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Усередині грудня минулого року компанія
«Sealite Pty Ltd.» (м. Сомервіл, Вікторія, Австра -

 лія) повідомила про сходження з виробничої лінії для
потреб користувачів усього світу нового навігаційного
буя SLB1500, інтерес до якого перевершив усі очікуван-
ня: компанією було отримано сотні схвальних відгуків
про їх роботу та надійність. 

Воно і не дивно, компанія «Sealite» вважається єди-
ним виробником повного асортименту засобів навігацій-

ного обладнання. Вона виготовляє морські буї із сучас-
ним обертальним обладнанням за власною технологією,
яка гарантує високу якість виробленої продукції.

Більш детальну інформацію щодо буя SLB1500,
включаючи довідкову картку, можна знайти на веб-
сайті компанії «Sealite» у розділі «морські буї»
(www.sealite.com.au), а також за електронною адресою
(e-mail): info@sea-lite.com.au.

Зелений буй SLB1500 Sealite
з допоміжним сонячним LED-ліхтарем SL70

Буй лівої сторони фарватеру SLB1500
з допоміжним сонячним LED-ліхтарем SLC310

Новий буй компанії «Sealite Pty Limited»

Корпорація «Tideland Signal»

Проект створення першої морської заповідної
зони на Сальвадорі, відомої як Лос-

Кобанос, завершився встановленням чотирьох охо-
ронних буїв Tideland Signal SB-2200P з автономними
ліхтарями MLED-I20SC. Закріплені вони за допомо-
гою сталевого швартовного якірного ланцюга та 5200
кілограмового грузила, опущеного на 54-метрову гли-
бину океану. Буї мають жовте забарвлення і світять
жовтими вогнями, мають топову фігуру у вигляді жов-
того косого хреста, як це і прийнято у міжнародній

практиці для позначення районів особливого значен-
ня. Заповідна зона охоплює 20 000 гектарів Тихого
океану і характерна скелястими рифами та твердими
кораловими утвореннями, що залягають між Мехіко та
кордоном Нікарагуа – Коста-Рика. Встановлення буїв
було підтримане керівництвом порту Сальвадор, яке
забезпечувало нагляд, складування у порту та викори-
стання кранів, буксирів і обладнання. Сьогодні зона
безпеки у порту систематизована і надійно забезпечує
збереження заповідної території.
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В’ячеслав НОВОХАЦЬКИЙ,
головний фахівець відділу навігаційного забезпечення

мореплавства і маякової служби ДУ «Держгідрографія»

Причали – складова надійності роботи ЗНО

Відомо, що для оперативного і якісного
обслуговування ЗНО потрібні спеціа-

лізовані гідрографічні судна і катери, а також
місця для їх постійного або тимчасового базу-
вання, тобто причали, обладнані швартовними
та відбійними пристроями і призначені для
швартування суден, їх стоянки під час вантаж-
но-розвантажувальних робіт, посадки і висад-
ження пасажирів чи інших портових операцій.

З перших днів існування державної уста-
нови «Держгідрографія» всі її зусилля були
спрямовані на підтримання робочого стану
ЗНО, як берегових, так і плавучих. Згодом
почалося поступове відновлення навігаційних
засобів з одночасною їх модернізацією, а також
будівництво спеціалізованих суден для їхнього
обслуговування.

І ось, нарешті, дійшла черга і до ремонту
причалів, без яких неможливе обслуговування
плавучих ЗНО, ЗНО на гідротехнічній основі
(ГТО) і тих, що знаходяться на узбережжі у від-
далених місцях. 

Слід зауважити, що за час експлуатації
майже в усіх причалів були зруйновані бетонні
конструкції, більшість з них знаходилися в
незадовільному технічному стані. Мали

пошкодження різного ступеня й інші кон-
структивні елементи причалів, в результаті чого
підхід та швартування гідрографічних суден до
таких причалів або їх ділянок ставали немож-
ливими, бо створювали незручність і становили
небезпеку при стоянці та проведенні вантажно-
розвантажувальних робіт.

