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THÔNG BÁO

 Thông báo cắt điện ngày

11/9/2015

 THÔNG BÁO Về việc phun

thuốc diệt muỗi trong Trường đợt
I (năm học 2015-2016)

 Thông báo cắt điện ngày

22/8/2015

 Thông báo: Quyết định số:

614/QĐ-ĐHNT, ngày 10/7/2015
v/v thành lập Đội phòng cháy và
chữa cháy

 Thông báo: Quyết định số:

615/QĐ-ĐHNT, ngày 10/7/2015
v/v kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo
công tác phòng cháy và chữa
cháy

 

  
Tin tức sự kiện

Ngày 05/9/2015, Viện Nghiên cứu Chế tạo Tàu thủy, Trường Đại học Nha Trang đã hạ thủy tàu khách cao
tốc Tấn Phát 05 theo đơn đặt hàng của Công ty Tấn Phát.

Tàu có kết cấu 3 lớp; Cabin khách bóng hai mặt; Hệ thống cửa EURO WINDOWN, vừa có tính thẩm mỹ
cao, vừa kín nước; Lên xuống tàu phía trước và phía sau; Trang bị đầy đủ các hệ thống như: Ra đa tích hợp
thiết bị nhận dạng AIS, phao vô tuyến chỉ báo sự cố qua vệ tinh Epirb, VHF Icom IC - M304 theo quy định của
Đăng kiểm đối với tàu cấp SB; Buồng máy nằm tách biệt khoang hành khách, thiết kế chống rung. Tàu có hình
dáng đẹp, độ bóng bề mặt cao, khoang hành khách được bố trí phía trước; Hệ thống ghế ngồi bằng đệm cao
cấp có gắn lưới để đồ và giá đỡ ly uống nước phía sau mỗi ghế.

Tấn Phát 05 là mẫu tàu cao tốc lắp đặt hệ trục thẳng (khác biệt so với hệ trục kiểu Z - driver như các tàu
cao tốc hiện nay), vừa đảm bảo độ bền của máy và hệ trục, vừa có chi phí đầu tư ban đầu phù hợp với điều kiện
kinh tế hiện nay.

Kết quả chạy thử cho thấy tàu đạt yêu cầu kỹ thuật đề ra, tốc độ hành trình đạt mức 20,5 hl/g, hệ số
Froude Fn = 0.90, nghĩa là tàu hoạt động ở chế độ nửa lướt. Độ ồn trong khoang khách dưới 80dB, các đặc
trưng rung động (vận tốc, gia tốc, biên độ rung) đều nằm trong giới hạn cho phép.

Một số hình ảnh về tàu

Hạ thủy tàu khách cao tốc Tấn Phát 05 

Kết quả thử nghiệm cho thấy tàu Tấn Phát 05 phù hợp với chức năng chở khách du
lịch cao cấp, hoạt động trong vùng ven biển (cấp SB) Việt Nam 

Trần Trọng Đạo - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Hệ thống ghế nệm cao cấp

Khu vực ghế ngồi phía mũi

Xem thông tin chi tiết tại đây
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Các tin cũ hơn

 THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

 THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐH, CĐ NĂM 2015

 THÔNG BÁO TƯ VẤN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐH, CĐ TẠI PHÚ YÊN

 Hội thảo quốc tế về "Công nghệ sinh học và Quản lý môi trường biển"

 Hạ thủy tàu cá vỏ composite Gia Bảo 2015 - tàu cá đầu tiên được đóng theo Nghị định 67 tại Khánh Hòa
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