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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Ζ πανμοζία ηαζ δ οπμζηήνζλδ ηάπμζςκ ακενχπςκ ζοκέααθακ ζηδκ οθμπμίδζδ 

ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ. 

Πνχηα απυ υθμοξ εα εέθαιε κα εοπανζζηήζμοιε ηδκ επζαθέπμοζα ηονία 

Ραθαέθθα- Δθέκδ ςηδνμπμφθμο, θέηημνα ημο ηιήιαημξ ιδπακμθυβςκ 

ιδπακζηχκ ημο Πακεπζζηδιίμο Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ βζα ηδκ ζοκενβαζία ηαζ ηδκ 

οπμζηήνζλδ ηαε' υθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ εηπυκδζδξ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ιαξ ενβαζίαξ, 

ηαεχξ ηαζ κα εοπανζζηήζμοιε ηαζ ηα άθθα δφμ ιέθδ ηδξ ηνζιεθμφξ επζηνμπήξ βζα 

ηδκ ηαεμδήβδζή ημοξ. 

Δπίζδξ, εα εέθαιε κα εοπανζζηήζμοιε ηζξ μζημβέκεζέξ ιαξ ηαζ ζδζαίηενα ημοξ βμκείξ 

ιαξ βζα ηδκ δεζηή ζηήνζλδ, πμο ιε οπμιμκή ηαζ ημονάβζμ πνμζέθενακ ηδκ 

απαναίηδηδ δεζηή ζοιπανάζηαζδ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ιαξ 

ενβαζίαξ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Γεβμκυξ απμηεθεί πθέμκ, υηζ μ καοηζθζαηυξ ηθάδμξ ελοπδνεηεί ημ 90% ημο παβημζιίμο 

ειπμνίμο, ζοκεζζθένμκηαξ ζημ 2,7% ηςκ δζεεκχκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ηαζ 

ζημ 15% ηςκ εηπμιπχκ μλεζδίςκ ημο αγχημο εη ηςκ ζοκμθζηχκ εηπμιπχκ. 

οιπθδνςιαηζηά, πανυηζ ζημοξ θζιέκεξ εηπέιπεηαζ έκα ιζηνυ πμζμζηυ ηςκ ζοκμθζηχκ 

νφπςκ ηδξ καοηζθίαξ, δ ζοκεπήξ ακάπηολδ ημο παβημζιίμο ειπμνίμο έπεζ μδδβήζεζ ζε 

αφλδζδ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ ζε αοημφξ. Σα θζιάκζα θεζημονβμφκ ςξ ηυιαμζ ηαζ 

πφθεξ, ελοπδνεηχκηαξ ηδ ιεηαθμνζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ εκζζπφμκηαξ ημ ειπυνζμ. Έπεζ 

οπμθμβζζηεί υηζ μζ εηπμιπέξ βφνς απυ ηα θζιάκζα ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 5% ημο ζοκυθμο 

ηςκ “εαθάζζζςκ εηπμιπχκ”.  

Σαοηυπνμκα, ημ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ηνμοαγζέναξ ζηδ πχνα ιαξ είκαζ έκημκμ 

ηαζ δζαπνμκζηυ. Ζ βεςβναθζηή εέζδ ηδξ Δθθάδαξ, δ εηηεηαιέκδ αηημβναιιή, μ πμθφ-

κδζζςηζηυξ παναηηήναξ, ημ ηθίια, δ θοζζηή μιμνθζά, ηαζ ηα ζδιακηζηά απμεέιαηα 

ζζημνζημφ πθμφημο ηαζ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιίαξ, απμηεθμφκ ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα 

βζα ηδκ ακάπηολδ ημο εαθάζζζμο ημονζζιμφ ηαζ εζδζηυηενα ηδξ ηνμοαγζέναξ. Σα άιεζα, 

έιιεζα ηαζ παναβυιεκα μθέθδ απυ ηζξ πνμζεββίζεζξ ηνμοαγζενυπθμζςκ ηαζ ηζξ αθίλεζξ 

επζααηχκ είκαζ ζδιακηζηά ηαζ δζαπέμκηαζ ζε έκα εονφηενμ ημζκςκζηυ ζφκμθμ. 

Σμ ζφκμθμ ηςκ 42 θζιέκςκ ηδξ πχναξ ιαξ θζθμλεκεί εηδζίςξ 5,2 εηαη. ηζκήζεζξ επζααηχκ 

ηνμοαγζέναξ, ηαζ 4.300 πνμζεββίζεζξ ηνμοαγζενυπθμζςκ. Οηηχ απυ ημοξ εθθδκζημφξ 

θζιέκεξ οπμδέπμκηαζ εηδζίςξ πενζζζυηενμοξ απυ 100.000 επζζηέπηεξ ηνμοαγζέναξ. 

οκμθζηά, ζηδ δζάνηεζα ηδξ πεκηαεηίαξ 2012-2016 ζηδ πχνα ιαξ έβζκακ πενζζζυηενεξ απυ 

26 εηαη. ηζκήζεζξ επζααηχκ ηνμοαγζέναξ1 ζε 42 δζαθμνεηζημφξ εθθδκζημφξ θζιέκεξ.  

Κφνζμξ ζηυπμξ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ είκαζ δ ακάθοζδ ηςκ αένζςκ νφπςκ (NOx, 

SO2, PM ηαζ άθθςκ) πμο εηπέιπμοκ ηα ηνμοαγζενυπθμζα ζημοξ εθθδκζημφξ θζιέκεξ ηαζ μ 

ιεηνζαζιυξ ηςκ επζπηχζεςκ ημοξ, είηε θαιαάκμκηαξ ιέηνα ακηζιεηχπζζδξ ηςκ 

εηπειπυιεκςκ νφπςκ ηςκ ηνμοαγζενυπθμζςκ, είηε ιεηνζάγμκηαξ ηζξ εηπμιπέξ ιέζς 

ηνμπμπμζήζεςκ ζημκ ηζκδηήνα ηαζ ζηδ δμιή ημο ηνμοαγζενυπθμζμο. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 «Κζκήζεζξ επζααηχκ» απμηαθμφιε ηζξ ζηάζεζξ πμο ηάκεζ ηάεε επζαάηδξ ζε θζιάκζα ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ηνμοαγζέναξ ημο. Γζα πανάδεζβια έκαξ ιειμκςιέκμξ επζαάηδξ ηνμοαγζέναξ, ακ 
επζζηεθεεί 10 θζιάκζα έπεζ ηάκεζ 10 ηζκήζεζξ επζααηχκ. 
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ABSTRACT 
 

It is now a fact that the shipping industry serves 90% of world trade, contributing 2.7% of 

international carbon dioxide emissions and 15% of total emissions of nitrogen oxides. In 

addition, although a small proportion of total shipping pollutants is emitted in ports, the 

continued growth in world trade has led to an increase in air pollution in them. Ports 

operate as nodes and gates, serving transport activity and boosting trade. It has been 

estimated that emissions around ports represent 5% of all "marine emissions". 

At the same time, interest in the development of the cruise in our country is intense and 

timeless. The geographical location of Greece, the extensive coastline, the multi-

nationality, the climate, the natural beauty, and the significant reserves of historical wealth 

and cultural heritage, are comparative advantages for the development of sea tourism and 

in particular the cruise. The direct, indirect and derived benefits of cruise ship approaches 

and passenger arrivals are important and diffused into a wider community. 

A total of 42 ports in our country hosts 5.2 million cruise passenger movements annually, 

and 4,300 cruise ship approaches. Eight of Greek ports receive more than 100,000 cruise 

visitors a year. In total, during the five-year period 2012-2016 in our country more than 26 

million cruise passenger movements2 were made in 42 different Greek ports. 

The main objective of this diploma thesis is to analyze the air pollutants (NOx, SO2, PM 

and others) emitted by the cruise ships in the Greek ports and to mitigate their impact 

either by dealing directly with the pollutants or by invading the engine and the structure of 

the cruise ship. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 "Passenger movements" we call the attitudes that every passenger takes in the harbor during his 

cruise. For example, a single cruise passenger, visiting 10 ports has made 10 passenger 
movements. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Ζ αθθαβή ημο ηθίιαημξ είκαζ έκα απυ ηα πζμ απαζηδηζηά πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα, ηαεχξ 

είκαζ παβηυζιζμ, ιε ιαηνμπνυεεζιεξ επζπηχζεζξ ηαζ μ ιεηνζαζιυξ ζοκεπάβεηαζ 

ζδιακηζηέξ ημζκςκζηέξ ηαζ ηεπκμθμβζηέξ επζθμβέξ. Οζ δζεεκείξ ζοιθςκίεξ βζα ηδκ αθθαβή 

ημο ηθίιαημξ εα απαζηήζμοκ απυ ηα ηνάηδ κα ελεηάζμοκ δνάζεζξ ιεηνζαζιμφ πμο 

ζημπεφμοκ ζηζξ εβπχνζεξ πδβέξ πενζαίςκ εηπμιπχκ ηαζ ακαπυθεοηηα εα επδνεάζμοκ 

ημκ ημιέα ηδξ καοηζθίαξ. 

Ζ καοηζθία εοεφκεηαζ βζα ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ εηπειπυιεκςκ αηιμζθαζνζηχκ νφπςκ, 

ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, ακηζιεηςπίγεζ ηδκ ηαπφηενδ αφλδζδ υζμκ αθμνά ηζξ εηπμιπέξ. Ζ 

καοηζθζαηή αζμιδπακία είκαζ μ πζμ εκενβεζαηά απμδμηζηυξ ημιέαξ ζημκ ημιέα ηςκ 

ιεηαθμνχκ, αθθά, απυ ηδκ άθθδ πθεονά, απμδείπεδηε ζδιακηζηή δ ζμαανυηδηα ηςκ 

εηπμιπχκ ηςκ ηνμοαγζενυπθμζςκ. Ζ δζεεκήξ ένεοκα βζα ηδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ απυ 

ηδ καοηζθία ελαημθμοεεί κα είκαζ ζπεηζηά κέα. Ο καοηζθζαηυξ ηθάδμξ είκαζ ελαζνεηζηά 

ακηαβςκζζηζηυξ ηαζ μζημκμιζηά εοαίζεδημξ ηαζ δ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηςκ 

ακαπηοζζυιεκςκ πςνχκ αφλδζε ηδ γήηδζδ βζα ιεβαθφηενα πθμία. Χξ απμηέθεζια αοηήξ 

ηδξ ελεθζηηζηήξ πνμυδμο, δ ηοηθμθμνία ηςκ πθμίςκ ηαζ μζ ζπεηζηέξ εηπμιπέξ νφπςκ αένα 

έπμοκ αολδεεί. ε ημπζηή ηθίιαηα, δ καοζζπθμΐα έπεζ ζμαανέξ επζπηχζεζξ ζηδκ πμζυηδηα 

ημο αένα ιέζς ημο ζπδιαηζζιμφ ηαζ ηδξ ιεηαθμνάξ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο, υπςξ ημο 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (CO2) ηαζ ημο ιεεακίμο (CH4), ηαζ άθθςκ νφπςκ υπςξ ηςκ 

μλεζδίςκ ημο αγχημο ηαζ εείμο (NOx ηαζ SOx ακηίζημζπα), ημο ηνμπμζθαζνζημφ υγμκημξ ηαζ 

ζςιαηζδίςκ δζαθυνςκ δζαιέηνςκ (ΡΜ). Αοηέξ μζ αηιμζθαζνζηέξ εηπμιπέξ εοεφκμκηαζ βζα 

ζμαανά γδηήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδ δδιυζζα οβεία. Δπζπθέμκ, δ 

καοηζθία επδνεάγεζ ζμαανά ηδκ ακενχπζκδ οβεία ιέζς ημο ζπδιαηζζιμφ ηαζ ιεηαθμνάξ 

υγμκημξ εδάθμοξ, εηπμιπχκ εείμο ηαζ ζςιαηζδίςκ. ηζξ πυθεζξ πμο δζαεέημοκ θζιεκζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ ή ζηζξ πανάηηζεξ πενζμπέξ, μζ εηπμιπέξ ηςκ πθμίςκ απμηεθμφκ ζοπκά ηδκ 

ηονζυηενδ πδβή αζηζηήξ νφπακζδξ. Δπζπθέμκ, μζ εηπμιπέξ απυ ηα πθμία ιεηαθένμκηαζ 

ζηδκ αηιυζθαζνα ζε ανηεηέξ εηαημκηάδεξ πζθζυιεηνα, ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ζηδκ εκίζποζδ 

ηςκ πνμαθδιάηςκ πμζυηδηαξ ημο αένα ζηδκ λδνά, αηυιδ ηαζ ακ εηπέιπμκηαζ ζηδ 

εάθαζζα. 

Ζ δζπθςιαηζηή δζανενχκεηαζ ζε 6 Κεθάθαζα. ημ 1μ Κεθάθαζμ βίκεηαζ ιζα εζζαβςβή ζηα 

είδδ αηιμζθαζνζηχκ νφπςκ απυ ηδ καοηζθία. ημ 2μ Κεθάθαζμ ακαθφμκηαζ μζ επζπηχζεζξ 

ηδξ αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ απυ ηδκ καοηζθία. ημ 3μ Κεθάθαζμ πανμοζζάγεηαζ ημ 

εεζιζηυ πθαίζζμ πμο δζέπεζ ηα ηνμοαγζενυπθμζα, ηαεχξ ηαζ ημ εεζιζηυ πθαίζζμ ζπεηζηά ιε 

ημοξ αένζμοξ νφπμοξ απυ πθμία. ημ 4μ Κεθάθαζμ πανμοζζάγμκηαζ μζ ηφνζμζ ηφπμζ 

ιδπακχκ ηαζ μ ηνυπμξ θεζημονβίαξ ημοξ ζηδκ αηημπθμΐα. Οζ μκμιαζίεξ ηαζ ηα 
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παναηηδνζζηζηά ηςκ ηνμοαγζενυπθμζςκ πανμοζζάγμκηαζ ζημ 5μ Κεθάθαζμ, εκχ ζημ 

ηεθεοηαίμ ηιήια, ζημ  6μ Κεθάθαζμ πανμοζζάγμκηαζ μζ ηεπκζηέξ ιεηνζαζιμφ ηςκ 

επζπηχζεςκ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ απυ ηα ηνμοαγζενυπθμζα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

1. ΔΗΓΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΡΤΠΧΝ ΑΠΟ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1: Κνμοαγζενυπθμζα ζημ θζιάκζ ημο Πεζναζά (οννάημξ,2014) 

 

Οζ εηπμιπέξ αηιμζθαζνζηχκ νφπςκ απυ ηδκ καοηζθία απμηεθμφκ έκακ απυ ημοξ πζμ 

ζδιακηζημφξ πανάβμκηεξ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ. Οζ νφπμζ αοημί πνμένπμκηαζ 

ηονίςξ απυ ηα πθμία πμο πνδζζιμπμζμφκ ιδπακέξ diesel αθθά ηαζ άθθμο είδμοξ 

αμδεδηζηέξ ιδπακέξ. Ζ εηπειπυιεκδ πμζυηδηα ηςκ νφπςκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηα 

παναηηδνζζηζηά ημο πθμίμο πμο αθμνμφκ ηδκ βάζηνα ηαζ ημ ηφημξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ 

ηαηάζηαζδ ηδξ ιδπακήξ, ημκ πνυκμ εθζβιχκ ηαζ ημκ πνυκμ παναιμκήξ ημο πθμίμο εκηυξ 

ημο θζιέκα(π.π εζηυκα 1).  

Οζ νφπμζ αοημί πςνίγμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ, ημοξ πνςημβεκείξ ηαζ ημοξ δεοηενμβεκείξ 

νφπμοξ. Οζ πνςημβεκείξ νφπμζ εηπέιπμκηαζ απεοεείαξ απυ ηα πθμία ηαζ μζ πζμ ζδιακηζημί 

είκαζ ηα μλείδζα ημο εείμο (SOX), ηα μλείδζα ημο αγχημο (NOX), ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα 

(CO2), ημ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα (CO), ηα ζςιαηίδζα (PM), μζ άηαοζημζ 

οδνμβμκάκεναηεξ (HXCY) ηαζ μζ πηδηζηέξ μνβακζηέξ εκχζεζξ (VOCS). Οζ δεοηενμβεκείξ 

νφπμζ πνμένπμκηαζ απυ ημκ ιεηαζπδιαηζζιυ ηςκ πνςημβεκχκ νφπςκ πμο έπμοκ ιεβάθμ 

ηφηθμ γςήξ ηαζ ιεηαθένμκηαζ πμθφ ιαηνζά απυ ηδκ πδβή εηπμιπήξ, οπυ ηδκ επίδναζδ 

ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, ιέζς ιζαξ ζεζνάξ πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ ιε ηα ζοζηαηζηά ημο 

αηιμζθαζνζημφ αένα. Γεοηενμβεκείξ νφπμζ είκαζ ημ υγμκ (O3) ηαζ ημ οδνμλφθζμ (OH). 
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1.1 ΠΡΧΣΟΓΔΝΔΗ ΡΤΠΟΗ 
 

 Ομείδηα ηνπ ζείνπ (SOX) 

Σα μλείδζα ημο εείμο απμηεθμφκ έκακ απυ ημοξ ηφνζμοξ νφπμοξ ηδξ καοηζθίαξ ηαζ 

πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ηαφζδ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ πμο ειπενζέπμοκ πμζμζηά εείμο. 

Σμ δζμλείδζμ ημο εείμο (SO2) ιεηαηνέπεηαζ ζε ηνζμλείδζμ ημο εείμο (SO3) ιέζς ηδξ 

ακηίδναζδξ ηδξ μλείδςζδξ ηαζ έπεζηα ημ ηνζμλείδζμ ημο εείμο ακηζδνά ιε ημοξ οδναηιμφξ 

ηδξ αηιυζθαζναξ (H2O) ζε εεζζηυ μλφ (H2SO4). 

 

 Ομείδηα ηνπ αδώηνπ (NOX) 

Οζ ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ μζ ορδθέξ πζέζεζξ ηαηά ηδκ ηαφζδ ιέζα ζημκ ηφθζκδνμ ηςκ 

ιδπακχκ ημο πθμίμο εοκμμφκ ημκ ζπδιαηζζιυ μλεζδίςκ ημο αγχημο (Δζηυκα 2). Έκαξ απυ 

ημοξ νφπμοξ πμο πανάβεηαζ απυ ηζξ ιδπακέξ ηςκ πθμίςκ είκαζ ημ ιμκμλείδζμ ημο αγχημο, 

ημ μπμίμ ιεηαηνέπεηαζ ζε δζμλείδζμ ημο αγχημο ιέζς ιζαξ ζεζνάξ πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ 

πμο θαιαάκμοκ πχνα ζηδκ αηιυζθαζνα, πανμοζία δθζαηήξ 

αηηζκμαμθίαξ(οννάημξ,2014). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2: Κφηθμξ ηςκ NOΥ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ (οννάημξ,2014) 
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 Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) 

Δίκαζ απυ ηα ηφνζα αένζα πμο ζοιαάθεζ ζημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο αθθά μζ 

εηπμιπέξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ καοηζθία είκαζ ζε ιζηνυ πμζμζηυ ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

εηπμιπέξ απυ άθθεξ ακενςπμβεκείξ πδβέξ. Σμ αένζμ αοηυ έπεζ ζοβηέκηνςζδ ηδξ ηάλδξ 

ηςκ 400 ppm (https://www.co2.earth/) αθθά ιε ημ πέναζια ηςκ πνυκςκ εηηζιάηαζ υηζ έπεζ 

αολδηζηή ηάζδ. Πνμένπεηαζ απυ ηδκ ηαφζδ ημο ηαοζίιμο ζηδκ ιδπακή ηςκ πθμίςκ δζυηζ ηα 

πενζζζυηενα ηαφζζια πενζέπμοκ άκεναηα, οδνμβυκμ ηαζ εείμ ηαζ αοηά ακηζδνμφκ ιε ημ 

μλοβυκμ (οννάημξ,2014, Έλανπμξ, 2013). 

 

 σκαηίδηα (Particulate Matter) 

Δίκαζ έκαξ ζφκεεημξ νφπμξ πμο απμηεθείηαζ απυ αζεάθδ, μλείδζα ιεηάθθςκ ηαζ εεζζηά 

άθαηα δζαθμνεηζημφ ιεβέεμοξ, δζαθμνεηζηήξ πδιζηήξ ζφζηαζδξ ηαζ ζπήιαημξ. 

Πνμένπμκηαζ απυ ηδκ αηεθή ηαφζδ ημο ηαοζίιμο, απυ ηζξ αηαεανζίεξ ηαζ απυ ηα 

θζπακηζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ. 

Σα ζςιαηίδζα δεκ έπμοκ ζοβηεηνζιέκδ δζάζηαζδ. Ο ακενχπζκμξ μνβακζζιυξ ιπμνεί κα 

εζζπκεφζεζ ζςιαηίδζα ηαζ αοηά κα παναιείκμοκ ζημ νζκζηυ ζφζηδια υηακ αοηά έπμοκ 

δζάιεηνμ 10 ιm έςξ 5 ιm. ςιαηίδζα ιε δζάιεηνμ ιζηνυηενδ ηςκ 5 ιm θηάκμοκ ζημοξ 

πκεφιμκεξ ηαζ πνμηαθμφκ θνάλζιμ ζηδκ ακαπκεοζηζηή μδυ. ςιαηίδζα ιε δζάιεηνμ 1 έςξ 

2 ιm θνάγμοκ ηζξ ακαπκεοζηζηέξ ηορεθίδεξ ηαζ πνμηαθμφκ ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα 

(Δζηυκα 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3: Γζεζζδοηζηυηδηα αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ 
(οννάημξ,2014) 
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 Άθαπζηνη Τδξνγνλάλζξαθεο (HXCY) 

Οζ οδνμβμκάκεναηεξ είκαζ ζδιακηζημί πνςημβεκείξ νφπμζ ηαζ ζοιιεηέπμοκ ζημκ 

ζπδιαηζζιυ θςημπδιζηχκ μλεζδςηζηχκ (Κμοημφζδ, 2014). 

 

 Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CΟ) 

Δίκαζ ημλζηυ αένζμ, άπνςιμ, άβεοζημ ηαζ άμζιμ πμο είκαζ πμθφ δφζημθμ κα βίκεζ 

ακηζθδπηυ. Πνμένπεηαζ απυ ηδκ αηεθή ηαφζδ ημο άκεναηα πμο ειπενζέπεηαζ ζημ ηαφζζιμ 

ιε ημκ αένα. Σμ μλοβυκμ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ πθήνδ ηαφζδ δεκ επανηεί βζα ημκ 

ιεηαζπδιαηζζιυ ζε δζμλείδζμ ημο άκεναηα. 

 

 Πηεηηθέο Οξγαληθέο Δλώζεηο (VOCS- Volatile Organic Compound) 

Οζ πηδηζηέξ μνβακζηέξ εκχζεζξ απμηεθμφκ έκακ απυ ημο πζμ ζδιακηζημφξ αένζμοξ νφπμοξ 

δζυηζ έπμοκ ορδθή ημλζηυηδηα ηαζ εφημθδ δζαζπμνά ζηδκ αηιυζθαζνα. οιπενζθαιαάκμοκ 

ηα αθηάθζα, ηζξ αθημυθεξ, ηζξ ηεηυκεξ, ηζξ αθδεΰδεξ, ηζξ παναθίκεξ, ηζξ μθεθίκεξ, ημοξ 

ανςιαηζημφξ ηαζ αθμβμκμιέκμοξ οδνμβμκάκεναηεξ (Πίκαηαξ 1).  

Σμ ααζζηυ ημοξ ιεζμκέηηδια είκαζ υηζ ηαηαζηνέθμοκ ημ ζηναημζθαζνζηυ υγμκ (έθθεζια ή 

«ηνφπα» ημο υγμκημξ), ημ μπμίμ ιαξ πνμζηαηεφεζ απυ ηδκ οπενζχδδ αηηζκμαμθία ημο 

ήθζμο, εκχ ζοιαάθθμοκ ζημ ζπδιαηζζιυ ηνμπμζθαζνημφ υγμκημξ (Κμοημφζδ, 2014). 

 

Πίλαθαο 1: Πηδηζηέξ ηαζ διζπηδηζηέξ μνβακζηέξ εκχζεζξ 

(Πδβέξ: οννάημξ 2014, Έλανπμξ 2013, Κμοημφζδ 2014) 

Πηεηηθέο νξγαληθέο ελώζεηο (VOCs) Ζκηπηεηηθέο νξγαληθέο ελώζεηο (SVOCs) 

Τδνμβμκάκεναηεξ 

Μεεάκζμ, αζεάκζμ, 
πνμπάκζμ, αμοηάκζμ, 

ζζμαμοηάκζμ, πεκηάκζμ, 
αζεοθέκζμ, αηεηοθέκζμ, 
αμοηέκζμ, αμοηαδζέκζμ, 
αεκγυθζμ, ημθμουθζμ, 

λοθυθζμ 

PAHs 

Ναθεαθίκζμ, 
θαζκακενέκζμ, 

πονέκζμ, πνοζέκζμ, 
αεκγμ(α)ακεναηέκζμ, 
αεκγμ(α)πονέκζμ ηθπ. 

Βζμαθηέκζα 
Ηζμπνμπέκζμ, πζκέκζα, 

ιμκμηενπέκζα ηθπ. 
PCBs 

  

Αθδεΰδεξ 
Φμνιαθδεΰδδ, 

αηεηαθδεΰδδ ηθπ. 
Ονβακμπθςνζμιέκεξ 

εκχζεζξ 

DDT, Clordane, 
ελαπθςνμηοηθμελάκζμ 

ηθπ. 

Κεηυκεξ 
Αηεηυκδ, ιεεοθμ-

αζεοθμ-ηεηυκδ ηθπ.     

Ολέα Μονιδηζηυ, μλζηυ ηθπ.     
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1.2 ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΔΗ ΡΤΠΟΗ 

 

 Όδνλ (O3) 

Σμ υγμκ είκαζ ςθέθζιμ ζηα ακχηενα ζηνχιαηα ηδξ αηιυζθαζναξ, αθμφ ιαξ πνμζηαηεφεζ 

απυ ηδκ οπενζχδδ αηηζκμαμθία (Δζηυκα 4). ηα ηαηχηενα υιςξ ζηνχιαηα έπεζ ανκδηζηέξ 

επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ημο ακενχπμο ηαζ ζημ πενζαάθθμκ.  

Σμ υγμκ δεκ ελένπεηαζ απεοεείαξ απυ ηδκ πδβή εηπμιπήξ, αθθά ζπδιαηίγεηαζ υηακ μλείδζα 

αγχημο (NOx), ιμκμλείδζμ άκεναηα (CO) ηαζ πηδηζηέξ μνβακζηέξ εκχζεζξ (VOCs) 

ακηζδνμφκ ζηδκ αηιυζθαζνα ηάης απυ ηδκ επίδναζδ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ (θςημπδιζηή 

ακηίδναζδ). Οζ ορδθέξ εενιμηναζίεξ απμηεθμφκ εοκμσηυ πανάβμκηα ζπδιαηζζιμφ ηςκ 

μλεζδίςκ ημο αγχημο μπυηε ηδκ ηαθμηαζνζκή πενίμδμ αολάκεηαζ δ παναβςβή ημο 

επζθακεζαημφ υγμκημξ. 

Καηά ηδκ παναβςβή ημο υγμκημξ πανάβμκηαζ ηαζ άθθα μλεζδςηζηά ζε ιζηνέξ πμζυηδηεξ, 

αθθά επζγήιζα βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία ηαζ ημ πενζαάθθμκ. Μενζηά απυ αοηά είκαζ: ημ 

πενμλοαηεηοθμκζηνίθζμ (PAN), ημ οπενμλείδζμ ημο οδνμβυκμο, ημ κζηνζηυ μλφ, ημ κζηνχδεξ 

μλφ ηαζ ημ ιονιδηζηυ μλφ (Έλανπμξ, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4: Σα ζηνχιαηα ηδξ αηιυζθαζναξ ηαζ ημ πνμζηαηεοηζηυ ζηνχια υγμκημξ 
(οννάημξ,2014). 
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 Τδξνμύιην (OH) 

Σμ οδνμλφθζμ απμηεθεί ημ ηφνζμ μλεζδςηζηυ ηδξ αηιυζθαζναξ. Έκα ιένμξ ημο ακηζδνά ιε 

ημ ιεεάκζμ, ημ υγμκ, ημ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ ηα μλείδζα ημο αγχημο. Ζ πμζυηδηα 

ημο οδνμλοθίμο πμο δεκ ακηέδναζε παναιέκεζ ζηδκ αηιυζθαζνα (Έλανπμξ 2013, 

Κμοημφζδ 2014, Μπμοθακηγάξ 2014, οννάημξ 2014). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

2. ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

 

2.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Οζ δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζε θζιάκζα ηαζ πθμία έπμοκ ζακ 

απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία ζδιακηζηχκ αηιμζθαζνζηχκ νφπςκ (Ακδνίηζμξ, 2014), ιε 

ηφνζμοξ ημοξ ελήξ: 

 Μίβια ζςιαηζδίςκ ηςκ ελαηιίζεςκ απυ ηαφζζια diesel 

 Ολείδζα ημο εείμο, SOx 

 Ολείδζα ημο αγχημο, NOx 

 Μμκμλείδζμ ημο άκεναηα CO 

 Άηαοζημζ οδνμβμκάκεναηεξ 

 Γζμλείδζμ ημο άκεναηα, CO2 

 ςιαηίδζα PM (Particulate matter) 

 Πηδηζηέξ μνβακζηέξ εκχζεζξ VOC (πνμ ηαφζεςξ) 

Οζ παναπάκς νφπμζ δεκ δζαζημνπίγμκηαζ ααθααχξ ζημ εαθάζζζμ πχνμ. Οζ εηπμιπέξ 

αηιμζθαζνζηχκ νφπςκ ηςκ πθμίςκ, ζοβηεηνζιέκα ζε πανάηηζεξ πενζμπέξ ηαζ ζε θζιάκζα, 

δζαζημνπίγμκηαζ ζηδκ λδνά, δδιζμονβχκηαξ πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα πμο 

επδνεάγμοκ ηδκ οβεία ημο ακενχπμο ηαζ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ (Κςκζηακημπμφθμο, 

2013). 

ηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή ζοιαάθμοκ μζ εηπμιπέξ ηςκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο απυ πθμία 

ηαζ μζ εηπμιπέξ μοζζχκ πμο ηαηαζηνέθμοκ ηδ ζηζαάδα ημο υγμκημξ ιεζχκμκηαξ αηυιδ 

πενζζζυηενμ ημ υγμκ. 

Ζ ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ ηςκ αθααενχκ μοζζχκ πμο εηπέιπμοκ ηα πθμία 

δζαθένεζ απυ ακηίζημζπα πνμαθήιαηα βζα επίβεζεξ εβηαηαζηάζεζξ(Μπμοθακηγάξ, 2014). 

Σμ εκ θυβμ ηαφζζιμ πενζέπεζ εείμ, ημ μπμίμ είκαζ ακεπζεφιδημ, δζυηζ ηαηά ηδκ ηαφζδ ημο 

ιεηαηνέπεηαζ ζε δζμλείδζμ ημο εείμο (SO2) πμο είκαζ άηνςξ υλζκμ ηαζ δζαανςηζηυ, ηαζ 

ζοιαάθθεζ ηαζ ζημ θαζκυιεκμ ηδξ υλζκδξ ανμπήξ. Δπίζδξ, εηηυξ ημο εείμο πενζέπμκηαζ ηαζ 
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ιζηνέξ πμζυηδηεξ οθζηχκ υπςξ αζςνμφιεκα ζηενεά ηαζ δζαθοηέξ μνβακμιεηαθθζηέξ 

εκχζεζξ, πμο ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζηδ δδιζμονβία ηέθναξ ηαηά ηδκ ηαφζδ. 

 

 

2.2 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΤΓΔΗΑ 

 

 Μίγκα ζσκαηηδίσλ ησλ εμαηκίζεσλ (από θαύζηκα diesel) 

Μεθέηεξ έπμοκ δείλεζ πςξ μζ άκενςπμζ πμο εηηίεεκηαζ ζε ελαηιίζεζξ diesel έπμοκ 

εκμπθήζεζξ ζηα ιάηζα ηαζ ζηδ ιφηδ, πανμοζζάγμοκ ανμβπίηζδα, αήπα, πνμαθήιαηα ζηδκ 

ακαπκμή ηαεχξ ηαζ πνμαθήιαηα ζηδκ θεζημονβία ηςκ πκεοιυκςκ (Μπμοθακηγάξ, 2014). 

Δπίζδξ, δ έηεεζδ ζηδκ ελάηιζζδ diesel πνμηαθεί ηαηαζημθή ημο ακμζμπμζδηζημφ 

ζοζηήιαημξ ημο ακενχπμο. Ζ έηεεζδ ζε ελαηιίζεζξ diesel παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ 

έκανλδ αθθενβζχκ ηαζ άζειαημξ ζε ακενχπμοξ ζδζαίηενα κεανήξ δθζηίαξ υπςξ απέδεζλακ 

κέεξ επζζηδιμκζηέξ ιεθέηεξ (Pandya, η.α., 2002). 

Πμθθέξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ πςξ δ ιαηνμπνυεεζιδ έηεεζδ ζε ελαηιίζεζξ diesel αολάκεζ 

ζδιακηζηά ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηανηίκμο ζημοξ πκεφιμκεξ. Οζ ενβαγυιεκμζ πμο 

εηηίεεκηαζ, βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ζε αολδιέκεξ ελαηιίζεζξ diesel, εβηοιμκμφκ 

ηζκδφκμοξ βζα ειθάκζζδ ηανηίκμο ηςκ πκεοιυκςκ ηαηά πμζμζηυ 50-100% (Bailey and 

Solomon, 2004). 

Γεκζηά, ιεθέηεξ έπμοκ ζοκδέζεζ ηδκ έηεεζδ ακενχπςκ ζε diesel ιε πμθθέξ ιμνθέξ 

ηανηίκςκ υπςξ θεοπαζιία ηαζ ηανηίκμζ ηδξ ζημιαηζηήξ ημζθυηδηαξ, ημο θάνοββα, ηαζ ημο 

θάνοββα (Bailey and Solomon, 2004 ηαζ ακαθμνέξ εηεί). 

 

 Ομείδηα ηνπ ζείνπ SOx 

Σμ SOx ακηζδνά ιε ημοξ οδναηιμφξ ζημκ αένα ηαζ δδιζμονβεί υλζκα αενμθφιαηα πμο αοηά 

ιε ηδκ ζεζνά ημοξ πνμηαθμφκ ζμαανά ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα. Όηακ άκενςπμζ ιε 

άζεια εηηέεδηακ, οπυ εθεβπυιεκεξ ζοκεήηεξ, ζε επίπεδα δζμλεζδίμο ημο εείμο πανυιμζα 

ιε εηείκα πμο είκαζ ημκηά ζηζξ πδβέξ νφπακζδξ υπςξ μζ θζιέκεξ, ακέπηολακ ιέζδ ιείςζδ 

25-30% ζηδ θεζημονβία πκεοιυκςκ ημοξ (Κςκζηακημπμφθμο, 2013). 

Πμθθέξ ιεθέηεξ έδεζλακ (Peden,1997 ηαζ ακαθμνέξ εηεί) , υηζ μ ζοκδοαζιυξ SOx ηαζ ημο 

NOx ζημκ αένα είκαζ ζδζαίηενα επζαθααήξ, επεζδή αοηέξ μζ εκχζεζξ εκενβμφκ απυ ημζκμφ 
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ηαζ αολάκμοκ ηα ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα αθθά δδιζμονβμφκ ηαζ αθθενβίεξ. Δπίζδξ, ηα 

μλείδζα ημο εείμο ενεείγμοκ ημ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια ηαζ πνμηαθμφκ ιείςζδ μναηυηδηαξ. 

Ο Παβηυζιζμξ Ονβακζζιυξ Τβείαξ (WHO) ζοπκά οπμζηδνίγεζ ιεθέηεξ ιε εέια ηζξ 

επζπηχζεζξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ νφπακζδξ ζηδκ ακενχπζκδ οβεία. οβηεηνζιέκα βζα ηα 

μλείδζα ημο εείμο, ηα απμηεθέζιαηα ακαθένμοκ ζδιακηζηυ πενζμνζζιυ δζάθμνςκ 

ακενχπζκςκ δναζηδνζμηήηςκ. 

ημκ Πίκαηα 2 πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ιζαξ ιεθέηδξ ζπεηζηά ιε ηζξ εκδείλεζξ βζα 

ηζξ επζπηχζεζξ ηςκ SΟx ζηδκ ακενχπζκδ οβεία: 

 

 

Πίλαθαο 2: Δκδείλεζξ βζα ηζξ επζπηχζεζξ ηςκ SOx ζηδκ ακενχπζκδ οβεία 
(http://www.who.int/en/.) 

πγθέληξσζε [mg/m3 ] Δπηπηώζεηο ζηελ πγεία 

0.06 - 0.3 
Πζεακά επεζζυδζα ανμβπίηζδαξ ηαζ 

εςναηζηέξ θμζιχλεζξ 

0.3- 0.8 
Πζεακέξ αθάαεξ ζημ ακαπκεοζηζηυ 

ζφζηδια (ηονίςξ ζημοξ δθζηζςιέκμοξ) 

0.8-2.6 

Οζθνδηζηή αίζεδζδ ηδξ μοζίαξ (δζεβείνεζ 

ακαγήηδζδ βζα ακηζαζθολζμβυκα ιάζηα 

ηαζ ηαηαθφβζμ) 

 

 σκαηίδηα PM 

Ζ νφπακζδ απυ ζςιαηίδζα (PM) ειθακίγεηαζ ζακ ιζα πμκδνμεζδή ζηυκδ έςξ ηαζ πμθφ 

ιζηνμζημπζηά ζςιαηίδζα ηαπκμφ, ηα μπμία πανάβμκηαζ υηακ ηαίβεηαζ δ αεκγίκδ ή ημ 

πεηνέθαζμ diesel. Οζ ιεβαθφηενμζ ηίκδοκμζ ζηδκ οβεία πνμηαθμφκηαζ απυ ηα θεπηυημηηα 

ζςιαηίδζα. Σα θεπηυημηηα ζςιαηίδζα (ιζηνή δζάιεηνμξ), υηακ πνμζαάθμοκ ημκ 

ακενχπζκμ μνβακζζιυ ζε ιεβάθεξ ζοβηεκηνχζεζξ, έπμοκ ζακ απμηέθεζια ηζξ μθμέκα 

αολακυιεκεξ εζζαβςβέξ ζε κμζμημιεία βζα εκμπθήζεζξ απυ άζεια, πνυκζα 

πανειπμδζζηζηή αζεέκεζα πκεοιυκςκ, ανμβπίηζδα, πκεοιμκία, ηανδζαηέξ παεήζεζξ, έςξ 

ηαζ πνυςνμοξ εακάημοξ. Ζ ηαεδιενζκή αφλδζδ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηςκ ζςιαηζδίςκ 

αοηχκ εκζζπφμοκ ηδκ αηιμζθαζνζηή νφπακζδ ηαζ ιπμνμφκ κα έπμοκ εακαηδθυνα 

απμηεθέζιαηα (Έλανπμξ 2013, Κμοημφζδ 2014), υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ Δζηυκα 5. 
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Απυ ημο ζδιακηζηυηενμξ ζςιαηζδζαημφξ νφπμοξ απυ ηδ καοηζθία είκαζ ηα ζςιαηίδζα 

ηέθναξ (ηαπκμφ). Ζ εηπμιπή ζςιαηζδίςκ ηαπκμφ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ πμζηίθα 

πνμαθήιαηα ζημ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια πμο ελανηχκηαζ απυ ημ ιέβεεμξ ηςκ ζςιαηζδίςκ 

αοηχκ. Σα ζςιαηίδζα ιε δζάιεηνμ ιέπνζ 5ιm εζζπκέμκηαζ απυ ημκ άκενςπμ αθθά 

ηαηαηναημφκηαζ απυ ημ νζκζηυ ζφζηδια. Σα ζςιαηίδζα δζαιέηνμο ιζηνυηενδξ ηςκ 5ιm 

ιπμνμφκ κα εζζέθεμοκ ιε ηδκ εζζπκμή ζημοξ πκεφιμκεξ θνάγμκηαξ ζηαδζαηά ηζξ 

ακαπκεοζηζηέξ δζυδμοξ εκχ ηα αηυια ιζηνυηενα ζςιαηίδζα δζαιέηνμο 1-2ιm θνάγμοκ ηζξ 

ακαπκεοζηζηέξ ηορεθίδεξ δδιζμονβχκηαξ ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα. 

(Κςκζηακημπμφθμο, 2013) 

Μζα ζδιακηζηή ιεθέηδ πμο έβζκε βζα 2 δεηαεηίεξ ζε 1.2 εηαημιιφνζμ εκήθζηεξ, είπε ζακ 

απμηέθεζια ηδκ δζαπίζηςζδ ηδξ ζζπονήξ ζοζπέηζζδξ ιεηαλφ ηδξ ζςιαηζδζαηήξ νφπακζδξ 

ηαζ ημο ηανηίκμο πκεοιυκςκ (Pope η.α., 2002). 

 

Δηθόλα 5: Υάνηδξ εηήζζαξ εκδζζιυηδηαξ θυβς ηανδζμπκεοιμκζηχκ παεήζεςκ πμο 
απμδίδεηαζ ζε εηπμιπέξ αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ παβημζιίςξ απυ ηζξ εαθάζζζεξ 

ιεηαθμνέξ (Corbett,2007). 

 

 Πηεηηθέο νξγαληθέο ελώζεηο VOCs 

Σα VOCs παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδ δοκαηυηδηά ημοξ κα ελαηιίγμκηαζ ζημκ αένα ηαζ κα 

παναβάβμοκ ηδκ αζεαθμιίπθδ υγμκημξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ απυ ηδκ ημλζηυηδηά ημοξ. Οζ 

πηδηζηέξ μνβακζηέξ εκχζεζξ (VOCs) πμο πανάβμκηαζ απυ ηζξ ιδπακέξ diesel 

πενζθαιαάκμοκ ημ αεκγυθζμ, ημ ημθμουθζμ, ηδ θμνιαθδεΰδδ, ηαζ ημ αμοηαδζέκζμ. Σμ 
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αεκγυθζμ ηαζ ημ αμοηαδζέκζμ είκαζ βκςζηυ υηζ πνμηαθμφκ ηανηίκμ ζημοξ ακενχπμοξ. Ζ 

θμνιαθδεΰδδ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα, ηαζ είκαζ πζεακή 

ηανηζκμβυκμξ μοζία. Σμ ημθμουθζμ είκαζ ζοκδεδειέκμ ιε ηα πνμαθήιαηα πμο έπμοκ μζ 

βοκαίηεξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ εβηοιμζφκδξ αηυιδ ηαζ απμαμθέξ. Οζ πηδηζηέξ μνβακζηέξ 

εκχζεζξ (VOCs) έπμοκ ζοκδεεεί επίζδξ ιε ημκ ηανηίκμ, ημ άζεια, αθθά ηαζ ιε 

κεονμθμβζηέξ ακαηαναπέξ. 

 

 Ομείδηα αδώηνπ NOx 

Σα μλείδζα αγχημο (NOx), πανάβμκηαζ απυ ημ άγςημ ηαζ ημ μλοβυκμ υηακ ανεεμφκ: 

1. ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ 

2. ζε ορδθέξ πζέζεζξ ηαφζεςξ ιέζα ζημκ ηφθζκδνμ. 

Θεςνμφκ υηζ ηα μλείδζα ημο αγχημο είκαζ οπεφεοκα βζα ηανηζκμβεκέζεζξ. ημκ άκενςπμ, 

αζημφκηαζ μζ ιεβαθφηενεξ αθαπηζηέξ επζδνάζεζξ ημο. Ζ πενζμνζζιέκδ δζαθοηυηδηα ημο, ημο 

επζηνέπεζ, κα δζεζζδφζεζ ααεζά ζημ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια. Οζ εκμπθήζεζξ ιπμνμφκ κα 

ανπίζμοκ απυ παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ 15 ppm, ιε ηζμφλζιμ ζηα ιάηζα ηαζ ζηδ ιφηδ. 

Απυ 25 ppm ανπίγμοκ μζ ακαπκεοζηζηέξ εκμπθήζεζξ, ιε αήπα, δφζπκμζα, πυκμοξ ζημ 

ζηήεμξ, αήπα ιε ηίηνζκμ επίπνζζια ή αίια, ηοάκςζδ, πονεηυ, ηνίζδ άζειαημξ, αολδιέκμ 

ακαπκεοζηζηυ νοειυ, ηναπεζμανμβπίηζδα ηαζ πκεοιμκζηυ μίδδια. 

Ζ έηεεζδ ζε 150-200 ppm ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε εακαηδθυνα πκεοιμκζηή ίςζδ, 

ηαποπαθιία, οπένηαζδ ηαζ ηανδζαηή αννοειία. 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα, άκενςπμζ ιε αθθενβίεξ ή άζεια έπμοκ πμθφ ζζπονυηενεξ 

ακηζδνάζεζξ ζηα ημζκά αθθενβζμβυκα υπςξ δ βφνδ, υηακ πανάθθδθα εηηίεεκηαζ ηαζ ζε 

NOx. 

Σα παζδζά πμο έπμοκ άζεια, είκαζ πζμ πζεακυ, κα έπμοκ αήπα ηαζ κα πάζπμοκ απυ 

ιεζςιέκδ πκεοιμκζηή θεζημονβία υηακ ηα πενζααθθμκηζηά επίπεδα δζμλεζδίμο αγχημο ζημκ 

αένα είκαζ ορδθά. 

Δπζπθέμκ, ημ παναηηδνζζηζηυ ηςκ μλεζδίςκ ημο αγχημο είκαζ υηζ ζοκεζζθένμοκ ζημκ 

ζπδιαηζζιυ ημο θςημπδιζημφ κέθμοξ ζηδκ αηιυζθαζνα ηςκ πυθεςκ. Οζ ζοκέπεζεξ ημο 

θαζκμιέκμο αοημφ αθμνμφκ ηονίςξ ηδκ οβεία ημο ακενχπμο. Σμ εάκαημ ιπμνμφκ κα 

πνμηαθέζμοκ μζ αζεέκεζεξ πμο μθείθμκηαζ ζημ θςημπδιζηυ κέθμξ. Κάπμζεξ απυ αοηέξ 

είκαζ ημ άζεια, δ ανμβπίηζδα ηαζ ημ ειθφζδια. Δπίζδξ, ηα μλείδζα ημο αγχημο απμηεθμφκ 

αζηία ακαπκεοζηζηχκ πνμαθδιάηςκ υπςξ δοζημθία ζηδκ ακαπκμή, αήπα ηαζ ενεεζζιυ ζηα 

ιάηζα(πίκαηαξ 3). Σέθμξ, ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ αηυια ηαζ ημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια 
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ημο ακενχπμο, πενζμνίγμκηαξ έηζζ ηδ δοκαηυηδηά ημο κα ακηζζηέηεηαζ ζε ηάεε ιμνθή 

αζεέκεζαξ.  

 

Πίλαθαο 3: Δκδείλεζξ βζα ηζξ επζπηχζεζξ NOx ζηδκ ακενχπζκδ οβεία 

(http://www.who.int/en/)  

πγθέληξσζε [mg/m3 ] NOx (επηπηώζεηο ζηελ πγεία) 

50 -100 Πζεακή αθάαδ ζημοξ πκεφιμκεξ (βζα 

ιζηνέξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ) 

100-300 μαανέξ αθάαεξ ζημ ακαπκεοζηζηυ 

ζφζηδια  

300-400 Θακαηδθυνα 

 

 Όδνλ (λέθνο) 

Σμ υγμκ ιπμνεί κα ηαηαζηήζεζ ημοξ ακενχπμοξ πζμ εοαίζεδημοξ ζε ακαπκεοζηζηά 

πνμαθήιαηα, ηαεχξ ηα ορδθά επίπεδα νφπακζδξ ιπμνεί κα επζδεζκχζμοκ ηζξ 

πνμτπάνπμοζεξ ακαπκεοζηζηέξ αζεέκεζεξ, υπςξ ημ άζεια (Κςκζηακημπμφθμο, 2013). 

Σμ υγμκ ιπμνεί επίζδξ κα πνμηαθέζεζ αιεηάηθδηεξ αθθαβέξ ζημκ πκεφιμκα, μζ μπμίεξ 

ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ηεθζηά ζε πνυκζεξ ακαπκεοζηζηέξ αζεέκεζεξ, υπςξ ημ ειθφζδια 

ηαζ δ πνυκζα ανμβπίηζδα. 

Έπεζ δζαπζζηςεεί πςξ ηα ιέβζζηα ηαεδιενζκά επίπεδα υγμκημξ είκαζ ζοκδεδειέκα ιε ημοξ 

αολακυιεκμοξ ανζειμφξ εακάηςκ. 

 

 Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) 

Κάπμζεξ απυ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ πνμηθήζεζξ πμο έπεζ κα ακηζιεηςπίζεζ μ παβηυζιζμξ 

πθδεοζιυξ είκαζ δ παβηυζιζα άκμδμξ ηδξ εενιμηναζίαξ, δ οπενεένιακζδ ημο πθακήηδ 

ηαζ δ επαηυθμοεδ άκμδμ ηδξ ζηάειδ ηδξ εάθαζζαξ. Γζαηδνχκηαξ ηζξ παβηυζιζεξ 

εηπμιπέξ ζημ ζδιενζκυ επίπεδμ, μζ πνμαθέρεζξ δείπκμοκ υηζ εα ακηζιεηςπίζμοιε 

ζμαανέξ, ηαηαζηνμθζηέξ απεζθέξ υζμκ αθμνά ηδ παβηυζιζα ηθζιαηζηή αθθαβή 

(Κςκζηακημπμφθμο, 2013) 

http://www.who.int/en/
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 Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα CO  

Σμ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα είκαζ έκα ημλζηυ αένζμ, αθθά επεζδή είκαζ άπνςιμ, άμζιμ, 

άβεοζημ ηαζ ανπζηά ιδ-ενεεζζηζηυ, είκαζ πμθφ δφζημθα ακζπκεφζζιμ. Ζ έηεεζδ ζε 100ppm 

ή ιεβαθφηενδξ πμζυηδηαξ ιπμνεί κα είκαζ επζηίκδοκδ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία ηαεχξ 

ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ δδθδηδνίαζδ ιεηά απυ παναηεηαιέκδ εζζπκμή (οννάημξ 2014, 

Έλανπμξ 2013, Κμοημφζδ 2014). 

 

 

2.3 ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

Μέζα απυ ηζξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ ζημκ αένα, ηα δζμλείδζμ ημο εείμο (SO2) ηαζ ηα μλείδζα 

ημο αγχημο (NOx) ιεηαηνέπμκηαζ ζε θεπηά ζςιαηίδζα, εεζζηά ηαζ κζηνζηά αενμθφιαηα. Σα 

ιζηνμζημπζηά αζςνμφιεκα ζςιαηίδζα ζοκδέμκηαζ ιε πνυςνμ εάκαημ. 

Σα ζςιαηίδζα εζζένπμκηαζ ζημοξ πκεφιμκεξ ηαζ είκαζ ανηεηά ιζηνά βζα κα εζζπςνήζμοκ 

ιέζα απυ ημοξ ζζημφξ ηαζ κα εζζέθεμοκ ζημ αίια. Μπμνμφκ ζηδ ζοκέπεζα κα πνμηαθέζμοκ 

θθεβιμκέξ πμο πνμηαθμφκ ηανδζαηή ηαζ πκεοιμκζηή ακεπάνηεζα. Οζ εηπμιπέξ ηςκ 

πθμίςκ ιπμνεί επίζδξ κα πενζέπμοκ ηανηζκμβυκα ιζηνμζςιαηίδζα. 

Πνυζθαηδ ένεοκα έπεζ δείλεζ υηζ μζ ηανηζκμβυκεξ πδιζηέξ μοζίεξ απυ ηζξ ελαηιίζεζξ ηςκ 

ηαφζζιςκ diesel ιπμνμφκ κα εζζπςνήζμοκ ιέζς ημο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ 

έπεζηα ιέζς ημο αίιαημξ ζημκ πθαημφκηα ηςκ εβηφςκ. Ζ βεκεηζηή γδιία είκαζ ακζπκεφζζιδ 

ζηα δείβιαηα αίιαημξ ηςκ κεμβέκκδηςκ, ζε επίπεδα ζδιακηζηά ορδθυηενα απυ υηζ ζημ 

ιδηνζηυ αίια. Αοηέξ μζ εκδείλεζξ ηδξ γδιζάξ ζημ DNA δείπκμοκ, υηζ ημ έιανομ ιπμνεί κα 

είκαζ πμθφ πζμ εοαίζεδημ απυ υηζ δ ιδηένα ημο ζημοξ νφπμοξ. Σα παζδζά πμο ιεβαθχκμοκ 

ζε πενζμπέξ ιε ορδθά επίπεδα αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ έπμοκ πνμαθήιαηα θυβς ηδξ 

ακχιαθδξ ακάπηολδξ ηςκ πκεοιυκςκ ημοξ (δοζακαθμβία ιεβέεμοξ ιε δθζηία) ηαζ οπάνπεζ 

αολακυιεκμξ ηίκδοκμξ βζα ανμβπίηζδα ηαζ άζεια ζε ζπέζδ ιε άθθα παζδζά πμο γμοκ ζε 

θζβυηενμ ιμθοζιέκεξ πενζμπέξ. Ζ ζοπκυηδηα ημο αήπα, ηδξ ανμβπίηζδαξ, ηαζ ηςκ 

ακαπκεοζηζηχκ αζεεκεζχκ ζηα παζδζά ζηδκ κδπζαηή ηαζ παζδζηή δθζηία, ζοκδέμκηαζ 

ζδιακηζηά ιε ηα αολακυιεκα επίπεδα υλζκςκ ιζηνμζςιαηζδίςκ πμο οπάνπμοκ ζημκ αένα 

ηδξ πενζμπήξ υπμο γμοκ. Δπίζδξ, ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ παζδζά, πμο ήδδ έπμοκ 

ακαπκεοζηζηά πνμαθήιαηα (π.π. άζεια), δζαηνέπμοκ αηυια ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ 

επζδείκςζδξ ηδξ οπάνπμοζαξ ηαηάζηαζδξ ημοξ απυ ηδκ έηεεζή ημοξ ζημκ ιμθοζιέκμ 

απυ νφπμοξ αένα (οννάημξ 2014, Έλανπμξ 2013, Κμοημφζδ 2014). 
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2.4 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖΝ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 
 

Ζ ηνίηδ ιεθέηδ ημο Γζεεκμφξ Ναοηζθζαημφ Ονβακζζιμφ (International Maritime Organization 

- IMO) πμο πναβιαημπμζήεδηε ημ 2014 εηηζιά υηζ βζα ηδκ πενίμδμ 2007-2012, μζ 

εηπμιπέξ CO2 απυ ηδ καοηζθία ακήθεακ ζε 1.000 Mt ιε ζοκεπχξ αολακυιεκδ ηάζδ, 

πμζυηδηα πμο ζζμδοκαιεί ιε πενίπμο 3.1% ηςκ εηήζζςκ παβηυζιζςκ εηπμιπχκ CO2. 

Ακηίεεηα ηαηά ηδκ ίδζα πενίμδμ μζ αεθηζχζεζξ απυδμζδξ ακηζζηαειίζηδηακ πενζζζυηενμ 

απυ ηδκ αφλδζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ. Ζ ηεθεοηαία επζηαζνμπμίδζδ ηδξ ιεθέηδξ αοηήξ απυ 

ηδκ CE Delft (2016) εηηζιά αφλδζδ ηςκ εηπμιπχκ απυ ηα πθμία ηαηά 120% έςξ ημ 2050. 

Πανά ηδ ζδιακηζηή ζοκεζζθμνά ηδξ καοηζθίαξ ζε εηπμιπέξ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο, δ 

οιθςκία ημο Πανζζίμο βζα ηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή δεκ ηδκ πενζέθααε. Χξ απμηέθεζια, εάκ 

άθθμζ ημιείξ ηδξ μζημκμιίαξ ιεζχζμοκ ηζξ εηπμιπέξ βζα κα δζαηδνήζμοκ ηδκ παβηυζιζα 

αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηάης απυ ημοξ 2 ααειμφξ Κεθζίμο υπςξ πνμαθέπεηαζ απυ ηδ 

οιθςκία, δ καοηζθία εα ιπμνμφζε κα ακηζπνμζςπεφεζ πενίπμο ημ 10% ηςκ παβηυζιζςκ 

εηπμιπχκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο έςξ ημ 2050. 

H ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο (GHG) είκαζ ημ ηθεζδί βζα ηδκ απμθοβή 

ηςκ ηαηαζηνμθζηχκ επζπηχζεςκ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ δζεεκήξ 

καοηζθία δεκ πενζθήθεδηε ζηδ οιθςκία ημο Πανζζίμο, μ IMO ακαπηφζζεζ ηδ δζηή ημο 

ζηναηδβζηή βζα ηδ ιείςζδ ηςκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο απυ ηα πθμία, ιε ηονζυηενεξ αοηέξ 

ημο CO2, ηδξ αζεάθδξ ηαζ ηςκ μλεζδίςκ ημο Θείμο (SOx), υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ Δζηυκα 5.  

ε πνυζθαηδ ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζήεδηε απυ ηδκ CE Delft (2016) βζα θμβανζαζιυ ημο 

IMO δζαπζζηχεδηακ ηα παναηάης: 

Ζ ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο αολάκεηαζ. Ζ ζοκμθζηή ηαηακάθςζδ ηαοζίιςκ αολήεδηε απυ 

291 ζε 298 εηαημιιφνζα ηυκμοξ (+ 2,4%) απυ ημ 2013 έςξ ημ 2015. 

Οζ εηπμιπέξ αενίςκ εενιμηδπίμο αολάκμκηαζ πανά ηζξ αεθηζχζεζξ ζηδκ απμδμηζηυηδηα 

θεζημονβίαξ βζα πμθθέξ ηαηδβμνίεξ πθμίςκ. Οζ αολακυιεκεξ εηπμιπέξ ηαεμδδβμφκηαζ απυ 

ηδκ αολακυιεκδ γήηδζδ βζα καοηζθία ηαζ ηδ ζοκαθή ηαηακάθςζδ μνοηηχκ ηαοζίιςκ. 

Ο ιαφνμξ άκεναηαξ (BC ή Soot) ή αζεάθδ ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηζξ ηθζιαηζηέξ 

επζπηχζεζξ ηδξ καοηζθίαξ. Μεηά ημ CO2, δ αζεάθδ ζοιαάθθεζ ζε ιεβάθμ δοκαηυ ααειυ ζηζξ 

ηθζιαηζηέξ επζπηχζεζξ ηδξ καοηζθίαξ, ακηζπνμζςπεφμκηαξ ημ 7% ηςκ ζοκμθζηχκ 

εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζε 100 έηδ ηαζ ημ 21% ηςκ εηπμιπχκ CO2 ακά 20εηή 

ηθίιαηα. 

Οζ αολήζεζξ ζηδκ απμδμηζηυηδηα δεκ έπμοκ ιεζχζεζ ηζξ απυθοηεξ εηπμιπέξ CO2 απυ ηα 

πθμία. Ακ ηαζ δ έκηαζδ εηπμιπχκ ημο CO2 ζε πμθθέξ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ πθμίςκ 

ιεζχεδηε (δδθ. ηαηέζηδ απμηεθεζιαηζηυηενδ) απυ ημ 2013 έςξ ημ 2015, μζ ζοκμθζηέξ 
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εηπμιπέξ CO2 απυ ηα πθμία αολήεδηακ. Έηζζ, μζ αολήζεζξ ηδξ δζακοεείζαξ απυζηαζδξ 

θυβς ηδξ ιεβαθφηενδξ γήηδζδξ βζα καοηζθία οπενααίκμοκ ηα ηένδδ πμο ακηζζηαειίγμοκ ηδ 

θεζημονβζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαηά ηδκ ελεηαγυιεκδ πενίμδμ. 

Σα ιεβαθφηενα πθμία επζηαπφκμοκ ηαζ εηπέιπμοκ πενζζζυηενα. Δκχ μζ ιέζεξ ηαπφηδηεξ 

πθεφζδξ πθμίςκ πανέιεζκακ ζε ιεβάθμ ααειυ αιεηάαθδηεξ ιεηαλφ 2013 ηαζ 2015, ηα 

ιεβαθφηενα πεηνεθαζμθυνα (> 200.000 dwt) ηαζ ηα ιεβαθφηενα πθμία ιεηαθμνάξ 

ειπμνεοιαημηζαςηίςκ (> 14.500 TEU) επζηαπφκεδηακ ηαζ εηπέιπμκηαζ πενζζζυηενμ ημ 

2015 ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 2013. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, αφλδζακ ηδκ ηαπφηδηα πθεφζδξ ημοξ 

ζημ έδαθμξ (SOG) ηαηά ζπεδυκ 4%, εκχ ηα ιεβαθφηενα πθμία ιεηαθμνάξ 

ειπμνεοιαημηζαςηίςκ αφλδζακ ηδκ πηήζδ ημοξ SOG πενζζζυηενμ απυ 11%. Δάκ ηα 

πενζζζυηενα πθμία αημθμοεήζμοκ ημ πανάδεζβια ηαζ επζηαποκεμφκ, δ απμδμηζηυηδηα ημο 

ημιέα ηςκ εαθάζζζςκ ιεηαθμνχκ εα οπμααειζζηεί. 

Οζ απυθοηεξ ιεζχζεζξ ζηζξ εηπμιπέξ πθμίςκ απαζημφκ ζοκημκζζιέκδ δνάζδ βζα ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηδξ καοηζθίαξ ηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ ακάπηολδ 

εκαθθαηηζηχκ ακηζθήρεςκ βζα ηα ηαφζζια ηαζ ηδκ πνυςζδ. Ο ιυκμξ ηνυπμξ κα ιεζςεμφκ 

μζ εηπμιπέξ απυ ηα πθμία πςνίξ κα πενζμνίγεηαζ δ γήηδζδ είκαζ κα ιεζςεεί ζδιακηζηά δ 

πμζυηδηα CO2 ηαζ δ ζζμδφκαιδ εηπμιπή CO2 ακά ιμκάδα ιεηαθμνάξ. 

 

 
Δηθόλα 5 :πδιαηζηυ δζάβναιια ηςκ αενίςκ νφπςκ απυ ηδκ καοηζθία, ζηδκ ηθζιαηζηή 

αθθαβή. 
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 Ομείδηα ηνπ ζείνπ SΟx 

Σα μλείδζα ημο εείμο ζηδκ αηιυζθαζνα ζπδιαηίγμοκ ζςιαηίδζα εεζζηχκ, ηα μπμία έπμοκ ηδκ 

ζδζυηδηα κα ζηεδάγμοκ ηδκ εζζενπυιεκδ δθζαηή αηηζκμαμθία, πενζμνίγμκηαξ ημ πμζμζηυ 

πμο θηάκεζ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ (Voiland, 2010). οκεπχξ ιεζχκμοκ ημ θαζκυιεκμ ημο 

εενιμηδπίμο ρφπμκηαξ ηδκ αηιυζθαζνα. Δπζπθέμκ, έπμοκ ηαζ ιζα έιιεζδ επίδναζδ, πμο 

ηαζ αοηή πνμηαθεί ρφλδ ζηδκ αηιυζθαζνα (Voiland, 2010): Αζςνμφιεκα ζςιαηίδζα ζηδκ 

αηιυζθαζνα ιζαξ νοπαζιέκδξ πενζμπήξ βίκμκηαζ πονήκεξ ζοιπφηκςζδξ ηςκ οδναηιχκ 

ηαζ ζοκηεθμφκ ζηδ δδιζμονβία κεθχκ. ηα κέθδ αοηά, μζ ζηαβυκεξ ηδξ οβναζίαξ έπμοκ 

ιζηνυηενδ δζάιεηνμ ζε ζπέζδ ιε ιζα ιδ νοπαζιέκδ πενζμπή. Καηά αοηυκ ημκ ηνυπμ 

αολάκεηαζ δ δθζαηή αηηζκμαμθία πμο ακαηθάηαζ απυ ηα ζφκκεθα, δδθαδή αολάκεηαζ δ 

ακαηθαζηζηυηδηα ηςκ ζφκκεθςκ. Ζ έιιεζδ αοηή επίδναζδ ηςκ SOx δεκ έπεζ 

πμζμηζημπμζδεεί ιε αηνίαεζα, υιςξ οπάνπμοκ εηηζιήζεζξ υηζ είκαζ ζδιακηζηή 

(Κςκζηακημπμφθμο, 2013). 

 

 Αηζάιε 

Ζ καοηζθία εηπέιπεζ αζεάθδ ςξ ιένμξ ηςκ αζςνμφιεκςκ ζςιαηζδίςκ. Ζ αζεάθδ, υηακ 

ανίζηεηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα, θυβς ημο ιαφνμο πνχιαηυξ ηδξ, εκζζπφεζ ημ θαζκυιεκμ ημο 

εενιμηδπίμο, αολάκμκηαξ ηδκ απμννυθδζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ εκχ πανάθθδθα 

ζηζάγεζ ηαζ ρφπεζ ηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ πμο ανίζηεηαζ απυ ηάης. 

 

 Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα CO2 

Σμ CO2 είκαζ ημ ζδιακηζηυηενμ αένζμ ημο εενιμηδπίμο πμο εηπέιπεηαζ απυ ηδ καοηζθία ζε 

υνμοξ πμζμηήηςκ αθθά ηαζ ζε υνμοξ ζοκεζζθμνάξ ζηδκ παβηυζιζα εένιακζδ. 

Δηηυξ απυ ηζξ επζπηχζεζξ ηςκ SOx, αζεάθδξ, CO2, μζ εηπμιπέξ ηςκ πθμίςκ επζδνμφκ ηαζ 

ζημ ηθίια ιέζς:  

1. Μεηααμθχκ ζηα κέθδ 

2. Δκίζποζδξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ 
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2.4.1 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΑ ΝΔΦΖ 

 

• Μπμνμφκ κα εκημπζζημφκ ςξ επζιδηοιέκεξ κεθζηέξ ιμνθέξ ζε δμνοθμνζηέξ εζηυκεξ 

(εζηυκα 6), βκςζηέξ ςξ ίσνη πλοίων (ship tracks) (Φεζδάξ, 2014). 

• Δπδνεάγμοκ νευικά σςστήματα μεγαλύτεπηρ κλίμακαρ ιεηά απυ δζαζπμνά. 

 

 Ίρλε πινίσλ (ship tracks) 

 

Δηθόλα 6: Ίπκδ πθμίςκ ζηδκ κυηζα Αθάζηα 

 

Οζ εηνμέξ εηπμιπχκ απυ πθμία απμηεθμφκ ηδκ πζμ παναηηδνζζηζηή πενίπηςζδ 

επίδναζδξ ηςκ αενμθοιάηςκ ζηδ θεοηάοβεζα (ακαηθαζηζηυηδηα) ηςκ κεθχκ βζαηί δ 

θεοηάβεζα ηςκ κεθχκ ελανηάηαζ απυ ημ μπηζηυ πάπμξ ηαζ αοηυ ελανηάηαζ απυ ημ 

πενζεπυιεκμ ημο κέθμοξ ζε κενυ ηαζ ημ ιέβεεμξ ηςκ οδνμζηαβμκζδίςκ (Φεζδάξ, 2014). 

Οζ εηπμιπέξ ηςκ πθμίςκ πνμζεέημοκ πονήκεξ ζοιπφηκςζδξ ζηα κέθδ επμιέκςξ 

αολάκμοκ ημκ ανζειυ ηςκ οδνμζηαβμκζδίςκ ηςκ κεθχκ, άνα ιεζχκμοκ ημ ιέβεεμξ ηςκ 

οδνμζηαβμκζδίςκ ηςκ κεθχκ, ιε απμηέθεζια κα αολάκμοκ ημ μπηζηυ πάπμξ, έηζζ 

αολάκμοκ ηδ θεοηαφβεζα. 

Οζ εηπμιπέξ ηςκ πθμίςκ αολάκμοκ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ πονήκςκ ζοιπφηκςζδξ έςξ ηαζ 

πάκς απυ 10 θμνέξ απυ αοηή ημο ηαεανμφ αένα. 

Καεχξ, ημ μθζηυ πμζυ ηςκ οδναηιχκ δεκ αθθάγεζ, ημ κενυ ζε ιμθοζιέκα κέθδ 

ηαηακέιεηαζ ζε έκα ιεβαθφηενμ ανζειυ ιζηνυηενςκ οδνμζηαβυκςκ. 

Αολάκεηαζ δ δζάνηεζα γςήξ ηςκ κεθχκ (πάκς απυ ιζα διένα) ηαζ δ ακαηθαζηζηυηδηα ημοξ. 
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 Νεθηθά ζπζηήκαηα κεγαιύηεξεο θιίκαθαο 

Οζ εηνμέξ εηπμιπχκ απυ πθμία ακαιζβκφμκηαζ ιε ημκ πενζαάθθμκηα αένα επδνεάγμκηαξ 

ηα βφνς κέθδ ζε ιεβαθφηενδ πςνζηή ηθίιαηα απυ αοηή ηςκ ζπκχκ ηςκ 

πθμίςκ(Φεζδάξ,2014). 

Γζα ηδκ πμζμηζημπμίδζδ ηδξ επίδναζδξ, απαζημφκηαζ ιμκηέθα ηαζ δμνοθμνζηέξ 

παναηδνήζεζξ. 

Οζ πνμζμιμζχζεζξ ιμκηέθςκ έδεζλακ υηζ: 

α) δ επίδναζδ ηςκ εηπμιπχκ ηςκ πθμίςκ ζηα κέθδ πενζμνίγεηαζ ζηα παιδθά κέθδ (0 -1.5 

km). 

Πενζμπέξ ςηεακχκ ιε ιεβάθδ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ παιδθχκ κεθχκ επδνεάγμκηαζ 

πενζζζυηενμ απυ ηζξ εηπμιπέξ ηςκ πθμίςκ. 

α) Δκχ ημ πενζεπυιεκμ ημο κέθμοξ ζε κενυ αολάκεηαζ εθάπζζηα, ημ ιέβεεμξ ηςκ 

οδνμζηαβυκςκ ιεζχκεηαζ ιε απμηέθεζια ημ μπηζηυ πάπμξ ηςκ κεθχκ κα αολάκεηαζ 5–

10% 

β) Αολάκεηαζ ηαζ ημ μπηζηυ πάπμξ ηςκ αενμθοιάηςκ πάκς απυ ημοξ ςηεακμφξ 8-10% ιε 

ζοκέπεζα ηδκ αολδιέκδ ζηέδαζδ ηδξ εζζενπυιεκδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ απυ ηα 

αενμθφιαηα ηςκ πθμίςκ. 

 

 

2.4.2 ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ (radiative forcing) 

 

Ζ εκίζποζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ (radiative forcing) μνίγεηαζ ςξ δ δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ πμο δέπεηαζ δ βδ απυ ηδκ αηηζκμαμθία πμο εηπέιπεηαζ ηαζ ακαηθάηαζ πίζς 

ζημ δζάζηδια (Φεζδάξ, 2014). 

Ζ εεηζηή εκίζποζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ (πενζζζυηενδ εζζενπυιεκδ αηηζκμαμθία) εενιαίκεζ ημκ 

πθακήηδ εκχ δ ανκδηζηή ηδξ εκίζποζδ (πενζζζυηενδ ελενπυιεκδ αηηζκμαμθία) ημκ ρφπεζ. 

Οζ εηπμιπέξ ηςκ πθμίςκ (CO2, SO2, NOx ηαζ O3) αολάκμοκ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ αενίςκ 

ημο εενιμηδπίμο (CO2, CH4 ηαζ O3), ηαζ ηςκ αενμθοιάηςκ (ηονίςξ εεζςδχκ εκχζεςκ, 

SO4), πνμηαθχκηαξ ακηίζημζπα εεηζηή ηαζ ανκδηζηή άιεζδ εκίζποζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ 

(Πίκαηαξ 4). 

Σα αενμθφιαηα ηςκ πθμίςκ πνμηαθμφκ ιζα ζδιακηζηή έιιεζδ εκίζποζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ 

ιέζς ηδξ επίδναζδξ ζηδ ιζηνμθοζζηή ηςκ κεθχκ. 
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H ρφλδ θυβς ιεηααμθήξ ηςκ κεθχκ (έιιεζδ ανκδηζηή εκίζποζδ αηηζκμαμθίαξ) οπενηενεί 

ζδιακηζηά ηδξ εένιακζδξ θυβς εηπμιπχκ CO2 ή υγμκημξ απυ πθμία (άιεζδ εεηζηή 

εκίζποζδ αηηζκμαμθίαξ), πνμηαθχκηαξ ζοκμθζηά ανκδηζηή ηαεανή εκίζποζδ αηηζκμαμθίαξ 

(ρφλδ) ζήιενα. 

Ζ ζοκεζζθμνά ηςκ αενμθοιάηςκ ηςκ πθμίςκ ζηδκ έιιεζδ εκίζποζδ αηηζκμαμθίαξ είκαζ 

ιεβάθδ (έςξ 39%) ηαεχξ μζ εηπμιπέξ αοηέξ απεθεοεενχκμκηαζ ζε ηαεανέξ εαθάζζζεξ 

πενζμπέξ ιε ιεβάθδ ζοπκυηδηα παιδθχκ κεθχκ ηαζ δ επίδναζδ ηςκ αενμθοιάηςκ είκαζ 

ιεβαθφηενδ πάκς απυ ηδ ζημφνα εαθάζζζα επζθάκεζα απυ υηζ πάκς απυ ηδ λδνά. 

 

Πίλαθαο 4: Δπίδναζδ ηςκ εηπμιπχκ ηςκ πθμίςκ ζηδκ εκίζποζδ αηηζκμαμθίαξ 

  
Δθπνκπέο Δπίδξαζε Υξόλνο Υσξ.θιίκαθα RF % 

Α
έξ

ηα
 

CO2 Άιεζδ >100 ζτθ Παβηυζιζα  + 2.2 

SO2 
Παναβςβή 

SO4 

Κάποιεσ 
θμζρεσ 

Πενζθενεζαηή  -   

NOx 

Παναβςβή 
O3 

Κάποιεσ 
θμζρεσ 

Πενζθενεζαηή  + 43 

Καηαζηνμθή 
CH4 

 10 ζτθ Παβηυζιζα  - 20 

Α
ε
ξ

ν
ι
ύ

κ
α

ηα
 SO4 Άιεζδ 

Ημζρεσ ι 
εβδομάδεσ 

Πενζθενεζαηή  - 8 

Αζεάθδ Άιεζδ Ημζρεσ Πενζθενεζαηή 0 Δθάπ. 

HC Άιεζδ Ημζρεσ Πενζθενεζαηή 0 Δθάπ. 

Αενμθφιαηα Έιιεζδ Ημζρεσ Πενζθενεζαηή  - 39 
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2.5 ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

Ζ ηαεανή επίδναζδ ημο ζοκυθμο ηςκ εηπμιπχκ ηδξ καοηζθίαξ (CO2, NOx, SO2, PM) ζημ 

ηθίια ζήιενα είκαζ υηζ ρφπμοκ ηδκ αηιυζθαζνα (Fuglestvedt et al., 2009). Γζα ημκ θυβμ 

αοηυ οπάνπμοκ θςκέξ πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ δεκ είκαζ απαναίηδημ κα θδθεμφκ ιέηνα 

πενζμνζζιμφ ηςκ εηπμιπχκ CO2 αθθά ηαζ ηςκ οπμθμίπςκ νφπςκ απυ ηδ καοηζθία ή 

ημοθάπζζημκ ηα ιέηνα αοηά δεκ πνέπεζ κα είκαζ πμθφ αοζηδνά. (οννάημξ 2014, Έλανπμξ 

2013, Κμοημφζδ 2014) 

Οζ οπμζηδνζηηέξ ηδξ άπμρδξ αοηήξ εα πνέπεζ πάκηςξ κα ζοκεηηζιήζμοκ υηζ ημ SO2 ηαζ ημ 

CO2 θεζημονβμφκ ζε πμθφ δζαθμνεηζηέξ πνμκζηέξ ηθίιαηεξ. Σα ζςιαηίδζα εεζζηχκ 

παναιέκμοκ ζηδκ αηιυζθαζνα βζα θίβεξ ιένεξ (δζαζπχκηαζ βνήβμνα). Σμ CO2 παναιέκεζ 

ζηδκ αηιυζθαζνα βζα 5 έςξ 200 έηδ (είκαζ ζπεηζηά αδνακέξ). οκεπχξ, μζ επζπηχζεζξ ζημ 

ηθίια απυ έκα ιυνζμ CO2 πμο εηπέιθεδηε ζήιενα εα ζοκεπίζμοκ κα οθίζηακηαζ βζα 

πμθθαπθάζζμ πνυκμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ρφλδ πμο εα πνμηαθέζεζ έιιεζα έκα ιυνζμ SO2. 

Ακαιέκεηαζ θμζπυκ υηζ δ εένιακζδ απυ ημ CO2 εα επζηναηήζεζ ζε ιεβαθφηενδ πνμκζηή 

ηθίιαηα (Fuglestvedt et al., 2009). 

 

 

2.6 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

 Ομείδηα ηνπ ζείνπ SOx 

Με ηδκ πανμοζία οβναζίαξ ηαζ ηάπμζμο ηαηαθφηδ υπςξ ημ δζμλείδζμ ημο αγχημο, ημ 

δζμλείδζμ ημο εείμο μλεζδχκμκηαζ ζε εεζζηυ μλφ, δζαδζηαζία πμο υηακ θαιαάκεζ πχνα ζηδκ 

αηιυζθαζνα δδιζμονβεί ημ θαζκυιεκμ ηδξ υλζκδξ ανμπήξ. Ζ υλζκδ ανμπή επζθένεζ 

ηαηαζηνμθζηά απμηεθέζιαηα ζε μζημζοζηήιαηα, ηαθθζένβεζεξ, πμθζηζζηζηά ικδιεία ηαζ 

πενζμοζζαηά ζημζπεία ηςκ πμθζηχκ. Σμ έδαθμξ αθάπηεηαζ ζμαανά. Οζ θίικεξ ηαζ ηα 

πμηάιζα βίκμκηαζ υλζκα υηακ ημ κενυ ηαζ ημ έδαθμξ πμο ηα πενζαάθθμοκ δεκ ιπμνμφκ κα 

ελμοδεηενχζμοκ ηζξ υλζκεξ εκχζεζξ πμο οπάνπμοκ ζηδκ υλζκδ ανμπή ηαζ απεθεοεενχκεηαζ 

άνβζθμξ πμο είκαζ πμθφ ημλζηυξ. Πμθθέξ εδάθζεξ ιμνθέξ γςήξ δεκ ακηέπμοκ ημ παιδθυ pH 

ηαζ ελμκηχκμκηαζ. Ακάθμβα ιε ημ pH ηαζ ημ πνυκμ έηεεζδξ ιπμνεί κα δζαανχζεζ ιέηαθθα 

ηαζ κα επζδνάζεζ ζηα δμιζηά οθζηά. Γζα πανάδεζβια, είκαζ βκςζηυ υηζ ημ ιάνιανμ (CaCO3) 

απμννμθά SO2 ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζε βφρμ (CaSO4). Ο βφρμξ είκαζ πμθφ πενζζζυηενμ 

οδαημδζαθοηυξ απυ ημ ιάνιανμ, ιε απμηέθεζια κα παναζφνεηαζ απυ ηδ ανμπή. Δπίζδξ, 

μ ιμνζαηυξ υβημξ ημο βφρμο είκαζ ιεβαθφηενμξ απυ αοηυκ ημο ιανιάνμο, ιε απμηέθεζια 
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κα πνμηαθμφκηαζ νςβιέξ ζημ ιάνιανμ. Δπίζδξ ηα μλέα δζαθφμοκ ηαζ εκενβμπμζμφκ αανέα 

ιέηαθθα ηαζ άθθεξ ημλίκεξ ιε αηυιδ πεζνυηενα απμηεθέζιαηα. (Ακδνίηζμξ, 2014, 

Μπμοθακηγάξ, 2014, πακμφ, 2014) 

 

 Ομείδηα αδώηνπ NOx 

Σα ηονζυηενα μλείδζα ημο αγχημο πμο πανάβμκηαζ ηαηά ηδκ ηαφζδ είκαζ ημ ιμκμλείδζμ ηαζ 

ημ δζμλείδζμ ημο αγχημο. Σμ παναηηδνζζηζηυ ηςκ μλεζδίςκ ημο αγχημο είκαζ υηζ 

ζοκεζζθένμοκ ζημκ ζπδιαηζζιυ ημο θςημπδιζημφ κέθμοξ ζηδκ αηιυζθαζνα ηςκ πυθεςκ. 

Σμ θςημπδιζηυ κέθμξ δδιζμονβείηαζ υηακ ηα NOx ηαζ άηαοζημζ οδνμβμκάκεναηεξ, ιε ιζα 

ζεζνά πμθφπθμηςκ πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ πανμοζία θςηυξ ηαηαθήβμοκ ζηδ δδιζμονβία 

υγμκημξ (O3) ηαζ ιζαξ ιεβάθδξ πμζηζθίαξ άθθςκ μνβακζηχκ μοζζχκ. Σμ θςημπδιζηυ κέθμξ 

έπεζ ςξ απμηέθεζια ηαηαζηνμθή ηςκ θφθςκ ζηα θοηά ηαζ ζηα δέκηνα (Έλανπμξ 2013). 

 

 Αησξνύκελα ζσκαηίδηα θαπλνύ PM 

Ζ εηπμιπή ζςιαηζδίςκ ηαπκμφ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ πμζηίθα πνμαθήιαηα ζημ 

ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια πμο ελανηχκηαζ απυ ημ ιέβεεμξ ηςκ ζςιαηζδίςκ αοηχκ. Σα 

ζςιαηίδζα ιε δζάιεηνμ 7-10ιm πέθημοκ ηαηεοεείακ ζημ έδαθμξ ελαζηίαξ ημο αάνμοξ ημοξ 

ηαζ δδιζμονβμφκ πνμαθήιαηα ζηδκ πθςνίδα ηαεχξ ιεζχκμοκ ηδκ απμννυθδζδ δζμλεζδίμο 

ημο άκεναηα ηαζ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ απυ ηα θφθθα ηςκ θοηχκ. Δπζπθέμκ δδιζμονβμφκ 

πνμαθήιαηα δζάανςζδξ ζε ηηήνζα ηαζ ικδιεία θυβς ηδξ αολδιέκδξ ημλζηυηδηαξ ημοξ ηαζ 

ηςκ δζαανςηζηχκ πδιζηχκ μοζζχκ πμο πενζέπμοκ (οννάημξ 2014, Έλανπμξ 2013, 

Κμοημφζδ 2014, Κςκζηακημπμφθμο, 2013). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 
 

3. ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΟΠΛΟΗΧΝ ΣΟΤ 

ΔΚΠΔΜΠΟΜΔΝΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΡΤΠΟΤ 
 

 

3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Ζ επίδναζδ ηςκ αένζςκ νφπςκ απυ ηδ Ναοηζθία δεκ έπεζ ημπζηυ παναηηήνα αθμφ ηα 

πθμία ανίζημκηαζ ζε ζοκεπή ηίκδζδ ακά ημκ ηυζιμ. Χζηυζμ, ηα ίδζα ηα αένζα επζδνμφκ ζε 

δζαθμνεηζηέξ πςνζηέξ ηθίιαηεξ. Έηζζ, μνζζιέκα αένζα επζδνμφκ ζε ιζηνή απυζηαζδ απυ 

ηδκ πδβή ημοξ, εκχ άθθα επεηηείκμκηαζ ζε ιεβαθφηενδ έηηαζδ, πνμηαθχκηαξ παβηυζιζα 

επίδναζδ.  

φιθςκα ιε ζημζπεία πμο είπακ πανμοζζαζηεί ζημ Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ, ημ 72% ηςκ 

εηπμιπχκ CO2 απυ ημκ ημιέα ηςκ ιεηαθμνχκ πνμένπεηαζ απυ μπήιαηα, ημ 13,9% απυ 

ηδκ καοηζθία ηαζ ημ 10,8% απυ ηζξ εκαένζεξ ιεηαθμνέξ 

(http://www.kathimerini.gr/814623/article/epikairothta/perivallon/neos-kanonismos-gia-tis-

ekpompes-co2-apo-ploia-sthn-eyrwph), ιε ηα αενμπθάκα κα έπμοκ ιαηνάκ ηζξ ορδθυηενεξ 

εηπμιπέξ ακά ηυκμ – πζθζυιεηνμ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηδ Δζηυκα 7.  

Δηθόλα 7: Αένζμζ νφπμζ δζαθμνεηζηχκ ιέζςκ ιεηαθμνάξ παβημζιίςξ (οννάημξ,2014). 

