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DIRECȚIA TRANSPORT NAVAL 

Nr. 41268/1555 

             Data: 26.10.2020 

REFERAT DE APROBARE 

a Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind 

publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2011 privind programul 

intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul 

ESP 2011), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.461(101) 

a Comitetului de siguranță maritimă din 13 iunie 2019 

Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, 

cu sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul 

navigației maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului 

juridic, tehnic și organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a 

instalațiilor portuare și prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat 

membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 

114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI și în prezent este parte la 

toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, securitatea maritimă 

și prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației. 

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale 

Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, 

codurilor și rezoluțiilor în materie. 

În vederea creșterii nivelului siguranței maritime, precum și a prevenirii poluării mediului 

marin de către nave, efectuarea unor inspecții tehnice la vrachiere și petroliere, adecvate 

tipului constructiv și vechimii acestora, este de maximă importanță. Astfel, în anul 1993, 

Adunarea OMI a adoptat ”Instrucțiunile privind programul intensificat de inspecții efectuate 

cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere”. În anul 1996 aceste instrucțiuni au devenit 

obligatorii în temeiul Convenției internaționale din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe 

mare (Convenția SOLAS 1974), ca urmare a intrării în vigoare a amendamentelor la convenție 

adoptate prin Rezoluția nr. 1 a Conferinței din 1974. 

Respectivele instrucțiuni au fost amendate ulterior în repetate rânduri. Precizăm faptul că 

România a aderat la Convenția SOLAS 1974 prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979 și că 

toate reglementările OMI menționate anterior au fost implementate în legislația națională 

prin acte normative specifice. 

În anul 2011, Adunarea OMI, recunoscând faptul că, din cauza numeroaselor amendamente 

aduse rezoluției A.744(18), a devenit necesară revizuirea completă a acestor instrucțiuni 

pentru a se garanta aplicarea efectivă a dispozițiilor acestora și pentru a se păstra nivelul de 
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siguranță cel mai ridicat posibil în practică, a adoptat un nou cod, cu titlul ”Codul 

internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia 

inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP 2011)” prin rezoluția A.1049(27), care 

înlocuiește respectivele instrucțiuni. Codul ESP 2011 are deci un caracter obligatoriu și este 

aplicabil de la 1 ianuarie 2014, odată cu intrarea în vigoare la aceeași dată a amendamentelor 

la Convenția SOLAS 1974 adoptate prin rezoluția MSC.325(90), care au fost acceptate de 

România prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1131/2013. 

Codul ESP 2011 a fost acceptat de România în temeiul legii și publicat în Monitorul Oficial, pe 

baza versiunii în limba engleză, prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1352/2013, iar 

rectificarea adusă Rezoluției A.1049(27) prin documentul A 27/Rez.1049/Corr.2 al 

Organizației Maritime Internaționale din 17 iunie 2014 a fost acceptat în temeiul legii și 

publicate în Monitorul Oficial, pe baza versiunii în limba engleză, prin Ordinul ministrului 

transporturilor nr. 1395/2014. 

Amendamentele ulterioare la Codul ESP 2011, adoptate prin Rezoluția MSC.371(93) din 22 mai 

2014, Rezoluția MSC.381(94) din 21 noiembrie 2014 și Rezoluția MSC.405(96) din 19 mai 2016 

și Rezoluția MSC.412(97) din 25 noiembrie 2016 au fost implementate în legislația națională. 

Prin Rezoluția MSC.461(101) din 13 iunie 2019, s-au adoptat noi amendamente la Codul ESP 

2011 care practic înlocuiesc integral textul Codului ESP 2011 așa cum a fost repetat amendat 

ținând cont de asemenea de progresul tehnic în domeniul și evoluția altor reglementări 

internaționale. 

Întrucât la 1 iulie 2020 au fost îndeplinite condițiile de acceptare a amendamentelor la Codul 

ESP 2011 adoptate prin Rezoluția MSC.461(101) (prin așa-numita procedură de acceptare 

tacită) în conformitate cu prevederile specifice ale Convenției SOLAS 1974 precizate în 

rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan internațional la 1 ianuarie 

2021. 

Având în vedere cele de mai sus, am elaborat  proiectul de ordin al ministrului 

transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind publicarea acceptării 

amendamentelor la Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecții 

efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de 

Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.461(101) a Comitetului de siguranță 

maritimă din 13 iunie 2019. 

     Director 

Gabriela MURGEANU 
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O R D I N  nr. ……..din …………… 
 

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2011 privind 
programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere 

(Codul ESP 2011), adoptate de Organizația Maritimă Internațională, prin Rezoluția 
MSC.461(101) a Comitetului de siguranță maritimă din  13 iunie 2019 

 
Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, 
 

Având în vedere referatul Direcției Transport Naval nr. ……………………….. din …………………..2020 
de aprobare a Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind publicarea 
acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecții 
efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizația 
Maritimă Internațională, prin Rezoluția MSC.461(101) a Comitetului de siguranță maritimă din  13 
iunie 2019, 
 

Ținând seama de prevederile art. VIII (b)(vi)(2)(bb) și ale art. VIII (b)(vii)(2) din Convenția 
internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare (SOLAS 1974), la care România a 
aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, 
 

Luând în considerare prevederile 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 și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 
 

Emite prezentul 
 

ORDIN: 
 

Art. 1 – Se publică amendamentele la Codul internațional din 2011 privind programul 
intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP 2011), 
adoptate de Organizația Maritimă Internațională, prin Rezoluția MSC.461(101) a Comitetului de 
siguranță maritimă din  13 iunie 2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul 
ordin. 

 
Art. 2 – Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin. 
 
Art. 3 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare 

la 1 ianuarie 2021. 
 

MINISTRU 
 

Lucian Nicolae BODE 
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PROPUNEM SEMNAREA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL 
 

Ștefania Gabriella FERENCZ 
 

 
 
 
 

NUME PRENUME FUNCȚIA 
PUBLICĂ 

SEMNĂTURA DATA NR. 
ÎNREGISTRARE 

Direcția Avizare 

Daniela DEUȘAN 
 
 

Director    

Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale 

Gabriela SÎRBU 
 
 

Director    

Direcția Transport Naval 

Gabriela MURGEANU 
 
 

Director    
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ANEXA la OMTIC nr. .........din ..................... 

 

REZOLUȚIA MSC.461(101) 

 

(adoptată la 13 iunie 2019) 

 

 

AMENDAMENTE LA CODUL INTERNAŢIONAL DIN 2011 PRIVIND PROGRAMUL 

INTENSIFICAT DE INSPECŢII EFECTUATE CU OCAZIA INSPECŢIILOR LA 

VRACHIERE ŞI PETROLIERE  

(CODUL ESP 2011)  

 

 

COMITETUL DE SIGURANȚĂ MARITIMĂ, 

 

AMINTIND articolul 28(b) din Convenția privind crearea Organizației Maritime Internaționale 

referitor la funcțiile Comitetului, 

AMINTIND, DE ASEMENEA, rezoluția A.1049(27), prin care Adunarea a adoptat Codul 

internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la 

vrachiere și petroliere („Codul ESP 2011”), care a devenit obligatoriu în temeiul capitolului XI-1 din 

Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare („Convenția”), 

AMINTIND, ÎN PLUS, articolul VIII(b) și regula XI-1/2 din Convenție privind procedura de 

amendare a Codului ESP 2011, 

LUÂND ÎN CONSIDERARE, la cea de-a o sută una sesiune a sa, amendamentele la Codul ESP 2011 

propuse și difuzate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din Convenție, 

1 ADOPTĂ, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Convenție, amendamentele la Codul ESP 

2011, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluție; 

2 STABILEȘTE, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Convenție, că 

amendamentele menționate se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2020, în afară de cazul când, 

înainte de această dată, mai mult de o treime din Guvernele Contractante la Convenție, sau Guvernele 

Contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puțin decât 50% din tonajul brut al 

flotei comerciale mondiale, vor fi notificat Secretarului General obiecțiile lor la amendamente; 

3 INVITĂ Guvernele Contractante la Convenție să ia notă de faptul că, în conformitate cu 

articolul VIII(b)(vii)(2) din Convenție, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2021, după 

acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus; 

4 SOLICITĂ Secretarului General, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) din Convenție, să 

transmită copii certificate ale prezentei rezoluții și ale textului amendamentelor conținute în anexă 

tuturor Guvernelor Contractante la Convenție; 

5 SOLICITĂ, DE ASEMENEA, Secretarului General să transmită copii ale acestei rezoluții și 

ale anexei sale Membrilor Organizației care nu sunt Guverne Contractante la Convenție. 
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ANEXA la Rezolutia MSC.461(101) 

 

AMENDAMENTE LA CODUL INTERNAŢIONAL DIN 2011 PRIVIND PROGRAMUL 

INTENSIFICAT DE INSPECŢII EFECTUATE CU OCAZIA INSPECŢIILOR LA 

VRACHIERE ŞI PETROLIERE  

(CODUL ESP 2011)  
 

Textul complet al Codului ESP 2011 se înlocuiește cu următorul: 

 

„Preambul 

 

Codul ESP a fost elaborat pentru a oferi un standard uniform de inspecție astfel ca zonele de marfă și 

de balast ale petrolierelor și vrachierelor să fie inspectate periodic și în siguranță. Scopul prezentului 

Cod este de a se asigura că planurile și documentele sunt examinate la un nivel corespunzător și că 

prevederile sunt aplicate uniform. O astfel de evaluare a rapoartelor de inspecție, a programelor de 

inspecție și a documentelor de planificare ar trebui să fie efectuată la nivelul managerial al 

Administrației sau organizației recunoscute de către Administrație (ambele sunt denumite în 

continuare ca „Administrația”). 

 

Părțile A și B din anexa A la prezentul Cod conțin cerințele pentru vrachierele construite cu simplu 

bordaj și, respectiv, cu dublu bordaj. Părțile A și B din anexa B la prezentul Cod conțin cerințele 

pentru petrolierele construite cu dublu corp și, respectiv, pentru cele altele decât petrolierele cu dublu 

corp. Cerințele părții A din anexa B sunt, de asemenea, aplicabile în cazul petrolierelor cu dublu corp 

existente care nu satisfac cerințele regulii I/19 din MARPOL, dar care au secțiunea maestră în formă 

de U. Pentru vrachierele combinate (mineraliere-petroliere) cu simplu bordaj cerințele sunt specificate 

în Codul prevăzut în partea A din anexa A și partea B din anexa B. Pentru vrachierele combinate 

(mineraliere-petroliere) cu dublu bordaj cerințele sunt specificate în Codul prevăzut în partea B din 

anexa A și partea A din anexa B. 

 

 



3 

 

Cuprins 

 

ANEXA A 

 

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPECŢII EFECTUATE CU 

OCAZIA INSPECŢIILOR LA VRACHIERE 

 

Partea A 

 

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPECŢII EFECTUATE CU 

OCAZIA INSPECŢIILOR LA VRACHIERELE CU SIMPLU BORDAJ 

 

1 Generalităţi  

1.1 Aplicare  

1.2 Definiţii 

1.3 Reparaţii  

1.4 Inspectori 

1.5 Măsurători de grosime şi inspecţii amănunţite 

 

2. Inspecţia de reînnoire  

2.1 Generalităţi  

2.2 Inspecţia pe doc uscat 

2.3 Protecţia spaţiilor   

2.4 Capace şi rame ale gurilor de magazii  

2.5.  Volumul inspecţiei generale şi al inspecţiei amănunţite   

2.6.  Volumul măsurătorilor de grosime  

2.7.  Volumul probei de presiune la tancuri   

2.8.  Cerinţe suplimentare aplicabile cu ocazia efectuării inspecţiei de reînnoire după stabilirea 

conformităţii cu regulile XII/12 şi XII/13 din Convenţie   

 

3.  Inspecţia anuală 

3.1.  Generalităţi  

3.2.  Examinarea corpului navei  

3.3.  Examinarea punţilor expuse, a capacelor şi ramelor gurilor de magazii   

3.4 Examinarea magaziilor de marfă  

3.5 Examinarea tancurilor de balast  

3.6 Cerinţe suplimentare aplicabile cu ocazia efectuării inspecţiei anuale la magazia de marfă 

situată cel mai în prova, pentru navele care fac obiectul regulii XII/9 din Convenţie în 

conformitate cu cerinţele din anexa 12 

3.7 Cerinţe suplimentare aplicabile cu ocazia efectuării inspecţiei anuale după stabilirea 

conformităţii cu regulile XII/12 şi XII/13 din Convenţie  

 

4 Inspecţia intermediară 

4.1  Generalităţi  

4.2 Vrachiere cu simplu bordaj cu vârsta cuprinsă între 5 şi 10 ani  

4.3 Vrachiere cu simplu bordaj cu vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani  

4.4 Vrachiere cu simplu bordaj cu vârsta peste 15 ani  

 

5 Pregătiri pentru inspecţie  

5.1 Programul de inspecţie  

5.2 Condiţii pentru inspecţie 

5.3 Acces la elementele structurale 

5.4 Echipament pentru inspecţie  
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5.5 Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă  

5.6 Inspecţia pe mare sau în timpul cât nava este ancorată  

5.7 Întâlnire pentru planificarea inspecţiei  

 

6 Documentaţia de la bordul navei  

6.1 Generalităţi 

6.2 Dosar cu rapoartele de inspecţie 

6.3 Documente justificative 

6.4 Examinarea documentaţiei de la bordul navei  

 

7 Metode privind efectuarea măsurătorilor de grosime 

7.1 Generalităţi   

7.2 Autorizarea firmei care efectuează măsurători de grosime  

7.3 Numărul și localizarea măsurătorilor 

7.4 Raportarea  

 

8 Criterii de acceptare 

8.1 Generalități 

8.2  Criterii de acceptare pentru coroziunea în puncte în cazul navelor construite conform 

Regulilor de construcție comune ale IACS 

8.3  Criterii de acceptare pentru coroziunea muchiilor în cazul navelor construite conform 

Regulilor de construcție comune ale IACS  

8.4  Criterii de acceptare pentru coroziunea sub formă de striații în cazul navelor construite 

conform Regulilor de construcție comune ale IACS 

 

9 Întocmirea rapoartelor de inspecţie şi evaluarea inspecţiei 

9.1 Evaluarea raportului de inspecţie  

9.2 Întocmirea rapoartelor  

 

Anexe  

 

Anexa 1  Cerinţe minime pentru inspecţia amănunţită efectuată cu ocazia inspecţiilor de reînnoire 

la vrachierele cu simplu bordaj 

 

Anexa 2  Cerinţe minime pentru măsurătorile de grosime efectuate cu ocazia inspecţiilor de 

reînnoire la vrachierele cu simplu bordaj 

 

Anexa 3 Raportul de inspecţie al proprietarului navei 

 

Anexa 4A  Program de inspecţie  

 

Anexa 4B  Chestionar pentru planificarea inspecţiei 

 

Anexa 5  Proceduri pentru aprobarea şi certificarea unei firme angajate în efectuarea măsurătorilor 

de grosime la structurile corpului navei 

 

Anexa 6  Principii aplicabile la întocmirea raportului de inspecţie 

 

Anexa 7 Raportul de evaluare a stării navei (Raportul sintetic al datelor privind corpul) 

 

Anexa 8A  Metode recomandate pentru efectuarea măsurătorilor de grosime la vrachierele cu simplu 

bordaj care nu sunt construite în conformitate cu Regulile de construcție comune ale 

IACS 
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Anexa 8B  Metode recomandate pentru efectuarea măsurătorilor de grosime la vrachierele cu simplu 

bordaj construite în conformitate cu Regulile de construcţie comune ale IACS 

 

Anexa 9  Instrucţiuni privind evaluarea tehnică în legătură cu planificarea inspecţiilor intensificate 

la vrachierele cu simplu bordaj – inspecţia de reînnoire la corpul navei 

 

Anexa 10  Cerinţe privind volumul măsurătorilor de grosime efectuate în zonele cu coroziune 

substanțială ale vrachierelor cu simplu bordaj 

   

Anexa 11  Instrucţiuni privind măsurătorile la peretele transversal etanş, gofrat vertical, care separă 

magaziile nr. 1 şi 2 

 

Anexa 12  Cerințe suplimentare aplicabile la inspecția anuală a magaziei de marfă situată cel mai în 

prova pentru navele care fac obiectul regulii XII/9 din Convenție 

   

Anexa 13  Rezistenţa dispozitivelor de fixare a capacelor gurilor magaziilor de marfă de la vrachiere 

cu simplu bordaj 

 

Anexa 14  Cerinţe privind metodele aplicate la efectuarea măsurătorilor de grosime 

   

Anexa 15  Efectuarea măsurătorilor de grosime la coastele de bordaj și bracheții de la vrachierele cu 

simplu bordaj, în conformitate cu rezoluția MSC.168(79) 

 

Partea B 

 

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPECȚII EFECTUATE CU 

OCAZIA INSPECŢIILOR LA VRACHIERELE CU DUBLU BORDAJ 

 

1 Generalităţi 

1.1 Aplicare 

1.2 Definiţii 

1.3 Reparații 

1.4 Inspectori 

1.5 Măsurători de grosime și inspecții amănunțite 

 

2 Inspecţia de reînnoire 

2.1 Generalităţi 

2.2 Inspecţia pe doc 

2.3 Protecția încăperilor 

2.4 Capace şi rame ale gurilor de magazii 

2.5 Volumul inspecţiei generale şi al inspecţiei amănunţite 

2.6 Volumul măsurătorilor de grosime 

2.7 Volumul probei de presiune la tancuri 

2.8 Cerințe suplimentare aplicabile cu ocazia efectuării inspecției de reînnoire după stabilirea 

conformității cu regulile XII/12 și XII/13 din Convenție 

 

3 Inspecţia anuală 
3.1 Generalităţi 

3.2 Examinarea corpului navei 

3.3 Examinarea punților expuse, a capacelor şi ramelor gurilor de magazii 

3.4 Examinarea magaziilor de marfă 

3.5 Examinarea tancurilor de balast 
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3.6 Cerințe suplimentare aplicabile cu ocazia efectuării inspecției anuale după stabilirea 

conformității cu regulile XII/12 și XII/13 din Convenție 

 

4 Inspecţia intermediară 
4.1 Generalităţi 

4.2 Vrachiere cu dublu bordaj cu vechimea cuprinsă între 5 și 10 ani 

4.3 Vrachiere cu dublu bordaj cu vechimea cuprinsă între 10 și 15 ani 

4.4 Vrachiere cu dublu bordaj cu vechimea peste 15 ani 

 

5 Pregătiri pentru inspecţie 
5.1 Program de inspecție 

5.2 Condiții pentru inspecție 

5.3 Acces la elementele structurale 

5.4 Echipament pentru inspecție 

5.5 Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă   

5.6 Inspecția pe mare sau în timpul ancorării navei 

5.7 Întâlnire pentru planificarea inspecției 

 

6 Documentația de la bordul navei 

6.1 Generalități 

6.2 Dosar cu rapoartele de inspecție 

6.3 Documente justificative 

6.4 Examinarea documentației de la bordul navei 

 

7 Metode privind efectuarea măsurătorilor de grosime 

7.1 Generalități 

7.2 Autorizarea firmei care efectuează măsurători de grosime 

7.3 Întocmirea raportului privind măsurătorile de grosime 

7.4 Raportarea 

 

8 Întocmirea și evaluarea raportului de inspecție 

8.1 Generalități 

8.2  Criterii de acceptare pentru coroziunea în puncte în cazul navelor construite conform 

Regulilor de construcție comune ale IACS 

8.3  Criterii de acceptare pentru coroziunea muchiilor în cazul navelor construite conform 

Regulilor de construcție comune ale IACS  

8.4  Criterii de acceptare pentru coroziunea sub formă de striații în cazul navelor construite 

conform Regulilor de construcție comune ale IACS 

 

Anexe 

 

Anexa 1 Cerințe privind inspecția amănunțită efectuată cu ocazia inspecțiilor de reînnoire 

 

Anexa 2 Cerinţe minime privind măsurătorile de grosime efectuate cu ocazia inspecțiilor de 

reînnoire 

 

Anexa 3 Raportul de inspecție al proprietarului navei 

 

Anexa 4A Program de inspecție 

 

Anexa 4B Chestionar pentru planificarea inspecției 
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Anexa 5 Proceduri pentru autorizarea unei firme angajate în efectuarea măsurătorilor de grosime la 

elementele structurale ale corpului navei 

 

Anexa 6 Principii aplicabile la întocmirea raportului de inspecție 

 

Anexa 7 Raportul de evaluare a stării navei (Raportul sintetic al datelor privind corpul) 

 

Anexa 8A Metode recomandate pentru efectuarea măsurătorilor de grosime la vrachierele cu dublu 

bordaj care nu sunt construite conform Regulilor de construcţie comune ale IACS  

 

Anexa 8B    Metode recomandate pentru efectuarea măsurătorilor de grosime la vrachierele cu dublu 

        bordaj care sunt construite conform Regulilor de construcţie comune ale IACS  

 

Anexa 9 Instrucțiuni privind evaluarea tehnică în legătură cu planificarea inspecțiilor intensificate 

la vrachierele cu dublu bordaj – Inspecția de reînnoire la corpul navei 

 

Anexa 10 Cerințe privind volumul măsurătorilor de grosime efectuate în zonele cu coroziune 

substanțială în zona suprafeţei de încărcare de la vrachierele cu dublu bordaj  

 

Anexa 11 Rezistența dispozitivelor de fixare a capacelor gurilor magaziilor de marfă de la vrachiere  

 

Anexa 12 Cerințe privind metodele aplicate la efectuarea măsurătorilor de grosime  

 

 

ANEXA B 

 

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPECȚII EFECTUATE CU 

OCAZIA INSPECŢIILOR LA PETROLIERE 

 

Partea A 

 

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPECȚII EFECTUATE CU 

OCAZIA INSPECŢIILOR LA PETROLIERELE CU DUBLU CORP 

 

1 Generalităţi 

1.1 Aplicare 

1.2 Definiţii 

1.3 Reparații 

1.4 Inspectori 

1.5 Măsurători de grosime și inspecții amănunțite 

 

2 Inspecţia de reînnoire 

2.1 Generalități 

2.2 Inspecţia în doc uscat 

2.3 Sistemul de protecție anticorozivă la tancuri 

2.4 Volumul inspecţiei generale şi al inspecției amănunţite 

2.5 Volumul măsurătorilor de grosime 

2.6 Volumul probei de presiune la tancuri 

 

3 Inspecţia anuală 
3.1 Generalităţi 

3.2 Examinarea corpului navei 

3.3 Examinarea punților expuse 
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3.4 Examinarea compartimentelor pompelor de marfă și a tunelurilor de tubulaturi, dacă există 

3.5 Examinarea tancurilor de balast 

 

4 Inspecţia intermediară 

4.1 Generalități 

4.2 Petroliere cu vechimea cuprinsă între 5 și 10 ani 

4.3 Petroliere cu vechimea cuprinsă între 10 și 15 ani 

4.4 Petroliere cu vechimea peste 15 ani 

 

5 Pregătiri pentru inspecţie 
5.1 Program de inspecție 

5.2 Condiții pentru inspecție 

5.3 Acces la elementele structurale  

5.4 Echipament pentru inspecție 

5.5 Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă 

5.6 Inspecția pe mare sau în timpul ancorării navei 

5.7 Întâlnire pentru planificarea inspecției 

 

6 Documentația de la bordul navei 

6.1 Generalități 

6.2 Dosar cu rapoartele de inspecție 

6.3 Documente justificative 

6.4 Examinarea documentației de la bordul navei 

 

7 Metode privind efectuarea măsurătorilor de grosime 

7.1 Generalități 

7.2 Autorizarea firmei care efectuează măsurători de grosime 

7.3 Numărul și localizarea măsurătorilor de grosime 

7.4 Raportarea 

 

8 Criterii de acceptare 

8.1 Generalităţi 

8.2 Criterii de acceptare pentru coroziunea în puncte în cazul navelor construite conform 

Regulilor comune de construcție IACS 

8.3 Criterii de acceptare pentru coroziunea muchiilor în cazul navelor construite conform 

Regulilor de construcție comune ale IACS 

8.4 Criterii de acceptare pentru coroziunea sub formă de striații în cazul navelor construite 

conform Regulilor de construcție comune ale IACS 

 

9 Întocmirea raportului de inspecţie şi evaluarea inspecţiei 

9.1 Evaluarea raportului de inspecţie  

9.2 Întocmirea raportului  

 

Anexe 

 

Anexa 1  Cerințe minime privind inspecția amănunțită efectuată cu ocazia inspecției de reînnoire la 

petrolierele cu dublu corp 

 

Anexa 2 Cerințe minime privind măsurătorile de grosime efectuate cu ocazia inspecției de 

reînnoire la petrolierele cu dublu corp 

 

Anexa 3 Cerințe minime pentru probarea tancurilor efectuată cu ocazia inspecției de reînnoire la 

petrolierele cu dublu corp  
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Anexa 4 Cerinţe privind extinderea măsurătorilor de grosime efectuate în zonele cu coroziune 

substanţială la petrolierele cu dublu corp în interiorul lungimii zonei de marfă  

 

Anexa 5 Cerințe minime aplicabile inspecţiilor generale și pentru inspecţiile amănunţite și 

măsurătorile de grosime la inspecţia intermediară a petrolierelor cu dublu corp 

 

Anexa 6 Raportul proprietarului navei 

 

Anexa 7A Program de inspecție 

 

Anexa 7B Chestionar pentru planificarea inspecției 

 

Anexa 8 Proceduri pentru aprobarea şi certificarea unei firme angajate în efectuarea măsurătorilor 

de grosime la structurile corpului navei 

 

Anexa 9 Principii aplicabile la întocmirea raportului de inspecție 

 

Anexa 10 Raportul de evaluare a stării navei (Raportul sintetic al datelor privind corpul) 

 

Anexa 11A  Metode recomandate pentru efectuarea măsurătorilor de grosime la petrolierele cu dublu 

                    corp care nu sunt construite conform Regulilor de construcţie comune ale IACS 

 

Anexa 11B Metode recomandate pentru efectuarea măsurătorilor de grosime la petrolierele cu dublu 

corp care sunt construite conform Regulilor de construcţie comune ale IACS 

 

Anexa 12 Instrucțiuni privind evaluarea tehnică în legătură cu planificarea inspecțiilor intensificate 

la petroliere 

 

Anexa 13 Criterii cu privire la rezistenţa longitudinală a corpului navei la petroliere cu dublu corp 

 

Anexa 14     Proceduri necesare pentru măsurătorile de grosime 

 

Partea B 

 

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPECȚII EFECTUATE CU 

OCAZIA INSPECŢIILOR LA PETROLIERE ALTELE DECÂT PETROLIERELE CU 

DUBLU CORP 

 

1 Generalităţi 

1.1 Aplicare 

1.2 Definiţii 

1.3 Reparații 

1.4 Inspectori 

1.5 Măsurători de grosime și inspecții amănunțite 

 

2 Inspecţia de reînnoire 

2.1 Generalități 

2.2 Inspecţia în doc uscat 

2.3 Sistemul de protecție anticorozivă la tancuri 

2.4 Volumul inspecţiei generale şi al inspecției amănunţite 

2.5 Volumul măsurătorilor de grosime 

2.6 Volumul probei de presiune la tancuri 
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3 Inspecţia anuală 

3.1 Generalităţi 

3.2 Examinarea corpului navei 

3.3 Examinarea punților expuse 

3.4 Examinarea compartimentelor pompelor de marfă și a tunelurilor de tubulaturi, dacă există  

3.5 Examinarea tancurilor de balast 

 

4 Inspecţia intermediară 

4.1 Generalități 

4.2 Petroliere cu vechimea cuprinsă între 5 și 10 ani 

4.3 Petroliere cu vechimea cuprinsă între 10 și 15 ani 

4.4 Petroliere cu vechimea peste 15 ani 

 

5 Pregătiri pentru inspecţie 
5.1 Program de inspecție 

5.2 Condiții pentru inspecție 

5.3 Acces la elementele structurale 

5.4 Echipament pentru inspecție 

5.5 Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă 

5.6 Inspecția pe mare sau în timpul ancorării navei 

5.7 Întâlnire pentru planificarea inspecției 

 

6 Documentația de la bordul navei 

6.1 Generalități 

6.2 Dosar cu rapoartele de inspecție 

6.3 Documente justificative 

6.4 Examinarea documentației de la bordul navei 

 

7 Metode privind efectuarea măsurătorilor de grosime 

7.1 Generalități 

7.2 Autorizarea firmei care efectuează măsurători de grosime 

7.3 Raportarea 

 

8 Întocmirea raportului de inspecţie şi evaluarea inspecţiei 

8.1 Evaluarea raportului de inspecţie  

8.2 Întocmirea raportului  

 

Anexe 

 

Anexa 1 Cerințe minime privind inspecția amănunțită efectuată cu ocazia inspecțiilor de reînnoire 

la petroliere altele decât petrolierele cu dublu corp 

 

Anexa 2 Cerințe minime privind măsurătorile de grosime efectuate cu ocazia inspecțiilor de 

reînnoire la petroliere altele decât petrolierele cu dublu corp 

 

Anexa 3 Cerințe minime pentru probarea tancurilor efectuată cu ocazia inspecțiilor de reînnoire la 

petroliere altele decât petrolierele cu dublu corp 

 

Anexa 4 Cerințe privind volumul măsurătorilor de grosime efectuate în zonele cu coroziune 

substanțială la petroliere altele decât petrolierele cu dublu corp 

 

Anexa 5 Raportul de inspecție al proprietarului navei 
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Anexa 6A Program de inspecție 

 

Anexa 6B Chestionar pentru planificarea inspecției 

 

Anexa 7 Proceduri pentru autorizarea unei firme angajate în efectuarea măsurătorilor de grosime la 

elementele structurale ale corpului navei 

 

Anexa 8 Principii aplicabile la întocmirea raportului de inspecție 

 

Anexa 9 Raportul de evaluare a stării navei (Raportul sintetic al datelor privind corpul) 

 

Anexa 10 Metode recomandate pentru efectuarea măsurătorilor de grosime la petroliere altele decât 

petrolierele cu dublu corp 

 

Anexa 11 Instrucțiuni privind evaluarea tehnică în legătură cu planificarea inspecțiilor intensificate 

la petroliere altele decât petrolierele cu dublu corp  

 

Anexa 12 Criterii cu privire la rezistenţa longitudinală a corpului navei la petroliere altele decât 

petrolierele cu dublu corp 

 

Anexa 13     Proceduri necesare pentru măsurătorile de grosime 
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ANEXA A 

 

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPECŢII EFECTUATE CU 

OCAZIA INSPECŢIILOR LA VRACHIERE 

 

Partea A 

 

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPECŢII EFECTUATE CU 

OCAZIA INSPECŢIILOR LA VRACHIERELE CU SIMPLU BORDAJ 

 

 

1 Generalităţi  

 

1.1 Aplicare  

 

1.1.1  Codul se aplică tuturor vrachierelor autopropulsate având un tonaj brut mai mare sau egal cu 

500, altele decât vrachierele cu dublu bordaj, aşa cum sunt definite în paragraful 1.2.1 din partea B din 

anexa A. 

 

1.1.2  Codul se aplică în cazul inspecţiilor efectuate la structura corpului navei şi la instalaţiile cu 

tubulaturi din zona de marfă, la coferdamuri, tuneluri pentru tubulaturi, spaţii goale, tancuri de 

combustibil lichid situate în zona suprafeţei de încărcare şi la toate tancurile de balast. 

 

1.1.3  Codul specifică volumul minim de examinare, al măsurătorilor de grosime şi al probelor 

tancurilor. Inspecţia se va extinde dacă se constată coroziune substanţială şi/sau defecte importante la 

structură şi va include, dacă este necesar, inspecţii amănunţite suplimentare. 

 

1.1.4  Navele care fac obiectul conformităţii cu regula XII/6.1 din Convenţie ar trebui să facă obiectul 

instrucţiunilor suplimentare privind măsurătorile de grosime conținute în anexa 11. 

 

1.1.5  Navele care fac obiectul conformităţii cu prevederile rezoluţiei MSC.168(79) trebuie să facă 

obiectul instrucţiunilor suplimentare privind măsurătorile de grosime conținute în anexa 15. 

 

1.1.6  În cazul vrachierelor cu configuraţie hibridă a magaziilor de marfă, de exemplu având unele 

magazii de marfă cu simplu bordaj şi altele cu dublu bordaj, cerinţele din partea B din anexa A trebuie 

să se aplice magaziilor de marfă cu dublu bordaj şi spaţiilor laterale asociate. 

 

1.1.7  Exceptând cazurile în care prezentul Cod prevede altfel, inspecţiile trebuie să fie efectuate cu 

ocazia inspecţiilor prevăzute la regula I/10 din Convenţie. 

 

1.2 Definiţii 

 

1.2.1  Vrachier este o navă care este construită, în general, cu o singură punte, tancuri laterale 

superioare şi tancuri laterale inferioare cu pereți înclinați (tancuri de gurnă) în spaţiile de marfă, și care 

este destinată, în primul rând, transportului de mărfuri uscate în vrac, şi care include nave combinate. 

 

1.2.2  Tanc de balast este un tanc care este utilizat în principal pentru apa sărată de balast sau, după 

caz, un spaţiu care este utilizat atât pentru marfă, cât şi pentru apa sărată de balast, fiind considerat ca 

tanc de balast atunci când s-a constatat coroziune substanţială în acel spaţiu. 

 

1.2.3  Spaţiile sunt compartimente separate care includ magazii, tancuri, coferdamuri şi spaţii goale 

care delimitează magazii de marfă, punţi şi carena externă a navei. 
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1.2.4  Inspecţia generală este o inspecţie destinată evaluării stării generale a structurii corpului navei 

şi stabilirii volumului inspecţiilor amănunţite suplimentare.   

 

1.2.5  Inspecţia amănunţită este o inspecţie a detaliilor elementelor de structură pe care inspectorul 

este în măsură să le inspecteze vizual de aproape, şi anume, sunt de preferat, acele detalii aflate în raza 

atingerii cu mâna. 

 

1.2.6  Secţiune transversală este secţiunea transversală a corpului navei perpendiculară pe planul 

central al navei şi include toate elementele longitudinale cum ar fi: table, longitudinale şi traverse de 

punte, bordajul și tablele fundului, plafonului dublului fund şi plafonului înclinat al tancului de gurnă, 

pereţi longitudinali, precum şi fundul tancurilor laterale superioare. Pentru vrachierele construite în 

sistem transversal, o secţiune transversală include cadrele adiacente şi conexiunile lor de capăt, în 

dreptul secţiunilor transversale. 

 

1.2.7  Spaţii reprezentative sunt acele spaţii care se consideră că reflectă starea altor spaţii similare ca 

tip şi destinaţie şi care au sisteme de protecţie anticorozivă similare. La selectarea spaţiilor 

reprezentative trebuie să se ţină seama de istoricul întreținerilor şi reparațiilor la bordul navei, cât şi de 

zonele critice de structură şi/sau zonele suspecte identificabile. 

 

1.2.8  Zone suspecte sunt locuri care prezintă coroziune substanţială şi/sau care sunt considerate de 

către inspector a fi expuse unei uzuri rapide. 

 

1.2.9  Coroziune substanţială este o extindere a coroziunii astfel încât evaluarea gradului de 

coroziune indică o uzură care depăşeşte 75% din limitele admisibile, dar rămânând în cadrul unor 

limite acceptabile. În cazul navelor construite în conformitate cu Regulile de construcţie comune ale 

IACS, coroziunea substanţială este o extindere a coroziunii astfel încât evaluarea gradului de coroziune 

indică o grosime măsurată care este cuprinsă între tren + 0,5 mm şi tren. Grosimea de reînnoire (tren) este 

grosimea minimă admisibilă, în mm, sub care reînnoirea elementelor structurale trebuie să fie 

efectuată.   

 

1.2.10  Sistem de protecţie anticorozivă este considerat, în mod normal, o acoperire dură de protecție și 

completă. Acoperirea dură de protecție trebuie să fie, de obicei, o acoperire epoxidică sau un sistem 

echivalent. Alte sisteme de acoperire, care nu sunt nici acoperiri moi, nici semidure, pot fi considerate 

ca alternative acceptabile, cu condiţia ca ele să fie aplicate şi întreţinute în conformitate cu 

specificaţiile producătorului. 

 

1.2.11 Starea acoperirii de protecţie este definită după cum urmează:   

 

BUNĂ  starea care prezintă doar puncte mici de rugină;   

 

SATISFĂCĂTOARE starea care prezintă deteriorări ale acoperirii de protecţie localizate 

la marginile elementelor de rigidizare şi îmbinărilor sudate şi/sau 

rugină uşoară pe 20% sau mai mult din zonele examinate, dar fără a 

se ajunge la starea NESATISFĂCĂTOARE; şi   

 

NESATISFĂCĂTOARE starea care prezintă deteriorarea generală a acoperirii de protecţie 

pe 20% sau mai mult din zonele examinate, sau starea de rugină 

avansată pe 10% sau mai mult din zonele examinate.   

 

1.2.12 Zone critice de structură sunt locuri care, în urma efectuării calculelor, au fost identificate ca 

necesitând supraveghere continuă sau care, în urma analizei istoricului exploatării navei respective sau 

din acela al navelor similare sau surori, au fost identificate a fi predispuse la fisurare, flambaj sau 

coroziune ce ar putea slăbi integritatea structurală a navei. 
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1.2.13 Zona suprafeţei de încărcare este acea parte din navă care include magazii de marfă şi zone 

adiacente, inclusiv tancuri de combustibil, coferdamuri, tancuri de balast şi spaţii goale.   

 

1.2.14  Inspecţie intermediară este o inspecţie efectuată fie la a doua sau a treia inspecţie anuală, fie 

între aceste inspecţii. 

 

1.2.15  Reparaţie rapidă şi completă este o reparaţie permanentă efectuată în momentul inspecţiei, în 

conformitate cu cerinţele inspectorului, în urma căreia se elimină necesitatea impunerii oricărei 

condiţii de clasificare sau recomandări în acest sens. 

 

1.2.16  Convenţie înseamnă Convenția internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe 

mare, aşa cum a fost amendată.   

 

1.2.17  Examinare specială sau stabilit în mod special (referitor la inspecţii amănunţite şi măsurători 

de grosime) înseamnă faptul că inspecţia amănunţită şi măsurătorile de grosime sunt suficiente pentru 

a confirma starea generală reală a structurii de sub acoperirea de protecţie. 

 

1.2.18  Coroziunea în puncte (pitingul) este definită ca fiind coroziunea în puncte/zone dispersate cu 

reduceri locale de material care sunt mai mari decât coroziunea generală în zona din jur. Intensitatea 

pitingului este definită în figura 1. 

 

1.2.19 Coroziunea muchiilor este definită ca pierdere locală de material în zona muchiilor libere ale 

tablelor, elementelor de rigidizare, elementelor de sprijin primare și din jurul deschiderilor. Un 

exemplu de coroziune a muchiilor este prezentat în figura 2. 

 

1.2.20 Coroziune sub formă de striații este de obicei o pierdere locală de material adiacentă  

îmbinărilor sudate de-a lungul elementelor de rigidizare învecinate și la nivelul capetelor și cusăturilor 

elementelor de rigidizare sau tablelor. Un exemplu de coroziune sub forma de striații este prezentat în 

figura 3. 

 

1.2.21  Administrație înseamnă Administrația sau organizația recunoscută de către Administrație. 

 

5% împrăştiere 20% împrăştiere 

  
10% împrăştiere 25% împrăştiere 

  
15% împrăştiere  

 

 

Figura 1 – Diagrame cu intensitatea pitingului 

 
Tabla atașată Tabla atașată 

Platbandă de Element de 
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Figura 2: Coroziunea muchiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Coroziunea sub formă de striații 

 

1.3 Reparaţii  

 

1.3.1 Orice deteriorare datorată uzurii peste limitele admisibile (inclusiv flambajul, striaţiile, 

desprinderile sau fisurile) sau zonele de uzură extinsă peste limitele admisibile, care afectează sau care, 

după cum consideră Administraţia, riscă să afecteze integritatea structurii, etanşeitatea la apă sau 

etanşeitatea la intemperii a navei, trebuie să fie reparată rapid şi complet (a se vedea 1.2.15). Zonele 

care vor fi examinate includ: 

Lățimea 

striației 

Lățimea 

striației 

Lățimea 

striației 

Lățimea 

striației 

Platbandă de 

rigidizare 

Tabla atașată 
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.1 structura bordajului şi învelişul bordajului; 

 

.2 structura punţii şi învelişul punţii; 

 

.3 structura fundului şi învelişul fundului; 

 

.4 structura dublu fundului şi învelişul dublu fundului; 

 

.5 structura dublu bordajului şi învelişul dublu bordajului; 

 

.6 pereţi etanşi la apă sau hidrocarburi; 

 

.7 capacele sau ramele gurilor de magazii; şi 

 

.8 elementele de la 3.3.10.   

 

În locurile în care nu sunt disponibile mijloace corespunzătoare pentru reparaţie, Administraţia poate 

permite navei să plece direct la o unitate de reparaţie. În acest caz poate fi necesară descărcarea mărfii 

şi/sau efectuarea de reparaţii provizorii în vederea continuării voiajul stabilit.  

 

1.3.2 În plus, dacă în urma unei inspecţii se constată coroziune sau defecte ale structurii care, după 

cum consideră Administraţia, compromite capabilitatea navei de a rămâne în exploatare, trebuie să fie 

luate măsuri de remediere şi aplicate înaintea continuării exploatării navei. 

 

1.3.3 În cazul în care deteriorarea găsită pe structură, menţionată la paragraful 1.3.1 de mai sus, este 

izolată şi de natură localizată care nu afectează integritatea structurală a navei (ca, de exemplu, o gaură 

mică într-o fâşie a punţii transversale dintre gurile de magazie), inspectorul poate lua în considerare să 

permită o reparaţie temporară adecvată, pentru a restabili etanşeitatea la apă sau integritatea la 

intemperii, după evaluarea structurii din jur şi să impună o condiţie asociată sau recomandare cu o 

limită de timp specifică în scopul de a se finaliza reparaţia permanentă şi de a se păstra valabilitatea 

certificării statutare relevante. 

 

1.4 Inspectori* 

 

1.4.1 În cazul vrachierelor de 20000 tdw şi mai mult, începând cu inspecția de reînnoire nr. 3, în 

timpul inspecțiilor de reînnoire și intermediare ale corpului, inspectarea structurii corpului navei și a 

instalaţiilor cu tubulaturi la care se aplică prezentul Cod trebuie să fie efectuată cu cel puțin doi 

inspectori ai Administrației. În cazul vrachierelor cu simplu bordaj având 100000 tdw şi mai mult, în 

timpul inspecției intermediare a corpului navei efectuată între vârsta de 10 ani și cea de 15 ani a navei, 

inspectarea structurii corpului navei și a instalaţiilor cu tubulaturi la care se aplică prezentul Cod 

trebuie să fie efectuată cu cel puțin doi inspectori. 

 

1.4.2  Acest lucru necesită ca cel puțin doi inspectori să fie prezenți la bord în același timp pentru a 

efectua inspecția necesară. Deși fiecare inspector care participă nu are obligația de a acoperi toate 

aspectele inspecției cerute, ei trebuie să se consulte între ei și să efectueze împreună inspecțiile 

generale și amănunțite, în măsura în care este necesar pentru a determina starea zonelor navei la care 

se aplică prezentul Cod. Volumul acestor inspecții trebuie să fie suficient pentru ca inspectorii să fie de 

acord cu acțiunile necesare finalizării inspecției cu privire la reînnoirile, reparațiile și alte recomandări 

                                                             
* Se face referire la paragraful 4.2.4 din partea 2 a Codului pentru organizațiile recunoscute (Codul RO), adoptat prin 
rezoluția MSC.349(92). 
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sau condiții. Fiecare inspector trebuie să contrasemneze raportul de inspecție sau să indice aprobarea 

sa într-o manieră echivalentă. 

 

1.4.3 Următoarele inspecții pot fi efectuate de către un singur inspector: 

 

.1 măsurători de grosime; 

 

.2 probele tancurilor; și 

 

.3 reparații efectuate în paralel cu inspecțiile intermediare și de reînnoire la corpul 

navei, a căror amploare a fost aprobată de către cei doi inspectori necesari în timpul 

inspecțiilor. 

 

1.5 Măsurători de grosime şi inspecţii amănunţite  

 

În cadrul oricărui tip de inspecţie, şi anume inspecţiile de reînnoire, intermediare, anuale sau alte 

inspecţii având scopul celor menţionate anterior, pentru structurile din zonele în care se cere efectuarea 

inspecţiilor amănunţite, măsurătorile de grosime, atunci când sunt prevăzute de anexa 2, trebuie să fie 

efectuate simultan cu inspecţiile amănunţite. 

 

2. Inspecţia de reînnoire  

 

2.1 Generalităţi 

 

2.1.1  Inspecţia de reînnoire poate fi începută la a patra inspecţie anuală şi continuată în cursul anului 

următor în vederea terminării sale până la a cincea dată aniversară. Atunci când inspecţia de reînnoire 

este începută înainte de a patra inspecţie anuală, întreaga inspecţie trebuie să fie finalizată în termen de 

15 luni pentru ca aceste lucrări să fie recunoscute valabile pentru inspecţia de reînnoire. 

 

2.1.2  În cadrul pregătirilor pentru inspecţia de reînnoire, programul de inspecţie trebuie să fie stabilit 

înainte de începerea inspecţiei. Măsurătorile de grosime nu trebuie să fie efectuate înaintea celei de-a 

patra inspecţii anuale. 

 

2.1.3 Suplimentar faţă de cerinţele inspecţiei anuale, inspecţia de reînnoire trebuie să includă 

examinare, probe şi verificări într-un volum suficient pentru a se sigura că corpul navei şi tubulatura 

aferentă, aşa cum se prevede la 2.1.5, sunt într-o stare satisfăcătoare şi pot fi exploatate în siguranţă pe 

noua perioadă de valabilitate a Certificatului de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfă, cu 

condiţia întreţinerii şi exploatării corespunzătoare şi sub rezerva efectuării inspecţiilor periodice la 

datele stabilite. 

 

2.1.4  Toate magaziile de marfă, tancurile de balast, tunelurile pentru tubulaturi, coferdamurile şi 

spaţiile goale ce delimitează magaziile de marfă, punţile şi carena externă a navei trebuie să fie 

examinate, iar această examinare trebuie să fie suplimentată cu măsurători de grosime şi probe ale 

tancurilor, aşa cum se prevede la 2.6 şi 2.7, pentru a se asigura că integritatea structurală rămâne 

neschimbată. Examinarea trebuie să fie efectuată în volum corespunzător pentru a descoperi 

coroziunea substanţială, deformările importante, fisurile, avariile sau alte deteriorări structurale care 

pot fi prezente.  

 

2.1.5  Toate instalaţiile cu tubulaturi din spaţiile mai sus menţionate trebuie să fie examinate şi 

încercate din punct de vedere funcţional, la presiunea de lucru, conform cerinţelor inspectorului 

participant, pentru a se asigura că etanșeitatea și starea lor tehnică rămân satisfăcătoare. 
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2.1.6  Volumul inspecţiei la tancurile de balast transformate în spaţii goale trebuie să fie stabilit în 

mod special, ţinând seama de cerinţele pentru tancurile de balast. 

 

2.1.7  Nu se acceptă efectuarea simultană a inspecţiei intermediare şi a inspecţiei de reînnoire în cazul 

inspecţiilor şi măsurătorilor de grosime la spaţii. 

 

2.2 Inspecţia pe doc uscat 

 

2.2.1  O inspecţie pe doc uscat trebuie să facă parte din inspecţia de reînnoire. Trebuie să fie efectuate 

cel puţin două inspecţii ale exteriorului fundului navei în decursul perioadei de valabilitate de cinci ani 

a certificatului. În toate cazurile, intervalul de timp maxim dintre inspecţiile fundului navei nu trebuie 

să depăşească 36 luni. 

 

2.2.2  În cazul navelor cu o vârsta mai mare sau egală cu 15 ani, inspecţia exteriorului fundului navei 

trebuie să fie efectuată cu nava în doc uscat. În cazul navelor cu vârsta mai mică de 15 ani, inspecţiile 

alternative ale exteriorului fundului navei, care nu sunt efectuate în combinaţie cu inspecţia de 

reînnoire, se pot efectua cu nava în stare de plutire. Inspecţia navei în stare de plutire trebuie să fie 

efectuată numai dacă există condiţii satisfăcătoare pentru realizarea sa şi dacă este disponibil 

echipament corespunzător şi personal calificat. 

 

2.2.3  În cazul în care o inspecţie pe doc nu a fost terminată în același timp cu inspecţia de reînnoire 

sau în cazul nerespectării intervalului de timp maxim de 36 luni menţionat la paragraful 2.2.1, 

Certificatul de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfă îşi pierde valabilitatea până la data 

terminării unei inspecţii în doc uscat. 

 

2.2.4  Inspecţia generală şi inspecţia amănunţită şi măsurătorile de grosime, după caz, a porţiunilor 

inferioare de la magaziile de marfă şi tancurile de balast trebuie să fie efectuate în conformitate cu 

cerinţele aplicabile în cazul inspecţiilor de reînnoire, dacă acestea nu au fost deja efectuate. 

 

Notă:   Porţiunile inferioare din magaziile de marfă şi tancurile de balast sunt considerate a fi părţile 

situate sub linia de plutire a navei în balast fără încărcătură.   

 

2.3 Protecţia spaţiilor 

 

2.3.1  Dacă la tancurile de balast există un sistem de protecţie anticorozivă, starea acestuia trebuie să 

fie examinată. Dacă la tancurile de balast, excluzând tancurile din dublu fund, se constată o stare 

NESATISFĂCĂTOARE a acoperirii dure de protecţie, aşa cum s-a definit la 1.2.11, şi aceasta nu a 

fost refăcută, sau dacă a fost aplicată o acoperire de protecţie moale sau semidură sau dacă nu a fost 

aplicată o acoperire dură de protecţie în timpul construcţiei, tancurile respective trebuie să fie 

examinate la intervale de timp anuale. Dacă inspectorul consideră necesar, se vor efectua măsurători de 

grosime. În cazul în care se constată o deteriorare gravă a acoperirii dure de protecţie la tancurile de 

balast din dublu fund şi nu este înlocuită sau dacă o acoperire de protecţie moale sau semidură a fost 

aplicată sau dacă nu a fost aplicată o acoperire dură de protecţie în timpul construcţiei, tancurile 

respective pot fi examinate la intervale de timp anuale. Dacă inspectorul consideră necesar sau dacă 

există coroziune extinsă, trebuie să fie efectuate măsurători de grosime.   

 

2.3.2  Dacă o acoperire dură de protecţie este prevăzută la magaziile de marfă şi se constată că acesta 

se află într-o stare BUNĂ, volumul inspecţiilor amănunţite şi al măsurătorilor de grosime poate fi 

stabilit în mod special. 

 

2.3.3 Pentru vrachierele construite conform Regulilor de construcţie comune ale IACS (CSR), zonele 

identificate ca prezentând o coroziune substanţială pot fi: 
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.1 protejate de o acoperire aplicată în conformitate cu cerinţele producătorului acoperirii  

de protecție şi examinate la intervale anuale pentru a confirma că acoperirea de 

protecție este încă în stare bună; sau ca alternativă 

 

.2 este necesar să fie măsurate la intervale de un an. 

 

2.4 Capace şi rame ale gurilor de magazii  

 

Capacele şi ramele gurilor de magazii trebuie să fie inspectate după cum urmează: 

 

2.4.1  O inspecţie completă a elementelor menţionate la 3.3 trebuie să fie efectuată suplimentar la 

toate capacele şi ramele gurilor de magazii.   

 

2.4.2  Trebuie să fie efectuată verificarea funcţionării satisfăcătoare a tuturor capacelor gurilor de 

magazii acţionate mecanic, inclusiv: 

 

.1 depozitarea şi fixarea lor în poziţie deschisă; 

 

.2 închiderea corespunzătoare şi asigurarea etanşării eficiente în poziţie închisă; şi 

 

.3 încercarea în funcţionare a componentelor acţionate de o sursă de energie hidraulică 

sau electrică, a cablurilor, lanţurilor şi elementelor de comandă. 

 

2.4.3  Eficienţa dispozitivelor de etanşare la toate capacele gurilor de magazii se va verifica prin 

stropire cu jet de apă sau printr-o metodă echivalentă. 

 

2.4.4  Inspecţia amănunţită şi măsurarea grosimii tablelor și a elementelor de rigidizare ale capacelor 

şi ramelor gurilor de magazii trebuie să fie efectuate aşa cum se indică în anexele 1 şi 2. În cazul 

capacelor gurilor magaziilor de marfă de concepţie aprobată, a căror structură nu permite accesul la 

părţile interne, inspecţia amănunţită/măsurarea grosimii trebuie să fie efectuată în părţile accesibile ale 

structurii capacelor gurilor de magazie. 

 

2.5.  Volumul inspecţiei generale şi al inspecţiei amănunţite   

 

2.5.1.  O inspecţie generală a tuturor tancurilor şi spaţiilor trebuie să fie efectuată cu ocazia inspecţiei 

de reînnoire. Tancurile de combustibil lichid din zona suprafeţei de încărcare trebuie să fie inspectate 

după cum urmează: 

 

 

Inspecţia de 

reînnoire  

Nr. 1 

 

Vârsta ≤ 5 

Inspecţia de 

reînnoire  

Nr. 2 

 

5 < Vârsta ≤ 10 

Inspecţia de 

reînnoire  

Nr. 3 

 

10 < Vârsta ≤ 15 

Inspecţia de 

reînnoire  

Nr. 4 şi următoarele  

 

15 < Vârsta 

Niciuna Una Două Jumătate, minimum 

două 

   

Note:    
1. Aceste cerinţe se aplică tancurilor de tip (structural) integral. 

2. În cazul în care este acceptată examinarea câtorva tancuri selectate, 

atunci tancuri diferite trebuie să fie examinate, prin rotaţie, cu ocazia 

efectuării fiecărei inspecţii de reînnoire. 

3. Tancurile din pic (toate utilizările) trebuie să fie examinate în interior cu 
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ocazia efectuării fiecărei inspecţii de reînnoire. 

4. La inspecţia de reînnoire nr. 3 şi la inspecţiile de reînnoire ulterioare, 

trebui să fie inclus un diptanc pentru combustibil lichid situat în zona de 

marfă, dacă există.   

 

2.5.2.  Cerinţele minime pentru inspecţiile amănunţite efectuate cu ocazia inspecţiei de reînnoire sunt 

indicate în anexa 1. 

 

2.5.3.  Inspectorul poate extinde inspecția amănunțită după cum se consideră că este necesar ţinând 

seama de întreţinerea spaţiilor care fac obiectul inspecţiei, starea sistemului de protecţie anticorozivă 

şi, în cazul spaţiilor care au amenajări sau elemente structurale care au suferit defecte în spaţii similare 

sau la nave similare, în funcţie de informaţiile disponibile. 

 

2.5.4.  La zonele din spaţiile la care se constată că acoperirile dure de protecţie sunt în stare BUNĂ, 

volumul inspecţiilor amănunţite conform anexei 1, poate fi stabilit în mod special (se face referire, de 

asemenea, la 2.3.2).   

 

2.6.  Volumul măsurătorilor de grosime  

 

2.6.1. Cerinţele minime privind măsurătorile de grosime efectuate cu ocazia inspecţiei de reînnoire 

sunt indicate în anexa 2. Anexa 11 prevede instrucţiuni privind măsurătorile de grosime suplimentare 

aplicabile la peretele transversal etanş, gofrat vertical, care separă magaziile nr. 1 şi 2 de la bordul 

navelor ce intră sub incidenţa regulii XII/6.1 din Convenţie. În cazul instrucţiunilor privind 

măsurătorile de grosime suplimentare aplicabile la coastele de bordaj şi bracheții de la navele care fac 

obiectul conformităţii cu prevederile rezoluţiei MSC.168(79), se face referire la prevederile de la 1.1.5 

şi anexa 15. 

 

2.6.2. Trebuie să fie efectuate măsurătorile de grosime reprezentative pentru determinarea gradului de 

coroziune, atât generală cât şi locală, la coaste de bordaj şi la prinderile capetelor lor din toate 

magaziile de marfă şi tancurile de balast. De asemenea, măsurătorile de grosime trebuie să fie efectuate 

pentru determinarea gradului de coroziune la tablele pereţilor transversali. Volumul măsurătorilor de 

grosime poate fi stabilit în mod special cu condiţia ca, prin efectuarea unei examinări amănunţite, 

inspectorul să se asigure că nu există reduceri ale grosimii elementelor structurale, iar acoperirea dură 

de protecție, acolo unde a fost aplicată, rămâne eficientă. 

 

2.6.3. Prevederile privind măsurătorile de grosime extinse efectuate în zonele cu coroziune 

substanţială, aşa cum s-a definit la 1.2.9, sunt indicate în anexa 10 şi pot fi suplimentar specificate în 

programul de inspecţie, aşa cum s-a prevăzut la 5.1. Aceste măsurători de grosime extinse trebuie să 

fie efectuate înainte ca inspecţia să fie considerată ca terminată. Zonele suspecte identificate cu ocazia 

efectuării inspecţiilor anterioare trebuie să fie examinate. Zonele cu coroziune substanţială identificate 

cu ocazia efectuării inspecţiilor anterioare trebuie să aibă măsurători de grosime efectuate. 

 

2.6.4.  Inspectorul poate extinde ulterior volumul măsurătorilor de grosime dacă consideră necesar.   

 

2.6.5.  În cazul zonelor de la tancuri în care se constatată că acoperirile dure de protecţie sunt într-o 

stare BUNĂ, aşa cum s-a definit la 1.2.11, volumul măsurătorilor de grosime, conform prevederilor 

din anexa 2, poate fi stabilit în mod special de către Administraţie. 

 

2.6.6.  Secţiunile transversale trebuie să fie selectate acolo unde se presupune că se produc reducerile 

de grosime cele mai mari sau acolo unde acestea sunt descoperite cu ocazia efectuării măsurătorilor la 

învelişul punţii. 

 

2.7.  Volumul probei de presiune la tancuri   

act:388864%2066772790
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2.7.1.  Toţi pereţii de separaţie de la tancurile de apă de balast, diptancuri şi magaziile de marfă 

utilizate pentru apa de balast, situate în zona suprafeţei de încărcare, trebuie să fie supuse la proba de 

presiune. În cazul tancurilor de combustibil lichid, numai tancurile reprezentative trebuie să fie supuse 

la proba de presiune. 

 

2.7.2.  Inspectorul poate extinde volumul probelor tancurilor dacă consideră necesar. 

 

2.7.3.  Pereţii de separaţie de la tancurile de balast trebuie să fie supuşi la proba cu o coloană de lichid 

măsurat până la capătul superior al tubulaturii de aerisire.   

 

2.7.4.  Pereţii de separaţie de la magaziile de balast trebuie să fie supuşi la proba cu o coloană de 

lichid măsurat până aproape de marginea superioară a gurilor de magazii.  

 

2.7.5.  Pereţii de separaţie de la tancurile de combustibil lichid trebuie să fie supuşi la proba cu o 

coloană de lichid măsurat până la cel mai înalt punct la care lichidul se va ridica în timpul exploatării. 

Proba tancurilor de combustibil lichid poate fi stabilită în mod special pe baza unei examinări 

exterioare cu rezultate satisfăcătoare la pereţii de separaţie ai tancului şi a unei confirmări de la 

comandant care atestă că proba de presiune s-a efectuat conform cerinţelor obţinându-se rezultate 

satisfăcătoare.   

 

2.7.6.  Efectuarea probelor la tancurile din dublu fund şi la alte spaţii, care nu sunt destinate 

transportului de lichide, poate fi omisă cu condiţia efectuării unei examinări interioare satisfăcătoare şi 

a unei examinări a părţii superioare a tancului. 

 

2.8.  Cerinţe suplimentare aplicabile cu ocazia efectuării inspecţiei de reînnoire după stabilirea 

conformităţii cu regulile XII/12 şi XII/13 din Convenţie   

 

2.8.1.  În cazul navelor care îndeplinesc cerinţele regulii XII/12 din Convenţie cu privire la 

detectoarele de nivel al apei în spaţiile de magazii, de balast şi spaţiile uscate, inspecţia de reînnoire 

trebuie să includă o examinare şi o încercare a instalaţiilor de detectare a pătrunderii apei şi a alarmelor 

acestora.  

 

2.8.2.  În cazul navelor care îndeplinesc cerinţele regulii XII/13 din Convenţie cu privire la 

disponibilitatea instalaţiilor de santină, inspecţia de reînnoire trebuie să includă o examinare şi o 

încercare a mijloacelor prevăzute pentru drenarea şi pomparea tancurilor de balast situate în prova 

peretelui de coliziune şi a santinelor spaţiilor uscate la care o parte a lor se prelungeşte înspre prova, 

dincolo de magazia de marfă situată cel mai în prova, precum şi a comenzilor acestora.   

 

3.  Inspecţia anuală 

 

3.1.  Generalităţi  

 

Inspecţia anuală trebuie să aibă loc în intervalul de trei luni înainte sau după data aniversarii inspecției 

inițiale sau data recunoscută a ultimei inspecții de reînnoire. Inspecţia anuală trebuie să constea dintr-o 

examinare efectuată în scopul asigurării, pe cât este posibil, că corpul navei, punţile expuse la 

intemperii, capacele şi ramele gurilor de magazii, precum şi tubulatura sunt într-o stare satisfăcătoare 

şi trebuie să ţină seama de istoricul comportării navei în exploatare, de starea şi extinderea sistemului 

de protecţie anticorozivă ale tancurilor de balast, precum şi de zonele indicate în dosarul cu rapoartele 

de inspecţie. 

 

3.2.  Examinarea corpului navei  
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3.2.1.  Examinarea învelişului corpului navei şi a dispozitivelor sale de închidere trebuie să fie 

efectuată, pe cât este posibil, vizual. 

 

3.2.2.  Examinarea trecerilor etanşe prin pereţi trebuie să fie efectuată în măsura în care este posibil. 

 

3.3.  Examinarea punţilor expuse, a capacelor şi ramelor gurilor de magazii   

 

3.3.1.  Trebuie să se confirme că, de la ultima inspecţie, nu au fost efectuate modificări neautorizate la 

capacele şi ramele gurilor de magazii, precum şi la dispozitivele lor de fixare şi etanşare.   

 

3.3.2.  O inspecţie completă a capacelor şi ramelor gurilor magaziilor de marfă este posibil de realizat 

numai prin examinarea în poziţie deschisă, precum și în poziţie închisă şi trebuie să includă o 

verificare a operațiunilor de deschidere şi închidere corespunzătoare. Ca urmare, cel puţin seturile 

capacelor gurilor de magazii situate în sfertul prova din lungimea navei şi cel puţin un set suplimentar, 

astfel încât toate seturile de pe navă să fie inspectate cel puţin o dată la cinci ani, trebuie să fie 

inspectate în poziţia deschisă, în poziţia închisă şi în regim de funcţionare completă în fiecare direcţie, 

în cadrul fiecărei inspecţii anuale, incluzând:  

 

.1 verificarea poziționării şi fixării în poziţia deschisă;   

 

.2 verificarea că poziţia închisă este corectă şi eficientă din punct de vedere al etanşării; 

şi  

 

.3 încercarea în funcţiune a elementelor acţionate de o sursă de energie hidraulică sau 

electrică, a cablurilor, lanţurilor şi dispozitivelor de acţionare. 

 

Închiderea capacelor trebuie să includă fixarea tuturor dispozitivelor de fixare periferice, a tacheților 

sau a altor dispozitive de fixare. O atenţie deosebită trebuie acordată stării în care se află capacele 

gurilor de magazii situate în prova navei pe o distanţă de 25% din lungimea navei, acolo unde sarcinile 

datorate valurilor mării sunt de obicei cele mai mari. 

 

3.3.3.  Dacă există dificultăţi în funcţionarea şi fixarea capacelor gurilor de magazii, trebuie să fie 

încercate, în regim de funcţionare, seturi suplimentare faţă de acelea prevăzute la 3.3.2, conform 

cerinţelor inspectorului.   

 

3.3.4.  Dacă sistemul de fixare a capacelor magaziilor de marfă nu funcţionează în mod corect, trebuie 

să fie efectuate reparaţii sub supravegherea Administraţiei. În cazul în care capacele sau ramele gurilor 

de magazii sunt supuse unor reparaţii importante, rezistenţa dispozitivelor de fixare trebuie să fie 

mărită pentru a corespunde cerinţelor din anexa 13.   

 

3.3.5.  Pentru fiecare set de capace ale gurilor magaziilor de marfă, la fiecare inspecţie anuală, trebuie 

să fie inspectate următoarele elemente: 

 

.1 capacele gurilor de magazii, inclusiv tablele laterale, şi prinderile elementelor de 

rigidizare care pot fi accesibile în poziţie deschisă, printr-o inspecţie amănunţită (în 

scopul descoperirii coroziunii, fisurilor, deformării);  

 

.2 dispozitivele de etanşare de la garniturile periferice şi transversale (starea şi 

deformarea permanentă a garniturilor de etanşare, a sistemelor de închidere flexibile 

de la navele combinate, marginilor garniturilor de etanşare, tiranţilor de compresiune, 

canalelor de drenare şi valvulelor de reţinere);  
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.3 dispozitivele de imobilizare, tiranţii de fixare şi tacheții (în scopul descoperirii uzurii, 

reglării şi a stabilirii stării în care se află componentele din cauciuc); 

 

.4 dispozitivele pentru poziționarea capacelor în poziţie închisă (în scopul constatării 

deformării şi al efectuării fixării); 

 

.5 palanurile cu lanţ sau cablu metalic; 

 

.6 dispozitivele de ghidare; 

 

.7 şinele de ghidare şi rolele de sprijin; 

 

.8 stopele; 

 

.9 cablurile, lanţurile, dispozitivele de întindere şi barbotinele; 

 

.10 sistemele hidraulice, dispozitivele de siguranţă electrică şi dispozitivele de blocare; şi  

 

.11 balamalele de capăt şi dintre panouri, bolţurile şi suporţii, dacă există. 

 

3.3.6.  În timpul fiecărei inspecţii anuale, la fiecare gură de magazie trebuie să se verifice rama 

acesteia împreună cu tablele, elementele de rigidizare şi bracheții în scopul constatării coroziunii, 

fisurilor şi deformărilor, în special la partea de deasupra a ramei, incluzând o inspecţie amănunţită. 

 

3.3.7.  Dacă se consideră necesar, eficienţa dispozitivelor de etanşare trebuie să fie confirmată și poate 

fi probată printr-o încercare cu un jet de apă dintr-un furtun sau cu cretă, urmată de măsurători ale 

dimensiunilor componentelor de etanşare de la garniturile de compresie. 

 

3.3.8.  În cazul în care sunt prevăzute capace demontabile, capace de tip cheson din lemn sau din 

metal, trebuie să se verifice dacă următoarele elemente sunt într-o stare satisfăcătoare, după caz: 

 

.1 capacele de tip cheson din lemn şi traversele demontabile, glisierele sau suporţii 

pentru traversele demontabile, precum şi dispozitivele lor de fixare; 

 

.2 capacele de tip cheson din metal, inclusiv inspecţia amănunţită a tablei capacului 

gurii de magazie; 

 

.3 prelatele; 

 

.4 tacheții, şinele şi penele; 

 

.5 barele de fixare a capacelor şi dispozitivele lor de fixare; 

 

.6 suporţii sau barele de încărcare şi bordurile capacelor; 

 

.7 plăcile de ghidare şi opritorii; şi  

 

.8 barele de compresiune, canalele de drenare şi ţevile de scurgere (dacă există). 

 

3.3.9.  Ecranele antiflacără de la aerisirile tuturor tancurilor de buncherare trebuie să fie verificate. 

 

3.3.10.  Instalaţiile de aerisire cu tubulaturi şi instalaţiile de buncherare, inclusiv aerisirile, trebuie să 

fie verificate. 
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3.4 Examinarea magaziilor de marfă  

 

3.4.1 La vrachierele cu vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani, trebuie să fie efectuate următoarele: 

 

.1 inspecţia generală a tuturor magaziilor de marfă; 

 

.2 examinarea amănunţită suficient de extinsă, minim 25% din numărul coastelor, 

pentru a stabili starea în care se află zona cea mai de jos a coastelor, incluzând 

aproximativ cea mai de jos treime din lungimea coastei împreună cu îmbinarea de 

capăt a coastei şi tablele învelişului adiacent de la magazia de marfă prova. Dacă 

acest nivel al inspecţiei relevă necesitatea luării măsurilor de remediere, inspecţia 

trebuie să fie extinsă în sensul efectuării unei inspecţii amănunţite a tuturor coastelor 

şi a tablelor învelişului adiacent de la respectiva magazie de marfă, precum şi o 

inspecţie amănunţită suficient de extinsă la toate celelalte magazii de marfă; 

 

.3 dacă inspectorul consideră necesar sau dacă există coroziune extinsă, trebuie să fie 

efectuate măsurători de grosime. Dacă rezultatele acestor măsurători de grosime 

indică existenţa unei coroziuni substanţiale, volumul măsurătorilor de grosime 

trebuie să fie mărit în conformitate cu anexa 10. Aceste măsurători de grosime 

extinse trebuie să fie efectuate înainte ca inspecţia anuală să fie considerată 

terminată. Zonele suspecte identificate cu ocazia efectuării inspecţiilor anterioare 

trebuie să fie examinate. Zonele cu coroziune substanţială identificată cu ocazia 

inspecţiilor anterioare trebuie să aibă efectuate măsurători de grosime. Pentru 

vrachierele construite în conformitate cu Regulile de construcţie comune ale IACS, 

măsurătoarea anuală de grosime poate fi omisă în cazul în care a fost aplicată o 

acoperire de protecţie în conformitate cu cerinţele producătorului acoperirii de 

protecție şi este menţinută în stare BUNĂ; 

 

.4 dacă la magaziile de marfă este prevăzută acoperire dură de protecţie și se constată că 

este în stare BUNĂ, volumul inspecţiilor amănunţite şi al măsurătorilor de grosime 

poate fi stabilit în mod special; şi  

 

.5 trebuie să fie verificate toate tubulaturile şi trecerile acestora din magaziile de marfă, 

inclusiv tubulatura de deversare peste bord. 

 

3.4.2 La vrachierele cu vârsta peste 15 ani, trebuie să fie efectuate următoarele: 

 

.1 inspecţia generală a tuturor magaziilor de marfă; 

 

.2 examinarea amănunţită suficient de extinsă, minim 25% din numărul coastelor, 

pentru a stabili starea în care se află zona cea mai de jos a coastelor, incluzând 

aproximativ cea mai de jos treime din lungimea coastei împreună cu îmbinarea de 

capăt a coastei şi tablele învelişului adiacent de la magazia de marfă prova şi de la o 

altă magazie de marfă selectată. Dacă acest nivel al inspecţiei relevă necesitatea 

luării măsurilor de remediere, inspecţia trebuie să fie extinsă în sensul efectuării unei 

inspecţii amănunţite a tuturor coastelor şi tablelor învelişului adiacent de la 

respectiva magazie de marfă, precum şi o inspecţie amănunţită suficient de extinsă la 

toate celelalte magazii de marfă; 

 

.3 dacă inspectorul consideră necesar sau dacă există coroziune extinsă, trebuie să fie 

efectuate măsurători de grosime. Dacă rezultatele acestor măsurători de grosime 

indică existenţa unei coroziuni substanţiale, volumul măsurătorilor de grosime 

trebuie să fie mărit în conformitate cu anexa 10. Aceste măsurători de grosime 
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extinse trebuie să fie efectuate înainte ca inspecţia anuală să fie considerată 

terminată. Zonele suspecte identificate cu ocazia efectuării inspecţiilor anterioare 

trebuie să fie examinate. Zonele cu coroziune substanţială identificată cu ocazia 

inspecţiilor anterioare trebuie să aibă efectuate măsurători de grosime.  Pentru 

vrachierele construite în conformitate cu Regulile de construcţie comune ale IACS, 

măsurătoarea anuală de grosime poate fi omisă în cazul în care a fost aplicată o 

acoperire de protecţie în conformitate cu cerinţele producătorului acoperirii de 

protecție şi este menţinută în stare BUNĂ; 

 

.4 dacă la magaziile de marfă este prevăzută o acoperire dură de protecţie şi se constată 

că aceasta este în stare BUNĂ, volumul inspecţiilor amănunţite şi al măsurătorilor de 

grosime poate fi stabilit în mod special; şi 

.5 trebuie să fie verificate toate tubulaturile şi trecerile acestora din magaziile de marfă, 

inclusiv tubulatura de deversare peste bord. 

 

3.5 Examinarea tancurilor de balast  

 

Examinarea tancurilor de balast trebuie să fie efectuată atunci când aceasta se impune ca urmare a 

rezultatelor inspecţiei de reînnoire şi inspecţiei intermediare. Atunci când Administraţia consideră că 

este necesar sau când există coroziune extinsă, trebuie să fie efectuate măsurători de grosime. Dacă 

rezultatele acestor măsurători de grosime indică existenţa unei coroziuni substanţiale, volumul 

măsurătorilor de grosime trebuie să fie mărit în conformitate cu prevederile din anexa 10. Aceste 

măsurători de grosime extinse trebuie să fie efectuate înainte ca inspecţia anuală să fie considerată 

terminată. Zonele suspecte identificate cu ocazia efectuării inspecţiilor anterioare trebuie să fie 

examinate. Zonele cu coroziune substanţială identificate cu ocazia efectuării inspecţiilor anterioare 

trebuie să aibă efectuate măsurători de grosime. Pentru vrachierele construite în conformitate cu 

Regulile de construcţie comune ale IACS, măsurătoarea anuală de grosime poate fi omisă în cazul în 

care a fost aplicată o acoperire de protecţie în conformitate cu cerinţele producătorului acoperirii de 

protecție şi este menţinută în stare BUNĂ. 

 

3.6 Cerinţe suplimentare aplicabile cu ocazia efectuării inspecţiei anuale la magazia de marfă 

situată cel mai în prova, pentru navele care fac obiectul regulii XII/9 din Convenţie în conformitate 

cu cerinţele din anexa 12 

 

3.6.1  Navele care fac obiectul regulii XII/9 din Convenţie sunt acelea care respectă toate condiţiile 

următoare: 

 

.1 vrachierele cu simplu bordaj având o lungime mai mare sau egală cu 150 m; 

 

.2 navele care transportă mărfuri solide în vrac cu o densitate mai mare sau egală cu 

1780 kg/m3; 

 

.3 navele care sunt construite înainte de 1 iulie 1999; şi  

 

.4 navele care sunt construite cu un număr insuficient de pereţi transversali etanşi care 

să-i permită să facă față inundării magaziei de marfă situată cel mai în prova, în toate 

condițiile de încărcare, și să rămână pe linia de plutire într-o stare de echilibru 

satisfăcătoare așa cum se specifică în regula XII/4.4 din Convenţie. 

 

3.6.2  În conformitate cu regula XII/9 din Convenţie, pentru magazia de marfă situată cel mai în 

prova unei astfel de nave trebuie să se aplice cerinţele suplimentare indicate în anexa 12. 
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3.7 Cerinţe suplimentare aplicabile cu ocazia efectuării inspecţiei anuale după stabilirea 

conformităţii cu regulile XII/12 şi XII/13 din Convenţie  

 

3.7.1  În cazul navelor care îndeplinesc cerinţele regulii XII/12 din Convenţie cu privire la 

detectoarele de nivel al apei în spaţiile de magazii, spaţiile de balast şi spaţiile uscate, inspecţia anuală 

trebuie să includă o examinare şi o încercare, prin sondaj, a instalaţiilor de detectare a pătrunderii apei 

şi a alarmelor acestora. 

 

3.7.2  În cazul navelor care îndeplinesc cerinţele regulii XII/13 din Convenţie cu privire la 

disponibilitatea instalaţiilor de santină, inspecţia anuală trebuie să includă o examinare şi o încercare a 

mijloacelor de drenare şi pompare a tancurilor de balast situate în prova peretelui de coliziune şi a 

santinelor spaţiilor uscate la care o parte a lor se prelungeşte înspre prova, dincolo de magazia de 

marfă situată cel mai în prova, precum şi a comenzilor acestora.  

 

4 Inspecţia intermediară 

 

4.1  Generalităţi  

 

4.1.1  Elementele, care trebuie să fie inspectate suplimentar faţă de inspecţia anuală, pot fi inspectate 

fie la a doua sau la a treia inspecţie anuală, fie între aceste inspecţii. 

 

4.1.2  Volumul inspecţiei depinde de vârsta navei, aşa cum s-a specificat la 4.2, 4.3 şi 4.4. 

 

4.1.3  Aprobarea simultană pentru inspecţia intermediară şi inspecţia de reînnoire în cazul efectuării 

inspecţiilor şi măsurătorilor de grosime la spaţii nu se acceptă. 

 

4.2 Vrachiere cu simplu bordaj cu vârsta cuprinsă între 5 şi 10 ani  

 

4.2.1 Tancuri de balast  

 

4.2.1.1 În cazul tancurilor utilizate pentru apa de balast trebuie să fie efectuată o inspecţie generală a 

tancurilor reprezentative selectate de către inspector. Selecţia trebuie să includă tancurile din picul 

prova şi pupa şi un număr de alte tancuri, ţinând seama de numărul total al tancurilor de balast şi de 

tipul acestora. Dacă la inspecţia generală nu se constată defecte structurale vizibile, examinarea poate 

fi limitată la verificarea faptului că sistemului de protecţie anticorozivă rămâne eficient. 

 

4.2.1.2 Dacă la tancurile de apă de balast se constată stare NESATISFĂCĂTOARE, coroziune sau alte 

defecte sau acolo unde acoperirea dură de protecție nu a fost aplicată încă din timpul construcţiei, 

atunci examinarea trebuie să fie extinsă şi la alte tancuri de balast de acelaşi tip. 

 

4.2.1.3 Dacă la tancurile de balast, altele decât tancurile din dublu fund, la care se constată că 

acoperirea dură de protecţie se află într-o stare NESATISFĂCĂTOARE şi nu a fost înlocuită sau, dacă 

a fost aplicată o acoperire de protecţie moale sau semidură sau dacă, în timpul construcţiei, nu a fost 

aplicată o acoperire dură de protecţie, tancurile respective trebuie să fie examinate şi măsurătorile de 

grosime efectuate, dacă se consideră necesar, la intervale de timp anuale. Dacă se constată vreo 

deteriorare a acoperirii dure de protecţie la tancurile de balast din dublu fund sau dacă a fost aplicată o 

acoperire de protecţie moale sau semidură sau dacă nu a fost aplicată o acoperire dură de protecţie, 

tancurile respective pot fi examinate la intervale de timp anuale. Atunci când inspectorul consideră că 

este necesar sau dacă există o coroziune extinsă, trebuie să fie efectuate măsurători de grosime.  

 

4.2.1.4 Suplimentar faţă de cerinţele de mai sus, zonele suspecte identificate cu ocazia efectuării 

inspecţiilor anterioare trebuie să fie supuse unei inspecţii generale şi a unei inspecţii amănunţite. 
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4.2.2 Magazii de marfă. 

 

4.2.2.1 O inspecţie generală a tuturor magaziilor de marfă, inclusiv o inspecţie amănunţită suficient de 

extinsă, minim 25% din numărul de coaste, trebuie să fie efectuată pentru verificarea stării în care se 

află: 

 

.1 coastele de bordaj, inclusiv prinderea superioară şi inferioară a capetelor lor, învelişul  

adiacent şi pereţii transversali din magazia de marfă prova, precum şi dintr-o altă 

magazie de marfă selectată; şi 

 

.2 zonele care la inspecţiile anterioare au fost considerate suspecte.  

 

4.2.2.2 Dacă inspectorul consideră necesar, ca urmare a efectuării inspecţiei generale şi a inspecţiei 

amănunţite, conform prevederilor de la 4.2.2.1, inspecţia trebuie să fie extinsă pentru a include 

efectuarea unei inspecţii amănunţite a tuturor coastelor de bordaj şi a învelişului adiacent de la 

respectiva magazie de marfă, precum şi a unei inspecţii amănunţite, suficient de extinsă, a tuturor 

celorlalte magazii de marfă. 

 

4.2.3 Volumul măsurătorilor de grosime  

 

4.2.3.1 Măsurătorile de grosime trebuie să fie efectuate într-un volum suficient de extins pentru 

determinarea gradului de coroziune, atât generală cât şi locală, la zonele supuse inspecţiei amănunţite, 

conform prevederilor de la 4.2.2.1. Elementele care fac obiectul măsurătorilor de grosime în cadrul 

inspecţiei intermediare sunt cel puţin zonele identificate suspecte cu ocazia efectuării inspecţiilor 

anterioare. 

 

4.2.3.2 Volumul măsurătorilor de grosime poate fi stabilit în mod special cu condiţia ca inspectorul să 

fie convins în urma efectuării inspecţiei amănunţite că nu există reduceri ale grosimii elementelor 

structurale şi că acoperirile dure de protecţie se află într-o stare BUNĂ. 

 

4.2.3.3 Dacă se constată o coroziune substanţială, volumul măsurătorilor de grosime trebuie să fie 

mărit în conformitate cu cerinţele din anexa 10. Aceste măsurători de grosime extinse trebuie să fie 

efectuate înainte ca inspecţia să fie considerată terminată. Zonele care la inspecţiile anterioare au fost 

considerate suspecte trebuie să fie examinate. Zonele, la care s-a constatat coroziune substanţială cu 

ocazia efectuării inspecţiilor anterioare, trebuie să aibă măsurători de grosime efectuate. Pentru 

vrachierele construite conform Regulilor de construcţie comune ale IACS, zonele identificate ca 

prezentând o coroziune substanţială trebuie: 

 

.1 să fie protejate de o acoperire de protecție aplicată în conformitate cu cerinţele 

producătorului acoperirii şi examinate la intervale anuale pentru a confirma că 

acoperirea de protecție este încă în stare bună; sau ca alternativă  

 

.2 să fie măsurate la intervale de un an. 

 

Notă explicativă:    

 

Pentru vrachierele existente, în cazul în care proprietarii aleg să acopere sau să reacopere magaziile de 

marfă așa cum este indicat mai sus, poate fi luată în considerare extinderea inspecţiilor amănunţite şi a 

măsurătorilor de grosime. Înainte de aplicarea acoperirii în magaziile de marfă ale navelor existente, 

trebuie verificat eşantionajul în prezenţa unui inspector. 
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4.2.3.4  În cazul în care acoperirea dură de protecţie este prevăzută în magaziile de marfă şi se 

găseşte în stare BUNĂ, extinderea inspecţiilor amănunţite şi a măsurătorilor de grosimi poate fi 

stabilită în mod special. 

 

4.3 Vrachiere cu simplu bordaj cu vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani  

 

4.3.1  Cerinţele privind inspecţia intermediară trebuie să fie identice cu acelea privind inspecţia de 

reînnoire anterioară, conform prevederilor de la 2 şi 5.1. Totuşi, nu este necesar a se efectua 

examinarea interioară a tancurilor de combustibil şi proba de presiune la toate tancurile, cu excepția 

cazului în care inspectorul participant consideră necesar acest lucru. 

 

4.3.2  La aplicarea prevederilor de la 4.3.1, inspecţia intermediară poate fi începută la a doua 

inspecţie anuală şi poate fi continuată în cursul anului următor, urmând a fi terminată la a treia 

inspecţie anuală, în locul aplicării prevederilor de la 2.1.1. 

 

4.3.3 La aplicarea prevederilor de la 4.3.1, o inspecţie subacvatică poate fi avută în vedere în locul 

aplicării prevederilor de la 2.2. 

 

4.4 Vrachiere cu simplu bordaj cu vârsta peste 15 ani  

 

4.4.1  Cerinţele privind inspecţia intermediară trebuie să fie identice cu acelea privind inspecţia de 

reînnoire anterioară, conform prevederilor de la 2 şi 5.1. Totuşi, nu este necesar a se efectua 

examinarea interioară a tancurilor de combustibil şi proba de presiune la toate tancurile, cu excepția 

cazului în care inspectorul participant consideră necesar acest lucru. 

 

4.4.2  La aplicarea prevederilor de la 4.4.1, inspecţia intermediară poate fi începută la a doua 

inspecţie anuală şi poate continuată în anul următor, urmând a fi terminată la a treia inspecţie anuală, 

în locul aplicării prevederilor de la 2.1.1. 

 

4.4.3  La aplicarea prevederilor de la 4.4.1, o inspecţie în doc uscat trebuie să facă parte din inspecţia 

intermediară. Inspecţia generală şi inspecţia amănunţită, precum şi măsurătorile de grosime, după caz, 

la porţiunilor inferioare ale magaziilor de marfă şi tancurilor de apă de balast trebuie să fie efectuate în 

conformitate cu cerinţele aplicabile inspecţiilor intermediare, dacă acestea nu au fost deja efectuate. 

 

Notă: Porţiunile inferioare ale magaziilor de marfă şi tancurilor de balast sunt considerate a 

fi părţile situate sub linia de plutire a navei în balast, fără încărcătură. 

 

5 Pregătiri pentru inspecţie  

 

5.1 Programul de inspecţie  

 

5.1.1  Proprietarul navei în cooperare cu Administraţia trebuie să întocmească un program special de 

inspecţie înainte de începerea oricărei etape din inspecţia de reînnoire şi, la vrachiere cu simplu bordaj, 

cu vârsta peste 10 ani, inspecţia intermediară. Programul de inspecţie trebuie să fie într-o formă scrisă 

pe baza informațiilor din anexa 4A. Inspecţia trebuie să înceapă după ce programul de inspecţie a fost 

convenit. 

 

5.1.1.1 Înainte de întocmirea programului de inspecţie, chestionarul pentru planificarea inspecţiei 

trebuie să fie completat de către proprietarul navei pe baza informațiilor indicate în anexa 4B şi 

transmis Administraţiei. 

 

5.1.1.2 Programul de inspecţie cu ocazia efectuării inspecţiei intermediare poate consta din programul 

de inspecţie de la inspecţia de reînnoire anterioară împreună cu raportul de evaluare a stării navei 
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(raportul sintetic al datelor privind corpul) din cadrul acestei inspecţii de reînnoire şi cu ultimele 

rapoarte de inspecţie corespunzătoare.  

 

5.1.1.3 Programul de inspecţie trebuie să fie stabilit ţinând cont de toate amendamentele la diferitele 

cerinţe de inspecţie după ce a fost efectuată ultima inspecţie de reînnoire. 

 

5.1.2 La întocmirea programului de inspecţie trebuie să fie adunată şi consultată următoarea 

documentaţie în scopul selectării tancurilor, magaziilor, zonelor şi elementelor structurale ce vor fi 

examinate: 

 

.1 statutul inspecţiei şi informaţii de bază cu privire la navă; 

 

.2 documentaţia de la bord, aşa cum este descrisă la 6.2 şi 6.3; 

 

.3 planurile principale de construcţie (desene de eşantionaj), inclusiv informaţii privind 

utilizarea oţelurilor de înaltă rezistenţă la tracţiune (HTS); 

 

.4 rapoartele anterioare de inspecție și vizite relevante, atât ale Administrației, cât și ale 

proprietarului navei; 

 

.5 informaţiile privind utilizarea magaziilor şi tancurilor navei, mărfurile tipice şi alte 

date relevante;  

 

.6 informaţiile cu privire la gradul de protecţie anticorozivă la noua construcţie; şi  

 

.7 informaţiile cu privire la nivelul de întreţinere a elementelor relevante din timpul 

exploatării. 

 

5.1.3  Programul de inspecţie prezentat trebuie să aibă în vedere şi să respecte, cel puțin, prevederile 

de la paragraful 2.7 și din anexele 1 şi 2 pentru proba tancului, inspecţia amănunţită, și, respectiv, 

măsurătorile de grosime, şi trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii relevante: 

 

.1 informaţii de bază cu privire la navă şi caracteristicile acesteia; 

 

.2 planurile principale de construcţie (desene de eşantionaj), inclusiv date privind 

utilizarea oţelurilor de înaltă rezistenţă la tracţiune (HTS); 

 

.3 planuri ale magaziilor şi tancurilor; 

 

.4 lista magaziilor şi tancurilor cu informații privind utilizarea lor, a tipului de protecţie 

şi a stării acoperirii lor de protecţie; 

 

.5 condiţii pentru inspecţie (de ex.: informaţii privind curăţarea, degazarea, ventilarea,  

iluminatul etc. magaziilor şi tancurilor); 

 

.6 mijloace şi metode pentru accesul la elementele structurale; 

 

.7 echipamentul pentru inspecţii; 

 

.8 indicarea magaziilor şi tancurilor, precum şi a zonelor supuse inspecţiei amănunţite 

(a se vedea 2.5);  

 

.9 indicarea secţiunilor în vederea efectuării măsurătorilor de grosime (a se vedea 2.6); 
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.10 indicarea tancurilor care vor fi supuse la probă (a se vedea 2.7); şi  

 

.11 istoricul avariilor în legătură cu nava respectivă. 

 

5.1.4  Administraţia trebuie să informeze proprietarul navei cu privire la nivelurile maxime 

acceptabile de reducere a grosimii elementelor structurale datorită coroziunii, care sunt aplicabile 

navei. 

 

5.1.5 De asemenea, se pot utiliza Instrucţiunile privind evaluarea tehnică în legătură cu planificarea 

inspecţiilor intensificate la vrachiere cu simplu bordaj conținute în anexa 9. Aceste Instrucţiuni 

constituie un instrument recomandat care poate fi invocat de către o Administrație atunci când, în 

opinia sa, consideră că este necesar și oportun în legătură cu pregătirea programului de inspecție 

prevăzut. Aceste instrucțiuni nu trebuie să fie utilizate pentru a reduce cerințele din anexele 1 și 2 și 

paragraful 2.7, care trebuie, întotdeauna, să fie respectate ca minimum. 

 

5.2 Condiţii pentru inspecţie 

 

5.2.1 Proprietarul navei trebuie să asigure mijloacele necesare pentru efectuarea în siguranţă a 

inspecţiei. 

 

5.2.2  Pentru a permite inspectorilor participanţi să efectueze inspecția, măsurile cu privire la 

asigurarea accesului adecvat şi în siguranţă trebuie să fie convenite între proprietarul navei şi 

Administraţie, pe baza recomandărilor elaborate de către Organizație.* 

 

5.2.3 Detaliile cu privire la mijloacele de acces trebuie să fie prevăzute în chestionarul pentru 

planificarea inspecţiei. 

 

5.2.4 În cazurile în care inspectorul participant sau inspectorii participanți consideră că măsurile de 

siguranță și accesul necesar sunt necorespunzătoare, inspecţia spaţiilor respective nu trebuie să fie 

efectuată. 

 

5.2.5  Accesul la magaziile de marfă, tancuri şi spaţii trebuie să se facă în siguranţă. Magaziile de 

marfă, tancurile şi spaţiile trebuie să fie degazate şi ventilate în mod corespunzător. Înainte de a intra 

într-un tanc, spaţiu gol sau spaţiu închis, trebuie să se verifice că atmosfera din tanc nu conţine gaze 

potențial periculoase şi există o cantitate de oxigen suficientă. 

 

5.2.6  Pentru pregătirea efectuării inspecţiei şi a măsurătorilor de grosime, precum şi pentru a permite 

efectuarea unei examinări complete, toate spaţiile trebuie să fie curăţate, inclusiv îndepărtate toate 

depunerile rezultate din coroziune de pe suprafeţe. Spaţiile trebuie să fie suficient de curate şi să nu 

conţină apă, cruste, murdărie, reziduuri de hidrocarburi etc. pentru a descoperi coroziunea, 

deformările, fisurile, avariile sau a alte deteriorări structurale, precum şi starea în care se află 

acoperirea de protecţie. Totuşi, acele zone ale structurii, a căror înlocuire a fost deja decisă de către 

proprietarul navei, necesită doar curăţare şi îndepărtare de pe ele a tuturor depunerilor rezultate din 

coroziune în măsura în care acest lucru este necesar pentru stabilirea limitelor zonelor ce vor fi 

refăcute. 

 

5.2.7  Trebuie să fie prevăzut un iluminat corespunzător pentru evidenţierea coroziunii, deformărilor, 

fisurilor, avariilor sau a altor deteriorări structurale, precum şi a stării în care se află acoperirea de 

protecţie. 

 

                                                             
* Se face referire la Recomandările revizuite pentru pătrunderea în spațiile închise de la bordul navelor, adoptate de către 
Organizație prin rezoluția A.1050(27). 
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5.2.8  În cazul în care au fost aplicate acoperiri de protecţie moi sau semidure, inspectorului trebuie 

să-i fie asigurat accesul în siguranţă pentru verificarea eficacităţii acoperirii de protecţie şi pentru 

efectuarea unei evaluări a stării în care se află elementele structurale interne care poate include 

îndepărtarea punctuală a acoperirii de protecţie. În cazul în care accesul în siguranţă nu poate fi 

asigurat, acoperirea de protecţie moale sau semidură trebuie să fie îndepărtată. 

 

5.2.9  Inspectorul sau inspectorii trebuie să fie întotdeauna însoţit sau însoţiţi de cel puţin o persoană 

responsabilă, desemnată de proprietarul navei, care are experienţă în inspectarea tancului şi a spaţiilor 

închise.  

 

5.3 Acces la elementele structurale* 

 

5.3.1  În cazul efectuării inspecţiei generale trebuie să fie asigurate mijloace cu care inspectorul să 

poată examina în siguranţă şi fără dificultate elementele structurale. 

 

5.3.2  În cazul efectuării inspecţiilor amănunţite a structurii corpului navei, altele decât acelea la 

coastele din magazia de marfă, trebuie să fie puse la dispoziţia inspectorului unul sau mai multe din 

următoarele mijloace de acces considerate acceptabile de către acesta: 

 

.1 o schelă permanentă şi căi de acces permanente la elementele structurale; 

 

.2 o schelă temporară şi căi de acces temporare la elementele structurale; 

 

.3 vehicule cu braţ hidraulic, cum ar fi platforme autoridicătoare clasice, ascensoare şi 

platforme mobile; 

 

.4 scări portabile; 

 

.5 bărci sau plute; şi/sau  

 

.6 alte mijloace echivalente.  

 

5.3.3  În cazul inspecţiilor amănunţite la coastele de bordaj din magaziile de marfă de la vrachierele 

cu simplu bordaj, mai mici de 100000 tdw, trebuie să fie puse la dispoziţia inspectorului unul sau mai 

multe din următoarele mijloace de acces considerate acceptabile de către acesta: 

 

.1 o schelă permanentă şi căi de acces permanente la elementele structurale; 

 

.2 o schelă temporară şi căi de acces temporar la elementele structurale; 

 

.3 scări portabile cu lungimea de cel mult 5 m pot fi acceptate la inspecţiile părţii 

inferioare a coastei de bordaj, inclusiv brachetul; 

 

.4 vehicule cu braţ hidraulic, cum ar fi platforme autoridicătoare clasice, ascensoare şi 

platforme mobile; 

 

.5 bărci sau plute, cu condiţia ca magazia să aibă o capacitate structurală suficientă 

pentru a rezista la sarcinile statice de la toate nivelurile apei; şi/sau 

 

.6 alte mijloace echivalente.  

                                                             
* Se face referire la Instrucţiuni cu privire la mijloacele de acces la elementele structurale în scopul efectuării inspecţiei şi 
lucrărilor de întreţinere la petroliere şi vrachiere (MSC/Circ.686). 
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5.3.4  În cazul inspecţiilor amănunţite la coastele de bordaj din magaziile de marfă de la vrachierele 

cu simplu bordaj, cu un dwt mai mare sau egal cu 100000, utilizarea scărilor portabile nu trebuie să fie 

acceptată și unul sau mai multe dintre următoarele mijloace de acces, considerate acceptabile de către 

inspector, trebuie să fie oferite: 

 

Inspecţii anuale, inspecţii intermediare la vrachierele cu vârsta mai mică de 10 ani şi prima inspecţie 

de reînnoire: 

 

.1 o schelă permanentă şi căi de acces permanente la elementele structurale; 

 

.2 o schelă temporară şi căi de acces temporare la elementele structurale; 

 

.3 vehicule cu braţ hidraulic, cum ar fi platforme autoridicătoare clasice, ascensoare şi 

platforme mobile; 

 

.4 bărci sau plute, cu condiţia ca magazia să aibă o capacitate structurală suficientă 

pentru a rezista la sarcinile statice de la toate nivelurile apei; şi/sau  

 

.5 alte mijloace echivalente. 

 

Inspecţiile intermediare şi inspecţii de reînnoire ulterioare: 

 

.1 fie o schelă permanentă, fie o schelă temporară la elementele structurale şi căi de 

acces la structură în cazul inspecţiei amănunţite efectuată cel puţin la partea 

superioară a coastelor de magazie; 

 

.2 vehicule cu braţ hidraulic, cum ar fi platformele autoridicătoare clasice pentru 

inspecţiile efectuate la partea inferioară şi partea de mijloc a coastelor de bordaj, ca 

variantă la schelă; 

 

.3 ascensoare şi platforme mobile; 

 

.4 bărci sau plute, cu condiţia ca magazia să aibă o capacitate structurală suficientă 

pentru a rezista la sarcinile statice de la toate nivelurile apei; şi/sau 

 

.5 alte mijloace echivalente.  

 

5.3.5  Fără a aduce atingere cerinţelor de mai sus, utilizarea unei scări portabile prevăzută cu un 

dispozitiv mecanic care permite fixarea capătului superior al scării este acceptabilă în scopul 

"examinării amănunţite în volum suficient, minimum 25% din coaste, pentru a stabili starea în care se 

află zona inferioară a coastelor de bordaj, care include aproximativ treimea inferioară a coastei de 

bordaj şi prinderea acesteia şi învelişul adiacent din magazia de marfă prova" cu ocazia efectuării 

inspecţiei anuale prevăzută la 3.4.1.2 şi "una din celelalte magazii de marfă selectate" prevăzută la 

3.4.2.2. 

 

5.3.6 Utilizarea vehiculelor cu brațe hidraulice sau a echipamentelor de ridicat (platforme 

autoridicătoare tip „cherry pickers”) poate fi acceptată de către inspectorul participant pentru 

inspecțiile amănunțite efectuate la partea superioară a coastelor de bordaj sau a altor structuri în toate 

cazurile în care înălțimea maximă de lucru nu este mai mare de 17m. 

 

5.4 Echipament pentru inspecţie  

 



33 

 

5.4.1  În mod normal, măsurătorile de grosime trebuie să fie efectuate cu ajutorul echipamentului de 

examinare cu ultrasunete. Dacă inspectorul consideră necesar, trebuie să-i fie demonstrată precizia 

echipamentului. 

 

5.4.2  Dacă se consideră necesar, inspectorul poate solicita utilizarea unuia sau a mai multora dintre 

următoarele mijloace de detectare a fisurilor: 

 

.1 echipament radiografic; 

 

.2 echipament de examinare cu ultrasunete; 

 

.3 echipament cu particule magnetice; şi/sau  

 

.4 lichid colorant penetrant.  

 

5.4.3  În timpul inspecţiei trebuie să fie disponibile: explozimetre, detectoare de oxigen, aparate de 

respirat, saule de salvare, centuri de siguranţă cu coardă şi cârlig, precum şi fluiere împreună cu 

instrucţiunile şi recomandările de utilizare a lor. Trebuie să fie pusă la dispoziţie o listă cu verificările 

de control privind siguranţa. 

 

5.4.4  Trebuie să fie prevăzut iluminatul adecvat şi în siguranţă pentru efectuarea inspecţiei în condiţii 

de siguranţă şi în mod eficient. 

 

5.4.5  În timpul inspecţiei trebuie să fie disponibil şi utilizat echipament de protecţie corespunzător 

(de ex. cască de protecţie, mănuşi, încălţăminte de protecţie etc.). 

 

5.5 Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă  

 

Dacă un aparat de respirat şi/sau alt echipament este folosit ca „Echipament de salvare şi răspuns de 

urgenţă”, atunci echipamentul trebuie să fie potrivit pentru configuraţia spaţiului ce urmează să fie 

inspectat. 

 

5.6 Inspecţia pe mare sau în timpul cât nava este ancorată  

 

5.6.1  Inspecţia pe mare sau în timpul cât nava este ancorată poate să fie acceptată cu condiţia ca 

inspectorului să i se acorde ajutorul necesar din partea personalului de la bord. Măsurile de precauţie şi 

metodele utilizate pentru efectuarea inspecţiei trebuie să fie în conformitate cu prevederile de la 5.1, 

5.2, 5.3 şi 5.4. 

 

5.6.2  Un sistem de comunicare trebuie să fie prevăzut între echipa de inspecţie aflată în interiorul 

spaţiilor supuse examinării şi ofiţerul de serviciu de pe punte. De asemenea, acest sistem trebuie să 

includă personalul responsabil cu manipularea pompei de balast, în cazul în care se utilizează bărci sau 

plute. 

 

5.6.3  Inspecţiile tancurilor sau a magaziilor vizate, efectuate cu ajutorul bărcilor sau plutelor se pot 

face numai cu acordul inspectorului, care trebuie să ţină seama de măsurile de siguranţă prevăzute, 

inclusiv de previziunile buletinelor meteorologice şi comportamentul navei în condiţii previzibile de 

stare a mării, şi cu condiţia ca creşterea aşteptată a nivelului apei din interiorul tancului să nu 

depăşească 0,25 m. 

 

5.6.4  Dacă la inspecţiile amănunţite se vor utiliza plute sau bărci, atunci trebuie să fie îndeplinite 

următoarele condiţii: 
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.1 trebuie să fie utilizate numai plute sau bărci gonflabile rezistente, pentru serviciu, 

care să aibă o flotabilitate şi o stabilitate reziduală satisfăcătoare chiar și în cazul în 

care una din camere este perforată; 

 

.2 barca sau pluta trebuie să fie legată de scara pentru acces şi o altă persoană trebuie să 

stea la baza scării astfel încât din acel loc să poată vedea în mod clar pluta sau barca; 

 

.3 pentru toţi participanţii trebuie să fie disponibile veste de salvare corespunzătoare; 

 

.4 suprafaţa apei din tanc sau magazie trebuie să fie calmă (în toate condiţiile prevăzute, 

creşterea preconizată a nivelului apei din interiorul tancului nu trebuie să depăşească 

0,25 m) şi nivelul apei trebuie să fie staţionar. În timpul utilizării bărcii sau plutei, 

nivelul apei nu trebuie în nicio situaţie să crească; 

 

.5 tancul, magazia sau spaţiul trebuie să conţină numai apă de balast curată. Pe 

suprafaţa apei nu se acceptă nici măcar o peliculă subţire de hidrocarburi; şi  

 

.6 în niciun caz, nivelul apei nu trebuie să se situeze la o distanţă mai mică de 1 m faţă 

de platbanda elementului de osatură întărită a punţii astfel încât echipa de inspecţie 

să nu fie izolată de o cale de evacuare directă spre gura tancului. Umplerea cu apă a 

tancului peste un nivel ce depăşeşte traversele de punte ce trebuie să fie examinate se 

face numai dacă este prevăzută o gură de vizitare pentru accesul la punte şi dacă 

aceasta este deschisă în traveea de inspectat, astfel încât o cale de evacuare pentru 

echipa de inspecţie să fie disponibilă în orice moment. Alte mijloace eficiente de 

evacuare pe punte pot fi avute în vedere. 

 

5.6.5  Utilizarea numai a plutelor sau bărcilor se poate permite pentru inspectarea zonelor de sub 

punte de la tancuri şi spaţii dacă înălţimea inimilor este mai mică sau egală cu 1,5 m.  

 

5.6.6 Dacă înălţimea inimilor este mai mare de 1,5 m, plutele sau bărcile pot fi utilizate singure 

numai atunci când: 

 

.1 acoperirea de protecţie de pe structura de sub punte este în stare BUNĂ şi nu există 

urme de uzură; sau  

 

.2 în fiecare travee este prevăzut un mijloc permanent de acces pentru a permite intrarea 

şi ieşirea în siguranţă. Aceasta înseamnă: 

 

.1 acces direct de la punte printr-o scară verticală cu o platformă mică 

prevăzută la aproximativ 2 m sub punte la fiecare travee; sau  

 

.2 acces la punte de la o platformă longitudinală permanentă prevăzută cu scări 

de acces la punte la fiecare capăt al tancului. Platforma trebuie ca, pe toată 

lungimea tancului să fie montată astfel încât să se situeze la nivelul sau 

deasupra nivelului maxim al apei necesar pentru a inspecta structura de sub 

punte cu ajutorul plutei. În acest scop, spaţiul gol corespunzător nivelului 

maxim al apei trebuie să aibă o înălţime de cel mult 3 m de la învelişul 

punţii măsurată la mijlocul deschiderii traverselor punţii şi la mijlocul 

lungimii tancului. 

 

Dacă niciuna din condiţiile mai sus menţionate nu este respectată, atunci o schelă sau un alt mijloc 

echivalent trebuie să fie prevăzut pentru inspectarea zonelor de sub punte. 
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5.6.7  Utilizarea numai a plutelor sau bărcilor în condiţiile prevăzute la paragrafele 5.6.5 şi 5.6.6 nu 

exclude posibilitatea utilizării bărcilor sau plutelor pentru deplasarea în interiorul unui tanc în timpul 

unei inspecţii. 

 

5.7 Întâlnire pentru planificarea inspecţiei  

 

5.7.1  Pentru ca inspecţia să se efectueze în deplină siguranţă şi în mod eficient, este esențial ca 

aceasta să fie bine pregătită şi ca între inspectorul participant sau inspectorii participanți şi 

reprezentantul proprietarului navei aflat la bordul navei să existe relaţii de cooperare înaintea şi în 

timpul efectuării inspecţiei. În timpul efectuării inspecţiei, la bordul navei trebuie să aibă loc, în mod 

regulat, întâlniri privind problemele de siguranţă. 

 

5.7.2  Înaintea începerii oricărei etape din inspecţia de reînnoire şi inspecţia intermediară, o întâlnire 

pentru planificarea inspecţiei trebuie să aibă loc între inspectorul participant sau inspectorii 

participanți, reprezentantul participant al proprietarului navei, operatorul firmei autorizată pentru 

efectuarea măsurătorilor de grosime (după caz) şi comandantul navei sau o persoană cu calificare 

corespunzătoare desemnată de către comandant sau companie; în scopul asigurării că toate măsurile 

din programul de inspecţie sunt luate, astfel încât să se asigure efectuarea în siguranţă şi în mod 

eficient a inspecţiei. (a se vedea 7.1.2). 

 

5.7.3 În continuare se prezintă o listă cu problemele care trebuie să fie examinate în cadrul întâlnirii:  

 

.1 datele principalele cu privire la navă (şi anume voiajul, manevrele de punere pe doc 

şi scoatere de pe doc, perioadele de acostare, operaţiunile de balastare şi operaţiunile 

cu marfa etc.); 

 

.2 prevederile şi amenajările pentru efectuarea măsurătorilor de grosime (şi anume 

accesul, curăţarea/decaparea, iluminatul, ventilarea, siguranța individuală); 

 

.3 volumul măsurătorilor de grosime; 

 

.4 criteriile de acceptare (se face referire la lista cu grosimi minime); 

 

.5 volumul inspecţiei amănunţite şi al măsurătorilor de grosime ţinând seama de starea 

acoperirii de protecţie şi zonele suspecte sau zonele cu coroziune substanţială; 

 

.6 efectuarea măsurătorilor de grosime; 

 

.7 efectuarea de măsurători tipice, la modul general şi acolo unde se constată o 

coroziune neregulată/în puncte (piting); 

 

.8 indicarea prin schiţe a zonelor cu coroziune substanţială; şi  

 

.9 comunicarea dintre inspectorul participant sau inspectorii participanți, operatorul sau 

operatorii firmei autorizate pentru efectuarea măsurătorilor de grosime şi 

reprezentantul sau reprezentanţii proprietarului navei cu privire la constatările făcute. 

 

6 Documentaţia de la bordul navei  

 

6.1 Generalităţi 

 

6.1.1  Proprietarul navei trebuie să obţină, să asigure şi să păstreze la bordul navei documentaţia 

prevăzută la 6.2 şi 6.3, care trebuie să fie pusă imediat la dispoziţia inspectorului. Raportul de evaluare 
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a stării navei (raportul sintetic al datelor privind corpul), menţionat la 6.2, trebuie să includă o 

traducere în limba engleză. 

 

6.1.2 Documentaţia trebuie să fie păstrată la bordul navei pe întreaga durată de viaţă a navei.  

 

6.1.3  Pentru vrachierele care fac obiectul regulii SOLAS II-1/3-10, proprietarul navei trebuie să 

asigure actualizarea Dosarului de construcţie a navei (SCF), de-a lungul vieţii navei, ori de câte ori a 

avut loc o modificare a documentaţiei incluse în SCF. Proceduri documentate pentru actualizarea SCF 

trebuie să fie incluse în Sistemul de management al siguranţei. 

