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МОМЕНТИ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОДВОДНИЯ ГАЗОПРОВОД 

„ГАЛАТА” – ЧАСТ 4 

 

5.  Щормът и последствията (продължение от Част 3) 

 

По време на полагането на тръбопровода, баржата МАК 

получаваше по два пъти на ден платена прогноза за района от 

британската фирма Met Office. В сряда, 24.12.2003 г. графиките на 

предсказаното време са показани по долу: 

 

 
Графика на вятъра – средно 9 бала, на пориви 10 бала по Бофорт 
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Графика на височината на вълната в метри - 7 до 9m 

 

Това означава силна буря до щорм по скалата на Бофорт, с 

очаквана средна висиочина на вълната от 7m до 9m. Всъщност, 

същественият фактор за повредите е височината на вълната. На 

следващата графика е дадена максимална височина на вълната (в 

горната по-тъмна част) до 8m и significant wave height или 

осреднена забележима вълна до 7m. Под термина significant wave 

height се разбира осреднената височина на 33 % от най-високите 

вълни. 

 

Както се вижда от графиките и обясненията по-горе, вятърът и 

вълнението са били щормови и това причини сериозни щети по 

механизмите на баржата, които бяха 10 % на палубата й. Живата 

вълна наводни всички електромотори на всички механизми. 

Електромоторите на всички швартови винчове, винча за спускане и 

вдигане на трабата, агрегатите, заварочните апарати за тръбата, 

вентилатори и др. бяха с нулева изолация и трябваше да се 

демонтират, подсушат и пренавият.  

 

Това беше през януари и началото на февруари 2004 г., а по 

това време беше вече доста студено, мисля, че беше около минус 

10°С. Баржата стоеше на 3-то корабно място и екипажът й 
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демонтираше електродвигателите един след друг за предаването 

им на брега за ремонт.  

 

 
 

Демонтиране на поредния електродвигател на винчовете АСЕ 

 

 Освен това, баржата получи и леки механични повреди по 

палубните механизми, които трабваше да се оправят. Скъсаната 

кърмова дясна проволка трабваше да се подмени с нова проволка, 

отново с диаметър 44mm и това доведе до едно 

предизвикателство. При навиване на проволка на винч, особено на 

по-голям диаметър, навиването трябва да става под леко 

натежение, за да може проволката да се нареди правилно. В 

противен случай, горните редове на проволката ще притиснат 

долните и могат да ги повредят лошо. 
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Моят потенциален работодател Фред Шепърд оглежда щетите 

от щорма 

 

Резервната проволка беше навита на барабан на палубата на 

баржата в готовност да се развие и навие на барабана на винча. 

Поради взаимното положение на барабана на резервната проволка 

и швартовия винч, операцията не можеше да се проведе изцяло на 

палубата на баржата. Най-добрият вариант беше да се укрепи един 

канифас-блок на една от пушките на кея, по кърмата на баржата. 

След това, при стегнато отдаване на резервната проволка от 

барабана, през канифас-блока и натягане обратно на швартовия 

винч, проволката щеше да се навие под натежение 5 до 10 тона. 

Всички офшорни сонди и баржи за полагане на тръби имат прибори 

за отчитане на натежението във всяка котвена линия. 

 

Планът изглеждаше добре, но състоянието на бреговите 

пушки на 3-то корабно място в Пристанище Варна-изток не 

вдъхваше доверие. Фред ме помоли да проверя на какво 

максимално допустимо натоварване са изчислени бреговите 

швартови пушки, които са монтиранини на кейовете места в 

Пристанище Варна. Извърших подробна проверка в следните 

инстанции – Изпълнителна агенция „Морска администрация”, 
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Варна, Пристанище Варна, Пилотска Служба, Варна, Щаб на ВМС - 

Варна, Военноморска база Варна. Никой не можеше да ми даде 

исканата информация. Само от време на време някой 

коментираше, че пушките на 3-то място са доста слаби. Какво е 

гарантирало и все още гарантира, че корабите, заставащи на тези 

пушки са безопасно швартовани за кея? 