 

http://www.kathimerini.gr/814623/article/epikairothta/perivallon/neos-kanonismos-gia-tis-ekpompes-co2-apo-ploia-sthn-eyrwph
http://www.kathimerini.gr/814623/article/epikairothta/perivallon/neos-kanonismos-gia-tis-ekpompes-co2-apo-ploia-sthn-eyrwph
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Οζ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (CO2) απυ ηδ καοηζθία εηηζιάηαζ υηζ ακένπμκηαζ 

ζήιενα ζημ 4 έςξ 5% ηςκ παβηυζιζςκ εηπμιπχκ. Δπίζδξ, μζ εηπμιπέξ ηαοζαενίςκ 

απυ ηα πθμία δίκμοκ ημ 18 έςξ 30% ημο ζοκυθμο ηςκ μλεζδίςκ ημο αγχημο ηαζ ημ 9% ηςκ 

μλεζδίςκ ημο εείμο παβημζιίςξ (Schrooten 2009, Vidal 2009).Μμθμκυηζ μ έθεβπμξ ηςκ 

νφπςκ ηςκ αοημηζκήηςκ ηαζ ηςκ θμζπχκ πδβχκ παναβςβήξ ηαοζαενίςκ έπεζ ακαπηοπεεί 

ηαζ εθανιμζηεί ηα ηεθεοηαία ζανάκηα πνυκζα ιε πμθφ εεηζηά απμηεθέζιαηα, εκημφημζξ δ 

ακάβηδ παναημθμφεδζδξ ηαζ πενζμνζζιμφ ηςκ νφπςκ ηδξ παβηυζιζαξ καοηζθίαξ 

δζαθάκδηε ηα ηεθεοηαία πνυκζα (πήια 1). Ζ ζοιαμθή ηςκ πθμίςκ ηαζ ηςκ θζιακζχκ ζηδκ 

αηιμζθαζνζηή ιυθοκζδ είκαζ ζδιακηζηή ηαζ αολάκεηαζ ζοκεπχξ ιε ηδκ ακάπηολδ ημο 

εαθαζζίμο ειπμνίμο ηαζ ημο ημονζζιμφ. ε μνζζιέκεξ πυθεζξ ηαζ θζιάκζα, δ νφπακζδ απυ 

ηα πθμία είκαζ δ ηονζυηενδ πδβή νφπςκ (Παπακδνίημξ, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1: οκεζζθμνά Ναοηζθίαξ ζε CO2 (Second IMO GHG Study,2009) 

 

Οζ εηπμιπέξ νφπςκ ελαζηίαξ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ πθμίςκ δεκ είκαζ ζζυπςνα 

ηαηακειδιέκεξ αθθά ζοβηεκηνχκμκηαζ ζηζξ αηημβναιιέξ ηαζ ζηζξ εαθάζζζεξ μδμφξ. Έπεζ 

απμηζιδεεί πςξ δ παναβςβή ηςκ αένζςκ νφπςκ βίκεηαζ ζημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ 

πενίπμο 55-77% ημο ζοκυθμο (Hulskotte & Gon, 2010 / Lowles, 1998), ζε πενζμπέξ ημκηά 

ζηδκ αηηή ηαζ ηα θζιάκζα. Σα πθμία αηυια ηαζ υηακ δεκ ηζκμφκηαζ ζηα ακμζηηά πεθάβδ, 

πανάβμοκ αένζμοξ νφπμοξ. 

φιθςκα ιε ένεοκα (Buhaug, 2009), ιεηαλφ 1990 ηαζ 2007, μζ εηπμιπέξ ηςκ ααζζηχκ 

νφπςκ (NOx, SO2, PM) ηαζ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο (ηονίςξ CO2) απυ ηδκ παβηυζιζα 
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καοηζθία αολήεδηακ απυ 585 ζε 1.096 εηαημιιφνζα ηυκμοξ. Όζμκ αθμνά ηα αένζα ημο 

εενιμηδπίμο οπμθμβίζηδηε (Psaraftis,2009) υηζ μζ εηπμιπέξ CO2 απυ ηδκ παβηυζιζα 

καοηζθία ακήθεακ ζε 943.5 εηαημιιφνζα ηυκμοξ ημ 2007, εκχ ζφιθςκα ιε έηεεζδ ημο 

TRT International LTD, ημ 2007, δ παβηυζιζα ηαηαβναθή ηςκ εηπμιπχκ CO2 απυ ηδ 

καοηζθία ημ 2006 ακήθεε ζε πενίπμο 1 δζζεηαημιιφνζμ ηυκμοξ (TRT, 2007). 

H πναβιαηζηή ηθίιαηα εηπμιπχκ απυ ηδ καοηζθία είκαζ ζπεδυκ ηνεζξ θμνέξ ορδθυηενδ 

απυ υηζ πίζηεοακ παθαζυηενα, ζφιθςκα ιε ιζα ιεθέηδ ημο ΟΖΔ πμο δζέννεοζε ζηδκ 

Guardian ημ 2010. Τπμθμβίγεηαζ υηζ μζ εηήζζεξ εηπμιπέξ απυ ημκ ειπμνζηυ παβηυζιζμ 

ζηυθμ έπμοκ ήδδ θηάζεζ ημοξ 1.12 δζζεηαημιιφνζα ηυκμοξ CO2, ή πενίπμο 4.5 % ημο 

ζοκυθμο ηςκ παβηυζιζςκ εηπμιπχκ ημο ηονζυηενμο αένζμο ημο εενιμηδπίμο (Wright, 

2013). Οζ ηεθεοηαίεξ ιεθέηεξ δείπκμοκ υηζ μζ εηπμιπέξ CO2 απυ ηδ καοηζθία ακαιέκεηαζ κα 

αολδεμφκ ηαηά 30% ιέπνζ ημ 2020. 

 

3.2 Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑ ΣΟΤ ΔΚΠΔΜΠΟΜΔΝΟΤ 

ΑΔΡΗΟΤ ΡΤΠΟΤ 
 

Οζ ηενιαηζημί ζηαειμί ηνμοαγζενυπθμζςκ ζοπκά ανίζημκηαζ ζε άιεζδ βεζηκίαζδ ιε ηέκηνα 

πυθεςκ ιε ημοξ πμθοζφπκαζημοξ δνυιμοξ ηαζ ηζξ πθαηείεξ ημοξ μπμίμοξ επζζηέπημκηαζ 

ηαεδιενζκά πζθζάδεξ πμθίηεξ ηαζ ημονίζηεξ. Όζμ ηα ηνμοαγζενυπθμζα παναιέκμοκ ζημ 

θζιάκζ, μζ ιδπακέξ ημοξ ζοκεπίγμοκ, κα θεζημονβμφκ, βζα κα ακηαπμηνζεμφκ ζηδ ιεβάθδ 

ακάβηδ εκένβεζαξ ηςκ εηηεηαιέκςκ λεκμδμπεζαηχκ ηαζ ακαροπζηχκ οπμδμιχκ ημο 

ζηάθμοξ, δ μπμία είκαζ ζοβηνίζζιδ ιε ηζξ εκενβεζαηέξ ακάβηεξ ιζαξ ιζηνήξ πυθδξ! Σα 

πθμία ηαίκε ηαφζζια ηα μπμία είκαζ 3500 θμνέξ πζμ “ανχιζηα” απυ ημ πεηνέθαζμ 

αοημηζκήηςκ, ζε ακηίεεζδ υιςξ ζηα αοημηίκδηα ηαζ ηα θμνηδβά δεκ εθανιυγεηαζ 

ιεηεπελενβαζία ηςκ ηαοζαενίςκ. Χξ εη ημφημο, ηα ηνμοαγζενυπθμζα ζοιαάθθμοκ 

ζδιακηζηά ζηδκ ημπζηή αηιμζθαζνζηή νφπακζδ, δ μπμία υπζ ιυκμ πνμηαθεί ζμαανά 

πνμαθήιαηα οβείαξ αθθά ηαζ ζμαανά πνμαθήιαηα ζημ ηθίια ηαζ ζημ πενζαάθθμκ. Ο 

ηθάδμξ ημονζζιμφ ιε ηνμοαγζενυπθμζμ ακαπηφζζεηαζ ναβδαία ηαζ ηάεε πνυκμ 

ηαηαβνάθμκηαζ κέα νεηυν νοειχκ ακάπηολδξ. Αοηυ μδδβεί ζε παναββεθίεξ υθμ ηαζ 

ιεβαθφηενςκ πθμίςκ ηαζ ζε ιεβαθφηενμοξ ζηυθμοξ ηάεε πνυκμ 

(http://www.zougla.gr/zouglaport/port%20various/article/sti-vouli-i-atmosferiki-ripansi-apo-

plia).Δζδζηυηενα, υθεξ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ ηνμοαγζενυπθμζςκ είκαζ οπεφεοκεξ βζα 

εηπμιπέξ αηιμζθαζνζηχκ νφπςκ ηαζ ζδζαίηενα (οννάημξ, 2014): 

1. H πθεφζδ. 

2. H ηίκδζδ εκηυξ ημο θζιακζμφ. 

http://www.zougla.gr/zouglaport/port%20various/article/sti-vouli-i-atmosferiki-ripansi-apo-plia
http://www.zougla.gr/zouglaport/port%20various/article/sti-vouli-i-atmosferiki-ripansi-apo-plia
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3. Oζ θεζημονβίεξ ηαηά ηδκ παναιμκή ζημ αβηονμαυθζμ (υπςξ μ θςηζζιυξ, δ 

εένιακζδ, δ ρφλδ, μ αενζζιυξ, ηθπ.), δ θυνηςζδ ηαζ εηθυνηςζδ 

δελαιεκυπθμζςκ. 

4. Oζ ενβαζίεξ ζοκηήνδζδξ/ ηαηαζηεοήξ/ δζάθοζδξ ηςκ πθμίςκ, μζ μπμίεξ θαιαάκμοκ 

πχνα ζε κεχνζα ηα μπμία ανίζημκηαζ ζοπκά ημκηά ζε πμθθά θζιάκζα, είκαζ επίζδξ 

οπεφεοκεξ βζα εηπμιπέξ αηιμζθαζνζηχκ νφπςκ, ηονίςξ ζηυκδξ, ζςιαηζδίςκ, 

αενίςκ (π.π. απυ ζοβημθθήζεζξ), αενμθφιαηα. 

5. Βαζζηυ πνυαθδια είκαζ μζ εηπμιπέξ πηδηζηχκ μνβακζηχκ εκχζεςκ απυ ηδκ 

απμθίπακζδ ιεηάθθςκ ηαζ ηζξ ααθέξ. Όζμκ αθμνά ημκ ηαεανζζιυ ηδξ επζθάκεζαξ 

ηςκ ζηαθχκ, ηδκ αθαίνεζδ πνςιάηςκ, ηζξ αθθαβέξ ηςκ ακμδίςκ ρεοδανβφνμο, 

ηαζ ηζξ ααθέξ, μζ ηφνζεξ εηπμιπέξ είκαζ ζηυκδ (απυ ηδκ αιιμαμθή, ηδ θείακζδ 

ηθπ.) ηαζ δζαθφηεξ, μζ μπμίμζ πενζέπμοκ πηδηζηέξ μνβακζηέξ εκχζεζξ ηαζ 

επζηίκδοκμοξ αένζμοξ. 

6. Σέθμξ, ααζζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ηςκ πθμίςκ, πανάβμοκ αιίακημ, αανέα ιέηαθθα, 

οδνμβμκάκεναηεξ ηαζ μοζίεξ πμο ηαηαζηνέθμοκ ημ υγμκ. 

7. Δηπμιπέξ ιπμνμφκ επίζδξ κα πνμένπμκηαζ απυ ηδκ απμηέθνςζδ απμαθήηςκ ζημ 

πθμίμ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, δζμλίκεξ ηαζ άθθα αανέα ιέηαθθα απεθεοεενχκμκηαζ 

ζηδκ αηιυζθαζνα.  

 

3.3 Ζ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Ζ καοηζθία επζιενίγεηαζ ζε πμθθά ηιήιαηα, υπςξ ημο ειπμνεφιαημξ, ηδξ ιεηαηίκδζδξ 

επζααηχκ, ηδξ ηνμοαγζέναξ η.α. Σμ ηιήια ηδξ ηνμοαγζέναξ αθμνά ιεηαηζκήζεζξ 

ακενχπςκ βζα ηαεανά ημονζζηζημφξ θυβμοξ (Αναιπαηγυβθμο, 2015). 

Ζ ηνμοαγζένα μνίγεηαζ ςξ «έκα ηοηθζηυ πενζδβδηζηυ ηαλίδζ, ημ μπμίμ ζακ ιέζμ ημο έπεζ ημ 

ηνμοαγζενυπθμζμ. Υαναηηδνζζηζηυ ηδξ ηνμοαγζέναξ είκαζ υηζ πνυηεζηαζ βζα ηαλίδζ ακαροπήξ, 

ημ μπμίμ λεηζκάεζ ηαζ ηεθεζχκεζ ζημ ίδζμ ζδιείμ, δδθαδή ζημ θζιάκζ αθεηδνίαξ. Φοζζηά, 

ιπμνεί κα πενζθαιαάκεηαζ ηαζ αενμπμνζηή ή άθθδ ιεηάααζδ, ηαεχξ ηαζ δζαιμκή ζε 

ημονζζηζηυ ηαηάθοια, απμηθείμκηαξ έηζζ ημκ ηακυκα ημο ημζκμφ θζιακζμφ επζαίααζδξ ηαζ 

απμαίααζδξ.» (Ζβμοιεκάηδξ, η.α.,1998) 

Ο ημονζζιυξ ηαζ δ ηνμοαγζένα απμηεθμφκ ζδιακηζηυ πανάβμκηα μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ 

ηαζ ζδιακηζηή πδβή εζυδςκ βζα ηα θζιάκζα πνμμνζζιμφ (Δζηυκα 7). ηδκ Δθθάδα 

παναηδνείηαζ ζοκεπυιεκδ αφλδζδ ημο ημονζζηζημφ θαζκμιέκμο ηαζ ηδξ ηνμοαγζέναξ. Ζ 

βεςβναθζηή ηδξ εέζδ, ημ ιεζμβεζαηυ ηθίια, μ ιεβάθμξ ανζειυξ κδζζχκ, δ ιεβάθδ 
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αηημβναιιή αθθά ηαζ μζ πχνμζ ζζημνζημφ ηαζ ανπαζμθμβζημφ πενζεπμιέκμο απμηεθμφκ 

πανάβμκηεξ πμο εοκμμφκ ημκ ημιέα ηδξ ηνμοαγζέναξ ζηδκ Δθθάδα 

(https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2017/09/limania_krouaziera_final.pdf). 

Πανυθα αοηά, ημ ζφκμθμ ηςκ θζιέκςκ ηδξ Δθθάδαξ είκαζ ιυκμ 8 θζιάκζα, ηα μπμία 

ζοβηεκηνχκμοκ ημ 80-85% ηδξ οπμδμπήξ ηνμοαγζενυπθμζςκ βζα εθθζιεκζζιυ ηδξ πχναξ 

(ΔΛΣΑΣ, 2009). ηυπμξ ηδξ Δθθάδαξ είκαζ δ ακάπηολδ θζιέκςκ βζα κα έπμοκ ηζξ 

απαναίηδηεξ οπμδμιέξ θζθμλεκίαξ ηνμοαγζενυπθμζςκ χζηε κα εηιεηαθθεοηεί ζημ έπαηνμ 

ηζξ εοηαζνίεξ πμο δδιζμονβμφκηαζ (https://www.dianeosis.org/wp- 

content/uploads/2017/09/limania_krouaziera_final.pdf ). 

Ζ Μεζυβεζμξ απμηεθεί ηδκ δεφηενδ ιεβαθφηενδ αβμνά ηνμοαγζέναξ ζημκ ηυζιμ, ιεηά ηδκ 

Κανασαζηή, ηαζ ηαηά ηδκ πενίμδμ 2010-2017 ζδιεζχεδηε αφλδζδ ηδξ ηνμοαγζέναξ ζημ 

23%, δζυηζ ηα πενζζζυηενα θζιάκζα απυ ηα 42 ηδξ πχναξ, ήηακ αδφκαημ κα θζθμλεκήζμοκ 

πμθφ ιεβάθα ηνμοαγζενυπθμζα (http://www.iefimerida.gr/news/366424/kroyaziera-i-

hameni-eykairia-gia-tin-ellada-pos-i-varkeloni-vgazei-ta-diplasia-esoda). 

Ο ημιέαξ ηδξ ηνμοαγζέναξ πνμζθένεζ μζημκμιζηά, πενζααθθμκηζηά ηαζ ημζκςκζηά μθέθδ 

ζηδκ ημπζηή ημζκςκία ηαζ ζηδκ πχνα. Ζ ηνμοαγζένα ζοιαάθεζ ζηδκ ιείςζδ ηδξ ακενβίαξ 

ηαεχξ δδιζμονβμφκηαζ εέζεζξ απαζπυθδζδξ ηαζ έπμοιε εζζνμή πνήιαημξ ζηδκ πχνα. 

Δπίζδξ, εα οπάνπεζ ηίκδηνμ βζα ακάπθαζδ ηαζ ακαζοβηνυηδζδ πχνςκ πμο εα 

επζζηέπημκηαζ μζ ημονίζηεξ  (Papachristou , 2005). 

Σα θζιάκζα ηδξ Δθθάδαξ απμηεθμφκ εκδζάιεζμοξ ζηαειμφξ βζα υθμ ηαζ πενζζζυηενα 

ηνμοαγζενυπθμζα ηαζ μζ εηπειπυιεκμζ νφπμζ ηςκ ηνμοαγζενυπθμζςκ επδνεάγμοκ ηδκ 

βφνς πενζμπή ηςκ θζιακζχκ. 

Δπμιέκςξ, βζα ημοξ θυβμοξ πμο ακαθένεδηακ, επζθέλαιε κα επζηεκηνςεμφιε ζηα 

ηνμοαγζενυπθμζα επεζδή απμηεθεί έκακ ημιέα πμο δζαεέηεζ πνμμπηζηή ακάπηολδξ ηαζ μζ 

εηπμιπέξ ημοξ επδνεάγμοκ ηζξ πανάηηζεξ πενζμπέξ.  

 

 

https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2017/09/limania_krouaziera_final.pdf
https://www.dianeosis.org/wp-%20content/uploads/2017/09/limania_krouaziera_final.pdf
https://www.dianeosis.org/wp-%20content/uploads/2017/09/limania_krouaziera_final.pdf
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Δηθόλα 7:Σα εθθδκζηά θζιάκζα ιε ηδ ιεβαθφηενδ επζζηερζιυηδηα ηνμοαγζενυπθμζςκ. Σμ 
2013 μζ επζαάηεξ αολήεδηακ ηαηά 42.9% ηαζ ηα έζμδα ιυθζξ 2.9% 

 

 

3.4 ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑ 
 

Ζ ακάπηολδ ηδξ ηνμοαγζέναξ ζημκ 21μ αζχκα είκαζ αλζμεαφιαζηδ, πανά ηδκ παβηυζιζα 

μζημκμιζηή ηνίζδ ημο 2007-08, μζ εηαζνείεξ ηαζ μζ θζιέκεξ ηνμοαγζέναξ ζοκέπζζακ κα 

ελοπδνεημφκ έκα ζηαεενά αολακυιεκμ ανζειυ επζααηχκ. Ζ ηάζδ ζοκεπίζηδηε αηυια ηαζ 

υηακ ημ αηοπέξ πενζζηαηζηυ ιε ηδ αφεζζδ ημο Costa Concordia ζηδκ Ηηαθία δδιζμφνβδζε ηδ 

ιεβαθφηενδ πενίμδμ ανκδηζηήξ δδιμζζυηδηαξ βζα ηδ αζμιδπακία ηδξ ηνμοαγζέναξ. Ο 

παβηυζιζμξ νοειυξ ακάπηολδξ ηδξ αζμιδπακίαξ είκαζ δζανηήξ ηαζ ζηαεενυξ, πανά ημοξ 

παβηυζιζμοξ, πενζθενεζαημφξ ή ημπζημφξ μζημκμιζημφξ ηφηθμοξ ακάπηολδξ ηαζ φθεζδξ. Ο 

ανζειυξ ηςκ επζααηχκ ηνμοαγζέναξ ημ 2016 ήηακ ζπεδυκ δζπθάζζμξ απυ αοηυκ πμο 

ηαηαβνάθδηε πνζκ απυ ιζα δεηαεηία ηαζ 12,8% ορδθυηενμξ απυ ημκ ανζειυ ηςκ επζααηχκ 

πμο ηαλίδεοακ πέκηε πνυκζα πνζκ (2012). οβηεηνζιέκα, ημ 2016 24,7 εηαημιιφνζα πμθίηεξ 

(CLIA Europe,2017) πναβιαημπμίδζακ ιζα ηνμοαγζένα ζε έκα απυ ηα 315 

ηνμοαγζενυπθμζα πμο πνυζθενακ επζθμβέξ ζηδ Βυνεζα Αιενζηή, Κανασαζηή, Νυηζα 

Αιενζηή, Μεζυβεζμ, Βυνεζα Δονχπδ, Αοζηναθία, Αζία, Αθνζηή. 
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Σμ πήια 2 απεζημκίγεζ ηδκ παβηυζιζα αφλδζδ ηςκ επζααηχκ πμο επέθελακ κα ηάκμοκ 

ηνμοαγζένα απυ ημ 1990 ιέπνζ ζήιενα. Αηνζαχξ 20 πνυκζα πνζκ, ημ 1997, είκαζ ημ πνχημ 

έημξ ζημ μπμίμ πενζζζυηενμζ απυ 5 εηαη. άκενςπμζ επέθελακ κα πναβιαημπμζήζμοκ ιζα 

ηνμοαγζένα. Ο ανζειυξ ηςκ επζααηχκ πμο ηαλίδεοακ εηδζίςξ ζηα ηέθδ ημο αζχκα (2000) 

ήηακ ιζηνυηενμξ απυ ημ έκα ηνίημ ηςκ ζδιενζκχκ επζααηχκ ηνμοαγζέναξ. 

Σμ 2004 ήηακ μ πνχημξ πνυκμξ πμο πενζζζυηενμζ απυ 10 εηαη. άκενςπμζ απμθάζζζακ 

κα ηάκμοκ ηνμοαγζένα. Γζα ηζξ πενζζζυηενεξ αζμιδπακίεξ, δ αναποπνυεεζιδ εζηυκα υζμ 

ηαζ δ ιαηνμπνυεεζιδ ακάπηολδ πμο ειθακίγεζ δ ηνμοαγζένα απμηεθμφκ γδθεοηά 

επζηεφβιαηα. 

 

 

ρήκα 2: Δλέθζλδ Ανζειμφ Δπζααηχκ(Cruise Market Watch,2017 ηαζ CLIA Europe ,2017) 

 
ε ιία παναηεηαιέκδ πενίμδμ παιδθήξ ακάπηολδξ ηδξ μζημκμιίαξ, ηαζ μζημκμιζηήξ ηαζ 

ημζκςκζηήξ ηνίζδξ ζε πμθθμφξ πνμμνζζιμφξ, δ ηνμοαγζένα απμηεθεί ημκ ηαπφηενα 

ακαπηοζζυιεκμ ηθάδμ ημο παβηυζιζμο ημονζζιμφ. 

φιθςκα ιε ημ Παβηυζιζμ Βανυιεηνμ Σμονζζιμφ (UNWTO ,2017) , δ γήηδζδ βζα δζεεκή 

ημονζζιυ παναιέκεζ ζζπονή πανά ηζξ πνμηθήζεζξ. Οζ δζεεκείξ αθίλεζξ ημονζζηχκ 

αολήεδηακ ημ 2016 ηαηά 3,9% ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 2015, θεάκμκηαξ ζοκμθζηά ηα 1,235 

εηαημιιφνζα. Πνυηεζηαζ βζα ημ έαδμιμ ζοκεπέξ έημξ ζηαεενήξ ακάπηολδξ ιεηά ηδκ 

παβηυζιζα μζημκμιζηή ηαζ πνδιαημπζζηςηζηή ηνίζδ ημο 2009, ιε ηα ιεβέεδ κα 

ειθακίγμκηαζ ζδζαίηενα εκεαννοκηζηά ηαζ ημ 2017 
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3.4.1 ΑΝΑΝΔΧΖ ΣΟΤ ΣΟΛΟΤ 
 

οκμθζηά, 108 πθμία παναββέθεδηακ ηαηά ηδ δεηαεηία ημο 1990 ηαζ 127 απυ ημ έημξ 2000 

έςξ ημ 2016 (Πίκαηαξ 5). Με ηζξ παναδυζεζξ ηςκ κευηεοηηςκ πθμίςκ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία 

δεηαπεκηαεηία, δ ιέζδ δθζηία ημο παβηυζιζμο ζηυθμο αββίγεζ ηα 19 έηδ. 

 

Πίλαθαο 5: Παναδυζεζξ ηαζ Παναββεθίεξ κέςκ Κνμοαγζενυπθμζςκ, 1990-2016 

 

 

 

 

 

 

 
ημ ζφκμθυ ημοξ, 134 ηνμοαγζενυπθμζα απυ ημκ ζδιενζκυ ζηυθμ εζζήθεακ ζηδκ αβμνά ημ 

2000 ή θίβμ ανβυηενα. 

Δκδεζηηζηά, δ Carnival Cruise Lines, δ ιεβαθφηενδ εηαζνεία ηνμοαγζέναξ ζημκ ηυζιμ, έπεζ 

ακακεχζεζ ημκ ζηυθμ ηδξ πνμζεέημκηαξ πενζζζυηενα απυ 30 κέα πθμία ηδκ ηεθεοηαία 

δεηαεηία (2007-2016). Ζ δεφηενδ ιεβαθφηενδ εηαζνεία ηνμοαγζέναξ, δ Royal Caribbean 

Cruise Lines (RCCL) πνςημπμνεί ζηζξ παναββεθίεξ ιεβαθφηενςκ πθμίςκ ηνμοαγζέναξ, ιε 

ηδκ ηαηδβμνία ηνμοαγζενυπθμζςκ Oasis κα θζθμλεκεί πενζζζυηενμοξ απυ 6.000 επζαάηεξ 

ηαζ πθήνςια πμο οπενααίκεζ ηζξ 2.000. διακηζηέξ είκαζ μζ επεκδφζεζξ ηυζμ απυ ηζξ 

εοβαηνζηέξ ημοξ υζμ ηαζ απυ άθθεξ εηαζνείεξ ηνμοαγζέναξ, υπςξ δ ηνίηδ ιεβαθφηενδ 

εηαζνεία ηνμοαγζέναξ, δ ΜSC, αθθά ηαζ απυ εηαζνείεξ ιε δζαθμνεηζηυ ζηυπμ, υπςξ βζα 

πανάδεζβια δ Saga, ηαζ εηαζνείεξ ιε ιζηνυηενα ηνμοαγζενυπθμζα, υπςξ δ Azamara, δ 

Crystal η.θπ. 

Σμ 2017 ειθακίγεηαζ ιεηαλφ ηςκ πζμ «επζεεηζηχκ πνυκςκ» ςξ πνμξ ηζξ παναδυζεζξ 

κευηεοηηςκ ηνμοαγζενυπθμζςκ ηαηά ηα 10 ηεθεοηαία έηδ. Ο νοειυξ αφλδζδξ ακαιέκεηαζ 

κα ζοκεπζζηεί, ιε ημκ παβηυζιζμ ζηυθμ κα θηάκεζ ηα 370 ιέπνζ ημ 2020. Σμ ζφκμθμ ηςκ 

ηθζκχκ αολήεδηε ηδκ πεκηαεηία 2011-2016 ηαηά 16,6% ηαζ ακαιέκεηαζ κα λεπενάζεζ βζα 

πνχηδ θμνά ζηδκ ζζημνία ημ μνυζδιμ ηςκ 500 εηαημιιονίςκ ημ 2017, ιε ημκ νοειυ 

ακάπηολδξ κα επζηαπφκεηαζ ηα επυιεκα πνυκζα. Με αάζδ ηα ηνμοαγζενυπθμζα πμο 
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ακαιέκεηαζ κα εζζέθεμοκ ζηδκ αβμνά, ημ 2019 μ υιζθμξ Carnival εα θεάζεζ ηα 110 πθμία 

ηαζ μ υιζθμξ RCCL ηα 51 πθμία. 

 

Πίλαθαο 6: Παναδυζεζξ Κνμοαγζενυπθμζςκ, 2017-2026(Cruise Industry News,2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ 

Σμ νοειζζηζηυ πθαίζζμ ζοιαάθεζ ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ ελεθίλεςκ ακαθμνζηά ιε ημοξ 

ηφπμοξ ηςκ παναββεθεέκηςκ πθμίςκ. Αλίγεζ κα ακαθενεμφκ δφμ ζδιακηζηέξ ελεθίλεζξ: Ζ 

πνχηδ αθμνά ηδκ ηάζδ ηδξ ιείςζδξ ηςκ νφπςκ πμο πανάβεζ δ αζμιδπακία ηαζ είκαζ 

ειθακήξ ζημ αζαθίμ παναββεθζχκ ηςκ δζαθυνςκ καοπδβείςκ ακά ημκ ηυζιμ. Απυ ηα 75 

ηνμοαγζενυπθμζα πμο έπμοκ παναββεθεεί ζηα καοπδβεία (Πίκαηαξ 6), ηα 11 εα δζαεέημοκ 

ιδπακέξ ζηακέξ κα πνδζζιμπμζήζμοκ LNG (Liquefied Natural Gas) ςξ ηαφζζιμ, ιε ηζξ 

εηαζνείεξ ηνμοαγζέναξ κα δεζιεφμκηαζ βζα αηυια πενζζζυηενα πθμία οβνμπμζδιέκμο 

αενίμο. Δπηά ηνμοαγζενυπθμζα ηαφζδξ LNG έπμοκ παναββείθεζ εηαζνείεξ ηνμοαγζέναξ πμο 

ακήημοκ ζημκ υιζθμ ηδξ Carnival, δφμ ηνμοαγζενυπθμζα έπεζ παναββείθεζ δ Royal 

Caribbean, εκχ δ MSC Cruises έπεζ ζε ελέθζλδ καοπδβζηυ πνυβναιια βζα ηδκ ηαηαζηεοή 

δφμ ηνμοαγζενυπθμζςκ ηθάζδξ World-Class, ιεηαθμνζηήξ ζηακυηδηαξ 6.850 επζααηχκ πμο 

εα ηαηακαθχκμοκ απμηθεζζηζηά LNG ςξ ηαφζζιμ. Σμκ Ημφκζμ ημο 2017, ημ κευηεοηημ 

ηνμοαγζενυπθμζμ ηδξ AIDAperla, ημ δεφηενμ ηνμοαγζενυπθμζμ ζημκ ηυζιμ πμο δζαεέηεζ 

δζπθέξ ιδπακέξ (πνήζδξ ζοιααηζημφ ηαφζζιμο ηαζ LNG ακηίζημζπα) πναβιαημπμίδζε ημ 

πανεεκζηυ ημο ηαλίδζ ζηδκ Ηζπακία, πνμζεββίγμκηαξ θζιέκεξ πμο ακαπηφζζμοκ 

πνμβνάιιαηα ακεθμδζαζιμφ πθμίςκ ιε ηαφζζιμ LNG, εκχ ημ 2021 δ AIDA Cruises (ημο 

μιίθμο Carnival) ζημπεφεζ κα απμηεθέζεζ ηδκ πνχηδ εηαζνεία ιε θεζημονβία 

ηνμοαγζενυπθμζςκ ιε απμηθεζζηζηή πνήζδ LNG ςξ ηαφζζιμο. 
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3.5 ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑ 

 

3.5.1 ΣΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Σμ εθθδκζηυ εεζιζηυ πθαίζζμ ζπεηζηά ιε ηδκ ηνμοαγζένα δζαηνίκεηαζ ζε ηνεζξ πνμκζηέξ 

πενζυδμοξ (ζπήια 3), λεηζκχκηαξ απυ ηδκ πενίμδμ πνζκ ημ 1999 υπμο ημ ηαιπμηάγ ήηακ 

αηυιδ εκ εκενβεία, ιέπνζ ιεηά ημ έημξ 2012 υπμο ηέεδηε ζε εθανιμβή μ κυιμξ 4072/2012 

(Πάθθδξ, η.α.,2017). 

 

 

ρήκα 3: Δλέθζλδ Δθθδκζημφ Θεζιζημφ πθαζζίμο βζα ηδκ ηνμοαγζένα 

 

Μέπνζ ημ 1999, δ εθθδκζηή αβμνά ηνμοαγζέναξ θεζημονβμφζε οπυ ηζξ ζοκεήηεξ πμο 

επέααθε μ πενζμνζζιυξ ημο πνμκμιίμο εηηέθεζδξ ηνμοαγζέναξ εκηυξ ηδξ επζηνάηεζαξ 

(ηαιπμηάγ), απμηθεζζηζηά ζε πθμία πμο θένμοκ ηδκ εεκζηή ζδιαία. Αοηυ, είπε ςξ 

ζοκέπεζα, μζ εηαζνείεξ ηνμοαγζέναξ πμο έθενακ λέκεξ ζδιαίεξ ζηα πθμία ημοξ ηαζ 

επζεοιμφζακ κα πνμζθένμοκ ηνμοαγζένα πνμξ ηαζ απυ ηα εθθδκζηά κδζζά κα ιδκ 

ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ημοξ εθθδκζημφξ θζιέκεξ ςξ θζιέκεξ αθεηδνίαξ. Σμ βεβμκυξ 

εεςνήεδηε ηαηαθοηζηυ βζα ηζξ επζθμβέξ ημοξ, ηαζ ακαιθζζαήηδηα αθαίνεζε ζδιακηζηά 

έζμδα απυ ηδκ εβπχνζα αβμνά ηνμοαγζέναξ. Σμ 1999, λεηζκά ιία δεφηενδ πενίμδμξ υζμκ 

αθμνά ζημ εεζιζηυ πθαίζζμ ζπεηζηά ιε ηδκ ηνμοαγζένα, ηαεχξ ηέεδηε ζε εθανιμβή ηαζ 

ζηδκ Δθθάδα, μ Δονςπασηυξ Κακμκζζιυξ 3577/92 ζπεηζηά ιε ηδκ άνζδ ημο ηαιπμηάγ ζηζξ 

εαθάζζζεξ ιεηαθμνέξ. Χξ απμηέθεζια, δ δοκαηυηδηα πνμζθμνάξ ηνμοαγζέναξ 

απεθεοεενχεδηε πθήνςξ βζα ηα πθμία πμο έθενακ εονςπασηέξ ζδιαίεξ, πςνίξ υιςξ κα 

ζζπφεζ ημ ίδζμ βζα ηα ηνμοαγζενυπθμζα εηείκα πμο έπθεακ ιε ζδιαίεξ πςνχκ εηηυξ ηδξ Δ.Δ. 
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ε αοηυ ημ πθαίζζμ, ημ 2010 ηέεδηε ζε εθανιμβή μ κυιμξ 3872/2010 ζπεηζηά ιε ηδκ άνζδ 

πενζμνζζιχκ ηαζ βζα ηα πθμία πμο έθενακ ζδιαίεξ εηηυξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ. Παν‟ υθα 

αοηά, μ κυιμξ αοηυξ πενζείπε ζοβηεηνζιέκεξ απαζηήζεζξ πμο ηαεζζημφζακ δφζημθδ ηαζ 

πάθζ ηδκ επζθμβή ηςκ εθθδκζηχκ θζιέκςκ ςξ θζιέκεξ αάζδξ. Οζ απαζηήζεζξ αοηέξ 

αθμνμφζακ, εηηυξ απυ ηδκ εθάπζζηδ πςνδηζηυηδηα ηςκ ηνμοαγζενυπθμζςκ (49 επζαάηεξ) 

πμο επζηνέπεζ ηδκ δζάηνζζδ ημο yachting, ηδκ ηαοημπμίδζδ ημο θζιέκα επζαίααζδξ ιε 

εηείκμκ ηδξ απμαίααζδξ, ηδκ εθάπζζηδ δζάνηεζα ηςκ πνμβναιιάηςκ ηνμοαγζέναξ ζε 48 

χνεξ αθθά ηαζ ηδκ εθάπζζηδ παναιμκή ημο ηνμοαγζενυπθμζμο ζημ θζιάκζ ζε 8 χνεξ. 

Πανάθθδθα ιε ημοξ δφμ ηεθεοηαίμοξ ζδζαίηενα πενζμνζζηζημφξ υνμοξ, ηέεδηε ςξ 

επζπνυζεεηδ οπμπνέςζδ δ οπμβναθή οιθςκίαξ ιεηαλφ ηςκ εηαζνεζχκ ηνμοαγζέναξ ηαζ 

ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ, εκχ ημ εεζιζηυ πθαίζζμ επέααθε ηαζ ορδθυηενεξ αζθαθζζηζηέξ 

εζζθμνέξ βζα ημ πθήνςια ηςκ ηνμοαγζενυπθμζςκ πμο εα δναζηδνζμπμζμφκηακ ζημ 

ηαιπμηάγ απυ αοηέξ πμο επέααθε δ ζδιαία ηδκ μπμία θένμοκ. Οζ ζοβηεηνζιέκμζ 

πενζμνζζιμί δδιζμφνβδζακ ανκδηζηυ ηθίια, ηαζ εεςνήεδηακ απυ ηζξ εηαζνείεξ ηνμοαγζέναξ 

ςξ «δχνμ-άδςνμ». Ζ ζοβηεηνζιέκδ διζηεθήξ ιεηαννφειζζδ ημο 2010 ζοκέααθε αηυιδ 

πενζζζυηενμ ζημκ πενζμνζζιυ ημο εκδζαθένμκημξ απυ ηζξ εηαζνείεξ ηνμοαγζέναξ ζπεηζηά 

ιε ηδ δναζηδνζμπμίδζή ημοξ ζηδκ εθθδκζηή αβμνά, αθθά, ηονίςξ, απμηέθεζε ειπυδζμ ζηδκ 

επζθμβή ηςκ εθθδκζηχκ θζιέκςκ ςξ θζιέκεξ-αθεηδνίαξ. 

Ζ πμθθαπθυηδηα ηςκ δζαηάλεςκ ημο εεζιζημφ πθαζζίμο ημο εαθάζζζμο ημονζζιμφ ηαζ μζ 

δοζθεζημονβίεξ πμο δδιζμονβμφζε ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ επζδίςλδ ακάπηολδξ ζοκμθζηά 

ημο εαθάζζζμο ημονζζιμφ, μδήβδζε ζηδ θήρδ απμθάζεςκ βζα ακακέςζδ ημο εεζιζημφ 

πθαζζίμο. Ο Ν.3872/2010 ακηζηαηαζηάεδηε ημκ Απνίθδ ημο 2012 ιε ημκ Ν.4072/2012, 

ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ, δ αβμνά ηνμοαγζέναξ ζηδκ Δθθάδα απεθεοεενχεδηε ηαεμθζηά 

απυ ηδκ πθεζμρδθία ηςκ δεζιεφζεςκ πμο επζαάθθμκηακ ιε εηείκμκ ημο 2010. 

 

 

3.5.2 ΓΗΔΘΝΔ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Ζ ακάπηολδ ηδξ ηνμοαγζέναξ ζοκδέεηαζ ιε έκα ιεηαααθθυιεκμ νοειζζηζηυ πθαίζζμ. 

Γζεεκείξ μνβακζζιμί, υπςξ o Γζεεκήξ Ονβακζζιυξ Ναοηζθίαξ (International Μaritime 

Οrganisation-IMO) αθθά ηαζ εεκζηέξ ηοαενκήζεζξ, είηε ςξ ηνάηδ ζηα μπμία είκαζ 

κδμθμβδιέκα ηα πθμία (flag-states) είηε ςξ ηνάηδ ζηα μπμία εθθζιεκίγμκηαζ 

ηνμοαγζενυπθμζα (port-states) είκαζ ζδζαίηενα δναζηήνζα, ηονίςξ ιεηά ηδκ πνμζάναλδ ηαζ 

αφεζζδ ημο Costa Concordia αθθά ηαζ ιε δεδμιέκδ ηδ δζεφνοκζδ ηδξ ηνμοαγζέναξ(Πάθθδξ 

η.α.,2017). 



 
 

53 
 

Ζ αζθάθεζα, μζ δζαδζηαζίεξ πθμήβδζδξ, δ πνμεημζιαζία βζα ηζξ ζοκεήηεξ έηηαηηδξ 

ακάβηδξ, μζ εηπμιπέξ ηςκ ηνμοαγζενυπθμζςκ, δ πμζυηδηα ηαζ μ ηφπμξ ηςκ ηαοζίιςκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ, ημ πενζααθθμκηζηυ απμηφπςια πμο δδιζμονβείηαζ ηαζ μ πεζνζζιυξ ηςκ 

απμαθήηςκ πμο πανάβμκηαζ ηαηά ηδκ πναβιαημπμίδζδ ιζαξ ηνμοαγζέναξ είκαζ ζδιακηζηέξ 

πανάιεηνμζ ηδξ ζπεηζηήξ αηγέκηαξ νφειζζδξ ηδξ δζεεκμφξ αβμνάξ. ‟ αοηέξ εα πνέπεζ κα 

πνμζηεεμφκ ηαζ μζ κμιμεεηζηέξ πνςημαμοθίεξ ιε ακηζηείιεκμ ηδκ μνβάκςζδ ηδξ αβμνάξ 

ιέζς ηδξ (απυ)νφειζζδξ ηδξ πανμπήξ οπδνεζζχκ ηνμοαγζέναξ, π.π. ιέζς ηδξ άνζδξ ηςκ 

πενζμνζζιχκ ζηδκ πνμζθμνά ηνμοαγζέναξ εκηυξ ιίαξ πχναξ (ηαιπμηάγ). 

διακηζηή ελέθζλδ ηυζμ βζα ηζξ εηαζνείεξ ηνμοαγζέναξ υζμ ηαζ βζα ημοξ θζιέκεξ ηνμοαγζέναξ 

απμηεθεί δ ηάζδ βζα αφλδζδ ηδξ πνήζδξ LNG (Liquified Natural Gas) ςξ ηαφζζιμ απυ ηα 

ηνμοαγζενυπθμζα, χζηε κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ κέεξ απαζηήζεζξ δζεεκχκ (ζημ πθαίζζμ ημο 

IMO) ηαζ πενζθενεζαηχκ ηακμκζζιχκ (π.π. ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ) ιε ζηυπμ ηδ ιείςζδ 

ηςκ αένζςκ νφπςκ (ηαζ ηονίςξ ημο CO2) απυ ηα πθμία. 

Ζ Δονςπασηή Έκςζδ έπεζ ήδδ δζαιμνθχζεζ ζηναηδβζηή βζα ηδ πνήζδ ηαεανυηενςκ 

ηαοζίιςκ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ιέπνζ ημ 2020 υθμζ μζ θζιέκεξ πμο ακήημοκ ζημ ηφνζμ 

δίηηομ ηςκ Γζεονςπασηχκ Γζηηφςκ Μεηαθμνχκ (core TEN-T network) εα πνέπεζ κα 

δζαεέημοκ εβηαηαζηάζεζξ ή/ηαζ ελμπθζζιυ βζα ημκ ακεθμδζαζιυ πθμίςκ ιε LNG. Γζα ημ 

εθθδκζηυ θζιεκζηυ ζφζηδια, δ ζοβηεηνζιέκδ πνςημαμοθία ηδξ Δ.Δ. ζδιαίκεζ υηζ μζ θζιέκεξ 

Πεζναζά, Θεζζαθμκίηδξ, Ζβμοιεκίηζαξ, Ζναηθείμο ηαζ Πάηναξ εα πνέπεζ, οπμπνεςηζηά, 

κα απμηηήζμοκ ηδ δοκαηυηδηα ακεθμδζαζιμφ πθμίςκ ιε ηαφζζιμ LNG. 

 

 

3.6 ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΤ ΑΔΡΗΟΤ 

ΡΤΠΟΤ ΑΠΟ ΠΛΟΗΑ 

 

Ο Γζεεκήξ Ναοηζθζαηυξ Ονβακζζιυξ (ΓΝΟ) (ΗΜΟ) απμηεθεί ημκ επίζδιμ παβηυζιζμ 

μνβακζζιυ πμο δζέπεζ ηδ δζεεκή καοηζθία MARPOL (International Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships) απυ ηδκ Δπζηνμπή Πνμζηαζίαξ Θαθάζζζμο 

Πενζαάθθμκημξ (Marine Environment Protection Committee) (MEPC) (IMO, 2014). Ζ εκ 

θυβς ζοκεήηδ απμηεθείηαζ απυ 6 πανανηήιαηα. Σα πέκηε πνχηα, ηα μπμία εεζπίζηδηακ 

ημ 1973 ηαζ ακακεχεδηακ ημ 1978, αθμνμφκ δζαηάλεζξ πνμξ απμθοβή ηδξ ιυθοκζδξ απυ 

πεηνέθαζμ ή άθθεξ επζαθααήξ οβνέξ μοζίεξ, μζ μπμίεξ ιπμνεί κα ειπενζέπμκηαζ ζηα θμνηία 

ηςκ πθμίςκ. Δπίζδξ, ηα πανανηήιαηα αοηά πενζθαιαάκμοκ δζαηάλεζξ απμθοβήξ ηδξ 

εαθάζζζαξ νφπακζδξ ή ιυθοκζδξ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηα απυαθδηα ηςκ πθμίςκ. Σμ 
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Πανάνηδια 6, ημ μπμίμ πνμζηέεδηε ημ 1997 ηαζ ηέεδηε ζε ζζπφ ζηζξ 19 Μαΐμο 2005, είκαζ 

εηείκμ πμο πενζθαιαάκεζ δζαηάλεζξ ακαθμνζηά ιε ηδκ απμθοβή ηδξ αηιμζθαζνζηήξ 

νφπακζδξ (ΗΜΟ, 2014).  

 

3.6.1 Παξάξηεκα VI ηεο MARPOL 73/78 

Παν‟ υθμ πμο μζ εηπμιπέξ ηςκ πθμίςκ πμο νοειίγμκηαζ απυ ημ Πανάνηδια VI ηδξ 

MARPOL 73/78 δεκ έπμοκ άιεζμ απμηέθεζια, υπςξ βζα πανάδεζβια έκα πενζζηαηζηυ 

νφπακζδξ, έπμοκ ζοζζςνεοιέκδ επίδναζδ πμο ζοιαάθεζ ζημ πνυαθδια ηδξ πμζυηδηαξ 

ημο αένα πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ πθδεοζιμί ζε πμθθέξ πενζμπέξ ηαζ επδνεάγμοκ ημ θοζζηυ 

πενζαάθθμκ, υπςξ ιε ηδκ υλζκδ ανμπή. 

Σμ Πανάνηδια VI ηδξ MARPOL πμο οζμεεηήεδηε ανπζηά ημ 1997, εθέβπεζ ημοξ ηφνζμοξ 

αηιμζθαζνζημφξ νφπμοξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηζξ εηπμιπέξ ηςκ πθμίςκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ μλεζδίςκ ημο εείμο (SOx) ηαζ μλεζδίςκ ημο αγχημο (NOx) ηαζ 

απαβμνεφεζ ηζξ εηπμιπέξ μοζζχκ πμο ηαηαζηνέθμοκ ημ υγμκ (ODS). Δπίζδξ, ηαεζενχκεζ 

απαζηήζεζξ βζα ηδκ απμηέθνςζδ ζηα πθμία ηαζ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ εηπμιπχκ ηςκ 

πηδηζηχκ μνβακζηχκ εκχζεςκ (VOC) απυ ηα δελαιεκυπθμζα. 

Σμ πανάνηδια VI ημο MARPOL νοειίγεζ ηζξ εηπμιπέξ απυ πθμία πμο αζπμθμφκηαζ ιε ημ 

δζεεκέξ ειπυνζμ ηαζ μζ ηακμκζζιμί 4, 5, 6, 13 ηαζ 14 είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζημί. 

 

 

3.6.2 ΚΑΝΟΝΗΜΟ 4 (Regulation 4) 

Ο ηακμκζζιυξ 4 επζηνέπεζ ζηζξ δζμζηήζεζξ ζδιαίαξ κα εβηνίκμοκ εκαθθαηηζηά ιέζα 

ζοιιυνθςζδξ πμο είκαζ ημοθάπζζημκ ελίζμο απμηεθεζιαηζηά υζμκ αθμνά ηδ ιείςζδ ηςκ 

εηπμιπχκ ιε ηα ηαεμνζζιέκα υνζα εείμο. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ έκα πθμίμ ιπμνεί κα 

θεζημονβεί πνδζζιμπμζχκηαξ ηαφζζιμ ιε πενζεηηζηυηδηα ζε εείμ ορδθυηενδ απυ εηείκδ πμο 

επζηνέπεηαζ απυ ημκ ηακμκζζιυ 14, εθυζμκ εβηεηνζιέκμ ζφζηδια ηαεανζζιμφ SOX ιπμνεί 

κα ιεζχζεζ ηζξ εηπμιπέξ SOX ζε επίπεδμ ζζμδφκαιμ ή παιδθυηενμ απυ ηζξ εηπμιπέξ πμο 

πανάβμκηαζ απυ ηζξ ηαφζζια πμο ζοιιμνθχκμκηαζ. Δάκ είκαζ εβηαηεζηδιέκμ έκα ζφζηδια 

ηαεανζζιμφ SOX, πνέπεζ κα εβηνζεεί ηαζ κα επαθδεεφεηαζ ςξ ζοιιμνθμφιεκμ ζφιθςκα 

ιε ηζξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ ηςκ ζοζηδιάηςκ ηαεανζζιμφ ηαοζαενίςκ ημο ΓΝΟ 

(Οδδβίεξ MEPC 184 (59) - 2009 βζα ηα ζοζηήιαηα ηαεανζζιμφ ηαοζαενίςκ). 
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3.6.3 ΚΑΝΟΝΗΜΟ 5 (Regulation 5) 

φιθςκα ιε ημκ ηακμκζζιυ αοηυ, υθα ηα πθμία εα πνέπεζ κα οπυηεζκηαζ ζε ηαηηζημφξ 

εθέβπμοξ, χζηε κα δζαπζζηςεεί εάκ μζ εηπμιπέξ ημοξ ζε νφπμοξ δεκ λεπενκμφκ ηα 

ακχηαηα επζηνεπηά υνζα, αθθά ηαζ υηζ δ θεζημονβία ημοξ είκαζ ηαζ απμδμηζηή ηαζ δεκ 

επζθένεζ ηάπμζμ ηίκδοκμ βζα ηδκ αηιυζθαζνα. Οζ έθεβπμζ αοημί εα βίκμκηαζ πνζκ ηεεεί έκα 

πθμίμ ζε θεζημονβία, πνζκ θάαεζ πζζημπμίδζδ, αθθά ηαζ ημοθάπζζημκ ιζα θμνά ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ πζζημπμίδζδξ, δ μπμία δζανηεί ημ ακχηαημ 5 πνυκζα (ΗΜΟ, 1997). 

 

 

3.6.4 ΚΑΝΟΝΗΜΟ 6 (Regulation 6) 

Κάεε πθμίμ ιζηημφ αάνμοξ άκς ηςκ 400 ηυκςκ εα πνέπεζ κα έπεζ Γζεεκέξ Πζζημπμζδηζηυ 

Πνυθδρδξ Αηιμζθαζνζηήξ Ρφπακζδξ (Ηnternational Air Pollution Prevention Certificate), ημ 

μπμίμ εα πνέπεζ κα ημο έπεζ πμνδβδεεί ηαηά ηα πνχηα ηνία πνυκζα θεζημονβίαξ ημο ηαζ κα 

ζοκμδεφεηαζ απυ ιεηάθναζδ ζηα Αββθζηά, Γαθθζηά ή Ηζπακζηά (ΗΜΟ, 1997).  

 

 

3.6.5 ΚΑΝΟΝΗΜΟ 13 (Regulation 13) 

Ο ηακμκζζιυξ 13 εέηεζ υνζα ζηζξ εηπμιπέξ NOX ηςκ εαθάζζζςκ ηζκδηήνςκ κηίγεθ. Σα υνζα 

πςνίγμκηαζ ζε ηνεζξ «ηαηδβμνίεξ» ηςκ μπμίςκ δ εθανιμβή ελανηάηαζ απυ ηδκ διενμιδκία 

ηαηαζηεοήξ ημο πθμίμο (ή απυ ηδκ διενμιδκία εβηαηάζηαζδξ πνυζεεηςκ ή ιδ 

ηαοηυζδιςκ ηζκδηήνςκ ακηζηαηάζηαζδξ) ηαζ απυ ηδκ μκμιαζηζηή ηαπφηδηα ημο ηζκδηήνα 

(n), υπςξ θαίκεηαζ ζημ ζπήια 5. ηάδζμ Η ηαζ Σα υνζα ηδξ ηαηδβμνίαξ Tier II ζζπφμοκ βζα 

ηζκδηήνεξ εβηαηεζηδιέκμοξ ζε πθμία πμο ηαηαζηεοάζηδηακ ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2000 ηαζ 

ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2011 ηαζ ελήξ. 

Με ηδκ επζθφθαλδ ηδξ επακελέηαζδξ ηςκ ηεπκμθμβζχκ εονείαξ εθανιμβήξ, ηα υνζα ηδξ 

ηαηδβμνίαξ Tier III εα ζζπφμοκ βζα ηα πθμία πμο ηαηαζηεοάζηδηακ ηδκ ή ιεηά ηδκ 1δ 

Ηακμοανίμο 2016 υηακ θεζημονβμφκ εκηυξ εκυξ ECA-NOX. Δπί ημο πανυκημξ, δφμ ECA-

NOX εα ηεεμφκ ζε ζζπφ ημ 2016. ημ ECA-NOX ηδξ Βυνεζαξ Αιενζηήξ ηαζ ημ ECA-NOX ηδξ 

Κανασαζηήξ ηςκ ΖΠΑ. Αοηά εα είκαζ επίζδξ ECA-SOX. 
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3.6.6 ΚΑΝΟΝΗΜΟ 14 (Regulation 14) 

Ο ηακμκζζιυξ 14 εέηεζ υνζα ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε εείμ ημο ηαοζίιμο βζα ημκ πενζμνζζιυ 

ηςκ εηπμιπχκ SOX ηαζ ζςιαηζδίςκ ηαζ ζζπφεζ βζα υθα ηα πθμία πμο ανίζημκηαζ ζε 

οπδνεζία. Ο ηακμκζζιυξ ηαεμνίγεζ δζαθμνεηζηά υνζα βζα ηδ θεζημονβία εκηυξ ηαζ εηηυξ ηδξ 

Πενζμπήξ Δθέβπμο Δηπμιπχκ βζα SOX (ECA-SOX) ηαζ αοηά αημθμοεμφκ ιζα ζηαδζαηή 

ιείςζδ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, υπςξ θαίκεηαζ ζημ πήια 4. 

Γφμ ECA-SOX - δ Βαθηζηή ηαζ δ Βυνεζα Θάθαζζα (υπμο πενζθαιαάκεηαζ δ Μάβπδ) είκαζ 

ζήιενα ζε ζζπφ ηαζ έπμοκ ηαεζενςεεί. Απυ ηδκ 1δ Αοβμφζημο 2012, έκα ηνίημ, ημ  ECA-

SOX ηδξ Βυνεζαξ Αιενζηήξ ηέεδηε ζε ζζπφ, εκχ έκα ηέηανημ, ημ ECA-SOX ηςκ ΖΠΑ ηδξ 

Κανασαζηήξ, ηέεδηε ζε ζζπφ ημκ Ηακμοάνζμ ημο 2014. Σμ πήια 4 δείπκεζ ηδ βεςβναθζηή 

έηηαζδ αοηχκ ηςκ πενζμπχκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4 : Όνζα πενζεηηζηυηδηαξ ζε εείμ πεηνεθαίμο ηαοζίιμο ημο πανανηήιαημξ 

VI ηδξ MARPOL 

 

 

 Ομείδηα ηνπ Θείνπ (SOx) 

Οζ έθεβπμζ ηςκ εηπμιπχκ SOx ηαζ ιζηνμζςιαηζδίςκ ζζπφμοκ βζα υθα ηα ηαφζζια, 

ελμπθζζιυ ηαζ ζοζηεοέξ ηαφζδξ ηαζ ςξ εη ημφημο πενζθαιαάκμοκ ηυζμ ηδκ ηφνζα ιδπακή, 

υζμκ ηαζ ηζξ αμδεδηζηέξ ιδπακέξ ηαζ ελμπθζζιυ υπςξ μζ θέαδηεξ ηαζ μζ βεκκήηνζεξ αενίμο. 
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Αοημί μζ έθεβπμζ δζαηνίκμκηαζ ζε εηείκμοξ πμο ζζπφμοκ εκηυξ ηςκ Πενζμπχκ Δθέβπμο 

Δηπμιπχκ (ECA) πμο έπμοκ ηαεζενςεεί βζα ηδκ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ SOx ηαζ 

ιζηνμζςιαηζδίςκ, ηαζ εηείκςκ πμο ζζπφμοκ εηηυξ ηέημζςκ πενζμπχκ. Οζ έθεβπμζ 

επζηοβπάκμκηαζ πνςηίζηςξ ιε πενζμνζζιυ ηδξ ιέβζζηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε εείμ ηςκ 

ηαοζίιςκ, υπςξ παναθαιαάκμκηαζ βζα πεηνέθεοζδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πνήζδ επί ημο 

πθμίμο. 

Καηά ημ ακαεεςνδιέκμ Πανάνηδια VI ηδξ MARPOL ημ παβηυζιζμ υνζμ ημο εείμο ζηα 

ηαφζζια εα ιεζςεεί ανπζηά απυ ημ ζζπφμκ υνζμ 4,5% ζε 3,50%, ιε εθανιμβή απυ 1 

Ηακμοανίμο 2012, ηαζ ηαηυπζκ ζε 0,50% ιε εθανιμβή απυ 1 Ηακμοανίμο 2020 ηαζ 

οπυηεζηαζ ζε ιεθέηδ εθζηηυηδηαξ πμο εα πνέπεζ κα μθμηθδνςεεί ιέπνζ ημ 2018. Σα υνζα 

βζα ημ SOx ηαζ ηα ιζηνμζςιαηίδζα ζηζξ ECAs ιεζχεδηακ απυ 1 Ηακμοανίμο 2010 ζε 1,00% 

(απυ ημ ανπζηυ 1,50%) ηαζ εα ιεζςεμφκ πεναζηένς ζε 0,10% απυ 1 Ηακμοανίμο 2015. 

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ μζ εηπμιπέξ SOx έπμοκ ροηηζηή επίδναζδ ζηδκ παβηυζιζα 

εένιακζδ ηαζ δεκ είκαζ επζαθααείξ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία ζηζξ ακμζηηέξ εάθαζζαξ, δ 

απυθαζδ κα ηεεεί υνζμ 0,10% βζα ηζξ ECAs θήθεδηε επζπνυζεεηα οπυ πμθζηζηή πίεζδ 

πςνίξ κα εηηζιδεεί ημ ηυζημξ/υθεθμξ. Τπάνπμοκ θυαμζ υηζ μζ μζημκμιζηέξ επζπηχζεζξ εα 

είκαζ ηέημζεξ πμο εα έπμοκ ημ ακηίεεημ απμηέθεζια ηδξ ζηνμθήξ ηςκ ιεηαθμνχκ απυ ηδ 

εάθαζζα ζηδκ λδνά.  

 

 Ομείδηα ηνπ αδώηνπ, Δθπνκπέο NOx 

Ο ηακμκζζιυξ MARPOL 73/78 ημο Πανανηήιαημξ VI 13, βζα ηα Ολείδζα Αγχημο, ζζπφεζ βζα 

ηζκδηήνεξ κηίγεθ ιε ζζπφ άκς ηςκ 130 kW πμο εβηαείζηακηαζ ζε ηαηαζηεοαγυιεκα πθμία 

(πμο μνίγμκηαζ ςξ διενμιδκία ημπμεέηδζδξ ηδξ ηνυπζδαξ ή πανυιμζμ ζηάδζμ 

ηαηαζηεοήξ) ηδκ 1δ Ηακμοανίμο 2000 ηαζ ιεηά ηαζ ζε δζαθμνεηζηά επίπεδα ημο εθέβπμο 

NOx ζζπφμοκ ιε αάζδ ηδκ διενμιδκία ηαηαζηεοήξ ημο πθμίμο (πήια 5). Σμ υνζμ 

εηπμιπχκ NOx εηθνάγεηαζ ςξ ελανηχιεκμ απυ ηζξ ζηνμθέξ ημο ηζκδηήνα. Ο ΗΜΟ έπεζ 

ακαπηφλεζ θεπημιενή ηεπκζηυ ηχδζηα NOx μ μπμίμξ νοειίγεζ ηδκ επζαμθή αοηχκ ηςκ 

ηακυκςκ. 
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ρήκα 5: Πνυβναιια εθέβπμο NOX ημο ηζκδηήνα κηίγεθ ημο πανανηήιαημξ VI ηδξ  

MARPOL 

 

Σα υνζα εηπμιπχκ NOx ζηα πνυηοπα ημο IMΟ εηθνάγμκηαζ ςξ ελανηχιεκα απυ ηζξ 

ζηνμθέξ ημο ηζκδηήνα (Δζηυκα 8). 

 

 
Δηθόλα 8: Γζάβναιια μνίςκ εηπμιπχκ NOx ζηα πνυηοπα ημο IMΟ - ζηνμθχκ ηζκδηήνα. 
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Σμ υνζμ NOx Tier 2 NOx μνίγεηαζ ςξ ελήξ: 

 NOx [g / kWh] = 44 x rpm-0,23 υηακ 130 <rpm <2000 

Σμ υνζμ NOx Tier 3 NOx μνίγεηαζ ςξ ελήξ: 

NOx [g / kWh] = 9 π rpm-0,2 υηακ 130 <rpm <2000 

Σμ επίπεδμ εηπμιπχκ NOx Tier 3 ημο IMO ακηζζημζπεί ζε ιείςζδ ηαηά 80% απυ ημ 

πνυηοπμ εηπμιπχκ NOx Tier 2 NOx. 

 

3.7 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ – ΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 
 

Σμ ηυζημξ ηςκ ηοπζηχκ ιέηνςκ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ SO2 απυ ηα πθμία 

ηοιαίκεηαζ απυ 0,5 έςξ 4 € / kg ηαζ NOx απυ 0,01 έςξ 0,6 € / kg. Σα ιέηνα πμο 

απαζημφκηαζ βζα ηδκ πεναζηένς ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ ηςκ ίδζςκ νφπςκ απυ πδβέξ ζηδκ 

λδνά πένα απυ ηζξ μοζζαζηζηέξ ιεζχζεζξ πμο έπμοκ ήδδ επζηεοπεεί ηα ηεθεοηαία 30 πνυκζα 

εα ημζηίγμοκ βεκζηά πενζζζυηενμ ηαζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ πμθφ πενζζζυηενμ. 

Λαιαάκμκηαξ ιέηνα βζα ηδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ απυ ηδ δζεεκή καοηζθία, μζ ζηυπμζ ηδξ 

ΔΔ βζα ηδκ οβεία ηαζ ημ πενζαάθθμκ εα ιπμνμφζακ κα επζηεοπεμφκ ιε ζδιακηζηά ιεζςιέκμ 

ηυζημξ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδ θήρδ πνυζεεηςκ ιέηνςκ ιυκμ ζηδκ λδνά. 

 

3.7.1 ΣΑ ΟΦΔΛΖ ΤΠΔΡΣΔΡΟΤΝ ΣΧΝ ΔΞΟΓΧΝ 
 

Μζα ιεθέηδ βζα ηδκ Δονςπασηή Δπζηνμπή ελέηαζε ημ ηυζημξ ηαζ ηα μθέθδ απυ ηδκ 

εθανιμβή ηςκ πνμηφπςκ εαθάζζζςκ ηαοζίιςκ ημο IMO ημ 2008 ζηζξ εονςπασηέξ 

εαθάζζζεξ πενζμπέξ. 

Σμ ακαιεκυιεκμ ηυζημξ βζα ηδ καοηζθζαηή αζμιδπακία είκαζ ιεηαλφ 2,6 δζζ. Δονχ ηαζ 11 

δζζ. Δονχ εηδζίςξ ημ 2020. Σμ ηαηχηενμ υνζμ ηυζημοξ ααζίγεηαζ ζηα πθμία πμο 

εθανιυγμοκ ηεπκζηέξ ηαεανζζιμφ ηςκ ηαοζαενίςκ, εκχ ημ ακχηαημ υνζμ ακαθαιαάκεζ ηδ 

ιεηάααζδ απυ ημ ηαφζζιμ ζε πζμ αηνζαά ηαφζζια απυζηαλδξ παιδθυηενμο εείμο. Σμ 

ηυζημξ είκαζ πζεακυ κα οπενεηηζιδεεί, δεδμιέκμο υηζ δεκ ζοκεπάβεηαζ ηαζκμημιίεξ ζηδκ 

ακάπηολδ ηεπκμθμβίαξ ή ιέηνα βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ ηαοζίιςκ ηςκ 

πθμίςκ, υπςξ μ ανβυξ αηιυξ. 

Χζηυζμ, ημ εηηζιχιεκμ ηυζημξ ακηζζηαειίγεηαζ ζδιακηζηά απυ ηδκ ελμζημκυιδζδ ηδξ 

δδιυζζαξ οβείαξ έςξ ηαζ 34 δζζ. Δονχ εηδζίςξ. 
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Δπζπθέμκ, οπάνπμοκ ζδιακηζηά μθέθδ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ πενζααθθμκηζηέξ αεθηζχζεζξ, 

υπςξ δ ιεζςιέκδ αθάαδ μλίκζζδξ ζηα μζημζοζηήιαηα. 

αθχξ ημ ηυζημξ βζα ηδκ ημζκςκία κα ιδκ πνμαεί ζε ηαιία εκένβεζα βζα ηδ ιείςζδ ηςκ 

εηπμιπχκ νφπςκ απυ ηα πθμία είκαζ πμθφ ορδθυηενμ απυ ημ ηυζημξ εθανιμβήξ ιέηνςκ 

εθέβπμο ηαζ ηα μθέθδ απυ ηδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ οπενααίκμοκ ζδιακηζηά ημ ηυζημξ 

(European Environmental Bureau (EEB) «AIR POLLUTION FROM SHIPS»). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

4. ΚΤΡΗΟΗ ΣΤΠΟΗ ΜΖΥΑΝΧΝ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΣΖΝ ΑΚΣΟΠΛΟΨΑ 

4.1 ΚΤΚΛΟ DIESEL 

Ζ πθεζμρδθία ηςκ πθμίςκ πμο ιεθεηήζαιε δζαεέημοκ ιδπακέξ diesel 

(πεηνεθαζμηζκδηήνεξ). Ζ ηεηνάπνμκδ ιδπακή diesel έπεζ ημοξ ελήξ πνυκμοξ θεζημονβίαξ: 

(Γνδβυνζμο Υ. Κμθηζάηδ, 2008) 

1. Υξόλνο εηζαγσγήο: Απυ ηδκ ααθαίδα εζζαβςβήξ εζζένπεηαζ αέναξ ιέζα ζημκ 

ηφθζκδνμ ηαζ ημ έιαμθμ ιεηαημπίγεηαζ απυ ημ άκς κεηνυ ζδιείμ (Α.Ν..) ζημ ηάης 

κεηνυ ζδιείμ (Κ.Ν..). Ζ ααθαίδα ελαβςβήξ παναιέκεζ ηθεζζηή. 

2. Υξόλνο ζπκπίεζεο: Οζ ααθαίδεξ εζζαβςβήξ ηαζ ελαβςβήξ είκαζ ηθεζζηέξ. Σμ 

έιαμθμ ιεηαημπίγεηαζ απυ ημ ηάης κεηνυ ζδιείμ ζημ άκς κεηνυ ζδιείμ ηαζ ιέζα 

ζημκ ηφθζκδνμ έπμοιε αφλδζδ ηδξ πίεζδξ ηαζ ηδξ εενιμηναζίαξ. 

3. Υξόλνο ηζρύνο-εθηόλσζεο: Οζ ααθαίδεξ παναιέκμοκ ηθεζζηέξ. Σμ ηαφζζιμ 

εβπέεηαζ ιέζα ζημκ ηφθζκδνμ ηαζ ακαθθέβεηαζ. Σμ έιαμθμ ιεηαηζκείηαζ απυ ημ άκς 

κεηνυ ζδιείμ ζημ ηάης κεηνυ ζδιείμ θυβς εηηυκςζδξ ημο ιίβιαημξ. 

4. Υξόλνο εμαγσγήο: Ζ ααθαίδα ελαβςβήξ είκαζ ηθεζζηή, εκχ δ ααθαίδα εζζαβςβήξ 

είκαζ ηθεζζηή. Σμ έιαμθμ ιεηαηζκείηαζ απυ ημ ηάης κεηνυ ζδιείμ ζημ άκς κεηνυ 

ζδιείμ ηαζ ηα ηαοζαένζα απμαάθθμκηαζ. 

 

4.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΧΝ DIESEL 
 

 Οζ ηζκδηήνεξ diesel δεκ έπμοκ ιπμογί (ζπζκεήνα) αθθά ημ ηαφζζιμ 

αοημακαθθέβεηαζ θυβς ορδθήξ πίεζδξ ηαζ εενιμηναζίαξ. 

 Ζ εενιμηναζία ηδξ ζοιπίεζδξ πνμηαθεί ηδκ ηαφζδ. 

 Μπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί θεδκυ ηαφζζιμ παιδθμφ ανζειμφ μηηακίμο. Ο ανζειυξ 

μηηακίμο παναηηδνίγεζ ηδκ πμζυηδηα ημο ηαοζίιμο. Όζμ πζμ ορδθυξ είκαζ ηυζμ 

ηαθφηενδ είκαζ ηαζ δ πμζυηδηά ημο ηαοζίιμο. 

 Έπεζ παιδθέξ εηπμιπέξ ιμκμλεζδίμο ημο άκεναηα ηαζ οδνμβμκακενάηςκ. 

 Έπεζ ορδθέξ εηπμιπέξ μλεζδίςκ ημο αγχημο ηαζ ζςιαηζδίςκ (υπςξ αζεάθδ). 
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4.3 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΣΔΑΡΧΝ ΓΗΔΡΓΑΗΧΝ 
 

Στθν εικόνα 9 απεικονίηονται οι τζςςερισ διεργαςίεσ του κφκλου diesel ςε διαγράμματα πίεςθσ- 

όγκου και κερμοκραςίασ- εντροπίασ. 

 

 

Δηθόλα 9: Γζαβνάιιαηα πίεζδξ- υβημο ηαζ εενιμηναζίαξ- εκηνμπίαξ ημο ηφηθμο Diesel 

 

Οζ δζενβαζίεξ ημο ηφηθμο είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

1-2: Ηζεκηνμπζηή ζοιπίεζδ 

2-3: Ηζμαανή πνυζδμζδ εενιυηδηαξ 

3-4: Ηζεκηνμπζηή εηηυκςζδ 

4-1: Ηζυπςνδ απυννζρδ εενιυηδηαξ 
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4.4 ΜΔΡΖ ΜΖΥΑΝΖ 
 

 

Δηθόλα 10: Μδπακή εζςηενζηήξ ηαφζδξ 

 

Μζα ιδπακή εζςηενζηήξ ηαφζδξ (εζηυκα 10) είκαζ ιία εενιζηή ιδπακή υπμο ημ ηαφζζιμ 

ηαίβεηαζ ιε ηδκ πανμοζία ημο αένα. Απμηαθείηαζ εζςηενζηή βζα ημκ θυβμ υηζ ημ ηαφζζιμ 

ηαίβεηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ. Λυβς ηδξ εηηυκςζδξ ηςκ αενίςκ, αζηείηαζ ιία δφκαιδ ζηα 

έιαμθα ηαζ έηζζ ιεηαηζκμφκηαζ πνμξ ηα πάκς. Με ημκ ηνυπμ αοηυ δ εενιζηή εκένβεζα ημο 

ηαοζίιμο ιεηαηνέπεηαζ ζε ηζκδηζηή ημο ειαυθμο [φιθςκα ιε ηζξ ζζημζεθίδεξ: 

(http://www.bmwmotorsport.gr/forums/archive/index.php/t-19180.html), 

(http://mixanikosose.blogspot.gr/2016/02/blog-post_8.html)] 

Οζ ηφνζμζ ηφπμζ ηςκ ιδπακχκ εζςηενζηήξ ηαφζδξ είκαζ μ Otto (αεκγζκμηζκδηήναξ) ηαζ μ 

Diesel (πεηνεθαζμηζκδηήναξ). 

Με ηνζηήνζμ ηδκ δζάηαλδ ηςκ ειαυθςκ δζαηνίκμκηαζ ζε: 

 ηαηαηυνοθεξ/ μνζγυκηζεξ 

 ηφπμο V 

Με ηνζηήνζμ ημκ ανζειυ ηςκ ειαυθςκ δζαηνίκμκηαζ ζε: 

 δζηφθζκδνεξ 

 ηεηναηφθζκδνεξ 

Με ηνζηήνζμ ημοξ πνυκμοξ θεζημονβίαξ δζαηνίκμκηαζ ζε: 

 δίπνμκεξ 

 ηεηνάπνμκεξ 

http://www.bmwmotorsport.gr/forums/archive/index.php/t-19180.html
http://mixanikosose.blogspot.gr/2016/02/blog-post_8.html
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Οζ δζενβαζίεξ ημο ηζκδηήνα είκαζ μζ ελήξ: Δζζαβςβή ιίβιαημξ ή ηαοζίιμο, ζοιπίεζδ, 

ηαφζδ, εηηυκςζδ ηαζ ελαβςβή ηαοζαενίςκ. 

Ακάθμβα ημοξ πνυκμοξ θεζημονβίαξ έπμοιε δφμ ηαηδβμνίεξ: 

 Σεηξάρξνλνο θηλεηήξαο 

1. Καηά ημκ πνυκμ εζζαβςβήξ, ημ έιαμθμ ιεηαηζκείηαζ απυ ημ άκς κεηνυ ζδιείμ ζημ 

ηάης ηαζ δ ααθαίδα εζζαβςβήξ είκαζ ακμζπηή. Έηζζ, ζημ εζςηενζηυ ημο ηοθίκδνμο 

εζζένπμκηαζ ηαφζζιμ ηαζ αέναξ. 

2. Καηά ημκ πνυκμ ζοιπίεζδξ, ημ ιίβια ζοιπζέγεηαζ ηαεχξ ημ έιαμθμ ιεηαηζκείηαζ 

απυ ημ ηάης κεηνυ ζδιείμ ζημ ηάκς κεηνυ ζδιείμ ηαζ μζ ααθαίδεξ παναιέκμοκ 

ηθεζζηέξ ημ ηέθμξ ημο πνυκμο αοημφ έπμοιε ακάθθελδ ημο ιίβιαημξ ιε ηδκ πνήζδ 

εκυξ δθεηηνζημφ ζπζκεήνα (ιπμογί). 

3. Καηά ημκ πνυκμ εηηυκςζδξ, ημ ιίβια εκηυξ ημο ηοθίκδνμο εηημκχκεηαζ ηαζ πζέγεηαζ 

ημ έιαμθμ πνμξ ηα ηάης, μζ ααθαίδεξ είκαζ ηθεζζηέξ. 

4. Καηά ημκ πνυκμ ελαβςβήξ, ημ έιαμθμ ακεααίκεζ ηαζ ηα πνμσυκηα ηδξ ηαφζδξ 

πζέγμκηαζ ηαζ ελένπμκηαζ απυ ηδκ ααθαίδα ελυδμο πμο είκαζ ακμζπηή. 

 Γίρξνλνο θηλεηήξαο 

Μία πνμκζηή πενίμδμξ ημο δίπνμκμο ηζκδηήνα απμηεθείηαζ απυ ιία ηαηενπυιεκδ ηαζ ιία 

ακενπυιεκδ ηίκδζδ ημο ειαυθμο. 

1. Καηά ημκ πνχημ πνυκμ θεζημονβίαξ, ημ έιαμθμ λεηζκά απυ ημ ηάης κεηνυ ζδιείμ 

ηαζ ζανχκμκηαξ ημ ηφθζκδνμ πνμξ ηα πάκς, βίκεηαζ δ εζζαβςβή ημο ιίβιαημξ απυ 

ηδκ εονίδα εζζυδμο, αημθμοεεί δ ζοιπίεζδ ημο ιίβιαημξ ηαζ έπεζηα δ ελαβςβή ηςκ 

ηαοζαενίςκ απυ ηδκ εονίδα ελυδμο. Ζ εονίδα ελυδμο ανίζηεηαζ πζμ ρδθά απυ ηδκ 

εονίδα εζζαβςβήξ. 

2. Καηά ημκ δεφηενμ πνυκμ θεζημονβίαξ, ημ έιαμθμ ηζκείηαζ απυ ημ άκς κεηνυ ζδιείμ 

ζημ ηάης κεηνυ ζδιείμ. Πενζθαιαάκεζ ηδκ εηηυκςζδ ημο ιίβιαημξ θυβς ηδξ 

ακάθθελδξ πμο έπεζ πνμδβδεεί. Σα ηαοζαένζα ελένπμκηαζ απυ ηδκ εονίδα ελυδμο 

ηαζ υηακ ημ έιαμθμ θίβμ θηάζεζ ζημ ηάης κεηνυ ζδιείμ εζζένπεηαζ ημ ιίβια. 
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 Μπινθ θηλεηήξα 

Σμ ιπθμη ημο ηζκδηήνα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ μγχδδ ποημζίδδνμ ηαζ ποηεφεηαζ ζε έκα 

ημιιάηζ. Έπεζ έκα ζηθδνυ ηαζ ακεεηηζηυ ζπεδζαζιυ ημ μπμίμ ημ ηαεζζηά ηαηάθθδθμ βζα 

ακεεηηζηή ζοκανιμθυβδζδ πςνίξ εκδζάιεζα εειέθζα. 

Ο ηζκδηήναξ δζαεέηεζ έκα ζηνμθαθμθυνμ άλμκα πμο οπμζηδνίγεηαζ απυ ηφνζμοξ 

ηοθζκδνίζημοξ απυ μγχδδ ποημζίδδνμ. Σα ηαθφιιαηα εδνάκςκ μδδβμφκηαζ πθεονζηά απυ 

ημ ιπθμη ημο ηζκδηήνα ηυζμ ζηδκ ημνοθή υζμ ηαζ ζημ ηάης ιένμξ. Τδναοθζηέξ αίδεξ ηαζ 

μνζγυκηζεξ πθεονζηέξ αίδεξ αζθαθίγμοκ ηα ηαθφιιαηα εδνάκςκ. 

ημ άηνμ ηδξ μδήβδζδξ οπάνπεζ έκα ζοκδοαζιέκμ νμοθειάκ χεδζδξ ηαζ έκα αηηζκζηυ 

έδνακμ βζα ημκ ηζκδηήνα ημο εηηεκηνμθυνμο ηαζ μ ζθυκδοθμξ. 

Σμ πενίαθδια ημο εδνάκμο ημο εκδζάιεζμο βνακαγζμφ είκαζ εκζςιαηςιέκμ ζημ ιπθμη ημο 

ηζκδηήνα. 

Σμ κενυ ρφλδξ ηαηακέιεηαζ βφνς απυ ηζξ επεκδφζεζξ ηςκ ηοθίκδνςκ ιε δαηηοθίμοξ 

δζακμιήξ κενμφ ζημ ηάης άηνμ ημο πενζαθήιαημξ ημο ηοθίκδνμο. Γεκ οπάνπεζ οβνυξ 

πχνμξ ζημ ιπθμη ηζκδηήνα βφνς απυ ηδκ επέκδοζδ ημο ηοθίκδνμο, πνάβια πμο 

ελαθείθεζ ημκ ηίκδοκμ δζαννμήξ κενμφ ζημ ζηνμθαθμεάθαιμ. 

 

 ώκα ησλ θπιίλδξσλ 

ημ ζχια ηςκ ηοθίκδνςκ ημπμεεημφκηαζ μζ ηφθζκδνμζ. Σμ ζχια ημοξ είκαζ 

ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ακεεηηζηυ οθζηυ (εζηυκα 11). 

 

 

Δηθόλα 11: χια ηοθίκδνςκ 
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 Κεθαιή ησλ θπιίλδξσλ 

Δίκαζ θηζαβιέκδ απυ ποημζίδδνμ, πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ηοθίκδνςκ ηαζ είκαζ 

ημπμεεηδιέκμ ζημ πάκς ιένμξ ημο εαθάιμο ηαφζδξ (εζηυκα 12). Μεηαλφ ημο ζχιαημξ ηαζ 

ηδξ ηεθαθήξ ηςκ ηοθίκδνςκ πανειαάθθεηαζ δ θθάκηγα δ μπμία ελαζθαθίγεζ ηδκ 

ζηεβακυηδηα ημο πχνμο απυ ηοπυκ δζαννμή ημο ζοζηήιαημξ ημο κενμφ ρφλδξ (εζηυκα 13). 

Ζ ηεθαθή ηςκ ηοθίκδνςκ ιαγί ιε ηδκ θθάκηγα ζηενεχκμκηαζ ιε ημ ζχια ηςκ ηοθίκδνςκ 

ιε ηδ αμήεεζα ημπθζχκ. ηδκ ηεθαθή ηςκ ηοθίκδνςκ ημπμεεημφκηαζ μζ ααθαίδεξ εζζαβςβήξ 

ηαζ ελαβςβήξ, μ εηηεκηνμθυνμξ άλμκαξ, ημ ιπμογί ακ είκαζ αεκγζκμηζκδηήνεξ (ακ είκαζ 

diesel έπμοιε αοηακάθθελδ, δεκ έπεζ ιπμογί) ηαζ μζ εβποηήνεξ ηαοζίιμο (ιπεη). 

 
 

 
 
 

Δηθόλα 12: Κεθαθή ηοθίκδνςκ 

 
 
 

Δηθόλα 13: Φθάκηγα ηοθίκδνςκ 

 

 Έκβνιν 

Δίκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ ηνάια αθμοιζκίμο ή ποημζίδδνμο ηαζ ηζκείηαζ ιεηαλφ ημο άκμο 

κεηνμφ ζδιείμο ηαζ ηάης κεηνμφ ζδιείμο (εζηυκα 14). Σμ ιίβια αένα ηαοζίιμο αζηεί 

πίεζδ ζε αοηυ ηαζ ημ ςεεί κα ηζκδεεί βζα κα δχζεζ ιε ηδκ ζεζνά ημο ηίκδζδ ζημκ 

ζηνμθαθμθυνμ ιέζς ημο δζςζηήνα. 

 

Δηθόλα 14: Έιαμθμ 
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 Διαηήξηα εκβόισλ 

Σα εθαηήνζα ηςκ ειαυθςκ είκαζ θηζαβιέκα απυ ποημζίδδνμ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα 

έπμοιε ζηεβακυηδηα ζημ εζςηενζηυ ηςκ ηοθίκδνςκ απυ ηοπυκ δζαννμέξ αενίςκ ηδξ 

ηαφζδξ ηαζ ημο θαδζμφ θίπακζδξ ζημκ εάθαιμ ηαφζδξ (εζηυκα 15). Ζ δζάιεηνυξ ημοξ είκαζ 

θίβμ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ δζάιεηνμ ηςκ ειαυθςκ. 

 

 

Δηθόλα 15: Δθαηήνζα ειαυθςκ 

 

 Πείξνο εκβόινπ 

Ο πείνμξ ζοκδέεζ ημ έιαμθμ ιε ηδκ ζοκδεηζηή νάαδμ (εζηυκα 17). Δίκαζ ηφθζκδνμξ ιε 

ηαηενβαζιέκδ ελςηενζηή επζθάκεζα (εζηυκα 16). Δπεζδή δέπεηαζ πμθφ ορδθέξ δοκάιεζξ, 

ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ακεεηηζηυ οθζηυ(ηνάια πάθοαα). 

 

 

 

Δηθόλα 16 θαη Δηθόλα 17: Πείνμξ ειαυθμο 
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 Γησζηήξεο (κπηέια / ζπλδεηηθή ξάβδνο) 

Ο δζςζηήναξ ζοκδέεζ ημ έιαμθμ ιε ημκ ζηνμθαθμθυνμ άλμκα ιεηαηνέπμκηαξ ηδκ 

παθζκδνμιζηή ηίκδζδ ημο ειαυθμο ζε πενζζηνμθζηή ηίκδζδ ημο ζηνμθαθμθυνμο άλμκα 

(εζηυκα 18). Δίκαζ θηζαβιέκμξ απυ πάθοαα ορδθήξ ακημπήξ. 

 

 

 

Δηθόλα 18: Γζςζηήναξ (ζοκδεηζηή νάαδμξ) 

 

 

 ηξνθαινθόξνο άμνλαο 

Ο ζηνμθαθμθυνμξ άλμκαξ είκαζ μ ηφνζμξ άλμκαξ ημο ηζκδηήνα, μ μπμίμξ εδνάγεηαζ ζε ηνία 

έδνακα (ημογζκέηα αάζδξ). Σμ ιπνμζηζκυ ιένμξ ημο ζηνμθαθμθυνμο άλμκα εκχκεηαζ ιε 

ημκ μδμκηςηυ ηνμπυ ηαζ ημ πίζς ιένμξ ημο ιε ημκ ζθυκδοθμ (αμθάκ) (εζηυκα 18). 

 

 

Δηθόλα 19: ηνμθαθμθυνμξ άλμκαξ 
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 Δθθεληξνθόξνο άμνλαο 

Ο εηηεκηνμθυνμξ άλμκαξ ακμίβεζ ηαζ ηθείκεζ ηζξ ααθαίδεξ (εζηυκα 20). Ο μδμκηςηυξ ηνμπυξ 

ιεηαδίδεζ ηδκ ηίκδζδ πμο πνμένπεηαζ απυ ημκ ζηνμθαθμθυνμ άλμκα ζημκ εηηεκηνμθυνμ 

άλμκα. Ο μδμκηςηυξ ηνμπυξ ιπμνεί κα ακηζηαηαζηαεεί ιε ηαδέκα (ηνμπυξ ηαζ αθοζίδα). Ο 

εηηεκηνμθυνμξ άλμκαξ ηαζ μζ ααθαίδεξ ζοκδέμκηαζ ιε έηηεκηνα. Μέζς εκυξ ζιάκηα μ 

εηηεκηνμθυνμξ άλμκαξ αημθμοεεί ηδκ ηίκδζδ ημο ζηνμθαθμθυνμο άλμκα(ζιάκηαξ 

πνμκζζιμφ) (εζηυκα 21). 