 

6.1.4 Pentru vrachierele cu acoperiri de protecție sau cu tancuri de balast dedicate care fac obiectul 

normelor PSPC (MSC.215(82)), proprietarul navei trebuie să asigure actualizarea Dosarului tehnic 

privind acoperirea de protecție a navei (CTF), de-a lungul vieţii navei, ori de câte ori a avut loc o 

activitate de întreținere, reparație sau de reacoperire la aceste acoperiri de protecție. Proceduri 

documentate pentru actualizarea CTF trebuie să fie incluse în Sistemul de management al siguranţei. 

 

6.2 Dosar cu rapoartele de inspecţie 

 

6.2.1 Dosarul cu rapoartele de inspecţie trebuie să fie parte integrantă din documentaţia de la bordul 

navei şi să conţină: 

 

.1 rapoartele inspecţiilor efectuate la elementele structurale (anexa 6); 

 

.2 raportul de evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor privind corpul) (anexa 

7); şi  

 

.3 rapoartele privind măsurătorile de grosime (anexa 8A/anexa 8B). 

 

6.2.2 Dosarul cu rapoartele de inspecţie trebuie să fie disponibil, de asemenea, la sediul 

proprietarului navei şi la acela al Administraţiei. 

 

6.3 Documente justificative 

 

6.3.1 Următoarea documentaţie suplimentară trebuie să fie disponibilă la bordul navei: 

 

.1 programul de inspecţie, conform prevederilor de la 5.1, până la terminarea inspecţiei 

de reînnoire sau a inspecţiei intermediare, după caz; 

 

.2 planurile principale de construcţie pentru magaziile de marfă şi tancurile de balast 

(pentru vrachierele construite conform Regulilor de construcție comune ale IACS, 

aceste planuri trebuie să includă, pentru fiecare element structural, atât grosimea de 

construcţie, cât şi cea de reînnoire. Orice grosime adăugată voluntar trebuie să fie, de 

asemenea, indicată în mod clar pe aceste planuri. Planul secţiunii maestre existent la 

bordul navei trebuie să includă caracteristici ale secţiunii minime admisibile a grinzii 

echivalente a corpului navei pentru secţiunea transversală în toate magaziile de 

marfă); 

 

.3 istoricul reparaţiilor anterioare; 

 

.4 istoricul operaţiunilor cu privire la marfă şi balast; 

 

.5 inspecţii efectuate de către personalul navei cu privire la: 
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.1 deteriorarea structurii în general; 

 

.2 scurgeri prin pereţii etanşi şi tubulaturi; şi  

 

.3 starea sistemului de protecție anticorozivă, dacă există. În anexa 3 se arată 

cum se întocmesc aceste rapoarte de inspecţie; şi  

 

.6 orice alte informaţii care ar putea să ajute la identificarea zonelor critice de structură 

şi/sau a zonelor suspecte care necesită inspectare. 

 

6.3.2  Pentru vrachierele care fac obiectul regulii SOLAS II-1/3-10, Dosarul de construcţie a navei 

(SCF), limitat la elementele care urmează să fie păstrate la bord, ar trebui să fie disponibil la bord. 

 

6.3.3  Pentru vrachierele cu acoperiri de protecție sau cu tancuri de balast dedicate care fac obiectul 

normelor PSPC (MSC.215(82)), Dosarul tehnic privind acoperirea de protecție a navei (CTF) trebuie 

să fie disponibil la bord. 

 

6.4 Examinarea documentaţiei de la bordul navei  

 

6.4.1  Înaintea efectuării inspecţiei, inspectorul trebuie să verifice dacă documentaţia de la bordul 

navei este completă şi conţinutul său este justificativ pentru efectuarea inspecţiei.  

 

6.4.2  Pentru vrachierele care fac obiectul regulii SOLAS II-1/3-10, la încheierea supravegherii, 

inspectorul trebuie să verifice dacă actualizarea Dosarului de construcţie a navei (SCF) a fost făcută de 

fiecare dată când a avut loc o modificare a documentaţiei incluse în SCF. 

 

6.4.2.1 Dacă Dosarului de construcţie a navei (SCF) este păstrat la bordul navei, inspectorul 

examinează informațiile de la bordul navei. Dacă a avut loc un eveniment major, incluzând, dar fără a 

se limita la, o reparație sau o modificare importantă sau orice modificare a structurii navei, inspectorul 

trebuie să verifice, de asemenea, că informațiile actualizate sunt păstrate la bordul navei . Dacă SCF nu 

este actualizat la momentul inspecţiei, inspectorul trebuie să o înregistreze și să solicite să fie 

confirmat, la următoarea inspecţie periodică, că aceasta a fost făcută. 

 

6.4.2.2 În cazul în care SCF este păstrat într-o arhivă la țărm, inspectorul trebuie să examineze lista 

informațiilor incluse în arhiva de la țărm. În cazurile în care are loc orice eveniment major, inclusiv, 

dar fără a se limita la acestea, o reparație sau o modificare importantă sau orice altă modificare a 

structurilor navei, inspectorul trebuie, de asemenea, să verifice dacă informațiile actualizate sunt 

păstrate în arhiva de la țărm prin verificarea listei informațiilor incluse în arhiva de la țărm păstrată la 

bordul navei. În plus, inspectorul trebuie să confirme că contractul de servicii cu centrul de arhivare 

este valabil. Dacă actualizarea suplimentului SCF de la țărm nu este finalizată la momentul inspecției, 

inspectorul o va consemna și va solicita confirmarea la următoarea inspecție periodică.. 

 

6.4.3  Pentru vrachierele care fac obiectul regulii SOLAS II-1/3-10, la încheierea supravegherii, 

inspectorul trebuie să verifice dacă orice suplimentare şi/sau reînnoire a materialelor utilizate pentru 

construcţia structurii corpului sunt documentate în lista de materiale din Dosarul de construcţie a 

navei. 

 

6.4.4  Pentru vrachierele cu acoperiri de protecție sau cu tancuri de balast dedicate care fac obiectul 

normelor PSPC (MSC.215(82)), la încheierea inspecției, inspectorul trebuie să verifice că toate 

activitățile de întreținere, reparație sau de reacoperire efectuate la aceste acoperiri de protecție sunt 

documentate în Dosarul tehnic privind acoperirea de protecție a navei (CTF). 
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7 Metode privind efectuarea măsurătorilor de grosime 

 

7.1 Generalităţi   

 

7.1.1  Dacă măsurătorile de grosime prevăzute nu se efectuează de către Administrație, autenticitatea 

acestora trebuie să fie atestată de către un inspector al Administrației. Inspectorul trebuie să fie prezent 

la bordul navei atâta timp cât este necesar pentru supravegherea acestei operaţiuni. 

 

7.1.2  Firma care efectuează măsurătorile de grosime trebuie să participe la întâlnirea pentru 

planificarea inspecţiei care se ține înaintea începerii inspecţiei. 

 

7.1.3  Măsurătorile de grosime ale elementelor structurale din zonele în care se cer efectuarea de 

inspecţii amănunţite trebuie să fie efectuate simultan cu inspecţiile amănunţite. 

 

7.1.4  În toate cazurile, volumul măsurătorilor de grosime trebuie să fie suficient pentru a reprezenta 

starea tehnică medie reală. 

 

7.1.5 Cerinţele privind metodele aplicate la efectuarea măsurătorilor de grosime sunt indicate în 

anexa 14. 

 

7.2 Autorizarea firmei care efectuează măsurători de grosime  

 

Măsurătorile de grosime trebuie să fie efectuate de către o firmă specializată, care este autorizată de 

către Administraţie conform principiilor indicate în anexa 5. 

 

7.3 Numărul și localizarea măsurătorilor 

 

7.3.1 Aplicare 

 

Această secțiune se aplică numai navelor construite în conformitate cu Regulile de construcție comune 

ale IACS* (CSR). În cazul navelor care nu sunt construite în conformitate cu cerințele IACS CSR, 

numărul măsurătorilor și locurile unde se efectuează măsurătorile trebuie să corespundă cerințelor 

societății de clasificare recunoscute de Administrație, în funcție de vârsta navei și de elementele 

structurale în cauză. 

 

7.3.2 Numărul de măsurători 

 

Având în vedere amploarea măsurătorilor de grosime în funcție de diferitele elemente structurale ale 

navei și de inspecții (de reînnoire, intermediare și anuale), localizarea punctelor care trebuie măsurate 

este indicată pentru elementele cele mai importante ale structurii. 

 

7.3.3 Localizarea măsurătorilor 

 

7.3.3.1 Tabelul 1 oferă explicații și/sau interpretări pentru aplicarea acelor cerințe indicate în IACS 

CSR, care se referă atât la măsurătorile sistematice ale grosimilor legate de calculul rezistenței globale 

a grinzii echivalente a corpului navei, cât și la măsurătorile specifice legate de inspecțiile amănunțite. 

 

7.3.3.2 Figurile de la 4 până la 9 sunt oferite pentru a facilita explicațiile și/sau interpretările date în 

tabelul 1, pentru a arăta amenajările tipice vrachierelor cu simplu bordaj.  

 

                                                             
* Regulile de construcție comune ale IACS înseamnă Regulile de construcție comune ale IACS pentru vrachiere (IACS 
CSR pentru vrachiere) sau Regulile de construcție comune ale IACS pentru vrachiere și petroliere (IACS CSR BC&OT). 
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Tabelul 1 – Interpretarea cerințelor privind localizarea și numărul de puncte care trebuie 

măsurate pentru vrachierele conforme cu CSR (simplu bordaj) 

 

Element Interpretare Figura de referință 

Tablele selectate 

pe punte, plafonul 

tancului, fund, 

dublu fund și zona 

expusă la vânt – 

şi - apă 

 

„Selectat” înseamnă cel puțin un singur punct pe una 

din trei table, care trebuie ales pe zonele reprezentative 

cu coroziune medie  

 

 

Toate tablele 

punții, plafonului 

tancului și 

fundului și filele 

din zona expusă la 

vânt –și - apă 

 

Cel puțin două puncte pe fiecare tablă, care trebuie 

luate fie la fiecare sfert de extremitate a tablei, fie în 

zone reprezentative cu coroziune medie  

 

 

Secțiune 

transversală 

 

O secţiune transversală include toate elementele 

longitudinale cum ar fi table, longitudinale şi traverse 

de punte, bordajul și tablele fundului, plafonului 

dublului fund şi plafonului înclinat al tancului de 

gurnă, pereţii longitudinali, precum şi tablele fundul 

tancurilor laterale superioare.  

 

Figura 4 

Toate capacele și 

ramele gurilor de 

magazie 

 

Incluzând tablele și elementele de rigidizare 

 

Localizarea 

punctelor este dată 

în figura 5 

 

 

Secțiunea 

transversală a 

tablelor punții din 

afara liniei 

deschiderilor 

gurilor de magazie 

 

Două puncte pe fiecare tablă a punții (care trebuie 

luate fie la fiecare sfert de extremitate a tablei, fie în 

zone reprezentative cu coroziune medie) între 

bordajele navelor și ramele gurilor de magazie în 

secțiunea transversală respectivă 

 

 

 

Toate tablele 

punții și structura 

de sub punte din 

interiorul liniei 

deschiderilor 

gurilor de 

magazie, între 

capacele gurilor de 

magazie 

 

 

„Toate tablele punții” înseamnă cel puțin două puncte 

pe fiecare tablă, care trebuie luate fie la fiecare sfert de 

extremitate a tablei, fie în zone reprezentative cu 

coroziune medie. 

 

„Structura de sub punte”: la fiecare curent de punte 

scurt: trei puncte pentru inimă (prova/mijloc/pupa), un 

singur puncte pentru platbandă, precum și un singur 

punct pentru platbandă și un punct pentru inima grinzii 

transversale corespunzătoare. La fiecare capăt al 

grinzii transversale, un punct pentru inimă și un punct 

pentru platbandă. 

 

Extinderea zonei 

este prezentată în 

apendicele 3 la 

anexa 8B.  

 

Localizarea 

punctelor este dată 

în figura 9 
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Element Interpretare Figura de referință 

Coastele de bordaj 

selectate din 

magazii de marfă 

 

 

Includ toate coastele de bordaj, îmbinările de capăt 

superioare și inferioare și tablele învelișului adiacent. 

25% din coaste: trebuie aleasă, de preferat, o coastă 

din patru pe toată zona de marfă, în fiecare bord. 50% 

din coaste: trebuie aleasă, de preferat, o coastă din 

două pe toată zona de marfă, în fiecare bord. 

“Coastele selectate” înseamnă cel puțin trei coaste în 

fiecare bord al magaziei de marfă. 

 

Extinderea zonei 

este prezentată în 

apendicele 3 la 

anexa 8B. 

 

Localizarea 

punctelor este dată 

în figura 6 

 

 

Pereți transversali 

în magaziile de 

marfă 

 

Include tablele peretelui transversal, elementele de 

rigidizare și montanți, inclusiv structura internă a 

chesoanelor inferioare și superioare, dacă sunt 

prevăzute. Doi pereți transversali selecționați: unul 

trebuie să fie peretele transversal dintre cele două mai 

din prova magazii de marfă, iar al doilea poate fi ales 

în alte poziții. 

 

Zonele unde se 

efectuează 

măsurătorile sunt 

prezentate în 

apendicele 3 la 

anexa 8B. 

 

Localizarea 

punctelor este dată 

în figura 7 

 

Un perete 

transversal în 

fiecare magazie de 

marfă 

 

Acesta înseamnă că inspecția amănunțită și 

măsurătorile de grosime aferente trebuie să fie 

efectuate pe o parte a peretelui transversal; partea va fi 

aleasă pe baza rezultatului inspecţiei generale a 

ambelor părți. 

În caz de îndoială, inspectorul poate solicita, de 

asemenea, o inspecția amănunțită (eventual parțială) pe 

partea cealaltă. 

 

Zonele unde se 

efectuează 

măsurătorile sunt 

prezentate în 

apendicele 3 la 

anexa 8B. 

 

Localizarea 

punctelor este dată 

în figura 7 

Pereți transversali 

într-un tanc de 

balast lateral 

superior, de gurnă 

și din dublu fund. 

 

Include peretele transversal și elementele de rigidizare.  

 

Tancul de balast trebuie să fie ales pe baza istoricul 

balastărilor care s-au dovedit a fi avut cele mai severe 

condiții. 

 

Localizarea 

punctelor este dată 

în figura 8 

 

 

Cadre transversale 

întărite din 

tancurile de balast 

 

 

Include inima, platbanda, elementele de rigidizare și 

tablele și longitudinalele asociate. 

Unul din tancurile reprezentative de fiecare tip (adică 

tanc lateral superior, de gurnă sau lateral) trebuie să fie   

 ales în partea dinspre prova. 

 

 

Zonele unde se 

efectuează 

măsurătorile sunt 

prezentate în 

apendicele 3 la 

anexa 8B. 

 

Localizarea 

punctelor este dată 

în figura 6 
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Vrachiere cu simplu bordaj 

 

 

Notă: Măsurătorile trebuie să fie efectuate atât în bordul babord, cât și în bordul tribord ale secţiunii 

transversale selectate 

 

Figura 4: Secțiune transversală la un vrachier cu simplu bordaj 
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Note: 

 

1 Trei secțiuni la L/4, L/2, 3L/4 a lungimii capacului gurii de magazie, incluzând: 

 

.1 o măsurătoare a fiecărei table a capacului gurii de magazie și a tablei marginii; 

 

.2 măsurători ale grinzilor și elementelor de rigidizare adiacente; și 

 

.3 o măsurătoare a tablelor și flanșei ramei gurii de magazie, pe fiecare parte. 

 

2  Măsurători la ambele capete ale tablelor marginii capacului, tablelor și flanșei ramei gurii de 

magazie. 

 

3 O măsurătoare (două puncte pentru inimă și un punct pentru platbandă) pentru unul din trei 

bracheți si bare ale ramei gurii de magazie, în ambele borduri și în ambele capete. 

 

 

Figura 5: Localizarea măsurătorilor pe capacele și ramele gurilor de magazie 
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Notă: Modelul de măsurare pentru inimă trebuie să fie un model în trei puncte pentru zonele A, C și 

D și un model în două puncte pentru zona B (a se vedea figura). Raportul de măsurare trebuie să 

reflecte o citire medie. Citirea medie trebuie să fie comparată cu grosimea admisibilă. Dacă inima 

prezintă coroziune generală, atunci acest model va fi extins la un model în cinci puncte. 

 

Figura 6: Localizarea măsurătorilor pe elementele de structură în magaziile de marfă și 

tancurile de balast ale vrachierelor cu simplu bordaj 

 

Partea inferioară 

a coastelor de 

bordaj 
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Notă:  Măsurătorile trebuie luate în fiecare zonă umbrită în locurile indicate în A–A și B–B. Trebuie 

să se adauge măsurători adiționale la structura internă a chesoanelor superioare și inferioare, de ex. 

două puncte în chesonul superior și două puncte în cel inferior, indicate în secțiunea A-A. 

 

Figura 7: Localizarea măsurătorilor pe pereții transversali din magaziile de marfă 

 

Caz cu cheson       Caz fără cheson 
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Notă:  Măsurătorile trebuie luate în fiecare secțiune verticală aşa cum indică secţiunea A – A. 

 În secţiunea centrală trebuie să fie adăugate două măsurători suplimentare la structura internă 

a tancului din dublu fund 

 

Figura 8: Localizarea măsurătorilor pe pereții pereți transversali ai tancurilor laterale 

superioare, tancurile de gurnă şi tancurile dublului fund 

 

 

 

 

Tanc 

lateral 

superior 

Tanc de 

gurnă 
Tanc dublu fund 

Secţiune A A 
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Figura 9: Localizarea măsurătorilor pe structura de sub punte 

 

 

7.4 Raportarea  

 

7.4.1  Un raport privind măsurătorile de grosime trebuie să fie pregătit şi prezentat Administraţiei. 

Raportul trebuie să indice locul efectuării măsurătorilor, grosimea măsurată, precum şi grosimea 

iniţială corespunzătoare. Mai mult, raportul trebuie să indice data când au fost efectuate măsurătorile, 

tipul echipamentului de măsurare utilizat, numele şi calificarea persoanelor care au efectuat 

măsurătorile, şi trebuie să fie semnat de către operator. Raportul privind măsurătorile de grosime 

trebuie să respecte principiile menţionate în metodele recomandate pentru efectuarea măsurătorilor de 

grosime prevăzute în anexa 8A/anexa 8B. 

 

7.4.2  Inspectorul trebuie să verifice raportul final privind măsurătorile de grosime şi să 

contrasemneze pagina de însoţire a raportului. 
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8 Criterii de acceptare 

 

8.1 Generalități 

 

8.1.1  Pentru navele construite conform Regulilor de construcție comune ale IACS, criteriile de 

acceptare trebuie să fie în conformitate cu Regulile de construcție comune ale IACS*, după caz, 

precum și așa cum se specifică în secțiunile 8.2, 8.3 și 8.4. 

 

8.1.2  Pentru navele care nu sunt construite conform Regulilor de construcție comune ale IACS, 

criteriile de acceptare trebuie să fie în conformitate cu cerințele societății de clasificare, în funcție de 

vârsta navei și de elementele structurale implicate. 

 

8.2  Criterii de acceptare pentru coroziunea în puncte în cazul navelor construite conform 

Regulilor de construcție comune ale IACS 

 

8.2.1 Structurile de bordaj 

 

8.2.1.1 Dacă intensitatea pitingului într-o zonă în care se cere acoperire de protecție, în conformitate cu 

Regulile de construcție comune ale IACS+, după caz, este mai mare de 15% (a se vedea figura 1), 

trebuie să fie efectuate măsurători de grosime pentru verificarea gradul de extindere a coroziunii în 

puncte. Procentul de 15% se bazează pe pitingul sau striaţiile de pe numai o partea a tablei.  

 

8.2.1.2 În cazurile în care intensitatea pitingului depășește 15%, aşa cum este definit mai sus, atunci o 

zonă cu un diametru mai mare sau egal cu 300 mm, pe partea tablei cu cel mai intens piting, trebuie să 

fie curăţată până la metal, iar grosimea trebuie măsurată în dreptul celor mai adânci cinci puncte de 

coroziune din cadrul zonei curăţate. Cea mai mică grosime măsurată în dreptul oricăruia din aceste 

puncte de coroziune va fi considerată ca grosimea ce va fi înregistrată. 

 

8.2.1.3 Grosimea minimă rămasă în punctele de coroziune, striaţii sau alte zone trebuie să fie mai mare 

decât următoarele valori, fără a fi mai mare decât grosimea de reînnoire (t ren):   

 

.1 75% din grosimea de construcţie, la inimile şi platbenzile coastelor de bordaj și ale 

bracheților de capăt; şi  

 

.2 70% din grosimea de construcţie, la învelişul bordajului, tancului de gurnă şi tancului 

lateral superior îmbinate la fiecare coasta de bordaj, pe o lăţime de până la 30 mm 

măsurată de fiecare parte a coastei. 

 

8.2.2 Alte structuri 

 

8.2.2.1  În cazul tablelor care prezintă  o intensitate a pitingului mai mică de 20%, a se vedea 

figura 1 de mai sus, grosimea măsurată, tm, a oricărei măsurători individuale trebuie să îndeplinească 

cel mai puțin strict criteriu dintre următoarele: 

 

tm ≥ 0,7 (tas-built - tvol add) (mm); şi 

 

tm ≥ tren - 1 (mm), 

 

                                                             
* Capitolul 13 din IACS CSR pentru vrachiere sau Capitolul 13  din Partea 1 a IACS CSR BC & OT. 
+ Secţiunea 5 din Capitolul 3 din IACS CSR pentru vrachiere sau Secţiunea 4 din Capitolul 3 din Partea 1 a IACS CSR BC 
& OT. 
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unde: 

 

tas-built grosimea de construcţie a elementului de structură, în mm; 

 

tvol add adaosul de grosime voluntar, în mm, adăugat voluntar la tC ca marjă suplimentară pe 

care şi-o ia proprietarului pentru compensarea uzurii datorate coroziunii; 

 

tren grosimea de reînnoire; grosimea minimă admisibilă, în mm, valoare sub care trebuie 

efectuată înlocuirea elementele de structură; 

 

tC adaosul total pentru coroziune, în mm, definit în IACS CSR*, după caz; și 

 

tm grosimea măsurată, în mm, a unui element, şi anume grosimea medie a unui element 

calculată cu ajutorul diferitelor măsurători efectuate asupra aceluiaşi element în 

timpul inspecțiilor periodice efectuate la navele în serviciu.  

 

8.2.2.2  Grosimea medie de-a lungul oricărei secțiuni transversale a învelişului nu trebuie să fie 

inferioară criteriilor de reînnoire pentru coroziunea generală date în Regulile de construcţie comune ale 

IACS+, după caz. 

 

8.3  Criterii de acceptare pentru coroziunea muchiilor în cazul navelor construite conform 

Regulilor de construcție comune ale IACS  

 

8.3.1 Cu condiția ca înălțimea totală corodată în cazul coroziunii muchiei platbenzii, sau a inimii în 

cazul elementelor de rigidizare de tipul bare plate, să fie mai mică de 25%, a se vedea figura 2 de mai 

sus, sau a lățimii platbenzii elementului de rigidizare sau a înălțimii inimii, după caz, grosimea 

măsurată, tm, trebuie să îndeplinească cel mai puțin strict criteriu dintre următoarele: 

 

tm ≥ 0,7 (tas-built - tvol add) (mm); şi 

 

tm ≥ tren - 1 (mm). 

 

8.3.2  Grosimea medie măsurată de-a lungul lăţimii sau înălţimii elementului de rigidizare nu trebuie 

să fie mai mică decât cea definită în Regulile de construcţie comune ale IACS+, după caz. 

 

8.3.3  Grosimea marginilor tablelor la nivelul deschiderilor gurilor de vizitare, găurilor de ușurare etc. 

poate fi mai mică decât grosimea minimă specificată în Regulile de construcție comune ale IACS+ 

aplicabile, cu condiția ca: 

 

.1 dimensiunea maximă a zonei cu grosimi reduse ale tablei, de la marginea deschiderii, 

mai mici decât minimul, nu trebuie să fie mai mare decât 20% din cea mai mică 

dimensiune a deschiderii și nu trebuie să fie mai mare de 100 mm; și 

 

.2 marginile crestate sau neregulate pot fi scurtate, cu condiția că dimensiunea maximă 

a deschiderii să nu crească cu mai mult de 10% și ca grosimea rămasă a noii muchii 

să nu fie mai mică decât tren - 1 mm. 

 

8.4  Criterii de acceptare pentru coroziunea sub formă de striații în cazul navelor construite 

conform Regulilor de construcție comune ale IACS 

                                                             
* Secţiunea 3 din Capitolul 3 din IACS CSR pentru vrachiere sau Secţiunea 3 din Capitolul 3 din Partea 1 a IACS CSR BC & 
OT. 
+  Capitolul 13 din IACS CSR pentru vrachiere sau Capitolul 13  din Partea 1 a IACS CSR BC & OT. 
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8.4.1 În cazul în care lățimea striaţiei este de maximum 15% din înălțimea inimii, dar nu mai mult de 

30 mm, a se vedea figura 3 de mai sus, grosimea măsurată, tm, în zona striaţiei trebuie să îndeplinească 

cel mai puțin strict criteriu dintre următoarele: 

 

tm ≥ 0.75 (tas-built - tvol add) (mm); 

 

tm ≥ tren - 0.5 (mm); şi 

 

tm ≥ 6 mm. 

 

8.4.2  Elementele de structură care prezintă zone cu striații  mai mari decât cele prevăzute la punctul 

8.4.1 de mai sus trebuie să fie evaluate pe baza criteriilor pentru coroziunea generală așa cum sunt 

definite în Regulile de construcție comune ale IACS*, după caz, utilizând grosimea medie măsurată de-

a lungul învelişului/elementului de rigidizare. 

 

9 Întocmirea rapoartelor de inspecţie şi evaluarea inspecţiei 

 

9.1 Evaluarea raportului de inspecţie  

 

9.1.1  Datele şi informaţiile privind starea structurii navei obţinute în timpul inspecţiei trebuie să fie 

evaluate pentru a confirma că nava se află într-o stare acceptabilă şi că îşi menţine în continuare 

integritatea structurală. 

 

9.1.1.1 În cazul vrachierelor construite în conformitate cu Regulile de construcţie comune ale IACS, 

rezistența longitudinală a navei trebuie să fie evaluată folosind grosimile elementelor de structură 

măsurate, reînnoite și reîntărite, după caz, în timpul inspecţiilor de reînnoire efectuate după ce nava a 

împlinit vârsta de 15 ani (sau în timpul inspecţiei de reînnoire nr. 3, dacă aceasta se efectuează înainte 

ca nava să împlinească 15 ani), în conformitate cu criteriile pentru rezistența longitudinală a grinzii 

echivalente a corpului navei pentru vrachiere, specificate în Regulile de construcţie comune ale IACS. 

 

9.1.1.2 Rezultatul final al evaluării rezistenței longitudinale a navei, cerute la punctul 9.1.1.1, după 

lucrări de reînnoire sau reîntărire a elementelor de structură, dacă sunt efectuate ca urmare a evaluării 

inițiale, trebuie să fie raportate ca parte a raportului de evaluare a stării navei (raportul sintetic al 

datelor privind corpul). 

 

9.1.2  Analiza datelor trebuie efectuată şi aprobată de către Administraţie şi concluziile acestei analize 

trebuie să constituie o parte a raportului de evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor privind 

corpul). 

 

9.2 Întocmirea rapoartelor  

 

9.2.1 Principiile aplicate la întocmirea rapoartelor privind inspecţia sunt prezentate în anexa 6. 

 

9.2.2  Dacă o inspecţie este efectuată în diferite etape, atunci trebuie să fie întocmit un raport pentru 

fiecare etapă a inspecţiei. O listă a elementelor examinate şi/sau supuse încercărilor (proba de presiune 

la tancuri, măsurătorile de grosime etc.), indicând elementele considerate satisfăcătoare, trebuie să fie 

pusă la dispoziţia următorului inspector desemnat sau următorilor inspectori desemnaţi, înainte de a 

continua sau termina inspecţia. 

 

                                                             
* Capitolul 13 din IACS CSR pentru vrachiere sau Capitolul 13  din Partea 1 a IACS CSR BC & OT. 
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9.2.3  Un raport de evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor privind corpul) al inspecţiei şi 

rezultatele acesteia trebuie să fie comunicate proprietarului, aşa cum se indică în anexa 7, şi trebuie să 

fie păstrate la bordul navei cu scopul de a servi drept referinţă pentru următoarele inspecţii. Raportul 

de evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor privind corpul) trebuie să fie aprobat de 

Administraţie.  
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ANEXA Nr. 1 

 

CERINŢE MINIME PENTRU INSPECŢIA AMĂNUNŢITĂ EFECTUATĂ CU OCAZIA INSPECŢIILOR DE REÎNNOIRE LA 

VRACHIERELE CU SIMPLU BORDAJ 

 

Vârsta ≤ 5 ani 5 ani < Vârsta ≤ 10 ani 10 ani < Vârsta ≤ 15 ani Vârsta > 15 ani 

Inspecţia de reînnoire nr.1 

 

Inspecţia de reînnoire nr.2 

 

Inspecţia de reînnoire nr.3 

 

Inspecţia de reînnoire nr.4 şi 

următoarele 

(A) 25% din coastele din 

magazia de marfă din prova în 

zonele reprezentative  

(A) Coastele selectate de la 

celelalte magazii de marfă  

(B) Un cadru transversal întărit 

împreună cu învelişul şi 

longitudinalele de la două tancuri 

de apă de balast reprezentative 

din fiecare tip (şi anume: tanc 

lateral superior sau tanc de 

gurnă)  

(C) Doi pereţi transversali 

selectaţi de la magazia de marfă, 

inclusiv structura internă a 

chesonului superior şi chesonului 

inferior, dacă există 

(D) Toate capacele şi ramele 

gurilor magaziilor de marfă 

(înveliş şi elemente de rigidizare)  

 

(A) Toate coastele din magazia de marfă 

din prova şi 25% din coastele din fiecare 

dintre celelalte magazii de marfă rămase, 

inclusiv prinderea inferioară şi superioară a 

capetelor lor şi învelişul adiacent 

(A) În cazul vrachierelor cu tdw mai mare 

sau egal cu 100000, toate coastele din 

magazia de marfă din prova şi 50% din 

coastele din fiecare dintre celelalte magazii 

de marfă rămase, inclusiv prinderea 

inferioară şi superioară a capetelor lor şi 

învelişul adiacent  

(B) Un cadru transversal întărit împreună 

cu învelişul şi longitudinalele din fiecare 

tanc de apă de balast 

(B) Peretele transversal dinspre prova şi 

dinspre pupa dintr-unul din tancurile de 

balast, inclusiv sistemul de osatură 

(C) Toţi pereţii transversali din magaziile 

de marfă, inclusiv structura internă a 

chesonului superior şi chesonului inferior, 

dacă există  

(D) Toate capacele şi ramele gurilor 

magaziilor de marfă (înveliş şi elemente de 

rigidizare)  

(E) Toate tablele punţii şi structura de sub 

(A) Toate coastele din magazia de 

marfă din prova şi dintr-o altă 

magazie de marfă selectată şi 50% 

din coastele de la fiecare dintre 

celelalte magazii de marfă rămase, 

inclusiv prinderea inferioară şi 

superioară a capetelor lor şi 

învelişul adiacent 

(B) Toţi pereţii transversali din 

tancurile de balast, inclusiv sistemul 

de osatură  

(B) Toate cadrele transversale 

întărite împreună cu învelişul şi 

longitudinalele asociate, din fiecare 

tanc de apă de balast 

 

Zonele (C), (D) şi (E): aceleaşi 

cerinţe ca la inspecţia de reînnoire 

nr. 2 

(A) Toate coastele din toate 

magaziile de marfă, inclusiv 

prinderea inferioară şi 

superioară a capetelor lor şi 

învelişul adiacent 

 

Zonele de la (B) până la (E): 

aceleaşi cerinţe ca la inspecţia 

de reînnoire nr. 3 
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punte situate în interiorul liniei 

deschiderilor,  între toate gurile magaziilor 

de marfă 

 

(A) Coastă transversală din magazia de marfă.   

(B) Cadru transversal întărit sau peretele transversal etanş din tancurile de apă de balast.   

(C) Tablele pereţilor transversali ai magaziilor de marfă, elementele de rigidizare şi montanții.   

(D) Capacele şi ramele gurilor magaziilor de marfă. În cazul capacelor gurilor magaziilor de marfă de concepţie aprobată, a căror  structură nu permite 

accesul la părţile interne, inspecţia amănunţită/măsurarea grosimii trebuie să fie efectuată în părţile accesibile ale structurii capacelor gurilor de 

magazie.   

(E) Tablele punţii şi structura de sub punte situate în interiorul planului deschiderilor, între gurile magaziilor de marfă.   

A se vedea schiţele din apendicele 3 la anexele 8A şi 8B pentru zonele care corespund la (A), (B) (C), (D) şi (E).   

A se vedea schiţa din anexa 15 pentru zonele coastelor de bordaj în cazul navelor care trebuie să îndeplinească prevederile rezoluţiei MSC.168(79).   

 

Note: Inspecţia amănunţită a pereţilor transversali trebuie să fie efectuată la patru niveluri:   

Nivelul (a) Imediat deasupra învelişului dublului fund şi imediat deasupra liniei guseelor (dacă există) şi bracheţilor înclinaţi în cazul navelor fără 

cheson inferior. 

Nivelul (b) Imediat deasupra şi sub tabla orizontală a chesonului inferior (în cazul acelor nave la care există chesoane inferioare) şi imediat 

deasupra liniei bracheţilor înclinaţi.   

Nivelul (c) La mijlocul înălţimii peretelui. 

Nivelul (d) Imediat sub învelişul punţii superioare şi imediat adiacent la tancul lateral superior, precum şi imediat sub tabla orizontală a chesonului 

superior, în cazul acelor nave la care există chesoane superioare, sau imediat sub tancul lateral superior. 
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ANEXA Nr. 2 

 

CERINŢE MINIME PENTRU MĂSURĂTORILE DE GROSIME EFECTUATE CU OCAZIA INSPECŢIILOR DE REÎNNOIRE LA 

VRACHIERELE CU SIMPLU BORDAJ 

 

Vârsta ≤ 5 ani 5 < Vârsta ≤ 10 ani 10 < Vârsta ≤ 15 ani Vârsta > 15 ani 

Inspecţia de reînnoire 

nr.1 

Inspecţia de reînnoire nr.2 

 

Inspecţia de reînnoire nr.3 

 

Inspecţia de reînnoire nr.4 şi 

următoarele 

1 Zone suspecte 

 

1     Zone suspecte 

2 În interiorul zonei suprafeţei de 

încărcare: două secţiuni 

transversale ale tablelor punţii 

situate în exteriorul liniei 

deschiderilor gurilor magaziilor 

de marfă 

3 Măsurători, pentru evaluarea 

generală şi înregistrarea 

caracteristicilor de coroziune, 

ale acelor elemente structurale 

supuse inspecţiei amănunţite 

conform anexei 1 

4 Filele de tablă expuse la vânt şi 

apă care sunt situate în dreptul 

secţiunilor transversale 

examinate la punctul 2 de mai 

sus 

5 Filele de tablă expuse la vânt şi 

apă selectate, care sunt în afara 

zonei suprafeţei de încărcare 

6 A se vedea cerinţele de la 1.1.5 

şi anexa 15 pentru instrucţiunile 

privind efectuarea 

măsurătorilor de grosime 

suplimentare aplicabile 

1 Zone suspecte 

2 În interiorul zonei suprafeţei de 

încărcare: 

.1 fiecare tablă a punţii din 

exteriorul liniei deschiderilor 

gurilor magaziilor de marfă 

.2 două secţiuni transversale din 

care una trebuie să fie în zona 

de mijloc a navei, în exteriorul 

liniei deschiderilor gurilor 

magaziilor de marfă 

.3 toate filele expuse la vânt şi apă 

din interiorul zonei suprafeţei 

de încărcare 

3 Măsurători, pentru evaluarea generală 

şi înregistrarea caracteristicilor de 

coroziune, ale acelor elemente 

structurale supuse inspecţiei 

amănunţite conform anexei 1 

4 Filele de tablă expuse la vânt şi apă 

selectate, care sunt în afara zonei 

suprafeţei de încărcare 

5 A se vedea cerinţele de la 1.1.5 şi 

anexa 15 pentru instrucţiunile privind 

efectuarea măsurătorilor de grosime 

suplimentare aplicabile coastelor de 

1 Zone suspecte 

2 În interiorul zonei suprafeţei de 

încărcare: 

.1 fiecare tablă a punţii din 

exteriorul liniei deschiderilor 

gurilor magaziilor de marfă 

.2 trei secţiuni transversale din 

care una trebuie să fie în 

zona de mijloc a navei, în 

exteriorul liniei deschiderilor 

gurilor magaziilor de marfă 

.3 fiecare tablă a fundului 

3 Punctul 3 la care se face referire în 

coloana corespunzătoare inspecţiei 

de reînnoire nr. 3  

4 Toate filele de tablă expuse la vânt 

şi apă, pe toată lungimea 

5 A se vedea cerinţele de la 1.1.5 şi 

anexa 15 pentru instrucţiunile 

privind efectuarea măsurătorilor de 

grosime suplimentare aplicabile 

coastelor de bordaj şi bracheților de 

la navele care trebuie să respecte 

prevederile rezoluţiei MSC.168(79) 

6 Conform cerinţelor din anexa 12 în 

cazul navelor care trebuie să 
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coastelor de bordaj şi 

bracheților de la navele care 

trebuie să respecte prevederile 

rezoluţiei MSC.168(79) 

bordaj şi bracheților de la navele care 

trebuie să respecte prevederile 

rezoluţiei MSC.168(79) 

6 Conform cerinţelor din anexa 12 în 

cazul navelor care trebuie să respecte 

prevederile regulii XII/6.1 din 

Convenţie 

respecte prevederile regulii XII/6.1 

din Convenţie 
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ANEXA Nr. 3  

 

RAPORTUL DE INSPECŢIE AL PROPRIETARULUI NAVEI  

 

Starea structurii navei 

 

Numele navei: 

Numărul OMI: 

Portul de înmatriculare: 

Proprietarul: 

 

TANC/MAGAZIE Tipul 

de oţel 

Fisuri Coroziu

ne 

Flambaje Starea 

acoperirii  

de 

protecţie 

Piting Modificare

/ 

reparaţie 

Alte 

elemente 

TANC/MAGAZIE Nr. ……… 

Punte         

Fund          

Bordaj          

Osatură de bordaj          

Pereţi longitudinali          

Pereţi transversali          

Reparaţii efectuate din cauza:  

Măsurători de grosime efectuate (datele la care s-au efectuat):  

Rezultate generale:  

Inspecţii depăşite:  

Condiţii caracteristice de clasă: 

Observaţii: 

 

Inspectat de:     

    Nume 

 

 Data efectuării 

inspecţiei  

Semnătura 
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ANEXA Nr. 4A  

 

PROGRAM DE INSPECŢIE  

 

Informaţii de bază cu privire la navă şi caracteristicile acesteia  

 

Numele navei: 

Numărul IMO: 

Statul de pavilion:  

Portul de înmatriculare: 

Tonajul brut: 

Deadweight (tone metrice): 

Lungimea între perpendiculare (m) 

Constructorul navei: 

Numărul de construcţie al navei: 

Organizaţia recunoscută (RO): 

Identitatea RO a navei: 

Data construcţiei navei: 

Proprietarul navei: 

Firma care efectuează măsurătorile de grosime: 

 

1 Introducere   

 

1.1 Scop 

 

1.1.1  Prezentul program de inspecţie cuprinde volumul minim al inspecţiilor generale, inspecţiilor 

amănunţite, măsurătorilor de grosime şi probei de presiune efectuate pe lungimea zonei suprafeţei de 

încărcare, la magaziile de marfă, tancurile de balast, inclusiv tancurile din picul prova şi picul pupa, în 

conformitate cu prevederile Codului. 

 

1.1.2  Măsurile şi aspectele cu privire la siguranţa inspecţiei trebuie să fie considerate ca fiind 

acceptabile de către inspectorul participant sau inspectorii participanți. 

 

1.2 Documentaţie  

 

Toate documentele utilizate la elaborarea programului de inspecţie trebuie să fie disponibile la 

bordul navei în timpul inspecţiei conform prevederilor secţiunii 6. 

 

2 Dispunerea magaziilor de marfă, tancurilor şi spaţiilor  
 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să ofere informaţii (fie sub formă de planuri, fie 

sub formă de text) cu privire la dispunerea magaziilor de marfă, tancurilor şi spaţiilor care fac obiectul 

inspecţiei. 

 

3 Lista magaziilor de marfă, tancurilor şi spaţiilor conţinând informaţii privind utilizarea 

acestora, extinderea acoperirilor de protecţie şi a sistemului de protecţie anticorozivă 

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice toate modificările referitoare la 

informaţiile privind utilizarea magaziilor şi tancurilor navei, extinderea acoperirilor de protecţie şi a 

sistemului de protecţie anticorozivă prevăzute în Chestionarul pentru planificarea inspecţiei (şi trebuie 

să fie actualizată). 
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4 Condiţii pentru inspecţie 

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să furnizeze informaţii cu privire la 

condiţiile pentru inspecţie, de exemplu informaţii privind curăţarea, degazarea, ventilarea, iluminatul 

etc. magaziilor şi tancurilor de marfă. 

 

5 Măsuri şi metode de acces la elementele structurale  

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice toate modificările referitoare la 

informaţiile furnizate cu privire la măsurile şi metodele de acces la elementele structurale prevăzute în 

Chestionarul pentru planificarea inspecţiei (şi trebuie să fie actualizată). 

 

6 Lista echipamentului pentru inspecţie 

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să identifice şi să conţină o listă a 

echipamentului care va fi făcut disponibil pentru efectuarea inspecţiei şi a măsurătorilor de grosime 

cerute. 

 

7 Cerinţe de inspecţie  

 

7.1 Inspecţia generală  

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să identifice şi să conţină o listă a spaţiilor care 

trebuie să fie supuse unei inspecţii generale pentru nava respectivă conform prevederilor de la 2.5.1. 

 

7.2 Inspecţia amănunţită  

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să identifice şi să conţină o listă a elementelor de 

structură ale corpului navei care trebuie să fie supuse unei inspecţii amănunţite pentru nava respectivă 

conform prevederilor de la 2.5.2. 

 

8 Identificarea tancurilor supuse probei tancului 

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să identifice şi să conţină o listă a magaziilor şi 

tancurilor de marfă care trebuie să fie supuse probei tancului pentru nava respectivă conform 

prevederilor de la 2.7. 

 

9 Identificarea zonelor şi secţiunilor pentru efectuarea măsurătorilor de grosime  

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să identifice şi să conţină o listă a zonelor şi 

secţiunilor unde trebuie să fie efectuate măsurători de grosime conform prevederilor de la 2.6.1. 

 

10 Grosimea minimă a elementelor de structură ale corpului navei  

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să precizeze grosimea minimă pentru elementele 

de structură ale corpului prezentei navei, care fac obiectul inspecţiei (se va indica fie (a) sau de 

preferat (b) dacă astfel de informaţii sunt disponibile): 

 

(a) Determinată din tabelul de mai jos cu uzura admisibilă şi grosimea iniţială conform 

planurilor structurii corpului navei; 

 

(b) Dată în următorul tabel sau în următoarele tabele: 
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Zona sau localizarea Grosimea  

iniţială de  

construcţie  

(mm) 

Grosimea 

minimă  

(mm) 

Grosimea  

coroziunii  

substanţiale  

(mm) 

Punte    

Înveliş    

Longitudinale    

Curenţi    

Învelişul punții transversale    

Elemente de rigidizare ale punții 

transversale 

   

Fund    

Înveliş    

Longitudinale    

Carlingi    

Dublu fund    

Înveliş    

Longitudinale    

Suporţi    

Varange    

Bordajul navei în dreptul 

tancurilor laterale superioare 

   

Înveliş    

Longitudinale    

Bordajul navei în dreptul 

tancurilor laterale de gurnă 

   

Înveliş    

Longitudinale    

Bordajul navei în dreptul 

tancurilor (dacă este cazul) 

   

Înveliş    

Longitudinale    

Stringheri de bordaj    

Bordajul navei în dreptul 

magaziilor de marfă 

   

Înveliş    

Inimi de coaste de bordaj    

Platbenzi de coaste de bordaj    

Inimi de bracheți superiori    

Platbenzi de bracheți superiori    

Inimi de bracheți inferiori    

Platbenzi de bracheți inferiori    

Perete longitudinal (dacă este 

cazul) 

   

Înveliş    

Longitudinale (dacă este cazul)    

Curenţi (dacă este cazul)    

Pereţi transversali    

Înveliş    

Elemente de rigidizare (dacă este 

cazul) 
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Înveliş cheson superior    

Elemente de rigidizare cheson 

superior 

   

Înveliş cheson inferior    

Elemente de rigidizare cheson 

inferior 

   

Coaste întărite transversale în 

tancurile laterale superioare 

   

Înveliş    

Platbenzi    

Elemente de rigidizare    

Coaste întărite transversale în  

tancurile de gurnă 

   

Înveliş    

Platbenzi    

Elemente de rigidizare    

Capace guri de magazii    

Înveliş    

Elemente de rigidizare    

Rame ale gurilor de magazii    

Înveliş    

Elemente de rigidizare    

 

Notă: Tabelele cu limitele admisibile ale uzurii trebuie să fie anexate la programul de inspecţie. In 

cazul navelor construite conform Regulilor de construcție comune ale IACS, grosimea de 

reînnoire a elementelor de structură ale corpului navei trebuie să fie indicate în desene 

corespunzătoare.  

  

11 Firma care efectuează măsurătorile de grosime  

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice modificările, dacă este cazul, în legătură 

cu informaţiile privind firma care efectuează măsurătorile de grosime prevăzute în Chestionarul 

pentru planificarea inspecţiei. 

 

12 Istoricul avariilor cu privire la navă 

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să furnizeze, prin utilizarea tabelelor de mai jos, 

detaliile cu privire la avariile corpului navei produse cel puţin în ultimii trei ani în dreptul magaziilor 

de marfă, tancurilor de balast şi spaţiilor goale din zona suprafeţei de încărcare. Aceste avarii fac 

obiectul inspecţiei. 

 

Istoricul avariilor cu privire la corpul navei după poziţia lor pe navă  

 

Numărul sau 

zona magaziei de 

marfă, tancului 

sau spaţiului 

Cauza  

posibilă,  

dacă se  

cunoaşte 

Descrierea  

avariilor 

Poziţia 

 

Reparaţie 

 

Data  

reparaţiei 
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Istoricul avariilor (dacă este disponibil) la corpul navelor surori sau navelor similare în cazul 

avariilor legate de proiectare 

Numărul sau zona 

magaziei de 

marfă, tancului 

sau spaţiului  

Cauza  

posibilă,  

dacă se  

cunoaşte 

Descrierea  

avariilor 

Poziţia Reparaţie Data  

reparaţiei 

 

      

      

      

      

      

 

13 Zonele identificate cu coroziune substanţială la inspecţiile anterioare  

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să identifice şi să conţină o listă a zonelor la care 

în timpul inspecţiilor anterioare s-a constatat coroziune substanţială. 

 

14 Zonele critice de structură şi zonele suspecte  

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să identifice şi să conţină o listă a zonelor critice 

de structură şi a zonelor suspecte, dacă aceste informaţii sunt disponibile. 

 

15 Alte observaţii şi date relevante 

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să furnizeze orice alte observaţii şi date relevante 

pentru inspecţie. 

 

Apendice 

Apendice 1 - Lista de planuri 

 

Paragraful 5.1.3.2 prevede că trebuie să fie disponibile planurile principale de construcţie a magaziilor 

de marfă şi tancurilor de balast (desene de eşantionaj), inclusiv informaţiile privind utilizarea oţelurilor 

de înaltă rezistenţă la tracţiune (HTS). Acest apendice al programului de inspecţie trebuie să identifice 

şi să conţină o listă a planurilor principale de construcţie care fac parte din programul de inspecţie.  

 

Apendice 2 - Chestionar pentru planificarea inspecţiei 

 

Chestionarul pentru planificarea inspecţiei (anexa 4B), care a fost transmis de către proprietarul navei, 

trebuie să fie anexat la programul de inspecţie. 

 

Apendice 3 - Alte documente 

 

Această parte din programul de inspecţie trebuie să identifice şi să conţină o listă a oricăror alte 

documente care fac parte din plan. 

 

Întocmit de către proprietarul navei împreună cu Administraţia, conform prevederilor de la 5.1.3. 

 

Data (zz/ll/aaaa): 

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

                                (numele şi semnătura reprezentantului autorizat al proprietarului navei) 

Data (zz/ll/aaaa): 

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

                                 (numele şi semnătura reprezentantului autorizat al Administraţiei) 
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ANEXA Nr. 4B 

 

CHESTIONAR PENTRU PLANIFICAREA INSPECŢIEI 

 

Următoarele informaţii dau posibilitatea proprietarului navei ca, împreună cu Administraţia, să 

elaboreze un program de inspecţie care să corespundă cerinţelor din Cod. Este esenţial ca, atunci când 

completează prezentul chestionar, proprietarul navei să furnizeze informaţii actualizate. Acest 

chestionar, atunci când este completat, trebuie să ofere toate informaţiile şi materialele prevăzute de 

Cod. 

 

1 Caracteristicile navei 

 

Numele navei:   

Numărul IMO:   

Statul de pavilion:   

Portul de înmatriculare:   

Proprietarul navei:   

Organizaţia recunoscută:   

Identitatea RO pentru navă:   

Tonaj brut:   

Deadweight (tone metrice):   

Data construcţiei: 

 

2 Informaţii privind asigurarea accesului în vederea efectuării inspecţiilor amănunţite şi a 

măsurătorilor de grosime  

 

În tabelul de mai jos, proprietarul navei trebuie să indice mijloacele de acces la structurile care fac 

obiectul inspecţiei amănunţite şi măsurătorii de grosime. O inspecţie amănunţită este o examinare a 

detaliilor elementelor structurale pe care inspectorul participant este în măsură să le inspecteze vizual 

de aproape, şi anume sunt de preferat acele detalii aflate în raza atingerii cu mâna. 
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Nr.  

magaziei/ 

tancului 

Structura 

 

Mijloace 

permanente de 

acces 

Platformă  

temporară 

 

Plute  Scări  Acces  

direct 

Alte  

mijloace  

(a se preciza) 

F.P. Picul prova       

A.P. Picul pupa       

Magazii de marfă Ramele gurii de magazie dinspre 

borduri  

      

Tablele înclinate ale plafonului 

superior 

      

Înveliş cheson superior       

Punte transversală        

Învelişul bordajului, coaste şi 

bracheți 

      

Perete transversal       

Tablele înclinate ale tancului de 

gurnă 

      

Cheson inferior       

Partea superioară a tancului       

Tancuri laterale  

superioare 

Structura sub punte       

Învelişul bordajului şi osatura       

Tablele înclinate şi osatură       

Cadre şi pereţi       

Tancuri de gurnă  Tablele înclinate şi osatură        

Învelişul bordajului şi osatura       

Structură fund       

Cadre şi pereţi       

 Structură dublu fund       

 Structură internă cheson superior       

 Structură internă cheson inferior       
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Istoricul mărfurilor în vrac cu proprietăţi corozive (de exemplu cu conţinut mare de sulf)  

 
 
 
 
 

 

3 Inspecţii efectuate de către proprietarul navei  

 

Utilizând un format similar aceluia prezentat în tabelul de mai jos (care este dat ca exemplu), 

proprietarul navei trebuie să furnizeze detaliile cu privire la rezultatele inspecţiilor lor efectuate în 

ultimii 3 ani - în conformitate cu cerinţele Codului - pentru toate MAGAZIILE DE MARFĂ, 

TANCURILE DE BALAST şi SPAŢIILE GOALE situate în zona de marfă. 

 

Nr. tancului/magaziei 

Protecţia  

anticoro- 

zivă  

(1) 

Extinderea 

acoperirii de 

protecţie  

(2) 

Starea 

acoperirii de 

protecţie  

(3) 

Deteriorarea  

structurii  

 

(4) 

Istoricul  

magaziei și  

tancului  

(5) 

Magazii de marfă      

Tancuri laterale superioare      

Tancuri de gurnă      

Tancuri din dublu fund      

Chesoane superioare      

Chesoane inferioare      

      
Picul prova      

Picul pupa      

Diverse alte spaţii:      

 

 Notă: 

Se indică tancurile care sunt utilizate pentru hidrocarburi/balast. 

 

 1) HC = acoperire de protecţie dură;  

 SC = acoperire de protecţie moale;  

 SH = acoperire de protecţie semidură;  

 NP = fără protecţie  

 

2) U = partea superioară; 

 M = partea din mijloc; 

 L = partea inferioară; 

 C = în întregime  

 

3) G = bună;  

 F = satisfăcătoare;  

 P = nesatisfăcătoare;  

 RC = reacoperită (în ultimii 3 ani) 

 

4) N = fără deteriorări constatate;  

 Y = deteriorări constatate, descrierea constatărilor va fi anexată la prezentul chestionar  

 

5) DR = avarii şi reparaţii;  

 L = scurgeri; 

 CV = transformare (descrierea va fi anexată la prezentul chestionar) 

Numele reprezentantului proprietarului navei: 

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

Semnătură: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Rapoarte de inspecţii ale controlului statului portului 

 

Lista rapoartelor de inspecţie a controlului statului portului, care conţin deficienţe 

referitoare la elementele structurale ale corpului navei şi informaţii relevante cu privire la 

remedierea acestor deficienţe: 

 

 

 

 

 

 

Sistemul de management al siguranţei 

 

Lista neconformităţilor în legătură cu întreţinerea corpului navei, inclusiv măsurile 

corective corespunzătoare: 

 

 

 

 

 

 

Numele şi adresa firmei autorizată să efectueze măsurătorile de grosime: 
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ANEXA Nr. 5 

 

PROCEDURI PENTRU APROBAREA ŞI CERTIFICAREA UNEI FIRME ANGAJATE ÎN 

EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR DE GROSIME LA STRUCTURILE CORPULUI NAVEI 

 

1. Aplicare  

 

Aceste Instrucţiuni se aplică la certificarea firmei care se intenţionează a fi angajată pentru efectuarea 

măsurătorilor de grosime la structurile corpului navelor. 

 

2. Procedurile pentru aprobare și certificare 

 

Prezentarea documentelor 

 

2.1 Următoarele documente trebuie să fie transmise către Administraţie în scopul aprobării: 

 

.1 descrierea generală a firmei, de exemplu structura de organizare şi administrare; 

 

.2 experienţa firmei în ceea ce priveşte efectuarea măsurătorilor de grosime la 

elementele structurale ale corpului navelor; 

 

.3 experienţa profesională a specialiştilor, şi anume experienţa acestora în calitate de 

operator care efectuează măsurători de grosime, cunoştinţele tehnice şi experienţă cu 

privire la structura corpului navei etc. Operatorii trebuie să fie calificaţi conform unei 

norme industriale recunoscute pentru încercarea nedistructivă (NDT); 

 

.4 echipamentul utilizat la efectuarea măsurătorilor de grosime, cum ar fi echipamentul 

de încercare cu ultrasunete şi procedurile pentru întreţinerea/calibrarea sa; 

 

.5 un ghid pentru operatorii care efectuează măsurători de grosime; 

 

.6 programe de instruire pentru specialiştii care efectuează măsurători de grosime; şi  

 

.7 formularul de înregistrare a măsurătorii ţinând cont de procedurile recomandate 

pentru efectuarea măsurătorilor de grosime (a se vedea anexa 8A/anexa 8B). 

 

Auditarea firmei 

 

2.2  Dacă documentele care au fost transmise sunt considerate satisfăcătoare, firma trebuie să fie 

auditată pentru a se asigura că firma este organizată şi administrată în mod corespunzător în 

concordanţă cu documentele transmise şi că aceasta poate să efectueze măsurătorile de grosime la 

elementele structurale ale corpului navelor. 

 

2.3  Certificarea trebuie să fie condiționată de o demonstrație practică la bord de efectuare a 

măsurătorilor de grosime, precum și de întocmirea corectă a raportului. 

 

3 Certificarea 

 

3.1  Dacă rezultatele obţinute atât la auditarea firmei la care se face referire în 2.2, cât şi la 

încercările demonstrative la care se face referire în 2.3 sunt satisfăcătoare, Administraţia trebuie să 

elibereze un certificat de aprobare, precum şi un aviz care atestă faptul că sistemul utilizat de firmă 

pentru efectuarea măsurătorilor de grosime a fost certificat. 

 



66 

 

3.2 Reînnoirea sau confirmarea certificatului trebuie să fie efectuată la intervale de timp care nu 

depăşesc trei ani, prin verificarea faptului că sunt menţinute condiţiile iniţiale. 

 

4 Raportarea oricărei modificări la sistemul certificat pentru efectuarea măsurătorilor de 

grosime  

 

În cazul în care se efectuează orice modificare la sistemul utilizat de firmă pentru efectuarea 

măsurătorilor de grosime, această modificare trebuie să fie imediat raportată către Administraţiei. O 

nouă auditare trebuie să fie efectuată dacă Administraţia consideră că este necesar. 

 

5 Anularea aprobării 

 

Aprobarea poate fi anulată si certificatul retras în următoarele cazuri: 

 

.1 atunci când măsurătorile au fost incorect efectuate sau rezultatele au fost incorect 

comunicate; 

 

.2 atunci când inspectorul a constatat vreo deficienţă la sistemul aprobat pentru 

efectuarea măsurătorilor de grosime de către firmă; şi 

 

.3 atunci când firma nu a informat Administraţia cu privire la orice modificări la care se 

face referire în paragraful 4. 
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ANEXA Nr. 6  

 

PRINCIPII APLICABILE LA ÎNTOCMIREA RAPORTULUI DE INSPECŢIE 

 

În principiu, în cazul vrachierelor care fac obiectul acestui Cod, inspectorul trebuie să includă 

următoarele informaţii în raportul de inspecţie cu privire la structura corpului navei şi la instalaţiile cu 

tubulaturi, dacă este relevant pentru inspecţie. Structura conținutului raportului poate fi diferită, 

depinzând de sistemul de raportare al Administrației. 

 

1 Generalităţi 

 

1.1 Un raport de inspecţie trebuie să fie întocmit în următoarele cazuri: 

 

.1 în legătură cu începerea, continuarea şi/sau terminarea inspecţiilor periodice la 

corpului navei, şi anume inspecţiile anuale, intermediare şi de reînnoire, după caz; 

 

.2 dacă au fost constatate deteriorări sau defecte structurale; 

 

.3 dacă au fost efectuate reparaţii, înlocuiri sau modificări; şi  

 

.4 dacă o condiţie pentru menţinerea clasei (recomandare) a fost impusă sau a fost 

anulată. 

 

1.2 Raportul de inspecţie trebuie să furnizeze: 

 

.1 dovada că inspecţiile prevăzute au fost efectuate în conformitate cu cerinţele 

aplicabile; 

 

.2 documentaţia cu privire la inspecţiile efectuate, inclusiv constatările, reparaţiile 

efectuate şi condiţia pentru menţinerea clasei (recomandarea) impusă sau anulată; 

 

.3 înregistrările inspecţiilor, inclusiv măsurile luate, care vor face parte dintr-un sistem 

de înregistrări de documente care poate fi prezentat la un audit. Rapoartele de 

inspecţie trebuie să fie păstrate în dosarul raportului de inspecţie care trebuie să se 

afle la bordul navei; 

 

.4 informaţiile pentru planificarea viitoarelor inspecţii; şi  

 

.5 informaţiile care pot fi utilizate pentru respectarea regulilor şi instrucţiunilor în ceea 

ce priveşte menţinerea clasei. 

 

1.3  Dacă o inspecţie este efectuată în diferite etape, atunci trebuie să fie întocmit un raport pentru 

fiecare etapă a inspecţiei. O listă cu elementele inspectate, constatările relevante, indicând elementele 

considerate satisfăcătoare, trebuie să fie pusă la dispoziţia următorului inspector desemnat sau 

următorilor inspectori desemnaţi, înainte de a continua sau termina inspecţia. Măsurătorile de grosime 

şi probele la care au fost supuse tancurile trebuie, de asemenea, să fie incluse într-o listă pentru 

următorul inspector. 

 

2 Volumul inspecţiei 

 

2.1 Indicarea compartimentelor care au făcut obiectul unei inspecţii generale. 
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2.2  Indicarea locurilor din fiecare tanc de balast şi magazie de marfă, inclusiv capacele şi ramele 

gurilor de magazii, unde s-a efectuat o inspecţie amănunţită, împreună cu informaţiile privind 

mijloacele de acces utilizate. 

 

2.3  Indicarea locurilor din fiecare tanc de balast şi magazie de marfă, inclusiv capacele şi ramele 

gurilor de magazii, unde s-au efectuat măsurători de grosime. 

 

Notă: Indicarea locurilor care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi a măsurătorilor de 

grosime trebuie să includă, cel puţin, o confirmare, însoţită de descrierea fiecăruia 

dintre elementele structurale, care corespunde cerinţelor prevăzute în anexa A în 

funcţie de tipul de inspecţie periodică şi vechimea navei. 

 

În cazul în care se prevede doar o inspecţie parţială, şi anume 25% din coastele de bordaj, un cadru 

transversal întărit, doi pereţi transversali din magazia de marfă selectaţi, indicarea trebuie să includă 

locul din fiecare tanc de balast şi magazie de marfă prin menţionarea numărului de coastă. 

 

2.4  În cazul zonelor din tancurile de balast şi magaziile de marfă, la care se constată că acoperirea 

de protecţie este într-o stare BUNĂ şi la care volumul inspecţiilor amănunţite şi/sau măsurătorilor de 

grosime a fost stabilit în mod special, elementele structurale care fac obiectul examinării speciale 

trebuie să fie indicate. 

 

2.5 Indicarea tancurilor supuse probei tancului 

 

2.6  Indicarea instalaţiilor cu tubulaturi de pe punte şi din magaziile de marfă, tancurile de balast, 

tunelurile de tubulaturi, coferdamurile şi spaţiile goale unde: 

 

.1 a fost efectuată examinarea, inclusiv examinarea internă a tubulaturii cu valvule şi 

accesorii, precum şi măsurătorile de grosime, după caz; şi  

 

.2 a fost efectuată proba de funcţionare la presiunea nominală. 

 

3 Rezultatele inspecţiei 

 

3.1  Tipul, întinderea şi starea acoperirii de protecţie din fiecare tanc, după caz, (evaluată ca BUNĂ, 

SATISFĂCĂTOARE sau NESATISFĂCĂTOARE). 

 

3.2  Starea structurală a fiecărui compartiment cu informaţii privind următoarele, după caz: 

 

.1 indicarea constatărilor, cum ar fi: 

 

.1 coroziune cu descrierea locului, tipului şi întinderii; 

 

.2 zonele cu coroziune substanţială; 

 

.3 fisuri sau crăpături cu descrierea locului şi întinderii; 

 

.4 flambaj cu descrierea locului şi întinderii; şi  

 

.5 deformări cu descrierea locului şi extinderii; 

 

.2 indicarea compartimentelor în care nu s-au constatat deteriorări/defecte structurale. 

Raportul poate să fie completat cu schiţe/fotografii; şi  
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.3 raportul privind măsurătorile de grosime trebuie să fie verificat şi semnat de către 

inspectorul care a supravegheat efectuarea măsurătorilor la bordul navei. 

 

4 Măsuri luate în urma constatărilor 

 

4.1  Dacă inspectorul participant consideră că sunt necesare reparaţii, fiecare element care va fi 

reparat trebuie să fie identificat într-un raport de inspecţie. De fiecare dată când se efectuează reparaţii, 

detaliile cu privire la reparaţiile efectuate trebuie să fie consemnate făcând trimitere specială la 

elementele corespunzătoare din raportul de inspecţie. 

 

4.2 Reparaţiile efectuate trebuie să fie consemnate cu indicarea: 

 

.1 compartimentului; 

 

.2 elementului structural; 

 

.3 metodei de reparaţie (şi anume reînnoire sau modificarea), inclusiv: 

 

.1 gradul oţelului şi eşantionajele (dacă sunt diferite de original); şi  

 

.2 schiţe/fotografii, după caz; 

 

.4 volumului reparaţiilor; şi  

 

.5 încercării nedistructive (NDT)/încercărilor. 

 

4.3  În cazul în care reparaţiile nu au fost terminate la sfârşitul inspecţiei, trebuie să fie impusă o 

condiţie de menţinere a clasei/recomandare, cu indicarea limitei de timp pentru efectuarea reparaţiilor. 

Pentru a furniza informaţiile corecte şi suficiente inspectorului participant să inspecteze reparaţiile, 

condiţia de menţinere a clasei/recomandarea trebuie să fie suficient de detaliată cu identificarea 

fiecărui element structural ce trebuie să fie reparat. Pentru a identifica reparaţiile extinse, se poate face 

trimitere la raportul de inspecţie. 
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ANEXA Nr. 7  

 

RAPORTUL DE EVALUARE A STĂRII NAVEI (RAPORTUL SINTETIC AL DATELOR 

PRIVIND CORPUL) 

  

Eliberat la finalizarea inspecţiei de reînnoire  

 

Caracteristici generale 

 

Numele navei: Numărul de identificare atribuit de Administraţie/organizaţia 

recunoscută: 

Numărul IMO: 

Portul de înmatriculare: 

 

Pavilionul naţional: 

Deadweightul  

(tone metrice) 

Tonaj brut: 

Naţional:  

Certificat ITC (1969): 

Data construcţiei: Simbolul de clasă: 

Data transformării majore:  

Tipul transformării: 

 

 

1 Subsemnatul a verificat şi a considerat ca fiind satisfăcătoare rapoartele de inspecţie şi 

documentele menţionate mai jos. 

 

2 Un rezumat al inspecţiei va fi anexat la acest document, pe o foaie numerotată cu numărul 2. 

 

3 Inspecţia de reînnoire a fost încheiată în conformitate cu prezentul Cod la (data) ....................   

 

Raportul de evaluare a stării navei 

(raportul sintetic al datelor 

privind corpul) întocmit de  

Nume 

Semnătura 

Funcţia 

Sediul Data  

Raportul de evaluare a stării navei 

(raportul sintetic al datelor 

privind corpul) verificat de  

Nume 

Semnătura 

Funcţia 

Sediul Data  

 

Rapoarte şi documente anexate: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
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Conţinutul raportului de evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor privind corpul) 

 

Partea 1 – Caracteristicile navei: - Vezi prima pagină 

Partea 2 – Examinare raport: - Unde şi cum a fost efectuată inspecţia 

Partea 3 – Inspecţia amănunţită: - Volumul (indicarea tancurilor sau magaziilor) 

Partea 4 – Măsurătorile de grosime: - Referire la raportul privind măsurătorile de 

grosime 

- Scurtă descriere a locurilor unde s-au făcut 

măsurătorile 

- Formular separat care indică spaţiile/zonele cu 

coroziune substanţială, cu indicarea: 

       - reducerii grosimii 

       - caracteristicilor coroziunii 

Partea 5 – Sistemul de protecţie anticorozivă 

la tanc sau magazie: 

- Formular separat care indică: 

       - amplasarea acoperirii de protecţie 

       - starea în care se află acoperirea de protecţie 

(dacă este cazul) 

Partea 6 – Reparaţii: - Indicarea spaţiilor/zonelor 

Partea 7 – Condiţia de menţinere a clasei 

(recomandări)/cerinţe impuse de 

statul de pavilion: 

 

Partea 8 – Note: - Defecte acceptabile 

- Orice puncte supuse atenţiei la viitoarele inspecţii, 

de exemplu zonele suspecte  

- Inspecţia anuală sau intermediară extinsă ca urmare 

a deteriorării acoperirii de protecţie  

Partea 9 – Concluzii - Declaraţie cu privire la evaluarea/verificarea 

raportului de inspecţie 

 

Extras de măsurători de grosime pentru navele care nu sunt construite în conformitate cu 

Regulile de construcţie comune ale IACS 

 

Se face referire la raportul privind măsurătorile de grosime: 

 

Poziţia 

tancurilor/zonelor1 cu 

coroziune substanţială sau 

a zonelor cu puncte de 

coroziune profunde3 

Reducerea  

grosimii  

[%] 

Caracteristicile  

coroziunii2 

 

Observaţii:  

(de ex. referinţa la schemele 

anexate) 

 

    

 

Note: 

 

1 Coroziune substanţială, şi anume 75%-100% din limitele acceptabile de uzură. 

 

2 P = Piting;  

 C = Coroziune, în general  

 

3 Se va lua în considerare orice tablă a fundului navei care are o intensitate a pitingului de 

20% sau mai mare, cu uzură în limitele coroziunii substanţiale sau care are o adâncime 

medie a coroziunii în puncte de 1/3 sau mai mult din grosimea efectivă a tablei. 
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Extras de măsurători de grosime pentru navele construite în conformitate cu Regulile de 

construcţie comune ale IACS 

 

Se face referire la raportul privind măsurătorile de grosime: 

 

Poziţia tancurilor/zonelor1 cu 

coroziune substanţială sau a 

zonelor cu puncte de 

coroziune profunde 

tm - tren (mm) Caracteristicile  

coroziunii2 

Observaţii:  

(de ex. referinţa la schemele 

anexate) 

    

 

Note: 

1 Coroziune substanţială, o întindere a coroziunii astfel încât evaluarea caracteristicilor 

coroziunii indică o grosime măsurată între tren + 0.5 mm şi tren. 

 

2 P = Piting 

C = Coroziune, în general 

Zonele cu piting profund evaluate în conformitate cu secţiunea 8.2 trebuie să fie înregistrate 

în această coloană 

 

Sistemul de protecţie anticorozivă la tanc sau magazie 

 

Nr. tancului/ 

magaziei1 

Sistemul de protecţie 

anticorozivă la tanc/magazie2 

Starea acoperirii de 

protecţie3 

Observaţii 

 

    

 

Note: 

1 Toate tancurile de balast şi magaziile de marfă trebuie să fie enumerate. 

  

2 C = acoperire de protecţie 

 NP = fără protecţie  

 

3 Starea acoperirii de protecţie conform următorului standard: 

 

BUNĂ starea care prezintă doar puncte mici de rugină. 

SATISFĂCĂTOARE starea care prezintă deteriorări locale ale acoperirii de 

protecţie la marginile elementelor de rigidizare şi îmbinărilor 

sudate şi/sau rugină uşoară pe 20% sau mai mult din zonele 

examinate, dar fără a se ajunge la starea definită ca 

NESATISFĂCĂTOARE. 

NESATISFĂCĂTOARE starea care prezintă deteriorarea generală a acoperirii de 

protecţie pe 20% sau mai mult din zonele examinate, sau 

starea de rugină avansată pe 10% sau mai mult din zonele 

examinate. 

 

Dacă se constată starea că acoperirea de protecţie este "NESATISFĂCĂTOARE", trebuie 

să se procedeze la efectuarea de inspecţii anuale extinse. Acest lucru se va nota în partea 8 

din cuprinsul raportului de evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor privind 

corpul). 
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ANEXA Nr. 8A  

 

METODE RECOMANDATE PENTRU EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR DE GROSIME 

LA VRACHIERELE CU SIMPLU BORDAJ CARE NU SUNT CONSTRUITE CONFORM 

REGULILOR DE CONSTRUCȚIE COMUNE ALE IACS* 

 

Generalităţi 

 

1 Aceste proceduri trebuie să fie utilizate la înregistrarea măsurătorilor de grosime conform 

prevederilor părţii A din anexa A. 

 

2 Formularele de raportare TM1-BC, TM2-BC(i), TM2-BC(ii), TM3-BC, TM4-BC, TM5-BC, 

TM6-BC, TM7-BC(i) şi TM7-BC(ii) indicate în apendicele 2 trebuie să fie utilizate la înregistrarea 

măsurătorilor de grosime şi se va indica reducerea maximă admisibilă. Reducerea maximă admisibilă 

poate fi indicată într-un document anexat. 

 

3 Apendicele 3 conţine schiţe orientative şi note cu privire la formularele de raportare, precum 

şi cerinţe privind efectuarea măsurătorilor de grosime. 

 

4 Formularele de raportare trebuie, acolo unde este cazul, să fie suplimentate cu date prezentate 

în schițele elementelor structurale. 

 

 

                                                             
* Prezenta anexă are caracter de recomandare 
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Apendice 1 

 

CARACTERISTICI GENERALE 

 

Numele navei: …………………………………………………………………………………...…… 

Număr IMO: …………………………………………………………………………………...……... 

Număr de identificare atribuit de societatea de clasificare sau Administraţie:………………..….…... 

Port de înmatriculare: ………………………………………………………………………...………. 

Tonaj brut: …………………………………………………………………………………...……….. 

Deadweight: ………………………………………………………………………………...………... 

Data construirii: …………………………………………………………………………...…………. 

Societatea de clasificare: …………………………………………………………………...………… 

 

 

Numele firmei care a efectuat măsurătorile de grosime: ………………………………...…………... 

Firma care a efectuat măsurătorile de grosime este certificată de: ........................................................... 

Număr certificat: .......................................................................................................................................... 

Certificat valabilă de la ................................................... până la ....................................................... 

Locul efectuării măsurătorii: ………………………………………………………………………....…….  

Prima dată la care s-au efectuat măsurători: ………………………………………………………....…… 

Ultima dată la care s-au efectuat măsurători: ………………………………………………………......… 

Inspecţia de reînnoire/inspecţia intermediară* este planificată la: …………….....…………………... 

Detalii cu privire la echipamentul de măsurare: …………………………………………………...… 

Calificarea operatorului: ………………………………………………………………………...…… 

 

 

Număr raport: ………………………………… care cuprinde ........................................... pagini 

Numele operatorului: ………………………… Numele inspectorului: ........................................... 

Semnătura operatorului: ……………………… Semnătura inspectorului: ...................................... 

Ştampila oficială a firmei: ……………………. Administraţia: ………………………………...… 

 

Ştampila oficială: 

 

                                                             
* Se şterge, după caz. 
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Apendice 2 

 

RAPOARTE PRIVIND EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR DE GROSIME  

 

TM1-BC 

Rapoarte privind efectuarea măsurătorilor de grosime la toate tablele punţii, la toate tablele fundului sau tablele bordajului* 

 
Numele navei…………. Numărul IMO …………… Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare ……………… Nr. raport……………….. 

POZIŢIE FILĂ   

POZIŢIE TABLĂ 
Nr. 
sau 

literă 

Grosimea 
iniţială 

(mm) 

Valoare înregistrată la prova Valoare înregistrată la pupa 
Reducere 

medie 

Reducere 
maximă 

admisibilă 
(mm) 

Măsurători  Reducere Bb Reducere Tb Măsurători  Reducere Bb Reducere Tb 

Bb Tb mm % mm % Bb Tb mm % mm % Bb Tb  

a 12-a din prova                  

a 11-a                  

a 10-a                  

a 9-a                  

a 8-a                  

a 7-a                  

a 6-a                  

a 5-a                  

a 4-a                  

a 3-a                  

a 2-a                  

prima                  

La mijlocul navei                  

Prima din pupa                  

a 2-a                  

a 3-a                  

a 4-a                  

a 5-a                  

a 6-a                  

a 7-a                  

a 8-a                  

a 9-a                  

a 10-a                  

a 11-a                  

a 12-a                  

Semnătura operatorului …………………….           Note - vezi următoarea pagină. 
_________________________ 
* Se șterge, după caz. 
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Note la raportul TM1-BC: 

 

1 Acest raport trebuie să fie utilizat la înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la: 

 

.1 Toate tablele punţii de rezistenţă din zona suprafeţei de încărcare. 

 

.2 Chila, tablele fundului şi ale santinei din interiorul zonei suprafeţei de încărcare. 

 

.3 Tablele bordajului, şi anume toate filele care sunt expuse la vânt şi apă din interiorul 

zonei suprafeţei de încărcare. 

 

.4 Tablele bordajului, şi anume toate filele selectate care sunt expuse la vânt şi apă din 

exteriorul zonei suprafeţei de încărcare. 

 

2 Poziţia filei trebuie să fie indicată în mod clar după cum urmează: 

 

.1 Pentru puntea de rezistenţă, se indică numărul filei de tablă din interior în raport cu tabla 

lăcrimară. 

 

.2 Pentru tabla fundului se indică numărul filei de tablă din exterior în raport cu chila. 

 

.3 Pentru tablele bordajului, se indică numărul filei de tablă de sub fila de centură şi litera, 

aşa cum se indică pe desfăşurarea bordajului exterior.  

 

3 Trebuie să fie înregistrate numai filele de tablă ale punții din exteriorul liniei deschiderilor. 

 

4 Trebuie să fie efectuate măsurători în zonele dinspre prova şi dinspre pupa ale tuturor tablelor.  

 

5 Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.  

 

6 Reducerea maximă admisibilă poate să fie menționată într-un document anexat. 
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TM2-BC(i) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la învelișul exterior și tablele punții (una, două sau trei secţiuni transversale) 
 

Numele navei…………. Numărul IMO…………… Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare ……………… Nr. raport……………….. 

TABLELE PUNŢII DE REZISTENŢĂ ŞI FILEI DE CENTURĂ 
 

 PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ… 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ … 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ … 

POZ. 
FILĂ 

Nr. 
sau 
lit. 

Gros. 
iniţ. 

(mm) 

 
Măsurători 

 

Reducere 
Bb 

 

Reducere 
Tb 

 

Nr. 
sau 
lit. 

Gros. 
iniţ. 

(mm) 

 
Măsurători 

Reducere 
Bb 

 

Reducere 
Tb 

 

Nr. 
sau 
lit. 

Gros. 
iniţ. 

(mm) 

 
Măsurători 

 

Reducere 
Bb 

 

Reducere 
Tb 

 

Bb Tb mm % mm % Bb Tb mm % mm % Bb Tb mm % mm % 

Tabla 
lăcri-

mară 

                        

Prima 
filă din 
interior 

                        

a 2-a                         

a 3-a                         

a 4-a                         

a 5-a                         

a 6-a                         

a 7-a                         

a 8-a                         

a 9-a                         

a 10-a                         

a 11-a                         

a 12-a                         

a 13-a                         

a 14-a                         

Fila 
centrală 

                        

Fila de 
centură 

                        

TOTAL  
ZONA 
SUPERI
OARĂ 

                        

Semnătura operatorului …………………….          Note - vezi următoarea pagină. 
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Note la raportul TM2-BC(i): 

 

1 Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

secţiunile transversale ale învelișului punţii de rezistenţă şi filei de centură: 

 

 Una, două sau trei secţiuni din zona suprafeţei de încărcare, cuprinzând elementele structurale 

corespunzătoare (1), (2) şi (3), aşa cum se arată în schița secţiunilor transversale tipice 

(apendicele 3). 

 

2 Trebuie să fie înregistrate numai tablele punţii situate în exteriorul liniei deschiderilor. 

 

3  Zona superioară cuprinde tablele punţii, tabla lăcrimară şi fila de centură (inclusiv tabla 

gutieră rotunjită). 

 

4 Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători. 

 

5 Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători. 

 

6 Reducerea maximă admisibilă poate să fie menționată într-un document anexat. 
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TM2-BC(ii) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la tablele punții și învelișul exterior (una, două sau trei secţiuni transversale) 

 
Numele navei…………. Numărul IMO…………… Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare ……………… Nr. raport……………….. 

ÎNVELIȘ EXTERIOR 

 PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ… 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ … 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ … 

POZ. 

FILĂ 

Nr. 

sau 
lit. 

Gros. 

iniţ. 
 

(mm) 

 

Măsurători 

Reducere 

Bb 
 

Reducere 

Tb 
 

Nr. 

sau 
lit. 

Gros. 

iniţ. 
 

(mm) 

 

Măsurători 

Reducere 

Bb 

Reducere 

Tb 

Nr. 

sau 
lit. 

Gros. 

iniţ. 
 

(mm) 

 

Măsurători 

Reducere 

Bb 

Reducere 

Tb 

Bb Tb mm % mm % Bb Tb mm % mm % Bb Tb mm % mm % 

Prima 
de sub 
fila de 
centură 

                        

a 2-a                         

a 3-a                         

a 4-a                         

a 5-a                         

a 6-a                         

a 7-a                         

a 8-a                         

a 9-a                         

a 10-a                         

a 11-a                         

a 12-a                         

a 13-a                         

a 14-a                         

a 15-a                         

a 16-a                         

a 17-a                         

a 18-a                         

a 19-a                         

a 20-a                         

Fila de 
chila  

                        

TOTAL  
FUND 

                        

Semnătura operatorului …………………….          Note - vezi următoarea pagină. 
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Note la raportul TM2-BC(ii): 

 

1 Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

învelişului exterior la nivelul secţiunilor transversale: 

 

 Una, două sau trei secţiuni din zona suprafeţei de încărcare, cuprinzând elementele structurale 

corespunzătoare (4), (5), (6) şi (7), aşa cum se arată în schița secţiunilor transversale tipice 

(apendicele 3). 

 

2 Zona fundului navei cuprinde chila, tablele fundului şi tablele santinei. 

 

3 Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători. 

 

4 Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători. 

 

5 Reducerea maximă admisibilă poate să fie menționată într-un document anexat. 
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TM3-BC 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la elementele longitudinale (una, două sau trei secţiuni transversale) 

 
Numele navei…………. Numărul IMO…………… Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare ……………… Nr. raport……………….. 

 PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ… 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ … 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ … 

ELE-
MENT 

STRUC-
TURAL 

Elem.
Nr. 

 

Gros. 
iniţ. 

 
(mm) 

 
Măsurători 

Reducere 
Bb 

Reducere 
Tb 

 

Elem
Nr. 

 

Gros. 
iniţ. 

 
(mm) 

 
Măsurători 

Reducere 
Bb 

 

Reducere 
Tb 

 

Elem. 
Nr. 

 

Gros. 
iniţ. 

 
(mm) 

 
Măsurători 

Reducere 
Bb 

 

Reducere 
Tb 

 

Bb Tb mm % mm % Bb Tb mm % mm % Bb Tb mm % mm % 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Semnătura operatorului …………………….          Note - vezi următoarea pagină. 
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Note la raportul TM3-BC 

 

1 Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

elementele longitudinale la nivelul secţiunilor transversale: 

 

Una, două sau trei secţiuni din zona suprafeţei de încărcare, cuprinzând elementele structurale 

corespunzătoare de la (8) până la (20), aşa cum se arată în schița secţiunilor transversale tipice 

(apendicele 3). 

 

2 Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători. 

 

3 Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători. 

 

4 Reducerea maximă admisibilă poate să fie menționată într-un document anexat. 
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TM4-BC 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la elementele structurale transversale  

din tancurile de apă de balast din dublu fund, de gurnă şi laterale superioare  

 
Numele navei…………. Numărul IMO…………… Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare ……………… Nr. raport……………….. 

 

DESCRIEREA TANCULUI 
 

 
POZIŢIA ELEMENTULUI STRUCTURAL 
 

 
ELEMENT STRUCTURAL 

 
ELEMENT 

 
Grosime 

iniţială 
(mm) 

 
Red.  

max. 
admis. 
(mm) 

 
Măsurătoare  

 

 
Reducere 

Bb 

 
Reducere 

Tb 

Bb Tb mm % mm % 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Semnătura operatorului …………………….          Note - vezi următoarea pagină. 
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Note la raportul TM4-BC: 

 

1 Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

elementele structurale transversale, cuprinzând elementele structurale corespunzătoare de la 

(23) până la (25), aşa cum se arată în schița secţiunilor transversale tipice (apendicele 3). 

 

2 Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în apendicele 3. 

 

3 Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători. 

 

4 Reducerea maximă admisibilă poate să fie menționată într-un document anexat. 
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TM5-BC 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la pereţii transversali ai magaziei de marfă 

 
Numele navei…………. Numărul IMO…………… Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare ……………… Nr. raport……………….. 

 
POZIŢIA STRUCTURII :                                                                                                                                                                   COASTA NR.: 
 

ELEMENT STRUCTURAL (ÎNVELIŞ/RIGIDIZARE) 

 Grosime 
iniţială 

 
mm 

Reducere 
maximă 

admisibilă 
mm 

Măsurătoare  
 

Reducere 
Bb 

Reducere 
Tb 

 
Bb 

 
Tb 

 
mm 

 
% 

 
mm 

 
% 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Semnătura operatorului …………………….         Note - vezi următoarea pagină. 
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Note la raportul TM5-BC: 

 

1 Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

pereţii transversali ai magaziei de marfă. 

 

2 Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în apendicele 3. 

 

3 Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători. 

 

4 Reducerea maximă admisibilă poate să fie menționată într-un document anexat. 
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TM6-BC 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la diferite elemente structurale  

 
Numele navei…………. Numărul IMO…………… Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare ……………… Nr. raport……………….. 

 
ELEMENT STRUCTURAL: 
 

SCHIŢĂ 

 

POZIŢIA ELEMENTULUI STRUCTURAL: 
 

 

DESCRIERE Grosime 
iniţială 

 
mm 

Reducere 
maximă 

admisibilă 
mm 

Măsurătoare  
 

Reducere 
Bb 

 

Reducere 
Tb 

 

 

Bb Tb mm % mm % 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Semnătura operatorului …………………….         Note - vezi următoarea pagină. 
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Note la raportul TM6-BC: 

 

1 Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

diferite elemente structurale, inclusiv elementele structurale (28), (29) şi (30), aşa cum se 

arată în schița secţiunilor transversale tipice (apendicele 3). 

 

2 Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în apendicele 3. 

 

3 Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători. 

 

4   Reducerea maximă admisibilă poate să fie menționată într-un document anexat. 
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TM7-BC(i) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la coastele transversale din magazia de marfă 

 
Numele navei…………. Numărul IMO…………… Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare ……………… Nr. raport……………….. 

 
MAGAZIE DE MARFĂ NR. 

 

  

PARTEA SUPERIOARĂ 
 

 

PARTEA CENTRALĂ 

 

PARTEA INFERIOARĂ 

 
NUMĂR 

DE 
COASTĂ 

Gros. 
iniţ. 

Red. 
max. 

admis. 

 
Măsurători 

Reducere 
Bb 

 

Reducere 
Tb 

 

Gros. 
iniţ. 

(mm) 

Red. 
max. 

admis.  

 
Măsurători 

Reducere 
Bb 

 

Reducere 
Tb 

  

Gros. 
iniţ.  

Red. 
max. 

admis. 

 
Măsurători  

Reducere 
Bb 

 

Reducere 
Tb 

  

mm mm Bb Tb mm % mm %  mm Bb Tb mm % mm % mm mm Bb Tb mm % mm % 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Semnătura operatorului …………………….         Note - vezi următoarea pagină. 
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Note la raportul TM7-BC(i): 

 

1 Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la: 

 

- coastele transversale din magazia de marfă; şi 

 

- elementul structural (34), aşa cum se arată în schița secţiunii transversale tipice, cu 

indicarea elementelor longitudinale şi transversale (apendicele 3). 

 

2  Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în apendicele 3. Fiecare măsurătoare 

înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători. 

 

3 Locul unde se efectuează măsurătorile și caracteristicile acestora trebuie să fie indicate pe 

schițe ale coastelor din magazia de marfă prezentate mai jos. 

 

 

 
 

Coaste transversale tipice din magazia de marfă 

Zona de măsurare a grosimii (A) 

Coastă transversală atipică din 

magazia de marfă  

Zona de măsurare a grosimii 

(A) 

 

 

4 Reducerea maximă admisibilă poate să fie menționată într-un document anexat. 
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TM7-BC(ii) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la coastele transversale din magazia de marfă 

 
Numele navei…………. Numărul IMO…………… Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare ……………… Nr. raport……………….. 

 
MAGAZIA DE MARFĂ NR.:                      Bord:                                                                (Babord/Tribord ) 

 

 ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D 

NR. DE 
COASTĂ 
 

Gros. 
iniţ. 

tREN tCOAT tM Reducere 
 

Gros. 
iniţ. 

tREN tCOAT tM Reducere 
 

Gros. 
iniţ. 

tREN tCOAT tM Reducere 
 

Gros. 
iniţ. 

tREN tCOAT tM Reducere 
 

mm mm mm mm mm % mm mm mm mm mm % mm mm mm mm mm % mm mm mm mm mm % 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Semnătura operatorului …………………….        Note - vezi următoarea pagină. 
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Note la raportul TM7-BC(ii): 

 

1 Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la: 

Coastele transversale ale magaziei de marfă în scopul aplicării rezoluției MSC.168(79). 

 

2 Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în anexa 15. 

 

3 Simbolurile trebuie să se aplice după cum urmează: 

 

tM = grosimea măsurată, în mm 

 

tREN = grosimea la care se impune înlocuirea în conformitate cu paragraful 2.1.2 

din anexa 2 din rezoluția MSC.168(79) 

 

tCOAT = 0,75 * (grosimea, în mm, așa cum se prevede în anexa 1 din rezoluția 

MSC.168(79), în paragraful 3 pentru inimile de coaste și în paragraful 4 

pentru bracheții superiori și inferiori).  

 

 

4 Reducerea maximă admisibilă poate să fie menționată într-un document anexat. 
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Apendice 3 

 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR DE GROSIME –  

VRACHIERE CU SIMPLU BORDAJ CARE NU SUNT CONSTRUITE CONFORM IACS CSR 

 

Secţiune transversală tipică ce indică elementele longitudinale şi transversale 

 

 
Rapoartele  

TM2-BC(i) și  

TM2-BC(ii) 

 Raportul TM3-BC  

1 Învelișul punţii de 
rezistenţă 

2 Tabla lăcrimară 
3 Centura 
4 Învelișul bordajului 
5 Tablele santinei 
6 Învelișul fundului 
7 Chila 

 8 Longitudinalele de punte 
9 Curenți de punte  

10 Longitudinalele de centură  
11 Tablele înclinate ale tancului lateral 

superior  
12 Longitudinale de pe tablele înclinate ale 

tancului lateral superior 
13 Longitudinale de fund 
14 Carlingi de fund 
15 Longitudinale de gurnă 

16 Longitudinale de bordaj, dacă există 

17 Învelișul dublu fundului 
18 Longitudinalele dublu fundului 

19 Tablele plafonului tancului de gurnă 
20 Longitudinalele plafonului tancului de gurnă 
 

 
Raportul TM4-BC  Raportul TM6-BC  Raportul TM7-BC 

23. Varangele tancului din dublu fund  
24. Traversele tancului lateral superior 
25. Traversele tancului de gurnă 

28. Ramele gurii de magazie  
29. Învelișul punţii între gurile de 

magazii 
30. Capacele gurilor de magazie 

34. Coastele sau diafragmele din 
magazie 
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Conturul secţiunii transversale 

 

Schița poate fi utilizată în cazul acelor nave pentru care secţiunile transversale tipice nu sunt aplicabile. 

 

 
 

Raportul TM2-BC  Raportul TM3-BC 

1 Învelișul punţii de rezistenţă 

2 Tabla lăcrimară 

3 Centura 

4 Învelișul bordajului 

5 Tablele santinei 

6 Învelișul fundului 

7 Chila 

 

 8 Longitudinalele de punte 

9 Curenți de punte  

10 Longitudinalele de centură  

11 Tablele fundului tancului lateral superior  

12 Longitudinale de pe fundul tancului lateral 

superior 

13 Longitudinale de fund 

14 Carlingi de fund 

15 Longitudinale de gurnă 
 

16 Longitudinale de bordaj 

17 Învelișul dublu fundului 

18 Longitudinalele dublu 

fundului 

19 Tablele plafonului 

tancului de gurnă 

20 Longitudinalele 

plafonului tancului de 

gurnă 
21  

22  

 

 

 

 

 

 

 

 
Raportul TM4-BC  Raportul TM6-BC  Raportul TM7-BC 

23. Varangele tancului din dublu 

fund  

24. Traversele tancului lateral 

superior 

25. Traversele tancului de gurnă 
26. 

27. 

28. Ramele gurii de magazie  

29. Învelișul punţii între gurile 

de magazii 

30. Capacele gurilor de magazie 

31. Învelișul dublu bordajului 
32.  

33.  

34. Coastele sau diafragmele din 

magazie 
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Rapoartele TM2-BC(i) 

și TM2-BC(ii) 

 Raportul TM3-BC  

1 Învelișul punţii de 

rezistenţă 

2 Tabla lăcrimară 

3 Centura 

4 Învelișul bordajului 

5 Tablele santinei 
6 Învelișul fundului 

7 Chila 

 

 8 Longitudinalele de punte 

9 Curenți de punte  

10 Longitudinalele pe centură  

11 Tablele înclinate ale tancului lateral 

superior  

12 Longitudinale de pe tablele înclinate ale 
tancului lateral superior 

13 Longitudinale de fund 

14 Carlingi de fund 

15 Longitudinale de gurnă 

16 Longitudinale de bordaj, dacă există 

 

17 Învelișul dublu fundului 

18 Longitudinalele dublu fundului 

19 Tablele plafonului tancului de gurnă 

20 Longitudinalele plafonului tancului de 

gurnă 

 

 

Raportul TM4-BC  Raportul TM6-BC 

23. Varangele tancului din dublu 
fund  

24. Traversele tancului lateral 

superior 

25. Traversele tancului de gurnă 

 

28. Ramele gurii de magazie  
29. Învelișul punţii între gurile de 

magazii 

30. Capacele gurilor de magazie 
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Zone pentru efectuarea inspecţiei amănunţite şi a măsurătorilor de grosime 

 

Zonele care fac obiectul inspecției amănunțite și măsurătorilor de grosime - zonele de la (A) la (E), așa 

cum sunt definite în anexa 1. Măsurătorile de grosime trebuie să fie raportate în formularele TM3-BC, 

TM4-BC, TM5-BC, TM6-BC și TM7-BC, după caz.  

 

Secțiune transversală tipică 

Zonele A, B și D 

 
Grosimile trebuie să fie indicate în formularele TM3-BC, 

TM4-BC,  TM6-BC și TM7-BC, după caz 

Perete transversal din magazia de marfă 

Zona C 

 

 
Grosimile trebuie să fie indicate în formularul TM5-BC 

 

Zone tipice ale învelișului punții situat în 

interiorul liniei deschiderilor,  între gurile 

de magazii 

Zona E 

 

 

 
Grosimile trebuie să fie indicate în formularul TM6-BC 
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ANEXA Nr. 8B  

 

METODE RECOMANDATE PENTRU EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR DE GROSIME 

LA VRACHIERELE CU SIMPLU ÎNVELIȘ CONSTRUITE ÎN CONFORMITATE CU 

REGULILE DE CONSTRUCŢIE COMUNE ALE IACS* 

 

Generalităţi 

 

1 Aceste metode trebuie să fie utilizate la înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

navele construite în conformitate cu Regulile de construcţie comune ale IACS. 

 

2 Formularele de raportare TM1-BC(CSR), TM2-BC(CSR)(i), TM2-BC(CSR)(ii), TM3-

BC(CSR), TM4-BC(CSR), TM5-BC(CSR), TM6-BC(CSR) şi TM7-BC(CSR) (a se vedea apendicele 

2), trebuie să fie utilizate la înregistrarea măsurătorilor de grosime. Grosimea de construcție, adaosul 

de grosime voluntar și grosimea de reînnoire trebuie să fie indicate în formularele menționate anterior. 

 

3 Apendicele 3 conţine schiţe orientative şi note care să indice clar zonele în care trebuie să fie 

efectuate măsurătorile și formularele de raportare corespunzătoare. 

 

4 Formularele de raportare trebuie, acolo unde este cazul, să fie suplimentate cu date prezentate 

în schițele elementelor structurale. 

 

 

 

 

                                                             
* Prezenta anexă are caracter de recomandare. 
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Apendice 1   

 

CARACTERISTICI GENERALE   

 

Numele navei: ……………………………………………………………………………………....… 

Număr IMO: ………………………………………………………………………………………...... 

Număr de identificare atribuit de societatea de clasificare sau Administraţie:……………………...... 

Port de înmatriculare: ……………………………………………………………………………...…. 

Tonaj brut: ………………………………………………………………………………………...….. 

Deadweight: ……………………………………………………………………………………...…... 

Data construirii: …………………………………………………………………………………....…. 

Societatea de clasificare: ………………………………………………………………………...…… 

 

 

Numele firmei care a efectuat măsurătorile de grosime: ……………………………………...……... 

Firma care a efectuat măsurătorile de grosime este certificată de: ........................................................... 

Număr certificat: ........................................................................................................................................... 

Certificat valabilă de la ................................................... până la ....................................................... 

Locul efectuării măsurătorii: …………………………………………………………………………....….  

Prima dată la care s-au efectuat măsurători: …………………………………………………………....…  

Ultima dată la care s-au efectuat măsurători: ………………………………………………………......… 

Inspecţia de reînnoire/inspecţia intermediară* este planificată la: …………….....…………………... 

Detalii cu privire la echipamentul de măsurare: ……………………………………………………... 

Calificarea operatorului: …………………………………………………………………………...… 

 

 

Număr raport: ………………………………… care cuprinde ........................................... pagini 

Numele operatorului: ………………………… Numele inspectorului: ........................................... 

Semnătura operatorului: ……………………… Semnătura inspectorului: ...................................... 

Ştampila oficială a firmei: ……………………. Administraţia: ………………………………...… 

 

Ştampila oficială: 

 

 

                                                             
* Se şterge după caz. 
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Apendice 2 

 

RAPOARTE PRIVIND EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR DE GROSIME  

TM1-BC(CSR) 

Raport privind efectuarea măsurătorilor de grosime la toate tablele punţii, la toate tablele fundului sau tablele bordajului* 

 
Numele navei…………. Numărul IMO …………… Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare ……………… Nr. raport……………….. 

POZIŢIE FILĂ  

POZIŢIE 
TABLĂ 

 

Nr. 
sau 

literă 
 

Grosimea de 
construcție 

 
 

mm 

Adaos 
voluntar 

de grosime 
 

mm 

Grosime 
de 

reînnoire 
 

mm 
(a) 

Valoare înregistrată la prova Valoare înregistrată la pupa Adaosul de 
coroziune rămas 

mediu, mm 
 

[(c1)+(c2)]/2 

Grosimea 
măsurată 

mm 
(b1) 

Adaosul de coroziune rămas, mm 
 
 

(c1)=(b1)-(a) 

Grosimea 
măsurată 

mm 
(b2) 

Adaosul de coroziune rămas, mm 
 
 

(c2)=(b2)-(a) 

Bb Tb Bb  Tb  Bb Tb Bb  Tb  Bb Tb 

a 12-a din prova                   

a 11-a                   

a 10-a                   

a 9-a                   

a 8-a                   

a 7-a                   

a 6-a                   

a 5-a                   

a 4-a                   

a 3-a                   

a 2-a                   

prima                   

La mijlocul 
navei 

                 
 

Prima din pupa                   

a 2-a                   

a 3-a                   

a 4-a                   

a 5-a                   

a 6-a                   

a 7-a                   

a 8-a                   

a 9-a                   

a 10-a                   

a 11-a                   

a 12-a                   

Semnătura operatorului …………………….           Note - vezi pagina următoare 

                                                             
* Se șterge, după caz 
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Note la raportul TM1-BC(CSR): 

 

1 Acest raport trebuie să fie utilizat la înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la: 

 

.1 toate tablele punţii de rezistenţă din zona suprafeţei de încărcare; 

 

.2 Chila, tablele fundului şi ale santinei din interiorul zonei suprafeţei de încărcare; 

 

.3 tablele bordajului, şi anume toate filele care sunt expuse la vânt şi apă din interiorul 

zonei suprafeţei de încărcare; și 

 

.4 tablele bordajului, şi anume toate filele selectate care sunt expuse la vânt şi apă din 

exteriorul zonei suprafeţei de încărcare.  

 

2 Poziţia filei trebuie să fie indicată în mod clar după cum urmează: 

 

.1 pentru puntea de rezistenţă, se indică numărul filei de tablă din interior în raport cu tabla 

lăcrimară; 

 

.2 pentru tabla fundului se indică numărul filei de tablă din exterior în raport cu chila; și 

 

.3 pentru tablele bordajului, se indică numărul filei de tablă de sub fila de centură şi litera, 

aşa cum se indică pe desfăşurarea bordajului exterior.  

  

3 Trebuie să fie înregistrate numai filele de tablă ale punții din exteriorul liniei deschiderilor. 

 

4 Trebuie să fie efectuate măsurători în zonele dinspre prova şi dinspre pupa ale tuturor tablelor 

și fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.  

 

5 Adaosul de coroziune rămas trebuie să fie înregistrat ca rezultatul grosimii măsurate minus 

grosimea de reînnoire. Dacă rezultatul este negativ, structura respectivă ar trebui reînnoită, iar marcajul 

„R” trebuie să fie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins între 0 și 0,5 mm (0 

inclus), ar trebui să fie efectuate măsurători suplimentare la structura respectivă, iar marcajul „S” 

trebuie să fie indicat în coloana din dreapta. 
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TM2-BC(CSR)(i) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la învelișul exterior și tablele punții (una, două sau trei secţiuni transversale) 

 
Numele navei…………. Numărul IMO…………… Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare ……………… Nr. raport……………….. 

 
TABLELE PUNŢII DE REZISTENŢĂ ŞI FILEI DE CENTURĂ 

 

 PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 

CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ… 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 

CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ … 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 

CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ … 

POZIȚIE 
FILĂ  
  

Nr. 
sau 
lit. 

 

Gros. 
de 

constr. 
mm 

Adaos 
volunt. 

de 
grosime 

mm 

Gros. 
de 

reîn-
noire 
mm 
(a) 

Grosimea 
măsurată 

mm 
 
 

(b) 

Adaosul de 
coroziune rămas, 

mm 
 
 
 

 (b)-(a) 

Nr. 
sau 
lit. 

 

Gros. 
de 

constr. 
mm 

Adaos 
volunt. 

de 
grosime 

mm 

Gros. 
de 

reîn-
noire 
mm 
(a) 

Grosimea 
măsurată 

mm 
 
 

(b) 

Adaosul de 
coroziune rămas, 

mm 
 
 

 (b)-(a) 

Nr. 
sau 
lit. 

 

Gros. 
de 

constr. 
mm 

Adaos 
volunt. 

de 
grosime 

mm 

Gros. 
de 

reîn-
noire 
mm 
(a) 

Grosimea 
măsurată 

mm 
 
 

(b) 

Adaosul de 
coroziune rămas, 

mm 
 
 
 

 (b)-(a) 

    Bb Tb Bb Tb     Bb Tb Bb Tb     Bb Tb Bb Tb 

Tabla 
lăcrimară 

                              

Prima filă 
din 
interior 

                              

a 2-a                               

a 3-a                               

a 4-a                               

a 5-a                               

a 6-a                               

a 7-a                               

a 8-a                               

a 9-a                               

a 10-a                               

a 11-a                               

a 12-a                               

a 13-a                               

a 14-a                               

Fila 
centrală 

                              

Fila de 
centură 

                              

TOTAL  
ZONA 
SUPERI
OARĂ  

                              

Semnătura operatorului …………………….          Note - vezi pagina următoare 
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Note la raportul TM2-BC(CSR)(i) 

 

1 Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

secţiunile transversale ale tablelor punţii de rezistenţă şi filei de centură (una, două sau trei 

secţiuni din zona suprafeţei de încărcare, cuprinzând elementele structurale corespunzătoare 

(1), (2) şi (3), aşa cum se arată în schița secţiunii transversale tipice (apendicele 3)). 

 

2 Trebuie să fie înregistrate numai tablele punţii situate în exteriorul liniei deschiderilor. 

 

3  Zona superioară cuprinde tablele punţii, tabla lăcrimară şi fila de centură (inclusiv tabla 

gutieră rotunjită). 

 

4 Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători. 

 

5 Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători. 

 

6 Adaosul de coroziune rămas trebuie să fie înregistrat ca rezultatul grosimii măsurate minus 

grosimea de reînnoire. Dacă rezultatul este negativ, structura respectivă ar trebui reînnoită, iar 

marcajul „R” trebuie să fie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins între 0 

și 0,5 mm (0 inclus), ar trebui să fie efectuate măsurători suplimentare la structura respectivă, 

iar marcajul „S” ar trebui să fie indicat în coloana din dreapta. 
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TM2-BC(CSR)(ii) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la tablele învelișului exterior (una, două sau trei secţiuni transversale) 

 
Numele navei…………. Numărul IMO…………… Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare ……………… Nr. raport……………….. 

 
ÎNVELIȘ EXTERIOR 

 

 PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 

CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ… 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 

CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ … 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 

CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ … 

POZIȚIE 
FILĂ  
  

Nr. 
sau 
lit. 

 

Gros. 
de 

constr. 
mm 

Adaos 
volunt. 

de 
grosime 

mm 

Gros. 
de 

reîn-
noire 
mm 
(a) 

Grosimea 
măsurată 

mm 
 
 

(b) 

Adaosul de 
coroziune rămas, 

mm 
 
 
 

 (b)-(a) 

Nr. 
sau 
lit. 

 

Gros. 
de 

constr. 
mm 

Adaos 
volunt. 

de 
grosime 

mm 

Gros. 
de 

reîn-
noire 
mm 
(a) 

Grosimea 
măsurată 

mm 
 
 

(b) 

Adaosul de 
coroziune rămas, 

mm 
 
 

(b)-(a) 

Nr. 
sau 
lit. 

 

Gros. 
de 

constr. 
 

mm 

Adaos 
volunt. 

de 
grosime 

mm 

Gros. 
de 

reîn-
noire 
mm 
(a) 

Grosimea 
măsurată 

mm 
 
 

(b) 

Adaosul de 
coroziune rămas, 

mm 
 
 
 

 (b)-(a) 

    Bb Tb Bb Tb     Bb Tb Bb Tb     Bb Tb Bb Tb 

Prima de 
sub fila 
de 
centură  

                              

a 2-a                               

a 3-a                               

a 4-a                               

a 5-a                               

a 6-a                               

a 7-a                               

a 8-a                               

a 9-a                               

a 10-a                               

a 11-a                               

a 12-a                               

a 13-a                               

a 14-a                               

a 15-a                               

a 16-a                               

a 17-a                               

a 18-a                               

a 19-a                               

a 20-a                               

Fila de 
chilă 

                              

TOTAL  
FUND  

                              

Semnătura operatorului …………………….          Note - vezi pagina următoare 
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Note la raportul TM2-BC(CSR)(ii) 

 

1 Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

secţiunile transversale ale învelişului exterior (una, două sau trei secţiuni din zona suprafeţei 

de încărcare, cuprinzând elementele structurale corespunzătoare (4), (5), (6) şi (7), aşa cum se 

arată în schița secţiunii transversale tipice (apendicele 3)). 

 

2 Zona fundului navei cuprinde chila, tablele fundului şi tablele santinei. 

 

3 Trebuie să fie menţionat locul precis pe coaste unde se vor efectua măsurători. 

 

4 Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători. 

 

5 Adaosul de coroziune rămas trebuie să fie înregistrat ca rezultatul grosimii măsurate minus 

grosimea de reînnoire. Dacă rezultatul este negativ, structura respectivă ar trebui reînnoită, iar 

marcajul „R” trebuie să fie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins între 0 

și 0,5 mm (0 inclus), ar trebui să fie efectuate măsurători suplimentare la structura respectivă, 

iar marcajul „S” ar trebui să fie indicat în coloana din dreapta. 
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TM3-BC(CSR) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la elementele longitudinale (una, două sau trei secţiuni transversale) 

 
Numele navei…………. Numărul IMO…………… Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare ……………… Nr. raport……………….. 

 PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ… 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ … 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ … 

ELE-
MENT 

STRUC-
TURAL 

Nr. 
elem

. 
 

Gros. 
de 

constr. 
mm 

Adaos 
volunt. 

de 
grosime 

mm 

Gros. 
de 

reîn-
noire 
mm 
(a) 

Grosimea 
măsurată 

mm 
 
 

(b) 

Adaosul de 
coroziune rămas, 

mm 
 
 
 

 (b)-(a) 

Nr. 
sau 

lit. 
 

Gros. 
de 

constr. 
mm 

Adaos 
volunt. 

de 
grosime 

mm 

Gros. 
de 

reîn-
noire 
mm 
(a) 

Grosimea 
măsurată 

mm 
 
 

(b) 

Adaosul de 
coroziune rămas, 

mm 
 
 

 (b)-(a) 

Nr. 
sau 

lit. 
 

Gros. 
de 

constr. 
mm 

Adaos 
volunt. 

de 
grosime 

mm 

Gros. 
de 

reîn-
noire 
mm 
(a) 

Grosimea 
măsurată 

mm 
 
 

(b) 

Adaosul de 
coroziune rămas, 

mm 
 
 
 

 (b)-(a) 

    Bb Tb Bb Tb     Bb Tb Bb Tb     Bb Tb Bb Tb 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

Semnătura operatorului …………………….          Note - vezi pagina următoare 
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Note la raportul TM3-BC(CSR) 

 

1 Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

elementele longitudinale la nivelul secţiunilor transversale (una, două sau trei secţiuni din 

zona suprafeţei de încărcare, cuprinzând elementele structurale corespunzătoare de la (8) până 

la (20), aşa cum se arată în schița secţiunii transversale tipice (apendicele 3)). 

  

2 Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători. 

 

3 Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători. 

