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При нормална техническа експлоатация на корабната енергетична уредба, два са 
случаите, при които се налага продължителната експлоатация на режим на ниско 
натоварване (Low load Operation): 

 
− за намаляване разхода на гориво, масло и вредните емисии; 
− за изчакване в близост до пристанище при лошо време. 

 
Докато при първия случай /фиг.1/ са дадени изискванията на производителите 

относно необходимо преоборудване и задължително се следват специални процедури при 
експлоатацията на уредбата, то при втория случай, единствено може да се разчита на 
подготовката, ясните и точни процедури и опита на механиците, които са на борда на 
кораба. Разглежданият случай, говори именно за липса на такъв опит и непознаването на 
процедурите. 
 

 
Фиг.1 

 
Хронологията на събитието е показана на фиг.2. Корабът е плавал на най-малък ход в 

продължение на 92 часа. Екипажът не е констатирал никакви сериозни проблеми при 
работата на главната енергетична уредба през това време, като периодично е реализиран 
режим на среден ход за „продухване“ на изпускателния тракт. 
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Фиг.2 

 
При поредно повишаване на натоварването до среден ход, се стига до отделяне на 

гъст черен дим от димохода, серия от помпажи на ТКА, придружени със силни вибрации 
и миризма на изгоряло, последвано от силна експлозия на ТКА и неговото тотално 
разрушаване. По случайност в машинното отделение няма хора, като дежурният трети 
механик е в ЦПУ и това предотвратява евентуални неприятни последствия. За да бъде 
извършена техническа инспекция и ремонт, се налага буксиране на кораба няколко дни до 
удобно пристанище. 

 
В резултат на настъпилата авария се констатират следните разрушения по основните 

части на ТКА. На фиг.3 е показан въздухоподвеждащият корпус, на който вставката в 
района на маслената вана при компресорната част е разрушена. Причината за това е 
пропадането на ротора в резултат от скъсването на вала в района на лагерния възел при 
компресорната част /фиг.8/. Корпусът не подлежи на ремонт. 

 
Лопатъчният апарат при тези ТКА се състои от две части: въртящ се 

въздухонаправляващ апарат /ВНА/ и компресорно колело. На фиг.4 се вижда, че на вала е 
останала главината на ВНА и части от лопатките му. Компресорното колело се е 
разпаднало на 4 части, които са показани в дясната половина на посочената фигура. 
Показаното е типично за работа на ротора на ТКА в режим на свръхобороти. По подобен 
начин изглеждат тези две основни части на роторите след задължителните фирмени 
тестове за издръжливост на свръхобороти в процеса на новото производство на ТКА. 
Откъсналите се парчета от лопатките на въздухонаправляващия апарат и компресорното 
колело носени от потока въздух с голяма скорост бяха попаднали върху повърхността на 
въздухоохладителя, в резултат на което голяма част от пластините му бяха сериозно 
смачкани. Според авторите скъсването на лопатките е станало преди валът да се скъса и 
роторът да пропадне. 



 
Фиг.3 

 
Вече бе посочено, че това се дължи на повишената честота на въртене на ротора над 

пределно допустимата за режим на максимално натоварване на двигателя /14 400 min ‾¹/. 
Това се потвърждава и от скъсвания на лопатки при компресорната част на експлоатирани 
в предните години в българския флот ТКА с честота на въртене превишаваща 
допустимата. 

 

 
Фиг.4 

 
Скъсването на лагерната шийка на вала на ТКА при компресорната част /фиг.5/ е 

станало в областта на лагерния възел, което е най-уязвимото място поради намаления 



диаметър на шийката на връзката на вала с вътрешната лагерна втулка. Аксиалното 
лабиринтно уплътнение /фиг.5/ при разделящата диафрагма е напълно деформирано. 

 

 
Фиг.5 

 

 
Фиг.6 

На фиг.6 се вижда състоянието на скъсаната шийка на вала при турбинната част на 
ТКА. То е аналогично на това при компресорната част. На същата фигура се виждат и 
смачканите ножове на радиалното лабиринтно уплътнение на вала, а така също и леките 
поражения при турбинните лопатки. 



