
При виконанні гідрографічних робіт з детальної
зйомки рельєфу дна способом промірювання найваж-
чими і найнебезпечнішими для виконання є роботи
у прибережній смузі, а також роботи з обстеження
пірсів і причалів та на обмежених акваторіях портів.
Гідрографічні судна за безпечних умов можуть
виконувати прибережне промірювання при глибинах
не менше ніж 5 метрів, великі гідрографічні катери
(ВГК) – при глибинах не менше ніж 3 метри, а малі
гідрографічні катери (МГК), залежно від вивченості
дна і типу катера, можуть підходити до берега при
глибині 1-2 метри. Використовувати для «дотяжок» до
берега плавзасоби відкритого типу (шлюпки, човни)
завжди ризиковано. До того ж, на них неможливо
безпечно розмістити сучасну дорогу, не захищену від
ударів і води гідрографічну техніку та супутникові
системи позиціювання.

Для детальної зйомки рельєфу дна способом
промірювання у таких місцях нашою філією з 2005
року успішно використовується спеціальний технічний
плавзасіб катамаранного типу, виготовлений силами
працівників відділу гідрографічних робіт при допомозі
фахівців майстерень ремонтно-відновлювальної бази
філії. Плавзасіб є удосконаленою моделлю надводного
гідрографічного апарата (АНГ) конструкції гідрографа
Жукова О.І., побудованого ним ще у минулому столітті
на початку 80-х років і успішно використовуваного до
90-х років у Керченському районі ГС ЧФ.

АНГ – це розбірна конструкція, що складається з 2-
х подовжених пінопластових поплавців, 3-х
поперечних трубчастих балок, які за допомогою
трубчастих стійок спираються на поплавці та
платформи-палуби, встановлені на поперечні балки.

Кожен поплавець виготовлено із пластин
промислового водостійкого пінопласту, які у
поперечному перерізі мають форму правильного
багатокутника. Натягнуто пластини на осьову металеву
трубу. Співвідношення ширини і довжини у поплавців
приблизно 1:14. На осьових трубах методом
електрозварювання встановлено по три металеві
стакани, куди вставляються за допомогою стійок
поперечні балки. Зібрані разом поплавці, балки і
платформа являють собою досить тверду несучу
конструкцію, яка завдяки пружності і гнучкості
трубчастих складових поздовжнього і поперечного
наборів добре тримається на хвилях. На платформі
змонтовано гідрографічну рубку, раму для закріплення
підвісного двигуна (ПД) і пера стерна, контейнери для
двох акумуляторних батарей напругою по 12 В та
ємністю 160-190 А/год., леєрне огородження і
кронштейни для закріплювання приймачів-випро-
мінювачів ехолотів і антен GPS. На поперечні балки
покладено ґратчастий дерев'яний настил, а зверху по
бортах рубки встановлено поручні, що забезпечує
безпечне пересування фахівців під час роботи.
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ВВааддиимм  ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВ,

начальник відділу гідрографічних робіт 

ФДУ "Керченський район Держгідрографії"

ВВИИККООРРИИССТТААННННЯЯ  ТТЕЕХХННІІЧЧННИИХХ  ППЛЛААВВЗЗААССООББІІВВ
ККААТТААММААРРААННННООГГОО  ТТИИППУУ  ППРРИИ  ВВИИККООННААННННІІ
ГГІІДДРРООГГРРААФФІІЧЧННИИХХ  РРООББІІТТ



ООссннооввнніі  ттееххннііччнніі  ххааррааккттееррииссттииккии  ннааддввооддннооггоо
ггііддррооггррааффііччннооггоо  ааппааррааттаа

– Поздовжні і поперечні несучі балки-труби з
нержавіючої сталі, діаметр 52 мм

– Довжина габаритна 5,5 м
– Ширина габаритна 3,4 м
– Висота габаритна 2,2 м
– Довжина поплавців корпусу 5,5 м
– Ширина поплавців корпусу 0,45м
– Висота поплавців корпусу 0,5м
– Розмір платформи 3,2х2,4м
– Висота платформи над поплавцями 0,3м
– Висота козирка рубки  1,45м
– Найбільша маса зі спеціальним технічним

устаткуванням 1,2т
– Осадка в робочому стані з екіпажем 2-3

особи 0,3м
– Запас плавучості 0,6т
– Висота платформи над рівнем моря у повному

вантажі 0,6м
– Швидкість із ПД 8 к.с. 4,5 вузли
– Мореплавність і виконання проміру до 3-х балів

хвилювання моря
– Витрата палива 3 л/год.
– Екіпаж (гідрографічна група) 2-3 особи

ККооммппллееккттааццііяя  ААННГГ

– Якір-кішка з канатом, довжина 30м
– Буксирний канат, довжина 25м
– Весла з кочетами 2 шт.
– Відштовхувальний гак завдовжки 3м 1 шт.
– Рятувальний круг 2шт.
– Рятувальні жилети – за кількістю працюючих

фахівців
– Переносна радіостанція морської служби

руху  1 шт.
– Кидальний лінь завдовжки 30м  1 шт.
– Аптечка першої медичної допомоги  1 шт.

– Сигнальні прапори і фігури
– Вода питна  10л
– 3-колірний шлюпковий ліхтар  1 шт.
– Ліхтар електричний великий  1 шт.

Керування реверсом двигуна, системою подавання
палива і кермом здійснюється дистанційно, з гідро-
графічної рубки. Там облаштовано двоє робочих місць
для роботи з гідрографічними приладами, комп'юте-
ром і системою позиціювання, а в палубі обладнано
люк для спостереження за характером дна під час
робіт на мілководді, при підході до берега і при обсте-
женні підводних перешкод (ПП) та затонулих суден
(ЗС). Рушієм тут є підвісний човновий бензиновий
двигун з подовженою ногою потужністю 8 к.с.

