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Абстракт 
The grounding of merchant ships is one of the most common problems at sea, especially when the vessels 

pass through straits and narrows. This publication provides guidelines for release of a grounded vessel in a dock by 

supplying additional amount of water by positioning a tug near the dock and directing a jet of water into it. The 

operation is possible by properly directing the water jet from the tug and creating the necessary water pressure to 

raise the water level in the dock. The method saves costs for deepening the dock with technical means and facilitates, 

provided that a vessel is already positioned in the dock, which complicates the implementation of deep-sea activities 

(divers, robotized submarines, etc.) for her release. 
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Един от най – разпространените инциденти при плаване на море е засядането на плавателен съд на 

плитчина, като в историята на търговското корабоплаване са познати много случай на засядане на 

кораби, такива като: 

1. Засядане на м.к. “Ever Given“ (контейнеровоз), който засяда в Суецкия канал през Март 

2021 г. 

2. Засядане на м.к. “Thames“ (кораб за насипни товари), който засяда на плитчина при 

плаване по вътрешни водни пътища на Обединеното Кралство на 09.08.2011 г. 

3. Засядане на м.к. “Crimson Polaris”, заседнал край бреговете на Японския град Хачинохе 

през Август’21 г. 

4. Засядане на м.к. „Nemesis”, в Коринтския канал през Ноември’20 г. 

Причините за засядането на плавателните съдове са най различни: 

 Предоверяване в конзолите за електронна навигация (ЕЦДИС); 

 Грешни решения от страна на вахтения офицер или капитана; 

 Неправилно управление на баластните води на плавателния съд; 

 Преминаване от воден басейн с по-голямa плътност на водата, към такъв с по-малка 

плътност; 

 Необходимост от спешна маневра за избягване от сблъскване; 

 Лоши метеорологични условия: силен вятър, гъста мъгла, силни валежи, силни течения и 

др., 
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Независимо от причините обаче, засядането е инцидент, който води до големи загуби за 

корабособствениците, големи разходи по освобождаване на корабите, а така също и излагане на 

живота на екипажа, и на всички засегнати в процеса на опасност. 

Настоящия доклад дава насоки за осовобождаване на заседнал плавателен съд, акостирал в 

док, посредством подаване на допълнително количество вода в дока чрез влекач, за вдигане на 

водното нивото и освобождаване на плавателния съд, без извършване на допълнителни подводни 

и драгажни дейности за удълбочаване на дока, с цел осигуряване на по – добра безопасност на 

участващите и минимизиране на разходите, като преди това операцията се разиграва на 

симулационен тренажор с цел гарантиране на по – голяма безопасност и успеваемост на 

операцията. 

За правилното провеждане на операцията, на първо място, извършва се симулационното й 

проиграване на навигационен тренажор, като за целта: 

- Създадена е среда при която ще се проведе същинското освобождаване на заседналия 

плавателен съд (водна повърхност, дълбочина на района, брегови и навигационни 

ориентири, размери на дока, където е заседнал плавателния съд и условията в него, и др.); 

- Създадени са точни модели на плавателните съдове, които ще участват в операцията: 

заседнал плавателен съд – Подводница „Слава“, Помощен плавателен съд - Морски 

влекач „Алкор“; 

- Направено е точно позициониране на заседналия плавателен съд в дока, кореспондиращо 

на действителното му положения в реална среда;  

- Определени са различни динамични условия на средата при която ще се извърши 

симулацията и които могат да възникнат в действителност по време на операцията: 

различни стойности на вятър, вълнение, течение, мъгла, валежи и др. данни за тях са взети 

от “Admiralty Sailing Directions, 2019, Black sea and sea of Azov Pilot, Book No 42, 6th 

Edition”. 

След като е създадена необходимата среда и условия за провеждане на симулация на 

операцията по снемане на заседналия кораб, следните изчисления са направени: 

- Определяне на скоростта на водния поток, необходим за пренасяне на грунд с размер на 

частиците, αгр. = 0,06 m (получен от “Admiralty Sailing Directions, 2019, Black sea and sea 

of Azov Pilot, Book No 42, 6th Edition”) и създаване на необходимия воден напор: 

 

𝑣 гр. = 0.25√αгр. = 1,95 𝑚/𝑠  

 

- Скоростта на водния поток на нивото на грунда, предизвикан от работата на гребния винт 

на влекача, зависи от разстоянието на оста на винта до грунда, разстоянието до диска на 

винта, размерите на винта и скоростта на потока в диска на винта, която се определя по 

формулата:   

 

𝑉𝑜 = 2.5
√𝑃

𝐷
= 13,18 𝑚/𝑠, 



Science & Technologies 

3 

Volume XI, 2021, Number 2: NATURAL AND MATHEMATICAL SCIENCE 

 

където, P e тяга на винта (t), D e диаметър на винта (m), а Vo e скорост на потока в диска на винта 

(m/s). 

