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МОМЕНТИ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОДВОДНИЯ ГАЗОПРОВОД ГАЛАТА – ЧАСТ 3 

4. Същинското тръбополагане с баржата МАК (продължение от Част 2) 

 

И така, началната секция на тръбата е изтеглена успешно на брега. Започва 

същинското полагане на тръбата на разстояние около 23 000 метра мористо, което е 

около 12.4 морски мили по пеленг 107⁰ от Паша дере. Към началото на същинското 

полагане на тръбата с изясниха две неща както следа: 

 

 Екипажът на кораба-буксир за котвени операции „Михаил Добров” нямаше 

никакъв опит за работа с офшорни котви. При положение, че на ден 

трябваше да премества осемте котви по няколко пъти, това му отнемаше 

недопустимо дълго време и рискуваше да забави значително проекта. Плюс 

това, корабът беше един от първите проекти от този тип и беше доста 

остарял и физически и морално. PETRECO решиха да го задържат на работа 

като снабдителен кораб и за превоз на смените екипажа на баржата МАК. На 

негово място чартирахме един доста по-съвременен кораб-буксир за котвени 

операции – (AHV – Anchor Handling Vessel). Това беше италианският AHV 

Marsamemi. Корабът беше значително по-добре оборудван и най-вече 

екипажът имаше добър опит в полагане и преместване на офшорни котви. 

. 

 

AHV Marsamemi 

 

 Второто, което се разбра след два дни работа беше, че корабите-хотели 

„Перун”, „Академик” и особено старият пътнически кораб „Калиакра” не бяха 

практически пригодни за целта. Корабът „Калиакра” се клатеше дори ако 
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няма вълна, а допълнителните кабини, които бяха съоръжени под главна 

палуба в кърмовата част на кораба, си бяха направо затворнически килии. 

Корабите бяха освободени набързо и PETRECO нае за смените на екипажа 

стаи в хотелите „Бриз” на Горчивата чешма. Смените се водеха през 12 часа 

с автобуси от хотела до Морска гара. От там те се качваха на буксира 

„Михаил Добров” и на катера „Вояджър” (до 12 души), които ги откарваха до 

баржата МАК. Новата смяна се качваше на баржата, а старата смяна 

слизаше на корабите и от там на Морска гара и в хотела. Това се оказа едно 

много разумно, добро и финасово по-изгодно решение. 

 

С тези корекции в програмата, полагането на тръбата започна по маршрута. 

Десантните баржи подвозваха ритмично тръби от 11-то корабно място в пристанище 

Варна. AHV Marsamemi бързо местеше котвите в новите котвени позиции на всеки 200 

метра придвижване на баржата по курса. В рамките на всеки 200 метра баржата се 

придърпваше с носовите котви, като подлашкаваше стегнато кърмовите котви. При 

средна скорост на полагате на тръбата 850 метра на ден (спускане на средно 68 – 70 

тръби в денонощие), операцията се очакваше да приключи за 4 седмици. 

 

 
Схема на котвена линия 

 

На показаната по-горе схема всичко е много просто. Остава да се обясни що за 

животно е буят тип „куфар”. На английски се нарича „suitcase buoy” или „pull-through 

buoy”. Този буй има в центъра си вградена вертикална стоманена тръба, през която 

минава проволката-буйреп. В горната си част има гаша от по-тънка стоманена 

проволка, която се захваща с канджа от AHV и изтегля с работната проволка на 

палубата. AHV свързва работната си проволка към гашата и я изтегля чрез навиване 
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на работния си винч. Проволката-буйреп се движи свободно във вертикалния 

централен канал на буя и последният продължава да си плава във водата, без да е 

необходимо да се вдига на палубата. AHV продължава да вирае работната си 

проволка, заедно с буйрепа, докато котвата се отцепи от дъното и издигне на поне 4 

метра над морското дъно.  

 

След като котвата виси на кърмата на AHV и на около 4 метра от морското 

дъно, AHV се насочва към следващото котвено място и при достигането му спуска 

котвата на дъното, чрез подлашкаване на буйрепа от работния си винч. С полагане на 

котвата на морското дъно, краят на буйрепа, който е гаша с твърдо ухо (усилен коуш), 

се задържа в механичния стопор на кърмата. След това, стопорът се освобождава и 

бурйепната проволка се приплъзва по централния канал на буя „куфар” докато 

горната и част се задържи в горната част на буя и presto, котвената линия се натяга от 

баржата, а AHV отива да премести следващата котва. Бързо и елегантно. Наистина, 

това „Михаил Добров” нито можеше, нито знаеше как да го прави. 