 

4 Adaosul de coroziune rămas trebuie să fie înregistrat ca rezultatul grosimii măsurate minus 

grosimea de reînnoire. Dacă rezultatul este negativ, structura respectivă ar trebui reînnoită, iar 

marcajul „R” trebuie să fie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins între 0 

și 0,5 mm (0 inclus), ar trebui să fie efectuate măsurători suplimentare la structura respectivă, 

iar marcajul „S” ar trebui să fie indicat în coloana din dreapta. 
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TM4-BC(CSR) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la elementele structurale transversale  

din tancurile de apă de balast din dublu fund, de gurnă şi laterale superioare 

 
Numele navei…………. Numărul IMO…………… Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare ……………… Nr. raport……………….. 

 

DESCRIEREA TANCULUI: 
 

 
POZIŢIA STRUCTURII 
 

ELEMENT 
STRUCTURAL 

 

Element 
 

Grosimea de 
construcție 

mm 

Adaos voluntar de 
grosime 

mm 

Grosimea de 
reînnoire 

mm 
(a) 

Grosimea măsurată 
mm 

 
(b) 

Adaosul de coroziune rămas 
mm 

 
(b)-(a) 

     Bb Tb Bb Tb 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Semnătura operatorului …………………….          Note - vezi pagina următoare 
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Note la raportul TM4-BC(CSR) 

 

1 Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

elementele structurale transversale, cuprinzând elementele structurale corespunzătoare de la 

(23) până la (25), aşa cum se arată în schița secţiunii transversale tipice (apendicele 3). 

 

2 Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în schița prezentată în apendicele 3. 

 

3 Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători. 

 

4 Adaosul de coroziune rămas trebuie să fie înregistrat ca rezultatul grosimii măsurate minus 

grosimea de reînnoire. Dacă rezultatul este negativ, structura respectivă ar trebui reînnoită, iar 

marcajul „R” trebuie să fie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins între 0 

și 0,5 mm (0 inclus), ar trebui să fie efectuate măsurători suplimentare la structura respectivă, 

iar marcajul „S” ar trebui să fie indicat în coloana din dreapta. 
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TM5-BC(CSR) 

Raport privind grosimea pereţiilor transversali ai magaziei de marfă 

 
Numele navei…………. Numărul IMO…………… Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare ……………… Nr. raport……………….. 

 
DESCRIEREA MAGAZIEI: 
 

 

POZIŢIA STRUCTURII                                                                                    COASTA NR.: 
 

ELEMENT STRUCTURAL 
(ÎNVELIŞ/ELEMENT DE RIGIDIZARE) 

 

Grosimea de 
construcție 

mm 

Adaos voluntar de 
grosime 

mm 

Grosimea de reînnoire 
mm 
(a) 

Grosimea măsurată 
mm 
(b) 

Adaosul de coroziune rămas 
mm 

(b)-(a) 

    Bb Tb Bb Tb 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Semnătura operatorului …………………….          Note - vezi pagina următoare 
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Note la raportul TM5-BC(CSR) 

 

1 Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

pereţii transversali ai magaziei de marfă. 

 

2 Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în schița prezentată în apendicele 3. 

 

3 Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători. 

 

4 Adaosul de coroziune rămas trebuie să fie înregistrat ca rezultatul grosimii măsurate minus 

grosimea de reînnoire. Dacă rezultatul este negativ, structura respectivă ar trebui reînnoită, iar 

marcajul „R” trebuie să fie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins între 0 

și 0,5 mm (0 inclus), ar trebui să fie efectuate măsurători suplimentare la structura respectivă, 

iar marcajul „S” ar trebui să fie indicat în coloana din dreapta. 
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TM6-BC(CSR) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la diferite elemente structurale  

 
Numele navei…………. Numărul IMO…………… Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare ……………… Nr. raport……………….. 

 
ELEMENT STRUCTURAL: 
 

SCHIŢĂ 

 

POZIŢIA STRUCTURII: 
 

 

Descriere 
 

Grosimea de 
construcție 

mm 

Adaos voluntar 
de grosime 

mm 

Grosimea de 
reînnoire 

mm 
(a) 

Grosimea 
măsurată 

mm 
(b) 

Adaosul de coroziune rămas 
mm 

(b)-(a) 

    Bb Tb Bb Tb 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Semnătura operatorului …………………….          Note - vezi pagina următoare 
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Note la raportul TM6-BC(CSR) 

 

1 Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

diferite elemente structurale, inclusiv elementele structurale (28), (29) şi (30), aşa cum se 

arată în schița secţiunii transversale tipice (apendicele 3). 

 

2 Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în apendicele 3. 

 

3 Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători. 

 

4 Adaosul de coroziune rămas trebuie să fie înregistrat ca rezultatul grosimii măsurate minus 

grosimea de reînnoire. Dacă rezultatul este negativ, structura respectivă ar trebui reînnoită, iar 

marcajul „R” trebuie să fie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins între 0 

și 0,5 mm (0 inclus), ar trebui să fie efectuate măsurători suplimentare la structura respectivă, 

iar marcajul „S” ar trebui să fie indicat în coloana din dreapta. 
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TM7-BC(CSR) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la coastele transversale din magazia de marfă 

 
Numele navei…………. Numărul IMO…………… Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare ……………… Nr. raport……………….. 

 
MAGAZIA DE MARFĂ NR. 

 

  

PARTEA SUPERIOARĂ 

 

PARTEA CENTRALĂ 
 

 

PARTEA INFERIOARĂ 

NUMĂR 
DE 
COASTĂ 
 

Gros. de 
constr. 

 

Adaos 
volunt. de 
grosime 

 

Gros. de 
reînnoire 

 

Grosimea 
măsurată 

mm 

Adaosul de 
coroziune 

rămas 
mm 

Gros. de 
constr. 

 

Adaos 
volunt. de 
grosime 

 

Gros. de 
reînnoire 

 

Grosimea 
măsurată 

mm 

Adaosul de 
coroziune 

rămas 
mm 

Gros. de 
constr. 

 

Adaos 
volunt. de 
grosime 

 

Gros. de 
reînnoire 

 

Grosimea 
măsurată 

mm 

Adaosul de 
coroziune 

rămas 
mm 

  (a) (b) (b)-(a)   (a) (b) (b)-(a)   (a) (b) (b)-(a) 

mm mm mm Bb Tb Bb Tb mm mm mm Bb Tb Bb Tb mm mm mm Bb Tb Bb Tb 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Semnătura operatorului …………………….          Note - vezi pagina următoare 
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Note la raportul TM7-BC(CSR) 

 

Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la: 

 

1 Coastele transversale din magazia de marfă,  adică elementul structural (34), aşa cum se arată 

în schița secţiunii transversale tipice din apendicele 3. 

 

2 Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în schița prezentată în apendicele 3. 

 

3 Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători. 

 

4 Locul unde se efectuează măsurătorile și caracteristicile acestora trebuie să fie indicate pe 

schițe ale coastelor din magazia de marfă prezentate mai jos. 

 
 

Coaste transversale tipice din magazia de marfă 

Zona de măsurare a grosimii (A) 

Coastă transversală atipică din 

magazia de marfă  

Zona de măsurare a grosimii 

(A) 

 

5 Adaosul de coroziune rămas trebuie să fie înregistrat ca rezultatul grosimii măsurate minus 

grosimea de reînnoire. Dacă rezultatul este negativ, structura respectivă ar trebui reînnoită, iar 

marcajul „R” trebuie să fie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins între 0 

și 0,5 mm (0 inclus), ar trebui să fie efectuate măsurători suplimentare la structura respectivă, 

iar marcajul „S” ar trebui să fie indicat în coloana din dreapta. 
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Apendice 3 

 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR DE GROSIME –  

VRACHIERE CU SIMPLU BORDAJ CONSTRUITE ÎN CONFORMITATE CU REGULILE DE 

CONSTRUCŢIE COMUNE ALE IACS 

 

Secţiune transversală tipică ce indică elementele longitudinale şi transversale 

 

 
Rapoartele TM2-BC(CSR)(i) 

și TM2-BC(CSR)(ii) 

 Raportul TM3-BC(CSR) 

1 Învelișul punţii de rezistenţă 

2 Tabla lăcrimară 

3 Centura 

4 Învelișul bordajului 
5 Tablele santinei 

6 Învelișul fundului 

7 Chila 

 

 8 Longitudinalele de punte 

9 Curenți de punte  

10 Longitudinalele de centură  

11 Tablele înclinate ale tancului lateral 
superior  

12 Longitudinale de pe tablele înclinate 

ale tancului lateral superior 

13 Longitudinale de fund 

14 Carlingi de fund 

15 Longitudinale de gurnă 

16 Longitudinale de bordaj 

17 Învelișul dublu fundului 

18 Longitudinalele dublu fundului 

19 Tablele plafonului tancului de gurnă 

20 Longitudinalele plafonului tancului 
de gurnă 

 

 

Raportul TM4-BC(CSR)  Raportul TM6-BC(CSR)  Raportul TM7-BC(CSR) 

23. Varangele tancului din dublu 

fund  

24. Traversele tancului lateral 

superior 

25. Traversele tancului de gurnă 

28. Ramele gurii de magazie  

29. Învelișul punţii între gurile de 

magazii 

30. Capacele gurilor de magazie 

 

34. Coastele sau diafragmele 

din magazie 
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Conturul secţiunii transversale 

 

Schița poate fi utilizată în cazul acelor nave pentru care secţiunile transversale tipice nu sunt aplicabile. 

 

 
 

 

 

Rapoartele TM2-BC(CSR)(i) 

și TM2-BC(CSR)(ii) 

 Raportul TM3-BC(CSR) 

1 Învelișul punţii de rezistenţă 

2 Tabla lăcrimară 

3 Centura 

4 Învelișul bordajului 
5 Tablele santinei 

6 Învelișul fundului 

7 Chila 

 

 8 Longitudinalele de punte 

9 Curenți de punte  

10 Longitudinalele de centură  

11 Tablele înclinate ale tancului lateral 
superior  

12 Longitudinale de pe tablele înclinate 

ale tancului lateral superior 

13 Longitudinale de fund 

14 Carlingi de fund 

15 Longitudinale de gurnă 

16 Longitudinale de bordaj 

17 Învelișul dublu fundului 

18 Longitudinalele dublu fundului 

19 Tablele plafonului tancului de gurnă 

20 Longitudinalele plafonului tancului 
de gurnă 

 

 

Raportul TM4-BC(CSR)  Raportul TM6-BC(CSR)  Raportul TM7-BC(CSR) 

23. Varangele tancului din dublu 

fund  

24. Traversele tancului lateral 

superior 

25. Traversele tancului de gurnă 

 

28. Ramele gurii de magazie  

29. Învelișul punţii între gurile de 

magazii 

30. Capacele gurilor de magazie 

 

34. Coastele sau diafragmele 

din magazie 
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Zone pentru efectuarea inspecţiei amănunţite şi a măsurătorilor de grosime 

Zonele care fac obiectul inspecției amănunțite și măsurătorilor de grosime - zonele de la (A) la (E), așa 

cum sunt definite în anexa 1. Măsurătorile de grosime trebuie să fie raportate în formularele TM3-

BC(CSR), TM4-BC(CSR), TM5- BC(CSR), TM6-BC(CSR) și TM7-BC(CSR), după caz. 

 

Secțiune transversală tipică 

Zonele A, B și D 

 
Grosimile trebuie să fie indicate în formularele TM3-BC(CSR), 

TM4-BC(CSR), TM6-BC(CSR) și TM7-BC(CSR), după caz 

 

 

Perete transversal din magazia de 

marfă 

Zona C 

 
Grosimile trebuie să fie indicate în formularul TM5-BC(CSR) 

 

 

Zone tipice ale învelișului punții 

situat în interiorul liniei 

deschiderilor,  între gurile de 

magazii 

Zona E 

 

 

 
Grosimile trebuie să fie indicate în formularul TM6-BC(CSR) 
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ANEXA Nr. 9  

 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND EVALUAREA TEHNICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PLANIFICAREA 

INSPECŢIILOR INTENSIFICATE LA VRACHIERELE CU SIMPLU BORDAJ – 

INSPECŢIA DE REÎNNOIRE LA CORPUL NAVEI* 

 

1 Introducere 

 

Prezentele instrucţiuni conţin informaţii şi sugestii privind evaluările tehnice, care pot fi utile în 

legătură cu planificarea inspecţiilor de reînnoire intensificate la vrachiere. Aşa cum se arată în 

paragraful 5.1.5 din Cod, instrucţiunile constituie un instrument recomandat care poate fi invocat de 

către o Administrație atunci când, în opinia sa, consideră că este necesar și oportun în legătură cu 

pregătirea programului de inspecție prevăzut.  

 

2 Scopul şi principiile  

 

2.1 Scopul 

 

2.1.1 Scopul evaluărilor tehnice descrise în prezentele Instrucţiuni este de a ajuta la identificarea 

zonelor critice de structură, indicând zonele suspecte şi focalizând atenția asupra elementelor 

structurale sau zonelor elementelor structurale care, în mod deosebit, pot fi supuse uzurii sau 

deteriorării, sau al căror istoric evidenţiază că au fost supuse uzurii sau deteriorării. Aceste informaţii 

pot fi utile la indicarea locurilor, zonelor, magaziilor şi tancurilor care vor face obiectul măsurătorilor 

de grosime, inspecţiei amănunţite şi probei tancului.  

 

2.1.2 Zonele critice de structură sunt locurile care, în urma efectuării calculelor, au fost identificate 

ca necesitând supraveghere sau care, în urma analizei istoricului exploatării navei respective sau al 

navelor similare sau surori (dacă este disponibil), au fost identificate a fi predispuse la fisurare, flambaj 

sau coroziune care ar putea slăbi integritatea structurală a navei. 

 

2.2 Sincronizarea termenelor 

 

În privinţa altor aspecte ale planificării inspecţiei, evaluările tehnice descrise în aceste instrucţiuni 

trebuie să fie finalizate de către proprietarul navei sau operatorul în cooperare cu Administraţia, cu 

suficient timp înainte de începerea inspecţiei de reînnoire, şi anume înainte de începerea acestei 

inspecţii şi, în mod normal, cu cel puţin 12 până la 15 luni înaintea datei planificate pentru terminarea 

sa. 

 

2.3 Aspecte ce trebuie să fie analizate 

 

2.3.1 Pentru indicarea magaziilor, tancurilor şi zonelor ce vor fi supuse inspecţiei, se pot utiliza ca 

bază evaluările tehnice ale următoarelor aspecte cu privire la o anumită navă, care pot include 

evaluarea cantitativă sau calitativă a riscurilor relative privind posibile deteriorări:   

 

.1 caracteristicile de proiectare, cum ar fi nivelul tensiunilor din diferitele elemente 

structurale, detaliile de proiectare şi gradul de utilizare a oţelului de înaltă rezistenţă 

la tracţiune;   

 

.2 istoricul corespunzător în legătură cu coroziunea, fisurile, flambajul, deformările şi 

reparaţiile la nava respectivă, precum şi la alte nave similare, dacă este disponibil; şi  

 

                                                             
* Prezenta anexă are caracter de recomandare. 
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.3 informaţii cu privire la tipurile de marfă transportată, tipul de protecţie a tancurilor şi, 

dacă există, starea acoperirii de protecţie la magaziile şi tancurile de marfă. 

 

2.3.2 Evaluările tehnice ale riscurilor relative de susceptibilitate la avarie sau deteriorare a diferitelor 

elemente şi zone de structură trebuie să fie analizate şi stabilite pe baza principiilor şi practicilor 

recunoscute, aşa cum se indică în referința 3. 

 

3 Evaluarea tehnică 

 

3.1 Generalităţi 
 

3.1.1 Există trei tipuri principale de deteriorări posibile care pot face obiectul evaluării tehnice în 

legătură cu planificarea inspecţiilor: coroziunea, fisurile şi flambajul. Avariile produse de coliziuni nu 

sunt în mod normal incluse în planul de inspecţie, deoarece deformările sunt de obicei consemnate 

într-o agendă şi se presupune că vor fi luate în considerare de către inspectori în cadrul inspecţiilor de 

rutină. 

 

3.1.2 Evaluările tehnice efectuate în legătură cu procesul de planificare a inspecţiei trebuie să 

corespundă, în principiu, celor indicate schematic în figura 1. Procedura este de fapt o evaluare a 

riscului pe baza experienţei şi cunoştinţelor referitoare la proiectare și coroziune.  

 

3.1.3 Proiectarea trebuie să fie luată în considerare în ceea ce privește elementele structurale care au 

tendinţa la flambaj sau fisurare ca urmare a vibraţiei, a tensiunilor mari sau a oboselii. 

 

3.1.4 Coroziunea depinde de procesul de îmbătrânire, și este strâns legată de calitatea sistemelor de 

protecție anticorozivă aplicate la construcţiile noi, precum şi de întreţinerea ulterioară pe durata 

exploatării navei. Coroziunea poate conduce, de asemenea, la fisuri şi/sau flambaj. 

 

3.2 Metode 

 

3.2.1 Detalii de proiectare 

 

3.2.1.1 Istoricul avariilor referitoare la nava respectivă şi/sau la nave surori și/sau similare, dacă este 

disponibil, ar trebui să reprezinte sursa principală de informaţii care se va utiliza în cadrul procesului 

de planificare. Suplimentar, o selectare a elementelor structurale din desenele de proiectare trebuie să 

fie inclusă. 

 

3.2.1.2 Istoricul avariilor tipice ce vor fi luate în considerare va cuprinde: 

 

.1 numărul, volumul, localizarea şi frecvenţa fisurilor; şi  

 

.2 localizarea flambajelor. 

 

3.2.1.3 Aceste informaţii ar trebui să se găsească în rapoartele de inspecţie şi/sau dosarele 

proprietarului navei, incluzând rezultatele propriilor inspecţii ale proprietarului. Deteriorările ar trebui 

să fie analizate, notate şi indicate pe schiţe. 

 

3.2.1.4 Suplimentar, trebuie să fie utilizată experienţa generală. De exemplu, figura 2 indică locurile 

tipice de la vrachiere despre care practica a demonstrat că pot fi susceptibile la deteriorări structurale. 

De asemenea, trebuie să fie făcută trimitere la referința 3, care conţine un catalog cu deteriorări tipice 

ale diferitelor elemente structurale de la vrachiere şi metodele de reparaţie propuse pentru acestea. 
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3.2.1.5 Aceste figuri trebuie să fie utilizate împreună cu examinarea desenelor principale pentru a face 

o comparaţie cu structura reală şi identificarea elementelor similare care pot fi susceptibile la 

deteriorare. Un exemplu este indicat în figura 3.   

 

3.2.1.6 Examinarea planurilor principale de construcţie, suplimentar faţă de utilizarea figurilor mai sus 

menţionate, trebuie să includă verificarea elementelor caracteristice ale proiectului în care a fost 

întâlnită fisurarea. Factorii care contribuie la deteriorare trebuie să fie luaţi în considerare cu mare 

atenţie. 

 

3.2.1.7 Utilizarea oţelului de înaltă rezistenţă la tracţiune (HTS) este un factor important. Elementele 

care demonstrează un comportament bun atunci când se folosește oțel obișnuit moale pot fi mai 

predispuse la deteriorare atunci când se folosește oțel HTS, care este asociat cu eforturi mai mari.  

Există o experiență vastă și, în general, bună, legată de utilizarea HTS pentru materialul elementelor 

longitudinale din structurile punților și fundului navei. Experiența a demonstrat că în alte locuri, în 

care se exercită tensiuni dinamice mai mari, ca de exemplu structurile de bordaj, utilizarea acestui oțel 

este mai puțin favorabilă. 

 

3.2.1.8 În acest sens, calculele privind eforturile la care sunt supuse componentele și elementele tipice 

și importante, realizate în conformitate cu metodele corespunzătoare, se pot dovedi a fi utile și trebuie 

să fie luate în considerare 

 

3.2.1.9 Zonele selectate ale structurii, care au fost identificate prin aceste calcule, trebuie să fie înscrise 

pe o listă şi indicate pe planurile de construcţie care trebuie să fie incluse în programul de inspecţie. 

 

3.2.2 Coroziune  

 

3.2.2.1 Pentru a evalua riscurile referitoare la coroziune, se va ţine seama, în general, de următoarele 

informaţii: 

 

.1 utilizarea tancurilor, magaziilor şi spaţiilor; 

 

.2 starea acoperirilor de protecţie; 

 

.3 metodele de curăţare; 

 

.4 deteriorările anterioare datorate coroziunii; 

 

.5 frecvenţa şi data utilizării magaziilor de marfă pentru balastare; 

 

.6 riscul de coroziune la magaziile de marfă şi tancurile de balast; şi  

 

.7 amplasarea tancurilor de balast adiacent tancurilor pentru combustibil lichid încălzit.  

 

3.2.2.2 Referința 2 oferă exemple precise care pot fi utilizate la evaluarea şi descrierea stării acoperirii 

de protecţie, prin intermediul imaginilor reprezentative pentru starea acoperirii de protecţie.  

 

3.2.2.3 În cazul vrachierelor, referința 3 trebuie utilizată ca bază pentru evaluare, împreună cu vârsta 

navei şi informaţiile relevante privind starea previzibilă a navei aşa cum rezultă din informaţiile 

adunate pentru a pregăti programul de inspecţie. 

 

3.2.2.4 Trebuie să fie întocmită o listă a diferitelor magazii, tancuri şi spaţii, indicându-se riscurile la 

coroziune corespunzătoare. 
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3.2.3 Locuri care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi măsurătorilor de grosime  

 

3.2.3.1 Locurile care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi al măsurătorilor de grosime (zone și secţiuni) 

ar trebui să fie indicate pe baza tabelului cu riscurile la coroziune şi a evaluării comportamentului 

anterior al elementelor structurale. 

 

3.2.3.2 Secţiunile alese pentru efectuarea măsurătorilor de grosime trebuie, în mod normal, să fie 

secţiunile de la tancuri, magazii şi spaţii unde riscul de coroziune se consideră a fi cel mai mare. 

 

3.2.3.3 Tancurile, magaziile şi spaţiile, care fac obiectul inspecţiei amănunţite, trebuie să fie alese 

iniţial dintre acelea care prezintă riscul cel mai mare la coroziune şi trebuie să includă întotdeauna 

tancurile de balast. Această selectare trebuie să se bazeze pe principiul conform căruia volumul 

inspecţiei trebuie să fie mărit odată cu vârsta navei sau dacă informaţiile sunt insuficiente sau nesigure. 

 

Referințe 

 

1 Forul comun pentru structura navelor cisternă (TSCF): "Manual de instrucţiuni pentru inspecţia 

şi evaluarea stării tehnice a elementelor structurale ale navei cisternă, 1986". 

 

2 Forul comun pentru structura navelor cisternă (TSCF): "Evaluarea stării tehnice şi întreţinerea 

elementelor structurale ale navei cisternă, 1992". 

 

3 IACS: "Vrachiere: Instrucţiuni pentru inspecţii, evaluarea şi repararea elementelor structurale 

ale corpului navei, 2007".   
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Figura 1 - Evaluarea tehnică şi procesul de planificare a inspecţiei 

Intrare: 
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marcaje. 
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coroziunii la nave similare, 
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Locuri pentru efectuarea măsurătorilor de grosime şi a inspecţiei amănunţite 
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Acceptarea de către 

Administraţie 
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Figura 2.  Locuri tipice susceptibile la deteriorare structurală sau coroziune  
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VRACHIERE Instrucţiuni pentru inspecţii, evaluarea şi repararea structurii corpului 

Partea 1 Sector magazie de marfă EXEMPLUL Nr. 

1-a Zona 3 Structură de bordaj din magazia de marfă 

Detaliu de deteriorare Fisuri la bracheții de la capătul coastei  

Schiță de deteriorare Schiță de reparație 

 

 
Configurație brachet separat 

 
 

 

Notă privind cauza posibilă a 

deteriorării 

 

1. Acest tip de deteriorare se datorează 

concentrării de tensiuni.  

Notă privind reparaţiile 

 

1. Pentru fisuri mici, ca de exemplu: fisurile 

foarte fine, fisura poate fi eliminată prin 

“prelucrare în V” (şanfrenare), şlefuire, fiind 

apoi supusă unei încercări nedistructive și 

sudării. 

2. Pentru fisuri mai mari sau mai importante 

trebuie avută în vedere posibilitatea tăierii şi 

înlocuirii parţiale sau complete a bracheților. 

Dacă se efectuează înlocuirea bracheților, 

capetele coastelor se pot teşi pentru a atenua 

concentrarea de tensiuni. 

3. Pentru mai multă siguranţă, dacă este 

necesar, se pot monta nervuri de rigidizare 

pe marginea liberă a bracheților de la 

tancurile laterale. 

4. Se va acorda o atenţie deosebită structurii 

tancurilor laterale în dreptul prelungirii 

laturii brachetului, şi anume: în continuarea 

laturii brachetului trebuie să existe o întărire 

corespunzătoare. 

 

Figura 3. Exemplu tipic de deteriorare şi reparaţie (Extras din referința 3) 
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ANEXA Nr. 10 

 

CERINŢE PRIVIND VOLUMUL MĂSURĂTORILOR DE GROSIME EFECTUATE ÎN 

ZONELE CU COROZIUNE SUBSTANȚIALĂ ALE VRACHIERELOR CU SIMPLU BORDAJ 

 

Inspecția de reînnoire la vrachiere în zona de marfă  

 

 

Structurile învelișului 

 

 

Element structural Extinderea măsurătorii Număr de măsurători 

 

Tablele învelişului 

fundului şi bordajului 

Tabla suspectă plus patru table adiacente 

Vezi celelalte tabele pentru detalii cu 

privire la măsurătorile efectuate la 

tancuri şi magazii de marfă 

 

Măsurătoare în cinci puncte 

pentru fiecare panou dintre 

longitudinale 

Longitudinalele 

fundului/bordajului 

Minimum trei longitudinale în zona 

suprafeţelor suspecte 

Trei măsurători în planul 

transversal al inimii 

Trei măsurători pe flanşă 

 

 

 

 

Pereţii transversali din magaziile de marfă 

 

Element structural Extinderea măsurătorii Probă de măsurătoare 

 

Cheson inferior Bandă transversală de 25 mm, de la 

îmbinarea sudată cu plafonul dublului 

fund 

Bandă transversală de 25 mm, de la 

îmbinarea sudată cu tabla orizontală a 

chesonului inferior 

Măsurătoare în cinci puncte 

între elementele de rigidizare 

pe o lungime de 1 m  

Perete transversal Bandă transversală aproximativ la 

jumătatea înălţimii  

Bandă transversală la partea peretelui 

adiacent punţii superioare sau sub tabla 

orizontală a chesonului superior (pentru 

acele nave la care există chesoane 

superioare) 

Măsurătoare în cinci puncte 

pe 1 m2 de tablă 
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Structura punţii, inclusiv fâşiile transversale, principale guri de magazii de marfă, capacele şi 

ramele gurilor de magazii, tancurile laterale superioare 

Element structural Extinderea măsurătorii Număr de măsurători 

 

Învelișul punţii 

transversale dintre 

gurile de magazie  

Învelișul suspect al punţii 

transversale dintre gurile de 

magazie 

Măsurătoare în cinci puncte între 

elementele de rigidizare de sub punte 

pe 1 metru lungime 

Elemente de 

rigidizare de sub 

punte 

Elemente transversale Măsurătoare în cinci puncte la fiecare 

capăt şi la mijlocul deschiderii 

Element longitudinal Măsurătoare în cinci puncte pe grindă 

şi flanşă (platbandă) 

Capace de magazie Margine, fiecare bordaj şi 

extremitate, 3 localizări 

 

Trei benzi longitudinale, file 

exterioare (2) şi fila centrală (1) 

Măsurătoare în cinci puncte la fiecare 

localizare 

 

Măsurătoare în cinci puncte la fiecare 

bandă 

Rame ale gurilor de 

magazii 

Pe fiecare parte şi capăt al ramei, 

o bandă în partea inferioară de 1/3 

din înălţimea ramei, şi o bandă în 

partea superioară de 2/3 din 

înălţimea ramei  

Măsurătoare în cinci puncte la fiecare 

bandă, şi anume pe lungimea ramei 

sau la capăt. 

Tancuri laterale 

superioare de apă de 

balast 

Pereţi transversali etanşi  

i   1/3 din înălţimea peretelui la 

partea inferioară 

ii   2/3 din înălţimea peretelui la 

partea superioară 

iii    elemente de rigidizare 

i    Măsurătoare în cinci puncte pe 1 

m2 de tablă 

ii    Măsurătoare în cinci puncte pe 1 

m2 de tablă 

iii    Măsurătoare în cinci puncte pe 1 

metru lungime 

 Doi pereţi (diafragme) transversali 

reprezentativi 

 

i    1/3 din înălţimea peretelui la 

partea inferioară 

ii    2/3 din înălţimea peretelui la 

partea superioară 

iii     elemente de rigidizare 

 

i    Măsurătoare în cinci puncte pe 1 

m2 de tablă 

ii    Măsurătoare în cinci puncte pe 1 

m2 de tablă 

iii    Măsurătoare în cinci puncte pe 1 

metru lungime 

Trei travee reprezentative din 

tabla înclinată 

 

 i    1/3 din înălţimea tancului la 

partea inferioară 

ii    2/3 din înălţimea tancului la 

partea superioară 

i    Măsurătoare în cinci puncte pe 1 

m2 de tablă 

ii    Măsurătoare în cinci puncte pe 1 

m2 de tablă 

 Longitudinale, suspecte  

şi adiacente 

Măsurătoare în cinci puncte atât pe 

inima grinzii cât şi pe flanşă 

(platbandă) pe 1 metru lungime 

Învelişul punţii 

principale 

Table suspecte şi table adiacente 

(4) 

Măsurătoare în cinci puncte pe 1 m2 de 

tablă 

Longitudinale punţii 

principale 

Minimum trei longitudinale, acolo 

unde se măsoară tabla 

Măsurătoare în cinci puncte atât pe 

inima grinzii cât şi pe flanşă 

(platbandă) pe 1 metru lungime 

Coaste 

întărite/traverse 

Table suspecte Măsurătoare în cinci puncte pe 1 m2 de 

tablă 
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Structura dublului fund şi structura gurnei 

 

Element structural Extinderea măsurătorii Număr de măsurători 

Plafonul dublu fundului Table suspecte plus toate tablele 

adiacente 

Măsurătoare în cinci puncte 

pentru fiecare panou dintre 

longitudinale pe 1 m lungime 

Longitudinale de pe 

plafonul dublu fundului  

Trei longitudinale acolo unde se 

măsoară tablele 

Trei măsurători în planul 

transversal al inimii şi trei 

măsurători pe flanşă (platbandă) 

Suporţi (carlingi) sau 

varange 

Table suspecte Măsurătoare în cinci puncte pe 

aproape 1 m2 pătrat 

Pereţi etanşi (varange 

etanşe) 

1/3 din înălţimea tancului la 

partea inferioară 

Măsurătoare în cinci puncte pe 1 

m2 de tablă 

2/3 din înălţimea tancului la 

partea superioară 

Măsurătoare în cinci puncte pe 

table alternante pe 1 m2 de tablă 

Coaste întărite Table suspecte Măsurătoare în cinci puncte pe 1 

m2 de tablă 

Longitudinale de 

fund/bordaj 

Minimum trei longitudinale în 

dreptul zonelor suspecte 

Trei măsurători în planul 

transversal al inimii, precum și 

trei măsurători pe flanşă 

(platbandă) 

 

Magazii de marfă 

 

Element structural Extinderea măsurătorii Număr de măsurători 

 

Coaste simple de bordaj Coasta suspectă şi fiecare 

element adiacent 

La fiecare capăt şi la mijlocul 

deschiderii: măsurătoare în 

cinci puncte atât pe inimă cât şi 

pe platbandă (flanşă) 

 

Măsurătoare în cinci puncte pe 

o bandă de 25 mm de la 

îmbinarea sudată atât la 

învelişul bordajului cât şi la 

tabla înclinată a tancului 

inferior 
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ANEXA Nr. 11 

 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND MĂSURĂTORILE LA PERETELE TRANSVERSAL ETANŞ, 

GOFRAT VERTICAL, CARE SEPARĂ MAGAZIILE NR. 1 ŞI 2* 

 

1 Măsurarea este necesară pentru determinarea stării generale a structurii şi pentru definirea 

volumului de reparaţii posibile şi/sau întăriri ale peretelui etanş transversal gofrat vertical în vederea 

verificării conformităţii cu normele de rezistenţă a peretelui şi dublu fundului de la vrachiere, definite 

în regula XII/1.7 din Convenţie. 

 

2 Ţinând seama de modelul de flambaj specificat în normele de rezistenţă a peretelui şi dublu 

fundului de la vrachiere, definite în regula XII/1.7 din Convenţie, la evaluarea rezistenţei peretelui este 

esenţială determinarea reducerii grosimii la nivelurile critice indicate în figurile 1 şi 2 din prezenta 

anexă. 

 

3 Măsurarea trebuie să fie efectuată la nivelurile descrise mai jos. Pentru evaluarea în mod 

adecvat a dimensiunilor fiecărei gofre verticale individuale, trebuie să fie măsurată fiecare flanșă, 

inimă, brachet înclinat şi guseu al gofrei la fiecare dintre nivelurile menţionate mai jos. 

 

Nivelul (a) Navele fără cheson inferior (a se vedea fig.1): 

 

 Locuri: 

- La mijlocul lăţimii flanşelor gofrei la aproximativ 200 mm deasupra liniei 

bracheţilor înclinaţi; 

- La mijlocul guseelor dintre flanşele gofrei, unde este cazul; 

- La mijlocul bracheţilor înclinaţi; 

- La mijlocul lăţimii inimilor gofrei la aproximativ 200 mm deasupra liniei 

bracheţilor înclinaţi. 

 

Nivelul (b) Navele cu cheson inferior (a se vedea fig.2): 

Locuri: 

- La mijlocul lăţimii flanşelor gofrei la aproximativ 200 mm deasupra liniei de 

bracheţilor înclinaţi; 

- La mijlocul guseelor dintre flanşele gofrei, unde este cazul; 

- La mijlocul bracheţilor înclinaţi; 

- La mijlocul lăţimii inimilor gofrei la aproximativ 200 mm deasupra liniei 

bracheţilor înclinaţi. 

 

Nivelul (c) Navele cu sau fără cheson inferior (a se vedea figurile 1 şi 2): 

 Locuri: 

- La mijlocul lăţimii flanşelor şi inimilor gofrei, la aproximativ mijlocul înălţimii 

gofrei. 

 

4 În cazul în care grosimea variază pe același nivel orizontal, tabla mai subţire trebuie să fie 

măsurată. 

 

5 Înlocuirea şi/sau întărirea elementelor structurale din oţel trebuie să corespundă normelor de 

rezistenţă a peretelui şi dublu fundului de la vrachiere, definite în regula XII/1.7 din Convenţie.  

 

 

                                                             
*  Prezenta anexă are caracter de recomandare. 
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Figura 1. Nave fără cheson inferior 

 

 

Figura 1. Nave fără cheson inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nave cu cheson inferior 
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ANEXA Nr. 12 

 

CERINȚE SUPLIMENTARE APLICABILE LA INSPECȚIA ANUALĂ A MAGAZIEI DE 

MARFĂ SITUATĂ CEL MAI ÎN PROVA PENTRU NAVELE CARE FAC OBIECTUL 

REGULII XII/9 DIN CONVENȚIE 

 

 

1 Generalităţi  

 

În cazul vrachierelor cu vechimea peste cinci ani, inspecţia anuală trebuie să includă, suplimentar faţă 

de cerinţele inspecţiilor anuale prevăzute la capitolul 3 din prezentul Cod, o examinare a următoarelor 

elemente. 

 

2 Volumul inspecţiei  

 

2.1 La vrachiere cu vârsta cuprinsă între 5 şi 15 ani 

 

2.1.1 O inspecţie generală a magaziei de marfă situată cel mai în prova, incluzând o inspecţie 

amănunţită suficient de extinsă, minim 25% din numărul de coaste, trebuie efectuată pentru stabilirea 

stării în care se află: 

 

.1 coastele de bordaj, inclusiv îmbinările de la extremitățile lor superioare și inferioare, tablele 

învelişului de bordaj adiacent, precum şi pereţii transversali; şi 

 

.2 zonele suspecte identificate la inspecţiile anterioare. 

 

2.1.2  Dacă inspectorul consideră necesar, ca urmare a inspecţiei generale şi a celei amănunţite, 

conform celor descrise la paragraful 2.1.1 de mai sus, inspecţia trebuie să fie extinsă pentru a include o 

inspectare amănunţită a tuturor coastelor de bordaj şi a învelişului de bordaj adiacent de la respectiva 

magazie de marfă. 

 

2.2 La vrachierele cu vechimea peste 15 ani  

 

O inspecţie generală a magaziei de marfă situată cel mai în prova, inclusiv o inspecţie amănunţită, 

trebuie efectuată pentru stabilirea stării în care se află: 

 

.1 toate coastele de bordaj, inclusiv îmbinările de la extremitățile lor superioare și inferioare, 

tablele învelişului de bordaj adiacent, precum şi pereţii transversali; şi  

 

.2 zonele suspecte identificate la inspecţiile anterioare. 

 

3 Volumul măsurătorilor de grosime  

 

3.1  Măsurătorile de grosime trebuie să fie efectuate într-un volum suficient de extins pentru 

determinarea gradului de coroziune, atât generală cât şi locală, la zonele care fac obiectul inspecţiei 

amănunţite, conform celor descrise la 2.1 şi 2.2 de mai sus. Elementele care trebuie să facă obiectul 

măsurătorilor de grosime sunt cel puţin zonele suspecte identificate la inspecţiile anterioare. Dacă se 

constată o coroziune substanţială, volumul măsurătorilor de grosime trebuie să fie mărit în 

conformitate cu cerinţele din anexa 10. 

 

3.2  Se poate renunţa la măsurătorile de grosime cu condiţia ca inspectorul să fie satisfăcut că, în 

urma efectuării inspecţiei amănunţite, nu există reduceri ale grosimii elementelor structurale şi 

acoperirea de protecţie, acolo unde s-a aplicat, rămâne eficientă. 
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4 Examinare specială  

 

Dacă la magaziile de marfă situate cel mai în prova este prevăzută o acoperire de protecţie, aşa cum se 

menţionează în nota explicativă de mai jos, şi se constată că aceasta este în stare BUNĂ, volumul 

inspecţiilor amănunţite şi al măsurătorilor de grosime poate fi stabilit în mod special. 

 

Notă explicativă: 

 

Pentru vrachierele existente, în cazul în care proprietarii aleg să acopere sau să reacopere magaziile de 

marfă așa cum este indicat mai sus, poate fi luată în considerare extinderea inspecţiilor amănunţite şi a 

măsurătorilor de grosime. Înainte de aplicarea acoperirii în magaziile de marfă ale navelor existente, 

trebuie verificat eşantionajul în prezenţa unui inspector. 
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ANEXA Nr.13 

 

REZISTENŢA DISPOZITIVELOR DE FIXARE A CAPACELOR GURILOR MAGAZIILOR 

DE MARFĂ DE LA VRACHIERE CU SIMPLU BORDAJ 

 

 

1 Dispozitive de fixare  

 

Rezistenţa dispozitivelor de fixare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

 

.1 Capacele gurilor de magazii trebuie să fie fixate cu dispozitive corespunzătoare 

(bolţuri, pene sau alte dispozitive echivalente) distanţate în mod adecvat de-a lungul 

ramelor gurilor de magazii şi între elementele capacelor. Amplasarea şi distanţa 

dintre acestea trebuie să fie stabilite astfel încât să asigure etanşeitatea la intemperii, 

în funcţie de tipul şi dimensiunea capacului gurii de magazie, precum şi de rigiditatea 

marginilor capacelor între dispozitivele de fixare. 

 

.2 Aria netă a secţiunii transversale a fiecărui dispozitiv de fixare nu trebuie să fie mai 

mică de: 

 

A = 1.4 a / f (cm2) 

 

unde: 

 

a = distanţa între dispozitivele de fixare nu trebuie să fie mai mică de 2 m; 

f = (σy/235)e 

σy = limita de elasticitate superioară minimă specifică, în N/mm2, a oţelului 

utilizat la fabricaţie, nu trebuie să fie mai mare de 70% din rezistenţa de 

rupere la tracţiune 

e = 0,75 pentru σy > 235 

 = 1,0 pentru σy ≤ 235 

 

Tijele şi bolţurile trebuie să aibă un diametru util care nu va fi mai mic de 19 mm 

pentru gurile de magazii a căror suprafaţă depăşeşte 5 m2. 

 

.3 Între capac şi rama gurii de magazie şi la îmbinările transversale, o presiune liniară 

de etanşare, suficientă pentru obţinerea etanşeităţii la intemperii, trebuie să fie 

asigurată cu ajutorul dispozitivelor de fixare. În cazul presiunilor liniare de etanşare 

care depăşesc 5 N/mm, suprafaţa secţiunii transversale va fi mărită direct 

proporţional. Presiunea liniară de etanşare trebuie să fie indicată. 

 

.4 Rigiditatea marginii capacului trebuie să fie suficientă pentru a permite menţinerea 

unei presiuni adecvate de etanşare între dispozitivele de fixare. Momentul de inerţie, 

I, al elementelor de margine nu trebuie să fie mai mic decât: 

I = 6 p a4 (cm4) 

unde: 

p = presiunea liniară de etanşare, în N/mm, minim 5 N/mm 

a = distanţa, în metri, între dispozitivelor de fixare 

 

.5 Dispozitivele de fixare trebuie să fie de o construcţie sigură şi prinse fix de ramele 

gurilor de magazii, punţi sau capace. Dispozitivele de fixare individuale de pe fiecare 

capac vor avea aproximativ aceleaşi caracteristici de rigiditate. 
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.6 Dacă sunt montate cleme sub formă de tijă, atunci trebuie să existe garnituri sau 

amortizoare rezistente. 

 

.7 Dacă se utilizează cleme hidraulice, atunci trebuie să fie prevăzute mijloace de 

închidere directă pentru a asigura că aceste cleme rămân, din punct de vedere 

mecanic, într-o poziţie închisă în cazul defectării instalaţiei hidraulice. 

 

2 Stope 

 

2.1  Capacele gurilor de magazii nr.1 şi 2 trebuie să fie fixate eficient, cu ajutorul stopelor, contra 

forţelor transversale produse de o presiune de 175 kN/m2. 

 

2.2  Capacele gurii de magazie nr.2 trebuie să fie fixate eficient, cu ajutorul stopelor, contra forţelor 

longitudinale care acţionează în extremitatea prova şi care sunt produse de o presiune de 175 kN/m2. 

 

2.3  Capacele gurii de magazie nr.1 trebuie să fie fixate eficient, cu ajutorul stopelor, contra forţelor 

longitudinale care acţionează în extremitatea prova şi care sunt produse de o presiune de 230 kN/m2. 

Această presiune poate fi redusă la 175 kN/m2 dacă este prevăzut un compartiment prova (teugă). 

 

2.4  Tensiunea echivalentă în stope şi structurile lor de reazem, precum şi cea calculată în 

cordoanele de sudură ale stopelor nu trebuie să depăşească valoarea admisibilă de 0,8 Y. 

 

3 Materiale şi sudură  

 

Dacă stopele sau dispozitivele de fixare sunt montate conform prezentei anexe, acestea trebuie să fie 

fabricate din materiale, inclusiv electrozi de sudură, care să fie considerate satisfăcătoare de către 

Administraţie. 
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ANEXA Nr. 14 

 

CERINŢE PRIVIND METODELE APLICATE LA EFECTUAREA  

MĂSURĂTORILOR DE GROSIME 

 

1 Generalităţi 

 

Măsurătorile de grosime cerute în contextul inspecţiilor la structura corpului navei, dacă nu sunt 

efectuate chiar de către Administraţie, trebuie să fie efectuate sub supravegherea unui inspector al 

Administraţiei. Participarea inspectorului trebuie să fie consemnată. Această cerință se aplică, de 

asemenea,  în cazul măsurătorilor de grosime efectuate în timpul voiajelor. 

 

2 Întâlnirea pentru inspecţie 

 

2.1 Înaintea începerii inspecţiei de reînnoire sau a inspecţiei intermediare, trebuie să aibă loc o 

întâlnire între inspectorul participant sau inspectorii participanți, comandantul navei sau un 

reprezentant cu calificare corespunzătoare desemnat de către comandant sau companie, reprezentantul 

sau reprezentanţii proprietarului navei şi reprezentantul sau reprezentanţii firmei care efectuează 

măsurătorile de grosime, astfel încât să se asigure executarea eficientă și în siguranță a inspecţiilor şi 

măsurătorilor de grosime care trebuie să fie efectuate la bord. 

 

2.2 În timpul întâlnirii trebuie să se convină asupra comunicării cu operatorul sau operatorii 

firmei care efectuează măsurătorile de grosime şi reprezentantul sau reprezentanţii proprietarului 

navei, cu privire la următoarele: 

 

.1 raportarea în mod regulat a măsurătorilor de grosime către inspectorul participant ; și 

 

.2 notificarea imediată a inspectorului în caz de constatări, cum ar fi: 

 

.1 coroziune excesivă şi/sau extinsă sau coroziune în puncte(piting)/striații de 

dimensiuni importante; 

 

.2 defecţiuni structurale cum ar fi flambajul, fisuri şi structuri deformate; 

 

.3 structură detaşată şi/sau structură cu găuri; şi 

 

.4 coroziunea sudurilor. 

 

2.3 Atunci când măsurătorile de grosime sunt efectuate în același timp cu inspecțiile intermediare 

sau de reînnoire, trebuie să se țină un registru care să indice locul şi data când a avut loc întâlnirea, 

precum şi persoanele participante (numele inspectorului sau inspectorilor, comandantului navei sau 

reprezentantului cu calificare corespunzătoare desemnat de către comandant sau companie, 

reprezentantului sau reprezentanţilor proprietarului navei şi reprezentantului sau reprezentanţilor 

firmei care efectuează măsurătorile de grosime). 

 

3 Supravegherea efectuării măsurătorilor de grosime la bordul navei 

 

3.1 Inspectorul trebuie să decidă volumul final al măsurătorilor de grosime şi locul efectuării 

acestora după inspecţia generală a spaţiilor reprezentative de la bordul navei. 

 

3.2 În cazul în care proprietarul navei preferă începerea efectuării măsurătorilor de grosime 

înainte de inspecţia generală, inspectorul trebuie să informeze că volumul planificat al măsurătorilor de 
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grosime şi locul efectuării acestora sunt supuse confirmării în timpul inspecției generale. Pe baza 

constatărilor, inspectorul poate cere efectuarea de măsurători de grosime suplimentare. 

3.3 Inspectorul trebuie să organizeze operațiunile de măsurare prin alegerea locurilor astfel încât 

măsurătorile efectuate să reprezinte, în medie, starea structurii în zona respectivă. 

 

3.4 Măsurătorile de grosime efectuate în special pentru a evalua extinderea coroziunii care poate 

afecta rezistenţa grinzii echivalente a corpului navei, trebuie să fie efectuate într-un mod sistematic 

astfel încât toate elementele structurale longitudinale să fie măsurate conform cerinţelor. 

 

3.5 În cazul în care măsurătorile de grosime indică coroziune sau uzură substanțială, care depăşeşte 

reducerea admisibilă, inspectorul trebuie să stabilească locurile pentru efectuarea măsurătorilor de 

grosime suplimentare în vederea delimitării zonelor cu coroziune substanțială şi identificării 

elementelor structurale ce necesită reparaţii/înlocuiri. 

 

3.6 Măsurătorile de grosime la structurile din zonele unde se impun inspecţii amănunţite trebuie să 

fie efectuate simultan cu inspecţia amănunţită. 

 

4 Analiză şi verificare 

 

4.1 La terminarea efectuării măsurătorilor de grosime, inspectorul trebuie să confirme că nu sunt 

necesare măsurători ulterioare sau să indice efectuarea de măsurători suplimentare. 

 

4.2 Dacă volumul măsurătorilor de grosime este redus, acolo unde examinarea specială este 

permisă de prezentul Cod, această examinare specială a inspectorului trebuie să fie raportată. 

 

4.3 În cazul în care măsurătorile de grosime sunt efectuate parţial, volumul măsurătorilor de 

grosime rămas trebuie să fie consemnat într-un document pentru a fi preluat de următorul inspector. 
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ANEXA Nr. 15 

 

EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR DE GROSIME LA COASTELE DE BORDAJ ȘI 

BRACHEȚII DE LA VRACHIERELE CU SIMPLU BORDAJ, ÎN CONFORMITATE CU 

REZOLUȚIA MSC.168(79) 

 

1 Generalități  

 

Măsurătorile de grosime trebuie să fie efectuate pentru a evalua starea generală a structurii navei și 

pentru a determina volumul oricăror lucrări de înlocuiri metalice posibile sau alte reparații privind 

inimile și platbenzile coastelor de bordaj și bracheților în scopul verificării îndeplinirii prevederilor 

rezoluției MSC.168(79). 

 

2 Zone ale coastelor de bordaj și bracheților 

 

2.1  În scopul reînnoirii metalice, sablării și aplicării acoperirii de protecție, sunt definite patru zone 

A, B, C și D, așa cum se indică în figura 1. 

 

2.2 Zonele A și B trebuie să fie considerate cele mai critice zone. 

 
Figura 1 – Zone ale coastelor de bordaj și bracheților 

 

3 Coroziune în puncte (piting) și striații 

 

3.1  Punctele de coroziune pot apărea în diferite forme, unele dintre acestea trebuind să fie 

remediate înainte de evaluare. 

 

3.2  Coroziunea în puncte se poate constata sub bășicile acoperirii de protecție, care trebuie să fie 

îndepărtate înainte de inspecție. 

 

3.3  Pentru măsurarea grosimii rămase în punctele de coroziune sau striații nu este suficient să se 

folosească un traductor convențional cu ultrasunete (în general, cu diametrul de 10 mm), ci se va folosi 

un traductor mai mic (cu diametrul cuprins între 3 și 5 mm). În caz contrar, firma care efectuează 

măsurătorile de grosime trebuie să utilizeze un calibru de piting pentru măsurarea adâncimii punctelor 

de coroziune și striațiilor și calcularea grosimii rămase. 
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Evaluare în funcție de zonă 

 

3.4  Aceasta este metoda specificată în paragraful 2.5 din anexa 2 din rezoluția MSC.168(79) și se 

bazează pe intensitatea determinată conform figurii 2 de mai jos. 

 

5% împrăştiere 20% împrăştiere 

  
10% împrăştiere 25% împrăştiere 

  
15% împrăştiere  

 

 

Figura 2 – Diagrame cu intensitatea pitingului (de la 5% până la 25 %) 

 

3.5 Dacă intensitatea pitingului este mai mare de 15% într-o zonă (a se vedea figura 2), trebuie să 

fie efectuate măsurători de grosime pentru a determina amploarea coroziunii în puncte. Procentul de 

15% se bazează pe pitingul sau striațiile de pe numai o parte a tablei. 

 

3.6 În cazul în care pitingul este evident, așa cum s-a indicat mai sus (depășind 15%), atunci o zonă 

cu diametrul mai mare sau egal cu 300 mm (sau, dacă acest lucru nu este posibil pe platbanda coastei 

sau pe învelișul de bordaj, tabla tancului de gurnă sau tabla tancului lateral superior prinsă de coasta de 

bordaj, o zonă dreptunghiulară echivalentă) la partea cu cel mai mare piting, trebuie să fie curățată 

până la metal, iar grosimea trebuie măsurată în dreptul celor mai adânci cinci puncte de coroziune din 

cadrul zonei curățate. Cea mai mică grosime măsurată în dreptul oricăreia dintre aceste puncte de 

coroziune va fi considerată ca grosime ce va fi înregistrată. 

 

3.7 Grosimea minimă acceptabilă rămasă în orice punct de coroziune sau striație trebuie să fie 

egală cu: 

 

.1 75% din grosimea de construcţie, pentru piting sau striații pe inimile şi flanșele 

coastelor de bordaj din magaziile de marfă; şi 

 

.2 70% din grosimea de construcţie, pentru piting sau striații pe învelişul de bordaj, tablele 

tancului de gurnă şi tancului lateral superior îmbinate cu coasta de bordaj din magazia 

de marfă, pe o lăţime de până la 30 mm măsurată în raport cu fiecare faţă a sa. 

 

4 Metodologia efectuării măsurătorilor de grosime 

 

4.1 Numărul de coaste de bordaj ce urmează să fie măsurate trebuie să fie echivalent cu acela cerut 

la inspecția de reînnoire sau inspecția intermediară, în funcție de vârsta navei. Măsurători de grosime 

reprezentative trebuie să fie efectuate pentru fiecare zonă indicată mai jos. 
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4.2 Volumul măsurătorilor de grosime poate face obiectul unei examinări speciale efectuate de 

către Administrație, dacă elementele structurale nu indică o reducere a grosimii față de grosimea 

inițială de construcție și se constată că acoperirea de protecție este ,,ca nouă” (și anume fără deteriorare 

sau rugină). 

 

4.3 În cazul în care se constată că valorile măsurătorilor de grosime sunt apropiate de criterii, 

numărul coastelor din magazii ce urmează să fie măsurate trebuie să fie crescut. 

 

4.4 Dacă înlocuirea sau alte măsuri conform prevederilor rezoluției MSC.168(79) trebuie să se 

aplice anumitor coaste dintr-o magazie, atunci grosimea tuturor coastelor din acea magazie trebuie să 

fie măsurată. 

 

4.5 Există o varietate de metode de construcție utilizate pentru coastele de bordaj de la vrachiere. 

Unele au platbenzi (secțiuni în formă de T) pe coastele de bordaj, altele au flanșe, iar altele au 

platbenzi cu bulb. Utilizarea secțiunilor în formă de T și a celor cu flanșe nu schimbă cu nimic în ceea 

ce privește scopul măsurătorii de grosime, prin aceea că atât inima, cât și platbanda sau inima și flanșa 

trebuie să fie măsurate. Dacă s-a utilizat platbandă cu bulb, atunci inima platbenzii cu bulb trebuie să 

fie măsurată în mod normal, iar modulul de rezistență trebuie să fie stabilit în mod special, dacă este 

cazul. 

 

Măsurători de grosime efectuate în zonele A, B și D  

 

Inima elementului de osatură 

 

4.6 Măsurătorile în zonele A, B și D trebuie să fie efectuate în cinci puncte (a se vedea figura 3). 

Măsurătorile în cinci puncte trebuie să fie efectuate pe înălțimea inimii și pe aceeași zonă verticală. 

Raportul privind măsurătorile de grosime trebuie să reprezinte media măsurătorilor. 

 

 

 
 

Figura 3 – Măsurătoare tipică în cinci puncte pe inimă 
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Măsurători de grosime efectuate în zona C  

 

Inima elementului de osatură 

 

4.7 În funcție de starea în care se află inima în dreptul zonei C, inima poate fi măsurată efectuând 

trei citiri de-a lungul zonei C și făcând media acestora. Media citirilor trebuie să fie comparată cu 

grosimea admisibilă. Dacă inima prezintă coroziune generală, atunci măsurătoarea trebuie să fie 

extinsă la o măsurătoare în cinci puncte, așa cum s-a menționat mai sus.  

 

Măsurători de grosime pentru secțiunile a) și b) (flanșe și tablă înveliș de bordaj) 

 

4.8 În cazul în care lungimea sau înălțimea brachetului inferior nu îndeplinesc cerințele din anexa 1 

la rezoluția MSC.168(79), măsurătorile de grosime trebuie să fie efectuate la secțiunile a) și b) pentru a 

calcula modulul real de rezistență cerut în paragraful 3.4 din anexa 2 la rezoluția MSC.168(79) (a se 

vedea figura 4). Cel puțin două măsurători pe flanșă/platbandă trebuie să fie efectuate în dreptul 

fiecărei secțiuni. De o parte și de alta a coastei (și anume spre prova și spre pupa), în dreptul secțiunii 

a) și secțiunii b), trebuie să fie efectuată cel puțin câte o măsurătoare a tablei învelișului atașat de 

elementul de osatură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Secțiunile a) și b) 

 

5 Raportul privind măsurătorile de grosime la coastele din magaziile de marfă  

 

A se vedea formularul TM7-BC(ii) conform apendicelui 2 din anexa 8A. 

 

 

Referință 

 

Rezoluția MSC.168(79) cu privire la Standardele şi criteriile aplicabile construcţiei bordajului 

vrachierelor cu simplu bordaj. 

 

 

 

 

Secțiunea b) 

Secțiunea a) 

da = înălțimea inimii brachetului 

inferior pentru determinarea  

tREN,S 

db = înălțimea inimii coastei 

hB =  înălțimea inimii brachetului 

inferior 

Secțiunea b) 

Secțiunea a) 
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Partea B 

 

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPECŢII EFECTUATE CU 

OCAZIA INSPECŢIILOR LA VRACHIERELE CU DUBLU BORDAJ 

 

   1. Generalităţi   

 

   1.1. Aplicare 

  

   1.1.1. Codul trebuie să se aplice tuturor vrachierelor autopropulsate cu dublu bordaj având un tonaj 

brut mai mare sau egal cu 500.   

 

   1.1.2. Codul trebuie să se aplice în cazul inspecţiilor efectuate la structura corpului navei şi la 

instalaţiile de tubulaturi din zona magaziilor de marfă, la coferdamuri, tuneluri pentru tubulaturi, spaţii 

goale, tancuri de combustibil lichid situate în zona suprafeţei de încărcare şi la toate tancurile de 

balast.   

 

   1.1.3. Codul specifică volumul minim al examinării, măsurătorilor de grosime şi probelor de 

presiune la tancuri. Inspecţia trebuie să fie extinsă dacă se constată coroziune substanţială şi/sau 

defecte importante de construcţie şi va include, dacă este cazul, o inspecţie amănunţită suplimentară.   

 

   1.1.4. În cazul vrachierelor cu o configuraţie hibridă a magaziilor de marfă, de exemplu unele 

magazii de marfă cu un singur perete şi altele cu pereţi dubli, cerinţele din partea A din anexa A 

trebuie să fie aplicate magaziilor de marfă cu un singur perete.   

 

   1.1.5. Inspecţiile se vor efectua cu ocazia inspecţiilor prevăzute la regula I/10 din Convenţie, dacă nu 

se specifică espres altfel în Cod. 

    

   1.2. Definiţii   

 

   1.2.1. Vrachier cu dublu bordaj este o navă construită, în general, cu o singură punte, tancuri laterale 

superioare şi tancuri laterale inferioare cu pereți înclinați (tancuri de gurnă) în spaţiile de marfă, care 

este destinată, în primul rând transportului de marfă uscată în vrac şi care include acele tipuri de nave 

cum ar fi mineralierele şi navele combinate, în care toate magaziile de marfă sunt separate de pereţi 

dubli (indiferent de lăţimea spaţiului lateral).  

  

   1.2.2. Tanc de balast este un tanc care este utilizat numai pentru apa sărată de balast sau, după caz, 

un spaţiu care este utilizat atât pentru marfă cât şi pentru apa sărată de balast, fiind tratat ca tanc de 

balast atunci când s-a constatat coroziune substanţială în acel spaţiu. Un tanc cu dublu bordaj trebuie 

să fie considerat, în sensul inspecţiei, ca un tanc separat chiar dacă acesta comunică fie cu tancul lateral 

superior, fie cu tancul lateral de gurnă.   

 

   1.2.3. Spaţii sunt compartimente separate care includ magazii, tancuri, coferdamuri şi spaţii goale 

care separă magaziile de marfă, punţile şi carena externă.  

  

   1.2.4. Inspecţia generală este o inspecţie destinată evaluării stării generale a elementelor structurale 

ale corpului navei şi stabilirii volumului inspecţiilor amănunţite suplimentare.   

 

   1.2.5. Inspecţia amănunţită este o inspecţie a detaliilor elementelor structurale pe care inspectorul 

este în măsură să le inspecteze vizual de aproape, şi anume sunt de preferat acele detalii aflate în raza 

atingerii cu mâna.   

 

   1.2.6. Secţiune transversală este secţiunea transversală a corpului navei perpendiculară pe planul 

central al navei şi include toate elementele longitudinale cum ar fi: table, longitudinale şi traverse de 
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punte, bordajul și tablele fundului, plafonului dublului fund şi plafonului înclinat al tancului de gurnă, 

pereţi longitudinali, precum şi fundul tancurilor laterale superioare. Pentru vrachierele construite în 

sistem transversal, o secţiune transversală include cadrele adiacente şi conexiunile lor de capăt , în 

dreptul secţiunilor transversale. 

 

   1.2.7. Spaţii reprezentative sunt acele spaţii care se consideră că reflectă starea altor spaţii de tip şi 

destinaţie similare şi care au sisteme de protecţie anticorozivă similare. La selectarea spaţiilor 

reprezentative se va ţine seama de istoricul exploatării şi reparării navei, precum şi de zonele critice de 

structură şi/sau zonele suspecte identificate.   

 

   1.2.8. Zone suspecte sunt locuri care prezintă coroziune substanţială şi/sau care sunt considerate de 

către inspector a fi expuse unei uzuri rapide.   

 

   1.2.9. Coroziune substanţială este o extindere a coroziunii astfel încât evaluarea gradului de 

coroziune indică o uzură care depăşeşte 75% din limitele admisibile, dar în cadrul unor limite 

acceptabile. În cazul navelor construite în conformitate cu Regulile comune de construcţie ale IACS, o 

coroziune substanţială este o extindere a coroziunii astfel încât evaluarea gradului de coroziune indică 

o grosime măsurată care este cuprinsă între tren + 0,5 mm şi tren. Grosimea de reînnoire (tren) este 

grosimea minimă admisibilă, în mm, sub care reînnoirea elementelor structurale trebuie efectuată.   

 

   1.2.10. Sistem de protecţie anticorozivă este considerat, în mod normal, un strat complet de protecţie 

dur. Stratul de protecţie dur trebuie să fie de obicei un strat de protecţie epoxidic sau un sistem 

echivalent. Alte sisteme de protecţie, care nu sunt nici moi, nici semidure, pot fi considerate ca 

alternative acceptabile, cu condiţia ca ele să fie aplicate şi întreţinute în conformitate cu specificaţiile 

producătorului.   

 

   1.2.11. Starea stratului de protecţie este definită după cum urmează:   

 

     BUNĂ - starea care prezintă doar puncte mici de rugină;   

 

    SATISFĂCĂTOARE - starea care prezintă deteriorări ale acoperirii de protecţie localizate la 

marginile elementelor de rigidizare şi îmbinărilor sudate şi/sau rugină uşoară pe 20% sau mai mult din 

zonele examinate, dar fără a se ajunge la starea NESATISFĂCĂTOARE; şi   

 

    NESATISFĂCĂTOARE - starea care prezintă deteriorarea generală a stratului de protecţie pe 20% 

sau mai mult din zonele examinate sau starea de rugină avansată pe 10% sau mai mult din zonele 

examinate.   

 

   1.2.12. Zone critice de structură sunt locurile, care în urma efectuării calculelor au fost identificate 

că trebuie să fie supravegheate sau care, în urma analizei istoricului exploatării navei respective sau 

din acela al navelor similare sau surori (după caz), au fost identificate a fi predispuse la fisurare, 

flambaj sau coroziune ce ar putea slăbi rezistenţa structurală a navei.   

 

   1.2.13. Zona suprafeţei de încărcare este partea din navă care include toate magaziile de marfă şi 

zonele adiacente inclusiv tancurile de combustibil, coferdamurile, tancurile de balast şi spaţiile goale.   

 

   1.2.14. Inspecţie intermediară este o inspecţie efectuată fie la a doua sau a treia inspecţie anuală, fie 

între aceste inspecţii.   

 

   1.2.15. Reparaţie rapidă şi completă înseamnă o reparaţie permanentă efectuată în momentul 

inspecţiei, în conformitate cu cerinţele inspectorului, în urma căreia se elimină necesitatea impunerii 

oricărei condiţii de clasificare sau recomandări în acest sens.   
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   1.2.16. Convenţie înseamnă Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe 

mare, aşa cum a fost amendată.   

 

   1.2.17. Examinare specială sau stabilit în mod special (referitor la inspecţii amănunţite şi măsurători 

de grosime) înseamnă faptul că măsurătorile de grosime şi inspecţia amănunţită sunt suficiente pentru 

a confirma starea generală reală a construcţiei de sub stratul de protecţie.   

 

   1.2.18. Coroziunea în puncte (pitingul) este definită ca fiind coroziunea în puncte/zone dispersate cu 

reduceri locale de material care sunt mai mari decât coroziunea generală în zona din jur. Intensitatea 

pitingului este definită în figura 1. 

 

  1.2.19. Coroziunea muchiilor este definită ca pierdere locală de material în zona muchiilor libere ale 

tablelor, elementelor de rigidizare, elementelor de sprijin primare și din jurul deschiderilor. Un 

exemplu de coroziune a muchiilor este prezentat în figura 2. 

 

  1.2.20. Coroziune sub formă de striații este de obicei o pierdere locală de material adiacentă  

îmbinărilor sudate de-a lungul elementelor de rigidizare învecinate și la nivelul capetelor și cusăturilor 

elementelor de rigidizare sau tablelor. Un exemplu de coroziune sub forma de striații este prezentat în 

figura 3. 

 

 1.2.21. Administrație înseamnă Administrația sau organizația recunoscută de către Administrație. 

 

5% împrăştiere 20% împrăştiere 

  
10% împrăştiere 25% împrăştiere 

  
15% împrăştiere  

 

 

 

 

Figura 1 – Diagrame cu intensitatea pitingului 
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Figura 2: Coroziunea muchiilor 

 

 
 

Figura 3: Coroziunea sub formă de striații 

 

   1.3. Reparaţii   

 

   1.3.1. Orice deteriorare datorată uzurii peste limitele admisibile (inclusiv flambajul, striaţiile, 

desprinderile sau fisurile) sau zonele de uzură extinsă peste limitele admisibile, care afectează sau care, 

aşa cum consideră Administraţia, riscă să afecteze rezistenţa structurală a navei, etanşeitatea la apă sau 

etanşeitatea la intemperii, trebuie să fie reparată rapid şi complet (a se vedea 1.2.15). Zonele care vor fi 

examinate includ:   

 

   .1 structura bordajului şi învelişului bordajului;   
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   .2 structura punţii şi învelişul punţii;   

 

   .3 structura fundului şi învelişul fundului;   

 

   .4 structura dublu fundului şi învelişul dublu fundului;   

 

   .5 structura dublu bordajului şi învelişul dublu bordajului;   

 

   .6 pereţii etanşi la apă sau hidrocarburi;   

 

   .7 capacele sau ramele gurilor de magazii; şi   

 

   .8 elementele de la 3.3.10.   

 

    În cazul în care nu sunt disponibile mijloace adecvate pentru reparaţie, Administraţia poate permite 

navei să plece direct la o unitate de reparaţie. În acest caz poate fi necesară descărcarea mărfii şi/sau 

efectuarea de reparaţii provizorii în vederea continuării voiajul stabilit.   

 

   1.3.2. În plus, dacă în urma unei inspecţii se constată coroziune sau defecte ale structurii care, după 

cum consideră Administraţia, afectează exploatarea în continuare a navei, trebuie să fie luate măsuri de 

remediere şi aplicate înaintea continuării exploatării navei.   

 

   1.3.3 În cazul în care deteriorarea găsită pe structură, menţionată la paragraful 1.3.1 de mai sus, este 

izolată şi de natură localizată care nu afectează integritatea structurală a navei (ca, de exemplu, o gaură 

mică într-o fâşie a punţii transversale), inspectorul poate lua în considerare permisiunea pentru o 

reparaţie temporară adecvată, pentru a restabili etanşeitatea sau integritatea la apă, după evaluarea 

structurii din jur şi să impună o condiţie asociată sau o recomandare cu o limită de timp specifică în 

scopul de a se finaliza reparaţia permanent şi să se păstreze valabilitatea certificării statutare relevante.   

 

   1.4. Inspectori 

 

   1.4.1 În cazul vrachierelor de 20000 tdw şi mai mult, începând de la a treia inspecţie de reînnoire, la 

inspecţiile de reînnoire şi inspecţiile intermediare ale corpului, inspecția structurii corpului și a 

instalaţiilor de tubulaturi pentru care se aplică prezentul Cod trebuie să fie efectuată de cel puțin doi 

inspectori ai unei Administrații. 

 

  1.4.2 În acest scop, cel puțin doi inspectori trebuie să fie prezenţi la bord pentru a efectua inspecția 

necesară. Deși fiecare inspector prezent nu este obligat să efectueze toate aspectele inspecţiei cerute, ei 

trebuie să se consulte între ei şi să efectueze împreună inspecţiile generale și amănunţite în măsura 

necesară pentru a determina starea părților navei la care prezentul Cod se aplică. Extinderea acestor 

inspecţii trebuie să fie suficientă pentru ca inspectorii să fie de acord cu măsurile cerute pentru 

finalizarea inspecţiei cu privire la renovări, reparații și alte recomandări sau condiții. Fiecare inspector 

trebuie să semneze raportul de inspecţie sau să-și indice aprobarea sa într-un mod echivalent. 

 

  1.4.3 Următoarele inspecţii pot fi efectuate de un singur inspector: 

  

.1  măsurători de grosime; 

 

.2  probe de presiune ale tancurilor;  și 

 

                                                             
 Se referă la paragraful 4.2.4 din partea 2 a Codului pentru organizații recunoscute (Cod RO), adoptat prin 
rezoluția MSC.349 (92). 
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.3 reparații efectuate în paralel cu inspecţiile intermediare şi de reînnoire a corpului, a căror extindere a 

fost aprobată de cei doi inspectori necesari în timpul inspecţiilor. 

 

   1.5. Măsurători de grosime şi inspecţii amănunţite 

   

    În cadrul oricărui tip de inspecţie, şi anume inspecţiile de reînnoire, intermediare, anuale sau alte 

inspecţii având scopul celor menţionate anterior, pentru elementele structurale din zonele în care se 

prevede efectuarea inspecţiilor amănunţite, măsurătorile de grosime, atunci când sunt prevăzute de 

anexa 2, trebuie să fie efectuate simultan cu inspecţiile amănunţite.   

 

   2. Inspecţia de reînnoire   

 

   2.1. Generalităţi   

 

   2.1.1. Inspecţia de reînnoire poate fi începută la a patra inspecţie anuală şi continuată în anul următor 

având în vedere terminarea sa la a cincea dată aniversară.   

    Dacă inspecţia de reînnoire este începută înainte de a patra inspecţie anuală, întreaga inspecţie 

urmează să fie finalizată în termen de 15 luni pentru ca aceste lucrări să fie recunoscute valabile pentru 

inspecţia de reînnoire.   

 

   2.1.2. În cadrul pregătirilor pentru inspecţia de reînnoire, programul de inspecţie trebuie să fie stabilit 

înainte de începerea inspecţiei. Măsurătorile de grosime nu trebuie să fie efectuate înaintea celei de-a 

patra inspecţii anuale.   

 

   2.1.3. Suplimentar faţă de cerinţele inspecţiei anuale, inspecţia de reînnoire trebuie să includă 

examinare, probe şi verificări într-un volum suficient pentru asigurarea că corpul navei şi tubulatura 

aferentă, conform prevederilor de la 2.1.5, sunt într-o stare satisfăcătoare şi pot fi exploatate în 

siguranţă pe noua perioadă de valabilitate a Certificatului de siguranţă a construcţiei pentru nava de 

marfă, cu condiţia întreţinerii şi exploatării corespunzătoare şi sub rezerva efectuării inspecţiilor 

periodice la datele stabilite.   

 

   2.1.4. Toate magaziile de marfă, tancurile de balast, inclusiv tancurile din dublu fund şi dublu bordaj, 

tunelurile pentru tubulaturi, coferdamurile şi spaţiile goale ce delimitează magaziile de marfă, punţile 

şi carena externă a navei trebuie să fie examinate, iar această examinare trebuie să fie suplimentată cu 

măsurători de grosime şi probe, aşa cum se prevede la 2.6 şi 2.7, pentru a se asigura că rezistenţa 

structurală rămâne neschimbată. Examinarea trebuie să fie efectuată în volum corespunzător pentru a 

descoperi coroziunea substanţială, deformări importante, fisuri, avarii sau alte deteriorări structurale 

care pot exista.   

 

   2.1.5. Toate instalaţiile cu tubulaturi din spaţiile mai sus menţionate trebuie să fie examinate şi 

încercate din punct de vedere funcţional, la presiunea de lucru, conform cerinţelor inspectorului 

participant, pentru a se asigura că etanșeitatea și starea lor tehnică rămân satisfăcătoare.   

 

   2.1.6. Volumul inspecţiei la tancurile de balast transformate în spaţii goale trebuie să fie stabilit în 

mod special, ţinând seama de cerinţele pentru tancurile de balast.   

 

   2.1.7. Nu se acceptă efectuarea simultană a inspecţiei intermediare şi a inspecţiei de reînnoire în 

cazul inspecţiilor şi măsurătorilor de grosime la spaţii.   

 

   2.2. Inspecţia pe doc uscat   

 

   2.2.1. O inspecţie pe doc uscat trebuie să facă parte din inspecţia de reînnoire. Trebuie să fie 

efectuate cel puţin două inspecţii ale exteriorului fundului navei în decursul perioadei de valabilitate de 
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cinci ani a certificatului. În toate cazurile, intervalul de timp maxim dintre inspecţiile fundului navei nu 

trebuie să depăşească 36 luni.   

 

   2.2.2. În cazul navelor cu vechimea mai mare sau egală cu 15 ani, inspecţia exterioară a fundului 

navei trebuie să fie efectuată cu nava andocată. În cazul navelor cu vechimea mai mică de 15 ani, 

inspecţiile alternative ale exteriorului fundului navei, care nu sunt efectuate în combinaţie cu inspecţia 

de reînnoire, se pot efectua cu nava în stare de plutire. Inspecţia navei în stare de plutire se va efectua 

numai dacă există condiţii satisfăcătoare pentru realizarea sa şi dacă este disponibil echipament 

corespunzător şi personal calificat.   

 

   2.2.3. În cazul în care o inspecţie pe doc nu a fost terminată în acelaşi timp cu inspecţia de reînnoire 

sau în cazul nerespectării intervalului maxim de 36 luni menţionat la paragraful 2.2.1, Certificatul de 

siguranţă a construcţiei pentru nava de marfă îşi va pierde valabilitatea până la data terminării unei 

inspecţii în doc uscat.   

 

   2.2.4. Inspecţia generală şi inspecţia amănunţită, precum şi măsurătorile de grosime, după caz, a 

porţiunilor inferioare de la magaziile de marfă şi tancurile de balast trebuie să fie efectuate în 

conformitate cu cerinţele aplicabile în cazul inspecţiei de reînnoire, dacă aceasta nu a fost deja 

efectuată.   

 

   Notă:    

    Porţiunile inferioare ale magaziilor de marfă şi tancurilor de balast sunt considerate a fi părţi situate 

sub linia de plutire a navei în balast.   

 

   2.3. Protecţia spaţiilor   

 

   2.3.1. Dacă la tancurile de balast există un sistem de protecţie anticorozivă, starea acestuia trebuie să 

fie examinată. Dacă la tancurile de balast, excluzând tancurile din dublu fund, se constată o stare 

NESATISFĂCĂTOARE a stratului de protecţie dur, aşa cum s-a definit la 1.2.11, şi acesta nu a fost 

refăcut, sau dacă a fost aplicat un strat de protecţie moale sau semidur sau dacă nu a fost aplicat un 

strat de protecţie dur în timpul construcţiei, tancurile respective trebuie să fie examinate la intervale de 

timp anuale. Dacă inspectorul consideră necesar, se vor efectua măsurători de grosime. În cazul în care 

se constată o deteriorare gravă a stratului de protecţie dur la tancurile de balast din dublu fund şi nu 

este înlocuit sau dacă un strat de protecţie moale sau semidur a fost aplicat sau dacă nu a fost aplicat un 

strat de protecţie dur în timpul construcţiei, tancurile respective trebuie să fie examinate la intervale de 

timp anuale. Dacă inspectorul consideră necesar sau dacă există coroziune extinsă, se vor efectua 

măsurători de grosime.   

 

   2.3.2. Dacă un strat de protecţie dur este prevăzut la magaziile de marfă şi se constată că acesta se 

află într-o stare BUNĂ, volumul inspecţiilor amănunţite şi al măsurătorilor de grosime poate fi stabilit 

în mod special.   

 

   2.3.3 Pentru vrachierele construite conform Regulilor de construcţie comune ale IACS (CSR), zonele 

identificate ca prezentând o coroziune substanţială pot fi:   

 

   .1 protejate de un strat aplicat în conformitate cu cerinţele producătorului stratului şi examinate la 

intervale anuale pentru a confirma că stratul este încă în stare bună; sau alternativ   

 

   .2 cerute să fie măsurate la intervale de un an.   

 

   2.4. Capace şi rame ale gurilor de magazii   

 

    Capacele şi ramele gurilor de magazii trebuie să fie inspectate după cum urmează:   
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   2.4.1. O inspecţie completă a elementelor menţionate la 3.3 trebuie să fie efectuată suplimentar faţă 

de toate capacele şi ramele gurilor de magazii.   

 

   2.4.2. Trebuie să fie efectuată verificarea funcţionării satisfăcătoare a tuturor capacelor gurilor de 

magazii acţionate mecanic, inclusiv:   

 

   .1 depozitarea şi fixarea lor în poziţie deschisă;   

 

   .2 închiderea corespunzătoare şi asigurarea etanşării eficiente în poziţie închisă; şi   

 

   .3 încercarea în funcţionare a componentelor acţionate de o sursă de energie hidraulică sau electrică, 

a cablurilor, lanţurilor şi elementelor de comandă.   

 

   2.4.3. Eficienţa dispozitivelor de etanşare la toate capacele gurilor de magazii se va verifica prin 

stropire cu jet de apă sau printr-o metodă echivalentă.   

 

   2.4.4. Inspecţia amănunţită şi măsurarea grosimii tablelor capacelor şi ramelor gurilor de magazii, 

precum şi a elementelor de rigidizare trebuie să fie efectuate aşa cum se indică în anexele 1 şi 2.   

   În cazul capacelor gurilor magaziilor de marfă de concepţie aprobată, a căror structură nu permite 

accesul la părţile interne, inspecţia amănunţită/măsurarea grosimii trebuie să fie efectuată în părţile 

accesibile ale structurii capacelor gurilor de magazie.   

 

   2.5. Volumul inspecţiei generale şi al inspecţiei amănunţite   

 

   2.5.1. O inspecţie generală a tuturor tancurilor şi spaţiilor trebuie să fie efectuată cu ocazia inspecţiei 

de reînnoire. Tancurile de combustibil lichid din zona suprafeţei de încărcare trebuie să fie inspectate 

după cum urmează:   

 

     

 

Inspecţia de reînnoire  

Nr. 1  

Vechimea ≤ 5 

Inspecţia de 

reînnoire  

Nr. 2  

5 < Vechimea ≤ 10 

Inspecţia de 

reînnoire  

Nr. 3  

10 < Vechimea ≤ 15 

Inspecţia de reînnoire  

Nr. 4 şi următoarele  

15 < Vechimea 

 
Niciuna Una Două Jumătate, minim două 

 

   Note:    

   1. Aceste cerinţe se aplică tancurilor de tip (structură) integral.   

   2. În cazul în care este acceptată examinarea câtorva tancuri selectate, atunci tancuri diferite 

trebuie să fie examinate prin rotaţie, cu ocazia efectuării fiecărei inspecţii de reînnoire.   

   3. Tancurile din pic (toate utilizările) trebuie să fie examinate în interior cu ocazia efectuării 

fiecărei inspecţii de reînnoire.   

   4. La inspecţia de reînnoire nr. 3 şi la inspecţiile de reînnoire ulterioare, trebui să fie inclus un 

diptanc pentru combustibil lichid situat în zona suprafeţei de încărcare, dacă există.   

 

   2.5.2. Cerinţele minime pentru inspecţiile amănunţite efectuate cu ocazia inspecţiilor de reînnoire 

sunt indicate în apendicele 1 din anexa 1 pentru vrachierele cu dublu bordaj, cu excepţia 

mineralierelor, şi respectiv în apendicele 2 din anexa 1 pentru mineraliere.   

 

   2.5.3. Dacă inspectorul consideră necesar, inspecţia amănunţită se poate extinde ţinând seama de 

întreţinerea spaţiilor care fac obiectul inspecţiei, starea sistemului de protecţie anticorozivă şi, în cazul 

spaţiilor care au elemente structurale sau elemente care au suferit defecte în spaţii similare sau la nave 

similare, în funcţie de informaţiile disponibile.   

 

   2.5.4. La zonele din spaţiile la care se constată că straturile de protecţie dure sunt în stare BUNĂ, 

volumul inspecţiilor amănunţite conform anexei 1, poate fi stabilit în mod special (se face referire şi la 

2.3.2).   
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   2.6. Volumul măsurătorilor de grosime   

 

   2.6.1. Cerinţele minime privind măsurătorile de grosime efectuate cu ocazia inspecţiei de reînnoire 

sunt indicate în anexa 2.   

 

   2.6.2. Măsurători de grosime reprezentative trebuie să fie efectuate pentru determinarea gradului de 

coroziune, atât generală cât şi locală, la coaste de bordaj şi la prinderile capetelor lor din toate 

magaziile de marfă şi tancurile de balast. De asemenea, măsurătorile de grosime trebuie să fie efectuate 

pentru determinarea gradului de coroziune la tablele pereţilor transversali. Volumul măsurătorilor de 

grosime poate fi stabilit în mod special cu condiţia ca, prin efectuarea unei examinări amănunţite, 

inspectorul să se asigure că nu există reduceri ale grosimii elementelor structurale, iar stratul de 

protecţie dur, acolo unde a fost aplicat, este eficient.   

 

   2.6.3. Prevederile privind măsurătorile de grosime extinse efectuate în zonele cu coroziune 

substanţială, aşa cum s-a definit la 1.2.9, sunt indicate în anexa 10 şi pot fi specificate, în mod 

suplimentar, în programul de inspecţie aşa cum s-a prevăzut la 5.1. Aceste măsurători de grosime 

extinse trebuie să fie efectuate înainte ca inspecţia să fie considerată terminată. Zonele suspecte 

identificate cu ocazia efectuării inspecţiilor anterioare trebuie să fie examinate. Zonele cu coroziune 

substanţială identificate cu ocazia efectuării inspecţiilor anterioare trebuie să aibă măsurători de 

grosime efectuate.   

 

   2.6.4. Inspectorul poate extinde ulterior volumul măsurătorilor de grosime dacă consideră necesar.  

  

   2.6.5. În cazul zonelor de la tancurile la care se constată că straturile de protecţie dure sunt într-o 

stare BUNĂ, aşa cum s-a definit la 1.2.11, volumul măsurătorilor de grosime, conform anexei 2, poate 

fi stabilit în mod special de către Administraţie.   

 

   2.6.6. Secţiunile transversale trebuie să fie alese acolo unde se presupune că se produc reducerile de 

grosime cele mai mari sau acolo unde acestea sunt descoperite cu ocazia efectuării măsurătorilor la 

învelişul punţii.   

 

   2.7. Volumul probei de presiune la tancuri   

 

   2.7.1. Toţi pereţii de separaţie de la tancurile de apă de balast, diptancuri şi magaziile de marfă 

utilizate pentru apa de balast aflate în zona suprafeţei de încărcare, trebuie să fie supuşi la proba de 

presiune. În cazul tancurilor de combustibil, numai tancurile reprezentative trebuie să fie supuse la 

proba de presiune.   

 

   2.7.2. Inspectorul poate extinde proba la tancuri dacă consideră necesar.   

 

   2.7.3. Pereţii de separaţie de la tancurile de balast, trebuie să fie supuşi la proba cu o coloană de 

lichid măsurat până la capătul superior al tubulaturii de aerisire.   

 

   2.7.4. Pereţii de separaţie de la magaziile de balast trebuie să fie supuşi la proba cu o coloană de 

lichid măsurat până la marginea superioară a gurilor de magazii.   

 

   2.7.5. Pereţii de separaţie de la tancurile de combustibil lichid trebuie să fie supuşi la proba cu o 

coloană de lichid măsurat până la cel mai înalt punct la care lichidul se va ridica în timpul exploatării. 

Proba la tancurile de combustibil lichid poate fi stabilită în mod special pe baza unei examinări 

exterioare cu rezultate satisfăcătoare la pereţii de separaţie ai tancului şi a unei confirmări de la 

comandant care atestă că proba s-a efectuat conform cerinţelor obţinându-se rezultate satisfăcătoare.  

  

act:388864%2066772806
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   2.7.6. Efectuarea probelor la tancurile din dublu fund şi la alte spaţii care nu sunt destinate 

transportului de lichide, poate fi omisă cu condiţia efectuării unei examinări interne cu rezultate 

satisfăcătoare împreună cu o examinare a părţii superioare a tancului.   

 

   2.8. Cerinţe suplimentare aplicabile cu ocazia efectuării inspecţiei de reînnoire după stabilirea 

conformităţii cu regulile XII/12 şi XII/13 din Convenţie  

  

   2.8.1. În cazul navelor care îndeplinesc cerinţele regulii XII/12 din Convenţie cu privire la 

detectoarele de nivel al apei în spaţiile de magazii, spaţiile de balast şi spaţiile uscate, inspecţia de 

reînnoire trebuie să includă o examinare şi o încercare a instalaţiilor de detectare a pătrunderii apei şi a 

alarmelor acestora.   

 

   2.8.2. În cazul navelor care îndeplinesc cerinţele regulii XII/13 din Convenţie cu privire la 

disponibilitatea instalaţiilor de santină, inspecţia de reînnoire trebuie să includă o examinare şi o 

încercare a mijloacelor prevăzute pentru drenarea şi pomparea tancurilor de balast situate în prova 

peretelui de coliziune şi a santinelor din spaţiile uscate la care orice parte se prelungeşte dincolo de 

magazia de marfă situată cel mai în prova, precum şi a comenzilor lor.   

 

   3. Inspecţia anuală   

 

   3.1. Generalităţi   

 

   Inspecţiile anuale trebuie finalizate în intervalul de trei luni înainte sau după data aniversării 

inspecţiei inițiale sau data recunoscută a ultimei inspecţii de reînnoire. 

    Inspecţia anuală trebuie să includă o examinare efectuată în scopul asigurării, pe cât este posibil, că 

corpul navei, punţile expuse la intemperii, capacele şi ramele gurilor de magazii, precum şi tubulatura 

sunt într-o stare satisfăcătoare şi trebuie să ţină seama de istoricul comportării navei în exploatare, de 

starea şi extinderea sistemului de protecţie anticorozivă la tancurile de balast, precum şi de zonele 

indicate în dosarul cu rapoartele de inspecţie.   

 

   3.2. Examinarea corpului navei    

 

   3.2.1. Examinarea învelişului corpului navei şi a dispozitivelor sale de închidere trebuie să fie 

efectuată, pe cât este posibil, vizual.   

 

   3.2.2. Examinarea trecerilor etanşe prin pereţi trebuie să fie efectuată în măsura în care este posibil.  

  

   3.3. Examinarea punţilor expuse, a capacelor şi ramelor gurilor de magazii   

 

   3.3.1. Trebuie să se verifice că, de la ultima inspecţie, nu au fost efectuate modificări neautorizate la 

capacele şi ramele gurilor de magazii, precum şi la dispozitivele lor de fixare şi etanşare.   

 

   3.3.2. O inspecţie completă a capacelor şi ramelor gurilor magaziilor de marfă este posibil de realizat 

numai prin examinarea în poziţie deschisă şi în poziţie închisă şi trebuie să includă o verificare a 

deschiderii şi închiderii corespunzătoare. Ca urmare, cel puţin seturile capacelor gurilor de magazii 

situate în sfertul prova din lungimea navei şi cel puţin un set suplimentar, astfel încât toate seturile de 

pe navă să fie inspectate cel puţin o dată la cinci ani, trebuie să fie inspectate în poziţie deschisă, în 

poziţie închisă şi în regim de funcţionare în volum complet, în fiecare direcţie, în cadrul fiecărei 

inspecţii anuale, incluzând:   

 

   .1 verificarea poziționării şi fixării în poziţie deschisă;   

 

   .2 verificarea că poziţia închisă este corectă şi eficientă din punct de vedere al etanşării; şi   
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   .3 încercarea în funcţiune a elementelor acţionate de o sursă de energie hidraulică sau electrică, a 

cablurilor, lanţurilor şi dispozitivelor de acţionare.   

 

    Închiderea capacelor trebuie să includă fixarea tuturor dispozitivelor de fixare periferice şi 

transversale sau a altor dispozitive de fixare. O atenţie deosebită trebuie acordată stării în care se află 

capacele gurilor de magazii situate în prova navei pe o distanţă de 25% din lungimea navei, acolo unde 

sarcinile valurilor mării sunt de obicei cele mai mari.   

 

   3.3.3. Dacă există dificultăţi în funcţionarea şi fixarea capacelor gurilor de magazii, trebuie să fie 

încercate în funcţiune seturi suplimentare faţă de acelea prevăzute la 3.3.2, după cum consideră 

inspectorul.   

 

   3.3.4. Dacă sistemul de fixare a capacelor magaziilor de marfă nu funcţionează în mod corect, 

trebuie să fie efectuate reparaţii sub supravegherea Administraţiei. În cazul în care capacele sau ramele 

gurilor de magazii sunt supuse unor reparaţii importante, rezistenţa dispozitivelor de fixare trebuie să 

fie mărită pentru a corespunde cerinţelor din anexa 11.   

 

   3.3.5. Pentru fiecare set de capace ale gurilor magaziilor de marfă, la fiecare inspecţie anuală trebuie 

să fie inspectate următoarele elemente:   

 

   .1 printr-o inspecţie amănunţită, capacele gurilor de magazii, inclusiv tablele laterale, şi prinderile 

elementelor de rigidizare a capacelor care pot fi accesibile în poziţie deschisă (în scopul descoperirii 

coroziunii, fisurilor, deformării);   

 

   .2 dispozitivele de etanşare de la garniturile periferice şi transversale (starea şi deformarea 

permanentă a garniturilor de etanşare, a garniturilor flexibile de la navele combinate, marginilor 

garniturilor de etanşare, tiranţilor de compresiune, canalelor de drenare şi valvulelor de reţinere);   

 

   .3 dispozitivele de fixare, tiranţii de fixare şi tacheții (în scopul descoperirii uzurii, reglării şi a 

stabilirii stării în care se află componentele din cauciuc);   

 

   .4 dispozitivele pentru fixarea capacelor în poziţie închisă (în scopul descoperirii deformării şi al 

efectuării fixării);   

 

   .5 palanurile cu lanţ sau cablu metalic;   

 

   .6 dispozitivele de ghidare;   

 

   .7 şinele de ghidare şi rolele de sprijin;   

 

   .8 stopele;   

 

   .9 cablurile, lanţurile, dispozitivele de întindere şi barbotinele;   

 

   .10 sistemele hidraulice, dispozitivele de siguranţă electrică şi dispozitivele de blocare; şi   

 

   .11 balamalele de capăt şi dintre panouri, bolţurile şi suporţii, dacă există.   

 

   3.3.6. În timpul fiecărei inspecţii anuale, la fiecare gură de magazie trebuie să se verifice rama 

acesteia împreună cu tablele, elementele de rigidizare şi bracheţii în scopul constatării coroziunii, 

fisurilor şi deformărilor, în special la partea de deasupra ramei, incluzând o inspecţie amănunţită.   
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   3.3.7. Dacă se consideră necesar, eficienţa dispozitivelor de etanşare se poate verifica printr-o 

încercare cu un jet de apă dintr-un furtun sau cu cretă, urmată de măsurători ale dimensiunilor 

componentelor de etanşare ale garniturilor de compresie.   

 

   3.3.8. În cazul în care sunt prevăzute capace demontabile, capace de tip cheson din lemn sau metal, 

trebuie să se verifice dacă următoarele elemente sunt într-o stare tehnică satisfăcătoare:   

 

   .1 capacele de tip cheson din lemn şi traversele demontabile, glisierele sau suporţii pentru traversele 

demontabile, precum şi dispozitivele lor de fixare;   

 

   .2 capacele de tip cheson din metal, inclusiv inspecţia amănunţită a tablei capacului gurii de 

magazie;   

 

   .3 prelatele;   

 

   .4 tacheții, şinele şi penele;   

 

   .5 barele de fixare a capacelor şi dispozitivele de fixare a acestora;   

 

   .6 suporţii/barele de încărcare şi bordurile capacelor;   

 

   .7 plăcile de ghidare şi opritorii; şi   

 

   .8 barele de compresiune, canalele de drenare şi ţevile de scurgere (dacă se prevăd).   

 

   3.3.9. Ecranele antiflacără de la aerisirile tuturor tancurilor de buncherare trebuie să fie examinate. 

   

   3.3.10. Instalaţiile de aerisire cu tubulaturi şi instalaţiile de buncherare, inclusiv aerisirile, trebuie să 

fie verificate.   

 

   3.4. Examinarea magaziilor de marfă   

 

   3.4.1. În cazul vrachierelor cu dublu bordaj cu vechimea cuprinsă între 10 şi 15 ani, trebuie să fie 

efectuate următoarele:   

 

   .1 inspecţia amănunţită efectuată la două magazii de marfă selectate;   

 

   .2 dacă inspectorul consideră necesar sau dacă există coroziune extinsă, trebuie să fie efectuate 

măsurători de grosime. Dacă rezultatele acestor măsurători de grosime indică existenţa unei coroziuni 

substanţiale, volumul măsurătorilor de grosime trebuie să fie mărit în conformitate cu anexa 10. Aceste 

măsurători de grosime extinse trebuie să fie efectuate înainte ca inspecţia să fie considerată terminată. 

Zonele suspecte identificate cu ocazia efectuării inspecţiilor anterioare trebuie să fie examinate. Zonele 

cu coroziune substanţială identificată cu ocazia inspecţiilor anterioare trebuie să aibă măsurători de 

grosime efectuate; şi   

    Pentru vrachierele construite în conformitate cu Regulile de construcţie comune ale IACS, 

măsurarea anuală de grosime poate fi omisă în cazul în care a fost aplicat un strat de protecţie în 

conformitate cu cerinţele producătorului stratului şi este menţinut în stare BUNĂ;   

 

   .3 trebuie să fie examinate toate tubulaturile şi trecerile acestora din magaziile de marfă, inclusiv 

tubulatura de deversare peste bord.   

 

   3.4.2. În cazul vrachierelor cu dublu bordaj cu vechimea peste 15 ani, trebuie să fie efectuate 

următoarele:   
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   .1 inspecţia generală a tuturor magaziilor de marfă;   

 

   .2 dacă inspectorul consideră necesar sau dacă există coroziune extinsă, trebuie să fie efectuate 

măsurători de grosime. Dacă rezultatele acestor măsurători de grosime indică existenţa unei coroziuni 

substanţiale, volumul măsurătorilor de grosime trebuie să fie mărit în conformitate cu anexa 10. Aceste 

măsurători de grosime extinse trebuie să fie efectuate înainte ca inspecţia să fie considerată terminată. 

Zonele suspecte identificate cu ocazia efectuării inspecţiilor anterioare trebuie să fie examinate. Zonele 

cu coroziune substanţială identificată cu ocazia inspecţiilor anterioare trebuie să aibă măsurători de 

grosime efectuate; şi   

    Pentru vrachierele construite în conformitate cu Regulile de construcţie comune ale IACS, 

măsurarea anuală de grosime poate fi omisă în cazul în care a fost aplicat un strat de protecţie în 

conformitate cu cerinţele producătorului stratului şi este menţinut în stare BUNĂ; şi   

 

   .3 trebuie să fie examinate toate tubulaturile şi trecerile acestora din magaziile de marfă, inclusiv 

tubulatura de deversare peste bord.   

 

   3.5. Examinarea tancurilor de balast   

 

    Examinarea tancurilor de balast trebuie să fie efectuată, dacă se prevede, ca urmare a rezultatelor 

inspecţiei de reînnoire şi a inspecţiei intermediare. Dacă inspectorul consideră necesar sau dacă există 

coroziune extinsă, trebuie să fie efectuate măsurători de grosime. Dacă rezultatele acestor măsurători 

de grosime indică descoperirea unei coroziuni substanţiale, volumul măsurătorilor de grosime trebuie 

să fie mărit în conformitate cu prevederile din anexa 10. Aceste măsurători de grosime extinse trebuie 

să fie efectuate înainte ca inspecţia anuală să fie considerată terminată. Zonele suspecte identificate cu 

ocazia efectuării inspecţiilor anterioare trebuie să fie examinate. Zonele cu coroziune substanţială 

identificată cu ocazia inspecţiilor anterioare trebuie să aibă efectuate măsurători de grosime.   

    Pentru vrachierele construite în conformitate cu Regulile de construcţie comune ale IACS, 

măsurătoarea anuală de grosime poate fi omisă în cazul în care a fost aplicat un strat de protecţie în 

conformitate cu cerinţele producătorului stratului şi este menţinut în stare BUNĂ.  

 

   3.6. Cerinţe suplimentare aplicabile cu ocazia efectuării inspecţiei anuale după stabilirea 

conformităţii cu regulile XII/12 şi XII/13 din Convenţie   

 

   3.6.1. În cazul navelor care îndeplinesc cerinţele regulii XII/12 din Convenţie cu privire la 

detectoarele de nivel al apei în spaţiile de magazii, spaţiile de balast şi spaţiile uscate, inspecţia anuală 

trebuie să includă o examinare şi o încercare, prin sondaj, a instalaţiilor de detectare a pătrunderii apei 

şi a alarmelor acestora.   

 

   3.6.2. În cazul navelor care îndeplinesc cerinţele regulii XII/13 din Convenţie cu privire la 

disponibilitatea instalaţiilor de santină, inspecţia de reînnoire trebuie să includă o examinare şi o 

încercare a mijloacelor prevăzute pentru drenarea şi pomparea tancurilor de balast situate în prova 

peretelui de coliziune şi a santinelor din spaţiile uscate la care orice parte se prelungeşte dincolo de 

magazia de marfă situată cel mai în prova, precum şi a comenzilor acestora.   

 

   4. Inspecţia intermediară   

 

   4.1. Generalităţi   

 

   4.1.1. Elementele, care trebuie să fie inspectate suplimentar faţă de inspecţia anuală, pot fi inspectate 

fie la a doua sau la a treia inspecţie anuală, fie între aceste inspecţii.   

 

   4.1.2. Volumul inspecţiei este determinat în funcţie de vârsta navei, aşa cum s-a specificat la 4.2, 4.3 

şi 4.4.   
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   4.1.3. Aprobarea simultană pentru inspecţia intermediară şi inspecţia de reînnoire în cazul efectuării 

inspecţiilor şi măsurătorilor de grosime a spaţiilor nu se acceptă.   

 

   4.2. Vrachiere cu dublu bordaj cu vechimea cuprinsă între 5 şi 10 ani   

 

   4.2.1. Tancuri de balast   

 

   4.2.1.1. În cazul tancurilor utilizate pentru apa de balast trebuie să fie efectuată o inspecţie generală a 

tancurilor reprezentative selectate de către inspector. Selecţia trebuie să includă tancurile din picul 

prova şi pupa şi o serie de alte câteva tancuri, ţinând seama de numărul total al tancurilor de balast şi 

de tipul acestora. Dacă la inspecţia generală nu se constată defecte structurale vizibile, examinarea se 

poate limita la verificarea eficienţei sistemului de protecţie anticorozivă.   

 

   4.2.1.2. Dacă la tancurile de apă de balast se constată că stratul de protecţie se află într-o stare 

NESATISFĂCĂTOARE, că există coroziune sau alte defecte sau dacă stratul de protecţie dur nu a fost 

aplicat în timpul construcţiei, atunci examinarea trebuie să fie extinsă şi la alte tancuri de balast de 

acelaşi tip.   

 

   4.2.1.3. Dacă la tancurile de balast, altele decât tancurile din dublu fund, la care se constată că stratul 

de protecţie dur se află într-o stare NESATISFĂCĂTOARE şi nu a fost înlocuit sau, dacă a fost aplicat 

un strat de protecţie moale sau semidur sau dacă, în timpul construcţiei, nu s-a aplicat un strat de 

protecţie dur, tancurile respective trebuie să fie examinate şi măsurătorile de grosime efectuate, dacă se 

consideră necesar, la intervale de timp anuale. Dacă se constată vreo deteriorare a stratului de protecţie 

dur la tancurile de balast din dublu fund sau dacă a fost aplicat un strat de protecţie moale sau semidur 

sau dacă nu a fost aplicat un strat de protecţie dur, tancurile respective pot fi examinate la intervale de 

timp anuale. Dacă inspectorul consideră necesar sau dacă există o coroziune extinsă, trebuie să fie 

efectuate măsurători de grosime.   

 

   4.2.1.4. Suplimentar faţă de cerinţele de mai sus, zonele, care au fost considerate suspecte la 

inspecţiile de reînnoire anterioare, trebuie să fie supuse inspecţiei generale şi inspecţiei amănunţite.   

 

   4.2.2. Magazii de marfă   

 

   4.2.2.1. Trebuie să fie efectuată o inspecţie generală a tuturor magaziilor de marfă.   

 

   4.2.2.2. Dacă inspectorul consideră necesar, ca urmare a efectuării inspecţiei generale, conform 

prevederilor de la 4.2.2.1, inspecţia trebuie să fie extinsă în sensul efectuării unei inspecţii amănunţite 

la alte zone ale structurii din magaziile de marfă selectate de către inspector.   

 

   4.2.3. Volumul măsurătorilor de grosime   

 

   4.2.3.1. Măsurătorile de grosime trebuie să fie efectuate într-un volum suficient de extins pentru 

determinarea gradului de coroziune, atât generală cât şi locală, la zonele supuse inspecţiei amănunţite, 

conform prevederilor de la 4.2.2.2 şi 4.2.1.4.   

 

   4.2.3.2. Volumul măsurătorilor de grosime poate fi stabilit în mod special cu condiţia ca inspectorul 

să fie satisfăcut, în urma efectuării inspecţiei amănunţite, că nu există reduceri ale grosimii elementelor 

structurale şi că straturile de protecţie dure se află într-o stare BUNĂ.   

 

   4.2.3.3. Dacă se constată coroziune substanţială, volumul măsurătorilor de grosime trebuie să fie 

mărit în conformitate cu cerinţele din anexa 10. Aceste măsurători de grosime extinse trebuie să fie 

efectuate înainte ca inspecţia să fie considerată terminată. Zonele suspecte identificate cu ocazia 

efectuării inspecţiilor anterioare trebuie să fie examinate. Zonele cu coroziune substanţială identificate 

cu ocazia efectuării inspecţiilor anterioare trebuie să aibă măsurători de grosime efectuate.   
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    Pentru vrachierele construite conform Regulilor de construcţie comune ale IACS, zonele identificate 

ca prezentând o coroziune substanţială pot fi:   

 

   .1 protejate de un strat aplicat în conformitate cu cerinţele producătorului stratului şi examinate la 

intervale anuale pentru a confirma că stratul este încă în stare bună; sau alternativ   

   .2 cerute să fie măsurate la intervale de un an.   

 

   Notă explicativă:    

 

    Pentru vrachierele existente, în cazul în care armatorii pot alege să acopere sau să reacopere 

magaziile de marfă cu un strat cum este indicat mai sus, poate fi luată în considerare extinderea 

inspecţiilor amănunţite şi a măsurătorilor de grosime. Înainte de aplicarea stratului în magaziile de 

marfă ale navelor existente, trebuie verificat eşantionajul în prezenţa unui inspector.   

 

   4.2.3.4. Dacă se constată că stratul de protecţie dur din magaziile de marfă se află într-o stare BUNĂ, 

volumul inspecţiilor amănunţite şi al măsurătorilor de grosime poate fi stabilit în mod special.   

 

   4.3. Vrachiere cu dublu bordaj cu vechimea cuprinsă între 10 şi 15 ani   

 

   4.3.1. Cerinţele privind inspecţia intermediară trebuie să fie identice cu acelea aplicabile la inspecţia 

de reînnoire anterioară, conform prevederilor de la 2 şi 5.1. Totuşi, nu este necesar a se efectua 

examinarea interioară a tancurilor de combustibil şi proba de presiune la toate tancurile dacă 

inspectorul respectiv nu consideră necesar acest lucru.   

 

   4.3.2. La aplicarea prevederilor de la 4.3.1, inspecţia intermediară poate fi începută la a doua 

inspecţie anuală şi poate fi continuată până în anul următor, urmând a fi terminată la a treia inspecţie 

anuală în locul aplicării prevederilor de la 2.1.1.   

 

   4.3.3. La aplicarea prevederilor de la 4.3.1, poate fi stabilită o inspecţie subacvatică în locul aplicării 

prevederilor de la 2.2.   

 

   4.4. Vrachiere cu dublu bordaj cu vechimea peste 15 ani   

 

   4.4.1. Cerinţele privind inspecţia intermediară trebuie să fie identice cu acelea privind inspecţia de 

reînnoire anterioară, conform prevederilor de la 2 şi 5.1. Totuşi, nu este necesar a se efectua 

examinarea interioară a tancurilor de combustibil şi proba de presiune la toate tancurile dacă 

inspectorul respectiv nu consideră necesar acest lucru.   

 

   4.4.2. La aplicarea prevederilor de la 4.4.1, inspecţia intermediară poate fi începută la a doua 

inspecţie anuală şi continuată în anul următor, urmând a fi terminată la a treia inspecţie anuală în locul 

aplicării prevederilor de la 2.1.1.   

 

   4.4.3. La aplicarea prevederilor de la 4.4.1, o inspecţia pe doc trebuie să facă parte din inspecţia 

intermediară. Inspecţia generală şi inspecţia amănunţită, precum şi măsurătorile de grosime, trebuie să 

fie efectuate, după caz, la porţiunile inferioare ale magaziilor de marfă şi tancurilor de apă de balast în 

conformitate cu cerinţele aplicabile inspecţiilor intermediare, dacă acestea nu au fost deja efectuate.  

  

   Notă:    

    Porţiunile inferioare ale magaziilor de marfă şi tancurilor de balast sunt considerate a fi părţile 

situate sub linia de plutire a navei în balast.   

 

   5. Pregătiri pentru inspecţie   

 

   5.1. Program de inspecţie   
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   5.1.1. Proprietarul navei în cooperare cu Administraţia trebuie să întocmească un program specific 

de inspecţie înaintea începerii oricărei părți a inspecţiei de reînnoire și a inspecţiei intermediare pentru 

vrachierele cu dublu bordaj cu vârsta peste 10 ani. Programul de inspecţie trebuie să aibă o formă 

scrisă conform celor indicate în anexa 4A. Inspecţia trebuie să înceapă după ce programul de inspecţie 

a fost convenit. 

 

   5.1.1.1. Înainte de întocmirea programului de inspecţie, chestionarul pentru planificarea inspecţiei 

trebuie să fie completat de către proprietarul navei conform celor indicate în anexa 4B şi transmis 

Administraţiei.   

 

   5.1.1.2. Programul de inspecţie cu ocazia efectuării inspecţiei intermediare poate include programul 

de inspecţie de la inspecţia de reînnoire anterioară împreună cu raportul de evaluare a stării navei 

(raportul sintetic al datelor privind corpul) din cadrul acestei inspecţii de reînnoire şi cu ultimele 

rapoarte de inspecţie corespunzătoare.   

 

   5.1.1.3. Programul de inspecţie trebuie să ţină seama de orice amendamente la cerinţele de inspecţie 

de la ultima inspecţie de reînnoire.   

 

   5.1.2. La întocmirea programului de inspecţie, trebuie să fie adunată şi consultată următoarea 

documentaţie în scopul selectării tancurilor, magaziilor, zonelor şi elementelor structurale ce vor fi 

examinate:   

 

   .1 statutul inspecţiei şi informaţii de bază cu privire la navă;   

 

   .2 documentaţia de la bord, aşa cum s-a prevăzut la 6.2 şi 6.3;   

 

   .3 planurile principale de construcţie (desene de eşantionaj), inclusiv informaţii privind utilizarea 

oţelurilor de înaltă rezistenţă la tracţiune (HTS);   

 

   .4 rapoartele anterioare de inspecție și vizite relevante, atât ale Administrației, cât și ale 

proprietarului navei;;   

 

   .5 informaţii privind utilizarea magaziilor şi tancurilor navei, tipul de marfă şi alte date relevante;  

  

   .6 informaţiile cu privire la gradul de protecţie anticorozivă la noua construcţie; şi   

 

   .7 informaţiile cu privire la nivelul corespunzător de întreţinere în timpul exploatării.   

 

   5.1.3. Programul de inspecţie prezentat trebuie să aibă în vedere şi să respecte, cel puțin, prevederile 

de la paragraful 2.7 și din anexele 1 şi 2 pentru proba tancului, inspecţia amănunţită, și, respectiv, 

măsurătorile de grosime, şi trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii relevante: 

  

   .1 informaţii de bază cu privire la navă şi caracteristicile acesteia;   

 

   .2 planurile generale de construcţie (desene de eşantionaj), inclusiv date privind utilizarea oţelurilor 

de înaltă rezistenţă la tracţiune (HTS);   

 

   .3 planuri ale magaziilor şi tancurilor;   

 

   .4 lista magaziilor şi tancurilor cu indicarea utilizării lor, a tipului de protecţie şi a stării stratului lor 

de protecţie;   

 

   .5 condiţii pentru inspecţie (de ex.: informaţii privind curăţarea, degazarea, aerisirea şi iluminatul etc. 

magaziilor şi tancurilor);   
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   .6 mijloace şi metode pentru accesul la elementele structurale;   

 

   .7 echipamentul pentru inspecţii;   

 

   .8 indicarea magaziilor şi tancurilor, precum şi a zonelor supuse inspecţiei amănunţite (a se vedea 

2.5);   

 

   .9 indicarea secţiunilor în vederea efectuării măsurătorilor de grosime (a se vedea 2.6);   

 

   .10 indicarea tancurilor care vor fi supuse la probă (a se vedea 2.7); şi   

 

   .11 istoricul avariilor în legătură cu nava respectivă.   