 

Δηθόλα 20 θαη Δηθόλα 21: Δηηεκηνμθυνμξ άλμκαξ ηαζ ζφκδεζδ ζηνμθαθμθυνμο άλμκα ιε 
εηηεκηνμθυνμ άλμκα 

 

 

 Βαιβίδεο γηα ηεηξάρξνλν θηλεηήξα ή ζπξίδεο γηα δίρξνλν θηλεηήξα 

Οζ ααθαίδεξ είκαζ ημπμεεηδιέκεξ ζηδκ ηεθαθή ημο ηοθίκδνμο. Απυ ηδκ ααθαίδα εζζαβςβήξ 

εζζάβεηαζ αέναξ ή ιίβια αένα ηαοζίιμο εκηυξ ημο ηοθίκδνμο. Απυ ηδκ ααθαίδα ελυδμο 

ελένπμκηαζ ηα ηαοζαένζα. 
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 Διαηήξηα βαιβίδσλ 

Υνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα ηθείζμοκ μζ ααθαίδεξ (εζηυκα 22). Σμ έκα άηνμ ηδξ ανίζηεηαζ 

ζηδκ ηεθαθή ηδξ ααθαίδαξ (ποηκέξ ζπείνεξ) ηαζ ημ άθθμ άηνμ ζημ ςζηήνζμ (αναζέξ 

ζπείνεξ). Ζ δζαιυνθςζδ ηςκ ζπεζνχκ αμδεά ζημ κα απμεδηεφεηαζ ηζκδηζηή εκένβεζα πμο 

εα θακεί πνήζζιδ βζα ηδκ επακαθμνά ηδξ ααθαίδαξ. Αηυιδ, απμθεφβμκηαζ μζ ιεβάθεξ 

ηαθακηχζεζξ ηςκ εθαηδνίςκ. 

 

Δηθόλα 22: Βαθαίδεξ ηαζ εθαηήνζα ααθαίδςκ 

 

 Χζηήξηα βαιβίδσλ 

Σα ςζηήνζα είκαζ ελανηήιαηα πμο πανειαάθθμκηαζ ιεηαλφ ηςκ εηηέκηνςκ ηαζ ηςκ 

ααθαίδςκ (εζηυκα 23). 

 

Δηθόλα 23: Χζηήνζα ααθαίδςκ 
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 Θάιακνο θαύζεο κεραλώλ 

Ακαθένεηαζ ζημκ πχνμ ζημκ μπμίμκ ηζκμφκηαζ μζ ηφθζκδνμζ. Μέζα ζημκ ηφθζκδνμ 

ακαιεζβκφεηαζ μ αέναξ ηαζ ημ ηαφζζιμ ζημοξ ηζκδηήνεξ diesel. 

 

 Βνεζεηηθνί πξνζάιακνη θαύζεο 

Κάπμζμζ πεηνεθαζμηζκδηήνεξ έπμοκ πνμεάθαιμ ηαφζδξ ζηδκ ηεθαθή ημο ηοθίκδνμο ηαζ 

ζοκδέεηαζ ιε αβςβμφξ ιε ημκ ηφνζμ εάθαιμ ηαφζδξ. Δηεί, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ 

ζοιπίεζδξ, ακαιεζβκφεηαζ μ αέναξ ιε ημ ηαφζζιμ. Ο πνμεάθαιμξ ηαφζδξ έπεζ ηέημζα 

δζαιυνθςζδ χζηε κα βίκεηαζ πμθφ ηαθή ακάιεζλδ αένα ηαοζίιμο. 

 

 θόλδπινο 

Ο ζθυκδοθμξ απμεδηεφεζ ηδκ ηζκδηζηή εκένβεζα πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ ηίκδζδ ημο 

ειαυθμο ηαηά ημκ πνυκμ ηδξ εηηυκςζδξ ηαζ ηδκ απμδίδεζ ζημκ ζηνμθαθμθυνμ άλμκα βζα 

ηδκ μιαθή θεζημονβία ημο ζημοξ παεδηζημφξ πνυκμοξ θεζημονβίαξ (εζηυκα 24). 

 

 

Δηθόλα 24: θυκδοθμξ 
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 Πνιιαπιή εηζαγσγή 

ηζξ εζηυκεξ 25 ηαζ 26 απεζημκίγμκηαζ μζ αβςβμί πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ηεθαθή ημο 

ηοθίκδνμο ηαζ ιεηαθένμοκ αένα ιέζα ζημκ ηφθζκδνμ. 

 

Δηθόλα 25 θαη Δηθόλα 26: Πμθθαπθή εζζαβςβή 

 

 Πνιιαπιή εμαγσγή 

Δίκαζ αβςβμί ιέζς ηςκ μπμίςκ ελένπμκηαζ ηα ηαοζαένζα απυ ημκ εάθαιμ ηαφζδξ (εζηυκα 

27). Σα ηαοζαένζα ανίζημκηαζ ζε ορδθή πίεζδ ηαζ εενιμηναζία ηαζ πενκχκηαξ απυ ημ 

ζφζηδια ηδξ πμθθαπθήξ ελαβςβήξ απάβεηαζ έκα ιένμξ ηδξ εενιυηδηαξ βζα κα 

πνδζζιμπμζδεεί βζα αμδεδηζηέξ ενβαζίεξ, υπςξ ηίκδζδ ηδξ ημονιπίκαξ. 

 

Δηθόλα 27: Πμθθαπθή ελαβςβή 
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 Διαηνιεθάλε 

Βνίζηεηαζ ζημ ηάης ιένμξ ημο ηζκδηήνα ηαζ ημ ζηεβακμπμζεί (εζηυκα 28). Δηεί, βίκεηαζ δ 

απμεήηεοζδ ημο θαδζμφ πμο πνεζάγεηαζ βζα ημκ ηζκδηήνα ηαζ ρφπεζ ημ θζπακηζηυ θάδζ. 

 

 

Δηθόλα 28: Δθαζμθεηάκδ 

 

 Βάζεηο θηλεηήξσλ 

Δίκαζ ελανηήιαηα πμο πάκς ημοξ ημπμεεηείηαζ δ ιδπακή ηαζ ιεζχκμοκ ημοξ ηναδαζιμφξ 

ηαηά ηδκ θεζημονβία ηδξ (εζηυκα 29). 

 

 

Δηθόλα 29: Βάζδ ηζκδηήνςκ 
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4.5 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

 

 ύζηεκα ιίπαλζεο 

ημπυξ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ δ ιείςζδ ηδξ ηνζαήξ ηςκ ηζκμφιεκςκ ιενχκ ημο ηζκδηήνα. 

Σμ θάδζ ιεηαθένεηαζ ιέζς ακηθίαξ ζηζξ ηνζαυιεκεξ επζθάκεζεξ ιε ζςθδκχζεζξ. Δκδζάιεζα 

πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ έκα θίθηνμ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ζημοπζδζχκ. 

 

 ύζηεκα ςύμεο 

Ζ εενιυηδηα πμο ακαπηφζζεηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ θεζημονβίαξ ημο ηζκδηήνα απάβεηαζ 

ιε ημ ζφζηδια ρφλδξ. Σμ ζφζηδια ρφλδξ εάκ έπεζ ςξ ιέζμ ρφλδξ ημ κενυ (ζοκήεςξ 

εαθαζζζκυ κενυ) μκμιάγεηαζ οδνυροηημ ηαζ ακ έπεζ ημκ αένα μκμιάγεηαζ αενυροηημ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

5. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΟΠΛΟΗΧΝ 

 

5.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ ιδπακή εκυξ πθμίμο είκαζ ίδζα ιε αοηήκ ημο ηνμοαγζενυπθμζμο. Σα ηνμοαγζενυπθμζα πμο 

πθέμοκ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ είκαζ 61 (Πίκαηαξ 7), εη ηςκ μπμίςκ ηα 35 θένμοκ ιδπακέξ ιε 

πμθφ ιεβάθδ ζζπφ.  

Οζ ηζκδηήνεξ πμο πνδζζιμπμζμφκ είκαζ ηςκ εηαζνζχκ (ζπήια 6):  

Caterpillar, General Electric, Sulzer, Wartsila, Man B&W ηαζ είκαζ μζ ελήξ: 

 Caterpillar VM43C 

 General Electric LM2500 

 Sulzer Z40 

 Wartsila V38B 

 Wartsila 46F 

 Wartsila V46C 

 Man B&W L58/64 

 Man B&W 14V48/60 CR 

ιε δδιμθζθέζηενεξ ηζξ Caterpillar VM43C, Wartsila 46F ηαζ Wartsila V46C (πήια 6). 

 

 

ρήκα 6: Πμζμζηυ ηςκ ιδπακχκ ιε ηδκ ιεβαθφηενδ ζζπφ ζηα ηνμοαγζενυπθμζα 

20% 

6% 

8% 

11% 
17% 

17% 

9% 

3% 
9% 

 Caterpillar VM43C

General Electric LM2500

Sulzer Z40

Wartsila V38B

Wartsila 46F

Wartsila V46C

Man B&W L58/64

Man B&W 14V48/60 CR

Άλλα 
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Παναηάης παναηίεεηαζ μ Πίκαηαξ 7, μ μπμίμξ ακαθένεζ ηδκ μκμιαζία ημο ηάεε 

ηνμοαγζενυπθμζμο, ηδκ ζδιαία πμο θένεζ, ηδκ ηαπφηδηά ημο, ημ είδμξ ηδξ ιδπακήξ ημο, ηδκ 

μθζηή ζζπφ ημο ηαζ ηδκ πςνδηζηυηδηα ηςκ αηυιςκ. 

 

Πίλαθαο 7: Οκμιαζίεξ ηαζ παναηηδνζζηζηά ηςκ ηνμοαγζενυπθμζςκ 

ΟΝΟΜΑΗΔ 

ΠΛΟΗΧΝ 
ΖΜΑΗΑ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

(knots) 

ΔΗΓΟ  

ΜΖΥΑΝΖ 

ΟΛΗΚΖ 

ΗΥΤ 

(kW) 

ΑΣΟΜΑ 

Aegean 

odyssey 
Πακαιά 16 

2x Pielstick- 

Crossley 

14PC2V-400 

10300 576 

Aegean_Queen Μάθηα 33 4x MTU diesel 2532 486 

Aidabella Ηηαθία 21,8 
4x MAK 9M43C 

diesel- electric 
36000 3200 

Aidastella Ηηαθία 23 

4x Caterpillar- 

MAK type 

9M43C 

36600 2814 

Albatros Μπαπάιεξ 21,5 
4xWartsila 

6L38A diesel 
13420 980 

Amadea Μπαπάιεξ 21 

2x diesel/ 

electric               

Mitsubishi MAN 

7L58/64 

17314 926 

Artemis Μπαπάιεξ 22 
4x Pielstick- 

Wartsila 6PC4-

2L diesel 

23200 1780 

Azamara 

journey 
Μάθηα 21 

4x Wartsila 

12V32 

diesel/ electric 

13500 1405 

Azamara Quest Μάθηα 18 
5x Wartsila 

12V32 diesel 
18596 852 

 

Celebrity 

Constellation 

 

 

Μάθηα 

 

 

24 

 

2x Gas turbines    

General Electric 

 

 

50000 

 

 

3460 
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Celebrity 

Reflection 
Μάθηα 23 

diesel/ electric 

4x MAN 

14V48/60 CR 

62400 7603 

Celebrity 

Silhouette 
Μάθηα 24 

diesel/ electric  

 4x MAN 

14V48/60 CR 

67200 7570 

Celestyal 

Olympia 
Μάθηα 18 

4x Sulzer 8ZL 

40/48 
17060 3071 

Celestyal 

Nefeli (Gemini) 
Μπαπάιεξ 19 

diesel 

1x Wartsila Vasa 

4R32                

4x Wartsila Vasa  

8R32E 

4752 970 

Club Med2 Γαθθία 16,4 
4x Wartsila 

6R46 
8890 603 

Costa 

Deliziosa 
Ηηαθία 23,6 

6x diesel/ 

electric MAK  

  4x 12Μ43C, 2x 

8M43C 

64000 3360 

Costa 

Luminosa 
Ηηαθία 23,6 

7x diesel/ 

electric MAK 

diesel ιδπακέξ:   

 4x 12Μ43C, 2x 

8M43C 

64000 3181 

Europa Μπαπάιεξ 19 

2x Krupp MAK 

8M32,        

    2x Krupp MAK 

6M32 

12320 773 

Golden Iris Πακαιάξ 21,4 

diesel/ electric                      

4x Caterpillar/ 

MAK 6M43C 

diesel 

24000 886 

Island Sky Μπαπάιεξ 18 

2x MAN B&W 

9L55GFCCA 

diesel 

19800 2351 
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Koningstam Μπαπάιεξ 25 

2x General- 

Electric gas 

turbine LM 2500 

59000 5574 

Marina 
Νήζμζ 

Μάνζαθ 
21,5 

2x Wartsila 

8L46C diesel              

2x Wartsila 

12V46C diesel 

42000 3505 

Med Queen Μπαπάιεξ 21,5 

2x Wartsila 

8L46C diesel              

2x Wartsila 

12V46C diesel 

42000 3290 

Mein Schiff 1 Μάθηα 21,7 

diesel                 

2x Wartsila 

8L46F              

2x Wartsila 

12V46 

45200 3505 

Mein Schiff 2 Μάθηα 21,7 

diesel/ electric                      

2x Wartsila 

8L46F, 

2x Wartsila 

12V46 

45200 3505 

Mein Schiff 3 Μάθηα 21,7 

diesel/ electric                      

2x Wartsila 

8L46F, 2x 

Wartsila 12V46 

45200 3505 

Mein Schiff 4 Μάθηα 21,7 

diesel/ electric                      

2x Wartsila 

8L46F, 

2x Wartsila 

12V46 

45200 3505 

Mein Schiff 5 Μάθηα 21,7 

diesel/ electric                      

2x Wartsila 

8L46F, 

2x Wartsila 

12V47 

45200 3505 
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Minerva Μάθηα 14 

2x Pielstick 

MAN- B&W 

PC2-6E 

6960 507 

Msc Musica Πακαιάξ 14 

2x Pielstick 

MAN- B&W 

PC2-6E 

6960 507 

Msc Orchestra Πακαιάξ 23 
5x Wartsila 

16V38B 
58000 3013 

Msc Magnifica  Πακαιάξ 23 

5x Wartsila 

diesel/ 

electric16V38B 

58000 3537 

Nautica Πακαιάξ 23 

diesel/ electric                      

5x Wartsila 

16V38B 

58000 4164 

Norwegian 

Spirit 
Μπαπάιεξ 21 

diesel/ electric                      

4x Wartsila 

12V32LNE 

13500 539 

Norwegian 

Epic 
Μπαπάιεξ 25,5 

4x MAN- B&W 

14V48/ 60 diesel 
58800 5455 

Norwegian 

Star 
Μπαπάιεξ 22,5 

diesel/ electric:                    

3x MAK 12M43C 

3x MAK 16M43C 

80400 5950 

Oceana Βενιμφδεξ 21 
2x Sulzer 

7RND68M 
19580 1813 

Omega Βενιμφδεξ 21 

4x Fincantieri 

Grandi Motori 

diesel- Sulzer 

16ZA40S 

46080 3122 

Oriana Βενιμφδεξ 24,2 

diesel/ electric/ 

gas turbine              

5x Wartsila NSD 

diesel,               

 

51940 
2728 
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3x Wartsila NSD 

16ZAV40S,           

2x Wartsila NSD 

12ZAV40S 

Pacific 

Princess 
Βενιμφδεξ 26,2 

2x MAN B&W 

6L58/64              

2x MAN B&W 

9L58/64 

47750 2833 

Prinsendam Οθθακδία 21 

drive diesel/ 

electric                  

4x Wartsila 

12V32 

13500 1075 

Queen 

Elizabeth 
Βενιμφδεξ 21,8 

drive diesel/ 

electric                  

4x Wartsila-

Sulzer 8ZAL40S 

21120 1362 

Queen Victoria Βενιμφδεξ 23,7 

diesel/ electric                       

6x MAK 12M43C 

diesel,  2x MAK 

8M43C diesel 

64000 3095 

Rhapsody of 

the Seas 
Μπαπάιεξ 23,7 

diesel/ electric                      

4x Sulzer 

6ZAV40S,                 

2x Sulzer 

12ZAV40S 

63360 3165 

Riviera 
Νήζμζ 

Μάνζαθ 
22,5 

drive diesel/ 

electric                  

4x Wartsila 

M3HPD300 

diesel 

52800 3182 

Royal Princess Βενιμφδεξ 21,5 

4x diesel 

ιδπακέξ:                   

2x Wartsila 

8L46C                   

42000 1408 



 
 

81 
 

2x Wartsila 

12V46C 

 

 

Salamis 

Filoxenia 

 

 

Κφπνμ 

 

 

22 

 

2x Wartsila 

12V46F                  

2x Wartsila 

14V46F 

 

 

62400 

 

5685 

Sapphire 

Princess 

Ζκςιέκμ 

Βαζίθεζμ 
21 

2x Pielstick 

Wartsila 

18PC-2V-400 

13250 950 

Sea Dream Μάθηα 12 2x SLK 2238 124 

Serenissima 
St Vincent 

Grenadines 
17,5 

2x Wartsila Vasa 

12V22HF 
3540 203 

Silver Muse Μπαπάιεξ 20 
4x Wartsila 

6R38 
23076 1192 

Silver Whisper Μπαπάιεξ 20,3 

diesel/ electric                      

4x Wartsila 

W9L38B 

26080 940 

 

Silver Wind 

 

Μπαπάιεξ 

 

20,5 

 

2x Wartsila 

8L46B 

 

15700 

 

1055 

Star Flyer Μάθηα 20,5 
2x Wartsila 

6R46 
10600 842 

Thomson 

Dream 
Μάθηα 21 

2x Sulzer 

7RLB66 
22600 1898 

Thomson 

Majesty 
Μάθηα 22 

2x B&W- MAN 

10L55 GB 
23830 2106 

Veendam Οθθακδία 24 

drive diesel/ 

electric                  

5x Wartsila- 

Vasa 12V46 

58500 2607 
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Ventura Βενιμφδεξ 24 

4x Wartsila 

12V46C                  

2x Wartsila 

8L46C 

67200 4322 

Viking Star Νμναδβία 24 

 

4x Wartsila 

12V46C                  

2x Wartsila 

8L46C 

 

67200 
4322 

Westerdam Οθθακδία 21 

diesel/ electric                      

4x Wartsila 

M3HPD300 

52800 3195 

Wind Star Μπαπάιεξ 13,5 
3x Wartsila- 

Duvant Crepelle 
2964 330 
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5.2 ΟΝΟΜΑΗΔ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ 

ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΟΠΛΟΗΧΝ 

 

Κάεε ηνμοαγζενυπθμζμ ακελάνηδηα ηδξ ζδιαίαξ πνμέθεοζδξ ημο έπεζ ηάπμζμ θζιέκα 

(θζιέκαξ κδμθμβίμο) ζημκ μπμίμ είκαζ εββεβναιέκμ (Πίκαηαξ 8). Ο Λζιέκαξ κδμθμβίμο 

επζθέβεηαζ εθεφεενα απυ ημκ πθμζμηηήηδ, μ μπμίμξ ηαζ ιπμνεί κα γδηήζεζ μπμζαδήπμηε 

ζηζβιή ηδκ αθθαβή αοημφ. Γκςνίγμκηαξ ημκ θζιέκα κδμθυβδζδξ ημο ηάεε 

ηνμοαγζενυπθμζμο λένμοιε ηζ ηακμκζζιμφξ εηπμιπχκ ηδνεί. 

Οζ Λζιέκεξ Νδμθυβδζδξ ηςκ ηνμοαγζενυπθμζςκ πμο εζζένπμκηαζ ζημκ Δθθαδζηυ πχνμ 

είκαζ 9 : 

 Valleta 

 Genova 

 Nassau 

 Matautu 

 Majuro 

 Hamilton 

 Limassol 

 Kingstowm 

Παναηάης παναηίεεηαζ ημ πήια 7 ημ μπμίμ δείπκεζ πυζα ηνμοαγζενυπθμζα ακηζζημζπμφκ 

ζε ηάεε θζιέκα κδμθυβδζδξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7:Πμζμζηυ Λζιέκςκ κδμθυβδζδξ ζε ζπέζδ ιε ηα ηνμοαγζενυπθμζα 
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Πίλαθαο 8:Λζιέκεξ κδμθυβδζδξ ηςκ ηνμοαγζενυπθμζςκ 

ΟΝΟΜΑΗΔ 

ΠΛΟΗΧΝ 

  Home Port                   

(Ληκέλαο 

Νενιόγεζεο) 

ΟΝΟΜΑΗΔ ΠΛΟΗΧΝ 

 Home Port                   

(Ληκέλαο 

Νενιόγεζεο) 

Aegean odyssey - Msc Magnifica - 

Aegean_Queen Valletta Nautica - 

Aidabella Genova Norwegian Spirit Nassau 

Aidastella Genova Norwegian Epic  Nassau 

Albatros Nassau Norwegian Star Nassau 

Amadea Nassau Oceana Hamilton 

Artemis Valletta Omega Hamilton 

Azamara journey Valletta Oriana Hamilton 

Azamara Quest Valletta Pacific Princess Hamilton 

Celebrity Constellation Valletta Prinsendam Rotterdam 

Celebrity Reflection Valletta Queen Elizabeth Hamilton 

Celebrity Silhouette Valletta Queen Victoria Hamilton 

Celestyal Olympia Valletta Rhapsody of the Seas Nassau 

Celestyal Nefeli Nassau Riviera Majuro 

Club Med2 Matautu Royal Princess Hamilton 

Costa Deliziosa Genova Salamis Filoxenia Limassol 

Costa Luminosa Genova Sapphire Princess - 

Europa Nassau Sea Dream Valletta 



 
 

85 
 

Golden Iris - Serenissima Kingstown 

Island Sky Nassau Silver Muse Nassau 

Koningstam Rotterdam Silver Whisper Nassau 

Marina  Majuro Silver Wind Nassau 

Med Queen Nassau Star Flyer Valletta 

Mein Schiff 1 Valletta Thomson Dream Valletta 

Mein Schiff 2 Valletta Thomson Majesty Valletta 

Mein Schiff 3 Valletta Veendam Rotterdam 

Mein Schiff 4 Valletta Ventura Hamilton 

Mein Schiff 5 Valletta Viking Star - 

Minerva Valletta Westerdam Rotterdam 

Msc Musica - Wind Star Nassau 

Msc Orchestra - 

   

Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πνμηαθμφκ μζ ιδπακέξ ηςκ ηνμοαγζενυπθμζςκ ιε ηδκ ιεβαθφηενδ 

ζζπφ. Μεβάθδ ζζπφξ ζδιαίκεζ πενζζζυηενδ ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο άνα πενζζζυηενεξ 

εηπμιπέξ ηαοζαενίςκ. ηζξ επυιεκεξ εκυηδηεξ πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά μζ ααζζημί 

ηφπμζ ηςκ ιδπακχκ αοηχκ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ. 
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5.3 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ CATERPILLAR 

Ο Γενιακυξ ζπεδζαζηήξ MaK, πνχδκ ιέθμξ ημο μιίθμο Krupp, ήνεε ηάης απυ ηδκ 

μιπνέθα ηδξ Caterpillar ημ 1997 ςξ MaK Motoren, πνμζεέημκηαξ έκα πμθφηζιμ 

πανημθοθάηζμ ιέζδξ ηαπφηδηαξ ζημ πνυβναιια εζδζηχκ ηζκδηήνςκ ορδθήξ ηαπφηδηαξ ζηζξ 

ΖΠΑ. Ζ εηαζνεία ιεημκμιάζηδηε ζε Caterpillar Motoren ημ έημξ 2000. Σδκ επμπή ηδξ 

ελαβμνάξ, δ ζεζνά MaK ηάθορε πέκηε ζπέδζα ιε ιεβέεδ μπχκ απυ 200 mm έςξ 580 mm 

πμο πνμζθένμοκ εηνμέξ ιέπνζ 10 000 kW: ηδ «κέα βεκζά» M20, M25 ηαζ M32 ηαζ ηα πζμ 

ηαεζενςιέκα ιμκηέθα M552C ηαζ M601C. Σμ ηεθεοηαίμ γεφβμξ ζπεδίςκ έπεζ έηημηε 

ηαηανβδεεί ηαζ ιζα ηέηανηδ ζεζνά κέαξ βεκζάξ, ημ M43, πμο πνμζηέεδηε ημ 1998. Οζ 

εηδυζεζξ V-ηοθίκδνςκ αοημφ ημο ζπεδίμο ιε δζάιεηνμ 430 mm λεηίκδζακ ημ 2002, 

επεηηείκμκηαξ ημ εφνμξ ζζπφμξ ημο πανημθοθαηίμο MaK ζε 16 200 kW.(Doug Woodyard) 

Ζ κέα βεκζά ηζκδηήνςκ ιέζδξ ηαπφηδηαξ ιεβάθμο εβηεθάθμο είπε επζηεθαθήξ ημ 1992 ιε 

ζπεδζαζιυ M20 δζαιέηνμο 200 mm / δζαδνμιή 300 mm βζα ιζηνέξ πνμςεδηζηέξ εκένβεζεξ 

πθμίςκ ηαζ βεκζηή μδήβδζδ. Έκα εφνμξ ζζπφμξ απυ 1020 έςξ 1710 kW ζηα 900/1000 

ζ.α.θ. ηαθφπηεηαζ απυ ιμκηέθα έλζ, μηηχ ηαζ εκκέα ηοθίκδνςκ. Σμ M20 ζοκδέεδηε ημ 1994 

ιε ημ δζάδνμιμ 320 mm / δζαδνμιή ηςκ 480 mm M32 (πμο πενζβνάθεηαζ παναηάης βζα 

κα παναηηδνζζημφκ μζ ηζκδηήνεξ κέαξ βεκζάξ). Σμ πάζια ζζπφμξ ακάιεζα ζηα ιμκηέθα M20 

ηαζ M32 βεθονχεδηε ημ 1996 ιε πανάβςβμ M25 255 mm / 400 mm (Δζηυκα 21.1) πμο 

ηαθφπηεζ ιζα γχκδ ελυδμο απυ 1800 έςξ 2700 kW ιε ιμκηέθα έλζ, μηηχ ηαζ εκκέα 

ηοθίκδνςκ ζε 720/750 ζηνμθέξ / θεπηυ. Καζ μζ ηνεζξ ηζκδηήνεξ έπμοκ ημζκμφξ 

ακαπηολζαημφξ ζηυπμοξ: εονςζηία, ορδθή αλζμπζζηία, παιδθυ ζοκμθζηυ ηυζημξ 

θεζημονβίαξ, απθή ζοκηήνδζδ ηαζ παναηεηαιέκα πνμκζηά δζαζηήιαηα ιεηαλφ βεκζηχκ 

επζζηεοχκ. 

Ζ θεζημονβζηή αλζμπζζηία επζδζχπεδηε απμθεφβμκηαξ ηδ δζάανςζδ, ιεζχκμκηαξ ηδ 

ιδπακζηή θεμνά ηαζ ηδ θεμνά, αολάκμκηαξ ηζξ ακημπέξ ηςκ ζοζηαηζηχκ ηαζ ιεζχκμκηαξ 

ημκ ανζειυ ηςκ δζεπαθχκ. Σα παιδθά θεζημονβζηά ηυζηδ ακηζιεηςπίζηδηακ απυ ηδ 

παιδθή ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ηαζ θζπακηζημφ, ηαεχξ ηαζ απυ ηδ παιδθή ηαφζδ 

ηαοζίιςκ. Δπζγδηήεδηακ ιεζςιέκα έλμδα ζοκηήνδζδξ απυ ιεζςιέκμ ανζειυ 

ελανηδιάηςκ, ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ απυ ελανηήιαηα, απθέξ δζαδζηαζίεξ νφειζζδξ ηαζ 

νφειζζδξ ηαζ ζοκδέζεζξ plug-in(Peter Compton). 

Μεζςιέκδ ενβαζία εβηαηάζηαζδξ επζηεφπεδηε ιε ηδκ πανμπή απθχκ ηαζ εφημθα 

πνμζαάζζιςκ δζεπαθχκ βζα ημκ καοπδβείμ. Όθα ηα ζδιεία ζφκδεζδξ βζα ζοζηήιαηα 

ηαοζίιμο, θζπακηζημφ ηαζ κενμφ ρφλδξ είκαζ δζεοεεηδιέκα βζα εφημθδ πνυζααζδ ζημ 

εθεφεενμ άηνμ ημο ηζκδηήνα. ηαζ ηα θίθηνα ηαοζίιμο ηαζ θζπακηζημφ έπμοκ ήδδ 
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ημπμεεηδεεί ζημκ ηζκδηήνα. Ζ δζάηαλδ ημπμεέηδζδξ ημο οπενζοιπζεζηή είκαζ ιεηααθδηή, 

είηε ζημ άηνμ ημο ζθμκδφθμο είηε ζημ εθεφεενμ άηνμ ημο ηζκδηήνα. 

Ζ ορδθή θεζημονβζηή εκζςιάηςζδ ηςκ ελανηδιάηςκ επζηοβπάκεζ ημοξ ηζκδηήνεξ ιε 40 

ημζξ εηαηυ θζβυηενα ελανηήιαηα απυ ημοξ πνμηαηυπμοξ ημοξ. Μεζςιέκδ πμζυηδηα ένβςκ 

ζςθδκχζεςκ (ηαζ ζοκεπχξ θζβυηενςκ ζδιείςκ ζφκδεζδξ) απμθένεζ μθέθδ ζηδ 

ζοκανιμθυβδζδ, ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ ηδ ζοκηήνδζδ. 

Οζ οπυθμζπεξ ζοκδέζεζξ, υπμο είκαζ εθζηηέξ, είκαζ απθέξ δζαηάλεζξ plug-in. Ο αέναξ, ημ 

κενυ, ημ θζπακηζηυ ηαζ ημ ηαφζζιμ μδδβμφκηαζ ιέζα απυ ηζξ μπέξ ηαζ ηζξ ζοκδέζεζξ plug-in 

ιέζα ζηα επζιένμοξ ελανηήιαηα, αθήκμκηαξ εθάπζζηεξ ελςηενζηέξ ζςθδκχζεζξ ςξ 

απμδεζηηζηά ζημζπεία. Ο αβςβυξ αένα θυνηςζδξ, βζα πανάδεζβια, είκαζ εκζςιαηςιέκμξ 

ζημ ζηνμθαθμεάθαιμ. Ο αέναξ νέεζ δζαιέζμο ηακαθζχκ ζημ ζηνμθαθμεάθαιμ ηαζ ημκ 

μδδβυ δαηηφθζμ κενμφ ζηδκ ηεθαθή ημο ηοθίκδνμο ζηζξ ααθαίδεξ εζζαβςβήξ. Έηζζ, υηακ 

είκαζ απαναίηδηδ δ ενβαζία ζοκηήνδζδξ ζημ ηεθάθζ, δεκ πνέπεζ κα αθαζνεεεί ηακέκαξ 

ζςθήκαξ αένα θυνηζζδξ ηαζ κα ελαθεζθεεί μπμζμζδήπμηε ηίκδοκμξ δζαννμήξ ή ενβαζίαξ. 

Ο εηηεκηνμθυνμξ είκαζ επίζδξ εκζςιαηςιέκμξ ζημ ζηνμθαθμεάθαιμ. Έκα άθθμ 

πανάδεζβια είκαζ δ εκζςιάηςζδ εκυξ βνακαγζμφ ααθαίδαξ μθίζεδζδξ ζηδκ ακηθία 

ρεηαζιμφ ηαοζίιμο, ελαθείθμκηαξ ημκ δζακμιέα εηηίκδζδξ αένα ηαζ ημοξ αβςβμφξ αένα 

εθέβπμο (Calder, 2007). 

οκμρίγμκηαξ ηα ημζκά παναηηδνζζηζηά ζπεδίαζδξ, δ MaK ημκίγεζ: (www.marine.cat.com)  

 Τπμζηοθςιέκμξ ζηνμθαθμθυνμξ άλμκαξ. 

 ηθδνυ ιπθμη ηζκδηήνα ιε εκζςιαηςιέκμοξ αβςβμφξ αένα ηαζ θαδζμφ θίπακζδξ. 

 Ξδνυξ ηοθζκδνζηυξ ημνιυξ ρφλδξ ιυκμ υηακ είκαζ απαναίηδημ. 

 Μεβάθδ δζαδνμιή (θυβμξ δζαδνμιήξ / δζάηνδζδξ 1,5 ζηδκ πενίπηςζδ ημο ηζκδηήνα 

εζςηενζημφ ηοθίκδνμο M32). 

 Έςξ 40 ημζξ εηαηυ θζβυηενα ελανηήιαηα απυ ηα πνμδβμφιεκα ζπέδζα. 

Ο ορδθυξ θυβμξ δζαδνμιήξ / δζάηνδζδξ εκζζπφεζ ηδκ ηαθή έβποζδ ηαοζίιμο ηαζ ηδκ ηαφζδ 

ζε ιεβάθμ πχνμ ηαφζδξ. Δπζπθέμκ, μ ορδθυξ θυβμξ ζοιπίεζδξ ελαζθαθίγεζ παιδθή 

ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ηαζ εηπμιπέξ νφπςκ. 

 

 

 

 

 

http://www.marine.cat.com/
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5.3.1 ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ CATERPILLAR M43 
 

 
Δηθόλα 30: Κζκδηήναξ caterpillar M43 

 

Μζα ηέηανηδ ζεζνά ιδπακχκ ιαηνάξ δζαδνμιήξ κέαξ βεκζάξ, M43 (Πανάνηδια 1)  εζζήπεδ 

απυ ηδ MaK ημ 1998, ακηζηαεζζηχκηαξ απμηεθεζιαηζηά ημ ιμκηέθμ M552C ιε δζάιεηνμ 

450 mm ηαζ αλζμπμζχκηαξ ηδκ ίδζα θζθμζμθία ζπεδζαζιμφ ιε αοηή ηςκ ζεζνχκ M20, 25 ηαζ 

32 (εζηυκα 30). Με ζοβηεηνζιέκδ εηηίιδζδ 900 kW / ηφθζκδνμ. Ο ηζκδηήναξ M453C ιε 

δζάιεηνμ 320 πζθ. Σδξ MaK ακηζηαηαζηάεδηε απυ ημκ ζπεδζαζιυ M32 ζηα 500/514 ζ.α.θ., 

μζ ανπζημί εκ ζεζνά, επηά, μηηχ ηαζ εκκζά ηφθζκδνμζ ηάθοπηακ ιζα ζεζνά ελυδςκ έςξ 8100 

kW. Ζ γχκδ ζζπφμξ επεηηάεδηε ημ 2002 ιε ηδκ εηηυλεοζδ ηςκ ιμκηέθςκ V12, 16 ηαζ 18-

ηοθίκδνςκ (VM 43), θαιαάκμκηαξ ηδκ ακχηενδ απυδμζδ ηδξ ζεζνάξ ζηα 16 200 kW 

(φιθςκα ιε μδδβυ ηδξ caterpillar βζα Μ43). 

Σμ 80% ημζκυπνδζημ ζημζπείμ ιμζνάγεηαζ ιε ηα ζπέδζα ζε ζεζνά ηαζ ζε V-ζεζνά. Ζ 

απθυηδηα ηδξ ζοκανιμθυβδζδξ επζδζχπεδηε ζοκδοάγμκηαξ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενεξ 

θεζημονβίεξ ζε ιειμκςιέκα δμιζηά ζημζπεία, ιεζχκμκηαξ έηζζ ημκ ζοκμθζηυ ανζειυ ηςκ 

ελανηδιάηςκ ημο ηζκδηήνα. 

Σα ημζκά ζοζηαηζηά ζημζπεία ηαζ μζ μιάδεξ ζημζπείςκ είκαζ: δ πθήνδξ ηεθαθή ηοθίκδνμο, 

ααθαίδα ηίκδζδξ(ηοθζκδνζηή επέκδοζδ ιε δαηηφθζμ θθυβαξ), ημ ζφζηδια ηαοζαενίςκ 

(πςνίξ ακηζζηαειζζηή),ημ νμοθειάκ εηηεκηνμθυνμο, δ ακηθία ρεηαζιμφ ηαοζίιμο 

(ζφκδεζδ ορδθήξ πίεζδξ), ηα αηνμθφζζα έβποζδξ, ημ πενίαθδια ηαζ ηδ βναιιή ημο 

δζακμιέα κενμφ ρφλδξ (πςνίξ ζςθήκα εζζαβςβήξ), ηδ νάαδμ ζφκδεζδξ ηαζ ηα νμοθειάκ 

ηαζ ημκ απμζαεζηήνα ηναδαζιχκ. 

Κεθαθή ηοθίκδνμο: Έκαξ απμδεδεζβιέκμξ ζπεδζαζιυξ δζπθμφ άηνμο μγζδζαημφ 

ποημζίδδνμο πμο ελαζθαθίγεζ ορδθυ επίπεδμ ζοβηνάηδζδξ ημο ζπήιαημξ, δ ηεθαθή 

ηεζζάνςκ ααθαίδςκ ζοβηναηείηαζ ζηδκ επέκδοζδ ημο ηοθίκδνμο ιε έλζ οδναοθζηά 
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ζθζβιέκα ηανθζά (υθα ηα ιπμοθυκζα ζθίββμκηαζ ηαοηυπνμκα). Ζ απθή 

απμζοκανιμθυβδζδ ηαζ ζοκανιμθυβδζδ δζεοημθφκεηαζ απυ ζοκδέζεζξ ζςθήκςκ 

εζζαβςβήξ βζα υθα ηα ιέζα. Οζ δφμ ααθαίδεξ ελαβςβήξ είκαζ δζαηεηαβιέκεξ χζηε κα 

πενζζηνέθμκηαζ ηαζ μζ δαηηφθζμζ ηαζ μζ αεναβςβμί ηςκ ααθαίδςκ είκαζ αενμδοκαιζηά 

αεθηζζημπμζδιέκμζ. 

Διαμθμθυνμ: Σμ ζοζηαηζηυ δφμ ηειαπίςκ απμηεθείηαζ απυ ιζα παθφαδζκδ ημνχκα ηαζ ιζα 

παθφαδζκδ θμφζηα. Ζ ημνχκα είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε δφμ δαηηοθίμοξ ζοιπίεζδξ ηαζ 

δαηηφθζμ απμβοικςηή θαδζμφ. μ πνχημξ δαηηφθζμξ είκαζ πνςιζςιέκμξ ζηζξ πθεονέξ. Ο 

πχνμξ ημο ακαδεοηήνα πμο ρφπεηαζ ιε πεηνέθαζμ ελαζθαθίγεζ απμηεθεζιαηζηή ρφλδ ιε 

ορδθή ιέζδ απμηεθεζιαηζηή πίεζδ ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ ημο ειαυθμο. 

Ράαδμξ ζφκδεζδξ: μ ζπεδζαζιυξ ημο δζαπςνζζιέκμο άλμκα επζηνέπεζ ηδκ φπανλδ 

παιδθχκ επζπέδςκ εβηαηάζηαζδξ / απυζονζδξ ειαυθμο. Σα ιπμοθυκζα ηςκ νάαδςκ ηαζ 

μζ ημπθίεξ ημο άλμκα ζθίββμκηαζ οδναοθζηά. (Σμ ιέβεεμξ ηαζ ημ αάνμξ ηςκ οδναοθζηχκ 

ενβαθείςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ ζφζθζλδ ηςκ ιπμοθμκζχκ ζημκ ηζκδηήνα 

εθαπζζημπμζμφκηαζ ιε θεζημονβία ιε ηεπκμθμβία πίεζδξ 2500 bar.) 

Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα VM 43: (Wilbur & Wight,1984) 

ηνμθαθμεάθαιμξ: ζπεδζαζιυξ μγζδζαημφ ποημζζδήνμο, ακ πνμδζαβνάθεηαζ βζα ακεεηηζηή 

ή άηαιπηδ ζηενέςζδ. Ζ αηαιρία ζηδκ ηάιρδ ηαζ ζηδ ζηνέρδ επζηοβπάκεηαζ ιε ζζπονέξ 

θςνίδεξ αάζδξ ηαζ ιε ηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ πενζαθδιάηςκ αένα ηαζ εηηεκηνμθυνμο. δ 

εβηάνζζα αίδα ημο ααζζημφ ηαθφιιαημξ ζοιαάθθεζ επίζδξ. Ζ πμθοθεζημονβζηυηδηα ημο 

ζηνμθαθμεαθάιμο αολάκεηαζ ιε ηδκ εκζςιάηςζδ ημο πχνμο ιεηάδμζδξ ηίκδζδξ ηαζ ημο 

πχνμο απμζαεζηήνα, μ μπμίμξ απμθεφβεζ πμθθέξ αζδςηέξ ζοκδέζεζξ ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ 

απυζαεζδ ημο εμνφαμο ηαζ ηςκ ηναδαζιχκ. Ζ εκζςιάηςζδ ηςκ ζςθήκςκ θαδζμφ ζημ 

ζηνμθαθμεάθαιμ ζοιαάθθεζ ηαζ εδχ ηαζ δζεοημθφκεζ ηζξ ενβαζίεξ ζοκηήνδζδξ. Ζ ηαθή 

πνμζααζζιυηδηα ζηα ηφνζκα νμοθειάκ ηαζ ηα νμοθειάκ ηδξ νάαδμο ζφκδεζδξ πανέπεηαζ 

ιέζς ιεβάθςκ ακμζβιάηςκ πχνμο. Ο ζηνμθαθμεάθαιμξ είκαζ θοζζηά απαθθαβιέκμξ απυ 

ημ κενυ ρφλδξ ηαζ επμιέκςξ πνμζηαηεφεηαζ απυ ηδ δζάανςζδ. Σμ πνχημ ηφνζμ έδνακμ 

είκαζ δζπθμφ ζπεδζαζιμφ, ιεζχκμκηαξ ημ ιήημξ ημο ηζκδηήνα. 

ηνμθαθμθυνμξ άλμκαξ: ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ εενιζηά επελενβαζιέκμ 

ηναιαημπμζδιέκμ πάθοαα, ιε ιδ ηαθοιιέκα έδνακα ηαζ ημίθα θζθέηα. Πανέπεηαζ θθάκηγα 

βζα ημ απμζαεζηήνα ηναδαζιχκ ζημ άηνμ απέκακηζ απυ ηδ γεφλδ. έκαξ μδμκηςηυξ 

ηνμπυξ βζα ημκ μδμκηςηυ ηνμπυ είκαζ θθακηγςιέκμξ ζημ άηνμ γεφλδξ.. 

Δβηαηάζηαζδ ηαοζαενίςκ: ζπεδζαζιέκμ ςξ ζφζηδια ιμκήξ ζςθήκαξ ιε ελαενζζηήνεξ 

αενίμο ηαζ δζαημιέξ ζςθήκςκ αεθηζζημπμζδιέκεξ βζα απυδμζδ. Σα ζημζπεία είκαζ ηα ίδζα ιε 
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εηείκα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημοξ ηζκδηήνεξ ζε ζεζνά. Ζ δζαθμνεηζηή απυζηαζδ ιεηαλφ 

ηςκ ηοθίκδνςκ ηαείζηαηαζ δοκαηή απυ ακηζζηαειζζηέξ δζαθυνςκ ιδηχκ. 

ηνμαζθμζοιπζεζηέξ: δζαιμνθςιέκμζ ςξ οπμζοβηνυηδια ηαζ ελμπθζζιέκμζ ιε έκα 

ζφζηδια ρφλδξ ιεηά ηδκ ρφλδ, δ μιάδα ημο ζηνμαζθμζοιπζεζηή ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί 

ζε ηάεε άηνμ ημο ηζκδηήνα, δζεοημθφκμκηαξ ηδκ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ή ημοξ 

ηζκδηήνεξ πνυςζδξ. Έκαξ ηζκδηήναξ απμβείςζδξ ζζπφμξ 10 000 kW ιπμνεί κα μνζζηεί 

πνμαζνεηζηά ζημ ειπνυζεζμ άηνμ ημο ηζκδηήνα. Ζ δζάηαλδ ημο ζηνμαζθμζοιπζεζηή 

ζοιαάθθεζ ζηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ ηεκηνζηήξ απυζηαζδξ ζε εβηαηαζηάζεζξ ιε δζπθυ 

ηζκδηήνα, ζε παιδθή ζηάειδ ηναδαζιχκ, ιεζςιέκμ φρμξ ηζκδηήνα, ρφηηδ ιπθμη θζθζηή 

ζηδ ζοκηήνδζδ ηαζ αεθηζζημπμζδιέκδ νμή ηαοζαενίςκ. Οζ οπενζοιπζεζηέξ TPL73 ηςκ 

ABB Turbo Systems ελοπδνεημφκ ημκ ηζκδηήνα V12 ηαζ μζ TPL77 ιμκηεθμπμζμφκ ηα 

ιμκηέθα V16 ηαζ V18. 

οιαάθθμκηαξ αηυιδ πενζζζυηενμ ζηζξ εηπμιπέξ, ημ πνμαζνεηζηυ ζφζηδια ηεπκμθμβίαξ 

Flex Cam εθανιυζηδηε βζα πνχηδ θμνά ζε ηζκδηήνα MaK, οπμζπυιεκδ εηπμιπέξ NOx 

ηάης ηςκ 8 g / kWh ηαζ εηπμιπέξ αζεάθδξ ηάης απυ ημ υνζμ μναηυηδηαξ ζε μπμζμδήπμηε 

θεζημονβζηυ ηνυπμ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε νφειζζδ ηδξ έκεζδξ ηαοζίιμο ηαζ ημο 

πνμκζζιμφ ηδξ ααθαίδαξ εζζυδμο ζε ζπέζδ ιε ημ δεδμιέκμ θμνηίμ. 

Παναηάης παναηίεεηαζ μ πίκαηαξ 9 ιε ηα ζπεδζαζηζηά παναηηδνζζηζηά ημο ηζκδηήνα 

caterpillar Μ43. 

 

Πίλαθαο 9: πεδζαζηζηά παναηηδνζζηζηά ηζκδηήνα Μ43 

ΥΔΓΗΑΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΗΝΖΣΖΡΑ Μ43 

Οπή 430 mm 

Γζαδνμιή ημο ηζκδηήνα 610 mm 

Ηζπφξ ελυδμο 900 kW/ cyl 

Σαπφηδηα 500/ 514 rev/ min 

Κφθζκδνμζ 6.7.8.9.L /  V12.16.18 

Δφνμξ ζζπφμξ 5400-16200 Kw 

Μέζδ ηαπφηδηα ειαυθμο 10.2/ 10.5 m/ s 

Μέζδ απμηεθεζιαηζηή πίεζδ 24.4/23.7 bar 
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5.3.2 ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ CATERPILLAR VM43C 
 

 

Δηθόλα 31: Κζκδηήναξ caterpillar VM43C 

 

Ο VM43C (εζηυκα 31) είκαζ έκαξ ηεηναηφθζκδνμξ ηζκδηήναξ κηίγεθ, ιδ ακαζηνέρζιμξ, 

οπενζοιπζεζιέκμξ ιε άιεζδ έβποζδ ηαοζίιμο (φιθςκα ιε μδδβυ ηδξ caterpillar βζα 

VM43C). 

πεδζαζιέκμξ βζα θεζημονβία ζε αανέα ηαφζζια ιέπνζ 700 cst./50°C. Ζ ιμκάδα ιπθμη 

λδνμφ ηζκδηήνα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ μγχδδ ποημζίδδνμ. Πενζθαιαάκεζ ηα έδνακα 

ζηνμθαθμθυνμο, ηα έδνακα εηηεκηνμθυνμο, ημκ δέηηδ αένα θυνηζζδξ, ημ πενίαθδια ημο 

απμζαεζηήνα ηναδαζιχκ ηαζ ημ πενίαθδια ημο ηζαςηίμο ηαποηήηςκ. 

Ο ζηνμθαθμθυνμξ άλμκαξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ ιε ακεεηηζηυ ζηδ δζάανςζδ ηοθζκδνζηυ 

ηέθοθμξ ηφνζμο ηαζ ιεβάθμο άηνμο. Σα ηφνζα ηαζ ιεβάθα έδνακα είκαζ ακεεηηζηά ζηδ 

δζάανςζδ. Οζ θοζζηά ζηθδνοιέκεξ επεκδφζεζξ είκαζ θοβμηεκηνζηά ποηεοιέκεξ, ιε έκεεημ 

ααειμκυιδζδξ. Σα έιαμθα ημο ηζκδηήνα είκαζ ζφκεεημο ηφπμο ιε ημνχκα απυ πάθοαα ηαζ 

ημκημιάκζημ ζημοθάηζ.  

Τπάνπεζ ιζα ζεζνά ειαμθμθυνςκ δαηηοθίςκ απμηεθμφιεκδ απυ 2 δαηηοθίμοξ ζοιπίεζδξ 

πνςιίμο. Ο πνχημξ δαηηφθζμξ ιε επζθάκεζεξ ηναπεγμηεθάθμο επεκδεδοιέκμοξ ιε πνχιζμ 

ηαζ μ δεφηενμξ δαηηφθζμξ είκαζ θεμνάξ ιε πνχιζμ. Όθεξ μζ αοθαηχζεζξ δαηηοθίςκ 

ζηθδνφκμκηαζ ηαζ ανίζημκηαζ ζηδκ ημνχκα απυ πάθοαα. 

Ζ νάαδμξ ζφκδεζδξ απμηεθείηαζ απυ 3 ηειάπζα ιε δοκαηυηδηα απμζοκανιμθυβδζδξ ημο 

ειαυθμο πςνίξ άκμζβια ημο ιεβάθμο άηνμο εδνάκμο. 
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Ζ ηεθαθή ηοθίκδνμο είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ μγχδδ ποημζίδδνμ ιε δφμ εζζυδμοξ ηαζ 

δφμ ααθαίδεξ ελαβςβήξ ιε πενζζηνμθζηέξ ααθαίδεξ. 

 

Άλεηα έδξαλα βαιβίδσλ εμαγσγήο: 

Ο εηηεκηνμθυνμξ απμηεθείηαζ απυ ηιήιαηα ακά ηφθζκδνμ ηαζ επζηνέπεζ ηδκ απμιάηνοκζδ 

ηςκ ηειαπίςκ πνμξ ηα πθάβζα. 

Ο ζηνμαζθμζοιπζεζηήξ είκαζ εθμδζαζιέκμξ ιε εζςηενζηά απθά νμοθειάκ πμο θζπαίκμκηαζ 

ιε θάδζ θίπακζδξ ηζκδηήνα. 

Σμ ζφζηδια ρφλδξ βθοημφ κενμφ πενζθαιαάκεζ ρφηηδ αένα δφμ ζηαδίςκ. 

Ζ ρφλδ ημο αηνμθοζίμο βίκεηαζ ιε θάδζ θίπακζδξ ηζκδηήνα. 

ημκ πίκαηα 10 πανμοζζάγμκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ηζκδηήνα caterpillar VM43C. 

 

Πίλαθαο 10: Υαναηηδνζζηζηά ηζκδηήνα caterpillar VM43C 

Γηακόξθσζε θπιίλδξνπ 12.16 V 

Οπή 430 mm 

Γηαδξνκή ηνπ θηλεηήξα 610 mm 

Γείθηεο δηαδξνκήο/ νπήο 1.42 

Όγθνο ζάξσζεο 88.6I/ cyl 

Ηζρύο εμόδνπ/ θύιηλδξν 1000 kW 

BMEP 27.1/ 26.4 bar 

Πεξηζηξνθή 500/ 514 rpm 

Μέζε ηαρύηεηα εκβόινπ 10.2/ 10.5 m/ s 

Τπεξζπκπίεζεο εκζαίμ ανπείμ ηαηαβναθήξ 

Καηεύζπλζε πεξηζηξνθήο δεξιόςτροφθ 

 

ημκ πίκαηα 11 παναηίεεκηαζ δεδμιέκα ηςκ ηοθίκδνςκ 12 ηαζ 16 ημο ηζκδηήνα VM43C. 
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Πίλαθαο 11: Γεδμιέκα πανμοζίαζδξ ηοθίκδνςκ 12,16 

  
ΚΤΛΗΝΓΡΟΗ 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΜΟΝΑΓΔ 12 16 

Μέβζζημξ ζοκεπήξ ααειυξ ηαπφηδηαξ a.c.c. ISO 

3046 kW 12000 16000 

Σαπφηδηα l/ min 500/514 500/514 

Δθάπζζηδ ηαπφηδηα l/ min 165 165 

Μέζδ απμηεθεζιαηζηή πίεζδ πέδδζδξ bar 27.1/26.4 27.1/26.4 

Πίεζδ αένα θυνηζζδξ bar 3.4 3.3 

Πίεζδ ζοιπίεζδξ bar 175 175 

Πίεζδ ηαφζδξ bar 210 210 

Εήηδζδ αένα ηαφζδξ m3/ h 73200 99330 

Θενιμηναζία ηαοζαενίςκ ιεηά ημκ/ ηδκ 

ηφθζκδνμ/ ημονιπίκα °C 365/280 355/285 

ΔΗΓΗΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΚΑΤΗΜΟΤ       

Έθζηα ζε θμνηίμ 100% g/ kWh 177/178 177/178 

θζηα ζε θμνηίμ 85% g/ kWh 176/177 176/177 

Έθζηα ζε θμνηίμ 75% g/ kWh 178/178 178/178 

Έθζηα ζε θμνηίμ 50% g/ kWh 185/185 185/185 

Καηακάθςζδ θαδζμφ θίπακζδξ g/ kWh 0.6 0.6 

Σφπμξ οπενζοιπζεζηή   2*TPL71C 2*TPL76C 

ΚΑΤΗΜΟ 

Με εκζζποηζηή ακηθία m3/h/bar 84/5 11.2/5 

Γζάιεηνμξ μπήξ θεπημφ θίθηνμο MDO mm 0.025 0.025 

Γζάιεηνμξ μπήξ αοηυιαημο θίθηνμο HFO mm 0.01 0.010 

Γζάιεηνμξ μπήξ θεπημφ θίθηνμο HFO mm 0.034 0.034 

Φύμε αθξνθπζίσλ από ζύζηεκα ιαδηνύ 

ιίπαλζεο       

ΛΑΓΗ ΛΗΠΑΝΖ 

Ακηθία ιε ηζκδηήνα m3/h/bar 250/10 400/10 

Μειμκςιέκδ ακηθία m3/h/bar 200/10 270/10 

Πνμζδζδυιεκδ ζζπφ ζηδκ ιδπακή bar 4-5 4-5 

Ακηθία ακαννυθδζδξ m3/h/bar 350/3 470/3 

Κφνζα ακηθία πίεζδξ m3/h/bar 30/5 40/5 

Πενζεπυιεκμ δελαιεκήξ θμνηίςκ m3  16.3 21.8 

Θενιμηναζία ζηδκ είζμδμ ηδξ ιδπακήξ °C 60-65 60-65 

Θενιμηναζία εθέβπμο NB mm 200 200 

Γζπθυ θίθηνμ NB mm 200 200 

Μέζμ ιέβεεμξ δζπθμφ θίθηνμο mm 0.08 0.06 

Μέζμ ιέβεεμξ αοηυιαημο θίθηνμο mm 0.034 0.034 
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ΚΤΛΗΝΓΡΟΗ 

ΝΔΡΟ ΦΤΞΖ ΜΟΝΑΓΔ 12 16 

Πενζεπυιεκμ ηζκδηήνα m3 2.8 4.0 

Πίεζδ εζζυδμο εθάπζζηδ/ ιέβζζηδ bar 2.5/6.0 2.5/ 6.0 

Υςνδηζηυηδηα δμπείμο ηεθαθήξ m3 1.5 2.0 

Θενιμηναζία ζηδκ έλμθμ ηδξ ιδπακήξ OC 80-90 80-90 

ΤΣΖΜΑ ΓΗΠΛΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ 

Ακηθία ιε ηζκδηήνα HT m3/h/bar 200/ 4.2 270/ 3.8 

Ακηθία πςνίξ ηζκδηήνα HT m3/h/bar 200/ 4.0 270/ 4.0 

HT- εθεβηηήξ NB mm 200/ 4.0 200 

γήηδζδ κενμφ LT- θυνηζζδ ημο αένα ρφλδξ m3/ h 100 130 

εενιμηναζία ζηδκ LT- θυνηζζδ ημο αένα 

ρφλδξ εζζυδμο OC 38 38 

ΓΗΑΡΡΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ 

Φφηηδξ θαδζμφ θίπακζδξ kW 1750 2335 

Νενυ πενζαθήιαημξ kW 1670 2220 

Φυνηζζδ ημο αένα ρφλδξ- HT kW 4610 6000 

Φυνηζζδ ημο αένα ρφλδξ- LT kW 950 1380 

HT-ζηάδζμ ιεηά ηδκ ιδπακή  kW      

Μδπακή εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ kW 512 680 

ΚΑΤΑΔΡΗΟ 

ζβαζηήναξ/ απαβςβυξ ζπζκεήναξ NB 35 Dba mm 1200 1500 

Γζάιεηνμξ ημο ζςθήκα NB ιεηά ηδκ βεκκήηνζα mm 2*900 2*1000 

Μέβζζηδ πηχζδ πίεζδξ ηαοζαενίςκ bar 0.03 0.03 

ΑΔΡΑ ΔΗΟΓΟΤ 

Ανπζηή ιέβζζηδ πίεζδ αένα bar 30 30 

Ανπζηή εθάπζζηδ πίεζδ αένα bar 14 14 

Καηακάθςζδ αένα ακά έκανλδ bar 3.0 3.5 

 

 

 

 

 

 



 
 

95 
 

5.4  ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ GENERAL ELECTRIC 

Ζ General Electric (GE) είκαζ ιζα αιενζηακζηή πμθοεεκζηή εηαζνία εηενμβεκχκ 

δναζηδνζμηήηςκ πμο έπεζ ζοζηαεεί ζηδ Νέα Τυνηδ ηαζ εδνεφεζ ζηδ Βμζηχκδ ηδξ 

Μαζαπμοζέηδξ (Wikipedia). 

Ζ ζζημνία ηδξ GE ζηδ ζοκενβαζία ιε ημοξ ζηνυαζθμξ ζημκ ημιέα παναβςβήξ δθεηηνζηήξ 

εκένβεζαξ ημοξ έδςζε ηδκ ηεπκμβκςζία κα ιεηαηζκδεμφκ ζημ κέμ πεδίμ ηςκ 

αενμζοιπζεζηχκ αενμζηαθχκ. Με επζηεθαθήξ ημκ Sanford Alexander Moss, δ GE 

εζζήβαβε ημοξ πνχημοξ οπενζοιπζεζηέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Α 'Παβημζιίμο Πμθέιμο ηαζ 

ζοκέπζζε κα ηζξ ακαπηφζζεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Μεζμπμθέιμο. Οζ οπενζοιπζεζηέξ 

έβζκακ απαναίηδηεξ ηα πνυκζα πνζκ απυ ημκ Γεφηενμ Παβηυζιζμ Πυθειμ ηαζ δ GE ήηακ μ 

δβέηδξ ζημκ ημιέα ηςκ ελαηιίζεςκ ιε ηδκ έκανλδ ημο πμθέιμο. Αοηή δ ειπεζνία, ιε ηδ 

ζεζνά ηδξ, έηακε ηδ GE θοζζηή επζθμβή βζα ηδκ ακάπηολδ ημο ηζκδηήνα ηγεη Whittle W1 

ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ ημ 1941. Ζ GE ηαηέθααε ηδκ έκαηδ εέζδ ιεηαλφ ηςκ 

αιενζηακζηχκ εηαζνεζχκ ζηδκ αλία ηςκ ζοιαάζεςκ παναβςβήξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

πμθέιμο. Ακ ηαζ δ ανπζηή ημοξ ενβαζία ιε ηα ζπέδζα ηδξ Whittle οπμαθήεδηε ζηδ Allison 

Engine Company, δ GE Aviation ακαδείπεδηε ςξ έκαξ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ 

ηαηαζηεοαζηέξ ηζκδηήνςκ ζημκ ηυζιμ, παναηάιπημκηαξ δ ανεηακζηή εηαζνεία Rolls-

Royce plc. 

Σμ 2002, δ GE ελαβυναζε ηα εκενβεζαηά ζημζπεία ηδξ Enron ηαηά ηδκ πηχπεοζδ ηδξ. Ζ 

Enron Wind ήηακ μ ιμκαδζηυξ ηαηαζηεοαζηήξ ιεβάθςκ ακειμβεκκδηνζχκ ζηδκ Αιενζηή 

ηαζ δ GE αφλδζε ηδ ιδπακζηή ηαζ ηζξ πνμιήεεζεξ βζα ηδκ Wind Division ηαζ δζπθαζίαζε ηζξ 

εηήζζεξ πςθήζεζξ ζε 1,2 δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα 2003.Καηάηηδζε ημ ScanWind ημ 2009. 

Ονζζιέκμζ ηαηακαθςηέξ ιπμσημηάνμοκ θαιπηήνεξ GE, ροβεία ηαζ άθθα πνμσυκηα ζηδ 

δεηαεηία ημο 1980 ηαζ ημο 1990 βζα κα δζαιανηονδεμφκ βζα ημ νυθμ ηδξ GE ζηδ 

παναβςβή πονδκζηχκ υπθςκ. 
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5.4.1 GENERAL ELECTRIC LM2500 

Δηθόλα 32 : Μδπακή general electric LM2500 

 

Σμ General Electric LM2500 (Πανάνηδια 2) είκαζ έκαξ αζμιδπακζηυξ ηαζ εαθάζζζμξ 

αενζμζηνυαζθμξ πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ GE Aviation (εζηυκα 32). 

Ο εαθάζζζμξ αενζμζηνυαζθμξ LM2500 είκαζ έκαξ ηζκδηήναξ ορδθήξ απυδμζδξ απθμφ 

ηφηθμο, πμο πνμένπεηαζ απυ ημοξ ηζκδηήνεξ αενμζηαθχκ GE 'CF6-6, απμηεθείηαζ απυ 

έκακ ακαδεοηήνα αενίμο, έκακ ζηνυαζθμ ζζπφμξ, πνμζανιμζιέκεξ ακηθίεξ ηαοζίιμο ηαζ 

θζπακηζημφ, ζφζηδια εθέβπμο ηαοζίιμο ηαζ ηαπφηδηαξ, ζοκαθή ηιήιαηα εζζυδμο ηαζ 

ελάηιζζδξ ηαζ ζοζηήιαηα θίπακζδξ ηαζ ζάνςζδξ. ηαεχξ ηαζ ζημζπεία εθέβπμο ηαζ 

ζοζηεοέξ βζα ηδκ εηηίκδζδ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο 

ηζκδηήνα(https://www.geaviation.com/marine/engines/military/lm2500-engine). 

Ζ βεκκήηνζα αενίμο LM2500 απμηεθείηαζ απυ ζοιπζεζηή 16 ζηαδίςκ, 18: 1 ζοιπζεζηήξ 

ακαθμβίαξ πίεζδξ ιε επηά ζηάδζα ιεηααθδηχκ ζηάηδ ηαζ πηενφβζα εζζυδμο, έκα πθήνςξ 

δαηηοθζμεζδέξ ηαοζηήνα ιε ελςηενζηά ημπμεεηδιέκα αηνμθφζζα ηαοζίιμο ηαζ έκακ 

αενυροηημ αενζμρφηηδ ορδθήξ πίεζδξ δφμ ζηαδίςκ μ μπμίμξ μδδβεί ημκ ζοιπζεζηή ηαζ ημ 

ηζαχηζμ ηαποηήηςκ. Έκαξ αενυαζθμξ ακειζζηήναξ παιδθήξ πίεζδξ έλζ ζηαδίςκ, μ μπμίμξ 

ηζκείηαζ απυ ηδ νμή ηαοζαενίςκ ορδθήξ ζζπφμξ ηδξ βεκκήηνζαξ αενίμο, μδδβεί ημκ άλμκα 

ελυδμο ημο εαθάζζζμο αενζμζηνυαζθμο(https://www.gepower.com/gas/gas-

turbines/lm2500). 

Ο ηζκδηήναξ lm2500 δζαεέηεζ ηα αηυθμοεα: απθά ανενςηή ζπεδίαζδ, οθζηά ακεεηηζηά ζηδ 

εαθάζζζα δζάανςζδ ηαζ εθάπζζημ ιέβεεμξ, αάνμξ ηαζ απαζηήζεζξ πχνμο βζα ηδκ 

παναβςβή ζππμδφκαιδξ. Σμ lm2500 πνμζθένεζ ορδθή εενιζηή απυδμζδ ηαζ παιδθή 

ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ηαζ αένα ακά ζππμδφκαιδ. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_turbine&usg=ALkJrhjiW4KbFKfCkBH-a3jqGIn7aDyEUQ
https://www.geaviation.com/marine/engines/military/lm2500-engine
https://www.gepower.com/gas/gas-turbines/lm2500
https://www.gepower.com/gas/gas-turbines/lm2500
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Πνυζθαηα, μζ αολακυιεκεξ απαζηήζεζξ βζα ηζκδηήνεξ παιδθμφ αάνμοξ ηαζ ορδθήξ ζζπφμξ 

ζηδ αζμιδπακία πεηνεθαίμο ηαζ θοζζημφ αενίμο μδήβδζακ ηδκ GE ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ 

ελεζδζηεοιέκδξ έηδμζδξ βζα πνήζδ ζηδ εάθαζζα. Αοηή δ έηδμζδ FPSO είκαζ εθαθνφηενδ 

ηαζ πζμ ζοιπαβήξ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ηυζμ βζα παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ υζμ ηαζ 

βζα απεοεείαξ μδήβδζδ ζοιπζεζηχκ. 

Σμ LM2500 ηαηαζηεοάγεηαζ ζηδκ Ηαπςκία απυ ηδκ Ishikawajima-Harima, ζηδκ Ηκδία απυ 

ηδκ HAL, ηαζ ζηδκ Ηηαθία απυ ηδκ Avio . 

ημοξ πίκαηεξ 12 ηαζ 13 πανμοζζάγμκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ηζκδηήνα general electric 

LM2500. 

Πίλαθαο 12 θαη Πίλαθαο 13: Υαναηηδνζζηζηά ηζκδηήνα LM2500 

 

LM2500 

Δηπμιπέξ NOx (ppm@15%O2) 25 

Δκένβεζα ελάηιζζδξ (MMkJ/hr) 149 

Δκένβεζα ελάηιζζδξ(F) 986 

Δκένβεζα ελάηιζζδξ(MMBtu/hr) 141 

Θενιμηναζία ηαοζαενίςκ (°C)  530 

Καεανή Απυδμζδ (%) 33.2 

Καεανή Παναβςβή (MW) 23.1 

Καεανυ νοειυ εένιακζδξ (Btu/kWh,LHV) 10.265 

Καεανυ νοειυ εένιακζδξ (kJ/kWh,LHV) 10.830 

Σεπκμθμβία ηαοζηήνα DLE/SAC SAC 

 

 

ΜΟΝΣΔΛΟ LM2500 

Παναβςβή 33.600(25.06kW) 

Καηακάθςζδ ηαοζίιμο 0,373 lb/shp-hr    (227 g/kW-hr) 

Ροειυ εένιακζδξ 6.860 Btu/shp-hr  (9.705 kJ/kW-hr) 

Ρμή ηαοζαενίςκ 155 lb/s (70.5kg/s) 

Θενιμηναζία ηαοζαενίςκ 1.051(° F) 

Σαπφηδηα ζηνμαίθμο 3.600 

Θενιζηή απυδμζδ 36% 

Βάνμξ 4,7ton 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/IHI_Corporation&usg=ALkJrhjqf-sP0pHLQlkVet54uh7XOoWTkw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hindustan_Aeronautics_Limited&usg=ALkJrhjQiUnkcOmQhb4GUBrxiTVuiF_KEA
https://en.wikipedia.org/wiki/Avio_S.p.A.
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5.5 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ SULZER (WARTSILA) 

Ζ Sulzer Ltd. είκαζ ιζα εθαεηζηή εηαζνεία αζμιδπακζηήξ ιδπακζηήξ ηαζ ηαηαζηεοήξ, πμο 

ζδνφεδηε απυ ημκ Salomon Sulzer-Bernet ημ 1775 ηαζ ζδνφεδηε ςξ Sulzer Brothers Ltd. 

(Gebrüder Sulzer) ημ 1834 ζημ Winterthur ηδξ Δθαεηίαξ. ήιενα είκαζ ιζα δδιυζζα 

εζζδβιέκδ εηαζνεία ιε δζεεκείξ εοβαηνζηέξ. Οζ ιεημπέξ ηδξ εηαζνείαξ είκαζ εζζδβιέκεξ ζημ 

Δθαεηζηυ Υνδιαηζζηήνζμ(https://en.wikipedia.org/wiki/Sulzer_(manufacturer). 

Οζ Sulzer Brothers αμήεδζακ ζηδκ ακάπηολδ οθακηζηήξ φθακζδξ ηαζ δ ααζζηή ημοξ 

δναζηδνζυηδηα ήηακ δ ηαηαζηεοή ανβαθεζχκ. Ο Rudolf Diesel ενβάζηδηε βζα ημ Sulzer ημ 

1879, ηαζ ημ 1893 μ Sulzer αβυναζε μνζζιέκα δζηαζχιαηα ζημοξ ηζκδηήνεξ κηίγεθ. Ζ 

Sulzer δδιζμφνβδζε ημκ πνχημ ηζκδηήνα ημοξ ημ 1898(Woodyard,2004). 

Σμ 1990, δ Sulzer δζέθοζε ημκ ηθάδμ ηςκ πεηνεθαζμηζκδηήνςκ ζε ιζα λεπςνζζηή εηαζνεία 

ιε ηδκ επςκοιία «New Sulzer Diesel» (NSD) ηαζ πχθδζε ηα πενζζζυηενα απυ ηα ιενίδζα 

ηδξ, δζαηδνχκηαξ ιυκμ ιεζμρδθζηή ζδζμηηδζία. Σμ 1997, δ NSD απμννμθήεδηε απυ ηδκ 

Wärtsilä, δδιζμονβχκηαξ Wärtsilä NSD. Ζ Wärtsilä NSD ηαηαζηεοάγεζ ηδ ιεβαθφηενδ 

πεηνεθαζμηζκδηήνα ζημκ ηυζιμ, ημ Wärtsilä-Sulzer RTA96-C. Δίκαζ επίζδξ ιία απυ ηζξ 

θίβεξ εηαζνείεξ πμο δδιζμφνβδζακ έκακ έλοπκμ ηφνζμ ηζκδηήνα πνυςζδξ πςνίξ ηαιπφθεξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sulzer_(manufacturer)
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5.5.1 ΚΗΝΖΣΖΡΔ SULZER, ΜΟΝΣΔΛΑ ZA40 ΚΑΗ ZA40S  

Έκα επζηοπδιέκμ πνυβναιια ηζκδηήνα ιε ιεζαία ηαπφηδηα πμο πενζθάιαακε ημ δζάηνδημ 

άκμζβια 200 mm S20, δζαιέηνμο 400 mm ZA40S ηαζ δζαιέηνμο 500 mm δζαιέηνμο ZA50S 

πνμζθένεδηε απυ ηδκ New Sulzer Diesel πνζκ βίκεζ ιέθμξ ηδξ Wärtsilä Corporation. Μυκμ 

δ ζεζνά ZA40S παναιέκεζ ζημ πανημθοθάηζμ Wärtsilä. Σα ηνία ζπέδζα, πμο ηαθφπημοκ 

θάζια ελυδςκ απυ 460 kW έςξ 21 600 kW βζα πνμςεδηζημφξ ηαζ αμδεδηζημφξ δαζιμφξ 

ζζπφμξ, απεθεοεενχεδηακ βζα θεζημονβία ζε ηαφζζια ιε ζλχδεξ ιέπνζ 700 cSt.(CYT 

Wilbur, DA Wight) 

Οζ ζφβπνμκεξ ηεηνάπνμκεξ ιδπακέξ Z (Πανάνηδια 3) ςνζιάγμοκ απυ ιζα μζημβέκεζα μπχκ 

400 πζθζμζηχκ πμο ζδνφεδηε απυ ημκ δίπνμκμ ηζκδηήνα ZH40 ιέζδξ ηαπφηδηαξ, 

ζπεδζαζιέκμ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 ηαζ εβηαηεζηδιέκμ ζε παβμεναοζηζηά, 

πμνειεία ηαζ ηνμοαγζενυπθμζα. Ο δίπνμκμξ ζπεδζαζιυξ επζηεφπεδηε ημ 1972 απυ ιζα 

ηεηνάπνμκδ έηδμζδ (ημ Z40), δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ επακαζπεδζάζηδηε πθήνςξ ηαζ 

ακηζηαηαζηάεδηε ημ 1982 απυ ημκ ηζκδηήνα ZA40 ιεβαθφηενδξ δζαδνμιήξ (560 mm ακηί 

βζα 480 mm) Ο ηζκδηήναξ ZA40S (πίκαηαξ 14) εζζήπεδ ημ 1986 βζα κα επζηφπεζ ηα ζπέδζα 

Z40 ηαζ ZA40. 

Σμ θεζκυπςνμ ημο 1988, ηνία πνυκζα ιεηά ηδκ ακαημίκςζή ημο ιε ζζπφ ηοθίκδνςκ 660 

kW, ημ ZA40S ακαααειίζηδηε ζηα 720 kW / ηφθζκδνμ ιεηά απυ επζηοπδιέκεξ δμηζιέξ ηαζ 

δμηζιέξ ακημπήξ ζε ηαφζζια. Ζ κέα ααειμθμβία ζοζπεηίζηδηε ιε αολδιέκδ ιέβζζηδ πίεζδ 

ηοθίκδνμο 165 bar ηαζ ιέζδ απμηεθεζιαηζηή πίεζδ 24,1 bar, πμο οπεβνάθδ ιε 

εενιμδοκαιζηέξ ηαζ ιδπακζηέξ αεθηζζημπμζήζεζξ(Woodyard,2004). 

Σμ Sulzer ZA40S είκαζ έκαξ απυ ημοξ πζμ αλζυπζζημοξ, ηαηάθθδθμοξ ηαζ επζηοπδιέκμοξ 

ηζκδηήνεξ βζα θεζημονβίεξ ηςκ αανέςκ ιαγμφη.  

Σμ ηνέπμκ πνυβναιια ZA40S απεθεοεενχκεηαζ ιε μκμιαζηζηή ζζπφ 750 kW / ηφθζκδνμ 

ζηα 510 ζ.α.θ. ιε ιέζδ απμηεθεζιαηζηή πίεζδ 25,1 bar ηαζ ιέζδ ηαπφηδηα ειαυθμο 9,5 m / 

s. Έλζ, μηηχ ηαζ εκκέα in-line ηαζ V12, 14, 16 ηαζ 18-ηφθζκδνμ ιμκηέθα ηαθφπημοκ ιζα γχκδ 

ζζπφμξ απυ 4500 kW ζε 13 500 kW. Ο ζηνμθαθμεάθαιμξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ βζα 

ηζκδηήνεξ ζε ζεζνά, εκχ μζ εηδυζεζξ ηφπμο V δζαεέημοκ ιμκμηυιιαημ 

ποημζίδδνμ(www.bss.pl).  

Ο ανπζηά ηαηαζηεοαζιέκμξ ζπεδζαζιυξ δφμ ηειαπίςκ ημο πθαζζίμο ηζκδηήνα Z, 

ακηζηαηαζηάεδηε απυ έκα ιμκυηθςκμ πφηεοια βζα ιμκηέθα ZA40 ηαζ ZA40S ζε ζεζνά, 

υπςξ ήηακ πάκηα πνυηοπμ βζα ημοξ ηζκδηήνεξ V. 

http://www.bss.pl/
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Ζ ακςιαθία ηδξ θεμνάξ ηςκ ηοθίκδνςκ είπε ανπζηά ζοκακηδεεί ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ 

ημο 1970 απυ ημοξ πνχημοξ ηζκδηήνεξ Z40 πμο ηαίκε ιεζηηά ή αανφ ιαγμφη ιε αολδιέκδ 

πενζεηηζηυηδηα ζε εείμ ζε φρμξ ίζμ ιε ημ ακχηενμ κεηνυ ζδιείμ ηςκ δαηηοθίςκ ειαυθμο.  

Αοηή δ θεμνά εα ιπμνμφζε κα μνζζηεί ςξ ημπζηή δζάανςζδ παιδθήξ εενιμηναζίαξ δ 

μπμία ακηζιεηςπίζηδηε ιε έκα δζάθοια ηεζζάνςκ ζηαδίςκ: ελαζθάθζζδ επανημφξ 

αθηαθζηυηδηαξ ημο θζπακηζημφ εθαίμο. ηνμπμπμζδιέκδ θίπακζδ ηοθίκδνςκ, ορδθυηενδ 

εενιμηναζία κενμφ ρφλδξ, ηαζ αολδιέκδ εενιμηναζία ημίπμο ημο ηοθζκδνζημφ 

πενζαθήιαημξ απυ ιζα ηνμπμπμζδιέκδ δζάηαλδ ρφλδξ δζάηνδζδξ ιε ημπζημφξ ιμκςηζημφξ 

ζςθήκεξ. (Οζ πεζνζζηέξ παθαζυηενςκ ηζκδηήνςκ Z40 πνμζέθενακ ιμκςηζηά ζεη ζςθήκςκ, 

ιαγί ιε ηαηάθθδθεξ δζαηάλεζξ ημπμεέηδζδξ, βζα ακαηαηαζηεοή ηςκ αοεεκηζηχκ 

ηοθζκδνζηχκ επεκδφζεςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ βεκζηήξ επζζηεοήξ). Σα ιεηαβεκέζηενα 

απμηεθέζιαηα ηδξ οπδνεζίαξ έδεζλακ υηζ ηα ιέηνα αοηά ιείςζακ ηδ δζάανςζδ παιδθήξ 

εενιμηναζίαξ ζε αιεθδηέα (ακ οπάνπεζ) πμζυηδηα. 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 Σα πενζαθήιαηα ηζκδηήνςκ ηςκ ηζκδηήνςκ V ηαζ in-line είκαζ ζπεδζαζιέκα 

ιμκμηυιιαηα ιε οπμπμθθαπθαζζαζιέκμ ζηνμθαθμθυνμ άλμκα 

 Ζ εκζζποιέκδ επέκδοζδ ιε ροπνή δζάιεηνμ 

 Ζ ηοθζκδνμηεθαθή είκαζ ηφπμο ροπνήξ δζάηνδζδξ 

 Ο ζηνμθαθμθυνμξ άλμκαξ ηαζ μζ νάαδμζ ζφκδεζδξ εκζζπφμκηαζ βζα κα δέπμκηαζ 

ορδθυηενεξ πζέζεζξ ημνοθήξ. Τδναοθζηά ζθζπηά αίδεξ ιπζέθαξ βζα ηαθφηενδ 

αζθάθεζα ηαζ εοημθυηενδ ζοκηήνδζδ. 

 Σμ πενζζηνεθυιεκμ έιαμθμ είκαζ πανυιμζμ ιε αοηυ ημο ηζκδηήνα Z40, ςζηυζμ, ιε 

ιζα ημνχκα ιε έιαμθμ πμο ρφπεηαζ ιε δζάιεηνμ. 

 Σμ ζφζηδια έβποζδξ ηαζ μ ζπεδζαζιυξ εηηεκηνμθυνμο ημο Z40 πανέιεζκακ ηαη 

'ανπήκ αιεηάαθδημζ. 

 Σμ ZA40 είκαζ εθμδζαζιέκμ ιε ημκ ζηνμαζθμζοιπζεζηή "ζεζνά-4" ABB 

 Ζ δζάηαλδ intercooler ζηνμαζθμζοιπζεζηή ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί ζε μπμζμδήπμηε 

άηνμ ημο ηζκδηήνα ZAV40 ηαεχξ ηαζ ζημ ZAL40 

 Σμ απμδεδεζβιέκμ ζφζηδια παθιζηήξ οπενζοιπίεζδξ εθανιυγεηαζ επίζδξ ζημ 

ZA40. 
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Πίλαθαο 14: Κφνζμζ πανάιεηνμζ ηζκδηήνα ZA40S 

ΚΤΡΗΟΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ZA40S 

Οπή (mm) 400 

Γζαδνμιή (mm) 560 

Σαπφηδηα (rev/ min) 510 

MEP, bar 25.1 

Μέζδ ηαπφηδηα ειαυθμο m/ sec 9.5 

Κφθζκδνμζ 6.8.9L/ 12.14.16.18V 

Ηζπφξ ελυδμο/ ηφθζκδνμ (kW/ cyl) 720 

Δφνμξ ζζπφμξ (kW) 4500-13500 

Δζδζηή ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο (g/ kWh) 183-185 
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5.5.2 ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ SULZER 16ZA40S 
 

Δηθόλα 33: Κζκδηήναξ sulzer 16ZA40S 

 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 Γζάηνδζδ / δζαδνμιή ηοθίκδνμο: 400mm / 560mm (www.cheapower.com)  

 Σαπφηδηα: 500 rpm 

 BMP: 24,56 bar ζημ MCR 

 Ανζειυξ ηζκήζεςκ: 4 

 Ανζειυξ ηοθίκδνςκ: 16 

 Οκμιαζηζηή ζζπφξ πεηνεθαζμηζκδηήνα: 11520 kW (720 kW / cyl) ζημ MCR 

 Πενζζηνμθή: δελζυζηνμθα 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cheapower.com/
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5.6 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ WARTSILA 
 

Ζ Wärtsilä πανάβεζ έκα εονφ θάζια ηζκδηήνςκ κηίγεθ, θοζζημφ αενίμο ηαζ δζπθμφ ηαζ 

πμθθαπθχκ ηαοζίιςκ παιδθήξ ηαζ ιέζδξ ηαπφηδηαξ βζα εαθάζζζα πνυςζδ, παναβςβή 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ζηα πθμία ηαζ βζα πενζαίεξ εβηαηαζηάζεζξ δθεηηνμπαναβςβήξ. Σα 

ιμκηέθα ηζκδηήνςκ ακαβκςνίγμκηαζ βεκζηά ιε ηδ δζάιεηνμ ηδξ δζάιεηνμξ ηςκ ηοθίκδνςκ 

ζε εηαημζηά, ηα μπμία απυ ημ 2012 ηοιαίκμκηαζ απυ 20 έςξ 64 εηαημζηά (7,9 έςξ 25,2 

ίκηζεξ) βζα ιεζαίεξ ζηνμθέξ ηαζ 35 έςξ 96 εηαημζηά (14 έςξ 38 ίκηζεξ) βζα ηζκδηήνεξ 

παιδθήξ ηαπφηδηαξ. Ακάθμβα ιε ημ ιμκηέθμ ημο ηζκδηήνα, δ Wärtsilä πνμζθένεζ ηζκδηήνεξ 

ιέζδξ ηαπφηδηαξ ηυζμ ζε εοεεία υζμ ηαζ ζε V δζαιμνθχζεζξ ιε ημκ ανζειυ ηςκ ηοθίκδνςκ 

πμο ηοιαίκμκηαζ απυ ηέζζενζξ (20L46) έςξ είημζζ (20V46F) ηαζ ηζκδηήνεξ παιδθχκ 

ηαποηήηςκ ζε inline δζαιυνθςζδ ιε πέκηε (5RT-flex35) ζε δεηαηέζζενζξ ηοθίκδνμοξ 

(14RT-flex96C). Ζ Wärtsilä ακαβκχνζζε ηδ πεζναβχβδζδ ηςκ δμηζιχκ ηαηακάθςζδξ 

ηαοζίιμο ιεηά απυ εζςηενζηυ έθεβπμ ημ 2016, ιε ιενζηέξ εηαημκηάδεξ ηζκδηήνεξ κα 

επδνεάγμκηαζ (https://en.wikipedia.org/wiki/ W%C3%A4rtsil%C3%A4, Woodyard ,2004). 

Σα ααζζηά ζημζπεία ηδξ ηεπκμθμβίαξ νμοθειάκ ημο Wärtsilä (www.mandiesel.com) είκαζ: 

άθεμκα πάπδ ιειανάκδξ πεηνεθαίμο πμο επζηοβπάκμκηαζ ιε ζςζηέξ ζοκμθζηέξ 

δζαζηάζεζξ, ακεεηηζηά ζηδ δζάανςζδ οθζηά εδνάκςκ ιε ελαζνεηζηέξ ζδζυηδηεξ 

απμννμθδηζηυηδηαξ, αηηζκζηά άηαιπηα ζοβηνμηήιαηα εδνάκςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

ζοκεδηχκ θυνηςζδξ ηδξ ιάγαξ ηαζ ηδξ δφκαιδξ ημο αενίμο, πνμζανιυζζια οθζηά 

νμοθειάκ ηαζ αλμκζηά πνμζανιυζζια πενζαθήιαηα, ηα μπμία εθαπζζημπμζμφκ ηδκ πίεζδ 

ηςκ άηνςκ ηαζ αοθάηζα θαδζμφ ηαζ μπέξ θαδζμφ πμο ανίζημκηαζ υπμο δεκ ιπμνεί κα 

πνμηθδεεί αθάαδ ζημ θζθι εθαίμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/%20W%C3%A4rtsil%C3%A4
http://www.mandiesel.com/
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5.6.1 ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ WARTSILA V38B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 34: Κζκδηήναξ wartsila V38B 

 

Σμ Wärtsilä 38 είκαζ έκαξ 4πνμκμξ πεηνεθαζμηζκδηήναξ, οπενηνμθμδμημφιεκμξ ηαζ ιε 

εκδζάιεζδ ρφλδ, ιε άιεζδ έβποζδ ηαοζίιμο(φιθςκα ιε product guide Wartsila 38B). 

