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ABSTRACT 
The preparation of the tugboat for sea towage involves the implementation of very precise 

calculations with regard to the presumable towline tensions in open sea and their related 
parameters. 

Despite the fact that along with all other factors, the estimates in question take into 
account the maximum expected wind force and wave elevation magnitudes, it is very often that 
the towline force magnitudes are several times greater than the expected ones.  

The latter inevitably leads to the need for adequate adjustments of the estimates. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
В процеса на планиране на морското провлачване, неминуемо се извършват 

изчисления, които трябва да дадат отговор на следните въпроси: 
1. Достатъчна ли е тяговата мощност на влекача (bollard pull) за постигане на 

необходимата експлоатационна скорост и ако не е достатъчна, колко мощен влекач е 
необходим за постигането и? 

2. Каква е величината на максималното напрежение, което се очаква да възникне в 
буксирната линия при комбинацията от заложената експлоатационна скорост, 
характеристиките на обекта за влачене и възможно най-тежката хидро-метеорологична 
обстановка по маршрута на провлачването? 

Напрежението в буксирната линия се разглежда като равно на аритметичната сума от 
съпротивленията на всички елементи от буксирния състав, изключая влачещия кораб.       
Въпросното сумарно съпротивление от своя страна е равно на усилието в гака на влекача, 
което може да се изрази посредством формулата:  

 
(1) Тhook = R21(hull) + R22(air) + R23(sea) + R24(propeller) + R25(wire), 

 
където: 

R21(hull) – съпротивлението, което водата оказва на движението на буксирания обект; 
R22(air) – съпротивлението, което въздуха оказва на надводната част на буксирания 

обект; 
R23(sea) – съпротивлението, което вълните оказват на корпуса на буксирания обект; 
R24(propeller) – съпротивлението на винтовете на буксирания кораб, били те застопорени 

или свободно въртящи се; 
R25(wire) – съпротивлението, което водата оказва на потопената част от буксирното въже; 
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Уравнение (1) се явява отправна точка за анализ на действащите сили върху буксирния 
състав и извършване на необходимите изчисления. 

 
II. ИЗЛОЖЕНИЕ 
Въпреки, че в гореспоменатите разчети наред с всички други фактори са вземат 

впредвид максимално очакваните величини за скорост на вятъра  и височина  на вълната, 
много често напреженията  в буксирната линия са в пъти по-големи от очакваните.  

При плаване в спокойно море хоризонталната съставна на натягането на буксирното 
въже ще бъде равна на упорното налягане, което биха създали  движителите на буксирания 
кораб при положение, че се движи със същата скорост на собствен ход, а дължината на 
буксирното въже е такава, че може да се пренебрегне влиянието на винтовата струя и 
обрастването на корпуса на буксиращия кораб.  

При плаване в щормови условия може да се достигне такова състояние, при което 
буксирния състав не извършва постъпателно движение напред, въпреки че движителите на 
буксиращия кораб работят на “пълен напред” и развиват максимален упор. В този момент, 
натежението на буксирното въже ще бъде равно на максималния упор на винтовете на 
буксиращия кораб при изпитание “на швартови”. 

Независимо от конкретните измерения на хидрометеорологичната обстановка, 
реалното натежение на буксирната се променя непрекъснато в процеса на буксировка поради 
серия от причини, които би следвало да бъдат отчетени: 

1. Експериментално е доказано, че нарасналата грапавост на подводната част на 
корпуса вследствие на обрастване може да повиши общото съпротивление с 10-12%. 

2. Допълнителното съпротивление на издадените части на корпуса – успокоители на 
клатенето, заклинил рул/рули и всякакви други устройства на подводно обзавеждане  могат 
теоретично да увеличат общото съпротивление с 5-10%. 

3. Съпротивлението вследствие на рискаенето на обекта при минимални отклонения от 
курса (достигащи 2-3)  увеличава общото съпротивление с около 1%. 

4. Съпротивлението вследствие на периодично рискаене, свързано с  по-големи ъгли на 
отклонение от курса (достигащи 40-45) е строго индивидуално за конкретната постановка и 
може да достигне до много значителни стойности, превишаващи в стотици проценти общото 
съпротивление. 

Таблица 1 показва порядъка на силите действащи на буксирната линия при 
провлачване на кораб в тиха вода, отчитайки комбинацията от рискаене (0˚-30˚), вятър (20 
възла) и скорост на буксирния състав (2 и 3 възла): 

 

Таблица 1 

Съпротивление на буксирния състав 
[тонове] 

Скорост на букс. състав спрямо водата  

Размер на влачения 
кораб 

[дедуейт] 
 

Ъгъл на рискаене 
[градуси] 

2 възла 3 възла 

24 000 

0 
10 
20 
30 

2.3 
5.5 
8.7 
13.0 

4.3 
11.4 
18.7 
28.3 

 
5. Съпротивлението в буксирната линия търпи резки промени при преминаване през 

тесни и плитководни райони,  както и в крайния участък на извършваните повороти.  
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6. “Скорцитe” породени от  орбиталното движение на двата съда предствляват най-
съществения фактор за появата на непредвидени динамични натоварвания на буксирната 
линия. 