 

   5.1.4. Administraţia va informa proprietarul navei cu privire la nivelurile maxime acceptabile de 

reducere a grosimii elementelor structurale datorită coroziunii, care sunt aplicabile navei.   

 

   5.1.5. De asemenea, se pot utiliza Instrucţiunile privind evaluarea tehnică în legătură cu planificarea 

inspecţiilor intensificate la vrachierele cu dublu bordaj, conţinute în anexa 9. Aceste Instrucţiuni 

constituie recomandări pe care Administraţia le poate face utilizatorului, dacă se consideră necesar şi 

oportun, în legătură cu pregătirea programului de inspecţie prevăzut. Aceste instrucțiuni nu trebuie să 

fie utilizate pentru a reduce cerințele din anexele 1 și 2 și paragraful 2.7, care trebuie, întotdeauna, să 

fie respectate ca minimum.  

 

   5.2. Condiţii pentru inspecţie   

 

   5.2.1. Proprietarul navei trebuie să asigure mijloacele necesare pentru efectuarea în siguranţă a 

inspecţiei.   

 

   5.2.2. Pentru ca inspectorii desemnaţi să poată efectua inspecţia, trebuie ca între proprietarul navei şi 

Administraţie să fie convenite măsurile corespunzătoare pentru accesul convenabil şi în siguranţă 

ținând cont de recomandările făcute de Organizație.   

  

   5.2.3. Detaliile cu privire la mijloacele de acces trebuie să fie prevăzute în chestionarul pentru 

planificarea inspecţiei.   

 

   5.2.4. În cazurile în care inspectorii desemnaţi consideră că siguranţa şi accesul cerut sunt 

necorespunzătoare, inspecţia spaţiilor respective nu trebuie să fie efectuată.   

 

   5.2.5. Accesul la magaziile de marfă, tancurile şi spaţii trebuie să se facă în siguranţă. Magaziile de 

marfă, tancurile şi spaţiile trebuie să fie degazate şi aerisite în mod corespunzător. Înainte de a intra 

într-un tanc, spaţiu gol sau spaţiu închis, trebuie să se verifice că atmosfera din tanc nu conţine gaze 

periculoase şi există o cantitate de oxigen suficientă.    

 

   5.2.6. Pentru pregătirea efectuării inspecţiei şi a măsurătorilor de grosime, precum şi pentru a 

permite efectuarea unei examinări complete, toate spaţiile trebuie să fie curăţate, inclusiv îndepărtate 

tuturor depunerile de rugină de pe suprafeţe. Spaţiile trebuie să fie suficient de curate şi să nu conţină 

apă, cruste, murdărie, reziduuri de hidrocarburi etc. pentru a descoperi coroziunea, deformările, 

fisurile, avariile sau alte deteriorări structurale, precum şi starea în care se află stratul de protecţie. 

Totuşi, acele zone ale structurii, a căror înlocuire a fost deja decisă de către proprietarul navei, trebuie 

                                                             
 A se consulta Recomandările revizuite pentru intrarea în spații îmchise la bordul navelor, adoptate de 
Organizaţie prin  Rezoluția A.1050 (27). 
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să fie doar curăţate şi îndepărtate toate depunerile de rugină în măsura în care acest lucru este necesar 

pentru stabilirea limitelor zonelor ce vor fi refăcute.   

 

   5.2.7. Trebuie să fie prevăzut un iluminat corespunzător pentru evidenţierea coroziunii, deformărilor, 

fisurilor, avariilor sau a altor deteriorări structurale, precum şi a stării în care se află stratul de 

protecţie.   

 

   5.2.8. În cazul în care au fost aplicate straturi de protecţie moi sau semidure, inspectorului trebuie  

să-i fie asigurat accesul în siguranţă pentru verificarea eficacităţii stratului de protecţie şi pentru 

efectuarea unei evaluări a stării în care se află elementele structurale interne care poate include 

îndepărtarea punctelor de rugină de pe stratul de protecţie. În cazul în care accesul în siguranţă nu 

poate fi asigurat, stratul de protecţie moale sau semidur trebuie să fie îndepărtat.   

 

   5.2.9. Inspectorul sau inspectorii trebuie să fie întotdeauna însoţit sau însoţiţi de cel puţin o persoană 

responsabilă, desemnată de proprietarul navei, care are experienţă în inspectarea tancului şi a spaţiilor 

închise.  

    

   5.3. Acces la elementele structurale 
 

5.3.1. În cazul efectuării inspecţiei generale trebuie să fie asigurate mijloace cu care inspectorul să 

poată examina în siguranţă şi fără dificultate elementele structurale.   

 

   5.3.2. În cazul efectuării inspecţiilor amănunţite trebuie să fie puse la dispoziţia inspectorului unul 

sau mai multe din următoarele mijloace de acces acceptate de către acesta:   

 

   .1 o schelă permanentă şi căi de acces permanente la elementele structurale;   

 

   .2 o schelă temporară şi căi de acces temporare la elementele structurale;   

 

   .3 vehicule cu braţ hidraulic, cum ar fi platforme autoridicătoare clasice, ascensoare şi platforme 

mobile;   

 

   .4 scări portabile;   

 

   .5 bărci sau plute; şi   

 

   .6 alte mijloace echivalente.   

 

   5.4. Echipament pentru inspecţie   

 

   5.4.1. În mod normal, măsurătorile de grosime trebuie să fie efectuate cu ajutorul echipamentului de 

examinare cu ultrasunete. Dacă inspectorul consideră necesar, trebuie să fie demonstrată precizia 

echipamentului.   

 

   5.4.2. Dacă inspectorul consideră necesar, se poate solicita utilizarea unui mijloc sau a mai multor 

mijloace de detectare a fisurilor:   

 

   .1 echipament pentru radiografie;   

 

   .2 echipament de examinare cu ultrasunete;   

 

                                                             
 Se face referire la Circulara MSC/Circ.686, Instrucţiuni privind mijloacele de acces la elementele structurale în 
scopul efectuării inspecţiei şi lucrărilor de întreţinere la petroliere şi vrachiere 
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   .3 echipament cu particule magnetice; şi   

 

   .4 echipament cu lichide penetrante;   

 

   5.4.3. În timpul inspecţiei trebuie să fie disponibile: un explozimetru, un detector de oxigen, un 

aparat pentru respiraţie, saule de salvare, centuri de siguranţă cu coardă şi cârlig, precum şi fluiere 

împreună cu instrucţiunile şi recomandările de utilizare a lor. Trebuie să fie pusă la dispoziţie o listă cu 

verificările de control privind siguranţa.   

 

   5.4.4. Trebuie să fie prevăzut iluminatul adecvat şi în siguranţă pentru efectuarea inspecţiei în 

condiţii de siguranţă şi în mod eficient.   

 

   5.4.5. În timpul inspecţiei trebuie să fie disponibil şi utilizat echipament de protecţie corespunzător 

(de ex. cască de protecţie, mănuşi, încălţăminte de protecţie etc.).   

 

   5.5. Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă   

 

Dacă un aparat respirator şi/sau alt echipament este folosit ca „Echipament de salvare şi răspuns de 

urgenţă”, atunci echipamentul trebuie să fie potrivit pentru configuraţia spaţiul supravegheat.   

 

   5.6. Inspecţia pe mare sau în timpul ancorării navei   

 

   5.6.1. Inspecţia pe mare sau în timpul ancorării navei poate să fie acceptată cu condiţia ca 

inspectorului să i se acorde ajutorul necesar din partea personalului de la bord. Măsurile de precauţie şi 

metodele utilizate pentru efectuarea inspecţiei trebuie să fie în conformitate cu prevederile de la 5.1, 

5.2, 5.3 şi 5.4.   

 

   5.6.2. Un sistem de comunicare trebuie să fie instalat între echipa de inspecţie din interiorul spaţiilor 

supuse examinării şi ofiţerul de serviciu de pe punte. De asemenea, acest sistem trebuie să includă 

personalul responsabil cu manipularea pompei de balast, în cazul în care se utilizează bărci sau plute. 

   

   5.6.3. Inspecţiile tancurilor sau a magaziilor vizate, efectuate cu ajutorul bărcilor sau plutelor, se pot 

face numai cu acordul inspectorului, care trebuie să ţină seama de măsurile de siguranţă prevăzute, 

inclusiv de previziunile buletinelor meteorologice şi comportamentul navei în condiţii previzibile de 

stare a mării, şi cu condiţia ca creşterea aşteptată a nivelului apei din interiorul tancului să nu 

depăşească 0,25 m.   

 

   5.6.4. Dacă la inspecţiile amănunţite se vor utiliza plute sau bărci, atunci trebuie să fie îndeplinite 

următoarele condiţii:   

 

   .1 trebuie să fie utilizate numai plute sau bărci gonflabile rezistente, pentru serviciu, care au o 

flotabilitate şi stabilitate reziduală satisfăcătoare chiar dacă una din camere este perforată;   

 

   .2 barca sau pluta trebuie să fie legată de scara pentru acces şi o persoană responsabilă trebuie să stea 

la baza scării astfel încât din acel loc să poată vedea în mod clar pluta sau barca;   

 

   .3 pentru toţi participanţii trebuie să fie disponibile veste de salvare corespunzătoare;   

 

   .4 suprafaţa apei din tanc trebuie să fie calmă (în toate condiţiile prevăzute, creşterea preconizată a 

nivelului apei din interiorul tancului nu trebuie să depăşească 0,25 m) şi nivelul apei trebuie să fie 

staţionar. În timpul utilizării bărcii sau plutei nivelul apei nu trebuie în nicio situaţie să crească;  

  

   .5 tancul, magazia sau spaţiul trebuie să conţină numai apă de balast curată. Pe suprafaţa apei nu se 

acceptă nici măcar o peliculă subţire de hidrocarburi; şi   
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   .6 în niciun caz, nivelul apei nu trebuie să se situeze la o distanţă mai mică de 1 m faţă de platbanda 

elementului de osatură întărită a punţii astfel încât echipa de inspecţie să nu fie izolată de o cale de 

evacuare directă spre gura tancului. Umplerea cu apă a tancului peste un nivel ce depăşeşte traversele 

de punte ce trebuie să fie examinate se face numai dacă este prevăzută o gură de vizitare pentru accesul 

la punte şi dacă aceasta este deschisă în traveea de inspectat, astfel încât o cale de evacuare pentru 

echipa de inspecţie să fie disponibilă în orice moment. Alte mijloace eficiente de evacuare pe punte pot 

fi avute în vedere. 

 

   5.6.5. Utilizarea numai a plutelor sau bărcilor se poate permite pentru inspectarea zonelor de sub 

punte de la tancuri şi spaţii dacă înălţimea întăriturilor este mai mică sau egală cu 1,5 m.   

 

   5.6.6. Dacă înălţimea inimilor este mai mare de 1,5 m, se permite utilizarea plutelor sau bărcilor 

numai atunci când:   

 

   .1 stratul de protecţie de sub structura punţii este în stare BUNĂ şi nu există urme de uzură; sau 

   

   .2 în fiecare travee este prevăzut un mijloc permanent de acces pentru a permite intrarea şi ieşirea în 

siguranţă, şi anume:   

 

       .1 mijloc de acces direct de la punte printr-o scară verticală cu o platformă mică prevăzută la 

aproximativ 2 m sub punte la fiecare travee; sau  

  

  .2 acces la punte de la o platformă longitudinală permanentă prevăzută cu scări de acces la 

punte la fiecare capăt al tancului. Platforma trebuie ca, pe toată lungimea tancului să fie montată astfel 

încât să se situeze la nivelul sau deasupra nivelului maxim al apei necesar pentru a inspecta structura 

de sub punte cu ajutorul plutei. În acest scop, spaţiul gol corespunzător nivelului maxim al apei trebuie 

să aibă o înălţime de cel mult 3 m de la învelişul punţii măsurată la mijlocul deschiderii traverselor 

punţii şi la mijlocul lungimii tancului.   

 

Dacă niciuna din condiţiile mai sus menţionate nu este respectată, atunci o schelă sau un alt mijloc 

echivalent trebuie să fie prevăzut pentru inspectarea zonelor de sub punte.   

 

   5.6.7. Utilizarea numai a plutelor sau bărcilor în condiţiile prevăzute la paragrafele 5.6.5 şi 5.6.6 nu 

exclude posibilitatea utilizării bărcilor sau plutelor pentru deplasarea în interiorul unui tanc în timpul 

unei inspecţii.   

 

   5.7. Întâlnire pentru planificarea inspecţiei   

 

   5.7.1. Pentru ca inspecţia să se efectueze în deplină siguranţă şi în mod eficient, este important ca 

aceasta să fie bine pregătită şi ca între inspectorul desemnat sau inspectorii desemnaţi şi reprezentantul 

proprietarului navei aflat la bordul navei să existe relaţii de cooperare înaintea şi în timpul efectuării 

inspecţiei. În timpul efectuării inspecţiei, la bordul navei trebuie să aibă loc, în mod regulat, întâlniri 

privind problemele de siguranţă.   

 

   5.7.2. Înaintea începerii oricărei etape din inspecţia de reînnoire şi inspecţia intermediară, o întâlnire 

pentru planificarea inspecţiei trebuie să aibă loc între inspectorul desemnat sau inspectorii desemnaţi, 

reprezentantul participant al proprietarului navei, operatorul firmei autorizată pentru efectuarea 

măsurătorilor de grosime (după caz) şi comandantul navei sau o persoană cu calificare corespunzătoare 

desemnată de către comandant sau firmă în scopul verificării că toate măsurile din programul de 

inspecţie sunt luate pentru asigurarea efectuării în siguranţă şi în mod eficient a inspecţiei. (a se vedea 

7.1.2).   

 

   5.7.3. În continuare se prezintă o listă cu problemele care trebuie să fie examinate în cadrul 

întâlnirii:   
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   .1 datele principalele cu privire la navă (şi anume voiajul, manevrele de punere pe doc şi scoatere de 

pe doc, perioadele de acostare, operaţiunile de balastare şi operaţiunile de încărcare marfă etc.);   

 

   .2 prevederile şi amenajările pentru efectuarea măsurătorilor de grosime (şi anume accesul, 

curăţarea/decaparea, iluminatul, ventilarea, protecţia individuală);   

 

   .3 volumul măsurătorilor de grosime;   

 

   .4 criteriile de acceptare (se face referire la lista cu grosimi minime);   

 

   .5 volumul inspecţiei amănunţite şi al măsurătorilor de grosime ţinând seama de starea stratului de 

protecţie şi zonele suspecte sau zonele cu coroziune substanţială;   

 

   .6 efectuarea măsurătorilor de grosime;   

 

   .7 efectuarea de măsurători tipice, la modul general şi acolo unde se constată o coroziune 

neregulată/în puncte (piting);   

 

   .8 indicarea prin schiţe a zonelor cu coroziune substanţială; şi   

 

   .9 comunicarea dintre inspectorul desemnat sau inspectorii desemnaţi, operatorul sau operatorii 

firmei autorizată pentru efectuarea măsurătorilor de grosime şi reprezentantul sau reprezentanţii 

proprietarului navei cu privire la constatările făcute.   

 

   6. Documentaţia de la bordul navei   

 

   6.1. Generalităţi   

 

   6.1.1. Proprietarul navei trebuie să obţină, să asigure şi să păstreze la bordul navei documentaţia 

prevăzută la 6.2 şi 6.3, care trebuie să fie pusă imediat la dispoziţia inspectorului. Raportul de evaluare 

a stării navei, menţionat la 6.2, trebuie să includă o traducere în limba engleză.   

 

   6.1.2. Documentaţia trebuie să fie păstrată la bordul navei pe întreaga durată de viaţă a navei.   

 

   6.1.3. Pentru vrachierele care fac obiectul regulii SOLAS II-1/3-10, proprietarul navei trebuie să 

asigure actualizarea Dosarului de construcţie a navei (SCF), de-a lungul vieţii navei, ori de câte ori a 

avut loc o modificare a documentaţiei incluse în SCF. Proceduri documentate pentru actualizarea SCF 

ar trebui să fie incluse în Sistemul de management al siguranţei.   

 

   6.2. Dosar cu rapoartele de inspecţie   

 

   6.2.1. Dosarul cu rapoartele de inspecţie trebuie să fie parte integrantă din documentaţia de la bordul 

navei şi să conţină:   

 

   .1 rapoartele inspecţiilor efectuate la elementele structurale (anexa 6);   

 

   .2 raportul de evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor privind  corpul) (anexa 7); şi   

 

   .3 rapoartele măsurătorilor de grosime (anexa 8A/8B).   

 

   6.2.2. Dosarul cu rapoartele de inspecţie mai trebuie să fie disponibil la sediul proprietarului navei şi 

la acela al Administraţiei.   

 

 

act:388864%2066772934
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   6.3. Documente justificative   

 

   6.3.1. Următoarea documentaţie suplimentară trebuie să fie disponibilă la bordul navei:   

 

   .1 programul de inspecţie, conform prevederilor de la 5.1, până la terminarea inspecţiei de reînnoire 

sau a inspecţiei intermediare, după caz;   

 

   .2 planurile generale de construcţie pentru magaziile de marfă şi tancurile de balast;    

(pentru vrachierele construite conform Regulilor de construcție comune ale IACS, aceste planuri 

trebuie să includă, pentru fiecare element structural, atât grosimea de construcţie, cât şi cea de 

reînnoire. Orice grosime adăugată voluntar trebuie să fie, de asemenea, indicată în mod clar pe aceste 

planuri. Planul secţiunii maestre existent la bordul navei trebuie să includă caracteristici ale secţiunii 

minime admisibile a grinzii echivalente a corpului navei pentru secţiunea transversală în toate 

magaziile de marfă.)   

 

   .3 istoricul reparaţiilor anterioare;   

 

   .4 istoricul operaţiunilor cu privire la marfă şi balast;   

 

   .5 inspecţii efectuate de personalul navei cu privire la:   

 

    .1 deteriorarea generală a elementelor structurale;   

 

    .2 scurgeri prin pereţii etanşi şi tubulaturi; şi   

 

   .3 starea stratului de protecţie sau a sistemului de protecţie anticorozivă, dacă există. În anexa 3 

se arată cum se întocmesc aceste rapoarte de inspectare; şi   

 

   .6 orice alte informaţii care ar putea să ajute la identificarea zonelor critice de structură şi/sau a 

zonelor suspecte care necesită inspectarea.   

 

   6.3.2. Pentru vrachierele care fac obiectul regulii SOLAS II-1/3-10, Dosarul de construcţie a navei 

(SCF), limitat la elementele care urmează să fie păstrate la bord, trebuie să fie disponibil la bord.   

 

   6.4. Examinarea documentaţiei de la bordul navei   

 

   6.4.1. Înaintea efectuării inspecţiei, inspectorul trebuie să verifice dacă documentaţia de la bordul 

navei este completă şi conţinutul ei constituie o bază pentru efectuarea inspecţiei.   

 

   6.4.2. Pentru vrachierele care fac obiectul regulii SOLAS II-1/3-10, la încheierea supravegherii, 

inspectorul trebuie să verifice dacă actualizarea Dosarului de construcţie a navei (SCF) a fost făcută de 

fiecare dată când a avut loc o modificare a documentaţiei incluse în SCF.   

 

  6.4.2.1 Dacă Dosarului de construcţie a navei (SCF) este păstrat la bordul navei, inspectorul 

examinează informațiile de la bordul navei. Dacă a avut loc un eveniment major, incluzând, dar fără a 

se limita la, o reparație sau o modificare importantă sau orice modificare a structurii navei, inspectorul 

trebuie să verifice, de asemenea, că informațiile actualizate sunt păstrate la bordul navei . Dacă SCF nu 

este actualizat la momentul inspecţiei, inspectorul trebuie să o înregistreze și să solicite să fie 

confirmat, la următoarea inspecţie periodică, că aceasta a fost făcută. 

 

   6.4.2.2. În cazul în care SCF este păstrat într-o arhivă la țărm, inspectorul trebuie să examineze lista 

informațiilor incluse în arhiva de la țărm. În cazurile în care are loc orice eveniment major, inclusiv, 

dar fără a se limita la acestea, o reparație sau o modificare importantă sau orice altă modificare a 

structurilor navei, inspectorul trebuie, de asemenea, să verifice dacă informațiile actualizate sunt 
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păstrate în arhiva de la țărm prin verificarea listei informațiilor incluse în arhiva de la țărm păstrată la 

bordul navei. În plus, inspectorul trebuie să confirme că contractul de servicii cu centrul de arhivare 

este valabil. Dacă actualizarea suplimentului SCF de la țărm nu este finalizată la momentul inspecției, 

inspectorul o va consemna și va solicita confirmarea la următoarea inspecție periodică. 

 

   6.4.3. Pentru vrachierele care fac obiectul regulii SOLAS II-1/3-10, la încheierea supravegherii, 

inspectorul trebuie să verifice dacă orice suplimentare şi/sau reînnoire a materialelor utilizate pentru 

construcţia structurii corpului sunt documentate în lista de materiale din Dosarul de construcţie a 

navei.   

 

  6.4.4. Pentru vrachierele cu acoperiri de protecție sau cu tancuri de balast dedicate care fac obiectul 

normelor PSPC (MSC.215(82)), la încheierea inspecției, inspectorul trebuie să verifice că toate 

activitățile de întreținere, reparație sau de reacoperire efectuate la aceste acoperiri de protecție sunt 

documentate în Dosarul tehnic privind acoperirea de protecție a navei (CTF). 

 

   7. Metode privind efectuarea măsurătorilor de grosime  

  

   7.1. Generalităţi   

 

   7.1.1. Dacă măsurătorile de grosime prevăzute nu se efectuează de către Administraţie, autenticitatea 

acestora trebuie să fie atestată de către un inspector al Administraţiei. Inspectorul trebuie să fie prezent 

la bordul navei atâta timp cât este necesar pentru supravegherea acestei operaţiuni.   

 

   7.1.2. Firma care efectuează măsurătorile de grosime trebuie să participe la întâlnirea pentru 

planificarea inspecţiei care va avea loc înaintea începerii inspecţiei.   

 

   7.1.3. Măsurătorile de grosime ale elementelor structurale din zonele în care sunt cerute inspecţii 

amănunţite trebuie să fie efectuate simultan cu inspecţiile amănunţite.   

 

   7.1.4. În toate cazurile, măsurătorile de grosime trebuie să fie suficiente ca număr pentru a reprezenta 

starea tehnică reală.   

 

   7.1.5. Cerinţele pentru metodele privind efectuarea măsurătorilor de grosime sunt indicate în anexa 

12.   

 

   7.2. Autorizarea firmei care efectuează măsurători de grosime   

 

Măsurătorile de grosime trebuie să fie efectuate de către o firmă specializată, care este autorizată de 

către Administraţie conform principiilor indicate în anexa 5.   

 

   7.3. Numărul și localizarea măsurătorilor 

  

   7.3.1. Aplicare 

 

  Această secțiune se aplică numai navelor construite în conformitate cu Regulile comune de 

construcție ale IACS (CSR). Pentru navele care nu sunt construite în conformitate cu Regulile 

comune de construcție ale IACS CSR, numărul și locația măsurătorilor de grosime trebuie să fie în 

conformitate cu cerințele societății de clasificare recunoscute de Administraţie, în funcție de vârsta 

navei și elementele structurale în cauză. 

 

                                                             
 Regulile comune de construcție ale IACS înseamnă Regulile comune de construcție ale IACS pentru 
vrachierele (IACS CSR pentru vrachiere) sau Regulile comune de construcție ale IACS pentru vrachiere și 
petroliere (IACS CSR BC&OT). 

act:388864%2066773274
act:388864%2066773274
act:388864%2066772907
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   7.3.2 Număr de măsurători 

 

   Având în vedere amploarea măsurătorilor de grosime pentru diferitele elemente ale structurii navei și 

inspecţiile (reînnoire, intermediare și anuale), locațiile punctelor care trebuie măsurate sunt indicate 

pentru elementele cele mai importante ale structurii. 

 

   7.3.3 Localizările măsurătorilor 

 

   7.3.3.1 Tabelul 1 oferă explicații și/sau interpretări privind aplicarea cerințelor prevăzute în IACS 

CSR, care se referă atât la măsurători sistemice de grosime pentru calculul rezistenței globale a grinzii 

navă și măsurile specifice legate de inspecţiile amănunţite. 

 

   7.3.3.2 Figurile de la 4 până la 9 sunt oferite pentru a facilita explicațiile și/sau interpretările date în 

tabelul 1, pentru a arăta amenajările tipice vrachierelor cu dublu bordaj. 

 

Tabelul 1 – Interpretarea cerințelor privind localizarea și numărul de puncte care trebuie 

măsurate pentru vrachierele conforme cu CSR (cu dublu bordaj) 

 

Element Interpretare Figura de referință 

Tablele selectate pe 

punte, plafonul 

tancului, fund, 

dublu fund și zona 

expusă la vânt – 

şi - apă 

 

„Selectat” înseamnă cel puțin un singur punct pe una 

din trei table, care trebuie ales pe zonele reprezentative 

cu coroziune medie  

 

 

Toate tablele punții, 

plafonului tancului 

și fundului și filele 

din zona expusă la 

vânt –și - apă 

 

Cel puțin două puncte pe fiecare tablă, care trebuie luate 

fie la fiecare sfert de extremitate a tablei, fie în zone 

reprezentative cu coroziune medie  

 

 

Secțiune 

transversală 

 

O secţiune transversală include toate elementele 

longitudinale cum ar fi table, longitudinale şi traverse 

de punte, bordajul și tablele fundului, plafonului 

dublului fund şi plafonului înclinat al tancului de gurnă, 

pereţii longitudinali, precum şi tablele fundul tancurilor 

laterale superioare.  

 

Figura 4 

Toate capacele și 

ramele gurilor de 

magazie 

 

Incluzând tablele și elementele de rigidizare 

 

Localizarea punctelor 

este dată în figura 5 

 

 

Secțiunea 

transversală a 

tablelor punții din 

afara liniei 

deschiderilor 

gurilor de magazie 

 

Două puncte pe fiecare tablă a punții (care trebuie luate 

fie la fiecare sfert de extremitate a tablei, fie în zone 

reprezentative cu coroziune medie) între bordajele 

navelor și ramele gurilor de magazie în secțiunea 

transversală respectivă 

 

 

 



164 

Element Interpretare Figura de referință 

Toate tablele punții 

și structura de sub 

punte din interiorul 

liniei deschiderilor 

gurilor de magazie, 

între capacele 

gurilor de magazie 

 

 

„Toate tablele punții” înseamnă cel puțin două puncte 

pe fiecare tablă, care trebuie luate fie la fiecare sfert de 

extremitate a tablei, fie în zone reprezentative cu 

coroziune medie. 

 

„Structura de sub punte”: la fiecare curent de punte 

scurt: trei puncte pentru inimă (prova/mijloc/pupa), un 

singur punct pentru platbandă, precum și un singur 

punct pentru platbandă și un punct pentru inima grinzii 

transversale corespunzătoare. La fiecare capăt al grinzii 

transversale, un punct pentru inimă și un punct pentru 

platbandă. 

 

Extinderea zonei este 

prezentată în 

apendicele 3 la anexa 

8B.  

 

Localizarea punctelor 

este dată în figura 9 

 

 

Cadre transversale 

în tancurile din 

dublu bord 

 Figura 4 

Pereți transversali 

în magaziile de 

marfă 

 

Include tablele peretelui transversal, elementele de 

rigidizare și montanți, inclusiv structura internă a 

chesoanelor inferioare și superioare, dacă sunt 

prevăzute. Doi pereți transversali selecționați: unul 

trebuie să fie peretele transversal dintre cele două mai 

din prova magazii de marfă, iar al doilea poate fi ales în 

alte poziții. 

 

Zonele unde se 

efectuează 

măsurătorile sunt 

prezentate în 

apendicele 3 la anexa 

8B. 

 

Localizarea punctelor 

este dată în figura 7 

 

Un perete 

transversal în 

fiecare magazie de 

marfă 

 

Acesta înseamnă că inspecția amănunțită și măsurătorile 

de grosime aferente trebuie să fie efectuate pe o parte a 

peretelui transversal; partea va fi aleasă pe baza 

rezultatului inspecţiei generale a ambelor părți. 

În caz de îndoială, inspectorul poate solicita, de 

asemenea, o inspecția amănunțită (eventual parțială) pe 

partea cealaltă. 

 

Zonele unde se 

efectuează 

măsurătorile sunt 

prezentate în 

apendicele 3 la anexa 

8B. 

 

Localizarea punctelor 

este dată în figura 7 

Pereți transversali 

într-un tanc de 

balast lateral 

superior, de gurnă 

și din dublu fund. 

 

Include peretele transversal și elementele de rigidizare.  

 

Tancul de balast trebuie să fie ales pe baza istoricul 

balastărilor care s-au dovedit a fi avut cele mai severe 

condiții. 

 

Localizarea punctelor 

este dată în figura 8 

 

 

Cadre transversale 

întărite din 

tancurile de balast 

 

 

Include inima, platbanda, elementele de rigidizare și 

tablele și longitudinalele asociate. 

Unul din tancurile reprezentative de fiecare tip (adică 

tanc lateral superior, de gurnă sau lateral) trebuie să fie   

 ales în partea dinspre prova. 

 

 

Zonele unde se 

efectuează 

măsurătorile sunt 

prezentate în 

apendicele 3 la anexa 

8B. 

 

Localizarea punctelor 

este dată în figura 6 
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Notă: Măsurătorile trebuie făcute atât pe babordul, cât și pe tribordul secțiunii transversale selectate. 

   

Figura 4: Secțiune transversală la vrachierul cu dublu bordaj 
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Note: 

  

1  Trei secțiuni la L/4, L/2, 3L/4 din lungimea capacului gurii de magazie, inclusiv: 

  

.1 o măsurătoare a fiecărei table a capacului gurii de magazie și a tablei marginii; 

  

.2 măsurători ale grinzilor și elementelor de rigidizare adiacente; și 

  

.3 o măsurătoare a tablelor și flanșei ramei gurii de magazie, pe fiecare parte. 

 

2  Măsurători la ambele capete ale tablelor marginii capacului, tablelor și flanșei ramei gurii de 

magazie. 

 

3 O măsurătoare (două puncte pentru inimă și un punct pentru platbandă) pentru unul din trei 

bracheți si bare ale ramei gurii de magazie, în ambele borduri și în ambele capete. 

 

Figura 5: Locaţiile măsurătorilor pe capacele gurii de magazie și ramelor 
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Figura 6: Locațiile măsurătorilor pe elementele structurale în tancurile de balast ale 

vrachierelor cu dublu bordaj (tanc superior de gurnă sau lateral) 

 
 

Notă: Măsurătorile trebuie făcute în fiecare zonă gri în locațiile indicate în A - A și B - B. 
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Măsurători suplimentare ale structurii interioare a chesoanelor superioare și inferioare trebuie făcute, 

de exemplu, în cele două puncte din chesoanele superioare și în cele două puncte din chesoanele 

inferioare, care sunt prezentate în secțiunea A - A. 

  

Figura 7 - Locaţiile măsurătorilor pe pereţii transversali ai magaziilor de marfă 

 

 
 

Notă: Măsurătorile trebuie făcute în fiecare secțiune verticală în locațiile indicate în A - A. 

Două măsurători suplimentare ale structurii interioare a tancului din dublu fund trebuie făcute la 

punctul mijlociu. 

 

Figura 8 - Locaţiile măsurătorilor pe pereţii transversali ai tancurilor superioare, de gurnă şi din 

ducblu fund 



169 

 
 

Figura 9: Locaţiile măsurătorilor pe structura de sub punte  

 

 

7.4. Raportarea   

 

   7.4.1. Raportul privind măsurătorile de grosime trebuie să fie pregătit şi prezentat Administraţiei. 

Raportul trebuie să indice locul efectuării măsurătorilor, grosimea măsurată, precum şi grosimea 

iniţială corespunzătoare. Totodată, raportul trebuie să indice data când au fost efectuate măsurătorile, 

tipul echipamentului de măsurare utilizat, numele şi calificarea persoanelor care au efectuat 

măsurătorile, şi trebuie să fie semnat de către operator. Raportul privind efectuarea măsurătorilor de 

grosime trebuie să respecte principiile menţionate la metodele recomandate pentru efectuarea 

măsurătorilor de grosime prevăzute în anexa 8A/anexa 8B.   

    

   7.4.2. Inspectorul trebuie să verifice raportul final privind măsurătorile de grosime şi să 

contrasemneze pagina de însoţire.   

 

8 Criterii de acceptare 

 

   8.1 Generalităţi 
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   8.1.1 Pentru navele construite în conformitate cu Regulile comune de construcție IACS, criteriile de 

acceptare trebuie să fie în conformitate cu Regulile comune de construcție IACS după caz, precum și 

așa cum se specifică în secțiunile 8.2, 8.3 și 8.4. 

  

   8.1.2 Pentru navele care nu sunt construite în conformitate cu Regulile comune de construcție IACS, 

criteriile de acceptare trebuie să fie în conformitate cu cerințele societății de clasificare în funcție de 

vechimea navei și de elementele structurale în cauză. 

 

8.2 Criterii de acceptare pentru coroziunea în puncte pentru navele construite sub Regulile comune 

de construcție IACS. 

 

8.2.1 Structurile de bordaj 

 

8.2.1.1 Dacă intensitatea pitingului într-o zonă în care se cere acoperire de protecție, în conformitate cu 

Regulile de construcție comune ale IACS+, după caz, este mai mare de 15% (a se vedea figura 1), 

trebuie să fie efectuate măsurători de grosime pentru verificarea gradul de extindere a coroziunii în 

puncte. Procentul de 15% se bazează pe pitingul sau striaţiile de pe numai o partea a tablei.  

 

8.2.1.2 În cazurile în care intensitatea pitingului depășește 15%, aşa cum este definit mai sus, atunci o 

zonă cu un diametru mai mare sau egal cu 300 mm, pe partea tablei cu cel mai intens piting, trebuie să 

fie curăţată până la metal, iar grosimea trebuie măsurată în dreptul celor mai adânci cinci puncte de 

coroziune din cadrul zonei curăţate. Cea mai mică grosime măsurată în dreptul oricăruia din aceste 

puncte de coroziune va fi considerată ca grosimea ce va fi înregistrată. 

 

8.2.1.3 Grosimea minimă rămasă în punctele de coroziune, striaţii sau alte zone trebuie să fie mai mare 

decât 70% din grosimea de construcţie, la învelişul bordajului, tancului de gurnă şi tancului lateral 

superior îmbinate la fiecare coasta de bordaj, pe o lăţime de până la 30 mm măsurată de fiecare parte a 

coastei, fără a fi mai mare decât grosimea de reînnoire (tren).   

 

   8.2.2 Alte structuri 

 

 8.2.2.1 Pentru tablele cu intensitatea coroziunii în punte mai mică de 20%, a se vedea figura 1, 

grosimea măsurată, tm, a oricărei măsurători individuale trebuie să îndeplinească valoarea inferioară a 

următoarelor criterii: 

 

tm ≥ 0,7 (tas-built – tvol add) (mm); și 

  

tm ≥ tren - 1 (mm), 

  

unde: 

  

tas-built grosimea de construcție a elementului, în mm; 

  

tvol add adaosul de grosime voluntar, în mm, adăugat voluntar la tC ca marjă suplimentară pe care şi-o ia 

proprietarului pentru compensarea uzurii datorate coroziunii; și 

 

tren grosimea de reînnoire; grosime minimă admisă, în mm, sub care elementele structurale trebuie 

înlocuite; 

 

                                                             
 Capitolul 13  al  IACS CSR pentru vrachiere sau Capitolul 13 al Părţii 1 a IACS CSR BC&OT 
+ Secţiunea 5 din Capitolul 3 din IACS CSR pentru vrachiere sau Secţiunea 4 din Capitolul 3 al Părţii 1 a IACS CSR BC & 
OT. 
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tc  adaosul total pentru coroziune, în mm, definită în IACS CSR; și 

 

tm grosimea măsurată, în mm, a unui element, adică grosimea medie a unui element calculat folosind 

diferitele măsurători efectuate pe acest element în timpul inspecțiilor periodice ale navelor în serviciu. 

 

   8.2.2 Grosimea medie pe orice secțiune transversală a învelişului nu trebuie să fie mai mică decât 

criteriile de reînnoire pentru coroziunea generală date în Regulile comune de construcție IACS, după 

cum este aplicabil. 

 

8.3 Criterii de acceptare a coroziunii marginii pentru navele construite în conformitate cu Regulile 

comune de construcție IACS. 

 

   8.3.1 Cu condiția ca înălțimea totală corodată în cazul coroziunii muchiei platbenzii, sau a inimii în 

cazul elementelor de rigidizare de tipul bare plate, să fie mai mică de 25%, a se vedea figura 2, sau a 

lățimii platbenzii elementului de rigidizare sau a înălțimii inimii, după caz, grosimea măsurată, tm, 

trebuie să îndeplinească cel mai puțin strict criteriu dintre următoarele: 

 

tm ≥ 0,7 (tas-built – tvol add) (mm); și 

  

tm ≥ tren - 1 (mm), 

 

   8.3.2 Grosimea medie măsurată pe lățimea sau înălțimea elementului de rigidizare nu trebuie să fie 

mai mică decât cea definită în Regulile comune de construcție IACS, după cum este aplicabil. 

 

   8.3.3 Grosimea marginilor tablelor la nivelul deschiderilor gurilor de vizitare, găurilor de uşurare etc. 

poate fi mai mică decât grosimea minimă indicată în Regulile comune de construcție IACS, după cum 

este aplicabil, cu condiția ca: 

  

.1 dimensiunea maximă a zonei cu grosimi reduse ale tablei, de la marginea deschiderii, 

mai mici decât minimul, nu trebuie să fie mai mare decât 20% din cea mai mică 

dimensiune a deschiderii și nu trebuie să fie mai mare de 100 mm; și 

 

.2 marginile crestate sau neregulate pot fi scurtate, cu condiția că dimensiunea maximă 

a deschiderii să nu crească cu mai mult de 10% și ca grosimea rămasă a noii muchii 

să nu fie mai mică decât tren - 1 mm. 

 

8.4 Criterii de acceptare a coroziunii sub formă de striații pentru navele construite în conformitate 

cu Regulile comune de construcție IACS. 

 

8.4.1 În cazul în care lățimea striaţiilor este de maximum 15% din înălțimea inimii și este mai mică sau 

egală cu 30 mm, a se vedea figura 3, grosimea măsurată, tm, în zona striaţiei trebuie să îndeplinească 

cel mai puțin strict criteriu dintre următoarele: 

 

tm ≥ 0,75 (tas-built – tvol add) (mm); și 

  

tm ≥ tren – 0,5 (mm); şi 

 

tm ≥ 6 mm. 

 

                                                             
 Secţiunea 3 a  Capitolului 13 al IACS CSR pentru vrachiere sau Secţiunea 3 a  Capitolul 13 al Părţii 1 a IACS 
CSR BC&OT 
 Capitolul 13  a  IACS CSR pentru vrachiere sau Capitolul 13 al Părţii 1 a IACS CSR BC&OT 
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   8.4.2 Elementele de structură care prezintă zone cu striații mai mari decât cele specificate la 8.4.1 de 

mai sus se evaluează pe baza criteriilor de coroziune generală, așa cum sunt definite în Regulile 

comune de construcție IACS, care sunt aplicabile folosind grosimea medie măsurată de-a lungul 

învelişului/elementului de rigidizare.    

 

9. Întocmirea şi evaluarea raportului de inspecţie   

 

   9.1. Evaluarea raportului de inspecţie   

 

  9.1.1  Datele şi informaţiile privind starea structurală a navei obţinute în timpul inspecţiei trebuie să 

fie evaluate pentru a confirma că nava se află într-o stare acceptabilă şi că îşi menţine în continuare 

integritatea structurală.   

 

9.1.1.1 În cazul vrachierelor construite în conformitate cu Regulile de construcţie comune ale IACS, 

rezistența longitudinală a navei trebuie să fie evaluată folosind grosimile elementelor de structură 

măsurate, reînnoite și reîntărite, după caz, în timpul inspecţiilor de reînnoire efectuate după ce nava a 

împlinit vârsta de 15 ani (sau în timpul inspecţiei de reînnoire nr. 3, dacă aceasta se efectuează înainte 

ca nava să împlinească 15 ani), în conformitate cu criteriile pentru rezistența longitudinală a grinzii 

echivalente a corpului navei pentru vrachiere, specificate în Regulile de construcţie comune ale IACS. 

 

9.1.1.2 Rezultatul final al evaluării rezistenței longitudinale a navei, cerute la punctul 9.1.1.1, după 

lucrări de reînnoire sau reîntărire a elementelor de structură, dacă sunt efectuate ca urmare a evaluării 

inițiale, trebuie să fie raportate ca parte a raportului de evaluare a stării navei (raportul sintetic al 

datelor privind  corpul). 

 

  9.1.2. Analiza datelor trebuie să fie efectuată şi aprobată de către Administraţie şi concluziile acestei 

analize trebuie să constituie o parte a raportului de evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor 

privind  corpul).   

 

   9.2. Întocmirea raportului de inspecţie   

 

   9.2.1. Principiile pentru întocmirea raportului de inspecţie sunt indicate în anexa 6.   

    

   9.2.2. Dacă o inspecţie este împărţită între diferite puncte de inspecţie, trebuie să fie întocmit un 

raport pentru fiecare etapă de inspecţie. O listă a elementelor inspectate şi/sau verificate (proba de 

presiune, măsurătorile de grosime etc.) şi indicarea dacă elementul a fost găsit ca satisfăcător, trebuie 

să fie pusă la dispoziţia următorului inspector desemnat sau a următorilor inspectori desemnaţi înaintea 

continuării sau terminării inspecţiei.   

    

   9.2.3. Un raport de evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor privind corpul) cu privire la 

inspecţie şi rezultatele sale trebuie să fie comunicat proprietarului, aşa cum se indică în anexa 7, şi 

păstrat la bordul navei cu scopul de a servi drept referinţă la următoarele inspecţii. Raportul de 

evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor privind corpul) trebuie să fie aprobat de 

Administraţie.   

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
 Capitolul 13  a  IACS CSR pentru vrachiere sau Capitolul 13 al Părţii 1 a IACS CSR BC&OT 
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ANEXA Nr. 1  

 

CERINŢE PRIVIND INSPECŢIA AMĂNUNŢITĂ EFECTUATĂ CU OCAZIA 

INSPECŢIILOR DE REÎNNOIRE LA VRACHIERELE CU DUBLU BORDAJ   

 

Apendice 1 - Cerinţe minime privind inspecţia amănunţită efectuată cu ocazia inspecţiei de 

reînnoire la vrachierele cu dublu bordaj, cu excepţia mineralierelor   

 

     

 
Vechime ≤ 5 

ani 

5 ani < Vechime 

≤ 10 ani 

10 ani < Vechime ≤ 

15 ani 

Vechime > 15 ani 

 

Inspecţia de 

reînnoire nr.  

1 

Inspecţia de 

reînnoire nr.  

2 

Inspecţia de 

reînnoire nr.  

3 

Inspecţia de 

reînnoire nr. 4 şi 

următoarele 

 

(A) Un cadru 

transversal 

întărit împreună 

cu tablele şi 

longitudinalele 

de la două 

tancuri de apă de 

balast 

reprezentative 

din fiecare tip. 

Acesta trebuie 

să includă 

tancurile de 

apă de balast 

superiore 

laterale situate 

cel mai în 

prova şi 

tancurile de 

apă de balast 

din ambele 

borduri.  

(C) Doi pereţi 

transversali 

selectaţi din 

magazia de 

marfă, inclusiv 

structura 

internă a 

chesonului 

superior şi 

chesonului 

inferior, dacă 

există.  

(D) Toate 

capacele şi 

ramele gurilor 

magaziilor de 

marfă (înveliş şi 

elemente de 

rigidizare). 

(A) Un cadru 

transversal întărit 

împreună cu 

tablele şi 

longitudinalele din 

fiecare tanc de apă 

de balast  

(A) Pereţi 

transversali prova 

şi pupa, inclusiv 

sistemul de 

osatură dintr-o 

secţiune 

transversală care 

include tancurile 

laterale 

superioare, de 

gurnă şi de balast 

din dublu bord pe 

un bord (de 

exemplu babord 

sau tribord).   

(B) 25% din 

coastele 

transversale 

simple în cazul 

sistemului 

transversal de 

osatură sau 25% 

din longitudinale 

în cazul sistemului 

longitudinal de 

osatură, situate pe 

învelişul 

bordajului şi dublu 

bordajului în 

părţile dinspre 

prova, pupa şi din 

mijloc ale 

tancurilor din 

dublu bord situate 

(A) Toate cadrele 

transversale întărite 

împreună cu tablele 

şi longitudinalele 

aferente din fiecare 

tanc de apă de balast  

(A) Toţi pereţii 

transversali, inclusiv 

sistemul de 

rigidizare de la 

fiecare tanc de apă 

de balast  

(B) 25% din 

coastele transversale 

simple în cazul 

sistemului 

transversal de 

osatură sau 25% din 

longitudinale în 

cazul sistemului 

longitudinal de 

osatură, situate pe 

învelişul bordajului 

şi dublu bordajului 

în părţile dinspre 

prova, pupa şi din 

mijloc ale tuturor 

tancurilor din dublu 

bord. 

(C) Toţi pereţii 

transversali din 

magaziile de marfă, 

inclusiv structura 

internă a chesonului 

superior şi inferior, 

dacă există.  

(D) Toate capacele 

şi ramele gurilor 

magaziilor de marfă 

(înveliş şi elemente 

de rigidizare).  

(A) Toate cadrele 

transversale întărite 

împreună cu tablele şi 

longitudinalele 

aferente din fiecare 

tanc de apă de balast.  

(A) Toţi pereţii 

transversali, inclusiv 

sistemul de rigidizare 

de la fiecare tanc de 

apă de balast.  

(B) Toate coastele 

transversale simple în 

cazul sistemului 

transversal de osatură 

sau toate 

longitudinalele în 

cazul sistemului 

longitudinal de 

osatură, situate pe 

învelişul bordajului şi 

dublu bordajului în 

părţile dinspre prova, 

pupa şi din mijloc ale 

tuturor tancurilor din 

dublu bord.  

Cerinţele punctelor de 

la (C) până la (E) sunt 

acelea de la inspecţia 

de reînnoire nr.3. 
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cel mai în prova. 

(C) Un singur 

perete transversal 

din fiecare 

magazie de marfă, 

inclusiv structura 

internă a 

chesonului 

superior şi 

chesonului 

inferior, dacă 

există.  

(D) Toate 

capacele şi ramele 

gurilor magaziilor 

de marfă (înveliş 

şi elemente de 

rigidizare).  

(E) Toate 

învelişurile punţii 

şi structura de sub 

punte situate în 

interiorul planului 

deschiderilor 

dintre toate gurile 

magaziilor de 

marfă. 

(E) Toate 

învelişurile punţii şi 

structura de sub 

punte situate în 

interiorul liniei 

deschiderilor dintre 

toate gurile 

magaziilor de marfă. 

 

    (A), (B), (C), (D) şi (E) sunt zone care trebuie supuse inspecţiilor amănunţite şi măsurătorilor de 

grosime (a se vedea schiţele din apendicele 3 din anexa 8A/anexa 8B)   

    (A) - Cadru transversal întărit sau perete transversal etanş din tancurile de balast laterale superioare, 

de gurnă şi din dublu bordaj. Un element transversal de osatură întărită din tancurile din picul pupa şi 

prova înseamnă un cadru complet transversal de osatură întărită, inclusiv elementele structurale 

adiacente.   

    (B) - Cadru transversal de osatură din tancurile din dublu bordaj.   

    (C) - Pereţii transversali ai magaziilor de marfă, tablele, elementele de rigidizare şi montanții.   

    (D) - Capacele şi ramele gurilor magaziilor de marfă. În cazul capacelor gurilor magaziilor de marfă 

de concepţie aprobată, a căror structură nu permite accesul la părţile interne, inspecţia 

amănunţită/măsurătoarea grosimii trebuie să fie efectuată în părţile accesibile ale structurii capacelor 

gurilor de magazie.   

(E) - Tablele punţii şi structura de sub punte situate în interiorul liniei deschiderilor dintre gurile 

magaziilor de marfă.   

 

   Notă:    

    Inspecţia amănunţită a pereţilor transversali trebuie să fie efectuată la patru niveluri:   

    Nivelul (a) - Imediat deasupra învelişului dublu fundului şi imediat deasupra planului guseelor (dacă 

există) şi bracheţilor înclinaţi pentru navele fără cheson inferior.   

    Nivelul (b) - Imediat deasupra şi sub tabla orizontală a chesonului inferior (pentru acele nave la care 

există chesoane inferioare), şi imediat deasupra planului bracheţilor înclinaţi.   

    Nivelul (c) - La mijlocul înălţimii peretelui.   

    Nivelul (d) - Imediat sub învelişul punţii superioare şi imediat adiacent tancului lateral superior, şi 

imediat sub tabla orizontală a chesonului superior, pentru acele nave la care există chesoane 

superioare, sau imediat sub tancurile laterale superioare.   
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Apendice 2  

Cerinţe minime privind inspecţia amănunţită efectuată cu ocazia inspecţiei de reînnoire la 

mineraliere   

 

    
 

Vechime ≤ 5 ani 5 ani < Vechime ≤ 10 ani Vechime > 10 ani 

 
Inspecţia de reînnoire 

nr.1 

Inspecţia de reînnoire 

nr.2 

Inspecţia de reînnoire 

nr.3 şi următoarele 

 

(A) Un cadru de coastă 

întărit, în întregime, 

inclusiv elementele 

structurale adiacente 

dintr-un tanc de balast 

lateral.  

 

(A) Partea inferioară a 

unui perete transversal, 

inclusiv sistemul de 

osatură şi elementele 

structurale adiacente 

dintr-un tanc de balast. 

(A) Toate cadrele de 

coastă întărite, în 

întregime, inclusiv 

elementele structurale 

adiacente dintr-un tanc de 

balast lateral. 

 

(A) O traversă de punte, 

inclusiv elementele 

structurale adiacente din 

fiecare tanc de balast 

rămas.  

 

(A) Pereţii transversali din 

prova şi pupa, în 

întregime, inclusiv 

sistemul de osatură şi 

elementele structurale 

adiacente dintr-un tanc de 

balast lateral. 

 

(A) Partea inferioară a 

unui perete transversal, 

inclusiv sistemul de 

osatură şi elementele 

structurale adiacente din 

fiecare tanc de balast 

rămas. 

(A) Toate cadrele de 

coastă întărite, în 

întregime, inclusiv 

elementele structurale 

adiacente din fiecare tanc 

de balast. 

 

(A) Toţi pereţii 

transversali, inclusiv 

sistemul de osatură şi 

elementele structurale 

adiacente din fiecare tanc 

de balast. 

 

(A) Un cadru de coastă 

întărit, în întregime, 

inclusiv elementele 

structurale adiacente din 

fiecare spaţiu gol lateral.  

 

(A) Cadre de coastă 

întărite, suplimentare, din 

spaţiile goale, dacă 

Administraţia sau 

organizaţia recunoscută 

de către aceasta consideră 

necesar. 

 

(C) Doi pereţi 

transversali selectaţi din 

magazia de marfă, 

inclusiv structura internă 

a chesonului inferior şi 

chesonului superior, dacă 

există 

(C) Un perete transversal 

din fiecare magazie de 

marfă, inclusiv structura 

internă a chesonului 

inferior şi chesonului 

superior, dacă există. 

(C) Toţi pereţii 

transversali din magaziile 

de marfă, inclusiv 

structura internă a 

chesonului inferior şi 

chesonului superior, dacă 

există. 

 

(D) Toate capacele şi 

ramele magaziilor de 

marfă (înveliş şi elemente 

de rigidizare) 

(D) Toate capacele şi 

ramele magaziilor de 

marfă (înveliş şi elemente 

de rigidizare). 

(D) Toate capacele şi 

ramele magaziilor de 

marfă (înveliş şi elemente 

de rigidizare). 

 

 (E) Toate tablele punţii şi 

structura de sub punte 

situate în interiorul liniei 

deschiderilor dintre gurile 

magaziilor de marfă. 

(E) Toate tablele punţii şi 

structura de sub punte 

situate în interiorul liniei 

deschiderilor dintre gurile 

magaziilor de marfă. 

 

    (A), (C), (D) şi (E) sunt zonele care vor fi supuse inspecţiilor amănunţite şi măsurătorilor de grosime 

(a se vedea schiţele din apendicele 3 din anexa 8A/ anexa 8B). 

act:388864%2066773017
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    (A) - Cadru transversal întărit sau perete transversal etanş la apă din tancurile de balast laterale şi 

spaţiile goale. Un element transversal de osatură întărită din tancurile din picul pupa şi prova înseamnă 

un cadru de coastă transversal întărit, inclusiv elementele structurale adiacente.   

 

(C) - Pereţii transversali ai magaziilor de marfă, tablele, elementele de rigidizare şi montanții.   

 

(D) - Capacele şi ramele gurilor magaziilor de marfă. În cazul capacelor gurilor magaziilor de marfă 

de concepţie aprobată, a căror structură nu permite accesul la părţile interne, inspecţia 

amănunţită/măsurătoarea grosimii trebuie să fie efectuată în părţile accesibile ale structurii capacelor 

gurilor de magazie.   

 

(E) - Tablele punţii şi structura de sub punte situate în interiorul planului deschiderilor dintre gurile 

magaziilor de marfă.   

 

   Notă:   Inspecţia amănunţită a pereţilor transversali trebuie să fie efectuată la patru niveluri:  

     

Nivelul (a) Imediat deasupra învelişului dublu fundului şi imediat deasupra planului guseelor (dacă 

există) şi bracheţilor înclinaţi pentru navele fără cheson inferior.  

  

Nivelul (b) Imediat deasupra şi sub tabla orizontală a chesonului inferior (pentru acele nave la care 

există chesoane inferioare) şi imediat deasupra planului bracheţilor înclinaţi.   

 

Nivelul (c) La mijlocul înălţimii peretelui.  

  

    Nivelul (d) Imediat sub învelişul punţii superioare şi imediat adiacent tancului lateral superior şi 

imediat sub tabla orizontală a chesonului superior, pentru acele nave la care există chesoane superioare 

sau imediat sub tancurile laterale superioare.   
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ANEXA Nr. 2  

 

CERINŢE MINIME PRIVIND MĂSURĂTORILE DE GROSIME EFECTUATE CU OCAZIA 

INSPECŢIILOR DE REÎNNOIRE LA VRACHIERELE CU DUBLU BORDAJ   

 

     

 

Vechime ≤ 

5 ani 

5 ani < Vechime 

≤ 10 ani 

10 ani < Vechime 

≤ 15 ani 

Vechime > 15 ani 

 

Inspecţia 

de 

reînnoire 

nr.1 

Inspecţia de 

reînnoire nr.2 

Inspecţia de 

reînnoire nr.3 

Inspecţia de 

reînnoire nr.4 şi 

următoarele 

 

1 Zone 

suspecte 

1 Zone suspecte  

 

2 În interiorul 

zonei suprafeţei 

de încărcare: două 

secţiuni 

transversale ale 

tablelor punţii 

situate în 

exteriorul liniei 

deschiderilor 

gurilor magaziilor 

de marfă. 

  

3 Măsurătoarea, 

pentru evaluarea 

generală şi 

înregistrarea 

caracteristicilor de 

coroziune, a 

acelor elemente 

structurale supuse 

inspecţiei 

amănunţite 

conform anexei 

1/apendicele 1 sau 

anexei 

1/apendicele 2, 

după caz. 

 

4 Filele de tablă 

expuse la vânt şi 

apă, situate în 

dreptul secţiunilor 

transversale luate 

în considerare 

conform pct. 2 de 

mai sus. 

 

5 Filele selectate 

de tablă expuse la 

vânt şi apă, situate 

în exteriorul zonei 

1 Zone suspecte.  

 

2 În interiorul 

zonei suprafeţei de 

încărcare:  

 

.1 fiecare tablă a 

punţii din 

exteriorul liniei 

deschiderilor 

gurilor magaziilor 

de marfă. 

  

.2 două secţiuni 

transversale din 

care una trebuie să 

fie în zona centrală 

a navei în 

exteriorul liniei 

deschiderilor 

gurilor magaziilor 

de marfă. 

 

.3 toate filele de 

tablă expuse la 

vânt şi apă, situate 

în interiorul zonei 

suprafeţei de 

încărcare.  

 

3 Măsurătoarea, 

pentru evaluarea 

generală şi 

înregistrarea 

caracteristicilor de 

coroziune, a acelor 

elemente 

structurale supuse 

inspecţiei 

amănunţite 

conform anexei 

1/apendicele 1 sau 

anexei 

1 Zone suspecte  

 

2 În interiorul zonei 

suprafeţei de 

încărcare:  

 

.1 fiecare tablă a 

punţii din exteriorul 

liniei deschiderilor 

gurilor magaziilor de 

marfă.  

 

.2 trei secţiuni 

transversale din care 

una trebuie să fie în 

zona centrală a navei 

în exteriorul liniei  

deschiderilor gurilor 

magaziilor de marfă.  

 

.3 fiecare tablă a 

fundului  

 

3 Punctul 3 de la 

inspecţia de reînnoire 

nr.3. 

 

4 Toate filele de tablă 

expuse la vânt şi apă, 

situate pe toată 

lungimea zonei 

suprafeţei de 

încărcare. 
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suprafeţei de 

încărcare 

1/apendicele 2, 

după caz.  

4 File selectate de 

tablă expuse la 

vânt şi apă, situate 

în exteriorul zonei 

suprafeţei de 

încărcare. 
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ANEXA Nr. 3  

 

RAPORTUL DE INSPECŢIE AL PROPRIETARULUI NAVEI   

 

Starea structurii  

  

Numele navei:  

Numărul IMO: 

Portul de înmatriculare: 

Proprietarul: 

 

          

 

TANC/MAGAZIE Calitatea 

oţelului 

Fisuri Coroziune  Flambaje Starea 

stratului  

de 

protecţie 

Puncte 

de rugină 

(pitting) 

Modificare/ 

reparaţie 

Alte 

elemente 

 TANC/MAGAZIE Nr…….. 

 
Punte:         

 
Fund: 

 
       

 
Bordaj  

 
       

 

Pereţi 

longitudinali:  
       

 
Pereţi transversali: 

 
       

 

Reparaţii efectuate din cauza: 

Măsurători de grosime efectuate (datele la care s-au efectuat): 

Rezultate generale: 

Inspecţii depăşite: 

Condiţii caracteristice de clasă: 

Observaţii: 

 

Inspectat de:    

                                               Nume:                   Data efectuării inspecţiei:             Semnătura: 
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ANEXA Nr. 4A 

 

PROGRAM DE INSPECŢIE   

 

Informaţii de bază cu privire la navă şi caracteristicile acesteia   

 

  
 
Numele navei: 

 
Numărul IMO: 

 
Statul de pavilion: 

 
Portul de înmatriculare: 

 
Tonajul brut: 

 
Deadweight (tone metrice): 

 
Lungimea între perpendiculare (m) 

 
Constructorul navei: 

 
Numărul de construcţie al navei: 

 
Organizaţia recunoscută (RO): 

 
Identitatea RO a navei: 

 
Data construcţiei navei: 

 
Proprietarul navei: 

 
Firma care efectuează măsurătorile de grosime: 

 

   1. Introducere   

 

   1.1. Scop   

 

   1.1.1. Prezentul program de inspecţie cuprinde volumul minim al inspecţiilor generale, inspecţiilor 

amănunţite, măsurătorilor de grosime şi probei de presiune efectuate în interiorul lungimii zonei 

suprafeţei de încărcare, la magaziile de marfă, tancurile de balast, inclusiv tancurile din picul prova şi 

pupa, în conformitate cu prevederile Codului.   

 

   1.1.2. Măsurile şi aspectele cu privire la siguranţa inspecţiei trebuie să fie acceptabile pentru 

inspectorul desemnat sau inspectorii desemnaţi.   

 

   1.2. Documentaţie   

 

Toate documentele utilizate la elaborarea programului de inspecţie trebuie să fie disponibile la 

bordul navei în timpul inspecţiei conform prevederilor secţiunii 6.   

 

   2. Dispunerea magaziilor de marfă, tancurilor şi spaţiilor 

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să conţină informaţii (fie sub formă de planuri, 

fie sub formă de text) cu privire la dispunerea magaziilor de marfă, tancurilor şi spaţiilor care fac 

obiectul inspecţiei.   

 

   3. Lista magaziilor de marfă, tancurilor şi spaţiilor conţinând informaţii privind utilizarea 

acestora, extinderea straturilor de protecţie şi a sistemului de protecţie anticorozivă   

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice toate modificările (se va actualiza) 

referitoare la informaţiile furnizate cu privire la utilizarea magaziilor şi tancurilor navei, extinderea 

straturilor de protecţie şi a sistemului de protecţie anticorozivă prevăzute în Chestionarul pentru 

planificarea inspecţiei.   

 

   4. Condiţii pentru inspecţie  



181 

 Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să furnizeze informaţii cu privire la condiţiile 

pentru inspecţie, de exemplu informaţii cu privire la curăţarea, degazarea, ventilarea, iluminatul etc. 

magaziei şi tancului de marfă.   

 

   5. Măsuri şi metode de acces la elementele structurale   

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice toate modificările (care vor fi 

actualizate) referitoare la informaţiile furnizate cu privire la măsurile şi metodele de acces la 

elementele structurale prevăzute în Chestionarul pentru planificarea inspecţiei.   

 

   6. Lista echipamentului pentru inspecţie   

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice şi să întocmească o listă a 

echipamentului care va fi disponibil pentru efectuarea inspecţiei şi a măsurătorilor de grosime cerute.  

  

   7. Cerinţe de inspecţie   

 

   7.1. Inspecţia generală   

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice şi să întocmească o listă a spaţiilor 

care vor fi supuse unei inspecţii generale la nava respectivă, conform prevederilor de la 2.5.1.   

 

   7.2. Inspecţia amănunţită   

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice şi să întocmească o listă a elementelor 

structurale ale corpului navei respective care vor fi supuse unei inspecţii amănunţite, conform 

prevederilor de la 2.5.2.   

 

   8. Identificarea tancurilor supuse probei tancului 

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice şi să întocmească o listă a magaziilor 

şi tancurilor de marfă care vor fi supuse probei tancului la nava respectivă conform prevederilor de la 

2.7.   

 

   9. Indicarea zonelor şi secţiunilor pentru efectuarea măsurătorilor de grosime   

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice şi să întocmească o listă a zonelor şi 

secţiunilor unde vor fi efectuate măsurători de grosime conform prevederilor de la 2.6.1.   

 

   10. Grosimea minimă a elementelor structurale ale corpului navei   

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să precizeze grosimea minimă pentru 

elementele structurale ale corpului navei care fac obiectul inspecţiei (indicată fie conform prevederilor 

de la alineatul (a) sau (b), dacă aceste informaţii sunt disponibile):   

 

(a) Determinată din tabelul de mai jos cu uzura admisibilă şi grosimea iniţială conform planurilor 

elementelor structurale ale corpului navei;   

 

   (b) Dată în următorul tabel sau în următoarele tabele:   
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Zona sau poziţia 

Grosimea  

iniţială de  

construcţie  

(mm) 

Grosimea  

minimă  

(mm) 

Grosimea  

coroziunii  

substanţiale  

(mm) 

 
Punte    

 
Înveliş    

 
Longitudinale    

 
Curenţi    

 
Învelişul punții transversale    

 

Elemente de rigidizare ale punții 

transversale 

   

 
Fund    

 
Înveliş    

 
Longitudinale    

 
Carlingi    

 
Dublu fund    

 
Înveliş    

 
Longitudinale    

 
Suporţi    

 
Varange    

 

Bordajul navei în dreptul tancurilor 

laterale superioare 

   

 
Înveliş    

 
Longitudinale    

 
Bordajul navei în dreptul tancurilor 

laterale de gurnă 

   

 
Înveliş    

 
Longitudinale    

 

Bordajul navei în dreptul tancurilor din 

dublu bordaj (dacă este cazul) 

   

 
Înveliş    

 

Longitudinale sau coaste transversale 

simple 

   

 
Stringheri de bordaj    

 
Perete longitudinal din bordajul 

interior (dacă este cazul) 

   

 
Înveliş    

 
Longitudinale (dacă este cazul)    

 

Longitudinale sau coaste transversale 

simple 

   

 
Curenţi (dacă este cazul)    

 
Pereţi transversali    

 
Înveliş    

 
Elemente de rigidizare (dacă este cazul)    

 
Înveliş cheson superior    

 
Elemente de rigidizare cheson superior    

 
Înveliş cheson inferior    

 
Elemente de rigidizare cheson inferior    

 

Coaste întărite transversale în tancurile 

laterale superioare 

   

 
Înveliş    

 
Platbenzi    
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Elemente de rigidizare    

 

Coaste întărite transversale în tancurile 

de gurnă 

   

 
Înveliş    

 
Platbenzi    

 
Elemente de rigidizare    

 

Coaste întărite transversale în tancurile 

din dublu bordaj 

   

 
Înveliş    

 
Platbenzi    

 
Elemente de rigidizare    

 
Capace ale gurilor de magazii    

 
Înveliş    

 
Elemente de rigidizare    

 
Rame ale gurilor de magazii    

 
Înveliş    

 
Elemente de rigidizare    

 

    

   Notă: Tabelele cu limitele admisibile ale uzurii trebuie să fie anexate la programul de inspecţie. In 

cazul navelor construite conform Regulilor de construcție comune ale IACS, grosimea de 

reînnoire a elementelor de structură ale corpului navei trebuie să fie indicate în desene 

corespunzătoare.  

 

   11. Firma care efectuează măsurătorile de grosime 

   

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice modificările, dacă este cazul, în 

legătură cu informaţiile privind firma care efectuează măsurătorile de grosime prevăzute în 

Chestionarul pentru planificarea inspecţiei.   

 

   12. Istoricul avariilor cu privire la navă   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să furnizeze, prin utilizarea tabelelor de mai jos, 

detaliile cu privire la avariile corpului navei produse cel puţin în ultimii trei ani în dreptul magaziilor 

de marfă, tancurilor de balast şi spaţiilor goale din zona suprafeţei de încărcare. Aceste avarii fac 

obiectul inspecţiei.   

 

Istoricul avariilor cu privire la corpul navei după poziţia lor pe navă   

 

       

 

Numărul sau 

zona magaziei de 

marfă, tancului 

sau spaţiului 

Cauza  

posibilă,  

dacă se  

cunoaşte 

Descrierea  

avariilor 
Poziţia Reparaţie 

Data  

reparaţiei 
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Istoricul avariilor (dacă este posibil) cu privire la corpul navelor surori sau navelor similare în  

raport cu avariile legate de proiectare   

 

       

 

Numărul sau 

zona în care se 

află magazia, 

tancul sau 

spaţiul  

Cauza 

posibilă, 

dacă se 

cunoaşte 

Descrierea 

avariilor 
Poziţia Reparaţie 

Data 

reparaţiei 

       
       
       

 

   13. Zonele identificate cu coroziune substanţială la inspecţiile anterioare   

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice şi să întocmească o listă a zonelor la 

care în timpul inspecţiilor anterioare s-a constatat coroziune substanţială.   

 

   14. Zonele critice de structură şi zonele suspecte   

 

Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice şi să întocmească o listă a zonelor 

critice de structură şi a zonelor suspecte, dacă aceste informaţii sunt disponibile.   

 

   15. Alte observaţii şi date relevante   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să furnizeze orice alte observaţii şi date 

relevante cu privire la inspecţie.   

 

Apendici   

 

Apendice 1 - Lista de planuri   

 

Paragraful 5.1.3.2 prevede să se asigure planurile generale de construcţie a magaziilor de marfă şi 

tancurilor de balast (desene de eşantionaj), inclusiv informaţiile privind utilizarea oţelurilor de înaltă 

rezistenţă la tracţiune (HTS). Acest Apendice al programului de inspecţie trebuie să indice şi să 

întocmească o listă a planurilor generale de construcţie care fac parte din programul de inspecţie.   

 

Apendice 2 - Chestionar pentru planificarea inspecţiei   

 

Chestionarul pentru planificarea inspecţiei (anexa 4B), care a fost transmis de către proprietarul 

navei, trebuie să fie anexat programului de inspecţie.   

 

Apendice 3 - Alte documente   

 

    Această parte din programul de inspecţie trebuie să indice şi să întocmească o listă a oricăror alte 

documente care fac parte din plan.   

 

    Întocmit de către proprietarul navei împreună cu Administraţia conform prevederilor paragrafului 

5.1.3.   

 

   
 
Data: . . . . . . . . . . . . . 

 
                                       (numele şi semnătura reprezentantului autorizat al proprietarului navei) 

 
Data: . . . . . . . . . . . . . 

 

 (numele şi semnătura reprezentantului autorizat al Administraţiei) 

 

act:388864%2066772872
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ANEXA Nr. 4B 

 

CHESTIONAR PENTRU PLANIFICAREA INSPECŢIEI   

 

   Următoarele informaţii dau posibilitatea proprietarului navei ca împreună cu Administraţia să 

elaboreze un Plan de inspecţie care să corespundă cerinţelor din Cod. Este esenţial ca, atunci când se 

completează prezentul chestionar, proprietarul navei să furnizeze informaţiile actualizate. Atunci când 

este completat, acest chestionar trebuie să asigure toate informaţiile şi materialele prevăzute de 

prezentul Cod.   

 

1. Caracteristicile navei   

 

    Numele navei:   

    Numărul IMO:   

    Statul de pavilion:   

    Portul de înmatriculare:   

    Proprietarul navei:   

    Organizaţia recunoscută:   

    Identitatea RO a navei:   

    Tonajul brut:   

    Deadweightul (tone metrice):   

    Data construcţiei navei:   

 

   2. Informaţii privind asigurarea accesului în vederea efectuării inspecţiilor amănunţite şi a 

măsurătorilor de grosime   

 

   În tabelul de mai jos, proprietarul navei trebuie să indice mijloacele de acces la elementele 

structurale care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi măsurătorilor de grosime. O inspecţie amănunţită 

este o examinare a detaliilor elementelor structurale pe care inspectorul desemnat este în măsură să le 

inspecteze vizual de aproape, şi anume sunt de preferat acele detalii aflate în raza atingerii cu mâna.   
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Nr.  

magaziei/ 

tancului 

Structura 

 

Mijloace 

permanente de 

acces 

Platformă  

temporară 

 

Plute  Scări  Acces  

direct 

Alte  

mijloace  

(a se preciza) 

F.P. Picul prova       

A.P. Picul pupa       

Magazii de marfă Ramele gurii de magazie dinspre 

borduri  

      

Tablele înclinate ale plafonului 

superior 

      

Înveliş cheson superior       

Punte transversală        

Înveliş tanc din dublu bordaj        

Perete transversal       

Tablele înclinate ale tancului de 

gurnă 

      

Înveliş cheson inferior       

Partea superioară a tancului       

Tancuri laterale  

superioare 

Structura sub punte       

Învelişul bordajului şi structura       

Tablele înclinate şi structura       

Cadre şi pereţi etanşi       

Tancuri de gurnă  Tablele înclinate şi structura        

Învelişul bordajului şi structura       

Structură fund       

Cadre şi pereţi etanşi       

Tancuri din dublu  

bordaj 

Învelişul bordajului şi structura       

Învelişul interior şi structura       

Cadre şi pereţi etanşi       

Structură dublu fund       

Structură internă cheson superior       

Structură internă cheson inferior 

 

 

      



187 

Tancuri laterale 

de la  

mineraliere 

Sub punte şi structura       

Învelişul bordajului şi structura       

Învelişul bordajului vertical 

întărit şi structura 

      

Perete longitudinal şi structura       

Cadru perete longitudinal şi 

structura 

      

Învelişul şi structura fundului       

Traverse nepuntate /stringheri       

 

  
 
Istoricul mărfurilor în vrac cu proprietăţi corozive (de ex. cu conţinut mare de sulf) 
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   3. Inspecţii efectuate de către proprietarul navei   

 

   Utilizând un format similar aceluia prezentat în tabelul de mai jos (care este dat ca exemplu), 

proprietarul navei trebuie să furnizeze detaliile cu privire la rezultatele inspecţiilor efectuate în ultimii 

trei ani - în conformitate cu cerinţele Codului - pentru toate MAGAZIILE DE MARFĂ, TANCURILE 

DE BALAST şi SPAŢIILE GOALE situate în zona suprafeţei de încărcare.   

 

       

 

Nr. 

magaziei/tancului 

Protecţia 

anticoro-

zivă  

(1) 

Extinderea 

stratului 

de 

protecţie  

(2) 

Starea 

stratului 

de 

protecţie 

(3) 

Deteriorarea 

construcţiei  

(4) 

Istoricul 

tancului şi 

magaziei  

(5) 

 
Magazii de marfă      

 

Tancuri laterale  

superioare 

     

 
Tancuri de gurnă      

 

Tancuri din dublu 

bordaj 

     

 

Tancuri din dublu 

fund 

     

 
Chesoane superioare      

 
Chesoane inferioare      

 

Tancuri laterale  

(mineraliere) 

     

 
Picul prova      

 
Picul pupa      

 
Spaţii diverse:      

 

   Notă:    

 

    Indicaţi tancurile care sunt utilizate pentru hidrocarburi/balast   

 

   1) HC = strat de protecţie dur; SC = strat de protecţie moale; SH = strat semidur; NP = fără protecţie  

 

   2) U = partea superioară; M = partea din mijloc; L = partea inferioară; C = în întregime  

  

   3) G = bună; F = satisfăcătoare; P = nesatisfăcătoare; RC = reacoperită (în ultimii trei ani)   

    

   4) N = fără deteriorări constatate; Y = deteriorări constatate, descrierea constatărilor va fi anexată la 

acest chestionar  

  

   5) DR = avarii şi reparaţii; L = scurgeri CV = transformare (descrierea va fi anexată la acest 

chestionar)   

 

  

 

Numele reprezentantului  

proprietarului navei: 

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

 
Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Rapoarte de inspecţii ale controlului statului portului   

 

  

 

Lista rapoartelor de inspecţie a controlului statului portului, care conţin deficienţe referitoare la 

elementele structurale ale corpului navei şi informaţii corespunzătoare cu privire la remedierea acestor 

deficienţe: 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

Sistemul de management al siguranţei   

 

  

 

Lista neconformităţilor în legătură cu întreţinerea corpului navei, inclusiv măsurile corective 

corespunzătoare: 

  
  
  
  
  
  
 

Numele şi adresa firmei autorizate să efectueze măsurătorile de grosime:   
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ANEXA Nr. 5  

 

PROCEDURI PENTRU APROBAREA ŞI CERTIFICAREA UNEI FIRME ANGAJATE ÎN 

EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR DE GROSIME LA STRUCTURILE CORPULUI NAVEI 

 

   1. Aplicare   

 

    Aceste Instrucţiuni se aplică la certificarea firmei care se intenţionează a fi angajată pentru 

efectuarea măsurătorilor de grosime la elementele structurale ale corpului navelor.   

 

   2. Procedurile pentru aprobare și certificare 

 

    Prezentarea documentelor   

 

   2.1. Următoarele documente trebuie să fie transmise unei organizaţii recunoscute de către 

Administraţie în scopul aprobării:   

 

   .1 descrierea generală a firmei, de exemplu structură de organizare şi administrare;   

 

   .2 experienţa firmei în ceea ce priveşte efectuarea măsurătorilor de grosime la elementele structurale 

ale corpului navelor;   

 

   .3 experienţa profesională a specialiştilor, şi anume experienţa acestora în calitate de operator care 

efectuează măsurători de grosime, cunoştinţele tehnice şi experienţă cu privire la structura corpului 

navei etc. Operatorii trebuie să fie calificaţi conform unei norme industriale recunoscute pentru 

încercarea nedistructivă (NDT);   

 

   .4 echipamentul utilizat la efectuarea măsurătorilor de grosime, cum ar fi echipamentul de examinare 

cu ultrasunete şi metodele pentru întreţinerea sau calibrarea sa;   

 

   .5 un ghid pentru operatorii care efectuează măsurători de grosime;   

 

   .6 programe de instruire pentru specialiştii care efectuează măsurători de grosime; şi   

 

   .7 formularul de înregistrare a măsurătorii în conformitate cu metodele recomandate pentru 

efectuarea măsurătorilor de grosime (a se vedea anexa 8A/8B).   

 

    Auditarea firmei   

 

   2.2. Dacă documentele care au fost transmise sunt considerate satisfăcătoare, firma trebuie să fie 

auditată pentru verificarea că organizarea şi administrarea acesteia corespund datelor conţinute în 

documentele transmise şi că aceasta poate să efectueze măsurătorile de grosime la elementele 

structurale ale corpului navelor.   

 

   2.3. Certificarea este condiţionată de demonstrarea la bordul navei a capacităţii de efectuare a 

măsurătorilor de grosime, precum şi de rapoartele privind măsurătorile de grosime care conţin rezultate 

satisfăcătoare.   

 

   3. Certificarea   

 

   3.1 La obţinerea rezultatelor satisfăcătoare atât la auditarea firmei conform prevederilor de la 2.2 cât 

şi la încercările demonstrative conform prevederilor de la 2.3, Administraţia va elibera un certificat de 

aprobare, precum şi un aviz care atestă faptul că sistemul utilizat de firmă pentru efectuarea 

măsurătorilor de grosime a fost aprobat.   

act:388864%2066773017
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   3.2 Reînnoirea sau confirmarea certificatului trebuie să fie efectuată la intervale de timp care nu 

depăşesc trei ani de la verificarea că sunt menţinute condiţiile iniţiale.   

 

   4. Raportarea oricărei modificări la sistemul certificat pentru efectuarea măsurătorilor de 

grosime 

   

    În cazul în care se efectuează vreo modificare la sistemul utilizat de firmă pentru efectuarea 

măsurătorilor de grosime, această modificare trebuie să fie imediat raportată organizaţiei recunoscute 

de către Administraţie. O nouă auditare trebuie să fie efectuată dacă Administraţia consideră necesar.  

  

   5. Anularea aprobării 

 

   Aprobarea poate fi anulată si certificatul retras în următoarele cazuri: 

 

.1 atunci când măsurătorile au fost incorect efectuate sau rezultatele au fost incorect comunicate; 

 

.2 atunci când inspectorul a constatat vreo deficienţă la sistemul aprobat pentru efectuarea 

măsurătorilor de grosime de către firmă; şi 

 

.3 atunci când firma nu a informat Administraţia cu privire la orice modificări la care se face 

referire în paragraful 4. 
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ANEXA Nr. 6  

 

PRINCIPII APLICABILE LA ÎNTOCMIREA RAPORTULUI DE INSPECŢIE   

 

    În principiu, la vrachierele care fac obiectul acestui Cod, inspectorul trebuie să includă următoarele 

informaţii în raportul său de inspecţie cu privire la elementele structurale ale corpului navei şi la 

instalaţiile cu tubulaturi, dacă este relevant pentru inspecţie.   

Structura conținutului raportului poate diferi în funcție de sistemul de raportare al Administrației. 

 

   1. Generalităţi   

 

   1.1. Un raport de inspecţie trebuie să fie întocmit în următoarele cazuri: 

   

   .1 în legătură cu începerea, continuarea şi/sau terminarea inspecţiilor periodice ale corpului navei, şi 

anume inspecţiile anuale, intermediare şi de reînnoire, după caz;   

 

   .2 dacă au fost constatate deteriorări sau defecte la elementele structurale;   

 

   .3 dacă au fost efectuate reparaţii, înlocuiri sau modificări; şi   

 

   .4 dacă s-a impus sau a fost anulată condiţia de menţinere a clasei (recomandarea).   

 

   1.2. Raportul de inspecţie trebuie să furnizeze:   

 

   .1 dovada că inspecţiile prevăzute au fost efectuate în conformitate cu cerinţele aplicabile;   

 

   .2 documentaţia cu privire la inspecţiile efectuate, inclusiv constatările, reparaţiile efectuate şi 

condiţia de menţinere a clasei (recomandarea) impusă sau anulată;   

 

   .3 înregistrările inspecţiilor, inclusiv măsurile luate, care vor face parte dintr-un sistem de înregistrări 

de documente care poate fi prezentat la un audit. Rapoartele de inspecţie trebuie să fie păstrate în 

dosarul raportului de inspecţie care trebuie să se afle la bordul navei;   

 

   .4 informaţiile pentru planificarea viitoarelor inspecţii; şi   

 

   .5 informaţiile care pot fi utilizate pentru respectarea regulilor şi indicaţiilor în ceea ce priveşte 

menţinerea clasei.   

 

   1.3. Dacă o inspecţie cuprinde diferite locuri de inspecţie, atunci trebuie să fie întocmit un raport 

pentru fiecare etapă a inspecţiei. Înaintea continuării sau terminării inspecţiei, o listă a elementelor care 

fac obiectul inspecţiei trebuie să fie pusă la dispoziţia următorului inspector desemnat, împreună cu 

constatările corespunzătoare şi cu indicarea dacă s-a constatat că elementul este într-o stare 

satisfăcătoare. Măsurătorile de grosime şi proba la tancuri trebuie să fie indicate de asemenea 

următorului inspector.   

 

   2. Volumul inspecţiei   

 

   2.1. Indicarea compartimentelor care au făcut obiectul unei inspecţii generale.   

 

   2.2. Indicarea locurilor din fiecare tanc de balast şi magazie de marfă, inclusiv capacele şi ramele 

gurilor de magazie care au făcut obiectul unei inspecţii amănunţite, împreună cu informaţiile asupra 

mijloacelor de acces utilizate.   
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   2.3. Indicarea locurilor din fiecare tanc de balast şi magazie de marfă, inclusiv capacele şi ramele 

gurilor de magazii, unde s-au efectuat măsurători de grosime.   

 

   Notă:   Indicarea locurilor care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi a măsurătorilor de grosime 

trebuie să includă, cel puţin, o confirmare cu descrierea diferitelor elemente structurale care corespund 

cerinţelor aplicabile din partea B din anexa A, în funcţie de tipul de inspecţie periodică şi vechimea 

navei.  

 

    În cazul în care se prevede doar o inspecţie parţială, de exemplu un cadru transversal întărit, doi 

pereţi transversali selectaţi din magazia de marfă, indicarea trebuie să includă locul din fiecare tanc de 

balast şi magazie de marfă prin menţionarea numărului de coastă.   

 

   2.4. În cazul zonelor din tancurile de balast şi magaziile de marfă, la care se constată că stratul de 

protecţie este într-o stare BUNĂ şi la care volumul inspecţiilor amănunţite şi/sau măsurătorilor de 

grosime a fost stabilit în mod special, elementele structurale care fac obiectul examinării speciale 

trebuie să fie indicate.   

  

   2.5. Indicarea tancurilor supuse probei tancului.   

 

   2.6. Indicarea instalaţiilor cu tubulaturi de pe punte şi din magaziile de marfă, tancurile de balast, 

tunelurile pentru tubulaturi, coferdamuri şi spaţiile goale unde:   

 

  .1 a fost efectuată examinarea, inclusiv examinarea internă a tubulaturii cu valvule şi accesorii, 

precum şi măsurătorile de grosime, după caz; şi   

 

    .2 a fost efectuată proba de funcţionare la presiunea nominală.   

 

   3. Rezultatele inspecţiei   

 

   3.1. Tipul, extinderea şi starea stratului de protecţie din fiecare tanc, după caz, (BUNĂ, 

SATISFĂCĂTOARE sau NESATISFĂCĂTOARE). 

   

   3.2. Starea elementelor structurale din fiecare compartiment cu următoarele informaţii, după caz:  

  

   .1 indicarea constatărilor, cum ar fi:  

  

    .1 coroziune, cu descrierea locului, tipului şi extinderii;   

 

    .2 zone cu coroziune substanţială;   

 

    .3 fisuri sau crăpături, cu descrierea locului şi extinderii;   

 

    .4 flambaj, cu descrierea locului şi extinderii; şi   

 

    .5 deformări, cu descrierea locului şi extinderii;   

 

   .2 indicarea compartimentelor în care nu s-au constatat deteriorări sau defecte ale elementelor 

structurale. Raportul poate să fie completat cu schiţe sau fotografii ale avariilor sau reparaţiilor; şi  

  

   .3 raportul măsurătorilor de grosime trebuie să fie verificat şi semnat de către inspectorul care a 

controlat măsurătorile efectuate la bordul navei.   

 

   4. Măsuri luate în urma constatărilor   
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   4.1. Dacă inspectorul desemnat consideră că sunt necesare reparaţii, fiecare element care va fi reparat 

trebuie să fie indicat într-o listă numerotată. De fiecare dată când se efectuează reparaţii, trebuie să fie 

consemnate detaliile cu privire la reparaţiile efectuate şi să se facă o trimitere specială la elementele 

corespunzătoare din lista numerotată.   

 

   4.2. Reparaţiile efectuate trebuie să fie consemnate cu indicarea:   

 

    .1 compartimentului;   

 

    .2 elementului structural;   

 

    .3 metodei de reparaţie (şi anume înlocuirea sau modificarea), inclusiv:   

 

     .1 gradul oţelului şi eşantionajele (dacă sunt diferite de original); şi   

 

     .2 schiţe sau fotografii ale avariilor sau reparaţiilor, după caz;   

 

    .4 volumului reparaţiilor; şi   

 

    .5 încercărilor din cadrul examinării nedistructive (NDT)/încercărilor.     

 

   4.3. În cazul în care reparaţiile nu au fost terminate la sfârşitul inspecţiei, trebuie să fie impusă o 

condiţie de menţinere a clasei/recomandare cu indicarea limitei de timp pentru efectuarea reparaţiilor. 

Pentru a furniza informaţiile corecte şi suficiente inspectorului desemnat să inspecteze reparaţiile, 

condiţia de menţinere a clasei/recomandarea trebuie să fie suficient de detaliată conţinând indicarea 

fiecărui element structural ce va fi reparat. În cazul indicării unor reparaţii extinse, se poate consulta 

raportul de inspecţie.   
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ANEXA Nr. 7  

 

RAPORTUL DE EVALUARE A STĂRII NAVEI  

(Raportul sintetic al datelor privind corpul) 

 

Eliberat la încheierea inspecţiei de reînnoire   

 

    Caracteristici generale   

 

    

 

Numele navei: Numărul de identificare 

atribuit de 

Administraţie/organizaţia 

recunoscută: 

 
Numărul IMO: 

 

 

Portul de înmatriculare: 

 

Pavilionul naţional: 

 

 

Deadweightul  

(tone metrice) 

  

Tonaj brut: 

 

 

 

       Naţional:  

       Certificat ITC (1969): 

 
Data construcţiei: Simbolul de clasă: 

 

 

Data transformării majore:  

 

 

Tipul transformării:  

   
 

 

   1. Subsemnatul a verificat şi a considerat satisfăcătoare rapoartele de inspecţie şi documentele 

menţionate mai jos.   

 

   2. Un rezumat al inspecţiei va fi anexat la acest document, pe o foaie numerotată cu numărul 2.  

  

   3. Inspecţia de reînnoire a fost încheiată în conformitate cu prezentul Cod la data de . . . . . . . .   

 

    

 

Raportul de evaluare a stării navei 

(raportul sintetic al datelor privind  

corpul) întocmit de 

Nume  

Semnătura 

Funcţia 

 
Sediul Data  

 

Raportul de evaluare a stării navei 

(raportul sintetic al datelor privind  

corpul) verificat de 

Nume  

Semnătura 

Funcţia 

 
Sediul Data  

 

    Rapoarte şi documente anexate:   

   1)    

   2)    

   3)    

   4)    

   5)    

   6)    
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    Conţinutul raportului de evaluare a stării navei   

 

    
 
Partea 1 - Caracteristicile navei: - Vezi pagina de dinainte 

 
Partea 2 - Generalităţi: - Unde şi cum a fost efectuată inspecţia 

 
Partea 3 - Inspecţia amănunţită: - Volumul (indicarea tancurilor sau magaziilor) 

 
Partea 4 - Măsurătorile de grosime: 

 

- Referire la raportul cu privire la măsurătorile de 

grosime 

  
- Scurtă descriere a locurilor măsurate 

  

- Formular separat cu indicarea spaţiilor/zonelor cu 

coroziune substanţială şi cu indicarea: 

  
   - reducerii grosimii 

  
   - gradului de coroziune 

 

 

Partea 5 
- Sistemul de protecţie anticorozivă a 

tancului: 

 

- Formular separat cu indicarea:  

  - locului unde se află stratul de protecţie 

  - stării în care se află stratul de protecţie  

(dacă există) 

 
Partea 6 - Reparaţii - Indicarea spaţiilor sau zonelor 

 

Partea 7 - Condiţia de menţinere a clasei 

(recomandări)/cerinţe impuse de statul 

de pavilion: 
 

 
Partea 8 - Note: - Defecte acceptabile 

  

- Orice puncte supuse atenţiei la viitoarele inspecţii, 

de exemplu zonele suspecte 

  

- Inspecţia anuală sau intermediară extinsă în ceea 

ce priveşte deteriorarea stratului de protecţie 

 

Partea 9 - Concluzii - Declaraţie cu privire la evaluarea sau verificarea 

raportului de inspecţie 

 

Volumul măsurătorilor de grosime la navele care nu sunt construite conform Regulilor comune de 

construcţie ale IACS 

 

    Se face referire la raportul privind efectuarea măsurătorilor de grosime:   

 

     

 

Poziţia tancurilor sau zonelor1 cu coroziune substanţială sau 

a zonelor cu puncte de rugină profunde3 

Reducerea  

grosimii  

(%) 

Gradul de  

coroziune2 

Observaţii:  

(de ex. vezi  

schemele  

anexate) 

     
 

   Note:    

   1. Coroziune substanţială, şi anume 75% la 100% din limitele acceptabile de uzură.   

   2. P = rugină în puncte (piting)  

       C = coroziune, în general   

   3. Se va lua în considerare orice tablă a fundului care are o intensitate a pitingului de 20% sau mai 

mult, cu uzură în limitele coroziunii substanţiale sau care are o adâncime medie a ruginii în puncte 

(piting) de 1/3 sau mai mult din grosimea efectivă a tablei.   
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Volumul măsurătorilor de grosime la navele care sunt construite conform Regulilor comune de 

construcţie ale IACS 

 

    Se face referire la raportul privind efectuarea măsurătorilor de grosime:   

 

     

 
Poziţia tancurilor sau zonelor1 cu coroziune substanţială sau a 

zonelor cu puncte de rugină profunde3 

tm- tren 

(mm) 

Gradul de  

coroziune2 

Observaţii:  

(de ex. vezi  

schemele  

anexate) 

     
 

   Note:    

   1. Coroziune semnificativă, estinderea coroziunii este astfel încât evaluarea caracteristicilor  

       coroziunii indică o grosime măsurată între tren + 0,5 mm și tren. 

   2. P = rugină în puncte (piting)  

       C = coroziune, în general   

       Zonele cu puncte profunde de rugină evaluate în conformitate cu secțiunea 8.2 trebuie înregistrate 

în această coloană. 

 

    Sistemul de protecţie anticorozivă la tanc sau magazie   

 

     

 
Tancul/magazia Nr. 1  Sistemul anticoroziv la tancuri/magazii2 Starea acoperirii3 

 

Observaţii:  

 

     
 

   Note:    

   1. Toate tancurile de balast şi magaziile de marfă trebuie să fie indicate.   

   2. C = strat de protecţie;  

       NP = fără protecţie   

   3. Starea stratului de protecţie conform următorului standard:   

 

    BUNĂ - starea care prezintă doar puncte mici de rugină;   

 

    SATISFĂCĂTOARE - starea care prezintă deteriorări locale ale acoperirii de protecţie la marginile 

elementelor de rigidizare şi îmbinărilor sudate şi/sau rugină uşoară pe 20% sau mai mult din zonele 

examinate, dar fără a se ajunge la starea definită ca NESATISFĂCĂTOARE.   

 

    NESATISFĂCĂTOARE - starea care prezintă deteriorarea generală a stratului de protecţie pe 20% 

sau mai mult din zonele examinate, sau starea de rugină avansată pe 10% sau mai mult din zonele 

examinate.   

 

    Dacă se constată că starea stratului de protecţie este "NESATISFĂCĂTOARE", trebuie să se 

procedeze la efectuarea de inspecţii anuale extinse. Acest lucru se va nota în partea 8 din Cuprinsul 

raportului de evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor privind  corpul).   
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ANEXA Nr. 8A  

 

METODE RECOMANDATE PENTRU EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR DE GROSIME 

LA VRACHIERELE CU DUBLU BORDAJ CARE NU SUNT CONSTRUITE CONFORM 

REGULILOR DE CONSTRUCŢIE COMUNE ALE IACS 

 

   1. Aceste metode trebuie să fie utilizate la înregistrarea măsurătorilor de grosime conform 

prevederilor părţii B din anexa A.   

 

   2. Formularele de raportare TM1-DSBC, TM2-DSBC(i), TM2-DSBC(ii), TM3-DSBC, TM4- DSBC, 

TM5-DSBC şi TM6-DSBC (apendice 2), trebuie să fie utilizate, după caz, la înregistrarea 

măsurătorilor de grosime şi se va menţiona reducerea maximă admisibilă. Reducerea maximă 

admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   

 

   3. Apendicele 3 conţine schiţe orientative şi note cu privire la formularele de raportare precum şi 

metoda pentru efectuarea măsurătorilor de grosime.   

 

   4. Formularele de raportare trebuie, dacă este cazul, să fie suplimentate cu datele prezentate în 

schiţele elementelor structurale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 Această anexă este o recomandare 
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Apendice 1   

 

CARACTERISTICI GENERALE 

 

    Numele navei: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. 

    Numărul IMO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………   

    Numărul de identificare atribuit de societatea de clasificare sau Administraţie: . . . . . . . . . . . . . . . . .    

    Portul de înmatriculare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

    Tonajul brut: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..   

    Deadweight: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ………..   

    Data construirii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….   

    Societatea de clasificare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Numele firmei care a efectuat măsurătorile de grosime: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Firma care a efectuat măsurătorile de grosime este certificată de:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Număr de certificat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

    Certifica valabil de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

    Locul efectuării măsurătorii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Prima dată la care s-au efectuat măsurători: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Ultima dată la care s-au efectuat măsurători: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Inspecţia de reînnoire sau inspecţia intermediară* este planificată: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Detalii cu privire la echipamentul de măsurare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Calificarea operatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Număr raport: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  care cuprinde un număr de. . . . . . . . . . . . . pagini 

 Numele operatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Numele inspectorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Semnătura operatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Semnătura inspectorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Ştampila oficială a firmei: . . . . . . . . . . . . . . . . .  Administraţia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

Ştampila oficială: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Se şterge după caz.  
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Apendice 2 

TM1-DSBC  

Raport privind efectuarea măsurătorilor de grosime la toate tablele punţii, tablele fundului şi tablele bordajului*  
 

Numele navei . . . . . . . . . . . . . Numărul IMO……………. Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . . . . .  

 POZIŢIE FILĂ  

 

POZIŢIE 
TABLĂ 

Nr. 
sau 
lit.  

Grosimea 
Iniţială (mm) 

Valoare înregistrată la prova Valoare înregistrată la pupa 

Reducere medie  
% 

Red. max. admisibilă (mm) 
 

Măsurători 
efectuate cu 

aparat 

Reducere  
Bb 

Reducere  
Tb 

Măsurători 
efectuate cu 

aparat 

Reducere  
Bb 

Reducere  
Tb 

 Bb Tb mm % mm % Bb Tb mm % mm % Bb Tb  

 
a 12-a din prova                 

 

 a 11-a                  

 a 10-a                  

 a 9-a                  

 a 8-a                  

 a 7-a                  

 a 6-a                  

 a 5-a                  

 a 4-a                  

 a 3-a                  

 a 2-a                  

 prima                  

 
La mijlocul 
navei 

                
 

 
Prima din pupa                 

 

 a 2-a                  

 a 3-a                  

 a 4-a                  
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 a 5-a                  

 a 6-a                  

 a 7-a                  

 a 8-a                  

 a 9-a                  

 a 10-a                  

 a 11-a                  

 a 12-a                  

       Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   * Se şterge după caz.  
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   Note la raportul TM1-DSBC:    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat la înregistrarea măsurătorilor de grosime după cum urmează:  

  

    .1 toate tablele punţii de rezistenţă din zona suprafeţei de încărcare;   

 

    .2 toate tablele chilei, tablele fundului şi ale santinei din zona suprafeţei de încărcare;   

 

    .3 tablele bordajului, inclusiv filele selectate care sunt expuse la vânt şi sunt situate în exteriorul 

zonei de marfă; şi   

 

    .4 toate filele care sunt expuse la vânt şi apă şi sunt situate în zona suprafeţei de încărcare.  

  

   2. Poziţia filei de tablă trebuie să fie indicată în mod clar, după cum urmează:   

 

    .1 pentru puntea de rezistenţă, se indică numărul filei de tablă situată în interior în raport cu 

tabla lăcrimară;   

 

    .2 pentru tabla fundului se indică numărul filei de tablă situată în exterior în raport cu chila; şi   

 

    .3 pentru tablele bordajului se indică numărul filei de tablă de sub fila de centură precum şi 

litera aşa cum se arată pe desfăşurata bordajului exterior.   

 

   3. Trebuie să fie înregistrate numai filele de tablă situate în exteriorul liniei deschiderilor.   

 

   4. Trebuie să fie efectuate măsurători în zonele prova şi pupa ale tuturor tablelor şi dacă tablele 

intersectează separaţiile de la tancul de marfă sau de balast, trebuie să fie înregistrate măsurători 

separate pentru zona de înveliş în dreptul fiecărui tip de tanc.   

 

   5. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   6. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   
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TM2-DSBC(i) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la învelişul exterior şi tablele punţii la nivelul secţiunilor transversale  

(una, două sau trei secţiuni transversale)  
   

   Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . .    

 TABLELE PUNŢII DE REZISTENŢĂ ŞI FILEI DE CENTURĂ 

  
PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 

CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ 
. . . 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ 

. . . 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ 

. . . 

 
POZ. FILĂ 

Nr. 

sau 
lit.  

Gros. 
iniţ.  

Red. max. 
admis. 

Măsură- 
tori efect. 
cu aparat 

Redu- 
cere Bb 

Redu- 
cere Tb 

Nr. 

sau 
lit.  

Gros. 
iniţ. 

Red. max. 
admis. 

Măsură- 
tori efect. 
cu aparat 

Redu- 
cere Bb 

Redu- 
cere Tb 

Nr. 

sau 
lit.  

Gros.  
iniţ. 

Red. max. 
admis. 

Măsură- 
tori efect. 
cu aparat 

Redu- 
cere Bb 

Redu- 
cere  
Tb 

 mm mm Bb Tb mm % mm % mm mm Bb Tb mm % mm % mm mm Bb Tb mm % mm % 

 Tabla lăcrimară                            

 
Prima filă din 
interior 

  
 

       
  

        
 

      

 a 2-a                            

 a 3-a                            

 a 4-a                            

 a 5-a                            

 a 6-a                            

 a 7-a                            

 a 8-a                            

 a 9-a                            

 a 10-a                            

 a 11-a                            

 a 12-a                            

 a 13-a                            

 a 14-a                            

 Fila centrală                            

 Fila de centură                            
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TOTAL ZONA 

SUPERIOARĂ 

  

 

       

  

        

 

      

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM2-DSBC(i)    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat la înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la tablele 

punţii de rezistenţă şi filei de centură la nivelul secţiunilor transversale:   

     

    Una, două sau trei secţiuni din zona suprafeţei de încărcare, cuprinzând elementele structurale (1), 

(2) şi (3), aşa cum se arată în schiţele secţiunilor transversale tipice (apendicele 3).   

 

   2. Trebuie să fie înregistrate numai tablele punţii situate în exteriorul liniei deschiderilor.   

 

   3. Zona superioară cuprinde tablele punţii, tabla lăcrimară şi fila de centură (inclusiv tabla gutieră 

rotunjită).   

 

   4. Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători.   

 

   5. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   6. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   
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TM2-DSBC(ii) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la învelişul exterior şi tablele punţii la nivelul secţiunilor transversa le  

(una, două sau trei secţiuni transversale)   
 
Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . .  

 ÎNVELIŞUL EXTERIOR 

  

PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ  

CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  
. . . 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ  

CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  
. . . 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ  

CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  
. . . 

 POZ.  
FILĂ 

Nr.  
sau 
lit.  

Gros.  
iniţ. 

Red.  
max. 

admis. 

Măsu-  
rători 

Redu-  
cere  

Bb 

Redu-  
cere  

Tb 

Nr.  
sau 
lit.  

Gros.  
iniţ. 

Red.  
max. 

admis. 

Măsu-  
rători 

Redu-  
cere 

Bb 

Redu-  
cere  

Tb 

Nr.  
sau 

lit.  

Gros.  
iniţ. 

Red.  
max. 

admis. 

Măsu-  
rători 

Redu-  
cere  

Bb 

Redu-  
cere  

Tb 

 mm mm Bb Tb mm % mm % mm mm Bb Tb mm % mm %  mm mm Bb Tb mm % mm % 

 

Prima de  

sub tabla 
lăcrima-ră 

                           

 a 2-a                            

 a 3-a                            

 a 4-a                            

 a 5-a                            

 a 6-a                            

 a 7-a                            

 a 8-a                            

 a 9-a                            

 a 10-a                            

 a 11-a                            

 a 12-a                            

 a 13-a                            

 a 14-a                            

 a 15-a                            

 a 16-a                            

 a 17-a                            

 a 18-a                            
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 a 19-a                            

 a 20-a                            

 
Fila  

de chilă 
                           

 
TOTAL  
FUND 

                           

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM2-DSBC(ii)    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat la înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la învelişul 

exterior la nivelul secţiunilor transversale:   

 

    Două sau trei secţiuni din zona suprafeţei de încărcare, cuprinzând elementele structurale (3), (4), 

(5) şi (6), aşa cum se arată în schiţele secţiunilor transversale tipice (apendicele 3).   

 

   2. Zona fundului navei cuprinde chila, tablele fundului şi tablele santinei.   

 

   3. Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători.   

 

   4. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   5. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   
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TM3-DSBC   

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la elementele longitudinale la nivelul secţiunilor transversale 

(una, două sau trei secţiuni transversale) 
 

   Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . .  

  
PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 

CORESPUNZĂTOARE  
NUMĂRULUI DE COASTĂ . . . 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE  

NUMĂRULUI DE COASTĂ . . . 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE  

NUMĂRULUI DE COASTĂ . . . 

 

ELE-  
MENT 

STRUC-  
TURAL 

Elem.  
Nr.  

Gros.  

iniţ. 

Red.  
max. 

admis. 

Măsu-  

rători 

Redu-  
cere  

 
Bb 

Redu-  
cere  

 
Tb 

Elem.  
Nr.  

Gros.  

iniţ. 

Red.  
max. 

admis. 

Măsu-  

rători 

Redu-  
cere  

 
Bb 

Redu-  
cere  

 
Tb 

Elem  

Nr.  

Gros.  

iniţ. 

Red.  
max. 

admis. 

Măsu-  

rători 

Redu-  
cere  

 
Bb 

Redu-  
cere  

 
Tb 

  mm mm Bb Tb mm % mm % mm mm Bb Tb mm % mm %  mm mm Bb Tb mm % mm % 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM3-DSBC:   

  

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat la înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la elementele 

longitudinale la nivelul secţiunilor transversale: 

   

    Două sau trei secţiuni din zona suprafeţei de încărcare, cuprinzând elementele structurale de la (10) 

până la (25), aşa cum se arată în schiţele secţiunilor transversale tipice (apendicele 3).   

 

   2. Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători.   

 

   3. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   4. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   
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TM4-DSBC 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la elementele structurale transversale din tancurile de apă de balast din dublu fund, de gurnă şi 

laterale superioare  
 

   Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . .  

 DESCRIEREA TANCULUI 

 POZIŢIA ELEMENTULUI STRUCTURAL 

 ELEMENT  
STRUCTURAL 

ELEMENT 

Grosimea  
iniţială 

Red.  
max. admis. 

Măsurători 
Reducere  

Bb 
Reducere  

Tb 

 mm mm Bb Tb mm % mm % 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM4-DSBC:    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat la înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la elementele 

structurale transversale, cuprinzând elementele structurale corespunzătoare de la (30) până la (34), aşa 

cum se arată în schiţele secţiunilor transversale tipice (apendicele 3).   

 

   2. Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în apendicele 3.   

 

   3. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   4. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   
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TM5-DSBC   

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la pereţii transversali etanşi la apă din magaziile de marfă  
 

   Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . .  

 POZIŢIA ELEMENTULUI STRUCTURAL                                                                                       NR. DE COASTĂ: 

 ELEMENT STRUCTURAL (ÎNVELIŞ/RIGIDIZARE) 

  
Grosimea  

iniţială 
Red.  

max. admis. 
Măsurători 

Reducere  
Bb 

Reducere  
Tb 

  mm mm Bb Tb mm % mm % 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM5-DSBC:    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat la înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la pereţii 

transversali etanşi la apă din magaziile de marfă.  

  

   2. Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în apendicele 3.   

 

   3. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   4. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   
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TM6-DSBC 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la diferite elemente structurale  
   

 
    Numele navei . . . . . . . . . . . Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . . . Nr. IMO: . . . . . . . . . . .   

 ELEMENTUL STRUCTURAL: SCHIŢĂ 

 POZIŢIA ELEMENTULUI STRUCTURAL: 

 

  
DESCRIERE 

Grosimea  
iniţială 

Reducerea 
maximă 

admisibilă 
Măsurători 

Reducere  
Bb 

Reducere  
Tb 

 mm mm Bb Tb mm % mm % 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM6-DSBC:    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat la înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la diferite 

elemente structurale, inclusiv elementele structurale (28) și altele, de exemplu, învelişul punţii între 

gurile de magazie, capacele gurilor de magazie, aşa cum se indică în schiţele secţiunilor transversale 

tipice (apendicele 3).   

 

   2. Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în apendicele 3.   

 

   3. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   4. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   
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APENDICE 3   

 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND MĂSURĂTORILE DE GROSIME - NAVE CU DUBLU BORDAJ 

CARE NU SUNT CONSTRUITE CONFORM REGULILOR DE CONSTRUCŢIE COMUNE 

ALE IACS CSR  

 

Secţiune transversală tipică cu indicarea elementelor longitudinale şi transversale   

(Vrachier cu dublu bordaj) 
 

 
   

 

Rapoartele  
TM2-DSBC (i) &(ii) 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul  
TM3-DSBC 

 

1. Tabla punţii de rezistenţă 

2. Lăcrimara 

3. Centura 

4. Tablele bordajului 

5. Tablele santinei 

6. Tablele fundului 

7. Chila 

8. Longitudinalele de punte 

9. Curenţi de punte 

10. Longitudinalele de centură 

11. Tablele fundului tancului lateral 

superior 

12. Longitudinalele fundului tancului 

lateral superior 

13. Longitudinalele fundului 

14. Suporţi laterali din dublu fund 

15. Longitudinalele de gurnă 

16. Longitudinalele bordajului, dacă 

există 

17. Tablele dublului fund 

18. Longitudinalele dublului fund 

19. Tablele plafonului tancului de gurnă 

20. Longitudinalele plafonului tancului 

de gurnă 

31. Tabla dublu bordajului 

- Longitudinalele dublu bordajului 

- Curenţii orizontali din tancurile 

laterale de balast 

    

 

Raportul  

TM4-DSBC  
Raportul  

TM6-DSBC 

 

23. Varangele tancului din dublu fund 

25. Cadrele transversale ale tancului 

de gurnă 

34. Cadru transversal întărit 

- Cadrele transversale ale tancului 

lateral superior 

 

28. Ramele gurii de magazie 

- Tablele punţii între gurile de magazii 

- Capacele gurilor de magazie  
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Secţiune transversală tipică cu indicarea elementelor longitudinale şi transversale 

(Mineraliere)   

 

 

 
   

 

 
Raportul  

TM2-DSBC (i) şi (ii) 

 

 
Raportul TM3-DSBC 

 

 
Raportul TM4-DSBC 

 

1. Tabla punţii de rezistenţă  

2. Lăcrimara 

3. Centura 

4. Tablele bordajului 

5. Tablele santinei 

6. Tablele fundului 

7. Chila  

 

8. Longitudinale de punte  

9. Curenţi de punte  

10. Longitudinalele de centură  

11. Fila superioară a peretelui 

longitudinal  

12. Longitudinalele fundului  

13. Suporţi laterali din dublu fund  

14. Longitudinalele de gurnă  

15. Fila inferioară a peretelui 
longitudinal  

16. Longitudinalele bordajului  

17. Tablele peretelui longitudinal 

(rămas)  

18. Longitudinalele peretelui 

longitudinal  

19. Tablele dublu fundului  

20. Longitudinalele dublului fund  

21.  

