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10.3. Водний транспорт

10.3.1. Характеристика галузі

Водний транспорт – вид транспорту, що виконує перевезення вантажів і паса-
жирів по водних шляхах, як природних (ріки, озера, моря, океани, протоки), так і 
штучних (канали, водосховища і т.ін.), поділяється на морський та річковий.

Морський транспорт – вид транспортної сфери матеріального виробництва, 
який здійснює перевезення вантажів та пасажирів морськими суднами. Морський 
транспорт широко застосовується для міжнародних та внутрішніх перевезень.

Річковий транспорт – вид транспорту, що здійснює перевезення пасажирів 
та вантажів в основному по внутрішніх водних шляхах, як природних, так і штуч-
них (канали, водосховища, шлюзовані ділянки річок). Виділяють магістральні 
річкові шляхи, в т.ч. міжнародні, що обслуговують зовнішньоторговельні переве-
зення деяких країн, міжрайонні, що обслуговують перевезення між великими ра-
йонами всередині країни, і місцеві, що обслуговують внутрірайонні зв’язки.

Для функціонування водного транспорту потрібні плавзасоби, порти і водні 
шляхи.

Порт (франц. port, від лат. portus – гавань, пристань) – ділянка берега моря, 
озера, водосховища або ріки і прилегла водна площа, штучно або природно захи-
щені від хвилювання, обладнані для стоянки та обслуговування суден, виконан-
ня перевантажних та інших операцій. Розрізняють порти морські, що обслугову-
ють морське судноплавство, і річкові – на внутрішніх водних шляхах.

Основні елементи порту: акваторія (водна частина) і територія (берегова 
частина). До складу акваторії звичайно входять водні підходи до портів, рейди 
та внутрішні басейни. Водні підходи можуть бути природними (у вигляді ділянки 
моря або річки) або штучними (з влаштуванням підхідних каналів, що зв’язують 
порти з природними глибинами). Рейди – це ділянки акваторії, захищені від си-
льного хвилювання, де судна можуть стояти на якорях в очікуванні дозволу на 
підхід до причалів або на вихід з порту. При відсутності в портах глибоководних 
причалів на рейдах також виконують перевантажні операції, для чого використо-
вують допоміжні мілкосидячі судна – ліхтери та баржі. Внутрішні басейни (іноді 
звуться гаванями або портовими басейнами), що прилягають безпосередньо до 
портової території, призначені для стоянки суден біля причалів, у них відбува-
ються основні та деякі допоміжні вантажні операції. Судноплавна траса до пор-
тів обладнується знаками навігаційної обстановки.

Територія порту включає: сухопутні підходи до порту (залізниці, автомобі-
льні дороги, трубопроводи транспортного призначення); прикордонну частину, 
що примикає до причальної лінії, на котрій розміщуються так звані прикордонні 
залізничні колії і автомобільні проїзди, перевантажувальні пристрої і механізми, 
склади і майданчики для короткочасного зберігання вантажів, пасажирський 
вокзал (морський, річковий); тилову частину, яку звичайно займають внутріш-
ньопортовими залізницями, автомобільними дорогами (в т.ч. міського транспор-
ту), складами тривалого зберігання вантажів, підсобними підприємствами пор-
тів, службовими та адміністративними спорудами.
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Гідротехнічні споруди порту: захисні споруди – моли, хвилеломи; причаль-
ні споруди – пірси, портові і набережні; суднопідйомні і судноремонтні споруди 
– елінги, доки. До портових гідротехнічних споруд відносяться також морські 
маяки і знаки судноплавної обстановки, розташовані в межах акваторії порту. 

Основні технічні характеристики портів: глибина біля причалу, довжина 
причальної лінії і відмітка портової території. Глибина біля причалу відраховується 
від найнижчого судноплавного рівня води і визначається розрахунковими осадка-
ми суден і запасом глибин під кілем судна. В сучасних портах глибина біля прича-
лів для суховантажних суден складає 10-15 метрів, нафтоналивних – 15-20 метрів. 
Довжина причальної лінії визначається кількістю суден, які можуть одночасно сто-
яти біля причалів і підлягати обробці. Кількість причалів встановлюється окремо
по кожній категорії вантажів. Крім причалів, необхідних для виконання вантажних 
і пасажирських операцій, в портах є також допоміжні причали, що обслуговують 
бункерування, стоянку службово-допоміжного флоту, ремонт. Відмітка портової 
лінії (підвищення над рівнем води) вибирається з таким розрахунком, щоб терито-
рія порту при високому стоянні рівня не затоплювалася і були створені найбільш 
сприятливі умови для виконання вантажних та інших операцій.

