Олександр АГАПОВ,
начальник групи плавучого ЗНО
ФДУ «Керченський район Держгідрографії»

Якщо до справи підходити творчо

к і в інших філіях ДУ «Держгідрографії», у нас також знаходяться
в експлуатації установлені на буях типу
БМЛПС світлооптичні апарати «Фотон-М-3»
із сонячними панелями і бездротовим програмуванням.
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Буй у зібраному стані, готовий до експлуатації

За цей час ми переконалися, що цей світлооптичний апарат має певні переваги порівняно з апаратами «Луч-2000», «Луч-3000»,
«Фотон-GSM». Так, «Фотон-М-3» обладнано
пластиковим захисним ковпаком, що забезпечує герметичність апарату і спрощує його
встановлення на буй.
«Фотон-М-3» споживає значно менше
електроенергії, що дозволяє встановити на
буй резервну батарею «Енергія-8ЕП», розраховану на 320 А/год., яку спеціально розроблено фахівцями філії. Для цього було скорочено
кількість елементів, необхідних для функціонування цієї батареї («Енергія-8ЕП» складається з 95 елементів, тоді як батареї «Енергія-9»
та «Енергія-10», що використовувалися раніше – зі 180 і 225 елементів відповідно).
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Програмування апаратів «Фотон-М-3» і
контроль за їх показниками відбуваються за
допомогою комп’ютера, що дозволяє отримувати запитану інформацію у потрібних обсягах і на необхідній відстані. Для обміну
інформацією між світлооптичним апаратом і
системним комп’ютером керування задіюється бездротовий модем ближнього
радіуса дії (20–25 м), що дає змогу максимально оперативно налагоджувати світлооптичну голівку «Фотона-М-3» на необхідні
показники у різних умовах експлуатації.
Однак, виявлено і недоліки, які призводять до передчасного виходу приладу з ладу,
зокрема не відповідає експлуатаційним
вимогам кріплення відбивача на голівці буя.
За усунення таких конструктивних недоліків і
взялися фахівці групи плавучого ЗНО нашої
філії. Тепер такі кріплення ми виготовляємо з
металевих пластин. На площадці відбивача
робимо отвір діаметром 8 мм, куди вставляємо пластиковий сальник для виведення кабе-

теристик, спрямованих на збереження навколишнього
середовища, що і було однією з головних цілей проекту.
Досить висока ефективність системи IPS значно знижує кількість викидів в атмосферу.
Нові рядні двигуни D6 компанії «Volvo Penta» було
розроблено на базі сучасної дизельної технології
з останніх проектів. Двигуни мають спільну систему
впорскування палива, подвійні верхні розподілювальні
вали, 4 клапани на циліндр, турбонагнітач, компресор
(IPS 500) і додатковий охолоджувач. Їх взаємодія, великий робочий об’єм циліндрів і система EVC є складовими прекрасних характеристик дизелів.
Двигуни D6 мають рівень вихлопів, які відповідають нинішнім жорстким вимогам США і ЄС.
Технічні характеристики двигуна:
– блок циліндрів і головка блока виготовлені із
чавуну;
– сходова рама примонтована до блока двигуна;
– 4-клапанна технологія з гідравлічними регуляторами зазору;
– подвійні верхні розподілювальні вали;
– комплексні гільзи циліндра;
– колінчастий вал на семи підшипниках;
– гнучке монтування двигуна;
– легкозамінний окремий повнопотоковий і
обвідний масляний фільтр;
– трубчастий мастилоохолоджувач, який охолоджується морською водою;
– загальна перевірка паливної системи;
– блок керування впорскуванням;
– дрібнопористий фільтр з водним сепаратором;
– пасовий компресор з глушником (лише IPS 500);
– повітряний фільтр із замінною вставкою;
– гази картера видаляються у повітрозабирач;
– колінчастий патрубок чи трубка вихлопного
колектора;
– трубонагнітач, охолоджувальний водою;