 
Фиг.7 

 
В лявата част на фиг.7 се вижда голямата надлъжна пукнатина при вътрешната 

повърхност на охлаждаемия газоотвеждащ корпус.Тя е непосредствено зад капака на 
водното пространство. Три са причините за нея. Изключително високата температура, в 
резултат на запалването на целия газоподвеждащ тракт, в това число и този в района на 
газоотвеждащия корпус, увеличаването над допустимото /за нови корпуси 7 бара/ 
налягане на охлаждащата вода, съпроводено с изпарение на част от нея и разбира се 
частично графитизиралия чугун. Аналогични са причините и за разцепването на 
охлаждаемия газоподвеждащ корпус в района на ограничителната цилиндрична 
повърхност, където се намира радиалното лабиринтно уплътнение. Тук има още една 
причина, и това е многотонният удар в момента на скъсването на вала при турбинната 
част. 

 
На фиг.8 са показани лагерните възли при компресорната и турбинната част с 

останалите от скъсването парчета от вала. Логично е да се зададе въпросът, как е 
възможно вал от хромникелова стомана да се скъса? Отговорът на този въпрос може да се 
намери в данните изнесени от АВВ за новото поколение ТКА ТPL. При подготовката на 
настоящия материал, авторите не разполагаха с цялата информация за да направят 
необходимите пресмятания за конкретния ТКА VTR564, но от предложената по долу 
аналогия може да се разбере защо се късат валовете. 

 
Натоварването, което изпитва роторът на ТКА TPL67-С съгласно концепцията за 

сигурност на АВВ SIKO /Safety Design Concept/ при честота на въртене от 29 000 min‾¹ е, 
както следва – центробежната сила при всяка лопатка е от 11,5 тона, а за всички лопатки 
516 тона. Мощността, която генерира турбинното колело e 1800 kW и се равнява 
приблизително на мощността на 16 леки коли, всяка с мощност от 110 kW. 
 



 
Фиг.8 

 
Дюзовият апарат няма видими щети от аварията. Тази основна част на ТКА, е единствена 

със сравнително слаби поражения. Двете зъбни маслени помпи са напълно разрушени /фиг.9/. 
 
 

 
Фиг.9 

 
Търсейки причината за станалото събитие, авторите стигнаха до заключение, че 

поредица от причини, могат да се изключат като вероятни за него и те са: 
 

1. Наличие на значителен дебаланс на ротора породен от: 
− некачествено очистване на турбинните лопатки и компресорното колело по 

време на предхождащия събитието ремонт; 



− повреди по ротора; 
− откъснати парчета от компресорните или турбинните лопатки; 
− попадане на парчета от шумозаглушителя, защитна решетка, клапани в 

проточната част на компресора и турбината; 
− деформация на вала и др. 

 
В подкрепа на изключването на тези причини могат да бъдат посочени следните 

аргументи: 
 

− до момента на инцидента не са констатирани шумове и вибрации при 
работата на ТКА; 

− състоянието на лагерните възли при компресорна и турбинна част след 
събитието е типично за случaй на кратковременно огромно рязко  
натоварване, на което е бил подложен роторът преди събитието, а не за 
продължително натоварване породено от неуравновесеност на ротора; 

− екипажът не е констатирал и потъмняване на маслото във ваните при 
компресорната и турбината част, което е типично за работа на ТКА с 
повишен дебаланс. 

2. Нарушаване на мазането на лагерните възли, поради повреда на маслените помпи 
или силно замърсен маслен сепаратор (запушени отворчета за подвеждане на 
масло). Посоченото по-горе състояние на лагерните възли изключва нарушаване на 
мазането. Разбиването на помпите е резултат от скъсването на вала на ротора в 
двата края. От богатия личен опит на авторите, може да се посочи, че е много 
малка вероятността за едновременното им разбиване. Констатираното по време на 
огледа състояние на сепараторите изключва вероятността за замърсяването им. 

3. Причината не е и в изработения пределен гарантиран от производителя 
експлоатационен срок на отделните детайли на турбокомпресорния агрегат. За 
поколението VTR4 съгласно производителя /АВВ/ и опита от експлоатацията на 
тези турбокомпресорни агрегати, гарантираният срок е 100 000 часа за всички 
детайли при спазени изисквания за оригиналност на частите, регулярни ремонти, 
обработка на охлаждащата вода и др. В конкретния случай този срок не е 
преминат. 

4. Наличие на неоригинални основни резервни части. Такива не бяха открити. 
5. Удължен над допустимото междуремонтен период, съпроводен с превишен 

експлоатационен живот на лагери или помпи. Не бе констатиран такъв на базата на 
предоставения от екипажа протокол от предния ремонт. До граничния 
експлоатационен срок за помпите е имало още около 8800 часа, а за лагерните 
възли - 4800 часа. Посочените часове са съобразени с изисквания на 
производителя. 

