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La bordul navelor maritime cat si fluviale , exista mai multe instalatii de punte
cu rol bine determinat care sunt impuse si de registrele navele atat romanesti cat si
cele straine
In cadrul acestor instalatii intra si instalatia de acostare si legare a navei .
Aceasta instalatie se defineste ca un ansamblu de piese si mecanisme cu
ajutorul
carora se asigura nava in locul voit si intr-o pozitie aleasa , cheu ,
ponton sau la alta nava .
Principalele parti componente ale instalatiei de acostare si legare sunt :
- piese pentru fixarea paramelor
- piese pentru dirijarea paramelor
- piese pentru fixarea paramelor pana la luarea voltei
- masina instalatiei
- paramele propriuzise
- materiale ajutatoare .

Piese pentru fixarea paramelor
Babalele sunt piese metalice din fonta sau din otel formate din doua coloane
cilindrice , care servesc la luarea voltelor la paramele date ca legaturi la mal .
Babalele pot fi simple sau duble si se fixeaza in punte prin intermediul unei placi
sudate sau prinsa in buloane .
babale in cruce

babale in V

babale pentru doua legaturi

Babalele simple , construite dintr-o singura coloana si prevazuta
cu o traversa pentru luarea voltei se numesc binte .
Tachetii sunt piese metalice de diverse marimi ,
in forma de T montate pe punte , pe copastie
sau pe arbori si servesc tot pentru luarea
voltelor la parame mai subtiri . La unele nave
mici , iahturi , ambarcatiuni sportive , tachetii
servesc ca piese de baza pentru legarea navei ,

Piese pentru dirijarea paramelor
Turnichetii sunt piese metalice de ghidare a paramelor cu minimum de frecare .
Turnichetii sunt prevazuti cu doi , trei cilindri verticali mobili , care la trecerea
paramei se rotesc in jurul axului lor vertical .

Somarul este o piesa metalica cu rol de ghidare a paramelor ca si turnichetii , dar se
deosebeste de acestia prin pozitia orizontala a cilindrului mobil .

Urechi sunt piese metalice de o constructie speciala ce se monteaza pe copastie sau
acolo unde nu avem copastie direct pe punte . Ele pot fi cu turnicheti , cu somar ,
combinate sau urechi decupate in parapet .
Nari in parapet sunt deschideri intarite in parapet prin care se trec paramele de la
manevra .

Piese pentru fixarea paramelor pana la luarea voltei
Boturile sunt bucati de parama vegetala , sau de lant fixat cu unul din capete solid
in punte si serveste la prinderea provizorie a unei parame sau a unui lant de ancora ,
fie la asigurarea acestora .
Operatiunea de prindere cu ajutorul botului se numeste botare .

Nodul de bot serveste pentru prinderea si fixarea pe timp scurt a paramelor de
legare , in timpul manevrelor pentru mutarea lor de pe tamburele vinciurilor de
manevra pe babale ( binte ).

Masina instalatiei
Pentru legarea navelor sunt folosite cabestane si vinciuri . Acestea pot fi
proprii instalatiei de legare sau pot fi folosite si la instalatia de ancorare sau la alte
instalatii .

Vinciul de ancorare si legare
Vinciul de ancora este un mecanism construit pentru manevra de fundarisire si
virare a ancorelor navei precum si la acostarea navei. Se instaleaza de regula in
prova navei pe teuga si poate fi folosit si la manevra parimelor avind doi tamburi pe
axul orizontal.
In cazul filarii lantului de ancora barbotina este decuplata de reductor prin
intermediul unui dispozitiv numit stea sau cupla, lantul desfasurindu-se cu viteze
intre 1 si 20 m/s. Reglarea vitezei de desfasurare se face din frina de mina sau de
picior.
In cazul adincimilor mari se fileaza lant cu barbotina cuplata pina la o
adincime convenabila dupa care se fileaza din frina.
In cazul virarii barbotina se cupleaza la reductor prin intermediul cuplei.
Vinciul de ancora poate fi actionat electric cu abur sau hidraulic.
Comanda vinciurilor se face de la un pupitru de comnda numit controler.