– термостатично регульоване охолодження водою;
– трубчастий теплообмінник з окремим великооб’ємним розширювальним резервуаром;
– сполучення для випускання гарячої води;
– фільтр для морської води і легкодоступна лопатева помпа;
– морський генератор 115А змінного струму зі
стабілітронами для захисту системи від пікової
напруги та об’єднаний заряджальний регулятор
з кабелем датчика батареї для максимального
використання генератора змінного струму;
– плавкі запобіжники повернення двигуна у
вихідне положення;
– допоміжна кнопка зупинки;
– контрольно-вимірювальні прилади з клавішним
вимикачем і зблокованою системою сигналізації;
– панелі слідкування за EVC;
– електронне дистанційне керування для дроселя,
перемикання і керування;
– штекерні з’єднання.
Технічні дані відповідають ISO 8665. З паливом,
що має LHV 42 700 КДж/кг і щільність 840 г/л при
t° 15°C. Ринкове паливо може не відповідати цій специфікації, що, відповідно, може вплинути на потужність
двигуна і витрати палива. Для придбання слід зв’язатися з місцевим дилером Volvo Penta для отримання
детальнішої інформації.

Загальні дані:

Батарея «Енергія-8ЕП» у касеті

Робочий об’єм, л
Конструкція
Потужність колінчастого вала, КВт
(к/с) при 3 500 об/хв.
Поужність карданного вала, КВт
(к/с) при 3 500 об/хв
Всмоктування
Клас
Загальна вага, кг
Серія гребних гвинтів
Напруга
Застосування
Діапазон швидкостей
Карданний вал

IPS 400

IPS 500

5,5 (336)
6-рядна

5,5 (336)
6-рядна

228 (310)

272 (370)

217 (295)

259 (352)

турбо, доохолоджувач
турбо, компресор, доохолоджувач
4і5
5
880
900
Т2-Т10
12 В або 24 В
спарена установка лише у глісуючих корпусах
від 25 до 45 вузлів
компактний (стандартний), можливий проміжний вал
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агрегаті, які обертаються у протилежний бік,
означають, що бокових сил немає і що курс цілком прямий;
– електронні засоби керування дозволяють прекрасно і точно відчувати судно, перемикання
відбувається миттєво. Завдяки прогресивному
електронному регулюванню штурвал легше
обертається при низькій швидкості, чим ще
більше зменшує зусилля водія.
Звичайна ж система розташування вала втрачає
ефективність при тязі під кутом вниз і гребними гвинтами, працюючими у воді, збуреною скобою гребного
гвинта і його валом.
Добір гребних гвинтів також досить легкий, адже
Volvo Penta забезпечує:
– оптимізоване передаточне відношення, повний
і систематичний ряд гребних гвинтів;
– збільшення лопаті відносно потужності, менший діаметр гребного гвинта і більше передаточне відношення;
– відсутність бокової сили;
– половина завантаження гребного гвинта означає
половину втрат наконечника і мінімум кавітації;
– горизонтальний вал і горизонтальна тяга;
– зворотне обертання не спричиняє витрат при
обертанні.
Маневрування і керування
Маневрування, керування і задоволення від водіння – це ті сфери, де IPS цілком встановлює нові стандарти. Варто забути все, що стосується складних моментів при швартуванні – з IPS це робити легко і безпечно
навіть з одним двигуном. На більш високих швидкостях
відбувається миттєве реагування на команди водія з
надійним і передбачуваним керуванням. Керувати судном надійно і весело.
Причини цієї чудової маневреності:
– установки IPS – керовані, вони повертають і
спрямовують усю тягу у потрібному напрямку,
що призводить до зростання ефективності і
набагато кращого реагування на команди водія;
– два гребні гвинти на кожному пропульсивному