Класифікація сучасних портів
Морські порти поділяють в основному на цивільні (торговельні, рибні та ін.) і 

військові. Торговельні порти звичайно служать перевалочними пунктами для ванта-
жів, що направляються морськими шляхами за кордон (експорт) або навпаки 
(імпорт), а також для вантажів, що перевозяться між портами однієї країни 
(каботаж). Серед торговельних портів розрізняють порти загального призначення, 
що виконують різні вантажні операції, і спеціальні порти, призначені головним чи-
ном для операцій з вантажем однієї категорії, що визначає характер всієї роботи 
порту; сюди можуть бути віднесені пасажирські порти, для котрих вантажні опера-
ції мають другорядне значення. Особливий вид морських портів – морські станції,
що забезпечують постачання транзитних суден паливом, прісною водою, харчами. 
Рибні – служать базами риболовецького флоту. Порти-сховища являють собою 
рейди, на яких під час штормів під штучним або природним захистом можуть ста-
вати на свої якорі або спеціальні бочки судна каботажного плавання, траулери, про-
мислові шхуни, моторні боти. Військові порти служать для базування з’єднань ко-
раблів військового флоту і звичайно є складовою частиною військово-морських баз.

За місцем розташування морські порти поділяються на гирлові, лагунні, 
берегові і внутрішні. Гирлові порти (найбільш поширені) споруджуються при 
виході в море водного шляху, що проникає глибоко всередину країни і несе ве-
ликі потоки вантажів. Берегові порти – це порти, створені безпосередньо на від-
критому морському березі і звичайно потребують побудови доволі розвинутих
захисних споруд (молів і хвилеломів). При розташуванні їх у бухтах, що мають 
природний захист, захисні споруди, як правило, не будують. Внутрішні порти
розміщують на низових (глибоководних) ділянках річок або на штучних кана-
лах, проритих від моря всередину країни.

За транспортним значенням розрізняють порти: світові (центри світової 
торгівлі), що являють собою вузли потужних вантажних потоків, спрямованих з 
океану всередину материка і навпаки; міжнародні, що обслуговують обмін ван-
тажів між різними країнами; місцеві – ті, що відвідуються суднами каботажного 
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плавання або служать укриттям для мілкосидячих суден.
Річкові порти за призначенням поділяються на загальні, аванпорти, порти-

сховища. Загальні і спеціальні порти призначені для передачі вантажів з суден 
на берег і навпаки. В аванпортах, розташованих на водосховищах (у верхніх б’є-
фах шлюзів), склади суден або плотів переформуються перед входом в камеру 
шлюзу; аванпорти використовуються також для відстою суден і плотів, що при-
бувають з нижнього б’єфа у верхній під час шторму. Порти-сховища служать 
лише для відстою суден і плотів під час шторму; вони споруджуються звичайно 
в природних бухтах і причальні споруди в них, як правило, не робляться.

За розташуванням розрізняють порти: на вільних річках, характерною особ-
ливістю яких є значне коливання рівня води (до 1,5 м і більше); на судноплавних 
каналах, в котрих амплітуда коливань рівня завжди невелика; водосховищні і 
озерні, що піддаються впливу вітрових хвиль і потребують, як правило, побудо-
ви захисних споруд.

Причал – сукупність споруд і пристроїв для стоянки й обслуговування су-
ден, посадки і висадки пасажирів, вантажних операцій тощо. Розрізняють прича-
ли пасажирські, вантажні, судноремонтні, військові. Причали бувають стаціона-
рні і плавучі (дебаркадер, застосовується переважно в річкових портах). Причал,
розташований на портовій акваторії і призначений для якірної стоянки суден, 
називають рейдовим. Сукупність причалів утворює причальну лінію, або причаль-
ний фронт порту, довжина якого є однією з основних характеристик останнього.

Канал (від лат. canalis – труба, жолоб) – у гідротехніці штучне русло 
(водовід) правильної форми з безнапірним рухом води. Канали споруджують у 
відкритій виїмці або в насипі, іноді – у напіввиїмці, напівнасипі. За призначен-
ням розрізняють канали: судноплавні (штучні водні шляхи), енергетичні, іррига-
ційні, обводнювальні, осушувальні, водопровідні, лісосплавні, рибоводні, ком-
плексного призначення.

Судноплавні канали бувають: з’єднувальні між судноплавними річками, 
озерами, морями; обхідні (обвідні), що будуються з метою покращання умов 
судноплавства, в обхід порогових ділянок річок, бурхливих ділянок великих 
озер, морів, і спрямляючі – для зменшення звивистості суднового ходу і скоро-
чення довжини водного шляху; підхідні – для забезпечення підходу з моря, озе-
ра, річки до великих міст, внутрішніх портів, промислових підприємств. Судноп-
лавні канали поділяються також на відкриті і шлюзовані. Перші будують при 
сполученні водних шляхів, які мають практично однакові рівні води, другі – при 
різних рівнях, а також у випадках, коли траса каналу перетинає вододіл.

Шлюз (голл. slus, від лат. excludo – виключаю, утримую, відокремлюю) –
судноплавна гідротехнічна споруда, розташована між водоймами з різними рів-
нями, через котру проходять судна чи плоти. Шлюзи будують в річкових гідро-
вузлах, каналах, морських портах, акваторії яких піддаються припливам і відп-
ливам з великою амплітудою коливання рівнів.

