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Сьогодні, в умовах ін
тенсивного зростання 

обсягу перевезень та будівниц
тва нових портових споруд, го
стро постає питання якісного 
та своєчасного обслуговування 
судноплавних фарватерів та 
підхідних каналів до морських 
портів України, забезпечення 
вільного проходження судна
ми обмілин та інших перешкод. 
Усе це досягається завдяки 
правильному та своєчасному 
розміщенню навігаційних зна
ків. При їх встановленні слід 
враховувати все: стан рельєфу 
морського дна, течії, перева
жаючі вітри, фізичні та хімічні 
властивості води. Для виконан
ня таких робіт використовують 
як спеціальні, так і пристосова
ні для цього судна іншого при
значення.

Практикою доведено, що 
при виконанні лоцмейстерських 
робіт найкраще зарекоменду
вали себе судна завширшки  
6,5 м і більше, які мають достат
ню остійність, зручну робочу 
палубу з установленим на ній гід
равлічним краном відповідної 
вантажопідйомності, двовало
ву енергетичну установку, яка 
забезпечує швидкість судна до  
10 вузлів та ін.

Саме такі малі багатоцільо
ві судна проекту «Р 101» з 2011 р.   
будує ТОВ «Альбатрос». Го
ловною їх перевагою є багато
функціональність, компактні 
розміри корпусу та невелика 
осадка. А при незначному до
обладнуванні такі судна мо
жуть виконувати ще й функції 
буксирувальника, пожежогас
ника, перевізника людей, ван
тажів і т. ін. Невеликі габари
ти дозволяють їм виконувати 
роботи поблизу узбережжя, у 
гирлах та рукавах річок, зато
ках і протоках та інших мілко
водних місцях.

 Судно цього проек
ту, назване «Капітан Башев»,  
ФДУ «Одеський район Держ

гідрографії» отримала у груд
ні 2014 р. Це сталеве одно
палубне судно з машинним 
відділенням у середній частині 
і водостійкими переборками та 
відсіками. Корпус, механізми  
та обладнання цілком відпо
відають вимогам Конвенції  
MARPOL 1973/78. Довжина 
судна – понад 23 м, ширина – 
майже 7 м, висота борту – 2,4 
м, осадка на вантажну марку – 
1,5 м, водотоннажність – 105 т, 
а дедвейт – 18,33 т. Екіпаж  – 6 
осіб. При хвилюванні до 1 бала 
цей плавзасіб розвиває швид
кість до 8,5 вузлів. ГС «Капітан 
Башев» може переміщатися ав
тономно в радіусі 75 миль від 
базового порту впродовж 16 

Досвід експлуатації 
ГС «Капітан Башев»

Ігор БУСЛОВ,
начальник відділу маякової служби

ФДУ «Одеський район Держгідрографії»

«Капітан Башев» за роботою

Володимир УСОВ,
начальник групи експлуатації  

плавзасобів
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«Капітан Башев» на підході до маяка «Воронцовський»

годин, або подолати шлях у 150 
миль між портами. Головною 
енергетичною установкою тут 
слугують два дизельредукторні 
агрегати, які передають необхід
ну потужність на гребні гвинти, 
встановлені в неповоротних на
садках. Судно обладнано двома 
DEUTZ PM110D7 – 6циліндро
вими чотиритактними та нере
версивними двигунами з вод
ним охолодженням потужністю  
110 кВт. Є й багато іншого об
ладнання, необхідного для якіс
ного виконання завдань НГЗ 
мореплавства.

 Що ж до встановлення 
плавучих застережних знаків, 
то слід зазначити, що «Капітан 
Башев» завдяки гідравлічному 
крану PALFINGER, довжина 
стріли якого 4,5 м, спроможний 
встановлювати буї вагою до  
3 т, а якірношвартовий браш
пиль забезпечує підйом якорів з 
80метрової глибини.

 Перебуваючи у зоні від
повідальності Одеського ра
йону Держгідрографії, екіпаж 
ГС відстежував загальний на
вігаційний стан підхідних ка
налів, відновлював навігаційні 
знаки, замінював акумулятори 
на світлооптичному приладі 
«ФотонМ», встановлював нові 

буї та повертав на штатні місця 
зміщені ПЗЗ, а також відновлю
вав навігаційний стан молів, пе
ревозив різні вантажі.

Працювати з ПЗЗ доводи
лося за різних погодних умов, 
та переважно це були неспри
ятливі: сильні вітри, мінливі 
течії, значні хвилювання. Тому 
екіпажу доводилося для вико
нання своїх обов’язків шукати 
нестандартні способи – нерідко 
підхід до буїв судно здійснюва
ло проти вітру або течії, вико
ристовуючи двовалову систему 
двигунів та електронний джой
стик керування (KOBELT), а ка
пітан забезпечував ефективний 
підхід до ПЗЗ, безпечне стро
пування буя, уважно стежив за 
тим, щоб уникнути додаткового 
навантаження на його якірний 
пристрій.