Imaginea de mai sus reprezinta un vinci de ancorare folosit si ca instalatie de
acostare , datorita modului constructiv .Se observa tamburul pe care este dispusa
parama de manevra iar cu ajutorul barbotinului se face cuplarea sau decuplarea in
functie de manevra ce se efectueaza .

Imaginea de mai sus reprezinta locul de pastrare a paramei sub punte , in forepick.

Aceasta imagine reprezinta un vinci folosit la ancorare si la acostare .
Se observa motorul cu actionare electrica , dispozitivul de franare cu ferodouri
precum si sistemul care cupleaza – decupleaza barbotinul . Totodata se poate
observa si meconismul de cuplare – decuplare pentru actionarea tamburului pe care
se pune parama la manevra de acostare .
Imaginea alaturata
reprezinta un vinci de
acostare cu actionare
manuala prin
intermediu rotii de
manevra . Este
construit dintr-un
ansamblu de trei
pinioane , pentru cele
trei trepte de viteza si
dispozitiv de franare
cu saboti .

In imaginea alaturata se poate vedea
dispunerea vinciurilor de acostare , precum
si piesele de fixare si dirijare a paramelor .
Aceste vinciuri sunt folosite si pentru
legarea convoaielor navelor fluviale .

Cabestanul
Cabestanul spre deosebire de vinci este asezat in plan vertical si are numai un
tambur de manevra. Poate avea barbotina dar nu poate avea tambur cilindric.
Capatul inferior al cabestanului poate traversa puntea permitind amplasarea sub
punte a reductorului si a electromotorului economisindu-se spatiu. Poate fi actionat
electric, cu abur sau hidraulic.
Schema din imaginea alaturata reprezinta
locul de amplasare a cabestanului cu partile
constructive .
1- putul lantului de ancora
2- cabestan
3- gheara de drac
4- electromotor
5- postament
6- ancora
7- nara de ancora in care se gaseste si
instalatia de spalare a lantului

Materiale ajutatoare
Bandule sunt bucati de saula de 20 – 25 m prevazute la unul din capete cu o
para impletita sau din lemn .
Sunt necesare pentru darea gasei la mal .
Modul de utilizare este simplu - se arunca bandula la mal , avertizind acest
lucru pe lucratorii de la cheu , dupa ce aceasta a fost prinsa de cei de la mal se leaga
gasa de capatul celalalt al bandulei si se slabeste parama .
Cangea este folosita la acostare avand forma unui brat din lemn cu un varf
prevazut cu un carlig pentru agatare .
Baloane de acostare sunt folosite la acostarea navelor avand rolul de protectie
al bordajului fiind confectionati din material vegetal sau in lipsa, din cauciuc .
Denumirea generala de lucrari de matelotaj este atribuita tuturor lucrarilor
marinaresti care se executa la bord pentru manuirea paramelor , efectuarea
nodurilor si impletiturilor .
Totodata un rol deosebit de important il are cunoasterea procedeului de
inlocuire a paramelor de pe tamburii inslatatiei de acostare si legare .
Manuirea paramelor vegetale incepe cu desfasurarea lor din baloturile sau colacii
impachetati de intreprinderea producatoare .Desi operatiunea este simpla ea trebuie
facuta cu atentie si cu respectarea anumitor reguli , altfel parama se rasuceste si se
incurca . Desfasurarea paramei de pe colac se face tinand seama de sensul de
rasucire al paramei , sens pe care trebuie sa-l deosebeasca orice marinar .
Regula generala pentru desfasurarea unei parame vegetale consta in desfasurarea
spre dreapta a paramelor rasucite la stanga si desfasurarea spre stanga a paramelor
rasucite spre dreapta .
Paramele vegetale se desfasoara prin unul din urmatoarele procedee :
- se desface ambalajul si se gaseste unul din capete ; se constata sensul de rasucire
al paramei ; daca acesta este spre dreapta se aseaza colacul cu capatul care
permite desfasurarea spre stanga , in sus . In continuare , desfasurarea paramei se
face normal , fara incolaciri ;
- se aseaza colacul culcat , se cauta capatul interior , se introduce prin golul din
mijlocul colacului si se incepe desfasurarea .