Враховуючи важливу роль причалів у
роботі гідрографічних суден з підтримання
належного робочого стану берегових і плавучих
ЗНО, забезпечення безпеки мореплавства в
районах, протягом 2009–2010 років Держ -
гідрографією в усіх філіях було проведено їх
поточні та капітальні ремонти.

Першим було заплановано відремонтувати
причал РВБ ФДУ «Одеський район Держ -
гідрографії», введений в експлуатацію ще у
1967 р. Відтоді ремонтні роботи тут не проводи-
лися, що і стало однією з причин руйнування
бетонних конструкцій. 

Обстеження технічного стану причалу
підтвердило необхідність проведення тут капі-
тальних ремонтних робіт, а тому було встанов-
лено обмеження щодо його експлуатації. 

Стан причалу до початку ремонту і після
його завершення показано на фото.

Причал РВБ Іллічівському порту – до ремонту і... після нього
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Передній Станіслав-Аджигольський маяк
на гідротехнічній бутовій основі, який має важ-
ливе навігаційне значення для безпеки судно-
плавства у регіоні, було побудовано ще у 1915
році. Ви користовується він суднами, що захо-

дять до Херсонського МТП та ідуть вище по
Дніпру. Для підходу і швартування гідрографіч-
них суден східну частину його гідротехнічної
основи було виготовлено із залізобетону.
Раніше маяк перебував на балансі Управління
«Чоразморшлях».

На момент його передачі Держгідрографії,
технічний стан споруди був незадовільним. Під
час експлуатації, особливо у важких зимових
умовах, внаслідок льодоходів гідротехнічна
основа та інші конструктивні елементи маяка,
як правило, діставали різного ступеня пошкод-
ження. Так, більшість залізобетонних конструк-
цій основи було зруйновано або ушкоджено, що
створювало незручності і становило небезпеку
при постачанні на маяк паливно-мастильних
матеріалів та інших необхідних вантажів.

Враховуючи важливість Переднього
Станіслав-Аджигольського маяка та його осно-
ви для виробничої діяльності ФДУ «Ми -
колаївський район Держгідрографії», було
вирішено у липні–жовтні 2009 року провести
поточний ремонт його залізобетонної основи
та облаштувати залізобетонний причал, що і
було зроблено. Завдяки цьому сьогодні без
затримок і безпечно здійснюється постачання
необхідних матеріалів для безперебійної робо-
ти маяка і забезпечення життєдіяльності обслу-
говуючого персоналу.

З 1991 року не ремонтувався і причал
ремонтно-відновлювальної бази ФДУ
«Керченський район Держгідрографії», довжи-
на причальної смуги якого 470 метрів. 

Причал гідротехнічної основи
Переднього Станіслав-Аджигольського маяка до і...  після ремонту 

Причал РВБ Керченського району
після поточного ремонту
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сигнали тривоги, надіслані впро-
довж дня з допомогою системи,
доступ до бази даних записів, 
а також здійснювати моніторинг
та керування, задіюючи мережу,
яку буде інтегровано у морську
інтрамережу.

Сигнали тривоги з радіомая-
ків надсилаються за допомогою
повідомлень SMS, внаслідок чого
GPS-приймач радіомаяка дозво-
ляє відобразити отриману інфор-
мацію, яка містить дані про місце-
знаходження буя, на екрані 
у реальному часі, навіть у разі
розірвання інформаційного лан-
цюга. Сигнали тривоги можуть
надсилатися до служби персональ-
них стільникових телефонів та/або
безпосередньо до центру керуван-
ня. Система є напрочуд економною
у використанні і дуже простою у ко -
нструкторському виконанні. Опти -
 чну дальність видимості вдалося
удосконалити завдяки запатентова-
ній компанією «Mediter raneo Senales
Maritimas SLL» оптичній LED-
системі, яка забезпечує 170 кд,
використовуючи лише IW-жив-
лення та досягає при цьому міні-
мальних витрат як у системі освіт-
лення, так і в дистанційній системі
керування. Це дає змогу системі
розподіляти наявне джерело жив-
лення і позбавляє потреби збіль-
шувати його.

