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La inceputul anului 2020 Vard Braila incepe constructia blocului de nava 6284, de tip TRONCONE,
pentru santierul naval Ancona din Italia.
Blocul de nava troncone reprezinta o parte a navei(marcata mai jos cu verde) de tip pasager VIKIN
OCEAN CRUISES.

Pe tot parcursul anului 2020, santierul naval Vard Braila s-a aflat sub un process continuu de
modernizare si extindere a facilitatilor de constructie de nave. Santierul a fost dotat cu 4 macarale
de 100 tone fiecare, hale noi, si un sistem de lansare cu o capacitate maxima de 6000 tone. (3200
cel precedent)
Sistemul de lansare inca nu este finalizat.
Pentru livrarea in termen, a corpului de nava 6284 catre Ancona, pe data de 01.12.2020 s-a luat
decizia ca nava sa fie lansata tinand cont de conditiile si posibilitatile de la acea data:
- Grinzile A, B, C de la noul sistem de lansare vor fi instalate pe pozitia lor finala in ziua
lansarii, fara grinzile de tip D- ultimul rand
- Cotele apelor Dunarii in tendinta de scadere
Cele doua conditii impuneau un pescaj mic al navei la lansare, si astfel s-a hotarat sa se
construiasca un flotor, atasat de structura navei in prova, pentru a lansa corpul de nava in conditii
de siguranta.
Conform calculelor de greutate (3057 tone) ,nava la lansare va avea un pescaj de 2.25m in prova
si 2.17m in pupa. Pentru o lansare in siguranta,la acest pescaj , nivelul necesar al Dunarii trebuia
sa fie de +1.7m.
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Incepand cu data de 02.12.2020 pana la primirea desenelor de constructie a flotorului,
departamentul tehnic din Vard Braila impreuna cu Hull Structure Design Department din Trieste,
au convenit asupra dimensiunilor flotorului, a materialelor folosite si a grinzile de prindere a
flotorului de corpul navei.
Intre 08-12.12.2020 s-au primit desenele pentru constructia flotorului si a grinzilor de prindere a
lui de corpul navei. Pe data de 18.12.2020 a fost transferat pe locul de montaj primul modul de
flotor- babord. In paralel au inceput lucrarile pentru grinzile din profile H ce asigurau prinderea
flotorului de nava.

O alta conditie pentru lansarea navei a fost balastarea tancului 09 central grey water cu 67.3 tone
inainte de lansare.
In pararel cu lucrarile de constructie a flotorului au inceput si activitatile de pregatire a
infrastructurii pentru lansarea navei, in conditii de siguranta, pe cele trei randuri de grinzi
instalate:
- Teste transbordor
- S-au montat 6 stope mecanice pentru a asigura oprirea transbordorului in caz de
urgenta
- S-au montat 2 sisteme de avertizare acustica si optica pe zona critica
- S-au recalibrat sarmele de sincronizare ale transbordorului, care vor ajuta la stabilirea
distantei optime de oprire a acestuia in conditii de siguranta.
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Conform programului de productie , lansarea blocului de nava era programata pe data de
30.12.2020, dar datorita tendintei de scadere a cotelor apelor Dunarii, Vard Braila a luat decizia
ca blocul de nava sa fie lansat pe data 24.12.2020. Astfel se evita riscul de a nu fi suficient nivelul
apelor Dunarii la data lansarii navei.
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Datorita eforturilor depuse de catre intreaga echipa Vard Braila, pe data de 24.12.2020 corpul de
nava 6284 a fost lansat cu succes pe noul sistem de lansare fara grinzile de tip D instalate.

Noul sistem de lansarea a fost inaugurat.
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Dupa lansare nava a fost mutata in bazin, pentru indepatare flotor.

Incepand cu data de 27.12.2020 s-a inceput balastarea navei cu apa potabila de la reteaua de
apa din santier conform instructiunilor de indepartare flotor
Pentru balastarea navei s-a lucrat in trei schimburi a cate 12 ore si activitatea s-a extins pe durata
a doua zile. Pe durata balastarii tancurilor, pescajele au fost verificate periodic.
Pe data de 28.12.2020 s-a startat si inundarea/balastarea flotorului in acelasi timp cu incarcarea
cu apa a altor 2 tancuri de heeling din pupa navei.
In total nava a fost balastata cu aprox. 908.5 tone si flotorul cu 670 tone de apa, pana la
imersarea completa a flotorului si obtinerea pescajului 3.05 prova si 2.95 pupa.
Din condiitii de siguranta,inainte de indepartarea de corpul navei, flotorul a fost asigurat cu
paramele de otel ale macaralei plutitoare Hercule-Lucatelli de ochetii de ridicare ai flotorului.
Flotorul s-a deconectat de restul constructiei de corp prin scoaterea prezoanelor de la flansele de
legatura dintre flotor si grinzile de legatura.
Operatiunea de indepartare a durat aproximativ o ora si pe tot parcursul activitatii , flotorul a
fost stabil.
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Pe data de 29.12.2020 s-au indepartat grinzile de legatura dintre nava si flotor cu ajutorul
pontonului plutitor, conform instructiunilor emise de catre departamentul tehnic.

Pe data de 07.01.2020,corpul de nava 6284 a plecat din Braila cu destinatia Italia Ancona. Nava
este trasa de IEVOLI GREEN sub pavilion italian, si in pupa este asistata de FARU sub pavilion
roman.
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