6. Допуснати грешки при последния ремонт на турбокомпресорния агрегат. 
Изключено e, тъй като до момента на събитието, турбокомпресорният агрегат е 
изработил без проблеми 7156 часа, а ремонтът е извършен във оторизиран фирмен 
сервиз. 

7. Първоначално, по постройка не добре специфициран ТКА към двигателя или 
промени по двигателя или турбокомпресорния агрегат в процеса на експлоатация. 
След пускането в експлоатация при некоректно специфициране на 
турбокомпресорния агрегат и двигателя, задължително би трябвало да има 
проблеми с нормалната експлоатация на комплекса “двигател – турбокомпресорен 
агрегат“. Тези проблеми биха се изразили в неустойчива работа на компресорната 
част /помпаж/, във високи температури на изходящите газове, в невъзможност за 
работа в режими на най-малък ход или в режими до или над MCR и др. Данни за 
подобни проблеми не са посочени от страна на екипажа. Не са предоставени 



доказателства и за промени в процеса на експлоатация. Ако е имало такива и 
експлоатиращият в момента на събитието екипаж не е уведомен, картината би била 
същата. 

8. Използване на неподходящо масло. Изключен вариант, на кораба се използва 
синтетично масло Shell Corena S4R, препоръчано от производителя на 
турбокомпресорния агрегат. 

9. Не бяха констатирани и повреди по въздухоприемния филтър и защитната решетка 
пред ТКА. 

 
Основната причина за станалото събитие е свръхчестота на въртене на ротора 

(over speed). 
Механизмът на възникване и последващо разрушение при режим на ниско 

натоварване на двигателя са обяснени по-долу. 
 
Корабът щормува в продължение над 90 часа в режим на най-малък ход. ТКА, който е 

разчетен за ефективна работа при MCR, не е бил в състояние да осигури продухвателен 
въздух с достатъчно количество и налягане за протичане на нормален работен процес в 
двигателя. Използваното тежко гориво ( HFO 380 cSt ), което в този режим на двигателя 
води до опасни отлагания в изпускателния тракт, както и неправилното дозиране на 
цилиндрово масло са двете основни предпоставки за аварията. 

 
В доклада на сервизния специалист, от фирмата производител, оценяващ 

техническото състояние на двигателя след аварията, като основен проблем за 
образувалите се отлагания се посочва неправилното дозиране на цилиндрово масло към 
всички цилиндри. 

 
Процедурата за продухване на изпускателния тракт на двигателя, посочена от 

производителя е изпълнявана погрешно от екипажа. Двигателят е „натоварван“ до среден 
ход, при което е невъзможно изходящите газове да увлекат със себе си наслояванията по 
повърхностите на тракта. По този начин, през цялото време на работа на двигателя на 
малко натоварване, са акумулирани продукти от непълното горене и остатъци от 
цилиндрово масло, до достигане на такава концентрация, при която тяхното 
възпламеняване води до разгледания инцидент. 

 
Според авторите процеса на образуване на отлаганията и тяхното възпламеняване е 

следният: 
Във времето започва интензивно отлагане на продукти от непълното горенe при 

изпускателните клапани и седлата, изпускателния колектор, върху защитната решетка, в 
канала подвеждащ газовете, пред дюзовия апарат, в това число и по линзите на газовия 
компенсатор, а също така по дюзовия апарат и турбинните лопатки. По лични 
наблюдения и изследвания, тези отлагания се образуват много бързо и имат пастообразна 
форма, недоизсъхнали и недоизгорели поради ниските температури на газовeте излизащи 
от цилиндрите в този експлоатационен режим. Те акумулират в себе си огромно 
количество енергия, която при подходящи условия може да „подлуди турбокомпресорния 
агрегат“. Този продукт е съставен от маслени, и твърди горивни частици. Самото 
възпламеняване и насочването на огромния енергиен поток към турбинната част на 
турбокомпресорния агрегат е станало в момента на увеличаване на натоварването. Това се 
потвърждава от дежурния механик, който е бил в ЦПУ и преди експлозията усеща много 
силен мирис на изгоряло. Това е моментът, в който започва пожарът. Самото 
възпламеняване е в резултат на постъпването на искри или пламък в колектора, в случая 
от цилиндър №5, поради невъзможност за плътно затваряне на изпускателения клапан, по 



причина на некачествения горивен процес на този режим и образувалите се значителни 
отлагания /виж.Фиг.10/ 
 

Фиг.10 
 

Налице са били трите компонента /Фиг.10/ необходими за възникването на пожар, 
отложените въглеводороди като гориво, остатъчният кислород в състава на изходящите 
газове и искрите или директният огън от неплътно затворения изпускателен клапан. 
Възникналият процес на горене е бил неконтролируем и е довел до експлозивен взрив в 
ТКА. Свидетелство за наличието на горивен процес в изпускателния тракт са откритите 
шлакови образувания по газоподвеждащата част, защитната решетка и компенсатора пред 
ТКА. 