- se aseaza colacul pe doua scanduri puse in cruce si legate cu o sarma care se
trece prin golul din mijlocul colacului ; se agata sarma la un carlig cu vartej si se
incepe desfasurarea invartind colacul suspendat .

Paramele vegetale noi , inainte de a fi folosite la lucrarile de la bord , se intind cu
scopul de a indeparta surplusul de elasticitate . Intinderea se poate realiza cu
ajutorul unui palanc .
Toate paramele care urmeaza a fi folosite ca legaturi de acostare a navei trebuie
pregatite cu gase la capete , iar cele care se folosesc ca intermediare sau pentru alte
lucrari – sa fie patronate la capete pentru ca sa nu se desfaca si sa nu atarne
sfilatele.
Manuirea paramelor metalice .
Colacii de sarma , daca nu sunt prea mari , se pot desfasura prin rostogolire de-a
lungul puntii .

Colacii mari si grei se aseaza pe o platforma turnanta , avand un ax care trece
prin interiorul tamburului ; la partea superioara se fixeaza doua scanduri incrucisate
care a nu permita sarmei sa sara afara dupa taierea legaturilor .
Asezarea pe platforma turnanta se face in asa fel incat la partea superioara a
colacului sa se gaseasca capatul liber al paramei , cel care se desfasoara ; cand totul
este pregatit se taie legaturile colacului si se incepe desfasurarea tragand de capatul
paramei si rotind platforma turnanta .

Colacii care vin infasurati pe tambure mari se desfasoara prin asezarea lor pe un ax
orizontal fixat fie pe un cavalet , fie suspendat intr-un carlig .

O alta operatie care la prima vedere pare simpla , dar care trebuie facuta cu
atentie , consta in executarea unui colac dintr-o parama de sarma desfasurata de pe
un tambur .
Operatia se executa de catre doi marinari – unul scoate de pe tambur pe
deasupra cate o volta , in sens invers miscarii acelor unui ceasornic , iar al doilea o
incolaceste in sensul de miscare a acelor de ceasornic .

Un rol deosebit in cadrul manevrei de acostare il are cunoastere efectuarii
voltelor
Voltele sunt legaturile prin care se fixeaza paramele la dispozitivele speciale de
legare – babale , tacheti , cavile . Asemenea dispozitive se gasesc la bordul oricarei
nave ca piese componente ale instalatiei de legare a navei
( babale ) sau a
instalatiei de manevra velelor ( cavile , tacheti ) sau a instalatiei pentru ridicarea
barcilor ( tacheti ) .
Voltele nu sunt noduri . Ele constau in infasurarea paramei intr-o serie de
bucle sub forma de opt (
) in jurul dispozitivului de legare . Volta tine
adica nu se fileaza indiferent de tractiunea la care este supusa , deoarece pe fiecare
portiune de bucla , parama are sens diferit de deplasare . Pentru acest motiv , volta
trebuie luata strans , astefl incat fiecare spira sa fie in contact direct cu cea de
deasupra si cea de dedesubt si prin frecare sa se imobilizeze reciproc , datorita
sensului invers de deplasare a spirelor vecine . In limbaj marinaresc , cand o parama
tine ca urmare a frecarii buclelor in sensuri diferite , se spune muşca parama .
Voltele sunt de mai multe feluri si poarta denumirea dispozitivului de legare .
- volta la baba consta in infasurarea paramei intr-o serie de opturi in jurul celor
doua corpuri ale unei babale duble . Ultima volta se ia astfel incat capatul ei sa
treaca pe sub ultima spira . Capatul liber se leaga cu o sfilaţa pentru ca parâma
(dacă este rigida - de sârma ) sa nu sara peste baba si sa se desfaca volta .

De regula , se fixeaza prin volte la baba toate paramele din sistemul de legatura a
navei pentru acostare , remorcaj .