Судна
Судном називають складну плаваючу інженерну споруду, призначену для 

перевезення вантажів і пасажирів (транспортні судна), для виконання днопогли-
блювальних робіт, видобування мінерально-будівельних матеріалів (технічні
судна) або для обслуговування транспортних і технічних суден та створення їм 
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необхідних умов для виробничої праці (допоміжні судна).
Судно складається із таких основних комплексів: 
 корпуса основної частини судна, що складається з непроникної обшивки 

днища і бортів, настилу-палуби; надбудови, переділок; 
 суднової енергетичної установки, що складається з головних двигунів, 

які приводять у дію рушій, дизель-генератори, розподільні пристрої, до-
поміжні механізми і системи;

 суднових рушіїв трьох типів;
 суднових пристроїв, призначених для керування судном і забезпечення 

його експлуатації;
 суднових систем для забезпечення роботи енергетичної установки та 

призначених для створення нормальних умов життя екіпажу;
 радіонавігаційного обладнання;
 засобів автоматизації.
Класифікація суден
Всі транспортні судна внутрішнього плавання розрізняють за районом пла-

вання; видом перевезень і виконуваної роботи; матеріалом корпуса; типом дви-
гунів і рушіїв; принципом руху; тривалістю рейсу. Класифікаційна схема суден 
річкового транспорту наведена на рис. 10.3.1. Класифікація морських водовмі-
щуючих пасажирських суден за функціональним призначенням – на рис. 10.3.2.

За районом плавання класифікацію суден в Україні здійснюють органи 
державного нагляду: по морських суднах – Морський Регістр України, по річко-
вих суднах – Річковий Регістр України.

Річковий Регістр України в залежності від конструкції корпуса судна вста-
новлює такі класи, що наведені у табл. 10.3.1.

Суднам класу М-СП – cуміжного класу “ріка-море” – плавання дозволяєть-
ся в прибережних морських районах при хвилюванні не більше 5 балів і відда-
ленні від портів-сховищ на відстань до 50 миль. Суднам класу М дозволяється 
плавати по внутрішніх водних шляхах і водосховищах, великих озерах і гирло-
вих ділянках магістральних річок. Судна класу О можуть плавати по водосхови-
щах і магістральних річках при хвилі висотою до 2 м. Судна класу P можуть пра-
цювати на середніх і нижніх ділянках великих річок, каналів, у спокійних озерах 
з висотою хвилі не більше 1,2 м. Судна класу Л розраховані на плавання по ма-
лих річках і у верхів’ях магістральних річок, де висота хвилі не перевищує 0,6 м.

За видом перевезень і родом виконуваної роботи судна поділяють на тран-
спортні, технічні і допоміжні. Транспортні судна поділяють: на вантажно-
пасажирські, пасажирські, вантажні, суховантажні і наливні (танкери), буксирні, 
штовхачі-буксирні і спеціалізовані.

За родом матеріалу корпуса розрізняють судна сталеві, з легких сплавів, 
дерев’яні, залізобетонні, композитні і пластмасові. Всі великі транспортні судна 
будують із суднобудівної сталі. З легких алюмінієво-магнієвих сплавів виготов-
ляють швидкохідні судна на підводних крилах, повітряній подушці, спортивні і 
рятівні катери, шлюпки. Дерев’яні транспортні судна для перевезення вантажів 
не будують з 1959 року через економічну недоцільність. Малі судна-човни, 
шлюпки, спортивні катери, яхти виготовляють з дерева в незначній кількості. Із 
пластмаси виготовляють рятувальні шлюпки, малі спортивні катери, човни, суд-
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нові меблі та інвентар, буї для визначення суднового ходу.
За наявністю і видом двигунів усі судна поділяються на самохідні, якщо є 

СЕУ, і несамохідні. В залежності від типу енергетичного пристрою на самохід-
ному судні розрізняють теплоходи (дизельні) і пароплави (з паровими пристроя-
ми). За типом СЕУ розрізняють 2 великі групи суден – пароплави і теплоходи.

Пароплав – самохідне судно, що приводиться до руху паровою машиною 
або паровою турбіною. Сучасні пароплави обладнані головним чином паровими 
турбінами.

Теплохід – судно, що приводиться до руху двигуном внутрішнього згорян-
ня, це найбільш поширений тип самохідного судна. Потужність від головного 
суднового двигуна передається на рушій безпосередньо або за допомогою редук-
тора, іноді через з’єднуючі муфти. Як головні двигуни на теплоході використо-
вують дво- і чотиритактні, мало-, середньо- і високообертні двигуни внутріш-
нього згоряння (табл. 10.3.2).