Ζ ζπεδίαζδ 38 ηςκ μπχκ 380 mm / 475 mm ζπεδζάζηδηε απυ ηδκ μθθακδζηή εοβαηνζηή 

εηαζνία Wärtsilä Diesel ηδξ Stork-Wärtsilä Diesel. Ζ ζεζνά 38 εζζήπεδ ημ 1993 ιε 

ζοβηεηνζιέκδ ηζιή 660 kW / ηφθζκδνμ ζε 600 ζηνμθέξ ακά θεπηυ, βζα κα ηαθφρεζ ιζα γχκδ 

ζζπφμξ απυ 3960 kW ζε 11.880 kW ιε έλζ, μηηχ ηαζ εκκέα in-line ηαζ V12-, 16- ηαζ 18-

ηφθζκδνμ ιμκηέθα. 

Ο ζπεδζαζιυξ δζαηνίκεηαζ απυ ιζα κέα θζθμζμθία ηαφζδξ πμο εθανιυγεηαζ βζα κα 

επζηοβπάκεηαζ ορδθή εενιζηή απυδμζδ ηαζ ιεζςιέκεξ εηπμιπέξ NOx (ηάης απυ 50-70%) 

πςνίξ κα ιεζχκεηαζ δ μζημκμιία ηαοζίιμο. Οζ ααζζηέξ πανάιεηνμζ είκαζ έκαξ θυβμξ 

δζαδνμιήξ / δζάηνδζδξ 1,25: 1, δ ιέβζζηδ πίεζδ ηοθίκδνμο ιέπνζ 210 bar ηαζ δ ιέβζζηδ 

πίεζδ έβποζδξ ηαοζίιμο 1500 bar. Σέημζεξ πανάιεηνμζ πανέπμοκ ηδκ εοεθζλία κα 

επζθέβεηαζ έκαξ θυβμξ ζοιπίεζδξ, πνυκμξ έβποζδξ ηαζ νοειυξ έβποζδξ πμο επζηνέπμοκ 

ηδκ επίηεολδ ηςκ επζεοιδηχκ παιδθχκ ηζιχκ ΝOX. 

Ζ δδιμηζηυηδηα ημο Wärtsilä 38 εκεάννοκε ηδκ ακάπηολδ ιζαξ δεφηενδξ έηδμζδ (B-version 

Πανάνηδια 6) πνμζθένμκηαξ ορδθυηενεξ δοκαηυηδηεξ ιε παιδθυηενδ ηαηακάθςζδ 

ηαοζίιμο ηαζ ιεζςιέκεξ εηπμιπέξ νφπςκ ( εζηυκα 34). Σμ κέμ ιμκηέθμ επςθεθήεδηε 

επίζδξ απυ έκα πνμδβιέκμ ζφζηδια εθέβπμο ηαζ παναημθμφεδζδξ ηαζ πθήνδ 

ζπμκδφθςζδ βζα εφημθδ ζοκανιμθυβδζδ. Ζ ζεζνά B ηοηθμθυνδζε πθήνςξ ημ 2001 ιε 

ιμκηέθα εκ ζεζνά 6, 8 ηαζ 9 ηαζ ιμκηέθα V12, 16 ηαζ 18 ηοθίκδνςκ πμο ηαθφπημοκ ιζα 
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γχκδ ζζπφμξ απυ 4350 kW έςξ 13050 kW ζηζξ 600 ζ.α.θ. Ζ έηδμζδ πνμμνίγεηαζ βζα 

παναβςβή ζηδκ Wärtsilä Italia ζηδκ Σενβέζηδ(Compton,1997). 

Ζ πνμζεηηζηή επζθμβή ηςκ εενιμδοκαιζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ δ πνυμδμξ ζημκ ζπεδζαζιυ 

ελανηδιάηςκ ζοκέααθακ ζηδκ επίηεολδ ηςκ ακαπηολζαηχκ ζηυπςκ. Οζ αεθηζχζεζξ 

πενζεθάιαακακ ορδθυηενδ ιέβζζηδ πίεζδ ηοθίκδνμο, θυβμ ζοιπίεζδξ ηαζ ιέζδ 

απμηεθεζιαηζηή πίεζδ ηαζ πνμδβιέκμ πνμκζζιυ έβποζδξ ηαοζίιμο. Ηδζαίηενδ πνμζμπή 

δυεδηε ζηδ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο εαθάιμο ηαφζδξ, ηςκ πνμθίθ 

εβπφζεςξ ηαοζίιμο ηαζ ημο ζπήιαημξ ημο ειαυθμο. Σμ ζφζηδια νμήξ αένα 

ακαεεςνήεδηε πθήνςξ (ηαιπφθεξ εζζυδμο ζηδκ ηοθζκδνμηεθαθή, ηακάθζα νμήξ ζημ 

ηεθάθζ, ζπεδζαζιυξ εονχκ, ζηνμθέξ ηαοζαενίςκ ηαζ οπενζοιπζεζηή). Δπίζδξ, εζζήπεδ ημ 

ηεθεοηαίμ πνμκζηυ ζδιείμ ηδξ ααθαίδαξ (ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ εθανιμβήξ ημο ηφηθμο 

Miller). Οζ οπενζοιπζεζηέξ κέαξ βεκζάξ οζμεεηήεδηακ βζα κα εκζζπφζμοκ πεναζηένς ηδ 

ζοκμθζηή απυδμζδ ηαζ μζημκμιία, ιε ηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ ααθαίδςκ πανάηαιρδξ ηαζ 

απμαθήηςκ. Ζ εέζδ ηςκ ααθαίδςκ ηαζ ηςκ πεζνζζηδνίςκ ημοξ επζθέπεδηε βζα κα 

ελαζθαθίζεζ παιδθά επίπεδα ηναδαζιχκ, παιδθέξ ημπζηέξ εενιμηναζίεξ ηαζ ζφκημιεξ 

ζςθδκχζεζξ. 

Σα ιέηνα αοηά μδήβδζακ ζε ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηαοζίιμο (6g / kWh 

ηάης απυ ημκ ηζκδηήνα 38Α) ηαζ άκμζλακ ημ δνυιμ βζα πεναζηένς αεθηζχζεζξ ζηδκ 

ελμζημκυιδζδ ηαοζίιμο. Σα υνζα βζα ηζξ νοπμβυκεξ εηπμιπέξ επίζδξ ζηακμπμζήεδηακ 

ζηακμπμζδηζηά. Tα επίπεδα εηπμιπχκ NOx ιπμνμφκ κα ιεζςεμφκ πεναζηένς ηαηά 50-

60% ιε ηδκ άιεζδ έβποζδ κενμ(www.mandiesel.com).  

Σα ηνίζζια ζημζπεία είπακ ιεβαθφηενδ δφκαιδ βζα κα οπμζηδνίλμοκ ηα ορδθυηενα επίπεδα 

ζζπφμξ ηαζ κα αολήζμοκ ηα πενζεχνζα αζθαθείαξ βζα πεναζηένς αφλδζδ ηδξ δζααάειζζδξ. 

παναδείβιαηα πενζθαιαάκμοκ πνυζεεηδ εκίζποζδ ηδξ νάαδμο ζφκδεζδξ ηαζ βεςιεηνζηέξ 

ηνμπμπμζήζεζξ ζηδ δζεπζθάκεζα ηδξ ηοθζκδνζηήξ επέκδοζδξ ιε ηδκ ηοθζκδνμηεθαθή 

(πενζμπή δαηηοθίμο ζηεβακμπμίδζδξ αενίμο). Όθα ηα θμνηία νμοθειάκ δζαηδνμφκηαζ 

παιδθά ηαζ έκα άθεμκμ πάπμξ θζθι θαδζμφ ελαζθαθίγεζ αζθαθή θεζημονβία έδναζδξ. 

Έκα κέμ παηέημ δαηηοθίςκ ηνζχκ ειαυθςκ ηαζ έκαξ ακηζμθζζεδηζηυξ δαηηφθζμξ 

εκζςιαηςιέκμξ ζηδκ ημνοθή ηδξ επέκδοζδξ ημο ηοθίκδνμο πνμςεεί ηδκ ηαηακάθςζδ 

θαδζμφ παιδθήξ ηαηακάθςζδξ. Σμ πενζαάθθμκ ημο "ηαοημφ ημοηζμφ" επακαζπεδζάζηδηε 

πθήνςξ βζα κα ελαζθαθίζεζ ορδθή αλζμπζζηία ηαζ θεζημονβζηή μθμηθήνςζδ. Δλςηενζηά, 

οπάνπμοκ γεζηά ηαθφιιαηα ημοηζχκ ηαζ κέα ηαθφιιαηα ηεθαθχκ ηοθίκδνςκ πμο 

πενζηθείμοκ ηδκ πενζμπή ημο ηαοημφ ημοηζμφ. εζςηενζηά έκα κέμ ζφζηδια παιδθήξ πίεζδξ 

ηαζ ηαοζίιμο ηδξ ορδθήξ πίεζδξ ααζίγεηαζ ζε ιζα κέα βεκζά ακηθζχκ. 

http://www.mandiesel.com/
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Ζ ιμκάδα θίπακζδξ εκζςιαηχκεζ ροβείμ, αοηυιαημ θίθηνμ backflush, θοβμηεκηνζηυ 

θίθηνμ ζηδκ μπίζεζα βναιιή ηαζ εενιμζηαηζηέξ ααθαίδεξ. Σμ ζοκμθζηυ ζφζηδια 

πενζθαιαάκεζ ηζξ ακηθίεξ ηφνζςκ ηαζ πνμ-θζπακηζηχκ ηαζ ηδ ααθαίδα νφειζζδξ. Ζ νμή ημο 

θζπακηζημφ θαδζμφ ιέζς ημο ηζκδηήνα ακαεεςνήεδηε ηαζ ααζίζηδηε ζε αεθηζζημπμζδιέκεξ 

δζαζηάζεζξ ηςκ εδνάκςκ βζα κα επζηνέρεζ ιεβάθα πενζεχνζα αζθαθείαξ. Σα θίθηνα 

εηηυλεοζδξ ηφπμο spin-on ιπμνμφκ κα ημπμεεηδεμφκ ζηδκ ιδ θεζημονβζηή πθεονά ημο 

ηζκδηήνα ηαζ κα αθαζνεεμφκ ιεηά ηδ δμηζιή έβηνζζδξ ενβμζηαζίμο. Σα ζοζηήιαηα φδαημξ 

ρφλδξ παιδθήξ εενιμηναζίαξ ηαζ ορδθήξ εενιμηναζίαξ πενζηθείμοκ ηζξ ακηθίεξ ηαζ ηζξ 

εενιμζηαηζηέξ ααθαίδεξ πμο είκαζ εκζςιαηςιέκεξ ζημκ ηζκδηήνα. 

ημκ πίκαηα 15 αθέπμοιε ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηζκδηήνςκ wartsila 38A ηαζ wartsila 

38B. 

 

Πίλαθαο 15: Γζαθμνέξ wartsila 38A ηαζ 38B 

  38A 38B 

Οπή 380 mm 380 mm 

Γζαδνμιή ειαυθμο 475 mm 475 mm 

Ηζπφξ ελυδμο/ ηφθζκδνμ 660 kW/ cyl 725 Kw/ cyl 

Κφθζκδνμζ 6.8.9.L/ 12.16.18V ημ ίδζμ 

Σαπφηδηα 600 rev/ min 600 rev/ min 

Γείηηδξ ζοιπίεζδξ 12.7 15 

Μέβζζηδ πίεζδ ηαφζδξ 180 bar 210 bar 

Μέζδ απμηεθεζιαηζηή πίεζδ 24.5 bar 27 bar 

Σαπφηδηα ειαυθμο 9.5 m/ s 9.5 m/s 

Σνφπεξ ημο εβποηήνα 11 10 

Θέζδ ημο εβποηήνα πνμηαεμνζζιέκμ 6 mm ορδθυηενμ 

Κεθαθή ηοθίκδνμο πνμηαεμνζζιέκμ αεθηζζημπμίδζδ νμήξ αένα 

πήια ειαυθμο πνμηαεμνζζιέκμ αέθηζζημ 

Υνμκζζιυξ ααθαίδα εζζυδμο πνμηαεμνζζιέκμ ηφηθμξ Miller 

Υνμκζζιυξ έβποζδξ πνμηαεμνζζιέκμ πνμπςνδιέκμ 

φζηδια ελάηιζζδξ πνμηαεμνζζιέκμ αέθηζζηδ νμή 

Απμδμηζηυηδηα οπενζοιπζεζηή 65,00% > 70% 

Δζδζηή ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο πνμηαεμνζζιέκμ -6 g/kWh 

Δηπμιπέξ NOX IMO IMO – 50% 
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5.6.2 ΚΗΝΖΣΖΡΑ WARTSILA ΜΟΝΣΔΛΟ 46 
 

Ο Wärtsilä Diesel εζζήβαβε δζάθμνα ηαζκμηυια παναηηδνζζηζηά ιε ηδκ ηοηθμθμνία ημο 

ηζκδηήνα 46 ημ 1988, δ μπμία απυ ηυηε έπεζ ανεεεί οπέν ηδξ πνμχεδζδξ ζε δζάθμνμοξ 

ημιείξ πνμχεδζδξ επζααηχκ ηαζ θμνηδβχκ πθμίςκ. Ο πνςηανπζηυξ ακαπηολζαηυξ ζηυπμξ 

ημο ζπεδζαζηή βζα ηδ δδιζμονβία εκυξ ηζκδηήνα ιε ειαμθμθυνμ ημνιυ ιέζδξ ηαπφηδηαξ 

ιεβάθδξ δζαημιήξ βζα κα ακηαβςκζζηεί ιε παιδθή ηαπφηδηα ηα ιδπακήιαηα crosshead 

ήηακ δ ορδθυηενδ αλζμπζζηία. Εδηήεδηε ζδιακηζηή ζοιαμθή απυ ηδκ ηεπκμθμβία πμκδνχκ 

νμοθειάκ, πμο εηιεηαθθεφεηαζ ιεβάθα νμοθειάκ ιε παπζά πεηνεθαζμεζδή θζθι ηαζ 

θμφζηεξ ιε έιαμθα πίεζδξ (https://en.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rtsil%C3%A4). 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πνχηςκ ηεζζάνςκ πνυκςκ παναβςβήξ ηδξ πνμζθένεδηε μ 

ζπεδζαζιυξ δζαδνμιήξ 460 mm/580 mm ιε απυδμζδ 905 kW / ηφθζκδνμ ζηα 450/500/514 

ζ.α.θ. ςξ Wärtsilä 46A. Ζ ειπεζνία ιε πζθμηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ εκεάννοκε ηδκ 

ηοηθμθμνία, ημ 1992, ιζαξ έηδμζδξ Β ιε ζζπφ 975 kW / ηφθζκδνμ ζηα 500/514 ζ.α.θ. Ζ 

έηδμζδ C (Πανάνηδια 7) αημθμφεδζε ημ θεζκυπςνμ ημο 1995, απμδίδμκηαξ 1050 kW / 

ηφθζκδνμ ζηα 500/514 ζ.α.θ. ιε ιεζςιέκμ εενιζηυ θμνηίμ ηαζ παιδθυηενεξ εηπμιπέξ πάνδ 

ζηδκ πνυμδμ ηςκ ζοζηδιάηςκ οπενζοιπίεζδξ ηαζ έβποζδξ ηαοζίιμο ηαζ ηδκ οζμεέηδζδ 

ανπχκ ηαφζδξ παιδθχκ NOx (Wilbur,Wight, 1984). 

Οζ ηνεζξ αλζμθμβήζεζξ επζηνέπμοκ ζηδ ζεζνά 46 κα ηαθφρεζ ιζα γχκδ ζζπφμξ απυ 5430 kW 

έςξ 18.900 kW ιε έλζ, μηηχ ηαζ εκκέα in-line ηαζ V12-, 16- ηαζ 18-ηφθζκδνμ ιμκηέθα. Οζ 

εηδυζεζξ C ελυδμο θεζημονβμφκ ιε ιέζδ απμηεθεζιαηζηή πίεζδ ιέπνζ 26,1 bar ηαζ μ 

ηζκδηήναξ είκαζ ζπεδζαζιέκμξ βζα ιέβζζηδ πίεζδ ηαφζδξ 210 bar. 

Έκα ιπθμη ηζκδηήνα απυ μνείπαθημ είκαζ δζαιμνθςιέκμ χζηε κα επζηοβπάκεζ ιζα 

άηαιπηδ ηαζ ακεεηηζηή ηαηαζηεοή βζα εοέθζηηδ ημπμεέηδζδ. Κάης απυ ηα ηονζυηενα 

νμοθειάκ οπάνπμοκ αζδςηά οδναοθζηά ιπμοθυκζα. Οζ πθεονζημί ημπθίεξ πνμζεέημοκ 

ιεβαθφηενδ αηαιρία ζημ ηφνζμ πενίαθδια εδνάκμο. Οζ ηοθζκδνζημί ηζκδηήνεξ είκαζ 

ελμπθζζιέκμζ ιε εκζςιαηςιέκμ δέηηδ αένα πμο εκζζπφεζ ηδκ αηαιρία, ηδκ απθυηδηα ηαζ 

ηδκ ηαεανζυηδηα. Έκα ζοβημθθδιέκμ ιπθμη ποημζζδήνμο ηαζ πζάηςκ απυ πάθοαα 

πνμζθένεηαζ ςξ εκαθθαηηζηή θφζδ. 

Έκαξ άηαιπημξ ζπεδζαζιυξ ηοθζκδνμηεθαθήξ ζημπεφεζ ζηδκ μιμζυιμνθδ πίεζδ ακάιεζα 

ζηδκ ηεθαθή ηαζ ηδκ επέκδοζδ ημο ηοθίκδνμο, ιε ηέζζενζξ ημπθίεξ ζηενέςζδξ πμο 

απθμπμζμφκ ηζξ δζαδζηαζίεξ ζοκηήνδζδξ. Γεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηθμοαζά ααθαίδςκ.Οζ 

δαηηφθζμζ ηδξ ααθαίδαξ ελαβςβήξ είκαζ μνζγυκηζμζ ηαζ ρφπμκηαζ ιε κενυ. Συζμ μζ ααθαίδεξ 

εζζαβςβήξ υζμ ηαζ μζ ελαενζζηήνεξ θαιαάκμοκ ακαβηαζηζηή πενζζηνμθή απυ ημοξ 

Rotocaps ηαηά ηδ δζάνηεζα ηάεε ηφηθμο ακμίβιαημξ, πνμςεχκηαξ ηδκ μιμζυιμνθδ 

https://en.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rtsil%C3%A4
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ηαηακμιή εενιμηναζίαξ ηαζ θεμνά ηςκ ααθαίδςκ ηαζ δζαηδνχκηαξ ηδκ επζθάκεζα 

ζηεβακμπμίδζδξ απαθθαβιέκδ απυ εκαπμεέζεζξ. Έηζζ επζηναημφκ ηαθά απμηεθέζιαηα 

αβςβζιυηδηαξ εενιυηδηαξ. 

Οζ παναιμνθχζεζξ ημο ηοθζκδνζημφ πενζαθήιαημξ πνμηαθμφκηαζ ζοκήεςξ απυ ηδ 

ζφζθζλδ ηδξ ηοθζκδνμηεθαθήξ ηαζ απυ ηα εενιζηά ηαζ ιδπακζηά θμνηία. Έκα ζδζαίηενμ 

ζπεδζαζιυ επέκδοζδξ ιε ορδθυ θυβμ πενζθαίιζμο πνμξ δζαδνμιή βζα ημκ ηζκδηήνα 46 

εθαπζζημπμζεί ηδκ παναιυνθςζδ, ηδκ μπή ζηνμββοθήξ επέκδοζδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ 

απμηεθεζιαηζηέξ ζοκεήηεξ αεθηίςζδξ ηδξ θίπακζδξ βζα ημοξ δαηηοθίμοξ ημο ειαυθμο ηαζ 

ηδ ιείςζδ ηδξ θεμνάξ. Σμ οθζηυ επέκδοζδξ είκαζ έκα εζδζηυ βηνζ ηνάια ποημζζδήνμο πμο 

ακαπηφπεδηε βζα ακημπή ζηδ θεμνά ηαζ ορδθή ακημπή. Έκαξ δαηηφθζμξ ηαηά ηδξ 

ζηίθαςζδξ ζημ επάκς ιένμξ ηδξ επέκδοζδξ ειπμδίγεζ ημ βοάθζζια ηδξ μπήξ πμο μδδβεί 

ζηδκ ημπζηή θεμνά ηδξ επέκδοζδξ ηαζ ζηδκ αολδιέκδ ηαηακάθςζδ θζπακηζημφ θαδζμφ. Ζ 

απθή αθθά ελαζνεηζηά απμηεθεζιαηζηή ζοζηεοή εζζήπεδ ςξ πνυηοπμ ζε ιεηαβεκέζηενμοξ 

ηζκδηήνεξ ηαζ ιεηαζηεοάζηδηε ζε οπάνπμοζεξ εβηαηαζηάζεζξ.(Peter Compton,1997) 

Έκα ζφκεεημ έιαμθμ παιδθήξ ηνζαήξ ιε θμφζηα απυ μνείπαθημ ποημζίδδνμ ηαζ 

παθφαδζκμ ζηέιια εκζςιαηχκεζ ιζα εζδζηή δζαννφειζζδ ζημ ροβείμ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ 

απμηεθεζιαηζηήξ ρφλδξ ηαζ ορδθήξ αηαιρίαξ ζηδκ ημνοθή ημο ειαυθμο. Δίκαζ 

ζπεδζαζιέκμ κα πεζνίγεηαζ ηζξ πζέζεζξ ηαφζδξ πένακ ηςκ 200 bar. Απαζηείηαζ ιαηνά 

δζάνηεζα γςήξ απυ ηζξ ζηθδνοιέκεξ αοθαηχζεζξ πάκς δαπηοθζδζχκ. Σμ ζεη ηνζχκ 

δαηηοθίςκ πενζθαιαάκεζ επάκς δαηηφθζμ ιε εζδζηή επίζηνςζδ ακεεηηζηή ζηδ θεμνά. υθμζ 

μζ δαηηφθζμζ είκαζ δζαζηαζζμθμβδιέκμζ ηαζ δζαιμνθςιέκμζ βζα ιέβζζηδ ζηεβακυηδηα ηαζ 

ζζμννμπία πίεζδξ. 

Ζ παιδθή ηνζαή ακηζιεηςπίγεηαζ απυ έκα ζφζηδια θίπακζδξ θμφζηαξ πμο πανέπεζ έκα 

ηαθά δζακειδιέκμ θζθι ηαεανμφ θαδζμφ πμο ελαθείθεζ ημκ ηίκδοκμ απυννζρδξ δαηηοθίςκ 

ειαυθμο ηαζ ιεζχκεζ ημκ νοειυ θεμνάξ ηαζ πνμςεχκηαξ ηαεανυηενα δαηηοθίμοξ ηαζ 

αοθαηχζεζξ πςνίξ δζαανςηζηά πνμσυκηα ηαφζδξ. Ο ευνοαμξ ηαζ δ θεμνά ιεζχκμκηαζ ιε 

οδναοθζηά απμζαεζιέκεξ ηζκήζεζξ ηθίζδξ πμο πανέπμκηαζ απυ έκα ιαλζθάνζ θαδζμφ 

ιεηαλφ ηδξ επέκδοζδξ ηαζ ημο ειαυθμο( Woodyard,2004). 

Ζ επαθή ηδξ ζηθδνήξ πμδζάξ ιε ηδκ επέκδοζδ πμο βκχνζζε δ πνχηδ εβηαηάζηαζδ 46 

ηζκδηήνα θφεδηε ιε ηδκ εζζαβςβή εκυξ ειαυθμο ιε αολδιέκμ φρμξ ζοιπίεζδξ, έκα 

εθαθνχξ αολδιέκμ ιήημξ θμφζηαξ ηαζ ιζα αεθηζζημπμζδιέκδ ιμνθή θμφζηαξ. 

Μία ζοκδεηήνζα νάαδμξ εαθάζζζμο ζπεδζαζιμφ ηνζχκ ηειαπίςκ ζπεδζάζηδηε βζα ηδ 

δζακμιή ηςκ δοκάιεςκ ηαφζδξ ζε ιζα ιέβζζηδ πενζμπή εδνάκμο ιε εθαπζζημπμζδιέκεξ 

ζπεηζηέξ ηζκήζεζξ ιεηαλφ επζθακεζχκ ζοκανιμβήξ. Ζ βεκζηή επζζηεοή ημο ειαυθμο 

δζεοημθφκεηαζ πςνίξ κα αββίλεζ ημ έδνακμ ημο ιεβάθμο άηνμο ηαζ ημ έδνακμ ιπμνεί κα 
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επζεεςνδεεί πςνίξ κα αθαζνεεεί ημ έιαμθμ. Ο ζπεδζαζιυξ ηςκ ηνζχκ ηειαπίςκ ιεζχκεζ 

επίζδξ ημ φρμξ ακαιυνθςζδξ ημο ειαυθμο. 

Ο ιμκμζηνςιαηζηυξ ζηνμθαθμθυνμξ άλμκαξ έπεζ ζπεδζαζηεί βζα κα δέπεηαζ ορδθή πίεζδ 

ηαφζδξ εκχ δζαηδνεί έκα ζοκηδνδηζηυ θμνηίμ νμοθειάκ. δ αηαιρία ηαθφπηεηαζ απυ ιζα 

ιέηνζα ακαθμβία δζάηνδζδξ / δζαδνμιήξ ηαζ ιεβάθδ δζάιεηνμ ηανθζχκ ηαζ ζπεζνχκ. Σα 

ακηζζηαειίζιαηα πμο ημπμεεημφκηαζ ζε ηάεε ζηνυθαθμ πανέπμοκ 95% ελζζμννυπδζδ. Ζ 

αλζμπζζηία επζδζχηεηαζ απυ ημ ζπεδζαζιυ νμοθειάκ ιε παπζά νάαδμ ηαζ ηα θμνηία 

νμοθειάκ πμο ιεζχκμκηαζ αολάκμκηαξ ηδκ δζάιεηνμ ημο ημπθία ηαζ ημο άλμκα ημο 

ζηνμθαθμθυνμο ηαεχξ ηαζ ημ ιήημξ. Σα παιδθά θμνηία νμοθειάκ επζηνέπμοκ 

ιαθαηυηενα θένμκηα οθζηά ιε ιεβαθφηενδ πνμζανιμζηζηυηδηα ηαζ πνμζανιμζηζηυηδηα, 

ελαζθαθίγμκηαξ έκα μοζζαζηζηά πςνίξ έιθναβια νμοθειάκ, ζφιθςκα ιε ηδκ Wärtsilä. 

Έκα παπφ επζηάθοιια ακεεηηζηυ ζηδ δζάανςζδ απυ ηαζζίηενμ-ακηζιυκζμ πνδζζιμπμζείηαζ 

ζηα έδνακα ιεβάθμο άηνμο(www.mandieselturbo.com).  

Ο εηηεκηνμθυνμξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ ιμκμηφθζκδνμοξ ημιείξ ιε εκζςιαηςιέκα 

έηηεκηνα. Σα ηιήιαηα ημο άλμκα ζοκδέμκηαζ ιέζς πςνζζηχκ εδνάκςκ εδνάκςκ ηα μπμία 

ηαεζζημφκ δοκαηή ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ ηιδιάηςκ πθεονζηά απυ ημ δζαιένζζια 

εηηεκηνμθυνμο. Ο μθζζεδηήναξ ααθαίδαξ είκαζ ηφπμο ηφπμο νάαδμο ιε ηοθζκδνίζημοξ, ιε 

ημ πνμθίθ ηοθίκδνμο κα είκαζ εθαθνχξ ηονηυ βζα ηαθή ηαηακμιή θμνηίμο. 

Ο ιδπακζζιυξ ααθαίδαξ πενζθαιαάκεζ αναπίμκεξ πμο θεζημονβμφκ ζε γοβμφξ 

ηαεμδδβμφιεκμοξ απυ αηίδεξ. 
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5.6.2.1 ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ WARTSILA 46F 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 35: Κζκδηήναξ wartsila 46F 

Σμ ηεπκμθμβζηά πνμδβιέκμ WÄRTSILÄ 46F (φιθςκα ιε product guide wartsila 46F) 

είκαζ έκαξ ηεηνάπνμκςκ πεηνεθαζμηζκδηήναξ πμο ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ είηε ιε αανφ 

ιαγμφη (HFO) είηε ιε πεηνέθαζμ εζςηενζηήξ ηαφζδξ (MDO) ή ιε εθαθνφ κηίγεθ υηακ 

θεζημονβεί ζε αοζηδνέξ πενζμπέξ πανάηηζςκ ή θζιεκζηχκ εηπμιπχκ. Αοηή δ εκαθθαβή 

ηαοζίιμο ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί μιαθά ηαζ πςνίξ δζαημπή ζζπφμξ ζε υθα ηα θμνηία 

ημο ηζκδηήνα. Ο Wärtsilä 46F (Πανάνηδια 8) πνμζθένεζ μζημκμιία ηαοζίιμο ιε ηδκ 

ηαθφηενδ απυδμζδ, ηαεχξ ηαζ ελαζνεηζηέξ ακαθμβίεξ ζζπφμξ πνμξ αάνμοξ ηαζ ζζπφμξ ζε 

πςνδηζηυηδηα 7,2-19,2 MW ζε 600 rpm. 

Ο ηζκδηήναξ 46F (εζηυκα 35) ιπμνεί κα εβηαηαζηαεεί ηαζ κα αεθηζζημπμζδεεί βζα ζοκεπή 

δθεηηνμηίκδηδ πνυςζδ diesel, ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ ααζζηέξ εθανιμβέξ ημο ηζκδηήνα ιε 

απεοεείαξ ηίκδζδ. Μπμνεί κα θεζημονβεί είηε ιε ζηαεενή ηαπφηδηα είηε ηαηά ιήημξ ιζαξ 

ζοκδοαζηζηήξ ηαιπφθδξ. 

Ζ εοεθζλία ημο ζηδκ επζθμβή ηςκ ηαοζίιςκ επζηνέπεζ ζημκ ηζκδηήνα κα θεζημονβεί ζε έκα 

εονφ θάζια ζλχδμοξ ηαοζίιμο, απυ 2.0 cSt έςξ 730 cSt HFO (ζημοξ 50 ° C / 122 ° F). 

ημκ πίκαηα 16 παναηδνμφιε ηα παναηηδνζζηζηά ημο ηζκδηήνα wartsila 46F. 
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Πίλαθαο 16: Υαναηηδνζζηζηά wartsila 46F 

WARTSILA 46F IMO Tier II or III 

Οπή 460 mm αηνίαεζα ηαοζίιμο 

Γζαδνμιή ειαυθμο 580 mm θάδζ ηαοζίιμο 700 cSt/50 OC 

Ηζπφξ ελυδμο/ ηφθζκδνμ 

1200 Kw/ 

cyl 
θάδζ ηαοζίιμο 7200 sRt/ 1000 F 

Σαπφηδηα 600 rpm ISO 8217, ηαηδβμνία ISO-F-AMK 700 

Μέζδ απμηεθεζιαηζηή 

πίεζδ 124.9 bar 

L SFOC 171 g/ kWh ζε ηακμκζζιμφξ 

ISO 

Σαπφηδηα ειαυθμο 11.6 m/s 

V SFOC 170 g/ kWh ζε ηακμκζζιμφξ 

ISO 

 
ημοξ πίκαηεξ 17,18 ηαζ 19 παναηίεεκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ηοθίκδνςκ 8L, 12V ηαζ 

14 V ημο ηζκδηήνα 46F. 
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 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΗΝΖΣΖΡΑ WARTSILA 8L46F 
 

Πίλαθαο 17: Υαναηηδνζζηζηά wartsila 8L46F 

WARTSILA 8L46F ΜΟΝΑΓΔ 
ME IMO 

Tier 2 

DE IMO 

Tier 2 

Παξαγσγή θπιίλδξνπ Kw 1200 1200 

Σαρύηεηα θηλεηήξα rpm 600 600 

Παναβςβή ηζκδηήνα Kw 9600 9600 

Μέζδ απμηεθεζιαηζηή πίεζδ MPa 2,49 2,49 

  

ΤΣΖΜΑ ΑΔΡΑ ΚΑΤΖ (εκείσζε 1) 

Ρμή ζε 100% θμνηίμ kg/s 16,6 16,6 

Μέβζζηδ εενιμηναζία ζηδκ είζμδμ ζηνμαζθμζοιπζεζηή °C 45 45 

Οκμιαζηζηή εενιμηναζία ιεηα ημκ ρφηηδ αένα °C 50 50 

  

ΤΣΖΜΑ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ(εκείσζε 2) 

Ρμή ζε 100% θμνηίμ kg/s 17,44 17,44 

Ρμή ζε 85% θμνηίμ kg/s 15,2 15,6 

Ρμή ζε 75% θμνηίμ kg/s 14,4 15,6 

Ρμή ζε 50% θμνηίμ kg/s 9,92 12,56 

Θενιμηναζία ιεηά ημκ ζηνυαζθμ ζε 100% θμνηίμ °C 368 368 

Θενιμηναζία ιεηά ημκ ζηνυαζθμ ζε 85% θμνηίμ °C 322 318 

Θενιμηναζία ιεηά ημκ ζηνυαζθμ ζε 75% θμνηίμ °C 323 310 

Θενιμηναζία ιεηά ημκ ζηνυαζθμ ζε 50% θμνηίμ °C 327 275 

Μέβζζηδ ακηίεθζρδ1) kPa 3 3 

Τπμθμβζγυιεκδ δζάιεηνμξ ζςθήκςκ βζα 35m/s mm 1070 1070 

  

ΘΔΡΜΗΚΖ ΗΟΡΡΟΠΗΑ ΣΟ 100% ΦΟΡΣΗΟ (εκείσζε 3) 

Υζηχκζμ κενμφ2),γεζηυ ηφηθςια εενιμηναζίαξ Kw 1128 1128 

οιπζεζιέκμξ αέναξ, ηφηθςια ορδθήξ εενιμηναζίαξ Kw 1984 1984 

οιπζεζιέκμξ αέναξ, ηφηθςια παιδθήξ εενιμηναζίαξ Kw 1016 1016 

Λζπακηζηυ έθαζμ, ηφηθςια παιδθήξ εενιμηναζίαξ Kw 1008 1008 

Αηηζκμαμθία Kw 280 280 
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ΤΣΖΜΑ ΚΑΤΗΜΟΤ(εκείσζε 4) 

Οκμιαζηζηή πίεζδ πνζκ ηδξ ακηθίαξ έβποζδξ kPa 0±40 0±40 

Ρμή ζημκ ηζκδηήνα (πενίπμο) m3/h 7,6 7,6 

HFO πνζκ ηδκ ιδπακή cSt 16...24 16…24 

Μέβζζηδ εενιμηναζία HFO πνζκ ηδκ ιδπακή °C 140 140 

Δθάπζζημ ζλχδεξ MDO cSt 2 2 

Μέβζζηδ εενιμηναζία MDF πνζκ ηδκ ιδπακή °C 45 45 

Γζανμή ηαοζίιμο(HFO),ηαεανυ ηαφζζιμ ζε 

100%θμνηίμ 
kg/h 6 6 

Γζανμή ηαοζίιμο(MDF),ηαεανυ ηαφζζιμ ζε 

100%θμνηίμ 
kg/h 30 30 

Καηακάθςζδ ηαοζίιμο ζε 100% θμνηίμ g/kWh 179,6 179,6 

 
   

WARTSILA 8L46F ΜΟΝΑΓΔ 
ME IMO 

Tier 2 

DE IMO 

Tier 2 

Παξαγσγή θπιίλδξνπ Kw 1200 1200 

Σαρύηεηα θηλεηήξα rpm 600 600 

Καηακάθςζδ ηαοζίιμο ζε 85% θμνηίμ g/kWh 173,4 174,7 

Καηακάθςζδ ηαοζίιμο ζε 75% θμνηίμ g/kWh 177,9 183,6 

Καηακάθςζδ ηαοζίιμο ζε 50% θμνηίμ g/kWh 181 191,5 

  

ΤΣΖΜΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟΤ-ΛΑΓΗΟΤ 

Οκμιαζηζηή πίεζδ πνζκ απυ ηα έδνακα kPa 500 500 

Μέβζζηδ πίεζδ ιεηά ηδκ ακηθία kPa 800 800 

Μέβζζηδ ζηακυηδηα ακαννυθδζδξ ηφνζαξ ακηθίαξ 

ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ηζξ απχθεζεξ ζςθήκα 
kPa 40 40 

Ανπζηή μκμιαζηζηή πίεζδ  kPa 80 80 

Οκμιαζηζηή εενιμηναζία πνζκ απυ ηα έδνακα °C 56 56 

Θενιμηναζία ιεηά ηδκ ιδπακή °C 75 75 

Υςνδηζηυηδηα ακηθίαξ(πενίπμο) m3/h 228 207 

Υςνδηζηυηδηα ακηθίαξ(μδδβμφιεκδ δθεηηνζηά) m3/h 228 198 

Ρμή θαδζμφ ιέζς ημο ηζκδηήνα m3/h 170 170 

Ανπζηή δοκαιζηυηδηα ακηθίαξ m3/h 45 45 

Δθάπζζημξ υβημξ δελαιεκήξ πεηνεθαίμο ζε λεπςνζζηυ 

ζφζηδια 
m3 17 17 
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Καηακάθςζδ θαδζμφ ζε 100% θμνηίμ(πενίπμο) g/kWh 0,7 0,7 

Ροειυξ νμήξ αενζζιμφ ζηνμθαθμεάθαιμο ζε πθήνεξ 

θμνηίμ 
l/min 1700 1700 

Μέβζζηδ ακηίεθζρδ ημο ελαενζζιμφ ημο 

ζηνμθαθμεάθαιμο 
kPa 0,4 0,4 

Όβημξ θαδζμφ ζηδ ζοζηεοή πενζζηνηνμθήξ  l 9,5 9,5 

ηάειδ θαδζμφ ζημ νοειζζηή ηαπφηδηαξ l 1,7 1,7 

  

ΤΣΖΜΑ ΦΤΞΖ ΤΦΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

Οκμιαζηζηή πίεζδ ζημκ ηζκδηήνα ιεηά ηδκ ακηθία kPa 250+static 250+static 

Μέβζζηδ πίεζδ ζημκ ηζκδηήνα ιεηά ηδκ ακηθία kPa 530 530 

Θενιμηναζία πνζκ ημοξ ηοθίκνμοξ (πενίπμο) °C 74 74 

Οκμιαζηζηή εενιμηναζία ιεηά ημκ ρφηηδ αένα 

ηνμθμδμζίαξ 
°C 91…95 91…95 

Οκμιαζηζηή ζηακυηδηα ακηθία ιε ηζκδηήνα m3/h 150 150 

Οθζηή πηχζδ πίεζδξ ζημκ ηζκδηήνα kPa 150 150 

Μέβζζηδ πηχζδ πίεζδξ ζημ ελςηενζηυ ζφζηδια kPa 100 100 

Πίεζδ απυ δελαιεκή δζαζημθήξ ζημκ ηζκδηήνα kPa 70…150 70…150 

Όβημξ κενμφ ζημκ ηζκδηήνα m3 1,4 1,4 

 

    

WARTSILA 8L46F ΜΟΝΑΓΔ 
ME IMO 

Tier 2 

DE IMO 

Tier 2 

Παξαγσγή θπιίλδξνπ Kw 1200 1200 

Σαρύηεηα θηλεηήξα rpm 600 600 

ΤΣΖΜΑ ΦΤΞΖ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

Οκμιαζηζηή πίεζδ ζημκ ηζκδηήνα ιεηά ηδκ ακηθία kPa 250+static 250+static 

Μέβζζηδ πίεζδ ζημκ ηζκδηήνα ιεηά ηδκ ακηθία kPa 530 530 

Μέβζζηδ εενιμηναζία πνζκ ημκ ηζκδηήνα °C 38 38 

Δθάπζζηδ εενιμηναζία πνζκ ημκ ηζκδηήνα °C 25 25 

Υςνδηζηυηδηα ηδξ ακηθίαξ ιε ηζκδηήνα m3/h 150 150 

Πηχζδ πίεζδξ πάκς απυ ημ ροβείμ αένα ηνμθμδμζίαξ  kPa 50 50 

Πηχζδ πίεζδξ πάκς απυ εκζςιαηςιέκμ ρφηηδ θαδζμφ kPa 20 20 

Πηχζδ πίεζδξ πάκς απυ εκζςιαηςιέκδ ααθαίδα 

εθέβπμο εενιμηναζίαξ 
kPa 30 30 

Μέβζζηδ πηχζδ πίεζδξ ζημ ελςηενζηυ ζφζηδια kPa 150 150 
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Πίεζδ απυ δελαιεκή δζαζημθήξ  kPa 70…150 70…150 

Όβημξ κενμφ ζηδ ιδπακή m3 0,4 0,4 

  

ΔΚΚΗΝΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΔΡΑ (εκείσζε 5) 

Οκμιαζηζηή πίεζδ kPa 3000 3000 

Δθάπζζηδ πίεζδ ζημκ ηζκδηήνα ηαηά ηδκ εηηίκδζδ kPa 1500 1500 

Μέβζζηδ πίεζδ kPa 3000 3000 

Όνζμ παιδθήξ πίεζδξ ζηα αενμζηάθδ kPa 1800 1800 

Καηακάθςζδ ακά έκανλδ ζημοξ 20°C(επζηοπδιέκδ 

έκανλδ) 
Nm3 8 8 

Καηακάθςζδ ακά έκανλδ ζημοξ 20°C(πςνίξ ανβή 

ζηνμθή) 
Nm3 9 9 

 

ΖΜΔΗΧΔΗ 

εκείσζε 1: ηζξ ζοκεήηεξ ISO 15550 (εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ αένα 25°C, παιδθή 

εενιμηναζία κενμφ 25°C) ηαζ 100% θμνηίμ. Ακμπή νμήξ 5%. 

εκείσζζε 2: ηζξ ζοκεήηεξ ISO 15550 (εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ αένα 25°C, 

παιδθή εενιμηναζία κενμφ 25°C).Ακμπή νμήξ 5% ηαζ ακμπή εενιμηναζίαξ 15°C. 

εκείσζε 3: ηζξ ζοκεήηεξ ISO 15550 (εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ αένα 25°C, παιδθή 

εενιμηναζία κενμφ 25°C) ηαζ 100% θμνηίμ. Ακμπή εενιυηδηαξ κενμφ ρφλδξ 10%, ακμπή 

εενιυηδηαξ ναδζεκένβεζαξ 30%. Πανάβμκηεξ νφπακζδξ ηαζ πενζεχνζμ πμο πνέπεζ κα 

θαιαάκεηαζ οπυρδ ηαηά ηδκ δζαζηαζζμθυβδζδ ηςκ ελαηιίζεςκ εενιυηδηαξ  

εκείσζε 4: φιθςκα ιε ηζξ ζοκεήηεξ ISO 15550 έπμοιε παιδθή εενιμβυκμ δφκαιδ 

42700 kJ/kg, ιε ιδπακζηέξ ακηθίεξ (δφμ ρφλδξ κενμφ ηαζ ιία ακηθία θφπακζδξ θαδζμφ). Ζ 

ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ζημ 85% θμνηίμ είκαζ εββοδιέκδ ηαζ μζ ηζιέξ ζηα άθθα θμνηία 

δίκμκηαζ ιυκμ βζα έκδεζλδ. 

εκείσζε 5: Καηά ηδκ πεζνμηίκδηδ εηηίκδζδ δ ηαηακάθςζδ ιπμνεί κα είκαζ δφμ ιε ηνεζξ 

θμνέξ πζμ ανβή. 

ME: Έθζηαξ μδήβδζδξ ηζκδηήνα, ιεηααθδηή ηαπφηδηα 

DE: Γεκκήηνζα μδήβδζδξ ηζκδηήνα 

1) Ζ ακηίεθζρδ αθμνά ηδκ πίεζδ πμο ακηζηίεεηαζ ζηδκ επζεοιδηή νμή αενίςκ ζε 

πενζμνζζιέκα ζδιεία, υπςξ είκαζ „εκαξ ζςθήκαξ. οπκά πνμηαθείηαζ απμ ειπυδζα ή 

ζηνμθέξ ζε πενζμνζζιέκμ πχνμ υπςξ έκαξ ζςθήκαξ ελάηιζζδξ. 
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2) Έκα πζηχκζμ ςενμφ είκαζ έκα πενίαθδια βειάημ ιε κενυ πμο πενζαάθθεζ ιζα ζοζηεοή, 

ζοκήεςξ ιζα ιεηαθθζηή εήηδ πμο έπεζ αεναβςβμφξ εζζαβςβήξ ηαζ ελαβςβήξ βζα κα 

επζηνέπεηαζ δ άκηθδζδ ηαζ δ ηοηθμθμνία ημο κενμφ. Ζ νμή ημο κενμφ ζε ιζα ελςηενζηή 

ζοζηεοή εένιακζδξ ή ρφλδξ επζηνέπεζ ημκ αηνζαή έθεβπμ ηδξ εενιμηναζίαξ ηδξ 

ζοζηεοήξ. 
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 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΗΝΖΣΖΡΑ WARTSILA 12V46F 
 

Πίλαθαο 18: Υαναηηδνζζηζηά wartsila 12V46F 

WARTSILA 12V46F ΜΟΝΑΓΔ 
ME IMO 

Tier 2 

DE IMO 

Tier 2 

Παξαγσγή θπιίλδξνπ Kw 1200 1200 

Σαρύηεηα θηλεηήξα rpm 600 600 

Παναβςβή ηζκδηήνα Kw 14400 14400 

Μέζδ απμηεθεζιαηζηή πίεζδ MPa 2,49 2,49 

  

ΤΣΖΜΑ ΑΔΡΑ ΚΑΤΖ (εκείσζε 1) 

Ρμή ζε 100% θμνηίμ kg/s 25 25 

Μέβζζηδ εενιμηναζία ζηδκ είζμδμ ζηνμαζθμζοιπζεζηή °C 45 45 

Οκμιαζηζηή εενιμηναζία ιεηα ημκ ρφηηδ αένα °C 50 50 

  

ΤΣΖΜΑ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ(εκείσζε 2) 

Ρμή ζε 100% θμνηίμ kg/s 26,16 26,16 

Ρμή ζε 85% θμνηίμ kg/s 22,8 23,4 

Ρμή ζε 75% θμνηίμ kg/s 21,6 23,4 

Ρμή ζε 50% θμνηίμ kg/s 14,88 18,84 

Θενιμηναζία ιεηά ημκ ζηνυαζθμ ζε 100% θμνηίμ °C 366 366 

Θενιμηναζία ιεηά ημκ ζηνυαζθμ ζε 85% θμνηίμ °C 320 316 

Θενιμηναζία ιεηά ημκ ζηνυαζθμ ζε 75% θμνηίμ °C 322 309 

Θενιμηναζία ιεηά ημκ ζηνυαζθμ ζε 50% θμνηίμ °C 325 273 

Μέβζζηδ ακηίεθζρδ1) kPa 3 3 

Τπμθμβζγυιεκδ δζάιεηνμξ ζςθήκςκ βζα 35m/s mm 1309 1309 

  

ΘΔΡΜΗΚΖ ΗΟΡΡΟΠΗΑ ΣΟ 100% ΦΟΡΣΗΟ (εκείσζε 3) 

Υζηχκζμ κενμφ2),γεζηυ ηφηθςια εενιμηναζίαξ Kw 1632 1362 

οιπζεζιέκμξ αέναξ, ηφηθςια ορδθήξ εενιμηναζίαξ Kw 2976 2976 

οιπζεζιέκμξ αέναξ, ηφηθςια παιδθήξ εενιμηναζίαξ Kw 1524 1524 

Λζπακηζηυ έθαζμ, ηφηθςια παιδθήξ εενιμηναζίαξ Kw 1464 1464 

Αηηζκμαμθία Kw 420 420 
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ΤΣΖΜΑ ΚΑΤΗΜΟΤ(εκείσζε 4) 

Οκμιαζηζηή πίεζδ πνζκ ηδξ ακηθίαξ έβποζδξ kPa 0±40 0±40 

Ρμή ζημκ ηζκδηήνα (πενίπμο) m3/h 11,4 11,4 

HFO πνζκ ηδκ ιδπακή cSt 16…24 16…24 

Μέβζζηδ εενιμηναζία HFO πνζκ ηδκ ιδπακή °C 140 140 

Δθάπζζημ ζλχδεξ MDO cSt 2 2 

Μέβζζηδ εενιμηναζία MDF πνζκ ηδκ ιδπακή °C 45 45 

Γζανμή ηαοζίιμο(HFO),ηαεανυ ηαφζζιμ ζε 

100%θμνηίμ 
kg/h 9 9 

Γζανμή ηαοζίιμο(MDF),ηαεανυ ηαφζζιμ ζε 

100%θμνηίμ 
kg/h 45 45 

Καηακάθςζδ ηαοζίιμο ζε 100% θμνηίμ g/kWh 178,7 178,7 

 
   

WARTSILA 12V46F ΜΟΝΑΓΔ 
ME IMO 

Tier 2 

DE IMO 

Tier 2 

Παξαγσγή θπιίλδξνπ Kw 1200 1200 

Σαρύηεηα θηλεηήξα rpm 600 600 

Καηακάθςζδ ηαοζίιμο ζε 85% θμνηίμ g/kWh 172,5 173,7 

Καηακάθςζδ ηαοζίιμο ζε 75% θμνηίμ g/kWh 177 182,7 

Καηακάθςζδ ηαοζίιμο ζε 50% θμνηίμ g/kWh 180,1 190,6 

  

ΤΣΖΜΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟΤ-ΛΑΓΗΟΤ 

Οκμιαζηζηή πίεζδ πνζκ απυ ηα έδνακα kPa 500 500 

Μέβζζηδ πίεζδ ιεηά ηδκ ακηθία kPa 800 800 

Μέβζζηδ ζηακυηδηα ακαννυθδζδξ ηφνζαξ ακηθίαξ 

ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ηζξ απχθεζεξ ζςθήκα 
kPa 40 40 

Ανπζηή μκμιαζηζηή πίεζδ  kPa 80 80 

Οκμιαζηζηή εενιμηναζία πνζκ απυ ηα έδνακα °C 56 56 

Θενιμηναζία ιεηά ηδκ ιδπακή °C 75 75 

Υςνδηζηυηδηα ακηθίαξ(πενίπμο) m3/h 306 260 

Υςνδηζηυηδηα ακηθίαξ(μδδβμφιεκδ δθεηηνζηά) m3/h 259 210 

Ρμή θαδζμφ ιέζς ημο ηζκδηήνα m3/h 200 200 

Ανπζηή δοκαιζηυηδηα ακηθίαξ m3/h 70 70 
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Δθάπζζημξ υβημξ δελαιεκήξ πεηνεθαίμο ζε λεπςνζζηυ 

ζφζηδια 
m3 22,5 22,5 

Καηακάθςζδ θαδζμφ ζε 100% θμνηίμ(πενίπμο) g/kWh 0,7 0,7 

Ροειυξ νμήξ αενζζιμφ ζηνμθαθμεάθαιμο ζε πθήνεξ 

θμνηίμ 
l/min 3540 3540 

Μέβζζηδ ακηίεθζρδ ημο ελαενζζιμφ ημο 

ζηνμθαθμεάθαιμο 
kPa 0,4 0,4 

Όβημξ θαδζμφ ζηδ ζοζηεοή πενζζηνηνμθήξ  l 70 70 

ηάειδ θαδζμφ ζημ νοειζζηή ηαπφηδηαξ l 1,1 7,1 

  

ΤΣΖΜΑ ΦΤΞΖ ΤΦΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

Οκμιαζηζηή πίεζδ ζημκ ηζκδηήνα ιεηά ηδκ ακηθία kPa 250+static 250+static 

Μέβζζηδ πίεζδ ζημκ ηζκδηήνα ιεηά ηδκ ακηθία kPa 530 530 

Θενιμηναζία πνζκ ημοξ ηοθίκνμοξ (πενίπμο) °C 74 74 

Οκμιαζηζηή εενιμηναζία ιεηά ημκ ρφηηδ αένα 

ηνμθμδμζίαξ 
°C 91…95 91…95 

Οκμιαζηζηή ζηακυηδηα ακηθία ιε ηζκδηήνα m3/h 210 210 

Οθζηή πηχζδ πίεζδξ ζημκ ηζκδηήνα kPa 150 150 

Μέβζζηδ πηχζδ πίεζδξ ζημ ελςηενζηυ ζφζηδια kPa 100 100 

Πίεζδ απυ δελαιεκή δζαζημθήξ ζημκ ηζκδηήνα kPa 70…150 70…150 

Όβημξ κενμφ ζημκ ηζκδηήνα m3 2 2 

 

    

WARTSILA 12V46F ΜΟΝΑΓΔ 
ME IMO 

Tier 2 

DE IMO 

Tier 2 

Παξαγσγή θπιίλδξνπ Kw 1200 1200 

Σαρύηεηα θηλεηήξα rpm 600 600 

ΤΣΖΜΑ ΦΤΞΖ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

Οκμιαζηζηή πίεζδ ζημκ ηζκδηήνα ιεηά ηδκ ακηθία kPa 250+static 250+static 

Μέβζζηδ πίεζδ ζημκ ηζκδηήνα ιεηά ηδκ ακηθία kPa 530 530 

Μέβζζηδ εενιμηναζία πνζκ ημκ ηζκδηήνα °C 38 38 

Δθάπζζηδ εενιμηναζία πνζκ ημκ ηζκδηήνα °C 25 25 

Υςνδηζηυηδηα ηδξ ακηθίαξ ιε ηζκδηήνα m3/h 210 210 

Πηχζδ πίεζδξ πάκς απυ ημ ροβείμ αένα ηνμθμδμζίαξ  kPa 50 50 

Πηχζδ πίεζδξ πάκς απυ εκζςιαηςιέκμ ρφηηδ θαδζμφ kPa 20 20 
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Πηχζδ πίεζδξ πάκς απυ εκζςιαηςιέκδ ααθαίδα 

εθέβπμο εενιμηναζίαξ 
kPa 30 30 

Μέβζζηδ πηχζδ πίεζδξ ζημ ελςηενζηυ ζφζηδια kPa 150 150 

Πίεζδ απυ δελαιεκή δζαζημθήξ  kPa 70…150 70…150 

Όβημξ κενμφ ζηδ ιδπακή m3 0,6 0,6 

  

ΔΚΚΗΝΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΔΡΑ (εκείσζε 5) 

Οκμιαζηζηή πίεζδ kPa 3000 3000 

Δθάπζζηδ πίεζδ ζημκ ηζκδηήνα ηαηά ηδκ εηηίκδζδ kPa 1500 1500 

Μέβζζηδ πίεζδ kPa 3000 3000 

Όνζμ παιδθήξ πίεζδξ ζηα αενμζηάθδ kPa 1800 1800 

Καηακάθςζδ ακά έκανλδ ζημοξ 20°C(επζηοπδιέκδ 

έκανλδ) 
Nm3 12 12 

Καηακάθςζδ ακά έκανλδ ζημοξ 20°C(πςνίξ ανβή 

ζηνμθή) 
Nm3 15 15 

 

 

ΖΜΔΗΧΔΗ 

εκείσζε 1: ηζξ ζοκεήηεξ ISO 15550 (εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ αένα 25°C, παιδθή 

εενιμηναζία κενμφ 25°C) ηαζ 100% θμνηίμ. Ακμπή νμήξ 5%. 

εκείσζζε 2: ηζξ ζοκεήηεξ ISO 15550 (εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ αένα 25°C, 

παιδθή εενιμηναζία κενμφ 25°C).Ακμπή νμήξ 5% ηαζ ακμπή εενιμηναζίαξ 15°C. 

εκείσζε 3: ηζξ ζοκεήηεξ ISO 15550 (εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ αένα 25°C, παιδθή 

εενιμηναζία κενμφ 25°C) ηαζ 100% θμνηίμ. Ακμπή εενιυηδηαξ κενμφ ρφλδξ 10%, ακμπή 

εενιυηδηαξ ναδζεκένβεζαξ 30%. Πανάβμκηεξ νφπακζδξ ηαζ πενζεχνζμ πμο πνέπεζ κα 

θαιαάκεηαζ οπυρδ ηαηά ηδκ δζαζηαζζμθυβδζδ ηςκ ελαηιίζεςκ εενιυηδηαξ  

εκείσζε 4: φιθςκα ιε ηζξ ζοκεήηεξ ISO 15550 έπμοιε παιδθή εενιμβυκμ δφκαιδ 

42700 kJ/kg, ιε ιδπακζηέξ ακηθίεξ (δφμ ρφλδξ κενμφ ηαζ ιία ακηθία θφπακζδξ θαδζμφ). Ζ 

ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ζημ 85% θμνηίμ είκαζ εββοδιέκδ ηαζ μζ ηζιέξ ζηα άθθα θμνηία 

δίκμκηαζ ιυκμ βζα έκδεζλδ. 

εκείσζε 5: Καηά ηδκ πεζνμηίκδηδ εηηίκδζδ δ ηαηακάθςζδ ιπμνεί κα είκαζ δφμ ιε ηνεζξ 

θμνέξ πζμ ανβή. 

ME: Έθζηαξ μδήβδζδξ ηζκδηήνα, ιεηααθδηή ηαπφηδηα 

DE: Γεκκήηνζα μδήβδζδξ ηζκδηήνα 
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 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΗΝΖΣΖΡΑ WARTSILA 14V46F 
 

Πίλαθαο 19: Υαναηηδνζζηζηά wartsila 14V46F 

WARTSILA 14V46F ΜΟΝΑΓΔ 
ME IMO 

Tier 2 

DE IMO 

Tier 2 

Παξαγσγή θπιίλδξνπ Kw 1200 1200 

Σαρύηεηα θηλεηήξα rpm 600 600 

Παναβςβή ηζκδηήνα Kw 16800 16800 

Μέζδ απμηεθεζιαηζηή πίεζδ MPa 2,49 2,49 

  

ΤΣΖΜΑ ΑΔΡΑ ΚΑΤΖ (εκείσζε 1) 

Ρμή ζε 100% θμνηίμ kg/s 29,2 29,2 

Μέβζζηδ εενιμηναζία ζηδκ είζμδμ ζηνμαζθμζοιπζεζηή °C 45 45 

Οκμιαζηζηή εενιμηναζία ιεηα ημκ ρφηηδ αένα °C 50 50 

  

ΤΣΖΜΑ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ(εκείσζε 2) 

Ρμή ζε 100% θμνηίμ kg/s 30,52 30,52 

Ρμή ζε 85% θμνηίμ kg/s 26,6 27,3 

Ρμή ζε 75% θμνηίμ kg/s 25,2 27,3 

Ρμή ζε 50% θμνηίμ kg/s 17,36 21,98 

Θενιμηναζία ιεηά ημκ ζηνυαζθμ ζε 100% θμνηίμ °C 366 366 

Θενιμηναζία ιεηά ημκ ζηνυαζθμ ζε 85% θμνηίμ °C 320 316 

Θενιμηναζία ιεηά ημκ ζηνυαζθμ ζε 75% θμνηίμ °C 322 309 

Θενιμηναζία ιεηά ημκ ζηνυαζθμ ζε 50% θμνηίμ °C 325 273 

Μέβζζηδ ακηίεθζρδ1) kPa 3 3 

Τπμθμβζγυιεκδ δζάιεηνμξ ζςθήκςκ βζα 35m/s mm 1414 1414 

  

ΘΔΡΜΗΚΖ ΗΟΡΡΟΠΗΑ ΣΟ 100% ΦΟΡΣΗΟ (εκείσζε 3) 

Υζηχκζμ κενμφ2),γεζηυ ηφηθςια εενιμηναζίαξ Kw 1904 1904 

οιπζεζιέκμξ αέναξ, ηφηθςια ορδθήξ εενιμηναζίαξ Kw 3472 3472 

οιπζεζιέκμξ αέναξ, ηφηθςια παιδθήξ εενιμηναζίαξ Kw 1778 1778 

Λζπακηζηυ έθαζμ, ηφηθςια παιδθήξ εενιμηναζίαξ Kw 1708 1708 

Αηηζκμαμθία Kw 490 490 
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ΤΣΖΜΑ ΚΑΤΗΜΟΤ(εκείσζε 4) 

Οκμιαζηζηή πίεζδ πνζκ ηδξ ακηθίαξ έβποζδξ kPa 0±40 0±40 

Ρμή ζημκ ηζκδηήνα (πενίπμο) m3/h 13,3 13,3 

HFO πνζκ ηδκ ιδπακή cSt 16…24 16…24 

Μέβζζηδ εενιμηναζία HFO πνζκ ηδκ ιδπακή °C 140 140 

Δθάπζζημ ζλχδεξ MDO cSt 2 2 

Μέβζζηδ εενιμηναζία MDF πνζκ ηδκ ιδπακή °C 45 45 

Γζανμή ηαοζίιμο(HFO),ηαεανυ ηαφζζιμ ζε 

100%θμνηίμ 
kg/h 10,5 10,5 

Γζανμή ηαοζίιμο(MDF),ηαεανυ ηαφζζιμ ζε 

100%θμνηίμ 
kg/h 53 53 

Καηακάθςζδ ηαοζίιμο ζε 100% θμνηίμ g/kWh 178,7 178,7 

 
   

WARTSILA 14V46F ΜΟΝΑΓΔ 
ME IMO 

Tier 2 

DE IMO 

Tier 2 

Παξαγσγή θπιίλδξνπ Kw 1200 1200 

Σαρύηεηα θηλεηήξα rpm 600 600 

Καηακάθςζδ ηαοζίιμο ζε 85% θμνηίμ g/kWh 172,5 173,7 

Καηακάθςζδ ηαοζίιμο ζε 75% θμνηίμ g/kWh 177 182,7 

Καηακάθςζδ ηαοζίιμο ζε 50% θμνηίμ g/kWh 180,1 190,6 

  

ΤΣΖΜΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟΤ-ΛΑΓΗΟΤ 

Οκμιαζηζηή πίεζδ πνζκ απυ ηα έδνακα kPa 500 500 

Μέβζζηδ πίεζδ ιεηά ηδκ ακηθία kPa 800 800 

Μέβζζηδ ζηακυηδηα ακαννυθδζδξ ηφνζαξ ακηθίαξ 

ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ηζξ απχθεζεξ ζςθήκα 
kPa 40 40 

Ανπζηή μκμιαζηζηή πίεζδ  kPa 80 80 

Οκμιαζηζηή εενιμηναζία πνζκ απυ ηα έδνακα °C 56 56 

Θενιμηναζία ιεηά ηδκ ιδπακή °C 75 75 

Υςνδηζηυηδηα ακηθίαξ(πενίπμο) m3/h 335 306 

Υςνδηζηυηδηα ακηθίαξ(μδδβμφιεκδ δθεηηνζηά) m3/h 297 250 

Ρμή θαδζμφ ιέζς ημο ηζκδηήνα m3/h 230 230 

Ανπζηή δοκαιζηυηδηα ακηθίαξ m3/h 80 80 

Δθάπζζημξ υβημξ δελαιεκήξ πεηνεθαίμο ζε λεπςνζζηυ 

ζφζηδια 
m3 26,3 26,3 
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Καηακάθςζδ θαδζμφ ζε 100% θμνηίμ(πενίπμο) g/kWh 0,7 0,7 

Ροειυξ νμήξ αενζζιμφ ζηνμθαθμεάθαιμο ζε πθήνεξ 

θμνηίμ 
l/min 4180 4180 

Μέβζζηδ ακηίεθζρδ ημο ελαενζζιμφ ημο 

ζηνμθαθμεάθαιμο 
kPa 0,4 0,4 

Όβημξ θαδζμφ ζηδ ζοζηεοή πενζζηνηνμθήξ  l 70 70 

ηάειδ θαδζμφ ζημ νοειζζηή ηαπφηδηαξ l 7,1 7,1 

  

ΤΣΖΜΑ ΦΤΞΖ ΤΦΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

Οκμιαζηζηή πίεζδ ζημκ ηζκδηήνα ιεηά ηδκ ακηθία kPa 250+static 250+static 

Μέβζζηδ πίεζδ ζημκ ηζκδηήνα ιεηά ηδκ ακηθία kPa 530 530 

Θενιμηναζία πνζκ ημοξ ηοθίκνμοξ (πενίπμο) °C 74 74 

Οκμιαζηζηή εενιμηναζία ιεηά ημκ ρφηηδ αένα 

ηνμθμδμζίαξ 
°C 91…95 91…95 

Οκμιαζηζηή ζηακυηδηα ακηθία ιε ηζκδηήνα m3/h 240 240 

Οθζηή πηχζδ πίεζδξ ζημκ ηζκδηήνα kPa 150 150 

Μέβζζηδ πηχζδ πίεζδξ ζημ ελςηενζηυ ζφζηδια kPa 100 100 

Πίεζδ απυ δελαιεκή δζαζημθήξ ζημκ ηζκδηήνα kPa 70…150 70…150 

Όβημξ κενμφ ζημκ ηζκδηήνα m3 2,3 2,3 

 

    

WARTSILA 14V46F ΜΟΝΑΓΔ 
ME IMO 

Tier 2 

DE IMO 

Tier 2 

Παξαγσγή θπιίλδξνπ Kw 1200 1200 

Σαρύηεηα θηλεηήξα rpm 600 600 

ΤΣΖΜΑ ΦΤΞΖ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

Οκμιαζηζηή πίεζδ ζημκ ηζκδηήνα ιεηά ηδκ ακηθία kPa 250+static 250+static 

Μέβζζηδ πίεζδ ζημκ ηζκδηήνα ιεηά ηδκ ακηθία kPa 530 530 

Μέβζζηδ εενιμηναζία πνζκ ημκ ηζκδηήνα °C 38 38 

Δθάπζζηδ εενιμηναζία πνζκ ημκ ηζκδηήνα °C 25 25 

Υςνδηζηυηδηα ηδξ ακηθίαξ ιε ηζκδηήνα m3/h 240 240 

Πηχζδ πίεζδξ πάκς απυ ημ ροβείμ αένα ηνμθμδμζίαξ  kPa 50 50 

Πηχζδ πίεζδξ πάκς απυ εκζςιαηςιέκμ ρφηηδ θαδζμφ kPa 20 20 

Πηχζδ πίεζδξ πάκς απυ εκζςιαηςιέκδ ααθαίδα 

εθέβπμο εενιμηναζίαξ 
kPa 30 30 

Μέβζζηδ πηχζδ πίεζδξ ζημ ελςηενζηυ ζφζηδια kPa 150 150 
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Πίεζδ απυ δελαιεκή δζαζημθήξ  kPa 70…150 70…150 

Όβημξ κενμφ ζηδ ιδπακή m3 0,7 0,7 

  

ΔΚΚΗΝΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΔΡΑ (εκείσζε 5) 

Οκμιαζηζηή πίεζδ kPa 3000 3000 

Δθάπζζηδ πίεζδ ζημκ ηζκδηήνα ηαηά ηδκ εηηίκδζδ kPa 1500 1500 

Μέβζζηδ πίεζδ kPa 3000 3000 

Όνζμ παιδθήξ πίεζδξ ζηα αενμζηάθδ kPa 1800 1800 

Καηακάθςζδ ακά έκανλδ ζημοξ 20°C(επζηοπδιέκδ 

έκανλδ) 
Nm3 14 14 

Καηακάθςζδ ακά έκανλδ ζημοξ 20°C(πςνίξ ανβή 

ζηνμθή) 
Nm3 17 17 

 

ΖΜΔΗΧΔΗ 

εκείσζε 1: ηζξ ζοκεήηεξ ISO 15550 (εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ αένα 25°C, παιδθή 

εενιμηναζία κενμφ 25°C) ηαζ 100% θμνηίμ. Ακμπή νμήξ 5%. 

εκείσζζε 2: ηζξ ζοκεήηεξ ISO 15550 (εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ αένα 25°C, 

παιδθή εενιμηναζία κενμφ 25°C).Ακμπή νμήξ 5% ηαζ ακμπή εενιμηναζίαξ 15°C. 

εκείσζε 3: ηζξ ζοκεήηεξ ISO 15550 (εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ αένα 25°C, παιδθή 

εενιμηναζία κενμφ 25°C) ηαζ 100% θμνηίμ. Ακμπή εενιυηδηαξ κενμφ ρφλδξ 10%, ακμπή 

εενιυηδηαξ ναδζεκένβεζαξ 30%. Πανάβμκηεξ νφπακζδξ ηαζ πενζεχνζμ πμο πνέπεζ κα 

θαιαάκεηαζ οπυρδ ηαηά ηδκ δζαζηαζζμθυβδζδ ηςκ ελαηιίζεςκ εενιυηδηαξ  

εκείσζε 4: φιθςκα ιε ηζξ ζοκεήηεξ ISO 15550 έπμοιε παιδθή εενιμβυκμ δφκαιδ 

42700 kJ/kg, ιε ιδπακζηέξ ακηθίεξ (δφμ ρφλδξ κενμφ ηαζ ιία ακηθία θφπακζδξ θαδζμφ). Ζ 

ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ζημ 85% θμνηίμ είκαζ εββοδιέκδ ηαζ μζ ηζιέξ ζηα άθθα θμνηία 

δίκμκηαζ ιυκμ βζα έκδεζλδ. 

εκείσζε 5: Καηά ηδκ πεζνμηίκδηδ εηηίκδζδ δ ηαηακάθςζδ ιπμνεί κα είκαζ δφμ ιε ηνεζξ 

θμνέξ πζμ ανβή. 

ME: Έθζηαξ μδήβδζδξ ηζκδηήνα, ιεηααθδηή ηαπφηδηα 

DE: Γεκκήηνζα μδήβδζδξ ηζκδηήνα 

 

 



 
 

125 
 

5.6.3 ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΗΝΖΣΖΣΡΑ WARTSILA V46C 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Δηθόλα 36 θαη Δηθόλα 37: Γζαημιή ηζκδηήνα wartsila VM43C ηαζ πνμθίθ ηζκδηήνα wartsila 
VM43C 

 

Σμ Wärtsilä 46C είκαζ έκαξ ηζκδηήναξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ, είκαζ έκαξ ηεηνάπνμκμξ, ιδ 

ακαζηνέρζιμξ, οπενηνμθμδμημφιεκμξ ηαζ ιεζμβεζαηυξ πεηνεθαζμηζκδηήναξ ιε άιεζδ 

έβποζδ ηαοζίιμο (Wilbur & Wight,1984). 

ηδκ εζηυκα 36 απεζημκίγεηαζ δ δζαημιή ημο ηζκδηήνα wartsila VM43C ηαζ ζηδκ εζηυκα 

37 ημ πνμθίθ ημο. 

 

    ΣΔΥΝΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ (Woodyard,2004) 

 

 Γζάιεηνμξ ηοθίκδνμο: 460 mm 

 Πενζζηνμθή: 580 mm 

 Έθλδ ειαυθμο: 96,4 l / cyl 

 Ανζειυξ ααθαίδςκ: 2 ααθαίδεξ εζζαβςβήξ ηαζ 2 ααθαίδεξ ελαβςβήξ 

 Γζάηαλδ ηοθίκδνςκ: 6, 8, 9, εκ ζεζνά 12, 16, 18 οπυ ιμνθή V οπυ βςκία 45 ° 

 Καηεφεοκζδ πενζζηνμθήξ: δελζυζηνμθα, ανζζηενυζηνμθα ηαηυπζκ αζηήιαημξ 

 Σαπφηδηα [RPM]: 514 

 Έλμδμξ ηοθίκδνμο [kW/cyl]:1050 

 Έλμδμξ ηοθίκδνμο [HP/cyl]: 1425 

 Μέζδ απμηεθεζιαηζηή πίεζδ [bar]: 25,4 

 Μέζδ ηαπφηδηα ειαυθμο [m /s]: 9.9 
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5.7 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ MAN B&W 

Μζα ιαηνάκ πανάδμζδ ζημ ζπεδζαζιυ ηζκδηήνα ιέζδξ ηαπφηδηαξ εηιεηαθθεφηδηε δ MAN 

B & W Diesel βζα κα δδιζμονβήζεζ ιζα κέα βεκζά ιμκηέθςκ δζαιέηνμο 400 mm, 480 mm ηαζ 

580 mm πμο ιμζνάγμκηαζ ημζκέξ ανπέξ. Οζ ζεζνέξ 40/54, 48/60 ηαζ 58/64 πμο λεηίκδζακ 

πνμμδεοηζηά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο '80, εκχεδηακ ημ 1992 ιε ημκ ζπεδζαζιυ 

32/40 πμο ηθδνμκυιδζε πανυιμζα παναηηδνζζηζηά αθθά ηνμπμπμζήεδηακ ανβυηενα. Οζ 

ηέζζενζξ ηζκδηήνεξ απμηεθμφκ ημκ πονήκα ημο πνμβνάιιαημξ ημο μιίθμο Augsburg, πμο 

εδνεφεζ ζηδ Γενιακία, πνμζθένμκηαξ απυδμζδ απυ 2880 kW έςξ 21 600 kW, δ μπμία 

ηχνα πενζθαιαάκεζ επίζδξ ιζα ζζπονυηενδ έηδμζδ B ημο ηζκδηήνα 48/60 ηαζ έκα V40 / 

50(Woodvard,2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

127 
 

5.7.1 ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ MAN B&W L58/64 

 

Δηθόλα 38: Κζκδηήναξ MAN B&W L58/64 

 

Σμ πνυβναιια 'κέαξ βεκζάξ' πναβιαημπμζήεδηε ημ 1984 ιε ηδ ζεζνά L58 / 64 (Πανάνηδια 

5) δζαιέηνμο 580 mm / 640 mm, ηςκ μπμίςκ μζ ζπεδζαζηέξ ακαγδημφζακ ορδθή ζοκμθζηή 

μζημκμιία θεζημονβίαξ, αλζμπζζηία, εοημθία ζοκηήνδζδξ, ακημπή ελανηδιάηςκ ηαζ 

ζοιααηυηδηα αανέςξ ηαοζίιμο πςνίξ πενζμνζζιμφξ. Σμ ακεεηηζηυ απμηέθεζια ιπμνεί κα 

ακηζπανααθδεεί ιε ημκ πνμδβμφιεκμ ιεβάθμ ηζκδηήνα ιε μπέξ MAN B & W Diesel, ηδκ 

μπή 520 mm 52 / 55B(Wilbur & Wight,1984). 

Μεηαλφ ηςκ ηφνζςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ παναβχβςκ L58 / 64 ( εζηυκα 38) ηαζ ηςκ μπχκ 

ημο 400 mm ηαζ 480 mm είκαζ έκα άηαιπημ πθαίζζμ ιμκμιπθυη, ιε ζοκεπείξ νάαδμοξ απυ 

ηα ηάης ηφνζκα νμοθειάκ ιέπνζ ημ άκς άηνμ ημο πθαζζίμο ημο ηζκδηήνα ηαζ νάαδμοξ απυ 

ημκ ηφθζκδνμ ηεθάθζ ζηδκ πθάηα δζαθνάβιαημξ πθαζζίμο. 

 Ζ δζάηαλδ αοηή ζοκδέεδηε ιε ιζα αέθηζζηδ νμή δοκάιεςκ απυ ηδκ ηοθζκδνμηεθαθή ιέπνζ 

ημκ ζηνμθαθμθυνμ άλμκα, ιζα εθάπζζηδ παναιυνθςζδ ηδξ επέκδοζδξ ημο ηοθίκδνμο, ηδκ 

πζμ αλζυπζζηδ απυδμζδ ειαυθμο, ιε υθα ηα ιένδ ημο πθαζζίμο ηάης απυ ηδκ πνμέκηαζδ, 

ιε ηα εβηάνζζα έδνακα ημο ζηνμθαθμθυνμο, ιε έκα ελςθέιαζμ νμοθειάκ ιε ιεβάθδ 

δζάζηαζδ βζα ηδκ απμννυθδζδ ιεβάθςκ αηηζκζηχκ δοκάιεςκ ζημ άηνμ απμβείςζδξ 

ζζπφμξ ημο ζηνμθαθμθυνμο άλμκα, ημ πςνίξ δζέθεοζδ κενυ ρφλδξ ζημ πενίαθδια 

(ελαθείθμκηαξ ημ δοκαιζηυ δζάανςζδξ), ηζξ ακεεηηζηέξ πνμζβεζχζεζξ βζα ηδκ απμηνμπή 

παναιυνθςζδξ ηςκ θοηχκ ηαζ ημκ ιδπακζζιυ ιεηάδμζδξ ηίκδζδξ εηηεκηνμθυνμο ηαζ 

απμζαεζηήνα ηναδαζιχκ πμο είκαζ εκζςιαηςιέκμξ ζημ πενίαθδια ημο ηζκδηήνα. 
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Ζ εθάπζζηδ παναιυνθςζδ ηδξ επέκδοζδξ, δ αλζυπζζηδ απυδμζδ ημο ειαυθμο, δ 

παναιυνθςζδ ημο βεζημκζημφ ηοθίκδνμο ηαζ δ εθαηηςιέκδ παναιυνθςζδ ηαε 'υθμ ημ 

ιήημξ ημο ηζκδηήνα, ηαθφπημκηαζ πεναζηένς απυ ημοξ ακελάνηδημοξ ηοθίκδνμοξ. 

Ζ ζπδθαίςζδ ηδξ ηοθζκδνζηήξ επέκδοζδξ ειπμδίγεηαζ απυ ηα παπζά ημζπχιαηα πμο 

δίκμοκ ιεβάθδ ακημπή ζηδκ παναιυνθςζδ, εκχ μζ μιμζυιμνθα εενιμηναζίεξ ζε 

μθυηθδνδ ηδκ επζθάκεζα ηδξ επέκδοζδξ είκαζ απμηέθεζια ηδξ εκηαηζηήξ ρφλδξ ιυκμ ημο 

άκς ιένμοξ ηδξ επέκδοζδξ (δ ρφλδ δεκ εεςνείηαζ απαναίηδηδ αθθμφ) πάνδ ζε ιζα εζδζηή 

δζεοεέηδζδ ηςκ πχνςκ φδαημξ ρφλδξ. Πνμηφπημοκ ηαθέξ ζοκεήηεξ θίπακζδξ ηαζ 

ειπμδίγεηαζ δ δζάανςζδ παιδθήξ εενιμηναζίαξ(www.marine.man.eu). 

Μζα θεπηή πθάηα θθυβαξ βζα ηδκ ηοθζκδνμηεθαθή πνμάβεζ ηδκ ηαθή αβςβζιυηδηα ηδξ 

εενιυηδηαξ, εκχ δ ορδθή αηαιρία ιεηαδίδεηαζ απυ ιζα ζζπονή πθάηα ηαηαζηνχιαημξ 

πμο απμννμθά ηζξ ηαηαηυνοθα εκενβμφζεξ δοκάιεζξ αενίμο. 

Μία ιαηνά δζάνηεζα γςήξ ηδξ ααθαίδαξ ηαζ μζ ηαεανέξ, αενμζηεβείξ εέζεζξ πνμςεμφκηαζ 

απυ: ηθςαμφξ ααθαίδςκ ελαβςβήξ πμο ρφπμκηαζ ιε κενυ ηαζ είκαζ απμζπχιεκμζ πςνίξ 

κα αθαζνμφκηαζ μζ αναπίμκεξ, εςναηζζιέκεξ ααθαίδεξ ελαβςβήξ ιε πενζζηνεθυιεκμοξ 

ηζκδηήνεξ αενίμο ηαζ ααθαίδεξ εζζαβςβήξ ηθμοαζμφ πμο πενζζηνέθμκηαζ απυ ιζα ζοζηεοή 

Rotocap. Ζ νφπακζδ ηςκ ιέζςκ θεζημονβίαξ απμθεφβεηαζ ζηδκ ηεθαθή ημο ηοθίκδνμο 

απυ λεπςνζζημφξ πχνμοξ βζα θίπακζδ θαδζμφ, ηαοζίιμο ηαζ κενμφ ρφλδξ.  

Έκα ζφκεεημ έιαμθμ ζπδιαηίγεηαζ απυ ιζα ζθονήθαηδ θμφζηα αθμοιζκίμο ηαζ ιζα 

ζθονδθαηδιέκδ θεπηή ημζπμπμζία απυ ορδθήξ πμζυηδηαξ πάθοαα (μζ ιζηνυηενμζ ηζκδηήνεξ 

ιε ηνφπδια ζημ πνυβναιια δζαεέημοκ θυδνα απυ μνείπαθημ). 

Απαζηείηαζ απμηεθεζιαηζηή ρφλδ ηδξ ημνχκαξ απυ ηδ ιέεμδμ ημο ακαδεοηήνα ημηηέζθ 

(θαζκυιεκμ εηηυλεοζδξ), δ μπμία δζαηδνεί, ςζηυζμ, εενιμηναζίεξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

αοθαηχζεζξ δαηηοθίμο ανηεηά ορδθέξ χζηε κα απμηνέπμοκ ηδκ οβνή δζάανςζδ. Οζ 

νοειίζεζξ νμήξ θαδζμφ ρφλδξ αεθηζζημπμζμφκηαζ απυ ιέζα πνμξ ηα έλς. Έκαξ πείνμξ 

ειαυθμο πςνίξ εβηάνζζα δζάηνδζδ εκζζπφεζ ηδκ αλζμπζζηία ημο ελανηήιαημξ. Μία ιείςζδ 

ηςκ ιδπακζηχκ θμνηίςκ ζημοξ δαηηοθίμοξ ημο ειαυθμο ακηζιεηςπίζηδηε ιε έκα ζηεκυ 

δζάηεκμ ειαυθμο, δζαηδνχκηαξ ηα απμλεζηζηά ζςιαηίδζα ηαζ πνμζηαηεφμκηαξ ηδκ 

ιειανάκδ θίπακζδξ. Απαζηήεδηε ιζα ιαηνά δζάνηεζα γςήξ ημο αοθμφ ειαυθμο απυ 

επαβςβζηή ζηθήνοκζδ, ιε ημ αάεμξ ηδξ ζηθήνοκζδξ επανηέξ βζα κα επζηνέρεζ ηδκ εη κέμο 

ηαηενβαζία ανηεηέξ θμνέξ (Woodvard,2004). 

Καζ μζ ηνεζξ δαηηφθζμζ ζοιπίεζδξ είκαζ ημπμεεηδιέκμζ ζημ ζηέιια, δ ακημπή ημοξ 

εκζζπφεηαζ απυ ηδκ επίζηνςζδ πθάζιαημξ ημο πνχημο δαηηοθίμο ηαζ ηδκ επίζηνςζδ 

πνςιίμο ημο δεφηενμο ηαζ ηνίημο δαηηοθζδζμφ. Μία δζανηχξ παιδθή ηαηακάθςζδ 

θζπακηζημφ θαδζμφ ακαθένεηαζ απυ ηδ δζαιυνθςζδ αεθηζζημπμζδιέκμο δαηηοθίμο. 

http://www.marine.man.eu/
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Ο ηζκδηήναξ L58 / 64 ήηακ μ πνχημξ πμο πανμοζίαζε ιζα νάαδμ ζφκδεζδξ ιε ιζα 

άνενςζδ ζημ πάκς ιένμξ ημο άλμκα ημο. Μία ζοιπαβήξ ηαζ πμθφ άηαιπηδ θθάκηγα 

επζηνέπεηαζ ηαζ δ ηίκδζδ ηδξ άνενςζδξ ηάης απυ ηζξ δοκάιεζξ ηδξ ιάγαξ (πμο 

παναηδνείηαζ ζηζξ παναδμζζαηέξ νάαδμοξ ζφκδεζδξ) δεκ ζοκακηάηαζ. 

Έκα πθεμκέηηδια είκαζ μ πμθφ παιδθυξ εκαένζμξ πχνμξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ αθαίνεζδ 

ημο ειαυθμο, πςνίξ κα πνεζάγεηαζ κα ακμίβεηε ημ νμοθειάκ ημο ζηνμθαθμθυνμο ηαηά ημ 

ηνάαδβια ημο ειαυθμο(Woodvard,2004) 

Έκα ζφζηδια έβποζδξ αεθηζζημπμζδιέκμ ιε ηαφζζιμ ιε ειαμθμθυνμ έιαμθμ είκαζ 

εβηαηεζηδιέκμ. Μζα ηνμπμπμζδιέκδ άηνδ εθέβπμο ζημ έιαμθμ ακηθίαξ δζαηδνεί ηδκ πίεζδ 

πονμδυηδζδξ πναηηζηά ζηαεενή ιεηαλφ 85 ηαζ 100% ηδξ ιέβζζηδξ ζοκεπμφξ δζααάειζζδξ, 

πνμςεχκηαξ εοκμσημφξ νοειμφξ ηαηακάθςζδξ ζε υθμ ημ θάζια ημο ιενζημφ θμνηίμο. 