- volta la cavilă consta de asemenea din infasurarea paramei in opturi peste
capetele cavilei . La ultima trecere se aseaza capatul paramei pe sub optul
precedent , ca sa nu se desfaca volta . Se intrebuinteaza de obicei , la fixarea

manevrelor curente ale navei .
- volta la tachet se incepe cu o volta in jurul bazei tachetului si se continua cu

volte in opt efectuate prin acelasi procedeu ca si la celelalte dispozitive de legare
Voltele la tachet se folosesc la fixarea manevrelor curente , la fixarea curentilor
de la palancurile gruielor de ridicare a barcilor .

La manevra de legare a navelor trebuiesc cunoscute norme de protectia muncii
pentru prevenirea accidentelor .

Norme de protecţia muncii la legarea navelor
Echipa de barcagii este subordonată pilotului de serviciu care execută manevra.
Legarea –dezlegarea şi mutarea parâmelor navelor la chei se face de echipele de
barcagii ale portului, instruite în acest scop.
În cazul acostării la pontoane, legarea parâmelor, în lipsa echipei de barcagii, se va
face de către pontonier, însă numai pentru babalele pontonului.
Pontonierul va interzice staţionarea persoanelor străine pe ponton în timpul
manevrelor de acostare a navelor. Excepţie fac pontoanele special amenejate pentru
aşteptare, îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor; pontonierul nu va permite însă
trecerea pasagerilor dincolo de locul destinat staţionării lor decât numai după
terminarea manevrei de acostare .
Parâmele navei trebuie astfel legate de babale încât la virare să nu sară de pe baba,
să se poată mola şi să nu încurce manevra parâmelor celorlalte nave.
Este interzisă legarea parâmelor navelor de alte corpuri de pe chei în afară de
babale , ca : şine de cale ferată, şinele macaralelor, stopele macaralelor, picioarele
de estacadă etc.
Pe timp de ploaie, lapoviţă ,ninsoare , când cheiul esre acoperit de gheaţă sau de
polei, lagarea şi dezlegarea parâmelor se vor face cu multă atenţie . Bandula va fi
adusă în dreptul babalei şi barcagiul care o virează va sta în spatele ei , sprijininduse în ea , pentru a nu aluneca în apă. Se va presăra cu sare în jurul babalei în cazul
pericolului de alunecare ( în caz de zăpadă, îngheţ ) .
Pe chei alunecos se interzice transportarea parâmelor de la o bintă la alta.
Transportarea parâmelor se va face numai prin apă, purtate cu o saulă.
Barcagii vor purta obligatoriu casca de protecţie la orice manevră de legare –
dezlegare a navelor. Ei vor purta un semn distinctiv pentru a fi uşor remarecaţi (
banderolă, platcă, cască de protecţie vopsită cu galben etc).
Echipa de barcagii trebuie să poarte îmbrăcăminte potrivită cu starea timpului şi
care să nu-i stânjenească în timpul lucrului.
Parâmele metalice utilizate la manevră vor trebui să fie în stare bună , fără viţe
rupte sau despletite, să aibă lungimi corespunzătoare , cu gaşe matisite la ambele
capete, cu şi fără veline.Acestea vor fi unse periodic cu un strat de unsoare şi vor fi
păstrate pe tamburi acoperiţi cu capota de tendă.
Este interzis a se utiliza parâme care nu prezintă suficientă siguranţă, au uzură mare
sau prezintă veline.
Se interzice utilizarea parâmelor metalice care au mai mult de zece fire rupte pe
lungimea unui pas de cablare.
Dacă o parâmă de legare metalică , vegetală sau de relon are una din viţe ruptă sau
prezintă rosătură mai adâncă, se taie şi se înnădeşte prin matisire patronată.

