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Одним з основних за-
вдань НГЗ мореплав-

ства є оснащення морів бере-
говими і плавучими засобами 
навігаційного обладнання (ЗНО) 
та забезпечення їх безперебійної 
дії згідно зі встановленими режи-
мами роботи, що відповідає ре-
комендаціям Міжнародної асоці-
ації навігаційного забезпечення 
і маякових служб (МАМС). Без-
перебійна робота сучасних ЗНО 
у більшості випадків досягаєть-
ся шляхом комплектування їх 
якісними джерелами живлення 
типу «Енергія». А все якісне, як 
відомо, коштує дорого. Ось чому 
керівництвом ДУ «Держгідрогра-
фія» було вирішено створити на 
ремонтно-відновлювальній базі 

нашого району майданчик для 
виготовлення зазначених вище 
батарей живлення і повністю за-
безпечити ними усі ЗНО.

Для такої «тонкої» і відпо-
відальної роботи було підібрано 
кваліфікованих фахівців, які з 
успіхом пройшли короткий курс 
навчання і відразу ж взялися до 
роботи. Невдовзі такий майдан-
чик було створено. Підготовле-
но також і спеціальне приміщен-
ня, яке оснастили необхідним 
обладнанням: «знайшли» зва-
рювальний апарат для точкової 
зварки, закупили комплектуючі 
для виготовлення батарей. І… 
менше ніж за півроку власними 
силами було зібрано першу бата-
рею «Енергія-12».

Більш детально варто зу-
пинитися на технічному аспекті 
цієї роботи. При виготовленні 
такого типу батарей живлен-
ня використовуються металеві 
корпуси уже відпрацьованих 
батарей, які знімаються із засо-
бів навігаційного забезпечення і 
доставляються на ремонтно-від-
новлювальну базу філії. Тут кор-
пус батареї очищається від старої 
фарби та іржі, знежирюється, 
фарбується, а за потреби і зава-
рюється, якщо внаслідок корозії 
з’явилися дірки чи тріщини.

Перед початком збирання 
батарей «Енергія» наш фахівець 
здійснює за допомогою вольт-
метра та джерела навантаження 
перевірку якості кожного отри-
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маного гальванічного елемента. 
Тільки після цього вони збира-
ються і зварюються. За готови-
ми батареями 14 діб ведеться 
нагляд: їх перевіряють на втрату 
напруги та наявність дефектів, 
які можуть з’явитися внаслі-
док випадкового пропалювання 
гальванічних елементів. Після 
усіх перевірок батарея вставля-
ється у корпус, герметизується і 
складається її паспорт. І так для 
кожної батареї окремо. 

Працюючи над виготовлен-
ням батарей, фахівці ремонтно-

відновлювальної бази запропо-
нували альтернативне рішення 
щодо металевих корпусів – замі-
ни їх на пластмасові тубуси.

Керівництво Держгідрогра-
фії схвалило цю ініціативу, і сьо-
годні вже проводяться дослідні 
роботи з виготовлення пластма-
сових корпусів. Перша практи-
ка показала, що використання 
пластмасового корпусу відчутно 
зменшило трудозатрати на ви-
готовлення батарей, витратність 
матеріалів, а найголовніше – 
зменшило вартість батареї при-

близно у 1,5–2 рази, не кажучи 
вже про те, що застосування су-
часних технологій при виготов-
ленні таких джерел енергії знач-
но підвищує їх надійність, а це, 
у свою чергу, позитивно впливає 
на якість навігаційно-гідрогра-
фічного забезпечення берегових 
та плавучих засобів навігаційно-
го обладнання.

На сьогодні фахівцями 
РВБ зібрано та випробувано 
101 батарею «Енергія». Ця ко-
рисна і така необхідна робота  
продовжується!
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