Μία ααθαίδα ελζζμννυπδζδξ πίεζδξ ειπμδίγεζ ημ ζπδιαηζζιυ ιενζηχκ ηεκμφ (ηαζ 

ζοκεπχξ ζπδθαίςζδξ) ηαεχξ ηαζ δζαηοιάκζεζξ ηδξ πίεζδξ ζημ ζφζηδια (ηαζ έηζζ 

κηνίιπθα ηαοζίιμο). Μία ορδθή πίεζδ έβποζδξ απμδίδεζ απμηεθεζιαηζηή ρεηαζιυ ημο 

ηαοζίιμο, εκχ έκαξ πθεμκεηηζηυξ θυβμξ πίεζδξ πονμδυηδζδξ / ιέζδξ απμηεθεζιαηζηήξ 

πίεζδξ ελαζθαθίγεζ παιδθή ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο. Έκαξ ιμπθυξ ηαθάκηςζδξ ακάιεζα 

ζημ έιαμθμ ηδξ ακηθίαξ ηαζ ημκ εηηεκηνμθυνμ μνζγυκηζα νοειζγυιεκμ απυ ημκ εηηεκηνζηυ 

άλμκα - επζηνέπεζ απθή αεθηζζημπμίδζδ ημο πνμκμιεηνήιαημξ έκεζδξ. Σα αηνμθφζζα 

έβποζδξ ιπμνμφκ κα πνμεενιακεμφκ βζα θεζημονβία ζε αανφ ιαγμφη. 

Ζ ορδθή απυδμζδ ηαζ μζ ορδθμί νοειμί νμήξ αένα ζε πθήνδ ηαζ ιενζηά θμνηία 

παναδίδμκηαζ απυ ζφζηδια οπενζοιπίεζδξ ιε ζηαεενή πίεζδ ααζζζιέκμ ζε ιδ 

ροπεέκηεξ οπενζοιπζεζηέξ MAN B & W. Γεκ οπάνπεζ ακάβηδ πνμεένιακζδξ ημο αένα 

βζα θεζημονβία ιενζηήξ θυνηζζδξ. 

 

Αλαβαζκηζκέλνο L58/64 θηλεηήξαο(Woodyard 2004,Wilbur & Wight.1984) 

Ο ζπεδζαζιυξ L58 / 64 (ακ ηαζ ελαημθμοεεί κα είκαζ δδιμθζθήξ) επςθεθήεδηε απυ ηδκ 

ακααάειζζδ ημο, ημ 2006, δ μπμία ζημπεφεζ ζηδκ ελμζημκυιδζδ ηαοζίιςκ ζε υθμ ημ εφνμξ 

θεζημονβίαξ ηαζ ιεζχκεζ ηζξ εηπμιπέξ δζαηδνχκηαξ πανάθθδθα ηζξ οπάνπμοζεξ ηζιέξ 

ζζπφμξ. Δπίζδξ, εζζήπεδζακ ιέηνα βζα ηδκ αλζμπζζηία ηαζ ηδκ πνμζααζζιυηδηα ηδξ 

ελοπδνέηδζδξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ επέηηαζδ ηςκ δζαζηδιάηςκ ζοκηήνδζδξ ηαζ βζα ηδ 

ζοκηυιεοζδ ηςκ πνυκςκ επζζηεοήξ. Γζα πανάδεζβια, ημ ανπζηυ πενίαθδια 

εηηεκηνμθυνμο, ημ μπμίμ πενζθάιαακε θφθθα ηαζ αιέηνδηεξ αίδεξ, ακηζηαηαζηάεδηε απυ 

ηαθφιιαηα αθμοιζκίμο πμο αθαζνμφκηαζ εφημθα. 
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Πενίπμο ημ εαδμιήκηα ημζξ εηαηυ ηςκ δζαθυνςκ μιάδςκ ζοκανιμθυβδζδξ, πμο 

απμηεθμφκ ημκ ηζκδηήνα, έπμοκ είηε ιενζηχξ είηε πθήνςξ επακαζπεδζαζηεί. 

Ο εηζοβπνμκζζιυξ αθμνά υθα ηα ελανηήιαηα πμο ανίζημκηαζ πάκς απυ ημκ 

ζηνμθαθμεάθαιιμ. Πμθθέξ απυ ηζξ αθθαβέξ είπακ ήδδ εθανιμζηεί ζε έκακ ή ηαζ ημοξ δφμ 

ιζηνυηενμοξ ηζκδηήνεξ 32/40 ηαζ 48 / 60B ήηακ ζδζαίηενδξ αζηζμθμβίαξ, ιενζηέξ απυ ηζξ 

έκκμζέξ ημο εθανιυζηδηακ, δμηζιάζηδηακ ηαζ πνμζανιυζηδηακ βζα κα ζηακμπμζήζμοκ ηζξ 

δμιζηέξ ζοκεήηεξ ημο ιεβαθφηενμο ιμκηέθμο μπχκ. Σέζζενζξ ααζζηέξ ζοκεζζθμνέξ ζηδκ 

ακααάειζζδ ήηακ: 

1) Δθανιμβή ημο ηεθεοηαίμο βεκζημφ οπενζοιπζεζηή TCA ηδξ MAN Diesel 

2) Μζα κέα ζδέα βζα ημκ έθεβπμ ηδξ εκενβμπμίδζδξ ηδξ ααθαίδαξ 

3) Πθήνδξ ηοθζκδνμηεθαθή επακαζπεδζαζιέκδ 

4) Δηηεκήξ επακαζπεδζαζιυξ ημο ζοζηήιαημξ ελάηιζζδξ 

ημκ πίκαηα 20 πανμοζζάγμκηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ααζζηχκ ιμκηέθςκ MAN B&W 

κέαξ βεκζάξ. 

 

Πίλαθαο 20: Μμκηέθα ηζκδηήνα MAN B&W κέαξ βεκζάξ, ιδπακέξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 
ΜΟΝΣΔΛΟ 

32/40 40/54 48/60B 58/64 

Οπή (mm) 320 400 480 580 

Γζαδνμιή (mm) 400 540 600 640 

Κφθζκδνμζ 5-9L/ 12-18V 6-9L 6-9L/ 12-18V 6-9L 

Ηζπφξ ελυδμο kW/ cyl 480 720 1200 1890 

Σαπφηδηα (rev/ min) 720/ 750 550 514 428 
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5.7.2 ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΗΝΖΣΖΡΑ MAN B&W V48/60 CR 
 

 

Δηθόλα 39: Κζκδηήναξ MAN B&W V48/60CR 

 

Ο ηζκδηήναξ L58 / 64 αημθμοεήεδηε ζηδκ αβμνά ημ 1987 απυ ημ πανάβςβμ L40 / 54, δ 

ειπεζνία ηδξ MAN B & W Diesel ιε ηα ζπέδζα ηςκ 400 πζθζμζηχκ, ηα μπμία εηηείκμκηακ βζα 

20 πνυκζα. Ο ζπεδζαζιυξ 40/45 εζζήπεδ ζηδ δεηαεηία ημο '70 ςξ επζηαζνμπμζδιέκδ 

έηδμζδ αναπφηενμο εβηεθαθζημφ επεζζμδίμο ηδξ ζεζνάξ RV40 / 54 πμο έηακε ημ 

κηειπμφημ ηδξ ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο '60 ςξ «πνχηδ ζφβπνμκδ ιδπακή ιέζδξ 

ηαπφηδηαξ. Αοηά ηα παθαζυηενα ιμκηέθα ιεβάθδξ ειαέθεζαξ (540 mm) ελαημθμοεμφζακ κα 

πανάβμκηαζ απυ ιενζημφξ αδεζμφπμοξ ιεηά ηδ ζηαδζαηή ηαηάνβδζδ απυ ημ επίζδιμ 

πνυβναιια(φιθςκα ιε μδδβυ ηζκδηήνα man B&W 48/60CR). 

Έκα ηνίημ ιέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ, δ ζεζνά L48 / 60, έβζκε δζαεέζζιδ ζε ιμνθή ηοθίκδνμο ζε 

ζεζνά απυ ημ ηέθμξ ημο 1989. Ζ πνςηυηοπδ έηδμζδ ημο ηοθίκδνμο V (εζηυκα 39 ηαζ 

Πανάνηδια 4), πμο ακαπηφπεδηε απυ ημζκμφ ιε ηδ ζοκενβαγυιεκδ εηαζνεία MAN B & W 

Diesel ηδξ SEMT Pielstick ηδξ Γαθθίαξ, λεηίκδζε ζηα ηέθδ ημο 1990 ηαζ μζ ηζκδηήνεξ 

παναβςβήξ πνμζθένεδηακ απυ ηζξ ανπέξ ημο 1992(www.mandieselturbo.com).  

Δπηβξαδπλόκελε έγρπζε: Ο ηαεοζηενδιέκμξ πνμκμιεηνδηήξ έβποζδξ ηαεοζηενεί ηδκ 

απεθεοεένςζδ εενιυηδηαξ απυ ηδκ ηαφζδ ηαζ επμιέκςξ ιεζχκεζ ηδ εενιμηναζία ημο 

εαθάιμο ηαφζδξ. 

Νέν έκβνιν γηα απμεκέλν ιόγν ζπκπίεζεο: Ζ πνήζδ εκυξ κέμο ειαυθμο πανέπεζ 

ορδθυηενμ θυβμ ζοιπίεζδξ ηαζ δίκεζ ιζα ηαπφηενδ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ιεηά ηδκ 

ακάθθελδ ημο ηαοζίιμο, ιεζχκμκηαξ έηζζ ημ ζπδιαηζζιυ ηςκ NOx. 

http://www.mandieselturbo.com/
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Ζ αφλδζδ ημο θυβμο ζοιπίεζδξ ακηζζηαειίγεζ επίζδξ ηδ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ 

πονμδυηδζδξ θυβς ηδξ ηαεοζηενδιέκδξ έβποζδξ ηαζ ζοκεπχξ ηδξ ζπεηζηήξ αφλδζδξ ζημ 

SFOC. 

VVT Μεηαβιεηόο ρξνληζκόο βαιβίδσλ: Ο ιεηααθδηυξ πνμκζζιυξ ηςκ ααθαίδςκ 

επζηνέπεζ ιεηααμθέξ ζημ άκμζβια ηαζ ημ ηθείζζιμ ηςκ ααθαίδςκ εζζαβςβήξ ηαζ ελαβςβήξ. 

Μπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα κα ακηζζηαειίζεζ ηδκ αφλδζδ ημο SFOC πμο ζπεηίγεηαζ ιε 

παιδθυηενεξ εηπμιπέξ NOx. 

Σμ VVT είκαζ ιζα ηεπκμθμβία εκενβμπμίδζδξ ιεηααθδημφ πνμκζζιμφ ααθαίδςκ Miller. Έκα 

ζζπονυ απμηέθεζια Miller οπυ ζοκεήηεξ ορδθήξ θυνηςζδξ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ 

αεθηίςζδ ημο ακηαθθάβιαημξ NOx-SFOC. 

Με παιδθυ θμνηίμ, μζ πνμκμδζαηυπηεξ ααθαίδςκ Miller ιεζχκμκηαζ χζηε κα επζηοβπάκμκηαζ 

ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ ηαφζδξ ηαζ ζοκεπχξ παιδθυηενεξ εηπμιπέξ αζεάθδξ. 

Υξνλόκεηξν βαιβίδαο Miller:Γζα κα ιεζςεμφκ μζ ιέβζζηεξ εενιμηναζίεξ πμο πνμάβμοκ 

ημ ζπδιαηζζιυ NOx, ημ πνυςνμ ηθείζζιμ ηδξ ααθαίδαξ εζζαβςβήξ πνμηαθεί ηδκ εηηυκςζδ 

ηαζ ρφλδ ημο αένα θυνηζζδξ πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ ζοιπίεζδξ. Ζ πνμηφπημοζα ιείςζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ηαφζδξ ιεζχκεζ ηζξ εηπμιπέξ NOx.

Τδξαπιηθόο ππεξζπκπηεζηήο πςειήο πίεζεο: Ζ πνήζδ ηςκ οπενηνμθμδμηχκ MAN 

Diesel ελμπθζζιέκςκ ιε ημοξ ηεθεοηαίμοξ ηνμπμφξ ζοιπζεζηχκ ορδθήξ απυδμζδξ ιπμνεί 

κα ακαημοθίζεζ ημ ειπυνζμ NOx-SFOC. Ο θυβμξ ορδθυηενδξ πίεζδξ αολάκεζ ηδκ 

απυδμζδ ημο ηζκδηήνα ηαζ έηζζ ακηζζηαειίγεζ ηδκ αφλδζδ ημο SFOC πμο ζοκήεςξ 

ζοκδέεηαζ ιε παιδθυηενεξ εηπμιπέξ NOx. Ο θυβμξ ορδθυηενδξ πίεζδξ αολάκεζ επίζδξ ημ 

πεδίμ εθανιμβήξ ημο πνμκμιέηνμο ααθαίδςκ Miller. 

Κνηλή έγρπζε ξάγαο: Σμ ζφζηδια ρεηαζιμφ common rail 48/60 πνδζζιμπμζεί ηδκ 

ηεθεοηαία ηεπκμθμβία ημζκήξ ζζδδνμηνμπζάξ MAN Diesel, δ μπμία επζηνέπεζ ηδκ εοέθζηηδ 

νφειζζδ ημο πνυκμο, ηδξ δζάνηεζαξ ηαζ ηδξ πίεζδξ ηδξ έκεζδξ βζα ηάεε ηφθζκδνμ. Αοηή δ 

εοεθζλία επζηνέπεζ ηδκ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηαοζίιμο ηαζ ηςκ εηπμιπχκ ημο 

48 / 60CR ζε μπμζμδήπμηε ζδιείμ ημο πνμθίθ θεζημονβίαξ ημο. 
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ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  ΚΗΝΖΣΖΡΑ MAN B&W V48/60 CR 

 

 Γζάιεηνμξ: 480 mm 

 Σαπφηδηα: 500-514 ζ.α.θ. 

 Έλμδμξ: 1200 kW / ηοθ 

 Κφθζκδνμζ :6,7,8,9L / 12,14,16,18V 

 Δφνμξ ζζπφμξ : 7200-21 600 kW 

 Μέζδ ηαπφηδηα ειαυθμο: 10-10,3 m / s 

 Μέζδ απμηεθεζιαηζηή πίεζδ: 25,8-26,5 bar 

 Μέβζζηδ πίεζδ πονμδυηδζδξ :200 bar 

 Δζδζηή ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο*: 173 g / kWh 

 Δζδζηή ηαηακάθςζδ θαδζμφ: 0,6-0,8 g / kWh 

*ζε 85 ημζξ εηαηυ mcr 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

6.ΜΔΣΡΗΑΜΟ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΑΔΡΗΑ ΡΤΠΑΝΖ ΑΠΟ 

ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΟΠΛΟΗΑ 

 

Ζ αένζα νφπακζδ απυ ηα ηνμοαγζενυπθμζα απμηεθεί ιία απυ ηζξ ακενςπμβεκείξ πδβέξ 

νφπακζδξ πμο δεκ ιπμνεί κα νοειζζηεί εφημθα. Γζ αοηυ μ ιεηνζαζιυξ ηςκ επζπηχζεςκ 

ηδξ ηνίκεηαζ απαναίηδημξ. Παναηάης πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά ηα ήδδ οπάνπμκηα ιέηνα 

(Έλανπμξ, 2013). 

Ζ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ επζηοβπάκεηαζ ιε:  

 Γνκηθά κέηξα: Βεθηζχζεζξ ζημκ ζπεδζαζιυ ημο ηνμοαγζενυπθμζμο (ζηδκ 

βάζηνα, ζηδ πνμπέθα ηαζ ζημ πδδάθζμ). 

 Λεηηνπξγηθά-Γηαρεηξεζηαθά κέηξα: Λεζημονβζηέξ αεθηζχζεζξ πμο αθμνμφκ 

ηδκ ζοκηήνδζδ δζάθμνςκ ιενχκ ημο ηνμοαγζενυπθμζμο(ηαεανζζιυξ 

βάζηναξ ηαζ πνμπέθαξ). 

 Σερληθά κέηξα: Γζάθμνμοξ ιδπακζζιμφξ, ηεπκμθμβίεξ ηαζ ζοζηήιαηα 

(ηορέθεξ ηαοζίιμο, θίθηνα, εζςηενζηή ηνμπμπμίδζδ ηζκδηήνα, ηαηαθφηεξ, 

πθοκηνίδεξ, ηζκδηήνεξ ιε έβποζδ κενμφ, νεοζημπμζδιέκδ ηθίκδ, πνμζεήηδ 

αζαεζηυθζεμο ζε θέαδηα)  

 Υξήζε ελαιιαθηηθώλ θαπζίκσλ θαη ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο 

(δθεηηνζηή εκένβεζα, πονδκζηή εκένβεζα, οδνμβυκμ, αζμηαφζζια, ζοκεεηζηά 

ηαφζζια, παναθζκζηά ηαφζζια, θοζζηυ αένζμ, οβνμπμζδιέκμ θοζζηυ αένζμ 

ηαζ οβνμπμζδιέκμ πεηνεθασηυ αένζμ). 

 

Παναηάης πανμοζζάγεηαζ μ Πίκαηαξ 21 ιε ηδκ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ αένζςκ νφπςκ απυ 

ηδκ καοηζθία ιε ηα δζάθμνα ηεπκμθμβζηά ιέζα. 
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Πίλαθαο 21: Ζ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ αένζςκ νφπςκ απυ ηδκ καοηζθία ιε ηα δζάθμνα 
ηεπκμθμβζηά ιέζα (CNSS,π.π). 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΜΔ 

ΚΟΠΟ ΣΖΝ ΜΔΗΧΖ  

ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΜΔΗΧΝΔΣΑΗ 

NOX SOX CO2 PM 

NOX 

Πνμζεήηδ 
κενμφ 

Φεηαζιυξ κενμφ 50-60% - - - 

Δπακαηοηθμθμνία 
ηαοζαενίςκ 

20-80% - - - 

Κζκδηήναξ οβνμφ αένα  20-80% - - 40-60% 

Δπελενβαζία 
ηαοζαενίςκ  

Καηαθοηζηή ακαβςβή  90-99% - - 25-40% 

SOX 

Δπελενβαζία 
ηαοζαενίςκ  

Πθοκηνίδεξ - 90-95% - 80-85% 

Δκαθθαηηζηά 
ηαφζζια  

Καφζζιμ παιδθυ ζε εείμ 
(απυ 2,7% ζημ 0,5%) 

- 80% - 20% 

NOX θαη SOX 

Δκαθθαηηζηά 
ηαφζζια  

LNG 60% 90-100% 0-25% 72% 

Δκαθθαηηζηέξ 
πδβέξ 
εκένβεζαξ 

Δκένβεζα απυ ηδκ λδνά 
(ιείςζδ ζημ θζιάκζ) 

90% 90% 90% 90% 
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6.1 ΒΔΛΣΗΧΔΗ ΣΟΝ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΟΤ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΟΠΛΟΗΟΤ 

 

 Διαθξηέο θαηαζθεπέο θξνπαδηεξόπινησλ 

Πνμηζιάιε ηδκ ηαηαζηεοή εθαθνζχκ δμιχκ βζα κα ιεζχζμοιε έηζζ ηδκ ακηίζηαζδ ημο 

κενμφ ηαζ κα πεηφπμοιε ιζηνυηενδ ηαηακάθςζδ ηαοζίιςκ (Έλανπμξ, 2013). 

 

 Μείσζε ηνπ έξκαηνο 

Γζα κα έπεζ ημ ηνμοαγζενυπθμζμ ζηαεενυηδηα ημπμεεημφιε ηάπμζμ πνυζεεημ αάνμξ ζηδκ 

βάζηνα (ένια). Γζα ηδκ ιείςζδ ηδξ ακηίζηαζδξ ημο κενμφ ηαζ ηδκ ιείςζδ εηπμιπχκ 

ημπμεεημφιε ημ εθάπζζημ δοκαηυ ένια. 

 

 Αλαραηηηζηηθά ηειεηώκαηα ειαζκάησλ 

Γζα ηδκ αφλδζδ ηδξ ζηαεενυηδηαξ ημο ηνμοαγζενυπθμζμο ημπμεεηείηαζ ηαηαηυνοθα 

ιεηαθθζηυ έθαζια ζημ ιέζμ ημο ηνμοαγζενυπθμζμο, πμο ηαηαθαιαάκεζ ζπεδυκ υθμ ημ 

πθάημξ ημο. Δηεί δέπεηαζ ηδκ ιεβαθφηενδ πίεζδ, αολάκεηαζ δ ζηαεενυηδηα ημο ηαζ 

αολάκεηαζ δ απμδμηζηυηδηα ημο ηζκδηήνα(Έλανπμξ, 2013). 

 

 Φηεξνύγα επέθηαζεο ηζάινπ γξακκήο 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή δ πνφικδ ημο ηνμοαγζενυπθμζμο έπεζ επζιδηοκεεί. Ζ θηενμφβα 

επέηηαζδξ ζζάθμο βναιιήξ ζοκδοάγεηαζ ιε ημ ακαπαζηζζηζηυ βζα ηαθφηενμ απμηέθεζια. 

 

 Διαρηζηνπνίεζε αληίζηαζεο αλνηγκάησλ γάζηξαο 

Σμ πδδάθζμ εκχκεηαζ ιε άκμζβια ιε ηδκ πθχνδ ημο ηνμοαγζενυπθμζμο. Γζα ηδκ ιείςζδ ηδξ 

ακηίζηαζδξ ηδξ ηίκδζδξ ημο απαζηείηαζ μ ζςζηυξ ζπεδζαζιυξ ακμζβιάηςκ. 

 

 Λίπαλζε κε αέξα 

Ακηθείηαζ αέναξ ζημ ηάης ιένμξ ημο ηνμοαγζενυπθμζμο. Σμ ζηνχια αένα πμο 

δδιζμονβείηαζ ακάιεζα ζημ κενυ ηαζ ζημ ηνμοαγζενυπθμζμ ιεζχκεζ ανηεηά ηζξ ηνζαέξ ηαζ ηζξ 

ακηζζηάζεζξ ηαηά ηδκ ηίκδζή ημο, ηαεχξ ιεζχκεηαζ ανηεηά δ ανεπυιεκδ επζθάκεζα ημο. 

Έηζζ ιεζχκμκηαζ ζδιακηζηά μζ απαζηήζεζξ ημο ηνμοαγζενυπθμζμο ζε ηαφζζιμ 

(Μπμοθακηγάξ,2014). 
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 Πξνσζεηέο πηεξπγίσλ  

Γζα ηδκ ιείςζδ ηςκ εκενβεζαηχκ απςθεζχκ, οπάνπμοκ ηάπμζεξ ηνμπμπμζήζεζξ-αεθηζχζεζξ 

ζηα ηφπμζ ηςκ πνμπεθχκ πμο ήδδ οπάνπμοκ. Μία ηνμπμπμίδζδ είκαζ δ ημπμεέηδζδ 

ιζηνχκ πηενοβίςκ ζημ ηαπάηζ ηδξ πνμπέθαξ ή ηαπάηζ ιε πηενφβζα πμο ημπμεεηείηαζ ζηδκ 

πνμπέθα. Έηζζ, ιπμνμφιε κα ιεζχζμοιε ηζξ απχθεζεξ ηδξ δίκδξ ηδξ πθήικδξ. 

 

 ύζηεκα δύν αληίζεηα πεξηζηξεθόκελσλ αληηθξηζηώλ πξνπειώλ 

Δίκαζ έκα ζφζηδια δφμ ακηίεεηα πενζζηνεθυιεκςκ πνμπεθχκ. Γφμ πνμπέθεξ 

ημπμεεημφκηαζ δ ιία απέκακηζ ζηδκ άθθδ. Έηζζ, μζ απχθεζεξ εκένβεζαξ ηδξ ιίαξ πνμπέθαξ 

ακαηηχκηαζ απυ ηδκ δεφηενδ πνμπέθα. 
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6.2 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΔΗ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖΝ 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΜΔΡΧΝ ΣΟΤ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΟΠΛΟΗΟΤ 

 

Αθμνμφκ ηα ιέηνα εηείκα πμο πνέπεζ κα θδθεμφκ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηςκ ηνυπςκ ιε ημοξ 

μπμίμοξ εθέβπεηαζ ηαζ θεζημονβεί ημ ηνμοαγζενυπθμζμ. 

 

 Καζαξηζκόο πξνπέιαο θαη γάζηξαο 

Γζα ηδκ ηαθφηενδ θεζημονβία ημο ηνμοαγζενυπθμζμο είκαζ απαναίηδημ δ ηαηηή ζοκηήνδζδ 

ηαζ μ έθεβπμξ ηδξ πνμπέθαξ ηαζ ηδξ βάζηναξ ημο βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηοπυκ 

εκαπμεέζεςκ. 

 

 Μείσζε ηεο ηαρύηεηαο πιεύζεο 

Με ηδ ιείςζδ ηδξ ηαπφηδηαξ πθεφζδξ, ιεζχκεηαζ ηαζ δ ακηίζηαζδ ημο ηνμοαγζενυπθμζμο 

ζημ κενυ. Έηζζ, ιεζχκμκηαζ ηαζ μζ απαζηήζεζξ ζε εκένβεζα πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ 

πνυςζδ ημο. Σεθζηά επζηοβπάκμοιε παιδθυηενδ ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ηαζ θζβυηενεξ 

εηπμιπέξ ηαοζαενίςκ (Μπμοθακηγάξ, 2014). 

 

 Αλάθηεζε ζεξκόηεηαο 

Αθμνά ηδκ ηάθορδ ιενζηχκ ακαβηχκ ημο ηνμοαγζενυπθμζμο ιε ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ 

εενιυηδηαξ πμο εηθφεηαζ απυ ηα ηαοζαένζα ηαζ ηδκ ιεηαηνμπή ηδξ ζε δθεηηνζηή  

(Έλανπμξ ,2013). 
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6.3 ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΑ 

 

 Κπςέιεο θαπζίκνπ 

 Φίιηξα 

 Δζσηεξηθή ηξνπνπνίεζε θηλεηήξα 

 Καηαιύηεο 

 Πιπληξίδεο 

 Κηλεηήξεο κε έγρπζε λεξνύ 

 

Σα ηεπκζηά ιέηνα έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδκ ιείςζδ ζε απαζηήζεζξ ζε εκένβεζα ηςκ ιδπακχκ ηαζ 

ηδκ αεθηίςζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ ηαοζίιςκ (Μπμοθακηγάξ, 2014, Γάβηζκδξ ηαζ 

Νζηδηάημξ, 2014). 

  

 Κπςέιεο θαπζίκνπ 

Σα ζοζηήιαηα ηορεθχκ ηαοζίιμο ιεηαηνέπμοκ ηδκ πδιζηή εκένβεζα ημο ηαφζζιμο ηαζ ημο 

μλεζδςηζημφ ζε δθεηηνζηή εκένβεζα (εζηυκεξ 41 ηαζ 42). οκήεςξ ςξ ηαφζζιμ 

πνδζζιμπμζείηαζ οδνμβυκμ(ζηζξ ηορέθεξ ηφπμο P.E.M.) αθθά ζε άθθμο ηφπμο ηορέθεξ 

οπάνπεζ εοεθζλία ζηδκ πνήζδ ημο ηαοζίιμο, υπςξ ιεεάκζμ, θοζζηυ αένζμ, ιεεακυθδ, 

αζμαένζμ.  

Έκα δεφηενμ πθεμκέηηδια ημοξ είκαζ υηζ ημ ηαφζζιμ δεκ ηαίβεηαζ, μπυηε δεκ πανάβμκηαζ 

νφπμζ. Δπίζδξ, οπάνπεζ εοεθζλία ζηδκ εβηαηάζηαζή ημοξ (εζηυκα 40)  ζε δζάθμνα ζδιεία 

πάκς ζημ ηνμοαγζενυπθμζμ ηαζ δ παναβυιεκδ δθεηηνζηή ζζπφξ δζακέιεηαζ εφημθα ζηα 

δθεηηνζηά ιδπακήιαηα, ζημοξ πίκαηεξ εθέβπμο, ζηα ζοζηήιαηα πνυςζδξ ηαζ ζε άθθα 

ζδιεία ηαηακάθςζδξ δθεηηνζζιμφ. 

Όιςξ, έκα ιεζμκέηηδια είκαζ δ απαίηδζή ημοξ ζε ζηαεενή θυνηζζδ, δζυηζ αολμιεζχζεζξ 

ζηδκ θυνηζζδ δδιζμονβμφκ οπενεένιακζδ ηαζ πζεακή έηνδλδ ηςκ ηορεθχκ. Αηυιδ, ημ 

ηυζημξ εβηαηάζηαζήξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ημοξ είκαζ ανηεηά ορδθυ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

εβηαηάζηαζδ εκυξ ηζκδηήνα diesel (Γάβηζκδξ ηαζ Νζηδηάημξ, 2014). 
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Δηθόλα 40: Δβηαηάζηαζδ ηορεθχκ ηαοζίιμο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 41 θαη Δηθόλα 42: Σνυπμξ θεζημονβείαξ ιζα ηορέθδ ηαοζίιμο (DNV, 2010) 
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 Φίιηξα (κείσζε ζσκαηηδίσλ) 

Ζ πνήζδ θίθηνςκ ημπμεεημφκηαζ ζημ ζφζηδια ηςκ ηαοζαενίςκ ηαζ παβζδεφμοκ έκα 

ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ ζςιαηζδίςκ. 

 

 Δζσηεξηθή ηξνπνπνίεζε θηλεηήξα (απνκάθξπλζε NOX, VOC θαη 

ζσκαηηδίσλ) 

Αθμνά ηνμπμπμζήζεζξ ζηδ δζαδζηαζία ηαφζδξ ιέζα ζημκ ηζκδηήνα ηαζ ζηα ζοζηήιαηα 

έβποζδξ ηαοζίιμο ιεζχκμκηαξ ηδκ εενιμηναζία ηαζ ηδκ πίεζδ ζημκ ηζκδηήνα. Οζ 

εζςηενζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ημο ηζκδηήνα δζαηνίκμκηαζ ζε ααζζηέξ ηαζ πνμδβιέκεξ. ηζξ 

ααζζηέξ εζςηενζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ημο ηζκδηήνα ακηζηαείζηακηαζ μζ ζοιααηζηέξ ααθαίδεξ 

εζζαβςβήξ ηαζ ελαβςβήξ ιε ααθαίδεξ μθίζεδζδξ. Έηζζ, πεηοπαίκμοιε μιμζυιμνθμ 

ρεηαζιυ ζημκ εάθαιμ ηαφζδξ πςνίξ κα επδνεάγεηαζ δ απυδμζδ ημο ηζκδηήνα. Οζ 

πνμδβιέκεξ εζςηενζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ ηζκδηήνα ζοιπενζθαιαάκμοκ ηδκ επζανάδοκζδ 

έβποζδξ ηαοζίιμο, ηδκ ακαθμβία ηδξ ιεβαθφηενδξ ζοιπίεζδξ ηαζ ηδκ ιεβάθδ απυδμζδ 

ζηνμαίθμο (Έλανπμξ, 2013). 

 

 Καηαιύηεο (απνκάθξπλζε ζσκαηηδίσλ θαη NOX) 

Καηά ηδκ ακηίδναζδ ηδξ ακαβςβήξ ιε ακαβςβζηυ ιέζμ πανμοζία ηαηαθφηδ ηα NOX 

ιεηαηνέπμκηαζ ζε άγςημ ηαζ κενυ. Χξ μλεζδςηζηυ ιέζμ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί αιιςκία 

ή μονία. Αηυιδ, δ ακηίδναζδ ηδξ ακαβςβήξ ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ ιε απμοζία ηαηαθφηδ, 

αθθά ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ πναβιαημπμζείηαζ ηαφζδ αιιςκίαξ. 

 

 Πιπληξίδεο (scrubbers) (απνκάθξπλζε SOX, NOX θαη ζσκαηηδίσλ) 

Απμηεθμφκηαζ απυ έκα ζφζηδια πμο πνδζζιμπμζεί εαθαζζζκυ κενυ ηαζ ηζξ πδιζηέξ μοζίεξ 

βζα ηδκ αθαίνεζδ ημο εείμο απυ ηαοζαένζα ημο ηζκδηήνα, ιε ηδκ απαθθαβή πνμξ ηδκ 

εάθαζζά ηςκ πνμηοπηχκηςκ εεζζηχκ. Ζ πνήζδ αοηχκ ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ ιζα 

ιείςζδ 95% SOx. 

 

 Κηλεηήξεο κε έγρπζε λεξνύ (κείσζε ησλ εθπνκπώλ NOX) 

Μία άθθδ ηνμπμπμίδζδ βζα ηδκ ιείςζδ ηςκ NOx είκαζ δ ακηζηαηάζηαζδ ημο ζοιααηζημφ 

ηζκδηήνα ιε ηζκδηήνα οβνμφ αένα. ημκ ηφθζκδνμ ημο ηζκδηήνα δζμπεηεφεηαζ βθοηυ κενυ, 

ιέζς ιζαξ ααθαίδαξ ζοκδοαζιέκδξ έβποζδξ ηαζ εκυξ αηνμθοζίμο πνζκ ή ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ ηαφζδξ, πςνίξ κα ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ ηαφζζιμ. Ζ εενιμηναζία ημο 
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ηζκδηήνα ιεζχκεηαζ ιε απμηέθεζια κα ιεζςεμφκ μζ εηπμιπέξ ηςκ NOX. Όιςξ, ημ 

ιεζμκέηηδια πμο έπεζ μ ηζκδηήναξ έβποζδξ κενμφ είκαζ υηζ ημζηίγεζ ανηεηά ζε ζπέζδ ιε ημκ 

ζοιααηζηυ ηζκδηήνα ηαζ απαζηεί ιεβάθδ ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο. Δκαθθαηηζηά, ζημκ 

ηζκδηήνα αοηυκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί εαθαζζζκυ κενυ ακηί βζα βθοηυ κενυ. Σμ 

εαθαζζζκυ κενυ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ δδιζμονβία αηιμφ ζημκ αένα ηαφζδξ ηαζ έηζζ 

ιεζχκεηαζ δ εενιμηναζία ηαζ μζ εηπμιπέξ ζπδιαηζζιμφ NOX (Έλανπμξ, 2013, Γάβηζκδξ 

ηαζ Νζηδηάημξ, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

143 
 

6.4 ΥΡΖΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

Γζα ηδκ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ ηςκ ηνμοαγζενυπθμζςκ ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε 

εκαθθαηηζηά ηαφζζια ηαζ εκαθθαηηζηέξ πδβέξ εκένβεζαξ (Κμονιπέθθα, 2014). 

 

 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα μ δθεηηνζζιυξ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ηαφζζιμ βζα ηδκ καοηζθία ηαεχξ 

ιεζχκμκηαζ ανηεηά μζ νφπμζ απυ ηζξ εηπμιπέξ ηςκ ηνμοαγζενυπθμζςκ ζε ζπέζδ ιε ημ κα 

πνδζζιμπμζμφζαιε άθθμο είδμοξ ηαφζζιμ, υπςξ ημ πεηνέθαζμ. Σμ πενζααθθμκηζηυ υθεθμξ 

είκαζ ανηεηά ιεβάθμ βζ‟ αοηυ ζε πμθθά θζιάκζα έπεζ βίκεζ εβηαηάζηαζδ οπμδμιχκ 

δθεηηνμδυηδζδξ ζηδκ πνμαθήηα ηαζ έηζζ ιεζχκεηαζ μ ευνοαμξ ηαζ μζ αένζμζ νφπμζ ζδζαίηενα 

ζε αζηζηέξ πενζμπέξ (εζηυκα 43). Χξ ιέζμ απμεήηεοζδξ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ  ιζηνμφ ιεβέεμοξ πθμία βζα ηδκ δθεηηνμδυηδζδ ηςκ ιεβαθφηενςκ 

πθμίςκ (CNSS, π.π.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 43: Σοπζηή δζάηαλδ εβηαηάζηαζδξ δθεηηνμδυηδζδξ απυ ηδκ λδνά (οννάημξ, 
2014). 
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 Ππξεληθή ελέξγεηα 

Δίκαζ δ εενιζηή εκένβεζα πμο απεθεοεενχκεηαζ ηαηά ηδκ δζάζπαζδ ηςκ αηυιςκ ημο 

μονακίμο (δζαδζηαζία πονδκζηήξ ζπάζδξ). Σδκ εκένβεζα αοηή εηιεηαθθεουιαζηε βζα ηδκ 

θεζημονβία ηαζ πνυςζδ ημο ηνμοαγζενυπθμζμο. Ανπζηά, δ εενιυηδηα αοηή πνδζζιμπμζείηαζ 

βζα κα γεζηαεεί ημ κενυ, ημ μπμίμ έπεζηα ένπεηαζ ζε επαθή ιε κενυ παιδθυηενδξ 

εενιμηναζίαξ ηαζ ιε ηδκ ιεηαθμνά εενιυηδηαξ έπμοιε παναβςβή αηιμφ πμο ηζκεί ημκ 

αηιμζηνυαζθμ. Ο αηιμζηνυαζθμξ είκαζ ζοκδεδειέκμξ ιε ιζα δθεηηνμβεκκήηνζα, υπμο 

πανάβεηαζ δθεηηνζηή εκένβεζα. Ζ πνήζδ πονδκζηήξ εκένβεζαξ ςξ ηαφζζιμ δεκ ζοκίζηαηαζ 

μφηε βζα ηα ηνμοαγζενυπθμζα, μφηε βζα άθθμ είδμξ πθμίμο δζυηζ ζε πενίπηςζδ αηοπήιαημξ 

εα επζθένεζ ιεβάθεξ μζημθμβζηέξ ηαηαζηνμθέξ, υπςξ ημ ανεηακζηυ ζηάθμξ πμο αοείζηδηε 

ζηα κδζζά Φχηθακη. Αηυια, έκα άθθμ γήηδια πμο ιαξ απαζπμθεί είκαζ δ απυννζρδ ηςκ 

αανέςκ ιεηάθθςκ ηδξ ηανδζάξ ημο πονδκζημφ ακηζδναζηήνα υηακ πνεζαζηεί 

ακηζηαηάζηαζδ θυβς ηδξ θεμνάξ ημο ιε ημ πέναζια ηςκ πνυκςκ, ακ ζοκοπμθμβίζμοιε 

υηζ μ πνυκμξ διίζεζαξ γςήξ ημο μονακίμο είκαζ πενίπμο 4.500.000 έηδ (Έλανπμξ, 2013). 

 

 Τδξνγόλν 

Σμ οδνμβυκμ ηαθείηαζ ςξ ηαφζζιμ ημο ιέθθμκημξ βζα ηδκ καοηζθία ηαζ εθανιυγεηαζ ηονίςξ 

ζε ηνμοαγζενυπθμζα, ζε επζααηδβά ηαζ ζε ζηάθδ. Σμ οδνμβυκμ ιπμνεί κα παναπεεί ιε ηδκ 

δθεηηνυθοζδ ημο εαθαζζζκμφ κενμφ πνδζζιμπμζχκηαξ εκένβεζα απυ οπενάηηζα αζμθζηά 

πάνηα ή εκένβεζα πμο πνμένπεηαζ απυ άθθμοξ ηφπμοξ πνμιδεεζχκ ακακεχζζιδξ 

εκένβεζαξ ζηδκ ζηενζά ή απυ εκένβεζα πμο πανάβεηαζ απυ ακειμβεκκήηνζεξ επί ημο πθμίμο 

(Θςιασδδξ, 2016). 

 

 Βηνθαύζηκα  

Απμηεθμφκ ιία ηαεανή πδβή εκένβεζαξ ηαεχξ πανάβμοκ πμθφ θίβα ζςιαηίδζα. Ζ 

παναβςβή αζμηαοζίιςκ έπεζ ςξ αάζδ ηδξ ηδκ αζμιάγα, δ μπμία ειπενζέπεζ οπμθείιιαηα ή 

παναπνμσυκηα πμο έπμοκ θοηζηή ηαζ γςζηή πνμέθεοζδ. Αηυιδ, ηα αζμηαφζζια ιπμνμφκ κα 

πνμέθεμοκ απυ εκενβεζαηέξ ηαθθζένβεζεξ, υπςξ είκαζ μζ εθαζμμφπεξ ηαθθζένβεζεξ βζα ηδκ 

παναβςβή αζμκηίγεθ ηαζ μζ αιοθμφπεξ ηαζ μζ γαπανμφπεξ ηαθθζένβεζεξ βζα ηδκ παναβςβή 

αζμαζεακυθδξ. Σέημζμο είδμοξ ηαφζζια είκαζ ημ αζμκηίγεθ, ημ αζμιεεάκζμ, δ αζμαζεακυθδ, μ 

δζιεεοθαζεέναξ, ημ έθαζμ πονυθοζδξ, ημ θάδζ θμίκζηα, ημ θάδζ ηανφδαξ, ημ θάδζ ηνάιαδξ, 

ημ θάδζ ζυβζαξ η.α. 
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 πλζεηηθά θαύζηκα  

Σα ζοκεεηζηά ηαφζζια είκαζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ βζαηί δεκ δζαεέημοκ εείμ ή μνοηηυ 

πεηνέθαζμ. Δπζπνυζεεηα, αηυια έκα πθεμκέηηδια είκαζ υηζ έπμοκ ορδθυ ανζειυ ηεηακίμο 

ηαζ έηζζ έπμοιε ηαθφηενδ ηαφζδ. Πανάβεηαζ απυ μπμζμδήπμηε ακεναημφπμ οθζηυ 

(Βανζάιδξ, 2014). 

 Παξαθηληθά θαύζηκα 

Κφνζμ ζοζηαηζηυ ηςκ παναθζκζηχκ ηαοζίιςκ είκαζ μζ παναθίκεξ, μζ μπμίεξ είκαζ ζηαεενέξ 

εκχζεζξ πμο δεκ δδιζμονβμφκ ζγήιαηα ή νφπμοξ. Οζ παναθίκεξ ιέζα ζημ ηαφζζιμ 

ηαίβμκηαζ πςνίξ ηαπκυ ηαζ έπμοκ ορδθή εενιμβυκμ δφκαιδ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ 

ηαηά ηδκ ηαφζδ ημοξ πανάβμοκ ιεβάθα πμζά εκένβεζαξ (Μπαηζνζγυπμοθμξ, 2015). 

 Φπζηθό αέξην  

Σμ θοζζηυ αένζμ απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ ιεεάκζμ ηαζ ανίζηεηαζ ζε άθεμκεξ πμζυηδηεξ. 

Πανάβεζ πενζζζυηενδ εκένβεζα ακά ιμκάδα δζμλεζδίμο ημο άκεναηα πμο εηπέιπεηαζ ζε 

ζφβηνζζδ ιε ημ πεηνέθαζμ. 

Έκα πθεμκέηηδια ιε ηδ πνήζδ ημο θοζζημφ αενίμο ςξ ηαφζζιμ είκαζ δ ιείςζδ ημο 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, ηςκ μλεζδίςκ ημο αγχημο ηαζ ηςκ μλεζδίςκ ημο εείμο. Όιςξ, αοηυ 

πμο πνέπεζ κα θάαμοιε οπυρδ ιαξ είκαζ ημ ορδθυ ηυζημξ εβηαηάζηαζδξ ημο ζοζηήιαημξ 

(Μπμοθακηγάξ, 2014, Βανζάιδξ, 2014). 

 Τγξνπνηεκέλν θπζηθό αέξην (L.N.G.) 

Σμ οβνμπμζδιέκμ θοζζηυ αένζμ εηηζιάηαζ κα είκαζ έκα ιεθθμκηζηυ ηαφζζιμ ηαεχξ ιεζχκεζ 

ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηζξ εηπμιπέξ NOx, SΟx ηαζ ηα ζςιαηίδζα (εζηυκα 44). 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 44 : φζηαζδ L.N.G. (Γαβηίκδξ ηαζ Νζηδηάημξ, 2014) 
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 Τγξνπνηεκέλν πεηξειατθό αέξην (L.P.G) 

Σμ L.P.G. ή αένζμ μπδιάηςκ είκαζ εκαθθαηηζηυ ηαφζζιμ, οπμπνμσυκ ηδξ επελενβαζίαξ ημο 

θοζζημφ αενίμο ηαζ ηδξ δζφθζζδξ ημο πεηνεθαίμο, ιε ιζηνυηενα πμζμζηά άκεναηα ηαζ 

ζδιακηζηά ιεζςιέκεξ εηπμιπέξ νφπςκ ζε ζπέζδ ιε ηα ζοιααηζηά ηαφζζια. 

 

 Αηνιηθή ελέξγεηα (πξόσζε κε ηε βνήζεηα ηνπ αέξα) 

Αθμνά ηδκ πνήζδ ακειμβεκκδηνζχκ, άηαιπηςκ ή ιαθαηχκ πακζχκ, πανηαεημφ ( εζηυκεξ 

45 ηαζ 46)  ηαζ ηάεεηςκ νδηυνςκ πάκς ζημ ηνμοαγζενυπθμζμ βζα ηδκ πνυζθδρδ αζμθζηήξ 

εκένβεζαξ ημο ακέιμο ηαζ ηδκ ιεηαηνμπή ηδξ ζε δθεηηνζηή εκένβεζα βζα ηδκ ηάθορδ 

ιενζηχκ ακαβηχκ ημο. Ζ αζμθζηή εκένβεζα ιεηαηνέπεηαζ ζε δφκαιδ πνυςζδξ ηαζ βζα 

ηέημζμο είδμοξ εβηαηαζηάζεζξ ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ ακαπνμζανιμβή ζημκ ζπεδζαζιυ ηαζ 

ζημ θεζημονβζηυ ζφζηδια ηςκ ηνμοαγζενυπθμζςκ (Μπμοθακηγάξ, 2014, Έλανπμξ, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 45 θαη Δηθόλα 46: Υνήζδ πανηαεηχκ ζε πθμίμ 

 

 Ζιηαθή ελέξγεηα 

Αθμνά ηδκ πνήζδ δθζαηχκ ζοθθεηηχκ πάκς ζημ ηνμοαγζενυπθμζμ βζα ηδκ πνυζθδρδ 

δθζαηήξ εκένβεζαξ (Μπμοθακηγάξ, 2014). 
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 Καύζηκν κε κεησκέλα πνζνζηά ζείνπ (κείσζε SOx) 

Ζ αένζα νφπακζδ απυ ηα ηνμοαγζενυπθμζα μθείθεηαζ ηαηά έκα ιεβάθμ πμζμζηυ ζηζξ 

εηπμιπέξ SΟx πμο ελανηχκηαζ απυ ηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο ηαοζίιμο ζε εείμ. Καφζζια ιε 

ιζηνυ πμζμζηυ εείμο είκαζ πενζμνζζιέκα ηαζ επμιέκςξ είκαζ μζημκμιζηά αζφιθμνα. Ζ 

πνήζδ εαθαζζζκμφ κενμφ βζα ηδκ έηπθοζδ ηςκ ηαοζαενίςκ απυ SΟx είκαζ έκαξ 

μζημκμιζηυξ ηνυπμξ βζα ηδκ ιείςζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο νφπμο                                                                                                     

( https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5482/3/02_chapter_6.pdf ). 
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6.5 ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ EXHAUST GAS 

TREATMENT SYSTEMS (EGTS) 

 

ε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ έβζκε ακαθμνά βζα ηάπμζα ιέηνα πμο θαιαάκμκηαζ οπυρδκ βζα 

ηδκ ιείςζδ ηςκ νφπςκ, υπςξ ηαφζζια ιε ιζηνή πενζεηηζηυηδηα ζε εείμ, εκαθθαηηζηά 

ηαφζζια, εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ εκένβεζαξ. ημ ηεθάθαζμ αοηυ πανμοζζάγμκηαζ κέμζ 

επζπθέμκ ηνυπμζ ακηζιεηχπζζδξ ημο πνμαθήιαημξ: ηα ζοζηήιαηα επελενβαζίαξ 

ηαοζαενίςκ. Παναηάης ακαθφμκηαζ ηα πζμ ζδιακηζηά. Σα ζοζηήιαηα επελενβαζίαξ 

ηονίςξ αθμνμφκ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ NOX ηαζ SOX.. 

 

 Πιπληξίδεο (scrubbers) 

Δίκαζ έκα ζφζηδια πμο μ ζημπυξ ηδξ είκαζ δ απμιάηνοκζδ ημο εείμο απυ ηα ηαοζαένζα 

ημο ηζκδηήνα ιε ηδκ πνήζδ εαθαζζζκμφ κενμφ ηαζ πδιζηχκ. Μέζς ιζαξ ζεζνάξ πδιζηχκ 

ακηζδνάζεςκ ελμοδεηενχκεζ ηα SOX πμο ειπενζέπμκηαζ ζηα ηαοζαένζα. ημ ηέθμξ αοηχκ 

ηςκ ακηζδνάζεςκ έπμοιε παναβςβή εεζζηχκ αθάηςκ πμο απμννίπημκηαζ ζηδκ εάθαζζα. 

Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ πθοκηνίδςκ βίκεηαζ είηε ζηα πθμία ηδκ ζηζβιή πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ είηε 

ζε πθμία πμο ήδδ ανίζημκηαζ ζε θεζημονβία (Helfre & Boot, 2013). 

Οζ πθοκηνίδεξ ζοιιμνθχκμκηαζ ζημοξ ηακμκζζιμφξ ημο ααθηζημφ ηαζ δζεεκμφξ δζηαίμο 

(BIMCO,2012). Δπζηοβπάκεηαζ ιείςζδ ηςκ SOX έςξ ηαζ 95% ηαζ ηςκ PM έςξ ηαζ 80% 

(Guo & Fu etc., 2015). Όιςξ οπάνπεζ ακδζοπία υζμ αθμνά ηδκ απυννζρδ ηςκ εεζζηχκ 

αθάηςκ ζηδκ εάθαζζα βζαηί επδνεάγμοκ ηδκ μλφηδηα ημο κενμφ ηαζ αοηυ εα είπε ακηίηηοπμ 

ζηδκ αζμπμζηζθυηδηα ηςκ εαθάζζζςκ πενζμπχκ (Helfre & Boot, 2013). Άθθμ έκα ανκδηζηυ 

είκαζ υηζ ιπμνεί δ εβηαηάζηαζή ημοξ κα ιδκ είκαζ εθζηηή ζε υθςκ ηςκ εζδχκ ηα πθμία ηαζ 

εζδζηά ζηα πθμία πμο ηα έηδ θεζημονβίαξ ημο είκαζ πμθθά (Helfre & Boot, 2013). 

Οζ πθοκηνίδεξ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζε οβνέξ ηαζ λδνέξ. Ζ ηφνζα δζαθμνά ημοξ είκαζ ζημ 

οθζηυ πμο πνδζζιμπμζμφκ: ζηζξ οβνέξ πθοκηνίδεξ πνδζζιμπμζείηαζ εαθαζζζκυ ή βθοηυ κενυ 

ςξ ιέζμ ηαεανζζιμφ ηαζ ζηζξ λδνέξ πθοκηνίδεξ πνδζζιμπμζείηαζ λδνυ πδιζηυ πνμσυκ. Ζ 

οβνή πθοκηνίδα ιπμνεί πενεηαίνς κα ηαηδβμνζμπμζδεεί ζε ηθεζζημφ ανυπμο, ακμζπημφ 

ανυπμο ηαζ οανζδζηή (Hombravella & Kılıçaslan etc, 2011). 

Σμ ζφζηδια οβνήξ πθοκηνίδαξ πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ: 

 ημ δμπείμ ηαεανζζιμφ, υπμο εηεί ακαιζβκφεηαζ ημ ηαοζαένζμ ιε ημ κενυ (scrubber). 

 ηδκ ιμκάδα ηαεανζζιμφ ημο κενμφ πνζκ απμννζθεεί ζηδκ εάθαζζα ιεηά ηδκ 

μθμηθήνςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ (water treatment). 
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 ιία δελαιεκή πμο ζοθθέβεηαζ θάζπδ απυ ημ κενυ πμο εα απμννζθεεί ζηδκ 

εάθαζζα (sludge tank). 

 ημ ζφζηδια εθέβπμο ηαζ παναημθμφεδζδξ ηςκ εηπμιπχκ. 

Δπζπθέμκ ελανηήιαηα ημοξ είκαζ μζ ζςθδκχζεζξ, ακηθίεξ, ροβεία ηαζ δελαιεκέξ. 

Πεναζηένς μζ οβνέξ πθοκηνίδεξ δζαπςνίγμκηαζ ζε: 

 

1. Αλνηρηνύ βξόρνπ ( ζπήια 8) 

 

ημ ζφζηδια αοηυ ακηθείηαζ κενυ απυ ηδκ εάθαζζα, ακαιζβκφεηαζ ιε ημ ηαοζαένζμ, 

ηαεανίγεηαζ ηαζ απμννίπηεηαζ ζηδκ εάθαζζα. Σμ κενυ δεκ επακαπνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ 

επυιεκδ δζαδζηαζία. Ο νοειυξ νμήξ ζε αοηυ ημ ζφζηδια είκαζ πενίπμο 45 m3/ MWh 

(Lloyd‟s Register,2012).   

 

 

ρήκα 8:Έκα οβνυ ζφζηδια ηαεανζζιμφ SOX ακμζηημφ ανυπμο 
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2. Κιεηζηνύ βξόρνπ 

 

ημ ζφζηδια αοηυ έκα ιένμξ ημο κενμφ επακαηοηθμθμνεί ζημ ζφζηδια ηαζ έκα ιένμξ 

απμννίπηεηαζ ζηδκ εάθαζζα (ζπήια 9). Υνδζζιμπμζείηαζ θνέζημ κενυ ιαγί ιε οδνμλείδζμ 

ημο καηνίμο (NaOH). Έηζζ ηα SOX πμο ειπενζέπμκηαζ ζηα ηαοζαένζα ιεηαηνέπμκηαζ ζε 

εεζζηυ κάηνζμ. Σμ ζφζηδια αοηυ απμννίπηεζ ιζηνή πμζυηδηα επελενβαζιέκμο κενμφ βζα κα 

επζηεοπεεί ιείςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο εεζζημφ καηνίμο βζα απμθοβή ηδξ οπμαάειζζδξ 

ηςκ οδάηςκ. 

Δπζπθέμκ, ημ ζφζηδια πενζθαιαάκεζ ιζα δελαιεκή ζοβηνάηδζδξ ημο κενμφ (holding tank) 

πμο πνυηεζηαζ κα απμννζθεεί ζηδκ εάθαζζα ζε πενίπηςζδ πμο πνεζαζηεί κα ιδκ 

απμννζθεεί εηείκδ ηδκ ζηζβιή, υπςξ υηακ ημ πθμίμ ανίζηεηαζ ζε θζιάκζ. 

 

 

ρήκα 9: Έκα οβνυ ζφζηδια ηαεανζζιμφ SOx ιε ηθεζζηυ ανυπμ  

 

 

3. Τβξηδηθέο 

Οζ οανζδζηέξ πθοκηνίδεξ έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα θεζημονβμφκ είηε ζε ακμζπηυ ανυπμ 

(ζπήια 10)  είηε ζε ηθεζζηυ ανυπμ (ζπήια 11). ε ηθεζζηυ ανυπμ θεζημονβμφκ υηακ είκαζ 

απαναίηδημ κα ιδκ βίκεζ απυννζρδ ημο κενμφ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ ζηα εαθάζζζα 

φδαηα ιε ηδκ θεζημονβία ηδξ ιδδεκζηήξ εηηέκςζδξ. Όιςξ υηακ ημ ζφζηδια ανίζηεηαζ ζε 

ηθεζζηυ ανυπμ έπμοιε ηαηακάθςζδ οδνμλεζδίμο ημο καηνίμο ηαζ αφλδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ 

ημο κενμφ ημο ζοζηήιαημξ ζε ζπέζδ ιε υηακ έπμοιε θεζημονβία ακμζπημφ ανυπμο. Οπυηε 
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ακάθμβα ηζξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ημ πμθφπθμημ αοηυ ζφζηδια ιαξ δίκεζ 

πενζζζυηενμ εοεθζλία ηαζ επζθένεζ ιείςζδ ζημ ζοκμθζηυ ηυζημξ. 

 
 

ρήκα 10: Έκα οανζδζηυ ζφζηδια ηαεανζζιμφ SOX, ημ μπμίμ θεζημονβεί ζε θεζημονβία 
ακμζπημφ ανυπμο. 

 

 
  

ρήκα 11: Έκα οανζδζηυ ζφζηδια ηαεανζζιμφ SOX, ημ μπμίμ θεζημονβεί ζε θεζημονβία 
ηθεζζημφ ανυπμο  
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 Αλάιπζε SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) 

 

ημκ πίκαηα 22 βίκεηαζ ακάθοζδ SWOT βζα ηδκ ηεπκζηή ηςκ πθοκηνίδςκ. Ακαθένμκηαζ ηα 

δοκαηά ζδιεία, μζ αδοκαιίεξ , μζ εοηαζνίεξ ηαζ δ απεζθέξ ηδξ ηεπκζηήξ αοηήξ.  

 

Πίλαθαο 22: Ακάθοζδ SWOT 

ΠΛΤΝΣΡΗΓΔ 

Γπλαηά ζεκεία Αδπλακίεο 

Τπαημή ζημοξ ηακμκζζιμφξ ηδξ Δ.Δ. 

Ζ ηζιή ηδξ εβηαηάζηαζδξ ιπμνεί κα ηοιακεεί 

απυ έκα έςξ πέκηε εηαημιιφνζα εονχ ακά 

πθμίμ 

Υνήζδ ηαοζίιμο ορδθήξ 

πενζεηηζηυηδηαξ 

Γεκ ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί ζε υθα ηα ζηάθδ 

θυβς δθζηίαξ ή δζαεεζζιυηδηαξ πχνμο 

  

Δπθαηξίεο Απεηιέο 

Δίκαζ ηαθφηενεξ ζε ζπέζδ ιε άθθεξ 

ηεπκμθμβίεξ ιείςζδξ εηπμιπχκ απυ 

μζημκμιζηήξ ηαζ ηεπκμθμβζηήξ άπμρδξ 

Ζ ηζιή ηδξ ελανηάηαζ απυ ημ ορδθυ ή παιδθυ 

πμζμζηυ εείμο ζημ ηαφζζιμ 

  

Γοζημθία πνυαθερδξ ημο ηυζημοξ 

ζοκηήνδζδξ 

Αοζηδνμί ηακμκζζιμί πμο ηαεζζημφκ ηδκ 

ηεπκμθμβία ιδ ζοιααηή 
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 Δπηιεθηηθή θαηαιπηηθή αλαγσγή (SCR: Selective catalytic reduction) 

Ζ ηαηαθοηζηή επζθεηηζηή ακαβςβή είκαζ ιζα ηεπκμθμβία βζα ηδκ ιείςζδ ηςκ NOX έςξ ηαζ 80-

90 % ηαζ ιείςζδ πανμπήξ ημοξ ηάης απυ 2g/ kWh. οκίζηαηαζ βζα ηεηνάπνμκμοξ 

ηζκδηήνεξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ ζε πθμία (Lloyd‟s Register, 2012).   

Ο ηνυπμξ θεζημονβίαξ ημοξ ααζίγεηαζ ζηδκ ιεηαηνμπή ηςκ μλεζδίςκ ημο αγχημο ζε άγςημ 

ηαζ κενυ ιε ηδκ πνήζδ εκυξ ακαβςβζημφ ιέζμο, υπςξ μονία πμο εζζάβεηαζ ζημ νεφια ηςκ 

ηαοζαενίςκ πνζκ απυ ημκ ηαηαθφηδ. Ζ μονία θίβμ πνζκ θηάζεζ ζημκ ηαηαθφηδ ιέζς εκυξ 

αβςβμφ, απμζοκηίεεηαζ πνμξ ζπδιαηζζιυ αιιςκίαξ, δ μπμία εα πνμζνμθδεεί ζημκ 

ηαηαθφηδ. 

Ζ έβποζδ ηδξ μονίαξ εθέβπεηαζ ιε ακαηνμθμδυηδζδ απυ ηδ ζοζηεοή ιέηνδζδξ aNOx ιεηά 

ημκ ηαηαθφηδ. Ο νοειυξ ιείςζδξ ηδξ NOx ελανηάηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα πνμζηζεέιεκδξ 

μονίαξ, δ μπμία ιπμνεί κα εηθναζηεί ςξ θυβμξ NH3 / NOx. Ζ αφλδζδ ημο υβημο ημο 

ηαηαθφηδ ιπμνεί επίζδξ κα αολήζεζ ημκ νοειυ ιείςζδξ. 

Σα ηφνζα ιένδ ημο ζοζηήιαημξ SCR είκαζ ηα ελήξ: 

1. Έκα πενίαθδια ακηζδναζηήνα πμο πενζέπεζ ακηζηαηαζηάζζια ιπθμη ηαηαθφηδ 

(compact SCR) 

2. Έκεζδ οδαηζηήξ μονίαξ (aqueaous urea injection) ηαζ μ αβςβυξ πμο εα εζζαπεεί δ 

έκεζδ 

3. Ακηθία δείβιαημξ αενίμο (gas sample pump) 

4. Μέηνδζδ ηαζ έθεβπμξ NOX (NOX measurement and control) 

5. φζηδια εθέβπμο οδαηζηήξ μονίαξ (aqueaous urea control) 

6. Ακηθία δμζμθμβίαξ οδαηζηήξ μονίαξ (aqueaous urea dosage pump) 

7. Γελαιεκή απμεήηεοζδξ οδαηζημφ δζαθφιαημξ μονίαξ (aqueaous urea solution 

storage tank) 
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Δηθόλα 47: Θαθάζζζα δζάηαλδ SCR - ηεηνάπνμκμξ ηζκδηήναξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ (εζηυκα 
απυ θοθθάδζμ μδδβζχκ ηδξ Wärtsilä). 

 

Σμ ζφζηδια SCR εβηαείζηαηαζ ζε ηεηνάπνμκμοξ ηζκδηήνεξ, επεζδή οπάνπεζ ορδθή 

εενιμηναζία ζηα ηαοζαένζα ηαζ μ ηαηαθφηδξ θεζημονβεί ζςζηά (εζηυκα 47). Ζ 

απαζημφιεκδ εενιμηναζία ελάηιζζδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεευδμο ηοιαίκεηαζ απυ 300 ΟC 

εχξ 500 ΟC. ε ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ οπάνπεζ ηίκδοκμξ εενιζηήξ αθάαδξ ημο 

ηαηαθφηδ. Όηακ θεζημονβεί ιε εθαθνφ θάδζ, δ εενιμηναζία ηςκ ηαοζαενίςκ ιπμνεί κα 

είκαζ παιδθυηενδ. 

Σα ιεζμκεηηήιαηα ημο SCR είκαζ ημ ιεβάθμ ιέβεεμξ ηαζ ημ ζπεηζηά ορδθυ ηυζημξ 

εβηαηάζηαζδξ ηαζ θεζημονβίαξ. Γζα κα ιεζχζεζ ημ ιέβεεμξ, δ Wärtsilä ακέπηολε ιαγί ιε 

ημοξ οπμπνμιδεεοηέξ ημ Compact SCR, ημ μπμίμ είκαζ ζοκδοαζιέκμ ζζβαζηήνα ηαζ SCR. 

Σμ Compact SCR εα απαζηεί ιυκμ θίβμ πενζζζυηενμ πχνμ απυ έκα ζοκδεζζιέκμ 

ζζβαζηήνα. 

Ο πνυκμξ γςήξ ημο ηαηαθφηδ ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ηδκ πμζυηδηα ημο πεηνεθαίμο 

ηαοζίιμο ηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα ημο θζπακηζημφ εθαίμο. Ο πνυκμξ γςήξ εκυξ ηαηαθφηδ είκαζ 

3-5 πνυκζα. Ο ζοκμθζηυξ υβημξ ημο ηαηαθφηδ δζαζνείηαζ ζοκήεςξ ζε ηνία ζηνχιαηα ηαζ 

επμιέκςξ έκα ζηνχια ιπμνεί κα ακηζηαηαζηαεεί ηαζ δ οπυθμζπδ δναζηζηυηδηα ζηζξ 

παθαζυηενεξ ζηζαάδεξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί. 

Ζ ηαηακάθςζδ μονίαξ ηαζ δ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ζηνχζεςκ ηαηαθφηδ δδιζμονβμφκ ημ 

ηφνζμ ηυζημξ θεζημονβίαξ ημο ηαηαθφηδ. Ζ ηαηακάθςζδ μονίαξ είκαζ πενίπμο 15-20 [g / 

kWh] 40% ηαηά αάνμξ μονία. Σμ δζάθοια μονίαξ ιπμνεί κα παναζηεοαζηεί ιε ακάιζλδ 

μονζηχκ ηυηηςκ ιε κενυ ή δ μονία ιπμνεί κα αβμναζηεί ςξ έκα δζάθοια 40% ηαηά αάνμξ. 
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Ζ δελαιεκή μονίαξ πνέπεζ κα είκαζ ανηεηά ιεβάθδ χζηε ημ πθμίμ κα επζηφπεζ ζπεηζηή 

αοημκμιία. 

Ο ακηζδναζηήναξ ηαζ μ αβςβυξ ακάιεζλδξ απμηεθμφκ ιένμξ ημο ζοζηήιαημξ ελάηιζζδξ ηαζ 

ζημκ αβςβυ αοηυκ βίκεηαζ δ έκεζδ εβποζδξ ηδξ μονίαξ, δ μπμία επζηοβπάκεηαζ ιε 

αηνμθφζζα ρεηαζιμφ. Ο νοειυξ έβποζδξ ηδξ μονίαξ πνέπεζ κα είκαζ επανηήξ χζηε κα 

απμιαηνοκεμφκ ηα NOX αθθά δεκ πνέπεζ κα λεπενκά ηάπμζμ υνζμ βζα κα ιδκ ιέκεζ 

αιιςκία πμο δεκ ακηέδναζε. 

Ο ηαηαθφηδξ απμηεθείηαζ απυ πμνχδεξ ηεναιζηυ οθζηυ δζμλεζδίμο ημο ηζηακίμο ηαζ έπεζ 

ιεβάθδ εκενβή επζθάκεζα υπμο πάκς ηδξ θαιαάκμοκ πχνα μζ ακηζδνάζεζξ. Οζ πυνμζ ημο 

υιςξ πνέπεζ κα παναιέκμοκ ακμζπημί ηαζ κα ιδκ ηαθφπημκηαζ βζα ηδκ εφνοειδ θεζημονβία 

ημο. Ο πνυκμξ γςήξ ημο ηαηαθφηδ είκαζ πενζμνζζιέκμξ ηαζ πνεζάγεηαζ ζοκηήνδζδ ηαζ 

ακηζηαηάζηαζή ημο δζυηζ ηέθνα ηαζ ζςιαηίδζα εκαπμηίεεκηαζ πάκς ημο ( εζηυκα 48). 

 

 

Δηθόλα 48: Καηαζηνεθυιεκμ ζημζπείμ ηαηαθφηδ 

 

 Αλαθπθινθνξία θαπζαεξίσλ (EGR: Exhaust gas recirculation)  

Με ηδκ ακαηοηθμθμνία ηαοζαενίςκ ιένμξ ηςκ ηαοζαενίςκ πνζκ απυ ημκ οπενζοιπζεζηή 

επζζηνέθεζ ζημκ εάθαιμ ηαφζδξ (έςξ ηαζ 40%) ηαζ ακαιζβκφεηαζ ιε ημκ αένα πμο έπεζ 

παναιείκεζ ζημοξ ηοθίκδνμοξ (εζηυκα 49). Με ημκ ηνυπμ αοηυκ ιεζχκεηαζ ημ μλοβυκμ πμο 

εα ακηζδνμφζε ηαζ εα ζοκηεθμφζε ζημκ ζπδιαηζζιυ NOX. Δπζπθέμκ, επζηοβπάκεηαζ ιείςζδ 

ηςκ ιέβζζηςκ εενιμηναζζχκ ηαφζδξ ηαζ μ ζπδιαηζζιυξ ημο εενιζημφ NOX ηαηαζηέθθεηαζ. 

Σμ EGR απμηεθεί ιία ηεπκζηή πνςημβεκμφξ εθέβπμο ηαζ υπζ ζφζηδια επελενβαζίαξ νφπςκ 

(BIMCO, April 2012). 
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Δηθόλα 49: Γζάηαλδ ζοζηήιαημξ EGR - δίπνμκμ ηζκδηήνα παιδθήξ ηαπφηδηαξ (image 
courtsey ηδξ MAN Diesel & Turbo) 

 

 

Σα ηφνζα ιένδ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ ηα αηυθμοεα : 

 Μία πθδκηνίδα ηαοζαενίςκ ορδθήξ πίεζδξ ημπμεεηδιέκδ πνζκ απυ ημκ 

οπενζοιπζεζηή ηζκδηήνα 

  Έκα ροβείμ βζα ηδκ πεναζηένς ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο αενίμο πμο 

ακαηοηθχκεηαζ 

 Έκα ζφζηδια πνυζθδρδξ ημο κενμφ (water mist catcher-WMC) βζα ηδκ 

απμιάηνοκζδ ηςκ ζηαβμκζδίςκ ημο κενμφ 

  Έκαξ θοζδηήναξ ορδθήξ πίεζδξ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ πίεζδξ ακαηοηθμθμνίαξ 

πνζκ απυ ηδκ επακεζζαβςβή ζημκ αένα ζάνςζδξ ημο ηζκδηήνα 

  Αοημιαημπμζδιέκεξ ααθαίδεξ βζα ηδκ απμιυκςζδ ημο ζοζηήιαημξ. 

 

Υνδζζιμπμζείηαζ έκαξ ηαεανζζηήξ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ NOX ηαζ ζςιαηζδίςκ απυ ηα 

ηαοζαένζα πμο ακαηοηθχκμκηαζ ιε ζημπυ ηδκ απμθοβή ηδξ δζάανςζδξ ημο ζοζηήιαημξ 

EGR. 
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ημ ζφζηδια EGR επζηνέπεηαζ δ πνήζδ ηαοζίιμο ορδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε εείμ ηαζ δ 

ιδπακή κα θεζημονβεί ζε παιδθυ θμνηίμ. Σμ ιεζμκέηηδια αοηήξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ είκαζ υηζ 

πανάθθδθα ιε ηδκ πνήζδ ηδξ πνέπεζ κα βίκεηαζ πνήζδ ηαζ άθθςκ ηεπκμθμβζχκ ιείςζδξ 

PM ηαζ CΟ δζυηζ ιε ηδκ θεζημονβία ημο EGR, ζε πενίπηςζδ αφλδζδξ ηδξ ηαηακάθςζδξ 

ηαοζίιμο, αολάκμκηαζ μζ εηπμιπέξ PM ηαζ CΟ. 

 

 

Δηθόλα 50 : φζηδια EGR δεφηενδξ βεκζάξ. Σα πμνημηαθί ηιήιαηα είκαζ ηα ελανηήιαηα 
ημο ζοζηήιαημξ EGR, εκζςιαηςιέκα ζημκ ηζκδηήνα (εζηυκα ηδξ MAN Diesel & Turbo). 

 

 Άκεζε έγρπζε λεξνύ (DWI) 

Ζ έβποζδ κενμφ ζημ εάθαιμ ηαφζδξ έπεζ εεηζηή επίδναζδ ζηδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ 

NOx ιε ηδ ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ εενιμηναζίαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαφζδξ. Ζ Wärtsilä 

επέθελε ηδκ άιεζδ έβποζδ κενμφ (DWI) ςξ ιέεμδμ εζζαβςβήξ κενμφ ζημκ ηφθζκδνμ 

(Helfre & Boot 2013 ,BIMCO, 2012). 

 Ζ άιεζδ έβποζδ κενμφ έπεζ ηα αηυθμοεα πθεμκεηηήιαηα: 

 Απμηεθεζιαηζηή ιείςζδ NOx - έςξ ηαζ 60% 

 Γοκαηυηδηα εκενβμπμίδζδξ ηαζ απεκενβμπμίδζδξ πςνίξ δζαημπή ημο ηζκδηήνα 

 Καιία ανκδηζηή επίδναζδ ζηα ελανηήιαηα ημο ηζκδηήνα 

 φζηδια έβποζδξ κενμφ εκηεθχξ ακελάνηδημ απυ ημ ζφζηδια ηαοζίιμο 

πεηνεθαίμο 

 Δφημθδ ακααάειζζδ  

Ζ έβποζδ κενμφ ορδθήξ πίεζδξ ηαζ δ έβποζδ ηαοζίιμο είκαζ εκηεθχξ ακελάνηδηεξ ημ έκα 

απυ ημ άθθμ. Σμ ηαφζζιμ ηαζ ημ κενυ εβπέμκηαζ ιέζς λεπςνζζηχκ αηνμθοζίςκ. οκεπχξ, 

δ απυδμζδ ημο ηζκδηήνα δεκ επδνεάγεηαζ εάκ ημ ζφζηδια έβποζδξ κενμφ είκαζ ζε 
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θεζημονβία ή υπζ. Ζ έβποζδ ημο κενμφ ηοπζηά ηεθεζχκεζ πνζκ λεηζκήζεζ δ έβποζδ ημο 

ηαοζίιμο, χζηε κα ιδκ πανειααίκεζ ζημ ζπέδζμ ρεηαζιμφ ρεηαζιμφ ηαοζίιμο ηαζ ζηδ 

δζαδζηαζία ηαφζδξ.  

Ζ έβποζδ ημο κενμφ εθέβπεηαζ δθεηηνμκζηά. Μζα δθεηηνμιαβκδηζηή ααθαίδα, ημπμεεηδιέκδ 

ζημ ιπεη ρεηαζιμφ, ακμίβεζ ηαζ ηθείκεζ ηαηά ηδκ εκημθή ηδξ ιμκάδαξ εθέβπμο ηδξ 

αεθυκαξ. Σμ ίδζμ ημ κενυ ορδθήξ πίεζδξ αμδεάεζ ζημ άκμζβια ηδξ αεθυκαξ. ε ηάεε 

ηφθζκδνμ, οπάνπεζ ιζα αζθάθεζα νμήξ ημπμεεηδιέκδ ςξ ααζζηή εββφδζδ ηαηά ηδξ 

πθδιιφναξ ηςκ ηοθίκδνςκ ημο ηζκδηήνα. Δάκ ημ αηνμθφζζμ ρεηαζιμφ δεκ ηθείζεζ ζςζηά, 

δ νμή κενμφ ιπθμηάνεηαζ θοζζηά ηαζ ημ ζφζηδια ηθείκεζ. Ζ ιεηαθμνά ζε θεζημονβζηυ 

ηνυπμ "πςνίξ κενυ" είκαζ αοηυιαηδ ηαζ άιεζδ( Lloyd‟s Register, 2012).   

Ζ απαζημφιεκδ πίεζδ πανάβεηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ακηθία ειαυθμο. Σμ οπεναμθζηυ κενυ 

επακαθαιαάκεηαζ ζε ιζα ιζηνή δελαιεκή. Σμ πνδζζιμπμζμφιεκμ κενυ πνέπεζ κα είκαζ 

ηαεανυ κενυ, βζα πανάδεζβια απυ ημκ ελαηιζζηή. 

Ζ απαζημφιεκδ πμζυηδηα κενμφ έπεζ ςξ ελήξ: 

• pΖ> 5 

• ηθδνυηδηα <10 [° dH] 

• Υθςνίδζα <80 [mg / dm3] 

• SiO2 <50 [mg / dm3] 

• ςιαηίδζα <50 [mg / dm3] 

Σμ ζφζηδια φδνεοζδξ πνέπεζ κα εεςνείηαζ οδναοθζηυ ζφζηδια ορδθήξ πίεζδξ, πνάβια 

πμο ζδιαίκεζ υηζ δ πμζυηδηα ημο κενμφ ηαζ δ δζήεδζδ ημο κενμφ είκαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηή 

βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ αλζμπζζηίαξ ημο ζοζηήιαημξ. 

Σα ηοπζηά επίπεδα NOx (ζε θμνηίμ 75-100%) ιε ημοξ ηζκδηήνεξ DWI ζημοξ ηζκδηήνεξ 

Wärtsilä είκαζ 4-6 [g / kWh] υηακ θεζημονβμφκ ιε εθαθνφ ιαγμφη ηαζ 5-7 [g / kWh] υηακ 

θεζημονβμφκ ιε αανφ ιαγμφη. 

Ζ απαζημφιεκδ επέκδοζδ (ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ είκαζ δζαεέζζιμ ημ βθοηυ κενυ) 

απμηεθείηαζ απυ ηα εζδζηά ιπεη ρεηαζιμφ ηαοζίιμο, ιία ακηθία ορδθήξ πίεζδξ, ιία ακηθία 

παιδθήξ πίεζδξ ιαγί ιε ζςθδκχζεζξ ηαζ δθεηηνμκζηυ ζφζηδια εθέβπμο. 

Ζ απαζημφιεκδ πανμπή βθοημφ κενμφ είκαζ ηοπζηά πενζζζυηενμ απυ ημ ήιζζο ηδξ 

ηαηακάθςζδξ πεηνεθαίμο, δδθαδή 100-130 [g / kWh] (πενζεχνζμ πενζθαιαάκεηαζ). 

Χζηυζμ, εάκ ημ ζφζηδια DWI πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ ζε πανάηηζεξ ή θζιεκζηέξ πενζμπέξ, δ 

ηαηακάθςζδ κενμφ πνέπεζ κα ζπεηίγεηαζ ιε αοηυ (Guo & Fu etc.2015, Hombravella & 

Kılıçaslan etc, , 2011,Karle and Turner,2007). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

 

7. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΔΘΟΓΧΝ 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ 150 εηχκ, μζ ηεπκμθμβίεξ πνυςζδξ ζηδκ καοηζθία 

οπέζηδζακ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ λεηζκχκηαξ απυ ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ ιε ηδ 

πνήζδ ζζηίςκ (αζμθζηή εκένβεζα), πέναζακ ζημκ αηιυ (άκεναηαξ) ηα αανέα ηαφζζια (HFO) 

ηαζ ημ καοηζθζαηυ πεηνέθαζμ (MDO) ιε ηα ηεθεοηαία κα απμηεθμφκ ηαφζζια ορδθχκ 

εηπμιπχκ νφπςκ ηαζ κα είκαζ μζ ηονίανπεξ πδβέξ ζζπφμξ βζα ηδκ πνυςζδ ηςκ πθμίςκ. 

Καηά ηδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ δ απυδμζδ ηςκ ειπμνζηχκ πθμίςκ πμο ηζκμφκηαζ απυ 

ηζκδηήνεξ diesel έπεζ αεθηζςεεί θηάκμκηαξ ηζιέξ εενιζηήξ απυδμζδξ ζημ 55% βζα 

ηζκδηήνεξ παιδθήξ ηαπφηδηαξ. Γζα πανάδεζβια ζημ ζπήια 12 αθέπμοιε υηζ ιεηαλφ ημο 

1855 ηαζ ημο 2006 δ αφλδζδ ζηδκ απμδμηζηυηδηα είκαζ ναβδαία ηαζ θαίκεηαζ κα 

ζηαεενμπμζείηαζ ηα ηεθεοηαία 15 έηδ ηδξ πενζυδμο αοηήξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 12: Απμδμηζηυηδηα ειπμνζηχκ πθμίςκ 1855-2006 (Stopford, 2010). 

 

Όθεξ αοηέξ μζ ηαεανέξ εκενβεζαηέξ θφζεζξ ιπμνμφκ κα εκζςιαηςεμφκ ιέζς ιεηαζηεοχκ 

ζε οπάνπμκηα πθμία ή κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ καοπήβδζδ κέςκ 

πθμίςκ, ιε έκακ πμθφ ιζηνυ ανζειυ πθμίςκ κα αβςκίγεηαζ βζα πνςηεφμκηα ζοζηήιαηα 

πνυςζδξ ααζζζιέκα 100% ζε ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ ηαζ ιδδεκζηχκ εηπμιπχκ 

νφπςκ (πίκαηαξ 23). 
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Πίλαθαο 23: Πζεακυηδηεξ ιείςζδξ CO2 απυ βκςζηέξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ πναηηζηέξ (Second 
GHG IMO, 2009). 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
Καύζηκν/ 

απνζήθεπζε CO2 
πλδπαζκέλν πλδπαζκέλν 

ρεδηαζκόο (λέα πινία) 

10-50% 

25-75% 

Σαπφηδηα ηαζ ζηακυηδηα 2-50% 

ηάθμξ ηαζ οπενηαηαζηεοή 2-20% 

Ηζπφξ ηαζ πνμςεδηζηά 

ζοζηήιαηα 
5-15% 

Καφζζια παιδθήξ 

πενζεηηζηυηδηαξ ζε άκεναηα 
5-15% 

Ακακεχζζιδ εκένβεζα 1-10% 

Μείςζδ ηαοζαενίςκ CO2 0,00% 

ε ιεηηνπξγία ( όια ηα πινία) 

10-50% 

Γζαπείνζζδ ζηυθμο, 

εθμδζαζιυξ,  ηίκδηνα 
5-50% 

Βεθηζζημπμίδζδ ηαλζδζμφ 1-10% 

Γζαπείνζζδ εκένβεζαξ 1-10% 
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7.2 ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΟΜΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 

 

7.2.1 ΑΝΣΗΘΔΣΑ ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΔ ΠΡΟΠΔΛΔ 

Ζ ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ιεζχκεηαζ θυβς ηδξ ακάηηδζδξ απςθεζχκ ηδξ πνχηδξ πνμπέθαξ 

απυ ηδκ δεφηενδ. ε ζφβηνζζδ ιε ιζα απθή πνμπέθα, δ ζοβηεηνζιέκδ ηεπκμθμβία έπεζ 

ορδθυηενμ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ θυβς ηδξ πμθοπθμηυηδηάξ ημο. Δπζηοβπάκεηαζ αεθηίςζδ 

ζηδκ απυδμζδ πνυςζδξ ηαηά 10% έςξ 15% (Κμθάηδ, 2016). 

 

7.2.2 ΡΟΣΟΡΔ 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ νυημνα, δ πμζυηδηα ηδξ ελμζημκυιδζδξ ηαοζίιμο 

ιεζχκεηαζ υζμ αολάκεηαζ ημ ιέβεεμξ ημο πθμίμο. ε πθμία ιζηνμφ ιεβέεμοξ δ 

ελμζημκυιδζδ ηαοζίιμο θηάκεζ ημ 60%, εκχ ζε πθμία ιεβάθμο ιεβέεμοξ θηάκεζ ημ 19%. 

Σμ ένβμ Ulysses επζηεκηνχεδηε ζε ελαζνεηζηά ανβμφ αηιμφ ζεκάνζα, βζα κα απμδείλεζ υηζ δ 

απμδμηζηυηδηα ημο παβηυζιζμο ζηυθμο πθμίςκ ιπμνεί κα αολδεεί έηζζ χζηε κα επζηεοπεεί 

ιείςζδ ηαηά 80% ηςκ εηπμιπχκ ημ 2050 ζε ζπέζδ ιε ηζξ βναιιέξ αάζδξ 1990, ιε ηα 

πθμία ημο ιέθθμκημξ κα ηαλζδεφμοκ ζε ανβέξ ηαπφηδηεξ ςξ πέκηε ηυιαμοξ. ε έκα ηέημζμ 

ζεκάνζμ, μζ ηεπκμθμβίεξ ακακεχζζιδξ εκένβεζαξ εα ιπμνμφζακ κα δζαδναιαηίζμοκ 

ηονίανπμ νυθμ(Irena,2015). 

 

7.2.3 ACS- AIR CAVITY SYSTEMS- ΠΛΟΗΑ ΜΔ ΚΟΗΛΟΣΖΣΔ ΑΔΡΑ 

Με ηδκ ιέεμδμ αοηή ιεζχκεηαζ δ ακηίζηαζδ ημο πθμίμο ηαεχξ ηζκείηαζ ζημ κενυ. Ζ 

ελμζημκυιδζδ ηαοζίιμο πμο επζηοβπάκεηαζ θηάκεζ έςξ ηαζ 30% (Κμθάηδ, 2016). 

Ζ εηαζνία Danish-Dutch DK Group πναβιαημπμίδζε ένεοκεξ ηαζ εθανιμβέξ ζπεηζηά ιε ηδκ 

ηεπκμθμβία ACS.  Απυ ημοξ οπμθμβζζιμφξ ηδξ, ηαηέθδλε ζημ ζοιπέναζια υηζ, ιε ηδκ 

ηεπκμθμβία αοηή ιεζχκεηαζ δ ηνζαή ημο πθμίμο πενίπμο 10% , δ μπμία δίκεζ ελμζημκυιδζδ 

ηαοζίιςκ 10-15% βζα πθμία ιεηαθμνάξ (θμνηίμο ηαζ δελαιεκυπθμζα) , εκχ βζα πθμία 

ιεηαθμνάξ ειπμνεοιαημηζαςηίςκ ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ είκαζ θίβμ ηάης απυ 10%.  

Δάκ δ ηεπκμθμβία ACS ζοκδοαζηεί ιε πζμ απμδμηζηέξ πνμπέθεξ ηαζ ζοζηήιαηα 

πθμήβδζδξ , ηαεχξ ηαζ ιε πνδζζιμπμίδζδ ηςκ εενιζηχκ απμαθήηςκ , δ ελμζημκυιδζδ 

ηαοζίιμο ηαζ ζοκεπχξ δ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ CO2  ιπμνεί κα θηάζεζ ημ 30% 

(Κμθάηδ,2016). 
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7.3 ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 

 

7.3.1 ΚΤΦΔΛΖ ΚΑΤΗΜΟΤ 

Ζ ελμζημκυιδζδ ημο πεηνεθαίμο θηάκεζ έςξ ηαζ 3000 MT αλίαξ 3000000 USD (δμθάνζα 

Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ) πενίπμο (Rajaseckhar etc., 2015). 

