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МОМЕНТИ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОДВОДНИЯ ГАЗОПРОВОД „ГАЛАТА” – ЧАСТ 5 

7.  Свързване на тръбопровода с газодибивната платформа „Галата” 

(Продължение от Част 4) 

   

Все пак, полагането на тръбата вървеше и в един мартенски ден баржата се оказа 

в близост до вече издигната газодобивна платформа „Галата”. Полагането на тръбата не 

отиваше точно към центъра на платформата, а малко на север от нея. С тази баржа, 

която има определена дължина и ширина и 7 котви (едната е „жива” котва - буксир) 

разставени кръгово, явно е, че МАК не може да се вмъкне под платформата, за да 

положи тръбата непосредствено до колектора, който е в центъра на платформата – виж 

чертежа по долу.  

Тръбопроводът завърши малко на север от платформата, с умишлено отклонение 

от крайната си позиция, за да може баржата МАК да премине чисто от платформа 

„Галата” – виж виолетовата част на тръбопровода. 

 

 
 

Свързване на тръбопровода с газодобивната платформа „Галата” 

 

Преди идването на баржата в тази позиция, т. н. съединителна тръба, която е 

тръба със същия диаметър и фланец, се спуска и центрова от водолази, след което тя я 

свързвана от водолази  с фланеца на колектора на сондата. Отклонената тръба на 
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дъното се придърпва за да попадне в съосие с генералния пеленг на тръбопровода от 

брега виж чертежа по-горе плюс секция А. 

Следващата задача е спускането на съединителната кривка (виж горния чертеж)  

плюс секция Б. Много е важно точното изчисляване във вертикално и хоризонтално 

направление на спусната крайна секция на тръбопровода. Тя трябва да завърши така, че 

когато краят й е положен на дъното, той трябва да съвпада с посоката към 

предварително положената съединителна тръба (във виолетов цвят на горния чертеж). 

 

 
 

Полагане на Съединителната кривка 

 

Преди полагането на последния свързващ елемент между свързващия 

тръбопровод на сондата и края на прокарания тръбопровод, т. е. Свързващата кривка 

или на английски the Spool Piece, размерите на последната трябва да се вземат от 

водолазите. Това е така наречената метрология. По нейните данни се изработва 

действителната кривка. 

Въпреки цялата метрология, тръбата е изработена на брега по дадените размери 

и положена на дъното (т.е. съединителната кривка на чертежа по-горе, която е показана в 

син цвят) с 6.80 метра по-къса. Тръбата беше натоварена обратно на буксира „Михаил 

Добров”, превозена отново до Варна, удължена с 6.80 метра, фланецът към новия край е 

заварен и тръбата беше спусната на дъното на морето. 

Това беше проста работа, освен едно нещо – свързването на съединяващата 

кривка от водолазите. Трябва да се затегнат болтовете до необходимото натягане на 

фланците и след това да се направи тест под налягане на тръбопровода. 

- Колко време ви трябва, за да натегнете под водата 60 болта? 

- Ще ви отговоря догодина, когато завършим. 

Предпоследната задача е да се вдигне товарния кран на платформата с помощта 

на плаващия кран. В един априлски ден това е извършено. Кранът е фиксиран на място и 
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трите му опорни колони са заварени за фундамента на най-горната палуба на 

платформата.

 

 
 

 

 

Кранът е монтиран на сондата 
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Следва изпитанието на тръбопровода под налягане. Тръбопроводът се подлага на 

изпитание под налягане, при което се очаква да задържи налягането в срок от 24 часа. 

Налягането спада след няколко часа доста под допустимото. Това означава едно – 

някъде по 23,000 метра тръбопровод има заварка между тръбите с пукнатина. 

Наема се една италианска фирма. Те носят нещо като миниатюрно торпедо. То се 

качва на катера „Вояджър” и той тръгва с него на буксир по обратен пеленг от 

платформата към брега. Пукнатината в заварката е локализирана точно на около 3500 

метра мористо от Паша дере. 

Следваше дълга операция по хидравлично срязване на тръбопровода под вода, 

подпирането му на дъното с торби с пясък, изработване на тръба внадка, монтиране на 

бързо затягащи се фланци и т.н., плюс ново изпитание под налягане. 

Работата по тръбопровода беше завършена, баржата МАК беше откотвена и 

поставена на 10-то корабно място във варненското пристанище. Тук, с помощта на  

газово рязане, екипажът сне на брега всички конструкции по палубата на баржата и тя 

остана чиста, така като беше наета от италианската фирма. Буксирът „Михаил Добров” 

подаде и скачи буксирната си проволка към брагата на МАК и съставът отплава за 

Италия. 

Десантните баржи бяха върнати на ВМС поради започването на тяхната учебна 

година. Буксирът „Михаил Добров” се превърна в основен кораб за доставяне на тръбите 

и други материали, както и за смяната на екипажа на баржата. Той свърши изключително 

много работа по осигуряване на полагането на тръбопровода. Буксирът за котвени 

операции „Marsamemi” беше също освободен и отплава за Италия. 

Накрая, имаше един буксир на „Порт Флот”, Бургас – Golden Blessed. Това не беше 

офшорен кораб и чист пристанищен буксир, който участва в няколко провлачвания.  

Валовете на двата му азимуталните му гребни винта бяха разположени вертикално, под 

главна палуба на юта. Това силно ограничаваше възможността на буксира да се използва 

като снабдителен офшорен кораб. 
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Бургаският буксир Golden Blessed 

 

Golden Blessed се ползваше главно за охрана на газодобивната сонда „Галата”, 

която е автоматична и без екипаж. По това време сондата нямаше електроснабдяване и 

представляваше риск за сблъскване с други кораби.  

В края на май тръбопроводът и платформата заработиха и започнаха добиването 

на газ. Както се вижда по-горе, изведнъж и отнякъде се появи газодобиваща платформа 

около Варна. 

От къде се появи, как се превози, позиционира и издигна и тази платформа? 

Отговор на тези въпроси ще се даде в следващите публикации. 

 

Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ MNI 

Marine Superintendent  
 16th June 2012 

Aberdeen 

 

 