22.  

23.  
24. 

 

25. Traversele punţii în tancul central  

26. Traversele fundului în tancul central  

27. Traversele punţii în tancul lateral  

28. Montant întărit al învelişului de 

bordaj 

29. Montant întărit al peretelui 

longitudinal  

30. Traversă de fund în tancul lateral  

31. Traverse nepuntite 
32. Platbanda osaturii întărite 

transversale  

33. Varangele din dublu fund  

34.  

35. 

   

 
Raportul  

TM6-DSBC 

 

 

36. Ramele gurilor de magazii  

37. Tablele punţii între gurile de 

magazii 

38. Capacele gurilor de magazii  

39.  

40. 
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Schiţa secţiunii transversale (vrachier cu dublu bordaj şi mineraliere)   

 

 

   Schiţa se poate utiliza pentru acele nave la care nu se poate aplica secţiunea tipică transversală.   

 

 

 
   

 

 
Raportul  

TM2-DSBC (i) şi (ii) 

 
 

 

 

 

 

 

Raportul TM3-DSBC 

 

1. Tabla punţii de rezistenţă 

2. Lăcrimara 
3. Centura 

4. Tablele bordajului 

5. Tablele santinei 

6. Tablele fundului 

7. Chila 

8. Longitudinalele de punte 

9. Curenţi de punte 
10. Longitudinalele pe centură 

11. Tablele fundului tancului lateral 

superior 

12. Longitudinalele fundului tancului 

lateral superior 

13. Longitudinalele fundului 

14. Suporţi laterali din dublu fund 

15. Longitudinalele de gurnă 

 

16. Longitudinalele bordajului, dacă 

există 
17. Tablele dublului fund 

18. Longitudinalele dublului fund 

19. Tablele plafonului tancului de gurnă 

20. Longitudinalele plafonului tancului 

de gurnă  

31. Tabla dublu bordajului 

- Longitudinalele dublu bordajului  

- Curenţii orizontali din tancurile 

laterale de balast 

    

 
Raportul  

TM4-DSBC 
 

Raportul  

TM6-DSBC 

 

23. Varangele tancului din dublu fund 

25. Cadrele transversale ale tancului 

de gurnă 

34. Cadru transversal întărit 

- Cadrele transversale ale tancului 

lateral superior 

 

28. Ramele gurii de magazie 

- Tablele punţii între gurile de magazii  

- Capacele gurilor de magazie  
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Zonele care trebuie să facă obiectul unei inspecţii amănunţite şi măsurătorilor de grosime 

 

Vrachiere cu dublu bordaj   

 

    Zonele care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi măsurătorilor de grosime - zonele de la (A) până la 

(E), aşa cum au fost definite în anexa 1 din partea B - Grosimi ce trebuie să fie înregistrate în 

formularele TM3-DSBC, TM4-DSBC, TM5-DSBC şi TM6-DSBC, după caz.   

 

Secţiune transversală tipică   

 

 

 
   

 

Un perete transversal din magazia de marfă   

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

act:388864%2066772790
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Mineraliere   

 

    Zonele care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi măsurătorilor de grosime - zonele (A), (C), (D) şi 

(E), aşa cum au fost definite în anexa 1 din partea B - Grosimi ce trebuie să fie înregistrate în 

formularele TM3- DSBC, TM4-DSBC, TM5-DSBC şi TM6-DSBC, după caz.   

 

Inspecţie amănunţită secţiune transversală tipică   

 

 

 
   

Zona inspecţiei 

amănunţite 

 

 

 

Perete transversal tipic   

 

 

 
   

 

act:388864%2066772790
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Zone tipice ale tablelor punţii şi structurii de sub punte situate în interiorul liniei deschiderilor între 

gurile de magazii 

   

 

Zona E   

 

 

 
 

Grosimile trebuie să fie înregistrate în formularul TM1-DSBC   

 

 

 

 

 

 

 

Coastă obişnuită în tancul din dublu bordaj   
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Cadre în tancul din dublu bordaj 

 

Zona (B) 

 

  

Coastă transversală obişnuită în tancul din 

dublu bordaj 

Structură longitudinală obişnuită în 

tancul din dublu bordaj 

 

Grosimile trebuie să fie indicate în formularul TM4-DSBC 
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ANEXA Nr. 8B  

 

METODE RECOMANDATE PENTRU EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR DE GROSIME 

LA VRACHIERELE CU DUBLU BORDAJ CARE SUNT CONSTRUITE CONFORM 

REGULILOR DE CONSTRUCŢIE COMUNE ALE IACS 

 

   1. Aceste metode trebuie să fie utilizate la înregistrarea măsurătorilor de grosime la navele care sunt 

construite conform Regulilor de construcţie comune ale IACS.   

 

   2. Formularele de raportare TM1-DSBC(CSR), TM2-DSBC(CSR) (i), TM2-DSBC(CSR) (ii), TM3-

DSBC(CSR), TM4- DSBC(CSR), TM5-DSBC(CSR) şi TM6-DSBC(CSR) (a se vedea apendicele 2), 

trebuie să fie utilizate, după caz, la înregistrarea măsurătorilor de grosime. Grosimea de construcţie, 

grosimea adăugată voluntar și grosimea de reînnoire (grosimea minimă admisibilă) trebuie să fie  

indicate în formularele menţionate anterior.    

 

   3. Apendicele 3 conţine schiţe ajutătoare şi note care clarifică zonele unde trebuie efectuate  

măsurătorile cât şi formularele de raportare. 

 

   4. Formularele de raportare trebuie, dacă este cazul, să fie suplimentate cu datele prezentate în 

schiţele elementelor structurale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 Această anexă este o recomandare 
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Apendice 1   

 

CARACTERISTICI GENERALE 

 

    Numele navei: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… 

    Numărul IMO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………   

    Numărul de identificare atribuit de societatea de clasificare sau Administraţie: . . . . . . . . . . . . . . . . .    

    Portul de înmatriculare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . …. .   

    Tonajul brut: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………..   

    Deadweight: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………..   

    Data construirii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . …………   

    Societatea de clasificare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Numele firmei care a efectuat măsurătorile de grosime: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Firma care a efectuat măsurătorile de grosime este certificată de:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Număr certificat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………...   

    Certificat valabil de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .   

    Locul efectuării măsurătorii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Prima dată la care s-au efectuat măsurători: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Ultima dată la care s-au efectuat măsurători: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Inspecţia de reînnoire sau inspecţia intermediară* este planificată: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Detalii cu privire la echipamentul de măsurare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Calificarea operatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Număr raport: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  care cuprinde un număr de. . . . . . . . . . . . . pagini 

 Numele operatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Numele inspectorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Semnătura operatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Semnătura inspectorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Ştampila oficială a firmei . . . . . . . . . . . . . . . . .  Administraţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

Ştampila oficială: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Se şterge după caz.  
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Apendice 2   

Raport privind măsurătorile de grosime 

TM1-DSBC(CSR) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la toate tablele punţii, la toate tablele fundului sau tablele bordajului navei * 
 

Numele navei . . . . . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . .  

 
POZIŢIE 

FILĂ 
 

 

POZIŢIE 
TABLĂ 

Nr. 
sau 

lit.  

Grosimea de 
construcţie 

(mm) 

Adaosul 
voluntar de 

grosime 
(mm) 

Grosimea de 
reînnoire 

(mm) 
(a) 

Valoare înregistrată la prova Valoare înregistrată la pupa 

Adaosul de coroziune 
rămas mediu, 

 (mm) 
[(c1) + (c2)] / 2 

 

Grosimea 
măsurată 

 (mm) 

 (b1) 

Adaosul de coroziune 
rămas (mm) 
(c1)=(b1)-(a) 

Grosimea 
măsurată 

 (mm) 

 (b2) 

Adaosul de coroziune 
rămas (mm) 
(c2)=(b2)-(a) 

 Bb Tb Bb Tb Bb Tb Bb Tb Bb Tb 

 
a 12-a din 
prova 

                  

 a 11-a                   

 a 10-a                   

 a 9-a                   

 a 8-a                   

 a 7-a                   

 a 6-a                   

 a 5-a                   

 a 4-a                   

 a 3-a                   

 a 2-a                   

 prima                   

 
La mijlocul 

navei 

                  

 
Prima din 
pupa 

                  

 a 2-a                   
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 a 3-a                   

 a 4-a                   

 a 5-a                   

 a 6-a                   

 a 7-a                   

 a 8-a                   

 a 9-a                   

 a 10-a                   

 a 11-a                   

 a 12-a                   

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se șterge, după caz.  
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Note la raportul TM1-DSBC(CSR):    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat la înregistrarea măsurătorilor de grosime după cum urmează:   

 

    .1 toate tablele punţii de rezistenţă din zona suprafeţei de încărcare;   

 

   .2 toate tablele chilei, tablele fundului şi ale santinei din zona suprafeţei de încărcare;  

  

    .3 tablele bordajului, inclusiv filele selectate care sunt expuse la vânt şi apă din exteriorul zonei 

suprafeţei de încărcare; şi   

 

    .4 toate filele care sunt expuse la vânt şi apă din interiorul zonei suprafeţei de încărcare.  

  

   2. Poziţia filei de tablă trebuie să fie indicată în mod clar, după cum urmează:   

 

    .1 pentru puntea de rezistenţă, se indică numărul filei de tablă situată în interior în raport cu 

tabla lăcrimară;   

 

    .2 pentru tabla fundului se indică numărul filei de tablă situată în exterior în raport cu chila; şi   

 

    .3 pentru tablele bordajului se indică numărul filei de tablă de sub fila de centură precum şi 

litera, aşa cum se arată pe desfăşurata bordajului exterior.   

 

   3. Trebuie să fie înregistrate numai filele de tablă situate în exteriorul deschiderilor.   

 

   4. Trebuie să fie efectuate măsurători în zonele prova şi pupa ale tuturor tablelor şi fiecare 

măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.  

  

   5. Adaosul de coroziune rămas trebuie să fie înregistrat ca rezultatul grosimii măsurate minus 

grosimea de reînnoire. În cazul în care rezultatul este negativ, structura în cauză trebuie reînnoită și 

marcajul „R” trebuie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins între 0 și 0,5 mm (0 

inclusiv), structura în cauză trebuie remăsurată și marcajul „S" trebuie indicat în coloana din dreapta. 
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TM2-DSBC(CSR)(i)  

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la învelișul exterior și tablele punții (una, două sau trei secţiuni transversale) 
 

    Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . .   

 TABLELE PUNŢII DE REZISTENŢĂ ŞI A FILEI DE CENTURĂ 

  
PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ CORESPUNZĂTOARE 

NUMĂRULUI DE COASTĂ  
. . . 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ CORESPUNZĂTOARE 
NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ CORESPUNZĂTOARE 
NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

 POZI-ŢIE 
FILĂ 

Nr. 
sau 
lite- 

ră 

Grosi- 
mea de 
cons-
trucţie   
(mm) 

  

Adaosul 
voluntar de 

grosime 
(mm) 

Grosi- 
mea de 

reînnoire 
(mm) 

(a) 
 

Grosimea 
măsurată 

 (mm) 
 (b) 

Adaosul de 
coroziune rămas  

(mm) 
(b)-(a) 

Nr. 
sau 
lite- 

ră 

Grosi- 
mea de  
cons- 

trucţie    
(mm) 

Adaosul 
voluntar de 

grosime 
(mm) 

Grosi- 
mea de 

reînnoire 
(mm) 

(a) 
 

Grosimea 
măsurată 

 (mm) 
 (b) 

Adaosul de 
coroziune rămas  

 (mm) 
(b)-(a) 

Nr. 
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea de  
cons- 

trucţie    
(mm 

Adaosul 
voluntar 

de grosime 
(mm) 

Grosi- 
mea de 

reînnoire 

(mm) 
(a) 

Grosimea 
măsurată 

 (mm) 
 (b) 

Adaosul de 
coroziune rămas  

 (mm) 
 (b)-(a) 

 mm mm  Bb Tb Bb Tb mm mm  Bb Tb Bb Tb  mm mm  Bb Tb Bb Tb 

 
Tabla 
lăcrimară 

                              

 
Prima filă 
din interior 

                              

 a 2-a                               

 a 3-a                               

 a 4-a                               

 a 5-a                               

 a 6-a                               

 a 7-a                               

 a 8-a                               

 a 9-a                               

 a 10-a                               

 a 11-a                               

 a 12-a                               

 a 13-a                               

 a 14-a                               
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Fila centrală                               

 
Fila de 
centură 

                              

 

TOTAL 
ZONA 

SUPERI-

OARĂ 

                              

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM2-DSBC(CSR)(i):    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

secţiunile transversale ale tablelor punţii de rezistenţă şi filei de centură (una, două sau trei secţiuni din 

zona suprafeţei de încărcare, cuprinzând elementele structurale (1) şi (2), (3), aşa cum se arată în 

schiţele secţiunilor transversale tipice (apendicele 3)).   

 

   2. Trebuie să fie înregistrate numai tablele punţii situate în exteriorul liniei deschiderilor.    

 

   3. Zona superioară cuprinde tablele punţii, tabla lăcrimară şi fila de centură (inclusiv tabla gutieră 

rotunjită).   

 

   4. Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători.  

 

   5. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.  

 

   6. Adaosul de coroziune rămas trebuie să fie înregistrat ca rezultatul grosimii măsurate minus 

grosimea de reînnoire. În cazul în care rezultatul este negativ, structura în cauză trebuie reînnoită și 

marcajul „R” trebuie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins între 0 și 0,5 mm (0 

inclusiv), structura în cauză trebuie remăsurată și marcajul „S" trebuie indicat în coloana din dreapta. 
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TM2-DSBC(CSR)(ii)  

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la tablele învelișului exterior (una, două sau trei secţiuni transversale) 
 

    Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . .  . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . .   

 TABLELE BORDAJULUI 

  
PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ CORESPUNZĂTOARE 

NUMĂRULUI DE COASTĂ  
. . . 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ CORESPUNZĂTOARE 
NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ CORESPUNZĂTOARE 
NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

 POZI-ŢIE 
FILĂ 

Nr. 
sau 
lite- 

ră 

Grosi- 
mea de 
cons-
trucţie   
(mm) 

  

Adaosul 
voluntar de 

grosime 
(mm) 

Grosi- 
mea de 

reînnoire 
(mm) 

(a) 
 

Grosimea 
măsurată 

 (mm) 
 (b) 

Adaosul de 
coroziune rămas 

(mm) 
(b)-(a) 

Nr. 
sau 
lite- 

ră 

Grosi- 
mea de  
cons- 

trucţie    
(mm) 

Adaosul 
voluntar de 

grosime 
(mm) 

Grosi- 
mea de 

reînnoire 
(mm) 

(a) 
 

Grosimea 
măsurată 

 (mm) 
 (b) 

Adaosul de 
coroziune rămas 

(mm) 
(b)-(a) 

Nr. 
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea de  
cons- 

trucţie    
(mm 

Adaosul 
voluntar 

de grosime 
(mm) 

Grosi- 
mea de 

reînnoire 

(mm) 
(a) 

Grosimea 
măsurată 

 (mm) 
 (b) 

Adaosul de 
coroziune rămas 

(mm) 
 (b)-(a) 

 mm mm  Bb Tb Bb Tb mm mm  Bb Tb Bb Tb  mm mm  Bb Tb Bb Tb 

 
Tabla 
lăcrimară 

                              

 
Prima filă 
din interior 

                              

 a 2-a                               

 a 3-a                               

 a 4-a                               

 a 5-a                               

 a 6-a                               

 a 7-a                               

 a 8-a                               

 a 9-a                               

 a 10-a                               

 a 11-a                               

 a 12-a                               

 a 13-a                               

 a 14-a                               

 a 15-a                               
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 a 16-a                               

 a 17-a                               

 a 18-a                               

 a 19-a                               

 a 20-a                               

 
Fila chilei                               

 
TOTAL 
FUND 

                              

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM2-DSBC(CSR)(ii):    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

secţiuni transversale ale învelişului exterior (una, două sau trei secţiuni din zona suprafeţei de 

încărcare, cuprinzând elementele structurale (4), (5) şi (6) şi (7), aşa cum se arată în schiţele secţiunilor 

transversale tipice (apendicele 3)).   

 

   2. Zona fundului cuprinde chila, tablele fundului şi tablele santinei.   

 

   3. Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători.   

 

   4. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   5. Adaosul de coroziune rămas trebuie să fie înregistrat ca rezultatul grosimii măsurate minus 

grosimea de reînnoire. În cazul în care rezultatul este negativ, structura în cauză trebuie reînnoită și 

marcajul „R” trebuie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins între 0 și 0,5 mm (0 

inclusiv), structura în cauză trebuie remăsurată și marcajul „S" trebuie indicat în coloana din dreapta. 
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TM3-DSBC(CSR) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la elementele longitudinale (una, două sau trei secţiuni transversale) 
 

    Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . .  Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . .  

  
PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ CORESPUNZĂTOARE 

NUMĂRULUI DE COASTĂ  
. . . 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ CORESPUNZĂTOARE 
NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ CORESPUNZĂTOARE 
NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

 ELE-MENT 
STRUC- 
TURAL 

Nr. 
sau 

lite- 
ră 

Grosi- 
mea de 
cons-

trucţie   
(mm) 

  

Adaosul 
voluntar de 

grosime 
(mm) 

Grosi- 

mea de 
reînnoire 

(mm) 
(a) 

 

Grosimea 
măsurată 

 (mm) 
(b) 

Adaosul de 
coroziune rămas 

(mm) 
(b)-(a) 

Nr. 
sau 

lite- 
ră 

Grosi- 
mea de  
cons- 

trucţie    
(mm) 

 

Adaosul 
voluntar de 

grosime 
(mm) 

Grosi- 

mea de 
reînnoire 

(mm) 
(a) 

 

Grosimea 
măsurată 

 (mm)  
(b) 

Adaosul de 
coroziune rămas 

(mm) 
(b)-(a) 

Nr. 
sau 

lite- 
ră 

Grosi- 
mea de  
cons- 
trucţie    
(mm) 

Adaosul 
voluntar 

de grosime 
(mm) 

Grosi- 
mea de 

reînnoire 
(mm) 

(a) 

Grosimea 
măsurată 

(mm) 
 (b) 

Adaosul de 
coroziune rămas 

(mm) 
 (b)-(a) 

 Bb Tb Bb Tb Bb Tb Bb Tb Bb Tb Bb Tb 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM3-DSBC(CSR):  

   

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

elementele longitudinale la nivelul secţiunilor transversale (una, două sau trei secţiuni din zona 

suprafeţei de încărcare, cuprinzând elementele structurale corespunzătoare de la (8) până la (20) şi 

(31), aşa cum se arată în schiţa secţiunilor transversale tipice (apendicele 3)).   

 

   2. Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători. 

   

   3. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   4. Adaosul de coroziune rămas trebuie să fie înregistrat ca rezultatul grosimii măsurate minus 

grosimea de reînnoire. În cazul în care rezultatul este negativ, structura în cauză trebuie reînnoită și 

marcajul „R” trebuie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins între 0 și 0,5 mm (0 

inclusiv), structura în cauză trebuie remăsurată și marcajul „S" trebuie indicat în coloana din dreapta. 
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TM4-DSBC(CSR) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la elementele structurale transversale din tancurile de apă de balast din dublu fund, de gurnă şi 

laterale superioare  
 

    Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . .  Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . .  . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . .  

 

 
DESCRIEREA TANCULUI 

 

 POZIŢIA ELEMENTULUI STRUCTURAL 

 ELEMENT 
STRUCTURAL 

ELEMENT 

Grosimea de 

construcţie    
(mm) 

  

Adaosul voluntar 
de grosime 

(mm) 

Grosimea de 
reînnoire 

(mm) 
(a) 

 

Grosimea măsurată 
 (mm) 

(b) 

Adaosul de coroziune rămas 
(mm) 
(b)-(a) 

 Bb Tb Bb Tb 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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   Note la raportul TM4-DSBC(CSR):    

 

1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

elementele structurale transversale, cuprinzând elementele structurale corespunzătoare de la (23) 

până la (25) şi (34), aşa cum se arată în schiţele secţiunilor transversale tipice, (apendicele 3).   

 

2. Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în apendicele 3. 

 

3. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

4. Adaosul de coroziune rămas trebuie să fie înregistrat ca rezultatul grosimii măsurate minus 

grosimea de reînnoire. În cazul în care rezultatul este negativ, structura în cauză trebuie reînnoită 

și marcajul „R” trebuie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins între 0 și 0,5 

mm (0 inclusiv), structura în cauză trebuie remăsurată și marcajul „S" trebuie indicat în coloana 

din dreapta. 
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TM5-DSBC(CSR)  

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la pereţii transversali etanşi la apă din magaziile de marfă  
 

    Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . .  Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . .  

 
DESCRIEREA MAGAZIEI: 

 

 POZIŢIA ELEMENTULUI STRUCTURAL:                                          NR. DE COASTĂ: 

 COMPONENTĂ STRUCTURALĂ 
(ÎNVELIŞ/ELEMENT DE RIGIDIZARE) 

 

Grosimea de 
construcţie    

(mm) 
  

Adaosul 
voluntar de 

grosime 
(mm) 

Grosi- 
mea de 

reînnoire 
(mm) 

(a) 

 

Grosimea măsurată 
 (mm) 

(b) 

Adaosul de coroziune 

rămas 
 (mm) 
(b)-(a) 

 Bb Tb Bb Tb 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM5-DHT(CSR):    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat la înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la pereţii 

transversali etanşi la apă din magaziile de marfă. 

 

   2. Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în apendicele 3.  

 

   3. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   4. Adaosul de coroziune rămas trebuie să fie înregistrat ca rezultatul grosimii măsurate minus 

grosimea de reînnoire. În cazul în care rezultatul este negativ, structura în cauză trebuie reînnoită și 

marcajul „R” trebuie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins între 0 și 0,5 mm (0 

inclusiv), structura în cauză trebuie remăsurată și marcajul „S" trebuie indicat în coloana din dreapta. 
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TM6-DSBC(CSR) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la diferite elemente structurale  
 

    Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . .. . . . . . . .   
 

 ELEMENTUL STRUCTURAL: 
 

SCHIŢĂ 

 POZIŢIA ELEMENTULUI STRUCTURAL:                                           
 

 
Descriere 

Grosimea de 
construcţie    

(mm) 
  

Adaosul 
voluntar de 

grosime 
(mm) 

Grosi- 

mea de 
reînnoire 

(mm) 
(a) 

 

Grosimea măsurată 

 (mm) 
(b) 

Adaosul de coroziune 
rămas 
 (mm) 
(b)-(a) 

 Bb Tb Bb Tb 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM6-DSBC(CSR):    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat la înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la diferite 

elemente structurale, inclusiv elementele structurale (28) (29) şi (30), aşa cum se indică în schiţele 

secţiunilor transversale tipice (apendicele 3).   

 

   2. Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în apendicele 3.   

 

   3. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   4. Adaosul de coroziune rămas trebuie să fie înregistrat ca rezultatul grosimii măsurate minus 

grosimea de reînnoire. În cazul în care rezultatul este negativ, structura în cauză trebuie reînnoită și 

marcajul „R” trebuie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins între 0 și 0,5 mm (0 

inclusiv), structura în cauză trebuie remăsurată și marcajul „S" trebuie indicat în coloana din dreapta.
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APENDICE 3   

 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND MĂSURĂTORILE DE GROSIME - NAVE CU DUBLU BORDAJ 

CARE SUNT CONSTRUITE CONFORM REGULILOR DE CONSTRUCŢIE COMUNE ALE 

IACS  

 

Secţiune transversală tipică la un vrachier cu dublu bordaj cu indicarea elementelor longitudinale 

şi transversale   

 

 
   

 

Raportul  
TM2-DSBC(CSR) 

(i) &(ii) 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul  
TM3-DSBC(CSR) 

 

1. Tabla punţii de rezistenţă 

2. Lăcrimara 

3. Centura 

4. Tablele bordajului 

5. Tablele santinei 

6. Tablele fundului 

7. Chila 

8. Longitudinalele de punte 

9. Curenţi de punte 

10. Longitudinalele pe centură 

11. Tablele fundului tancului lateral 

superior 

12. Longitudinalele fundului tancului 

lateral superior 

13. Longitudinalele fundului 

14. Suporţi laterali din dublu fund 

15. Longitudinalele de gurnă 

16. Longitudinalele bordajului, dacă 
există 

17. Tablele dublului fund 

18. Longitudinalele dublului fund 

19. Tablele plafonului tancului de gurnă 

20. Longitudinalele plafonului tancului 

de gurnă 

31. Tabla dublu bordajului 

- Longitudinalele dublu bordajului 

- Curenţii orizontali din tancurile 

laterale de balast 

    

 

Raportul pentru  

formularul  

TM4-DSBC(CSR) 
 

Raportul pentru  

formularul  

TM6-DSBC(CSR) 

 

23. Varangele tancului din dublu fund 

25. Cadrele transversale ale tancului 

de gurnă 

34. Cadru transversal întărit 

- Cadrele transversale ale tancului 

lateral superior 

 

28. Ramele gurii de magazie 

29. Tablele punţii între gurile de 

magazii 

30. Capacele gurilor de magazie  
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Schiţa secţiunii transversale    

 

 

   Schiţa se poate utiliza pentru acele nave la care nu se poate aplica secţiunea tipică transversală.   

 

 

 
   

 
Raportul  

TM2-DSBC(CSR) (i) şi (ii) 

 
 
 
 
 
 
 

Raportul  

TM3-DSBC(CSR) 

 

1. Tabla punţii de rezistenţă 
2. Lăcrimara 
3. Centura 

4. Tablele bordajului 
5. Tablele santinei 
6. Tablele fundului 
7. Chila  

8. Longitudinalele de punte 
9. Curenţi de punte 
10. Longitudinalele pe centură 

11. Tablele fundului tancului lateral superior 
12. Longitudinalele fundului tancului lateral 
superior 
13. Longitudinalele fundului 
14. Suporţi laterali din dublu fund 
15. Longitudinalele de gurnă 
16. Longitudinalele bordajului, dacă există 

17. Tablele dublului fund 
18. Longitudinalele dublului fund 
19. Tablele plafonului tancului de gurnă 

20. Longitudinalele plafonului tancului de 
gurnă  
31. Tabla dublu bordajului 
- Longitudinalele dublu bordajului  
- Curenţii orizontali din tancurile laterale de 
balast 

    

 
Raportul pentru  

formularul  
TM4-DSBC(CSR) 

 
Raportul pentru  

formularul  
TM6-DSBC(CSR) 

 

23. Varangele tancului din dublu fund  
25. Cadrele transversale ale tancului de 
gurnă 

34. Cadru transversal întărit 
- Cadrele transversale ale tancului lateral 
superior 

 

28. Ramele gurii de magazie 
29.Tablele punţii între gurile de magazii  
30. Capacele gurilor de magazie  
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Zonele care trebuie să facă obiectul unei inspecţii amănunţite şi măsurătorilor de grosime 

 

 

    Zonele care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi măsurătorilor de grosime - zonele de la (A) până la 

(E), aşa cum au fost definite în anexa 1.Grosimile măsurate trebuie înregistrate în formularele TM3-

DSBC(CSR), TM4-DSBC(CSR), TM5-DSBC(CSR) şi TM6-DSBC(CSR), după caz.   

 

Secţiune transversală tipică   

 
 

Grosimile trebuie să fie înregistrate în formularele TM3-DSBC(CSR), TM4-DSBC(CSR), şi TM6-

DSBC(CSR), după caz 

 

Cadre în tancul din dublu bordaj 

                        Zona (B) 

 

  

Coastă transversală obişnuită în tancul din 

dublu bordaj 

Structură longitudinală obişnuită în 

tancul din dublu bordaj 

 

Grosimile trebuie să fie înregistrate în formularul TM4-DSBC(CSR) 

   

 

 

 

 

 

 

act:388864%2066772790
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Perete transversal din magazia de marfă   

 

 

 
 Grosimile trebuie să fie înregistrate în formularul TM5-DSBC(CSR) 

 

 

Zone tipice ale învelișului punții situat în interiorul liniei deschiderilor, între gurile de magazii 

 

 
 

Grosimile trebuie să fie înregistrate în formularul TM6-DSBC(CSR)   
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ANEXA Nr. 9  

 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND EVALUAREA TEHNICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PLANIFICAREA 

INSPECŢIILOR INTENSIFICATE LA VRACHIERELE CU DUBLU BORDAJ –  

INSPECŢIA DE REÎNNOIRE LA CORPUL NAVEI   

 

   1. Introducere   

 

    Aceste instrucţiuni conţin informaţii şi sugestii privind evaluările tehnice, care se pot utiliza în 

legătură cu planificarea inspecţiilor de reînnoire intensificate la vrachierele cu dublu bordaj. Aşa cum 

se arată în paragraful 5.1.5 din Cod, prezentele instrucţiunile constituie recomandări pe care 

Administraţia le poate face în vederea utilizării, dacă se consideră necesar şi dacă este cazul, în 

legătură cu pregătirea programului de inspecţie cerut. 

   

   2. Scop şi principii   

 

   2.1. Scop   

 

   2.1.1. Scopul evaluărilor tehnice descrise în aceste instrucţiuni este de a ajuta la identificarea zonelor 

critice de structură, indicând zonele suspecte şi punând accent, în mod special, pe elementele 

structurale sau zonele elementelor structurale care, în mod deosebit, pot fi supuse uzurii sau 

deteriorării, sau al căror istoric evidenţiază că au fost supuse uzurii sau deteriorării. Aceste informaţii 

pot fi folosite la indicarea locurilor, zonelor şi tancurilor care vor face obiectul măsurătorilor de 

grosime, inspecţiei amănunţite şi probei tancului.   

 

   2.1.2. Zonele critice de structură sunt locurile, care în urma efectuării calculelor au fost identificate 

că trebuie supravegheate sau care, în urma analizei istoricului exploatării navei respective sau din acela 

al navelor similare sau surori (dacă este disponibil), au fost identificate a fi predispuse la fisurare, 

flambaj sau coroziune ce ar putea slăbi rezistenţa structurală a navei.   

 

   2.2. Sincronizarea termenelor   

 

    În privinţa altor aspecte ale planificării inspecţiei, evaluările tehnice descrise în prezentele 

instrucţiuni trebuie să fie finalizate de către proprietarul navei sau operator în cooperare cu 

Administraţia cu suficient timp înainte de începerea inspecţiei de reînnoire, şi anume înainte de 

începerea acestei inspecţii şi, în mod normal, cu cel puţin 12 până la 15 luni înaintea datei planificată 

pentru terminarea sa.   

 

   2.3. Aspecte ce trebuie să fie analizate   

 

   2.3.1. Pentru indicarea magaziilor, tancurilor şi zonelor ce vor fi supuse inspecţiei, se pot utiliza ca 

bază evaluările tehnice ale următoarelor aspecte cu privire la o anumită navă, inclusiv o evaluare 

cantitativă sau calitativă a pericolelor privind posibile deteriorări:   

 

   .1 caracteristicile de proiectare, cum ar fi nivelul tensiunilor din diferitele elemente structurale, 

detaliile de proiectare şi extinderea utilizării oţelului de înaltă rezistenţă la tracţiune;   

 

   .2 istoricul corespunzător în legătură cu coroziunea, fisurile, flambajul, deformările şi reparaţiile la 

nava respectivă, precum şi la altele similare, dacă este disponibil; şi   

 

                                                             
 Această anexă este o recomandare 
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   .3 informaţii cu privire la tipurile de marfă transportată, utilizarea diferitelor magazii sau tancuri de 

marfă sau de balast, tipul de protecţie a magaziilor şi tancurilor şi starea stratului lor de protecţie, dacă 

există.   

 

   2.3.2. Evaluările tehnice ale riscurilor cu privire la avaria sau deteriorarea diferitelor elemente 

structurale şi zone de structură trebuie să fie analizate şi stabilite pe baza principiilor şi practicilor 

recunoscute, aşa cum se indică în referințele 2, 3 şi 4.  

  

   3. Evaluarea tehnică   

 

   3.1. Generalităţi   

 

   3.1.1. Există trei tipuri principale de deteriorări posibile care pot face obiectul evaluării tehnice în 

legătură cu planificarea inspecţiilor: coroziunea, fisurile şi flambajul. Avariile produse de coliziuni nu 

sunt, în mod normal, incluse în planul de inspecţie, deoarece deformările sunt de obicei consemnate 

într-o agendă şi se presupune că vor fi luate în considerare de către inspectori în cadrul inspecţiilor de 

rutină.   

 

   3.1.2. Evaluările tehnice efectuate în legătură cu procesul de planificare a inspecţiei trebuie să 

corespundă, în principiu, celor indicate în figura 1.  Procedura se bazează pe evaluarea experienţei şi 

cunoştinţelor referitoare în principal la proiectare şi coroziune. 

   

   3.1.3. Proiectarea trebuie să ţină seama de elementele structurale care au tendinţa la flambaj sau 

fisurare ca urmare a vibraţiei, a tensiunilor mari sau a oboselii.   

 

   3.1.4. Coroziunea este legată de procesul de îmbătrânire, îndeosebi de calitatea protecţiei 

anticorozive aplicată construcţiilor noi, precum şi de întreţinerea ulterioară pe durata exploatării navei. 

Coroziunea poate conduce de asemenea la fisurări şi/sau flambaj.   

 

   3.2. Metode   

 

   3.2.1. Detalii de proiectare 

 

   3.2.1.1. Istoricul avariilor referitoare la nava respectivă şi/sau la nave similare, dacă este disponibil, 

reprezintă sursa principală de informaţii care se va utiliza în cadrul procesului de planificare. 

Suplimentar, o selectare a elementelor structurale din desenele de proiectare trebuie să fie inclusă.   

 

   3.2.1.2. Istoricul avariilor tipice ce vor fi luate în considerare va cuprinde:   

 

   .1 numărul, volumul, localizarea şi frecvenţa fisurilor; şi   

 

   .2 localizarea flambajelor.   

 

   3.2.1.3. Aceste informaţii se pot găsi în rapoartele de inspecţie şi/sau dosarele proprietarului navei, 

incluzând rezultatele propriilor sale inspecţii. Deteriorările trebuie să fie analizate, notate şi indicate pe 

schiţe.   

 

   3.2.1.4. Suplimentar, trebuie să fie utilizată experienţa generală. De asemenea, trebuie să fie făcută o 

referire la figura 2, care conţine exemple de deteriorări tipice ale diferitelor elemente structurale de la 

vrachierele cu simplu bordaj şi indică metode de reparaţie propuse pentru acestea. De asemenea, 

trebuie să fie făcută trimitere la referința 3, care conţine exemple de deteriorări tipice ale diferitelor 

elemente structurale şi metode de reparaţie propuse la petrolierele cu dublu corp, care într-o anumită 

măsură pot fi similare elementelor structurale ale vrachierelor cu dublu bordaj.  
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   3.2.1.5. Aceste figuri trebuie să fie utilizate împreună cu o examinare a desenelor principale pentru a 

face o comparaţie cu structura reală şi pentru a identifica elementele similare care pot fi susceptibile la 

deteriorare. În mod special, capitolul 3 din referinţa 3 prezintă diferitele aspecte specifice navelor 

cisternă cu dublu corp, cum ar fi locurile cu concentratori de tensiune, abaterea de la aliniament în 

timpul construcţiei, extinderea coroziunii, consideraţii cu privire la oboseală şi zonele care necesită o 

atenţie deosebită, în timp ce capitolul 4 din referinţa 3 se referă la experienţa acumulată cu privire la 

defectele elementelor structurale de la dublu corpuri (nave cisternă pentru produse chimice, nave OBO 

(mineralier-vrachier-petrolier), mineraliere-petroliere, nave pentru transport gaze), care trebuie să fie 

de asemenea avute în vedere la planificarea inspecţiei.    

 

   3.2.1.6. Examinarea planurilor generale de construcţie, suplimentar faţă de utilizarea figurilor mai 

sus menţionate, trebuie să includă verificarea elementelor tipice de proiectare la care există pericolul 

de fisurare. Factorii care contribuie la deteriorare trebuie să fie luaţi în considerare cu mare atenţie.  

  

   3.2.1.7. Utilizarea oţelului de înaltă rezistenţă la tracţiune (HTS) este un factor important. Elementele 

care demonstrează un comportament bun atunci când se folosește oțel obișnuit moale pot fi mai 

predispuse la deteriorare atunci când se folosește oțel HTS, care este asociat cu eforturi mai mari.  

Există o experiență vastă și, în general, bună, legată de utilizarea HTS pentru materialul elementelor 

longitudinale din structurile punților și fundului navei. Experiența a demonstrat că în alte locuri, în 

care se exercită tensiuni dinamice mai mari, ca de exemplu structurile de bordaj, utilizarea acestui oțel 

este mai puțin favorabilă. 

 

   3.2.1.8. În acest sens, se pot dovedi a fi utile calculele de tensiuni care ţin seama de componentele şi 

elementele tipice şi importante, în conformitate cu metodele corespunzătoare.   

 

   3.2.1.9. Zonele selectate din structură, care au fost identificate prin aceste calcule, trebuie să fie 

înscrise pe o listă şi indicate pe planurile de construcţie ce vor fi incluse în Programul de inspecţie.   

 

   3.2.2. Coroziune   

 

   3.2.2.1. Pentru a evalua pericolele referitoare la coroziune, se va ţine seama, în general, de 

următoarele informaţii:   

 

   .1 utilizarea tancurilor, magaziilor şi spaţiilor;   

 

   .2 starea straturilor de protecţie;   

 

   .3 metodele de curăţare;   

 

   .4 deteriorarea anterioară datorată coroziunii;   

 

   .5 frecvenţa şi data utilizării magaziilor de marfă pentru balastare;;   

 

   .6 riscul de coroziune la magaziile de marfă şi tancurile de balast; şi   

 

   .7 amplasarea tancurilor de balast în apropierea tancurilor pentru combustibil lichid încălzit.   

 

   3.2.2.2. Referinţa 4 dă exemple precise care pot fi utilizate la evaluarea şi descrierea stării stratului 

de protecţie prin intermediul imaginilor reprezentative pentru starea acoperirii de protecţie.   

 

   3.2.2.3. Ca bază pentru evaluarea pericolelor la coroziune trebuie să fie utilizate informaţiile din 

ambele referinţe 2 şi 4, în măsura în care sunt aplicabile construcţiilor cu dublu bordaj, împreună cu 

vârsta navei şi informaţiile relevante privind starea previzibilă a navei aşa cum rezultă din informaţiile 

adunate pentru a pregăti programul de inspecţie. 
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  3.2.2.4.Trebuie să fie întocmită o listă a diferitelor magazii, tancuri şi spaţii, împreună cu indicarea 

pericolelor corespunzătoare la coroziune. 

   

   3.2.3. Locuri care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi măsurătorilor de grosime   

 

   3.2.3.1. Pe baza tabelului cu riscurile la coroziune şi a evaluării comportamentului anterior al 

elementelor structurale, pot fi indicate locurile care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi măsurătorilor 

de grosime (zone şi secţiuni).   

 

   3.2.3.2. Secţiunile alese pentru efectuarea măsurătorilor de grosime trebuie, în mod normal, să fie 

secţiunile de la tancuri, magazii şi spaţiile unde pericolul la coroziune se consideră a fi cel mai mare.   

 

   3.2.3.3. Tancurile, magaziile şi spaţiile, care fac obiectul inspecţiei amănunţite, trebuie să fie alese 

iniţial dintre acelea care prezintă pericolul cel mai mare la coroziune şi trebuie să includă întotdeauna 

tancurile de balast. Această selectare trebuie să se bazeze pe principiul conform căruia volumul 

inspecţiei trebuie să fie mărit odată cu vechimea navei sau dacă informaţiile sunt insuficiente sau 

nesigure.   

 

   Referințe:   

 

   1. IACS, Cerinţa unificată Z10.5, Inspecţii ale corpului de la vrachierele cu dublu bordaj   

 

   2. IACS, Vrachiere: Instrucţiuni pentru inspecţia, evaluarea şi repararea elementelor structurale de la 

corpul navei, ianuarie 2007   

 

   3. Forul comun pentru structura navelor cisternă (TSCF), Instrucţiuni pentru inspecţia şi întreţinerea 

elementelor structurale de la navele cisternă cu dublu corp, 1995   

 

   4. Forul comun pentru structura navelor cisternă (TSCF), Manual de instrucţiuni pentru elementele 

structurale de la navele cisternă, 1997   
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Figura 1  

Evaluarea tehnică şi procesul de planificare al inspecţiei   
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ANEXA Nr. 10  

 

CERINŢE PRIVIND VOLUMUL MĂSURĂTORILOR DE GROSIME EFECTUATE ÎN 

ZONELE CU COROZIUNE SUBSTANŢIALĂ ALE VRACHIERELOR CU DUBLU BORDAJ   

 

Structura fundului, dublu fundului şi gurnei   

 

 
Elementul 

structural 

Localizarea măsurătorilor Numărul de măsurători 

 

Tablele fundului, 

dublu fundului şi 

ale santinei 

Minimum trei travee formate 

în tancul din dublu fund, din 

care una va fi la pupa 

tancului.  

Măsurători atât în jurul cât şi 

dedesubtul tuturor sorburilor 

Măsurătoare în cinci puncte 

pentru fiecare panou dintre 

longitudinale şi inima 

varangelor 

 

Longitudinalele de  

fund, dublu fund şi 

santină 

Minim trei longitudinale, în 

fiecare travee în care s-au 

măsurat tablele fundului 

Trei măsurători în planul 

transversal al inimii şi trei 

măsurători pe flanşă (platbandă) 

 

Carlingi, inclusiv 

acelea etanşe la 

apă 

La varangele etanşe din pupa 

şi prova şi la centrul 

tancurilor 

O linie verticală de măsurători 

separate pe carlingă cu o 

măsurătoare între fiecare 

nervură de rigidizare sau 

minimum trei măsurători 

 

Varange de fund, 

inclusiv cele 

etanşe la apă 

Trei varange în traveele unde 

s-a măsurat tabla fundului, 

cu măsurători la ambele 

capete şi la mijloc 

Măsurătoare în cinci puncte pe 

o suprafaţă de 2 m2 

 

Cadru de coastă 

întărită din  

structura gurnei 

Trei varange în traveele unde 

s-a măsurat tabla fundului  

Măsurătoare în cinci puncte pe 

o suprafaţă de 1 m2.  

Media măsurătorilor pe flanşă 

(platbandă) 

 
Perete transversal 

etanş la apă din 

structura gurnei 

sau perete de ruliu 

- 1/3 din partea inferioară a 

peretelui 

- măsurători în cinci puncte pe o 

suprafaţă de 1 m2 

 
- 2/3 din partea superioară a 

peretelui 

- măsurători în cinci puncte pe o 

suprafaţă de 2 m2 

 

- elemente de rigidizare 

(minimum trei) 

La inimă, măsurătoare în cinci 

puncte pe deschidere (două 

măsurători transversal pe inimă 

la fiecare îmbinare şi una la 

mijlocul deschiderii). La flanșă 

(platbandă) - măsurători 

separate la fiecare capăt şi la 

mijlocul deschiderii 

 
Nervuri de 

rigidizare 

Unde există Media măsurătorilor 
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Structura punţii, inclusiv tablele transversale, gurile principale ale magaziilor de marfă, 

capacele gurilor de magazii, ramele gurilor de magazii şi tancurile laterale superioare   

 

 
Elementul 

structural 

Localizarea măsurătorilor Numărul de măsurători 

 

Învelișul punţii 

transversale dintre 

gurile de magazie 

Învelișul suspect al punţii 

transversale dintre gurile de 

magazie 

Măsurătoare în cinci puncte 

între elementele de rigidizare de 

sub punte pe 1 metru lungime 

 

Elemente de 

rigidizare sub 

punte 

Elemente transversale  

 

 

Elemente longitudinale 

Măsurătoare în cinci puncte la 

fiecare capăt şi la mijlocul 

deschiderii  

Măsurătoare în cinci puncte pe 

grindă şi flanşă (platbandă) 

 

Capace de 

magazie 

Margine, fiecare bordaj şi 

extremitate, 3 localizări 

Trei benzi longitudinale, file 

exterioare (2) şi fila centrală 

(1) 

Măsurătoare în cinci puncte la 

fiecare localizare 

Măsurătoare în cinci puncte pe 

fiecare bandă 

 

Ramele gurilor de 

magazii 

Pe fiecare parte şi capăt al 

ramei, o bandă în partea 

inferioară de 1/3 din 

înălţimea ramei, şi o bandă 

în partea superioară de 2/3 

din înălţimea ramei 

Măsurătoare în cinci puncte la 

fiecare bandă, şi anume pe 

lungimea ramei sau la capăt. 

 

Tancuri laterale 

superioare de apă 

de balast 

Pereţii transversali etanşi:  

-  1/3 din înălţimea peretelui 

la partea inferioară 

-  2/3 din înălţimea peretelui 

la partea superioară              

- elemente de rigidizare 

 

Măsurătoare în cinci puncte pe 

o suprafaţă de 1 m2 de tablă  

Măsurătoare în cinci puncte pe 

o suprafaţă de 1 m2 de tablă  

Măsurătoare în cinci puncte pe 

o lungime de 1 m 

 

Tancuri laterale 

superioare de 

balast 

Doi pereţii (diafragme) 

transversali reprezentativi:  

-  1/3 din înălţimea peretelui 

la partea inferioară 

-  2/3 din înălţimea peretelui 

la partea superioară 

-  elemente de rigidizare 

 

 

 

Măsurătoare în cinci puncte pe 

o suprafaţă de 1 m2 de tablă  

Măsurătoare în cinci puncte pe 

o suprafaţă de 1 m2 de tablă  

Măsurătoare în cinci puncte pe 

o lungime de 1 m 

 

Tancuri laterale 

superioare de 

balast 

Trei travee reprezentative 

din tabla înclinată:  

-  1/3 din înălţimea tancului 

la partea inferioară 

-  2/3 din înălţimea tancului 

la partea superioară 

 

 

Măsurătoare în cinci puncte pe 

o suprafaţă de 1 m2 de tablă  

Măsurători în cinci puncte pe o 

suprafaţă de 1 m2 de tablă 

 

Tancuri laterale 

superioare de 

balast 

Longitudinale, suspecte şi 

adiacente 

Măsurătoare în cinci puncte atât 

pe inima grinzii cât şi pe flanşă 

(platbandă) pe 1 metru lungime 

 
Învelişul punţii 

principale  

Table suspecte şi adiacente 

(4) 

Măsurătoare în cinci puncte pe 

o suprafaţă de 1 m2 

 
Longitudinalele 

punţii  

Table suspecte Măsurătoare în cinci puncte atât 

pe inima grinzii cât şi pe flanşă 
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principale (platbandă) pe 1 metru lungime 

 
Coaste întărite/ 

transversale 

Table suspecte Măsurători în cinci puncte pe o 

suprafaţă de 1 m2 

 

Structura spaţiilor din dublu bordajul vrachierelor cu dublu bordaj, inclusiv spaţiile goale 

laterale de la mineraliere   

 

 Elementul structural Localizarea măsurătorilor Numărul de măsurători 

 

Învelişul bordajului  

exterior şi interior:  

- fila superioară şi fila din 

dreptul traverselor 

orizontale  

 

 

- toate celelalte file 

 

 

Tablele dintre fiecare 

pereche de coaste 

transversale/longitudinale în 

cel puţin trei travee (de-a 

lungul tancului) 

Tablele dintre fiecare a 3-a 

pereche de longitudinale în 

aceleaşi trei travee 

 

 

Media măsurătorilor 

 

 

 

 

Media măsurătorilor 

 

Învelişul bordajului  

exterior şi coastele 

transversale/longitudinalele 

ale bordajului interior:  

- fila superioară 

 

 

- toate celelalte file 

 

 

 

 

Fiecare coastă transversală/  

longitudinală în aceleaşi trei 

travee  

Fiecare a treia coastă 

transversală/longitudinală în 

aceleaşi trei travee 

 

 

 

 

Trei măsurători transversal pe 

inimă şi o măsurătoare pe flanșă 

(platbandă)  

Trei măsurători transversal pe 

inimă şi o măsurătoare pe 

(flanșă) platbandă 

 

Coastele transversale/  

longitudinalele:  

- bracheţi 

 

 

Minimum trei la partea 

superioară, mijlocul şi partea 

inferioară a tancului, în 

aceleaşi 3 travee 

 

 

Măsurătoare în cinci puncte pe 

suprafaţa brachetului 

 

Nervuri verticale şi pereţi 

transversali:  

- filele din dreptul 

traverselor orizontale 

- alte file 

 

 

Cel puţin 2 nervuri şi ambii 

pereţi transversali  

Cel puţin 2 nervuri şi ambii 

pereţi transversali 

 

 

Măsurătoare în cinci puncte pe 

o suprafaţă de 2 m2  

Două măsurători între fiecare 

pereche de elemente de 

rigidizare verticale 

 

Traverse orizontale Învelişul fiecărui suport în 

cel puţin trei travee 

Două măsurători între fiecare 

pereche de elemente de 

rigidizare de la suporţii 

longitudinali  

 Nervuri de rigidizare Dacă există prevăzute Media măsurătorilor 
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Pereţii transversali din magaziile de marfă   

 

 
Elementul 

structural 

Localizarea măsurătorilor Numărul de măsurători 

 

Cheson inferior, 

dacă există 

Bandă transversală de 25 

mm, de la îmbinarea sudată 

cu plafonul dublului fund  

Bandă transversală de 25 

mm, de la îmbinarea sudată 

cu tabla orizontală a 

chesonului inferior 

Măsurătoare în cinci puncte 

efectuată pe o lungime de 1 m 

între elementele de rigidizare  

Măsurătoare în cinci puncte 

efectuată pe o lungime de 1 m 

între elementele de rigidizare 

 

Pereţi transversali Bandă transversală 

aproximativ la jumătatea 

înălţimii  

Bandă transversală la partea 

peretelui adiacent punţii 

superioare sau sub tabla 

orizontală a chesonului 

superior (pentru acele nave 

la care există chesoane 

superioare) 

Măsurătoare în cinci puncte 

efectuată pe o suprafaţă de 1 m2 

de tablă 

Măsurătoare în cinci puncte 

efectuată pe o suprafaţă de 1 m2 

de tablă 
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ANEXA Nr. 11  

 

REZISTENŢA DISPOZITIVELOR DE FIXARE A CAPACELOR GURILOR MAGAZIILOR 

DE MARFĂ DE LA VRACHIERE   

 

   1. Dispozitive de fixare  

  

    Rezistenţa dispozitivelor de fixare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:   

 

   .1 Capacele gurilor de magazii trebuie să fie fixate cu dispozitive corespunzătoare (bolţuri, pene sau 

alte dispozitive echivalente) distanţate în mod adecvat de-a lungul ramelor gurilor de magazii şi între 

elementele capacelor. Amplasarea şi distanţa dintre acestea trebuie să fie stabilită astfel încât să 

asigure etanşeitatea la intemperii, în funcţie de tipul şi dimensiunea capacului gurii de magazie, 

precum şi de rigiditatea marginilor capacelor între dispozitivele de fixare.   

 

   .2 Aria netă a secţiunii transversale a fiecărui dispozitiv de fixare nu trebuie să fie mai mică de:   

 

A = 1,4a/f (cm2)   

 

    unde:   

    a = distanţa între dispozitivele de fixare nu trebuie să fie mai mică de 2 m;   

    f = (σy/235)e   

    σy = limita de elasticitate superioară minimă specifică, în N/mm2, a oţelului utilizat la fabricaţie, nu 

trebuie să fie mai mare de 70% din rezistenţa de rupere la tracţiune   

    e = 0,75 pentru σy > 235 

       = 1,0 pentru σy ≤ 235   

 

    Tijele şi bolţurile trebuie să aibă un diametru util care nu va fi mai mic de 19 mm pentru gurile de 

magazii a căror suprafaţă depăşeşte 5 m2.   

 

   .3 Între capac şi rama gurii de magazie şi la îmbinările transversale, o presiune liniară de etanşare, 

suficientă pentru obţinerea etanşeităţii la intemperii, trebuie să fie asigurată cu ajutorul dispozitivelor 

de fixare. Pentru presiunile liniare de etanşare care depăşesc 5 N/mm, suprafaţa secţiunii transversale 

va fi mărită direct proporţional. Presiunea liniară de etanşare trebuie să fie indicată.   

 

   .4 Rigiditatea marginii capacului trebuie să fie suficientă pentru a permite menţinerea unei presiuni 

adecvate de etanşare între dispozitivele de fixare. Momentul de inerţie, Ι, al elementelor de margine nu 

trebuie să fie mai mic decât:   

 

Ι = 6 p a4 (cm4)   

 

    unde:   

    p = presiunea liniară de etanşare, în N/mm, minim 5 N/mm   

    a = distanţa, în metri, a dispozitivelor de fixare   

 

   .5 Dispozitivele de fixare trebuie să fie de o construcţie sigură şi prinse fix de ramele gurilor de 

magazii, punţi sau capace. Dispozitivele de fixare individuale de pe fiecare capac vor avea aproximativ 

aceleaşi caracteristici de rigiditate.   

 

   .6 Dacă sunt montate cleme sub formă de tijă, atunci trebuie să existe garnituri sau amortizoare 

rezistente.  
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   .7 Dacă se utilizează cleme hidraulice, atunci trebuie să fie prevăzute mijloace de închidere directă 

pentru a asigura că aceste cleme rămân, din punct de vedere mecanic, într-o poziţie închisă în cazul 

defectării instalaţiei hidraulice.   

 

   2. Stope   

 

   2.1. Capacele gurilor de magazii nr. 1 şi 2 trebuie să fie fixate în mod eficient, cu ajutorul stopelor, 

contra forţelor transversale produse de o presiune de 175 kN/m2.   

 

   2.2. Capacele gurii de magazie nr. 2 trebuie să fie fixate eficient, cu ajutorul stopelor, contra forţelor 

longitudinale care acţionează în extremitatea prova şi care sunt produse de o presiune de 175 kN/m2.   

 

   2.3. Capacele gurii de magazie nr. 1 trebuie să fie fixate eficient, cu ajutorul stopelor, contra forţelor 

longitudinale care acţionează în extremitatea prova şi care sunt produse de o presiune de 230 kN/m2. 

Această presiune poate fi redusă la 175 kN/m2 dacă este prevăzut un compartiment prova (teugă).   

 

   2.4. Tensiunea echivalentă în stope şi structurile lor de reazem, precum şi în gulerul sudurilor 

stopelor nu trebuie să depăşească valoarea admisibilă de 0,8 σY.   

 

   3. Materiale şi sudură   

 

    Dacă stopele sau dispozitivele de fixare sunt montate să corespundă prezentei anexe, acestea vor fi 

fabricate din materiale, inclusiv electrozii de sudură, după cum consideră Administraţia.   
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ANEXA Nr. 12  

 

CERINŢE PRIVIND METODELE APLICATE LA EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR DE 

GROSIME   

 

   1. Generalităţi   

 

    Măsurătorile de grosime cerute în contextul inspecţiilor la structura corpului navei, dacă nu sunt 

efectuate chiar de către organizaţia recunoscută care acţionează în numele Administraţiei, trebuie să fie 

efectuate sub supravegherea unui inspector al organizaţiei recunoscute. Participarea inspectorului 

trebuie să fie consemnată. Acest lucru se aplică măsurătorilor de grosime efectuate în timpul voiajelor.   

 

   2. Întâlnirea pentru inspecţie   

 

   2.1. Înaintea începerii inspecţiei de reînnoire sau a inspecţiei intermediare, trebuie să aibă loc o 

întâlnire între inspectorul desemnat sau inspectorii desemnaţi, reprezentantul sau reprezentanţii 

proprietarului navei şi reprezentantul sau reprezentanţii firmei care efectuează măsurătorile de grosime 

pentru asigurarea că inspecţiile şi măsurătorile de grosime sunt efectuate la bord în siguranţă şi în mod 

eficient.   

 

   2.2. În timpul întâlnirii trebuie să se convină asupra mijloacelor de comunicare cu operatorul sau 

operatorii firmei care efectuează măsurătorile de grosime şi reprezentantul sau reprezentanţii 

proprietarului navei referitor la următoarele situaţii:   

 

   .1 comunicarea în mod regulat a măsurătorilor de grosime efectuate;   

 

   .2 informarea imediată a inspectorului în cazul următoarelor constatări:  

  

    .1 coroziune excesivă şi/sau extinsă sau coroziune în puncte (piting)/striații de dimensiuni 

importante;  

  

    .2 defecţiuni structurale cum ar fi flambajul, fisuri şi structuri deformate;   

 

    .3 structură detaşată şi/sau structură cu găuri; şi   

 

    .4 coroziunea sudurilor.   

 

   2.3. Raportul de inspecţie trebuie să indice locul şi data când a avut loc întâlnirea precum şi 

persoanele participante (numele inspectorului sau inspectorilor, reprezentantului sau reprezentanţilor 

proprietarului navei şi reprezentantului sau reprezentanţilor firmei care efectuează măsurătorile de 

grosime).   

 

   3. Supravegherea efectuării măsurătorilor de grosime la bordul navei   

 

   3.1. Inspectorul trebuie să decidă volumul final al măsurătorilor de grosime şi locul efectuării 

acestora după inspecţia generală a spaţiilor reprezentative de la bordul navei.   

 

   3.2. În cazul în care proprietarul navei preferă începerea efectuării măsurătorilor de grosime înainte 

de inspecţia generală, inspectorul trebuie să informeze că volumul planificat al măsurătorilor de 

grosime şi locul efectuării acestora sunt confirmate în timpul inspecţiei generale. Pe baza constatărilor, 

inspectorul poate cere efectuarea măsurătorilor de grosime suplimentare.   

 

   3.3. Inspectorul trebuie să organizeze procesul de măsurare prin alegerea locurilor în care 

măsurătorile efectuate reprezintă, în medie, starea structurii în zona respectivă.   
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   3.4. În general, măsurătorile de grosime pentru evaluarea extinderii coroziunii care poate afecta 

rezistenţa longitudinală a corpului navei, trebuie să fie efectuate în mod sistematic astfel încât toate 

elementele structurale longitudinale să fie măsurate conform cerinţelor.   

 

   3.5. În cazul în care măsurătorile de grosime indică coroziune sau uzură substanţială, care depăşeşte 

reducerea admisibilă, inspectorul trebuie să stabilească locul pentru efectuarea măsurătorilor de 

grosime suplimentare, pentru a delimita zonele cu coroziune substanţială şi pentru a stabili elementele 

structurale ce necesită reparaţii/înlocuiri.   

 

   3.6. Măsurătorile de grosime la structurile din zonele unde sunt necesare inspecţii amănunţite trebuie 

să fie efectuate simultan cu inspecţia amănunţită.   

 

   4. Analiză şi verificare   

 

   4.1. La terminarea efectuării măsurătorilor de grosime, inspectorul trebuie să confirme că nu sunt 

necesare măsurători ulterioare sau să indice efectuarea de măsurători suplimentare.   

 

   4.2. Dacă, în conformitate cu prevederile acestor instrucţiuni, evaluarea specială efectuată de către 

inspector permite reducerea volumului măsurătorilor de grosime, acest lucru trebuie să fie consemnat 

într-un document, după caz.   

 

   4.3. Dacă măsurătorile de grosime sunt efectuate parţial, volumul măsurătorilor de grosime rămas 

trebuie să fie consemnat într-un document pentru a fi preluat de către următorul inspector.   
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 ANEXA B  

   

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPECŢII EFECTUATE CU 

OCAZIA INSPECŢIILOR LA PETROLIERE   

 

Partea A  

 

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPECŢII EFECTUATE CU 

OCAZIA INSPECŢIILOR LA PETROLIERELE CU DUBLU CORP   

 

   1. Generalităţi   

 

1.1. Aplicare   

 

   1.1.1. Codul se aplică tuturor petrolierelor cu dublu corp autopropulsate, având un tonaj brut mai 

mare sau egal cu 500.   

 

   1.1.2. Codul se aplică în cazul inspecţiilor efectuate la structura corpului navei şi la traseele de 

tubulatură din zona tancurilor de marfă, la compartimentele pompelor, coferdamuri, tunelurile pentru 

tubulaturi, spaţiile goale din zona de marfă şi la toate tancurile de balast.   

 

   1.1.3. Codul conţine volumul minim al examinării, măsurătorilor de grosime şi probelor la tancuri. 

Inspecţia trebuie să se extindă dacă se constată coroziune substanţială şi/sau defecte structurale şi va 

include, dacă este necesar, o inspecţie amănunţită suplimentară.   

 

   1.1.4. Inspecţiile se vor efectua cu ocazia inspecţiilor prevăzute la regula I/10 din Convenţie, dacă nu 

se prevede altfel în acest Cod. 

   

1.2. Definiţii   

 

   1.2.1. Petrolier cu dublu corp este o navă construită, în primul rând, pentru transportul 

hidrocarburilor în vrac, care are tancurile de marfă protejate de un corp dublu ce se extinde pe toată 

lungimea zonei de marfă şi care formează pereţi dubli şi spaţii cu dublu fund destinate transportului 

apei de balast sau spaţii goale.   

 

   1.2.2. Tanc de balast este un tanc utilizat în principal la transportul apei sărate de balast.   

 

   1.2.3. Tanc combinat de marfă/balast, dacă s-a menţionat în cadrul Codului, este un tanc utilizat la 

transportul de mărfuri sau apă de balast în cadrul exploatării normale a navei şi va fi considerat ca un 

tanc de balast. Tancurile de marfă în care apa de balast se poate transporta numai în cazuri 

excepţionale, în conformitate cu regula I/18.3 din Convenţia MARPOL, vor fi considerate ca tancuri 

de marfă.   

    

  1.2.4. Inspecţie generală este o inspecţie destinată evaluării stării generale a structurii corpului navei 

şi stabilirii volumului inspecţiilor amănunţite suplimentare.   

 

   1.2.5. Inspecţia amănunţită este o inspecţie a detaliilor elementelor de structură pe care inspectorul 

este în măsură să le inspecteze vizual de aproape, şi anume, sunt de preferat, acele detalii aflate în raza 

atingerii cu mâna. 

 

   1.2.6. Secţiune transversală este secţiunea transversală a corpului navei perpendiculară pe planul 

central al navei şi include toate elementele longitudinale cum ar fi: table, longitudinale şi traverse de 

punte, bordajul şi tablele fundului, plafonul dublului fund şi pereţi longitudinali.   

act:94217%200
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    Pentru petrolierele construite în sistem transversal, o secţiune transversală include cadrele adiacente 

şi conexiunile lor de capăt, în dreptul secţiunilor transversale.   

 

   1.2.7. Tancurile reprezentative sunt acele tancuri care se consideră că reflectă starea altor tancuri de 

tip şi destinaţie similare şi care au sisteme de protecţie anticorozivă similare. La selectarea tancurilor 

reprezentative trebuie să se ţină seama de istoricul exploatării şi reparării navei, precum şi de zonele 

critice de structură şi/sau suspecte identificate.   

 

   1.2.8. Zone suspecte sunt locuri care prezintă coroziune substanţială şi/sau sunt considerate de către 

inspector a fi expuse unei uzuri rapide.   

 

   1.2.9. Coroziune substanţială este o extindere a coroziunii astfel încât evaluarea gradului de 

coroziune indică o uzură care depăşeşte 75% din limitele admisibile, dar rămânând în cadrul unor 

limite acceptabile. În cazul navelor construite în conformitate cu Regulile de construcţie comune ale 

IACS, coroziunea substanţială este o extindere a coroziunii astfel încât evaluarea gradului de coroziune 

indică o grosime măsurată între tren + 0,5 mm şi tren. Grosimea de reînnoire (tren) este grosimea minimă 

admisibilă, în mm, sub care reînnoirea elementelor structurale trebuie să fie efectuată.   

 

   1.2.10. Sistem de protecţie anticorozivă este considerat, în mod normal, o acoperire dură de protecție 

și completă. Acoperirea dură de protecție trebuie să fie, de obicei, o acoperire epoxidică sau un sistem 

echivalent. Alte sisteme de acoperire, care nu sunt nici acoperiri moi, nici semi-dure, pot fi considerate 

ca alternative acceptabile, cu condiţia ca ele să fie aplicate şi întreţinute în conformitate cu 

specificaţiile producătorului.   

 

   1.2.11. Starea acoperirii de protecţie este definită după cum urmează:   

 

     BUNĂ - starea care prezintă doar puncte mici de rugină; 

   

    SATISFĂCĂTOARE - starea care prezintă deteriorări ale acoperirii de protecţie localizate la 

marginile elementelor de rigidizare şi îmbinărilor sudate şi/sau rugină uşoară pe 20% sau mai mult din 

zonele examinate, dar fără a se ajunge la starea NESATISFĂCĂTOARE; şi   

 

    NESATISFĂCĂTOARE - starea care prezintă deteriorarea generală a acoperirii de protecţie pe 20% 

sau mai mult din zonele examinate, sau starea de rugină avansată pe 10% sau mai mult din zonele 

examinate.   

 

   1.2.12. Zone critice de structură sunt locuri care, în urma efectuării calculelor, au fost identificate ca 

necesitând supraveghere continuă sau care, în urma analizei istoricului exploatării navei respective sau 

din acela al navelor similare sau surori, au fost identificate a fi predispuse la fisurare, flambaj sau 

coroziune ce ar putea slăbi integritatea structurală a navei. 

 

   1.2.13. Zona de marfă este partea din navă care include tancuri de marfă, tancuri de reziduuri, şi 

compartimente ale pompelor de marfă/balast, coferdamuri, tancuri de balast şi spaţii goale adiacente 

tancurilor de marfă, precum şi suprafeţe de punte de pe întreaga lungime şi lăţime din partea navei 

situată deasupra spaţiilor mai sus menţionate.   

 

   1.2.14. Inspecţie intermediară este o inspecţie efectuată fie la a doua, fie la a treia inspecţie anuală.   

 

   1.2.15. Reparaţie rapidă şi completă este o reparaţie permanentă efectuată cu ocazia inspecţiei în 

conformitate cu cerinţele inspectorului, în urma căreia se elimină necesitatea impunerii oricărei 

condiţii de clasificare sau recomandări în acest sens.   
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   1.2.16. Examinare specială sau stabilit în mod special (referitor la inspecţii amănunţite şi măsurători 

de grosime) înseamnă faptul că inspecţia amănunţită şi măsurătorile de grosime sunt suficiente pentru 

a confirma starea generală reală a structurii de sub acoperirea de protecţie. 

 

   1.2.17 Coroziunea în puncte (pitingul) este definită ca fiind coroziunea în puncte/zone dispersate cu 

reduceri locale de material care sunt mai mari decât coroziunea generală în zona din jur. Intensitatea 

pitingului este definită în figura 1. 

 

   1.2.18 Coroziunea muchiilor este definită ca pierdere locală de material în zona muchiilor libere ale 

tablelor, elementelor de rigidizare, elementelor de sprijin primare și din jurul deschiderilor. Un 

exemplu de coroziune a muchiilor este prezentat în figura 2. 

  

   1.2.19 Coroziune sub formă de striații este de obicei o pierdere locală de material adiacentă  

îmbinărilor sudate de-a lungul elementelor de rigidizare învecinate și la nivelul capetelor și cusăturilor 

elementelor de rigidizare sau tablelor. Un exemplu de coroziune sub forma de striații este prezentat în 

figura 3. 

 

   1.2.20 Administrație înseamnă Administrația sau o organizație recunoscută de aceasta. 

 

5% împrăştiere 20% împrăştiere 

  
10% împrăştiere 25% împrăştiere 

  
15% împrăştiere  

 

 

 

Figura 1 – Diagrame cu intensitatea pitingului 

 



263 

 
 

Figura 2: Coroziunea muchiilor 
 

 
 

Figura 3: Coroziunea sub formă de striații 

 

1.3. Reparaţii   

 

   1.3.1. Orice deteriorare datorată uzurii peste limitele admisibile (inclusiv flambajul, striaţiile, 

desprinderile sau fisurile) sau zonele de uzură extinsă peste limitele admisibile, care afectează sau care, 

după cum consideră Administraţia, riscă să afecteze rezistenţa structurală a navei, etanşeitatea la apă 

sau etanşeitatea la intemperii, trebuie să fie reparată în mod rapid şi complet (a se vedea 1.2.15). 

Zonele care vor fi examinate includ:   

 

   .1 structura fundului şi învelişul fundului;   
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   .2 structura bordajului şi învelişul bordajului;   

 

   .3 structura punţii şi învelişul punţii;   

 

   .4 pereţii etanşi la apă sau la hidrocarburi; şi   

 

   .5 capacele şi ramele gurilor de magazii, dacă există (nave combinate de transport).   

 

    În locurile în care nu sunt disponibile unităţi corespunzătoare pentru reparaţie, Administraţia poate 

permite navei să plece direct la o unitate de reparaţie. În acest caz poate fi necesară descărcarea mărfii 

şi/sau efectuarea de reparaţii provizorii în vederea continuării voiajului stabilit. 

 

   1.3.2. În plus, dacă în urma unei inspecţii se constată coroziune sau defecte ale structurii care, după 

cum consideră Administraţia, compromite capabilitatea navei de a rămâne în exploatare, trebuie să fie 

luate măsuri de remediere şi aplicate înaintea continuării exploatării navei.   

 

   1.3.3. În cazul în care deteriorarea găsită pe structură, menţionată la paragraful 1.3.1 de mai sus, este 

izolată şi de natură localizată care nu afectează integritatea structurală a navei (ca, de exemplu, o gaură 

mică într-o fâşie a punţii transversale), inspectorul poate lua în considerare permisiunea pentru o 

reparaţie temporară adecvată, pentru a restabili etanşeitatea la apă sau integritatea la intemperii, după 

evaluarea structurii din jur şi să impună o condiţie asociată sau o recomandare cu o limită de timp 

specifică în scopul de a se finaliza reparaţia permanentă şi de a se păstra valabilitatea certificării 

statutare relevante.  

 

    1.4. Inspectori   

 

   1.4.1 În cazul petrolierelor de 20000 tdw şi mai mult, începând de la a treia inspecţie de reînnoire, la 

inspecţiile de reînnoire şi inspecţiile intermediare ale corpului, inspecția structurii corpului și a 

instalaţiilor de tubulaturi pentru care se aplică prezentul Cod trebuie să fie efectuată de cel puțin doi 

inspectori ai unei Administrații. 

 

   1.4.2 Acest lucru necesită ca cel puțin doi inspectori să fie prezenți la bord în același timp pentru a 

efectua inspecția necesară. Deși fiecare inspector care participă nu are obligația de a acoperi toate 

aspectele inspecției cerute, ei trebuie să se consulte între ei și să efectueze împreună inspecțiile 

generale și amănunțite, în măsura în care este necesar pentru a determina starea zonelor navei la care 

se aplică prezentul Cod. Volumul acestor inspecții trebuie să fie suficient pentru ca inspectorii să fie de 

acord cu acțiunile necesare finalizării inspecției cu privire la reînnoirile, reparațiile și alte recomandări 

sau condiții. Fiecare inspector trebuie să contrasemneze raportul de inspecție sau să indice aprobarea 

sa într-o manieră echivalentă. 

 

  1.4.3 Următoarele inspecţii pot fi efectuate de un singur inspector: 

  

.1  măsurători de grosime; 

 

.2  probele tancurilor;  și 

 

.3 reparații efectuate în paralel cu inspecţiile intermediare şi de reînnoire a corpului, a căror extindere a 

fost aprobată de cei doi inspectori necesari în timpul inspecţiilor. 

 

   1.5. Măsurători de grosime şi inspecţii amănunţite   

 

                                                             
 Se referă la paragraful 4.2.4 din partea 2 a Codului pentru organizații recunoscute (Cod RO), adoptat prin 
rezoluția MSC.349 (92). 
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În cadrul oricărui tip de inspecţie, şi anume inspecţii de reînnoire, intermediare, anuale sau alte 

inspecţii având scopul celor menţionate anterior, pentru elementele structurale din zonele în care se 

cere efectuarea inspecţiilor amănunţite, măsurătorile de grosime, atunci când sunt prevăzute de anexa 

2, trebuie să fie efectuate simultan cu inspecţiile amănunţite.   

 

   2. Inspecţia de reînnoire 

   

   2.1. Generalităţi   

 

   2.1.1. Inspecţia de reînnoire poate fi începută la a patra inspecţie anuală şi continuată în anul următor 

având în vedere terminarea sa la a cincea dată aniversară.   

    Dacă inspecţia de reînnoire este începută înainte de a patra inspecţie anuală, întreaga inspecţie 

urmează să fie finalizată în termen de 15 luni pentru ca aceste lucrări să fie recunoscute valabile pentru 

inspecţia de reînnoire.   

 

   2.1.2. În cadrul pregătirilor pentru inspecţia de reînnoire, programul de inspecţie trebuie să fie stabilit 

înainte de începerea inspecţiei de reînnoire. Măsurătorile de grosime nu trebuie să fie efectuate înainte 

de a patra inspecţie anuală.   

 

   2.1.3. Suplimentar faţă de cerinţele inspecţiei anuale, inspecţia de reînnoire trebuie să includă 

examinare, probe şi verificări într-un volum suficient pentru a se sigura că corpul navei şi tubulatura 

aferentă, aşa cum se prevede la 2.1.5, sunt într-o stare satisfăcătoare şi pot fi exploatate în siguranţă pe 

noua perioadă de valabilitate a Certificatului de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfă, cu 

condiţia întreţinerii şi exploatării corespunzătoare şi sub rezerva efectuării inspecţiilor periodice la 

datele stabilite.   

 

   2.1.4. Toate tancurile de marfă, tancurile de balast inclusiv tancurile din dublu fund, 

compartimentele pompelor, tunelurile pentru tubulaturi, coferdamurile şi spaţiile goale ce delimitează 

tancurile de marfă, punţile şi carena externă a navei trebuie să fie examinate, iar această examinare 

trebuie să fie suplimentată cu măsurători de grosime şi probe, aşa cum se prevede la 2.5 şi 2.6, pentru a 

se asigura că integritatea structurală rămâne neschimbată. Examinarea trebuie să fie efectuată în volum 

corespunzător pentru a descoperi coroziunea substanţială, deformările importante, fisurile, avariile sau 

alte deteriorări structurale care pot fi prezente. 

 

   2.1.5. Tubulatura de marfă de pe punte, inclusiv tubulatura de spălare cu ţiţei (COW), precum şi 

tubulatura de marfă şi de balast din interiorul tancurilor şi spaţiilor mai sus menţionate trebuie să fie 

examinate şi probate din punct de vedere funcţional, în condiţii de exploatare la presiunea de lucru 

conform cerinţelor inspectorului respectiv pentru a verifica dacă etanşeitatea şi starea lor rămân 

satisfăcătoare. O atenţie deosebită trebuie să fie acordată tuturor tubulaturilor de balast din tancurile de 

marfă şi tuturor tubulaturilor de marfă din tancurile de balast şi spaţiile goale, iar inspectorii trebuie să 

fie informaţi în orice moment că toate aceste tubulaturi, inclusiv valvulele şi accesoriile, sunt deschise 

pe perioada reparaţiilor şi pot fi examinate în interior.    

 

   2.1.6 Nu se acceptă efectuarea simultană a inspecţiei intermediare şi a inspecţiei de reînnoire în cazul 

inspecţiilor şi măsurătorilor de grosime la spaţii. 

 

   2.2. Inspecţia în doc uscat  

  

   2.2.1. O inspecţie în doc uscat trebuie să facă parte din inspecţia de reînnoire. Trebuie să fie efectuate 

cel puţin două inspecţii ale exteriorului fundului navei în decursul perioadei de valabilitate de cinci ani 

a Certificatului de siguranţă a construcţiei. În toate cazurile, intervalul de timp maxim dintre inspecţiile 

fundului navei nu trebuie să depăşească 36 luni.   
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   2.2.2. În cazul navelor cu vârsta mai mare sau egală cu 15 ani, inspecţia exteriorului fundului navei 

trebuie să fie efectuată cu nava în doc uscat. În cazul navelor cu vârsta mai mică de 15 ani, inspecţiile 

alternative ale fundului navei, care nu sunt efectuate în combinaţie cu inspecţia de reînnoire, se pot 

efectua cu nava în stare de plutire. Inspecţia navei în stare de plutire se va efectua numai dacă există 

condiţii satisfăcătoare pentru realizarea sa şi dacă este disponibil echipament corespunzător şi personal 

calificat.    

 

   2.2.3. În cazul în care o inspecţie în doc uscat nu a fost terminată în combinaţie cu inspecţia de 

reînnoire sau în cazul nerespectării intervalului maxim de 36 luni menţionat la paragraful 2.2.1, 

Certificatul de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfă îşi va pierde valabilitatea până la data 

terminării unei inspecţii în doc uscat.   

 

   2.2.4. Inspecţia generală şi inspecţia amănunţită, precum şi măsurătorile de grosime, după caz, a 

porţiunilor inferioare de la tancurile de marfă şi tancurile de balast trebuie să fie efectuate în 

conformitate cu cerinţele aplicabile în cazul inspecţiilor de reînnoire, în cazul în care acestea nu au fost 

deja efectuate.   

 

   Notă:    

    Porţiunile inferioare ale tancurilor de marfă şi tancurilor de balast sunt considerate a fi părţile situate 

sub linia de plutire a navei fără încărcătură.   

 

   2.3. Sistemul de protecţie anticorozivă la tancuri  

  

    Dacă la tancurile de marfă există sistem de protecţie anticorozivă, starea acestuia trebuie să fie 

examinată. Un tanc de balast trebuie să fie examinat la intervale de timp anuale succesive în cazul în 

care:   

 

   .1 o acoperirea de protecție dură nu a fost aplicată în momentul construcţiei; sau   

 

   .2 o acoperirea de protecție moale sau semi-dură a fost aplicată; sau   

 

   .3 coroziunea substanţială este constatată în interiorul tancului; sau   

 

   .4 acoperirea de protecție dură se constată a fi în stare mai puţin decât BUNĂ şi nu este reparată 

conform cerinţelor inspectorului.   

 

    Măsurătorile de grosime trebuie să fie efectuate dacă inspectorul consideră necesar.   

 

   2.4. Volumul inspecţiei generale şi al inspecţiei amănunţite   

 

   2.4.1. O inspecţie generală a tuturor tancurilor şi spaţiilor trebuie să fie efectuată cu ocazia inspecţiei 

de reînnoire. Zonele suspecte identificate cu ocazia efectuării inspecţiilor anterioare trebuie să fie 

examinate.   

 

   2.4.2. Cerinţele minime privind inspecţiile amănunţite efectuate cu ocazia inspecţiei de reînnoire sunt 

indicate în anexa 1.   

 

   2.4.3. Inspectorul poate extinde inspecţia amănunţită, dacă consideră necesar, având în vedere 

întreţinerea tancurilor supuse inspecţiei, starea sistemului de protecţie anticorozivă, precum şi în 

următoarele situaţii:   

 

   .1 în special atunci când, tancurile având elemente structurale sau detalii care au suferit defecte la 

tancuri similare sau la nave similare, conform informaţiilor disponibile;   
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   .2 la tancurile care au structuri aprobate cu dimensiuni de eşantionaj reduse datorită unui sistem de 

protecţie anticorozivă aprobat de către Administraţie.   

 

   2.4.4. În cazul zonelor tancurilor la care se constată că acoperirile de protecţie dure sunt într-o stare 

BUNĂ, aşa cum s-a definit la 1.2.11, volumul inspecţiilor amănunţite, conform prevederilor din anexa 

1, poate fi stabilit în mod special de către Administraţie.   

 

   2.5. Volumul măsurătorilor de grosime   

 

   2.5.1. Cerinţele minime privind măsurătorile de grosime efectuate cu ocazia inspecţiei de reînnoire 

sunt indicate în anexa 2.   

 

   2.5.2. Prevederile privind măsurătorile de grosime extinse efectuate în zonele cu coroziune 

substanţială sunt indicate în anexa 4 şi pot fi specificate, în mod suplimentar, în programul de 

inspecţie, aşa cum s-a prevăzut la 5.1. Aceste măsurători de grosime extinse trebuie să fie efectuate 

înainte ca inspecţia să fie considerată terminată. Zonele suspecte identificate cu ocazia efectuării 

inspecţiilor anterioare trebuie să fie examinate. Zonele cu coroziune substanţială identificate la 

inspecţiile anterioare trebuie să aibă măsurători de grosimi efectuate.   

 

   2.5.3. Inspectorul poate cere efectuarea măsurătorilor de grosime suplimentare dacă consideră 

necesar.   

 

   2.5.4. În cazul zonelor de la tancurile la care se constată că acoperirile de protecţie dură sunt într-o 

stare BUNĂ, aşa cum s-a definit la 1.2.11, volumul măsurătorilor de grosime, conform prevederilor 

din anexa 2, poate fi stabilit în mod special de către Administraţie.   

 

   2.5.5. Secţiunile transversale trebuie să fie selectate acolo unde se presupune că se produc reducerile 

de grosime cele mai mari sau acolo unde acestea sunt descoperite cu ocazia efectuării măsurătorilor la 

învelişul punţii.   

 

   2.5.6. În cazul în care trebuie să fie măsurate două sau trei secţiuni, cel puţin una trebuie să includă 

un tanc de balast situat la o distanţă mai mică sau egală cu 0,5 L faţă de mijlocul navei. În cazul 

petrolierelor cu lungimea mai mare sau egală cu 130 m (aşa cum s-a definit în Convenţia internaţională 

asupra liniilor de încărcare în vigoare) şi cu vârsta peste 10 ani, pentru evaluarea rezistenţei 

longitudinale a navei, conform prevederilor de la 9.1.2, metoda de prelevare a probelor în cadrul 

măsurătorilor de grosime este indicată în anexa 13. 

   

   2.6. Volumul probei de presiune la tancuri   

 

   2.6.1. Cerinţele minime pentru presiunea de probare a tancului de balast, la inspecţia de reînnoire, 

sunt date în 2.6.3 şi în anexa 3.   

 

    Cerinţele minime pentru probarea tancului de marfă, la inspecţia de reînnoire, sunt date în 2.6.4 şi 

anexa 3.   

 

    Probarea tancului de marfă, efectuată de echipajul navei, sub conducerea comandantului, poate fi 

acceptată de către inspector cu condiţia ca următoarele condiţii să fie îndeplinite:   

 

   .1 procedura de probare a tancului, care specifică înălţimile de umplere, tancurile ce urmează să fie 

umplute şi pereţii ce urmează să fie supuşi probei, a fost transmisă de către armator şi revizuită de 

către Administraţie, înainte ca probarea să fie realizată;   

 

   .2 nu există nicio înregistrare de scurgere, distorsiune sau coroziune substanţială care ar afecta 

integritatea structurală a tancului;   

act:94010%200
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   .3 probarea tancului a fost efectuată în mod satisfăcător în cadrul intervalului special de inspecţie, nu 

mai mult de 3 luni înainte de data inspecţiei la care inspecţia generală sau inspecţia amănunţită este 

finalizată;   

 

   .4 rezultatele satisfăcătoare ale probărilor se înregistrează în jurnalul de bord al navei; şi  

  

   .5 starea internă şi externă a tancurilor şi asociată structurii sunt găsite satisfăcătoare de către 

inspector în momentul inspecţiei generale sau inspecţiei amănunţite.   

 

   2.6.2. Inspectorul poate extinde proba de presiune la tancuri dacă consideră necesar.   

 

   2.6.3. Pereţii de separaţie de la tancurile de balast trebuie să fie supuşi la proba cu o coloană de lichid 

măsurată până la capătul superior al tubulaturii de aerisire.   

 

   2.6.4. Pereţii de separaţie de la tancurile de marfă trebuie să fie supuşi la proba cu coloană de lichid 

măsurată până la cel mai înalt nivel la care se va ridica lichidul în condiţii de exploatare.   

 

   2.6.5. Proba la tancurile din dublu fund şi la alte spaţii, care nu sunt destinate transportului de lichid, 

poate fi omisă cu condiţia efectuării unei examinări interioare satisfăcătoare împreună cu o examinare 

a părţii superioare a tancului.   

 

   3. Inspecţia anuală   

 

   3.1. Generalităţi   

 

   Inspecţiile anuale trebuie finalizate în intervalul de trei luni înainte sau după data aniversării 

inspecţiei inițiale sau data recunoscută a ultimei inspecţii de reînnoire. Inspecţia anuală trebuie să 

cuprindă o examinare efectuată în scopul asigurării că, pe cât este practic posibil, corpul navei şi 

tubulatura sunt într-o stare satisfăcătoare şi trebuie să ţină seama de istoricul comportării navei în 

exploatare, de starea şi extinderea sistemului de protecţie anticorozivă la tancurile de balast, precum şi 

de zonele indicate în dosarul cu rapoartele de inspecţie.   

 

   3.2. Examinarea corpului navei   

 

   3.2.1. Examinarea învelişului corpului navei şi a dispozitivelor sale de închidere trebuie să fie 

efectuată, pe cât este posibil, vizual.   

 

   3.2.2. Examinarea trecerilor etanşe prin pereţi trebuie să fie efectuată în măsura în care este practic 

posibil.   

 

   3.3. Examinarea punţilor expuse   

 

   3.3.1. Examinarea deschiderilor tancului de marfă, inclusiv garniturile de etanşare, capacele şi 

ramele gurilor de magazii, precum şi ecranele antiflacără trebuie să fie efectuată în măsura în care este 

practic posibil.   

 

   3.3.2. Examinarea supapelor de presiune/depresiune şi a ecranelor antiflacără de la tancul de marfă 

trebuie să fie efectuată în măsura în care este practic posibil.   

 

   3.3.3. Examinarea ecranelor antiflacără de la aerisirile tuturor tancurilor de buncheraj trebuie să fie 

efectuată în măsura în care este practic posibil.   
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   3.3.4. Examinarea tubulaturii instalaţiei de marfă, de spălare cu ţiţei, de buncheraj şi de ventilare, 

inclusiv coloanele şi conductele de aerisire trebuie să fie efectuată în măsura în care este practic 

posibil.   

 

   3.4. Examinarea compartimentelor pompelor de marfă şi tunelurilor pentru tubulaturi, dacă 

există   

 

   3.4.1. Examinarea tuturor pereţilor compartimentelor pompelor de marfă în ceea ce priveşte urmele 

de scurgeri de hidrocarburi sau fisuri şi, în mod special, a dispozitivelor de etanşare de la toate trecerile 

prin pereţii compartimentelor pompelor de marfă trebuie să fie efectuată în măsura în care este practic 

posibil.   

 

   3.4.2. Examinarea stării tuturor instalaţiilor cu tubulaturi şi tunelurilor pentru tubulaturi trebuie să fie 

efectuată în măsura în care este practic posibil.  

  

   3.5. Examinarea tancurilor de balast   

 

   3.5.1. Examinarea tancurilor de balast trebuie să fie efectuată, dacă se cere, ca urmare a rezultatelor 

inspecţiei de reînnoire şi a inspecţiei intermediare. Dacă se consideră necesar de către Administraţie 

sau dacă se constantă o coroziune extinsă, trebuie să fie efectuate măsurători de grosime.   

 

   3.5.2. Dacă se constată o coroziune substanţială, aşa cum s-a definit la 1.2.9, volumul măsurătorilor 

de grosime trebuie să fie mărit în conformitate cu cerinţele din anexa 4. Aceste măsurători de grosime 

extinse trebuie să fie efectuate înainte ca inspecţia să fie terminată. Zonele suspecte identificate la 

inspecţiile anterioare trebuie să fie examinate. Zonele cu coroziune substanţială identificată cu ocazia 

efectuării inspecţiilor anterioare trebuie să aibă efectuate măsurători de grosime.   

 

    Pentru petrolierele construite în conformitate cu Regulile de construcţie comune ale IACS, zonele 

identificate ca prezentând o coroziune substanţială trebuie să fie examinate şi măsurători suplimentare 

de grosime trebuie să fie efectuate.   

 

   4. Inspecţia intermediară   

 

   4.1. Generalităţi   

 

   4.1.1. Elementele care trebuie să fie inspectate în mod suplimentar faţă de inspecţia anuală, pot fi 

inspectate fie la a doua sau la a treia inspecţie anuală, fie între aceste inspecţii.   

 

   4.1.2. Volumul inspecţiei tancurilor de marfă şi tancurilor de balast, care este determinat în funcţie 

de vârsta navei, este specificat la 4.2, 4.3 şi 4.4.   

 

   4.1.3. Pentru punţile expuse, se face pe cât este posibil o examinare a tubulaturii instalaţiei de marfă, 

a instalaţiei de spălare cu ţiţei, de buncheraj, de balast, de aburi şi de ventilare, precum şi a coloanelor 

şi conductelor de aerisire. Dacă la examinare există vreo îndoială asupra stării tehnice a tubulaturii, se 

poate cere ca aceasta să fie supusă probei de presiune, măsurătorilor de grosime sau la ambele.   

 

   4.1.4 Pentru petrolierele construite în conformitate cu Regulile de construcţie comune ale IACS, 

zonele identificate ca prezentând o coroziune substanţială trebuie să fie examinate şi măsurători 

suplimentare de grosime trebuie să fie efectuate.   

 

   4.1.5. Nu se acceptă efectuarea simultană a inspecţiei intermediare şi a inspecţiei de reînnoire în 

cazul inspecţiilor şi măsurătorilor de grosime la spaţii. 
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   4.2. Petroliere cu vârsta cuprinsă între 5 ani şi 10 ani   

 

   4.2.1. La tancurile utilizate pentru apa de balast, trebuie să fie efectuată o inspecţie generală a 

tancurilor reprezentative selectate de către inspector. Dacă această inspecţie generală nu indică defecte 

structurale vizibile, examinarea se poate limita la verificarea că sistemul de protecţie anticoroziv 

rămâne eficient.   

 

   4.2.2. Un tanc de balast trebuie să fie examinat la intervale de timp anuale, succesive, în cazul în 

care:   

 

   .1 o acoperire de protecţie dură nu a fost aplicată în timpul construcţiei; sau   

 

   .2 o acoperire de protecţie semi-dură a fost aplicată; sau   

 

   .3 coroziune substanţială se constată în interiorul tancului; sau   

 

   .4 se constată că o acoperirea de protecţie dură este într-o stare mai puţin decât BUNĂ şi o 

acoperirea de protecţie dură nu este reparată conform cerinţelor inspectorului.   

 

   4.3. Petroliere cu vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani  

  

   4.3.1. Cerinţele privind inspecţia intermediară trebuie să fie identice cu acelea privind inspecţia de 

reînnoire anterioară, conform prevederilor de la 2 şi 5.1. Totuşi, nu este necesară efectuarea probei de 

presiune la tancurile de marfă şi tancurile de balast şi aplicarea cerinţelor privind evaluarea rezistenţei 

longitudinale a corpului navei, conform prevederilor de la 9.1.2, în afară de cazul în care Administraţia 

consideră acest lucru necesar.   

 

   4.3.2. La aplicarea prevederilor de la 4.3.1, inspecţia intermediară poate fi începută la a doua 

inspecţie anuală şi continuată în anul următor, urmând a fi terminată la a treia inspecţie anuală în locul 

aplicării prevederilor de la 2.1.1.   

 

   4.3.3. La aplicarea prevederilor de la 4.3.1, se poate stabili o inspecţie subacvatică în locul aplicării 

prevederilor de la 2.2.   

 

   4.4. Petroliere cu vârsta peste 15 ani   

 

   4.4.1. Cerinţele privind inspecţia intermediară trebuie să fie identice cu acelea privind inspecţia de 

reînnoire anterioară, conform prevederilor de la 2 şi 5.1. Totuşi, nu este necesară efectuarea probei de 

presiune la tancurile de marfă şi tancurile de balast şi aplicarea cerinţelor privind evaluarea rezistenţei 

longitudinale a corpului navei, conform prevederilor de la 9.1.2, în afară de cazul în care Administraţia 

consideră acest lucru necesar.   

 

   4.4.2. La aplicarea prevederilor de la 4.4.1, inspecţia intermediară poate fi începută la a doua 

inspecţie anuală şi continuată în timpul anului următor, urmând a fi încheiată la a treia inspecţie anuală 

în locul aplicării prevederilor de la 2.1.1.   

 

   4.4.3. La aplicarea prevederilor de la 4.4.1, o inspecţie în doc uscat trebuie să facă parte din inspecţia 

intermediară. Inspecţia generală şi inspecţia amănunţită, precum şi măsurătorile de grosime, trebuie să 

fie efectuate, după caz, pe porţiunile inferioare ale tancurilor de marfă şi tancurilor de apă de balast în 

conformitate cu cerinţele aplicabile inspecţiilor intermediare, în cazul în care nu au fost deja efectuate.   

    

Notă:    

    Porţiunile inferioare ale tancurilor de marfă şi tancurilor de balast sunt considerate a fi părţile situate 

sub linia de plutire a navei fără încărcătură.   
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   5. Pregătiri pentru inspecţie   

 

   5.1. Program de inspecţie   

 

   5.1.1. Proprietarul navei în cooperare cu Administraţia trebuie să întocmească un program specific 

de inspecţie înaintea începerii oricărei părți a inspecţiei de reînnoire și a inspecţiei intermediare pentru 

petrolierele cu dublu corp cu vârsta peste 10 ani. Programul de inspecţie trebuie să aibă o formă scrisă 

conform celor indicate în anexa 7A. Inspecţia trebuie să înceapă după ce programul de inspecţie a fost 

convenit.  

    

   5.1.1.1. Înainte de întocmirea programului de inspecţie, chestionarul pentru planificarea inspecţiei 

trebuie să fie completat de către proprietarul navei conform celor indicate în anexa 7B şi transmis 

Administraţiei.   

 

   5.1.1.2. Programul de inspecţie de la inspecţia intermediară poate include programul de inspecţie de 

la inspecţia de reînnoire anterioară împreună cu raportul de evaluare a stării navei (raportul sintetic al 

datelor privind  corpul) de la această inspecţie de reînnoire şi rapoarte de inspecţie relevante ulterioare. 

 

   5.1.1.3. Programul de inspecţie trebuie să fie întocmit ţinând seama de toate amendamentele la 

cerinţele de inspecţie introduse după ce a fost efectuată ultima inspecţie de reînnoire.  

    

   5.1.2. La întocmirea programului de inspecţie trebuie să fie adunată şi consultată următoarea 

documentaţie în scopul selectării tancurilor, zonelor şi elementelor structurale ce vor fi examinate:   

 

   .1 statutul inspecţiei şi informaţii de bază cu privire la navă;   

 

   .2 documentaţia de la bord, aşa cum este descrisă la 6.2 şi 6.3;   

 

   .3 planurile principale de construcţie a tancurilor de marfă şi tancurilor de balast (desene de 

eşantionaj), inclusiv informaţiile privind utilizarea oţelurilor de înaltă rezistenţă la tracţiune (HTS);   

 

   .4 raportul pentru evaluarea stării tehnice a navei (raportul sintetic al datelor privind  corpul) 

conform anexei 10;   

 

   .5 istoricul avariilor anterioare şi al reparaţiilor efectuate;   

 

   .6 rapoartele anterioare de inspecție și vizite relevante, atât ale Administrației, cât și ale 

proprietarului navei;   

 

   .7 istoricul operaţiunilor cu marfă şi cu balast efectuate în ultimii trei ani, cu indicarea mărfurilor 

transportate în condiţii de temperatură ridicată;   

 

   .8 detaliile cu privire la instalaţia de gaz inert şi la procedurile de curăţare a tancurilor;  

  

   .9 informaţii şi alte date relevante cu privire la transformarea sau modificarea tancurilor de marfă şi a 

tancurilor de balast de la bord începând din momentul construcţiei navei;  

  

   .10 descrierea şi istoricul sistemului de protecţie anticorozivă (inclusiv menţiunile precedente ale 

societăţii de clasificare), după caz;   

 

   .11 inspecţiile efectuate în ultimii trei ani de către personalul proprietarului navei, indicând 

deteriorările constatate la structură, în general, infiltraţiile constatate în pereţii de separaţie de la tanc şi 

scurgerile de la tubulaturi, precum şi starea sistemului de protecţie anticorozivă, după caz. Instrucţiuni 

cu privire la întocmirea raportului de inspecţie sunt indicate în anexa 6;   
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   .12 informaţiile cu privire la nivelul corespunzător de întreţinere în timpul exploatării, inclusiv 

rapoartele de inspecţie ale controlului statului portului în care sunt indicate defectele constatate cu 

privire la corpul navei, neconformităţile din cadrul Sistemului de management al siguranţei cu privire 

la întreţinerea corpului navei, inclusiv măsura corectivă sau măsurile corective corespunzătoare; şi   

 

   .13 orice alte informaţii care vor ajuta la identificarea zonelor suspecte şi zonelor critice de 

structură.   

 

   5.1.3. Programul de inspecţie prezentat trebuie să aibă în vedere şi să respecte, cel puţin, prevederile 

paragrafului 2.6 pentru probarea tancurilor şi din anexele 1, 2 şi 3 pentru inspecţia amănunţită, 

măsurătorile de grosime şi, respectiv, proba la tancuri şi trebuie să includă cel puţin următoarele 

informaţii:   

 

   .1 informaţii de bază cu privire la navă şi caracteristicile acesteia;   

 

   .2 planurile principale de construcţie ale tancurilor de marfă şi tancurilor de balast (desene de 

eşantionaj), inclusiv informaţii privind utilizarea oţelurilor de înaltă rezistenţă la tracţiune (HTS);   

 

   .3 planurile tancurilor;   

 

   .4 lista tancurilor, cu indicarea utilizării lor, a sistemul de protecţie anticorozivă şi a stării acoperirii 

lor de protecţie;   

 

   .5 condiţii pentru inspecţie (de ex.: informaţii privind curăţarea, degazarea, ventilarea şi iluminatul 

etc. tancurilor);   

 

   .6 mijloace şi metode pentru accesul la structuri;   

 

   .7 echipamentul pentru inspecţii;   

 

   .8 indicarea tancurilor şi zonelor care vor face obiectul inspecţiei amănunţite (a se vedea paragraful 

2.4);   

 

   .9 indicarea zonelor şi secţiunilor în vederea efectuării măsurătorilor de grosime (a se vedea 

paragraful 2.5);   

 

   .10 indicarea tancurilor supuse probei tancului (a se vedea paragraful 2.6);   

 

   .11 indicarea firmei care va efectua măsurătorile de grosime;   

 

   .12 istoricul avariilor în legătură cu nava respectivă; şi   

 

   .13 zonele critice de structură şi zonele suspecte, dacă este cazul.   

 

   5.1.4. Administraţia trebuie să informeze proprietarul navei cu privire la nivelul maxim acceptabil de 

reducere a grosimii elementelor de structură datorită coroziunii, care se aplică navei respective.   

 

   5.1.5. De asemenea, se pot utiliza Instrucţiunile privind evaluarea tehnică în legătură cu planificarea 

inspecţiilor intensificate la petroliere conţinute în anexa 12. Aceste Instrucţiuni constituie recomandări 

pe care Administraţia le poate face în vederea utilizării, dacă se consideră necesar şi oportun, în 

legătură cu pregătirea programului de inspecţie cerut.  Aceste Instrucţiuni nu trebuie utilizate pentru 

reducerea cerințelor din anexele 1, 2 și 3 și ale paragrafului 2.6, care în orice caz trebuie respectate ca 

cerințe minime. 
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   5.2. Condiţii pentru inspecţie   

 

   5.2.1. Proprietarul navei trebuie să asigure mijloacele necesare pentru efectuarea în siguranţă a 

inspecţiei.   

 

   5.2.1.1. Pentru ca inspectorii desemnaţi să poată efectua inspecţia, trebuie ca între proprietarul navei 

şi Administraţie să fie convenite măsurile corespunzătoare pentru accesul convenabil şi în siguranţă 

ținând cont de recomandările făcute de Organizație.   

 

   5.2.1.2. Detaliile cu privire la mijloacele de acces trebuie să fie prevăzute în chestionarul pentru 

planificarea inspecţiei.   

 

   5.2.1.3. În cazurile în care inspectorul desemnat sau inspectorii desemnaţi consideră că siguranţa şi 

accesul cerut sunt necorespunzătoare, inspecţia spaţiilor respective nu trebuie să fie efectuată.   

 

   5.2.2. Accesul la tancuri şi spaţii trebuie să se facă în siguranţă. Tancurile şi spaţiile trebuie să fie 

degazate şi ventilate în mod corespunzător. Înainte de a intra într-un tanc, spaţiu gol sau spaţiu închis, 

trebuie să se verifice că atmosfera din acel spațiu nu conţine gaze periculoase şi există o cantitate de 

oxigen suficientă.   

 

   5.2.3. Pentru pregătirea efectuării inspecţiei şi a măsurătorilor de grosime, precum şi pentru a 

permite efectuarea unei examinări complete, toate spaţiile trebuie să fie curăţate, inclusiv îndepărtate 

toate depunerile rezultate din coroziune de pe suprafeţe. Spaţiile trebuie să fie suficient de curate şi să 

nu conţină apă, cruste, murdărie, reziduuri de hidrocarburi etc. pentru a descoperi coroziunea, 

deformările, fisurile, avariile sau alte deteriorări structurale, precum şi starea în care se află acoperirea 

de protecţie. Totuşi, acele zone ale structurii, a căror reînnoire a fost deja decisă de către proprietarul 

navei, trebuie să fie doar curăţate şi îndepărtate toate depunerile rezultate din coroziune în măsura în 

care acest lucru este necesar pentru stabilirea limitelor zonelor ce vor fi reînnoite.    

 

   5.2.4. Trebuie să fie prevăzut un iluminat corespunzător pentru evidenţierea coroziunii, deformărilor, 

fisurărilor, avariilor sau a altor deteriorări structurale, precum şi a stării în care se află acoperirea de 

protecţie.   

  

   5.2.5. În cazul în care au fost aplicate acoperiri de protecţie moi sau semi-dure, inspectorului trebuie 

să-i fie asigurat accesul în siguranţă pentru verificarea eficacităţii acoperirii de protecţie şi pentru 

efectuarea unei evaluări a stării în care se află elementele structurale interne care poate include 

îndepărtarea punctuală a acoperirii de protecţie. În cazul în care accesul în siguranţă nu poate fi 

asigurat, acoperirea de protecţie moale sau semi-dură trebuie să fie îndepărtată.   

 

   5.2.6. Inspectorul desemnat sau inspectorii desemnaţi trebuie să fie întotdeauna însoţit sau însoţiţi de 

cel puţin o persoană responsabilă, desemnată de către proprietarul navei, care are experienţă în 

inspectarea tancurilor şi a spaţiilor închise.  

 

   5.3. Acces la elementele structurale 

   

   5.3.1. În cazul efectuării inspecţiei generale trebuie să fie asigurate mijloace cu care inspectorul să 

poată examina în siguranţă şi fără dificultate elementele structurale.   

 

                                                             
 A se consulta Recomandările revizuite pentru intrarea în spații închise la bordul navelor, adoptate de 
Organizaţie prin  Rezoluția A.1050 (27). 
 Se face referire la Circulara MSC/Circ.686, Instrucţiuni privind mijloacele de acces la elementele structurale în 
scopul efectuării inspecţiei şi lucrărilor de întreţinere la petroliere şi vrachiere. 
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   5.3.2. În cazul efectuării inspecţiilor amănunţite trebuie să fie puse la dispoziţia inspectorului unul 

sau mai multe din următoarele mijloace de acces considerate acceptabile de către acesta:   

 

   .1 o schelă şi căi de acces permanente prin structură;   

 

   .2 o schelă şi căi de acces temporare prin structură;   

 

   .3 vehicule cu braţ hidraulic, cum ar fi platforme autoridicătoare clasice, ascensoare şi platforme 

mobile;   

 

   .4 bărci sau plute;   

 

   .5 scări portabile; şi   

 

   .6 alte mijloace echivalente.   

 

   5.4. Echipament pentru inspecţie   

 

   5.4.1. În mod normal, măsurătorile de grosime trebuie să fie efectuate cu ajutorul echipamentului de 

examinare cu ultrasunete. Precizia echipamentului trebuie să fie demonstrată la solicitarea 

inspectorului.   

 

   5.4.2. Dacă se consideră necesar, inspectorul poate solicita utilizarea unuia sau a mai multora dintre 

următoarele mijloace de detectare a fisurilor:   

 

   .1 echipament radiografic;   

 

   .2 echipament cu ultrasunete;   

 

   .3 echipament cu particule magnetice;   

 

   .4 lichide penetrante; şi/sau   

 

   .5 alte mijloace echivalente.   

 

   5.4.3. În timpul inspecţiei trebuie să fie disponibile: un explozimetru, un detector de oxigen, un 

aparat pentru respirat, saule de salvare, centuri de siguranţă cu coardă şi cârlig, precum şi fluiere 

împreună cu instrucţiunile şi recomandările de utilizare a lor. Trebuie să fie pusă la dispoziţie o listă cu 

verificările de control privind siguranţa.   

 

   5.4.4. Trebuie să fie prevăzut iluminatul adecvat şi în siguranţă pentru efectuarea inspecţiei în 

condiţii de siguranţă şi în mod eficient.   

 

   5.4.5. În timpul inspecţiei trebuie să fie disponibil şi utilizat echipament de protecţie corespunzător 

(de ex. cască de protecţie, mănuşi, încălţăminte de protecţie etc.).   

 

   5.5. Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă   

 

Dacă un aparat respirator şi/sau alt echipament este folosit ca „Echipament de salvare şi răspuns de 

urgenţă”, atunci echipamentul trebuie să fie potrivit pentru configuraţia spaţiul supravegheat.   
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   5.6. Inspecţia pe mare sau în timpul ancorării navei   

 

   5.6.1. Inspecţia pe mare sau în timpul ancorării navei poate să fie acceptată cu condiţia ca inspectorul 

sau inspectorii să aibă ajutorul necesar din partea personalului de la bord. Măsurile de prevedere şi 

procedurile necesare pentru efectuarea inspecţiei trebuie să fie în conformitate cu 5.1, 5.2, 5.3 şi 5.4.   

 

   5.6.2. Un sistem de comunicare trebuie să fie instalat între echipa de inspecţie din tanc şi ofiţerul de 

serviciu de pe punte. Acest sistem de comunicare trebuie să includă de asemenea personalul însărcinat 

cu manipularea pompelor de balast dacă sunt utilizate bărci sau plute.   

 

   5.6.3. Inspecţiile tancurilor cu ajutorul bărcilor sau plutelor se pot efectua numai cu acordul 

inspectorului, care trebuie să ţină seama de măsurile de siguranţă prevăzute, inclusiv de previziunile 

buletinelor meteorologice şi comportamentul navei în condiţii previzibile de stare a mării, şi cu 

condiţia ca și creşterea aşteptată a nivelului apei din interiorul tancului să nu depăşească 0,25 m.   

 

   5.6.4. Dacă la inspecţiile amănunţite sunt utilizate plute sau bărci, atunci trebuie să fie îndeplinite 

următoarele condiţii:   

 

   .1 trebuie să fie utilizate numai plute sau bărci gonflabile rezistente, pentru serviciu, care să aibă o 

flotabilitate şi o stabilitate reziduală satisfăcătoare chiar dacă una din camere este perforată;   

 

   .2 barca sau pluta trebuie să fie legată de scara de acces şi o persoană responsabilă trebuie să stea pe 

scara de acces din acel loc de unde există o vizibilitate clară asupra bărcii sau plutei;   

 

   .3 pentru toţi participanţii trebuie să fie disponibile veste de salvare corespunzătoare;   

 

   .4 suprafaţa apei din tanc trebuie să fie calmă (în toate condiţiile prevăzute, creşterea preconizată a 

nivelului apei din interiorul tancului nu trebuie să depăşească 0,25 m) şi nivelul apei trebuie să fie 

staţionar. În timpul utilizării bărcii sau plutei nivelul apei nu trebuie în nicio situaţie să crească;   

 

   .5 tancul sau spațiul trebuie să conţină numai apă de balast curată. Pe suprafaţa apei nu se acceptă 

nici măcar o peliculă subţire de hidrocarburi;   

 

   .6 în niciun caz nivelul apei nu trebuie să se situeze la o distanţă mai mică de 1 m faţă de platbanda 

elementului de osatură întărită a punţii astfel încât echipa de inspecţie să nu fie izolată de o cale de 

evacuare directă spre gura tancului. Umplerea cu apă a tancului peste un nivel ce depăşeşte traversele 

de punte se va face numai dacă traveea ce va fi inspectată are o gură de vizitare pentru accesul la punte 

şi dacă aceasta este deschisă în traveea ce urmează să fie inspectată astfel încât o cale de evacuare 

pentru echipa de inspecţie să fie disponibilă în orice moment. Alte mijloace eficiente de evacuare pe 

punte pot fi avute în vedere; şi   

 

   .7 dacă tancurile (sau spaţiile) au legătură cu o instalaţie comună de ventilare sau cu o instalaţie de 

gaz inert, atunci tancul, în care barca sau pluta trebuie să fie utilizată, trebuie să fie izolat în scopul 

prevenirii unui transfer de gaz de la alte tancuri (sau spaţii).   

 

   5.6.5. Utilizarea numai a plutelor sau bărcilor se poate permite pentru inspectarea zonelor de sub 

punte de la tancuri sau spaţii dacă înălţimea inimilor este mai mică sau egală cu 1,5 m.   