 
Коментирайки показаното на фиг.10, можем да отбележим следното: 
При извършваното неправилно отстраняване на отложилата се маса по изпускателния 

тракт, екипажът увеличава честотата на въртене на двигателя до среден ход. При това 
нарастват обемът на постъпващите към ТКА газове Gg и топлинният пад На. Като 
резултат следва увеличаване на честотата на въртене на ротора, но тя е далеч от пределно 
допустимата. Не така  изглеждали нещата при възникналия пожар в изпускателния тракт, 
момент преди събитието. Количеството газове пред ТКА остава същото, тъй като 
честотата на въртене на двигателя не се е променила но рязко се е увеличила 
температурата на газовете / топлинния пад На/. Това води до свръхчестота на въртене на 
ротора. За ТКА на различните фирми тя е в границите от �√1,2 − √1,4�𝑛𝑚𝑎𝑥 . За 
разглеждания ТКА VTR564, това означава, че честотата му на въртене е била над  20-40% 
от тази посочена на фирмената му табелка – 14 000 min‾¹/ 240 s‾¹/, което е довело и до 
неговото разрушаване. 

 
Основните нежелани последствия и задължителните проверки, които трябва добре да 

се знаят от корабните механици при експлоатация на режими на ниски натоварвания са 
посочени на фиг.11. 

 



Фиг.11 
 

На фиг.12 авторите показват ориентировъчните загуби на корабособственика и 
застрахователя в случай на подобна авария. 

 
 

 
Фиг.12 

 
Основни Изводи: 
1. Експлоатацията на ниски натоварвания на двигателите е възможна и желана при 

стриктно спазване на инструкциите на производителите от страна на личния състав. 
Тя трябва да бъде реализирана в съответствие с необходимите конструктивни 
изисквания (слайд дюзи, контрол на цилиндровото мазане в зависимост от 
натоварването и др.). 



2. Техническият мениджмънт на корабособственика задължително трябва да осигури 
наличието на борда на корабите на процедури регламентиращи условията, 
действията, безопасността и др. за работа на главните двигатели на режими на ниски 
натоварвания. 

3. Наложително е екипажите обслужващи кораби, които използват като основни 
режимите на работа на ниски натоварвания, преди да се качат на борда да преминават 
кратък инструктаж за запознаване с особеностите им. Известно е, че на борда на 
кораба обикновено не се обръща внимание, а често и не се знае, че има такива 
процедури. Аналогично е било положението и с разгледания тук случай. 

4. Особено внимание трябва да се обърне на готовността и точните действия от страна 
на екипажите при тежък отказ на  ТКА като разгледания. Той крие опасност от 
нараняване  вследствие на разпръскване на  части от ТКА, освобождаване на флуиди с 
високо налягане и температура. 

5. На борда на кораба задължително трябва да има необходимите технически средства за 
изолиране на ТКА или застопоряване на ротора, а екипажът трябва да знае 
правилните действия с тях. 

6. Разглеждането на подобни случаи трябва да бъде заложено в обучението на корабните 
механици. 
 
 
С настоящата публикация искаме да изразим уважението си към всички български 

морски технически специалисти, преподаватели и най-вече тези, които са на море, като 
им пожелаем безпроблемно плаване и скорошно завръщане на родния бряг. Надяваме се 
тя да бъде приета с необходимото уважение и разбиране. По всяко време може да 
контактувате с нас на посочените е-mail адреси. Ще бъдем благодарни за Вашето 
мнение. Свободно споделете констатираните пропуски и неточности, които могат да 
бъдат само в полза на авторите. С удоволствие ще приемем критиките и предложения 
за нови подобни материали, ако този Ви е харесал. И никога не забравяйте уважението 
към ТКА /фиг.13/. 

 
 
 

 
Фиг.13 

 



 
Кратка визитна картичка на авторите е предложена по-долу 
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