Въз основа на допълнителни изчисления, предвид техническите характеристики на 

ангажирания влекач, бе установено, че за да бъде освободен заседналия плавателен съд, 

необходимо е винта на влекача да се върти с 1650 обор./мин (n-1),  което предвид водоизместването 

на плавателния съд, неговото газене, размерите на дока и дълбочината в него, ще внесе 

допълнително количество вода от 40 t, достатъчно за изплаване на заседналата подводница. 

Предвид изложеното до тук, извършена е симулация на операцията по освобождаване, като 

са тествани различни условия на средата и различни позиции, и разстояния на спомагателния 

влекач до плавателния съд, както и различни ъгли на позициониране на азиподите му, с цел 

намиране на оптимална позиция на влекача спрямо подводницата и максимално подходящо 

положение на двата му азипода спрямо подходите на дока, така че да се постигне най-ефективен 

краен резултат. 

 

Симулирането на ситуацията по освобождаване на заседналата подводница, премина през 

следните етапи:  

1. Позициониран е влекача спрямо плавателния съд и е избирано разстояние до него (D, nm), 

проиграват се няколко възможни ситуации (Фиг. 1);  

 

 
 

Фиг. 1 – Позициониране на влекача 

 

2. Избиран е ъгъл на азиподите  на влекача за насочване на водната струя, проиграват се 

няколко възможни ситуации (Фиг. 2): 
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Фиг. 2 – Положение на азиподите на влекача 

3. Създадени са условия за удържане на влекача в подходяща позиция и контрол на водния 

поток (Фиг. 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3 – Избиране на точна позиция на влекача, за провеждане на операцията 

По време на проведената симулация, капитана на влекача упражнява пълен контрол над 

напорния поток и след като се установи, че има изходящ поток от десния борд на плавателния съд 

в дока, прецизно се направлява потока вода, така че упорния поток от левия борд да е по-голям, за 

да се образува така наречената „ВОДНА ТАПА“, която да не позволява да има изходящ поток 

извън леглото на дока. Капитана на влекача използва и зелените изобати, за да направлява упорния 

поток от външния азипод, за да вкара допълнително количество вода за подхранване на 

„ВОДНАТА ТАПА“. 

 

На Фиг. 4 по-долу са представени изобатите на водните потоци, образувани в следствие на 

работата на движителите на влекача и позиционирането на азиподите му. 
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Фиг. 4 – Представяне на изобатите на водните потоци, образувани от работата на 

движителите на влекача 

 

С помощта на направената симулация бе установено, че така изчисленото необходимо 

количество вода от 40 t, което трябва да се внесе в дока за изплаване на заседналия плавателен съд 

е правилното количество, а така също и че избора на оборотите на винтовете на влекача е правилен. 

По време на симулацията е избрана подходяща позиция на влекача по географски координати (φ 

– географска ширина, λ – географска дължина), отчетено е разстоянието (D, nm) до лявата стена 

на дока при подхода към него (Фиг. 4), определени са ъглите, на които трябва да се позиционират 

азиподите на ангажирания влекач,  за да се постигне желания ефект  

След приключване на симулацията, персонала, който е ангажиран с операцията е запознат с 

всички детайли по провеждането й, както и с възможните рискови ситуации, които могат да 

възникнат. 

Проведена е реална операция за освобождаване на заседналия съд, въз основа на резултатите 

от проведената симулация, операцията е успешна, като следните действия за освобождаване на 

плавателния съд са предприети: 

 

1. Удостоверяване на чистотата под кила на плавателния съд 

2. Избор на подходящо въже за буксировка на плавателния съд 

3. Разполагане на допълнителен влекач пред носа на подводницата 

4. Изтегляне на подводницата на буксир до подходяща позиция в дока 

5. Използване на допълнителни въжета и техника за удържане на плавателния съд в дока, с 

цел, избягване на инциденти  

 

Предвид представеното до тук, може да се заключи, че посредством навигационен тренажор, 

могат да се симулират специфични ситуации на море, като по този начин да се определят 

D, m 

φ, λ 
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административни и технически мерки, или средства, и оборудване за намаляване на рисковете и 

разходите по провеждане на дадена операция, като се осигури по-ефективното й провеждане, а 

така също и да се гарантира по-добре безопасността на всички участващи в нея. 
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