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Утравні–червні минулого року Ду най -
ською дільницею ЗНО ФДУ «Одеський

район Держгідрографії» було отримано і введено
в експлуатацію серійну партію річкових льодових
пластикових буїв типу БРЛПС, форма, розміри і
колір яких відповідають вимогам «Єдиної навіга-
ційної шляхової обстановки на р. Дунай».
Зазначений буй являє собою чорний пластиковий
поплавець з двома симетричними якірними та
двома підйомними римами і вбудованою бетон-
ною противагою, оснащений кольоровим пласти-
ковим сигнальним елементом (надбудовою) із
металевим проблисковим апаратом, пасивним
радіолокаційним відбивачем та топовою фігурою.
Його вага – 395 кг, висота вогню над водою – 2,0 м,
найбільший діаметр – 1,2 м, осадка – 0,7 м. Такі
незначні габарити та вага дозволяють перевозити
два укомплектовані буї з якорями в кузові ван-
тажної «Газелі». 

Першу передсерійну пару буїв було встанов-
лено 30 листопада 2009 року (без заміни вони екс-
плуатуються й досі). Ще 28 буїв на річковій части-
ні дільниці та 9 буїв на морському підхідному
каналі гирла Бистре було замінено на пластикові
влітку–восені 2010 року. Півторарічний досвід вико-
ристання серійних пластикових буїв дозволяє
зробити перші висновки щодо особливостей їх
експлуатації та економічного ефекту в умовах
нашої дільниці. 

Навігаційні періоди 2009–2010 та 2010–2011
років на Нижньому Дунаї відрізнялися екстремаль-
но високим паводком у травні–липні 2010 року,
коли рівень води піднімався до 6,0 м за в/п Рені,
швидкістю течії, яка сягала 8–10 км/год та мороз-
ними зимами (-15...-25°С) за майже повної відсутно-
сті льодових явищ. На річковій ділянці буї типу
БРЛПС виявили достатню остійність незалежно
від швидкості течії та наявності обмерзання пере-
мінного поясу (до 30 см вище КВЛ). Однак на
морському підхідному каналі гирла Бистре під час
зимових штормів траплялися випадки тимчасово-
го перекидання буїв унаслідок намерзання насам-
перед металевої голівки буя.

Слід зазначити, що як природне (при відта-
ванні), так і штучне (механічне) очищення пласти-
кових буїв від льоду відбувається значно легше і
швидше, ніж металевих. Це пояснюється менш
цупким зчепленням криги з поверхнею та порівня-
но великим коефіцієнтом температурного розши-
рення пластмаси. До того ж механічне очищення
від криги та льодові явища майже не впливають на
стан пофарбування пластикового буя, що позитив-
но відрізняє їх від металевих буїв, колір яких після
льодоставу неможливо визначити, оскільки штат-
не забарвлення було «стягнуте» льодоходом разом
із ґрунтом. 

З 2004 року для поставлення буїв на
Дунайській дільниці ЗНО замість ланцюгів  вико-
ристовувалися буйрепи з гнучкого сталевого тросу
діаметром 16 мм і розривною міцністю близько 8 т
та чавунні якорі типу М-500 або М-300. Це було
зумовлено меншою майже в 10 разів їх вартістю,
малою вагою якорів та невеликими глибинами
поставлення (до 7 м). Але це не зовсім виправдало
себе з огляду на тривалість служби: навіть у прі-
сній дунайській воді сталевий неоцинкований
трос через 2 роки втрачав гнучкість та до 50 %
металевих ниток, тому під час сезонної заміни буїв
доводилося замінювати до 50 % буйрепів. По -
чинаючи з липня 2010 року на річковій ділянці
замість сталевого тросу ми стали застосовувати
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поліпропіленові канати діаметром 32 мм, укладені
у сталеві коуші, щоб запобігти їх перетиранню. Це
збільшило їх розривну міцність до 10 т, а вартість
стала меншою за сталевий аналог більше ніж удві-
чі. Термін служби такого каната перевищує 10
років. Протягом року експлуатації істотного зносу
коушів та канатів на річковій ділянці не виявлено.
А от на морському підхідному каналі гирла Бистре
після експериментального впровадження три-
прядних поліпропіленових канатів замість якір-
них ланцюгів мав місце факт перетирання двох
прядей канату на глибині близько 2 м об сталевий
папільйонажний трос стаціонарного земснаряду.
Через це буйрепи на буях МПК гирла Бистре
знову замінили на ланцюги, оскільки в зоні інтен-
сивних днопоглиблювальних робіт є дуже вели-
кою вірогідність обриву поліпропіленового буйре-
па внаслідок контакту з якірними та ґрунтозабір-
ними пристроями земснарядів.  

Під час екстремальних паводкових явищ мали
місце факти зміщення зі штатних місць буїв під
впливом сильної течії та внаслідок перекочування
по дну стандартних якорів круглої та квадратної
форм.  Починаючи з минулого року, наша дільни-
ця ЗНО на річкових ділянках, де відсутні значні
хвилювання, використовує бетонні якорі прямо-
кутної форми вагою 150 та 200 кг зі зміщеним до
коротшого боку римом, що дозволяє уникнути
перевертання якоря та полегшує його вертикаль-
ний підйом (підрив) при збереженні утримуючої
сили на течії. Міцність та щільність якоря забезпе-
чуються використанням саморобного вібростола.    

Загалом за період експлуатації нашою дільни-
цею пластикових буїв, встановлених на поліпропі-
ленових канатах, підтвердилися такі їх переваги:

•призначені для цілорічної експлуатації буї
типу БРЛПС не потребують сезонної заміни
2 рази на рік;

•немає необхідності відновлювати штатне
забарвлення – стійкість фарбування буя до
атмосферних умов та ультрафіолету є висо-
кою і довготривалою;

•масогабаритні показники пластикових буїв
дозволяють використовувати менш потужні
вантажопідйомні пристрої та якорі із мен-
шою утримуючою силою (в умовах Дунаю –
це якорі типу Б-200 або навіть Б-150). 

Економічні вигоди від впровадження пласти-
кових буїв з огляду на відсутність сезонних замін та
необхідності періодичного відновлення штатного
фарбування такі:

•на 40 % зменшилися витрати дизельного
пального плавзасобами дільниці;

•економія лакофарбових матеріалів та роз-
чинників становить майже 200 кг на рік;

•значно знизилися витрати на закупівлю та
виготовлення комплектуючих до буїв.

Щодо експлуатаційних особливостей, то слід
зазначити, що існує можливість відриву підйомно-
го або якірного римів при спробі підняти або пере-
містити пластиковий буй разом із якірним при-
строєм. Оскільки міцність рима на відрив не пере-
вищує 500 кг, то буї типу БРЛПС не можуть бути
встановлені на «панер» – запас довжини буйрепа
має бути достатнім для почергового підйому на
палубу лоцмейстерського судна буя та якоря.  

Отже, досвід експлуатації пластикових буїв
типу БРЛПС на поліпропіленових буйрепах на річ-
ковій ділянці Дунаю свідчить про доцільність їх
використання. Та остаточний висновок щодо їх
придатності в умовах важкої криги можна буде
зробити тільки після ще одного льодоставу на
Дунаї. 
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