Із впровадженням цього про-
екту буде модернізовано усі засоби
навігаційного обладнання та лікві-
довано недоліки, виявлені у наві-
гаційному забезпеченні Еквадору
делегацією МАМС
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Контрактами, підписаними команду-
вачем військово-морського універ-

ситету Рафаелем Мораном Валверде, перед-
бачено встановлення такого навігаційного
обладнання: 146 світлодіодних проблиско-
вих ліхтарів на буях з дальністю видимості до
десяти морських миль, вісім світлодіодних
обертальних сигнальних знаків на маяках
дальністю видимості до тридцяти морських
миль, п’ять світлодіодних проблискових ліх-
тарів на засобах навігаційного обладнання
з діапазоном дії до дванадцяти миль, розта-
шованих на суходолі, дванадцять світлодіод-
них освітлювальних труб – створних вогнів
з дальністю видимості до двадцяти морських
миль. Контракт передбачає також розробку

та інтегрування системи дистанційного
контролю і керування GSM (Глобальна
система зв’язку з рухомими об’єктами) з
одним основним та двома допоміжними
центрами керування і зі 171 GSM-GPS дис-
танційними станціями, якими оснащено
кожен засіб навігаційного обладнання.
Проект завершувався навчальною програмою
з експлуатації та технічного обслуговування
всіх засобів, включаючи систему безпеки.

Головне управління інноваціями, вико-
ристовуючи зв’язок GSM, впроваджує центр
моніторингу та керування сигналами триво-
ги, що дозволить налагодити дальний
зв’язок з усіма освітлювальними пристроя-
ми, а також відображати та записувати всі

Добірку підготували
Людмила Кипич, 

Оксана Денисюк-
ФДУ «Укрморкартографія»

Проект Еквадору:
засоби навігаційного обладнання

Сьогодні ми познайомимо наших читачів з одним із промислових членів
Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення мореплавства і маякових служб
(МАМС) – компанією Mediterraneo Senales Maritimas SLL (м. Валенсія, Іспанія), яка
завершила виконання контрактів на постачання, встановлення та введення в дію наві-
гаційних знаків у каналах району затоки Гуаякіль (Еквадор), призначених для регулю-
вання руху суден в однойменному порту.
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За майже двадцять років експлуатації від-
бійники причалу, залізобетонні колесовідбійні
бруси зовсім зруйнувалися, кріплення проіржа-
віли, бетонне покриття розкришилося. 

Щоб призупинити подальше руйнування
причалу, восени минулого року було проведено
його поточний ремонт, під час якого демонто-
вано 132 і встановлено 136 нових відбійників,
відновлено всі колесовідбійні бруси, зроблено
нове бетонне покриття.

Не у кращому стані була і причальна смуга
для стоянки суден Касперівського поста
Херсонської дільниці, побудована ще у 50-х
роках минулого століття, яку, як і Передній
Станіслав-Аджигольський маяк, у 2006 році
Управлінням «Чоразморшлях» було передано
на баланс Держгідрографії. 

Враховуючи важливість використання
цього причалу, Держгідрографія у квітні–липні
поточного року здійснила капітальний ремонт
частини (45 м) причальної смуги згаданого вище
поста. Проводити капітальний ремонт решти
причальної смуги (усього 148 м) економічно
невигідно і недоцільно з практичної точки зору,
оскільки немає потреби у її використанні.

Відновлення названих у статті причалів
дозволило Держгідрографії без затримок про-
водити планові роботи з обслуговування та
ремонту берегових і плавучих ЗНО, засобів
навігаційного обладнання на ГТО, здійснювати
підготовку буїв до їх встановлення, проводити з
дотриманням правил безпеки вантажно-роз-
вантажувальні роботи, забезпечило місце для
відстою гідрографічних суден.

Причальна смуга Касперівського поста до і... після капітального ремонту



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: single binding (saddle stitch)
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre pages top to bottom, pull to centre
      

        
     0
     CentreSpine
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
     16
     Single
     645
     317
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Create a new document
     Trim: cut left edge by 595.28 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     1
     No
     941
     350
    
     None
     Up
     5.6693
     5.6693
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     595.2756
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     16
     15
     16
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