 

С помощта на „Михаил Добров”, на катера „Вояджър” и най-вече на бързата и 

компетентна работа на AHV "Marsamemi”, изграждането на тръбопровода напредваше, 

но поради ред обстоятелства се забави, като се очертаваше да завърши около 

средата на декември. Обстоятелствата са прости за разбиране. 

 

Цялата операция беше планирана да се проведе през летния сезон на 2003 г. 

Непредвиденото й, бих коментирал, неоправданото забавяне на пре-оборудването на 

баржата МАК в Истанбул доведоха до късно започване на операцията в Черно море. 

Започнаха есенно-зимните щормове и полагането на тръбата се забави значително 

поради временно спиране на операцията поради щормово време през ноември. Това 

пренесе реално очакваното време на завършване към края на декември/началото на 

януари 2004 г. При всяка малка буря от порядъка на 6-7 бала по Бофорт, операцията 

се спираше, екипажите не можеха да се сменят и т.н.  

 

Тези т.н. обстоятелства, а иначе казано непредвидените природни условия, 

доведоха до това забавяне и съдбовната среща на баржата МАК със един зимен 

Черноморски щорм.  

 

5. Щормът и последствията 

 

На връх Коледа на 2003 г. баржата МАК имаше да полага още около 1900 

метра тръба по дъното, когато по Коледа удари жесток зимен щорм от североизток 

така неочаквано, както само ние, жителите на западното Черноморие знаем. Вятърът 

бързо достигна 8-10 бала по Бофорт и вълната се вдигна много бързо да няколко 

метра. Трябваше да евакуираме незабавно дежурната смяна на баржата МАК. 

Подизпълнителите по заварките – от GMC от Тексас, които с насмешка наричаха 

Черно море като локва (pond), се оказаха изведнъж облечени в спасителни жилетки 

така, както и всеки друг, който искаше да си спаси живота на застаналия с огромни 

усилия и риск кораб „Михаил Добров” – виж снимката по-долу. 
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Това не е учебна тревога на борда на баржата МАК 

 

 Прекратяването на полагане на тръбата при появата на щормово време не е 

нещо ново за офшорната индустрия. Просто, тръбата се запушва на борда на баржата 

с определен вид тапа и се спуска контролирано през стингъра (кърмовата ролкова 

рама, която изнася по кърмата тръбопровода) до морското дъно с достатъчна 

дължина на проволката за компенсация по височина на най-голямата възможна 

вълна. 

 

 Доколко успешно е била поставена тапата си личи от снимката, която е 

направена след щорма, при вдигане на тръбата на палубата – виж по-долу: 

 

 

 
 

Тръбата вдигната на борда след щорма и тапата изтеглена 
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Аварийното спускане на тръбата на морското дъно се осъществява чрез т.н. 

винч за R & D (Recovery & Deployment – т. е. за вдигане и спускане на тръбата)  

Спускането на тръбата е било явно не съвсем по процедурата, понеже тапата не е 

уплътнила тръбата и те се беше напълнила с морска вода както се вижда на горната 

снимка. След това, GMC разбраха, че Черно море не е локва. 

 

Щормът продължи два дни и отмина. През това време баржата си беше на 

котви и без екипаж, защото всички бяха евакуирани. След като времето спадна, 

авторът излезе с катера „Вояджър” и намери баржата на място и с една котвена 

проволка скъсана. Общото състояние на палубата се вижда от по-долните снимки: 

 

 

 
 

По време на щорма 

 

 
 

Палубата след щорма 
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 Пораженията бяха много големи. Освен скъсаната котвена проволка, всички 

електромотори на палубата за винчове и генератори бяха наводнени и с нулева 

изолация. Порта кабините на левия борд бяха деформирани от ляво – виж 

приложената снимка по-долу. 

 

 
 

Порта кабината на ляв борд след щорма 

 

 Наложи се да вдигнем тръбата, да източим на самотек колкото се може вода и 

да я затапим отново. След това тръбата беше спусната на дъното по контролируем 

начин. Баржата беше откотвена, взета на буксир и швартована на 3-то корабно място 

във Варненското източно пристанище. Тук, в течение на един месец си близахме 

раните и се подготвяхме за нова офанзива.  

 

Продължението следва. 

 

Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ MNI 

Marine Superintendent  
 11th June 2012 

Aberdeen 

 

 

 

 