 

7.3.2 ΠΛΤΝΣΡΗΓΔ 

 Ο υνμξ scrubber πνμένπεηαζ απυ ημκ υνμ scrub πμο ζδιαίκεζ ηνίας. Οζ πθοκηνίδεξ είκαζ 

ζοζηεοέξ βζα κα ηαεανίγμκηαζ ηα ακεπζεφιδηα αένζα απυ ηα ηαοζαένζα ηςκ ηζκδηήνςκ. 

Απαζημφκ ιζηνέξ απαζηήζεζξ ζε πχνμ ηαζ ημ ανπζηυ ηυζημξ αβμνάξ ηαζ θεζημονβίαξ ημοξ 

είκαζ ανηεηά ιζηνυ ζε ζπέζδ ιε άθθεξ ιεευδμοξ ιείςζδξ νφπςκ. Οζ πθοκηνίδεξ ηθεζζημφ 

ηφπμο είκαζ αηνζαυηενεξ απυ ηζξ πθοκηνίδεξ ακμζπημφ ηφπμο δζυηζ έπμοκ πνυζεεηα ιία 

δελαιεκή ηαοζηζηήξ ζυδαξ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ NΟx (Εήγμξ, 2014). 

Ακηί ηδξ πνήζδξ ηαοζίιμο παιδθμφ ζε εείμ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ πθοκηνίδεξ 

εαθαζζζκμφ κενμφ ζηζξ ελαηιίζεζξ ηςκ πθμίςκ, μζ μπμίεξ «λεπθέκμοκ» ηα ηαοζαένζα απυ 

ημ επζηίκδοκμ SO2 ζε πμζμζηυ 90-95%, εκχ πανάθθδθα ιεζχκμοκ ηα αζςνμφιεκα 

ζςιάηζα ηαηά 80-85%.  

Απμηεθεί ζζμδφκαιμ ιέηνμ ηδξ αθθαβήξ απυ ηαφζζιμ πενζεηηζηυηδηαξ 3,5% η.α. ζε 0,1 % 

η.α. ζε εείμ (https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5482/3/02_chapter_6.pdf).  

 

7.3.3 ΔΠΗΛΔΚΣΗΚΖ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚΖ ΑΝΑΓΧΓΖ 

ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ιέεμδμ, ημ ηυζημξ επέκδοζδξ ηαζ θεζημονβίαξ είκαζ παιδθυ θυβς ηδξ 

ορδθήξ δναζηζηυηδηαξ ημο ακαβςβζημφ ιέζμο, ηδξ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ θεζημονβίαξ ημο 

ηαηαθφηδ ηαζ ηδκ εφημθδ  ιειμκςιέκδ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ιενχκ ημο ζοζηήιαημξ θυβς 

ηδξ ανενςηήξ δμιήξ, ζε πενίπηςζδ αθάαδξ. 

Σμ ηυζημξ θεζημονβίαξ ημο πθμίμο παναιέκεζ ζηαεενυ, πανυθμ ημοξ ιεθθμκηζημφξ πζμ 

αοζηδνμφξ ηακμκζζιμφξ εηπμιπχκ νφπςκ (Εήγμξ, 2014). 

 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5482/3/02_chapter_6.pdf
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7.4 ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΥΡΖΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ 

ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

  

 

Καεχξ δ γήηδζδ βζα καοηζθζαηέξ οπδνεζίεξ ζοκεπίγεζ κα αολάκεηαζ, δ ένεοκα ζηδκ πνήζδ 

θφζεςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ ζημκ ηθάδμ πανά ημ βεβμκυξ υηζ ανίζηεηαζ ζε 

ζπεηζηά πνχζιμ ζηάδζμ αολάκεηαζ πμθφ βνήβμνα. Απυ ημ 2007 έςξ ημ 2012, μ 

παβηυζιζμξ καοηζθζαηυξ ζηυθμξ ηαηακάθςζε 250-325 εηαημιιφνζα ηυκμοξ ηαοζίιςκ 

εηδζίςξ, πμζυηδηα πμο ιεηαθνάγεηαζ ζημ 2.8% ηςκ παβηυζιζςκ εηπμιπχκ αενίςκ ημο 

εενιμηδπίμο εηδζίςξ (3.1% ηςκ εηπμιπχκ CO2), ιέζα ζε ιζα αζηαεή αβμνά μνοηηχκ 

ηαοζίιςκ υπμο μζ ηζιέξ ηςκ ηαοζίιςκ ηςκ πθμίςκ αολάκμκηαζ, αθθά ηαζ ηάης απυ 

αολακυιεκεξ απαζηήζεζξ βζα ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ εηπμιπήξ νφπςκ απυ ημκ ηθάδμ. 

Ζ ακάπηολδ θφζεςκ ιε πνήζδ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ ζηδ καοηζθία έπεζ 

πανειπμδζζηεί απυ ηδκ οπενπνμζθμνά πθμίςκ ηζκμφιεκςκ ιε μνοηηά ηαφζζια ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ ζπεηζηή φθεζδ ηςκ επεκδφζεςκ ζηδκ αβμνά. Γεδμιέκα 

ηαζ πθδνμθμνίεξ ζηα πναβιαηζηά ηυζηδ ακάπηολδξ ηςκ δζάθμνςκ θφζεςκ ακακεχζζιςκ 

πδβχκ εκένβεζαξ πμο έπμοκ ιέπνζ ζηζβιήξ οζμεεηδεεί ζηδκ καοηζθία είκαζ πμθφ ζπάκζα. 

Αοηυ πμο είκαζ υιςξ λεηάεανμ είκαζ υηζ ιέπνζ ζηζβιήξ δεκ έπεζ οπάνλεζ επανηήξ επίδεζλδ 

ειπμνζηά αζχζζιςκ θφζεςκ ζημκ ηθάδμ ηδξ καοηζθίαξ χζηε κα μδδβήζμοκ ζε ακάπηολδ 

ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ κα ιεζχζεζ ημ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ημοξ. Ζ ηαπφηδηα αθμιμίςζδξ ηςκ 

ηεπκμθμβζηχκ θφζεςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ, ηεθζηά εα ηαεμνζζηεί απυ ηζξ 

δοκάιεζξ ηδξ αβμνάξ ιέζα ζε έκα αοζηδνυ νοειζζηζηυ ηαεεζηχξ. 
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Πεξίιεςε ησλ εθαξκνγώλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ηερλνινγίαο αλαλεώζηκσλ 
πεγώλ ελέξγεηαο γηα ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία 

 
 

Σύπνο Αλαλεώζηκεο Πεγήο 

Δλέξγεηαο 

Δθαξκνγή θαη Γπλαηόηεηεο 

Δπαλαπξνζαξκνγή 

(RF: RETROFIT)      

Νέα θαηαζθεπή 

(NB:New Build) 

Κξνπαδηεξόπινηα 

ΑΗΟΛΗΚΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Μαθαηά πακζά 
RF *** 

NB *** 

ηαεενά 

θηενά 

RF ** 

NB *** 

Ρυημνεξ 
RF ** 

NB *** 

Υανηαεηυξ RF/NB ** 

Σμονιπίκεξ RF/NB * 

ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ 

Κφνζα 

πνυςζδ 

RF N/A 

NB N/A 

Βμδεδηζηή 

πνμχεδζδ 

RF * 

NB * 

ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ 

1δξ Γεκίαξ 
RF ** 

NB ** 

2δξ Γεκίαξ 
RF N/A 

NB *** 

3δξ Γεκίαξ 
RF N/A 

NB *** 
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  ε ειπμνζηή πνήζδ 

  Απυδεζλδ ηδξ ζδέαξ 

  Τπυ ζπεδζαζιυ 

  Ηδέα 

  Ααέααζμ 

 

*** 
Τρδθυ δοκαιζηυ (Βαειμθμβία ηαζ ζηζξ ηνεζξ ιεηνήζεζξ: 

μζημκμιζηέξ, πενζααθθμκηζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ) 

** Γοκαιζηυ ιέζμο (Βαειμθμβία ζε δφμ απυ ηζξ ηνεζξ ιεηνήζεζξ) 

* 
Πενζμνζζιέκδ (Απμδυζεζξ ζε ιυκμ ιία απυ ηζξ ηνεζξ 

ιεηνήζεζξ) 

N/A Γεκ είκαζ δζαεέζζιμ 
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7.4.2 ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Με πνήζδ ηςκ ιαθαηχκ πακζχκ δ πνμαθεπυιεκδ ελμζημκυιδζδ ζε ηαφζζιμ θηάκεζ ημ 

60%, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηδκ ιείςζδ ηδξ θεμνάξ ημο ηζκδηήνα ηαζ ηςκ πνμπεθχκ. 

Όιςξ, πνμαθέπεηαζ πνυζεεημ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ζοκηήνδζδξ. 

Με πνήζδ ηςκ ζηαεενχκ πακζχκ δ ελμζημκυιδζδ ζε ηαφζζιμ είκαζ ιεηαλφ 5 έςξ ηαζ 100% 

ακάθμβα ημκ ηνυπμ εθανιμβήξ ημοξ. 

  

7.4.2.1 ΥΑΡΣΑΔΣΟ 

H πνήζδ πανηαεηχκ ζηα πθμία, ιπμνεί κα πνμζθένεζ ιείςζδ ζηδκ εκενβεζαηή 

ηαηακάθςζδ ηαηά 10-35% ακά πθμίμ. Ζ επζθάκεζα ημο πανηαεημφ ηαεμνίγεζ ηδκ ζζπφ πμο 

ιπμνεί κα πνμζθένεζ. Μζα επζθάκεζα πανηαεημφ ίζδ ιε 160 m2 ακηζζημζπεί ζε 600 kW, εκχ 

ιζα επζθάκεζα ίζδ ιε 5.000 m2 ακηζζημζπεί ζε 19.200kW. Σμ εθάπζζημ ιήημξ πθμίμο ζημ 

μπμίμ ιπμνεί κα εβηαηαζηαεεί έκαξ πανηαεηυξ είκαζ 30m. Σμ ηυζημξ επέκδοζδξ ελανηάηαζ 

απυ ηδκ επζθάκεζα, εκχ ημ θεζημονβζηυ ηυζημξ ακένπεηαζ ζημ 5-15% ημο ηυζημοξ 

επέκδοζδξ(https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5482/3/02_chapter_6.pdf).  

Ζ πνμαθεπυιεκδ ελμζημκυιδζδ ζε ηαφζζιμ θηάκεζ ημ 5,5% υπςξ ηαεμνίζηδηε απυ ηδκ 

Δ.Δ. Απυ ημ πνυβναιια WINTEC. 

 
 

7.4.3 ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ 

 
Σα αζμηαφζζια έπμοκ ορδθυ ηυζημξ παναβςβήξ (IRENA, 2013). Σμ ηυζημξ παναβςβήξ 

ημοξ παναιέκεζ ορδθυ ζε ζπέζδ ιε ηδξ αεκγίκδξ ηαζ ημο diesel, πανά ημ βεβμκυξ  υηζ 

οπάνπμοκ ανηεηέξ ακηαβςκζζηζηέξ εηαζνίεξ βζα ηδκ παναβςβή αζμηαοζίιςκ. 

Ο πίκαηαξ 24 ζοκμρίγεζ ηδ αζςζζιυηδηα ηςκ αζμηαοζίιςκ ςξ ακαπηοζζυιεκδ ζηα 

ηαφζζια βζα καοηζηέξ εθανιμβέξ υζμκ αθμνά ημοξ ηφπμοξ ζοζηδιάηςκ ηαφζδξ ημοξ, ηαζ 

μ πίκαηαξ 25 ηδκ δοκαηυηδηα άιεζδξ οπμηαηάζηαζδξ. Ο πίκαηαξ  ζοκμρίγεζ ηδκ 

εθανιμβή ηςκ αζμηαοζίιςκ, ηαεχξ ηαζ ηάεε ζπεηζηά γδηήιαηα ζπεηζηά ιε ηδ πνυςζδ απυ 

πθεονάξ ηςκ πζεακχκ δαπακχκ ακαθυβςξ ημκ ηζκδηήνα ηαζ ημ ζφζηδια ηαοζίιμο, 

ηνμθμδμζίαξ ηαοζίιμο, ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ, ηδκ αζθάθεζα ηαζ έιιεζεξ δαπάκεξ. 

 

 

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5482/3/02_chapter_6.pdf
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Πίλαθαο 24: Σνέπμοζα αζςζζιυηδηα επζθεβιέκςκ αζμηαοζίιςκ βζα ηδκ καοηζθία 

(http://repository.usp.ac.fj/7923/1/Shipping-Web-150dpi.pdf) 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΗΝΖΣΖΡΧΝ 

Κ
Τ

Κ
Λ

Ο


 D
IE

S
E

L
 

Καύζηκν drop-in ΥΟΛΗΑ 

Βζμκηίγεθ (FAME) 

Μεβάθδ δζαεεζζιυηδηα ηαζ πμζηζθία πνχηςκ οθχκ 

Εδηήιαηα πνήζδξ βδξ ηαζ δεζιχκ ιε ηδκ ηνμθή 

βζα ζοιααηζηή παναβςβή αζμκηίγεθ 

ηάκηανκηξ ηαζ ηαηακμδηέξ πνμδζαβναθέξ 

Γοκαηυηδηεξ αζμθμβζηχκ εκαπμεέζεςκ 

Απαζηεί ακηζδζαανςηζηέξ ζθναβίζεζξ ηαζ 

ελανηήιαηα ηζκδηήνςκ 

Καηάθθδθμ βζα παιδθήξ ηαζ ιέζδξ ηαπφηδηαξ 

πνυςζδξ( π.π. Μζηνά ιεηαθμνζηά ηαζ ειπμνζηά 

πθμία) 

SVO (Straight Vegetable Oil) 

Μέπνζ ηαζ 100% ακηζηαηάζηαζδ είκαζ δοκαηή 

Φεδκά ηαζ άιεζα δζαεέζζια 

Τρδθυ ζλχδεξ, απαζηεί πνμεένιακζδ 

Μπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε ηζκδηήνεξ δζπθμφ 

ηαοζίιμο 

Καηάθθδθμ βζα παιδθχκ ηαζ ιέζςκ ηαποηήηςκ 

πνυςζδξ ηαζ βζα πθμία υθςκ ηςκ ιεβεεχκ 

Πμθφ ορδθήξ πμζυηδηαξ βζα ηδκ καοηζθία 

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) 

Τρδθή εκενβεζαηή απυδμζδ 

Εδηήιαηα πνήζδξ βδξ ηαζ δεζιχκ ιε ηδκ ηνμθή 

ακαθυβςξ ηδξ πνχηδξ φθδξ πμο εα 

πνδζζιμπμζδεεί 

Καηάθθδθα βζα ιέζδξ ηαπφηδηαξ πνυςζδ ηαζ βζα 

πθμία υθςκ ηςκ ιεβεεχκ 

 

 

Τρδθχκ δοκαημηήηςκ  

Πνμηθήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ ζηαεενυηδηα ηαζ ηδκ 

απμεήηεοζδ 

http://repository.usp.ac.fj/7923/1/Shipping-Web-150dpi.pdf
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DME ( Γζιεεοθαζεέναξ) 

Πενζμνζζιέκδ δζαεεζζιυηδηα, αθθά ιπμνεί κα 

παναπεεί απυ αζεακυθδ  πνδζζιμπμζχκηαξ 

ηεπκμθμβία ΟΒΑΣΔ ( On board alcohol to other) 

Καηάθθδθμ βζα παιδθήξ ηαπφηδηαξ πνυςζδξ ηαζ 

πθμία υθςκ ηςκ ιεβεεχκ 

Απαζηεί οπμδμιή ακεθμδζαζιμφ ηαεχξ ηαζ 

ακηζδζαανςηζηέξ ζθναβίζεζξ ηαζ ελανηήιαηα 

ηζκδηήνςκ 

Καηαθαιαάκεζ πχνμ ειπμνεοιάηςκ 

Fisher- Tropsch κηίγεθ ιε αάζδ ηδκ 

αζμιάγα 

Μπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ οπμθείιιαηα πνχηςκ 

οθχκ 

Πενζμνζζιέκδ δζαεεζζιυηδηα, ελανηάηαζ πμθφ 

ζηδκ αενζμπμίδζδ 

Γεκ είκαζ αηυια ειπμνζηά δζαεέζζιμ 

Μπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε ιεζαίαξ ηαπφηδηαξ 

πνυςζδξ ηαζ ζε πθμία υθςκ ηςκ ιεβεεχκ 

Έθαζμ πονυθοζδξ 

Υαιδθμφ ηυζημοξ ηαζ δοκαηυηδηεξ ιεβάθδξ 

δζαεεζζιυηδηαξ  

Γζαανςηζηυ  

Υαιδθή εενιακηζηή αλία 

Γφζημθμ ζηδκ απμεήηεοζδ 

Καηάθθδθμ βζα παιδθήξ ηαπφηδηαξ πνυςζδ ηαζ 

πθμία υθςκ ηςκ ηφπςκ 
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LBM (οβνμπμζδιέκμ ιεεάκζμ) 
Πενζμνζζιέκδ δζαεεζζιυηδηα αζμιεεακίμο 

Εδηήιαηα οπμδμιχκ ηαζ απμεήηεοζδξ 

Βζμιεεακυθδ 

Πμθθαπθέξ μδμί παναβςβήξ 

Γζαηδνεί πμθφ ορδθέξ δοκαηυηδηεξ αθθά πνμξ ημ 

πανυκ πενζμνίγεηαζ απυ ηζξ ηεπκμθμβίεξ 

παναβςβήξ ζοκεεηζημφ αενίμο 

Καηάθθδθμ βζα ορδθήξ ηαπφηδηαξ αμδεδηζημφξ 

ηζκδηήνεξ 
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Βζμαζεακυθδ 

 

Κονίςξ βζα ακάιζλδ 

Εδηήιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ πνήζδ βδξ ηαζ δεζιχκ 

ιε ηδκ ηνμθή βζα παναβςβή ζοιααηζηήξ 

αζμαζεακυθδξ 

Βζμαζεακυθδξ δεφηενδξ βεκζάξ 

Σοπμπμζδιέκεξ ηαζ ηαθά ηαηακμδηέξ 

πνμδζαβναθέξ 

Καηάθθδθμ βζα ηζκδηήνεξ ιεβάθδξ ηαπφηδηαξ ή 

αμδεδηζημφξ ηζκδηήνεξ 

 

 

Πίλαθαο 25:Σνέπμοζα αζςζζιυηδηα επζθεβιέκςκ αζμηαοζίιςκ βζα ηδκ καοηζθία  
(http://repository.usp.ac.fj/7923/1/Shipping-Web-150dpi.pdf) 

 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΤΗΜΟΤ 

Νηίγεθ πθμίςκ (marine diesel oil- 

MDO)/ ηαφζζιμ πεηνεθαίμο 

πθμίςκ (marine gas oil- MGO) 

οιααηζηυ ηαζ πνμδβιέκμ αζμκηίγεθ( ηαθφηενδ 

επζθμβή ςξ ακαιειζβιέκμ ηαφζζιμ ιε εχξ ηαζ 

20% αζμκηίγεθ B20) 

Γζιεεοθαζεέναξ (DME) 

Βζμιεεακυθδ 

Έθαζμ πονυθοζδξ 

Βανφ ιαγμφη (HFO)/ εκδζάιεζμ 

ηαφζζιμ (IFO) 

Φοηζηυ έθαζμ 

Τδνμβμκςιέκμ θοηζηυ έθαζμ 

Τβνμπμζδιέκμ θοζζηυ αένζμ 

(LNG) 

Τβνμπμζδιέκμ αζμιεεάκζμ (LBM)/ αζμιεεακυθδ 

Γζιεεοθαζεέναξ (DME) 

Ζθεηηνζηή εκένβεζα Κορέθεξ ηαοζίιμο αζμ-οδνμβυκμο 

 

 

 

http://repository.usp.ac.fj/7923/1/Shipping-Web-150dpi.pdf
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7.4.4 ΤΓΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ (LNG: Liquefied Natural 

Gas) 
 

Σμ LNG έπεζ ορδθυηενμ θυβμ οδνμβυκμο πνμξ άκεναηα ζε ζφβηνζζδ ιε ηα 

ζοιααηζηά ηαφζζια ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυ μζ εζδζηέξ εηπμιπέξ CO2 είκαζ παιδθυηενεξ 

(ιείςζδ 0-25%). Σμ LNG δεκ πενζέπεζ εείμ ηαζ βζ‟ αοηυ μζ εηπμιπέξ SO2 είκαζ ζπεδυκ 

ιδδεκζηέξ (ιείςζδ 90-100%), εκχ οπάνπεζ πμθφ ιεβάθδ ιείςζδ ηαζ ζηζξ εηπμιπέξ PM 

(72%). Έκα ιεζμκέηηδια ημο LNG είκαζ υηζ ηαηά ηδ πνήζδ ημο οπάνπεζ πζεακυηδηα 

δζαννμήξ ιεεακίμο (CH4), ημ μπμίμ απμηεθεί ζζπονυ αένζμ ημο εενιμηδπίμο. ήιενα δ 

ηεπκμθμβία είκαζ δζαεέζζιδ βζα ηεηνάπνμκεξ ιδπακέξ ηαζ ακαπηφζζεηαζ βζα δίπνμκεξ 

ιδπακέξ. Ο παβηυζιζμξ ζηυθμξ πενζθαιαάκεζ πάκς απυ 40 πθμία (ελαζνμφιεκςκ ηςκ 

LNG) ηαζ ακαιέκεηαζ κα αολδεεί ηα επυιεκα πνυκζα. Σα πθμία αοηά είκαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ 

επζααηζηά, ιζηνχκ απμζηάζεςκ (CNSS,π.π). 

Γζα ηα οπάνπμκηα πθμία απαζημφκηαζ ζδιακηζηέξ ηνμπμπμζήζεζξ, εκχ απαζηείηαζ ηαζ ζηακυξ 

πχνμξ βζα ηδκ απμεήηεοζδ ημο ηαφζζιμο βζα υθα ηα πθμία (οπάνπμκηα ηαζ κέα). Γζα ημ 

ίδζμ εκενβεζαηυ πενζεπυιεκμ απαζηείηαζ πενίπμο 1,8 θμνέξ ιεβαθφηενμξ υβημξ 

απμεήηεοζδξ. οκεπχξ, δ ιεηαηνμπή εκέπεζ δοζημθίεξ βζα ηα οπάνπμκηα πθμία. Άθθα 

πνμαθήιαηα πενζθαιαάκμοκ ηδκ απμοζία εηηεηαιέκμο δζηηφμο πανμπήξ LNG ζηα θζιάκζα 

ηαζ εέιαηα αζθάθεζαξ. Οζ απαζηήζεζξ ηςκ ECAs ακαιέκεηαζ ζημ άιεζμ ιέθθμκ κα 

εκζζπφζμοκ ηδ πνήζδ LNG.  

Πένα απυ ηδ πνήζδ ημο LNG ζε πθμία LNG, μζ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ πνήζδξ ζε 

άθθα πθμία είκαζ ζηδ Νμναδβία. Ζ ηοαένκδζδ οπμζηδνίγεζ αοηή ηδκ ηάζδ ιε έκακ θυνμ βζα 

ηα NOx ζοκδεδειέκμ ιε έκα εζδζηυ ηαιείμ. Σμ ηαιείμ ηαηακέιεζ ημκ θυνμ ζηδ αζμιδπακία, 

οπμζηδνίγμκηαξ ιέηνα ιείςζδξ ηςκ NOx. Έηζζ, πμθθά πθμία έπμοκ επζδμηδεεί βζα πάκς 

απυ ημ ιζζυ ακαβηαίμ ηυζημξ LNG.  

 

Κόζηνο  

Σμ ηυζημξ εκυξ πθμίμο πμο πνδζζιμπμζεί LNG είκαζ πενίπμο 10-15% ιεβαθφηενμ απυ ημ 

ηυζημξ εκυξ ζοιααηζημφ πθμίμο. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, αοηή ηδκ ζηζβιή δ ηζιή ημο LNG 

είκαζ παιδθυηενδ αοηήξ ηςκ ζοιααηζηχκ ηαοζίιςκ ηαζ αοηυ απμηεθεί ηίκδηνμ. Καηά ηα 

ηεθεοηαία 20 πνυκζα ημ LNG απμδείπηδηε ηαηά 45% θεδκυηενμ ζε ζπέζδ ιε ημ MGO 

(Marine Gas Oil) ηαζ ηαηά 22% θεδκυηενμ ζε ζπέζδ ιε ημ HFO (Heavy Fuel Oil) ιε 

scrubber. Σμ ηυζημξ ζοκηήνδζδξ ακαιέκεηαζ κα είκαζ ηαηά 50% θεδκυηενμ. 

 

 



 
 

171 
 

7.4.5 ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΞΖΡΑ (Shore Side Electricity ή Cold 

Ironing) 

Όηακ ηα πθμία ανάγμοκ ζηα θζιάκζα, ζαήκμοκ ηζξ πνμςζηήνζεξ ιδπακέξ ημοξ ηαζ 

θεζημονβμφκ ιυκμ ιε ηζξ αμδεδηζηέξ δθεηηνμιδπακέξ. Αοηέξ πανέπμοκ δθεηηνζηή εκένβεζα, 

πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ρφλδ, θςηζζιυ, ελαενζζιυ η.θ.π. ζημ πθμίμ. Μεβάθεξ πμζυηδηεξ 

εκένβεζαξ ιπμνεί κα απαζηδεμφκ υηακ ιδπακζηυξ ελμπθζζιυξ επί ημο πθμίμο 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ θμνημεηθυνηςζή ημο. Σα επζααηζηά πθμία ηαζ ηα ηνμοαγζενυπθμζα 

έπμοκ επίζδξ ιεβάθεξ λεκμδμπεζαηέξ ακάβηεξ ζε δθεηηνζζιυ, δζυηζ απμηεθμφκ πθςηέξ 

ημζκυηδηεξ (OECD, 2011). Σμ πμζυ ηδξ δθεηηνζηήξ ζζπφμξ πμο απαζηείηαζ βζα κα 

θεζημονβήζεζ έκα πθμίμ ζημ θζιάκζ ηοιαίκεηαζ απυ 1 έςξ 4 MW βζα έκα πθμίμ 

ειπμνεοιαημηζαςηίςκ, εκχ ιπμνεί κα θηάζεζ ηαζ ηα 15 ΜW βζα έκα ηνμοαγζενυπθμζμ 

(CNSS, π.π.). 

 

Πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο  

Οζ εηπμιπέξ CO2, SO2, NOx ηαζ PM ζημ θζιάκζ ιπμνμφκ κα πενζμνζζημφκ ηαηά 90% ζηδ 

δζάνηεζα ημο πνυκμο πνυζδεζδξ ζημ θζιάκζ (CNSS, π.π.). Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ 

ζοκμθζηέξ εηπμιπέξ ελανηχκηαζ απυ ημ εκενβεζαηυ ιίβια παναβςβήξ δθεηηνζηήξ 

εκένβεζαξ ζηδ πχνα. Ακ ααζίγεηαζ ζε πδβέξ εκένβεζαξ υπςξ μ θζβκίηδξ, ηυηε μζ εηπμιπέξ 

νφπςκ εθαπζζημπμζμφκηαζ ζημ θζιάκζ, αθθά ιεηαθένμκηαζ ζηδκ πενζμπή παναβςβήξ ηδξ 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. Ακ υιςξ δ παναβςβή εκένβεζαξ ααζίγεηαζ ζε εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ 

εκένβεζαξ, υπςξ ηα θςημαμθηασηά, μζ ακειμβεκκήηνζεξ ηαζ ηα οδνμδθεηηνζηά, ηυηε μζ 

εηπμιπέξ πενζμνίγμκηαζ ζοκμθζηά (CNSS, π.π.). Δπζπθέμκ, δ εκένβεζα απυ ηδκ λδνά 

ιπμνεί κα πενζμνίζεζ ημκ ευνοαμ ζημ θζιάκζ (OECD, 2011). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

8. ΤΝΟΦΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Σα πθμία εεςνμφκηαζ ςξ έκαξ απυ ημοξ πζμ θζθζημφξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηνυπμοξ 

ιεηαθμνάξ. Χζηυζμ, πανάβμοκ ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο. Οζ 

εηπμιπέξ νφπςκ απυ ηα πθμία έπμοκ ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζηδκ πμζυηδηα ημο αένα ηαζ 

ζηδ δδιυζζα οβεία, ζδίςξ ζηζξ πανάηηζεξ πενζμπέξ. Δπζπθέμκ, μζ εηπμιπέξ απυ ημκ ημιέα 

ηδξ καοηζθίαξ ακαιέκεηαζ κα ζοκεπίζμοκ κα αολάκμκηαζ ηαεχξ δ παβηυζιζα μζημκμιία 

δζεονφκεηαζ ηαζ ημ δζεεκέξ ειπυνζμ δζαδναιαηίγεζ υθμ ηαζ ιεβαθφηενμ νυθμ. Πανά ημ 

βεβμκυξ υηζ ζδιεζχκεηαζ πνυμδμξ υζμκ αθμνά ηδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ απυ πενζαίεξ 

πδβέξ, δ ζοιαμθή ηδξ καοηζθίαξ ςξ πμζμζηυ ηςκ εηπμιπχκ NOx, SOx ηαζ PM είκαζ 

πζεακυ κα αολδεεί ζημ εββφξ ιέθθμκ  ελαζηίαξ ημο εθθζπμφξ  πθαζζίμο ιείςζδξ ηςκ 

εηπμιπχκ αοηχκ. 

Τπυ ημ πθαίζζμ αοηυ, δ πανμφζα δζπθςιαηζηή ελέηαζε ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ μζ 

εηπμιπέξ απυ ηδ καοηζθία επδνεάγμοκ ηδκ πμζυηδηα αένα, ημ εεζιζηυ πθαίζζμ εθέβπμο ηδξ 

νφπακζδξ ηαζ ηα ιέηνα ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ εθέβπμο πμο έπμοκ εθανιμζηεί ιέπνζ ζήιενα ζε 

αοηή. Έιθαζδ δυεδηε ζηδ ζοιαμθή ηςκ ηνμοαγζενυπθμζςκ πμο πθέμοκ ζημκ εθθαδζηυ 

πχνμ, ηαεχξ μ ημιέαξ ηδξ ηνμοαγζέναξ είκαζ έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ μζημκμιζηά 

ζηδκ ημονζζηζηή ακάπηολδ ηδξ πχναξ ιαξ.  

Απυ ηδ ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζήεδηε έβζκε ειθακέξ υηζ μζ αένζεξ εηπμιπέξ ελανηχκηαζ 

ηυζμ απυ ημκ ηφπμ ημο ηζκδηήνα υζμ ηαζ απυ ημ πμζμζηυ ημο εείμο πμο ειπενζέπεηαζ ζημ 

ηαφζζιμ. Ζ κμιμεεζία βζα ηδ καοηζθία ειπενζέπεζ μνζζιέκμοξ ηακμκζζιμφξ απυ ημ 

Πανάνηδια  VI 

ηδξ MARPOL (παβηυζιζα ζφιααζδ 1997) βζα ηδκ ιείςζδ ηςκ μλεζδίςκ ημο αγχημο, 

μλεζδίςκ ημο εείμο ηαζ ηςκ ζςιαηζδίςκ, ηςκ ηονζυηενςκ αηιμζθαζνζηχκ νφπςκ πμο 

εηπέιπμκηαζ απυ ηα πθμία. Με αάζδ ηα δεδμιέκα αοηά, παναηέεδηακ μζ δοκαηέξ επζθμβέξ 

ιείςζδξ νφπςκ ηςκ πθμίςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ζπεδζαζηζηχκ αεθηζχζεςκ ζηδκ 

ηαηαζηεοή ημοξ, πνμζεδηδ επζπθέμκ ελανηδιάηςκ ζηα πθμία βζα ηδκ εηιεηάθθεοζδ 

ακακεχζζιχκ πδβχκ εκένβεζαξ ηαζ ζοζηδιάηςκ επελενβαζίαξ ηαοζαενίςκ. 

οκμρίγμκηαξ, ζηα πνχηα ηεθάθαζα έβζκε πανμοζίαζδ ηδξ ζδιαζίαξ ημο πνμαθήιαημξ ηαζ 

ακαθφεδηακ μζ θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ επζθέπεδηακ ηα ηνμοαγζενυπθμζα ςξ ακηζηείιεκμ 

ηδξ ιεθέηδξ ιαξ. Έπεζηα, ακαθφεδηακ ηα είδδ ηςκ νφπςκ ηαζ παναηέεδηε δ ζπεηζηή 

κμιμεεζία πμο έπεζ εεζπζζηεί απυ ηδκ δζεεκή ζφιααζδ βζα ηδκ πνυθδρδ ηδξ νφπακζδξ 
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απυ ηα πθμία (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships-

MARPOL) ηαζ ημκ Γζεεκή Ναοηζθζαηυ Ονβακζζιυ (International Marine Organization-IMO). 

ηα επυιεκα ηεθάθαζα, πανμοζζάζηδηακ μζ ηφνζμζ ηφπμζ ηςκ ηζκδηήνςκ ηςκ 

ηνμοαγζενυπθμζςκ ιε αάζδ ηδκ παναβυιεκδ ζζπφ ηαεχξ ηαζ ηδκ πχνα ηαηαζηεοήξ ημο 

πθμίμο (ζδιαία). Αηυιδ, έβζκε ακαθοηζηή πενζβναθή ηςκ ιενχκ ηςκ ιδπακχκ ηςκ 

ηνμοαγζενυπθμζςκ (εζςηενζηή ιδπακή ηαφζδξ) ηαζ μ ηνυπμξ θεζημονβίαξ ημοξ. 

ηδκ ζοκέπεζα, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηαζ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ πνμηάεδηακ ηα ελήξ: 

 Γμιζηά ιέηνα: Βεθηζχζεζξ ζημκ ζπεδζαζιυ ημο ηνμοαγζενυπθμζμο (ζηδκ βάζηνα, 

ζηδ πνμπέθα ηαζ ζημ πδδάθζμ). 

 Λεζημονβζηά-Γζαπεζνζζηζηά ιέηνα: ζοκηήνδζδ  ιενχκ ημο ηνμοαγζενυπθμζμο, 

ηαεανζζιυξ βάζηναξ ηαζ πνμπέθαξ. 

 Γζάθμνμζ ιδπακζζιμί, ηεπκμθμβίεξ ηαζ ζοζηήιαηα: ηορέθεξ ηαοζίιμο, θίθηνα, 

εζςηενζηή ηνμπμπμίδζδ ηζκδηήνα, ηαηαθφηεξ, πθοκηνίδεξ, ηζκδηήνεξ ιε έβποζδ 

κενμφ, νεοζημπμζδιέκδ ηθίκδ, πνμζεήηδ αζαεζηυθζεμο ζε θέαδηα. 

 Υνήζδ εκαθθαηηζηχκ ηαοζίιςκ ηαζ εκαθθαηηζηχκ πδβχκ εκένβεζαξ: δθεηηνζηή 

εκένβεζα, πονδκζηή εκένβεζα, οδνμβυκμ, αζμηαφζζια, ζοκεεηζηά ηαφζζια, 

παναθζκζηά ηαφζζια, θοζζηυ αένζμ, οβνμπμζδιέκμ θοζζηυ αένζμ ηαζ οβνμπμζδιέκμ 

πεηνεθασηυ αένζμ. 
 οζηήιαηα επελενβαζίαξ ηαοζαενίςκ: πθοκηνίδεξ, επζθεηηζηή ηαηαθοηζηή 

ακαβςβή, ζφζηδια ακαηοηθμθμνίαξ ηαοζαενίςκ. 

 

Σέθμξ, έβζκε ζοβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ηςκ ιεευδςκ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ ελμζημκυιδζδ 

ημο ηαοζίιμο ηαζ ηα πμζμζηά ιείςζδξ ημο ηυζημοξ ηαζ ηςκ εηπμιπχκ ηδξ ηάεε 

πενίπηςζδξ.  

Οζ επζθμβέξ εθέβπμο ηςκ εηπμιπχκ, υπςξ πανμοζζάζηδηακ εδχ, ιπμνμφκ κα 

ηαλζκμιδεμφκ ζε δομ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ: ηζξ ηεπκμθμβζηέξ αεθηζχζεζξ ηαζ ηζξ 

επζπεζνδζζαηέξ ζηναηδβζηέξ.  

Με αάζδ ηδ ζοβηνζηζηή αλζμθυβδζδ ηςκ επζθμβχκ εθέβπμο ηςκ εηπμιπχκ πμο 

πνμδβήεδηε, απυ ηζξ ηεπκμθμβζηέξ αεθηζχζεζξ, δ ακηζηαηάζηαζδ ή ακααάειζζδ 

παθαζυηενςκ ηζκδηήνςκ ηαζ ηζκδηήνςκ ζοζηήιαηα πνυςζδξ ηαζ δ επζθεηηζηή ηαηαθοηζηή 

ακαβςβή (SCR) θαίκεηαζ υηζ αεθηζχκμοκ ζδιακηζηά ηζξ πενζααθθμκηζηέξ επζδυζεςκ ηςκ 

πθμίςκ. Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ υηζ δ ακααάειζζδ ηςκ ηζκδηήνςκ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε 

ιείςζδ έςξ 44% ηςκ SOx, 20% ηςκ NOx ηαζ 18% ηςκ PM, εκχ δ επζθεηηζηή ηαηαθοηζηή 

ακαβςβή μδδβεί ζε ιείςζδ άκς ημο 90% ηςκ NOx ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε έκα θίθηνμ PM 

ηαζ έκακ μλεζδςηζηυ ηαηαθφηδ μδδβεί ζε ιείςζδ ηαζ ηςκ PM, CO ηαζ HC. Ζ οζμεέηδζδ 
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ηέημζςκ ιέηνςκ υιςξ, ακ ηαζ ιεζχκεζ ζδιακηζηά ηζξ εηπειπυιεκεξ πμζυηδηεξ νφπςκ, 

πνμτπμεέηεζ ηεπκμθμβζηέξ αθθαβέξ πμο είκαζ δαπακδνέξ. Απυ ηζξ επζπεζνδζζαηέξ 

ζηναηδβζηέξ, δ πνήζδ ηαοζίιςκ παιδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε εείμ, ηα αεθηζςιέκδξ 

πμζυηδηαξ ηαφζζια βζα ημοξ αμδεδηζημφξ ηζκδηήνεξ ηαζ ημ εεεθμκηζηυ πνυβναιια ιείςζδξ 

ηδξ ηαπφηδηαξ ιπμνμφκ κα ιεζχζμοκ ανηεηά ηζξ εηπμιπέξ απυ ηδ καοηζθία, πςνίξ κα είκαζ 

απαναίηδηδ ηαιία ηεπκμθμβζηή πανέιααζδ ζημκ οπάνπςκ ζηυθμ.  

Χζηυζμ, είκαζ ζδιακηζηυ κα ζδιεζςεεί υηζ ιζα μθμηθδνςιέκδ πνμζέββζζδ ιεηαλφ αοηχκ 

ηςκ επζθμβχκ ζηναηδβζηήξ είκαζ μ πζμ απμηεθεζιαηζηυξ ηνυπμξ ιείςζδξ ηδξ 

αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ απυ ηδ καοηζθία.  

Κθείκμκηαξ, εα πνέπεζ κα εζπςεεί υηζ δ πανμφζα ενβαζία δεκ πενζθαιαάκεζ ηδκ ζφβηνζζδ 

πναβιαηζηχκ δαπακχκ βζα ηα δζάθμνα ζοζηήιαηα ηαζ ηεπκμθμβίεξ πμο πνμηάεδηακ 

παναπάκς βζα ημοξ ελήξ θυβμοξ: 

 Τπάνπμοκ πάνα πμθθμί ηφπμζ εθανιμβχκ ηαζ ζπεδίςκ υζμκ αθμνά ηα ζοζηήιαηα  

επελενβαζίαξ ιείςζδξ ηςκ εηπμιπχκ ηςκ νφπςκ ζε δζάθμνα ζηάδζα ακάπηολδξ. 

 Σα δεδμιέκα ηδξ καοπδβζηήξ αζμιδπακίαξ πμο είκαζ ζε δζαεεζζιυηδηα είκαζ πμθφ 

πενζμνζζιέκα ιε πδβέξ ιυκμ παθζυηενεξ δδιμζζεφζεζξ ζημ δζαδφηηζμ. 

Μεθθμκηζηά εα ήηακ πνήζζιμ κα ακαπηοπεεί ιεεμδμθμβία βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ζπέζδξ 

ηυζημοξ – απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ ζηναηδβζηχκ ιείςζδξ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ 

απυ ηα πθμία, επζηνέπμκηαξ ηδκ οζμεέηδζδ ιέηνςκ νεαθζζηζηχκ ηαζ ζημπεοιέκςκ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ CATERPILLAR  

VM43 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 51: Κζκδηήναξ caterpillar VM43C 

 

Ζ έηδμζδ 12 ηαζ 16 ηοθίκδνςκ V ηδξ M 43 C δζπθαζζάγεζ ηδκ ζζπφ πμο πνμζθένεηαζ απυ 

ηδκ Caterpillar ζηα 16 MW (φιθςκα ιε project guide VM43C/ www.marine.cat.com).  

 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ(mm) ΚΑΗ ΒΑΡΖ(t) 

 

Πίλαθαο 26: Πίκαηαξ δζαζηάζεςκ ηζκδηήνα caterpillar VM43C 

ΣΤΠΟ A B D E F G H t 

12 M 43 C 1625 9847 1440 3890 1625 875 4524 160.0 

16 M 43 C 1625 11943 1440 4027 1625 875 4524 220.0 
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Δηθόλα 52 θαη Δηθόλα 53: Κφνζεξ δζαζηάζεζξ ηζκδηήνα VM43C ηαζ δζαζηάζεζξ δζαημιήξ 
ηζκδηήνα VM43C 

 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 

Πίλαθαο 27: Σεπκζηά δεδμιέκα ηζκδηήνα caterpillar VM43C 

ΣΤΠΟ 

ΔΤΡΟ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 
ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ 

ΠΗΔΖ  

ΜΔΖ 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΔΜΒΟΛΟΤ 

kW mhp rpm bar m/s 

12M43C 

11400 15504 500 25,8 10,2 

11400 15504 514 25 10,5 

12000 16320 500 27,1 10,2 

12000 16320 514 26,4 10,5 

16M43C 

15200 20672 500 25,8 10,2 

15200 20672 514 25 10,5 

16000 21760 500 27,1 10,2 

16000 21760 514 26,4 10,5 
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Πίλαθαο 28: Σεπκζηά δεδμιέκα ηζκδηήνα caterpillar VM43C 

ΣΤΠΟ 
ΟΠΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΠΗΣΟΝΗΟΤ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 

ΚΑΤΗΜΟΤ     

  100%      85% 

mm Mm g/kWh g/kWh 

12M43C 

430 610 176 175 

430 611 176 175 

430 612 177 176 

430 613 178 177 

16M43C 

430 614 176 175 

430 615 176 175 

430 616 177 176 

430 617 178 177 

 

Δζδζηή ηαηακάθςζδ θαδζμφ θίπακζδξ : 0,6 g/kWh, +(-)0,3 g/kWh  

LCV=42700 kJ/kg, ακμπή 5% 

 

ΤΣΖΜΑ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ 

 

 Θέζδ ημο αηνμθοζίμο ηαοζαενίςκ: Δίκαζ δοκαηή δ εέζδ ηςκ αηνμθοζίςκ 0, 30, 

60 ηαζ 90 °. 

 Ακηζζηαειζζηήξ ηαοζαενίςκ: 

 

Πίλαθαο 29: Γζαζηάζεζξ ιδπακήξ caterpillar VM43C 

  Γηάκεηξνο(mm) Μήθνο(mm) 

12M43C 900 500 

16M43C 1000 620 
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Γεδνκέλα εμάηκηζεο: 

 

 Ακμπή: 10% 

 Αηιμζθαζνζηή πίεζδ: 1 bar 

 πεηζηή οβναζία: 60% 

  

Θεξκνθξαζία αέξα εηζαγσγήο: 25 °C  

 

Πίλαθαο 30: Πίκαηαξ παναβςβήξ- ηαοζαενίςκ – εενιμηναζίαξ 

  

Παξαγσγή 

[kW] 

Παξαγσγή [%] 

[kg/h] 

[ °C] 

100 90 80 70 60 50 

12M43

C 
1200 91100 83470 75410 66670 58370 49780 

285 270 270 280 295 305 

16M43

C 
1600 121445 111040 100360 88890 77780 66354 

285 270 270 280 300 310 

 

Θεξκνθξαζία αέξα εηζαγσγήο: 45 °C  

 

 

Πίλαθαο 31: Πίκαηαξ παναβςβήξ- ηαοζαενίςκ – εενιμηναζίαξ 

  

Παξαγσγή 

[kW] 

Παξαγσγή [%] 

[kg/h] 

[ °C] 

100 90 80 70 60 50 

12M43C 12000 
85350 78222 70660 62466 54690 46640 

300 287 286 297 313 322 

16M43C 16000 
113795 104045 94045 83290 72880 62180 

300 286 288 300 318 329 
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ΤΣΖΜΑ ΚΑΤΗΜΟΤ/ΛΑΓΗΟΤ 

 

Γζα ηζκδηήνεξ MaK επζηνέπμκηαζ δφμ μιάδεξ πνμσυκηςκ ηαοζίιμο: 

 

1.Καεανά απμζηάβιαηα: Πεηνέθαζμ εζςηενζηήξ ηαφζδξ, πεηνέθαζμ εζςηενζηήξ ηαφζδξ 

πθμίςκ, πεηνέθαζμ εζςηενζηήξ ηαφζδξ. 

 

2.Απμζηάβιαηα / ιζηηά ηαφζζια: Θαθάζζζμ πεηνέθαζμ εζςηενζηήξ ηαφζδξ (MGO), κηίγεθ 

πθμίςκ (MDO). Ζ δζαθμνά ιεηαλφ απμζηαβιάηςκ / ιζηηχκ ηαοζίιςκ ηαζ ηαεανχκ 

απμζηαβιάηςκ είκαζ ορδθυηενδ ποηκυηδηα, πενζεηηζηυηδηα ζε εείμ ηαζ ζλχδεξ. 

 

Πίλαθαο 32: οζηήιαηα ηαοζίιμο- θαδζμφ 

  

MGO MDO 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΜΔΓΗΣΟ 

ΗΞΧΓΔ   

[cSt/40°C ]    

ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΜΔΓΗΣΟ 

ΗΞΧΓΔ   

[cSt/40°C ]    

ISO 8217:1996 
ISO-F-DMA 1,5-6,0 

ISO-F-DMB 

ISO-F-DMC 

11      

           14               

ASTM D 975-78 No.1D   

No.2D 

2,4             

 4,1 

No.2D  

No.1D 

4,1        

    24,0 

DIN 
DIN EN590 8   

 

Μέβζζημ ζλχδεξ έβποζδξ: 12 cSt (2°E) 

Φίθηνμ (πςνζζηά) DF 2: ιέβεεμξ ιαηζχκ 0,32mm 

Δκδζάιεζμ δμπείμ DF 2: πςνδηζηυηδηα 100lt 

Πνμεενιακηήναξ (πςνζζηά) : πςνδηζηυηδηα εενιμηναζίαξ : Q[kW] =
Pμηχ[kW]

166
 

Γεκ απαζηείηαζ ιε:  

 MGO 7≤ cSt/40 °C    

 Θενιαζκυιεκδ δελαιεκή διέναξ                                              
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ΤΝΘΖΚΔ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

οκεήηεξ ακαθμνάξ ζφιθςκα ιε ημ IACS (ηνμπζηέξ ζοκεήηεξ): 

 

 Πίεζδ αένα :100 kPa (1 bar) 

 Θενιμηναζία αένα :318 K (45 ° C) 

 πεηζηή οβναζία: 60% 

 Θενιμηναζία εαθάζζζμο κενμφ : 305 K (32 ° C) 

 

οκεήηεξ ακαθμνάξ ηαηακάθςζδξ ηαοζίιμο: 

 

 Θενιμηναζία εζζυδμο :298 Κ (25 ° C) 

 Θενιμηναζία αένα θμνηίμο: 318 K (45 ° C) 

 Θενιμηναζία εζζυδμο ροηηζημφ ιέζμο αένα θμνηίμο: 298 K (25 ° C) 

 Καεανή ηζιή εένιακζδξ ημο πεηνεθαίμο κηίγεθ: 42700 kJ / kg 

 Ακμπή 5% 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 

 Ζ ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ  

 

Ζ ελςηενζηή δζαιυνθςζδ ημο ηζκδηήνα ειθακίγεζ ζαθχξ ηαζ ιε εκηοπςζζαηυ ηνυπμ ηδκ 

πνμέθεοζδ ημο V-ηζκδηήνα M 43 C, εκυξ ζοιπαβμφξ, απθμφ ηαζ ηαεανμφ ζπεδζαζιμφ. Ο 

ζπεδζαζιυξ ημο ηζκδηήνα, δ εκζςιάηςζδ ηςκ δζαθυνςκ θεζημονβζχκ ζε ιία ζοκζζηχζα, δ 

δμιή ημο πνμθοθαηηήνα ηαζ δ πνήζδ ηςκ ελανηδιάηςκ, μδδβμφκ ζε ελαζνεηζηά ορδθυ 

επίπεδμ αλζμπζζηίαξ. 

 

 

 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

 

Ζ αλζυπζζηδ θεζημονβία αανέςξ θαδζμφ ηαζ δ παιδθή ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ηαζ 

θζπακηζημφ, δ απθή ζοκηήνδζδ ηαζ ηα ιεβάθα δζαζηήιαηα ζοκηήνδζδξ ελαζθαθίγμοκ 

ελαζνεηζηά μζημκμιζηή θεζημονβία. 

Ζ ιεβάθδ δζαδνμιή, δ έβποζδ ορδθήξ πίεζδξ ηαζ δ ζοκεπήξ ηαφζδ ιε ςνμιέηνδζδ 

δζαζθαθίγμοκ υηζ ηα υνζα ημο IMO ζηακμπμζμφκηαζ ιε αζθάθεζα. Δλαζθαθίγεζ αηυιδ 

θζβυηενδ πενζααθθμκηζηή νφπακζδ. 
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ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

 

ημκ ηζκδηήνα V M 43 C, ηα ααζζηά δεδμιέκα ζπεδζαζιμφ, υπςξ δ δζάηνδζδ, δ δζαδνμιή 

ηαζ μζ ζηνμθέξ ημο ηζκδηήνα, έπμοκ θδθεεί πθήνςξ απυ ημκ εκ ζεζνά ηζκδηήνα. Καηά 

ζοκέπεζα, ζδιακηζηέξ ζοκζζηχζεξ, υπςξ δ ηοθζκδνμηεθαθή, δ νάαδμξ ζοκανιμθυβδζδξ, 

δ ημνχκα ημο ειαυθμο, δ ηοθζκδνζηή επέκδοζδ ιε δαηηφθζμ ααειμκυιδζδξ, δ ακηθία 

έβποζδξ, δ ηίκδζδ ααθαίδαξ, μ δαηηφθζμξ κενμφ ρφλδξ ηαζ μ οπενζοιπζεζηήξ, εα 

ιπμνμφζακ κα ιεηαθενεμφκ απυ ηδκ εηδμπή ημο ηζκδηήνα πςνίξ αθθαβέξ ζπεδζαζιμφ 

(Woodyard 2004, Wilbur ,Wight 1984). 

 

 ΚΔΦΑΛΖ ΚΤΛΗΝΓΡΟΤ 

 

Δηθόλα 54: Κεθαθή ηοθίκδνμο ηζκδηήνα caterpillar VM43C 

 

 Ζ ηεθαθή ηοθίκδνμο είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ έκα ζφκεεημ ζοζηαηζηυ ημκ μγχδδ 

ποημζίδδνμ, ιε δζπθυ ποειέκα. 

 Ο εάθαιμξ ηαφζδξ ηαζ μζ ααθαίδεξ ελαβςβήξ ηδξ ρφπμκηαζ εκηαηζηά.  

 Οζ εκζςιαηςιέκμζ αβςβμί ιέζςκ ηδξ ιεζχκμοκ ηζξ απαζηήζεζξ ζςθδκχζεςκ. 

 Ζ ζοκηήνδζδ ηδξ είκαζ απθή ηαζ αλζυπζζηδ. 
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 ΤΝΓΔΣΗΚΖ ΡΑΒΓΟ 

 

Δηθόλα 55: οκδεηζηή νάαδμξ ηζκδηήνα caterpillar VM43C 

 

 Αλζυπζζηδ θεζημονβία επζηοβπάκεηαζ ιέζς ημο ζζπονμφ ζπεδζαζιμφ ηδξ. 

 Ο δζαπςνζζιυξ ημο άλμκα ηδξ αμδεάεζ ζηδκ απθή, βνήβμνδ ηαζ πςνίξ ζθάθιαηα 

απμζοκανιμθυβδζδ πςνίξ απμζφκδεζδ. 

 

 ΚΟΡΧΝΑ ΔΜΒΟΛΟΤ 

 

 

Δηθόλα 56: Κμνχκα ειαυθμο ηζκδηήνα caterpillar VM43C 

 

 Ζ ζθονδθαηδιέκδ ημνχκα ειαυθμο είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ ιε ιυκμ ηνεζξ 

δαηηοθίμοξ ειαυθμο βζα ορδθή πίεζδ πίεζδξ ακάθθελδξ ηαζ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ. 

 Απμηεθείηαζ απυ έκακ εφηαιπημ εάθαιμ ηαφζδξ πςνίξ εήηεξ βζα αέθηζζηδ ηαφζδ 

ηαζ παιδθή ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο. 
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 ΣΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ 

 

 

Δηθόλα 57: ηνμθαθμθυνμξ άλμκαξ ηζκδηήνα caterpillar VM43C 

 

 Ο ζηνμθαθμθυνμξ άλμκαξ ειπενζέπεζ έκα πθήνεξ ζεη ακηζζηάειζζδξ. 

 Τπάνπμοκ παιδθά θμνηία θυβς ζζπονχκ νμοθειάκ εδνάκςκ, εονέςκ νμοθειάκ 

ηαζ θανδζμφ νμοθειάκ. 

 

 ΑΝΣΛΗΑ ΔΓΥΤΖ 

 

Δηθόλα 58: Ακηθία έβποζδξ ηζκδηήνα caterpillar VM43C 

 

 Τθίζηακηαζ ορδθέξ πζέζεζξ έβποζδξ, ζφκημιεξ ηαζ ζοιπαβείξ βναιιέξ έβποζδξ ιε 

αλζυπζζηδ πνμζηαζία εκέζεςκ. 

 Τπάνπεζ αέθηζζηδ έβποζδ ηαοζίιμο ζημ εάθαιμ ηαφζδξ ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, ορδθή 

απυδμζδ. 
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 ΔΚΚΔΝΣΡΟΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ 

 

Δηθόλα 59: Δηηεκηνμθυνμξ άλμκαξ ηζκδηήνα caterpillar VM43C 

 

 Ο εηηεκηνμθυνμξ άλμκαξ είκαζ ελμπθζζιέκμξ ιε απμζαεζηήνεξ ηναδαζιχκ. 

 Γζα ηδκ επζεεχνδζδ ηςκ εδνάκςκ δ απμζοκανιμθυβδζδ ηςκ ελανηδιάηςκ βίκεηαζ 

εφημθα ηαζ απμζπαζιαηζηά. 

 

 ΤΝΓΔΖ ΤΠΔΡΤΜΠΗΔΣΖ 

 

Δηθόλα 60: φκδεζδ οπενζοιπζεζηή ηζκδηήνα caterpillar VM43C 

 

 Ζ εέζδ V ημο οπενζοιπζεζηή επζηνέπεζ ηδ αέθηζζηδ επαβςβή αένα ηαζ ηδκ 

εθάπζζηδ ηεκηνζηή απυζηαζδ ζε πενίπηςζδ πμθοεπίπεδςκ εβηαηαζηάζεςκ. 

 Ο οπενζοιπζεζηήξ ημπμεεηείηαζ ζε ορδθυ φρμξ . 

 Τπάνπεζ θεζημονβία παιδθχκ ηναδαζιχκ. 
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 ΤΣΖΜΑ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ  

 

Δηθόλα 61: φζηδια ηαοζαενίςκ ηζκδηήνα caterpillar VM43C 

 

 Δπζηναημφκ ηαθέξ ζοκεήηεξ ζφκδεζδξ ζηδκ είζμδμ ημο ζηνμαίθμο ηαζ, ςξ εη 

ημφημο, αέθηζζηδ νμή πνμζπίπημκημξ ζημκ ζηνυαζθμ. 

 ημ ζφζηδια ηαοζαενίςκ ιμκήξ ζςθήκαξ ιε ελυδμοξ αενίμο μζ δζαημιέξ είκαζ 

αεθηζζημπμζδιέκεξ βζα ηδκ ηαθφηενδ απμδμηζηυηδηα ζε ηάεε ηφθζκδνμ ηνζαήξ ηςκ 

εδνάκςκ. 
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 ΤΝΓΔΜΟΗ ΑΓΧΓΧΝ ΔΞΑΓΧΓΖ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ 

 

 

Δηθόλα 62: φκδεζιμζ αβςβςκ ελαβςβδξ ηαοζαενζςκ ηζκδηήνα caterpillar VM43C 

 

 Ζ Θέζδ V ημο οπενζοιπζεζηή είκαζ ημπμεεηδιέκδ ζε ιζηνή απυζηαζδ απυ ημ 

ηέκηνμ ηδξ εήηδξ εβηαηαζηάζεςκ δζπθμφ ηζκδηήνα. 

 Τπάνπμοκ ηάεεηεξ έλμδμζ ελαβςβήξ βζα απθή ζφκδεζδ ζημ ζφζηδια ηαοζαενίςκ. 

 

 

ΔΚΠΟΜΠΔ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ 

 

Ονζαηέξ ηζιέξ NOx ζφιθςκα ιε ημ MARPOL 73/78 Πανάνηδια VI: 

 

 13,0 g / kWh (δ = 500 rpm) 

 12,9 g / kWh (δ = 514 rpm) 

 

Μδηνζηή ιδπακή: έθζηα CP, ζφιθςκα ιε ημκ ηφηθμ E2: 

 

 12,6 g / kWh (δ = 500 rpm) 

 12,6 g / kWh (δ = 514 rpm) 

 

ε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ηεπκμθμβία Flex Cam (FCT) (πνμαζνεηζηά) δ εηπμιπή αζεάθδξ εα 

είκαζ παιδθυηενδ απυ 0,3 FSN ζηδκ πενζμπή θεζημονβίαξ ιεηαλφ 10 ηαζ 100% θμνηίμο. 
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Έκα πεναζηένς αήια βζα ηδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ αζεάθδξ είκαζ δ εζζαβςβή ημο 

Common Rail ηδξ Caterpillar, υπμο δ πίεζδ έβποζδξ είκαζ ακελάνηδηδ απυ ημ θμνηίμ ηαζ 

ηδκ ηαπφηδηα. Σα παναηηδνζζηζηά ρεηαζιμφ αεθηζζημπμζμφκηαζ βζα ηάεε ζδιείμ θεζημονβίαξ 

ημο ηζκδηήνα. 

Γεκζηά, ημ ζφζηδια ηαοζίιςκ Common Rail ηδξ Caterpillar επζηνέπεζ ηδ θεζημονβία ηςκ 

ζηαθχκ πςνίξ μναηή αζεάθδ ζε υθμ ημ εφνμξ θεζημονβίαξ. 

 

Βαζζηά ηνζηήνζα είκαζ ηα ελήξ: 

 

 οιιυνθςζδ ιε ηνέπμκηα ηαζ ιεθθμκηζηά απαζημφιεκα υνζα εηπμιπχκ βζα 

ημακηίζημζπεξ πενζμπέξ ζζπφμξ 

 Πνμζδμηίεξ πεθαηχκ υζμκ αθμνά ηδκ απυδμζδ ημο ηζκδηήνα, ηζξ πναηηζηέξ 

ζοκηήνδζδξ, ηδκ πμζυηδηα ηςκ ηαοζίιςκ ηαζ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ 

 Με ηδκ οζμεέηδζδ απμδεδεζβιέκςκ ζημζπείςκ αοηήξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ βζα ηζκδηήνεξ 

ιέζδξ ηαπφηδηαξ, ζηυπμξ ιαξ είκαζ κα ακηαπμηνζεμφιε ηαζ κα οπεναμφιε ηζξ 

πνμζδμηίεξ ηςκ πεθαηχκ, ιεβζζημπμζχκηαξ ηδκ αλία ημο πνμσυκημξ ιέζς: 

 Τρδθή αλζμπζζηία ζηδ θεζημονβία αανέμξ ηαοζίιμο 

 Καθφηενδ απυδμζδ ηαοζίιμο ζηδκ ηαηδβμνία ημο 

 Υαιδθυηενεξ εηπμιπέξ ηζκδηήνςκ πςνίξ πνυζεεημ ελμπθζζιυ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 63: Γζάβναιια ηαπφηδηαξ – εηπμιπχκ NOx ιδπακήξ caterpillar VM43C 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ GE LM 2500 

 

Σμ General Electric LM2500 είκαζ έκαξ αζμιδπακζηυξ ηαζ εαθάζζζμξ αενζμζηνυαζθμξ πμο 

πανάβεηαζ απυ ηδκ GE Aviation (https://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric_LM2500).  

Ο εαθάζζζμξ αενζμζηνυαζθμξ LM2500 είκαζ έκαξ ηζκδηήναξ ορδθήξ απυδμζδξ απθμφ 

ηφηθμο, πμο πνμένπεηαζ απυ ημοξ ηζκδηήνεξ αενμζηαθχκ GE 'CF6-6, απμηεθείηαζ απυ 

έκακ ακαδεοηήνα αενίμο, έκακ ζηνυαζθμ ζζπφμξ, πνμζανιμζιέκεξ ακηθίεξ ηαοζίιμο ηαζ 

θζπακηζημφ, ζφζηδια εθέβπμο ηαοζίιμο ηαζ ηαπφηδηαξ, ζοκαθή ηιήιαηα εζζυδμο ηαζ 

ελάηιζζδξ ηαζ ζοζηήιαηα θίπακζδξ ηαζ ζάνςζδξ. ηαεχξ ηαζ ζημζπεία εθέβπμο ηαζ 

ζοζηεοέξ βζα ηδκ εηηίκδζδ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ηζκδηήνα. 

Ζ βεκκήηνζα αενίμο LM2500 απμηεθείηαζ απυ ζοιπζεζηή 16 ζηαδίςκ, 18: 1 ζοιπζεζηήξ 

ακαθμβίαξ πίεζδξ ιε επηά ζηάδζα ιεηααθδηχκ ζηάηδ ηαζ πηενφβζα εζζυδμο, έκα πθήνςξ 

δαηηοθζμεζδέξ ηαοζηήνα ιε ελςηενζηά ημπμεεηδιέκα αηνμθφζζα ηαοζίιμο ηαζ έκακ 

αενυροηημ αενζμρφηηδ ορδθήξ πίεζδξ δφμ ζηαδίςκ μ μπμίμξ μδδβεί ημκ ζοιπζεζηή ηαζ ημ 

ηζαχηζμ ηαποηήηςκ. Έκαξ αενυαζθμξ ακειζζηήναξ παιδθήξ πίεζδξ έλζ ζηαδίςκ, μ μπμίμξ 

ηζκείηαζ απυ ηδ νμή ηαοζαενίςκ ορδθήξ ζζπφμξ ηδξ βεκκήηνζαξ αενίμο, μδδβεί ημκ άλμκα 

ελυδμο ημο εαθάζζζμο αενζμζηνυαζθμο. 

Ο ηζκδηήναξ lm2500 δζαεέηεζ ηα αηυθμοεα: απθή ανενςηή ζπεδίαζδ, οθζηά ακεεηηζηά ζηδ 

εαθάζζζα δζάανςζδ ηαζ εθάπζζημ ιέβεεμξ, αάνμξ ηαζ απαζηήζεζξ πχνμο βζα ηδκ 

παναβςβή ζππμδφκαιδξ. Σμ lm2500 πνμζθένεζ ορδθή εενιζηή απυδμζδ ηαζ παιδθή 

ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ηαζ αένα ακά ζππμδφκαιδ. 

Πνυζθαηα, μζ αολακυιεκεξ απαζηήζεζξ βζα ηζκδηήνεξ παιδθμφ αάνμοξ ηαζ ορδθήξ ζζπφμξ 

ζηδ αζμιδπακία πεηνεθαίμο ηαζ θοζζημφ αενίμο μδήβδζακ ηδκ GE ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ 

ελεζδζηεοιέκδξ έηδμζδξ βζα πνήζδ ζηδ εάθαζζα. Αοηή δ έηδμζδ FPSO είκαζ εθαθνφηενδ 

ηαζ πζμ ζοιπαβήξ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ηυζμ βζα παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ υζμ ηαζ 

βζα απεοεείαξ μδήβδζδ ζοιπζεζηχκ. 

Σμ LM2500 ηαηαζηεοάγεηαζ ζηδκ Ηαπςκία απυ ηδκ Ishikawajima-Harima, ζηδκ Ηκδία απυ 

ηδκ HAL, ηαζ ζηδκ Ηηαθία απυ ηδκ Avio . 

Σμ LM2500 δζαηίεεηαζ ζε 3 δζαθμνεηζηέξ εηδυζεζξ: (https://www.gepower.com/gas/gas-

turbines/lm2500) 

Σμ LM2500 πανάβεζ 33,600 ίππμοξ (25,060 kW) ιε εενιζηή απυδμζδ 37% ζηζξ ζοκεήηεξ 

ISO. Όηακ ζοκδοάγεηαζ ιε ιζα δθεηηνζηή βεκκήηνζα, πανάβεζ 24 MW δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ 

ζηα 60 Hz ιε εενιζηή απυδμζδ 36 ημζξ εηαηυ ζε ζοκεήηεξ ISO. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_turbine&usg=ALkJrhjiW4KbFKfCkBH-a3jqGIn7aDyEUQ
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Electric_LM2500
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/IHI_Corporation&usg=ALkJrhjqf-sP0pHLQlkVet54uh7XOoWTkw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hindustan_Aeronautics_Limited&usg=ALkJrhjQiUnkcOmQhb4GUBrxiTVuiF_KEA
https://en.wikipedia.org/wiki/Avio_S.p.A.
https://www.gepower.com/gas/gas-turbines/lm2500
https://www.gepower.com/gas/gas-turbines/lm2500
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Ζ αεθηζςιέκδ έηδμζδ LM2500 + ηδξ ηνίηδξ βεκζάξ ημο ζηνμαίθμο πνμζθένεζ 40.500 shp 

(30.200 kW) ιε εενιζηή απυδμζδ 39% ζηζξ ζοκεήηεξ ISO. Όηακ ζοκδοάγεηαζ ιε ιζα 

δθεηηνζηή βεκκήηνζα, πανάβεζ 29 MW δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ζηα 60 Hz ιε εενιζηή 

απυδμζδ 38% ζε ζοκεήηεξ ISO. 

Ζ ηεθεοηαία έηδμζδ ηδξ 4δξ βεκζάξ LM2500 + G4 εζζήπεδ ημ Νμέιανζμ ημο 2005 ηαζ 

πανάβεζ 47.370 shp (35.320 kW) ιε εενιζηή απυδμζδ 39,3% ζηζξ ζοκεήηεξ ISO. 

Οζ ζηνυαζθμζ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζε δζάθμνεξ εθανιμβέξ, υπςξ ζε πμθειζηά πθμία ηςκ 

Ζ.Π.Α. ηαζ ζε ανζειυ άθθςκ παβηυζιζςκ καοηζηχκ, οδνμπηένοβεξ, αενυζηνςικα ηαζ 

ηαπφπθμα. Απυ ημ 2004, πενζζζυηενμζ απυ πίθζμοξ αενζμζηνυαζθμζ LM2500 / LM2500 + 

θεζημονβμφκ βζα πενζζζυηενμοξ απυ 29 δζεεκείξ καοηζημφξ. 

Πνυζθαηα, μζ αολακυιεκεξ απαζηήζεζξ βζα ηζκδηήνεξ παιδθμφ αάνμοξ ηαζ ορδθήξ ζζπφμξ 

ζηδ αζμιδπακία πεηνεθαίμο ηαζ θοζζημφ αενίμο μδήβδζακ ηδκ GE ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ 

ελεζδζηεοιέκδξ έηδμζδξ βζα πνήζδ ζηδ εάθαζζα. Αοηή δ έηδμζδ FPSO είκαζ εθαθνφηενδ 

ηαζ πζμ ζοιπαβήξ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ηυζμ βζα παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ υζμ ηαζ 

βζα απεοεείαξ μδήβδζδ ζοιπζεζηχκ, π.π. βζα ηδ ζοιπίεζδ ημο θοζζημφ αενίμο πμο 

ελένπεηαζ ζε αβςβμφξ. 
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ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 

 οκμθζηή εοεθζλία 

Με ηδκ ζηακυηδηα δζπθμφ ηαοζίιμο, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ λδνήξ 

παιδθήξ εηπμιπήξ νφπςκ (DLE) ή ηδξ λεπςνζζηήξ δαηηοθζμεζδμφξ ηαφζδξ (SAC), δ 

μζημβέκεζα LM2500 ζπεδζάζηδηε βζα εοεθζλία απυ ημ έδαθμξ.  

 

 Δπζδυζεζξ πμο πανέπμκηαζ 

Λεζημονβεί ηαθά βζα πενζαίεξ ηαζ οπενάηηζεξ ιδπακζηέξ ηζκήζεζξ, παναβςβή δθεηηνζηήξ 

εκένβεζαξ ζημ ενβμζηάζζμ, εθανιμβέξ πεηνεθαίμο ηαζ αενίμο ηαζ πμθθά άθθα.  

 

 Έλμδμξ ζζπφμξ 22-24 MW 

 Πθήνδξ ζζπφξ εκηυξ 10 θεπηχκ 

 Βέθηζζηδ απθή απυδμζδ ζηδκ ηθάζδ - έςξ ηαζ 36% 

 Τρδθή εενιζηή απυδμζδ ηαζ παιδθή ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ηαζ αένα ακά 

ζππμδφκαιδ 

 Σμ ιζηνυ ζπμκδοθςηυ απμηφπςια ελμζημκμιεί πχνμ ηαζ αολάκεζ ηδκ απυδμζδ 

 Υαιδθέξ εηπμιπέξ ηαζ ιείςζδ εηπμιπχκ NOx ιε ηαφζδ DLE ή SAC 

 Αλζμπζζηία ιεβαθφηενδ απυ 99% 

 Γζαεεζζιυηδηα ιεβαθφηενδ απυ 98% 

 DLE NOx 15 ppm 

 Απθή ανενςηή ζπεδίαζδ ιε οθζηά ακεεηηζηά ζηδ εαθάζζζα δζάανςζδ 

 Δθάπζζημ ιέβεεμξ, αάνμξ ηαζ απαζηήζεζξ πχνμο βζα ηδκ παναβςβή ζππμδφκαιδξ 

 Απμδεδεζβιέκδ ζηακυηδηα βζα βνήβμνδ εηηίκδζδ (<10 θεπηά) ηαζ θεζημονβμφκ ζε 

πμθφ ηοηθζηά πενζαάθθμκηα. 

 Μεζςιέκμ NOx (<15 ppm) ιε ημκ ηαοζηήνα DLE.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ SULZER ΣΤΠΟ - Z 

Μζα ααθαίδα ελαβςβήξ ιε βςκία ηαείζιαημξ 45 ιμζνχκ, δ μπμία επζηοβπάκεζ: ηαθφηενδ 

ρφλδ πςνίξ ιείςζδ ηδξ ιδπακζηήξ ηαζ εενιζηήξ αζθάθεζαξ ιε ορδθυηενμ θμνηίμ ηζκδηήνα 

ηαζ ιέβζζηδ πίεζδ ηοθίκδνμο. ηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηά ηαείζιαηα ελαζηίαξ ιζαξ εονφηενδξ 

πενζμπήξ ηαεζζιάηςκ (Wilbur & Wight,1984). 

Ζ κέα βεκζηή ανπή ρφλδξ ειαυθμο-ακαδεοηήνα ημο Sulzer, ζηδκ μπμία ημ ζοιααηζηυ 

απμηέθεζια ημο δμκδηή ζημ ζηέιια ημο ειαυθμο ζοιπθδνχκεηαζ ιε ρεηαζιμφξ 

πεηνεθαίμο πμο ρεηάγμκηαζ ιέζς ηςκ αηνμθοζίςκ. Αοηυ πνμζθένεζ πθεμκεηηήιαηα ζηδκ 

εθάηηςζδ ηςκ εενιμηναζζχκ ημο ζηεθέπμοξ ημο ειαυθμο, ειπμδίγμκηαξ έηζζ ημκ 

ζπδιαηζζιυ άκεναηα ηαζ απμηηχκηαξ έκα αεθηζςιέκμ απμηέθεζια πθοζίιαημξ. 

Μζα κέα έηδμζδ ηδξ πφθδξ απμαθήηςκ ζηδκ πμθθαπθή ελαβςβήξ ηαοζαενίςκ πνζκ απυ 

ημκ ζηνυαζθμ, ελαζθαθίγμκηαξ ηαθφηενδ ακηζζημίπζζδ ιεηαλφ ημο ηζκδηήνα ηαζ ημο 

οπενζοιπζεζηή ιε ηδκ αολδιέκδ μκμιαζηζηή ζζπφ. 

 

 Πεξηζηξεθόκελν έκβνιν 

Έκα ηθαζζηυ παναηηδνζζηζηυ ηςκ ηζκδηήνςκ ηφπμο Sulzer Z πμο δζαηδνμφκηαζ ζε 

δζαδμπζηέξ βεκζέξ είκαζ ημ πενζζηνεθυιεκμ έιαμθμ. Ο Sulzer ηαημπφνςζε ηδκ ζδέα ημ 1937 

ιεηά απυ δμηζιέξ ζε ανηεημφξ ενεοκδηζημφξ ηζκδηήνεξ ιε μπέξ ηοθίκδνςκ απυ 90 mm 

έςξ 420 mm, βεβμκυξ πμο επζαεααίςζε ηα εζδζηά πθεμκεηηήιαηα πμο πνμζθένμκηαζ βζα 

ηζκδηήνεξ ειαμθμθυνςκ ημνιχκ ορδθήξ θυνηςζδξ. Έκαξ μδμκηςηυξ ηνμπυξ ιεηαηνέπεζ 

ηδκ ηίκδζδ ηαθάκηςζδξ ηδξ νάαδμο ζφκδεζδξ ζε ιζα μιαθή πενζζηνμθή ημο ειαυθμο. Ζ 

ζοκδεηζηή νάαδμξ έπεζ έκα ζθαζνζηυ ιζηνυ άηνμ πμο επζηνέπεζ πενίπμο 40% πενζζζυηενδ 

πενζμπή εδνάκμο απυ έκα νμοθειάκ πείνμο (Woodyard,2004). 

Σμ πενζζηνεθυιεκμ έιαμθμ οζμεεηήεδηε ηεθζηά βζα ημκ ζπεδζαζιυ ηφπμο Z, ημ μπμίμ 

εζζήπεδ βζα πνχηδ θμνά ζε δίπνμκεξ θυνιεξ ημ 1964. Ζ ζδέα πανέιεζκε ιμκαδζηή ζημοξ 

ηζκδηήνεξ Z ιέπνζ ηδκ οζμεέηδζή ηδξ ημ 1995 βζα ημ ιμκηέθμ ιέζδξ ηαπφηδηαξ VA55 ιε 

δζάιεηνμ 550 mm. (Ο Ηηαθυξ ζπεδζαζηήξ επςθεθήεδηε απυ ιζα ζοιθςκία ιεηαθμνάξ 

ηεπκμθμβίαξ ιε ημκ Sulzer, ηαζ μζ δφμ ανβυηενα έβζκακ ιέθδ ηδξ Wärtsilä Corporation). 

Γζα ηδκ πενζζηνμθή ημο ειαυθμο, δ νάαδμξ ζφκδεζδξ είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε δφμ ιάκδαθα 

ημπμεεηδιέκα εθαθνχξ έλς απυ ημ ηέκηνμ ημο ζθαζνζημφ ιζηνμφ άηνμο εδνάκμο. Όηακ δ 

ζοκδεηζηή νάαδμξ εηηεθεί ηδκ ηαθακηεουιεκδ ηίκδζδ ηδξ ζε ζπέζδ ιε ημ έιαμθμ, μζ 

ιακδάθεξ πνμζδίδμοκ ιία δζαημπηυιεκδ πενζζηνμθζηή ηίκδζδ ζε έκα μδμκηςηυ πείθμξ, 

απυ ημ μπμίμ ιεηαδίδεηαζ ζημ έιαμθμ ιε έκα δαηηοθζμεζδέξ εθαηήνζμ. Ζ εφηαιπηδ 
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ζφκδεζδ δζαηδνεί ηζξ δοκάιεζξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ πενζζηνμθή ημο ειαυθμο ζε 

ζηαεενά παιδθή ζηάειδ. 

 

Δηθόλα 64 θαη ρήκα 13 : Πενζζηνεθυιεκμ έιαμθμ ηαζ δζάβναιια ηαπφηδηαξ- ζηνμθχκ 

 

Ο Sulzer παναεέηεζ ηα αηυθμοεα πθεμκεηηήιαηα ημο πενζζηνεθυιεκμο ειαυθμο: 

 Αηυιδ ηαζ δ ηαηακμιή ηδξ εενιμηναζίαξ βφνς απυ ημ ζηέιια ημο ειαυθμο ηαεχξ 

δεκ οπάνπμοκ ζοβηεηνζιέκεξ γχκεξ εζζυδμο ηαζ ελυδμο. 

 Μζηνή ηαζ ζοιιεηνζηή παναιυνθςζδ απυ έκα έδνακμ ημνοθήξ ιε ζπεηζηά ιεβάθδ 

επζθάκεζα ηαζ ζθαζνζηυ ζπεδζαζιυ. 

 Οζ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ ζηεβακμπμίδζδξ ηαζ ενβαζίαξ ηςκ δαηηοθίςκ ειαυθμο 

επεζδή μζ ιζηνέξ, ζοιιεηνζηέξ παναιμνθχζεζξ ημο ειαυθμο επζηνέπμοκ ηδ πνήζδ 

ημο ιζηνυηενμο δζαφθμο θεζημονβίαξ ιεηαλφ ημο ειαυθμο ηαζ ηδξ επέκδοζδξ ημο 

ηοθίκδνμο. 

 Υαιδθή ηαζ ζηαεενή ηαηακάθςζδ θζπακηζημφ εθαίμο επεζδή ηα ιζηνά ακμίβιαηα 

θεζημονβίαξ ημο ειαυθμο εθαπζζημπμζμφκ ημ πηφπδια ημο ειαυθμο ηαζ απμθεφβμοκ 

ηδκ ακάβηδ βζα ημ παναδμζζαηυ ιαλζθάνζ θαδζμφ, επζηνέπμκηαξ έηζζ ζημ δαηηφθζμ 

απμλέζεςξ θαδζμφ κα ανίζηεηαζ ζημ ηάης άηνμ ημο ηαθφιιαημξ ημο ειαυθμο. 

 Καθή πενζεχνζα βζα δοζιεκείξ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ ιε ημκ ιζηνυηενμ ηίκδοκμ 

ειθάκζζδξ ζπαζιχκ επεζδή ημ ηάθοιια ημο ειαυθμο ημο βηνζ ζζδήνμο ζηνέθεηαζ 

πάκημηε ζε έκα θνέζημ ηιήια ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ επέκδοζδξ ημο ηοθίκδνμο. 
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ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

Πίλαθαο 33: Πίκαηαξ ηεπvζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ιδπακήξ sulzer Z40 

ΜΖΥΑΝΖ Z40 

Μέβζζηδ Σαπφηδηα [rev/min] 560 

Έλμδμξ ηοθίκδνμο [kW] 550 

Μέζδ απμηεθεζιαηζηή πίεζδ ΜEP [bar] 19,54 

Ανζειυξ ηοθίκδνςκ ζε ιδπακέξ ζε ζεζνά 6 KAI 8 

Ανζειυξ ηοθίκδνςκ ζε ιδπακέξ ζε V 10,12,14,16,18 

 

Πίλαθαο 34: Πίκαηαξ ηεπvζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ιδπακήξ sulzer ZΑ40S 

ΜΖΥΑΝΖ Z40AS 

Οκμιαζηζηή ζζπφξ [kW]/ ηφθζκδνμ[rpm] 750/510 

ΜEP[bar] 25,1 

Μέζδ ηαπφηδηα ειαυθμο [m/s] 9,5 

Ανζειυξ ηοθίκδνςκ ζε ιδπακέξ ζε ζεζνά 6 KAI 8 

Ανζειυξ ηοθίκδνςκ ζε ιδπακέξ ζε V 12,14,16,18 

Εχκδ ζζπφμξ [kW] 4500-13500 
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SULZER ΚΗΝΖΣΖΡΔ ZA40 ΚΑΗ ZA40S 

 

 

Δηθόλα 65: Κζκδηήναξ sulzer ZA40s 

 

Σμ ηνέπμκ πνυβναιια ZA40S απεθεοεενχκεηαζ ιε μκμιαζηζηή ζζπφ 750 kW / ηφθζκδνμ 

ζηα 510 ζ.α.θ. ιε ιέζδ απμηεθεζιαηζηή πίεζδ 25,1 bar ηαζ ιέζδ ηαπφηδηα ειαυθμο 

9,5m/s. Έλζ, μηηχ ηαζ εκκέα in-line ηαζ V12, 14, 16 ηαζ 18-ηφθζκδνμ ιμκηέθα ηαθφπημοκ ιζα 

γχκδ ζζπφμξ απυ 4500 kW ζε 13 500 Kw (Woodyard,2004). Ο ζηνμθαθμεάθαιμξ είκαζ 

ηαηαζηεοαζιέκμξ βζα ηζκδηήνεξ ζε ζεζνά, εκχ μζ εηδυζεζξ ηφπμο V δζαεέημοκ 

ιμκμηυιιαημ ποημζίδδνμ.  

Ο ανπζηά ηαηαζηεοαζιέκμξ ζπεδζαζιυξ δφμ ηειαπίςκ ημο πθαζζίμο ηζκδηήνα Z, 

ακηζηαηαζηάεδηε απυ έκα ιμκυηθςκμ πφηεοια βζα ιμκηέθα ZA40 ηαζ ZA40S ζε ζεζνά, 

υπςξ ήηακ πάκηα πνυηοπμ βζα ημοξ ηζκδηήνεξ V. 

Ζ ακςιαθία ηδξ θεμνάξ ηςκ ηοθίκδνςκ είπε ανπζηά ζοκακηδεεί ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ 

ημο 1970 απυ ημοξ πνχημοξ ηζκδηήνεξ Z40 πμο ηαίκε ιεζηηά ή αανφ ιαγμφη ιε αολδιέκδ 

πενζεηηζηυηδηα ζε εείμ ζε φρμξ ίζμ ιε ημ ακχηενμ κεηνυ ζδιείμ ηςκ δαηηοθίςκ ειαυθμο. 

Αοηή δ θεμνά εα ιπμνμφζε κα μνζζηεί ςξ ημπζηή δζάανςζδ παιδθήξ εενιμηναζίαξ δ 

μπμία ακηζιεηςπίζηδηε ιε έκα δζάθοια ηεζζάνςκ ζηαδίςκ: ελαζθάθζζδ επανημφξ 

αθηαθζηυηδηαξ ημο θζπακηζημφ εθαίμο. ηνμπμπμζδιέκδ θίπακζδ ηοθίκδνςκ, ορδθυηενδ 

εενιμηναζία κενμφ ρφλδξ, ηαζ αολδιέκδ εενιμηναζία ημίπμο ημο ηοθζκδνζημφ 

πενζαθήιαημξ απυ ιζα ηνμπμπμζδιέκδ δζάηαλδ ρφλδξ δζάηνδζδξ ιε ημπζημφξ ιμκςηζημφξ 

ζςθήκεξ. (Οζ πεζνζζηέξ παθαζυηενςκ ηζκδηήνςκ Z40 πνμζέθενακ ιμκςηζηά ζεη ζςθήκςκ, 

ιαγί ιε ηαηάθθδθεξ δζαηάλεζξ ημπμεέηδζδξ, βζα ακαηαηαζηεοή ηςκ αοεεκηζηχκ 
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ηοθζκδνζηχκ επεκδφζεςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ βεκζηήξ επζζηεοήξ). Σα ιεηαβεκέζηενα 

απμηεθέζιαηα ηδξ οπδνεζίαξ έδεζλακ υηζ ηα ιέηνα αοηά ιείςζακ ηδ δζάανςζδ παιδθήξ 

εενιμηναζίαξ ζε αιεθδηέα (ακ οπάνπεζ) πμζυηδηα ( Wilbur & Wight,1984). 

 
 

Δηθόλα 66: Κζκδηήναξ Sulzer ZA40S πμο δείπκεζ ημ πενζζηνεθυιεκμ έιαμθμ, ημκ πθήνδ 
πχνμ ρφλδξ ηαζ ημκ ελαενζζιυ. 

 

Έκα ηνμπμπμζδιέκμ οθζηυ δαηηοθίμο Ο (πμο ιεηααθήεδηε ζε πμζυηδηα πονζηίμο ηαζ ιζα 

ηαηάθθδθδ πμζυηδηα εθαζημιενμφξ θεμνίμο, υπςξ ημ Viton) οζμεεηήεδηε βζα ημκ πχνμ 

κενμφ ρφλδξ ηδξ ηοθζκδνζηήξ επέκδοζδξ ιεηά απυ δζαννμή ιενζηέξ ιμκάδεξ. Σμ λδνυ 

ηαηχηενμ ιζζυ ηδξ επέκδοζδξ ζπεδυκ ελαθείθεζ ημκ ηίκδοκμ δζαννμήξ κενμφ ζημ 

ζηνμθαθμεάθαιμ ηαζ ηδ ιυθοκζδ ημο θζπακηζημφ εθαίμο. 

