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Забезпечення безпеки мореплавства у
зоні відповідальності не лише нашої, а

й будь-якої іншої філії, важко уявити без якісно
підготовлених до навігації гідрографічних суден
різного призначення та різної потужності. Але в
умовах ринкової економіки стає все проблема-
тичніше підтримувати технічний стан суден,
особливо тих, що відпрацювали значний свій
ресурс і мають проблеми з комплектацією
запасними частинами, виготовленими з різних
матеріалів. 

Приміром, малий гідрографічний катер
МГК-912 було побудовано ще у 1976 році за
проектом 1403А. Але він, як і усі інші катери
цього типу, не дивлячись на свій «похилий вік»,
добре зарекомендував себе у промірних роботах
на акваторіях портів та підхідних каналах, при
виконанні гідрологічних вимірювань та зйомки
у прибережних смугах, на акваторіях портів,
підхідних каналах, у гирлах річок. 

Робота катера протягом такого тривалого
часу стала можливою завдяки вчасному техніч-
ному його обслуговуванню кваліфікованим
персоналом. Так, при підготовці до навігації на
МГК-912 було демонтовано гвинто-рульовий
комплекс, поставлено на токарний станок греб-
ний вал водометного двигуна, перевірено биття

шийок. Спрацьовані шийки було відшліфова-
но, виготовлено нову шпонку і нові капролоно-
ві втулки в дейдвуд,  відрегулювано зазори, що
значно знизило вібрацію корпусу та наванта-
ження на пропульсивний комплекс у цілому.
Зниження вібрацій є дуже важливим, адже воно
зменшує розшарування корпусу і знижує нерів-
номірність роботи кривошипного механізму
головного двигуна через зменшення дисбалан-
су елементів водометного двигуна і дозволяє
точно відцентрувати гребний вал з головним
двигуном. А ще було замінено зіпсований при-
вальний брус, відремонтовано холодильник
системи охолодження головного двигуна, носо-
ву та підводну частини катера. 

Якісний ремонт суден –
гарантія безпеки мореплавства
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капітан-наставник – начальник групи експлуатації плавзасобів
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Заміна капролонової втулки Монтаж гребного вала
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Складні технічні й технологічні процеси
ремонту взяли на себе шкіпер С. Трясунов і
моторист 1-го класу В. Мальнєв.

А ще на катер було встановлено АIС класу Б
і GPS, що дозволило розширити район плаван-
ня при виконанні промірних робіт. 

Коли настав час докового огляду великого
гідрографічного катера (ВГК) «А. Лисенко»,
чітко, в короткий термін було визначено коло
першочергових робіт, складено ремонтну відо-
мість, яку погоджено з Регістром судноплавства
України.

Відчутну допомогу у розв’язанні багатьох
технічних питань, що виникали при підготовці
катера до докування та при прийманні викона-
них робіт, у т. ч. і ходових випробувань надали
начальник відділу експлуатації плавзасобів
ДУ «Держгідрографія» О. Померанець та голов-
ний фахівець відділу В. Шпак. Капітаном
А. Санкіним та особовим складом екіпажу було
оперативно надано кваліфіковану допомогу
підприємству при виконанні газорізальних та
зварювальних робіт, прийманні відремонтова-
ного обладнання.

Заміна частини привального бруса
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Катер ВГК «А. Лисенко» під час докового
обслуговування було дообладнано гідролокато-
ром бокового огляду, спроектовано та виготов-
лено пристрій для закріплення гідролокатора
для зручного і швидкого його обслуговування
при експлуатації, що дозволило підвищити
ефективність використання катера.

Спеціалістами підрядної організації було
відремонтовано гвинто-рульовий комплекс,
перевірено биття гребного вала, прошліфовані
шийки, врегульовано зазори у гумово-метале-
вих підшипниках дейдвуда, проведено кольоро-
ву дефектоскопію, заплавлено виявлені на
гвинті тріщини, а сам гвинт зашліфовано.

Будь-яке судно характеризується комплек-
сом якостей, які можна поділити на експлуата-
ційні та морехідні. Завданням ремонту або під-
готовки судна до навігації і є відновлення чи
поліпшення цих якостей, доведення їх до відпо-
відності міжнародним вимогам щодо безпеки
мореплавства. 

У 2011 році в нашій філії, крім підготовки
до навігації маломірних суден, виникла
необхідність докового ремонту гідрографічного
судна «ГС-82», яке бере на себе основні наван-
таження із забезпечення безпеки мореплавства
в осінньо-зимовий період в умовах льодової
обстановки. Багато сил, терпіння й часу пішло
на узгодження проектної документації з пред-
ставниками проектних організацій, Регістром
судноплавства України, Миколаївської СЕС,
підготовку тендерної документації та власне
тендер з надання ремонтних послуг. 

Було розроблено й погоджено проекти
встановлення на «ГС-82» нової системи об’єм-
ного аерозольного пожежогасіння, стоянкового
дизель-генератора, гірокомпаса.  

Забігаючи наперед, зазначу, що встанов-
лена на судні нова система пожежогасіння
істотно знизила витрати на її обслуговування,
підвищила надійність і, що дуже важливо,
знизила негативний вплив на навколишнє
середовище.

 Багато ми виграли й від заміни застарілого
стоянкового дизель-генератора, який споживав
велику кількість палива і потребував чимало
зусиль для пошуку ексклюзивних запчастин на
його технічне обслуговування. 

Встановлення нового гірокомпаса St-22
істотно поліпшило надійність роботи електро-
навігаційного комплексу, точність визначення
координат, безпеку мореплавства. 

Також було виконано великий обсяг робіт з
експертної оцінки технічного стану суднового
піднімального крана, що в подальшому дозво-
лило якісно його відремонтувати – відремонто-
вано частини корпусу, допоміжні механізми,
пристрої, трубопроводи, палубне й машинне
устаткування та багато іншого.

Особливо ретельно, по-господарськи
підійшли до ремонту палубного настилу. Дошки,
ліс просушували у камерах протягом двох тиж-

ГС-82 на стапель-палубі

Щит керування системою
 пожежогасіння
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нів. Після конопачення дерев’яного настилу
палуби пази заливалися смолою по сухому клоч-
чю. Крім того, було виготовлено новий обрешіт-
ник і зроблено настил підлоги трюму, відремон-
товано комінгс, замінено ущільнювальну гуму,
відремонтовано й відрегульовано гідроциліндри
закриття вантажного трюму.

У якірному пристрої зношені ланцюги
було замінено на нові, перевірено правильність

покладення ланки якірного ланцюга у гніздо
ланцюгових зірочок у робочих умовах, обертан-
ня вертлюгів якірних ланцюгів. Члени машин-
ної команди надавали допомогу при демонтажу
холодильників системи охолодження головного
двигуна, донно-бортових арматур і їх підготовці
до гідравлічних випробувань.

Після виконання всього комплексу
ремонтних робіт було проведено їх швартовні й
ходові випробування.

Результат ремонтних робіт такий – гідро-
графічні плавзасоби філії сьогодні відпові-
дають вимогам міжнародних конвенцій і гото-
ві до виконання поставлених перед нами
завдань.

Підготовка палуби до заміни

Ремонт стріли крана


