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Текст: Ігор ПЕРЕСТЮК

Фото надані виробником

Все це можливе на яхтах, спро
єктованих та побудованих 
австрійською корабельнею 

Silentyachts. Яхта не поступається 
дальністю плавання атомному під
водному кораблю. Енергії майже то
тожні – атома та сонця. Радіус дії об
межений лише запасами харчів. Коли 
у моторної яхти закінчується пальне 
досить далеко від порту – це майже 

катастрофа, «сонячна» яхта ж зали
шається на курсі, продовжуючи пла
вання. 

На новій яхті – катамарані Silent 55, 
перед тим як передавати замовнико
ві, випробували дію систем – елект
ричної, гідравлічної, пропульсив
ної, провели ходові випробовування 
здатності до маневрування, визначи
ли швидкості на різних обертах, пе
ревірили електронні системи з одно
часним актуванням та прийняттям їх 
до експлуатації. Перевірка також сто

Не знати з чого починати – 
чи з намагань не шкодити 
природі вихлопами, вібрацією, 
шумом та запахом 
двигунів чи безповоротним 
витрачанням останніх 
крапель викопного пального? 
І чи можна поєднати 
швидкість пересування 
з навколишньою тишею, 
чистим яхтовим одягом 
навіть після перевірки будь-
яких механізмів?
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сувалась обладнання, яке вимагають 
правила СЕ – правильності встанов
лення та роботи, а також відповіднос
ті правилам ISO та стандартам безпе
ки директиви 94/25/СЕ.

Концепцію судна запропонував 
Michael Kohler, засновник Silent Yachts, 
проєкт опрацьовано iYacht GmbH.  

Конструкція. Корпус тришаровий 
із підсиленнями з карбону. Форма 
корпусу в підводній частині з прямим 
штевнем і виплющеною кормовою 
частиною. Введення смоли та засто
сування вакууму забезпечують міц
ність і легкість усієї конструкції. Ви
сока якість, стійкість проти осмосу 
поліефірної смоли забезпечує якість 
склопластику, стійкість проти скру
чування корпусу, основних переділок, 
Значна увага надана забезпеченню 
щільності таранним переділкам, сек
ціям підлоги. Застосовані конструкції 
та матеріали одночасно є й термо та 
звукоізолюючими. Гелькотове пок
риття застосоване на усіх необхідних 
поверхнях. Катамаран Silence 55 бу
дують 9 місяців.

Крім корпусу також усі інші деталі 
спроєктовані та виготовлені якнай
легшими – вага порожнього корпу
су навіть менша, ніж подано в табли
ці. Менша кількість деталей, засувні 
двері та й сам корпус, незважаючи на 
якісну звукову та теплову ізоляцію, 
важить на 3,5 т менше порівняно  
з моторним катамараном такої ж  
довжини.

Рушійна установка. До неї нале
жать два 30 кВт високоефективні 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина найбільша, м 16,7

Довжина по ватерлінії, м 16,52

Ширина найбільша, м 8,46

Углибка, м 1,20

Ширина корпусу по ВЛ, м 1,64

Водообсяг порожняком, т 19

Запас води, л 500

Запас пального, л 2 х 300

Категорія плавання СЕ А/В – 12,  
С – 16,  
D – 20

Вартість, € 2,5 млн
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електромотори, які обертають гвин
ти поворотних колонок сейлдрайвів 
(комерційний варіант). Вони забез
печують круїзну швидкість 6 вуз
лів. для чого достатньо потужності 
10 кВт, а от для досягнення 8вуз
лів потужність становитиме близько  
30 кВт. Максимальну швидкість мож
на підвищити до 11 вузлів. У добре 
ізольованих машинних відділеннях 
(МВ) крім двигунів встановлено цис
терни пального, генератори (проєк
танти це вважають підстраховкою), 
фільтри, сепаратори води, дистан
ційний вимикач подачі палива, чуй
ники систем передачі відповідної 
інформації на панель біля штурман
ського стола. 

Встановлені та перевірені конт
рольні панелі двигунів та іншого об
ладнання як всередині судна, так і 
ззовні. МВ мають природну та приму
сову вентиляцію.

Обома стернами з нержавіючими 
балерами керують гідравлічною сис
темою.

Катамаран може бути оснащений 
і вітрилами – наряддям шлюп, але 
частина батарей знаходитиметься у 
затінку. Тобто надходження енергії 
буде зменшено. Поповнення ємності 
акумуляторів використанням греб
ного вала (валів) можливе лише при 
достатній швидкості ходу під вітри
лами, хоча це мало ефективне і веде 
до зменшення швидкості.