Οζ οδνυροηηεξ ηεθαθέξ ηζκδηήνςκ Z40, ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ ποημζίδδνμ, ιε δζπθυ 

ποειέκα, είπακ ηαθή απυδμζδ. Ονζζιέκεξ νςβιέξ, ςζηυζμ, πνμηθήεδηακ είηε απυ 

εθαηηχιαηα πφηεοζδξ ηαζ ιδπακζηήξ επελενβαζίαξ είηε απυ ηδκ πνμιήεεζα ακηαθθαηηζηχκ 

πμο δεκ πνμμνίγμκηακ βζα ηζκδηήνεξ ιε ηζξ ιεηαβεκέζηενεξ, ορδθυηενεξ ελυδμοξ. Σμ οθζηυ 

βζα ημοξ δαηηοθίμοξ Ο ηςκ ηαεζζιάηςκ ηςκ ααθαίδςκ ηαζ ηςκ μδδβχκ ιεηααθήεδηε 

επίζδξ ζε ηαηάθθδθδ πμζυηδηα εθαζημιενμφξ θεμνίμο, ηαζ ηα δφμ ιε ηαθά απμηεθέζιαηα. 

Οζ ηοθζκδνμηεθαθέξ ηςκ ηζκδηήνςκ ZA40 ηαζ ZA40S ρφπμκηαζ ιε ρφλδ. 

Οζ ιεηνμφιεκεξ παναιμνθχζεζξ ηάης απυ ημ θμνηίμ αενίςκ είκαζ ιυκμ ημ έκα ηνίημ 

εηείκςκ ηδξ ζοιααηζηήξ ηεθαθήξ δζπθμφ ποειέκα ηαζ μζ ιδπακζηέξ ηαηαπμκήζεζξ 

ανέεδηακ επίζδξ παιδθέξ ζηδκ ίδζα ακαθμβία. 

Οζ δζαδνμιέξ ρφλδξ επζηνέπμοκ ιζα μιμζυιμνθδ νφειζζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ιέζα ζε 

θίβμοξ ααειμφξ ζηδκ επζεοιδηή παιδθή ζηάειδ. Ζ πνμηφπημοζα παιδθή εενιζηή 
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παναιυνθςζδ ηαεχξ ηαζ δ ορδθή ιδπακζηή αηαιρία εκζζπφμοκ ηδκ ηαθή ζθνάβζζδ ηδξ 

έδναξ ηδξ ααθαίδαξ ιε ηδ αέθηζζηδ ιεηαθμνά εενιυηδηαξ ζηα ηαείζιαηα ηδξ ααθαίδαξ 

ελαβςβήξ. 

Ζ απμδεδεζβιέκδ ζδέα πενζζηνεθυιεκμο ειαυθμο δζαηδνήεδηε βζα ημοξ ηζκδηήνεξ ZA40 

ηαζ ZA40S, αθθά επςθεθήεδηε απυ ηδκ απθμφζηεοζδ, δ ρφλδ ημο ημνυκμο εζζήπεδ 

επίζδξ. Μζα αεθηζζημπμζδιέκδ δζάηαλδ ηςκ μπχκ ρφλδξ ιείςζε ηζξ ηαηαπμκήζεζξ ηαηά 

πενίπμο 10% ιε πναηηζηά ηαιία αθθαβή ζηζξ εενιμηναζίεξ ηδξ ζηεθάκδξ. Ζ μοζζαζηζηά 

εκζζποιέκδ πενζθένεζα πμο έπεζ ζηενεςεεί ιε ηδκ ρφλδ ηδξ μπήξ έπεζ επίζδξ ςξ 

απμηέθεζια ιεζςιέκδ εενιζηή παναιυνθςζδ ηδξ ζηεθάκδξ ηαζ ζοκεπχξ αεθηζςιέκεξ 

ζοκεήηεξ ενβαζίαξ ηυζμ βζα ημ έιαμθμ υζμ ηαζ βζα ημοξ δαηηοθίμοξ.  

Ο επάκς δαηηφθζμξ ημο ειαυθμο ZA40S δζαεέηεζ επζθακεζαηή επζθάκεζα ιε επζηάθορδ 

πθάζιαημξ Sulzer, εκχ μζ υρεζξ ηίκδζδξ ηςκ άθθςκ δφμ δαηηοθίςκ είκαζ επζπνςιζςιέκεξ. 

Καζ μζ ηνεζξ δαηηφθζμζ είκαζ δζαιμνθςιέκμζ ζε ζπήια αανεθζμφ βζα κα πνμςεήζμοκ ηδκ 

ανπζηή θεζημονβία ηαζ βζα κα απμθεοπεεί δ ακάβηδ κα αημκζζημφκ μζ ελμιαθοκεείζεξ 

επεκδφζεζξ ηοθίκδνςκ ζηζξ βεκζηέξ επζζηεοέξ. (Ζ πθήνδξ ζεζνά δαηηοθίςκ ειαυθμο ηαζ 

δαηηοθίςκ απμλέζεςξ εα πνέπεζ επμιέκςξ κα ακηζηαηαζηαεεί ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

επζεεχνδζδξ ημο ειαυθμο). Οζ πθεονέξ ηςκ δαηηοθίςκ ηαζ μζ αοθαηχζεζξ ημοξ είκαζ 

επίζδξ επζπνςιζςιέκεξ. Έκαξ ζοκδοαζιυξ ηοθίκδνςκ ιε πενζζηνεθυιεκα έιαμθα ηαζ 

εκζζποιέκςκ ιε πθάζια δαηηοθίςκ ειαυθςκ πνμάβεζ παιδθά πμζμζηά θεμνάξ ηαζ 

ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ ειαυθςκ, ακαθένεζ μ Sulzer. Ζ πενζζηνμθή ηαζ δ αιεθδηέα 

παναιυνθςζδ πμο μθείθεηαζ ζημ ζθαζνζηυ άκς άηνμ, ηαεχξ ηαζ δ ιδ ιεηάδμζδ ηςκ 

δοκάιεςκ αενίμο ιέζς ηδξ θμφζηαξ ημο ειαυθμο ποημζζδήνμο, οπμβνάθμοκ ιζα ιζηνή 

απυζηαζδ απυ ηδ θμφζηα (Compton,1997). 

Ζ ζοκδεηζηή νάαδμξ ιε ημ ηάης ιένμξ εαθάζζζμο ηφπμο δζαεέηεζ ιεβάθεξ δζαιέηνμοξ 

ζηνμθαθμθυνμο ηαζ οδναοθζηά ζθζπηά ηανθζά βζα εφημθδ ζοκηήνδζδ. δεκ είκαζ 

απαναίηδηδ δ πανειαμθή ιε ημ έδνακμ ημο ηάης άηνμο ζηζξ επζζηεοέξ ημο ειαυθμο. 

Μπμνμφκ κα εθανιμζημφκ εθαζηζηά βζα κα επζηεοπεμφκ μζ δζαθμνεηζημί θυβμζ ζοιπίεζδξ 

βζα ηνεζξ επζθμβέξ νφειζζδξ ηζκδηήνα. 

Ζ ηαθά απμδεδεζβιέκδ δζάηαλδ ααθαίδαξ ελαβςβήξ πμο ελεοβεκίζηδηε βζα πμθθά πνυκζα 

ζημοξ ηζκδηήνεξ Z40 ηαζ ZA40 ηαζ δζαηδνήεδηε βζα ηζξ ZA40S. 

Νζιμκζηέξ ααθαίδεξ ελαβςβήξ ιε πενζζηνεθυιεκμοξ ηοθίκδνμοξ ηαζ οδνυροηηα έδνακα 

ααθαίδςκ αθθά πςνίξ ηθςαμφξ ααθαίδςκ. Ζ ορδθυηενδ αηαιρία ηδξ ηοθζκδνμηεθαθήξ 

ηεθαθήξ ηαζ ηα βεκζηά παιδθυηενα επίπεδα εενιμηναζίαξ απυ ημ εκζζποιέκμ ζφζηδια 

οπενζοιπίεζδξ αεθηίςζακ πεναζηένς ηζξ ζοκεήηεξ ζηεβακμπμίδζδξ ηςκ ααθαίδςκ 
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ελαβςβήξ ζημ ZA40S. οκεπχξ ελαζθαθίζηδηακ ιεβαθφηενεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ ιεηαλφ 

ηςκ βεκζηχκ επζζηεοχκ, ιε ηα δζαζηήιαηα κα ζοιπίπημοκ ιε εηείκα βζα ημ έιαμθμ. 

Μζα κέα βεκεά νμοθειάκ ηφπμο δζιεηαθθζημφ ηνάιαημξ αθμοιζκίμο / ηαζζζηένμο εζζήπεδ 

βζα ηα ηφνζα ηαζ ηα ηάης έδνακα ηςκ ηζκδηήνςκ ZA40 ηαζ ZA40S. Αοημί μζ ηφπμζ ηφπμο 

"Rillenlager" ηαζ δζιεηαθθζηχκ δζακέιμκηαζ ιε ηδκ παναδμζζαηή επζηάθορδ ημο 

πνμδβμφιεκμο ηνζιεηαθθζημφ ηφπμο βζα κα δχζμοκ ηα αηυθμοεα ακαθενυιεκα μθέθδ: 

παναηεηαιέκδ ακημπή ζηδκ ηυπςζδ ηαζ εκζςιαηςζζιυηδηα. ηαθφηενδ ακημπή ζηδ θεμνά 

βζα θεζημονβία ιε αανέα ηαφζζια. αεθηζςιέκδ ημπζηή αοημεεναπεία ηαζ ζοιπενζθμνά 

έηηαηηδξ ακάβηδξ · ηαζ ηαθφηενδ πνμζανιμζηζηυηδηα ιεηά απυ επζεεςνήζεζξ. 

Ζ θυνηζζδ ημο ζθαζνζημφ άηνμο ημνοθήξ πανέιεζκε ηαηά 15-20% παιδθυηενδ απυ εηείκδ 

εκυξ ζοιααηζημφ ζπεδζαζιμφ ηανθζηζχκ. 

Σμ ιεβάθμ άηνμ ηδξ γεφλδξ ZA40 ηαζ ZA40S δζεονφκεδηε επίζδξ απυ ημ ζπέδζμ Z40, ιε 

απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηςκ δοκαιζηχκ ηάζεςκ ηαηά 20% πενίπμο. Οζ αίδεξ ζθίββμκηαζ 

οδναοθζηά βζα εοημθυηενεξ ηαζ πζμ βνήβμνεξ δζαδζηαζίεξ ζοκηήνδζδξ. 

Γζα ηάεε ηφθζκδνμ πανέπμκηαζ ακηθίεξ ρεηαζιμφ ηαοζίιμο εθεβπυιεκεξ ιε έθζηα, ιε 

δζαννμή ηαοζίιμο ζημ θάδζ θίπακζδξ πμο ειπμδίγεηαζ απυ έκα θνάβια θαδζμφ ζημ 

ηαηχηενμ άηνμ ημο πζηςκίμο ειαυθμο. Ακάθμβα ιε ηδκ εθανιμβή ημο ηζκδηήνα, ιπμνμφκ 

κα επζθεβμφκ άηνα εθέβπμο έθζηαξ βζα ζηαεενυ ή ιεηααθδηυ πνμκζζιυ έβποζδξ (CIT ή 

VIT). Ζ απθή δζάηαλδ αναπέςκ ζςθήκςκ ηαοζίιμο ορδθήξ πίεζδξ ζηζξ ααθαίδεξ 

ρεηαζιμφ, ιαγί ιε ηδκ ηοηθμθμνία ημο πνμεενιακεέκημξ ιαγμφη ιέπνζ ημ επίπεδμ ηςκ 

ακηθζχκ, ζοκηδνεί ηδκ ηαεδιενζκή θεζημονβία ημο πνμαθήιαημξ ζε αανζά ηαφζζια (ιε 

ηαηάθθδθδ ηοηθμθμνία ηαζ πνμεένιακζδ). 

Οζ ααθαίδεξ έβποζδξ είκαζ ελμπθζζιέκεξ ιε αηνμθφζζα ηφπμο ιακζηζμφν πμο ρφπμκηαζ ιε 

βθοηυ κενυ ηαζ είκαζ εθμδζαζιέκα ιε ζηνμββοθειέκεξ εζςηενζηέξ άηνεξ ηςκ μπχκ 

ρεηαζιμφ. Οζ μπέξ ζπνέζ ιε ζηνμββοθειέκεξ ηνφπεξ είκαζ παναδμζζαηέξ βζα ηα 

αηνμθφζζα Sulzer ηαζ ηαηά ηα θαζκυιεκα έπμοκ ςξ απμηέθεζια έκα πζμ ζηαεενυ ζπέδζμ 

ρεηαζιμφ ζε ιεβαθφηενεξ πενζυδμοξ θεζημονβίαξ ιε ιζηνυηενμ δζάηεκμ νοειχκ έβποζδξ 

ιεηαλφ ιειμκςιέκςκ ηοθίκδνςκ. Έκα ακεεηηζηυ ζηδ δζάανςζδ οθζηυ βζα ημ πζηχκζμ 

εζζήπεδ βζα κα ακηζηαηαζηήζεζ ημ ανπζηυ οθζηυ ημο μπμίμο ημ ηαηχθθζ ηζιςνίαξ δεκ ήηακ 

ανηεηά ιεβάθμ βζα κα ακηζιεηςπίζεζ επζεέζεζξ δζάανςζδξ απυ ακεπανηχξ 

επελενβαζιέκμ κενυ ρφλδξ (ςξ απμηέθεζια ηάπμζεξ εναφζεζξ ημνοθήξ). 

Οζ επζθδπηζηέξ ηνίζεζξ ημο ειαμθέα ειθακίζηδηακ ανπζηά ζε ηζκδηήνεξ Z40 θυβς 

ακεπανημφξ ηάεανζδξ (είηε ιε ηαηαζηεοή ιε πμθφ ιζηνυ δζάηεκμ είηε ιε ιείςζδ ηδξ 

ηάεανζδξ ζε αανέα ηαφζζια ςξ απμηέθεζια ηδξ ηάζδξ ημο οθζημφ πμο πνδζζιμπμζήεδηε 

κςνίηενα κα ακαπηοπεεί ζε ορδθυηενα επίπεδα εενιμηναζίαξ). Μία αολδιέκδ απυζηαζδ 
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απυ ημ έιαμθμ ηαζ ιζα αθθαβή ζε ιζα κέα πνμδζαβναθή οθζημφ βζα ηα έιαμθα, 

οπμζηδνζγυιεκδ απυ αοζηδνυηενμ πμζμηζηυ έθεβπμ, απμδείπηδηε υηζ είκαζ ζπεδζαζηζηά 

θάνιαηα.  

Απυ επζπεζνδζζαηή άπμρδ, ηα καοπδβεία ηαζ μζ πεζνζζηέξ πνέπεζ κα ιενζικμφκ χζηε κα 

ιδκ οπάνπμοκ αδζηαζμθυβδηεξ αηαεανζίεξ ζηα ζοζηήιαηα ηαοζίιμο ηαζ θζπακηζημφ 

εθαίμο, πμο ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζε απμθοβή επζθδπηζηχκ ηνίζεςκ ημο ειαμθέα. 

Δπίζδξ ζοκζζηάηαζ δ ανβή εένιακζδ ημο ζοζηήιαημξ ηαοζίιμο ηαζ δ δζαηήνδζδ ηδξ 

ζςζηήξ ζηάειδξ εενιμηναζίαξ βζα ημ αανφ ιαγμφη πμο πνδζζιμπμζείηαζ. 

Κάπμζα ηυθθδζδ ηςκ ειαυθςκ ηδξ ακηθίαξ ηαοζίιμο ακαθένεδηε απυ έκακ αολακυιεκμ 

ζπδιαηζζιυ θάηαξ ζηδκ πθεονά ημο μδδβμφ, ακάθμβα ιε ημ ζοκδοαζιυ ημο αανφ ιαγμφη 

ηαζ ημο θζπακηζημφ εθαίμο πμο πνδζζιμπμζήεδηε. Χξ θφζδ, δ δζάηαλδ θίπακζδξ ηαζ 

θνάβιαημξ θαδζμφ επακαζπεδζάζηδηε βζα κα αολήζεζ ηδ νμή θαδζμφ ηαζ έηζζ κα ιεζχζεζ ηδκ 

ηάζδ βζα βήνακζδ ημο πεηνεθαίμο, εάκ οπάνπεζ. 

Όζμκ αθμνά ηα οδναοθζηά ζοζζςνεοιέκα έηηεκηνα ηαζ ηοθίκδνμοξ ηαοζίιμο, μνζζιέκεξ 

απμηοπίεξ ειθακίζηδηακ ανπζηά ζε ηζκδηήνεξ Z40 ςξ απμηέθεζια ηαηήξ εοεοβνάιιζζδξ 

πενζαθήιαημξ ηζκδηήνα ή ακεπανημφξ ζηθήνοκζδξ ηςκ επζθακεζχκ εηηέκηνμο. 

Αοζηδνυηενεξ πνμδζαβναθέξ ηαζ πμζμηζηυξ έθεβπμξ, ιαγί ιε εονφηενα δμκηζχκ ηαζ 

ηοθίκδνμοξ, απμηαηέζηδζακ ημ πνυαθδια. Γζα ιδ ακαζηνέρζιμοξ ηζκδηήνεξ εζζήπεδζακ 

έηηεκηνα ακηζηαηάζηαζδξ δφμ ηειαπίςκ βζα ηδκ απθμφζηεοζδ ηδξ ακακέςζδξ. 

Έκα ζφζηδια ιεηααθδημφ πνμκζζιμφ ρεηαζιμφ ηαοζίιμο (VIT) είκαζ ζηάκηαν βζα 

ηζκδηήνεξ ZA40S πμο δεκ είκαζ ελμπθζζιέκμζ ιε πφθδ απμννζιιάηςκ αένα θυνηςζδξ (αθ. 

Παναηάης). Ζ έθζηα ημο ειαυθμο ηδξ ακηθίαξ έπεζ ζπήια ηέημζμ χζηε κα αολάκεζ ημ Pmax 

ζε υθμ ημ θάζια ημο ιενζημφ θμνηίμο ηαζ έηζζ κα ιεζχκεζ ηδκ ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ιε 

ιενζηή θυνηζζδ. 

Σμ ζφζηδια ελάηιζζδξ εκυξ ζςθήκα πμο ελοπδνεηεί ημκ ηζκδηήνα ZA40S απμδίδεζ έκα 

θμβζηυ ζοκδοαζιυ ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ ημο παθιζημφ ζοζηήιαημξ (ιενζηχξ δζαηδνχκηαξ 

ηδκ ηζκδηζηή εκένβεζα ηςκ ηαοζαενίςκ) ιε ηδκ απθυηδηα εκυξ ζοζηήιαημξ ζηαεενήξ 

πίεζδξ. Αοηυ είπε ακαβκςνζζηεί ζηδ δεηαεηία ημο 1950, αθθά ιπμνμφζε κα 

πναβιαημπμζδεεί ιυκμ υηακ ηοηθμθυνδζακ ζφβπνμκμζ ηφπμζ οπενζοιπζεζηή ορδθήξ 

απυδμζδξ. Ο ζοκδοαζιυξ ημο ζηνμαζθμζοιπζεζηή, ςζηυζμ, ιπμνεί κα είκαζ απαζηδηζηυξ 

ιε ηδ αναπεία επζηάθορδ ηδξ ααθαίδαξ πμο απαζηείηαζ βζα παιδθή ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο 

ιε πθήνεξ θμνηίμ. ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ αφλδζδ ηςκ θμνηίςκ εκ ιένεζ ηαζ, επζπθέμκ, 

έκαξ οπενζοιπζεζηήξ ορδθήξ απυδμζδξ πανμοζζάγεζ ιζα έκημκδ ιείςζδ ηδξ πίεζδξ ημο 

αένα θμνηίμο ζημ ιενζηυ θμνηίμ. 
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Αοηέξ μζ δοζημθίεξ λεπενάζηδηακ ζημ ZA40S ιε ηδ πνήζδ παναηαιπηδνίςκ αενίμο 

θυνηςζδξ ηαζ ηςκ εονίδςκ εκαπυεεζδξ αένα βζα ηδ δδιζμονβία ζοζηδιάηςκ 

πνμζανιμβήξ θμνηίμο πμο ιπμνμφκ ζοπκά κα επζηνέρμοκ ζημοξ ηζκδηήνεξ κα 

λεπενάζμοκ ηδκ απυδμζδ ηςκ ζοιααηζηχκ ζοζηδιάηςκ οπενζοιπίεζδξ. 

Σμ ζφζηδια ZA40S, υπςξ ζζπονίγεηαζ μ Sulzer, ιπμνεί κα πνμζανιμζηεί χζηε κα 

πνμζθένεζ παιδθή ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ιέζς ηδξ ηακμκζηήξ ειαέθεζαξ ημο ηζκδηήνα, 

αθθά ιπμνεί επίζδξ κα πνμζανιμζηεί βζα κα απμδχζεζ ηδκ ορδθή νμπή πμο απαζηεί ημ 

ιενζηυ θμνηίμ ζηδκ πνυςζδ ηςκ παβμεναοζηζηχκ ηαζ ηςκ ιζηνχκ πμνειείςκ. 

Ακμίβμκηαξ πνμμδεοηζηά πάκς απυ 85 ημζξ εηαηυ θμνηίμ, δ πνμαζνεηζηή ααθαίδα 

απμζηνάββζζδξ επζηνέπεζ ηδ πνήζδ ορδθυηενςκ πζέζεςκ πίεζδξ βζα ιενζηυ θμνηίμ βζα 

ζδιακηζηή αεθηίςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηαοζίιμο ιε ιενζηή θυνηζζδ, απμθεφβμκηαξ ηζξ 

οπεναμθζηέξ πζέζεζξ ημο ηοθίκδνμο ζε ορδθυηενα θμνηία. 

ηδ δεηαεηία ημο 1970 ηαζ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980, μ ηζκδηήναξ Sulzer Z40 

ηαεζενχεδηε παβημζιίςξ ςξ έκαξ απυ ημοξ πζμ επζηοπδιέκμοξ ηεηνάπνμκμοξ ηζκδηήνεξ 

κηίγεθ ιέζδξ ηαπφηδηαξ. 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΟΟ ΑΦΟΡΑ ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

 

 ημ ορδθυ επίπεδμ ιδπακζηήξ αζθάθεζαξ, 

 ημ πενζζηνεθυιεκμ έιαμθμ 

 εκηαηζηά ροπεέκηα ελανηήιαηα ημο εαθάιμο ηαφζδξ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΜAN B&W V48/60 CR 

 

 

Δηθόλα 67: Κζκδηήναξ MAN B&W V48/60 CR 

 

Ο MAN 48 / 60CR είκαζ έκαξ εκηοπςζζαηυξ ηζκδηήναξ πμο ζοκδοάγεζ ηδκ ημνοθαία 

απυδμζδ, ηδ θεζημονβζηή εοεθζλία ηαζ ηδκ αλζμπζζηίαξ. Ζ ορδθή ζζπφξ ελυδμο, δ παιδθή 

ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ηαζ μζ παιδθέξ εηπμιπέξ νφπςκ ημκ ηαεζζημφκ ζδακζηυ βζα ηάεε 

είδμοξ εαθάζζζα εθανιμβή ιε ιδπακζηυ ή δθεηηνμηίκδημ ηζκδηήνα (Wilbur & Wight,1984). 

Με ημ 48 / 60CR δ MAN Diesel λεηζκάεζ ιζα κέα επμπή ζημ ζφβπνμκμ κηζγεθμηζκδηήνα. Με 

αάζδ ημκ πενζζζυηενμ απυ ελαηυζζεξ θμνέξ δμηζιαζιέκμ ηζκδηήνα 48/60, μ 48 / 60CR 

ακαπηφπεδηε βζα πνήζδ ςξ ηζκδηήναξ πνυςζδξ ζε ηνμοαγζενυπθμζα, δελαιεκυπθμζα ή 

πθμία ιεηαθμνάξ ειπμνεοιαημηζαςηίςκ. 

Με ηδ πνήζδ δθεηηνμκζηήξ έκεζδξ, ιεηααθδημφ πνμκζζιμφ ααθαίδςκ, αεθηζςιέκμο 

ζηνμαζθμζοιπζεζηή ηαζ ιε αεθηζςιέκδ ηαφζδ, ιπμνμφκ κα επζηεοπεμφκ μθμέκα 

αοζηδνυηενα πνυηοπα εηπμιπχκ ηαζ αεθηζςιέκδ απυδμζδ ιενζηήξ θυνηςζδξ (ηαπκυξ, 

SFOC) πςνίξ κα δζαηοαεφμκηαζ μζ ηζκδηήνεξ ορδθήξ δζαεεζζιυηδηαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκδξ 

ζζπφμξ. Έηζζ, ημ 48 / 60CR εέηεζ ημ κέμ πνυηοπμ ζε αοηή ηδκ ηθάζδ ηζκδηήνςκ ηαζ ςξ εη 

ημφημο απμηεθεί αθδεζκή "ηζκδηήνζα δφκαιδ" απυ ηάεε άπμρδ.(Doug Woodyard) 

Καη 'ανπήκ, δ MAN Diesel έπεζ δζαηδνήζεζ ηδ ααζζηή ζδέα ηδξ ηεπκμθμβίαξ Common Rail 

υζμ ημ δοκαηυκ απθμφζηενδ ηαζ έπεζ εκζςιαηχζεζ ηεπκζηά απμδεδεζβιέκα ζημζπεία ζημ 

ζπεδζαζιυ. Γζα πανάδεζβια, ζφιθςκα ιε αοηή ηδ θζθμζμθία, μ ζπεδζαζιυξ δεκ 

πνδζζιμπμζεί λεπςνζζηυ ηφηθςια ζεναμιδπακζζιμφ βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ ηδξ ααθαίδαξ 

έβποζδξ. Λζβυηενδ ζοκηήνδζδ είκαζ έκα απυ ηα μθέθδ ηαεχξ ηαζ ελαζνεηζηά βνήβμνμζ ηαζ 

αηνζαείξ πνυκμζ ακηίδναζδξ ημο ζοζηήιαημξ έβποζδξ. Οζ δθεηηνμκζηά εθεβπυιεκεξ 
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ααθαίδεξ έβποζδξ ανίζημκηαζ ζηδ νάβα έλς απυ ηδκ ηοθζκδνμηεθαθή, ιε απμηέθεζια 

ιεβαθφηενδ αλζμπζζηία ημο ζοζηήιαημξ ηαζ πμθφ εφημθδ ζοκηήνδζδ. Δπίζδξ, 

εκζςιαηςιέκμ ζηδκ ηεπκμθμβία CR είκαζ ηαθά απμδεδεζβιέκα ελανηήιαηα ιε ιεβάθδ 

ειπεζνία οπδνεζίαξ, υπςξ ζοιααηζηά αηνμθφζζα έβποζδξ. Με ημ 48 / 60CR ήηακ δοκαηυ 

κα ζοκδοαζημφκ ιε επακαζηαηζηυ ηνυπμ ακηζηνμουιεκεξ ελεθίλεζξ υπςξ δ "ορδθή 

ποηκυηδηα ζζπφμξ ιε παιδθή θεμνά" ηαζ "παιδθέξ εηπμιπέξ ιε παιδθή θεμνά". 

 Ο ηζκδηήναξ ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ κεχηενδ ηεπκμθμβία ζημκ ημιέα ηςκ 

πεηνεθαζμηζκδηήνςκ ιεζαίμο ιεβέεμοξ πμο θεζημονβμφκ ζε αζμιδπακζηά ιεβέεδ - ιζα 

ηεπκμθμβία πμο είκαζ έημζιδ βζα ημ ιέθθμκ. 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

Σμ 48 / 60CR είκαζ ελμπθζζιέκμ ιε ηδ κέα βεκζά ημο δμηζιαζιέκμο ζοζηήιαημξ 

δζαπείνζζδξ ηζκδηήνα MAN Diesel. Γζα πνχηδ θμνά, δ SaCoSone ηαηαζηνέθεζ υθεξ ηζξ 

θεζημονβίεξ ηδξ ζφβπνμκδξ δζαπείνζζδξ ηζκδηήνα ζε έκα μθμηθδνςιέκμ ζφζηδια. Με ηδκ 

εκζςιάηςζδ ζημκ ηζκδηήνα, ζπδιαηίγεζ ιζα ιμκάδα ιε ημ ζοβηνυηδια 

ηίκδζδξ.(www.marine.man.eu)  

Σμ SaCoSone πνμζθένεζ: 

 Οθμηθδνςιέκεξ θεζημονβίεξ αοημδζάβκςζδξ 

 Μέβζζηδ αλζμπζζηία ηαζ δζαεεζζιυηδηα 

 Απθή πνήζδ ηαζ δζάβκςζδ 

 Γνήβμνδ ακηαθθαβή εκμηήηςκ (plug in) 

 Δθανιμβή πςνίξ πνμαθήιαηα ηαζ ελμζημκυιδζδ πνυκμο 

 

ΤΣΖΜΑ ΔΓΥΤΖ 

Σμ ηαημπονςιέκμ ιε δίπθςια εονεζζηεπκίαξ ζφζηδια έβποζδξ απυ ηδκ MAN Diesel 

ααζίγεηαζ ζηδκ αηυθμοεδ ανπή: Οζ ακηθίεξ ορδθήξ πίεζδξ ζοιπζέγμοκ ημ ηαφζζιμ ζηδκ 

απαζημφιεκδ πίεζδ ηαζ ημ παναδίδμοκ ζηζξ ιμκάδεξ inline ζοζζςνεοηή (common rail). 

ηζξ ιμκάδεξ ζοζζςνεοηή οπάνπμοκ ζοκδέζεζξ βζα ηζξ ααθαίδεξ ρεηαζιμφ ηαζ επίζδξ ηα 

ελανηήιαηα βζα ηδκ ηαηακμιή ηαοζίιμο ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ έβποζδξ. 

Σμ ημζκυ ζζδδνμδνμιζηυ ζφζηδια επζηοβπάκεζ ημ ορδθυ επίπεδμ εοεθζλίαξ ημο ιε 

ζοκεηηζηυ δζαπςνζζιυ ηδξ δδιζμονβίαξ πίεζδξ ηαζ ημο εθέβπμο ηδξ έβποζδξ (δδθ. Πίεζδ 

πίεζδξ ηαζ πνμκζζιυ βζα πνμ- ηαζ ιεηά ηδκ έβποζδ). 

 

http://www.marine.man.eu/
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ΑΦΑΛΔΗΑ 

Σμ ημζκυ ζζδδνμδνμιζηυ ζφζηδια πενζθαιαάκεζ ιζα έλοπκδ ζπεδζαζιέκδ έκκμζα 

αζθάθεζαξ: (www.mandieselturbo.com)  

 Όθεξ μζ ζςθήκεξ ορδθήξ πίεζδξ έπμοκ δζαπςνζζηεί ή έπμοκ δζπθυ ημίπμ. 

 Οζ ααθαίδεξ πενζμνζζιμφ νμήξ ζε ηάεε ηφθζκδνμ απμηνέπμοκ ηδκ ακελέθεβηηδ 

έκεζδ. 

 Οζ πενζηηέξ ακηθίεξ ορδθήξ πίεζδξ εββοχκηαζ ηδκ πεναζηένς θεζημονβία ημο 

ηζκδηήνα αηυιδ ηαζ ζε πενίπηςζδ δοζθεζημονβίαξ ηδξ ακηθίαξ ορδθήξ πίεζδξ. 

 Οζ αζζεδηήνεξ πίεζδξ δζπθμφ ηφπμο ηαζ μζ αζζεδηήνεξ ηαπφηδηαξ ελαζθαθίγμοκ υηζ 

μ ηζκδηήναξ παναιέκεζ θεζημονβζηυξ αηυια ηαζ ζε πενίπηςζδ αθάαδξ εκυξ απυ 

αοηά ηα ζημζπεία. ηδκ πενίπηςζδ ιμκάδςκ ιμκμφ ηζκδηήνα, μζ δθεηηνμκζηέξ 

ιμκάδεξ εθέβπμο (ECU) είκαζ δζπθμφ ηφπμο. 

πλζήθεο αλαθνξάο ISO: 

 Θενιμηναζία αένα: 298 Κ (25 ° C) 

 Πίεζδ αένα: 1 bar 

 Θενιμηναζία βθοημφ κενμφ πνζκ απυ ημκ ρφηηδ αένα θυνηςζδξ: 298 K (25 ° C) 

 πεηζηή οβναζία: 30% 

Γελ απαηηείηαη κείσζε ελέξγεηαο: 

 Θενιμηναζία αένα: 318 K (45 ° C) 

 Πίεζδ αένα: 1 bar 

 Θενιμηναζία βθοημφ κενμφ πνζκ απυ ηδκ ρφλδ ημο αένα θυνηςζδξ: 311 K (38 ° 

C)  

 Ζ ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ααζίγεηαζ ζε παιδθυηενδ εενιμβυκμ δφκαιδ (LHV) 

ηαοζίιμο 42.700 kJ / kg πςνίξ ακηθίεξ ιε ηζκδηήνα. 

 Ακεηηζηυηδηα 5%.  

 Ζ ηζιή ηαηακάθςζδξ θαδζμφ θίπακζδξ δίκεηαζ ιε ακμπή 20%. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mandieselturbo.com/
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ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 Τρδθήξ απυδμζδξ 

 Τρδθή εζδζηή ζζπφξ ελυδμο 

 Υαιδθέξ εηπμιπέξ 

 Υαιδθυ ηυζημξ θεζημονβίαξ ηαζ ηφηθμο γςήξ 

 Μεβάθα δζαζηήιαηα ζοκηήνδζδξ ηαζ δζάνηεζα γςήξ 

 Τρδθή αλζμπζζηία 

 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

 

Δηθόλα 68: Κφνζεξ δζαζηάζεζξ ιδπακήξ MAN B&W V48/60 CR 

 

ΓΗΑΣΑΔΗ 

 

Πίλαθαο 35: Γζαζηάζεζξ ιδπακήξ MAN B&W V48/60 CR 

Ανζειυξ ηοθίκδνςκ 12 14 16 18 

L [mm] 10,79 11.790 13,14 14,14 

L1 [mm] 9,088 10,088 11,088 12,088 

Ξδνή ιάγα [ton] 189 213 240 265 
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ΑΠΟΓΟΖ 

 

Πίλαθαο 36: Απυδμζδ ιδπακήξ MAN B&W V48/60 CR 

Σαπφηδηα [rpm] 514 500 

MEP [bar] 25,8 26,5 

MAN 12V48 CR [kW] 14400 14400 

MAN 14V48 CR [kW] 16800 16800 

MAN 16V48 CR [kW] 19200 19200 

MAN 18V48 CR [kW] 21600 21600 

 

ΓΔΝΗΚΑ 

 Κφηθμξ ηζκδηήνα: Σέζζενζξ δζαδνμιέξ 

 Ανζειυξ ηοθίκδνςκ: 12, 14, 16, 18 

 Γζάιεηνμξ: 480 mm - Γζαδνμιή: 600 mm 

 Όβημξ ηαεανζζιμφ ακά ηφθζκδνμ: 108,6 dm³ 

 Καηακάθςζδ ηαοζίιμο ζημ 85% MCR 

 SFOC: 173 g / kWh 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΤΛΗΝΓΡΟΤ (MCR) 

 ε 514/500 ζηνμθέξ / θεπηυ: 1200 kW 

 Ακαθμβία ζζπφμξ πνμξ αάνμοξ: 12,3 - 13,1 kg / kW 

 οιιυνθςζδ ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ εηπμιπχκ IMO Tier II ηαζ IMO Tier III (ιε MAN 

SCR) 

 

 

ΚΤΡΗΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 ΚΑΤΗΜΑ 

Σμ ζφζηδια ρεηαζιμφ Common Rail ημο 48 / 60CR ζπεδζάζηδηε βζα θεζημονβία ιε αανέα 

πεηνέθαζμ (HFO) ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ DIN ISO 8217 (ζλχδδ ιέπνζ 700 cSt 

ζημοξ 50 ° C) ηαζ εενιμηναζίεξ ηαοζίιςκ ιέπνζ 150 ° C. Σμ ζφζηδια ηαοζίιμο 
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πεηνεθαίμο έπεζ ζπεδζαζηεί βζα κα επζηνέπεζ ηδκ εηηίκδζδ ηαζ ηδ δζαημπή ημο ηζκδηήνα ιε 

HFO. ε θμνηίμ απυ 100% έςξ 20% θμνηίμ, μ ηζκδηήναξ ιπμνεί κα θεζημονβεί ζοκεπχξ, 

ηάης απυ 20% θμνηίμ βζα πενζμνζζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια πνδζζιμπμζχκηαξ HFO. Καηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ ακάπηολδξ, δυεδηε ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδκ αλζυπζζηδ θεζημονβία υθςκ 

ηςκ ελανηδιάηςκ ηαηά ηδ θεζημονβία, ιε υθεξ ηζξ εβηεηνζιέκεξ ζδζυηδηεξ 

ηαοζίιμο.(www.mareine.man.eu)  

 

 ΤΣΖΜΑ ΚΑΤΗΜΧΝ 

 

 φκεεημ ζφζηδια ρεηαζιμφ Common Rail Common Rail. 

 φζηδια ρφλδξ φζηδια ρφλδξ κενμφ ορδθήξ ηαζ παιδθήξ εενιμηναζίαξ ιε 2 

ηθχκμοξ. 

 

 

 ΔΗΓΗΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΚΑΤΗΜΟΤ (SFOC) 

Σα ζημζπεία πμο δίκμκηαζ ακηζπνμζςπεφμοκ ηζξ ηζιέξ πμο θαιαάκμκηαζ υηακ μ ηζκδηήναξ 

ηαζ μ οπενζοιπζεζηήξ ηαζνζάγμοκ ζηζξ παιδθυηενεξ δοκαηέξ ηζιέξ SFOC, εκχ ηαοηυπνμκα 

ζηακμπμζμφκ ημοξ πενζμνζζιμφξ εηπμιπχκ ημο IMO NOx Tier II 

(www.mandieselturbo.com). 

Σα ζημζπεία SFOC δίδμκηαζ ζε g / kWh ηαζ ααζίγμκηαζ ζηδ πνήζδ ηαοζίιμο ιε παιδθυηενδ 

εενιμβυκμ δφκαιδ (LCV) ίζδ ιε 42.700 kJ / kg (~ 10.200 kcal / kg) οπυ ζοκεήηεξ ISO: 

 Πίεζδ αένα πενζαάθθμκημξ 1.000 mbar 

 Θενιμηναζία πενζαάθθμκημξ 25 ° C 

 Θενιμηναζία κενμφ ρφλδξ 25 ° C 

 

 

 

  

http://www.mareine.man.eu/
http://www.mandieselturbo.com/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ MAN B&W L58/64 

 

Δηθόλα 69: Κζκδηήναξ MAN B&W L58/64 

 

Ο ιεβαθφηενμξ ηζκδηήναξ ηδξ βναιιήξ ηζκδηήνα FM-MAN, μ πεηνεθαζμηζκδηήναξ 58/64 

πανάβεζ ιέπνζ 1390 kW ακά ηφθζκδνμ ζε δζαιυνθςζδ ζε ζεζνά. Αοηή δ δζαιυνθςζδ 

ιεζχκεζ ημ πνυκμ ζοκηήνδζδξ ηαζ είκαζ δ επζθμβή ημο καοηζημφ ημο ειπυνμο. Αοηυξ μ 

ηζκδηήναξ έπεζ επίζδξ ειπεζνία ςξ Οθμηθδνςιέκδ Ζθεηηνζηή Μμκάδα. Ο ηζκδηήναξ FM-

MAN 58/64 είκαζ μ ιεβαθφηενμξ πεηνεθαζμηζκδηήναξ ιεβάθδξ ειαέθεζαξ ζημκ ηυζιμ, ιε 

πενζζζυηενμοξ απυ 250 ηζκδηήνεξ βζα ιενζηέξ απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ ηαζ μοζζαζηζηέξ 

ακαθμνέξ ημο ηυζιμο(φιθςκα ιε L58/64 project guide four-stroke diesel engines). 

Κακέκαξ άθθμξ δζαεέζζιμξ κηζγεθμηζκδηήναξ δεκ έπεζ ημ αάεμξ ηδξ εεηζηήξ ειπεζνίαξ ημο 

FM-MAN 58/64. Με ειπεζνία επάνηεζαξ επηά εηαημιιονίςκ ςνχκ, ηακέκαξ άθθμξ 

ιεζαίμο ιεβέεμοξ ηζκδηήναξ ιεβάθδξ ειαέθεζαξ δεκ ιπμνεί κα ζηακμπμζήζεζ ηδκ ειπεζνία 

ημο ζηδκ οπδνεζία. Γζαηίεεηαζ ζε 6-, 7-, 8- ηαζ 9-ηοθίκδνςκ, ιε απυδμζδ απυ 7.800 έςξ 

πάκς απυ 12.510 ίππμοξ, μ ηζκδηήναξ FM-MAN 58/64 απμηεθεί ζδιείμ ακαθμνάξ βζα 

ιαηνμπνυεεζιδ αλζμπζζηία ζηδκ ημζκυηδηα ηςκ πεηνεθαζμηζκδηήνςκ (Wilbur & Wight, 

1984). 

 Γζάιεηνμξ: 540mm  

 Γζαδνμιή: 640mm. 

 Σαπφηδηα: 428rpm. 

 Ηζπφξ: 1390kW / ηοθίκδνμξ. 

 Δζδζηή ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο: 177 g / kWh. 

 Μάγα ηζκδηήνα 6 ηοθίκδνςκ: 151 ηυκμζ, ηζκδηήναξ 9 ηοθίκδνςκ: 213 ηυκμζ. 
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ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 70 θαη Δηθόλα 71: Κφνζεξ δζαζηάζεζξ ηζκδηήνα L58/64 ηζζ δζαζηάζεζξ δζαημιήξ 
ηζκδηήνα L58/64 

 

 

Πίλαθαο 37: Κφνζεξ δζαζηάζεζξ ηαζ αάνδ ηζκδηήνα L58/64 

ΜΖΥΑΝΖ 
Μήθνο L Μήθνο L1 Πιάηνο W Ύςνο H Πιάηνο ρσξίο ζπόλδπιν 1) 

Mm tons 

6L 58/64 9190 7810 

3550 5140 

149 

7L 58/65 10600 8810 170 

8L 58/66 11600 9810 189 

9L 58/67 12600 10810 208 

 

1)Ακμπή : 5% 

Δθάπζζηδ απυζηαζδηεκηνζημφ άλμκα βζα εηαηάζηαζδδζπθμφ ηζκδηήνα : 3750mm 
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ΔΞΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΑΥΤΣΖΣΔ 

 

 Αμηνινγήζεηο Κηλεηήξα L58/64(www.marine.man.eu)  

 

Πίλαθαο 38: Αλζμθμβήζεζξ ηζκδηήνα L58/64 

ΣΤΠΟ ΜΖΥΑΝΖ 
ΑΡΗΘΜΟ ΚΤΛΗΝΓΡΧΝ 

Αμηνινγήζεηο θηλεηήξα 

400rpm 428rpm 

kW hp kW hp 

6L 58/64 6 7860 10680 8400 11425 

7L 58/65 7 9170 12470 9800 13330 

8L 58/66 8 10480 14250 11200 15230 

9L 58/67 9 11790 16035 12600 17135 

Ο ηζκδηήναξ έπεζ απμημπή ζζπφμξ ιέπνζ 100%ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ. 

 

ΣΑΥΤΣΖΣΔ ΚΑΗ ΒΑΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 

Πίλαθαο 39: Σαποηήηςκ ηαζ ααζζηχκ δεδμιέκςκ 

  ΜΟΝΑΓΔ 50 Hz 60Hz 

Δηηίιδζδ ηοθίκδνμο kW(HP) 1400(1900) 1310(1780) 

Χνζαία ηαπφηδηα rpm 428 400 

Μέζδ ηαπφηδηα ηζκδηήνα m/s 9,1 8,5 

Μέζδ απμηεθεζιαηζηή πίεζδ bar 23,2 23,2 

Ανζειυξ γεοβανζχκ πυθςκ - 7 9 

Δθάπζζηδ ηαπφηδηα θεζημονβίαξ ηζκδηήνα :   1)ζε 
πενίπηςζδ άηαιπηδξ εειεθίςζδξ        2)ζε 
πενίπηςζδ ακεεηηζηήξ ηαπφηδηαξ εειεθίςζδξ 
πμο ελανηάηαζ απυ ηδ δζαηαλδ ημπμεέηδζδξ 

rpm 

 

πενίπμο 120      
-    

 

πενίπμο 120  - 

Μέβζζηδ ηαπφηδηα θεζημονβίαξ ηζκδηήνα rpm 441 441 

Ο ηζκδηήναξ έπεζ απμημπή ζζπφμξ ιέπνζ 100%ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ. 

 

http://www.marine.man.eu/
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ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

 

 Γεκζηυξ μνζζιμξ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηζκδηήνα diesel (ζφιθςκα ιε ISO 1550:2002, 

ISO 3046-1:2002) 

 

Πίλαθαο 40: Σοπζηέξ ζοκεήηεξ ακαθμνάξ 

οκεήηεξ ακαθμνάξ: ISO 3046-1:2002, ISO1550:2002 

Θενιμηναζία αένα Tr K/°C 298/25 

Πίεζδ αένα Pr kPa 100 

πεηζηή οβναζία Φr % 30 

Θενιμηναζία κενμφ ρφλδξ πνμξ ημκ ρφηηδ αένα tcr K/°C 298/25 

 

Γεκ οπάνπεζ ηαευθμο ιείςζδ ηδξ ζζπφμξ ιέπνζ: 

1) Θενιμηναζία αένα....................................................≤ 318Κ (45°C) 

2) Πίεζδ αένα ............................................................................100kPa 

3) Θενιμηναζία κενμφ ρφλδξ πνμξ ημκ ρφηηδ αένα..≤ 311 Κ (38°C) 

4) πεηζηή οβναζία Φr.................................................................≤ 69% 

5)Τπενπίεζδ ηςκ ηαοζαενίςκ ιεηά ημκ ζηνυαζθμ.....................≤ 3kPa 

 

ΒΑΗΚΟΗ ΘΑΛΑΗΟΗ ΚΗΝΖΣΖΡΔ 

Ζ πανειπυδζζδ ηδξ παναβςβήξ βίκεηαζ βζα ηζκδηήνεξ πμο μδδβμφκ ημκ έθζηα ζημ 100% 

ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ (www.mandiesel.com).  

Ζ πανειπυδζζδ ηδξ παναβςβήξ βίκεηαζ βζα ηζκδηήνεξ πμο μδδβμφκ ιζα βεκκήηνζα ζημ 

100% ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ. 

Τπενθυνηςζδ >100% ιπμνεί κα εηηεθείηαζ ιυκμ βζα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια βζα κα 

ακαηηήζεζ ηαζ κα απμηνέρεζ ηδκ πηχζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ ζε πενίπηςζδθυνηςζδξ 

εθανιμβήξ. 

 

 

http://www.mandiesel.com/
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ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΚΑΤΗΜΟΤ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ- ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΛΑΓΗΟΤ 

 

 Καηακάθςζδ ηαοζίιμο πεηνεθαίμο 

Κηλεηήξαο L 58/64,1310/1400 kw/θύιηλδξν, 400/428 rpm 

 

Πίλαθαο 41: Καηακάθςζδ ηαοζίιμο ηζκδηήνα L 58/64 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΚΑΤΗΜΟΤ (g/kw) ΜΔ ΒΑΡΤ ΜΑΕΟΤΣ ΚΑΗ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ DIESEL ΠΛΟΗΧΝ1) 

%ΦΟΡΣΧΖ 100 852) 75 50 25 

ΤΝΘΖΚΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ISO 174 1732) 177 186 199 

ΠΡΟΘΖΚΔ (g/kW)  

Γζα ιζα ζοκδειέκδ ακηθία ρφλδξ κενμφ +1,0 +1,5 +1,5 +2,0 +4,0 

Γζα υθεξ ηζξ ζοκδειέκεξ ακηθίεξ ρφλδξ κενμφ +2,0 +2,5 +3,0 +4,0 +8,0 

Γζα θεζημονβία αοεμηυνμο ακανυθδζδξ +2,0 

Γζα θεζημονβία ιε πεηνέθαζμ πθμίςκ +2,0 

Γζα ηδκ ακηίεθζρδ ηςκ ηαοζαενίςκ >30mbar Κάεε επζπθέμκ 1 mbar (0,1kPa) +0,05 

1)Ακμπή 5% 

2)Δλαζθαθζζιέκδ ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ζηα 85% MCR  
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Πίλαθαο 42: οκεήηεξ ακαθμνάξ ISO 

ΤΝΘΖΚΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ISO (ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ISO 3046-1:2002, ISO 1550:2002 

Θενιμηναζία αένα εζζαβςβήξ Σr °C 25 

Βανμιεηνζηή πίεζδ Pr kPa 100 

πεηζηή οβναζία Φr % 30 

Θενιμηναζία ρφλδξ κενμφ πνζκ ημκ ρφηηδ αένα Tcr °C 25 

Καεανή εενιμβυκμξ δφκαιδ LCV kJ/kg 42700 

 

ΔΚΠΟΜΠΔ 

 φκεεζδ ημο ηαοζαενίμο ιεζαίαξ ηαπφηδηαξ ηεηνάπνμκμο ηζκδηήνα Diesel 

Σα ηαοζαένζα ημο ηεηνάπνμκμο πεηνεθαζμηζκδηήνα ιέζδξ ηαπφηδηαξ απμηεθείηαζ απυ 

πμθθά ζοζηαηζηά. Αοηά πνμένπμκηαζ είηε απυ ημκ αένα ηαφζδξ ηαζ απυ ημ ηαφζζιμ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ, είηε είκαζ πνμσυκηα ακηίδναζδξ πμο ζπδιαηίγμκηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ηαφζδξ. Μυκμ ιενζηά απυ αοηά πνέπεζ κα εεςνμφκηαζ ςξ επζαθααείξ μοζίεξ. 

Ο πίκαηαξ παναηάης δείπκεζ ηδκ ηοπζηή ζφκεεζδ ηςκ ηαοζαενίςκ εκυξ MAN 

ηεηνάπνμκμο πεηνεθαζμηζκδηήνα πςνίξ ηαιία ζοζηεοή επελενβαζίαξ ηαοζαενίςκ.  

 

Πίλαθαο 43: οζηαηζηά ηαοζαενίςκ 

ΚΤΡΗΑ ΤΣΑΣΗΚΑ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ Καη'όγθν πξνζέγγηζε [%] 
Καηά πξνζζέγηζε 

[g/kWh] 

Άγςημ Ν2 74,0 -76,0 5020 - 5160 

Ολοβυκμ Ο2 11,6 - 12,6 900 - 980 

Γζμλείδζμ ημο άκεναηα CO2 5,2 - 5,8 560 - 620 

Αηιμί κενμφ H2O 5,9 - 8,6 260 - 370 

Αδνακή αένζα Ar, Ne, He … 0,9 75 

φκμθμ >99,75 7000 
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ΠΡΟΘΔΣΑ ΑΔΡΗΑ ΤΣΑΣΗΚΑ 
ΠΟΤ ΘΔΧΡΟΤΝΣΑΗ Χ ΡΤΠΟΗ 

Καη'όγθν πξνζέγγηζε[%] 
Καηά πξνζζέγηζε 

[g/kWh] 

Ολείδζα ημο εείμο SOx1) 0,08 12,0 

Ολείδζα ημο αγχημο NOx2) 0,08 - 0,15 9,6 - 16,0 

Μμκμλείδζμ ημο άκεναηα CO3) 0,006 - 0,011 0,4 - 0,8 

Τδνμβμκάκεναηεξ HC4) 0,1 - 0,04 0,4 - 1,2 

φκμθμ <0,25 26 

 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΑΗΧΡΟΤΜΔΝΑ 
ΧΜΑΣΗΓΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΣΑΣΗΚΑ 
ΣΧΝ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ 

Καηά πξνζέγγηζε[mg/Nm3] 
Καηά πξνζζέγηζε 

[g/kWh] 

  MGO7) HFO8) MGO7) HFO8) 

Αζεάθδ(ζημζπεζαημφ άκεναηα)6) 50 50 0,3 0,3 

Σέθνα ηαοζίιμο 4 40 0,003 0,25 

Σέθνα θζπακηζημφ εθαίμο 3 8 0,02 0,04 

 

ΖΜΔΗΧΖ: ε νλνκαζηηθή ηζρύ θαη ρσξίο επεμεξγαζία αεξίνπ 

1) Ολείδζα ημο εείμο SOx ζφιθςκα ιε ISO-8178 ή US EPA ιέεμδμ 6C,ιε πενζεηηζηυηδηα 

εεθζμο ζημ ιαγμφη 3%ηαηά αάνμξ. 

2) Ολείδζα ημο αγχημο NOx ζφιθςκα ιε ISO-8178 ή US EPA ιέεμδμ 7E, ιε ζοκμθζηέξ 

εηπμιπέξ μλεζδίςκ ημο αγχημο οπμθμβζγυιεκεξ ςξ δζμλέζδζμ ημο άκεναηα NO2. 

3) Μμκμλείδζμ ημο άκεναηα CO ζφιθςκα ιε ISO-8178 ή US EPA ιέεμδμ 10. 

4) Τδνμβμκάκεναηεξ ζφιθςκα ιε ISO-8178 ή US EPA ιέεμδμ 25A. 

5) Αζςνμφιεκα ζςιαηίδζα ζφιθςκα ιε VDI-2066, EN-13284, ISO-9096 ή US EPA ιέεμδμ 

17, ζε ζημίαα θίθηνμο. 

6) Καεανή αζεάθδ, πςνίξ ηέθνα ή αθθα ζοζηαηζηά ζςιαηζδζαηχκ ζημζπείςκ. 

7) MGO: Marine Gas Oil: Πεηνέθαζμ πθμίςκ DM-A ιε πενζεηηζηυηδηα ζε ηέθνα 0,01% ζημ 

έθαζμ ημο ηαοζίιμο ηαζ 0,1% πενζεηηζηυηδηα ηέθναξ ζημ θζπακηζηυ ημο εθαίμο. 

8) HFO:Heavy Fuel Oil: Βανφ ιαγμφη RM-B ιε πενζεηηζηυηδηα ζε ηέθνα 0,1% ζημ έθαζμ ημο 

ημο ηαοζίιμο ηαζ 4,0% πενζεηηζηυηδηα ηέθναξ ζημ θζπακηζηυ ημο εθαίμο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6 : ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ WARTSILA V38B 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

Δηθόλα 72: Κζκδηήναξ Wärtsilä 38 

 

Σμ Wärtsilä 38 είκαζ έκαξ 4-πνμκμξ πεηνεθαζμηζκδηήναξ, οπενηνμθμδμημφιεκμξ ηαζ ιε 

εκδζάιεζδ ρφλδ, ιε άιεζδ έβποζδ ηαοζίιμο (φιθςκα ιε project guide marine 

applications Wartsila 38B). 

 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ (www.dieselduck.net)  

 Γζάιεηνμξ ηοθίκδνμο :380 [mm] 

 Πενζζηνμθή: 475 [mm] 

 Έλμδμξ ειαυθμο: 53,9 [l / cyl.] 

 Ανζειυξ ααθαίδςκ: 2 ααθαίδεξ εζζαβςβήξ ηαζ 2 ααθαίδεξ ελαβςβήξ 

 Γζάηαλδ ηοθίκδνμο: 6, 8, 9, εκ ζεζνά 12, 16, 18 ζε ζπήια V, βςκία V, 50 ° 

 Καηεφεοκζδ πενζζηνμθήξ: δελζυζηνμθα ή ανζζηενυζηνμθα 

 Μέβζζηδ. πίεζδ ηοθίκδνμο: 21 [ΜΡα] (210 bar) 

 Σαπφηδηα: 600 [rpm] 

 Μέζδ απμηεθεζιαηζηή πίεζδ: 2,69 [MPa] (26,9 bar) 

 Μέζδ ηαπφηδηα ειαυθμο: 9,5 [m / s] 

 

 



 
 

215 
 

Πίλαθαο 44: Μέβζζηδ ζοκεπήξ ζζπφξ ζε kW ηφπμ εθανιμβήξ 

Σφπμξ 
ιδπακήξ 

Ζθεηηνμηζκδηήναξ 
(kW) 

C.P.P. 
(kW) 

F.P.P. 
(kW) 

Ακηθία ηαηάδοζδξ 
(kW) 

6L38 4350 4350 4350 3780 

8L38 5800 5800 5800 5040 

9L38 6525 6525 6525 5670 

12V38 8700 8700 8700 7560 

16V38 11600 11600 11600 10080 

18V38 13050 13050 13050 11340 

 

 

 ΓΗΑΣΟΜΖ ΚΗΝΖΣΖΡΑ Δ ΔΗΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 73: Γζαημιή ηζκδηήνα ζε ζεζνά wartsila V38B 
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 ΓΗΑΣΟΜΖ V-ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 74: Γζαημιή ηζκδηήνα ζε V wartsila V38B 

 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΤΗΜΟΤ 

Ο ηζκδηήναξ έπεζ ζπεδζαζηεί ηαζ ακαπηοπεεί βζα ζοκεπή θεζημονβία ζε αανέα ηαφζζια ηαζ 

DMC. Γζα πενζμνζζιέκεξ πενζυδμοξ, είκαζ δοκαηή δ θεζημονβία ημο ηζκδηήνα ζημ εθαθνφ 

ηαφζζιμ πςνίξ ηνμπμπμίδζδ. Γζα πενζυδμοξ ιεβαθφηενεξ απυ 500 χνεξ, δ ηεθαθή 

ηοθίκδνμο (ααθαίδεξ ελαβςβήξ ηαζ πενζζηνμθζηέξ ααθαίδεξ) πνέπεζ κα ηνμπμπμζδεεί. Οζ 

ηζκδηήνεξ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ζοκεπή ή παναηεηαιέκδ θεζημονβία ζε εθαθνά ηαφζζια 

πμο ακηζζημζπμφκ ζηα πνυηοπα ISO 8217: 1996, F-DMA ηαζ DMB είκαζ πνμζανιμζιέκα 

ζε αοηά ηα ηαφζζια. 

Οζ ηζκδηήνεξ ιπμνμφκ κα εηηζκδεμφκ ηαζ κα ζηαιαηήζμοκ ζημ αανφ ιαγμφη οπυ ημκ υνμ 

υηζ μ ηζκδηήναξ ηαζ ημ ζφζηδια ηαοζίιμο πνμεενιαίκμκηαζ ζηδ εενιμηναζία θεζημονβίαξ. 

οκζζηάηαζ ιυκμ κα αθθάλεηε απυ ημ HFO ζε θεζημονβία εθαθνμφ ηαοζίιμο υηακ είκαζ 

απαναίηδημ κα βειίζεηε ή κα λεπθφκεηε ημ ζφζηδια πεηνεθαίμο. 
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ημκ πίκαηα παναηάης πανμοζζάγμκηαζ ηα ηαφζζια απυζηαλδξ (εθαθνφ ιαγμφη) ηαζ μ 

δεφηενμξ πίκαηαξ οπμθεζιιαηζηά ηαφζζια (HFO). Ζ πνμδζαβναθή ηαοζίιμο "HFO 2" 

ααζίγεηαζ ζε RMH 55 ηαζ RMK 55. Δπζπθέμκ, μ ηαηαζηεοαζηήξ ημο ηζκδηήνα έπεζ 

ηαεμνίζεζ ημ ηαφζζιμ "HFO 1". Αοηή δ αοζηδνυηενδ πνμδζαβναθή είκαζ ιζα εκαθθαηηζηή 

θφζδ. Μεβαθφηενα δζαζηήιαηα βεκζηήξ επζζηεοήξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ελανηδιάηςκ ημο 

ηζκδηήνα επζηοβπάκμκηαζ ιε ηδ πνήζδ ηαοζίιμο πμο πθδνμί ηζξ πνμδζαβναθέξ. 

 

Πίλαθαο 45:Απμζηαβιέκμ πεηνέθαζμ (εθαθνφ ιαγμφη). 

ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΑΓΑ 
ISO-F-
DMA 

ISO-F-
DMB 

ISO-F-
DMC1) 

ΜΔΘΟΓΟΗ 
ΓΟΚΗΜΖ 

Ηλχδεξ, εθάπζζημ, πνζκ ηζξ 
ακηθίεξ εβπφζεςξ 

mm2/s 
40oC 

1.5 2 2 ISO 3104 

Ηλχδεξ, ιέβζζημ 
mm2/s 
40oC 

6 11 14 ISO 3104 

Μέβζζηδ ποηκυηδηα 

kg/ m3 
15oC 

890 900 920 
ISO 3675 ή 

12185 

Μέβζζηδ πμζυηδηα κενμφ % υβημξ - 0.3 0.3 ISO 3733 

Μέβζζηδ πμζυηδηα εείμο % ιάγα 1.5 2 2 ISO 8574 

Μέβζζηδ πμζυηδηα ηέθναξ % ιάγα 0.01 0.01 0.05 ISO 6245 

Μέβζζηδ πμζυηδηα αακαδίμο 
mg/kg - - 100 ISO 14597 

Μέβζζηδ πμζυηδηα καηνίμο 
πνζκ απυ ηδκ ιδπακή 

mg/kg - - 30 ISO 10478 

Μέβζζηδ πμζυηδηα αθμοιζκίμο 
ηαζ ζζθζηυκδξ 

mg/kg - - 25 ISO 10478 

 
     

ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΑΓΑ 
ISO-F-
DMA 

ISO-F-
DMB 

ISO-F-
DMC 

ΜΔΘΟΓΟΗ 
ΓΟΚΗΜΖ 

Μέβζζηδ πμζυηδηα αθμοιζκίμο 
ηαζ ζζθζηυκδξ, πνζκ ηδκ ιδπακή 

mg/kg - - 15 ISO 10478 

Μέβζζηδ πμζυηδηα 
οπμθεζιιάηςκ άκεναηα 

% ιάγα 0.3 0.3 2.5 ISO 10370 

Δθάπζζημ ζδιείμ ακάθθελδξ 
(P.M.C.C.) 

oC 60 60 60 ISO 2719 

Μέβζζημ ζδιείμ νμήξ 
OC -6 0-6 0-6 ISO 3016 

Ίγδια % ιάγα - 0.07 - ISO 3735 

Μέβζζημ μθζηυ δοκαιζηυ 
ζγήιαημξ 

% ιάγα - - 0.1 ISO 10307-1 
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1) Δπζηνέπεηαζ δ πνήζδ ηαοζίιμο ηαηδβμνίαξ ISO-F-DMC ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ημ 

ζφζηδια επελενβαζίαξ ηαοζίιμο είκαζ εθμδζαζιέκμ ιε δζαπςνζζηή πεηνεθαίμο. 

2) Ζ εενιμηναζία ημο ηαοζίιμο νοειίγεηαζ έηζζ χζηε ημ εθάπζζημ ζλχδεξ πνζκ απυ ημκ 

ηζκδηήνα κα οπενααίκεζ ηαηά πμθφ ηα 2 cSt. 

Σμ DMA είκαζ έκα ορδθήξ πμζυηδηαξ απυζηαβια. 

Σμ DMB είκαζ ηαφζζιμ βεκζηήξ πνήζδξ ημ μπμίμ ιπμνεί κα πενζέπεζ ίπκδ οπμθεζιιάηςκ 

ηαοζίιμο ηαζ πνμμνίγεηαζ βζα ηζκδηήνεξ πμο δεκ έπμοκ εζδζηά ζπεδζαζεεί βζα ηαφζδ 

οπμθεζιιαηζηχκ ηαοζίιςκ. 

Σμ DMC είκαζ ηαφζζιμ ημ μπμίμ ιπμνεί κα απμηηήζεζ ζδιακηζηή ακαθμβία ηαοζίιμο. Καηά 

ζοκέπεζα, είκαζ αηαηάθθδθμ βζα εβηαηαζηάζεζξ υπμο μζ ιμκάδεξ επελενβαζίαξ ηζκδηήνςκ 

ή ηαοζίιςκ δεκ έπμοκ ζπεδζαζηεί βζα ηδ πνήζδ οπμθεζιιαηζηχκ ηαοζίιςκ. 

 

Πίλαθαο 46: Τπμθεζιιαηζηυ ιαγμφη (Βανφ ιαγμφη) 

ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΑΓΑ 
ΟΡΗΟ HFO 

1 
ΟΡΗΟ IFO 

2 
ΜΔΘΟΓΟΗ 
ΓΟΚΗΜΖ 

Μέβζζημ ζλχδεξ 
mm2/s 
100°C 

55 55 ISO 3104 

Μέβζζηδ ποηκυηδηα  
kg/ m3 
15°C 

991 991 
ISO 4675 ή 

12185 

CCAI, ιέβζζημ4) - 850 870 ISO 8217 

Μέβζζηδ πμζυηδηα κενμφ % υβημξ 1.5 1 ISO 3733 

Μέβζζηδ πμζυηδηα κενμφ 
πνζκ ηδκ ιδπακή4) 

% υβημξ 0.3 0.3 ISO 3733 

Μέβζζηδ πμζυηδηα εείμο % ιάγα 2 5 ISO 8574 

Μέβζζηδ πμζυηδηα ηέθναξ % ιάγα 0.05 0.2 ISO 6245 

Μέβζζηδ πμζυηδηα αακαδίμο mg/kg 100 600 ISO 14597 

Μέβζζηδ πμζυηδηα καηνίμο mg/kg 50 100 ISO 10478 

Μέβζζηδ πμζυηδηα καηνίμο 
πνζκ απυ ηδκ ιδπακή3) 

mg/kg 30 30 ISO 10478 

Μέβζζηδ πμζυηδηα 
αθμοιζκίμο ηαζ ζζθζηυκδξ 

mg/kg 30 80 ISO 10478 

Μέβζζηδ πμζυηδηα 
αθμοιζκίμοηαζ ζζθζηυκδξ, 
πνζκ ηδκ ιδπακή4) 

mg/kg 15 15 ISO 10478 

Μέβζζηδ πμζυηδηα 
οπμθεζιιάηςκ άκεναηα 

% ιάγα 15 22 ISO 10370 

Μέβζζηδ πμζυηδηα 
αζθάθημο4) 

% ιάγα 8 14 
ASTM D 

3279 

Δθάπζζημ ζδιείμ ακάθθελδξ 
(P.M.C.C.) 

°C 60 60 ISO 2719 

Μέβζζημ ζδιείμ νμήξ °C 30 30 ISO 3016 
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Μέβζζημ μθζηυ δοκαιζηυ 
ζγήιαημξ 

% ιάγα 0.1 0.1 ISO 10307-2 

 

1) Μέβ. 1010 kg / m³ ζημοξ 15 ° C οπυ ημκ υνμ υηζ ημ ζφζηδια επελενβαζίαξ ηαοζίιςκ 

ιπμνεί κα αθαζνέζεζ κενυ ηαζ ζηενεά. 

2) Καηάθμζπα εοεείαξ νμήξ δείπκμοκ ηζιέξ CCAI ζηδκ πενζμπή 770 έςξ 840 είκαζ πμθφ 

ηαθή ακάθθελδ. Σα ναβζζιέκα ηαηάθμζπα πμο παναδίδμκηαζ ςξ δελαιεκέξ ιπμνεί κα 

ηοιαίκμκηαζ απυ 840 έςξ - ζε ελαζνεηζηέξ πενζπηχζεζξ - πάκς απυ 900. Σα πενζζζυηενα 

bunkers παναιέκμοκ ζημ ιέβζζημ. Απυ 850 έςξ 870. 

3) Σμ κάηνζμ ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαοηή δζάανςζδ ζηζξ ααθαίδεξ ελαβςβήξ υηακ ζοκδοάγεηαζ 

ιε πενζεηηζηυηδηα ζε εείμ ηαζ αακάδζμ. Σμ κάηνζμ επίζδξ ζοιαάθθεζ έκημκα ζηδ νφπακζδ 

ηςκ ζηνμαίθςκ αενίςκ ελαβςβήξ ιε ορδθά θμνηία. 

4) Πνυζεεηεξ ζδζυηδηεξ πμο ηαεμνίγμκηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ημο ηζκδηήνα, μζ μπμίεξ 

δεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ πνμδζαβναθή ISO ή δζαθένμοκ απυ ηζξ πνμδζαβναθέξ ISO. 

Ζ επζεεηζηυηδηα ημο ηαοζίιμο ελανηάηαζ απυ ηζξ ακαθμβίεξ ημο καηνίμο ηαζ ημο αακαδίμο, 

αθθά ηαζ απυ ηδ ζοκμθζηή πμζυηδηα ηέθναξ. 

Χζηυζμ, μ ζπδιαηζζιυξ εενιζηήξ δζαανχζεςξ ηαζ εκαπμεέζεςξ επδνεάγεηαζ επίζδξ απυ 

άθθα ζοζηαηζηά ηέθναξ. Δπμιέκςξ, είκαζ δφζημθμ κα ηαεμνζζημφκ αοζηδνά υνζα πμο κα 

ααζίγμκηαζ ιυκμ ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ημο ηαοζίιμο ζε κάηνζμ ηαζ αακάδζμ. Δπίζδξ έκα 

ηαφζζιμ ιε παιδθυηενδ πενζεηηζηυηδηα ζε κάηνζμ ηαζ αακάδζμ πμο ηαεμνίγεηαζ 

παναπάκς, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ δζάανςζδ ζε ιένδ ημο ηζκδηήνα. 

Γεκ πνέπεζ κα πενζέπμκηαζ ζημ ηαφζζιμ λέκεξ μοζίεξ ή πδιζηά απυαθδηα, επζηίκδοκα βζα 

ηδκ αζθάθεζα ηδξ εβηαηάζηαζδξ ή επζαθααή βζα ηδκ απυδμζδ ηςκ ηζκδηήνςκ.  

Σα ακςηένς υνζα ακηαπμηνίκμκηαζ επίζδξ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ αηυθμοεςκ πνμηφπςκ: 

• BSMA 100: 1996, RMH 55 ηαζ RMK 55 

• CIMAC 1990, ηθάζεζξ H55 ηαζ K55 

• ISO 8217: 1996 (E), ISO-F-RMA10 - RMK 55 (HFO 2 ααζίγεηαζ ζε RMH 55 ηαζ RMK 55) 
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ΚΤΡΗΔ ΓΗΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΒΑΡΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 47: Γζαζηάζεζξ ηζκδηήνα ζε ζεζνά 

ΜΖΥΑΝΖ Α* (mm) A (mm) B* (mm) B (mm) C (mm) 

D ** 

(mm) E (mm) F (mm) 

6L38 6243 6369 2637 2655 2186 3520 560 1115 

8L38 7916 7569 2782 2736 2332 3520 560 1115 

9L38 8516 8169 2782 2736 2332 3520 560 1115 

ΜΖΥΑΝΖ G (mm) H (mm) I (mm) K (mm) M (mm) N* (mm) N (mm) 
Weight 

(ton) 

6L38 4455 240 1110 1500 1205 1204 1471 51 

8L38 5655 240 1110 1500 1205 1677 1471 62 

9L38 6255 240 1110 1500 1205 1677 1471 72 

 

* ηνμαζθμζοιπζεζηή ζημ ηέθμξ ημο ζθμκδφθμο 

** Γζάζηαζδ απμζοκανιμθυβδζδξ 

1) Ακεηηζηυηδηα 5%, μζ ιάγεξ είκαζ οβνά αάνδ ηςκ άηαιπηα ημπμεεηδιέκςκ ηζκδηήνςκ ιε 

ζθυκδοθμ ηαζ εκζςιαηςιέκεξ ακηθίεξ ηαζ πςνίξ πνυζεεηα. π.π. ενβαθεία ακφρςζδξ, 

ζοζηεοαζία, ζηνεπηζηή εθαζηζηή γεφλδ ηθπ. 
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Πίλαθαο 48: Γζαζηάζεζξ V-ηζκδηήνα 

ΜΖΥΑΝΖ Α* (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D ** (mm) E (mm) F (mm)   

12V38 7578 7320 2900 3028 3000 720 1435   

16V38 9175 8917 3067 3028 3000 720 1435   

18V38 9875 9717 3067 3028 3000 720 1435   

ΜΖΥΑΝΖ G (mm) H (mm) I (mm) K (mm) M (mm) N (mm) O (mm) 
Weight 

(ton) 

12V38 5165 240 1382 2150 1514 1738 1020 88 

16V38 6565 240 1382 2150 1514 1935 1020 110 

18V38 7265 240 1382 2150 1514 1935 1020 125 

  

* ηνμαζθμζοιπζεζηή ζημ ηέθμξ ημο ζθμκδφθμο 

** Γζάζηαζδ απμζοκανιμθυβδζδξ 

Ακεηηζηυηδηα 5%, μζ ιάγεξ είκαζ οβνά αάνδ ηςκ άηαιπηα ημπμεεηδιέκςκ ηζκδηήνςκ ιε 

ζθυκδοθμ ηαζ εκζςιαηςιέκεξ ακηθίεξ ηαζ πςνίξ πνυζεεηα. π.π. ενβαθεία ακφρςζδξ, 

ζοζηεοαζία, ζηνεπηζηή εθαζηζηή γεφλδ ηθπ. 

 

 

 



 
 

222 
 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟΤ ΔΛΑΗΟΤ 

Οζ ζδιενζκμί ζφβπνμκμζ πεηνεθαζμηζκδηήνεξ ιε ειαμθμθυνμ ηφθζκδνμ ηάκοζδξ 

ηνμθμδμημφκ ηα θζπακηζηά έθαζα ζε ιεβάθμ ααειυ ελαζηίαξ π.π. παιδθή ηαηακάθςζδ 

εζδζημφ θζπακηζημφ εθαίμο. Δπίζδξ, δ εζζνμή ηςκ παναβυιεκςκ πνμσυκηςκ ηαφζδξ 

ηαοζίιμο ζημ θζπακηζηυ θάδζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζπδιαηζζιυ απμεέζεςκ ζηδκ 

επζθάκεζα μνζζιέκςκ ελανηδιάηςκ ημο ηζκδηήνα ιε απμηέθεζια ζμαανά πνμαθήιαηα 

θεζημονβίαξ. Λυβς αοημφ, πμθθμί πνμιδεεοηέξ θζπακηζηχκ εθαίςκ έπμοκ ακαπηφλεζ κέεξ 

ζοκεέζεζξ θζπακηζηχκ εθαίςκ ιε ηαθφηενδ ζοιααηυηδηα ιε ηαφζζια ηαζ θζπακηζηά θάδζα. 

Ο ηφπμξ ημο θζπακηζημφ εθαίμο ζπεηίγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ιε ημ πνδζζιμπμζδιέκμ 

πεηνέθαζμ. Δπμιέκςξ, ηαεμνίγμκηαζ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ ηαοζίιμο πεηνεθαίμο βζα ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ημο ζςζημφ θζπακηζημφ εθαίμο. 

Ζ αθηαθζηυηδηα, μ ανζειυξ αάζδξ (BN) ημο εθαίμο ημο ζοζηήιαημξ πνέπεζ κα είκαζ 30 - 55 

mg / KOH / g ζε αανέα ηαφζζια, πνδζζιμπμζήζηε ορδθυηενμ ΒΝ ημο ζοζηήιαημξ θαδζμφ 

ζε ορδθυηενδ πενζεηηζηυηδηα ζε εείμ ημο ηαοζίιμο. οκζζηάηαζ δ πνήζδ θζπακηζηχκ BN 40 

ιε ηαφζζια ηαηδβμνίαξ C. Ζ πνήζδ ορδθχκ θζπακηζηχκ BN (50-55) ζε εβηαηαζηάζεζξ 

αανέςκ ηαοζίιςκ ζοκζζηάηαζ, εάκ δ πνήζδ θζπακηζηχκ BN 40 πνμηαθεί επίζδξ ηαζ ιζηνά 

δζαζηήιαηα αθθαβήξ θαδζμφ. 

Γζα ηδκ ηαηδβμνία ηαοζίιμο Α + Β, ζοκζζηάηαζ θζπακηζηυ θάδζ ιε ΒΝ 10-22. Χζηυζμ, 

ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί επίζδξ εβηεηνζιέκμ θζπακηζηυ έθαζμ ιε ΒΝ 24-30, εάκ δεκ 

πενζθαιαάκεηαζ δ επζεοιδηή παιδθυηενδ ιάνηα θίπακζδξ πεηνεθαίμο BN. 

Σα θζπακηζηά έθαζα πμο ακαθένμκηαζ ζημκ πίκαηα 2.5.2. ακηζπνμζςπεφμοκ ιζα κέα πδιζηή 

ζφκεεζδ πνυζεεηςκ απμννοπακηζηχκ / δζαζημνπζζηζηχκ ηαζ έπμοκ δείλεζ ηαθή απυδμζδ 

ζημοξ ηζκδηήνεξ Wärtsilä. Αοηά ηα θζπακηζηά έθαζα ζοκζζηχκηαζ ζηδκ πνχηδ εέζδ βζα κα 

θηάζμοκ ηα πθήνδ δζαζηήιαηα ζέναζξ. 

Σα εβηεηνζιέκα θζπακηζηά έθαζα βζα ηδ ζοζηεοή πενζζηνμθήξ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ πίκαηα 

2.5.3. διείςζδ! Οζ δζαθμνεηζηέξ ιάνηεξ πεηνεθαίμο δεκ πνέπεζ κα ακαιεζβκφμκηαζ εηηυξ 

εάκ έπμοκ εβηνζεεί απυ ημκ πνμιδεεοηή πεηνεθαίμο. 
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 Καηεγνξία θαπζίκνπ Α 

• Πενζθαιαάκεζ ηάλεζξ ηαοζίιςκ ISO-F-DMX ηαζ DMA. 

• Σμ DMX είκαζ έκα ηαφζζιμ ηαηάθθδθμ βζα πνήζδ ζε εενιμηναζίεξ πενζαάθθμκημξ έςξ -

15 ° C πςνίξ εένιακζδ ημο ηαοζίιμο. ηζξ ειπμνζηέξ εαθάζζζεξ εθανιμβέξ, δ πνήζδ ημο 

πενζμνίγεηαζ ζε ηζκδηήνεξ ζςζζαίςκ θέιαςκ ηαζ ζε μνζζιέκμ ελμπθζζιυ επείβμοζαξ 

ακάβηδξ θυβς ιεζςιέκμο ζδιείμο ακάθθελδξ. 

• Σμ DMA είκαζ έκα ορδθήξ πμζυηδηαξ απυζηαβια, πμο βεκζηά μκμιάγεηαζ MGO 

(Θαθάζζζμ Πεηνέθαζμ Πεηνεθαίμο) ζημκ εαθάζζζμ ημιέα. 

 

 Καηεγνξία θαπζίκνπ Β 

• Πενζθαιαάκεζ ηάλεζξ ηαοζίιςκ ISO-F-DMB. 

• Σμ DMB είκαζ ηαφζζιμ βεκζηήξ πνήζδξ πμο ιπμνεί κα πενζέπεζ ίπκδ οπμθεζιιάηςκ 

ηαοζίιμο ηαζ πνμμνίγεηαζ βζα ηζκδηήνεξ πμο δεκ έπμοκ ζπεδζαζηεί εζδζηά βζα ηδκ ηαφζδ 

οπμθεζιιάηςκ ηαοζίιςκ. 

 

 Καηεγνξία θαπζίκνπ C 

• Πενζθαιαάκεζ ηάλεζξ ηαοζίιςκ ISO-F-DMC ηαζ ISO-F-RMA 10 - RMK55. Σμ DMC 

ηαλζκμιείηαζ ςξ εθαθνφ ηαφζζιμ, ηα άθθα ςξ αανφ ηαφζζιμ. 

• Σμ DMC είκαζ ηαφζζιμ ημ μπμίμ ιπμνεί κα πενζέπεζ ζδιακηζηυ πμζμζηυ ημο 

οπμθεζπυιεκμο ηαοζίιμο. Καηά ζοκέπεζα, είκαζ αηαηάθθδθμ βζα εβηαηαζηάζεζξ ζηζξ μπμίεξ 

μ ζηαειυξ επελενβαζίαξ ηζκδηήνςκ ή ηαοζίιςκ δεκ έπεζ ζπεδζαζηεί βζα ηδ πνήζδ 

οπμθεζιιαηζηχκ ηαοζίιςκ. 

• Οζ ααειμί Α10 ηαζ Β10 είκαζ δζαεέζζιμζ βζα θεζημονβία ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ 

πενζαάθθμκημξ ζε εβηαηαζηάζεζξ πςνίξ εένιακζδ δελαιεκήξ απμεήηεοζδξ, υπμο 

απαζηείηαζ ζδιείμ ζδιείμο νμήξ 24 ή 30 ° C. 

• Σμ εφνμξ C10 έςξ H55 είκαζ ηαφζζια, ηα μπμία πνμμνίγμκηαζ βζα επελενβαζία ιε έκα 

ζοιααηζηυ ζφζηδια θοβμηέκηνδζδξ ηαεανζζηή-ηαεανζζηή. (Όνζμ ποηκυηδηαξ έςξ 991 kg 

/ m³ ζημοξ 15 ° C) 

• Σα K35, K45 ηαζ K55 πνμμνίγμκηαζ ιυκμ βζα εβηαηαζηάζεζξ ιε θοβμηεκηνδηέξ εζδζηά 

ζπεδζαζιέκμοξ βζα ηαφζζια ορδθυηενδξ ποηκυηδηαξ. 