 

   5.6.6. Dacă înălţimea inimilor este mai mare de 1,5 m, utilizarea bărcilor sau plutelor se poate 

permite numai atunci când:   

 

   .1 acoperirea de protecţie a structurii de sub punte este în stare BUNĂ şi nu există vreo dovadă de 

uzură; sau   
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   .2 în fiecare travee este prevăzut un mijloc permanent de acces pentru a permite intrarea şi ieşirea în 

siguranţă, şi anume:   

 

    .1 mijloc de acces direct de la punte printr-o scară verticală cu o platformă mică prevăzută la 

aproximativ 2 m sub punte la fiecare travee; sau   

 

    .2 acces la punte de la o platformă longitudinală permanentă prevăzută cu scări de acces la 

punte la fiecare capăt al tancului. Platforma trebuie ca, pe toată lungimea tancului, să fie montată astfel 

încât să se situeze la nivelul sau deasupra nivelului maxim al apei necesar pentru a inspecta structura 

de sub punte cu ajutorul plutei. În acest scop, spaţiul gol corespunzător nivelului maxim al apei trebuie 

să aibă o înălţime de cel mult 3 m de la învelişul punţii măsurată la mijlocul deschiderii traverselor 

punţii şi la mijlocul lungimii tancului (a se vedea figura 4).   

 

 

 

 
   

Figura 4: Nivelul maxim al apei în tanc   

 

Dacă nu se îndeplineşte niciuna din condiţiile de mai sus, atunci schele sau alte mijloace echivalente 

trebuie să fie prevăzute pentru inspecţia în zonele de sub punte.   

 

   5.6.7. Utilizarea numai a plutelor sau bărcilor în condiţiile prevăzute la paragrafele 5.6.5 şi 5.6.6 nu 

exclude posibilitatea utilizării plutelor sau bărcilor pentru deplasarea în interiorul unui tanc în timpul 

unei inspecţii.   

 

   5.7. Întâlnire pentru planificarea inspecţiei   

 

   5.7.1. Pregătirea corespunzătoare şi stabilirea unei cooperări strânse, înaintea inspecţiei şi în timpul 

acesteia, între inspectorul desemnat sau inspectorii desemnaţi şi reprezentanţii proprietarului navei 

aflaţi la bord constituie o parte esenţială în cadrul efectuării în siguranţă şi în mod eficient a inspecţiei. 

În timpul inspecţiei, la bordul navei trebuie să aibă loc întâlniri regulate pe probleme de siguranţă.   

 

   5.7.2. Înaintea începerii oricărei etape din inspecţia de reînnoire şi inspecţia intermediară, o întâlnire 

pentru planificarea inspecţiei trebuie să aibă loc între inspectorul desemnat sau inspectorii desemnaţi, 

reprezentantul participant al proprietarului navei, operatorul firmei autorizate pentru efectuarea 

măsurătorilor de grosime (după caz) şi comandantul navei sau o persoană cu calificare corespunzătoare 

desemnată de către comandant sau firmă în scopul verificării că toate măsurile din programul de 

inspecţie sunt luate pentru asigurarea efectuării în siguranţă şi în mod eficient a inspecţiei (a se vedea 

7.1.2).   

 

   5.7.3. În continuare se prezintă o listă orientativă cu problemele care trebuie să fie discutate în cadrul 

întâlnirii:   

 

   .1 datele principalele cu privire la navă (şi anume voiajul, manevrele de punere în doc uscat şi 

scoatere din docul uscat, perioadele de acostare, operaţiunile de balastare şi operaţiunile cu marfa 

etc.);   



277 

   .2 prevederile şi amenajările pentru efectuarea măsurătorilor de grosime (şi anume accesul, 

curăţarea/decaparea, iluminatul, ventilarea, protecţia individuală);   

 

   .3 volumul măsurătorilor de grosime;   

 

   .4 criteriile de acceptare (se face referire la lista cu grosimi minime);   

 

   .5 volumul inspecţiei amănunţite şi al măsurătorilor de grosime ţinând seama de starea acoperirii de 

protecţie şi zonele suspecte sau zonele cu coroziune substanţială;   

 

   .6 efectuarea măsurătorilor de grosime;   

 

   .7 efectuarea de măsurători tipice, la modul general şi acolo unde se constată o coroziune 

neregulată/în puncte (piting);   

 

   .8 efectuarea unei schiţe a zonelor cu coroziune substanţială; şi   

 

   .9 comunicarea dintre inspectorul desemnat sau inspectorii desemnaţi, operatorul sau operatorii 

firmei autorizate pentru efectuarea măsurătorilor de grosime şi reprezentantul sau reprezentanţii 

proprietarului navei cu privire la constatările făcute.   

 

   6. Documentaţia de la bordul navei   

 

   6.1. Generalităţi   

 

   6.1.1. Proprietarul navei trebuie să obţină, să asigure şi să păstreze la bordul navei documentaţia 

prevăzută la 6.2 şi 6.3, care trebuie să fie pusă imediat la dispoziţia inspectorului. Raportul de evaluare 

a stării navei (raportul sintetic al datelor privind corpul), prevăzut la 6.2, trebuie să includă o traducere 

în limba engleză.   

 

   6.1.2. Documentaţia trebuie să fie ţinută la bordul navei pe întreaga durată de viaţă a navei.   

 

   6.1.3. Pentru petrolierele care fac obiectul regulii SOLAS II-1/3-10, proprietarul navei trebuie să 

asigure actualizarea Dosarului de construcţie a navei (SCF), de-a lungul vieţii navei, ori de câte ori a 

avut loc o modificare a documentaţiei incluse în SCF. Proceduri documentate pentru actualizarea SCF 

ar trebui să fie incluse în Sistemul de management al siguranţei.   

 

   6.1.4 Pentru petrolierele ale căror tancuri specializate de balastare cu apă de mare au o acoperire 

supusă Standardelor de performanță pentru acoperiri de protecție (MSC.215 (82)) și pentru petrolierele 

de ţiţei ale căror tancuri de marfă cu hidrocarburi au o acoperire supusă prescripţiilor rezoluției 

MSC.288 (87), proprietarul navei se asigură că dosarul tehnic al acoperirii (CTF) este actualizat pe 

toată durata de viață a navei ori de câte ori se efectuează întreținerea, repararea sau înlocuirea 

acoperirii. Procedurile documentate pentru actualizarea dosarului tehnic al acoperirii trebuie să fie 

incluse în Sistemul de management al siguranţei. 

 

   6.2. Dosarul cu rapoartele de inspecţie   

 

   6.2.1. Dosarul cu rapoartele de inspecţie trebuie să fie parte integrantă din documentaţia de la bordul 

navei şi să conţină:   

 

   .1 rapoartele inspecţiilor efectuate la elementele structurale (anexa 9);   

 

   .2 raportul de evaluare a stării navei (anexa 10); şi   

 



278 

   .3 rapoartele privind măsurătorile de grosime (anexa 11A/anexa 11B).   

 

   6.2.2. Dosarul cu rapoartele de inspecţie mai trebuie să fie disponibil la birourile proprietarului navei 

şi ale Administraţiei.   

 

   6.3. Documente justificative   

 

   6.3.1. Următoarea documentaţie suplimentară trebuie să fie disponibilă la bordul navei:   

 

   .1 programul de inspecţie, conform prevederilor de la 5.1, până la terminarea inspecţiei de reînnoire 

sau a inspecţiei intermediare, după caz;   

 

   .2 planuri principale de construcţie a tancurilor de marfă şi tancurilor de balast (pentru petrolierele 

construite conform Regulilor de construcţie comune ale IACS, aceste planuri trebuie să includă, pentru 

fiecare element structural, atât grosimea de construcţie, cât şi cea de reînnoire. Orice grosime adăugată 

voluntar trebuie să fie, de asemenea, indicată în mod clar pe aceste planuri. Planul secţiunii maestre 

care trebuie să fie la bordul navei trebuie să includă caracteristici ale secţiunii minime admisibile a 

grinzii corpului pentru secţiunea transversală în toate tancurile de marfă);   

 

   .3 istoricul reparaţiilor anterioare;   

 

   .4 istoricul operaţiunilor cu marfă şi cu balast;   

 

   .5 detalii privind utilizarea instalaţiei de gaz inert şi metodele de curăţare a tancului;   

 

   .6 inspecţii efectuate de personalul navei cu privire la:   

 

    .1 deteriorarea generală a elementelor structurale;   

 

    .2 scurgeri prin pereţii etanşi şi tubulaturi; şi   

 

     .3 starea sistemului de protecţie anticorozivă, dacă există. Indicaţii privind rapoartele sunt 

prezentate în anexa 6; și    

 

   .7 orice alte informaţii care ar putea să ajute la identificarea zonelor critice de structură şi/sau a 

zonelor suspecte care necesită inspectarea.   

 

   6.3.2. Pentru petrolierele care fac obiectul regulii SOLAS II-1/3-10, Dosarul de construcţie a navei 

(SCF), limitat la elementele care urmează să fie păstrate la bord, trebuie să fie disponibil la bord.   

 

   6.3.3. Pentru petrolierele ale căror tancuri specializate de balastare cu apă de mare au o acoperire 

supusă Standardelor de performanță pentru acoperiri de protecție (MSC.215 (82)) și pentru petrolierele 

de ţiţei ale căror tancuri de marfă cu hidrocarburi au o acoperire supusă prescripţiilor rezoluției 

MSC.288 (87), dosarul tehnic al acoperirii (CTF) trebuie să fie disponibil la bord.   

 

   6.4. Examinarea documentaţiei de la bordul navei   

 

   6.4.1. Înaintea inspecţiei, inspectorul trebuie să verifice dacă documentaţia de la bordul navei este 

completă şi conţinutul ei constituie o bază pentru efectuarea inspecţiei.   

 

   6.4.2. Pentru petrolierele care fac obiectul regulii SOLAS II-1/3-10, la încheierea supravegherii, 

inspectorul trebuie să verifice dacă actualizarea Dosarului de construcţie a navei (SCF) a fost făcută de 

fiecare dată când a avut loc o modificare a documentaţiei incluse în SCF.   
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   6.4.2.1 În cazul în care SCF este păstrat la bordul navei, inspectorul trebuie să examineze 

informațiile de la bordul navei. Dacă a avut loc un eveniment major, incluzând, dar fără a se limita la, 

o reparație sau o modificare importantă sau orice modificare a structurii navei, inspectorul trebuie să 

verifice, de asemenea, că informațiile actualizate sunt păstrate la bordul navei. Dacă SCF nu este 

actualizat la momentul inspecţiei, inspectorul trebuie să o consemneze și să solicite confirmarea la 

următoarea inspecție periodică.   

 

   6.4.2.2 În cazul în care SCF este păstrat într-o arhivă la ţărm, inspectorul trebuie să examineze lista 

informațiilor conținute în arhiva de la ţărm. Dacă a avut loc un eveniment major, incluzând, dar fără a 

se limita la, o reparație sau o modificare importantă sau orice modificare a structurii navei, inspectorul 

trebuie să verifice, de asemenea, că informațiile actualizate sunt păstrate în arhiva de la ţărm, 

examinând lista informațiilor conținute în arhiva de la ţărm păstrate la bordul navei. În plus, 

inspectorul trebuie să confirme că contractul de servicii încheiat cu centrul de arhivare este valabil. 

Dacă actualizarea suplimentului SCF de la ţărm nu este finalizată la momentul inspecţiei, inspectorul 

trebuie să o  consemneze și să solicite confirmarea la următoarea inspecție periodică.   

  

   6.4.3. Pentru petrolierele care fac obiectul regulii SOLAS II-1/3-10, la încheierea supravegherii, 

inspectorul trebuie să verifice dacă orice suplimentare şi/sau reînnoire a materialelor utilizate pentru 

construcţia structurii corpului sunt documentate în lista de materiale din Dosarul de construcţie a 

navei.   

 

   6.4.4. Pentru petrolierele ale căror tancuri specializate de balastare cu apă de mare au o acoperire 

supusă Standardelor de performanță pentru acoperiri de protecție (MSC.215 (82)) și pentru 

petrolierelor de ţiţei ale căror tancuri de marfă cu hidrocarburi au o acoperire supusă prescripţiilor 

rezoluției MSC.288 (87), odată ce inspecţia este finalizată, inspectorul trebuie să verifice dacă orice 

întreținere, reparare sau înlocuire a acoperirii este documentată în dosarul tehnic al acoperirii (CTF). 

  

   7. Metode privind efectuarea măsurătorilor de grosime   

 

   7.1. Generalităţi  

  

   7.1.1. Dacă măsurătorile de grosime prevăzute nu se efectuează de către Administraţie, autenticitatea 

acestora trebuie să fie atestată de către un inspector al Administraţiei. Inspectorul trebuie să fie prezent 

la bordul navei atâta timp cât este necesar pentru supravegherea acestei operaţiuni.   

 

   7.1.2. Firma care efectuează măsurătorile de grosime trebuie să participe la întâlnirea pentru 

planificarea inspecţiei care va avea loc înaintea începerii inspecţiei.   

 

   7.1.3. Măsurătorile de grosime ale elementelor structurale din zonele în care sunt necesare inspecţiile 

amănunţite trebuie să fie efectuate simultan cu inspecţiile amănunţite.   

 

   7.1.4. În toate cazurile, volumul măsurătorilor de grosime trebuie să fie suficient pentru a reprezenta 

starea reală a navei.   

 

   7.1.5. Procedurile necesare pentru măsurătorile de grosime sunt prezentate în anexa 14. 

 

   7.2. Autorizarea firmei care efectuează măsurători de grosime   

 

    Măsurătorile de grosime trebuie să fie efectuate de către o firmă specializată, care este autorizată de 

Administraţie conform principiilor indicate în anexa 8.   

 

   7.3 Numărul și localizarea măsurătorilor 

 

   7.3.1 Aplicare 
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   Această secțiune se aplică numai navelor construite în conformitate cu Regulile comune de 

construcție IACS (CSR). Pentru navele care nu sunt construite în conformitate cu Regulile comune de 

construcție IACS, numărul și locația măsurătorilor de grosime trebuie să fie în conformitate cu 

cerințele societății de clasificare recunoscute de administrație, în funcție de vârsta navei și elementele 

structurale în cauză. 

 

   7.3.2 Număr de măsurători 

 

   Având în vedere amploarea măsurătorilor de grosime pentru diferitele elemente ale structurii navei și 

inspecţiile (reînnoire, intermediare și anuale), localizările punctelor care trebuie măsurate sunt indicate 

pentru elementele cele mai importante ale structurii. 

 

   7.3.3 Localizările măsurătorilor 

 

   7.3.3.1 Tabelul 1 oferă explicații și/sau interpretări privind aplicarea acelor cerințe indicate în IACS 

CSR, care se referă atât la măsurători sistematice ale grosimilor pentru calculul rezistenței globale a 

grinzii navă și măsurătorile specifice legate de inspecţiile amănunţite. 

 

   7.3.3.2 Figurile 5 până la 8 sunt oferite pentru a facilita explicațiile și/sau interpretările date în 

tabelul 1 pentru a arăta amenajările tipice tancurilor petroliere cu dublu corp. 

 

 Tabelul 1 - Interpretarea cerințelor aplicabile localizării și numărului de puncte care trebuie 

măsurate 

 

Element  Interpretarea  Figura de referinţă  

Tablele selectate „Selectat” înseamnă cel puțin un singur 

punct pe una din trei table, care trebuie 

ales pe zonele reprezentative cu 

coroziune medie. 

  

Tablele punţii, tablele  

fundului, filele din zona 

expusă la vânt –și - apă 

Cel puțin două puncte pe fiecare tablă, 

care trebuie luate fie la fiecare sfert de 

extremitate a tablei, fie în zone 

reprezentative cu coroziune medie 

  

Secţiunea transversală  Măsurătorile trebuie  efectuate pe toate 

elementele longitudinale cum ar fi table, 

longitudinale şi traverse de punte, 

bordajul și tablele fundului, pereţii 

longitudinali,  plafonul dublului fund şi 

plafonului înclinat al tancului de gurnă. 

 

Un punct trebuie să fie măsurat pe 

fiecare tablă. Atât inimile cât şi 

platbenzile trebuie măsurate pe 

elementele longitudinale, dacă este 

cazul.  

Figura 5  

 

 

 Pentru petrolierele cu vârsta de peste 10 

ani, la o distanță de 0,1 D (D fiind 

înălțimea de construcție a navei) de la 

punte și de la fund, la fiecare secțiune 

  

                                                             
 Regulile comune de construcție IACS înseamnă Regulile comune de construcție IACS pentru petrolierele cu 
dublu corp (CSR la petroliere) sau Regulile comune de construcție pentru vrachiere și petroliere (IACS CSR 
BC&OT). 
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transversală care trebuie măsurată, 

fiecare element longitudinal și carlingă 

trebuind să fie măsurat pe inimă şi fața 

plată și fiecare tablă trebuie să fie 

măsurată într-un punct între elementele 

longitudinale. 

Inele transversale* în 

tancuri de marfă şi de 

balast 

 

 

Cel puțin două puncte pe fiecare tablă 

într-un mod eșalonat și două puncte pe 

platbanda corespunzătoare, dacă este 

cazul. 

 

Patru puncte cel puțin pe prima foaie 

sub punte. Puncte suplimentare în 

dreptul părților curbate. Cel puțin un 

punct la fiecare din două rigidizări între 

suporţii/carlingile longitudinale. 

Figura 6  

Pereţi transversali în 

tancurile de marfă  

  

  

Cel puțin două puncte pe fiecare tablă. 

Minim patru puncte pe prima tablă 

situată sub puntea principală. 

 

Cel puțin un punct pe fiecare a treia 

rigidizare trebuie să fie luat între fiecare 

suport. 

 

Cel puțin două puncte pe fiecare tablă a 

suporţilor și carlingilor și două puncte 

pe platbanda corespunzătoare. Puncte 

suplimentare în dreptul părților curbate. 

 

Două puncte din fiecare tablă a 

diafragmei chesoanelor, dacă sunt 

montate.  

Figura 7  

  

  

  

Pereţi transversali în 

tancurile de balast  

  

  

Cel puțin patru puncte pe table între 

suporţi/carlingile longitudinale sau pe 

tablă în absența suporţilor/carlingilor. 

 

Cel puțin două puncte pe fiecare tablă a 

suporţilor și carlingilor și două puncte 

pe platbanda corespunzătoare. Alte 

puncte în dreptul părților curbate. 

 

Cel puțin un punct pe două rigidizări 

între fiecare suport/carlingă 

longitudinală. 

Figura 8  

  

  

Elemente de structură 

adiacente  

Pe elementele de structură adiacente, un 

punct pe tablă şi un punct pe un 

suport/carlingă din trei 

  

 

Notă: 

 

* Inele transversale înseamnă toate elementele transversale care sunt situate într-o secțiune transversală 

a corpului navei, în dreptul unei varange a dublului fund, cadrului vertical și traversei de punte. 
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Figura 5: Secţiunea transversală  

 

 
 

Figura 6 - Inele transversale în tancurile de marfă şi tancurile de balast  
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Figura 7 – Perete transversal al tancurilor de marfă  

 

 
Figura 8: Perete transversal în tancurile de balast 
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7.4. Raportarea   

 

   7.4.1. Un raport privind măsurătorile de grosime trebuie să fie pregătit şi prezentat Administraţiei. 

Raportul trebuie să indice locul efectuării măsurătorilor, grosimea măsurată, precum şi grosimea 

iniţială corespunzătoare. Totodată, raportul trebuie să indice data când au fost efectuate măsurătorile, 

tipul echipamentului de măsurare utilizat, numele şi calificarea persoanelor care au efectuat 

măsurătorile, şi trebuie să fie semnat de către operator. Raportul privind efectuarea măsurătorilor de 

grosime trebuie să respecte principiile menţionate la metodele recomandate pentru efectuarea 

măsurătorilor de grosime prevăzute în anexa 11A/anexa 11B.    

    

   7.4.2. Inspectorul trebuie să verifice raportul final privind măsurătorile de grosime şi să 

contrasemneze pagina de însoţire.   

    

   8 Criterii de acceptare 

 

   8.1 Generalităţi 

 

   8.1.1 Pentru navele construite în conformitate cu Regulile comune de construcție IACS, criteriile de 

acceptare trebuie să fie în conformitate cu Regulile comune de construcție IACS, așa cum sunt 

aplicabile, și cum este specificat în secțiunile 8.2, 8.3 și 8.4. 

  

   8.1.2 Pentru navele care nu sunt construite în conformitate cu Regulile comune de construcție IACS, 

criteriile de acceptare trebuie să fie în conformitate cu cerințele societății de clasificare în funcție de 

vârsta navei și de elementele structurale în cauză. 

   

   8.2 Criterii de acceptare pentru coroziunea în puncte în cazul navelor construite conform 

Regulilor comune de construcție IACS 
 

   8.2.1 Pentru tablele cu intensitatea coroziunii în punte mai mică de 20%, a se vedea figura 1, 

grosimea măsurată, tm, a oricărei măsurări individuale trebuie să îndeplinească valoarea inferioară a 

următoarelor criterii: 

 

tm ≥ 0,7 (tas-built – tvol add) (mm); și 

  

tm ≥ tren - 1 (mm), 

  

unde: 

  

tas-built grosime de construcție a elementului, în mm; 

  

tvol add adaosul de grosime voluntar; în mm, adăugat voluntar la tc ca marjă suplimentară pe care şi-o ia 

proprietarului pentru compensarea uzurii datorate coroziunii; și 

 

tren un criteriu general de reînnoire aplicabil coroziunii generale, în mm, definit în Regulile comune de 

construcție IACS1, după cum este aplicabil. 

 

   8.2.2 Grosimea medie pe orice secțiune transversală a învelişului nu trebuie să fie mai mică decât 

criteriile de reînnoire pentru coroziunea generală date în Regulile comune de construcție IACS, după 

cum este aplicabil. 

                                                             
 Secţiunea 12 a  IACS CSR pentru petroliere sau capitolul 13 al părţii 1 a IACS CSR BC&OT 
1 Secţiunea 12 a  IACS CSR pentru petroliere sau capitolul 13 al părţii 1 a IACS CSR BC&OT 
 Se referă la paragraful 1.4.2.1 al secţiunii 12 a IACS CSR pentru petroliere sau secţiunea 2 a capitolului 13 al 
părţii 1 a IACS CSR BC&OT 
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   8.3 Criterii de acceptare pentru coroziunea muchiilor în cazul navelor construite conform 

Regulilor de construcție comune ale IACS 

 

   8.3.1 Cu condiția ca înălțimea totală corodată în cazul coroziunii muchiei platbenzii, sau a inimii în 

cazul elementelor de rigidizare de tipul bare plate, să fie mai mică de 25%, a se vedea figura 2 de mai 

sus, sau a lățimii platbenzii elementului de rigidizare sau a înălțimii inimii, după caz, grosimea 

măsurată, tm, trebuie să îndeplinească valoarea inferioară a următoarelor criterii:: 

 

tm ≥ 0,7 (tas-built – tvol add) (mm); și 

  

tm ≥ tren - 1 (mm), 

  

unde: 

  

tas-built grosime de construcție a elementului, în mm; 

  

tvol add adaosul de grosime voluntar; în mm, adăugat voluntar la tc ca marjă suplimentară pe care şi-o ia 

proprietarului pentru compensarea uzurii datorate coroziunii; și 

 

tren un criteriu general de renovare aplicabil coroziunii generale, în mm, definit în Regulile comune de 

construcție IACS, după cum este aplicabil. 

 

   8.3.2 Grosimea medie măsurată pe lățimea sau înălțimea elementului de rigidizare nu trebuie să fie 

mai mică decât cea definită în Regulile comune de construcție IACS, după cum este aplicabil. 

 

   8.3.3 Grosimea marginilor tablelor la nivelul deschiderilor gurilor de vizitare, găurilor de uşurare etc. 

poate fi mai mică decât grosimea minimă indicată în Regulile comune de construcție IACS, după cum 

este aplicabil, cu condiția ca: 

  

.1 dimensiunea maximă a grosimii reduse a tablei, de la marginea deschiderii, mai mică decât minimul, 

nu trebuie să fie mai mică decât 20% din cea mai mică dimensiune a deschiderii și nu trebuie să fie 

mai mare de 100 mm; și 

 

.2 marginile crestate sau neregulate pot fi scurtate, cu condiția ca dimensiunea maximă a deschiderii să 

nu crească cu mai mult de 10% și ca grosimea rămasă a noii muchii să nu fie mai mică de t ren -1  mm. 

  

8.4 Criterii de acceptare pentru coroziunea sub formă de striații în cazul navelor construite conform 

Regulilor de construcție comune ale IACS 

 

8.4.1 În cazul în care lățimea striaţiilor este de maximum 15% din înălțimea inimii, dar nu mai mult de 

30 mm, a se vedea figura 3, grosimea măsurată, tm, în zona striaţiei trebuie să satisfacă valoarea 

inferioară a următoarelor criterii: 

 

tm ≥ 0,75 (tas-built – tvol add) (mm); și 

  

tm ≥ tren – 0,5 (mm); şi 

 

tm ≥ 6 mm. 

 

unde: 

                                                             
 
 Se referă la paragraful 1.4.2. al secţiunii 12 a IACS CSR pentru petroliere sau secţiunea 2 a capitolului 13 al 
părţii 1 a IACS CSR BC&OT 
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tas-built grosime de construcție a elementului, în mm; 

  

tvol add adaosul de grosime voluntar; în mm, adăugat voluntar la tc ca marjă suplimentară pe care şi-o ia 

proprietarului pentru compensarea uzurii datorate coroziunii; și 

 

tren un criteriu general de reînnoire aplicabil coroziunii generale, în mm, definit în Regulile comune de 

construcție IACS, după cum este aplicabil. 

 

   8.4.2 Elementele de structură cu zone cu striaţii mai mari decât cele specificate la 8.4.1 se evaluează 

pe baza criteriilor de coroziune generală, așa cum sunt definite în Regulile comune de construcție 

IACS,  care sunt aplicabile folosind grosimea medie măsurată la înveliş/rigidizări.    

 

   9. Întocmirea raportului de inspecţie şi evaluarea inspecţiei 
 

   9.1. Evaluarea raportului de inspecţie  

  

   9.1.1. Datele şi informaţiile privind starea structurii navei obţinute în timpul inspecţiei trebuie să fie 

evaluate pentru a confirma că nava se află într-o stare acceptabilă şi că îşi menţine în continuare 

integritatea structurală. 

 

   9.1.2. În cazul petrolierelor cu o lungime mai mare sau egală cu 130 m (aşa cum s-a definit în 

Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare în vigoare), rezistenţa longitudinală a navei 

trebuie să fie evaluată pe baza măsurătorii grosimii elementelor structurale, înlocuite sau întărite, după 

caz, în timpul inspecţiei de reînnoire privind siguranţa construcţiei efectuată după ce nava a împlinit 

vârsta de 10 ani, în conformitate cu criteriile pentru rezistenţa longitudinală a corpului navei pentru 

petroliere, indicate în anexa 13.   

 

   9.1.3. Analiza datelor trebuie efectuată şi aprobată de către Administraţie iar concluziile analizei 

trebuie să facă parte din raportul de evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor privind  corpul).   

 

   9.1.4. Rezultatul final al evaluării rezistenţei longitudinale a navei conform 9.1.2, după înlocuirea sau 

întărirea elementelor structurale, dacă acest lucru s-a produs conform rezultatelor evaluării iniţiale, 

trebuie să fie consemnat în raportul de evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor privind 

corpul).   

 

   9.2. Întocmirea raportului   

 

   9.2.1. Principiile pentru întocmirea raportului de inspecţie sunt indicate în anexa 9.   

    

   9.2.2. Dacă o inspecţie este împărţită între diferite puncte de inspecţie, trebuie să fie întocmit un 

raport pentru fiecare etapă de inspecţie. O listă a elementelor inspectate şi/sau verificate (proba de 

presiune, măsurătorile de grosime etc.) şi indicarea dacă elementul a fost găsit ca satisfăcător, trebuie 

să fie pusă la dispoziţia următorului inspector desemnat sau a următorilor inspectori desemnaţi înaintea 

continuării sau terminării inspecţiei.   

    

   9.2.3. Un raport de evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor privind corpul) cu privire la 

inspecţie şi rezultatele sale trebuie să fie comunicat proprietarului, aşa cum se indică în anexa 10, şi 

păstrat la bordul navei pentru referire la următoarele inspecţii. Raportul de evaluare a stării navei 

trebuie să fie aprobat de Administraţie.   

                                                             
 Se referă la paragraful 1.4.2.1 al Secţiunii 12 a IACS CSR pentru petroliere sau Secţiunea 2 a Capitolului 13 al 
Părţii 1 a IACS CSR BC&OT 
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ANEXA Nr. 1  

 

CERINŢE MINIME PRIVIND INSPECŢIA AMĂNUNŢITĂ EFECTUATĂ CU OCAZIA INSPECŢIEI DE REÎNNOIRE LA PETROLIERELE 

CU DUBLU CORP   

 

 Vârstă ≤ 5 ani 5 ani < Vârstă ≤ 10 ani 10 ani < Vârstă ≤ 15 ani Vârstă > 15 ani 

 
Inspecţia de 

reînnoire nr.1 

Inspecţia de reînnoire 

 nr.2 

Inspecţia de reînnoire 

nr.3 

Inspecţia de 

reînnoire nr.4 şi 

următoarele 

 

(A) Un element de 

osatură întărită, dintr-

un tanc complet de 

balast (a se vedea 

Nota 1) 

(B) O traversă de 

punte dintr-un  

tanc de marfă de 

hidrocarburi  

(D) Un perete 

transversal dintr-un 

tanc complet de 

balast (a se vedea 

Nota 1) 

(E) Un perete 

transversal dintr-un 

tanc central de marfă 

de hidrocarburi  

(E) Un perete 

transversal  dintr-un 

tanc lateral de marfă 

de hidrocarburi (a se 

vedea Nota 2) 

(A) Toate elementele de 

osatură întărită, dintr-un 

tanc complet de balast (a se 

vedea Nota 1)  

(F) Zona de articulare şi 

partea superioară 

(aproximativ 5 m) a unui 

element de osatură întărită 

în fiecare tanc de balast 

rămas  

(B) O traversă de punte din 

două tancuri de marfă de 

hidrocarburi  

(D) Un perete transversal 

din fiecare tanc complet de 

balast (a se vedea Nota 1) 

(E) Un perete transversal 

din două tancuri centrale de 

marfă de hidrocarburi  

(E) Un perete transversal 

dintr-un tanc lateral de 

marfă de hidrocarburi (a se 

vedea Nota 2) 

(A) Toate elementele de 

osatură întărită  din toate 

tancurile de balast 

(G) Toate elementele de 

osatură întărită, inclusiv 

traversele de punte şi 

traversele nepuntite, dacă 

sunt prevăzute, dintr-un 

tanc de marfă de 

hidrocarburi  

(G) Un element de osatură 

întărită, inclusiv traversele 

de punte şi traversele 

nepuntite, dacă sunt 

prevăzute, din fiecare tanc 

de marfă de hidrocarburi 

rămas  

(C) şi (D) Toţi pereţii 

transversali din toate 

tancurile de marfă de 

hidrocarburi şi tancurile de 

balast  

Ca la navele 

menţionate în  

coloana 3.  

Zonele transversale 

suplimentare pe care 

Administrația le 

consideră necesare. 
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   Note:    

 

    (A), (B), (C), (D), (E), (F) şi (G) sunt zone care trebuie să fie supuse inspecţiilor amănunţite şi 

măsurătorilor de grosime (a se vedea apendicele 3 din anexa 11A/anexa 11B).   

 

    (A) Un element de osatură întărită dintr-un tanc de balast înseamnă o coastă cadru vertical dintr-un 

tanc lateral, o coastă cadru dintr-un tanc de gurnă, varanga din tancul de dublu fund şi o traversa cadru 

din tancul din interpunţi (dacă există), inclusiv elementele structurale adiacente. Un element de osatură 

întărită din tancurile din picul pupa şi prova înseamnă un cadru de coastă transversal întărit, inclusiv 

elementele structurale adiacente.   

 

    (B) Traversa de punte, inclusiv elementele structurale adiacente de punte (sau structura externă pe 

punte în dreptul tancului, unde este cazul).   

 

    (C) Perete transversal complet din tancurile de marfă, inclusiv sistemul de osatură, elementele 

structurale adiacente (cum ar fi pereţii longitudinali) şi structura internă a chesonului inferior şi 

chesonului superior, dacă există.   

 

    (D) Perete transversal complet din tancurile de balast, inclusiv sistemul de osatură şi elementele 

structurale adiacente, cum ar fi pereţii longitudinali, osatura din tancurile de dublu fund, plafonul 

dublului fund, plafonului înclinat al tancului de gurnă, bracheţii de fixare.   

 

    (E) Partea inferioară a peretelui transversal din tancul de marfă, inclusiv sistemul de osatură, 

elementele structurale adiacente (cum ar fi pereţii longitudinali) şi structura internă a chesonului 

inferior, dacă există.   

 

    (F) Zona de articulare şi partea superioară (aproximativ 5 metri), inclusiv elementele structurale 

adiacente. Zona de articulare este zona din coasta cadru din jurul îmbinării plafonului înclinat al 

tancului de gurnă cu peretele longitudinal interior şi tablele dublului fund, până la 2 m de la colţurile 

peretelui longitudinal interior şi dublului fund.    

 

    (G) Coasta întărită dintr-un tanc de marfă de hidrocarburi înseamnă traversa de punte, elementele 

structurale ale peretelui longitudinal şi traversele nepuntite, dacă există, inclusiv elementele structurale 

adiacente.   

 

Nota 1: Cu excepția tancurilor din picul prova şi pupa, termenul "tanc complet de balast" înseamnă 

următoarele: 

  

.1 toate compartimentele de balast (tancul de gurnă, tancul lateral și tancul cu punte dublă, dacă sunt 

separate de tancurile de dublu fund) amplasate pe un bord, babord sau tribord, și suplimentar, un tanc 

de dublu fund la babord şi tribord, unde suportul longitudinal central nu este etanş la apă și, prin 

urmare, tancul de dublu fund este un compartiment unic de la babord la tribord; sau 

 

.2 toate compartimentele de balast (tancul de dublu fund, tancul de gurnă, tancul lateral și tancul cu 

punte dublă) amplasate pe un bord, babord sau tribord, când suportul longitudinal central este etanș la 

apă și, prin urmare, tancul de dublu fund din babord este separat de tancul de dublu fund din tribord. 

   

Nota 2: În cazul în care nu există tancuri de marfă centrale (de exemplu, în cazul unui perete  

longitudinal central), pereţii transversali în tancurile laterale superioare trebuie să fie incluşi în 

inspecţie. 
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ANEXA Nr. 2  

 

CERINŢE MINIME PRIVIND MĂSURĂTORILE DE GROSIME EFECTUATE CU OCAZIA INSPECŢIEI DE REÎNNOIRE LA 

PETROLIERELE CU DUBLU CORP   

 

 Vârstă ≤ 5 ani 5 < Vârstă ≤ 10 ani 10 < Vârstă ≤ 15 ani Vârstă > 15 ani 

 
Inspecţia de reînnoire 

nr.1 

Inspecţia de reînnoire 

nr.2 

Inspecţia de reînnoire 

nr.3 

Inspecţia de reînnoire 

nr.4 şi următoarele 

 

1 O secţiune a 

învelişului punţii pe  

întreaga lăţime a navei 

în zona de marfă 

 

2 Măsurători ale acelor 

elemente structurale 

supuse inspecţiei amă- 

nunţite conform anexei 

1, în vederea evaluării 

generale şi înregistrării 

gradului de coroziune 

 

3 Zone suspecte 

1 În zona de marfă:  

  .1 fiecare tablă de punte  

  .2 o secţiune 

transversală 

2 Filele de tablă expuse 

la vânt şi apă selectate 

din afara zonei de marfă 

3 Măsurători ale acelor 

elemente structurale 

supuse inspecţiei 

amănunţite conform 

anexei 1, în vederea 

evaluării generale şi 

înregistrării gradului de 

coroziune 

4 Zone suspecte 

1 În zona de marfă:  

  .1 fiecare tablă de punte  

  .2 două secţiuni 

transversale (1) 

  .3 toate filele de tablă 

expuse la vânt şi apă 

2 Filele de tablă expuse 

la vânt şi apă selectate 

din afara zonei de marfă 

3 Măsurători ale acelor 

elemente structurale 

supuse inspecţiei amă- 

nunţite conform anexei 1, 

în vederea evaluării 

generale şi înregistrării 

gradului de coroziune 

4 Zone suspecte 

1 În zona de marfă:  

  .1 fiecare tablă de 

punte  

  .2 trei secţiuni 

transversale (1) 

  .3 fiecare tablă de fund 

2 Toate filele de tablă 

expuse la vânt şi apă de 

pe toată lungimea 

3 Măsurători ale acelor 

elemente structurale 

supuse inspecţiei amă- 

nunţite conform anexei 

1, în vederea evaluării 

generale şi înregistrării 

gradului de coroziune 

4 Zone suspecte 

 

 

 

 (1): cel puţin o secţiune trebuie să fie situată pe o lungime de 0,5 L luată la mijlocul navei. 
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ANEXA Nr. 3  

 

CERINȚE MINIME PENTRU PROBAREA TANCURILOR EFECTUATĂ CU OCAZIA INSPECȚIEI DE REÎNNOIRE LA PETROLIERELE 

CU DUBLU CORP   

 

Vârsta navei (în ani la momentul datei inspecţiei de reînnoire) 

Vârsta ≤ 5 Vârsta> 5 

Inspecţiei de reînnoire Nr. 1 
Inspecţia de reînnoire Nr. 2 şi 

următoarele 

1 Toţi pereţii de separaţie ai tancurilor 

de balast 

1 Toţi pereţii de separaţie ai tancurilor 

de balast 

2 Separaţiile tancurilor de marfă care 

delimitează tancurile de balast, spaţiile 

goale, tunelurile pentru tubulaturi, 

compartimentele pompelor sau 

coferdamurile 

2 Toţi pereţii transversali ai tancului de 

marfă 
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ANEXA Nr. 4 

 

CERINŢE PRIVIND EXTINDEREA MĂSURĂTORILOR DE GROSIME EFECTUATE ÎN 

ZONELE CU COROZIUNE SUBSTANŢIALĂ LA PETROLIERELE CU DUBLU CORP ÎN 

INTERIORUL ZONEI DE MARFĂ  

  

Structura fundului, dublu fundului şi gurnei 

 

 Elementul structural 
Extinderea 

măsurătorilor 
Numărul de măsurători 

 

Învelişul fundului, 

dublu fundului şi tablele 

santinei 

Minimum trei travee 

formate în tancul din dublu 

fund, din care una la pupa 

tancului. Măsurători atât în 

jurul cât şi dedesubtul 

tuturor sorburilor 

Măsurătoare în cinci 

puncte pentru fiecare placă 

dintre longitudinale şi 

inima varangelor 

 

Longitudinalele de 

fund, dublu fund şi 

gurnă 

Minim trei longitudinale, 

în fiecare travee în care  

s-au măsurat tablele 

fundului 

Trei măsurători în linie, în 

sens transversal pe 

platbandă şi 3 măsurători 

verticale pe inimă 

 

Carlingi de fund,  

inclusiv acelea etanşe la 

apă 

La nivelul varangelor  

etanşe din pupa şi  

prova şi la centrul 

tancurilor 

O linie verticală de 

măsurători separate pe 

tabla inimii cu o 

măsurătoare între fiecare 

nervură de rigidizare sau 

minimum trei măsurători 

 

Varange de fund, 

inclusiv acelea etanşe la 

apă 

Trei varange în traveele 

unde s-a măsurat tabla 

fundului, cu măsurători la 

ambele capete şi la mijloc 

Măsurătoare în cinci 

puncte pe o suprafaţă de 2 

m2 

 

Cadru de coastă întărită 

din structura gurnei 

Trei varange în traveele 

unde s-a  măsurat tabla 

fundului 

Măsurătoare în cinci 

puncte pe o suprafaţă de 1 

m2. Media măsurătorilor 

pe platbandă 

 

Perete transversal etanş 

la apă din structura 

gurnei sau perete de 

ruliu 

- 1/3 din partea inferioară 

a peretelui 

Măsurătoare în cinci 

puncte pe o suprafaţă de 1 

m2 

 

- 2/3 din partea superioară 

a peretelui 

Măsurătoare în cinci 

puncte pe o suprafaţă de 2 

m2 

 

- rigidizări (minimum 3) La inimă, măsurătoare în 

cinci puncte pe deschidere 

(două măsurători 

transversal pe inimă la 

fiecare îmbinare şi una la 

mijlocul deschiderii).  

La platbandă - media 

măsurătorilor la fiecare 

capăt şi la mijlocul 

deschiderii 

 Nervuri de rigidizare Unde există Media măsurătorilor 
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Structura punţii 

 

 
Elementul 

structural 

Extinderea măsurătorilor Numărul de măsurători 

 
Învelişul punţii Două benzi în sens 

transversal pe tanc 

Minimum trei măsurători pe 

fiecare tablă a benzii 

 

Longitudinalele de 

punte 

Una din trei longitudinale, în 

fiecare din două benzi  cu cel 

puţin o longitudinală 

Trei măsurători în linie 

verticală pe inimi, şi două 

măsurători pe platbandă (dacă 

există) 

 

Curenţi de punte şi 

bracheţi (de obicei 

numai în tancurile 

de marfă) 

La nivelul pereţilor 

transversali din pupa şi 

prova, extremităţile  

bracheţilor şi la centrul 

tancurilor 

 

 

O linie verticală de măsurători 

separate pe tabla inimii cu o 

măsurătoare între fiecare 

nervură de rigidizare sau 

minim trei măsurători. Două 

măsurători în sens transversal 

pe platbandă. Măsurătoare în 

cinci puncte pe bracheţii 

curentului de punte/peretelui 

transversal 

 

Traversele de 

punte 

Minimum două traverse cu 

măsurători la mijlocul şi la 

ambele capete ale 

deschiderii 

Măsurătoare în cinci puncte 

pe o suprafaţă de 1 m2.  

Media măsurătorilor pe 

platbandă 

 

Element vertical şi 

perete transversal 

din tancul de 

balast lateral 

superior (2 m faţă 

de punte) 

Minim două elemente şi 

ambii pereţi transversali 

Măsurătoare în cinci puncte 

pe o suprafaţă de 1 m2 

 
Nervuri de 

rigidizare 

Dacă sunt prevăzute Media măsurătorilor 
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Structura la tancurile de balast laterale superioare 

 

 
Elementul structural Extinderea 

măsurătorilor 

Numărul de 

măsurători 

 

Tablele învelişului de 

bordaj şi  

peretelui longitudinal:  

- fila superioară şi fila din 

dreptul traverselor 

orizontale  

- toate celelalte file 

Tablele dintre fiecare 

pereche de longitudinale 

în cel puţin trei travee (de-

a lungul tancului)  

Tablele dintre fiecare a 

treia pereche de 

longitudinale în aceleaşi 

trei travee 

Media măsurătorilor 

 

 

 

Media măsurătorilor 

 

Învelişul de bordaj şi  

longitudinalele peretelui 

longitudinal de la:  

- fila superioară 

 

  

- toate celelalte file 

Fiecare longitudinală din  

aceleaşi trei travee  

 

 

Fiecare a treia 

longitudinală din aceleaşi 

trei travee 

Trei măsurători 

transversal pe inimă şi o 

măsurătoare pe 

platbandă.  

Trei măsurători 

transversal pe inimă şi o 

măsurătoare pe 

platbandă 

 

Longitudinalele  

Bracheţi 

Minimum trei la partea 

superioară, mijlocul şi 

partea inferioară a 

tancului, în aceleaşi trei 

travee 

Măsurătoare în cinci 

puncte pe suprafaţa 

brachetului 

 

Nervură verticală şi pereţi 

transversali (cu excepţia 

zonei învelişului punţii):  

- filele din dreptul 

traverselor orizontale  

- alte file 

Cel puţin două nervuri şi 

ambii pereţi transversali  

 

Cel puţin două nervuri şi 

ambii pereţi transversali 

Măsurătoare în cinci 

puncte pe o suprafaţă de 

2 m2 

Două măsurători între 

fiecare pereche de 

nervuri verticale 

 

Traverse orizontale Învelişul fiecărui suport în 

cel puţin trei travee 

Două măsurători între 

fiecare pereche de 

nervuri de rigidizare de 

la suporţii longitudinali 

 Nervuri de rigidizare Dacă sunt prevăzute Media măsurătorilor 
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Pereţi longitudinali din tancurile de marfă 

 

 
Elementul structural Extinderea 

măsurătorilor 

Numărul de 

măsurători 

 

Filele plafonului şi 

fundului şi filele din 

dreptul stringherilor de 

bordaj de la pereţii 

transversali 

Tablele dintre fiecare 

pereche de longitudinale 

în cel puţin trei travee 

Media măsurătorilor 

 

Toate celelalte file Tablele dintre fiecare a 

treia pereche de 

longitudinale în aceleaşi 

trei travee 

Media măsurătorilor 

 

Longitudinalele de pe 

filele plafonului şi fundului 

Fiecare longitudinală în 

aceleaşi trei travee 

Trei măsurători în sens 

transversal pe inimă şi o 

măsurătoare pe 

platbandă 

 

Toate celelalte 

longitudinale 

Fiecare a treia 

longitudinală în  

aceleaşi trei travee 

Trei măsurători în sens 

transversal pe inimă şi o 

măsurătoare pe 

platbandă 

 

Longitudinalele  

Bracheţi 

Minimum trei bracheţi la 

partea superioară, mijlocul 

şi fundul tancului în 

aceleaşi trei travee 

Măsurătoare în cinci 

puncte pe suprafaţa 

brachetului 

 

Coaste întărite şi traverse  

nepuntite 

Trei coaste în cel puţin trei 

locuri pe fiecare coastă, 

inclusiv în dreptul 

îmbinărilor traversei 

nepuntite 

Măsurătoare în cinci 

puncte pe o suprafaţă de 

2 m2 a inimilor, plus 

media măsurătorilor 

efectuate pe platbenzile 

coastelor întărite şi 

traversele nepuntite 

 

Bracheţi de la capătul 

inferior  

(partea opusă a coastei 

întărite) 

Minimum trei bracheţi Măsurătoare în cinci 

puncte pe o suprafaţă de 

2 m2 a bracheţilor, plus 

media măsurătorilor 

efectuate pe platbenzile 

bracheţilor 
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Pereţi transversali şi pereţii de ruliu din tancurile de marfă 

 

 
Elementul structural Extinderea 

măsurătorilor 

Numărul de măsurători 

 

Chesonul superior şi 

chesonul inferior, dacă 

există 

Banda transversală pe o 

distanţă de 25 mm de la 

îmbinarea sudată până la 

tablele fundului/punţii  

Banda transversală pe o 

distanţă de 25 mm de la 

îmbinarea sudată până la 

platformă 

Măsurătoare în cinci puncte 

efectuată pe o distanţă de   

1 m între elementele de 

osatură 

 

Filele plafonului şi 

fundului şi filele din 

dreptul stringherilor 

orizontali 

Tablele dintre perechi de 

elemente de rigidizare din 

trei locuri, după cum 

urmează: la aproximativ: 

1/4, 1/2 şi 3/4 din lăţimea 

tancului 

Măsurătoare în cinci puncte 

efectuată pe o distanţă de   

1 m între elementele de 

osatură 

 

Toate celelalte file Tablele dintre perechi de 

elemente de rigidizare, la 

mijloc 

Media măsurătorilor 

 

Filele pereţilor gofraţi Tablele pentru fiecare 

modificare de dimensiune 

în centrul panoului şi la 

flanşa de la îmbinarea 

realizată 

Măsurătoare în cinci puncte 

efectuată pe aproximativ    

1 m2 de tablă 

 

Elementele de 

rigidizare 

Minimum trei elemente 

tipice de rigidizare 

Pentru inimă, o 

măsurătoare în cinci puncte 

pe deschiderea dintre 

îmbinările cu brachet (două 

măsurători pe inimă în sens 

transversal la fiecare 

îmbinare cu brachet şi o 

măsurătoare la mijlocul 

deschiderii).  

Pentru platbandă media 

măsurătorilor la fiecare 

capăt de brachet şi la 

mijlocul deschiderii 

 

Bracheţi Minimum trei la partea 

superioară, mijlocul şi 

fundul tancului 

Măsurătoare în cinci puncte 

pe suprafaţa brachetului 

 

Orizontale întărite Toate orizontalele întărite 

cu măsurători la ambele 

capete şi la mijloc 

Pentru inimă, măsurătoare 

în cinci puncte pe o 

suprafaţă de aproximativ    

1 m2, plus media 

măsurătorilor efectuate în 

apropierea capetelor 

bracheţilor şi pe platbenzi 
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ANEXA Nr. 5  

 

CERINȚE MINIME APLICABILE INSPECŢIILOR GENERALE ȘI 

PENTRU INSPECŢIILE AMĂNUNŢITE ȘI MĂSURĂTORILE DE GROSIME LA 

INSPECŢIA INTERMEDIARĂ A PETROLIERELOR CU DUBLU CORP 

 

 

Vârsta navei la momentul datei inspecţiei intermediare 

5 < Vârsta ≤ 10  10 < Vârsta ≤ 15  Vârsta > 15  

Inspecţia generală a 

tancurilor de balast 

reprezentative selectate de 

inspector (a se vedea  

paragraful 4.2.1)  

 

 

Cerințe aplicabile la 

inspecţia de reînnoire 

anterioară (vezi secțiunea 

4.3) 

 

Cerințe aplicabile la inspecţia 

de reînnoire anterioară (vezi 

secțiunea 4.4) Zonele suspecte 

identificate la inspecţiile 

anterioare trebuie să fie 

luate în considerare (vezi 

pct. 4.2.2) 
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ANEXA Nr. 6 

 

RAPORTUL PROPRIETARULUI NAVEI 

 

Starea elementelor structurale   

 

Numele navei: 

Numărul IMO: 

Portul de înmatriculare: 

Proprietarul: 

 

 

 

Elemente  

structurale 

Calitatea 

oţelului 

Fisuri Flambaje Coroziune Starea 

stratului  

de 

protecţie 

Puncte de 

rugină 

(pitting) 

Modificare/ 

reparaţie 

Alte 

elemente 

 TANC/MAGAZIE Nr…….. 

 Punte         

 Fund         

 Bordaj          

 
Pereţi 

longitudinali 
        

 
Pereţi 

transversali 
        

 

Reparaţii efectuate din cauza: 

Măsurători de grosime efectuate (datele la care s-au efectuat): 

Rezultate generale: 

Inspecţii depăşite: 

Condiţii caracteristice de clasă: 

Observaţii: 

 

Inspectat de:    

                                                   Nume:                 Data efectuării inspecţiei:             Semnătura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



298 

 

 

ANEXA Nr. 7A 

 

PROGRAM DE INSPECŢIE   

 

Informaţii de bază şi caracteristici ale navei   

 

 Numele navei: 

 Numărul IMO: 

 Statul de pavilion: 

 Port de înmatriculare: 

 Tonajul brut: 

 Deadweight (tone metrice): 

 Lungimea între perpendiculare (m): 

 Constructorul navei: 

 Numărul de construcţie al navei: 

 Organizaţia recunoscută (RO): 

 Identitatea RO a navei: 

 Data construcţiei navei: 

 Proprietarul navei: 

 Firma care efectuează măsurătorile de grosime: 

 

   1. Introducere   

 

   1.1. Scop   

 

   1.1.1. Prezentul program de inspecţie cuprinde volumul minim al inspecţiilor generale, inspecţiilor 

amănunţite, măsurătorilor de grosime şi probei de presiune efectuate în zona de marfă, tancurilor de 

marfă, tancurilor de balast, inclusiv tancurile din picul prova şi picul pupa, în conformitate cu 

prevederile Codului.   

 

   1.1.2. Măsurile şi aspectele cu privire la siguranţa inspecţiei trebuie să fie acceptabile pentru 

inspectorul desemnat sau inspectorii desemnaţi.   

 

   1.2. Documentaţie   

 

    Toate documentele utilizate la elaborarea programului de inspecţie trebuie să fie disponibile la 

bordul navei în timpul inspecţiei conform prevederilor secţiunii 6.   

 

   2. Dispunerea tancurilor şi spaţiilor   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să conţină informaţii (fie sub formă de planuri, 

fie sub formă de text) cu privire la dispunerea tancurilor şi spaţiilor care fac obiectul inspecţiei.   

 

   3. Lista tancurilor şi spaţiilor conţinând informaţii privind utilizarea acestora, extinderea 

acoperirilor de protecţie şi a sistemului de protecţie anticorozivă   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice toate modificările (se va actualiza) 

referitoare la informaţiile furnizate cu privire la utilizarea tancurilor navei, extinderea acoperirilor de 

protecţie şi a sistemului de protecţie anticorozivă prevăzute în Chestionarul pentru planificarea 

inspecţiei.   
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   4. Condiţii pentru inspecţie  

  

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să furnizeze informaţii cu privire la condiţiile 

pentru inspecţie, de exemplu informaţii cu privire la curăţarea, degazarea, ventilarea, iluminatul etc. a 

magaziei şi a tancului de marfă.   

 

   5. Măsuri şi metodă de acces la structuri   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice toate modificările (se va actualiza) 

referitoare la informaţiile furnizate cu privire la măsurile şi metodele de acces la elementele structurale 

prevăzute în Chestionarul pentru planificarea inspecţiei.   

 

   6. Lista echipamentului pentru inspecţie   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice şi să conţină o listă a echipamentului 

care va fi disponibil pentru efectuarea inspecţiei şi a măsurătorilor de grosime cerute.   

 

   7. Cerinţe de inspecţie   

 

   7.1. Inspecţia generală   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice şi să conţină o listă a spaţiilor care 

trebuie să fie supuse inspecţiei generale la nava respectivă conform prevederilor de la 2.4.1.   

 

   7.2. Inspecţia amănunţită   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice şi să conţină o listă a elementelor 

structurale ale corpului navei respective care trebuie să fie supuse unei inspecţii amănunţite conform 

prevederilor de la 2.4.2.   

 

   8. Indicarea tancurilor pentru probarea tancului 

  

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice şi să conţină o listă a tancurilor care 

trebuie să fie supuse probei tancului la nava respectivă conform prevederilor de la 2.6.   

 

   9. Indicarea zonelor şi secţiunilor pentru efectuarea măsurătorilor de grosime   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice şi să conţină o listă a zonelor şi 

secţiunilor unde vor fi efectuate măsurători de grosime conform prevederilor de la 2.5.1.   

 

   10. Grosimea minimă a elementelor structurale ale corpului navei   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să precizeze grosimea minimă pentru 

elementele structurale ale corpului navei care fac obiectul inspecţiei conform prevederilor Codului 

(conform alineatului (a) sau, de preferat, (b), dacă aceste informaţii sunt disponibile):   

 

   (a) Determinată din tabelul de mai jos cu uzura admisibilă şi grosimea iniţială conform planurilor 

elementelor structurale ale corpului navei;   

 

   (b) Dată în următorul tabel sau în următoarele tabele:   
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 Zona sau localizarea 

Grosimea 

iniţială de 

construcţie 

(mm) 

Grosimea  

minimă  

(mm) 

Grosimea 

coroziunii 

substanţiale 

(mm) 

 Punte    

 Înveliş    

 Longitudinale    

 Curenţi    

 Fund    

 Înveliş    

 Longitudinale    

 Carlingi    

 Bordajul navei    

 Înveliş    

 Longitudinale    

 Curenţi longitudinali    

 Perete longitudinal    

 Înveliş    

 Longitudinale    

 Curenţi longitudinali    

 Dublu fund    

 Înveliş    

 Longitudinale    

 Suporţi    

 Pereţi transversali    

 Înveliş    

 Elemente de rigidizare    

 
Coaste întărite transversale, 

varange şi elemente de rigidizare 

   

 Înveliş    

 Platbenzi    

 Elemente de rigidizare    

 Traverse nepuntite    

 Platbenzi    

 Inimi    

 

 

   Notă: Tabelele cu limitele admisibile ale uzurii trebuie să fie anexate la programul de inspecţie. În 

cazul navelor construite în conformitate cu Regulile comune de construcție IACS, grosimea de 

reînnoire a elementelor structurale ale corpului este indicată pe desenele corespunzătoare. 

 

   11. Firma care efectuează măsurătorile de grosime   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice modificările, dacă este cazul, în 

legătură cu informaţiile privind firma care efectuează măsurătorile de grosime prevăzute în 

Chestionarul pentru planificarea inspecţiei.   

 

 

   12. Istoricul avariilor cu privire la navă   



301 

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să furnizeze, prin utilizarea tabelelor de mai jos, 

detaliile cu privire la avariile corpului navei produse cel puţin în ultimii trei ani în dreptul tancurilor de 

marfă şi de balast, precum şi a spaţiilor goale din zona de marfă. Aceste avarii fac obiectul inspecţiei.    

 

Avariile corpului navei după poziţia lor pe navă   

 

 
Numărul sau 

zona tancului sau 

spaţiului 

Cauza 

posibilă, 

dacă se 

cunoaşte 

Descrierea 

avariilor 
Localizarea Reparaţie 

Data 

reparaţiei 

       

       

       

       

       

 

Istoricul avariilor (dacă este posibil) cu privire la corpul navelor surori sau navelor  

similare în cazul avariilor legate de proiectare   

 

 
Numărul sau 

zona tancului sau 

spaţiului 

Cauza 

posibilă, 

dacă se 

cunoaşte 

Descrierea 

avariilor 
Localizarea Reparaţie 

Data 

reparaţiei 

       

       

       

       

       

 

   13. Zone identificate cu coroziune substanţială la inspecţiile anterioare   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice zonele unde s-a constatat coroziune 

substanţială la inspecţiile anterioare.   

 

   14. Zone critice de structură şi zone suspecte   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice zonele critice de structură şi zonele 

suspecte, dacă aceste informaţii sunt disponibile.   

 

   15. Alte observaţii şi informații relevante   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să furnizeze orice alte observaţii şi informații 

relevante cu privire la inspecţie.   
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Apendici   

 

    Apendice 1 - Lista de planuri   

 

    Paragraful 5.1.3.2 prevede să se asigure planurile principale de construcţie a tancurilor de marfă şi 

de balast (desene de eşantionaj), inclusiv informaţiile privind utilizarea oţelurilor de înaltă rezistenţă la 

tracţiune (HTS). Acest apendice al programului de inspecţie trebuie să indice şi să conţină o listă a 

planurilor principale de construcţie care fac parte din programul de inspecţie.   

 

    Apendice 2 - Chestionar pentru planificarea inspecţiei   

 

    Chestionarul pentru planificarea inspecţiei (anexa 7B), care a fost transmis de către proprietarul 

navei, trebuie să fie anexat la programul de inspecţie.   

 

    Apendice 3 - Alte documente   

 

    Această parte din programul de inspecţie trebuie să indice orice alte documente care fac parte din 

plan.   

 

    Întocmit de către proprietarul navei împreună cu Administraţia conform prevederilor de la 5.1.3.   

 

 Data: . . . . . . . . . . . . . 

                                          (numele şi semnătura reprezentantului autorizat al proprietarului navei) 

 Data: . . . . . . . . . . . . . 

 (numele şi semnătura reprezentantului autorizat al Administraţiei 
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ANEXA Nr. 7B 

 

CHESTIONAR PENTRU PLANIFICAREA INSPECŢIEI   

 

    Următoarele informaţii dau posibilitatea proprietarului navei ca împreună cu Administraţia să 

elaboreze un program de inspecţie care să corespundă cerinţelor Codului. Este esenţial ca, atunci când 

se completează prezentul chestionar, proprietarul navei să furnizeze informaţii actualizate. Acest 

chestionar, atunci când este completat, trebuie să asigure toate informaţiile şi materialele prevăzute de 

prezenta rezoluţie.   

 

1. Caracteristicile navei   

 

    Numele navei:   

    Numărul IMO:   

    Statul de pavilion:   

    Portul de înmatriculare:   

    Proprietarul navei:   

    Organizaţia recunoscută (RO):   

    Tonaj brut:   

    Deadweight (tone metrice):   

    Data de livrare a navei:   

 

2. Informaţii privind asigurarea accesului în vederea efectuării inspecţiilor amănunţite şi a 

măsurătorilor de grosime   

 

    În tabelul de mai jos, proprietarul navei trebuie să indice mijloacele de acces la elementele 

structurale care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi măsurătorilor de grosime. O inspecţie amănunţită 

este o examinare a detaliilor elementelor structurale pe care inspectorul desemnat este în măsură să le 

inspecteze vizual de aproape, şi anume sunt de preferat acele detalii aflate în raza atingerii cu mâna.   

 

 
Nr. 

tancului 
Structura 

Tanc de  

marfă 

(M)/ 

de balast 

(B) 

Mijloace 

permanente 

de acces 
Schele 

temporare 
Plute Scări 

Acces 

direct 

Alte  

mijloace  

(a se 

preciza) 

 F.P. Picul prova        

 A.P. Picul pupa        

 
Tancuri 

laterale 

superioare 

Structura sub 

punte 

       

 Înveliş bordaj        

 
Traverse de 

fund 

       

 Longitudinale        

 Traverse        

 
Tancuri 

centrale 

Structura sub 

punte 

       

 
Traverse de 

fund 

       

 Traverse        
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Istoricul mărfurilor cu conţinut de sulf H2S sau al mărfurilor încălzite pe ultimii trei ani 

împreună cu indicarea dacă marfa a fost încălzită sau nu a fost încălzită şi, dacă este posibil, 

Formularele de date privind siguranţa materialului (MSDS) 

  

  

  

  

  

 

3. Inspecţii efectuate de către proprietarul navei   

 

    Utilizând un format similar aceluia prezentat în tabelul de mai jos (care este dat ca exemplu), 

proprietarul navei trebuie să furnizeze detaliile cu privire la rezultatele inspecţiilor efectuate în ultimii 

trei ani la toate tancurile de marfă şi de balast, precum şi la toate spaţiile goale situate în zona de 

marfă, inclusiv tancurile din picuri.   

 Nr. tancului 

Protecţia 

anticorozivă  

(1) 

Extinderea  

acoperirii 

de 

protecţie 

(2) 

Starea  

acoperirii 

de 

protecţie 

(3) 

Deteriorarea 

structurală 

(4) 

Istoricul  

avariei  

tancului  

(5) 

 
Tancuri centrale de 

marfă 

     

 
Tancuri laterale 

superioare de marfă 

     

 Tancuri de reziduuri      

 Tancuri de balast      

 Picul prova      

 Picul pupa      

 Spaţii diverse:      

 

   Notă:    

    Se indică tancurile care sunt utilizate pentru hidrocarburi/balast.   

 

 

 

 

   1) HC = acoperire de protecţie dură; SC = acoperire de protecţie 

moale; SH = acoperire de protecţie semi-dură; NP = fără protecţie   

 

   2) U = partea superioară; M = partea din mijloc; L = partea inferioară; C = în întregime   

 

   3) G = bună; F = satisfăcătoare; P = nesatisfăcătoare; RC = reacoperită (în ultimii trei ani)  

  

   4) N = fără deteriorări constatate; Y = deteriorări constatate, descrierea constatărilor va fi anexată la 

acest chestionar   

 

   5) DR = avarii şi reparaţii; L = scurgeri CV = transformare (descrierea va fi anexată la acest 

chestionar)   

                                                             
 Se face referire la Rezoluţia MSC.150(77) Recomandare referitoare la formularele de date privind siguranţa 
pentru materialele periculoase privind mărfurile prevăzute în anexa I la Convenţia MARPOL şi combustibilul 
lichid pentru motoare navale.  

 
Numele reprezentantului  

proprietarului navei: 

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

 Semnătură: . . . . . . . . . . . . . . .  

 Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

act:94217%200
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Rapoarte de inspecţie ale controlului statului portului   

 

 

Lista rapoartelor de inspecţie ale controlului statului portului, care conţin deficienţe referitoare la 

elementele structurale ale corpului navei şi informaţii corespunzătoare cu privire la corectarea acestor 

deficienţe: 

  

  

  

  

  

  

 

Sistemul de management al siguranţei   

 

 
Lista neconformităţilor în legătură cu întreţinerea corpului navei, inclusiv acţiunile corective 

corespunzătoare: 

  

  

  

  

 

Numele şi adresa firmei autorizate să efectueze măsurătorile de grosime 
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ANEXA Nr. 8 

 

 

PROCEDURI PENTRU APROBAREA ŞI CERTIFICAREA UNEI FIRME ANGAJATE ÎN 

EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR DE GROSIME LA STRUCTURILE CORPULUI NAVEI 

 

   1. Aplicare   

 

    Aceste Instrucţiuni se aplică la certificarea firmei care se intenţionează a fi angajată pentru 

efectuarea măsurătorilor de grosime la elementele structurale ale corpului navelor.   

 

   2. Procedurile pentru aprobare și certificare 

 

    Transmiterea documentelor   

 

   2.1. Următoarele documente trebuie să fie transmise unei organizaţii recunoscute de către 

Administraţie în scopul aprobării:  

  

   .1 descrierea generală a firmei, de exemplu structură de organizare şi administrare;  

  

   .2 experienţa firmei în ceea ce priveşte efectuarea măsurătorilor de grosime la elementele structurale 

ale corpului navelor;   

 

   .3 experienţa profesională a specialiştilor, şi anume experienţa acestora în calitate de operator care 

efectuează măsurători de grosime, cunoştinţele tehnice şi experienţă cu privire la structura corpului 

navei etc. Operatorii trebuie să fie calificaţi conform unei norme industriale recunoscute pentru 

încercarea nedistructivă (NDT); 

 

   .4 echipamentul utilizat la efectuarea măsurătorilor de grosime, cum ar fi echipamentul de încercare 

cu ultrasunete şi procedurile pentru întreţinerea/calibrarea sa;  

 

   .5 un ghid pentru operatorii care efectuează măsurători de grosime;   

 

   .6 programe de instruire pentru specialiştii care efectuează măsurători de grosime; şi   

 

   .7 formularul de înregistrare a măsurătorii ţinând cont de procedurile recomandate pentru efectuarea 

măsurătorilor de grosime (a se vedea anexa 11A/ anexa 11B).   

 

    Auditarea firmei   

 

   2.2. Dacă documentele care au fost transmise sunt considerate satisfăcătoare, firma trebuie să fie 

auditată pentru a se asigura că firma este organizată şi administrată în mod corespunzător în 

concordanţă cu documentele transmise şi că aceasta poate să efectueze măsurătorile de grosime la 

elementele structurale ale corpului navelor. 

 

   2.3. Certificarea trebuie să fie condiționată de o demonstrație practică la bord de efectuare a 

măsurătorilor de grosime, precum și de întocmirea corectă a raportului. 

 

   3. Certificarea   

 

   3.1. Dacă rezultatele obţinute atât la auditarea firmei la care se face referire în 2.2, cât şi la 

încercările demonstrative la care se face referire în 2.3 sunt satisfăcătoare, Administraţia trebuie să 

elibereze un certificat de aprobare, precum şi un aviz care atestă faptul că sistemul utilizat de firmă 

pentru efectuarea măsurătorilor de grosime a fost certificat..   
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   3.2. Reînnoirea sau confirmarea certificatului trebuie să fie efectuată la intervale de timp care nu 

depăşesc trei ani, prin verificarea faptului că sunt menţinute condiţiile iniţiale. 

 

   4. Raportarea oricărei modificări la sistemul de efectuare a măsurătorilor de grosime 

autorizate 

   

    În cazul în care se efectuează vreo modificare la sistemul utilizat de firmă pentru efectuarea 

măsurătorilor de grosime, această modificare trebuie să fie imediat raportată Administraţiei. O nouă 

auditare trebuie să fie efectuată dacă se consideră necesar de către Administraţie.   

 

   5. Anularea aprobării  

 

Aprobarea poate fi anulată si certificatul retras în următoarele cazuri: 

 

.1 atunci când măsurătorile au fost incorect efectuate sau rezultatele au fost incorect 

comunicate; 

 

.2 atunci când inspectorul a constatat vreo deficienţă la sistemul aprobat pentru 

efectuarea măsurătorilor de grosime de către firmă; şi 

 

.3 atunci când firma nu a informat Administraţia cu privire la orice modificări la care se 

face referire în paragraful 4. 
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ANEXA Nr. 9  

 

PRINCIPII APLICABILE LA ÎNTOCMIREA RAPOARTELOR DE INSPECŢIE   

 

    În principiu, la petrolierele care fac obiectul acestui Cod, inspectorul trebuie să includă următoarele 

informaţii în raportul său de inspecţie cu privire la elementele structurale ale corpului navei şi la 

instalaţiile cu tubulaturi, dacă este relevant pentru inspecţie. Structura conținutului raportului poate fi 

diferită, depinzând de sistemul de raportare al Administrației. 

 

   1. Generalităţi   

 

   1.1. Un raport de inspecţie trebuie să fie întocmit în următoarele cazuri:   

 

   .1 în legătură cu începerea, continuarea şi/sau terminarea inspecţiilor periodice ale corpului navei, şi 

anume inspecţiile anuale, intermediare şi de reînnoire, după caz;  

  

   .2 dacă au fost constatate deteriorări sau defecte structurale;   

 

   .3 dacă au fost efectuate reparaţii, înlocuiri sau modificări; şi   

 

   .4 dacă o condiţie pentru menţinerea clasei (recomandare) a fost impusă sau a fost anulată.  

  

   1.2. Raportul de inspecţie trebuie să furnizeze:   

 

   .1 dovada că inspecţiile prevăzute au fost efectuate în conformitate cu cerinţele aplicabile;   

 

   .2 documentaţia cu privire la inspecţiile efectuate, inclusiv constatările, reparaţiile efectuate şi 

condiţia (recomandarea) de menţinere a clasei impusă sau anulată;   

 

   .3 înregistrările inspecţiilor, inclusiv măsurile luate, care vor face parte dintr-un sistem de înregistrări 

de documente care poate fi prezentat la un audit. Rapoartele de inspecţie trebuie să fie păstrate în 

dosarul raportului de inspecţie care trebuie să se afle la bordul navei;   

 

   .4 informaţiile pentru planificarea viitoarelor inspecţii; şi   

 

   .5 informaţiile care pot fi utilizate pentru respectarea regulilor şi indicaţiilor în ceea ce priveşte 

menţinerea clasei.   

 

   1.3. Dacă o inspecţie este efectuată în diferite etape, atunci trebuie să fie întocmit un raport pentru 

fiecare etapă a inspecţiei. O listă cu elementele inspectate, constatările relevante, indicând elementele 

considerate satisfăcătoare, trebuie să fie pusă la dispoziţia următorului inspector desemnat sau 

următorilor inspectori desemnaţi, înainte de a continua sau termina inspecţia. Măsurătorile de grosime 

şi probele la care au fost supuse tancurile trebuie, de asemenea, să fie incluse într-o listă pentru 

următorul inspector.   

 

   2. Volumul inspecţiei   

 

   2.1. Indicarea compartimentelor care au făcut obiectul unei inspecţii generale.   

 

   2.2. Indicarea locurilor din fiecare tanc, în cazul în care s-a efectuat o inspecţie amănunţită, împreună 

cu informaţiile asupra mijloacelor de acces utilizate.   

 

   2.3. Indicarea locurilor, din fiecare tanc, la care s-au efectuat măsurători de grosime.   
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   Notă:    

    Indicarea locurilor care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi măsurătorilor de grosime trebuie să 

includă, cel puţin, o confirmare cu descrierea diferitelor elemente structurale care corespund cerinţelor 

prevăzute în această parte din anexa B, în funcţie de tipul de inspecţie periodică şi de vârsta navei.  

   

    Dacă se prevede doar o inspecţie parţială, de exemplu un cadru transversal întărit sau o traversă de 

punte, atunci indicarea trebuie să includă poziţia din fiecare tanc de balast şi magazie de marfă prin 

menţionarea numărului de coastă.   

 

   2.4. În cazul zonelor din tancurile la care se constată că acoperirea de protecţie este într-o stare bună 

şi volumul inspecţiei amănunţite şi/sau măsurătorilor de grosime a fost stabilit în mod special, trebuie 

să fie indicate structurile care fac obiectul examinării speciale.   

 

   2.5. Indicarea tancurilor supuse probei tancului.   

 

   2.6. Indicarea instalaţiilor cu tubulaturi de pe punte, inclusiv a tubulaturii de spălare cu ţiţei (COW), 

precum şi a tubulaturii de balast din cadrul tancurilor de marfă şi de balast, compartimentelor 

pompelor, tunelurilor pentru tubulaturi, coferdamurilor şi spaţiilor goale unde:   

 

   .1 a fost efectuată examinarea, inclusiv examinarea internă a tubulaturii cu valvule şi accesorii, şi 

măsurătorile de grosime, după caz; şi   

 

   .2 a fost efectuată proba de funcţionare la presiunea nominală.   

 

   3. Rezultatele inspecţiei  

  

   3.1. Tipul, volumul şi starea acoperirii de protecţie din fiecare tanc, după caz (evaluată ca BUNĂ, 

SATISFĂCĂTOARE sau NESATISFĂCĂTOARE).   

 

   3.2. Starea elementelor structurale din fiecare compartiment cu următoarele informaţii, după caz:   

 

   .1 indicarea constatărilor, cum ar fi:   

 

    .1 coroziune, cu descrierea locului, tipului şi extinderii;   

 

   .2 zonele cu coroziune substanţială;   

 

    .3 fisuri sau crăpături, cu descrierea locului şi extinderii;   

 

    .4 flambaj, cu descrierea locului şi extinderii; şi   

 

    .5 deformări, cu descrierea locului şi extinderii;   

 

   .2 indicarea compartimentelor în care nu s-au constatat deteriorări/defecte structurale. Raportul poate 

să fie completat cu schiţe/fotografii;   

 

   .3 raportul privind măsurătorile de grosime trebuie să fie verificat şi semnat de către inspectorul care 

a supravegheat efectuarea măsurătorilor la bordul navei;  

 

   .4 rezultatul evaluării rezistenţei longitudinale a corpului petrolierelor cu lungimea mai mare sau 

egală cu 130 m şi vârsta peste 10 ani. Următoarele date trebuie să fie incluse, după caz:   

 

    .1 ariile secţiunii transversale, măsurate şi iniţiale, ale structurii longitudinale de punte şi de 

fund;   
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    .2 reducerea ariilor secţiunii transversale ale structurii longitudinale de punte şi de fund; şi   

 

    .3 detalii privind înlocuirile şi consolidările efectuate, dacă este relevant (a se vedea 4.2).   

    

4. Măsuri luate în urma constatărilor   

 

   4.1. Dacă inspectorul participant consideră că sunt necesare reparaţii, fiecare element care va fi 

reparat trebuie să fie identificat într-un raport de inspecţie. De fiecare dată când se efectuează reparaţii, 

detaliile cu privire la reparaţiile efectuate trebuie să fie consemnate făcând trimitere specială la 

elementele corespunzătoare din raportul de inspecţie.   

 

   4.2. Reparaţiile efectuate trebuie să fie consemnate cu indicarea:   

 

.1 compartimentului; 

 

.2 elementului structural; 

 

.3 metodei de reparaţie (şi anume reînnoire sau modificarea), inclusiv: 

 

.1 gradul oţelului şi eşantionajele (dacă sunt diferite de original); şi  

 

.2 schiţe/fotografii, după caz; 

 

.4 volumului reparaţiilor; şi  

 

.5 încercărilor nedistructive (NDT)/încercărilor. 

 

   4.3. În cazul în care reparaţiile nu au fost terminate la sfârşitul inspecţiei, trebuie să fie impusă o 

condiţie de menţinere a clasei/recomandare cu indicarea limitei de timp pentru efectuarea reparaţiilor. 

Pentru a furniza informaţiile corecte şi suficiente inspectorului desemnat să inspecteze reparaţiile, 

condiţia de menţinere a clasei/recomandarea trebuie să fie suficient de detaliată conţinând indicarea 

fiecărui element structural ce va fi reparat. În cazul indicării unor reparaţii extinse, se poate consulta 

raportul de inspecţie.   
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ANEXA Nr. 10  

 

RAPORTUL DE EVALUARE A STĂRII NAVEI  

(RAPORTUL SINTETIC AL DATELOR PRIVIND CORPUL) 

 

Eliberat la terminarea inspecţiei de reînnoire   

 

    Caracteristici generale   

 

Numele navei: Numărul de identificare 

atribuit de  

Administraţie/organizaţia 

recunoscută: 

Numărul IMO: 

 

Portul de înmatriculare: 

 

Pavilionul naţional: 

 

Deadweightul  

(tone metrice) 

  

Tonaj brut: 

 

 

       Naţional:  

       Certificat ITC (1969): 

Data construcţiei: Simbolul de clasă: 

 

Data transformării majore:  

 

Tipul transformării: 
 

 

  

   

   1. Subsemnatul a examinat şi a considerat satisfăcătoare rapoartele de inspecţie şi documentele 

menţionate mai jos.   

 

   2. Un rezumat al inspecţiei este anexat la acest document, pe o foaie numerotată cu numărul 2.   

 

   3. Inspecţia de reînnoire a fost încheiată în conformitate cu prezentul Cod la data de . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

Raportul de evaluare a stării navei  

(raportul sintetic al datelor privind 

corpul) întocmit de 

Nume  

Semnătura 

Funcţia 

 Sediul Data  

 

Raportul de evaluare a stării navei  

(raportul sintetic al datelor privind 

corpul) verificat de 

Nume  

Semnătura 

Funcţia 

 Sediul Data  

 

    

 Rapoarte şi documente anexate:   

   1)    

   2)    

   3)    

   4)    

   5)    

   6)    
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    Conţinutul raportului de evaluare a stării navei  (raportul sintetic al datelor privind corpul) 

 

 Partea 1 - Caracteristicile navei: - Vezi pagina de dinainte 

 
Partea 2 - Examinare raport: - Unde şi cum a fost efectuată 

inspecţia 

 Partea 3 - Inspecţia amănunţită: - Volum (indicarea tancurilor) 

 
Partea 4 - Instalaţia cu tubulaturi de marfă şi de balast: - Examinat  

- Încercat în funcţiune 

 

Partea 5 - Măsurătorile de grosime: - Referire la raportul privind 

efectuarea măsurătorilor de grosime  

- Scurtă descriere a locurilor măsurate  

- Formular separat care indică 

spaţiile/zonele cu coroziune 

substanţială, cu indicarea:  

      - reducerii grosimii 

      - caracteristicilor coroziunii 

 

Partea 6 - Sistemul de protecţie anticorozivă a tancului: - Formular separat care indică:  

       - amplasarea acoperirii de 

protecţie 

       - starea în care se află acoperirea 

         de protecţie (dacă este cazul) 

 Partea 7 - Reparaţii - Indicarea tancurilor/zonelor 

 
Partea 8 - Condiţia de menţinere a clasei 

(recomandări)/cerinţe impuse de statul de pavilion: 

 

 

Partea 9 - Note: - Defecte acceptabile  

- Orice puncte supuse viitoarelor 

examinări, de exemplu zonele 

suspecte  

- Inspecţia anuală/intermediară 

extinsă datorită deteriorării acoperirii 

de protecţie 

 

Partea 10 - Rezultatele evaluării rezistenţei longitudinale a 

navei (la petrolierele cu lungimea mai mare sau 

egală cu 130 m şi vârsta peste 10 ani) 

 

 

Partea 11 - Concluzii - Declaraţie cu privire la 

evaluarea/verificarea raportului de 

inspecţie 

 

   Extras de măsurători de grosime pentru navele care nu sunt construite în conformitate cu 

Regulile de construcţie comune ale IACS   

 

    Se face referire la raportul măsurătorilor de grosime:   

 

 
Poziţia tancurilor sau zonelor1 cu coroziune 

substanţială sau a zonelor cu puncte de 

coroziune profunde3 

Reducerea  

grosimii  

(%) 

Caracteristicile  

coroziunii 2 

Observaţii:  

(de ex. referinţa la 

schemele anexate) 

     

 

   Note:    

 

   1. Coroziune substanţială, şi anume 75-100% din limitele acceptabile de uzură.   
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   2. P = Coroziune în puncte (piting)  

       C = Coroziune în general   

 

   3. Se va lua în considerare orice tablă a fundului navei care are o intensitate a pitingului de 20% sau 

mai mare, cu uzură în limitele coroziunii substanţiale sau care are o adâncime medie a coroziunii în 

puncte de 1/3 sau mai mult din grosimea efectivă a tablei.  

 

   Extras de măsurători de grosime pentru navele construite în conformitate cu Regulile de 

construcţie comune ale IACS   

 

    Se face referire la raportul măsurătorilor de grosime:   

 

 
Poziţia tancurilor sau zonelor1 cu coroziune substanţială 

sau a zonelor cu puncte de coroziune profunde 

tm - tren 

(mm) 

Caracteristicile  

coroziunii 2 

Observaţii:  

(de ex. vezi  

schemele  

anexate) 

     

 

   Note:    

 

1. Coroziune substanţială, o întindere a coroziunii astfel încât evaluarea caracteristicilor coroziunii 

indică o grosime măsurată între tren +5mm şi tren.   

    

   2.  P = Coroziune în puncte (piting)  

        C = coroziune în general   

 

Zonele cu piting profund evaluate în conformitate cu secţiunea 8.2 trebuie să fie înregistrate în această 

coloană   

 

Sistemul de protecţie anticorozivă la tanc   

 

 
Nr. 

tancului1 

Sistemul de protecţie anticorozivă la 

tanc2 

Starea acoperirii de 

protecţie3 
Observaţii 

     

 

   Note:    

   1. Toate tancurile de balast separat şi tancurile de marfă/balast combinate trebuie să fie indicate.   

 

2. C = acoperire de protecţie  

      NP = fără protecţie   

 

   3. Starea acoperirii de protecţie conform următorului standard:   

 

    BUNĂ - starea care prezintă doar puncte mici de rugină;   

 

    SATISFĂCĂTOARE - starea care prezintă deteriorări locale ale acoperirii de protecţie la marginile 

elementelor de rigidizare şi îmbinărilor sudate şi/sau rugină uşoară pe 20% sau mai mult din zonele 

examinate, dar fără a se ajunge la starea definită ca NESATISFĂCĂTOARE..   

 

    NESATISFĂCĂTOARE - starea care prezintă deteriorarea generală a acoperirii de protecţie pe 20% 

sau mai mult din zonele examinate, sau starea de rugină avansată pe 10% sau mai mult din zonele 

examinate.   
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    Dacă se constată starea acoperirii de protecţie este mai puţin decât "BUNĂ" trebuie să se procedeze 

la efectuarea de inspecţii anuale extinse. Acest lucru se va nota în partea 9 din Cuprinsul raportului de 

evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor privind corpul).   

 

    Rezultatul evaluării rezistenţei longitudinale a corpului petrolierelor cu lungimea mai mare sau 

egală cu 130 m şi cu vârsta mai mare de 10 ani (din secţiunile 1, 2 şi 3 de mai jos, se va completa 

numai secţiunea aplicabilă)   

 

   1. Această secţiune se aplică navelor indiferent de data construcţiei: Ariile secţiunii transversale a 

structurii longitudinale de punte (învelişul punţii şi longitudinalele punţii) şi a structurii longitudinale 

de fund (învelişul exterior al fundului şi longitudinalele fundului) de la corpul navei au fost calculate 

pe baza măsurării grosimii elementelor structurale, înlocuite sau întărite, după caz, în timpul inspecţiei 

de reînnoire a Certificatului de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfă sau a Certificatului de 

siguranţă pentru nava de marfă (inspecţia de reînnoire SC) efectuate cel mai recent după ce nava a 

împlinit vârsta de 10 ani şi s-a constatat că reducerea ariei secţiunii transversale nu depăşeşte 10% din 

aria iniţială, aşa cum se indică în următorul tabel:   

 

Tabelul 1 - Aria secţiunii transversale a structurii longitudinale a corpului navei   

 

  Măsurată Iniţială Reducere 

 
Secţiunea transversală 1 

Structura longitudinală de punte cm2 cm2 cm2(%) 

 Structura longitudinală de fund cm2 cm2 cm2(%) 

 
Secţiunea transversală 2 

Structura longitudinală de punte cm2 cm2 cm2(%) 

 Structura longitudinală de fund cm2 cm2 cm2(%) 

 
Secţiunea transversală 3 

Structura longitudinală de punte cm2 cm2 cm2(%) 

 Structura longitudinală de fund cm2 cm2 cm2(%) 

 

   2. Această secţiune se aplică navelor construite la 1 iulie 2002 sau după această dată: Modulele de 

rezistenţă ale secţiunii transversale a corpului navei au fost calculate pe baza măsurării grosimii 

elementelor structurale, înlocuite sau întărite, după caz, în timpul inspecţiei de reînnoire SC efectuată 

cel mai recent după ce nava a împlinit vârsta de 10 ani, în conformitate cu prevederile paragrafului 

2.2.1.1. din anexa 13, şi după ce s-a constatat că acestea se află în limitele lor de reducere stabilite de 

către Administraţie, ţinând seama de recomandările adoptate prin Rezoluţia IMO MSC.108(73): 

90% din modulul de rezistență în secțiune transversală prescrisă pentru noile construcții specificate în 

Prescripțiile uniforme IACS S7 (C = 1,0Cn trebuie utilizat pentru acest calcul) sau IACS S11, care este 

mai mare, aşa cum se indică în următorul tabel:   

    

Tabelul 2 - Modulul de rezistenţă al secţiunii transversale a corpului navei   

 

  Zact (cm3)1 Zcerut (cm3)2 Observaţii 

 
Secţiunea transversală 1 

Punte superioară    

 Fund    

 
Secţiunea transversală 2 

Punte superioară    

 Fund    

 
Secţiunea transversală 3 

Punte superioară    

 Fund    
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   Note:    

 

   1. Zact înseamnă modulele reale de rezistenţă ale secţiunii transversale a corpului navei, calculate pe 

baza măsurării grosimii elementelor structurale, înlocuite sau întărite, după caz, în timpul inspecţiei de 

reînnoire SC, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.2.1.1 din anexa 13.   

 

   2. Zcerut înseamnă limita reducerii rezistenţei longitudinale la încovoierea navelor, calculată în 

conformitate cu prevederile paragrafului 2.2.1.1 din anexa 13.   

    Foile de calcul pentru Zact trebuie să fie anexate acestui raport.   

 

   3. Această secţiune se aplică navelor construite înainte de 1 iulie 2002: Modulele de rezistenţă ale 

secţiunii transversale a corpului navei au fost calculate pe baza măsurării grosimii elementelor 

structurale înlocuite sau întărite, după caz, în timpul inspecţiei de reînnoire SC efectuată cel mai recent 

după ce nava a împlinit vârsta de 10 ani, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.2.1.2 din anexa 

13, şi după ce s-a constatat că acestea respectă criteriile cerute de Administraţie şi că Zact nu este mai 

mic decât Zmc (definit la nota 2 de mai jos) aşa cum s-a specificat în apendicele 2 din anexa 13, 

conform următorului tabel.   

 

    Se descriu criteriile de acceptare pentru modulele de rezistenţă minime ale corpului navei care sunt 

aplicabile navelor aflate în exploatare şi care sunt cerute de Administraţie sau de organizaţia 

recunoscută.   

 

Tabelul 3 - Modulul de rezistenţă al secţiunii transversale a corpului navei   

 

  Zact(cm3)1 Zmc(cm3)2 Observaţii 

 
Secţiunea transversală 1 

Punte superioară    

 Fund    

 
Secţiunea transversală 2 

Punte superioară    

 Fund    

 
Secţiunea transversală 3 

Punte superioară    

 Fund    

 

   Note:    

 

1. Aşa cum s-a definit la nota 1 a tabelului 2.   

 

   2. Zmc reprezintă limita admisibilă de reducere a modulelor de rezistenţă minimă, calculat în 

conformitate cu prevederile paragrafului 2.2.1.2 din anexa 13.   
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ANEXA Nr. 11A  

 

METODE RECOMANDATE PENTRU EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR DE GROSIME 

LA PETROLIERELE CU DUBLU CORP CARE NU SUNT CONSTRUITE CONFORM 

REGULILOR DE CONSTRUCŢIE COMUNE ALE IACS    

 

    Generalităţi   

 

   1. Aceste metode trebuie să fie utilizate pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime, aşa cum se 

prevede în anexele 2 şi 4.   

 

   2. Formularele de raportare TM1-DHT, TM2-DHT(i), TM2-DHT(ii), TM3-DHT, TM4-DHT, TM5-

DHT şi TM6-DHT, indicate în apendicele 2, trebuie să fie utilizate la înregistrarea măsurătorilor de 

grosime şi se va indica reducerea maximă admisibilă. Reducerea maximă admisibilă poate fi indicată 

într-un document anexat. 

 

   3. Apendicele 3 conţine schiţe orientative şi note cu privire la formularele de raportare, precum şi 

cerinţe privind efectuarea măsurătorilor de grosime.  

 

   4. Formularele de raportare trebuie, acolo unde este cazul, să fie suplimentate cu date prezentate în 

schițele elementelor structurale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 Această anexă este o recomandare 
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Apendice 1   

 

CARACTERISTICI GENERALE   

 

    Numele navei: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………..  

    Numărul IMO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………   

    Numărul de identificare atribuit de societatea de clasificare sau Administraţie: . . . . . . . . . . . . . . . . .    

    Portul de înmatriculare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. .   

    Tonajul brut: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….…....    

    Deadweight: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………..   

    Data construirii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . ………….   

    Societatea de clasificare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Numele firmei care a efectuat măsurătorile de grosime: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Firma care a efectuat măsurătorile de grosime este certificată de:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Număr certificat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………... .   

    Certificat valabil de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . ….   

    Locul efectuării măsurătorii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Prima dată la care s-au efectuat măsurători: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Ultima dată la care s-au efectuat măsurători: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Inspecţia de reînnoire/inspecţia intermediară* este planificată: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… . . .  

    Detalii cu privire la echipamentul de măsurare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Calificarea operatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … .   

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   

 Număr raport: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  care cuprinde un număr de. . . . . . . . . . …….. . . pagini 

 Numele operatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Numele inspectorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… .  

 Semnătura operatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Semnătura inspectorului: . . . . . . . . . . . . . . . …….. . . .  

 Ştampila oficială a firmei . . . . . . . . . . . . . . . . .  Administraţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. .  

 

 

 

 

 

 

Ştampila oficială: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se şterge după caz. 
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Apendice 2   

RAPORT PRIVIND MĂSURĂTORILE DE GROSIME 

TM1-DHT 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la toate tablele punţii, la toate tablele fundului sau tablele bordajului navei * 

   

 

 
Numele navei . . . . . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . .   

 
                   

 
POZIŢIE 

FILĂ 
 

 

POZIŢIE 
TABLĂ 

Nr. 
sau 
lit.  

Grosimea 
Iniţială mm 

Valoare înregistrată la prova Valoare înregistrată la pupa 
Reducere 
medie mm 

 

Reducere 
maximă 

admisibilă 
 

 Măsurători Reducere Bb 
Reducere 

Tb 
Măsurători 

Reducere 
Bb 

Reducere 
Tb 

 Bb Tb mm % mm % Bb Tb mm % mm % Bb Tb mm 

 
a 12-a din 
prova 

                 

 a 11-a                  

 a 10-a                  

 a 9-a                  

 a 8-a                  

 a 7-a                  

 a 6-a                  

 a 5-a                  

 a 4-a                  

 a 3-a                  

 a 2-a                  

 prima                  

 
La mijlocul 
navei 
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Prima din 

pupa 

                 

 a 2-a                  

 a 3-a                  

 a 4-a                  

 a 5-a                  

 a 6-a                  

 a 7-a                  

 a 8-a                  

 a 9-a                  

 a 10-a                  

 a 11-a                  

 a 12-a                  

    
Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  Note-vezi pagina următoare 
 
 

 

 

 
 * Se șterge, după caz.   
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   Note la raportul TM1-DHT:    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat la înregistrarea măsurătorilor de grosime după cum urmează:   

 

    .1 Toate tablele punţii de rezistenţă din interiorul zonei de marfă;   

 

   .2 Chila, tablele fundului şi ale santinei din interiorul zonei de marfă;  

  

    .3 Tablele bordajului, şi anume toate filele selectate care sunt expuse la vânt şi apă din 

exteriorul zonei de marfă; şi   

 

    .4 Toate filele care sunt expuse la vânt şi apă în interiorul zonei de marfă.  

  

   2. Poziţia filei trebuie să fie indicată în mod clar, după cum urmează:   

 

    .1 Pentru puntea de rezistenţă, se indică numărul filei de tablă din interior în raport cu tabla 

lăcrimară. 

 

    .2 Pentru tabla fundului se indică numărul filei de tablă din exterior în raport cu chila.  

 

    .3 Pentru tablele bordajului, se indică numărul filei de tablă de sub fila de centură şi litera, aşa 

cum se indică pe desfăşurarea bordajului exterior. 

 

   3. Trebuie să fie efectuate măsurători în zonele prova şi pupa ale tuturor tablelor şi unde tablele 

intersectează separaţiile dintre tancul de balast/de marfă, trebuie să fie efectuate măsurători separate 

pentru zona de înveliş din dreptul fiecărui tip de tanc.   

 

   4. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.  

  

   5. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   
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TM2-DHT(i) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la învelișul exterior și tablele punții (una, două sau trei secţiuni transversale)   
 

    Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . .   

 TABLELE PUNŢII DE REZISTENŢĂ ŞI A FILEI DE CENTURĂ 

  
PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 

CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  
. . . 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

 
POZIŢIE FILĂ 

Nr. 
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea ini- 

ţială 

Redu- 
cere  

maximă 
admisi- 

bilă 

Măsură- 
tori  

Redu-
cere  
Bb 

Redu-
cere  
Tb 

Nr. 
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea ini- 

ţială 

Redu- 
cere  

maximă 
admisi- 

bilă 

Măsură- 
tori  

Redu-
cere  
Bb 

Redu-
cere  
Tb 

Nr. 
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea ini- 

ţială 

Redu- 
cere 

maximă 
admisi- 

bilă 

Măsură- 
tori  

Redu-
cere  
Bb 

Redu-
cere  
Tb 

 mm mm Bb Tb mm % mm % mm mm Bb Tb mm % mm % mm mm Bb Tb mm % mm % 

 
Tabla lăcrimară                            

 
Prima filă din 
interior 

                           

 a 2-a                            

 a 3-a                            

 a 4-a                            

 a 5-a                            

 a 6-a                            

 a 7-a                            

 a 8-a                            

 a 9-a                            

 a 10-a                            

 a 11-a                            

 a 12-a                            

 a 13-a                            

 a 14-a                            

 
Fila centrală                            

 
Fila de centură                            
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TOTAL ZONA 

SUPERIOARĂ 

                           

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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   Note la raportul TM2-DHT(i):    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

secţiunile transversale ale învelișului punţii de rezistenţă şi filei de centură: 

 

Una, două sau trei secţiuni din interiorul zonei de marfă, cuprinzând elementele structurale (0), (1) 

şi (2), aşa cum se arată în schiţele secţiunilor transversale tipice (apendicele 3).   

 

   2. Zona superioară cuprinde tablele punţii, tabla lăcrimară şi fila de centură (inclusiv tabla gutieră 

rotunjită).   

 

   3. Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători.   

 

   4. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.  

  

   5. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   

 



324 

TM2-DHT(ii)  

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la învelișul exterior și tablele punții (una, două sau trei secţiuni transversale) 
 

    Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . .   

 TABLELE BORDAJULUI 

  
PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 

CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  
. . . 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

 POZIŢIE 
FILĂ 

Nr. 
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea ini- 

ţială 

Redu- 
cere 

maxi- mă 
admisi- 

bilă 

Măsură- 
tori  

Redu-
cere  
Bb 

Redu-cere  
Tb 

Nr. 
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea ini- 

ţială 

Redu- 
cere 

maxi- mă 
admisi- 

bilă 

Măsură- 
tori  

Redu-
cere  
Bb 

Redu-
cere  
Tb 

Nr. 
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea ini- 

ţială 

Redu- 
cere 

maxi- mă 
admisi- 

bilă 

Măsură-tori  
Redu-
cere  
Bb 

Redu-
cere  
Tb 

 mm mm Bb Tb mm % mm % mm mm Bb Tb mm % mm % mm mm Bb Tb mm % mm % 

 
Prima filă 
din interior 

                           

 a 2-a                            

 a 3-a                            

 a 4-a                            

 a 5-a                            

 a 6-a                            

 a 7-a                            

 a 8-a                            

 a 9-a                            

 a 10-a                            

 a 11-a                            

 a 12-a                            

 a 13-a                            

 a 14-a                            

 a 15-a                            

 a 16-a                            

 a 17-a                            

 a 18-a                            
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 a 19-a                            

 a 20-a                            

 
Fila de chilă                            

 

TOTAL 
FUND 

                           

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM2-DHT(ii):    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

învelişul exterior la nivelul secţiunilor transversale:  

  

Una, două sau trei secţiuni din interiorul zonei de marfă, cuprinzând elementele structurale (3), (4), 

(5) şi (6), aşa cum se arată în schiţele secţiunilor transversale tipice (apendicele 3).   

 

   2. Zona fundului cuprinde chila, tablele fundului şi tablele santinei. 

 

   3. Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători.   

 

   4. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   5. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   
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TM3-DHT 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la elementele longitudinale (una, două sau trei secţiuni transversale) 
 

    Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . .  Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . .  

  
PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 

CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  
. . . 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

 ELEMENT 
STRUCTU- 

RAL 

Nr. 
sau 

lite- 
ră 

Grosi- 

mea ini- 
ţială 

Redu- 
cere  

maximă 
admisi- 

bilă 

Măsură- 
tori  

Redu- 

cere  
Bb 

Redu- 

cere  
Tb 

Nr. 
sau 

lite- 
ră 

Grosi- 

mea ini- 
ţială 

Redu- 
cere 

maximă 
admisi- 

bilă 

Măsură- 
tori  

Redu- 

cere  
Bb 

Redu- 

cere  
Tb 

Nr. 
sau 

lite- 
ră 

Grosi- 

mea ini- 
ţială 

Redu- 
cere 

maximă 
admisi- 

bilă 

Măsură- 
tori  

Redu-

cere  
Bb 

Redu- 

cere  
Tb 

 mm mm Bb Tb mm % mm % mm mm Bb Tb mm % mm % mm mm Bb Tb mm % mm % 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM3-DHT:  

   

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

elementele longitudinale la nivelul secţiunilor transversale: 

 

Una, două sau trei secţiuni din interiorul zonei de marfă, cuprinzând elementele structurale 

corespunzătoare de la (10) până la (29), aşa cum se arată în schiţele secţiunilor transversale tipice 

(apendicele 3).   

 

   2. Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători. 

   

   3. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   4. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   
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TM4-DHT 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la elementele structurale transversale  

(din tancurile de marfă cu hidrocarburi şi tancurile de apă de balast din zona tancurilor de marfă)   
 

    Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . .  Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . .  

 DESCRIEREA TANCULUI 

 POZIŢIA ELEMENTULUI STRUCTURAL 

 ELEMENT 

STRUCTURAL 
ELEMENT 

Grosime 

iniţială 

Red. max. 

admisibilă 
Măsurătoare  Reducere Bb Reducere Tb 

 mm mm Bb Tb mm % mm % 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM4-DHT:    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

elementele structurale transversale, cuprinzând elementele structurale corespunzătoare de la (30) până 

la (36), aşa cum se arată în schiţele secţiunilor transversale tipice (apendicele 3).   

 

   2. Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în apendicele 3.  

 

   3. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.  

   

   4. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.  
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TM5-DHT  

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la pereţii transversali etanşi la apă/etanşi la hidrocarburi   

(în interiorul tancului de marfă sau spaţiilor magaziilor de marfă) 
 

    Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . .  Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . .  

 DESCRIEREA TANCULUI/MAGAZIEI 

 POZIŢIA ELEMENTULUI STRUCTURAL                                                                   NR. DE COASTĂ: 

 
COMPONENTĂ 

STRUCTURALĂ 

(Înveliş/Rigidizare) 

Grosime 

iniţială 

Red. max. 

admis. 
Măsurătoare  Reducere Bb Reducere Tb 

 mm mm Bb Tb mm % mm % 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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   Note la raportul TM5-DHT:    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la pereţii 

transversali ai tancurilor de apă (W.T.) sau tancurilor de hidrocarburi (O.T.).   

 

   2. Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în apendicele 3.  

  

   3. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   4. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   
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TM6-DHT 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la diferite elemente structurale  

   
    Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . .  . . . . . Nr. raport . . . . . . . . .. . . . . . . .   

 ELEMENTUL STRUCTURAL: SCHIŢĂ 

 POZIŢIA ELEMENTULUI STRUCTURAL 

 

 
Descriere 

Grosime  

iniţială 

Reducere 

maximă 

admisibilă 

Măsurătoare  

 

Reducere  

Bb 

Reducere 

Tb 

 mm mm Bb Tb mm % mm % 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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   Note la raportul TM6-DHT:    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

diferite elemente structurale.   

 

   2. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   3. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   
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Apendice 3   

 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR DE GROSIME 

 - PETROLIERE CU DUBLU CORP  CARE NU SUNT CONSTRUITE CONFORM 

REGULILOR DE CONSTRUCŢIE COMUNE ALE IACS 

 

Secţiune transversală tipică într-un petrolier cu dublu corp de peste 150000 dwt cu indicarea 

elementelor longitudinale şi transversale   

 

 
   

 
Rapoartele  

TM2-DHT(i) şi (ii) 

 

Raportul TM3-DHT 

 
0 Învelișul punţii de rezistenţă 10 Longitudinale de punte 20 Tablele peretelui longitudinal (acelea rămase) 

 
1 Lăcrimara 11 Longitudinale pe centură 21Longitudinalele peretelui longitudinal 

 2 Centura 12 Longitudinale de bordaj 22 Învelișul dublului bordaj 

 3 Învelișul bordajului 13 Longitudinale de gurnă 23 Longitudinalele dublului bordaj 

 4 Tablele santinei 14 Longitudinale de fund 24 Tablele plafonului tancului de gurnă 

 5 Învelișul fundului 15 Curenţi de punte 25 Longitudinalele plafonului tancului de gurnă 

 
6 Chila  

 
16 Carlingi în tancurile laterale de balast 26 Învelișul dublului fund 

 

  

17 Stringher de fund 27 Longitudinalele dublului fund 

 
18 Fila superioară a peretelui longitudinal 

28 Învelişul tancului lateral superior 

 
19 Fila inferioară a peretelui longitudinal 29 Longitudinalele tancului lateral superior 

 Raportul TM4-DHT 

 

 30 Traverse de punte în tancul central 

 31 Traverse de punte în tancul lateral 

 
32 Traversele întărite în tancul lateral de balast 

 33 Varange în tancul lateral 

 34 Varange în tancul central 

 35 Montant întărit al peretelui longitudinal 

 36 Traverse nepuntite 
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Secţiune transversală tipică într-un petrolier cu dublu corp de până la 150000 dwt cu indicarea 

elementelor longitudinale şi transversale 

 

 
   

 
Rapoartele  

TM2-DHT(i) şi (ii) 

 

Raportul TM3-DHT 

 
0 Învelișul punţii de rezistenţă 10 Longitudinal de punte 20 Tablele peretelui longitudinal (acelea rămase) 

 
1 Lăcrimara 11 Longitudinal pe centură 21 Longitudinalele peretelui longitudinal 

 2 Centura 12 Longitudinale de bordaj 22 Învelișul dublului bordaj 

 3 Învelișul bordajului 13 Longitudinale de gurnă 23 Longitudinalele dublului bordaj 

 4 Tablele santinei 14 Longitudinale de fund 24 Tablele plafonului tancului de gurnă 

 5 Învelișul fundului 15 Curenţi de punte 25 Longitudinalele plafonului tancului de gurnă 

 
6 Chila  

 
16 Carlingi în tancurile laterale de balast 26 Învelișul dublului fund 

 

  

17 Stringher de fund 27 Longitudinalele dublului fund 

 
18 Fila superioară a peretelui longitudinal 

28 Învelişul tancului lateral superior 

 
19 Fila inferioară a peretelui longitudinal 29 Longitudinalele tancului lateral superior 

      

 Raportul TM4-DHT 

 

 30 Traverse de punte în tancul central 

 31 Traverse de punte în tancul lateral 

 
32 Traversele întărite în tancul lateral de balast 

 33 Varange în tancul lateral 

 34 Varange în tancul central 

 35 Montant întărit al peretelui longitudinal 

 36 Traverse nepuntite 
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Conturul secţiunii transversale 

 

Schiţa se poate utiliza pentru acele nave la care secţiunile tipice nu sunt aplicabile.  

 

 

 
   

 

 
Rapoartele 

 TM2-DHT(i) şi (ii) 

 

Raportul TM3-DHT 

 
0 Învelișul punţii de rezistenţă 10 Longitudinale de punte 20 Tablele peretelui longitudinal (acelea 

rămase) 

 
1 Lăcrimara 11 Longitudinale pe centură 21 Longitudinalele peretelui longitudinal 

 2 Centura 12 Longitudinale de bordaj 22 Învelișul dublului bordaj 

 3 Învelișul bordajului 13 Longitudinale de gurnă 23 Longitudinalele dublului bordaj 

 4 Tablele santinei 14 Longitudinale de fund 24 Tablele plafonului tancului de gurnă 

 5 Tablele fundului 15 Curenţi de punte 25 Longitudinale de gurnă 

 
6 Chila 

 
16 Carlingi în tancurile laterale de 

balast 

26 Învelişul dublului fund 

 

  

17 Stringher de fund 27 Longitudinalele dublului fund 

 
18 Fila superioară a peretelui 

longitudinal 
28 Învelişul tancului lateral superior 

 
19 Fila inferioară a peretelui 
longitudinal 

29 Longitudinalele tancului lateral superior 

     

 Raportul TM4-DHT 

 

 30 Traverse de punte în tancul central 

 31 Traverse de punte în tancul lateral 

 
32 Traversele întărite în tancul lateral de 

balast 

 33 Varange în tancul lateral 

 34 Varange în tancul central 

 
35 Montant întărit al peretelui 

longitudinal 

 36 Traverse nepuntite 
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Zonele care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi a măsurătorilor de grosime   

 

    Zonele care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi a măsurătorilor de grosime - zonele (A) până la (E), 

aşa cum s-a definit în anexa 1 - Măsurătorile de grosimi trebuie să fie raportate în formularele TM3-

DHT, TM4-DHT şi TM5-DHT, după caz.   

 

 

 

 
 

   

 

Zona inspecţiei amănunţite 
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Zonele care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi a măsurătorilor de grosime - zonele de la (F) până 

la (G), aşa cum s-a definit în anexa 1. Măsurătorile de grosimi trebuie să fie raportate în formularele 

TM3- DHT şi TM4-DHT, după caz.   

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona inspecţiei amănunţite 



340 

ANEXA Nr. 11B 

   

METODE RECOMANDATE PENTRU EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR DE GROSIME 

LA PETROLIERELE CU DUBLU CORP CARE SUNT CONSTRUITE CONFORM 

REGULILOR DE CONSTRUCŢIE COMUNE ALE IACS    

 

    Generalităţi   

 

   1. Aceste metode trebuie să fie utilizate pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime, aşa cum se 

prevede în Regulile de construcţie comune ale IACS.   

 

   2. Formularele de raportare TM1-DHT(CSR), TM2-DHT(CSR)(i), TM2-DHT(CSR)(ii), TM3-

DHT(CSR), TM4-DHT(CSR), TM5-DHT(CSR) şi TM6-DHT(CSR), (a se vedea apendicele 2), 

trebuie să fie utilizate pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime. Grosimea de construcţie, adaosul 

de grosime voluntar și grosimea de reînnoire (grosimea minimă admisibilă) trebuie să fie  indicate în 

formularele susmenţionate.    

  

   3. Apendicele 3 conţine schiţe orientative şi note care să indice clar zonele în care trebuie să fie 

efectuate măsurătorile și formularele de raportare corespunzătoare. 

 

   4. Formularele de raportare trebuie, dacă este cazul, să fie suplimentate cu datele prezentate în 

schiţele elementelor structurale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 Această anexă este o recomandare 
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Apendice 1   

 

CARACTERISTICI GENERALE   

 

    Numele navei: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………..  

    Numărul IMO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………   

    Numărul de identificare atribuit de societatea de clasificare sau Administraţie: . . . . . . . . . . . . . . . . .    

    Portul de înmatriculare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ….   

    Tonajul brut: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….....   

    Deadweight: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . …………….   

    Data construirii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….   

    Societatea de clasificare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Numele firmei care a efectuat măsurătorile de grosime: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Firma care a efectuat măsurătorile de grosime este autorizată de:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Număr certificat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………... . . .   

    Certificat valabil de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …   

    Locul efectuării măsurătorii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Prima dată la care s-au efectuat măsurători: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Ultima dată la care s-au efectuat măsurători: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Inspecţia de reînnoire sau inspecţia intermediară* este planificată: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Detalii cu privire la echipamentul de măsurare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Calificarea operatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .   

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 Număr raport: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  care cuprinde un număr de. . . . . . . . . . . . . pagini 

 Numele operatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Numele inspectorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Semnătura operatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Semnătura inspectorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  

 Ştampila oficială a firmei . . . . . . . . . . . . . . . . .  Administraţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………...  