Транспортні і 
вантажопасажирські

Транспортні судна Буксирні

Водовміщуючі 
зі спальними 

місцями

Водовміщуючі 
без спальних 

місць

Пароми

Баржі-веранди

Судна на 
підводних 

крилах

Катамарани

Глісируючі

Судна на 
повітряній 
подушці

Суховантажні

Наливні

Плотоводи

Для суховантажних

Для нафтоналивних

Для штовхання 
складів

Самохідні Несамохідні

Самохідні Несамохідні

Трюмні
відкриті

Трюмні
закриті

Судна-
майданчики

Автомобіле-
вози

Контейнеро-
вози

Цементовози

Рефрижера-
тори

Трюмні
відкриті

Трюмні
закриті

Судна-
майданчики

Автомобіле-
вози

Контейнеро-
вози

Цементовози

Тентові

Самороз-
вантажні

Для перевезення
нафти 

і нафтопродуктів

Суховантажні 
наливні

Водовози

Для перевезення
газу

Для перевезення
рідкого аміаку

Рис. 10.3.1. Класифікаційна схема  суден річкового транспорту
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Рис. 10.3.2. Класифікація морських водовміщуючих пасажирських суден 
за функціональним призначенням 

Пасажирські

Океанські Морські Проливні “Ріка-море”

Круїзні судна

Кругосвітні 
круїзи

Регіональні 
круїзи

Комбіновані

Мінікруїзи

Лінійні 
пасажирські 

судна

Лінійно-круїзні 
пасажирські 

судна

Лінійні 
перевезення

Лінійно-круїзні 
перевезення

Круїзно-
пасажирські 

судна

Круїзи 
“з моря в 

ріку“ і “з ріки 
в море”

Лінійно-
круїзні 

перевезення
пасажирів

Вантажно-
пасажирські 

судна

Перевезення
вантажів та 
пасажирів

Автомобільно-
пасажирський 

паром

Залізничний 
пасажирський 

паром

Пароми

Перевезення
пасажирів з 

автомобілями

Перевезення
колісної 
техніки 

і пасажирів

Перевезення
вагонів, 

автомобілів 
та пасажирів

Перевезення організованих контингентів 
пасажирів (фестивалі, олімпіади)

Клас судна Припустима висота хвилі, м

М-СП 3,5

М 3,0

О 2,0

Р 1,2

Л 0,6

Таблиця 10.3.1
Класи суден
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Атомохід – загальна назва кораблів (надводних і підводних), що мають 
джерелом енергії ядерну силову установку.

Турбохід – судно, що приводиться до руху паровою чи газовою турбіною. 
Енергетичний пристрій паротурбохода складається з головної парової турбіни з 
зубчастою передачею на гребний гвинт, 1-2 парових котлів; деякі паротурбоходи 
мають два гвинти і більше. Як паливо використовується мазут.

Газотурбохід – судно, що приводиться до руху газовими турбінами. Енер-
гетична установка газотурбохода складається з газової турбіни і редуктора. Пра-
цюють турбіни на газотурбінному паливі.

Дизель-електрохід – судно з дизельним головним двигуном і електричною 
передачею потужності на гребні електродвигуна.

Електрохід – самохідне судно, у якого електричний привід рушіїв отримує 
енергію від власної електростанції, акумуляторних батарей або зовнішньої елек-
тричної мережі. За типом первинних двигунів (турбіна, дизель) розрізняють тур-
боелектроходи і дизель-електроходи. Використання як головних енергетичних 
пристроїв високообертних двигунів внутрішнього згоряння, що працюють в пос-
тійному режимі, знижує експлуатаційні витрати.

За типом рушіїв розрізняють гвинтові судна, колісні, водометальні і крильчасті.
За принципом руху судна поділяють на водотоннажні (плаваючі), на підво-

дних крилах, на повітряній подушці і глісуючі.
За тривалістю рейсу і санітарним режимом розрізняють три групи су-

ден: І група – тривалістю безперервного перебування членів екіпажу і пасажирів 
на борту понад 16 год., ІІ група – до 16 год., ІІІ група – до 8 год.

10.3.2. Головні показники 

Морський транспорт
Він здійснює перевезення вантажів і пасажирів у Чорноморсько-Азовському 

басейні. Тут знаходяться порти Чорного та Азовського морів і нижньої течії річки 
Дунаю. Дунай доступний для морських суден на 170 км від гирла.

Чорноморсько-Азовський басейн має надзвичайно сприятливе географічне 

Тип двигуна

Питома витрата палива,
кг/(кВт·год)

1985 рік 1990 рік 2000 рік

Малообертний 92-99 88-96 74-81

Середньообертний 107-114 96-103 85-92

Дизель-генератори 110-118 99-107 88-99

Високообертний 114-121 110-118 103-110

Таблиця 10.3.2
Витрати палива на суднах
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розташування для розвитку морського транспорту. Його порти незамерзаючі і 
мають порівняно неглибокі підходи. Розвиткові пасажирських перевезень морсь-
ким транспортом України сприяє велика кількість курортів і туристичних баз на 
узбережжях Чорного, Азовського та Середземного морів.

За середніми визначеннями вантажних перевезень (близько 600 км) морсь-
кий транспорт посідає перше місце серед інших видів транспорту. Але за відс-
танню перевезення пасажирів значно поступається залізничному і особливо ав-
томобільному транспорту.

У структурі перевезень вантажів морськими суднами переважають руди 
металів, кам’яне вугілля, нафта і нафтопродукти, будівельні матеріали.