La parâmele metalice se vor folosi boţuri de lanţ , cu un capăt fixat solid în punte
sau la babale , iar celălalt capăt prevăzut cu o saulă suficient de lungă, astfel încât
cel ce boţează să poată sta la distanţă de parâmă.
Şeful postului de manevră va raporta apropierea de navă a ambarcaţiunilor mici,
bărcilor, şalupelor, remorcherelor de manevră. Şeful postului de manevră de la pupa
va cere imediat stoparea maşinii la apropierea bărcilor , şalupelor,obiectelor
plutitoare etc şi va cere să nu se lucreze cu maşina cât timp la pupa navei se va afla
şalupa sau barca venită să ia parâma pentru a o duce la mal.
Filarea parâmei se va face la mână. Este interzis ca să se lucreze şi să se lase
parâma să alunece singură prin greutatea ei sau să fie oprită cu talpa piciorului. La
parâmele grele şi la navele cu bordaj înalt, la filarea parâmei se va lua jumătate de
voltă în jurul unei babale.
La filarea parâmelor sau când se iau volte pentru legare, personalul nu va staţiona
în velinele sau încolăciturile parâmelor de pe covertă, ci întotdeauna în afara lor şi
la distanţă suficientă pentru a nu fi lovit de acestea.
După ce parâma a fost dusă la chei , nu se va începe virarea până când barcagii nu
anunţă că parâma este pusă la baba şi se poate vira.
Numai după ce parâma a fost pusă în linie dreaptă pe covertă pe direcţia tamburureche , se vor lua volte la vinci şi se va vira.
Voltele la vinci se iau numai cu vinciul sau cabestanul stopat sau lăsat să meargă cu
viteza cea mai mică, gata de a fi oprit.
Marinarul care virează parâma trebuie să ţină mâinile la o distanţă de cel puţin 1 m
de tambur. Parâma virată nu trebuie să se încolăcească în veline la spatele lui,
pentru ca să nu fie lovit de parâmă dacă aceasta se rupe sau face ştorţuri.
Se interzice ca un singur marinar să vireze parâma şi simultan să manevreze şi
vinciul sau să vireze parâma pe vinci sau cabestan în mers fără vincier.
La manevrarea parâmelor de relon, vor fi luate următoarele măsuri :
- când parâma începe să se întindă în forţă şi ar exista pericolul de a se rupe sau
a sări de pe baba, va fi îndepătată toată lumea din jurul locului de manevră, la o
distanţă suficientă
- la întinderea parâmei cu vinciul şi la luarea voltei prin boţare, şeful de
manevră va controla ca boţurile să fie cu diametru mai mare decât cele pentru
parâma vegetală, să fie noi şi mai lungi, astfel ca marinarul care boţează să stea
la distanţă convenabilă de parâmă
- la boţare se va face un nod de boţ dublu, iar capătul boţului va fi înfăşurat de
4-5 ori în jurul parâmei
- personalul care manevrează parâmele de relon va fi selecţionat dintre
marinarii cu experienţă
- când parâmele de relon sunt folosite ca remorci, un marinar va sta de veghe la
voltă numai pentru observarea acesteia şi informarea comandantului. Marinarul
va fi instruit ca , în cazul întinderii exagerate a remorcii, să se îndepăteze la o