 
 

Ştampila oficială: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se şterge după caz. 
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Apendice 2   

Raport privind măsurătorile de grosime 

TM1-DHT(CSR) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la toate tablele punţii, la toate tablele fundului sau tablele bordajului* 
 

Numele navei . . . . . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . .  

 
POZIŢIE 

FILĂ 
 

 

POZIŢIE 
TABLĂ 

Nr. 
sau 

lit.  

Grosimea de 
construcţie 

(mm) 

Adaosul 
voluntar de 

grosime 
(mm) 

Grosimea de 
reînnoire 

(mm) 
(a) 

Valoare înregistrată la prova Valoare înregistrată la pupa 

Valoarea medie a 
compensării pentru 

coroziunea rămasă, (mm) 
[(c1) + (c2)] / 2 

 
Măsurători 

(mm) 
 (b1) 

Compensare pentru 
coroziunea rămasă 

(mm) 

(c1)=(b1)-(a) 

Măsurători 
(mm) 
 (b2) 

Compensare pentru 
coroziunea rămasă 

(mm) 

(c2)=(b2)-(a) 

 Bb Tb Bb Tb Bb Tb Bb Tb Bb Tb 

 
a 12-a din 
prova 

                  

 a 11-a                   

 a 10-a                   

 a 9-a                   

 a 8-a                   

 a 7-a                   

 a 6-a                   

 a 5-a                   

 a 4-a                   

 a 3-a                   

 a 2-a                   

 prima                   

 
La mijlocul 

navei 

                  

 
Prima din 
pupa 

                  

 a 2-a                   
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 a 3-a                   

 a 4-a                   

 a 5-a                   

 a 6-a                   

 a 7-a                   

 a 8-a                   

 a 9-a                   

 a 10-a                   

 a 11-a                   

 a 12-a                   

   Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   * Se șterge, după caz.   
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   Note la raportul TM1-DHT(CSR):    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat la înregistrarea măsurătorilor de grosime după cum urmează:   

 

    .1 toate tablele punţii de rezistenţă din interiorul zonei de marfă;   

 

   .2 chila, tablele fundului şi ale santinei din interiorul zonei de marfă;  

  

    .3 tablele bordajului, inclusiv filele selectate care sunt expuse la vânt şi apă şi sunt din 

exteriorul zonei de marfă; şi   

 

    .4 toate filele selectate care sunt expuse la vânt şi apă din interiorul zonei de marfă.  

  

   2. Poziţia filei de tablă trebuie să fie indicată în mod clar, după cum urmează:   

 

    .1 pentru puntea de rezistenţă, se indică numărul filei de tablă din interior în raport cu tabla 

lăcrimară; 

 

    .2 pentru tabla fundului se indică numărul filei de tablă situată în exterior în raport cu chila; şi   

 

    .3 pentru tablele bordajului se indică numărul filei de tablă de sub fila de centură precum şi 

litera aşa cum se arată pe desfăşurata bordajului exterior.   

 

   3. Trebuie să fie efectuate măsurători în zonele prova şi pupa ale tuturor tablelor şi unde tablele 

intersectează separaţiile dintre tancul de balast/de marfă, trebuie să fie efectuate măsurători separate 

pentru zona de înveliş din dreptul fiecărui tip de tanc.   

 

   4. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.  

  

   5. Compensarea pentru coroziunea rămasă care trebuie înregistrată trebuie să fie rezultatul grosimii 

măsurate minus grosimea de reînnoire. În cazul în care rezultatul este negativ, structura în cauză 

trebuie reînnoită și marcajul „R” trebuie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins 

între 0 și 0,5 mm (0 inclusiv), structura în cauză trebuie remăsurată și marcajul „S" trebuie indicat în 

coloana din dreapta. 
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TM2-DHT(CSR)(i)  

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la învelișul exterior și tablele punții (una, două sau trei secţiuni transversale) 
 

    Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . .   

 TABLELE PUNŢII DE REZISTENŢĂ ŞI A FILEI DE CENTURĂ 

  
PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 

CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  
. . . 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

 POZIŢIE 
FILĂ 

Nr. 
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea de 
cons-
trucţie   

(mm) 
  

Adaosul 
voluntar 

de 
grosime 
(mm) 

Grosi- 
mea de 

reînnoire 
(mm) 

(a) 
 

Măsură- 
tori  

(mm) 

 (b) 

Compensare 
pentru 

coroziunea 
rămasă 

(mm) 
(b)-(a) 

Nr. 
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea de  
cons- 
trucţie    
(mm) 

Adaosul 
voluntar 

de 
grosime 
(mm) 

Grosi- 
mea de 

reînnoire 
(mm) 

(a) 
 

Măsură- 
tori  

(mm) 

 (b) 

Compensare 
pentru 

coroziunea 
rămasă 

(mm) 
(b)-(a) 

Nr. 
sau 
lite- 

ră 

Grosi- 
mea de  
cons- 
trucţie    
(mm 

Adaosul 
voluntar 

de 
grosime 
(mm) 

Grosi- 
mea de 

reînnoire 
(mm) 

(a) 

Măsură-
tori  

(mm) 

 (b) 

Compensare 
pentru 

coroziunea 
rămasă 

(mm) 
 (b)-(a) 

 mm mm  Bb Tb Bb Tb mm mm  Bb Tb Bb Tb  mm mm  Bb Tb Bb Tb 

 
Tabla 
lăcrimară 

                              

 
Prima filă 
din interior 

                              

 a 2-a                               

 a 3-a                               

 a 4-a                               

 a 5-a                               

 a 6-a                               

 a 7-a                               

 a 8-a                               

 a 9-a                               

 a 10-a                               

 a 11-a                               

 a 12-a                               

 a 13-a                               

 a 14-a                               
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Fila 

centrală 

                              

 
Fila de 
centură 

                              

 

TOTAL 
ZONA 

SUPERI-

OARĂ 

                              

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM2-DHT(CSR)(i):    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

secţiunile transversale ale tablelor punţii de rezistenţă şi filei de centură (una, două sau trei secţiuni din 

zona de marfă, cuprinzând elementele structurale (0), (1) şi (2), aşa cum se arată în schiţele secţiunilor 

transversale tipice (apendicele 3)).   

 

   2. Zona superioară cuprinde tablele punţii, tabla lăcrimară şi fila de centură (inclusiv tabla gutieră 

rotunjită).   

 

   3. Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători.   

 

   4. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.  

 

   5.   Compensare pentru coroziunea rămasă care trebuie înregistrată trebuie să fie rezultatul grosimii 

măsurate minus grosimea de reînnoire. În cazul în care rezultatul este negativ, structura în cauză 

trebuie reînnoită și marcajul „R” trebuie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins 

între 0 și 0,5 mm (0 inclusiv), structura în cauză trebuie remăsurată și marcajul „S" trebuie indicat în 

coloana din dreapta. 
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TM2-DHT(CSR)(ii)  

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la tablele bordajului (una, două sau trei secţiuni transversale) 
 

    Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . .   

 TABLELE BORDAJULUI 

  
PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ CORESPUNZĂTOARE 

NUMĂRULUI DE COASTĂ  
. . . 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ CORESPUNZĂTOARE 
NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ CORESPUNZĂTOARE 
NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

 POZI-ŢIE 
FILĂ 

Nr. 
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea de 
cons-
trucţie   

(mm) 
  

Adaosul 
voluntar de 

grosime 

(mm) 

Grosi- 
mea de 

reînnoire 
(mm) 

(a) 
 

Măsură- 
tori  

(mm) 

 (b) 

Compensare 
pentru 

coroziunea 
rămasă 

(mm) 
(b)-(a) 

Nr. 
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea de  
cons- 
trucţie    
(mm) 

Adaosul 
voluntar de 

grosime 

(mm) 

Grosi- 
mea de 

reînnoire 
(mm) 

(a) 
 

Măsură- 
tori  

(mm) 

 (b) 

Compensare 
pentru 

coroziunea 
rămasă 

(mm) 
(b)-(a) 

Nr. 
sau 
lite- 

ră 

Grosi- 
mea de  
cons- 
trucţie    
(mm 

Adaosul 
voluntar 

de grosime 

(mm) 

Grosi- 
mea de 

reînnoire 
(mm) 

(a) 

Măsură- 
tori  

(mm) 

 (b) 

Compensare 
pentru 

coroziunea 
rămasă 

(mm) 
 (b)-(a) 

 mm mm  Bb Tb Bb Tb mm mm  Bb Tb Bb Tb  mm mm  Bb Tb Bb Tb 

 
Tabla 
lăcrimară 

                              

 
Prima filă 
din interior 

                              

 a 2-a                               

 a 3-a                               

 a 4-a                               

 a 5-a                               

 a 6-a                               

 a 7-a                               

 a 8-a                               

 a 9-a                               

 a 10-a                               

 a 11-a                               

 a 12-a                               

 a 13-a                               

 a 14-a                               
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 a 15-a                               

 a 16-a                               

 a 17-a                               

 a 18-a                               

 a 19-a                               

 a 20-a                               

 
Fila chilei                               

 
TOTAL 
FUND 

                              

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM2-DHT(CSR)(ii):    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

secţiuni transversale ale învelişului exterior (una, două sau trei secţiuni din zona de marfă, cuprinzând 

elementele structurale (3), (4), (5) şi (6), aşa cum se arată în schiţele secţiunilor transversale tipice 

(apendicele 3)).   

 

   2. Zona fundului cuprinde chila, tablele fundului şi tablele santinei.   

 

   3. Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători.   

 

   4. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   5. Compensare pentru coroziunea rămasă care trebuie înregistrată trebuie să fie rezultatul grosimii 

măsurate minus grosimea de reînnoire. În cazul în care rezultatul este negativ, structura în cauză 

trebuie reînnoită și marcajul „R” trebuie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins 

între 0 și 0,5 mm (0 inclusiv), structura în cauză trebuie remăsurată și marcajul „S" trebuie indicat în 

coloana din dreapta. 
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TM3-DHT(CSR) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la elementele longitudinale (una, două sau trei secţiuni transversale) 
 

    Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . .  Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . .  

  
PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ CORESPUNZĂTOARE 

NUMĂRULUI DE COASTĂ  
. . . 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ CORESPUNZĂTOARE 
NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ CORESPUNZĂTOARE 
NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

 ELE-MENT 
STRUC- 

TURAL 

Nr. 
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea de 
cons-
trucţie   
(mm) 

  

Adaosul 
voluntar de 

grosime 
(mm) 

 
 

Grosi- 
mea de 

reînnoire 
(mm) 

(a) 
 

Măsură- 
tori  

(mm) 
(b) 

Compensare 
pentru 

coroziunea 

rămasă 
(mm) 
(b)-(a) 

Nr. 
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea de  
cons- 
trucţie    
(mm) 

 

Adaosul 
voluntar de 

grosime 
(mm) 

 
 

Grosi- 
mea de 

reînnoire 
(mm) 

(a) 
 

Măsură- 
tori  

(mm) 
 (b) 

Compensare 
pentru 

coroziunea 

rămasă 
(mm) 
(b)-(a) 

Nr. 
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea de  
cons- 

trucţie    
(mm) 

Adaosul 
voluntar 

de grosime 
(mm) 

Grosi- 
mea de 

reînnoire 

(mm) 
(a) 

Măsură- 
tori  

(mm)  
(b) 

Compensare 
pentru 

coroziunea 

rămasă 
(mm) 

 (b)-(a) 

 Bb Tb Bb Tb Bb Tb Bb Tb Bb Tb Bb Tb 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

  Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM3-DHT(CSR):  

   

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

elementele longitudinale la nivelul secţiunilor transversale (una, două sau trei secţiuni din interiorul 

zonei de marfă, cuprinzând elementele structurale corespunzătoare de la (10) până la (29), aşa cum se 

arată în schiţa secţiunilor transversale tipice (apendicele 3)).   

 

   2. Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători.  

   

   3. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   4. Compensare pentru coroziunea rămasă care trebuie înregistrată trebuie să fie rezultatul grosimii 

măsurate minus grosimea de reînnoire. În cazul în care rezultatul este negativ, structura în cauză 

trebuie reînnoită și marcajul „R” trebuie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins 

între 0 și 0,5 mm (0 inclusiv), structura în cauză trebuie remăsurată și marcajul „S" trebuie indicat în 

coloana din dreapta. 
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TM4-DHT(CSR) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la elementele structurale transversale din tancurile de marfă cu hidrocarburi şi  

tancurile de apă de balast din interiorul zonei tancurilor de marfă 
 
    Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . .  Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . .  

 
DESCRIEREA TANCULUI 

 

 POZIŢIA ELEMENTULUI STRUCTURAL 

 ELEMENT 

STRUCTURAL 
ELEMENT 

Grosi- 
mea de cons-

trucţie    
(mm) 

  

Adaosul voluntar 
de grosime 

(mm) 

 

 
Grosi- 
mea de 

reînnoire 
(mm) 

(a) 
 

Măsurători  

(mm) 
(b) 

Compensare pentru 
coroziunea rămasă 

(mm) 
(b)-(a) 

 Bb Tb Bb Tb 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM4-DHT(CSR):    

 

5. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

elementele structurale transversale, cuprinzând elementele structurale corespunzătoare de la (30) 

până la (36), aşa cum se arată în schiţele secţiunilor transversale tipice (apendicele 3).   

 

6. Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în apendicele 3. 

 

7. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

8. Compensare pentru coroziunea rămasă care trebuie înregistrată trebuie să fie rezultatul grosimii 

măsurate minus grosimea de reînnoire. În cazul în care rezultatul este negativ, structura în cauză 

trebuie reînnoită și marcajul „R” trebuie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este 

cuprins între 0 și 0,5 mm (0 inclusiv), structura în cauză trebuie remăsurată și marcajul „S" 

trebuie indicat în coloana din dreapta. 
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TM5-DHT(CSR)  

 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la pereţii transversali etanşi la apă/etanşi la hidrocarburi   

în interiorul tancurilor de marfă sau tancurilor de apă de balast 
 

    Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . .  Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . .  

 
DESCRIEREA TANCULUI 

 

 POZIŢIA ELEMENTULUI STRUCTURAL:                                          NR. DE COASTĂ: 

 COMPONENTĂ STRUCTURALĂ 
(Înveliş/Rigidizare) 

Grosimea de 
construcţie    

(mm) 
  

Adaosul 
voluntar de 

grosime 
(mm) 

 
 

Grosi- 
mea de 

reînnoire 
(mm) 

(a) 
 

Măsurători 
(mm) 

(b) 

Compensare pentru 
coroziunea rămasă 

(mm) 
(b)-(a) 

 Bb Tb Bb Tb 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM5-DHT(CSR):    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la pereţii 

      transversali etanşi la apă/etanşi la hidrocarburi.   

 

   2. Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în apendicele 3.  

  

   3. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   4. Compensare pentru coroziunea rămasă care trebuie înregistrată trebuie să fie rezultatul grosimii 

măsurate minus grosimea de reînnoire. În cazul în care rezultatul este negativ, structura în cauză 

trebuie reînnoită și marcajul „R” trebuie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins 

între 0 și 0,5 mm (0 inclusiv), structura în cauză trebuie remăsurată și marcajul „S" trebuie indicat în 

coloana din dreapta. 
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TM6-DHT(CSR) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la diferite elemente structurale  
 

    Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . .. . . . . . . .   

 ELEMENTUL STRUCTURAL: 
 

SCHIŢĂ 

 POZIŢIA ELEMENTULUI STRUCTURAL:                                           
 

 
Descriere 

Grosimea de 
construcţie    

(mm) 
  

Adaosul 
voluntar de 

grosime 
(mm) 

Grosi- 
mea de 

reînnoire 
(mm) 

(a) 
 

Măsurători 
(mm) 

(b) 

Compensare pentru 
coroziunea rămasă 

(mm) 

(b)-(a) 

 Bb Tb Bb Tb 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM6-DHT(CSR):    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

diferite elemente structurale.   

 

   2. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   3. Compensare pentru coroziunea rămasă care trebuie înregistrată trebuie să fie rezultatul grosimii 

măsurate minus grosimea de reînnoire. În cazul în care rezultatul este negativ, structura în cauză 

trebuie reînnoită și marcajul „R” trebuie indicat în coloana din dreapta. Dacă rezultatul este cuprins 

între 0 și 0,5 mm (0 inclusiv), structura în cauză trebuie remăsurată și marcajul „S" trebuie indicat în 

coloana din dreapta. 
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Apendice 3   

 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND MĂSURĂTORILE DE GROSIME - PETROLIERE CU DUBLU 

CORP  CARE SUNT CONSTRUITE CONFORM REGULILOR DE CONSTRUCŢIE 

COMUNE ALE IACS 

 

Secţiune transversală tipică într-un petrolier cu dublu corp de până la 150000 dwt cu indicarea 

elementelor longitudinale şi transversale   

 

 

Rapoartele 

TM2-DHT(CSR) 

(i) şi (ii) 

 

Raportul TM3-DHT(CSR) 

 
0 Învelișul punţii de 
rezistenţă 

10 Longitudinale de punte 20 Învelișul peretelui longitudinal (acelea 
rămase) 

 
1 Lăcrimara 11 Longitudinale pe centură 21 Longitudinalele peretelui longitudinal 

 2 Centura 12 Longitudinale de bordaj 22 Învelișul dublului bordaj 

 3 Învelișul bordajului 13 Longitudinale de gurnă 23 Longitudinalele dublului bordaj 

 4 Tablele santinei 14 Longitudinale de fund 24 Tablele plafonului tancului de gurnă 

 5 Tablele fundului 15 Curenţi de punte 25 Longitudinale de gurnă 

 
6 Chila  

 
16 Carlingi în tancurile laterale de balast 26 Învelișul dublului fund 

 

  

17 Stringher de fund 27 Longitudinalele dublului fund 

 
18 Fila superioară a peretelui 
longitudinal 

28 Învelişul tancului lateral superior 

 
19 Fila inferioară a peretelui longitudinal 29 Longitudinalele tancului lateral superior 
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 Raportul TM4-DHT(CSR) 

 

 30 Traverse de punte în tancul central 

 31 Traverse de punte în tancul lateral 

 
32 Traversele întărite în tancul lateral de balast 

 33 Varange în tancul lateral 

 34 Varange în tancul central 

 35 Montant întărit al peretelui longitudinal 

 36 Traverse nepuntite 

 

 

 

Secţiune transversală tipică într-un petrolier cu dublu corp de peste 150000 dwt cu indicarea 

elementelor longitudinale şi transversale   

 

 

 
 

 

 

  

 

Rapoartele  

TM2-DHT(CSR) 

(i) şi (ii) 

 

Raportul TM3-DHT(CSR) 

 
0 Învelişul punţii de 

rezistenţă 

10 Longitudinale de punte 20 Învelişul peretelui longitudinal (acelea 

rămase) 

 
1 Lăcrimara 11 Longitudinale pe centură 21 Longitudinalele peretelui longitudinal 

 2 Centura 12 Longitudinale de bordaj 22 Învelişul dublului bordaj 

 3 Învelişul bordajului 13 Longitudinale de gurnă 23 Longitudinalele dublului bordaj 

 4 Tablele santinei 14 Longitudinale de fund 24 Tablele plafonului tancului de gurnă 

 5 Tablele fundului 15 Curenţi de punte 25 Longitudinale de gurnă 

 
6 Chila 

 
16 Carlingi în tancurile laterale de balast 26 Învelişul dublului fund 

 

  

17 Stringher de fund 27 Longitudinalele dublului fund 

 
18 Fila superioară a peretelui 

longitudinal 
28 Învelişul tancului lateral superior 

 
19 Fila inferioară a peretelui longitudinal 29 Longitudinalele tancului lateral superior 
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Raportul  

TM4-DHT(CSR) 

 

 30 Traverse de punte în tancul central 

 31 Traverse de punte în tancul lateral 

 
32 Traversele întărite în tancul lateral de balast 

 33 Varange în tancul lateral 

 34 Varange în tancul central 

 35 Montant întărit al peretelui longitudinal 

 36 Traverse nepuntite 

 

Conturul secţiunii transversale. 

 

Schița poate fi utilizată în cazul acelor nave pentru care secţiunile transversale tipice nu sunt aplicabile. 

 

 
 

 

Rapoartele  

TM2-DHT(CSR) 

(i) şi (ii) 

 

Raportul TM3-DHT(CSR) 

 

 
0 Învelişul punţii de 

rezistenţă 

10 Longitudinale de punte 20 Învelişul peretelui longitudinal (acelea 

rămase) 

 
1 Lăcrimara 11 Longitudinale pe centură 21 Longitudinalele peretelui longitudinal 

 2 Centura 12 Longitudinale de bordaj 22 Învelişul dublului bordaj 

 3 Învelişul bordajului 13 Longitudinale de gurnă 23 Longitudinalele dublului bordaj 

 4 Tablele santinei 14 Longitudinale de fund 24 Tablele plafonului tancului de gurnă 

 5 Învelişul fundului 15 Curenţi de punte 25 Longitudinalele de gurnă 

 
6 Chila 

 
16 Carlingi în tancurile laterale de balast 26 Tablele dublului fund 

 

  

17 Stringher de fund 27 Longitudinalele dublului fund 

 
18 Fila superioară a peretelui 

longitudinal 
28 Învelişul tancului lateral superior 

 
19 Fila inferioară a peretelui longitudinal 29 Longitudinalele tancului lateral superior 

 Raportul TM4-DHT(CSR) 

 

 30 Traverse de punte în tancul central 

 31 Traverse de punte în tancul lateral 

 
32 Traversele întărite în tancul lateral de balast 

 33 Varange în tancul lateral 

 34 Varange în tancul central 

 35 Montant întărit al peretelui longitudinal 

 36 Traverse nepuntite 
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Zone pentru efectuarea inspecţiei amănunţite şi a măsurătorilor de grosime 

  

 

    Zonele care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi a măsurătorilor de grosime - zonele (A) până la (E), 

aşa cum s-a definit în anexa 1 - Măsurătorile de grosimi trebuie să fie înregistrate în formularele TM3-

DHT(CSR), TM4-DHT(CSR) şi TM5-DHT(CSR), după caz.   

 

 

 
 

  

 
 

Zona inspecţiei amănunţite 
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Zonele care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi a măsurătorilor de grosime - zonele de la (F) până 

la (G), aşa cum s-a definit în anexa 1. Măsurătorile de grosimi trebuie să fie înregistrate în formularele 

TM3- DHT(CSR) şi TM4-DHT(CSR), după caz.   

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona inspecţiei amănunţite 
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ANEXA Nr. 12  

 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND EVALUAREA TEHNICĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PLANIFICAREA  

INSPECŢIILOR INTENSIFICATE LA PETROLIERE   

 

Inspecţia de reînnoire   

 

1. Introducere   

 

    Prezentele instrucţiuni conţin informaţii şi sugestii privind evaluarea tehnică, care se pot utiliza în 

legătură cu planificarea inspecţiilor de reînnoire la petroliere. Aşa cum se arată în paragraful 5.1.5 din 

Cod, prezentele instrucţiuni constituie recomandări pe care Administraţia le poate face în vederea 

utilizării, dacă se consideră necesar şi dacă este cazul, în legătură cu pregătirea programului de 

inspecţie cerut.   

 

2. Scop şi principii   

 

2.1. Scop   

 

    Scopul evaluărilor tehnice descrise în aceste instrucţiuni este acela de a ajuta la identificarea zonelor 

critice de structură, indicând zonele suspecte şi punând accent, în special, pe elementele structurale sau 

zonele elementelor structurale care, în mod deosebit, pot fi supuse uzurii sau deteriorării, sau al căror 

istoric evidenţiază că au fost supuse uzurii sau deteriorării. Aceste informaţii pot fi folosite la indicarea 

locurilor, zonelor şi tancurilor care trebuie să fie supuse măsurătorilor de grosime, inspecţiei 

amănunţite şi probei tancului.   

 

2.2. Sincronizarea termenelor   

 

    În privinţa altor aspecte ale planificării inspecţiei, evaluările tehnice descrise în prezentele 

instrucţiuni trebuie să fie finalizate de către armator sau operator în cooperare cu Administraţia cu 

suficient timp înainte de începerea inspecţiei de reînnoire, şi anume înainte de începerea acestei 

inspecţii şi, în mod normal, cu cel puţin 12 până la 15 luni înaintea datei planificată pentru finalizarea 

sa.   

 

2.3. Aspecte ce trebuie să fie analizate  

  

   2.3.1 Pentru indicarea tancurilor şi zonelor ce vor fi supuse inspecţiei, se pot utiliza ca bază 

evaluările tehnice ale următoarelor aspecte cu privire la o anumită navă, care pot include evaluarea 

cantitativă sau calitativă a riscurilor relative privind posibile deteriorări:   

 

   .1 caracteristicile de proiectare, cum ar fi nivelurile de tensiune exercitată asupra diferitelor elemente 

structurale, detaliile de proiectare şi gradul de utilizare a oţelului de înaltă rezistenţă la tracţiune 

(HTS);   

 

   .2 istoricul corespunzător în legătură cu coroziunea, fisurile, flambajul, deformările şi reparaţiile la 

nava respectivă, precum şi la altele similare, dacă este disponibil; şi   

 

   .3 informaţiile cu privire la tipurile de marfă transportată, utilizarea diferitelor tancuri de 

marfă/balast, tipul de protecţie a tancurilor şi, dacă există, starea acoperirii de protecţie.   

 

                                                             
 Această anexă este o recomandare. 
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   2.3.2 Evaluările tehnice ale riscurilor relative de susceptibilitate la avarie sau deteriorare a diferitelor 

elemente şi zone de structură trebuie să fie analizate şi stabilite pe baza principiilor şi practicilor 

recunoscute, aşa cum se indică în referinţele 1 şi 2.   

 

   3. Evaluarea tehnică   

 

   3.1. Generalităţi   

 

   3.1.1. Există trei tipuri principale de deteriorări posibile care pot face obiectul evaluării tehnice în 

legătură cu planificarea inspecţiilor: coroziunea, fisurile şi flambajul. Avariile produse de coliziuni nu 

sunt în mod normal incluse în planul de inspecţie, deoarece deformările sunt de obicei consemnate 

într-o agendă şi se presupune că vor fi luate în considerare de către inspectori în cadrul inspecţiilor de 

rutină.  

  

   3.1.2. Evaluările tehnice efectuate în legătură cu procesul de planificare a inspecţiei trebuie să 

corespundă, în principiu, celor indicate în figura 1. În principal, procedura este o evaluare a pericolului 

pe baza experienţei şi cunoştinţelor cu privire la proiectare şi coroziune.   

 

   3.1.3. Proiectarea trebuie să ţină seama de elementele structurale care au tendinţa la flambaj sau 

fisurare ca urmare a vibraţiei, a tensiunilor mari sau a oboselii.   

 

   3.1.4. Coroziunea depinde de procesul de îmbătrânire, și este strâns legată de calitatea sistemelor de 

protecție anticorozivă aplicate la construcţiile noi, precum şi de întreţinerea ulterioară pe durata 

exploatării navei. Coroziunea poate conduce, de asemenea, la fisuri şi/sau flambaj.  

 

   3.2. Metode 

   

   3.2.1. Detalii de proiectare 

 

   3.2.1.1. Istoricul avariilor referitoare la nava respectivă şi/sau la nave surori și/sau similare, dacă este 

disponibil, ar trebui să reprezinte sursa principală de informaţii care se va utiliza în cadrul procesului 

de planificare. Suplimentar, o selectare a elementelor structurale din desenele de proiectare trebuie să 

fie inclusă. 

 

   3.2.1.2. Istoricul avariilor tipice care vor fi analizate va cuprinde:   

 

   .1 numărul, volumul, localizarea şi frecvenţa fisurilor; şi   

 

   .2 localizarea flambajelor.   

 

   3.2.1.3. Aceste informaţii se pot găsi în rapoartele de inspecţie şi/sau dosarele armatorului, cu 

rezultatele propriilor sale inspecţii. Toate deteriorările trebuie să fie analizate, notate şi indicate pe 

schiţe.   

 

   3.2.1.4. Suplimentar, trebuie să fie utilizată experienţa generală. De exemplu, trebuie să fie făcută 

referire la referinţa 1 care conţine un catalog cu deteriorări tipice ale diferitelor elemente structurale 

specifice ale petrolierelor şi indică metodele de reparaţie propuse pentru acestea.   

 

   3.2.1.5. Aceste figuri trebuie să fie utilizate împreună cu o examinare a planurilor principale de 

construcţie, pentru a face comparaţie cu structura reală şi pentru a identifica elemente similare care pot 

fi susceptibile la deteriorare. Un exemplu este dat în figura 2. În mod special, capitolul 3 din referinţa 1 

se ocupă de diferite aspecte specifice de la petrolierele cu dublu corp, cum ar fi locurile în care sunt 

concentrate tensiuni, defecte de aliniere în timpul construcţiei, tendinţe de coroziune, consideraţii 
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privind oboseala şi zonele care necesită o atenţie deosebită, care trebuie să fie luate în considerare la 

planificarea inspecţiei.    

 

   3.2.1.6. Examinarea planurilor principale de construcţie, suplimentar faţă de utilizarea figurilor mai 

sus menţionate, trebuie să includă verificarea elementelor caracteristice ale proiectului în care a fost 

întâlnită fisurarea. Factorii care contribuie la deteriorare trebuie să fie luaţi în considerare cu mare 

atenţie. 

   

   3.2.1.7. Utilizarea oţelului de înaltă rezistenţă la tracţiune (HTS) este un factor important. Elementele 

care demonstrează un comportament bun atunci când se folosește oțel obișnuit moale pot fi mai 

predispuse la deteriorare atunci când se folosește oțel HTS, care este asociat cu eforturi mai mari.  

Există o experiență vastă și, în general, bună, legată de utilizarea HTS pentru materialul elementelor 

longitudinale din structurile punților și fundului navei. Experiența a demonstrat că în alte locuri, în 

care se exercită tensiuni dinamice mai mari, ca de exemplu structurile de bordaj, utilizarea acestui oțel 

este mai puțin favorabilă.  

    

   3.2.1.8. În acest caz, se pot dovedi a fi utile calculele de tensiuni care ţin seama de componentele şi 

elementele tipice şi importante, în conformitate cu metodele corespunzătoare.   

 

   3.2.1.9. Zonele selectate din structură, care au fost identificate prin aceste calcule, trebuie să fie 

înscrise pe o listă şi indicate pe planurile de construcţie ce vor fi incluse în programul de inspecţie.   

 

   3.2.2. Coroziune   

 

   3.2.2.1. Pentru a evalua pericolele referitoare la coroziune, se va ţine seama, în general, de 

următoarele informaţii:  

  

   .1 uzura tancurilor şi spaţiilor;   

 

   .2 starea acoperirilor de protecţie;   

 

   .3 metode de curăţare;  

 

   .4 deteriorările anterioare datorate coroziunii; 

 

   .5 frecvenţa şi data utilizării tancurilor de marfă pentru balastare; 

  

   .6  schema pericolului de coroziune (vezi referinţa 2, tabelul 2.1); şi 

 

   .7  amplasarea tancurilor încălzite. 

 

   3.2.2.2. Referința 2 oferă exemple precise care pot fi utilizate la evaluarea şi descrierea stării 

acoperirii de protecţie, prin intermediul imaginilor reprezentative pentru starea acoperirii de protecţie. 

  

   3.2.2.3. Pentru evaluarea pericolelor la coroziune, trebuie să fie utilizate ca bază de evaluare 

informaţiile din referinţa 2, împreună cu vârsta navei şi informaţiile relevante privind starea tehnică 

previzibilă a navei, aşa cum rezultă din informaţiile adunate pentru a pregăti programul de inspecţie.  

  

   3.2.2.4. Trebuie să fie întocmită o listă a diferitelor tancuri şi spaţii, împreună cu indicarea 

pericolelor respective la coroziune. O atenţie deosebită trebuie să fie acordată zonelor în care dublu 

corpul petrolierului este expus în mod deosebit la coroziune. În acest sens, trebuie să se ţină seama de 

aspectele cu privire la coroziunea de la dublu corpul petrolierului indicate în paragraful 3.4. (Tendinţe 

de coroziune) din referinţa 1.   
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   3.2.3. Localizări care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi măsurătorilor de grosime   

 

   3.2.3.1. Locurile care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi al măsurătorilor de grosime (zone și 

secţiuni) ar trebui să fie indicate pe baza tabelului cu riscurile la coroziune şi a evaluării 

comportamentului anterior al elementelor structurale. 

   

   3.2.3.2. Secţiunile alese pentru efectuarea măsurătorilor de grosime trebuie, în mod normal, să fie 

secţiunile de la tancuri şi spaţii unde pericolul la coroziune se consideră a fi cel mai mare.   

 

   3.2.3.3. Tancurile şi spaţiile care fac obiectul inspecţiei amănunţite trebuie să fie alese iniţial dintre 

acelea care prezintă pericolul cel mai mare la coroziune şi trebuie să includă întotdeauna tancurile de 

balast. Această selectare trebuie să se bazeze pe principiul conform căruia volumul inspecţiei trebuie 

mărit odată cu vârsta navei sau dacă informaţiile sunt insuficiente sau nesigure.   

 

    Referinţe   

 

   1. Forul comun pentru structura navelor cisternă (TSCF), Instrucţiuni pentru inspecţia şi întreţinerea 

structurilor navei cisternă cu dublu corp, 1995.   

 

   2. Forul comun pentru structura navelor cisternă (TSCF), Manual de instrucţiuni pentru structurile 

navei cisternă, 1997.   
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Figura 1  
Evaluarea tehnică şi procesul de planificare a inspecţiei   
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Figura 2. Exemplu tipic de deteriorare şi reparaţie  

(Extras din referinţa 2)   
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ANEXA Nr. 13  

 

CRITERII CU PRIVIRE LA REZISTENŢA LONGITUDINALĂ A CORPULUI NAVEI LA 

PETROLIERE CU DUBLU CORP    

 

   1. Generalităţi  

  

   1.1. Aceste criterii trebuie utilizate pentru evaluarea rezistenţei longitudinale a corpului navelor, aşa 

cum se specifică la paragraful 9.1.2.   

 

   1.2. Pentru ca evaluarea rezistenţei longitudinale a navei să poată fi recunoscută ca fiind corectă, 

sudura de colţ dintre elementele longitudinale interioare de osatură şi învelişul corpului navei trebuie 

să fie de bună calitate astfel încât să se asigure o îmbinare rezistentă a elementelor longitudinale 

interioare de osatură cu învelişul corpului navei.  

  

   2. Evaluarea rezistenţei longitudinale 

   

    La petrolierele cu o lungime mai mare sau egală cu 130 m şi vârsta de peste 10 ani, rezistenţa 

longitudinală a corpului navei trebuie să fie evaluată în conformitate cu cerinţele acestei anexe pe baza 

măsurării grosimii elementelor structurale, înlocuite sau întărite, după caz, în timpul inspecţiei de 

reînnoire a Certificatului de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfă sau a Certificatului de 

siguranţă a navei de marfă (inspecţia de reînnoire a CS). Starea tehnică a corpului navei referitor la 

evaluarea rezistenţei longitudinale trebuie să fie stabilită în conformitate cu metodele specificate în 

apendicele 3.   

 

   2.1. Calculul ariilor secţiunilor transversale ale structurilor longitudinale de punte şi de fund ale 

corpului navei   

 

   2.1.1. Ariile secţiunilor transversale ale structurilor longitudinale de punte (învelişul punţii şi 

longitudinalele punţii) şi de fund (învelişul fundului şi longitudinalele de fund) ale corpului navei 

trebuie să fie calculate pe baza măsurării, în timpul inspecţiei de reînnoire a CS, a grosimilor 

elementelor structurale, înlocuite sau întărite, după caz.   

 

   2.1.2. Dacă reducerea ariilor secţiunilor transversale ale structurilor longitudinale, fie ale punţii fie 

ale fundului, depăşeşte 10% din ariile secţiunilor lor iniţiale (şi anume: ariile secţiunilor iniţiale în 

momentul în care a fost construită nava), se va lua una din următoarele măsuri:   

 

   .1 înlocuirea sau întărirea structurilor longitudinale ale punţii sau fundului astfel încât aria efectivă a 

secţiunii lor transversale să nu fie mai mică de 90% din aria lor iniţială; sau  

  

   .2 calcularea modulului de rezistenţă efectiv (Zact) al secţiunii transversale a corpului navei prin 

aplicarea metodei de calcul specificată în apendicele 1 pe baza măsurării, în timpul inspecţiei de 

reînnoire a CS, a grosimilor elementelor structurale, înlocuite sau întărite, după caz.   

 

   2.2. Cerinţe privind modulul de rezistenţă al secţiunii transversale a corpului navei   

 

   2.2.1. Modulul de rezistenţă efectiv al secţiunii transversale a corpului navei, calculat în conformitate 

cu paragraful 2.1.2.2, trebuie să îndeplinească una din următoarele prevederi, după caz:  

  

   .1 pentru navele construite la 1 iulie 2002 sau după această dată, modulul efectiv de rezistenţă (Zact) 

al secţiunii transversale a corpului navei, calculat în conformitate cu cerinţele paragrafului 2.1.2.2, nu 

trebuie să fie mai mic decât limitele de reducere stabilite de către Administraţie ţinând seama de limita 

de reducere recomandată adoptată prin Rezoluția OMI MSC.108 (73): 90% din modulul de rezistență a 
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secțiunii transversale prescris pentru construcții noi în Prescripțiile uniforme IACS S7 (C = 1.0Cn se 

va folosi în scopurile acestui calcul) sau S11, care este mai mare; sau 

 

   .2 pentru navele construite înainte de 1 iulie 2002, modul de rezistenţă efectivă (Zact) al secţiunii 

transversale a corpului navei, calculat în conformitate cu cerinţele paragrafului 2.1.2.2, trebuie să 

respecte criteriile referitoare la modulele minime de rezistenţă pentru navele în exploatare cerute de 

Administraţie sau de organizaţia recunoscută, cu condiţia ca în niciun caz Zact să nu fie mai mic decât 

limita admisă de reducere a modulului minim de rezistenţă (Zmc) aşa cum se specifică în apendicele 

2.   
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Apendice 1   

 

CRITERII DE CALCUL AL MODULELOR DE REZISTENŢĂ A SECŢIUNII MAESTRE A 

CORPULUI NAVEI    

 

   1. La calculul modulului de rezistenţă a secţiunii transversale a corpului navei, se va ţine seama de 

aria secţiunii tuturor elementelor longitudinale continue de rezistenţă.   

 

   2. Decupările mari, cum sunt de exemplu decupările ce depăşesc 2,5 m în lungime sau 1,2 m în 

lăţime şi decupările în pieptene, dacă se aplică sudură în pieptene, trebuie să fie întotdeauna scăzute 

din ariile secţiunilor transversale ale structurilor elementelor care se iau în considerare la calculul 

modulului de rezistenţă.   

 

   3. Decupările mai mici (guri de vizitare, găuri de uşurare, decupările simple în formă de pieptene 

pentru trecerea cordoanelor de sudură, etc.) pot să nu fie scăzute cu condiţia ca suma lăţimilor lor sau 

lăţimea din zona umbrită a acestor decupări într-o secţiune transversală să nu reducă modulul de 

rezistenţă la punte sau fund cu mai mult de 3% şi cu condiţia ca înălţimea găurilor de uşurare, 

orificiilor de drenare şi decupărilor simple în formă de pieptene din inima osaturii longitudinale simplă 

sau osaturii longitudinale întărită să nu depăşească 25% din înălţimea inimii respectivelor osaturi, iar 

pentru decupările simple în formă de pieptene maxim 75 mm.   

 

   4. Suma deducerilor lăţimilor decupărilor mai mici dintr-o secţiune transversală din zona de fund sau 

punte de 0,06 (B - ∑b) (unde B = lăţimea navei, ∑b = lăţimea totală a deschiderilor mari) poate fi 

considerată echivalentă cu reducerea de mai sus a modulului de rezistenţă.   

 

   5. Zona umbrită va fi obţinută prin desenarea a două linii tangente cu un unghi de deschidere de 30°.  

  

   6. Modulul de rezistenţă a punţii corespunde liniei de calcul a punţii în borduri.   

 

   7. Modulul de rezistenţă a fundului corespunde liniei de bază.   

 

   8. Truncurile continue şi ramele gurilor de magazie longitudinale pot să fie incluse în aria secţiunii 

longitudinale cu condiţia ca ele să fie efectiv susţinute de pereţii longitudinali sau curenţii întăriţi. În 

acest caz, modulul de rezistenţă a punţii se va calcula prin împărţirea momentului de inerţie la distanţa 

următoare, cu condiţia ca aceasta să fie mai mare decât distanţa de la axa neutră la linia punţii în 

borduri:   

 

γt = γ[0,9 + 0,2 (x/B)]   

 

    unde:   

    γ = distanţa de la axa neutră la punctul cel mai de sus al elementului continuu de rezistenţă   

    x = distanţa de la punctul cel mai de sus al elementului de rezistenţă continuu la planul diametral al 

navei   

    x şi γ vor fi măsurate în punctul care dă cea mai mare valoare pentru γt.   

 

   9. Aportul elementelor longitudinale dintre gurile de magazie multiple trebuie analizat prin calcule 

speciale.   
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Apendice 2   

 

LIMITA DE REDUCERE A REZISTENŢEI MINIME LONGITUDINALE A NAVELOR ÎN 

EXPLOATARE   

 

   1. Limita de reducere a modulului minim de rezistenţă (Zmc) pentru petrolierele în exploatare este 

dată de următoarea formulă:   

 

Zmc= cL2B(Cb + 0,7)k (cm3)   

 

    unde:   

 

    L = Lungimea navelor. L este distanţa în metri, măsurată la linia de încărcare de vară, de la 

marginea prova a etravei până la marginea pupa a etamboului cârmei sau până la axul cârmei dacă nu 

există etamboul cârmei. L nu trebuie să fie mai mic de 96% şi nu trebuie să fie mai mare de 97% din 

lungimea navei măsurată la linia de încărcare de vară. La navele cu etravă şi bulb de formă 

neobişnuită, lungimea L poate fi analizată în mod special.   

 

    B = Cea mai mare lăţime de calcul, exprimată în metri   

 

    Cb = Coeficientul bloc de calcul la pescajul d corespunzător liniei de încărcare de vară, bazat pe L şi 

B. Cb nu va fi luat mai mic de 0,6.   

 

    Cb = (Deplasament calculat (m3) la pescajul d) / LBd   

 

    c = 0,9 cn   

 

    cn = 10,75 - [(300 - L)/100]1,5 pentru 130 m ≤ L ≤ 300 m   

 

    cn = 10,75 pentru 300 m < L < 350 m   

 

    cn = 10,75 - [(L - 350)/150]1,5 pentru 350 m ≤ L ≤ 500 m   

 

    k = factor de material, de exemplu:   

 

    k = 1,0 pentru oţel obişnuit cu limita de curgere mai mare sau egală cu 235 N/mm2   

 

    k = 0,78 pentru oţel de înaltă rezistenţă la tracţiune cu limita de curgere mai mare sau egală cu 315 

N/mm2   

 

    k = 0,72 pentru oţel de înaltă rezistenţă la tracţiune cu limita de curgere mai mare sau egală cu 355 

N/mm2   

 

   2. Dimensiunile tuturor elementelor longitudinale continue ale corpului navelor, care îndeplineşte 

cerinţa modulului de rezistenţă de la pct. 1 de mai sus, trebuie menţinute pe o lungime egală cu 0,4 L 

luată la mijlocul navei. Totuşi, în cazuri speciale, în funcţie de tipul navei, forma corpului său şi 

condiţiile de încărcare, dimensiunile acestor elemente pot fi treptat reduse spre extremităţile lungimii 

de 0,4 L, ţinând seama de faptul că nu trebuie împiedicată flexibilitatea navei datorită sarcinilor.   

 

   3. Totuşi, standardul mai sus menţionat poate să nu se aplice navelor de tip special sau de construcţie 

specială, de exemplu navelor cu raporturi între dimensiuni principale şi/sau distribuţii de greutăţi 

neobişnuite.   
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Apendice 3   

 

METODE DE PRELEVARE A PROBELOR ÎN CADRUL MĂSURĂTORILOR DE GROSIME 

PENTRU EVALUAREA REZISTENŢEI LONGITUDINALE ŞI METODE DE REPARAŢIE   

 

   1. Volumul evaluării rezistenţei longitudinale   

 

    Rezistenţa longitudinală trebuie să fie evaluată pe o lungime egală cu 0,4 L luată la mijlocul navei 

pentru porţiunea din lungimea corpului navei unde se află tancurile şi pe o lungime egală cu 0,5 L 

luată la mijlocul navei pentru tancurile adiacente, care se pot extinde dincolo de porţiunea 0,4L de la 

mijlocul navei, dacă aceste tancuri sunt tancuri de balast şi tancuri de marfă.   

 

   2. Metoda de prelevare a probelor în cadrul efectuării măsurătorilor de grosime  

  

   2.1. Conform cerinţelor secţiunii 2.5, secţiunile transversale trebuie să fie alese astfel încât 

măsurătorile de grosime să poată fi efectuate la un număr cât mai mare posibil de tancuri diferite care 

se află dispuse în medii corozive, de exemplu tancurile de balast care au un perete comun cu tancurile 

de marfă prevăzute cu serpentine de încălzire, alte tancuri de balast, tancuri de marfă care pot fi 

umplute cu apă de mare, precum şi alte tancuri de marfă. Tancurile de balast care au un perete comun 

cu tancurile de marfă prevăzute cu serpentine de încălzire şi tancurile de marfă care pot fi umplute cu 

apă de mare trebuie să fie alese numai dacă ele există la bordul navei.   

 

   2.2. Numărul minim de secţiuni transversale care vor face obiectul prelevării de probe trebuie să 

corespundă prevederilor din anexa 2. Secţiunile transversale trebuie să fie alese acolo unde cele mai 

mari reduceri de grosime: 

 

.1 sunt presupuse a se produce; sau  

 

.2 sunt puse în evidenţă prin măsurătorile efectuate la învelişul punţii şi fundului prevăzute la 2.3. 

 

Secțiunile selectate trebuie să fie departe de zonele care au fost înlocuite sau întărite local.  

 

   2.3. Cel puţin două puncte trebuie să fie măsurate pe fiecare tablă de punte şi/sau tablă de bordaj care 

se cere să fie măsurată, în interiorul zonei de marfă, în conformitate cu cerinţele din anexa 2.   

 

   2.4. Pe o distanţă de 0,1 D (unde D este înălţimea teoretică de construcţie a navei) de la puntea şi 

fundul fiecărei secţiuni transversale ce trebuie să fie măsurată în conformitate cu cerinţele din anexa 2, 

trebuie să se măsoare fiecare longitudinală şi fiecare curent pe inimă şi platbandă şi fiecare tablă 

trebuie să fie măsurată într-un punct între longitudinale.   

 

   2.5. Pentru elementele longitudinale, altele decât cele prevăzute la 2.4, măsurate la fiecare secţiune 

transversală în conformitate cu cerinţele din anexa 2, fiecare longitudinală şi curent se măsoară pe 

inimă şi platbandă şi fiecare tablă trebuie să fie măsurată cel puţin într-un punct pe filă.   

  

   2.6. Grosimea fiecărui element trebuie să fie determinată prin media tuturor măsurătorilor efectuate 

în dreptul secţiunii transversale de la fiecare element.   

 

   3. Măsurători suplimentare în cazul în care rezistenţa longitudinală este insuficientă   

 

   3.1. Dacă se constată că una sau mai multe secţiuni transversale nu respectă cerinţele privind 

rezistenţa longitudinală din prezenta anexă, numărul secţiunilor transversale pentru care se efectuează 

măsurătorile de grosime trebuie mărit astfel încât fiecare tanc situat pe o lungime egală cu 0,5 L luată 

la mijlocul navei să facă obiectul prelevării probelor. Spaţiile cu tancuri, care se situează parţial în 
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interiorul acestei zone, dar care se extind dincolo de respectiva zonă 0,5 L, trebuie să facă obiectul 

măsurătorilor.   

 

   3.2. Măsurătorile de grosime suplimentare trebuie să fie efectuate de asemenea pe o secţiune 

transversală în prova şi una în pupa fiecărei zone reparate, într-un volum necesar care să asigure că 

zonele adiacente zonei reparate corespund de asemenea cerinţelor din Cod.   

 

   4. Metode eficiente de reparaţie   

 

   4.1. Volumul înlocuirilor sau întăririlor, efectuate în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei 

anexe, trebuie să corespundă prevederilor paragrafului 4.2.   

 

   4.2. Lungimea minimă continuă a unui element structural înlocuit sau întărit nu trebuie să fie mai 

mică decât dublul distanţei dintre elementele de osatură întărită din zonă. În plus, reducerea grosimii în 

dreptul îmbinării cap la cap a fiecărui element de îmbinare din prova şi pupa a elementului structural 

înlocuit (table, montanţi, inimi de carlingi şi platbenzi etc.) nu trebuie să se situeze în limitele valorilor 

de coroziune substanţială (75% din reducerea admisibilă pentru fiecare element individual). Dacă 

diferenţele de grosime la îmbinările cap la cap depăşesc 15% din grosimea cea mai mică, atunci 

trebuie să se prevadă o trecere teşită.   

 

   4.3. Metodele echivalente de reparaţie, care implică montarea platbenzilor sau modificarea 

elementelor structurale, trebuie să facă obiectul unei examinări speciale. Montarea de platbenzi trebuie 

să fie limitată de următoarele condiţii:   

 

   .1 restabilirea şi/sau creşterea rezistenţei longitudinale;   

 

   .2 reducerea grosimii învelişului punţii sau fundului, care trebuie să fie întărite, nu trebuie să se 

situeze în limitele valorilor de coroziune substanţială (75% din reducerea admisibilă pentru învelişul 

punţii);   

 

   .3 alinierea şi dispunerea, inclusiv terminarea platbenzilor, trebuie să corespundă standardului 

recunoscut de Administraţie;   

 

   .4 platbenzile trebuie să fie continue pe întreaga lungime egală cu 0,5 L luată la mijlocul navei; şi  

 

   .5 la îmbinările cap la cap trebuie utilizată sudura în colţ continuă şi sudurile cu penetrare completă 

şi, de asemenea, în funcţie de lăţimea platbenzii, sudurile în găuri alungite. Procedeele de sudare 

aplicate trebuie să fie aprobate de către Administraţie.   

 

   4.4. Structura existentă, care este adiacentă suprafeţelor ce fac obiectul înlocuirii şi are legătură cu 

platbenzile montate etc., trebuie să poată rezista sarcinilor aplicate, ţinând seama de rezistenţa la 

flambaj şi starea sudurilor între elementele longitudinale şi tablele învelişului corpului.   
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ANEXA nr. 14 

 

PROCEDURI NECESARE PENTRU MĂSURĂTORILE DE GROSIME 

  

  

1 Generalităţi 
  

Măsurătorile de grosime cerute pentru inspecţiile structurii corpului, dacă nu sunt făcute de 

Administrație, se fac în prezența unui inspector al Administrației. Trebuie înregistrată prezența 

inspectorului. Același lucru este valabil și pentru măsurătorile de grosime efectuate în timpul voiajelor. 

  

2 Întâlnirea pentru inspecţie 
  

2.1 Înainte de începerea inspecţiei intermediare sau de reînnoire, inspectorul (inspectorii) prezent, 

comandantul navei sau un reprezentant calificat corespunzător desemnat de comandant sau companie, 

reprezentantul (reprezentanţii) proprietarului prezent și reprezentantul (reprezentanții) companiei 

responsabilă pentru efectuarea măsurătorilor de grosime trebuie să se întâlnească pentru a se asigura că 

inspecţiile și măsurările de grosime sunt efectuate la bord într-un mod eficient și sigur. 

  

2.2 În cadrul acestei întâlniri, este necesar să se decidă cu privire la procedurile de comunicare cu 

operatorul (operatorii) responsabil pentru efectuarea măsurărilor de grosime și cu reprezentantul 

(reprezentanții) proprietarului, în vederea: 

 

.1  

  

raportării la intervale regulate a măsurătorilor de grosime inspectorului 

prezent; şi  

.2  informării imediate a inspectorul cu privire la orice constatare, cum ar fi: 

  

.1 coroziune excesivă și/sau extensivă sau adâncituri/striaţii severe; 

  

.2 defecte structurale, cum ar fi flambaj, fisuri și deformări; 

  

.3 desprinderea și/ sau perforarea structurii; și 

  

.4 coroziunea sudurilor. 

 

2.3 Atunci când măsurările de grosime sunt efectuate în același timp cu inspecţiile intermediare sau de 

reînnoire, se ține o evidență care arată locul și data întâlnirii, precum și persoanele prezente (numele 

inspectorului/inspectorilor, comandantul navei sau un reprezentant calificat în mod corespunzător 

desemnat de comandant sau companie, reprezentantul (reprezentanții) proprietarului și reprezentantul 

(reprezentanții) companiei responsabilă pentru efectuarea măsurătorilor de grosime). 

 

3. Monitorizarea procesului de măsurare a grosimii la bord 

  

3.1 Inspectorul decide cu privire la extinderea și amplasarea finală a măsurătorilor de grosime după o 

inspecţie generală a spațiilor reprezentative la bord. 

  

3.2 În cazul în care proprietarul preferă să înceapă măsurătorile de grosime înainte de inspecţia 

generală, inspectorul trebuie să informeze proprietarul că extinderea și amplasarea planificată a 

măsurătorilor de grosime vor fi confirmate în timpul inspecţie generale. În funcție de constatări, 

inspectorul poate solicita măsurători suplimentare de grosime. 

  

3.3 Inspectorul va direcționa operațiunile de măsurare selectând locații astfel încât citirile să 

reprezinte, în medie, starea structurii din zonă. 
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3.4 Măsurătorile de grosime destinate în principal evaluării gradului de coroziune care poate 

compromite rezistența grinzii navei trebuie să fie efectuate în mod sistematic, astfel încât toate 

elementele structurale longitudinale să fie măsurate aşa cum este cerut. 

 

3.5 În cazul în care măsurătorile de grosime indică coroziune semnificativă sau subțierea semnificativă 

care depășește diminuarea admisă, inspectorul trebuie să indice locații pentru măsurători suplimentare 

de grosime pentru a delimita zonele cu coroziune semnificativă și pentru a identifica elemente 

structurale care trebuie reparate/înlocuite. 

  

3.6 Măsurătorile de grosime ale elementelor structurale din zonele în care sunt necesare inspecţii 

amănunţite trebuie făcute în același timp cu inspecţiile amănunţite. 

  

4 Revizuire și verificare 

  

4.1 După finalizarea măsurătorilor de grosime, inspectorul trebuie să confirme că nu este necesară 

nicio măsură suplimentară sau să specifice măsurile suplimentare care trebuie efectuate. 

  

4.2 În cazul în care o evaluare specială făcută de inspector face posibilă, în conformitate cu prezentul 

Cod, reducerea extinderii măsurătorilor de grosime, această evaluare specială este raportată, dacă este 

cazul. 

  

4.3 În cazul în care măsurătorile de grosime sunt efectuate doar parțial, se raportează extinderea  

rămasă a măsurilor de grosimi care urmează să fie efectuate pentru următorul inspector. 
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Partea B  

 

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPECȚII EFECTUATE CU 

OCAZIA INSPECŢIILOR LA PETROLIERE ALTELE DECÂT PETROLIERELE CU 

DUBLU CORP 

 

   1. Generalităţi   

 

   1.1. Aplicare   

    

   1.1.1. Codul trebuie să se aplice tuturor petrolierelor autopropulsate cu un tonaj brut mai mare sau 

egal cu 500 altele decât petrolierele cu dublu corp, aşa cum s-au definit la paragraful 1.2.1 din partea A 

din anexa B.   

 

   1.1.2. Codul trebuie să se aplice în cazul inspecţiilor efectuate la structura corpului navei şi la 

traseele de tubulatură din zona tancurilor de marfă, la compartimentele pompelor, coferdamuri, 

tunelurile pentru tubulaturi, spaţiile goale din zona de marfă şi la toate tancurile de balast.   

 

   1.1.3. Codul cuprinde volumul minim al examinării, măsurătorilor de grosime şi probelor la tancuri. 

Inspecţia trebuie să se extindă dacă se constată coroziune substanţială şi/sau defecte importante la 

structură şi va include, dacă este cazul, inspecţii amănunţite suplimentare.   

 

   1.1.4. Inspecţiile trebuie să se efectueze cu ocazia inspecţiilor prevăzute la regula I/10 din Convenţie, 

dacă nu se specifică altfel în prezentul Cod.   

 

   1.2. Definiţii   

 

   1.2.1. Petrolier este o navă construită în principal cu scopul de a transporta hidrocarburi în vrac și 

include nave cum ar fi cele pentru transport combinat (minerale/petroliere etc.). 

 

   1.2.2. Tanc de balast este tancul folosit numai pentru transportul apei sărate de balast.   

 

   1.2.3. Tanc combinat de marfă/balast, dacă s-a menţionat în cadrul Codului, este un tanc utilizat la 

transportul de mărfuri sau apă de balast pe parcursul funcţionării normale a navei şi va fi considerat ca 

un tanc de balast. Tancurile de marfă în care apa de balast se poate transporta numai în cazuri 

excepţionale în conformitate cu regula I/18.3 din Convenţia MARPOL vor fi considerate ca tancuri de 

marfă.   

 

   1.2.4. Inspecţia generală este o inspecţie destinată evaluării stării generale a structurii corpului navei 

şi stabilirii volumului inspecţiilor amănunţite suplimentare.   

 

   1.2.5. Inspecţia amănunţită este o inspecţie a detaliilor elementelor structurale pe care inspectorul 

este în măsură să le inspecteze vizual de aproape, şi anume sunt de preferat acele detalii aflate în raza 

atingerii cu mâna.   

 

   1.2.6. Secţiunea transversală este secţiunea transversală a corpului navei perpendiculară pe planul 

central al navei şi include toate elementele longitudinale cum ar fi: table, longitudinale şi osatura de 

punte, de bordaj şi de fund, puntea dublu fundului şi pereţi longitudinali.   

    Pentru petrolierele construite în sistem transversal, o secţiune transversală include cadrele adiacente 

şi conexiunile lor de capăt, în dreptul secţiunilor transversale.   

 

   1.2.7. Tancuri reprezentative sunt acele tancuri care se consideră că reflectă starea altor tancuri de tip 

şi destinaţie similare şi care au sisteme de protecţie anticorozivă similare. La selectarea tancurilor 

act:94217%200


379 

reprezentative trebuie să se ţină seama de istoricul exploatării şi reparării navei, precum şi de zonele 

critice de structură şi/sau suspecte identificate.   

 

   1.2.8. Zone suspecte sunt locuri care prezintă coroziune substanţială şi/sau sunt considerate de către 

inspector a fi supuse unei uzuri rapide.   

 

   1.2.9. Coroziune substanţială este o extindere a coroziunii astfel încât evaluarea gradului de 

coroziune indică o uzură care depăşeşte 75% din limitele admisibile, dar în cadrul unor limite 

acceptabile.   

 

   1.2.10. Sistem de protecţie anticorozivă este considerat, în mod normal, o acoperire completă de 

protecţie dură. Acoperirea de protecţie dură trebuie să fie de obicei o acoperire de protecţie epoxidică 

sau un sistem echivalent. Alte sisteme de protecţie, care nu sunt nici moi, nici semi-dure, pot fi 

considerate ca alternative acceptabile, cu condiţia ca ele să fie aplicate şi întreţinute în conformitate cu 

specificaţiile producătorului.   

 

   1.2.11. Starea acoperirii de protecţie este definită după cum urmează:   

 

    BUNĂ - starea care prezintă doar puncte mici de rugină;   

 

    SATISFĂCĂTOARE - starea care prezintă discontinuităţi ale acoperirii de protecţie localizate la 

marginile întăriturilor şi îmbinărilor de sudură şi/sau rugină uşoară pe 20% sau mai mult din zonele 

examinate, dar fără a se ajunge la starea NESATISFĂCĂTOARE; şi   

 

    NESATISFĂCĂTOARE - starea care prezintă deteriorarea generală a acoperirii de protecţie pe 20% 

sau mai mult din zonele examinate sau starea de rugină avansată pe 10% sau mai mult din zonele 

examinate.   

 

   1.2.12. Zone critice de structură sunt locuri, care în urma efectuării calculelor au fost identificate că 

trebuie să fie supravegheate sau care, în urma analizei istoricului exploatării navei respective sau din 

acela al navelor similare sau surori, au fost identificate a fi predispuse la fisurare, flambaj sau 

coroziune ce ar putea slăbi integritatea structurală a navei.   

 

   1.2.13. Zona de marfă este partea din navă care include tancuri de marfă, tancuri de reziduuri, 

precum şi compartimente ale pompelor de marfă/balast, coferdamuri, tancuri de balast şi spaţii goale 

adiacente tancurilor de marfă, precum şi suprafeţe de punte de pe întreaga lungime şi lăţime din partea 

navei situată deasupra spaţiilor mai sus menţionate.   

 

   1.2.14. Inspecţie intermediară este o inspecţie efectuată fie la a doua, fie la a treia inspecţie anuală 

sau între aceste inspecţii. 

   

   1.2.15. Reparaţie rapidă şi completă este o reparaţie permanentă efectuată cu ocazia inspecţiei în 

conformitate cu cerinţele inspectorului, în urma căreia se elimină necesitatea impunerii oricărei 

condiţii de clasificare sau recomandări în acest sens.   

 

   1.2.16. Examinarea specială sau stabilită în mod special (referitor la inspecţii amănunţite şi 

măsurători de grosime) înseamnă faptul că inspecţia amănunţită şi măsurătorile de grosime sunt 

suficiente pentru a confirma starea generală reală a construcţiei de sub acoperirea de protecţie.   

 

   1.2.17 Administrație înseamnă Administrația sau o organizație recunoscută de către Administrație. 
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   1.3. Reparaţii   

 

   1.3.1. Orice deteriorare datorată uzurii peste limitele admisibile (inclusiv flambajul, striaţiile, 

desprinderile sau fisurile) sau zonele de uzură extinsă peste limitele admisibile, care afectează sau care, 

după cum consideră Administraţia, riscă să afecteze rezistenţa structurală a navei, etanşeitatea la apă 

sau etanşeitatea la intemperii, trebuie să fie reparată rapid şi complet (vezi 1.2.15). Zonele care vor fi 

examinate includ:   

 

   .1 structura bordajului şi învelişul bordajului; 

 

   .2 structura punţii şi învelişul punţii;   

 

   .3 structura fundului şi învelişul fundului;   

 

   .4 pereţii etanşi la apă sau la hidrocarburi; şi   

 

   .5 capacele şi ramele gurilor de magazie, dacă există la navele combinate de transport.   

 

    În locurile în care nu sunt disponibile unităţi corespunzătoare pentru reparaţie, Administraţia poate 

permite navei să plece direct la o unitate de reparaţie. În acest caz poate fi necesară descărcarea mărfii 

şi/sau reparaţii provizorii în vederea efectuării voiajului stabilit.   

 

   1.3.2. În plus, dacă în urma unei inspecţii se constată coroziune sau defecte ale structurii care, după 

cum consideră Administraţia, riscă să afecteze exploatarea în continuare a navei, trebuie să fie luate 

măsuri de remediere şi aplicate înaintea continuării exploatării navei.   

 

   1.3.3. În cazul în care deteriorarea găsită pe structură, menţionată la paragraful 1.3.1 de mai sus, este 

izolată şi de natură localizată care nu afectează integritatea structurală a navei (ca, de exemplu, o gaură 

mică într-o fâşie a punţii transversale), inspectorul poate lua în considerare permisiunea pentru o 

reparaţie temporară adecvată, pentru a restabili etanşeitatea sau integritatea la apă, după evaluarea 

structurii din jur, şi să impună o condiţie asociată sau o recomandare cu o limită de timp specifică în 

scopul de a se finaliza reparaţia permanentă şi să se păstreze valabilitatea certificării statutare 

relevante.   

 

1.4 Inspectori  

  

   1.4.1. În cazul petrolierelor de 20000 tdw şi mai mult, începând de la a treia inspecţie anuală, la 

inspecţia de reînnoire sau intermediară a corpului, inspecţia structurii corpului şi instalaţiilor de 

tubulaturi, la care se aplică prezentul Cod, acestea trebuie să se efectueze de cel puţin doi inspectori ai 

Administraţiei. 

 

   1.4.2. În acest scop, cel puțin doi inspectori trebuie să fie prezenţi la bord pentru a efectua inspecția 

prescrisă. Deși fiecare inspector prezent nu este obligat să efectueze toate aspectele inspecţiei 

prescrise, ei trebuie să se consulte şi să efectueze împreună inspecţiile generale și amănunţite în 

măsura necesară pentru a determina starea părților navei la care prezentul Cod se aplică. Extinderea 

acestor inspecţii trebuie să fie suficientă pentru ca inspectorii să fie de acord cu măsurile cerute pentru 

finalizarea inspecţiei cu privire la renovări, reparații și alte recomandări sau condiții. Fiecare inspector 

trebuie să semneze raportul de inspecţie sau să-și indice aprobarea sa într-un mod echivalent. 

 

   1.4.3 Următoarele inspecţii pot fi efectuate de un singur inspector: 

  

                                                             
 Se referă la paragraful 4.2.4 din partea 2 a Codului pentru organizații recunoscute (Cod RO), adoptat prin 
rezoluția MSC.349 (92). 
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.1  măsurători de grosime; 

 

.2  probele tancurilor;  și 

 

.3 reparații efectuate în paralel cu inspecţiile intermediare şi de reînnoire a corpului, a căror extindere a 

fost aprobată de cei doi inspectori necesari în timpul inspecţiilor. 

 

1.5 Măsurători de grosime şi inspecţii amănunţite   

 

    În cadrul oricărui tip de inspecţie, şi anume inspecţii de reînnoire, intermediare, anuale sau alte 

inspecţii având scopul celor menţionate anterior, pentru elementele structurale din zonele în care se 

prevede efectuarea inspecţiilor amănunţite, măsurătorile de grosime, atunci când sunt prevăzute de 

anexa 2, trebuie să fie efectuate simultan cu inspecţiile amănunţite.   

 

   2. Inspecţia de reînnoire   

 

   2.1. Generalităţi   

 

   2.1.1. Inspecţia de reînnoire poate fi începută la a patra inspecţie anuală şi continuată în anul următor 

având în vedere terminarea sa la a cincea dată aniversară.   

    Dacă inspecţia de reînnoire este începută înainte de a patra inspecţie anuală, întreaga inspecţie 

urmează să fie finalizată în termen de 15 luni pentru ca aceste lucrări să fie recunoscute valabile pentru 

inspecţia de reînnoire.   

 

   2.1.2. În cadrul pregătirilor pentru inspecţia de reînnoire, programul de inspecţie trebuie să fie stabilit 

înainte de începerea inspecţiei de reînnoire. Măsurătorile de grosime nu trebuie să fie efectuate înainte 

de a patra inspecţie anuală.   

 

   2.1.3. Suplimentar faţă de cerinţele inspecţiei anuale, inspecţia de reînnoire trebuie să includă 

examinare, probe şi verificări într-un volum suficient pentru asigurarea că corpul navei şi tubulatura 

aferentă, conform prevederilor de la 2.1.5, sunt într-o stare tehnică satisfăcătoare şi pot fi exploatate în 

siguranţă pe noua perioadă de valabilitate a Certificatului de siguranţă a construcţiei pentru nava de 

marfă, cu condiţia întreţinerii şi exploatării corespunzătoare şi sub rezerva efectuării inspecţiilor 

periodice la datele stabilite.   

 

   2.1.4. Toate tancurile de marfă, tancurile de balast şi orice alte tancuri din spaţiile din dublu corp, 

compartimente ale pompelor, tunelurile pentru tubulaturi, coferdamurile şi spaţiile goale ce 

delimitează tancurile de marfă, punţile şi carena externă a navei trebuie să fie examinate, iar această 

examinare trebuie să fie suplimentată cu măsurători de grosime şi probe, aşa cum se prevede la 2.5 şi 

2.6, pentru a se sigura că rezistenţa structurală rămâne neschimbată. Examinarea trebuie să fie 

efectuată în volum corespunzător pentru a descoperi coroziune substanţială, deformări importante, 

fisuri, avarii sau alte deteriorări structurale care pot exista.   

 

   2.1.5. Tubulatura de marfă de pe punte, inclusiv tubulatura de spălare cu ţiţei (COW), precum şi 

tubulatura de marfă şi de balast din interiorul tancurilor şi spaţiilor mai sus menţionate trebuie să fie 

examinate şi probate din punct de vedere funcţional, în condiţii de exploatare la presiunea de lucru 

conform cerinţelor inspectorului respectiv pentru a verifica dacă etanşeitatea şi starea lor tehnică este 

satisfăcătoare. O atenţie deosebită trebuie să fie acordată tuturor tubulaturilor de balast din tancurile de 

marfă şi tuturor tubulaturilor de marfă din tancurile de balast şi spaţiile goale, iar inspectorii trebuie să 

fie informaţi în orice moment că toate aceste tubulaturi, inclusiv valvulele şi accesoriile, sunt deschise 

pe perioada reparaţiilor şi pot fi examinate în interior.   

 

   2.1.6 Nu se acceptă efectuarea simultană a inspecţiei intermediare şi a inspecţiei de reînnoire în cazul 

inspecţiilor şi măsurătorilor de grosime la spaţii. 
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   2.2. Inspecţia în doc uscat   

 

   2.2.1. O inspecţie în doc uscat trebuie să facă parte din inspecţia de reînnoire. Trebuie să fie efectuate 

cel puţin două inspecţii ale exteriorului fundului navei în decursul perioadei de valabilitate de cinci ani 

a Certificatului de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfă. În toate cazurile, intervalul de timp 

maxim dintre inspecţiile fundului navei nu trebuie să depăşească 36 luni.   

 

   2.2.2. În cazul navelor cu o vârstă mai mare sau egală cu 15 ani, inspecţia exteriorului fundului navei 

trebuie să fie efectuată cu nava andocată. În cazul navelor cu o vârstă mai mică de 15 ani, inspecţiile 

alternante ale fundului navei, care nu sunt efectuate în combinaţie cu inspecţia de reînnoire, se pot 

efectua cu nava în stare de plutire. Inspecţia navei în stare de plutire se va efectua numai dacă există 

condiţii satisfăcătoare pentru realizarea sa şi dacă este disponibil echipament corespunzător şi personal 

calificat.   

 

   2.2.3. În cazul în care o inspecţie în doc uscat nu a fost terminată în combinaţie cu inspecţia de 

reînnoire sau în cazul nerespectării intervalului de timp maxim de 36 luni menţionat la paragraful 

2.2.1, Certificatul de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfă îşi va pierde valabilitatea până la 

data terminării unei inspecţii în doc uscat.   

 

   2.2.4. Inspecţia generală şi inspecţia amănunţită şi măsurătorile de grosime, după caz, trebuie să fie 

efectuate pe porţiunile inferioare ale tancului de marfă şi tancurilor de balast în conformitate cu 

cerinţele aplicabile la inspecţiile de reînnoire, în cazul în care acestea nu au fost deja efectuate.   

 

   Notă:    

    Porţiunile inferioare ale tancurilor de marfă şi tancurilor de balast sunt considerate a fi părţile situate 

sub linia de plutire a navei fără încărcătură.   

 

   2.3. Sistemul de protecţie anticorozivă la tancuri   

 

    Dacă la tancurile de marfă există sistem de prevenire a coroziunii, starea acestuia trebuie să fie 

examinată. Un tanc de balast trebuie să fie examinat la intervale anuale succesive în cazul în care:   

 

   .1 o acoperire de protecţie dură nu a fost aplicată în momentul construcţiei; sau   

 

   .2 o acoperire de protecţie moale sau semi-dură a fost aplicată; sau   

 

   .3 coroziunea substanţială este constatată în interiorul tancului; sau   

 

   .4 acoperirea de protecţie dură se constată a fi în stare mai puţin BUNĂ şi nu este reparată conform 

cerinţelor inspectorului.   

 

    Măsurătorile de grosime trebuie să fie efectuate dacă inspectorul consideră necesar.   

 

   2.4. Volumul inspecţiei generale şi al inspecţiei amănunţite   

 

   2.4.1. O inspecţie generală a tuturor tancurilor şi spaţiilor trebuie să fie efectuată cu ocazia inspecţiei 

de reînnoire. Zonele suspecte identificate cu ocazia efectuării inspecţiilor anterioare trebuie să fie 

examinate.   

 

   2.4.2. Cerinţele minime pentru inspecţiile amănunţite efectuate cu ocazia inspecţiei de reînnoire sunt 

indicate în anexa 1.   
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   2.4.3. Inspectorul poate extinde inspecţia amănunţită dacă consideră necesar, având în vedere 

întreţinerea tancurilor supuse inspecţiei, starea sistemului de protecţie anticorozivă, precum şi în 

următoarele situaţii:   

 

   .1 în special, tancurile având amenajări structurale sau elementele structurale care au suferit  defecte 

la tancuri similare sau la nave similare, conform informaţiilor disponibile; şi   

 

   .2 la tancurile care au structuri aprobate cu dimensiuni de eşantionaj reduse datorită unui sistem de 

protecţie anticorozivă aprobat de către Administraţie.   

 

   2.4.4. Pentru zonele tancurilor la care se constată că straturile de protecţie sunt într-o stare BUNĂ, 

aşa cum s-a definit la 1.2.11, volumul inspecţiilor amănunţite, conform prevederilor din anexa 1, poate 

fi stabilit în mod special de către Administraţie.   

 

   2.5. Volumul măsurătorilor de grosime   

 

   2.5.1. Cerinţele minime privind măsurătorile de grosime efectuate cu ocazia inspecţiei de reînnoire 

sunt indicate în anexa 2.   

 

   2.5.2. Prevederile privind măsurătorile extinse efectuate în zonele cu coroziune substanţială sunt 

indicate în anexa 4 şi pot fi specificate în mod suplimentar în programul de inspecţie, aşa cum s-a 

prevăzut la 5.1. Aceste măsurători de grosime extinse trebuie să fie efectuate înainte ca inspecţia să fie 

considerată încheiată. Zonele suspecte identificate cu ocazia efectuării inspecţiilor anterioare trebuie să 

fie examinate. Zonele cu coroziune substanţială identificate la inspecţiile anterioare trebuie să aibă 

măsurători de grosimi efectuate.   

 

   2.5.3. Inspectorul poate cere efectuarea măsurătorilor de grosime suplimentare dacă consideră 

necesar.   

 

   2.5.4. Pentru zonele tancurilor la care se constată că straturile de protecţie dure sunt într-o stare 

BUNĂ, aşa cum s-a definit la 1.2.11, volumul măsurătorilor de grosime conform prevederilor din 

anexa 2 poate fi stabilit în mod special de către Administraţie.  

  

   2.5.5. Secţiunile transversale trebuie să fie alese acolo unde se presupune că se produc reducerile de 

grosime cele mai mari sau acolo unde acestea sunt depistate cu ocazia efectuării măsurătorilor la 

tablele punţii.   

 

   2.5.6. În cazul în care trebuie să fie măsurate două sau trei secţiuni, cel puţin una trebuie să includă 

un tanc de balast situat la o distanţă mai mică sau egală cu 0,5 L faţă de mijlocul navei. În cazul 

petrolierelor cu lungimea mai mare sau egală cu 130 m (aşa cum s-a definit în Convenţia internaţională 

asupra liniilor de încărcare, în vigoare) şi cu vârsta de peste 10 ani, pentru evaluarea rezistenţei 

longitudinale a navei, conform prevederilor de la 8.1.2, metoda de prelevare a probelor în cadrul 

măsurătorilor de grosime este indicată în anexa 12.   

 

   2.6. Volumul probei de presiune la tancuri   

 

   2.6.1. Cerinţele minime pentru presiune de încercare a tancului de balast, la inspecţia de reînnoire, 

sunt date în 2.6.3 şi în anexa 3.   

    Cerinţele minime pentru probarea tancului de marfă, la inspecţia de reînnoire, sunt date în 2.6.4 şi 

anexa 3.   

    Probarea tancului de marfă, efectuată de echipajul navei, sub conducerea comandantului, poate fi 

acceptată de către inspector cu condiţia ca următoarele condiţii să fie îndeplinite:   
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   .1 procedura de încercare a tancului, care specifică înălţimile de umplere, tancurile ce urmează să fie 

umplute şi pereţii ce urmează să fie supuşi încercării, a fost transmisă de către armator şi revizuită de 

către Administraţie sau organizaţia recunoscută, înainte ca probarea să fie realizată;   

 

   .2 nu există nicio înregistrare de scurgere, distorsiune sau coroziune substanţială care ar afecta 

integritatea structurală a tancului;   

 

   .3 probarea tancului a fost efectuată în mod satisfăcător în cadrul ferestrei speciale de inspecţie, nu 

mai mult de 3 luni înainte de data inspecţiei în care inspecţia generală sau inspecţia amănunţită este 

finalizată;   

 

   .4 rezultatele satisfăcătoare ale probărilor se înregistrează în jurnalul de bord al navei; şi   

 

   .5 starea internă şi externă a tancurilor şi asociată structurii sunt găsite satisfăcătoare de către 

inspector în momentul inspecţiei generale sau inspecţiei amănunţite.   

 

   2.6.2. Inspectorul poate extinde proba de presiune la tancuri dacă consideră necesar.   

 

   2.6.3. Pereţii de separaţie de la tancurile de balast trebuie să fie supuşi la proba cu o coloană de lichid 

măsurată până la capătul superior al tubulaturii de aerisire.   

 

   2.6.4. Pereţii de separaţie de la tancurile de marfă trebuie să fie supuşi la proba cu coloană de lichid 

măsurată până la cel mai înalt nivel la care se va ridica lichidul în condiţii de exploatare.   

 

   3. Inspecţia anuală   

 

   3.1. Generalităţi   

 

   Inspecţiile anuale trebuie finalizate în intervalul de trei luni înainte sau după data aniversării 

inspecţiei inițiale sau data recunoscută a ultimei inspecţii de reînnoire. Inspecţia anuală trebuie să 

cuprindă o examinare efectuată în scopul asigurării că, pe cât este practic posibil, corpul navei şi 

tubulatura sunt într-o stare satisfăcătoare şi trebuie să ţină seama de istoricul comportării navei în 

exploatare, de starea şi extinderea sistemului de protecţie anticorozivă la tancurile de balast, precum şi 

de zonele indicate în dosarul cu rapoartele de inspecţie.   

   

   3.2. Examinarea corpului navei   

 

   3.2.1. Examinarea învelişului corpului navei şi a dispozitivelor sale de închidere trebuie să fie 

efectuată, pe cât este posibil, vizual.   

 

   3.2.2. Examinarea trecerilor etanşe prin pereţi trebuie să fie efectuată în măsura în care este posibil.  

  

   3.3. Examinarea punţilor expuse   

 

   3.3.1. Examinarea deschiderilor tancului de marfă, inclusiv garniturile de etanşare, capacele şi 

ramele, precum şi ecranele antiflacără trebuie efectuată pe cât posibil.   

 

   3.3.2. Examinarea supapelor tancurilor de presiune/depresiune şi a ecranelor antiflacără de la tancul 

de marfă trebuie efectuată pe cât posibil.   

 

   3.3.3. Examinarea ecranelor antiflacără de la aerisirile tuturor tancurilor de buncheraj trebuie 

efectuată pe cât posibil.   
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   3.3.4. Examinarea tubulaturii instalaţiei de marfă, de spălare cu ţiţei, de buncheraj şi de ventilare, 

inclusiv coloanele şi conductele de aerisire trebuie efectuată pe cât posibil.   

 

   3.4. Examinarea compartimentelor pompelor de marfă şi tunelurilor pentru tubulaturi, dacă 

există  

  

   3.4.1. Examinarea tuturor pereţilor compartimentelor pompelor de marfă în ceea ce priveşte urmele 

de scurgeri de hidrocarburi sau fisuri şi, în mod special a dispozitivelor de etanşare de la toate trecerile 

prin pereţii compartimentelor pompelor de marfă trebuie efectuată pe cât posibil.   

 

   3.4.2. Examinarea stării tuturor traseelor de tubulatură şi tunelurilor pentru tubulaturi trebuie 

efectuată pe cât posibil. 

   

   3.5. Examinarea tancurilor de balast   

 

   3.5.1. Examinarea tancurilor de balast trebuie să fie efectuată, dacă se impune ca urmare a 

rezultatelor inspecţiei de reînnoire şi a inspecţiei intermediare. Dacă se consideră necesar de către 

Administraţie sau dacă se constantă o coroziune extinsă, trebuie să fie efectuate măsurători de 

grosime.   

 

   3.5.2. Dacă se constată o coroziune substanţială, aşa cum s-a definit la 1.2.9, volumul măsurătorilor 

de grosime trebuie să fie mărit în conformitate cu cerinţele din anexa 4. Aceste măsurători de grosime 

extinse trebuie să fie efectuate înainte ca inspecţia să fie terminată. Zonele suspecte identificate cu 

ocazia efectuării inspecţiilor anterioare trebuie să fie examinate. Zonele cu coroziune substanţială 

identificată cu ocazia efectuării inspecţiilor anterioare trebuie să aibă efectuate măsurători de grosime.  

  

   4. Inspecţia intermediară   

 

   4.1. Generalităţi   

 

   4.1.1. Elementele care trebuie să fie inspectate suplimentar faţă de inspecţia anuală, pot fi inspectate 

fie la a doua sau la a treia inspecţie anuală, fie între aceste inspecţii.   

 

   4.1.2. Volumul inspecţiei tancurilor de marfă şi a tancurilor de balast, care este stabilit în funcţie de 

vârsta navei, este specificat la 4.2, 4.3 şi 4.4.   

 

   4.1.3. În cazul punţilor expuse, se face, pe cât este posibil, o examinare a tubulaturii de marfă, a 

instalaţiei de spălare cu ţiţei, a instalaţiei de combustibil, de balast, de aburi şi de ventilare, precum şi a 

coloanelor şi conductelor de aerisire. Dacă la examinare există o îndoială asupra stării tubulaturii, se 

poate cere ca aceasta să fie supusă probei de presiune, măsurătorilor de grosime sau la ambele.   

 

   4.1.4. Nu se acceptă efectuarea simultană a inspecţiei intermediare şi a inspecţiei de reînnoire în 

cazul inspecţiilor şi măsurătorilor de grosime la spaţii. 

 

   4.2. Petroliere cu vârsta cuprinsă între 5 ani şi 10 ani  

 

   4.2.1. Toate tancurile de balast trebuie să fie examinate. Dacă Administraţia consideră necesar, 

măsurătorile de grosime şi probele trebuie să fie efectuate pentru a se asigura că integritatea structurală 

este eficientă.   

 

   4.2.2. Un tanc de balast trebuie să fie examinat la intervale anuale succesive în cazul în care:   

 

   .1 nu a fost aplicată o acoperire de protecţie dură în timpul construcţiei; sau   
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   .2 a fost aplicată o acoperire de protecţie semi-dură; sau   

 

   .3 se constată coroziune substanţială în interiorul tancurilor; sau   

 

   .4 se constată că acoperirea de protecţie dură este într-o stare mai puţin decât BUNĂ şi acoperirea de 

protecţie dură nu este reparată conform cerinţelor inspectorului.   

 

   4.2.3. Suplimentar faţă de cerinţele de mai sus, zonele suspecte identificate la inspecţiile anterioare 

trebuie să fie examinate.   

 

   4.3. Petroliere cu vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani   

 

   4.3.1. Cerinţele privind inspecţia intermediară trebuie să fie identice cu acelea privind inspecţia de 

reînnoire anterioară, conform prevederilor de la 2 şi 5.1. Totuşi, nu este necesară efectuarea probei de 

presiune la tancurile de marfă şi tancurile de balast şi aplicarea cerinţelor cu privire la evaluarea 

rezistenţei longitudinale a corpului navei, conform prevederilor de la 8.1.2, în afară de cazul în care 

Administraţia consideră acest lucru necesar.   

 

   4.3.2. La aplicarea prevederilor de la 4.3.1, inspecţia intermediară poate fi începută la a doua 

inspecţie anuală şi continuată în anul următor, urmând a fi terminată la a treia inspecţie anuală în locul 

aplicării prevederilor de la 2.1.1.   

 

   4.3.3. La aplicarea prevederilor de la 4.3.1, se poate stabili o inspecţie subacvatică în locul aplicării 

cerinţelor de la 2.2.   

 

   4.4. Petroliere cu vârsta peste 15 ani   

 

   4.4.1. Cerinţele privind inspecţia intermediară trebuie să fie identice cu acelea privind inspecţia de 

reînnoire anterioară, conform prevederilor de la 2 şi 5.1. Totuşi, nu este necesară efectuarea probei de 

presiune la tancurile de marfă şi tancurile de balast şi aplicarea cerinţelor privind evaluarea rezistenţei 

longitudinale a corpului navei, conform prevederilor de la 8.1.2, în afară de cazul în care Administraţia 

consideră acest lucru necesar.  

  

   4.4.2. La aplicarea prevederilor de la 4.4.1, inspecţia intermediară poate fi începută la a doua 

inspecţie anuală şi continuată în timpul anului următor, urmând a fi terminată la a treia inspecţie anuală 

în locul aplicării prevederilor de la 2.1.1.   

 

   4.4.3. La aplicarea prevederilor de la 4.4.1, o inspecţie în doc uscat trebuie să facă parte din inspecţia 

intermediară. Inspecţia generală şi inspecţia amănunţită, precum şi măsurătorile de grosime, trebuie să 

fie efectuate, după caz, pe porţiunile inferioare ale tancurilor de marfă şi tancurilor de apă de balast în 

conformitate cu cerinţele aplicabile inspecţiilor intermediare, în cazul în care nu au fost deja efectuate. 

   

   Notă:    

 

    Porţiunile inferioare ale tancurilor de marfă şi tancurilor de balast sunt considerate a fi părţile situate 

sub linia de plutire a navei fără încărcătură.   

 

   5. Pregătiri pentru inspecţie   

 

   5.1. Program de inspecţie   

 

   5.1.1. Proprietarul navei, în cooperare cu Administrația, trebuie să întocmească un program special 

de inspecţie înaintea începerii oricărei părți a inspecţiei de reînnoire și a inspecţiei intermediare pentru 

un petrolier, altul decât un petrolier mai vechi de 10 ani. Programul inspecţiei trebuie să fie în format 
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scris pe baza informațiilor din anexa 6A. Inspecţia nu trebuie să înceapă până când programul de 

inspecţie nu a fost agreat. 

 

   5.1.1.1. Înainte de întocmirea programului de inspecţie, chestionarul privind planificarea inspecţiei 

trebuie să fie completat de către proprietarul navei conform celor indicate în anexa 6B şi transmis 

Administraţiei.   

 

   5.1.1.2. Programul de inspecţie  la inspecţia intermediară poate corespunde programului de inspecţie 

de reînnoire precedent, completat de raportul de evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor 

privind  corpul) întocmit în timpul acestei inspecţii de reînnoire și de rapoartele de inspecţie  relevante 

stabilite ulterior. 

 

   5.1.1.3. Programul de inspecţie trebuie să fie întocmit ţinând seama de toate amendamentele la 

cerinţele de inspecţie implementate după ce a fost efectuată ultima inspecţie de reînnoire. 

 

   5.1.2. La întocmirea programului de inspecţie trebuie să fie adunată şi consultată următoarea 

documentaţie în scopul selectării tancurilor, zonelor şi elementelor structurale ce vor fi examinate:  

  

   .1 statutul inspecţiei şi informaţii de bază cu privire la navă;   

 

   .2 documentaţia de la bord, aşa cum este descrisă la 6.2 şi 6.3;   

 

   .3 planurile principale de construcţie a tancurilor de marfă şi tancurilor de balast (desene de 

eşantionaj), inclusiv informaţiile privind utilizarea oţelurilor de înaltă rezistenţă la tracţiune (HTS);  

  

   .4 raportul pentru evaluarea stării tehnice a navei (raportul sintetic al datelor privind  corpul) 

conform anexei 9;   

 

   .5 istoricul avariilor anterioare şi al reparaţiilor efectuate;   

 

   .6 rapoartele anterioare de inspecție și vizite relevante, atât ale organizaţiei recunoscute, cât și ale 

proprietarului navei; 

  

   .7 istoricul operaţiunilor cu marfă şi cu balast efectuate în ultimii trei ani, cu indicarea mărfurilor 

transportate în condiţii de temperatură ridicată;   

 

   .8 detaliile cu privire la instalaţia de gaz inert şi la procedurile de curăţare a tancurilor;   

 

   .9 informaţii şi alte date relevante cu privire la transformarea sau modificarea tancurilor de marfă şi a 

tancurilor de balast de la bord începând din momentul construcţiei navei;   

 

   .10 descrierea şi istoricul acoperirii de protecţie şi al sistemului de protecţie anticorozivă (inclusiv 

notaţiile anterioare de clasă), dacă există;   

 

   .11 inspecţiile efectuate în ultimii trei ani de către personalul proprietarului navei, indicând 

deteriorările constatate la structură, în general, scurgerile constatate în pereţii de separaţie de la tanc şi 

tubulaturi, precum şi starea sistemului de protecţie anticorozivă, dacă există. Instrucţiunile cu privire la 

întocmirea raportului de inspecţie sunt indicate în anexa 5;   

 

   .12 informaţiile cu privire la nivelul corespunzător de întreţinere în timpul exploatării, inclusiv 

rapoartele de inspecţie ale controlului statului portului în care sunt indicate defectele constatate cu 

privire la corpul navei, neconformităţile din cadrul Sistemului de management al siguranţei privind 

întreţinerea corpului navei, inclusiv măsura corectivă sau măsurile corective corespunzătoare; şi   
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   .13 orice alte informaţii care vor ajuta la identificarea zonelor suspecte şi zonelor critice de 

structură.   

 

   5.1.3. Programul de inspecţie prezentat trebuie să aibă în vedere şi să respecte, cel puţin, prevederile 

din anexele 1, 2 şi 3, precum şi pe acelea de la 2.6 cu privire la inspecţia amănunţită, măsurătorile de 

grosime şi, respectiv, proba la tancuri şi trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:   

 

   .1 informaţii de bază cu privire la navă şi caracteristicile acesteia;   

 

   .2 planurile principale de construcţie ale tancurilor de marfă şi tancurilor de balast (desene de 

eşantionaj), inclusiv informaţii privind utilizarea oţelurilor de înaltă rezistenţă la tracţiune (HTS);   

 

   .3 planuri ale tancurilor;   

 

   .4 lista tancurilor, cu indicarea utilizării lor, a sistemul de protecţie anticorozivă şi a acoperirii lor de 

protecţie;   

 

   .5 condiţii pentru inspecţie (de ex.: informaţii privind curăţarea, degazarea, ventilarea şi iluminatul 

etc. tancurilor);   

 

   .6 mijloace şi metode pentru accesul la structuri;   

 

   .7 echipamentul necesar pentru inspecţii;   

 

   .8 indicarea tancurilor şi a zonelor care vor face obiectul inspecţiei amănunţite (a se vedea paragraful 

2.4);   

 

   .9 indicarea zonelor şi secţiunilor în vederea efectuării măsurătorilor de grosime (a se vedea 

paragraful 2.5);   

 

   .10 indicarea tancurilor care trebuie să fie supuse probei tancului (a se vedea paragraful 2.6);  

  

   .11 indicarea firmei care va efectua măsurătorile de grosime;   

 

   .12 istoricul avariilor în legătură cu nava respectivă; şi   

 

   .13 zonele critice de structură şi zonele suspecte, dacă este cazul.   

 

   5.1.4. Administraţia trebuie să informeze proprietarul navei cu privire la nivelul maxim acceptabil de 

reducere a grosimii elementelor de structură datorită coroziunii, care se aplică navei respective.   

 

   5.1.5. De asemenea, se pot utiliza Instrucţiunile privind evaluarea tehnică în legătură cu planificarea 

inspecţiilor intensificate la petroliere, conţinute în anexa 11. Aceste Instrucţiuni constituie recomandări 

pe care Administraţia le poate face în vederea utilizării, dacă se consideră necesar şi oportun, în 

legătură cu pregătirea programului de inspecţie cerut. Aceste Instrucţiuni nu trebuie utilizate pentru a 

reduce cerințele anexelor 1, 2 și 3 şi ale paragrafului 2.6, care ar trebui aplicate în toate cazurile ca 

cerințe minime. 

 

   5.2. Condiţii pentru inspecţie   
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   5.2.1. Proprietarul navei trebuie să asigure mijloacele necesare pentru efectuarea în siguranţă a 

inspecţiei.   

 

   5.2.1.1. Pentru ca inspectorii desemnaţi să poată efectua inspecţia, măsurile cu privire la asigurarea 

accesului convenabil şi în siguranţă trebuie să fie convenite între proprietarul navei şi Administraţie, 

pe baza recomandărilor dezvoltate de Organizaţie.   

 

   5.2.1.2. Detaliile cu privire la mijloacele de acces trebuie să fie prevăzute în chestionarul pentru 

planificarea inspecţiei.   

 

   5.2.1.3. În cazurile în care inspectorul desemnat sau inspectorii desemnaţi consideră că siguranţa şi 

accesul cerut sunt necorespunzătoare, inspecţia spaţiilor respective nu trebuie să fie efectuată.   

 

   5.2.2. Accesul la tancuri şi spaţii trebuie să se facă în siguranţă. Tancurile şi spaţiile trebuie să fie 

degazate şi ventilate în mod corespunzător. Înainte de a intra într-un tanc, spaţiu gol sau spaţiu închis, 

trebuie să se verifice că atmosfera din tanc nu conţine gaze periculoase şi există o cantitate de oxigen 

suficientă.   

 

   5.2.3. Pentru pregătirea efectuării inspecţiei şi a măsurătorilor de grosime, precum şi pentru a 

permite efectuarea unei examinări complete, toate spaţiile trebuie să fie curăţate, îndepărtate toate 

depunerile rezultate din coroziune de pe suprafeţe. Spaţiile trebuie să fie suficient de curate şi să nu 

conţină apă, cruste, murdărie, reziduuri de hidrocarburi etc. pentru a descoperi coroziunea, 

deformările, fisurile, avariile sau a alte deteriorări structurale, precum şi starea în care se află 

acoperirea de protecţie. Totuşi, acele zone ale structurii, a căror înlocuire a fost deja decisă de către 

proprietarul navei, trebuie să fie doar curăţate şi îndepărtate toate depunerile rezultate din coroziune în 

măsura în care acest lucru este necesar pentru stabilirea limitelor zonelor ce vor fi refăcute.   

 

   5.2.4. Trebuie să fie prevăzut un iluminat corespunzător pentru evidenţierea coroziunii, deformărilor, 

fisurărilor, avariilor sau a altor deteriorări structurale, precum şi a stării în care se află acoperirea de 

protecţie.   

 

   5.2.5. În cazul în care au fost aplicate acoperiri de protecţie moi sau semi-dure, inspectorului trebuie 

să-i fie asigurat accesul în siguranţă pentru verificarea eficacităţii acoperirii de protecţie şi pentru 

efectuarea unei evaluări a stării în care se află elementele structurale interne care poate include 

îndepărtarea punctuală a acoperirii de protecţie. În cazul în care accesul în siguranţă nu poate fi 

asigurat, acoperirea de protecţie moale sau semi-dură trebuie să fie îndepărtată.   

 

   5.2.6. Inspectorul sau inspectorii trebuie să fie întotdeauna însoţit sau însoţiţi de cel puţin o persoană 

responsabilă, desemnată de proprietarul navei, care are experienţă în inspectarea tancului şi a spaţiilor 

închise.  

 

   5.3. Acces la elementele structurale□ 

  

   5.3.1. Pentru inspecţia generală trebuie asigurate mijloace cu care inspectorul să poată examina în 

siguranţă şi fără dificultate elementele structurale.   

 

                                                             
 Se face referire la Ghidul internaţional al siguranţei pentru petroliere şi terminale (ISGOTT) privind accesul în 
încăperile închise şi activitatea desfăşurată în cadrul acestora.  
 Se face referire la Recomandările revizuite privind intrarea în spații închise la bordul navelor, adoptate de 
Organizaţie prin Rezoluția A.1050 (27). 
□ Se face referire la Circulara MSC/Circ.686, Instrucţiuni privind mijloacele de acces la elementele de structură în scopul 

efectuării inspecţiei şi lucrărilor de întreţinere la petroliere şi vrachiere.   
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   5.3.2. Pentru inspecţiile amănunţite trebuie să fie puse la dispoziţia inspectorului unul sau mai multe 

din următoarele mijloace de acces considerate acceptabile de către acesta:   

 

   .1 o schelă şi căi de acces permanente prin structură;   

 

   .2 o schelă şi căi de acces temporare prin structură;   

 

   .3 vehicule cu braţ hidraulic, cum ar fi platforme autoridicătoare clasice, ascensoare şi platforme 

mobile;   

 

   .4 bărci sau plute;  

 

    .5 scări portabile; şi/sau   

 

    .6 alte mijloace echivalente.   

 

   5.4. Echipament pentru inspecţie   

 

   5.4.1. În mod normal, măsurătorile de grosime trebuie să fie efectuate cu ajutorul echipamentului de 

examinare cu ultrasunete. Dacă inspectorul consideră necesar, trebuie să fie demonstrată precizia 

echipamentului.   

 

   5.4.2. Dacă se consideră necesar, inspectorul poate solicita utilizarea unuia sau a mai multora dintre 

următoarele mijloace de detectare a fisurilor:  :   

 

   .1 echipament radiografic;   

 

   .2 echipament cu ultrasunete;   

 

   .3 echipament cu particule magnetice;   

 

   .4 lichide penetrante; şi/sau   

 

   .5 alte mijloace echivalente.   

 

   5.4.3. În timpul inspecţiei trebuie să fie disponibile: un explozimetru, un detector de oxigen, un 

aparat pentru respiraţie, saule de salvare, centuri de siguranţă cu coardă şi cârlig, precum şi fluiere 

împreună cu instrucţiunile şi recomandările de utilizare a lor. Trebuie să fie pusă la dispoziţie o listă cu 

verificările de control privind siguranţa.   

 

   5.4.4. Trebuie să fie prevăzut iluminatul adecvat şi în siguranţă pentru efectuarea inspecţiei în 

condiţii de siguranţă şi în mod eficient.   

 

   5.4.5. În timpul inspecţiei trebuie să fie disponibil şi utilizat echipament de protecţie corespunzător 

(de ex. cască de protecţie, mănuşi, încălţăminte de protecţie etc.).   

 

   5.5. Echipament de salvare şi răspuns de urgenţă   

 

    Dacă un aparat respirator şi/sau alt echipament este folosit ca „Echipament de salvare şi răspuns de 

urgenţă”, atunci echipamentul trebuie să fie potrivit pentru configuraţia spaţiul supravegheat.   
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   5.6. Inspecţia pe mare sau în timpul ancorării navei   

 

   5.6.1. Inspecţia pe mare sau în timpul ancorării navei poate să fie acceptată cu condiţia ca 

inspectorului/inspectorilor să i/li se acorde ajutorul necesar din partea personalului de la bord.  

Precauţiile necesare şi procedurile pentru efectuarea inspecţiei trebuie să fie în conformitate cu 

prevederile de la 5.1, 5.2, 5.3 şi 5.4.   

 

   5.6.2. Un sistem de comunicare trebuie să fie instalat între echipa de inspecţie din interiorul tancului 

şi ofiţerul de serviciu de pe punte. De asemenea, acest sistem de comunicare trebuie să includă 

personalul responsabil cu manipularea pompei de balast dacă sunt utilizate bărci sau plute.   

 

   5.6.3. Inspecţiile tancurilor cu ajutorul bărcilor sau plutelor se pot efectua numai cu acordul 

inspectorului, care trebuie să ţină seama de măsurile de siguranţă prevăzute, inclusiv de previziunile 

buletinelor meteorologice şi comportamentul navei în condiţii previzibile de stare a mării, şi cu 

condiţia ca creşterea aşteptată a nivelului apei din interiorul tancului să nu depăşească 0,25 m.   

 

   5.6.4. Dacă la inspecţia amănunţită vor fi utilizate plute sau bărci, atunci trebuie să fie îndeplinite 

următoarele condiţii:   

 

   .1 trebuie să fie utilizate numai plute sau bărci gonflabile rezistente, pentru serviciu, care să aibă o 

flotabilitate şi o stabilitate reziduală satisfăcătoare chiar dacă una din camere este perforată;   

 

   .2 barca sau pluta trebuie să fie legată de scara pentru acces şi o persoană responsabilă trebuie să stea 

la baza scării astfel încât din acel loc să poată vedea în mod clar pluta sau barca;   

 

   .3 pentru toţi participanţii trebuie să fie disponibile veste de salvare corespunzătoare;   

 

   .4 suprafaţa apei din tanc trebuie să fie calmă (în toate condiţiile prevăzute, creşterea preconizată a 

nivelului apei din interiorul tancului nu trebuie să depăşească 0,25 m) şi nivelul apei trebuie să fie 

staţionar. În timpul utilizării bărcii sau plutei nivelul apei nu trebuie în nicio situaţie să crească;   

 

   .5 tancul sau spaţiul trebuie să conţină numai apă de balast curată. Pe suprafaţa apei nu se acceptă 

nici măcar o peliculă subţire de hidrocarburi;   

 

   .6 în niciun caz nivelul apei nu trebuie să se situeze la o distanţă mai mică de 1 m faţă de platbanda 

elementului de osatură întărită a punţii astfel încât echipa de inspecţie să nu fie izolată de o cale de 

evacuare directă spre gura tancului. Umplerea cu apă a tancului peste un nivel ce depăşeşte traversele 

de punte se va face numai dacă traveea ce va fi examinată are o gură de vizitare pentru accesul la punte 

şi dacă aceasta este deschisă în traveea inspectată astfel încât o cale de evacuare pentru echipa de 

inspecţie să fie disponibilă în orice moment. Alte mijloace eficiente de evacuare pe punte pot fi avute 

în vedere; şi   

 

   .7 dacă tancurile (sau spaţiile) au legătură cu o instalaţie comună de ventilare sau cu o instalaţie de 

gaz inert, atunci tancul, în care barca sau pluta trebuie să fie utilizată, trebuie să fie izolat în scopul 

prevenirii unui transfer de gaz de la alte tancuri (sau spaţii).   

 

   5.6.5. Utilizarea numai a plutelor sau bărcilor se poate permite pentru inspectarea zonelor de sub 

punte de la tancuri sau spaţii dacă înălţimea inimilor este mai mică sau egală cu 1,5 m.   

 

   5.6.6. Dacă înălţimea inimilor este mai mare de 1,5 m, utilizarea bărcilor sau plutelor se poate 

permite numai atunci când:   

 

   .1 acoperirea de protecţie a structurii de sub punte este în stare BUNĂ şi nu există vreo dovadă de 

uzură; sau   
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   .2 în fiecare travee este prevăzut un mijloc permanent de acces pentru a permite intrarea şi ieşirea în 

siguranţă, şi anume:   

 

     .1 mijloc de acces direct de la punte printr-o scară verticală cu o platformă mică prevăzută la 

aproximativ 2 m sub punte la fiecare travee; sau   

 

    .2 acces la punte de la o platformă longitudinală permanentă prevăzută cu scări de acces la 

punte la fiecare capăt al tancului. Platforma trebuie ca, pe toată lungimea tancului să fie montată astfel 

încât să se situeze la nivelul sau deasupra nivelului maxim al apei necesar pentru a inspecta structura 

de sub punte cu ajutorul plutei. În acest scop, spaţiul gol corespunzător nivelului maxim al apei trebuie 

să aibă o înălţime de cel mult 3 m de la învelişul punţii măsurată la mijlocul deschiderii traverselor 

punţii şi la mijlocul lungimii tancului (a se vedea figura 1).   

 

 
   

Figura 1  Nivelul maxim al apei în tanc 

 

    Dacă niciuna din condiţiile mai sus menţionate nu este respectată, atunci o schelă sau un alt mijloc 

echivalent trebuie să fie prevăzut pentru inspectarea zonelor de sub punte.   

 

   5.6.7. Utilizarea numai a plutelor sau bărcilor în condiţiile prevăzute la paragrafele 5.6.5 şi 5.6.6 nu 

exclude posibilitatea utilizării plutelor sau bărcilor pentru deplasarea în interiorul unui tanc în timpul 

unei inspecţii.   

 

   5.7. Întâlnire pentru planificarea inspecţiei   

 

   5.7.1. Pregătirea corespunzătoare şi stabilirea unei cooperări strânse între inspectorul desemnat sau 

inspectorii desemnaţi şi reprezentanţii proprietarului navei aflaţi la bord înaintea inspecţiei şi în timpul 

acesteia constituie o parte esenţială în cadrul efectuării în siguranţă şi în mod eficient a inspecţiei. În 

timpul inspecţiei, la bordul navei trebuie să aibă loc întâlniri regulate pe probleme de siguranţă.   

 

   5.7.2. Înaintea începerii oricărei etape din inspecţia de reînnoire şi inspecţia intermediară, o întâlnire 

pentru planificarea inspecţiei trebuie să aibă loc între inspectorul desemnat sau inspectorii desemnaţi, 

reprezentantul participant al proprietarului navei, operatorul firmei autorizată pentru efectuarea 

măsurătorilor de grosime (după caz) şi comandantul navei sau o persoană cu calificare corespunzătoare 

desemnată de către comandant sau firmă în scopul verificării că toate măsurile din programul de 

inspecţie sunt luate pentru asigurarea efectuării în siguranţă şi în mod eficient a inspecţiei (a se vedea 

de asemenea 7.1.2).  

  

   5.7.3. În continuare se prezintă o listă orientativă cu problemele care trebuie să fie discutate în cadrul 

întâlnirii:   

 

   .1 datele principalele cu privire la navă (şi anume voiajul, manevrele de punere în doc uscat şi 

scoatere din docul uscat, perioadele de acostare, operaţiunile cu balastul şi cu marfa etc.);   

 

   .2 prevederile şi amenajările pentru efectuarea măsurătorilor de grosime (şi anume accesul, 

curăţarea/decaparea, iluminatul, ventilarea, protecţia individuală);   
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   .3 volumul măsurătorilor de grosime;   

 

   .4 criteriile de acceptare (se face referire la lista cu grosimi minime);   

 

   .5 volumul inspecţiei amănunţite şi al măsurătorilor de grosime ţinând seama de starea tehnică a 

acoperirii de protecţie şi zonele suspecte sau zonele cu coroziune substanţială;   

 

   .6 efectuarea măsurătorilor de grosime;   

 

   .7 efectuarea de măsurători tipice, la modul general şi acolo unde se constată o coroziune 

neregulată/în puncte (piting);   

 

   .8 indicarea prin schiţe a zonelor cu coroziune substanţială; şi   

 

   .9 comunicarea dintre inspectorul desemnat sau inspectorii desemnaţi, operatorul sau operatorii 

firmei autorizate pentru efectuarea măsurătorilor de grosime şi reprezentantul sau reprezentanţii 

proprietarului navei cu privire la constatările făcute.   

 

   6. Documentaţia de la bordul navei   

 

   6.1. Generalităţi   

 

   6.1.1. Proprietarul navei trebuie să obţină, să asigure şi să păstreze la bordul navei documentaţia 

prevăzută la 6.2 şi 6.3, care trebuie să fie pusă imediat la dispoziţia inspectorului. Raportul de evaluare 

a stării navei (raportul sintetic al datelor privind  corpul), prevăzut la 6.2, trebuie să includă o traducere 

în limba engleză.   

 

   6.1.2. Documentaţia trebuie să fie ţinută la bord pe întreaga durată de viaţă a navei.   

 

   6.1.3 Pentru petrolierele ale căror tancuri specializate de balastare cu apă de mare au o acoperire 

supusă Standardelor de performanță pentru acoperiri de protecție (MSC.215 (82)), proprietarul navei 

se asigură că dosarul tehnic al acoperirii (CTF) este actualizat pe toată durata de viață a navei ori de 

câte ori se efectuează întreținerea, repararea sau înlocuirea acoperirii. Procedurile documentate pentru 

actualizarea dosarului tehnic al acoperirii trebuie să fie incluse în Sistemul de management al 

siguranţei. 

 

   6.2. Dosar cu rapoartele de inspecţie   

 

   6.2.1. Dosarul cu rapoartele de inspecţie trebuie să fie parte integrantă din documentaţia de la bordul 

navei şi să conţină:   

 

   .1 rapoartele inspecţiilor efectuate la elementele structurale (anexa 8);   

 

   .2 raportul de evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor privind  corpul) (anexa 9); şi   

 

   .3 rapoartele privind efectuarea măsurătorilor de grosime (anexa 10).   

 

   6.2.2. Dosarul cu rapoartele de inspecţie mai trebuie să fie disponibil la sediul proprietarului navei şi 

la acela al Administraţiei.   