Цей вид транспорту перетворюється нині у провідний щодо забезпечення 
зовнішньоекономічних зв’язків.

Серед експортних вантажів переважають залізна і марганцева руди, метали, 
вугілля, машини і устаткування, продукція хімічної промисловості, а також сільсь-
кого господарства. За допомогою морського транспорту в Україну надходять нафта, 
різноманітне обладнання і машини, джут, чай, кава, цитрусові, банани тощо.

Досить значні обсяги вантажів належать каботажним перевезенням, тобто між 
портами України. Вони здійснюються в середньому на відстань, що не перевищує 
150 км, тому їх частка у вантажоообігу морського транспорту України незначна.

Найбільшим морським портом України є Одеса. Він обладнаний під кон-
тейнерні перевезення. Тут на залізничній станції Одеса-Порт відбувається пере-
вантаження із залізничного на морський транспорт і навпаки. Одеса має регуляр-
не сполучення більш як із 100 країнами світу. В Одесі обробляють понад 20 млн. 
т вантажів, що становить 20 % морського вантажообігу країни. Це такі вантажі, 
як нафта, зерно, руда, будівельні матеріали, цукор тощо. Одеса як морський порт 
не має собі рівних в Україні за перевезенням пасажирів. У майбутньому Одесь-
кий порт перетвориться у значний центр перевезення зарубіжних туристів.

На південний захід від Одеси на березі Сухого лиману знаходиться порт 
Іллічівськ. Сюди надходять марганець, вугілля, залізна руда, будівельні матеріа-
ли, хімічні добрива, каучук, зерно, олія тощо. З 1978 р. в Іллічівську працює між-
народна поромна переправа Іллічівськ – Варна (Болгарія). 

Своєрідну спеціалізацію має порт Южний на Аджалицькому лимані. Він 
призначений для переробки аміаку, який надходить трубопроводом Тольятті 
(Росія) – Горлівка – Одеса.

У гирлі Південного Бугу за 74 км від моря знаходиться порт Миколаїв 
(порти Октябрськ, Дніпробузький). Тут обробляють переважно нафтові вантажі, 
марганцеву руду, вугілля, метал, боксити, глинозем. 

У гирлі Дніпро-Бузького лиману знаходиться порт Очаків.
У гирлі Дніпра розташований Херсон. Основні його вантажі: вугілля, ліс, зер-

но, метал, залізна і марганцева руди, нафта. Це одночасно і морський, і річковий 
порт. Тут здійснюється перевалка вантажів з річкових на морські судна і навпаки.

Значними портами Азовського моря є Керч, Маріуполь, Бердянськ. Перева-
жними видами вантажів, що переробляють ці порти, є залізна руда, вугілля, а 
також рибні продукти. 

Морські порти знаходяться і в гирлі Дунаю. Це Вилкове, Кілія, Ізмаїл і Рені. 
Останній за вантажообігом поступається в Україні тільки Одесі та Іллічівську. 
Він відіграє велику роль у зв’язках держави з країнами Південно-Східної і 
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Центральної Європи. 
Пасажирські перевезення здійснюють в Україні 17 морських портів. Найбіль-

ший обсяг пасажиропотоків припадає на порти Чорного моря: Севастополь, Ялту, 
Євпаторію й Одесу, значно менший – на Феодосію, Ізмаїл, Іллічівськ, Керч і Бер-
дянськ. Серед пасажирських перевезень переважають каботажні. Найбільший па-
сажиропотік у міжнародних перевезеннях здійснюється паромною переправою 
через Керченську протоку. Досить інтенсивні зв’язки між Україною і Росією відбу-
ваються за маршрутами Маріуполь – Єйськ, Бердянськ – Азов, Бердянськ – Єйськ.

Річковий транспорт
Загальна довжина судноплавних шляхів, що експлуатуються в Україні, 

менш як 4000 км.
Майже за всіма показниками перевезень вантажів і пасажирів цей вид тран-

спорту знаходиться на останньому місці. Частка річкового транспорту у загаль-
ному перевезенні вантажів не перевищує 1,1 %, а пасажирів – 0,2 %. У структурі 
вантажних перевезень цього виду транспорту провідне місце належить будівель-
ним матеріалам, вугіллю і коксу, залізній і марганцевій рудам.

Основну роль у перевезеннях вантажів і пасажирів відіграє Дніпровський 
басейн. По Дніпру та його найбільших притоках Прип’яті та Десні здійснюється 
понад 90 % всіх перевезень річкового транспорту в країні. На дніпровські порти 
Київ, Дніпропетровськ, Херсон та Запоріжжя припадає понад 85 % всього обсягу 
роботи щодо перевезення вантажів і пасажирів у Дніпровському басейні. 