При плаване в условия на вълнение - с курс срещу вълната, по вълната или под 
известен ъгъл спрямо нея, буксиращият и буксираният съд  периодично се сближават и 
раздалечават помежду си, тъй като участват в сложно орбитално движение на водните 
частици. В резултат на този процес натягането на буксирното въже се изменя непрестанно. 
При това орбитално движение, центърът на тежестта на всеки от корабите ще описва 
известна орбите около своето средно положение. 

Уравненията на движение на центровете на тежестите на двата кораба по тази орбита 
ще имат следния вид: 

(2)     X =  a.cos (2.π.t) 
                   τ              
(3)     Y = b.sin (2.π.t), 
 τ  

където: 
τ – период на вълната; 
t – времето, за което центъра на тежестта на всеки кораб изминава разстояние от една 

дължина на вълната; 
а & b – постоянни величини на отклонение на центъра на тежестта от неговото средно 

положение за определения кораб и вълна. 
След съответните математически преобразувания, а именно изчисляване максималната 

величина на ускорението (втора производна на горепосочените уравнения), максималното 
усилие в буксирната линия (за височина на вълната 4 метра и период на вълната 10 секунди) 
се получава  

(4)     Fx max =            , 
    D 

  12,2 
където: 

D – водоизместването на буксирания съд. 
Това означава, че динамичното натоварване на буксирната линия вследствие на 

орбиталното движение на двата съда достига до колосалните размери на 1/12 от 
водоизместването на влачения съд. Например, за кораб с водоизместване D = 15 000 тона, 
височина на вълната 4 м. и период τ = 10 секунди, Fx max = 1 225 тона. 

Подбор на буксирно въже издържащо на толкова голямо натоварване е практически 
неосъществимо, тъй като силите, които раздалечават двата съда достигат до величини, които 
на практика не могат да бъдат компенсирани.  Както се вижда от Таблица 100, разкъсващите 
натоварвания на едни от най-надеждните проволки (DIN3064 6X36+1HC)  използвани в 
масовата практика са в пъти по-малки от така изчисленото динамично натоварване.  

 
Диаметър на 
проволката 

[мм] 

 
36 

 
38 

 
40 

 
42 

 
44 

 
46 

 
48 

 
50 

тегло [кг/м] 4.930 5.500 6.080 6.600 7.360 8.200 8.760 9.600 
разкъсваща 
здравина [т] 

 
91.60 

 
102.30 

 
113.00 

 
125.00 

 
137.00 

 
150.00 

 
163.00 

 
177.00 

Таблица 2 
Поради тези причини, в крайна сметка общото съпротивление, което реално изпитва 

буксирното въже следва да се изчисли по формулата: 
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(5)     Тhook = R21(hull) + R22(air) + R23(sea) + R24(propeller) + R25(wire) + R, 
 

където: 
R – допълнителното съпротивление възникнало под въздействието на неотчетени в 

изчисленията фактори. 
 
(6)     R = Rconst. + Rvar., 
 

където: 
Rconst. – сравнително постоянна компонента, резултираща от по-горе посочените 

фактори в точки 1, 2 и 3; 
Rvar. – променлива във времето компонента, резултираща от по-горе посочените 

фактори в точки 4, 5 и 6. 
Сумарно, Rconst. може да достигне до максимални стойности от порядъка на 20% от 

общото съпротивление. Това отклонение от предварителните разчети е допустимо, тъй като: 
 Величината му не превишава стандартните запаси за здравина на буксирната линия. 
 Допълнителното усилие върху буксирната линия е от статичен характер. Екипажът на 

влекача има възможност да реагира адекватно и в този случай най-лошия сценарий би се 
изразил в неизпълнение на предвидената скорост на провлачването. 

Сумарно Rvar. може да достигне огромни стойности, превишаващи в пъти 
максималната разкъсваща здравина на буксирната линия. В действащите теоретични 
постановки е възприето, че Rvar следва да се взема ориентировъчно изхождайки от 
предишен опит или да се изчислява приблизително. На практика се оказва, че величината на 
Rvar. зависи по много сложен начин от: 

 посоката и силата на вятъра и взаимодействието му с конкретната конфигурация на 
изложените на вятъра площи на буксирния състав; 

 посока, височина и тип на вълнението и взаимодействието му с конкретната 
конфигурация на буксирния състав; 

 съотношението между дължината на буксирната линия и ракурса на дължината на 
вълната към конкретния пътеви ъгъл; 

 дълбочина и ширина на акваторията; 
 
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Тъй като хидрометеорологичните фактори имат случаен характер и не е възможно да 

бъде създаден математически модел в тази посока, величината на Rvar. не може да бъде 
предвидена предварително. За смекчаване на динамичните натоварвания командването 
обикновено залага на по-голяма от изчислената дължина на буксира.  По този начин 
потенциалната енергия на еластичната деформация на въжето и потенциалната енергия на 
масата на линията неутрализират до някаква степен риска от разкъсване и. От друга страна 
обаче, дължината на буксирната линия е лимитирана от дълбочината под кила, резервната 
линия на лебедката и необходимите маневрените характеристики на буксирния състав в 
конкретната акватория. 

 
За  недопускане на тези екстремални натоварвания в процеса на провлачване се залага 

основно на добрата морска практика на екипажите. Командването на влекача следва да има 
изграден набор от критерии, посредством които да се регистрира незабавно покачването на 
напрежението в буксирната линия и съответно да бъде осигурено достатъчно време за 
адекватна реакция на променящата се обстановка.  
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