 

   6.3. Documente justificative   

 

   6.3.1. Următoarea documentaţie suplimentară trebuie să fie disponibilă la bordul navei:   
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   .1 programul de inspecţie, conform prevederilor de la 5.1, până la terminarea inspecţiei de reînnoire 

sau a inspecţiei intermediare, după caz;   

 

   .2 planuri principale de construcţie a tancurilor de marfă şi tancurilor de balast;   

 

   .3 istoricul reparaţiilor anterioare;   

 

   .4 istoricul operaţiunilor cu marfă şi cu balast;   

 

   .5 detalii privind utilizarea instalaţiei de gaz inert şi metodele de curăţare a tancului;   

 

   .6 inspecţii efectuate de personalul navei cu privire la:   

 

    .1 deteriorarea generală a elementelor structurale;   

 

    .2 scurgeri prin pereţii etanşi şi tubulaturi; şi   

 

     .3 starea sistemului de protecţie anticorozivă, dacă există. Indicaţii privind rapoartele sunt 

prezentate în anexa 5; și    

 

     .7 orice alte informaţii care ar putea să ajute la identificarea zonelor critice de structură şi/sau a 

zonelor suspecte care necesită inspectarea.   

 

  6.3.2. Pentru petrolierele ale căror tancuri specializate de balastare cu apă de mare au o acoperire 

supusă Standardelor de performanță pentru acoperiri de protecție (MSC.215 (82)), dosarul tehnic al 

acoperirii (CTF) trebuie să fie disponibil la bord.   

 

   6.4. Examinarea documentaţiei de la bordul navei   

 

   6.4.1. Înaintea inspecţiei, inspectorul trebuie să verifice dacă documentaţia de la bordul navei este 

completă şi conţinutul ei constituie o bază pentru efectuarea inspecţiei.   

 

   6.4.2. Pentru petrolierele ale căror tancuri specializate de balastare cu apă de mare au o acoperire 

supusă Standardelor de performanță pentru acoperiri de protecție (MSC.215 (82)), la încheierea 

supravegherii, inspectorul trebuie să verifice dacă orice întreținere, reparare sau înlocuire a acoperirii 

este documentată în dosarul tehnic al acoperirii (CTF). 

    

   7. Metode privind efectuarea măsurătorilor de grosime   

 

   7.1. Generalităţi   

 

   7.1.1. Dacă măsurătorile de grosime prevăzute nu se efectuează de către Administraţie, autenticitatea 

acestora trebuie să fie atestată de către un inspector al Administraţiei. Inspectorul trebuie să fie prezent 

la bordul navei atâta timp atât cât este necesar pentru supravegherea acestei operaţiuni.   

 

   7.1.2. Firma care efectuează măsurătorile de grosime trebuie să participe la întâlnirea pentru 

planificarea inspecţiei care va avea loc înaintea începerii inspecţiei.   

 

   7.1.3. Măsurătorile de grosime ale elementelor structurale din zonele în care sunt necesare inspecţiile 

amănunţite trebuie să fie efectuate simultan cu inspecţiile amănunţite.   

 

   7.1.4. În toate cazurile, volumul măsurătorilor de grosime trebuie să fie suficient pentru a reprezenta 

starea reală a navei.   

 



395 

   7.2. Certificarea firmei care efectuează măsurători de grosime   

 

    Măsurătorile de grosime trebuie să fie efectuate de către o firmă specializată, care este certificată  de 

Administraţie conform principiilor indicate în anexa 7.   

 

   7.3. Raportarea 

 

   7.3.1. Raportul privind măsurătorile de grosime trebuie să fie pregătit şi prezentat Administraţiei. 

Raportul trebuie să indice locul efectuării măsurătorilor, grosimea măsurată, precum şi grosimea 

iniţială corespunzătoare. Totodată, raportul trebuie să indice data când au fost efectuate măsurătorile, 

tipul echipamentului de măsurare utilizat, numele şi calificarea persoanelor care au efectuat 

măsurătorile, şi trebuie să fie semnat de către operator. Raportul privind efectuarea măsurătorilor de 

grosime trebuie să respecte principiile menţionate la metodele recomandate pentru efectuarea 

măsurătorilor de grosime prevăzute în anexa 10.   

 

   7.3.2. Inspectorul trebuie să verifice măsurătorile de grosime şi să contrasemneze pagina de însoţire a 

raportului.   

 

   8. Întocmirea raportului de inspecţie şi evaluarea inspecţiei 

 

   8.1. Evaluarea raportului de inspecţie   

 

   8.1.1. Datele şi informaţiile obţinute în timpul inspecţiei cu privire la structura navei trebuie să fie 

evaluate pentru a confirma că nava se află într-o stare tehnică acceptabilă şi că îşi menţine în 

continuare integritatea structurală.   

 

   8.1.2. În cazul petrolierelor cu lungimea mai mare sau egală cu 130 m (aşa cum s-a definit în 

Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare în vigoare), rezistenţa longitudinală a navei 

trebuie să fie evaluată pe baza măsurării grosimii elementelor structurale, înlocuite şi întărite, după 

caz, în timpul inspecţiei de reînnoire privind siguranţa construcţiei efectuată după ce nava a împlinit 

vârsta de 10 ani, în conformitate cu criteriile pentru rezistenţa longitudinală a corpului navei pentru 

petrolierele indicate în anexa 12.   

 

   8.1.3. Analiza datelor trebuie să fie efectuată şi aprobată de către Administraţie iar concluziile 

analizei trebuie să facă parte din raportul de evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor privind  

corpul).   

 

   8.1.4. Rezultatul final al evaluării rezistenţei longitudinale a navei prevăzută la 8.1.2, după înlocuirea 

sau întărirea elementelor structurale, dacă acest lucru s-a produs conform rezultatelor evaluării iniţiale, 

trebuie să fie consemnat în raportul pentru evaluarea stării tehnice a navei.   

 

   8.2. Întocmirea raportului  

 

   8.2.1. Principiile pentru întocmirea raportului de inspecţie sunt indicate în anexa 8.   

 

   8.2.2. Dacă o inspecţie este împărţită între diferite puncte de inspecţie, trebuie să fie întocmit un 

raport pentru fiecare etapă de inspecţie. O listă a elementelor inspectate şi/sau verificate (proba de 

presiune, măsurătorile de grosime etc.) şi indicarea dacă elementul a fost găsit ca satisfăcător, trebuie  

să fie pusă la dispoziţia următorului inspector desemnat sau a următorilor inspectori desemnaţi înaintea 

continuării sau terminării inspecţiei.   

 

   8.2.3. Un raportul de evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor privind  corpul) cu privire la 

inspecţie şi rezultatele sale trebuie să fie comunicat proprietarului, aşa cum se indică în anexa 9, şi 
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păstrat la bordul navei pentru referire la următoarele inspecţii. Raportul de evaluare a stării navei 

trebuie să fie aprobat de Administraţie.   
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ANEXA Nr. 1  

 

CERINȚE MINIME PRIVIND INSPECȚIA AMĂNUNȚITĂ EFECTUATĂ CU OCAZIA INSPECȚIILOR DE REÎNNOIRE LA PETROLIERE 

ALTELE DECÂT PETROLIERELE CU DUBLU CORP   

 

 Vârstă ≤ 5 ani 5 < Vârstă ≤ 10 ani 10 < Vârstă ≤ 15 ani Vârstă > 15 ani 

 Inspecţia de reînnoire nr.1 Inspecţia de reînnoire nr.2 Inspecţia de reînnoire nr.3 
Inspecţia de reînnoire nr.4  

şi următoarele 

 

(A) UN CADRU TRANSVERSAL 
ÎNTĂRIT - dintr-un tanc lateral de 
balast, dacă există, sau dintr-un tanc 
lateral de marfă folosit în general 
pentru apa de balast  
 
(B) O TRAVERSĂ DE PUNTE - dintr-

un tanc de marfă  
 
(D) UN PERETE TRANSVERSAL - 
dintr-un tanc de balast 
  
(D) UN PERETE  
TRANSVERSAL - dintr-un tanc lateral 
de marfă  

 
(D) UN PERETE  
TRANSVERSAL - dintr-un tanc 
central de marfă 

(A) TOATE CADRELE TRANSVERSALE 
ÎNTĂRITE - dintr-un tanc lateral de balast, 
dacă există, sau dintr-un tanc lateral de marfă 
folosit în general pentru apa de balast  
(B) O TRAVERSĂ DE PUNTE - din fiecare 
tanc de balast rămas, dacă există 
(B) O TRAVERSĂ DE PUNTE - dintr-un 

tanc lateral de marfă  
(B) O TRAVERSĂ DE PUNTE - din două 
tancuri centrale de marfă  
(C) AMBII PEREŢI TRANSVERSALI - 
dintr-un tanc lateral de balast, dacă există, 
sau dintr-un tanc lateral de marfă folosit în 
general pentru apa de balast  
(D) UN PERETE TRANSVERSAL - din 

fiecare tanc de balast rămas  
(D) UN PERETE TRANSVERSAL - dintr-
un tanc lateral de marfă  
(D) UN PERETE TRANSVERSAL - din 
două tancuri centrale de marfă 

(A) TOATE CADRELE 
TRANSVERSALE ÎNTĂRITE din toate 
tancurile de balast  
(A) TOATE CADRELE 
TRANSVERSALE ÎNTĂRITE - dintr-un 
tanc lateral de marfă  
(A) Un minim de 30% din toate 

COASTELE CADRE TRANSVERSALE 
ÎNTĂRITE din fiecare tanc lateral de marfă 
rămas (a se vedea Nota 1)  
(C) TOŢI PEREŢII TRANSVERSALI - din 
toate tancurile de marfă şi balast  
(E) Un minim de 30% din TRAVERSELE 
DE PUNTE ŞI VARANGELE DE FUND, 
inclusiv elementele structurale adiacente 

din fiecare tanc central de marfă (a se vedea 
nota 1)  
(F) După cum se consideră necesar de către 
Administraţie 

Ca la inspecţia de reînnoire nr. 3 
  
Se includ transversale suplimentare, 
dacă se consideră necesar de către 
Administraţie 
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   Nota 1:    

 

    Procentul de 30% trebuie să fie rotunjit până la următorul număr întreg.  

 

 (A), (B), (C), (D), (E), (F) sunt zone care trebuie să fie supuse inspecţiilor amănunţite şi măsurătorilor 

de grosime (a se vedea apendicele 3 din anexa 10).   

 

    (A) - Întregul cadru transversal întărit, inclusiv elementele structurale adiacente   

 

    (B) - Traversa de punte, inclusiv elementele structurale de punte adiacente   

 

    (C) - Întregul perete transversal, inclusiv sistemul de osatură întărită şi elementele adiacente   

 

    (D) - Partea inferioară a peretelui transversal, inclusiv sistemul de osatură întărită şi elementele 

structurale adiacente   

 

    (E) - Traversele de punte şi varangele, inclusiv elementele structurale adiacente   

 

    (F) - Cadre transversale întărite, inspectate suplimentar   
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ANEXA Nr. 2  

 

CERINȚE MINIME PRIVIND MĂSURĂTORILE DE GROSIME EFECTUATE CU OCAZIA INSPECȚIILOR DE REÎNNOIRE LA 

PETROLIERE ALTELE DECÂT PETROLIERELE CU DUBLU CORP   

 

     

 Vârstă ≤ 5 ani 5 < Vârstă ≤ 10 ani 10 < Vârstă ≤ 15 ani Vârstă > 15 ani 

 Inspecţia de reînnoire nr.1 Inspecţia de reînnoire nr.2 Inspecţia de reînnoire nr.3 Inspecţia de reînnoire nr.4 

 

1 O secţiune a tablelor punţii 

pe întreaga lăţime a navei în 

zona de marfă (dintr-un tanc 

de balast, dacă există, sau 

dintr-un tanc de marfă 

folosit, în general, pentru 

apa de balast) 

2 Măsurători ale elementelor 

structurale supuse inspecţiei 

amănunţite conform anexei 

1, în vederea evaluării 

generale şi înregistrării 

gradului de coroziune  

3 Zone suspecte 

1 În zona de marfă:  

.1 fiecare tablă de punte  

.2 o secţiune transversală  

2 Măsurători ale elementelor 

structurale supuse inspecţiei 

amănunţite conform anexei 1, 

în vederea evaluării generale 

şi înregistrării gradului de 

coroziune  

3 Zone suspecte 

4 Filele de tablă expuse la 

vânt şi apă selectate din afara 

zonei de marfă 

1 În zona de marfă:  

.1 fiecare tablă de punte  

.2 două secţiuni transversale 

(1) 

.3 toate filele de tablă expuse 

la vânt şi apă 

2 Măsurători ale elementelor 

structurale supuse inspecţiei 

amănunţite conform anexei 1, 

în vederea evaluării generale 

şi înregistrării gradului de 

coroziune  

3 Zone suspecte 

4 Filele de tablă expuse la 

vânt şi apă selectate din afara 

zonei de marfă 

1 În zona de marfă:  

.1 fiecare tablă de punte  

.2 o secţiune  

transversală (1) 

.3 fiecare tablă de fund  

2 Măsurători ale elementelor 

structurale supuse inspecţiei 

amănunţite conform anexei 

1, în vederea evaluării 

generale şi înregistrării 

gradului de coroziune  

3 Zone suspecte 

4 Toate filele de tablă expuse 

la vânt şi apă de pe toată 

lungimea 

 (1)Trebuie să fie inclusă cel puţin o secţiune dintr-un tanc de balast, situată pe o lungime de 0,5 L luată la mijlocul navei.  
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ANEXA Nr. 3  

 

CERINȚE MINIME PENTRU PROBAREA TANCURILOR EFECTUATĂ CU OCAZIA 

INSPECȚIILOR DE REÎNNOIRE LA PETROLIERE ALTELE DECÂT PETROLIERELE CU 

DUBLU CORP   

 

   

 Vârsta navei (în ani la data inspecţiei de reînnoire) 

 Vârstă ≤ 5 ani Vârstă > 5 ani 

 Inspecţia de reînnoire nr.1 Inspecţia de reînnoire nr.2 

 

1 Toţi pereţii de separaţie de la 

tancurile de balast  

2 Pereţii de separaţie de la tancurile 

de marfă care delimitează tancurile 

de balast, spaţiile goale, tunelurile 

pentru tubulaturi, tancurile 

reprezentative de combustibil 

lichid, compartimentul pompelor 

sau coferdamurile 

 

1 Toţi pereţii transversali de la 

tancurile de marfă  

2 Toţi pereţii de separaţie de la 

tancurile de balast 
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ANEXA Nr. 4  

 

CERINȚE PRIVIND VOLUMUL MĂSURĂTORILOR DE GROSIME EFECTUATE ÎN 

ZONELE CU COROZIUNE SUBSTANȚIALĂ LA PETROLIERE ALTELE DECÂT 

PETROLIERELE CU DUBLU CORP 

 

Inspecţia de reînnoire din zona de marfă   

 

Structura fundului   

 

 
Elementul 

structural 

Volumul măsurătorilor Numărul de măsurători 

 

Tablele fundului Minimum trei travee formate în 

sensul transversal al tancului, 

din care un spaţiu va fi la pupa 

tancului. Măsurători atât în 

jurul cât şi dedesubtul tuturor 

sorburilor 

Măsurătoare în cinci puncte 

pentru fiecare placă dintre 

longitudinale şi inimile 

varangelor 

 

Longitudinalele de 

fund 

Minim trei longitudinale, în 

fiecare travee în care s-au 

măsurat tablele fundului 

Trei măsurători în linie, în sens 

transversal pe platbandă şi trei 

măsurători verticale pe inimă 

 

Bracheţi şi nervuri 

de fund 

La capetele bracheţilor de la 

pereţii transversali din pupa şi 

prova şi la centrul tancurilor 

O linie verticală de măsurători 

separate pe tabla inimii cu o 

măsurătoare între fiecare 

nervură de rigidizare sau 

minimum trei măsurători. 

Două măsurători pe platbandă. 

Măsurători în cinci puncte pe 

bracheţii curentului de 

punte/peretelui transversal 

 

Inimile traverselor 

de fund 

Trei inimi în traveele unde s-a 

măsurat tabla fundului, cu 

măsurători la ambele capete şi 

la mijloc 

Măsurători în cinci puncte pe o 

suprafaţă de 2 m2. Media 

măsurătorilor pe platbandă 

 
Nervurile de 

rigidizare 

Unde există Media măsurătorilor 

 

Structura punţii   

    

 
Elementul 

structural 

Volumul măsurătorilor Numărul de măsurători 

 
Tablele punţii Două benzi în sens transversal 

pe tanc 

Minimum trei măsurători pe 

fiecare tablă a benzii 

 

Longitudinalele de 

punte 

Minim trei longitudinale, în 

fiecare din două travee 

Trei măsurători în linie, 

perpendicular pe inimi, şi 2 

măsurători pe platbanzi (dacă 

există) 
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Curenţii de punte 

şi bracheţii 

La capetele bracheţilor de la 

pereţii transversali din pupa şi 

prova şi la centrul tancurilor 

O linie verticală de medii de 

măsurători pe tabla inimii cu o 

măsurătoare între fiecare 

nervură de rigidizare sau 

minim trei măsurători. Două 

măsurători în sens transversal 

pe platbandă. Măsurători în 

cinci puncte pe bracheţii 

curentului de punte/peretelui 

transversal 

 

Inimile traverselor 

de punte 

Minimum două inimi cu 

măsurători la mijlocul şi la 

ambele capete ale deschiderii 

Măsurători în cinci puncte pe o 

suprafaţă de 2 m2. Media 

măsurătorilor pe platbandă 

 
Nervurile de 

rigidizare 

Unde există Media măsurătorilor 

 

Învelişul şi pereţii longitudinali   

    

 Elementul structural Volumul măsurătorilor Numărul de măsurători 

 

Filele învelişului 

punţii şi fundului şi 

filele din dreptul 

orizontalelor întărite 

Tablele dintre fiecare 

pereche de longitudinale, în 

cel puţin trei travee 

Media măsurătorilor 

 

Toate celelalte file Tablele dintre fiecare a treia 

pereche de longitudinale în 

aceleaşi trei travee 

Media măsurătorilor 

 

Longitudinalele de pe 

filele învelişului 

punţii şi fundului 

Fiecare longitudinală în 

aceleaşi trei travee 

Trei măsurători în sens 

transversal pe inimă şi o 

măsurătoare pe platbandă 

 

Toate celelalte 

longitudinale 

Fiecare a treia longitudinală 

în aceleaşi trei travee 

Trei măsurători în sens 

transversal pe inimă şi o 

măsurătoare pe platbandă 

 

Longitudinale - 

Bracheţi 

Minimum trei bracheţi la 

partea superioară, mijlocul şi 

fundul tancului în aceleaşi 

trei travee 

Măsurătoare în cinci 

puncte pe suprafaţa 

brachetului 

 

Coastele întărite şi 

traverse nepuntite 

Trei coaste în cel puţin trei 

locuri pe fiecare coastă, 

inclusiv în dreptul 

îmbinărilor traversei 

nepuntite 

Măsurătoare în cinci 

puncte pe o suprafaţă de 2 

m2, plus media 

măsurătorilor efectuate pe 

platbanda coastelor 

întărite şi traverselor 

nepuntite 

 

Pereţii transversali şi pereţii de ruliu   

    

 Elementul structural Volumul măsurătorilor Numărul de măsurători 

 

Filele învelişului 

punţii şi fundului şi 

filele din dreptul 

orizontalelor întărite 

Tablele dintre perechi de 

elemente de rigidizare din 

trei locuri, după cum 

urmează: la aproximativ 1/4, 

1/2 şi 3/4 din lăţimea 

Măsurătoare în cinci 

puncte efectuată pe o 

distanţă de 1 m între 

elementele de osatură 
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tancului 

 

Toate celelalte file Tablele dintre perechi de 

elemente de rigidizare, la 

mijloc 

Media măsurătorilor 

 

Filele pereţilor gofraţi Tablele pentru fiecare 

modificare de dimensiune în 

centrul panoului şi la faţa 

sau îmbinarea realizată 

Măsurătoare în cinci 

puncte efectuată pe 

aproximativ 1 m2 de tablă 

 

Elementele de osatură Minimum trei elemente 

tipice de osatură 

Pentru inimă, o 

măsurătoare în cinci 

puncte pe deschiderea 

dintre îmbinările cu 

brachet (două măsurători 

pe inimă, în sens 

transversal, la fiecare 

îmbinare cu brachet şi o 

măsurătoare la mijlocul 

deschiderii). Pentru 

platbandă media 

măsurătorilor la fiecare 

capăt de brachet şi la 

mijlocul deschiderii 

 

Bracheţi Minimum trei la partea 

superioară, mijlocul şi 

fundul tancului 

Măsurătoare în cinci 

puncte pe suprafaţa 

brachet 

 

Inimi şi nervuri Măsurători la capătul 

brachetului şi la mijlocul 

deschiderii 

Pentru inimă, măsurătoare 

în cinci puncte pe o 

suprafaţă de aproximativ 1 

m2. Trei măsurători în 

sensul transversal al 

platbenzii 

 

Orizontale întărite Toate orizontalele cu 

măsurători la ambele capete 

şi la mijloc 

Pentru inimă, măsurătoare 

în cinci puncte pe o 

suprafaţă de aproximativ 1 

m2, plus media 

măsurătorilor efectuate în 

apropierea capetelor 

bracheţilor şi pe platbenzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



404 

ANEXA Nr. 5  

 

RAPORTUL DE INSPECŢIE AL PROPRIETARULUI NAVEI   

 

Starea tehnică a elementelor structurale   

 

Numele navei: 

Numărul IMO: 

Portul de înmatriculare: 

Proprietarul: 

 

          

 

TANC/MAGAZIE Calitatea 

oţelului 

Fisuri Coroziune  Flambaje Starea 

stratului  

de 

protecţie 

Puncte de 

rugină 

(pitting) 

Modificare/ 

reparaţie 

Alte 

elemente 

 TANC/MAGAZIE Nr…….. 

 Punte:         

 Fund:         

 Bordaj          

 
Pereţi 

longitudinali: 
        

 
Pereţi 

transversali: 
        

 

Reparaţii efectuate din cauza: 

Măsurători de grosime efectuate (datele la care s-au efectuat): 

Rezultate generale: 

Inspecţii depăşite: 

Condiţii caracteristice de clasă: 

Observaţii: 

 

Inspectat de:    

                                                   Nume:                   Data efectuării inspecţiei:             Semnătura: 
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ANEXA Nr. 6A 

 

PROGRAM DE INSPECŢIE   

 

Informaţii de bază şi caracteristici ale navei   

  

 Numele navei: 

 Numărul IMO: 

 Statul de pavilion: 

 Port de înmatriculare: 

 Tonajul brut: 

 Deadweight (tone metrice): 

 Lungimea între perpendiculare (m) 

 Constructorul navei: 

 Numărul de construcţie al navei: 

 Organizaţia recunoscută (RO): 

 Identitatea RO a navei: 

 Data de livrare a navei: 

 Proprietarul navei: 

 Firma care efectuează măsurătorile de grosime: 

 

   1. Introducere   

 

   1.1. Scop   

 

   1.1.1. Prezentul program de inspecţie cuprinde volumul minim al inspecţiilor generale, inspecţiilor 

amănunţite, măsurătorilor de grosime şi probei de presiune efectuate în zona de marfă, tancurilor de 

balast, inclusiv tancurile din picul prova şi picul pupa, în conformitate cu prevederile Codului.   

 

   1.1.2. Măsurile şi aspectele cu privire la siguranţa inspecţiei trebuie să fie acceptabile pentru 

inspectorul desemnat sau inspectorii desemnaţi.   

 

   1.2. Documentaţie   

 

    Toate documentele utilizate la elaborarea programului de inspecţie trebuie să fie disponibile la 

bordul navei în timpul inspecţiei conform prevederilor secţiunii 6.   

 

   2. Dispunerea tancurilor şi încăperilor   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să conţină informaţii (fie sub formă de planuri, 

fie sub formă de text) cu privire la dispunerea tancurilor şi încăperilor care fac obiectul inspecţiei.   

 

   3. Lista tancurilor şi spaţiilor conţinând informaţii privind utilizarea acestora, extinderea 

acoperirilor de protecţie şi a sistemului de protecţie anticorozivă   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice toate modificările (care vor fi 

actualizate) referitoare la informaţiile furnizate cu privire la utilizarea tancurilor navei, extinderea 

acoperirilor de protecţie şi a sistemului de protecţie anticorozivă prevăzute în Chestionarul pentru 

planificarea inspecţiei.   
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   4. Condiţii pentru inspecţie   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să furnizeze informaţii cu privire la condiţiile 

pentru inspecţie, de exemplu informaţii cu privire la curăţarea, degazarea, ventilarea, iluminatul etc. 

magaziilor şi tancurilor de marfă.   

 

   5. Măsuri şi metoda de acces la structuri   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice toate modificările (care vor fi 

actualizate) referitoare la informaţiile furnizate cu privire la prevederile şi metodele de acces la 

structurile prevăzute în Chestionarul pentru planificarea inspecţiei.   

 

   6. Lista echipamentului pentru inspecţie   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice şi să conţină o listă a echipamentului 

care va fi disponibil pentru efectuarea inspecţiei şi a măsurătorilor de grosime cerute.  

  

   7. Cerinţe de inspecţie  

  

   7.1. Inspecţia generală   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice şi să conţină o listă a spaţiilor care 

trebuie să fie supuse inspecţiei generale la nava dată conform prevederilor de la 2.4.1.   

 

   7.2. Inspecţia amănunţită   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice şi să conţină o listă a structurilor 

corpului navei date care trebuie să fie supuse inspecţiei amănunţite la nava dată conform prevederilor 

de la 2.4.2.   

 

   8. Indicarea tancurilor supuse probei tancului  

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice şi să conţină o listă a tancurilor care 

trebuie să fie supuse probei tancului pentru nava respectivă conform prevederilor de la 2.6.   

 

   9. Indicarea zonelor şi secţiunilor pentru efectuarea măsurătorilor de grosime   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice şi să conţină o listă a zonelor şi 

secţiunilor unde vor fi efectuate măsurători de grosime conform prevederilor de la 2.5.1.   

 

   10. Grosimea minimă a elementelor structurale ale corpului navei   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să precizeze grosimea minimă pentru 

elementele structurale ale corpului navei care fac obiectul Codului (se indică fie (a), fie, preferabil, (b), 

dacă această informaţie este disponibilă):   

 

   (a) determinată din tabelul de mai jos cu uzura admisibilă şi grosimea iniţială conform planurilor 

elementelor structurale ale corpului navei;   

 

   (b) dată în următorul tabel sau în următoarele tabele:   

 

 

 

 



407 

 

     

 Zona sau poziţia 

Grosimea iniţială 

de construcţie 

(mm) 

Grosimea 

minimă 

(mm) 

Grosimea 

coroziunii 

substanţiale  

(mm) 

 Punte    

 Înveliş    

 Longitudinale    

 Curenţi    

 Fund    

 Înveliş    

 Longitudinale    

 Carlingi    

 Bordajul navei    

 Înveliş    

 Longitudinale    

 Curenţi longitudinali    

 Perete longitudinal    

 Înveliş    

 Longitudinale    

 Curenţi longitudinali    

 Dublu fund    

 Înveliş    

 Longitudinale    

 Suporţi    

 Pereţi transversali    

 Înveliş    

 Elemente de rigidizare    

 

Coaste întărite transversale, 

inimi şi elemente de 

rigidizare 

   

 Înveliş    

 Platbenzi    

 Elemente de rigidizare    

 Traverse nepuntite    

 Platbenzi    

 Inimi    

 

   Notă:    

    Tabelele cu limitele admisibile ale uzurii trebuie să fie anexate la programul de inspecţie.   

 

   11. Firma care efectuează măsurătorile de grosime   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice modificările, dacă este cazul, în 

legătură cu informaţiile privind firma care efectuează măsurătorile de grosime prevăzute în 

Chestionarul pentru planificarea inspecţiei.   

 

   12. Istoricul avariilor cu privire la navă   
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    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să furnizeze, prin utilizarea tabelelor de mai jos, 

detaliile cu privire la avariile corpului navei produse cel puţin în ultimii trei ani în dreptul tancurilor de 

marfă şi de balast, precum şi a spaţiilor goale din zona de marfă. Aceste avarii fac obiectul inspecţiei.    

 

Avariile corpului navei după poziţia lor pe navă   

       

 

Numărul sau 

zona tancului sau 

spaţiului 

Cauza 

posibilă, 

dacă se 

cunoaşte 

Descrierea 

avariilor 
Poziţia Reparaţie 

Data  

reparaţiei 

       

       

       

       

       

 

Istoricul avariilor(dacă este posibil) cu privire la corpul navelor surori sau navelor  

similare în raport cu avariile legate de proiectare   

       

 

Numărul sau 

zona tancului sau 

spaţiului 

Cauza 

posibilă, 

dacă se 

cunoaşte 

Descrierea 

avariilor 
Poziţia Reparaţie 

Data  

reparaţiei 

       

       

       

       

       

 

   13. Zone identificate cu coroziune substanţială la inspecţiile anterioare   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice zonele unde s-a constatat coroziune 

substanţială la inspecţiile anterioare.   

 

   14. Zone critice de structură şi zone suspecte   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să indice zonele critice de structură şi zonele 

suspecte, în cazul în care sunt disponibile informaţii.   

 

   15. Alte observaţii şi date relevante   

 

    Această secţiune din programul de inspecţie trebuie să furnizeze orice alte observaţii şi date 

relevante cu privire la inspecţie.   
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Apendici   

 

    Apendice 1 - Lista de planuri   

 

    Prevederile paragrafului 5.1.3.2 prevăd să se asigure planurile principale de construcţie a tancurilor 

de marfă şi de balast (desene de eşantionaj), inclusiv informaţiile privind utilizarea oţelurilor de înaltă 

rezistenţă la tracţiune (HTS). Acest apendice al programului de inspecţie trebuie să indice şi să conţină 

o listă a planurilor principale de construcţie care fac parte din programul de inspecţie.   

 

    Apendice 2 - Chestionar pentru planificarea inspecţiei   

 

    Chestionarul pentru planificarea inspecţiei (anexa 6B), care a fost transmis de către proprietarul 

navei, trebuie să fie anexat la programul de inspecţie.   

 

    Apendice 3 - Alte documente   

 

    Această parte din programul de inspecţie trebuie să indice orice alte documente care fac parte din 

plan.   

 

    Întocmit de către proprietarul navei împreună cu Administraţia conform prevederilor de la 5.1.3.   

 

    

  Data: . . . . . . . . . . . . . 

  (numele şi semnătura reprezentantului autorizat al proprietarului navei) 

  Data: . . . . . . . . . . . . . 

  (numele şi semnătura reprezentantului autorizat al Administraţiei) 
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ANEXA Nr. 6B 

 

CHESTIONAR PENTRU PLANIFICAREA INSPECŢIEI   

 

    Următoarele informaţii dau posibilitatea proprietarului navei ca împreună cu Administraţia să 

elaboreze un Plan de inspecţie care să îndeplinească cerinţele din Cod. Este esenţial ca, atunci când se 

completează prezentul chestionar, proprietarul navei să furnizeze informaţii actualizate. Acest 

chestionar, atunci când este completat, trebuie să asigure toate informaţiile şi materialele cerute de 

prezenta rezoluţie.   

 

1. Caracteristicile navei   

 

    Numele navei:   

    Numărul IMO:   

    Statul de pavilion:   

    Portul de înmatriculare:   

    Proprietarul navei:   

    Organizaţia recunoscută (RO):   

    Tonaj brut:   

    Deadweight (tone metrice):   

    Data de livrare a navei:   

 

2. Informaţii privind asigurarea accesului în vederea efectuării inspecţiilor amănunţite şi a 

măsurătorilor de grosime:   

 

    În tabelul de mai jos, proprietarul navei trebuie să indice mijloacele de acces la elementele 

structurale care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi a măsurătorilor de grosime. O inspecţie 

amănunţită este o examinare a detaliilor elementelor structurale pe care inspectorul desemnat este în 

măsură să le inspecteze vizual de aproape, şi anume sunt de preferat acele detalii aflate în raza atingerii 

cu mâna.   

         

 
Nr. 

tancului 
Structura 

Tanc  

de marfă 

(M)/  

de balast 

(B) 

Schele 

temporare 
Plute Scări 

Acces 

direct 

Alte mijloace  

(a se preciza) 

 F.P. Picul prova       

 A.P. Picul pupa       

 
Tancuri 

laterale 

superioare 

Structura sub 

punte 

      

 Înveliş bordaj       

 Traverse de fund       

 Longitudinale       

 Traverse       

 
Tancuri 

centrale 

Structura sub 

punte 

      

 Traverse de fund       

 Traverse       
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Istoricul mărfurilor cu conţinut de sulf H2S sau al mărfurilor încălzite pe ultimii trei ani 

împreună cu indicarea dacă marfa a fost încălzită sau nu a fost încălzită şi, dacă este posibil, 

Formularele de date privind siguranţa materialului (MSDS) 

  

  

  

  

  

 

3. Inspecţii efectuate de către proprietarul navei   

 

    Utilizând un format similar aceluia prezentat în tabelul de mai jos (care este dat ca exemplu), 

proprietarul navei trebuie să furnizeze detaliile rezultatelor inspecţiilor lui efectuate în ultimii trei ani 

pentru toate tancurile de marfă şi de balast, precum şi pentru toate spaţiile goale situate în zona de 

marfă, inclusiv tancurile din pic.   

 

       

 Nr. tancului 

Protecţia  

anticoro-

zivă  

(1) 

Extinderea 

acoperirii 

de 

protecţie  

(2) 

Starea 

acoperirii 

de 

protecţie  

(3) 

Deteriorare 

a  

construcţiei  

(4) 

Istoricul 

avariei  

tancului  

(5) 

 
Tancuri centrale de 

marfă 

     

 
Tancuri laterale de 

marfă 

     

 Tancuri de reziduuri      

 Tancuri de balast      

 Picul prova      

 Picul pupa      

 Spaţii diverse:      

 

   Notă:    

 

    Se indică tancurile care sunt utilizate pentru hidrocarburi/balast.   

 

   1) HC = acoperire de protecţie dură; SC = acoperire de protecţie moale; NP = fără protecţie   

 

   2) U = partea superioară; M = partea din mijloc; L = partea inferioară; C = în întregime 

   

   3) G = bună; F = satisfăcătoare; P = nesatisfăcătoare; RC = reacoperită (în ultimii trei ani)  

   

   4) N = fără deteriorări constatate; Y = deteriorări constatate,  

descrierea constatărilor va fi anexată la acest chestionar   

 

   5) DR = avarii şi reparaţii; L = scurgeri  

       CV = transformare (descrierea va fi anexată la acest chestionar)   

                                                             
 Se face referire la Rezoluţia MSC.150(77) referitoare la Recomandarea Formularele de date privind siguranţa 
pentru materiale periculoase (MSDS) pentru mărfurile prevăzute în anexa I la Convenţia MARPOL şi 
combustibilul lichid pentru motoare navale.   
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Numele reprezentantului 

proprietarului navei: 

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

 Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Rapoarte de inspecţie ale controlului statului portului   

  

 

Lista rapoartelor de inspecţie a controlului statului portului, care conţin deficienţe referitoare la 

elementele structurale ale corpului navei şi informaţii corespunzătoare cu privire la remedierea acestor 

deficienţe: 

  

  

  

  

  

  

 

Sistemul de management al siguranţei   

  

 
Lista neconformităţilor în legătură cu întreţinerea corpului navei, inclusiv măsurile corective 

corespunzătoare: 

  

  

  

  

  

 

Numele şi adresa firmei autorizată să efectueze măsurătorile de grosime:   
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ANEXA Nr. 7  

 

PROCEDURI PENTRU AUTORIZAREA UNEI FIRME ANGAJATE ÎN EFECTUAREA 

MĂSURĂTORILOR DE GROSIME LA ELEMENTELE STRUCTURALE ALE CORPULUI 

NAVEI   

 

   1. Aplicare   

 

    Aceste Instrucţiuni se aplică la autorizarea firmei care se intenţionează a fi angajată pentru 

efectuarea măsurătorilor de grosime la elementele structurale ale corpului navelor.   

 

   2. Proceduri de autorizare   

 

    Transmiterea documentelor  

  

   2.1. Următoarele documente trebuie să fie transmise unei organizaţii recunoscute de către 

Administraţie în scopul aprobării:  

  

   .1 descrierea generală a firmei, de exemplu structură de organizare şi administrare;   

 

   .2 experienţa firmei în ceea ce priveşte efectuarea măsurătorilor de grosime la elementele structurale 

ale corpului navelor;   

 

   .3 lista cu profesiile specialiştilor, şi anume experienţa în calitate de operator în efectuarea 

măsurătorilor de grosime, cunoştinţe tehnice şi experienţă cu privire la elementele structurale ale 

corpului navelor etc. Operatorii trebuie să aibă calificarea conform unei norme industriale recunoscute 

pentru examinarea nedistructivă (NDT);   

 

   .4 echipamentul utilizat la efectuarea măsurătorile de grosime, cum ar fi echipamentul de examinare 

cu ultrasunete şi metodele pentru întreţinerea sau calibrarea lor;   

 

   .5 un ghid pentru operatorii care efectuează măsurătorile de grosime;   

 

   .6 programe de instruire pentru specialiştii care efectuează măsurătorile de grosime; şi   

 

   .7 formularul de înregistrare a măsurătorii în conformitate cu metodele recomandate pentru 

efectuarea măsurătorilor de grosime (a se vedea anexa 10).   

 

    Auditarea firmei   

 

   2.2. Dacă documentele care au fost transmise sunt considerate satisfăcătoare, firma trebuie să fie 

auditată pentru verificarea că organizarea şi administrarea acesteia corespund datelor conţinute în 

documentele transmise şi dacă aceasta poate să efectueze măsurătorile de grosime la elementele 

structurale ale corpului navelor.   

 

   2.3. Certificarea este condiţionată de demonstrarea la bordul navei a capacităţii de efectuare a 

măsurătorilor de grosime, precum şi de rapoartele privind măsurătorile de grosime care conţin rezultate 

satisfăcătoare.   

 

   3. Certificarea   

 

   3.1. După obţinerea rezultatelor satisfăcătoare atât la auditarea firmei conform prevederilor de la 2.2. 

cât şi la probele demonstrative conform prevederilor de la 2.3, Administraţia va elibera un certificat de 
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aprobare, precum şi un aviz care atestă că sistemul utilizat de firmă pentru efectuarea măsurătorilor de 

grosime a fost aprobat.   

 

   3.2. Reînnoirea sau confirmarea certificatului trebuie să fie efectuată la intervale de timp care nu 

depăşesc trei ani de la verificarea că sunt menţinute condiţiile iniţiale.   

 

   4. Raportarea oricărei modificări la sistemul utilizat pentru efectuarea măsurătorilor de 

grosime autorizate   

 

    În cazul în care se efectuează vreo modificare la sistemul utilizat de firmă pentru efectuarea 

măsurătorilor de grosime, această modificare trebuie să fie imediat raportată organizaţiei recunoscută 

de către Administraţie. O nouă auditare trebuie să fie efectuată dacă organizaţia recunoscută de 

Administraţie consideră necesar.   

 

   5. Retragerea autorizării   

 

    Autorizarea poate fi anulară şi certificarea retrasă în următoarele cazuri:   

 

   .1 dacă măsurătorile au fost incorect efectuate sau rezultatele au fost incorect comunicate;   

 

   .2 dacă inspectorul a constatat vreo deficienţă la sistemul aprobat care este utilizat de firmă pentru 

efectuarea măsurătorilor de grosime; şi   

 

   .3 dacă firma nu a informat Administraţia cu privire la modificările prevăzute la paragraful 4.   
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ANEXA Nr. 8  

 

PRINCIPII APLICABILE LA ÎNTOCMIREA RAPOARTULUI DE INSPECŢIE   

 

    În principiu, la petrolierele care fac obiectul Codului, inspectorul/inspectorii trebuie să includă 

următoarele informaţii în raportul de inspecţie cu privire la elementele structurale ale corpului navei şi 

la instalaţiile cu tubulaturi, dacă este relevant pentru inspecţie.   

Structura conținutului raportului poate diferi în funcție de sistemul de raportare al Administrației.  

 

   1. Generalităţi   

 

   1.1. Un raport de inspecţie trebuie să fie întocmit în următoarele cazuri:  

  

   .1 în legătură cu începerea, continuarea şi/sau terminarea inspecţiilor periodice ale corpului navei, şi 

anume inspecţiile anuale, intermediare şi de reînnoire, după caz;   

 

   .2 dacă au fost constatate deteriorări sau defecte la elementele structurale;   

 

   .3 dacă au fost efectuate reparaţii, înlocuiri sau modificări; şi   

 

   .4 dacă s-a impus sau a fost anulată condiţia (recomandarea) de menţinere a clasei.   

 

   1.2. Raportul de inspecţie trebuie să furnizeze:   

 

   .1 dovada că inspecţiile prevăzute au fost efectuate în conformitate cu cerinţele aplicabile;   

 

   .2 documentaţia cu privire la inspecţiile efectuate, inclusiv constatările, reparaţiile efectuate şi 

condiţia (recomandarea) de menţinere a clasei impusă sau anulată;   

 

   .3 înregistrările inspecţiilor, inclusiv măsurile luate, care vor face parte dintr-un sistem de înregistrări 

de documente care poate fi prezentat la un audit. Rapoartele de inspecţie trebuie să fie păstrate în 

dosarul raportului de inspecţie care trebuie să fie disponibil la bordul navei;   

 

   .4 informaţiile pentru planificarea viitoarelor inspecţii; şi   

 

   .5 informaţiile care pot fi utilizate pentru respectarea regulilor şi indicaţiilor în ceea ce priveşte 

menţinerea clasei.   

 

   1.3. Dacă o inspecţie este împărţită între diferite puncte de inspecţie, trebuie să fie întocmit un raport 

pentru fiecare parte de inspecţie. O listă a elementelor care fac obiectul inspecţiei, împreună cu 

constatările corespunzătoare şi indicarea dacă s-a constatat că elementul este într-o stare satisfăcătoare, 

trebuie să fie pusă la dispoziţia următorului inspector desemnat înaintea continuării sau terminării 

inspecţiei. Măsurătorile de grosime şi probele tancului trebuie să fie enumerate de asemenea pentru 

următorul inspector.   

 

   2. Volumul inspecţiei   

 

   2.1. Indicarea compartimentelor care au făcut obiectul unei inspecţii generale.   

 

   2.2. Indicarea locurilor din fiecare tanc, în cazul în care s-a efectuat o inspecţie amănunţită, împreună 

cu informaţiile asupra mijloacelor de acces utilizate.   

 

   2.3. Indicarea locurilor, din fiecare tanc, în care s-au efectuat măsurători de grosime.   
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   Notă:    

 

Indicarea locurilor care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi măsurătorilor de grosime trebuie să 

includă, cel puţin, o confirmare cu descrierea diferitelor elemente structurale care corespund 

cerinţelor prevăzute în această parte din anexa B, ţinând seama de tipul de inspecţie periodică şi 

vârsta navei.   

 

    Dacă se prevede doar o inspecţie parţială, de exemplu un cadru transversal întărit sau o traversă de 

punte, atunci indicarea trebuie să includă poziţia din fiecare tanc de balast şi de marfă prin menţionarea 

numărului de coastă.   

 

   2.4. La zonele din tancurile unde acoperirea de protecţie se constată că este într-o stare bună şi 

volumul inspecţiilor amănunţite şi/sau măsurătorilor de grosime a fost stabilit în mod special, trebuie 

să fie indicate structurile care fac obiectul examinării speciale.   

 

   2.5. Indicarea tancurilor supuse probei tancului.  

  

   2.6. Indicarea instalaţiilor cu tubulaturi de pe punte, inclusiv a tubulaturii de spălare cu ţiţei (COW), 

precum şi a tubulaturii de balast din cadrul tancurilor de marfă şi de balast, a tunelur ilor de tubulaturi, 

coferdamurilor şi spaţiilor goale unde:   

 

   .1 au fost efectuate examinarea, inclusiv examinarea internă a tubulaturii cu valvule şi accesorii, şi 

măsurătorile de grosime, după caz; şi   

 

   .2 a fost efectuată proba de funcţionare la presiunea nominală.   

 

   3. Rezultatele inspecţiei   

 

   3.1. Tipul, volumul şi starea acoperirii de protecţie din fiecare tanc, după caz (BUNĂ, 

SATISFĂCĂTOARE sau NESATISFĂCĂTOARE).  

  

   3.2. Starea elementelor structurale din fiecare compartiment cu următoarele informaţii, după caz:  

  

   .1 Indicarea constatărilor, cum ar fi:  

  

     .1 coroziune, cu descrierea locului, tipului şi extinderii;   

 

     .2 zonele cu coroziune substanţială;   

 

    .3 fisuri/crăpături, cu descrierea locului şi extinderii;   

 

    .4 flambaj, cu descrierea locului şi extinderii; şi   

 

    .5 deformări, cu descrierea locului şi extinderii;   

 

   .2 Indicarea compartimentelor în care nu s-au constatat deteriorări/defecte ale elementelor 

structurale. Raportul poate fi completat cu schiţe/fotografii;   

 

   .3 Raportul măsurătorilor de grosime trebuie să fie verificat şi semnat de către inspectorul care a 

controlat măsurătorile la bordul navei; şi  

 

   .4 Rezultatul evaluării rezistenţei longitudinale a corpului petrolierelor cu lungimea mai mare sau 

egală cu 130 m şi vârsta peste 10 ani. Următoarele date trebuie să fie incluse, după caz:   
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    .1 ariile secţiunii transversale, măsurate şi iniţiale, ale structurii longitudinale de punte şi de 

fund;   

 

    .2 reducerea ariilor secţiunii transversale ale structurii longitudinale de punte şi de fund; şi   

 

     .3 detalii privind înlocuirile şi consolidările efectuate, dacă este relevant (a se vedea 4.2).   

 

   4. Măsuri luate în urma constatărilor   

 

   4.1. Dacă inspectorul desemnat consideră că sunt necesare reparaţii, fiecare element care va fi reparat 

trebuie să fie indicat într-un raport de inspecţie. De fiecare dată când se efectuează reparaţii, trebuie să 

fie consemnate detaliile cu privire la reparaţiile efectuate şi să se facă o trimitere specială la elementele 

corespunzătoare din lista numerotată.   

 

   4.2. Reparaţiile efectuate trebuie să fie consemnate cu indicarea:   

 

   .1 compartimentului;   

 

   .2 elementului structural;   

 

  .3 metodei de reparaţie (şi anume reînnoirea sau modificarea), inclusiv:   

 

     1. gradul oţelului şi eşantionajele (dacă este diferit de acela original); şi   

 

     2. schiţe sau fotografii ale avariilor sau reparaţiilor, după caz;   

 

   .4 volumului reparaţiilor; şi   

 

    .5 încercărilor din cadrul examinării nedistructive (NDT)/încercărilor.   

 

   4.3. În cazul în care reparaţiile nu au fost terminate în momentul inspecţiei, trebuie să fie impusă 

condiţia de menţinere a clasei/recomandare, cu o limită de timp specifică pentru reparaţii. Pentru a 

furniza informaţiile corecte şi sigure inspectorului desemnat cu efectuarea inspecţiei de reparaţii, 

condiţia de menţinere a clasei/recomandarea trebuie să fie suficient de detaliată cu indicarea fiecărui 

element structural ce va fi reparat. La indicarea reparaţiilor extinse, se pot face trimiteri la raportul de 

inspecţie.   
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ANEXA Nr. 9  

 

RAPORTUL DE EVALUARE A STĂRII NAVEI  

(RAPORTUL SINTETIC AL DATELOR PRIVIND CORPUL) 
 

Eliberat la terminarea inspecţiei de reînnoire   

 

 

    Caracteristici generale   

 

    

 
Numele navei: Numărul de identificare atribuit de  

Administraţie/organizaţia recunoscută: 

 Numărul IMO: 

 
 

Portul de înmatriculare: 

 

Pavilionul naţional: 

 

 

Deadweightul  

(tone metrice) 

  

Tonaj brut: 

 
 

 

       Naţional:  

       Certificat ITC (1969): 

 Data construcţiei: Simbolul de clasă: 

 
 

Data transformării majore:  

 Tipul transformării:  

   

   1. Subsemnatul a examinat şi a considerat satisfăcătoare rapoartele de inspecţie şi documentele 

menţionate mai jos.   

 

   2. O descriere scurtă a inspecţiei este anexată la Foaia nr. 2.   

 

   3. Inspecţia de reînnoire a fost încheiată în conformitate cu prezentul Cod la data de . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . .   

    

 

Raportul de evaluare a stării navei  

(raportul sintetic al datelor privind 

corpul) întocmit de 

Nume  

Semnătura 

Funcţia 

 Sediul Data  

 
Raportul de evaluare a stării navei  

verificat de 

Nume  

Semnătura 

Funcţia 

 Sediul Data  

 

    Rapoarte şi documente anexate:   

   1)    

   2)    

   3)    

   4)    

   5)    

   6)    
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    Conţinutul raportului de evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor privind corpul)  

    

 Partea 1 - Caracteristicile navei: - Vezi pagina de dinainte 

 Partea 2 - Generalităţi: - Unde şi cum a fost efectuată inspecţia 

 Partea 3 - Inspecţia amănunţită: - Volumul (indicarea tancurilor) 

 Partea 4 - Sistemul de tubulaturi de marfă şi de balast 

 

- Examinat  

- Încercat în funcţiune 

 Partea 5 - Măsurătorile de grosime: 
- Raportul privind măsurătorile de 

grosime 

   - Scurtă descriere a locurilor măsurate 

   

- Formular separat cu indicarea spaţiilor 

cu coroziune substanţială şi cu 

indicarea: 

               - reducerii grosimii 

               - gradului de coroziune 

 Partea 6 - Sistemul de protecţie anticorozivă a tancului: - Formular separat cu indicarea: 

   - amplasării acoperirii de protecţie 

   
     - stării acoperirii de protecţie  

(dacă există) 

 Partea 7 - Reparaţii - Indicarea spaţiilor sau zonelor 

 
Partea 8 - Condiţii de menţinere a clasei (recomandări) 

/Cerinţe impuse de statul de pavilion: 
 

 Partea 9 - Note: - Defecte acceptabile 

   

- Orice puncte supuse atenţiei la 

viitoarele inspecţii, de exemplu zonele 

suspecte 

   

- Inspecţia anuală/intermediară extinsă 

datorită deteriorării acoperirii de 

protecţie 

 Partea 10 

- Rezultatele evaluării rezistenţei longitudinale a 

navei (la petrolierele cu lungimea mai mare sau 

egală cu 130 m şi vârsta peste 10 ani) 

 

 
Partea 11 - Concluzii - Declaraţie cu privire la evaluarea sau 

verificarea raportului de inspecţie 

 

    Volumul măsurătorilor de grosime   

 

    Se face referire la raportul măsurătorilor de grosime:   

     

 
Poziţia tancurilor/zonelor1 cu coroziune substanţială sau a 

zonelor cu puncte de rugină profundă3 

Reducerea  

grosimii  

(%) 

Gradul de  

coroziune2 

Observaţii:  

(de ex. vezi  

schemele  

anexate) 

     

 

   Note:    

   1. Coroziune substanţială, şi anume 75%-100% din limitele acceptabile de uzură.   

 

   2. P = rugină în puncte (piting) C = coroziune în general   
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   3. Se va lua în considerare orice tablă a fundului navei care are o intensitate a pitingului de 20% sau 

mai mult, cu uzură în limitele coroziunii substanţiale sau care are o adâncime medie a ruginii în puncte 

(piting) de 1/3 sau mai mult din grosimea efectivă a tablei.   

 

    Sistemul de protecţie anticorozivă la tanc   

     

 Nr. tancului1 
Sistemul de protecţie 

anticorozivă la tanc 2 

Starea 

acoperirii de 

protecţie3 

Observaţii 

     

 

   Note:    

 

   1. Toate tancurile de balast separat şi tancurile de marfă/balast combinate trebuie să fie indicate. 

   

   2. C = acoperire de protecţie NP = fără protecţie   

 

   3. Starea acoperirii de protecţie conform următorului standard:   

 

    BUNĂ - starea care prezintă doar puncte mici de rugină;   

 

    SATISFĂCĂTOARE - starea care prezintă discontinuităţi ale acoperirii de protecţie localizate la 

marginile întăriturilor şi îmbinărilor de sudură şi/sau rugină uşoară pe 20% sau mai mult din zonele 

examinate, dar fără a se ajunge la starea NESATISFĂCĂTOARE.   

 

    NESATISFĂCĂTOARE - starea care prezintă deteriorarea generală a acoperirii de protecţie pe 20% 

sau mai mult din zonele examinate, sau starea de rugină avansată pe 10% sau mai mult din zonele 

examinate.   

 

    Dacă se constată starea mai puţin BUNĂ trebuie să se procedeze la inspecţii anuale extinse. Acest 

lucru se va nota în partea 9 din Raportul de evaluare a stării navei (raportul sintetic al datelor privind 

corpul).   
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Rezultatul evaluării rezistenţei longitudinale a corpului navei la petroliere cu lungimea mai mare  

sau egală cu 130 m şi cu vârsta mai mare de 10 ani  
(din secţiunile 1, 2 şi 3 de mai jos, se va completa numai secţiunea aplicabilă)   

 

   1. Această secţiune se aplică navelor indiferent de data construcţiei: Ariile secţiunii transversale a 

structurii longitudinale de punte (învelişul punţii şi longitudinalele punţii) şi a structurii longitudinale 

de fund (învelişul exterior al fundului şi longitudinalele fundului) a corpului navei au fost calculate pe 

baza măsurării grosimii elementelor structurale, înlocuite sau întărite, după caz, în timpul inspecţiei de 

reînnoire a Certificatului de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfă sau a Certificatului de 

siguranţă pentru nava de marfă (inspecţia de reînnoire SC) efectuate cel mai recent după ce nava a 

împlinit vârsta de 10 ani şi s-a constatat că reducerea ariei secţiunii transversale nu depăşeşte 10% din 

aria iniţială, aşa cum se indică în următorul tabel:   

 

Tabelul 1 - Aria secţiunii transversale a structurii longitudinale a corpului navei   

      

  Măsurată Iniţială Reducere 

 
Secţiunea transversală 1 

Structura longitudinală de punte cm2 cm2 cm2(%) 

 Structura longitudinală de fund cm2 cm2 cm2(%) 

 
Secţiunea transversală 2 

Structura longitudinală de punte cm2 cm2 cm2(%) 

 Structura longitudinală de fund cm2 cm2 cm2(%) 

 
Secţiunea transversală 3 

Structura longitudinală de punte cm2 cm2 cm2(%) 

 Structura longitudinală de fund cm2 cm2 cm2(%) 

 

   2. Această secţiune se aplică navelor construite la 1 iulie 2002 sau după această dată: Modulele de 

rezistenţă ale secţiunii transversale a corpului navei au fost calculate pe baza măsurării grosimii 

elementelor structurale, înlocuite sau întărite, după caz, în timpul inspecţiei de reînnoire a SC efectuată 

cel mai recent după ce nava a împlinit vârsta de 10 ani, în conformitate cu prevederile paragrafului 

2.2.1.1. din anexa 12, şi după ce s-a constatat că acestea se află în limitele lor de reducere stabilite de 

către Administraţie, ţinând seama de recomandările adoptate prin Rezoluţia IMO MSC.108(73): 

90% din modulul de rezistență în secțiune transversală prescrisă pentru noile construcții specificate în 

Prescripțiile uniforme IACS S7 (C = 1,0Cn trebuie utilizat pentru acest calcul) sau IACS S11, care este 

mai mare, aşa cum se indică în următorul tabel:   

 

Tabelul 2 - Modulul de rezistenţă al secţiunii transversale a corpului navei   

      

   Zact (cm3)1 Zcerut (cm3)2 Observaţii 

 
Secţiunea transversală 1 

Punte superioară    

 Fund    

 
Secţiunea transversală 2 

Punte superioară    

 Fund    

 
Secţiunea transversală 3 

Punte superioară    

 Fund    

 

   Note:    

 

   1. Zact înseamnă modulele reale de rezistenţă ale secţiunii transversale a corpului navei, calculate pe 

baza măsurării grosimii elementelor structurale, înlocuite sau întărite, după caz, în timpul inspecţiei de 

reînnoire SC, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.2.1.1 din anexa 12.   
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   2. Zcerut înseamnă limita reducerii rezistenţei longitudinale la încovoiere de la nave, calculată în 

conformitate cu prevederile paragrafului 2.2.1.1 din anexa 12.   

 

    Foile de calcul pentru Zact se vor anexa acestui raport.   

 

   3. Această secţiune se aplică navelor construite înainte de 1 iulie 2002: Modulele de rezistenţă ale 

secţiunilor transversale a corpului navei au fost calculate pe baza măsurării grosimii elementelor 

structurale înlocuite sau întărite, după caz, în timpul inspecţiei de reînnoire SC efectuată cel mai recent 

după ce nava a împlinit vârsta de 10 ani, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.2.1.2 din anexa 

12, şi după ce s-a constatat că acestea respectă criteriile cerute de Administraţie şi că Zact nu este mai 

mic decât Zmc (definit la nota 2 de mai jos) aşa cum s-a specificat în apendicele 2 din anexa 12, 

conform următorului tabel.   

    Se descriu criteriile de acceptare pentru modulele de rezistenţă minime ale corpului navei care sunt 

aplicabile navelor aflate în exploatare şi care sunt cerute de Administraţie sau de organizaţia 

recunoscută.   

 

Tabelul 3 - Modulul de rezistenţă al secţiunii transversale a corpului navei   

      

   Zact(cm3)1 Zmc(cm3)2 Observaţii 

 
Secţiunea transversală 1 

Punte superioară    

 Fund    

 
Secţiunea transversală 2 

Punte superioară    

 Fund    

 
Secţiunea transversală 3 

Punte superioară    

 Fund    

 

   Note:    

 

1. Aşa cum s-a definit la nota 1 din tabelul 2.   

 

   2. Zmc reprezintă limita admisibilă de reducere a modulului de rezistenţă minimă, calculat în 

conformitate cu prevederile paragrafului 2.2.1.2 din anexa 12.   
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ANEXA Nr. 10  

 

METODE RECOMANDATE PENTRU EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR DE GROSIME 

LA PETROLIERE ALTELE DECÂT PETROLIERELE CU DUBLU CORP 

 

Generalităţi 

 

   1. Aceste metode trebuie să fie utilizate pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime, aşa cum se 

prevede în anexele 2 şi 4.   

 

   2. Formularele de raportare TM1-T, TM2-T(i), TM2-T(ii), TM3-T, TM4-T, TM5-T şi TM6-T, 

prezentate în apendicele 2, trebuie să fie utilizate pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime şi a 

reducerii maxime admisibile. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document 

anexat.   

 

   3. Apendicele 3 conţine schiţe ajutătoare şi instrucţiuni referitoare la formularele de raportare şi 

cerinţele pentru măsurătorile de grosime.   

 

   4. Formularele de raportare trebuie, dacă este cazul, să fie suplimentate cu datele prezentate în 

schiţele elementelor structurale.   
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Apendice 1   

 

     

CARACTERISTICI GENERALE   

 

    Numele navei: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………..  

    Numărul IMO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………   

    Numărul de identificare atribuit de societatea de clasificare sau Administraţie: . . . . . . . . . . . . . . . . .    

    Portul de înmatriculare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

    Tonajul brut: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..   

    Deadweight: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ………..   

    Data construirii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….   

    Societatea de clasificare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Numele firmei care a efectuat măsurătorile de grosime: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Firma care a efectuat măsurătorile de grosime este autorizată de:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Numărul certificatului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .   

    Certificat valabil de la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

    Locul efectuării măsurătorii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Prima dată la care s-au efectuat măsurători: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Ultima dată la care s-au efectuat măsurători: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Inspecţia de reînnoire sau inspecţia intermediară* este planificată: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Detalii cu privire la echipamentul de măsurare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    Calificarea operatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 Număr raport: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  care cuprinde un număr de. . . . . . . . . . . . . pagini 

 Numele operatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Numele inspectorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Semnătura operatorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Semnătura inspectorului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Ştampila oficială a firmei . . . . . . . . . . . . . . . . .  Administraţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..  

 
 

Ştampila oficială: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   * Se şterge după caz.   
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Apendice 2   

RAPORT PRIVIND MĂSURĂTORILE DE GROSIME 

TM1-T 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la toate tablele punţii, la toate tablele fundului sau tablele bordajului*  
 

Numele navei . . . . . . . . . . . . . Numărul IMO……………. Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . . . . .  

 
POZIŢIE 

FILĂ 
  

 

POZIŢIE 
TABLĂ 

Nr. 
sau 
lit.  

Grosimea 
Iniţială 
(mm) 

Valoare înregistrată la prova Valoare înregistrată la pupa 
Reducere 

medie  
% 

Red. max. 
admisibilă 

(mm)  Măsurători 
Reducere  

Bb 
Reducere  

Tb 
Măsurători 

Reducere  
Bb 

Reducere  
Tb 

 Bb Tb mm % mm % Bb Tb mm %  mm % Bb Tb  

 
a 12-a din 
prova 

                
 

 a 11-a                  

 a 10-a                  

 a 9-a                  

 a 8-a                  

 a 7-a                  

 a 6-a                  

 a 5-a                  

 a 4-a                  

 a 3-a                  

 a 2-a                  

 prima                  

 
La mijlocul 
navei 

                
 

 
Prima din 
pupa 

                
 

 a 2-a                  

 a 3-a                  

 a 4-a                  
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 a 5-a                  

 a 6-a                  

 a 7-a                  

 a 8-a                  

 a 9-a                  

 a 10-a                  

 a 11-a                  

 a 12-a                  

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se şterge după caz.   
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   Note la raportul TM1-T:    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat la înregistrarea măsurătorilor de grosime după cum urmează:   

 

    .1 Toate tablele punţii de rezistenţă din zona de marfă;   

 

    .2 Toate tablele chilei, învelişul exterior al fundului şi tablele santinei din zona de marfă;   

 

    .3 Tablele bordajului, inclusiv filele care sunt expuse la vânt şi apă şi sunt situate în exteriorul 

zonei de marfă; şi   

 

    .4 Toate filele selectate care sunt expuse la vânt şi apă şi sunt situate în zona de marfă.   

 

   2. Poziţia filei de tablă trebuie să fie indicată în mod clar, după cum urmează:   

 

    .1 Pentru puntea de rezistenţă, se indică numărul filei de tablă situată în interior în raport cu 

tabla lăcrimară;   

 

    .2 Pentru tabla fundului se indică numărul filei de tablă situată în exterior în raport cu chila; şi   

 

    .3 Pentru tablele bordajului se indică numărul filei de tablă de sub fila de centură precum şi 

litera aşa cum se arată pe desfăşurata bordajului exterior.   

 

   3. La petroliere, trebuie să fie înregistrate toate filele tablelor punţii, iar la mineraliere/petroliere 

trebuie să fie înregistrate numai filele tablelor punţii din exteriorul liniei deschiderilor.   

 

   4. Trebuie să fie efectuate măsurători în zonele prova şi pupa ale tuturor tablelor şi dacă tablele 

intersectează construcţiile de delimitare a tancului de marfă sau de balast, trebuie să fie efectuate 

măsurători separate pentru zona de înveliş din dreptul fiecărui tip de tanc.   

 

   5. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   6. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   
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TM2-T(i) 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la tablele bordajului şi punţii (una, două sau trei secţiuni transversale)   
 

    Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . .   

 TABLELE PUNŢII DE REZISTENŢĂ ŞI A FILEI DE CENTURĂ 

  
PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 

CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  
. . . 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

 
POZIŢIE FILĂ 

Nr. 
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea ini- 

ţială 

Redu- 
cere 

maximă 
admisi- 

bilă 

Măsură- 
tori  

Redu-
cere  
Bb 

Redu-
cere  
Tb 

Nr. 
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea ini- 

ţială 

Redu- 
cere 

maximă 
admisi- 

bilă 

Măsură- 
tori  

Redu-
cere  
Bb 

Redu-
cere  
Tb 

Nr. 
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea ini- 

ţială 

Redu- 
cere 

maximă 
admisi- 

bilă 

Măsură- 
tori  

Redu-
cere  
Bb 

Redu-
cere  
Tb 

 mm mm Bb Tb mm % mm % mm mm Bb Tb mm % mm % mm mm Bb Tb mm % mm % 

 
Tabla lăcrimară                            

 
Prima filă din 
interior 

                           

 a 2-a                            

 a 3-a                            

 a 4-a                            

 a 5-a                            

 a 6-a                            

 a 7-a                            

 a 8-a                            

 a 9-a                            

 a 10-a                            

 a 11-a                            

 a 12-a                            

 a 13-a                            

 a 14-a                            

 
Fila centrală                            

 
Fila de centură                            
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TOTAL ZONA 

SUPERIOARĂ 

                           

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM2-T(i):    

 

      1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

secţiunile transversale ale tablelor punţii de rezistenţă şi filei de centură:   

 

    Una, două sau trei secţiuni din zona de marfă, care să conţină elementele structurale (1), (2) şi (3), 

aşa cum se arată în schiţele secţiunilor transversale tipice, cu indicarea elementelor longitudinale şi 

transversale, (apendicele 3).   

 

   2. La petroliere, trebuie să fie înregistrate toate filele tablelor punţii, iar la mineraliere/petroliere 

trebuie să fie înregistrate numai filele tablelor punţii din exteriorul liniei deschiderilor.   

 

   3. Zona superioară cuprinde tablele punţii, tabla lăcrimară şi fila de centură (inclusiv tabla gutieră 

rotunjită).   

 

   4. Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători.   

 

   5. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   6. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   
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TM2-T(ii)   

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la tablele bordajului şi punţii (una, două sau trei secţiuni transversale) 
 

   Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . .  

 TABLELE BORDAJULUI 

  
PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ  

CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ  
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ  
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

 POZIŢIE 
FILĂ 

Nr.  
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea ini- 

ţială 

Redu-  
cere 

maximă 
admisi- 

bilă 

Măsură-  
tori  

Redu-  
cere  
Bb 

Redu-  
cere  
Tb 

Nr.  
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea ini- 

ţială 

Redu-  
cere 

maximă 
admisi- 

bilă 

Măsură-  
tori  

Redu- 
cere  
Bb 

Redu-  
cere  
Tb 

Nr.  
sau 
lite- 
ră 

Grosi- 
mea ini- 

ţială 

Redu-  
cere  

maximă 
admisi- 

bilă 

Măsură- 
tori  

Redu-  
cere  
Bb 

Redu-  
cere  
Tb 

 mm mm Bb Tb mm % mm % mm mm Bb Tb mm % mm % mm mm Bb Tb mm % mm % 

 

Prima filă  
din interior 

                           

 a 2-a                            

 a 3-a                            

 a 4-a                            

 a 5-a                            

 a 6-a                            

 a 7-a                            

 a 8-a                            

 a 9-a                            

 a 10-a                            

 a 11-a                            

 a 12-a                            

 a 13-a                            

 a 14-a                            

 a 15-a                            

 a 16-a                            

 a 17-a                            

 a 18-a                            
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 a 19-a                            

 a 20-a                            

 
Fila de  
centură 

                           

 
TOTAL  
FUND 

                           

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM2-T(ii):    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

secţiuni transversale ale învelişului exterior:   

 

    Una, două sau trei secţiuni din zona de marfă, cuprinzând elementele structurale (4), (5), (6) şi (7), 

aşa cum se arată în schiţele secţiunilor transversale tipice, cu indicarea elementelor longitudinale şi 

transversale (apendicele 3).   

 

   2. Zona fundului navei cuprinde tablele chilei, fundului şi santinei.   

 

   3. Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători.  

   

   4. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   5. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   
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TM3-T  

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la elementele longitudinale (una, două sau trei secţiuni transversale) 
 

   Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . .  

  
PRIMA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 

CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  
. . . 

A DOUA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

A TREIA SECŢIUNE TRANSVERSALĂ 
CORESPUNZĂTOARE NUMĂRULUI DE COASTĂ  

. . . 

 ELEMENT 
STRUCTU- 

RAL 

Nr. 
sau 

lite- 
ră 

Grosi- 

mea ini- 
ţială 

Redu- 
cere 

maximă 
admisi- 

bilă 

Măsură- 
tori  

Redu- 

cere  
Bb 

Redu- 

cere  
Tb 

Nr. 
sau 

lite- 
ră 

Grosi- 

mea ini- 
ţială 

Redu- 
cere 

maximă 
admisi- 

bilă 

Măsură- 
tori  

Redu- 

cere  
Bb 

Redu- 

cere  
Tb 

Nr. 
sau 

lite- 
ră 

Grosi- 

mea ini- 
ţială 

Redu- 
cere 

maximă 
admisi- 

bilă 

Măsură- 
tori  

Redu-

cere  
Bb 

Redu- 

cere  
Tb 

 mm mm Bb Tb mm % mm % mm mm Bb Tb mm % mm % mm mm Bb Tb mm % mm % 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM3-T:    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

elementele longitudinale în secţiunile transversale:  

  

    Una, două sau trei secţiuni din zona de marfă, cuprinzând elementele structurale corespunzătoare de 

la (8) până la (20), aşa cum se arată în schiţele secţiunii transversale tipice, cu indicarea elementelor 

longitudinale şi transversale (apendicele 3).   

 

   2. Trebuie să fie menţionat locul precis pe coastele unde se vor efectua măsurători.   

 

   3. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   4. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   
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TM4-T   

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la elementele structurale transversale (din tancurile de hidrocarburi marfă şi apă de balast din 

zona tancurilor de marfă) 
 

   Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . .  . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . .  

 DESCRIEREA TANCULUI 

 LOCUL ELEMENTULUI STRUCTURAL 

 ELEMENT 
STRUCTURAL 

ELEMENT 
Grosime iniţială 

Red. max. 

admisibilă 
Măsurători  

Reducere  

Bb 

Reducere  

Tb 

 mm mm Bb Tb mm % mm % 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM4-T:    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

elementele structurale transversale, cuprinzând elementele structurale corespunzătoare de la (25) până 

la (32), aşa cum se arată în schiţele secţiunii transversale tipice (apendicele 3).   

 

2. Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în apendicele 3.   

 

   3.   Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

   4.   Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat. 
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 TM5-T  

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la pereţii transversali ai tancurilor de apă (W.T.) şi de hidrocarburi (W.O.)  

(în interiorul tancului de marfă sau spaţiile magaziilor de marfă) 
 

   Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . .  

 DESCRIEREA TANCULUI/MAGAZIEI 

 LOCUL ELEMENTULUI STRUCTURAL                                                     NR. DE COASTĂ: 

 COMPONENTĂ 
STRUCTURALĂ 

(Înveliş/Rigidizare) 

Grosime iniţială Red. max. admis. Măsurători  Reducere Bb Reducere Tb 

 mm mm Bb Tb mm % mm % 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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   Note la raportul TM5-T:    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la pereţii 

transversali ai tancurilor de apă (W.T.) sau tancurilor de hidrocarburi (O.T.).   

 

   2. Recomandările pentru locurile de măsurare sunt indicate în apendicele 3.   

 

   3. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.  

  

   4. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   
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TM6-T 

Raport privind măsurătorile de grosime efectuate la diferite elemente structurale  

 

   Numele navei . . . . . . . . . Numărul IMO . . . . . . . . . .Nr. de identificare atribuit de societatea de clasificare . . . . . . . . . . . . Nr. raport . . . . . . . . . .  

 ELEMENTUL STRUCTURAL: SCHIŢĂ 

 POZIŢIA ELEMENTULUI STRUCTURAL 

 

 
Descriere 

Grosime 
iniţială 

Reducere 
maximă 

admisibilă 
Măsurători  

Reducere  
Bb 

Reducere  
Tb 

 mm mm Bb Tb mm % mm % 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Note-vezi pagina următoare 

 Semnătura operatorului . . . . . . . . . . . . 
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Note la raportul TM6-T:    

 

   1. Acest raport trebuie să fie utilizat pentru înregistrarea măsurătorilor de grosime efectuate la 

diferite elemente structurale, inclusiv elementele structurale corespunzătoare de la (36), (37) şi (38) 

(apendicele 3).   

 

   2. Fiecare măsurătoare înregistrată trebuie să reprezinte media mai multor măsurători.   

 

3. Reducerea maximă admisibilă poate să fie menţionată într-un document anexat.   
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Apendice 3   

 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND MĂSURĂTORILE DE GROSIME  LA PETROLIERE ALTELE 

DECÂT PETROLIERELE CU DUBLU CORP 

 

Secţiune transversală tipică într-un petrolier cu indicarea elementelor longitudinale şi 

transversale   

 

 
 

 Raportul TM2-T (i) şi (ii) 

 

Raportul  

TM3-T 

 

Raportul 

TM4-T 

 1 Tabla punţii de rezistenţă 8 Longitudinalele de punte 25 Traverse de punte în tancul central 

 2 Lăcrimara 9 Curenţi de punte 26 Traverse de fund în tancul central 

 3 Centura 10 Longitudinalele pe centură 27 Traverse de punte în tancul lateral 

 4 Tablele bordajului 11 Fila superioară a peretelui longitudinal 28 Traversele întărite de bordaj 

 5 Tablele santinei 12 Longitudinale de fund 
29 Montant întărit al peretelui 

longitudinal 

 6 Tablele fundului 13 Stringher de fund 30 Varange în tancul lateral 

 7 Chila 14 Longitudinale de gurnă 31 Suporţi 

 

 

 

15 Fila inferioară a peretelui longitudinal 
32 Platbandă elementele de osatură 

transversală 

 16 Longitudinale de bordaj 33 Varange dublu fund 

 
17 Tablele peretelui longitudinal (acelea 

rămase) 
34 

 
Raportul  
TM6-T 

18 Longitudinalele peretelui longitudinal 35 

 36 Ramele gurii de magazii 19 Tablele dublului fund 

 

 
37 Tablele punţii între gurile de 

magazii 
20 Longitudinalele dublu fundului 

 38 Capacele gurilor de magazii 21 

 39 22 

 40 23 

  24 
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Secţiune transversală tipică într-un petrolier/mineralier cu indicarea elementelor longitudinale 

şi transversale   

 

 
 

 Raportul TM2-T (i) şii (ii) 

 

Raportul  
TM3-T 

 

Raportul TM4-T 

 1 Tabla punţii de rezistenţă 8 Longitudinalele de punte 25 Traverse de punte în tancul central 

 2 Lăcrimara 9 Curenţi de punte 26 Traverse de fund în tancul central 

 3 Centura 10 Longitudinalele pe centură 27 Traverse de punte în tancul lateral 

 4 Tablele bordajului 11 Fila superioară a peretelui longitudinal 28 Traversele întărite de bordaj 

 5 Tablele santinei 12 Longitudinale de fund 
29 Montant întărit al peretelui 

longitudinal 

 6 Tablele fundului 13 Stringher de fund 30 Varange în tancul lateral 

 7 Chila 14 Longitudinale de gurnă 31 Suporţi 

 

 

15 Fila inferioară a peretelui longitudinal 
32 Platbandă elementele de osatură 

transversală 

 16 Longitudinale de bordaj 33 Varange dublu fund 

 
17 Tablele peretelui longitudinal (acelea 

rămase) 
34 

 
Raportul  

TM6-T 
18 Longitudinalele peretelui longitudinal 35 

 36 Ramele gurii de magazii 19 Tablele dublului fund 

 

 
37 Tablele punţii între gurile de 
magazii 

20 Longitudinalele dublului fundului 

 38 Capacele gurilor de magazii 21 

 39 22 

 40 23 

  24 

 

 

 

 



444 

Conturul secţiunii transversale (schiţa va fi utilizată pentru elementele longitudinale şi 

transversale în cazul în care nu sunt aplicabile secţiunile tipice de la petroliere sau 

petroliere/mineraliere)   

 

 

 
 

 

 Raportul TM2-T (i) şii (ii) 

 

Raportul  

TM3-T 

 

Raportul TM4-T 

 1 Tabla punţii de rezistenţă 8 Longitudinalele de punte 25 Traverse de punte în tancul central 

 2 Lăcrimara 9 Curenţi de punte 26 Traverse de fund în tancul central 

 3 Centura 10 Longitudinalele pe centură 27 Traverse de punte în tancul lateral 

 4 Tablele bordajului 11 Fila superioară a peretelui longitudinal 28 Traversele întărite de bordaj 

 5 Tablele santinei 12 Longitudinale de fund 
29 Montant întărit al peretelui 

longitudinal 

 6 Tablele fundului 13 Stringher de fund 30 Varange în tancul lateral 

 7 Chila plată 14 Longitudinale de gurnă 31 Suporţi 

 

 

15 Fila inferioară a peretelui longitudinal 
32 Platbandă elementele de osatură 

transversală 

 16 Longitudinale de bordaj 33 Varange dublu fund 

 
17 Tablele peretelui longitudinal (acelea 

rămase) 
34 

 
Raportul  

TM6-T 
18 Longitudinalele peretelui longitudinal 35 

 36 Ramele gurii de magazii 19 Tablele dublului fund 

 

 
37 Tablele punţii între gurile de 

magazii 
20 Longitudinalele dublului fundului 

 38 Capacele gurilor de magazii 21 

 39 22 

 40 23 

  24 
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Secţiuni transversale tipice cu indicarea tuturor elementelor longitudinale ce vor fi înregistrate 

în formularele TM2-T(i), TM2-T (ii) şi TM3-T   
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Cerinţe privind inspecţia amănunţită   

 

    Zonele care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi a măsurătorilor de grosime - zonele (A) până la (E), 

aşa cum s-a definit în anexa 1. Măsurătorile de grosimi trebuie să fie raportate în formularele TM3-T, 

TM4-T şi TM5-T, după caz.   

 

 

 
   

 

Zona pentru inspecţia amănunţită 

 

   Recomandările privind volumul şi caracteristicile măsurătorilor de grosime sunt indicate în 

anexa 4.   
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ANEXA Nr. 11  

 

INSTRUCŢIUNI PRIVIND EVALUAREA LEGATĂ DE PLANIFICAREA INSPECŢIILOR 

INTENSIFICATE LA PETROLIERE ALTELE DECÂT CELE CU DUBLU CORP   

 

Inspecţia de reînnoire 

 

   1. Introducere   

 

    Prezentele instrucţiuni conţin informaţii şi sugestii privind evaluarea tehnică, care se pot utiliza în 

legătură cu planificarea inspecţiilor speciale intensificate la petroliere. Aşa cum se arată în paragraful 

5.1.5 al Codului, prezentele instrucţiuni constituie recomandări pe care Administraţia le poate face în 

vederea utilizării, dacă se consideră necesar şi dacă este cazul, în legătură cu pregătirea programului de 

inspecţie cerut.   

 

   2. Scopul şi principiile   

 

   2.1. Scopul   

 

    Scopul evaluărilor tehnice descrise în aceste instrucţiuni este de a ajuta la identificarea zonelor 

critice de structură, indicând zonele suspecte şi punând accent, în special, pe elementele structurale sau 

zonele elementelor structurale care, în mod deosebit, pot fi supuse uzurii sau deteriorării sau al căror 

istoric evidenţiază că au fost supuse uzurii sau deteriorării. Aceste informaţii pot fi folosite la indicarea 

locurilor, zonelor şi tancurilor care trebuie să fie supuse măsurătorilor de grosime, inspecţiei 

amănunţite şi probei tancului.   

    

   2.2. Sincronizarea termenelor   

 

    În privinţa altor aspecte ale planificării inspecţiei, evaluările tehnice descrise în aceste instrucţiuni 

trebuie să fie finalizate de către armator sau operator împreună cu Administraţia cu suficient timp 

înainte de începerea inspecţiei de reînnoire, şi anume înainte de începerea acestei inspecţii şi, în mod 

normal, cu cel puţin 12 până la 15 luni înaintea datei planificată pentru finalizarea sa.   

 

   2.3. Aspecte care trebuie să fie analizate   

 

   2.3.1. Pentru indicarea tancurilor şi zonelor care trebuie să fie supuse inspecţiei, se pot utiliza ca bază 

evaluările tehnice ale următoarelor aspecte cu privire la o navă, inclusiv o evaluare cantitativă sau 

calitativă a pericolelor cu privire la deteriorările posibile:   

 

   .1 caracteristicile de proiectare, cum ar fi nivelurile de tensiune exercitată asupra diferitelor elemente 

structurale, detaliile de proiectare şi gradul de utilizare a oţelului de înaltă rezistenţă la tracţiune 

(HTS);   

 

   .2 istoricul corespunzător în legătură cu coroziunea, fisurile, flambajul, deformările şi reparaţiile la 

nava respectivă, precum şi la altele similare, dacă este disponibil; şi   

 

   .3 informaţii cu privire la tipurile de marfă transportată, utilizarea diferitelor tancuri pentru 

marfă/balast, protecţia tancurilor şi starea acoperirii de protecţie, după caz.   

 

   2.3.2. Evaluările tehnice ale riscurilor cu privire la avaria sau deteriorarea diferitelor elemente 

structurale şi zone de structură trebuie analizate şi stabilite pe baza principiilor şi practicilor 

recunoscute, aşa cum se poate găsi în referinţele 1 şi 2.   
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   3. Evaluarea tehnică   

 

   3.1. Generalităţi   

 

   3.1.1. Există trei tipuri principale de deteriorări posibile care pot face obiectul evaluării tehnice în 

legătură cu planificarea inspecţiilor: coroziunea, fisurile şi flambajul. Avariile de contact nu sunt în 

mod normal incluse în planul de inspecţie, deoarece deformările sunt de obicei consemnate într-o 

agendă şi se presupune că vor fi analizate de către inspectori în cadrul inspecţiilor de rutină.   

 

   3.1.2. Evaluările tehnice efectuate în legătură cu procesul de planificare a inspecţiei trebuie să 

corespundă, în principiu, celor indicate în figura 1. Procedura se bazează pe evaluarea riscului, bazată 

pe cunoştinţa şi experienţa referitoare în principal la proiectare şi coroziune. 

   

   3.1.3. Proiectarea trebuie să ţină seama de elementele structurale care au tendinţa la flambaj sau 

fisurare ca urmare a vibraţiei, a tensiunilor mari sau a oboselii.   

 

   3.1.4. Coroziunea este legată de procesul de îmbătrânire, îndeosebi de calitatea protecţiei la 

coroziune aplicată construcţiilor noi, precum şi de întreţinerea ulterioară pe durata exploatării navei. 

Coroziunea poate conduce de asemenea la fisurări şi/sau flambaj.   

 

   3.2. Metode   

 

   3.2.1. Elemente de proiectare   

 

   3.2.1.1. Istoricul avariilor referitoare la nava respectivă şi la nave surori/similare, dacă este 

disponibil, reprezintă sursa principală de informaţii care se va utiliza în cadrul procesului de 

planificare. Suplimentar, trebuie să fie puse la dispoziţie planuri detaliate ale anumitor elemente 

structurale.  

 

  3.2.1.2. Istoricul avariilor tipice care vor fi analizate va cuprinde:   

 

   .1 numărul, volumul, localizarea şi frecvenţa fisurilor; şi   

 

   .2 localizarea flambajelor.   

 

   3.2.1.3. Aceste informaţii se pot găsi în rapoartele de inspecţie şi/sau dosarele armatorului, cu 

rezultatele propriilor inspecţii. Toate deteriorările trebuie să fie analizate, notate şi indicate pe schiţe. 

   

   3.2.1.4. Suplimentar, trebuie să fie utilizată experienţa generală. De exemplu, trebuie să fie făcută o 

referire la referinţa 1 care conţine exemple de deteriorări tipice ale diferitelor elemente structurale 

specifice ale petrolierelor şi indică metodele de reparaţie propuse.   

 

   3.2.1.5. Aceste figuri trebuie să fie utilizate împreună cu o examinare a planurilor principale de 

construcţie, pentru a face comparaţie cu structura reală şi pentru a identifica elemente similare care pot 

fi supuse deteriorării. Un exemplu este dat în figura 2.   

 

   3.2.1.6. Examinarea planurilor principale de construcţie, suplimentar faţă de utilizarea figurilor mai 

sus menţionate, trebuie să includă verificarea elementelor tipice de proiectare la care există pericolul 

de fisurare. Factorii care contribuie la deteriorare trebuie să fie luaţi în considerare cu mare atenţie.   

 

   3.2.1.7. Utilizarea oţelului de înaltă rezistenţă la tracţiune (HTS) este un factor important. Elementele 

care demonstrează un comportament bun atunci când se folosește oțel obișnuit moale pot fi mai 

predispuse la deteriorare atunci când se folosește oțel HTS, care este asociat cu eforturi mai mari.  
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Există o experiență vastă și, în general, bună, legată de utilizarea HTS pentru materialul elementelor 

longitudinale din structurile punților și fundului navei. Experiența a demonstrat că în alte locuri, în 

care se exercită tensiuni dinamice mai mari, ca de exemplu structurile de bordaj, utilizarea acestui oțel 

este mai puțin favorabilă.  

 

   3.2.1.8. În acest caz, se pot dovedi a fi utile calculele de tensiuni care ţin seama de componentele şi 

elementele tipice şi importante, în conformitate cu metodele corespunzătoare.   

 

   3.2.1.9. Zonele selectate din structură, care au fost identificate prin aceste calcule, trebuie să fie 

înscrise pe o listă şi indicate pe planurile de construcţie ce vor fi incluse în programul de inspecţie.   

 

   3.2.2. Coroziunea   

 

   3.2.2.1. Pentru a evalua pericolele referitoare la coroziune, se va ţine seama, în general, de 

următoarele informaţii:   

 

   .1 uzura tancurilor şi spaţiilor;   

 

   .2 starea acoperirilor de protecţie;   

 

   .3 metode de curăţare;  

 

   .4 istoricul deteriorărilor datorate coroziunii;  

 

   .5 frecvenţa şi data utilizării tancurilor de marfă pentru balastare; 

   

   .6 schema pericolului de coroziune (vezi referinţa 2, tabelul 3.1); şi   

 

   .7 amplasarea tancurilor cu combustibil încălzit.   

 

   3.2.2.2. Referinţa 2 dă exemple precise care pot fi utilizate la evaluarea şi descrierea stării acoperirii 

de protecţie prin intermediul imaginilor reprezentative ale stării în care se află acoperirea de protecţie.  

  

   3.2.2.3. Pentru evaluarea pericolelor la coroziune, trebuie să fie utilizate ca bază de evaluare 

informaţiile din referinţa 2, împreună cu vârsta navei şi informaţiile relevante privind starea previzibilă 

a navei, aşa cum rezultă din informaţiile adunate pentru a pregăti programul de inspecţie.  

   

   3.2.2.4. Trebuie să fie întocmită o listă a diferitelor tancuri şi spaţii, împreună cu indicarea 

pericolelor respective la coroziune.   

 

   3.2.3. Localizări care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi măsurătorilor de grosime   

 

   3.2.3.1. Pe baza tabelului cu pericolele la coroziune şi a evaluării comportamentului anterior al 

elementelor structurale, pot fi indicate localizările care fac obiectul inspecţiei amănunţite şi 

măsurătorilor de grosime (zone şi secţiuni).   

 

   3.2.3.2. Secţiunile alese pentru efectuarea măsurătorilor de grosime trebuie, în mod normal, să fie 

secţiunile de la tancuri şi spaţii unde pericolul la coroziune se consideră a fi cel mai mare. 

   

   3.2.3.3. Tancurile şi spaţiile care fac obiectul inspecţiei amănunţite trebuie să fie alese iniţial dintre 

acelea care prezintă pericolul cel mai mare la coroziune şi trebuie să includă întotdeauna tancurile de 

balast. Această selectare trebuie să se bazeze pe principiul conform căruia volumul inspecţiei trebuie 

mărit odată cu vârsta navei sau dacă informaţiile sunt insuficiente sau nesigure.   
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Figura 1  

Evaluarea tehnică şi procesul de planificare a inspecţiei   
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Figura 2.  

Exemplu tipic de deteriorare şi reparaţie (reprodus din referinţa 1)   
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ANEXA Nr. 12  

 

CRITERII CU PRIVIRE LA REZISTENŢA LONGITUDINALĂ A CORPULUI NAVEI LA 

PETROLIERE ALTELE DECÂT PETROLIERELE CU DUBLU CORP   

 

   1. Generalităţi   

 

   1.1. Aceste criterii trebuie să fie utilizate pentru evaluarea rezistenţei longitudinale a corpului navei, 

aşa cum se specifică la paragraful 8.1.2.   

 

   1.2. Pentru ca evaluarea rezistenţei longitudinale a navei să poată fi recunoscută ca fiind corectă, 

sudura de colţ dintre elementele longitudinale interioare de osatură şi învelişul corpului trebuie să fie 

de bună calitate astfel încât să se asigure o îmbinare rezistentă a elementelor longitudinale interioare de 

osatură cu învelişul corpului navei.   

 

   2. Evaluarea rezistenţei longitudinale   

 

    La petrolierele cu o lungime mai mare sau egală cu 130 m şi vârsta de peste 10 ani, rezistenţa 

longitudinală a corpului navei trebuie să fie evaluată în conformitate cu cerinţele acestei anexe pe baza 

măsurării grosimii elementelor structurale, înlocuite sau întărite, după caz, în timpul inspecţiei de 

reînnoire a Certificatului de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfă sau a Certificatului de 

siguranţă pentru nava de marfă (inspecţia de reînnoire a Certificatului de siguranţă (CS)). Starea 

tehnică a corpului navei referitor la evaluarea rezistenţei longitudinale trebuie să fie stabilită în 

conformitate cu metodele specificate în apendicele 3.   

 

   2.1. Calculul ariilor secţiunilor transversale ale structurilor longitudinale de punte şi de fund ale 

corpului navei   

 

   2.1.1. Ariile secţiunilor transversale ale structurilor longitudinale de punte (învelişul punţii şi 

longitudinalele punţii) şi de fund (învelişul fundului şi longitudinalele de fund) ale corpului navei 

trebuie să fie calculate pe baza măsurării, în timpul inspecţiei de reînnoire a CS, a grosimilor 

elementelor structurale, înlocuite sau întărite, după caz.   

 

   2.1.2. Dacă reducerea ariilor secţiunilor transversale ale structurilor longitudinale, fie ale punţii fie 

ale fundului, depăşeşte 10% din ariile secţiunilor lor iniţiale (şi anume: ariile secţiunilor iniţiale în 

momentul în care a fost construită nava), se va lua una din următoarele măsuri:   

 

   .1 înlocuirea sau întărirea structurilor longitudinale ale punţii sau fundului astfel încât aria efectivă a 

secţiunii lor transversale să nu fie mai mică de 90% din aria lor iniţială; sau   

 

   .2 calcularea modulului de rezistenţă efectiv (Zact) al secţiunii transversale a corpului navei prin 

aplicarea metodei de calcul specificată în apendicele 1 pe baza măsurării, în timpul inspecţiei de 

reînnoire a CS, a grosimilor elementelor structurale, înlocuite sau întărite, după caz.   

 

   2.2. Cerinţe privind modulul de rezistenţă al secţiunii transversale a corpului navei  

  

   2.2.1. Modulul de rezistenţă efectiv al secţiunii transversale a corpului navei, calculat în conformitate 

cu paragraful 2.1.2.2, trebuie să îndeplinească una din următoarele prevederi, după caz:   

 

   .1 pentru navele construite la 1 iulie 2002 sau după această dată, modulul efectiv de rezistenţă (Zact) 

al secţiunii transversale a corpului navei, calculat în conformitate cu cerinţele paragrafului 2.1.2.2, nu 

trebuie să fie mai mic decât limitele admisibile stabilite de către Administraţie ţinând seama de 

recomandările adoptate prin Rezoluţia IMO MSC.108(73): 90% din modulul de rezistență în secțiune 
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transversală prescrisă pentru noile construcții specificate în Prescripțiile uniforme IACS S7 (C = 1,0Cn 

trebuie utilizat pentru acest calcul) sau IACS S11, care este mai mare; sau   

 

   .2 pentru navele construite înainte de 1 iulie 2002, modulul de rezistenţă efectivă (Zact) al secţiunii 

transversale a corpului navei, calculat în conformitate cu cerinţele paragrafului 2.1.2.2, trebuie să 

respecte criteriile referitoare la modulele minime de rezistenţă pentru navele în exploatare cerute de 

Administraţie sau de organizaţia recunoscută, cu condiţia ca în niciun caz Zact să nu fie mai mic decât 

limita admisă de reducere a modulului minim de rezistenţă (Zmc) aşa cum se specifică în apendicele 2.   
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Apendice 1   

 

CRITERII DE CALCUL AL MODULELOR DE REZISTENŢĂ A SECŢIUNII MAESTRE A 

CORPULUI NAVEI    

 

   1. La calculul modulului de rezistenţă a secţiunii transversale a corpului navei, se va ţine seama de 

aria secţiunii tuturor elementelor longitudinale continue de rezistenţă.   

 

   2. Deschiderile mari, cum sunt de exemplu deschiderile ce depăşesc 2,5 m în lungime sau 1,2 m în 

lăţime şi decupările în pieptene, dacă se aplică sudură în pieptene, vor fi întotdeauna scăzute din ariile 

secţiunilor transversale ale structurilor elementelor care se iau în considerare la calculul modulului de 

rezistenţă.   

 

   3. Deschiderile mai mici (guri de vizitare, găuri de uşurare, decupările simple în formă de pieptene 

pentru trecerea cordoanelor de sudură, etc.) pot să nu fie scăzute cu condiţia ca suma lăţimilor lor sau 

lăţimea din zona umbrită a acestor decupări într-o secţiune transversală să nu reducă modulul de 

rezistenţă la punte sau fund cu mai mult de 3% şi cu condiţia ca înălţimea găurilor de uşurare, 

orificiilor de drenare şi decupărilor simple în formă de pieptene din inima osaturii longitudinale simplă 

sau osaturii longitudinale întărită să nu depăşească 25% din înălţimea inimii respectivelor osaturi, iar 

pentru decupările simple în formă de pieptene maxim 75 mm.   

 

   4. Suma deducerilor lăţimilor decupărilor mai mici dintr-o secţiune transversală din zona de fund sau 

punte de 0,06 (B - ∑b) (unde B = lăţimea navei, ∑b = lăţimea totală a deschiderilor mari) poate fi 

considerată echivalentă cu reducerea de mai sus a modulului de rezistenţă.   

 

   5. Zona umbrită trebuie obţinută prin desenarea a două linii tangente cu un unghi de deschidere de 

30°.  

  

   6. Modulul de rezistenţă a punţii corespunde liniei de calcul a punţii în borduri.   

 

   7. Modulul de rezistenţă a fundului navei corespunde liniei de bază.   

 

   8. Truncurile continue şi ramele gurilor de magazie longitudinale pot să fie incluse în aria secţiunii 

longitudinale cu condiţia ca ele să fie efectiv susţinute de pereţii longitudinali sau curenţii întăriţi. În 

acest caz, modulul de rezistenţă a punţii se va calcula prin împărţirea momentului de inerţie la distanţa 

următoare, cu condiţia ca aceasta să fie mai mare decât distanţa de la axa neutră la linia punţii în 

borduri:   

 

yt = y [0,9 + 0,2 (x/B)]   

 

    unde:   

    y = distanţa de la axa neutră la punctul cel mai de sus al elementului continuu de rezistenţă   

    x = distanţa de la punctul cel mai de sus al elementului de rezistenţă continuu la planul diametral al 

navei   

    x şi y vor fi măsurate în punctul care dă cea mai mare valoare pentru yt.   

 

   9. Aportul elementelor longitudinale dintre gurile de magazie multiple trebuie să fie analizat prin 

calcule speciale.   
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Apendice 2   

 

LIMITA DE REDUCERE A REZISTENŢEI MINIME LONGITUDINALE A NAVELOR ÎN 

EXPLOATARE   

 

   1. Limita de reducere a modulului minim de rezistenţă (Zmc) pentru petrolierele în exploatare este 

dată de următoarea formulă:   

 

Zmc= cL2B (Cb + 0,7)k (cm3)   

 

    unde:   

 

    L = lungimea navelor. L este distanţa, în metri, măsurată la linia de încărcare de vară, de la marginea 

prova a etravei până la marginea pupa a etamboului cârmei sau până la axul cârmei dacă nu există 

etamboul cârmei. L nu trebuie să fie mai mică de 96% şi nu trebuie să fie mai mare de 97% din 

lungimea navei măsurată la linia de încărcare de vară. La navele cu etravă şi bulb de formă 

neobişnuită, lungimea L poate fi analizată în mod special.   

 

    B = cea mai mare lăţime de calcul, în metri   

 

    Cb = coeficientul bloc de calcul la pescajul d corespunzător liniei de încărcare de vară, bazat pe 

lungime (L) şi lăţime (B). Cb nu va fi luat mai mic de 0,6.   

 

    Cb = [Deplasament calculat (m3) la pescajul d] / LBd   

    c = 0,9 cn  

  

    cn = 10,75 - [(300 - L)/100]1,5 pentru 130 m ≤ L ≤ 300 m   

 

    cn = 10,75 pentru 300 m < L < 350 m   

 

    cn = 10,75 - [(L - 350)/150]1,5 pentru 350 m ≤ L ≤ 500 m   

 

    k = factor de material, de exemplu:   

 

    k = 1,0 pentru oţel obişnuit cu limita de curgere mai mare sau egală cu 235 N/mm2   

 

    k = 0,78 pentru oţel de înaltă rezistenţă la tracţiune cu limita de curgere mai mare sau egală cu 315 

N/mm2   

 

    k = 0,72 pentru oţel de înaltă rezistenţă la tracţiune cu limita de curgere mai mare sau egală cu 355 

N/mm2   

 

   2. Dimensiunile tuturor elementelor longitudinale continue ale corpului navei, care îndeplineşte 

cerinţa modulului de rezistenţă de la pct. 1 de mai sus, trebuie menţinute pe o lungime egală cu 0,4 L 

luată la mijlocul navei. Totuşi, în cazuri speciale, în funcţie de tipul navei, forma corpului său şi 

condiţiile de încărcare, dimensiunile acestor elemente pot fi treptat reduse spre extremităţile lungimii 

de 0,4 L, ţinând seama de faptul că nu trebuie împiedicată elasticitatea navei datorită sarcinilor.   

 

   3. Totuşi, standardul mai sus menţionat poate să nu se aplice navelor de tip special sau de construcţie 

specială, de exemplu navelor cu raporturi între dimensiuni principale şi/sau distribuţiei de greutăţi 

neobişnuite.   
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Apendice 3   

 

METODE DE PRELEVARE A PROBELOR ÎN CADRUL MĂSURĂTORILOR DE GROSIME 

PENTRU EVALUAREA REZISTENŢEI LONGITUDINALE ŞI METODE DE REPARAŢIE   

 

   1. Domeniul de evaluare a rezistenţei longitudinale   

 

    Rezistenţa longitudinală trebuie să fie evaluată pe o lungime egală cu 0,4 L luată la mijlocul navei 

pentru porţiunea din lungimea corpului navei unde se află tancurile şi pe o lungime egală cu 0,5 L 

luată la mijlocul navei pentru tancurile adiacente care se pot extinde peste lungimea egală cu 0,4 L 

luată la mijlocul navei, dacă aceste tancuri sunt tancuri de balast şi tancuri de marfă.   

 

   2. Metoda de prelevare a probelor în cadrul măsurătorilor de grosime   

 

   2.1. Conform cerinţelor secţiunii 2.5, secţiunile transversale trebuie să fie alese astfel încât 

măsurătorile de grosime să poată fi efectuate la un număr cât mai mare posibil de tancuri diferite care 

se află dispuse în medii corozive, de exemplu tancurile de balast care au un perete comun cu tancurile 

de marfă prevăzute cu serpentine de încălzire, alte tancuri de balast, tancuri de marfă care pot fi 

umplute cu apă de mare, precum şi alte tancuri de marfă. Tancurile de balast care au un perete comun 

cu tancurile de marfă prevăzute cu serpentine de încălzire şi tancurile de marfă care pot fi umplute cu 

apă de mare trebuie să fie alese numai dacă ele există la bordul navei.   

 

   2.2. Numărul minim de secţiuni transversale care vor face obiectul prelevării de probe trebuie să 

corespundă prevederilor din anexa 2. Secţiunile transversale trebuie să fie alese acolo unde cele mai 

mari reduceri de grosime: 

 

.1 sunt presupuse a se produce; sau  

 

.2 sunt puse în evidenţă prin măsurătorile efectuate la învelişul punţii şi fundului prevăzute la 2.3. 

 

Secțiunile selectate trebuie să fie departe de zonele care au fost înlocuite sau întărite local.  

 

   2.3. Cel puţin două puncte trebuie să fie măsurate pe fiecare tablă de punte şi/sau tablă de bordaj care 

va fi măsurat în cadrul zonei de marfă în conformitate cu cerinţele din anexa 2.   

 

   2.4. Pe o distanţă de 0,1 D (unde D este înălţimea teoretică de construcţie a navei) din puntea şi 

fundul navei la fiecare secţiune transversală ce va fi măsurată conform prevederilor din anexa 2, 

trebuie să se măsoare fiecare longitudinală şi fiecare curent pe inimă şi platbandă şi fiecare tablă 

trebuie să fie măsurată într-un punct între longitudinale.   

 

   2.5. Pentru elementele longitudinale, altele decât cele prevăzute la paragraful 2.4, care fac obiectul 

măsurătorii la fiecare secţiune transversală în conformitate cu prevederile din anexa 2, fiecare 

longitudinală şi curent se măsoară pe inimă şi platbandă şi fiecare tablă trebuie să fie măsurată cel 

puţin într-un punct pe filă.   

 

   2.6. Grosimea fiecărui element trebuie să fie determinată prin media tuturor măsurătorilor efectuate 

în dreptul secţiunii transversale de la fiecare element.   

 

   3. Măsurători suplimentare în cazul în care rezistenţa longitudinală este insuficientă   

 

   3.1. Dacă se constată că una sau mai multe secţiuni transversale nu respectă cerinţele privind 

rezistenţa longitudinală din prezenta anexă, numărul secţiunilor transversale pentru care se efectuează 

măsurătorile de grosime trebuie mărit astfel încât fiecare tanc situat pe o lungime egală cu 0,5 L luată 

la mijlocul navei să facă obiectul prelevării probelor. Spaţiile cu tancuri, care se situează parţial în 
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interiorul acestei zone, dar care se extind dincolo de respectiva zonă 0,5 L, trebuie să facă obiectul 

măsurătorilor.   

 

   3.2. Măsurătorile de grosime suplimentare trebuie să fie efectuate de asemenea pe o secţiune 

transversală în prova şi una în pupa fiecărei zone reparate, într-un volum necesar care să se asigure că 

zonele adiacente zonei reparate corespund de asemenea cerinţelor din Cod.   

 

   4. Metode eficiente de reparaţie   

 

   4.1. Volumul înlocuirilor sau întăririlor, efectuate în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei 

anexe, trebuie să corespundă prevederilor de la 4.2.  

  

   4.2. Lungimea minimă continuă a unui element structural înlocuit sau întărit nu trebuie să fie mai 

mic decât dublul distanţei dintre elementele de osatură întărită din zonă. În plus, reducerea grosimii în 

dreptul îmbinării cap la cap a fiecărui element de îmbinare din prova şi pupa elementului structural 

înlocuit (table, montanţi, inimi de carlingi şi platbenzi etc.) nu trebuie să se situeze în limitele valorilor 

de coroziune substanţială (75% din reducerea admisibilă pentru fiecare element individual). Dacă 

diferenţele de grosime la îmbinările cap la cap depăşesc 15% din grosimea cea mai mică, atunci 

trebuie să se prevadă o trecere prin teşire.   

 

   4.3. Metodele echivalente de reparaţie, care implică montarea platbenzilor sau modificarea 

elementelor structurale, trebuie să facă obiectul unei examinări speciale. Montarea de platbenzi trebuie 

să fie limitată de următoarele condiţii:   

 

   .1 restabilirea şi/sau mărirea rezistenţei longitudinale;   

 

   .2 reducerea grosimii tablelor punţii sau fundului navei, care trebuie să fie întărite, nu trebuie să se 

situeze în limitele valorilor de coroziune substanţială (75% din reducerea admisibilă pentru tablele 

punţii);   

 

   .3 alinierea şi dispunerea, inclusiv terminarea capetelor platbenzilor, trebuie să corespundă 

standardului recunoscut de Administraţie;   

 

   .4 platbenzile trebuie să fie continue pe întreaga lungime egală cu 0,5 L luată la mijlocul navei; şi   

 

   .5 la îmbinările cap la cap trebuie utilizată sudura în colţ continuă şi sudurile cu penetrare completă 

şi, de asemenea, în funcţie de lăţimea bridei, sudurile în găuri alungite. Procedeele de sudare aplicate 

trebuie să fie aprobate de către Administraţie.   

 

   4.4. Structura existentă, care este adiacentă suprafeţelor ce fac obiectul înlocuirii şi are legătură cu 

platbenzile montate etc., trebuie să poată rezista sarcinilor aplicate, ţinând seama de rezistenţa la 

flambaj şi starea tehnică a sudurilor între elementele longitudinale şi tablele învelişului corpului navei.   
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ANEXA nr. 13 

 

PROCEDURI NECESARE PENTRU MĂSURĂTORILE DE GROSIME 

  

  

1 Generalităţi 

  

Măsurările de grosime cerute pentru inspecţiile structurii corpului, dacă nu sunt făcute de 

Administrație, se fac în prezența unui inspector al Administrației. Trebuie înregistrată prezența 

inspectorului. Același lucru este valabil și pentru măsurătorile de grosime efectuate în timpul voiajelor. 

  

2 Întâlnirea pentru inspecţie 

  

2.1 Înainte de începerea inspecţiei intermediare sau de reînnoire, inspectorul (inspectorii) prezent, 

comandantul navei sau un reprezentant calificat corespunzător desemnat de comandant sau companie, 

reprezentantul (reprezentanţii) proprietarului prezent și reprezentantul (reprezentanții) companiei 

responsabilă pentru efectuarea măsurătorilor de grosime trebuie să se întâlnească pentru a se asigura că 

inspecţiile și măsurările de grosime sunt efectuate la bord într-un mod eficient și sigur. 

  

2.2 În cadrul acestei întâlniri, este necesar să se decidă cu privire la procedurile de comunicare cu 

operatorul (operatorii) responsabil pentru efectuarea măsurărilor de grosime și cu reprezentantul 

(reprezentanții) proprietarului, în vederea: 

 

.1  

  

raportării la intervale regulate a măsurătorilor de grosime inspectorului 

prezent; şi  

.2  informării imediate a inspectorul cu privire la orice constatare, cum ar fi: 

  

.1 coroziune excesivă și/sau extensivă sau adâncituri/striaţii severe; 

  

.2 defecte structurale, cum ar fi flambaj, fisuri și deformări; 

  

.3 desprinderea și/ sau perforarea structurii; și 

  

.4 coroziunea sudurilor. 

 

2.3 Atunci când măsurările de grosime sunt efectuate în același timp cu inspecţiile intermediare sau de 

reînnoire, se ține o evidență care arată locul și data întâlnirii, precum și persoanele prezente (numele 

inspectorului/inspectorilor), comandantul navei sau un reprezentant calificat în mod corespunzător 

desemnat de comandant sau companie, reprezentantul (reprezentanții) proprietarului și reprezentantul 

(reprezentanții) companiei responsabile pentru efectuarea măsurătorilor de grosime. 

 

3. Monitorizarea procesului de măsurare a grosimii la bord 

  

3.1 Inspectorul decide cu privire la extinderea și amplasarea finală a măsurătorilor de grosime după o 

inspecţie generală a spațiilor reprezentative la bord. 

  

3.2 În cazul în care proprietarul preferă să înceapă măsurătorile de grosime înainte de inspecţia 

generală, inspectorul trebuie să informeze proprietarul că extinderea și amplasarea planificată a 

măsurătorilor de grosime vor fi confirmate în timpul inspecţie generale. În funcție de constatări, 

inspectorul poate solicita măsurători suplimentare de grosime. 

  

3.3 Inspectorul va direcționa operațiunile de măsurare selectând locații astfel încât citirile să 

reprezinte, în medie, starea structurii din zonă. 
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 3.4 Măsurătorile de grosime destinate în principal evaluării gradului de coroziune care poate 

compromite rezistența grinzii navei trebuie să fie efectuate în mod sistematic, astfel încât toate 

elementele structurale longitudinale să fie măsurate în modul prescris. 

 

3.5 În cazul în care măsurătorile de grosime indică coroziune semnificativă sau subțierea semnificativă 

care depășește marja admisă, inspectorul trebuie să indice locații pentru măsurători suplimentare de 

grosime pentru a delimita zonele cu coroziune semnificativă și pentru a identifica elemente structurale 

care trebuie reparate/înlocuite. 

  

3.6 Măsurătorile de grosime ale elementelor structurale din zonele în care sunt necesare inspecţii 

amănunţite trebuie făcute în același timp cu inspecţiile amănunţite. 

  

4 Revizuire și verificare 

  

4.1 După finalizarea măsurătorilor de grosime, inspectorul trebuie să confirme că nu este necesară 

nicio măsură suplimentară sau să specifice măsurile suplimentare care trebuie efectuate. 

  

4.2 În cazul în care o evaluare specială făcută de inspector face posibilă, în conformitate cu prezentul 

Cod, reducerea extinderii măsurărilor de grosimi, această evaluare specială este raportată, dacă este 

cazul. 

  

4.3 În cazul în care măsurătorile de grosime sunt efectuate doar parțial, se raportează extinderea  

rămasă a măsurilor de grosimi care urmează să fie efectuate pentru următorul inspector.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