Основним портом у верхній течії Дніпра є Київ. Звідси транспортують різ-
номанітні вироби машинобудування, металобрухт, ліс, продукцію легкої і харчо-
вої промисловості. З Дніпропетровська і Запоріжжя до портів Чорного моря пе-
ревозять вугілля, метал, залізну і марганцеву руди. Зерно транспортується пере-
важно на невеликі відстані до елеваторів Херсона, Запоріжжя, Дніпропетровська 
і Києва. У цьому напрямі влітку перевозять херсонські кавуни. Вверх по Дніпру 
везуть кам’яне вугілля, метал, будівельні матеріали, руди тощо. Основними пор-
тами, де відбувається перевантаження з річкового на залізничний транспорт, є 
Дніпропетровськ, Запоріжжя, Черкаси, Кременчук. По Дніпру і його притоках 
перевозяться вантажі в Білорусь, Польщу, Росію.

Дністер судноплавний на значному протязі (132 км в межах України), але тіль-
ки 125 км мають гарантійні глибини. По цій річці Україна має зв’язок з Молдовою.

На Південному Бузі судноплавство дістало розвиток на трьох ділянках, які 
не мають між собою сполучення водним транспортом. Одна з них Гнивань –
Лаврівка має довжину 52 км, друга – Ладижинське водосховище – Зятківці має 
31,5, найдовша – Миколаїв – Олександрівка – 128 км.

Основною річковою магістраллю, якою здійснюються міждержавні переве-
зення, є Дунай. Вверх по Дунаю везуть кам’яне вугілля, залізну і марганцеву 
руди, машини і устаткування, товари легкої промисловості. В зворотному напря-
мі перевозять різноманітні комплектуючі вироби, зерно, товари хімічної і харчо-
вої промисловості.

Судноплавство здійснюється і по деяких малих річках: Інгулець, Сіверсь-
кий Донець, Стир, Горинь. По цих річках перевозять будівельні матеріали, міне-
ральні добрива, сільськогосподарські продукти.
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10.3.3. Функціонування водного транспорту

Переваги пасажирських суден як транспортних засобів порівняно з іншими 
видами транспорту можуть бути подані в різних аспектах. Пасажирські судна (в 
тому числі автомобільно-пасажирські пароми) забезпечують найбільшу партій-
ність відправлень. Якщо партійність автобусних відправлень не перевищує 60 
чол., залізничних – 400 чол., повітряних – 550 чол., то партійність відправлень 
на пасажирських суднах (ПС) досягає 3000 чол.

Водотоннажні судна поступаються у швидкості іншим видам транспорту, 
однак для пасажирів передусім важлива швидкість доставки. На ряді напрямків 
прямий морський шлях з меншою швидкістю забезпечує швидшу доставку, ніж 
наземні транспортні засоби на об’їзних маршрутах. Крім того, менша завантаже-
ність водних шляхів порівняно із завантаженістю наземних трас забезпечує ряду 
напрямків середню швидкість руху, якщо порівнювати зі швидкістю берегових 
транспортних засобів.

Морські водотоннажні судна технічно забезпечують швидкості, що порів-
нюються зі швидкостями наземних транспортних засобів. Однак економічні фак-
тори, пов’язані з більшою витратою палива при підвищених швидкостях, і лікві-
дація регулярного трансатлантичного сполучення обумовили функціональні зна-
чення швидкостей круїзних суден у більшості випадків від 18 до 20 вузлів (1 вуз. 
= 1,8 км/год). Для автомобільно-пасажирських паромів в окремих випадках фун-
кціональні швидкості до 22 вуз. і більше. При вказаних швидкостях подолання
відстаней між багатьма портами регулярних ліній і круїзних напрямків може 
бути можливим під час нічного переходу. Прихід круїзного судна в порт раніше 
8 години ранку не має практичного сенсу.

Досягнення великих швидкостей пов’язано із збільшенням потужності ене-
ргетичної установки, витратами палива.

Енергоозброєність різних транспортних засобів є їх важливою комерційною 
характеристикою, бо чітко визначає галузь використання цих засобів. Морські та 
океанські пасажирські судна мають відносну енергоозброєність 735-1470 вт/т. 
Цій енергоозброєності відповідає економічно доцільна границя швидкостей – 18
-22 вуз. Ріст швидкостей вище вказаної границі призводить до підвищення енер-
гоозброєності і, як з цього виходить, до падіння економічної ефективності судна.

Високошвидкісні судна на підводних крилах і судна на повітряній подушці 
дістали значне поширення на морському флоті. Однак швидкість цих суден (40-
50 вуз.) не може бути забезпечена впродовж тривалого часу по запасах палива, а 
також з причини їх малої мореплавності (3-5 балів). Використання екранопланів 
видається перспективним, однак ще не завершені експериментальні досліджен-
ня. Таким чином, у складі сучасного пасажирського флоту найбільш ефективним 
транспортним способом є водотоннажні пасажирські судна.

В наш час швидкісний зв’язок на морському транспорті забезпечується суд-
нами на підводних крилах і суднами на повітряній подушці. На ряді напрямків 
час доставки швидкісними суднами зіставляється з витратами часу при викорис-
танні повітряного зв’язку.