Конструкції апарата, за винятком несучих
поздовжніх і поперечних трубчастих балок, леєрного
огородження, пера стерна і кріплення, виготовлено з
промислового вологостійкого пінопласту, вологостій-
кої фанери і соснових дощок, отже, вони є непотоплю-
ваними. Трубчасті балки, стакани і кріплення виготов-
лено з нержавіючої сталі і латуні, леєрне огородження
і перо стерна – зі сталевих труб і листової сталі.

До районів робіт, розташованих на значній
відстані, апарат доставляється великим гідрографічним
катером, гідрографічним судном чи методом буксиру-
вання. Можлива доставка АНГ до місця робіт у
розібраному вигляді у кузові автомашин КАМАЗ, УРАЛ
чи ЗІЛ.

Найоптимальніше АНГ використовується тоді, коли
задіяний разом з ВГК чи МГС «В. Зарудний». ВГК (МГС)
виконує промірювання до безпечних глибин на
підхідних каналах чи у прибережній смузі, а АНГ – на
акваторіях портів чи на мілководді до берегової лінії.
Завдяки такому методу досягається суцільне покриття
промірюванням усього заданого району. Особливо це
важливо для умов Азовського моря, де глибини,
доступні для ВГК (МГС), віддалені від берега на
декілька кілометрів, і АНГ є єдиним засобом виконання
«дотяжок» до берега.
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Апарат дуже зручний у роботі. У гідрографічній
рубці комфортно і безпечно розміщуються фахівці,
гідрографічні прилади і комп'ютери. Рубка забезпечує
круговий огляд, тут гарні умови для тривалої роботи,
люди і дорога техніка захищені від впливу
несприятливих погодних умов і від моря. Ламінарне
обтікання поплавців шаром води сприяє роботі
приймачів-випромінювачів ехолотів на всьому
можливому діапазоні швидкостей при хвилюванні
моря до 3-х балів. Апаратом легко керувати і він добре
тримається на галсі: при хвилюванні моря до 3-х балів
майже не піддається бортовій і кільовій хитавицям і
лише незначною мірою переміщується у вертикальній
площині, тому що хвилі вільно проходять між вузькими
поплавцями і платформою. Невелика осадка апарата
(до 0,3м) дозволяє використовувати його при
обстеженні ЗС і ПП на мілководді і біля берега, а при
посадці на мілину він легко з неї знімається зусиллями
2-3-х осіб.

Катамаран, на відміну від шлюпок, безпечно
використовувати під час прибійного хвилювання, що
дуже важливо при підході до берега. Шлюпка,
торкаючись дна, втрачає поперечну остійність і
керованість, стає лагом до хвилі і, як плавзасіб
відкритого типу, піддається заливанню, а у складних
випадках і перекиданню, що призводить до псування
чи повної втрати цінного устаткування. Катамаран у
цих умовах не заливається, не перекидається і досить
довго тримається перпендикулярно хвилі та берегові,
оскільки хвилі вільно проходять між широко
поставленими вузькими притопленими поплавцями і
платформою, не завдаючи шкоди конструкції. Екіпаж в
цей час має можливість висадитися на берег або
відійти від нього.

Досвід використання апарата засвідчив його
надійність і невибагливість. Це простий в обслуго-
вуванні, керуванні та утримуванні апарат, який
дозволяє швидко, залежно від типу робіт, монтувати те
чи інше гідрографічне устаткування та проводити
ремонтні роботи.

Використання як основного рушія легкого

бензинового підвісного двигуна потужністю до 16 к.с.

робить АНГ економічно рентабельним технічним

плавзасобом. Так, при потужності ПД 8 к.с. і

витрачанні палива 3л/год. собівартість однієї години

роботи апарата (при вартості бензину 5грн./л)

становить 16,27 грн. Продуктивність промірювання при

цьому – до майже 8 лін. км/год.

Собівартість побудови апарата силами працівників

відділу з урахуванням вартості витратних матеріалів

і додаткової оплати праці склала близько 7 тис. грн.,

а за 3 роки експлуатації апарата з його допомогою

тільки договірних робіт виконано на суму понад 43 тис.

грн.

Апарат підтвердив гарні мореплавні якості та

надійність конструкції. Так, у 2007 році у період з 14

серпня по 6 вересня апаратом за різних погодних умов

при хвилюванні моря до 4-х балів було виконано

гідрографічні роботи у прибережній смузі відкритого

моря, уздовж північного і західного узбережжя

Азовського моря від Кривої Коси до Керченської

протоки і на акваторіях портів Маріуполь, Азовсталь,

гавань Шмідта, Бердянськ, Генічеськ, а також

на підхідних каналах портів Азовсталь і Генічеськ,

пройдено при цьому близько 1590 лін. км, з яких

безпосередньо з промірюванням майже 460 лін. км.

Техогляд АНГ після закінчення робіт в Азовському

морі показав, що апарат після підтягування деяких

болтових і нарізних з’єднань може без обмежень

використовуватися під час подальших робіт.

Безпека, комфортні і сприятливі умови для роботи

людей і технічних засобів, високі, порівняно з човнами

відкритого типу, мореплавність і непотоплюваність,

простота технології побудови і ремонту, відсутність

у конструкціях дефіцитних матеріалів роблять такий

катамаран зручним технічним плавзасобом для

виконання точних і складних гідрографічних робіт.
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