 

Като разчитахме на факта, че щом пушките удържат засега 

самата баржа МАК, те би следвало да издържат и лекото усилие, 

което е необходимо за пренанвиване на проволката. Закрепихме 

един канифас-блок за бреговата пушка и пренавихме проволката 

без инцидент. Учудващият факт е, че нито във Варна, нито в 

Бургас, пристанищните администрации нямат представа за 

допустимите натоварвания на кейовете пушки. Но що се отнася до 

безопасността, те имаха големи претенции и преди това, и по 

време на съвместната ни работа. Опитайте се да направите една 

заварка на открита палуба и далече от огнеопасни материали и 

веднага трябва да поискате разрешение за огневи работи от 

пристанището и те изпращаха даже пожарникар на място. Не искам 

да кажа, че съм против това, но когато говорим за безопасност, това 

е комплексен въпрос. Особено голям принос за успешния ремонт 

имаше инж. Красимир Драганов, технически менажер на фирмата 

БМ Чарт ООД. 

  

6. Работата по тръбопровода продължава 

 

След ремонт, който продължи повече от месец, баржата беше 

изведена на море и отново швартована на 8 котви в точката, където 

тръбата беше положена но морското дъно. Спусна се проволка от 

кърмата и водолази я закрепиха към тапата на тръбата. С 

изтегляне на проволката чрез винча R & D (Recovery & Deployment), 

тръбата беше качена на стингъра и оттам краят й доведен до 

палубата и закрепен. При леко отваряна на тапата, от тръбата 

шурна морска вода. Явно, целият положен тръбопровод беше 

наводнен.  
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Налагаше се да извършим процедурата „пигинг” (pigging). Тази 

процедура се нарича така, защото от единия край на тръбата се 

вкарва плътно един цилиндър от гъвкав материал – „прасе” (pig), а 

другият край на тръбата се държи отворен високо във въздуха. Така 

нареченото „прасе” (pig), се придвижва по тръбата под изкуствено 

налягане, докато водата изтече от другия край. 

 

След осушаване на тръбата, заварките и полагането на 

тръбопровода продължи, но сега с доста по-малка скорост. Беше 

вече февруари и зимата се оказа доста сурова през 2003/2004 г. 

Температурата на въздуха достигаше до минус 10⁰ С, а с отчитане 

на охлаждащия ефект на вятъра в открито море, тя имаше ефекта 

на минус 32⁰ С.  

 

 
 

Палубата на МАК в лед през февруари 2004 г. 

 

 Палубата и леерите на баржата бяха заледени от пръските на 

морската вода – виж снимката по-горе. Това изискваше по-дълго 

време (и повече газ пропан-бутан) за подгряване на тръбите преди 

заваряване. Те трябваше да се заваряват при определена 

температура, а заваръчното помещение беше от полу-открит тип. 
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Всичко това увеличи потреблението на  газ, която се доставяше в 

20 литрови бутилки, които пък бяха 10 или 12 броя в една ракла.  

 

Празните бутилки се връщаха с буксира „Михаил Добров”, от 

кея се закарваха на „Шел”, където се пълнеха, след това обратно на 

„Михаил Добров” и на баржата. В един много студен ден, 

представителите на заваряващата фирма GMC, Texas, ми 

позвъниха от баржата и казаха, че връщат обратно „Михаил 

Добров”, защото доставените бутилки с газ са празни. Буксирът се 

върна в пристанището – натам и обратно общо 20 мили. Бутилките 

бяха взети и претеглени в станцията на „Шел”. Оказа се, че са 

пълни. Носим ги отново на на „Михаил Добров” и той отнова 

заминава за баржата. След няколко часа бутилките отново се 

връщат от заварчиците GMC, защото отново били празни според 

тях. Нещо ми светна през главата и отидох бързо да го проверя. 

Имах в стария канал малка дървена яхта с кабина. Отключих 

кабината взех малкото газово котлонче, което използвах за варене 

на кафе. Отворих крана докрай и поднесох запалката. Котлончето 

не се запали. Опитах отново и никакъв успех. Стана ми ясно, че 

поради ниската температура газта в балончето се е втечнила и 

слабо се изпарява.  

 

Качвам се на „Михаил Добров” и с отново проверените от Шел 

бутилки отивам на баржата. Бутилките са стоварени и гледам как 

ще процедират американските заварчици. Те грабват една бутилка 

на откритата палуба и включват четири горелки. Естествено, нито 

една не заработва. GMC отново се готвят да направят рекламация, 

а аз им казах, че така не става. Бутилките са пълни, но времето е 

много студено. Ако искат да захранват четири горелки, трябва да 

включат всяка една горелка към отделна бутилка. Те се пляскат по 

челото и викат о, така ли? Thank you! Тексаски народ, какво да си 

кажем, твърде много ги е било слънцето по главата. 

 

Продължението следва. 
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Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ MNI 

Marine Superintendent  
 14th June 2012 

Aberdeen 