Безпека і якість
Надміцний матеріал гарантує прекрасний опір
корозії. Все, що має контакт з морською водою, виготовлено з особливого сплаву алюмінію, нікелю і бронзи,
або з нержавіючої сталі. Пропульсивний агрегат, підшипники, муфти зчеплення тощо – все має міцну конструкцію, щоб витримати зустріч з несподіванкою і
гарантувати тривалий і безвідмовний термін служби.
Volvo Penta EVC (Електронне Керування Судном)
поєднує в собі всі компоненти системи разом, а також
слугує інтерфейсом для споживача. Цю мережу було розроблено компанією «Volvo Penta» для морського використання з надміцними з’єднувальними пристроями і кабелями. Вона базується на такій само технології, що і в
нинішньому літако-, корабле- і автомобілебудуванні.
EVC керує всім зв’язком і спостереженням, включаючи
перемикання, дросель і рульове управління. Декілька
функцій безпеки у системі зводять до мінімуму ризик
пошкодження двигуна чи пропульсивної системи.
Систему IPS розроблено з повною надлишковістю, тобто, якщо навіть вийде з ладу одна карданна
передача, то та, що залишилася справною, доставить
благополучно додому.
Обслуговування
IPS є надто невимогливою щодо обслуговування;
фактично потреби в обслуговуванні є нижчими за
необхідні при експлуатації традиційної бортової установки – не потрібно проводити просвічування лінії
вала. Пропульсивні агрегати розміщено під корпусом,
всі компоненти, що контактують з морською водою,
виготовлено зі сплаву алюмінію, нікелю і бронзи або з
нержавіючої сталі, що чудово протистоїть корозії при
мінімальному обростанні підводної частини.
Щорічне обслуговування полягає лише у звичайних операціях, заміні анода і візуальному огляді.
Мастило і фільтр у пропульсивному агрегаті замінюються раз у два роки або через 400 годин роботи.
Оскільки установка системи пов’язана з EVC,
можна не регулювати кабелі. Діагностику і пошук
несправностей легко може виконати будь-який авторизований сервісний дилер Volvo Penta.
Турбота про навколишнє середовище
IPS від компанії «Volvo Penta» було розроблено як
систему, яка містить широкий спектр прекрасних харак-
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Так виглядає нове кріплення відбивача
на голівці буя

лю живлення, для кріплення якого ще раніше
нами виготовлено спеціальний пристрій.
Налагодили ми і власне виготовлення
гумових прокладок різного діаметра і ширини
з отворами під болти, для чого сконструювали спеціальний пристрій для їх вирізання.
У ході експлуатації апаратів «Фотон-М-3»
з’ясувалося також, що інколи через нетривке
з’єднання металевого корпусу батареї з пластиковим буєм БМЛПС відбувалося провертання батареї, що призводило до перекручування кабелю живлення і обриву дротів на
корпусі батареї. І тут спрацювала творча
думка фахівців групи плавучого ЗНО – вони
запропонували виготовляти касети з металевого прута діаметром 6 мм на всю висоту батареї, що дозволило щільніше встановлювати її
у пеналі і, відповідно, виключило можливість
провертання.
Крім зазначених вище наших удосконалень, ми вважаємо, що для поліпшення
подальшої експлуатації апарата «Фотон-М-3»
необхідно:
– комп’ютер виготовляти у вологонепроникному варіанті, що захистить
його від бризок морської води, а монітор обладнати захисним елементом від

попадання на нього прямих сонячних
променів;
– обладнати комп’ютер акумуляторною
батареєю більшої ємності, що значно
подовжить тривалість його експлуатації без перезаряджання;
– постійно оновлювати програмне забезпечення, щоб розширити функціональність системи, її можливості.
Варто було б звернути увагу на «ФотонМ-3» і з точки зору його технічних характеристик: згідно з Інструкцією виробника, цей
апарат повинен знаходитися під впливом
прямих сонячних променів не менше як одну
п’яту доби, щоб запобігти розряджанню і
виходу з ладу акумулятора. Нині ж, щоб запобігти цьому, фахівці групи плавучого ЗНО
району вимушені систематично виставляти
світлооптичні голівки під пряме сонячне світло, що не завжди є зручно.
На сьогодні у ФДУ «Керченський район
Держгідрографії» використовується 30 пластикових буїв БМЛПС з удосконаленими нами
світлооптичними апаратами «Фотон-М-3», які
функціонують без зауважень. Завдяки їм значно поліпшено якість навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства у зоні нашої
відповідальності.

Пристрій для виготовлення гумових прокладок
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