Оскільки ГС «Капітан Ба
шев» має потужний тритон
ний кран, проблем з підняттям 
буїв не виникало. Більше того, 
судно часто піднімало буї, за
повнені водою. Ще однією пе
ревагою судна проекту «Р 101» 
є його здатність утримуватися 
на місці завдяки своїй осадці, 
що дуже важливо під час ро
боти на підхідних каналах мор
ських портів. 

Однак, під час обслуго
вування ПЗЗ іноді виникали і 
проблеми. Наприклад, коли буй 
тривалий час перебуває у воді, 
відірвати його якірний при
стрій від ґрунту не так вже й 
легко. Та екіпаж судна методом 
спроб знайшов дієвий спосіб: 
маневруючи судном перемінни
ми курсами, «зривав» таки за
мулений якір.

Під час експлуатації ГС  
«Капітан Башев» у зимовий пе
ріод виявилося, що судно здатне 
плавати у крижаній «каші», що 
вимагає від екіпажу та капітана 
певних знань: через перевищен
ня швидкості існувала загроза 
пошкодження корпусу, меха
нізмів гвинтостернової групи 
тощо. Також у ході експлуатації 
судна з’ясувалося, що під час 
руху заднім ходом стерно необ
хідно тримати у діаметральній 
площині. В умовах суворої зими 
та переміщення криги нерід
ко бувають випадки, коли ПЗЗ 
зривається з якорів. Тож екіпа
жу неодноразово доводилося 
«прориватися» до такого буя на 
незначній глибині. Так, у районі 
смт Затока БілгородДністров
ського МТП члени екіпажу 
змушені були використовува
ти катер, щоб закріпити за буй 
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швартовний кінець завдовжки 
150–200 м та підтягнути його на 
більшу глибину для подальшої 
роботи з ним. 

Допомагає екіпажу в робо
ті й обладнання дистанційного 
контролю за світлооптичними 
приладами типу «Фотон3М». 
Завдяки такій техніці та високо
му рівню підготовки спеціаліс
тів групи, ГС «Капітан Башев» 
на відстані отримує інформацію 
про стан батарей живлення та 
світлооптичного приладу ПЗЗ, 
тому витрачає набагато менше 
часу на обслуговування такого 
ЗНО. Загалом усе це дозволяє 
підвищувати ефективність ро
біт та позитивно впливати на 

загальні економічні показники 
Одеського району Держгідро
графії.

Крім обстеження ЗНО та 
їх обслуговування «Капітан 
Башев» виконує пошукові опе
рації та співпрацює з іншими 
організаційними структурами у 
сфері охорони навколишнього 
середовища.

Станом на кінець жовтня 
поточного року екіпаж суд
на обстежив 117 буїв, подолав  
3354 морські милі, виявив сильні 
та слабкі сторони цього унікаль
ного гідрографічного судна, на
був навичок виконання усіх по
кладених на нього завдань.

Сильні сторони судна:

■   осадка, яка дозволяє ви
конувати маневри в най
складніших навігаційних 
умовах та безпечно підхо
дити до ПЗЗ;

■  зручність ходової рубки, 
яка має круговий огляд і 
дзеркала заднього огля
ду, встановлені членами 
екіпажу над рубкою, що 
дозволяє спостерігати за 
процесом роботи та швар
тувальними операціями;

■  керування брашпилем та 
якірним ланцюгом – здій
снюється за допомогою 
дистанційного пульта, 
який показує кількість ме
трів попущеного якірного 
ланцюга;

■  гідравлічний кран судна 
максимально зручний і 
багатофункціональний. 
Модель дозволяє на повну 
силу використовувати не
сучу властивість силового 
остова, який виготовля
ється з надміцного мета
лу, а керувати краном та
кож можна дистанційно, 
за допомогою кабелю або 
радіозв’язку (залежно від 
комплектації).

Досвід роботи на судні зму
сив капітана та старшого поміч
ника вжити додаткових заходів 
– переостропити буй, адже під 
час його піднімання довжина 
стріли виявилася недостат
ньою.

ГС «Капітан Башев» – суд
но, яке добре себе зарекомен
дувало при обслуговуванні 
ПЗЗ. А це було б неможливим 
без професійно підготовлено
го екіпажу, його виважених 
грамотних дій.

Судно прямує до району робіт

Прилад дистанційного  
керування піднімальним краном
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