Всі наземні види транспорту і повітряний транспорт поступаються морсь-
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ким водотоннажним суднам за рівнем комфорту. При виборі пасажирами засобів 
транспорту на сумісних напрямках (особливо в сезонний період) цей фактор не-
рідко є визначальним. На ряді напрямків морський транспорт є превалюючим у 
транспортних зв’язках. Навіть там, де частина потоку пасажирів обслуговується 
малою авіацією, морський транспорт найбільш надійний, оскільки практично 
забезпечує регулярний зв’язок впродовж навігаційного періоду.

Незамінним є морський транспорт на переправах пасажирів, що їдуть з вла-
сними автомашинами, при доставці робітників і спеціалістів до місць промислу,
досліджень в океані.

Таким чином, морські пасажирські судна в загальній системі транспортних 
засобів зберігають своє значення в перевізній функції і розширюють свою роль у 
сфері індустрії, відпочинку і туризму.

Використовувані типи енергетичної силової установки
Енергетичні установки суден світового транспортного флоту відрізняються 

великим різноманіттям. Однак поширеність пристроїв неоднакова, різні й перс-
пективи їх застосування. Основна маса цивільних суден обладнана паротурбін-
ними і дизельними пристроями. Парові турбіни використовують, як правило, як 
двигуни великотоннажних або швидкохідних суден, переважно супертанкерів і 
океанських пасажирських суден; переважна частина морських транспортних 
суден останніх років побудови (більше 99 %) обладнана дизелями.

Турбо- і дизель-електричні установки використовують лише в тих небага-
тьох випадках, коли це диктується особливостями експлуатації судна 
(наприклад, при плаванні у льодах або при частих швартуваннях), спеціальними 
вимогами до розміщення механізмів (що характерно для суден з горизонтальною 
вантажообробкою) або обмеженими можливостями у виборі головного двигуна і 
засобів передачі потужностей на гребний вал. Судна з легкими і компактними, 
але неекономічними газотурбінними енергетичними установками, що відрізня-
ються до того ж малим моторесурсом, налічуються одиницями. Важкі і нееконо-
мічні парові машини на нових суднах взагалі не встановлюють.

Поширенню дизельних пристроїв сприяла, передусім, їх висока паливна 
економічність, крім того, вдосконалення суднових дизелів у післявоєнний період 
дозволило перевести більшу їх частину на дешеве важке паливо, збільшити агре-
гатну потужність і зменшити питому масу.

Тип енергетичної установки звичайно буває зумовлений у завданні на роз-
робку проекту. Але не виключається й свобода вибору установки в реально мож-
ливих межах. У цьому випадку необхідно насамперед порівняти економічність і 
масогабаритні показники установок, а також їхню початкову вартість і витрати 
на ремонт. Додатковими критеріями є також характеристики порівнюваних уста-
новок – простота, надійність в експлуатації, шумність, вібрація, маневреність, 
кількість і кваліфікація машинної команди.

При виборі валової установки для морських транспортних суден перевага 
надається одноваловим установкам. Пояснюється це техніко-економічними чин-
никами: двовалова установка складніша, пропульсивний коефіцієнт її нижчий, 
вона дорожча за одновалову і в будові, і в експлуатації. В середньому експлуата-
ційні витрати на двовалових суднах виявляються на 10 % вищими, ніж на одно-
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валових. Двовалові установки доцільні лише на суднах з дуже потужними енер-
гетичними пристроями (25-30 тис. кВт і вище), на суднах, що відповідають під-
вищеним вимогам до їх маневрування і живучості, а також на деяких спеціалізо-
ваних і невеликих за розмірами суднах з кормовим розташуванням машинного 
відділення і компактними двигунами підвищеної обертності з прямою переда-
чею на вал, коли одноваловий пристрій з малообертним головним двигуном мо-
же викликати значне збільшення розмірів машинного відділення.

Двигуни внутрішнього згоряння
ДВЗ належать до найбільш поширеного і найбільш численного класу тепло-

вих двигунів. У цих двигунах енергія, що виділяється згорілим паливом, перет-
ворюється в корисну механічну роботу. До теплових двигунів відносяться: паро-
ві машини, парові турбіни і ДВЗ.

ДВЗ називають лише ті теплові двигуни, у котрих перетворення хімічної 
енергії палива в теплову (горіння) триває безпосередньо всередині робочого ци-
ліндра. В циліндрі утворюються газоподібні продукти згоряння з високою тем-
пературою і значним тиском; тиск газів викликає прямолінійний рух поршня. За 
допомогою кривошипно-шатунного механізму цей рух перетворюється в оберта-
льний рух колінчастого вала. Для неперервної роботи двигуна потрібне таке 
конструктивне оформлення розподільного пристрою, яке дозволяло б вводити у 
робочий циліндр необхідну кількість повітря і палива. Конструкція також повинна 
давати можливість випускати продукти згоряння у кінці ходу поршня після того, 
як, розширюючись, вони роблять корисну роботу.