distanţă suficientă, astfel încât la desfacerea cârligului de la remorcher să se afle
la adăpost de ea
- filarea parâmei de relon întinse se va face numai cu vinciul.
- la manevra de acostare , prima parâmă ce se dă la chei va fi o parâmă vegetală
sau de relon cu care se va acosta nava după care se pot da parâmele de sârmă
pentru legarea navei. Pentru acostare se recomandă folosirea a două parâme
simultan.
La manevrarea şpringului din prova se va pune un marinar cu experienţă , care să
ştie să aprecieze limita de rezistenţă a unei parâme şi să-şi asigure securitatea.
Atunci când nava face deschiderea sau acostarea pe şpring ,acesta trebuie să aibă
volte suficiente la baba, iar marinarul trebuie să fie gata să scoată voltele, însă
totdeauna va sta ferit spre a nu fi lovit în cazul ruperii şpringului.
La deplasarea navei de-a lungul cheiului cu parâmele şi şpringurile în bandă, vor
fi luate 1-3 volte pe baba, gata de a fila sau a ţine. Când nava înaintează de-a
lungul cheiului şi nu trebuie oprită prin şpring, voltarea şpringului se face treptat
şi nu în forţă prin voltare definitivă. Voltarea se face numai când nava s-a oprit.
Numărul parâmelor date la chei se va hotărâ în funcţie de anotimp , de starea
vremii, de suprafaţa velică a navei, de condiţiile specifice portului şi danei
respective, astfel ca nava să fie legată bine la chei.
Se interzice staţionarea înaintea remorcii când aceasta se întinde în forţă.
La molarea remorcii pupa, parâma se va vira la bord cât mai repede cu putinţă
pentru a se putea lucra cu maşina şi pentru ca parâma să nu fie prinsă în elice.
Şeful de manevră va raporta la comandă când parâma a fost trasă la bord şi se
poate lucra cu maşina.
Este interzis a se lucra cu o parâmă încurcată . Când parâma nu este înfăşurată pe
tambur, ea va fi întinsă pe covertă şi apoi folosită.
La navele cu vinciuri manuale, dacă după virarea unei parâme este nevoie a se
fila o parte din ea, în nici un caz aceasta nu se va face cu vinciul dând înapoi din
manivelă.
În cazul când parâma ce se manevrează s-a agăţat de ceva şi se scurge la apă cu
viteză , este obligatorie retragerea din faţa parâmei, anunţându-se comanda.
Pentru fluviu , pentru desprinderea parâmei prinse de fund, se va deplasa cu
barca un om care să strângă parâma în prova bărcii.
Pe fluviu, când este necesar a mai fila anclamfurile bătând voltele cu maiul, acest
lucru se face cu atenţie pentru a împiedica sărirea voltelor de pe binte.
Este interzis ca în timpul marşului să se dea drumul la un capăt al parâmei în apă
pentru dezrăsucirea lui.Când un convoi fluvial a atins uscatul şi navele încep să
joace între ele, se intervine cât mai repede posibil pentru prinderea parâmelor de
siguranţă; cel care lucrează trebuie să fie foarte atent, deoarece dacă se rup,
anclamfurile pot provoca accidente.

La darea parâmei la mal, îndreptarea curbei parâmei se va face de marinar din
exteriorul curbei. Este interzisă trecerea cu barca peste parâma dată la mal.
Se interzice a se da gaşe din mână, fără utilizarea bandulei. Se admite a se da
gaşe din mână numai când navele sunt lipite şi oprite.

LEGATURILE NAVEI LA ACOSTARE
In functie de conditiile de acostare , uzul porturilor , conditiile meteohidrologice precum
si de tipul navei , comandantului navei ii revine
responsabilitatea de a stabilii numarul de legaturi ce se dau la cheu .
Inainte de inceperea manevrei de acostare , echipajul de punte desemnat pentru
aceasta manevra trebuie sa se pregatesca in acest scop .
Se incepe cu verificarea functionarii instalatiei si pregatirea bordului de
acostare.
Un rol deosebit in cadrul acestei manevre il are cunoasterea legaturilor navei
precum si efectul acestora .
Paramele pe care le poate da nava cand este acostata cu un bord la cheu sunt
urmatoarele :
In sectorul prova :
1- parama de etrava
2- parama prova
3- traversa prova
4- spring prova
In sectorul pupa :
1- parama de etambou
2- parama pupa
3- traversa pupa
4- spring pupa

Baloane de
acostare

Paramele pe care le poate da nava cand este legata cu pupa sau in barba sunt:
1- parama pupa
2- mustata tribord
3- mustata babord

CONDITII TEHNICE IMPUSE INSTALATIEI DE ACOSTARE
Orice instalatie de acostare trebuie sa indeplineasca anumite cerinte tehnice:
- siguranta indelungata in functionare
- elementele constructive sa fie standardizate (usor de inlocuit)
- greutate si volumul sa fie minim posibil
- pret de cost cit mai scazut
- materialele din care este construita sa fie rezistente la coroziune
- amplasarea la bord trebuie sa excluda deteriorarea ei in timpul
altor manevre si sa nu deranjeze alte manevre
- constructia si manevra acesteia trebuie sa respecte prevederile
Conventiilor Internationale si a ale Registrului Naval Roman
- sa fie mecanizata sau/si automatizata
- daca lucreaza in medii explozive sa nu produca scintei
- sa poata fi actionata local si de la distanta
- sa prezinte stabilitate in functionare
- sa nu fie greu de reglat si comandat
- sa se intretina usor
- sa fie intretinute si verificate permanent

Nici o instalatie de acostare nu a cedat pe vreme rea
daca a fost verificata si intretinuta pe vreme buna !
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