Отримання та збереження енер-
гії. Її виробляють 30 високоефек
тивних (22,3%) сонячних панелей 
Sunpower разом із батареями на тенті 
загальною площею 49 м2. Такі батареї 
зберігають 80% своєї ефективності й 
після 25 років (гарантований термін) 
використання. Літієві акумулятори 
розраховані на 8 років. Вони зберіга
ють накопичену 70 кВт.г енергію в 
48вольтових літієвих акумуляторах. 
На судні є зарядний устрій на 50 А при 
24 В та ще один – на 80 А для 48 В аку
муляторів і, нарешті, трансформатор 
на 15 кВА, який використовують для 
побутових приладів. Стан складових 
системи контролюють. Десяти кВт 
достатньо як для обох силових уста
новок для круїзної швидкості, так і 

КОМПАНІЯ SUNPOWER ВИПУСКАЄ БАТАРЕЇ  
У ЧОТИРЬОХ СЕРІЯХ

Серія Ефективність, %
Потужність панелі, Вт

стандартна максимальна

А 22,3 400 400

Х 22,7 370 470

Е 20 327 435

Р 19 380 400
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для побутових потреб, хоча протягом 
дня енергії прибуває понад 60 кВт.г. 
Запас енергії постійно поповнюють 
– інтервал між підзарядками може 
сягати навіть кількох тижнів, вважає 
проєктант електросистеми катамара
на JeanMarc Zanni.

Системи. Електрична – на яхті ко
ристуються 4 напругами на 12, 24,  
48 В постійного струму та 230 В змін
ного (для США 110 В). Усі кабелі ма
ють належну ізоляцію, пронумеро
вані і зібрані в траси. Для освітлення 
вжиті високоякісні світильники LED. 
На головному розподільчому щиту 
знаходиться інформація щодо наві
гаційних вогнів, а також рівня заря
дженості акумуляторів, наявності 
пального, питної води, заповнення 
цистерни сірих вод.

Питна вода є в 500 л цистерні 
(опція – 1000 л) і циркулює під тис
ком смоків. Електронагрівачі забез
печують гарячою водою мийки кам
бузу, душі, умивальники та ще один 
душ на кормі.

Сірі води збирають у дві цистерни 
з використанням смоків із масерато
рами.

Льяльні води видаляють із кожного 
водощільного відсіку автоматичною 
активацією електричних льяльних 
смоків.

Палубне обладнання. Люки на но
сових частинах палуби – доступ до ко
мор суднового спорядження. Між дво
ма носовими частинами розташована 
поздовжня балка, яка поділяє носову 
частину на два неглибоких кокпіти, в 
яких замість жорсткої палуби засто
совано сітки. Між ними – потужний 
(1500 Вт для ланцюга 10 каліб ру) кіт
вовий шпіль, по обох бортах причаль
ні кнаги, також у середній та кор
мовій частинах, уздовж бортів і між 
носовими частинами корпусів вста
новлено релінги та леєрне огород
ження висотою 630–900 мм.

У кормовій частині – душ, трап 
для сходження у воду, кутовий диван 
та стіл на 8 персон, трап виходу на 
флайбрідж. Між корпусами в кормо
вій частині – платформа з місцем для 
сонячних ванн. Під нею – місце для 
невеличкого тендера.

Загальне розташування. Висоти 
приміщень: каюти, санблоки, кори
дори – 2,04 м, салон/камбуз – 2,09 м. 
Значні об’єми катамарана дозволи
ли розташувати в корпусах 3 досить 
просторі двомісні каюти із санблока
ми. В носовій частині містка – каюта 
власника з великим, «королівського 
розміру» (2,00 х 1,80 м), ліжком і ви
ходом у салон. Проєктанти пропону
ють аж 5 варіантів планувань житло
вих приміщень.

У салоні площею 37 м2 продубльо
вано контрольну навігаційну кон
соль, встановлено кутовий диван 
із столом для 4 осіб. Далі в корму – 
трапи в корпуси і просторий камбуз 
із холодильником чи й морозильни
ком, індукційною плитою на 4 місця 
та мийкою. 

Флайбрідж, який знаходить
ся на сонячній палубі, вкритій со
нячними батареями, обладнаний 
центральною консоллю зі штурва
лом, конт рольними та навігаційни
ми приладами, подвійним сидінням 
стернового, Пподібним диваном, 
столом та двомісним сидінням з пра
вого борту. Зверху над усім просто
ром флайбріджу – жорсткий тент, та
кож вкритий сонячними батареями. 

Для викінчення інтер’єрів застосо
ваний шпон 5–6 цінних порід дерев, 
штучна шкіра та інші матеріали від
повідно до побажань замовника.

Двері, з легких матеріалів, мож
на легко і щільно закрити, сходинки 
трапів мають нековзку поверхню.

Життя, що в морі, що в порту – ма
рині перенасичене звуками, вібра
ціями, запахами не тільки добро
чинними з камбузу, але й з інших 
куточків яхти, та ще й райдужними 
плівками на поверхні. Для тих, хто 
втомився від галасу, поважає приро
ду на воді, під нею або й на березі – 
ця тихенька яхта саме для них.
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