ДВЗ як суднові машини мають ряд переваг порівняно з іншими пристроями:
а) краще тепловикористання і менші витрати палива. В суднових дизель-

них пристроях з утилізацією теплоти відхідних газів може бути корисно 
використано до 45-50 % теплоти, що виділяється паливом;

б) більший район плавання судна без поповнення запасів палива завдяки 
підвищенню економності дизельних установок;

в) швидкість і зручність завантаження рідкого палива і можливість зберіга-
ти його в міждонних просторах, не займаючи корисного об’єму судна;

г) збільшення корисної вантажопідйомності судна внаслідок менших габа-
ритних розмірів установки при відсутності котельних відділень;

ґ) готовність до дії установки і можливість пуску двигуна за декілька секунд;
д) менші витрати палива при стоянці в порту;
е) менша кількість обслуговуючого персоналу (на 40-50 %); відсутність 

кочегарів;
є) кращі умови для праці обслуговуючого персоналу (автоматичність дії, 

централізованість керування і більш низька температура повітря у ма-
шинному відділенні);

ж) більша безпечність установки внаслідок відсутності парових котлів і 
парових магістралей.

Ці переваги дизельних пристроїв сприяли значному зростанню теплоходобу-
дування.

ДВЗ мають і свої недоліки. Вони потребують більш високих початкових 
витрат, підвищеної кваліфікованості обслуговуючого персоналу, матеріалів ви-
щої якості, більш точної обробки деталей і застосування палива підвищеної вар-
тості. До недоліків ДВЗ можна також віднести шум, який негативно впливає на 
здоров’я обслуговуючого персоналу.

Основні вимоги, що ставляться до суднових двигунів, – це економність, 
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надійність у роботі, простота у складанні та обслуговуванні, зручність маневру-
вання й керування, плавність у роботі і відсутність вібрацій. Судновий двигун 
повинен мати якомога менші габаритні розміри і вагу. Дуже важливо мати мож-
ливість міняти у широких межах число обертів двигуна та легко змінювати на-
прям його обертання з переднього ходу на задній і навпаки.

На водному транспорті широко використовуються ДВЗ різних типів і сис-
тем, з вертикально розташованими циліндрами. Таке розташування циліндрів 
зменшує площу, зайняту двигуном, що дозволяє відповідно зменшити розміри 
машинного відділення.

На всьому шляху розвитку ДВЗ конкурували між собою дизелі чотиритакт-
ного і двотактного типів. Не вирішена до кінця ця проблема і в наш час, і обидва 
вказані типи мають широке застосування у водному транспорті.

Чотиритактні дизелі, як правило, мають питому витрату палива і мастила, 
меншу на 3-5 % порівняно з двотактними, але й за конструкцією вони складніші 
і потребують більш частого огляду і ремонту, а також уважного обслуговування.

Основною перевагою двотактних дизелів є велика питома потужність, що 
пояснюється особливістю двотактного циклу.

Окрім дизелів, на суднах малої водотоннажності широко використовуються 
двотактні двигуни з картерною продувкою. Недолік двигунів цього типу – збіль-
шені витрати палива порівняно з дизелями чотиритактного типу, але в той же час 
вони відрізняються простотою конструкції, дешевизною і надійністю дії. Такі дви-
гуни широко використовуються на вітрильно-моторних і риболовних суднах.

Тепер у водному транспорті набули поширення катери-газоходи і невеликі 
колісні буксири з газогенераторними установками. Для газоходів використову-
ються чотиритактні двигуни тракторного типу, пристосовані для роботи на гене-
раторному газі, що отримується з деревного палива. Окрім деревного палива, в 
газогенераторах застосовуються також і інші види твердих палив (антрацит, 
кокс, напівкокс та ін.). Будування газоходів є найбільш ефективним способом 
для швидкого освоєння мілких річок, крім того, переведення катерного флоту на 
тверде паливо дає значну економію дефіцитного рідкого палива.

Однією з актуальних проблем морського транспорту є проблема підвищен-
ня потужності існуючих суднових установок (табл. 10.3.3-10.3.5).

Теплоходи мають значні переваги над пароплавами. До основних переваг 
треба віднести: менші витрати палива, постійну готовність до дії і більший ра-
йон плавання.

В тому, що теплоходи і газоходи витрачають менше палива, ніж пароплави, 
легко переконатися, порівнявши ефективні ККД двигунів різних видів. Так, 
ККД суднової парової машини ККДе = 9-15 %, парової машини з перегрівом 
ККДе = 15-17 %, суднової парової турбіни ККДе = 12-15 %, паросилової установ-
ки високого тиску ККДе = 20-27 %, карбюраторного двигуна ККДе = 22-27 %, 
компресорного дизеля ККДе = 31-35 %, безкомпресорного дизеля ККДе = 35-42 %, 
у газогенераторної установки з електричним запалюванням ККДе = 24-25 %. Теп-
лохід потребує лише 40 % палива, що використовується пароплавом. На пуск 
дизеля необхідно 15-17 сек, в той час як для підйому пари у котлах – декілька годин.

Отже, головна перевага застосування на суднах дизелів полягає у спожи-
ванні більш дешевого палива при меншому питомому використанні його, що 
веде до економії і дозволяє запасатися паливом на більш тривалі рейси. Важли-
вим фактором є також безпека дизельного палива внаслідок меншої леткості. 
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