 (Όνζμ ποηκυηδηαξ έςξ 1010 kg / m³ ζημοξ 15 ° C.) 
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Πίλαθαο 49: Δβηεηνζιέκα έθαζα ζοζηήιαημξ - ηαηδβμνίεξ ηαοζίιςκ Α ηαζ Β 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΗΞΧΓΔ BN 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΚΑΤΗΜΟΤ 

BP Energol HPDX 40 SAE 40 12 A 

Caltex Delo 1000 Marine 
SAE 40 Delo 2000 

Marine SAE 40 

SAE 40     
SAE 40 

12         
20        

A                  A, B 

Castrol 
MHP 154               

Seamax Extra 40        
TLX 204 

SAE 40     
SAE 40     
SAE 40 

15         
15         
20          

A, B                A, B                
A, B 

Chevron 
Delo 1000 Marine 
SAE 40 Delo 2000 

Marine SAE 40 

SAE 40     
SAE 40 

12         
20        

A                  A, B 

ExxonMobil 
Mobilgard ADL 40       

Moligard 412  
SAE 40     
SAE 40 

12         
13        

 A,B               A,Β 

FAMM 
Delo 1000 Marine 

SAE 40 
SAE 40 12 A 

Shell Gadinia Oil 40       
Sinus FB Oil 40 

SAE 40     
SAE 40 

12         
20        

A                   A 

Satoil Mar Way SP40 SAE 40 12 A 

Texaco Taro 12 XD 40        
Taro 20 DP 40 

SAE 40     
SAE 40 

12         
20        

A                  A, B 

TotalFinalElf Caprano S 412   
Stellano S 420 

SAE 40     
SAE 40 

12         
20        

A                  A, B 

 

Πίλαθαο 50: Δβηεηνζιέκα έθαζα ζοζηήιαημξ: Λζπακηζηά έθαζα ιε αεθηζςιέκδ πδιζηή 
ζφκεεζδ απμννοπακηζηχκ / δζαζημνπζζιμφ - ηαηδβμνία ηαοζίιμο C, ζοκζζηάηαζ ζηδκ 

πνχηδ εέζδ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΠΧΝΤΜΗΑ 
Ημώδεο 

mm2/s 40 OC 

Ημώδεο mm2/s 

100 OC 

Γείθηεο 

ημώδνπο 

Agip Blasia 320 300 23 95 

BP Energol GR-XP 460 425 27 88 

Castrol Alpha sp 460 460 30,5 95 

Elf Epona Z 460 470 30,3 93 

ExxonMobil Spartan EP 460         

Mobilgear 634 

460           

437 

30,8       

         27,8 

96                  

96 

Shell Omala Oil 460 460 30,8 97 

Texaco Meropa 460 460 31,6 100 
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Πίλαθαο 51: Δβηεηνζιέκα θζπακηζηά έθαζα βζα ιδπακζζιυ ζηνέρδξ ηζκδηήνα 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΟΝΟΜΑΗΑ ΜΑΡΚΑ ΗΞΧΓΔ BN 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΚΑΤΗΜΟΤ 

BP 
Energol IC-HFX 404 SAE 40 40 C 

Energol IC-HFX 504 SAE 40 50 C 

Caltex 
Delo 3400 Marine SAE 40 SAE 40 40 C 

Delo 3550 Marine SAE 41 SAE 40 55 C 

Castrol 

TLX 404 SAE 40 40 C 

TLX 504 SAE 40 50 C 

TLX 554 SAE 40 55 C 

Chevron 
Delo 3400 Marine 40 SAE 40 40 C 

Delo 3550 Marine 40 SAE 40 55 C 

ExxonMobil 

Exxmar 40 TP 40 SAE 40 40 C 

Exxmar 50 TP 40 SAE 40 50 C 

Mobilgard 440 SAE 40 40 C 

Mobilgard 50 M SAE 40 50 C 

Mobilgard SP 55 SAE 40 55 C 

FAMM 
Taro 40 XL 40 SAE 40 40 C 

Taro 50 XL 40 SAE 40 50 C 

Petron 
Petromar XC 4040 SAE 40 40 C 

Petromar XC 5540 SAE 40 55 C 

Repsol YPF 
Neptuno W NT 4000 SAE 40 SAE 40 40 C 

Neptuno W NT 5500 SAE 40 SAE 40 55 C 

Shell 
Argina X 40 SAE 40 40 C 

Argina XL 40 SAE 40 50 C 

Statoil 
MarWay 4040 SAE 40 40 C 

MarWay 5040 SAE 40 50 C 
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Texaco 
Taro 40 XL 40 SAE 40 40 C 

Taro 50 XL 40 SAE 40 50 C 

TotalFinalElf 

Aurelia XT 4040 SAE 40 40 C 

Aurelia XT4055 SAE 40 55 C 

Stellano S 440 SAE 40 40 C 

Stellano S 450 SAE 40 50 C 

 

 

     ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 

 

Πίλαθαο 52: Σεπκζηά παναηηδνζζηζηά wartsila 16V38 

ΜΖΥΑΝΖ diesel wartsila 16V38 ΜΟΝΑΓΔ DE CPP 

Σαπφηδηα ιδπακήξ rpm 600 600 

Έλμδμξ ιδπακήξ kW 11600 11600 

Έλμδμξ ιδπακήξ HP 15770 15770 

Οπή ηοθίκδνμο mm 380 380 

Γζαδνμιή ειαυθμο mm 475 475 

Όβημξ ζάνςζδξ ειαυθμο dm3 862.4 862.4 

Λυβμξ ζοιπίεζδξ, βεςιεηνζηυξ - 14.8 14.8 

Πίεζδ ηαφζδξ, ιέβζζηδ MPa (bar) 21 (210) 21 (210) 

Πίεζδ αένα ηνμθμδυηδζδξ kPa (bar) 430 (4.3) 430 (4.3) 

Μέζδ απμηεθεζιαηζηή πίεζδ MPa (bar) 2.69 (26.9) 2.69 (26.9) 

Μέζδ ηαπφηδηα ειαυθμο m/s 9.5 9.5 

Σαπφηδηα νεθακηί  rpm 320 320 
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ΤΣΖΜΑ ΑΔΡΑ ΚΑΤΖ 

Ρμή αένα ιε θμνηίμ 100% kg/s 20.8 20.1 

Θενιμηναζία ημο πενζαάθθμκηα αένα, 

ιέβζζηδ 
°C 45 45 

Θενιμηναζία αένα ιεηά απυ ρφλδ °C 55 55 

Θενιμηναζία αένα ιεηά απυ ρφλδ, 

μνζαηή 
°C 60 60 

Μέβζζηδ ζοκζζηχιεκδ είζμδμ πηχζδξ 

πίεζδξ 
kPa  1 1 

  

ΤΣΖΜΑ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ 

Ρμή αενίμο ελάηιζζδξ (θμνηίμ 100%)1) kg/s 21.3 20.6 

Ρμή αενίμο ελάηιζζδξ (θμνηίμ 85%)1) kg/s 18.3 19.6 

Ρμή αενίμο ελάηιζζδξ (θμνηίμ 75%)1) kg/s 16.2 17.7 

Ρμή αενίμο ελάηιζζδξ (θμνηίμ 50%)1) kg/s 11.0 12.3 

Θενιμηναζία ηαοζαενίςκ, ιεηά απυ 

οπενηνμθμδυηδ (θμνηίμ 100%)1) 
°C 359 387 

Θενιμηναζία ηαοζαενίςκ, ιεηά απυ 

οπενηνμθμδυηδ (θμνηίμ 85%)1) 
°C 366 321 

Θενιμηναζία ηαοζαενίςκ, ιεηά απυ 

οπενηνμθμδυηδ (θμνηίμ 75%)1) 
°C 378 318 
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ΜΖΥΑΝΖ diesel wartsila 16V38 ΜΟΝΑΓΔ DE CPP 

Θενιμηναζία ηαοζαενίςκ, ιεηά απυ 

οπενηνμθμδυηδ (θμνηίμ 50%)1) 
°C 421 339 

Πίεζδ ηαοζαενίςκ kPa  3 3 

Γζάιεηνμξ ζφκδεζδξ οπενζοιπζεζηή mm 2*DN 600 2*DN 600 

Γζάιεηνμξ ζςθήκα ηαοζαενίςκ 
mm 

2*750/ 

1*1000 

2*750/ 

1*1000 

ΘΔΡΜΗΚΖ ΗΟΡΡΟΠΗΑ (ζπλζήθεο ISO/ ηξνπηθέο ζπλζήθεο) 2) 

Νενυ πενζαθήιαημξ kW 1685/ 1761 1685/ 1685 

Αέναξ ηνμθμδυηδζδξ ΖΣ kW 2169/ 2407 2058/ 2550 

Λάδζ θίπακζδξ kW 1384/ 1419 1384/ 1384 

Αέναξ ηνμθμδυηδζδξ LT kW 1247/ 1199 1195/ 1237 

Αηηζκμαμθία Kw 168 168 

  

ΤΣΖΜΑ ΚΑΤΗΜΧΝ 

Πίεζδ πνζκ ηζξ ακηθίεξ έβποζδξ kPa (bar) 700-800(7-8) 700-800(7-8) 

Υςνδηζηυηδηα ακηθίαξ, εθαθνφ ιαγμφη m3/ h 8 8 

Καηακάθςζδ ηαοζίιμο (θμνηίμ 100%)3) g/ kWh 174 177 

Καηακάθςζδ ηαοζίιμο (θμνηίμ 85%)3) g/ kWh 174 171 

Καηακάθςζδ ηαοζίιμο (θμνηίμ 75%)3) g/ kWh 175 171 

Καηακάθςζδ ηαοζίιμο (θμνηίμ 50%)3) g/ kWh 181 174 

Πμζυηδηα δζαννμήξ ηαοζίιμο   

HFO                              LFO 

                      

kg/ h                  

kg/ h                   

                8              

40 

              8            

40 
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ΤΣΖΜΑ ΛΑΓΗΟΤ ΛΗΠΑΝΖ 

Οκμιαζηζηή πίεζδ πνζκ ηδκ ιδπακή kPa (bar) 450 (4.5) 450 (4.5) 

Πίεζδ πνζκ ηδκ ιδπακή, μνζαηή kPa (bar) 380 (3.8) 380 (3.8) 

Πίεζδ απμημπήξ πνζκ ηδκ ιδπακή kPa (bar) 350 (3.5) 350 (3.5) 

Οκμιαζηζηή πίεζδ αζηάεεζαξ kPa (bar) 50 (0.5) 50 (0.5) 

Οκμιαζηζηή εενιμηναζία πνζκ ηδκ 

ιδπακή 
°C 63 63 

Θενιμηναζία πνζκ ηδκ ιδπακή, μνζαηή °C 70 70 

Θενιμηναζία ιεηά ηδκ ιδπακή °C 81 81 

Υςνδηζηυηδηα ακηθίαξ (ηφνζα) ιαγί ιε 

ηζκδηήνα 
m3/ h 195 195 

 
   

 
   

ΜΖΥΑΝΖ diesel wartsila 16V38 ΜΟΝΑΓΔ DE CPP 

Υςνδηζηυηδηα ακηθίαξ (ηφνζα) πςνίξ ημκ 

ηζκδηήνα 
m3/ h 171 171 

Υςνδηζηυηδηα ακηθίαξ (ηφνζα) πνζκ ηδκ 

θίπακζδ 
m3/ h 430 (4.3) 430 (4.3) 

Όβημξ θαδζμφ ζε λεπςνζζηυ ζφζηδια απυ 

ηδκ ιδπακή, μκμιαζηζηυξ 
m3 16.1 16.1 

Λεπηυηδηα θίθηνμο ιm 30 30 

Γζαθμνά πίεζδξ θίθηνμο kPa (bar) 1.0 1.0 

Καηακάθςζδ θαδζμφ (θμνηίμ 100%) l/ h 8.8 8.8 

        

ΤΣΖΜΑ ΦΤΞΖ ΝΔΡΟΤ ΤΦΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

Πίεζδ πνζκ ηδκ ιδπακή, μκμιαζηζηή kPa (bar) 400 (4.0) 400 (4.0) 

Πίεζδ πνζκ ηδκ ιδπακή, μνζαηή kPa (bar) 190 (1.9) 190 (1.9) 

Πίεζδ πνζκ ηδκ ιδπακή, ιέβζζηδ kPa (bar) 460 (4.6) 460 (4.6) 

Θενιμηναζία πνζκ ηδκ ιδπακή, ιέβζζηδ °C 73 73 
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Θενιμηναζία ιεηά ηδκ ιδπακή, 

μκμιαζηζηή 
°C 93 93 

Θενιμηναζία ιεηά ηδκ ιδπακή, μνζαηή °C 103 103 

Θενιμηναζία ιεηά ηδκ ιδπακή, 

απμημπήξ 
°C 110 110 

Υςνδηζηυηδηα ακηθίαξ, μκμιαζηζηή m3/ h 176 176 

Πηχζδ πίεζδξ ζημκ ηζκδηήνα kPa (bar) 180 (1.8) 180 (1.8) 

Όβημξ κενμφ ζημκ ηζκδηήνα m3 0.8 0.8 

Πίεζδ δμπείμο δζαζημθήξ kPa (bar) 50.8(0.5-0.8) 50.8(0.5-0.8) 

Πηχζδ πίεζδξ ελςηενζημφ ζοζηήιαημξ kPa (bar) 160 (1.60) 160 (1.60) 

Κεθαθή εηθυνηςζδξ ηδξ ακηθίαξ kPa (bar) 380 (3.8) 380 (3.8) 

        

ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΦΤΞΖ ΝΔΡΟΤ 

Πίεζδ πνζκ ηδκ θυνηζζδ ημο αένα ρφλδξ, 

μκμιαζηζηή 
kPa (bar) 350 (3.5) 350 (3.5) 

Πίεζδ πνζκ ηδ θυνηζζδ ημο αένα ρφλδξ, 

μνζαηή 
kPa (bar) 190 (1.9) 190 (1.9) 

Πίεζδ πνζκ ηδ θυνηζζδ ημο αένα ρφλδξ, 

ιέβζζηδ 
kPa (bar) 460 (4.6) 460 (4.6) 

Θενιμηναζία πνζκ ηδκ ιδπακή, ιέβζζηδ °C 380 (3.8) 380 (3.8) 

Θενιμηναζία ιεηά ηδκ ιδπακή, εθάπζζηδ °C 44 44 

Υςνδηζηυηδηα ακηθίαξ, μκμιαζηζηή m3/ h 224 224 
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ΜΖΥΑΝΖ diesel wartsila 16V38 ΜΟΝΑΓΔ DE CPP 

Πηχζδ πίεζδξ ζημκ ηζκδηήνα kPa (bar) 180 (1.8) 180 (1.8) 

Όβημξ κενμφ ζημκ ηζκδηήνα m3 0.8 0.8 

Πίεζδ δμπείμο δζαζημθήξ kPa (bar) 120 (1.2) 120 (1.2) 

Πηχζδ πίεζδξ ελςηενζημφ ζοζηήιαημξ kPa (bar) 50.8(0.5-0.8) 50.8(0.5-0.8) 

Κεθαθή εηθυνηςζδξ ηδξ ακηθίαξ kPa (bar) 340 (3.4) 340 (3.4) 

  

ΔΚΚΗΝΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΔΡΑ 

Πίεζδ πανμπήξ αένα, πνζκ ηδκ ιδπακή 

(ιέβζζηδ) 
MPa (bar) 3 (30) 3 (30) 

Πίεζδ πανμπήξ αένα, μνζαηή MPa (bar) 1.5 (15) 1.5 (15) 

Καηακάθςζδ αένα ακά εηηίκδζδ4) Nm3 2.69 (26.9) 2.69 (26.9) 

 

1)οκεήηεξ πενζαάθθμκημξ ζφιθςκα ιε ημ ISO 3046-1 

2)Οζ ανζειμί είκαζ 100% θμνηίμ 

3)φιθςκα ιε ημ ISO 3046/1 παιδθυηενδ εενιμβυκμξ δφκαιδ 42.700 kJ / kg, πςνίξ 

ακηθίεξ ιε ηζκδηήνα. Ακεηηζηυηδηα + 5%. Δββοήζεζξ ιυκμ ζε θμνηίμ 85%, βζα ημοξ 

ηζκδηήνεξ πνυςζδξ δ ηαηακάθςζδ δίκεηαζ ζφιθςκα ιε ημ έθζηα. Γζα ηδκ ISOF-DMA / 

DMB / DMX (LFO), δ ζοβηεηνζιέκδ ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ιπμνεί κα θηάζεζ έςξ ηαζ 2% 

ορδθυηενδ. 

4)Με απμιαηνοζιέκδ ηαζ αοηυιαηδ εηηίκδζδ, δ ηαηακάθςζδ είκαζ 2-3 θμνέξ ορδθυηενδ 

φιθςκα ιε ημκ κυιμ ημο έθζηα 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΗΟΕΤΓΗΟΤ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ ΚΑΗ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ 

 

 Ακμπή +5%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 14: Γζάβναιια νμήξ ιάγαξ ηαοζαενίςκ, Wärtsilä 38B, CPP ζε ζοκεήηεξ 
ηαιπφθδξ ζοκδοαζιμφ ISO 3046. 

 

 

 

 Ακμπή +5%. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 15:Γζάβναιια νμήξ ιάγαξ ηαοζαενίςκ, Wärtsilä 38B, ζοκεήηεξ δθεηηνζημφ 
νεφιαημξ Diesel Electric ISO 3046. 
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Γζα ημ C.P.P. (ζφιθςκα ιε ημ ζπεηζηυ κυιμ) ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ δθεηηνμηζκδηήνα diesel 

(ηαηά 600 rpm.) ISO 3046. 

 Ακμπή +/- 5%, πςνίξ ακηθίεξ ιε ηζκδηήνα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 16:Γζάβναιια ηοπζηήξ ηαηακάθςζδξ ηαοζίιμο W38B 

 

 οκεήηεξ ISO 3046. Ακημπή +/- 15 ° C 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 17: Γζάβναιια εενιμηναζία ηαοζαενίςκ ιεηά ημκ ζηνυαζθμ 
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 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΓΥΤΖ 

Τπάνπεζ ιία ακηθία ρεηαζιμφ ηαοζίιμο ακά ηφθζκδνμ ιε εςναηζζιέκμ ζςθήκα ορδθήξ 

πίεζδξ ζημκ εβποηήνα. Οζ ακηθίεξ ρεηαζιμφ, μζ μπμίεξ είκαζ ηφπμο νμήξ, ελαζθαθίγμοκ 

ηαθέξ επζδυζεζξ ιε υθμοξ ημοξ ηφπμοξ ηαοζίιςκ. Οζ ακηθίεξ είκαζ πθήνςξ ζθναβζζιέκεξ 

απυ ημ δζαιένζζια εηηεκηνμθυνμο ηαζ δζαεέημοκ λεπςνζζηή απμζηνάββζζδ βζα δζαννμή 

πεηνεθαίμο.(CYT Wilbur, DA Wight) 

Ζ νφειζζδ ηδξ εήηδξ ηαοζίιμο ζηδ ιδδεκζηή εέζδ ζηαιαηά ηδκ έβποζδ ηαοζίιμο. Ζ εήηδ 

ηαοζίιςκ ηάεε ακηθίαξ έβποζδξ είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε έκακ ηφθζκδνμ ζηάζδξ. Σμ 

πενίαθδια ηδξ ακηθίαξ ηαοζίιμο ηαηαζηεοάγεηαζ ζε αοζηδνέξ ακμπέξ, έηζζ μζ πνμ-

ααειμκμιδιέκεξ ακηθίεξ είκαζ εκαθθάλζιεξ. 

Ο ζπεδζαζιυξ ηδξ ακηθίαξ έβποζδξ ηαοζίιμο είκαζ έκαξ αλζυπζζημξ ιμκμζςιαηζηυξ ηφπμξ 

ζπεδζαζιέκμξ βζα πζέζεζξ έβποζδξ ιέπνζ 180 [MPa] (1800 bar). Σμ ζφζηδια ααθαίδαξ 

εηηυκςζδξ ζηαεενήξ πίεζδξ ελαζθαθίγεζ ηδ αέθηζζηδ έβποζδ, πμο εββοάηαζ ιεβάθα 

δζαζηήιαηα ιεηαλφ ηςκ βεκζηχκ επζζηεοχκ. Σμ ζηήνζβια ημο εβποηήνα είκαζ ζπεδζαζιέκμ 

βζα εφημθδ ζοκηήνδζδ. 

 

 ΤΣΖΜΑ ΚΑΤΗΜΧΝ 

Οζ ζςθδκχζεζξ ηαοζίιμο παιδθήξ πίεζδξ ανίζημκηαζ ζε ηαοηή εένιακζδ, πανέπμκηαξ 

ιέβζζηδ αλζμπζζηία ηαζ αζθάθεζα ηαηά ηδ πνήζδ πνμεενιακεέκηςκ αανέςκ ηαοζίιςκ. Οζ 

ζςθήκεξ πανμπήξ ηαζ εηηέκςζδξ ηαοζίιμο ημπμεεημφκηαζ απεοεείαξ ζηα πενζαθήιαηα 

ηδξ ακηθίαξ ρεηαζιμφ.(Peter Compton) 

Σα ηαφζζια δζαννμήξ απυ ημοξ αβςβμφξ, ημκ εβποηήνα ηαοζίιμο ηαζ ηδκ ακηθία 

ζοθθέβμκηαζ ζε ηθεζζηυ ζφζηδια ζςθδκχζεςκ (ζφζηδια ηαεανμφ ηαοζίιμο) 

Σμ ζφζηδια ηαοζίιμο παιδθήξ πίεζδξ έπεζ οπενιεβέεδ βναιιέξ πανμπήξ πνμηεζιέκμο 

κα επζηεοπεεί πενζζζυηενδ έκηαζδ. Αοηυξ μ πνυζεεημξ υβημξ, ιαγί ιε ημοξ πενζμνζζιμφξ 

ιεηαλφ βναιιήξ ηνμθμδμζίαξ ηαζ ειαυθμο ακηθίαξ έβποζδξ, εα πανέπεζ εθάπζζημοξ 

παθιμφξ πίεζδξ ζημ ζφζηδια ηαοζίιμο παιδθήξ πίεζδξ. 
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 ΤΣΖΜΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟΤ- ΛΑΓΗΟΤ 

Γζα ημκ ηζκδηήνα εκηυξ ημο ηζκδηήνα, ημ ζφζηδια ζοκανιμθυβδζδξ ημο ηζκδηήνα 

απμηεθείηαζ απυ ηφνζα ακηθία θζπακηζημφ θαδζμφ, ακηθία θαδζμφ πνζκ ηδκ θίπακζδ, ρφηηδ 

θαδζμφ, εενιμζηαηζηή ααθαίδα, αοηυιαημ θίθηνμ μπζζεμπμνείαξ, θοβυηεκηνμ θίθηνμ ηαζ 

λδνυ δμπείμ θαδζμφ. Γζα ημοξ ηζκδηήνεξ V, ημ ζφζηδια ζοκανιμθυβδζδξ ημο ηζκδηήνα 

απμηεθείηαζ απυ ηδκ ηφνζα ακηθία θζπακηζημφ εθαίμο, ημ θοβμηεκηνζηυ θίθηνμ ηαζ ημ λδνυ 

δμπείμ θαδζμφ (Woodvard,2004). 

Σμ ζφζηδια θαδζμφ θζπαίκεζ ηα ηφνζα νμοθειάκ, ηζξ ηοθζκδνζηέξ επεκδφζεζξ, ηα έδνακα 

εηηεκηνμθυνμο, ημοξ δαηηοθίμοξ ακηθίαξ έβποζδξ, ηα έιαμθα, ηα νμοθειάκ ηαζ ημοξ 

ιδπακζζιμφξ ααθαίδςκ ηαζ ηα έδνακα ηςκ ηνμπχκ. Ο οπενζοιπζεζηήξ είκαζ επίζδξ 

ζοκδεδειέκμξ ζημ ζφζηδια θίπακζδξ ημο ηζκδηήνα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 18: Γζάβναιια ζλχδμοξ-εενιμηναζίαξ πεηνεθαίμο ηαοζίιμο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7: WARTSILA V46C 

 

Σμ Wärtsilä 46 είκαζ έκαξ ηζκδηήναξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ, είκαζ έκαξ ηεηνάπνμκμξ, ιδ 

ακαζηνέρζιμξ, οπενηνμθμδμημφιεκμξ ηαζ ιεζμβεζαηυξ πεηνεθαζμηζκδηήναξ ιε άιεζδ 

έβποζδ ηαοζίιμο.(φιθςκα ιε technology review wartsila 46) 

 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 

 Γζάιεηνμξ ηοθίκδνμο: 460 mm 

 Πενζζηνμθή: 580 mm 

 Έθλδ ειαυθμο: 96,4 l / cyl 

 Ανζειυξ ααθαίδςκ: 2 ααθαίδεξ εζζαβςβήξ ηαζ 2 ααθαίδεξ ελαβςβήξ 

 Γζάηαλδ ηοθίκδνςκ: 6, 8, 9, εκ ζεζνά 12, 16, 18 οπυ ιμνθή V οπυ βςκία 45 ° 

 Καηεφεοκζδ πενζζηνμθήξ: δελζυζηνμθα, ανζζηενυζηνμθα ηαηυπζκ αζηήιαημξ 

 Σαπφηδηα [RPM]: 514 

 Έλμδμξ ηοθίκδνμο [kW]:1050 

 Έλμδμξ ηοθίκδνμο [HP]: 1425 

 Μέζδ απμηεθεζιαηζηή πίεζδ [bar]: 25,4 

 Μέζδ ηαπφηδηα ειαυθμο [m /s]: 9.9 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΤΗΜΟΤ 

Σμ Wärtsilä 46 έπεζ ζπεδζαζηεί ηαζ ακαπηοπεεί βζα ζοκεπή θεζημονβία, πςνίξ ιείςζδ 

ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ, ζε ηαφζζια ιε ηζξ παναηάης ζδζυηδηεξ. Σα αανέα ηαφζζια 

ηφπμο HFO1 ηαζ HFO2 επζηνέπμκηαζ. 

 

 

 

 



 
 

237 
 

 Διαθξύ καδνύη (4V92A0941) 

 

Πίλαθαο 53: Δθαθνφ ιαγμφη ιδπακδξ wartsila V46C 

 

ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΜΟΝΑΓΔ 
ISO-F-

DMB 

ISO-F-

DMC1) 

ΜΔΘΟΓΟΗ 

ΓΟΚΗΜΖ 

Δθάπζζημ ζλχδεξ πνζκ απυ 

ηζξ ακηθίεξ εβποζδξ 
cSt 2,8 2,8 ISO 3104  

Μέβζζημ ζλχδεξ cSt ζημοξ 40°C 11 14 ISO 3104  

Μέβζζηδ ποηκυηδηα 
kg/m3 ζημοξ 

15°C 
900 920 ISO 3675 ή 12185 

Ανζειυξ ηεηακίμο   35 - ISO 5165 ή 4264 

Μέβζζηδ πμζυηδηα κενμφ % ηαη'υβημ 0,3 0,3 ISO 3733 

Μέβζζηδ πμζυηδηα εείμο % ηαηά ιάγα 2 2 ISO 8574 

Μέβζζηδ πμζυηδηα ηέθναξ % ηαηά ιάγα 0,01 0,05 ISO 6245 

Μέβζζηδ πμζυηδηα 

αακαδίμο 
mg/kg - 100 ISO 14597 

Μέβζζηδ πμζυηδηα καηνίμο 

πνζκ ημκ ηζκδηήνα 
mg/kg - 30 ISO 10478 

Μέβζζηδ πμζυηδηα 

αθμοιζκίμο ηαζ πονζηίμο 
mg/kg - 25 ISO 10479 

Μέβζζηδ πμζυηδηα 

αθμοιζκίμο ηαζ πονζηίμο 

πνζκ ημκ ηζκδηήνα 

mg/kg - 15 ISO 10480 

Μέβζζημ οπυθεζιια 

άκεναηα 
% ηαηά ιάγα 0,,3 2,5 ISO 10370 

Δθάπζζημ ζδιείμ 

ακάθθελδξ 
°C 60 60 ISO 2719 
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Μέβζζημ ζδιείμ νμήξ  °C 0 - 6 0 - 6 ISO 3016 

Ίγδια % ηαηά ιάγα 0,07 - ISO 3735 

Μέβζζημ ζοκμθζηυ 

δοκαιζηυ ζγήιαημξ 
% ηαηά ιάγα - 0,1 ISO 10307-1 

 

1) Δπζηνέπεηαζ δ πνήζδ ηαοζίιμο ηαηδβμνίαξ ISO-F-DMC, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ημ ζφζηδια 

επελενβαζίαξ ηαοζίιμο είκαζ εθμδζαζιέκμ ιε θοβμηεκηνδηή ηαοζίιμο. 

2)
 Πνυζεεηεξ ζδζυηδηεξ πμο ηαεμνίγμκηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ημο ηζκδηήνα, μζ μπμίεξ δεκ 

πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ πνμδζαβναθή ISO ή δζαθένμοκ απυ αοηυ. 

3)
 Γζαθμνεηζηά υνζα πμο ηαεμνίγμκηαζ βζα πεζιενζκέξ ηαζ εενζκέξ ζδζυηδηεξ. 

 

 Βαξύ καδνύη (4V92A0941) 

 

Πίλαθαο 54: Βανφ ιαγμφη ιδπακήξ wartsila V46C 

 

ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΜΟΝΑΓΔ 
ΟΡΗΑ 

HFO 1 

ΟΡΗΑ 

HFO 2 

ΜΔΘΟΓΟ 

ΓΟΚΗΜΖ 

Μέβζζημ ζλχδεξ 

cSt ζημοξ 100°C      

cSt ζημοξ 50°C 

Δνοενυδεκδνμ 

Νμφιενμ 1s ζημοξ 

100°F 

55      730    

7200 

55      730    

7200 
ISO 3104 

Μέβζζηδ ποηκυηδηα 
kg/m3 ζημοξ 15°C 

9911)/101

0 

9911)/101

0 

ISO 3675 ή 

12185 

Μέβζζημξ CCAI4) 850 8702) Shell's formula 

Μέβζζηδ πμζυηδηα 

κενμφ  
% ηαη'υβημ 1,0 1,0 ISO 3733 

Μέβζζηδ πμζυηδηα 

κενμφ πνζκ ημκ 

ηζκδηήνα 

% ηαη'υβημ 0,3 0,3 ISO 3733 
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Μέβζζηδ πμζυηδηα ζε 

εείμ 
% ηαηά ιάγα 2,0 5,0 ISO 8754 

Μέβζζηδ πμζυηδηα ζε 

ηέθνα 
% ηαηά ιάγα 0,05 0,2 ISO 6245 

Μέβζζηδ πμζυηδηα ζε 

αακάδζμ 
mg/kg 100 6003) ISO 14597 

Μέβζζηδ πμζυηδηα ζε 

κάηνζμ 
mg/kg 50 1003) ISO 10478 

Μέβζζηδ πμζυηδηα ζε 

κάηνζμ πνζκ ημκ 

ηζκδηήνα  

mg/kg 30 30 ISO 10478 

Μέβζζηδ πμζυηδηα 

αθμοιζκίμο ηαζ πονζηίμο  
mg/kg 30 80 ISO 10478 

 

Μέβζζηδ πμζυηδηα 

αθμοιζκίμο ηαζ πονζηίμο 

πνζκ ημκ ηζκδηήνα 

 

 

mg/kg 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

ISO 10478 

Μέβζζημ οπυθεζιια 

άκεναηα 
% ηαηά ιάγα 15 22 ISO 10370 

Μέβζζηδ πμζυηδηα 

αζθαθηεκίςκ4) 
% ηαηά ιάγα 8 14 ASTM D 3279 

Δθάπζζημ ζδιείμ 

ακάθθελδξ 
°C 60 60 ISO 2719 

Μέβζζημ ζδιείμ νμήξ  °C 30 30 ISO 3016 

Μέβζζημ ζοκμθζηυ 

δοκαιζηυ ζγήιαημξ 
% ηαηά ιάγα 0,1 0,1 ISO 10307-2 

1)
 Μέβ. 1010 kg / m³ ζημοξ 15 ° C οπυ ημκ υνμ υηζ ημ ζφζηδια επελενβαζίαξ ηαοζίιςκ ιπμνεί κα 

αθαζνέζεζ κενυ ηαζ ζηενεά. 

2)
 Καηάθμζπα εοεείαξ νμήξ ειθακίγμοκ ηζιέξ CCAI ζηδκ πενζμπή 770 έςξ 840 ηαζ είκαζ πμθφ ηαθή 

ακάθθελδ. Σα ναβζζιέκα ηαηάθμζπα πμο παναδίδμκηαζ ςξ δελαιεκέξ ιπμνεί κα ηοιαίκμκηαζ απυ 

840 έςξ - ζε ελαζνεηζηέξ πενζπηχζεζξ - πάκς απυ 900. Σα πενζζζυηενα bunkers παναιέκμοκ ζημ 

ιέβζζημ. Οζ 850 έςξ 870 ηοιαίκμκηαζ αοηή ηδ ζηζβιή. 
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3) Σμ κάηνζμ ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαοηή δζάανςζδ ζηζξ ααθαίδεξ ελαβςβήξ υηακ ζοκδοάγεηαζ ιε 

πενζεηηζηυηδηα ζε εείμ ηαζ αακάδζμ. 

Σμ κάηνζμ ζοιαάθθεζ επίζδξ έκημκα ζηδ νφπακζδ ηςκ ζηνμαίθςκ ιε ηαοζαενίςκ ζε 

ιεβάθα θμνηία. Ζ επζεεηζηυηδηα ημο ηαοζίιμο ελανηάηαζ απυ ηζξ ακαθμβίεξ ημο καηνίμο ηαζ 

ημο αακαδίμο, αθθά ηαζ απυ ηδ ζοκμθζηή πμζυηδηα ηέθναξ. Χζηυζμ, μ ζπδιαηζζιυξ 

εενιμφ δζαανχζεςξ ηαζ απμεέιαημξ επδνεάγεηαζ επίζδξ απυ άθθα ζοζηαηζηά ηέθναξ. 

Δπμιέκςξ, είκαζ δφζημθμ κα ηαεμνζζημφκ αοζηδνά υνζα πμο κα ααζίγμκηαζ ιυκμ ζηδκ 

πενζεηηζηυηδηα ημο ηαοζίιμο ζε κάηνζμ ηαζ αακάδζμ. Δπίζδξ έκα ηαφζζιμ ιε παιδθυηενδ 

πενζεηηζηυηδηα ζε κάηνζμ ηαζ αακάδζμ απυ αοηυ πμο ηαεμνίγεηαζ παναπάκς, ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ δζάανςζδ ζε ιένδ ημο ηζκδηήνα. 

4) Γεκ ηαθφπημκηαζ απυ ηα παναηάης πνυηοπα: 

Λζπακηζηά θάδζα, λέκεξ μοζίεξ ή πδιζηά απυαθδηα, επζηίκδοκα βζα ηδκ αζθάθεζα ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ ή επζαθααή βζα ηδκ απυδμζδ ηςκ ηζκδηήνςκ, δεκ πνέπεζ κα πενζέπμκηαζ ζημ 

ηαφζζιμ. 

Σα υνζα ημο HFO2 παναπάκς ακηαπμηνίκμκηαζ επίζδξ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ αηυθμοεςκ 

πνμηφπςκ. Οζ ζδζυηδηεξ πμο ζδιεζχκμκηαζ ιε 4) δεκ ακαθένμκηαζ νδηά ζηα πνυηοπα αθθά 

πνέπεζ επίζδξ κα πθδνμφκηαζ. 

• BS MA 100: 1996, RMH 55 ηαζ RMK 55 

• CIMAC 1990, ηθάζεζξ H55 ηαζ K55 

• ISO 8217: 1996 (E), ISO-F-RMH 55 ηαζ RMK 55 

 

CCAI (Calculated Carbon Aromaticity Index): Τπμθμβζζιυξ ημο δείηηδ ανςιαηζηυηδηαξ 

άκεναηα = είκαζ έκαξ δείηηδξ ηδξ πμζυηδηαξ ακάθθελδξ ημο οπμθεζιιαηζημφ ηαοζίιμο. 
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ΤΝΘΖΚΔ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Οζ ζοκεήηεξ ακαθμνάξ ημο ιέβζζημο. δ ζοκεπήξ παναβςβή είκαζ ζφιθςκα ιε ημ ISO 

3046-1: 1995 (Δ), δδθαδή: 

 

 οκμθζηή αανμιεηνζηή πίεζδ 1,0 bar 

 Θενιμηναζία αένα 25 ° C 

 ζπεηζηή οβναζία 30% 

 κα θμνηίγεζ ηδ εενιμηναζία ημο ροηηζημφ αένα 25 ° C 

 

Ζ έλμδμξ είκαζ δζαεέζζιδ ιέπνζ ηδ ιέβζζηδ εενιμηναζία ροηηζημφ αένα ηνμθμδμζίαξ. 38 ° 

C ηαζ εενιμηναζία αένα max. 45 ° C. Γζα ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ, δ έλμδμξ πνέπεζ κα 

ιεζςεεί ζφιθςκα ιε ημκ ηφπμ πμο ακαθένεηαζ ζημ πνυηοπμ ISO. 

Ζ δδθμφιεκδ εζδζηή ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ζζπφεζ βζα ηζκδηήνεξ πςνίξ ακηθίεξ ιε ηζκδηήνα, 

μζ μπμίμζ θεζημονβμφκ ζε ζοκεήηεξ πενζαάθθμκημξ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ISO 3046-1: 

1995 (E). 

 

Σφπμξ ιδπακήξ : Αλζμθυβδζδ C (500, 514 ζ.α.θ.) 

 

Πίλαθαο 55: Σεπκζηά δεδμιέκα ηζκδηήνα wartsila V46C 

ΜΖΥΑΝΖ [kW] [HP] 

6L46 6300 8550 

8L46 8400 11400 

9L46 9450 12825 

12V46 12600 17100 

16V46 16800 22800 

18V46 18900 25650 

 

* 18V46, ιυκμ 500 ηαζ 514 rpm  
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ΡΟΖ ΜΑΕΑ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ 

 

 πλζήθεο κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο 

 

 Wärtsilä 46C, CPP 500 rpm  

 οκεήηεξ ISO 3046. 

 Ακμπή +5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 19: Γζάβναιια παναβςβήξ- νμήξ ιαγαξ ηαοζαενίςκ 

 

 πλζήθεο ζηαζεξήο ηαρύηεηαο 

 

 Wärtsilä 46C, CPP 500 rpm  

 οκεήηεξ ISO 3046. Ακμπή +5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 20: Γζάβναιια παναβςβήξ- νμήξ ιάγαξ ηαοζαενίςκ 
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 Πεηξειαηνθίλεην (4V93E0379) 

 

 Wärtsilä 46C, 514 rpm  

 οκεήηεξ ISO 3046.  

 Ακμπή +5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1:Γζάβναιια παναβςβήξ - νμήξ ιάγαξ ηαοζαενίςκ 

 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

 

  Πναβιαηζηή αλζμπζζηία 

  Υαιδθυ θεζημονβζηυ ηυζημξ 

  Υαιδθέξ εηπμιπέξ ηαοζαενίςκ 

  Δφημθδ ηαζ μζημκμιζηά απμδμηζηή εβηαηάζηαζδ 

 Απμδεδεζβιέκδ εοέθζηηδ ηεπκμθμβία εβηαηάζηαζδξ 

 Δφημθδ ζοκηήνδζδ 
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 ΥΑΜΖΛΖ ΚΑΤΖ ΝΟx 

 

Οπμζμζδήπμηε οδνμβμκάκεναηαξ ιπμνεί κα ηαεί, εθυζμκ δ εενιμηναζία είκαζ ζςζηή ηαζ 

εηεί είκαζ επανηέξ μλοβυκμ. Χζηυζμ, μ ηνυπμξ πμο ηαίβεηαζ έπεζ ιεβάθδ επίδναζδ ηδξ 

εενιζηήξ απυδμζδξ ηαζ ηςκ εηπμιπχκ ηαοζαενίςκ, ζδίςξ ημο ζπδιαηζζιμφ NΟx. Ζ 

Wärtsilä NSD έπεζ ακαπηφλεζ ιζα δζαδζηαζία ηαφζδξ παιδθχκ NOx δ μπμία ιεζχκεζ ημ 

επίπεδμ NOx έςξ ηαζ 50% πςνίξ κα επδνεάγεηαζ δ εενιζηή απμηεθεζιαηζηυηδηα 

(www.dieselduck.info). 

 

Ζ ηεπκμθμβία ηαφζδξ ιε παιδθή πενζεηηζηυηδηα ζε NOx ααζίγεηαζ ζηα ελήξ: 

 

 Ζ ορδθυηενδ εενιμηναζία αένα ηαφζδξ ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ έκεζδξ ιεζχκεηαζ 

δναζηζηά ηδκ ηαεοζηένδζδ ακάθθελδξ 

 Μζα ηαεοζηενδιέκδ έκανλδ ηδξ έκεζδξ ηαζ δ ιζηνυηενδ πενίμδμξ έκεζδξ ζδιαίκεζ 

υηζ δ ηαφζδ θαιαάκεζ πχνα ζημ αέθηζζημ ζδιείμ ζε ζπέζδ ιε ηδκ απμδμηζηυηδηα 

 Βεθηζςιέκδ αηιμπμίδζδ ηαοζίιμο 

 Σνμπμπμζδιέκμξ πχνμξ ηαφζδξ βζα αεθηζςιέκδ ακάιεζλδ 
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ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  

 

 ΑΝΣΛΗΑ ΔΓΥΤΖ 

 

 Ζ ακηθία έβποζδξ πενζέπεζ ηα αηυθμοεα παναηηδνζζηζηά: 

 

 Ο ιμκμεθαζηζηυξ ζπεδζαζιυξ είκαζ ιζα άηαιπηδ ηαζ 

πςνίξ παναιυνθςζδ θφζδ αηυια ηαζ ζε ορδθέξ πζέζεζξ 

έβποζδξ. 

 Μζα ζηαεενή ααθαίδα εηηυκςζδξ ηδξ πίεζδξ ελαθείθεζ 

ημκ ηίκδοκμ ηδξ δζάανςζδξ ηςκ ζπδθαίςκ δζαηδνχκηαξ ιζα 

παναιέκμοζα πίεζδ, δ μπμία ανίζηεηαζ ζε αζθαθή ζηάειδ ζε 

υθμ ημ πεδίμ θεζημονβίαξ. 

 Έκα απμζηναββζγυιεκμ ηαζ ζθναβζζιέκμ δζαιένζζια 

ιεηαλφ ηδξ ακηθίαξ ηαζ ημο οαθμπεηάζιαημξ ειπμδίγεζ ηδκ 

ακαννυθδζδ ηαοζίιμο απυ ημ θάδζ θίπακζδξ. 

 Οζ πνμ-ααειμκμιδιέκεξ ακηθίεξ είκαζ εκαθθάλζιεξ. 

 

 

Δηθόλα 75: Ακηθία έβποζδξ ηζκδηήνα wartsila V46C 

 

 ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΓΥΤΖ 

 

 Ζ ααθαίδα έπεζ ζπεδζαζηεί βζα κα έπεζ ιζηνή επζθάκεζα 

απμννυθδζδξ εενιυηδηαξ πμο αθέπεζ ζημκ πχνμ ηαφζδξ ιαγί ιε 

απμηεθεζιαηζηή ιεηαθμνά εενιυηδηαξ ζημ κενυ ρφλδξ. Αοηυ 

ελαθείθεζ ηδκ ακάβηδ βζα λεπςνζζηυ ζφζηδια εθέβπμο ηδξ 

εενιμηναζίαξ ημο αηνμθοζίμο. 

 Σμ ηαφζζιμ ιεηαθένεηαζ ημ ζοκημιυηενμ απυ ηδκ ακηθία 

ζηδ ααθαίδα, δδθαδή ιέζς εκυξ ζςθήκα ορδθήξ πίεζδξ ζηδκ 

ηοθζκδνμηεθαθή. 

 

 

 

Δηθόλα 76: Ακηθία έβποζδξ ηζκδηήνα wartsila V46 
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 ΤΣΖΜΑ ΚΑΤΗΜΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 77: φζηδια ηαοζίιμο ηζκδηήνα wartsila V46C 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 78: Γζαημιή ζοζηήιζημξ ηαοζίιμο ηζκδηήνα wartsila V46C 
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 Οζ ζςθήκεξ ημο ζοζηήιαημξ ηαοζίιμο ηαζ ηα ηφνζα ελανηήιαηα ανίζημκηαζ ζε έκα 

Hot Box πμο πανέπεζ ιέβζζηδ αζθάθεζα ζε ορδθή εενιμηναζία πνμεένιακζδξ. 

 Οζ ζςθήκεξ ηαοζίιμο εηηυξ ημο Hot Box είκαζ επίζδξ πνμζεηηζηά εςναηζζιέκμζ. 

 Σμ ζφζηδια έπεζ ζπεδζαζηεί βζα παθιμφξ εθάπζζηδξ πίεζδξ. 

 Σα ηαφζζια δζαννμήξ απυ ζςθδκχζεζξ, ααθαίδεξ έβποζδξ ηαζ ακηθίεξ ζοθθέβμκηαζ 

ζε έκα ηθεζζηυ ζφζηδια ζςθδκχζεςκ, ημ μπμίμ ηναηά ημ Hot Box ηαζ ημκ ηζκδηήνα 

ζηεβκυ ηαζ ηαεανυ. 

 

 ΤΣΖΜΑ ΤΠΔΡΤΜΠΗΔΣΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 79: φζηδια οπενζοιπζεζηή ηζκδηήνα wartsila V46C 

 

 Wärtsilä 46 είκαζ εθμδζαζιέκμξ ιε ζφζηδια ελάηιζζδξ Spex (Μμκμζςθήκαξ) ηαζ ιε 

οπενζοιπζεζηή ορδθήξ απυδμζδξ. (CYT Wilbur, DA Wight) 

 Σμ ζφζηδια οπενζοιπίεζδξ Spex είκαζ έκα ζφζηδια ηαοζαενίςκ πμο ζοκδοάγεζ 

ηα πθεμκεηηήιαηα ηυζμ ηδξ παθιζηήξ υζμ ηαζ ηδξ ζηαεενήξ θυνηζζδξ. 

 ε ζφβηνζζδ ιε έκα ζφζηδια ζηαεενήξ πίεζδξ, ημ απμηέθεζια εηηυλεοζδξ ηςκ 

παθιχκ αενίμο εα πνμζθένεζ ηαθφηενδ απυδμζδ ζηνμαίθμο ζε ιενζηά θμνηία. 

 Σμ ζφζηδια Spex είκαζ πναηηζηά απαθθαβιέκμ απυ πανειαμθέξ. Αοηυ ζδιαίκεζ 

πμθφ ιζηνέξ απμηθίζεζξ ζηδκ απμιάηνοκζδ ιεηαλφ ηςκ ηοθίκδνςκ ηαζ ζοκεπχξ 

ιζα μιμζυιμνθδ εενιμηναζία ηαοζαενίςκ. 
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 SPEX 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 80: φζηδια SPEX ηζκδηήνα wartsila V46C 

 

 Σα ανενςηά ζοζηήιαηα ηαοζαενίςκ είκαζ ανηεηά ακεεηηζηά χζηε κα πεζνίγμκηαζ ηζξ 

ακαθμβίεξ ορδθήξ πίεζδξ ηαζ ηα επίπεδα παθιχκ, αθθά ηαοηυπνμκα ανηεηά 

εθαζηζηά βζα κα ακηζιεηςπίζμοκ ηδ εενιζηή επέηηαζδ ζημ ζφζηδια. 

 Ο οπενζοιπζεζηήξ έπεζ ηδκ ορδθυηενδ δζαεέζζιδ απυδμζδ, είκαζ ελμπθζζιέκμξ ιε 

απθά νμοθειάκ ηαζ δεκ οπάνπεζ κενυ ρφλδξ. Δπίζδξ, είκαζ εθμδζαζιέκμξ ιε 

δζαηάλεζξ ηαεανζζιμφ ηυζμ βζα ημκ ζοιπζεζηή υζμ ηαζ βζα ηδκ πθεονά ημο 

ζηνμαίθμο. 

 Ζ έλμδμξ ηαοζαενίςκ ηαζ δ πανάηαιρδ αένα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ επίηεολδ 

εζδζηχκ απαζηήζεςκ ζημ εφνμξ θεζημονβίαξ, ηδκ απυηνζζδ θμνηίμο ή ημ ιενζηυ 

θμνηίμ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 81: φζηδια spex ηζκδηήνα wartsila V46C υπςξ είκαζ εζςηενζηά 
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 ΠΗΣΟΝΗ 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

Δηθόλα 82 θαη Δηθόλα 83: Γζαημιή πζζημκζμφ ηζκδηήνα wartsila V46C ηαζ πζζηυκζ ηζκδηήνα 
wartsila V46C 

 

 Δίκαζ έκα ζφκεεημ έιαμθμ παιδθήξ ηνζαήξ ιε θμφζηα απυ μνείπαθημ ηαζ παθφαδζκδ 

ημνοθή. 

 Ο ζπεδζαζιυξ ηδξ εζδζηήξ ηθίκδξ ρφλδξ ελαζθαθίγεζ απμηεθεζιαηζηή ρφλδ ηαζ 

ορδθή αηαιρία ζηδκ ημνοθή ημο ειαυθμο. Ο ζπεδζαζιυξ ιπμνεί κα πεζνζζηεί ηζξ 

πζέζεζξ ηαφζδξ πένακ ηςκ 200 bar. 

 Οζ αοθαηςηέξ αοθαηχζεζξ ηςκ δαηηοθίςκ ημνοθήξ ελαζθαθίγμοκ ιεβάθδ δζάνηεζα 

γςήξ.  

 

Ζ παιδθή ηνζαή ελαζθαθίγεηαζ απυ ημ ζφζηδια θίπακζδξ πμνηχκ πμο πενζθαιαάκεζ: 

 

 Μζα ηαθά δζακειδιέκδ ιειανάκδ ηαεανμφ θαδζμφ πμο ελαθείθεζ ημκ ηίκδοκμ 

ζηαζίιαημξ δαηηοθίμο ειαυθμο ηαζ ιεζχκεζ ημκ νοειυ θεμνάξ. 

 Καεανμφξ δαηηοθίμοξ ηαζ αοθαηχζεζξ πςνίξ δζαανςηζηά πνμσυκηα ηαφζδξ. 

 Τδναοθζηά απμζαεζιέκεξ ηζκήζεζξ ηθίζδξ πμο πανέπμκηαζ απυ έκα ιαλζθανάηζ 

θαδζμφ ιεηαλφ ηδξ επέκδοζδξ ηαζ ημο ειαυθμο, ιε απμηέθεζια θζβυηενμ ευνοαμ 

ηαζ θεμνά. 
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 ΔΣ ΓΑΥΣΤΛΗΓΗΧΝ ΔΜΒΟΛΟΦΟΡΧΝ 

 

 

Δηθόλα 84: εη δαπηοθζδζχκ ειαμθμθυνςκ ηζκδηήνα wartsila V46C 

 

 Δίκαζ έκα ζεη ηνζχκ δαηηοθίςκ παιδθήξ ηνζαήξ. 

 Έπμοκ εζδζηή επίζηνςζδ ακεεηηζηή ζηδ θεμνά ηςκ δαηηοθίςκ ζοιπίεζδξ. 

 Δίκαζ δζαζηαζζμθμβδιέκμ ηαζ δζαιμνθςιέκμ έηζζ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ ιέβζζηδ 

ζηεβακυηδηα ηαζ ζζμννμπία πίεζδξ. 

 

 

 ΤΝΓΔΣΗΚΖ ΡΑΒΓΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 85: οκδεηζηή νάαμξ ηζκδηήνα wartsila V46C 
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 Ζ ζοκδεηζηή νάαδμξ είκαζ έκαξ εαθάζζζμξ ζπεδζαζιυξ ηνζχκ ηειαπίςκ, υπμο μζ 

δοκάιεζξ ηαφζδξ ηαηακέιμκηαζ ζε ιζα ιέβζζηδ πενζμπή εδνάκμο υπμο 

εθαπζζημπμζμφκηαζ μζ ζπεηζηέξ ηζκήζεζξ ιεηαλφ ηςκ επζθακεζχκ ζοκανιμβήξ. 

 Ζ επζζηεοή ημο ειαυθμο είκαζ δοκαηή πςνίξ κα αββίγεζ ημ έδνακμ ημο ιεβάθμο 

άηνμο ηαζ ημ έδνακμ ιπμνεί κα επζεεςνδεεί πςνίξ κα αθαζνεεεί ημ έιαμθμ. 

 Ο ζπεδζαζιυξ αοηυξ ιεζχκεζ επίζδξ ημ φρμξ ηδξ ακαεεχνδζδξ ημο ειαυθμο. 

 Όθα ηα παλζιάδζα ζθίββμκηαζ ιε οδναοθζηυ ενβαθείμ. 

 

 ΚΤΛΗΝΓΡΟΚΔΦΑΛΖ ΚΑΗ ΓΑΚΣΤΛΗΟ ΛΔΗΑΝΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 86: Κοθζκδνμηεθαθή ηαζ δαηηφθζμξ θείακζδξ ηζκδηήνα wartsila V46C 

 

 Οζ παναιμνθχζεζξ ηδξ επέκδοζδξ ηοθίκδνςκ πνμηαθμφκηαζ ζοκήεςξ απυ ηδ 

ζφζθζλδ ηδξ ηοθζκδνμηεθαθήξ, ημ εενιζηυ ηαζ ημ ιδπακζηυ θμνηίμ. Υάνδ ζε έκα 

εζδζηυ ζπέδζμ ιε ορδθυ θυβμ πενζθαίιζμο-ηηοπήιαημξ, μζ παναιμνθχζεζξ ζε αοηή 

ηδκ επέκδοζδ είκαζ πμθφ ιζηνέξ. Μζα ηοθζκδνζηή επέκδοζδ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ελαζνεηζηή θίπακζδ αεθηζχκεζ ηζξ ζοκεήηεξ βζα ημοξ δαηηοθίμοξ ημο ειαυθμο ηαζ 

ιεζχκεζ ηδ θεμνά. 

 Γζα κα απμθεοπεεί μ ηίκδοκμξ ζηίθαςζδξ, δ επέκδοζδ πανέπεηαζ ιε έκα δαηηφθζμ 

ηαηά ηδξ ζηίθαςζδξ ζημ πάκς ιένμξ. 

 Ο ζημπυξ αοημφ ημο δαηηοθίμο είκαζ κα «ααειμκμιεί» ηζξ εκαπμεέζεζξ άκεναηα 

ζηδκ ημνοθή ημο πζζημκζμφ ζε έκα πάπμξ ανηεηά ιζηνυ χζηε κα απμηνέπεηαζ δ 

επαθή ιεηαλφ ημο εζςηενζημφ ημζπχιαημξ ηδξ επέκδοζδξ ηαζ ηςκ εκαπμεέζεςκ 
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ζηδκ ημνοθή ημο ειαυθμο. Ζ "ζηίθαςζδ" ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ημπζηή θεμνά ηδξ 

βναιιήξ ηαζ αολδιέκδ ηαηακάθςζδ θζπακηζημφ. 

 Ζ ηαηακμιή ηδξ εενιμηναζίαξ ζηδκ επέκδοζδ ημο ηοθίκδνμο είκαζ ζδιακηζηή υπζ 

ιυκμ απυ ηδκ άπμρδ ηδξ ηάζδξ ηαζ ηδξ παναιυνθςζδξ αθθά ηαζ απμθαζζζηζηήξ 

ζδιαζίαξ βζα ηδκ ηαπφηδηα θεμνάξ ημο ηοθίκδνμο. Ζ εενιμηναζία πνέπεζ κα 

παναιείκεζ πάκς απυ ημ ζδιείμ νμήξ ημο εεζζημφ μλέμξ βζα κα απμθεοπεεί δ 

δζάανςζδ, αθθά ηαοηυπνμκα κα παναιείκεζ ανηεηά παιδθή βζα κα απμθεοπεεί δ 

δζάζπαζδ ημο θζπακηζημφ εθαίμο. 

 Ζ ζφκεεζδ ημο οθζημφ ααζίγεηαζ ζηδ ιαηνά ειπεζνία ημο εζδζημφ ηνάιαημξ βηνζ 

ποημζίδδνμο πμο ακαπηφπεδηε βζα ελαζνεηζηή ακημπή ζηδ θεμνά ηαζ ορδθή 

ακημπή. 

 

 ΚΗΒΧΣΗΟ ΚΤΛΗΝΓΡΟΚΔΦΑΛΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 87: Κζαχηζμ ηοθζκνμηεθαθήξ ηζκδηήνα wartsila V46C 

 

 Ο ζπεδζαζιυξ ηδξ ηοθζκδνμηεθαθήξ ααζίγεηαζ ζηδκ αλζμπζζηία ηαζ ηδκ εφημθδ 

ζοκηήνδζδ. 

 Έκα άηαιπημ ηζαχηζμ ζακ ζπέδζμ βζα ηδκ μιαθή πίεζδ επαθήξ ιεηαλφ ηδξ 

ηοθζκδνμηεθαθήξ ηαζ ηδξ επέκδοζδξ ημο ηοθίκδνμο. 

 Υνδζζιμπμζμφκηαζ ιπμοθυκζα ζηήνζλδξ ηεζζάνςκ ηοθίκδνςκ, βεβμκυξ πμο 

απθμπμζεί ηδ ζοκηήνδζδ. 

 Γεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηθςαμί ααθαίδςκ, αοηυ αεθηζχκεζ ηδκ αλζμπζζηία ηαζ πανέπεζ 

ιεβαθφηενμ πενζεχνζμ αεθηζζημπμίδζδξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ νμήξ ηδξ εφναξ 

ελάηιζζδξ. 
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 Τπάνπμοκ απμηεθεζιαηζημί δαηηφθζμζ έδναζδξ ααθαίδςκ ελάηιζζδξ ιε κενυ. 

 Οζ πενζζηνμθέξ ααθαίδςκ ηυζμ ζηζξ ελαηιίζεζξ υζμ ηαζ ζηζξ ααθαίδεξ εζζαβςβήξ 

εββοχκηαζ έκα μιμζυιμνθμ εενιζηυ ηαζ ιδπακζηυ θμνηίμ ζηζξ ααθαίδεξ. 

 

 

 ΣΟΦΑΛΟΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Δηθόλα 88: ηνμθαθμθυνμξ άλμκαξ ηζκδηήνα wartsila V46C 

 

 Ο ζπεδζαζιυξ ημο ζηνμθαθμθυνμο άλμκα επζηνέπεζ ηδ πνήζδ ορδθήξ πίεζδξ 

ηαφζδξ ηαζ ελαημθμοεεί κα δζαηδνεί έκα ζοκηδνδηζηυ θμνηίμ νμοθειάκ. 

 

Ο ζηνμθαθμθυνμξ άλμκαξ είκαζ: 

 

 θονδθαηδιέκμξ ζε έκα ημιιάηζ ηαζ πθήνςξ επελενβαζιέκμξ. 

 Άηαιπημξ θυβς ιέηνζαξ ακαθμβίαξ δζάηνδζδξ / δζαδνμιήξ ηαζ ιεβάθςκ 

δζαιέηνςκ ηανθζχκ ηαζ ημπθζχκ. 

 Σμπμεεηδιέκμξ ιε ακηίαανα ζε ηάεε ζηνμθαθμθυνμ. 

 πεδζαζιέκμξ βζα πθήνδ απμβείςζδ ζζπφμξ, επίζδξ απυ ημ εθεφεενμ άηνμ. 
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 ΡΟΤΛΔΜΑΝ 

 

 

Δηθόλα 89: Ρμοθειάκ ηζκδηήνα wartsila V46C 

 

 Ο ζπεδζαζιυξ νμοθειάκ Thick-Pad δίκεζ έιθαζδ ζε ιία ααζζηή ζδέα: Αλζμπζζηία. 

 Σα θμνηία ηςκ εδνάκςκ έπμοκ ιεζςεεί ιε ηδκ αφλδζδ ημο ζηνμθαθμθυνμο άλμκα 

ηαζ ηςκ δζαιέηνςκ ηςκ αηίδςκ ηαεχξ ηαζ ημο ιήημοξ. 

 Σα παιδθά θμνηία ηςκ νμοθειάκ επζηνέπμοκ ιαθαηυηενα οθζηά ζηήνζλδξ ιε 

ιεβαθφηενδ ζοιααηυηδηα ηαζ πνμζανιμζηζηυηδηα. Αοηυ ηαεζζηά ημ νμοθειάκ 

μοζζαζηζηά απαθθαβιέκμ απυ ηνίζεζξ. 

 

 

 ΔΚΚΔΝΣΡΟΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΗ ΒΑΛΒΗΓΑ 

   

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 90: Δηηεκηνμθυνμξ άλμκαξ ηζκδηήνα wartsila V46C 

 Ο εηηεκηνμθυνμξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ ηιήιαηα εκυξ ηοθίκδνμο ιε 

εκζςιαηςιέκα έηηεκηνα. 



 
 

255 
 

 Σα ηιήιαηα ημο εηηεκηνμθυνμο ζοκδέμκηαζ ιέζς λεπςνζζηχκ εδνάκςκ, βεβμκυξ 

πμο ηαεζζηά δοκαηή ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ ηιδιάηςκ ημο άλμκα πθεονζηά απυ ημ 

πχνμ ημο εηηεκηνμθυνμο. 

 Ο μθζζεδηήναξ ηδξ ααθαίδαξ είκαζ ηφπμο νμδέθαξ, υπμο ημ ηοθζκδνζηυ πνμθίθ είκαζ 

εθαθνχξ ηονηυ βζα ηαθή ηαηακμιή θμνηίμο. 

 Οζ ααθαίδεξ ελαβςβήξ ηαζ εζζαβςβήξ θαιαάκμοκ ιζα οπμπνεςηζηή 

πενζζηνμθή απυ ημοξ νυημνεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηάεε ηφηθμο ακμίβιαημξ. 

Αοηή δ ακαβηαζηζηή πενζζηνμθή ελαζθαθίγεζ ηδκ μιμζυιμνθδ ηαηακμιή 

εενιμηναζίαξ ηαζ θεμνάξ ηςκ ααθαίδςκ ηαζ δζαηδνεί ηδκ επζθάκεζα 

ζηεβακμπμίδζδξ απαθθαβιέκδ απυ εκαπμεέζεζξ. Ζ ηαθή αβςβζιυηδηα 

εενιυηδηαξ είκαζ ημ απμηέθεζια. 

 

 ΜΠΛΟΚ ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 91: Μπθμη ηζκδηήνα wartsila V46C 

 

 Σμ ιπθμη ημο ηζκδηήνα ηαηαζηεοάγεηαζ απυ μγχδδ ποημζίδδνμ βζα ηδκ επίηεολδ 

ηδξ άηαιπηδξ ηαζ ακεεηηζηήξ ηαηαζηεοήξ πμο απαζηείηαζ βζα εοέθζηηδ 

ημπμεέηδζδ. 

 Σα ηονζυηενα νμοθειάκ είκαζ ζηδνζγυιεκα οπυ ημκ άλμκα, ιε οδναοθζηά 

ζθζβιέκα ιπμοθυκζα. 

 Οζ πθεονζημί ημπθίεξ πνμζεέημοκ ιεβαθφηενδ αηαιρία ζημ ηφνζμ πενίαθδια 

εδνάκμο. 
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 Οζ εκ ζεζνά ηζκδηήνεξ είκαζ ελμπθζζιέκμζ ιε εκζςιαηςιέκμ δέηηδ αένα ιε 

αολδιέκδ αηαιρία, απθυηδηα ηαζ ηαεανυηδηα. 

 

 

 ΤΣΖΜΑ ΦΤΞΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 92: φζηδια ρφλδξ ηζκδηήνα wartsila V46C 

 

 Σμ ζφζηδια ρφλδξ βθοημφ κενμφ πςνίγεηαζ ζε ζφζηδια ρφλδξ ορδθήξ 

εενιμηναζίαξ ηαζ παιδθήξ εενιμηναζίαξ. Σμ ζφζηδια ρφλδξ κενμφ ορδθήξ 

εενιμηναζίαξ θεζημονβεί ζοκεπχξ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ βζα κα ηαηαζηήζεζ ηζξ 

δζαηοιάκζεζξ ηδξ εενιμηναζίαξ ζηα ελανηήιαηα ημο ηοθίκδνμο υζμ ημ δοκαηυκ 

ιζηνυηενεξ ηαζ απμηνέπμκηαξ ηδ δζάανςζδ ελαζηίαξ ηδξ οπμρφπςζδξ. 

 Γζα ηδ θήρδ ηδξ ιέβζζηδξ ακάηηδζδξ εενιυηδηαξ μ ρφηηδξ αένα θυνηζζδξ 

πςνίγεηαζ ζε ηιήια ορδθήξ ηαζ παιδθήξ εενιμηναζίαξ. 

 Οζ ακηθίεξ πμο ηζκμφκηαζ ιε ηζκδηήνα ιπμνμφκ κα παναζπεεμφκ ςξ επζθμβή βζα 

εαθάζζζα εθανιμβή. ηδκ εθανιμβή ζηαειμφ παναβςβήξ εκένβεζαξ, αοηά είκαζ ηα 

πνυηοπα. 
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 ΤΣΖΜΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟΤ – ΛΑΓΗΟΤ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 93: φζηδια θζπακηζημφ- θαδζμφ ηζκδηήνα wartsila V46C 

 

 Οζ καοηζημί ηζκδηήνεξ έπμοκ οβνυ ηαγακάηζ λδνχκ ηαοζίιςκ ηαζ ηζκδηήνεξ 

ηζκδηήνςκ. Σμ θζπακηζηυ θάδζ επελενβάγεηαζ έλς απυ ημκ ηζκδηήνα ιε ζοκεπή 

δζαπςνζζιυ. 

 ημκ δνυιμ πνμξ ημκ ηζκδηήνα, ημ πεηνέθαζμ πενκά ιέζα απυ έκα ρφηηδ θαδζμφ, 

ιζα αοηυιαηδ ιμκάδα θίθηνμο πθήνμοξ νμήξ ηαζ έκα θίθηνμ αζθαθείαξ βζα ηεθζηή 

πνμζηαζία. 

 Γζα ημ ζημπυ ηδξ ηνμθμδμζίαξ, έπεζ πνμαθεθεεί δ ημπμεέηδζδ εζδζηχκ θίθηνςκ 

ηνμθμδμζίαξ ζημ ζηνμθαθμεάθαιμ ιπνμζηά απυ ηάεε ηφνζμ έδνακμ. 

 Ζ ακηθία θαδζμφ θζπακηζημφ ιπμνεί κα παναζπεεεί ςξ πνμαζνεηζηή επζθμβή βζα 

εαθάζζζα εθανιμβή. ηδκ εθανιμβή ημο ενβμζηαζίμο παναβςβήξ δθεηηνζηήξ 

εκένβεζαξ είκαζ ζηάκηαν. 

 

 ΤΣΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

 

 Έπμοκ ακαπηοπεεί αοηυιαηα ζοζηήιαηα εθέβπμο ηαζ αζθάθεζαξ βζα ιδ 

επακδνςιέκδ θεζημονβία ηαζ έθεβπμ βέθοναξ. 

 Οζ ζηνμθέξ ημο ηζκδηήνα εθέβπμκηαζ απυ έκακ ιδπακζηυ / οδναοθζηυ, δθεηηνμκζηυ / 

οδναοθζηυ ή δθεηηνμκζηυ νοειζζηή. 

 Ζ πνμζηαζία οπενθυνηςζδξ δζπθαζζάγεηαζ ιε ηδ πνήζδ δθεηηνμπκεοιαηζημφ 

ζοζηήιαημξ πμο εκενβεί απεοεείαξ ζε ηάεε ακηθία ρεηαζιμφ ηαοζίιμο ηαζ 

ιδπακζηήξ δζάηαλδξ πμο επεκενβεί ζημκ άλμκα εθέβπμο. 
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 Ανβή ζηνμθή πνζκ ηδκ εηηίκδζδ. 

 Πνμεβηαηαζηήζηε ημκ έθεβπμ αζθαθείαξ ηαζ ιπθμηάνεηε ημ λεηίκδια εάκ δεκ 

εηηεθμφκηαζ θεζημονβίεξ εθέβπμο. 

 Παναημθμφεδζδ ηαηάζηαζδξ ααζζηχκ ελανηδιάηςκ ιε αάζδ αλζυπζζηδ ιέηνδζδ 

εενιμηναζίαξ. 

 Δφημθδ ζφκδεζδ ηςκ αζζεδηήνςκ ιε πνμηαηαζηεοαζιέκεξ ιμκάδεξ ηαθςδίςζδξ. 

 Μζα πζμ πνμδβιέκδ δθεηηνμκζηή ιμκάδα εθέβπμο (WECS) ιε πνυαθερδ βζα 

απεοεείαξ ζφκδεζδ δζαφθμο εα πνμζθένεηαζ ςξ επζθμβή. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8: WARTSILA 46F 

Ο wartsila 46F είκαζ έκαξ έκαξ 4πνμκμξ, ιδ ακαζηνέρζιμξ, οπενζοιπζεζηήξ ηαζ ιε 

εκδζάιεζδ ρφλδ ηζκδηήναξ diesel ιε άιεζδ έβποζδ ηαοζίιμο. (φιθςκα ιε Wartsila 46F 

product quide) 

 

 ΒΑΗΚΑ ΟΦΔΛΖ ΣΟΤ WÄRTSILÄ 46F: (www.wartsila.com) 

• Απμδεδεζβιέκδ ηαζ αλζυπζζηδ ηεπκμθμβία αανέςκ ηαοζίιςκ απυ έκακ δβέηδ ηδξ 

αζμιδπακίαξ 

• Θενιζηή απυδμζδ βζα πθήνδ ηαφζδ ηαζ εθάπζζηεξ εηπμιπέξ ηαοζαενίςκ 

• Οζημκμιία ηαοζίιμο ζε μθυηθδνμ ημ θεζημονβζηυ εφνμξ ημο ηζκδηήνα, πάνδ ζημ 

απμηεθεζιαηζηυ ζφζηδια έβποζδξ ηαοζίιμο ιε δφμ έιαμθα, βζα ζδιακηζηή ελμζημκυιδζδ 

ηυζημοξ 

• Ζ πνμδβιέκδ ανενςηή ζπεδίαζδ ζδιαίκεζ θζβυηενα ελανηήιαηα, παιδθυηενμ ηυζημξ 

απμεειάηςκ, θζβυηενδ ζοκηήνδζδ ηαζ ηαπφηενδ εηπαίδεοζδ πθδνχιαημξ. 

• Σα εηηεηαιέκα δζαζηήιαηα επζεεχνδζδξ πανέπμοκ ιεβαθφηενδ δζαεεζζιυηδηα ηζκδηήνα 

ηαζ ιεζςιέκμ θεζημονβζηυ ηυζημξ. 

• • Δκζςιαηςιέκμ ζφζηδια αοημιαηζζιμφ βζα αέθηζζηδ απμδμηζηυηδηα θεζημονβίαξ. 

 

ΈΓΥΤΖ ΚΑΤΗΜΟΤ 

Μζα ηαζκμημιία ζημκ ανπζηυ ηζκδηήνα 46 ήηακ έκα ζφζηδια ηαοζίιμο δζπθήξ έβποζδξ πμο 

εηιεηαθθεφηδηε ιζα πζθμηζηή ααθαίδα ηαζ ιζα ηφνζα ααθαίδα έβποζδξ. Ο ανπζηυξ ζηυπμξ 

ημο ζοζηήιαημξ ήηακ δ αζθαθήξ ηαφζδ ιε ηα θηςπυηενα ηαφζζια ζηδκ αβμνά. δ πμθφ 

βνήβμνδ δζαδζηαζία ηφνζαξ έβποζδξ πμο δζεοηυθοκε ημ ζφζηδια ζοκέααθε επίζδξ ζηδ 

παιδθή ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο. Δπίζδξ, έβζκε θακενυ υηζ δ δζάηαλδ δζδφιμο έβποζδξ είπε 

εεηζηή επίδναζδ ζηζξ εηπμιπέξ NOx, πνμςεχκηαξ ηδκ πεναζηένς αεθηίςζδ ημο 

ζοζηήιαημξ. 

Ζ πνχηδ εβηαηάζηαζδ ημο ηζκδηήνα W46 αεθηζζημπμζήεδηε ανβυηενα ιε ιείςζδ ημο 

πζθμηζημφ ηαοζίιμο ηάης απυ ημ 3%. Καζ μζ ααθαίδεξ πζθυημο ηαζ ηφνζαξ έβποζδξ έπμοκ 

ζπεδζαζηεί ιε ιζηνή επζθάκεζα απμννυθδζδξ εενιυηδηαξ πμο αθέπεζ ζημκ πχνμ ηαφζδξ 

ηαζ είκαζ δζαηεηαβιέκεξ βζα απμηεθεζιαηζηή ιεηαθμνά εενιυηδηαξ ζημ κενυ ρφλδξ, 

ελαθείθμκηαξ ηδκ ακάβηδ βζα λεπςνζζηυ ζφζηδια εθέβπμο ηδξ εενιμηναζίαξ ημο 
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αηνμθοζίμο. Σμ ηαφζζιμ ιεηαθένεδηε ζηδ ιζηνυηενδ απυζηαζδ απυ ηδκ ακηθία ζηδ 

ααθαίδα ιέζς ζςθήκα ορδθήξ πίεζδξ ζηδκ ηοθζκδνμηεθαθή. 

Ζ Wärtsilä ακέθενε ηα αηυθμοεα πθεμκεηηήιαηα ηδξ δζπθήξ έβποζδξ ιέζς αημιζηά 

αεθηζζημπμζδιέκςκ αηνμθοζίςκ: άνζζηδ ρεηαζιυ ηαοζίιμο ηαζ ηαφζδξ ζε εονεία πενζμπή 

θμνηίμο ηαζ ηαπφηδηαξ. εφθμβα πμζμζηά έβποζδξ αηυιδ ηαζ οπυ ζοκεήηεξ νεθακηί υηακ δ 

δζαδζηαζία ηαφζδξ είκαζ ζοπκά έκαξ ηαηυξ ζοιαζααζιυξ. Δβηαηάζηαζδ ηαφζδξ ηαοζίιςκ 

παιδθήξ πμζυηδηαξ ακάθθελδξ ιε εθάπζζηδ ηαεοζηένδζδ ακάθθελδξ. παιδθυ επίπεδμ 

εμνφαμο ηαφζδξ πάνδ ζηδκ εθεβπυιεκδ πνμεένιακζδ, ιε απμηέθεζια παιδθυηενμ 

νοειυ αφλδζδξ ηδξ πίεζδξ ημο ηοθίκδνμο ηαζ ηαηά ζοκέπεζα παιδθυηενμ ιδπακζηυ 

θμνηίμ, ιεζςιέκδ ηαεοζηένδζδ ζηδ θάζδ πνμεένιακζδξ, δ μπμία ιεζχκεζ ηδκ ιέβζζηδ 

πίεζδ ηαζ ηδ εενιμηναζία ηαζ ζοκεπχξ πενζμνίγεζ ημ ζπδιαηζζιυ εηπμιπχκ NOx 

αεθηζςιέκδ ζηακυηδηα εηηίκδζδξ · ηαζ αολδιέκδ εενιζηή απυδμζδ. 

Ζ ακηθία έβποζδξ εκυξ ζημζπείμο ζπεδζάζηδηε βζα κα ελοπδνεηεί ημ δζπθυ ζφζηδια 

έβποζδξ. Μζα ζηαεενή ααθαίδα εηηυκςζδξ ηδξ πίεζδξ ελαθείθεζ ημκ ηίκδοκμ δζάανςζδξ 

ζπδθαίςζδξ δζαηδνχκηαξ ιζα οπμθεζιιαηζηή πίεζδ ζε αζθαθή ζηάειδ ζε υθμ ημ πεδίμ 

θεζημονβίαξ. Έκα απμζηναββζγυιεκμ ηαζ ζθναβζζιέκμ δζαιένζζια ιεηαλφ ηδξ ακηθίαξ ηαζ 

ημο οαθμπεηάζιαημξ ειπμδίγεζ ημ ιίβια ηαοζίιμο απυ ηδ δζαννμή κα ακαιζπεεί ιε θάδζ 

θίπακζδξ. Οζ πνμ-ααειμκμιδιέκεξ ακηθίεξ είκαζ εκαθθάλζιεξ. 

Οζ ζςθδκχζεζξ ημο ζοζηήιαημξ ηαοζίιμο ηαζ ηα ηφνζα ελανηήιαηα ημπμεεημφκηαζ ζε έκα 

ηαοηυ ημοηί βζα κα ελαζθαθίγμοκ ηδκ αζθάθεζα ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ πνμεένιακζδξ. 

μζ ζςθήκεξ ηαοζίιμο εηηυξ ημο εενιμφ ημοηζμφ είκαζ επίζδξ πνμζεηηζηά εςναηζζιέκμζ. Οζ 

ζςθήκεξ ηνμθμδμζίαξ ηαοζίιμο ζημκ ηζκδηήνα είκαζ εθμδζαζιέκμζ ιε απμζαεζηήνεξ 

παθιμφ πίεζδξ. Οπμζαδήπμηε δζαννμή ηαοζίιμο απυ ζςθήκεξ, ααθαίδεξ έβποζδξ ηαζ 

ακηθίεξ ζοθθέβεηαζ ζε έκα ηθεζζηυ ζφζηδια ζςθδκχζεςκ ημ μπμίμ ηναηά ημ ηαοηυ ημοηί 

ηαζ ημκ ηζκδηήνα ζηεβκυ ηαζ ηαεανυ. 

Σμ ζφζηδια δζπθμφ ρεηαζιμφ ακηζηαηαζηάεδηε ανβυηενα απυ ιία εκζαία δζαιυνθςζδ 

έβποζδξ ηαεχξ δζαηέεδηακ παναδμζζαηέξ δζαηάλεζξ ορδθυηενδξ πίεζδξ. 

 

ΤΠΔΡΤΜΠΗΔΣΖ Spex 

Ο οπενζοιπζεζηήξ Swirl-Ex - ζφζηδια ζηαεενήξ πίεζδξ ιε εκζςιαηςιέκμ δζαπφηδ - 

ηαεμνίζηδηε βζα ημοξ πνχημοξ ηζκδηήνεξ Wärtsilä 46. Έδεζλε ορδθή απυδμζδ, αθθά δ 

ειπεζνία ηδξ οπδνεζίαξ έδεζλε έκα ιεζμκέηηδια ελαζηίαξ ημο ιεβάθμο υβημο ημο ζςθήκα 

ελάηιζζδξ πμο έηακε ηδκ ακάθδρδ θμνηίμο πζμ ανβή απυ ημ πνυηοπμ ζε άθθμοξ 

ηζκδηήνεξ Wärtsilä. Γζα ημ θυβμ αοηυ ακαπηφπεδηε έκα ηαπφηενμ ζφζηδια οπενζοιπίεζδξ 
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ιε αάζδ έκακ ιυκμ ζςθήκα ιε πμθφ ιζηνυηενμ υβημ, ιε απμηέθεζια ημ ζφζηδια Spex 

(ελάηιζζδ εκυξ ζςθήκα). Αοηυ πνμζθένεζ έκα βνήβμνμ θμνηίμ θμνηίμο ηαζ ζπεδυκ ηδκ ίδζα 

απυδμζδ ιε ορδθυ θμνηίμ υπςξ ημ ζφζηδια Swirl-Ex.(CYT Wilbur, DA Wight) 

Ο ζηυπμξ εκυξ ζοζηήιαημξ ελάηιζζδξ είκαζ κα ιεηαθένεζ ηδκ εκένβεζα πμο 

απεθεοεενχκεηαζ απυ ημκ ηφθζκδνμ, αθμφ ακμζπηεί δ ααθαίδα ελαβςβήξ, ζημκ ζηνυαζθμ 

ημο οπενζοιπζεζηή ιε ημκ πζμ απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ. Αοηυ εα ιπμνμφζε εφημθα κα βίκεζ 

ηάκμκηαξ ημοξ ζςθήκεξ υζμ ημ δοκαηυκ ζοκημιυηενεξ ηαζ ηζξ πενζμπέξ εονείεξ πςνίξ 

πενζμνζζιμφξ. Τπάνπμοκ, ςζηυζμ, ηαζ άθθεξ πανάιεηνμζ πμο πνέπεζ κα θδθεμφκ οπυρδ, 

υπςξ δ μιμζυιμνθδ απμιάηνοκζδ. Γεδμιέκμο υηζ υθμζ μζ ηφθζκδνμζ ζοκδέμκηαζ ιε ημ 

ημζκυ ζφζηδια οπάνπεζ μ πνμθακήξ ηίκδοκμξ υηζ έκαξ παθιυξ πμο πνμένπεηαζ απυ έκακ 

ηφθζκδνμ ηαηά ηδκ έκανλδ ηδξ θάζδξ ειθφζδζδξ δζαηανάζζεζ ηδ ζάνςζδ άθθμο 

ηοθίκδνμο. Γζα κα απμθεοπεεί αοηυ, μ ζπεδζαζιυξ πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθμξ βζα υθεξ ηζξ 

πζεακέξ δζαιμνθχζεζξ ηοθίκδνςκ ηαζ ηζξ ηθίιαηεξ ηαπφηδηαξ πμο εα ηαθφπηεζ μ ηφπμξ ημο 

ηζκδηήνα. 

Μζα άθθδ πανάιεηνμξ πμο επδνεάγεζ ηδ ζάνςζδ είκαζ δ πηχζδ πίεζδξ ιεηαλφ ηδξ 

πμθθαπθήξ εζζαβςβήξ ηαζ ηδξ ελαβςβήξ. Όζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ δζαθμνά πίεζδξ, ηυζμ 

ηαθφηενδ είκαζ δ ακηίζηαζδ πμο έπεζ μ ηφθζκδνμξ έκακηζ ηςκ παθιχκ πμο δζαηανάζζμοκ 

ηδκ πμθθαπθή ελαβςβήξ. δ δζαθμνά πίεζδξ είκαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζοκάνηδζδ ηδξ 

απυδμζδξ ημο ζηνμαζθμζοιπζεζηή. Έηζζ, οπάνπμοκ πμθθέξ πανάιεηνμζ πμο επδνεάγμοκ 

ηδκ απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ ελάηιζζδξ ηαζ μ ηεθζηυξ ζπεδζαζιυξ είκαζ έκαξ ζοιαζααζιυξ 

ιεηαλφ δζαθυνςκ παναβυκηςκ. 

Ζ οπενηνμθμδυηδζδ ημο ηζκδηήνα W46 έπεζ πθέμκ αεθηζζημπμζδεεί βζα ηδ δεδμιέκδ 

εθανιμβή πμο εηιεηαθθεφεηαζ ημ ζφζηδια Spex ςξ ζηάκηανκη (έπμοκ ανπζηά 

δζαιμνθςεεί μζ ανπζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηζκδηήνςκ Swirl-Ex πμο θεζημονβμφκ). Γζα εζδζηέξ 

εθανιμβέξ, υπμο ημ παιδθυ θμνηίμ ακηζπνμζςπεφεζ έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο ζοκμθζημφ 

πνυκμο θεζημονβίαξ, πνμζθένεηαζ επίζδξ έκα ζφζηδια ηνζχκ παθιχκ βζα ημοξ 

ηαηάθθδθμοξ ανζειμφξ ηοθίκδνςκ. Ζ θυνηζζδ παθιμφ είκαζ άνζζηδ ζε θεζημονβία ιενζημφ 

θμνηίμο ηαζ βζα βνήβμνδ απυηνζζδ θμνηίμο, εκχ δ θυνηζζδ Spex θέβεηαζ υηζ είκαζ 

ελαζνεηζηή ζε ορδθά ηαζ ζηαεενά θμνηία, ιε ηδκ ακηαπυηνζζδ θμνηίμο κα παναιέκεζ ηαθή. 

Σμ Spex ααζίγεηαζ ζε ζφζηδια ηαοζαενίςκ πμο ζοκδοάγεζ ηα πθεμκεηηήιαηα ηυζμ ηδξ 

παθιζηήξ υζμ ηαζ ηδξ ζηαεενήξ θυνηζζδξ. ε ζφβηνζζδ ιε έκα ζφζηδια ζηαεενήξ πίεζδξ, 

ημ απμηέθεζια εηηυλεοζδξ ηςκ παθιχκ αενίμο πανέπεζ ηαθφηενδ απυδμζδ ζηνμαίθμο ζε 

ιενζηά θμνηία. Πμθφ ιζηνέξ απμηθίζεζξ ζηδκ απμιάηνοκζδ ιεηαλφ ηςκ ηοθίκδνςκ 

μδδβμφκ ζε μιμζυιμνθδ εενιμηναζία ηαοζαενίςκ. 
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Σα ανενςηά ζοζηήιαηα ηαοζαενίςκ ζημκ ηζκδηήνα W46 έπμοκ ζπεδζαζηεί βζα κα 

πεζνίγμκηαζ ηζξ ακαθμβίεξ ορδθήξ πίεζδξ ηαζ ηα επίπεδα παθιχκ εκχ είκαζ ανηεηά 

εθαζηζηά βζα κα ακηζιεηςπίζμοκ ηδ εενιζηή επέηηαζδ ζημ ζφζηδια. Σα απμννίιιαηα 

ηαοζαενίςκ, δ πανάηαιρδ αένα ηαζ μζ δζαηάλεζξ απμπέηεοζδξ αένα ιπμνμφκ κα 

ηαεμνζζημφκ χζηε κα ζηακμπμζμφκ εζδζηέξ θεζημονβζηέξ απαζηήζεζξ, υπςξ δ απυηνζζδ 

θμνηίμο ή δ απυδμζδ ιενζημφ θμνηίμο.(Doug Woodyard) 

Γζα ημ ηφηθςια κενμφ παιδθήξ εενιμηναζίαξ (LT) πνδζζιμπμζείηαζ ζφζηδια ελανηχιεκμ 

απυ ημ θμνηίμ κενυ ρφλδξ. ε παιδθυ θμνηίμ δ εενιμηναζία ημο κενμφ αολάκεηαζ ιε ηδ 

ιεηαθμνά εενιυηδηαξ απυ ημ θζπακηζηυ έθαζμ ζημκ αένα ηνμθμδμζίαξ. Αοηυ ελαθείθεζ ημκ 

ηίκδοκμ ηνφμο δζαανχζεςξ ζημκ πχνμ ηαφζδξ ηαζ επίζδξ αεθηζχκεζ ηδκ ζηακυηδηα 

ηαφζδξ ηαοζίιςκ παιδθήξ πμζυηδηαξ ακάθθελδξ ζε 

παιδθά θμνηία. Σμ ζφζηδια ρφλδξ κενμφ ορδθήξ εενιμηναζίαξ (HT) θεζημονβεί ζοκεπχξ 

ζε ορδθή εενιμηναζία βζα κα ηαηαζηήζεζ ηζξ δζαηοιάκζεζξ εενιμηναζίαξ ζηα ελανηήιαηα 

ημο ηοθίκδνμο υζμ ημ δοκαηυκ ιζηνυηενεξ ηαζ βζα κα απμθεοπεεί δ δζάανςζδ ελαζηίαξ ηδξ 

οπμρφπςζδξ. Ο ρφηηδξ αένα ηνμθμδμζίαξ πςνίγεηαζ ζε ηιήια ορδθήξ ηαζ παιδθήξ 

εενιμηναζίαξ βζα ιεβζζημπμίδζδ ηδξ ακάηηδζδξ εενιυηδηαξ. Οζ ακηθίεξ ιε ηζκδηήνα είκαζ 

πνμαζνεηζηέξ. 

Μπμνεί κα ηαεμνζζηεί έκα ζφζηδια οβνμφ ή λδνμφ θζπακηζημφ θαδζμφ. ημ δνυιμ πνμξ ηδ 

ιδπακή ημ πεηνέθαζμ πενκά ιέζα απυ ιζα αοηυιαηδ ιμκάδα θίθηνμο πθήνμοξ νμήξ ηαζ 

έκα θίθηνμ αζθαθείαξ βζα ηεθζηή πνμζηαζία. Μζηνυ πμζμζηυ ηδξ νμήξ εηηνέπεηαζ ζε 

θοβμηεκηνζηυ θίθηνμ ημ μπμίμ θεζημονβεί ςξ δείηηδξ ηαηάζηαζδξ θζπακηζημφ ηαζ 

πνμεζδμπμζεί ημκ πεζνζζηή βζα οπεναμθζηά ανχιζημ θάδζ ηαζ θεμνά. Συζμ ημ θίθηνμ 

αζθαθείαξ υζμ ηαζ ημ θίθηνμ έκδεζλδξ έπμοκ ζπεδζαζηεί βζα ηαεανζζιυ εκχ θεζημονβεί μ 

ηζκδηήναξ. Μπμνεί κα παναζπεεεί πνμαζνεηζηά ιζα ακηθία θαδζμφ ιε θάδζ ηζκδηήνα. 

 Γζάιεηνμξ ηοθίδνμο:460 πζθζμζηά 

 Γζαδνμιή ειαυθμο: 540 πζθζμζηά  

 Μεηαηυπζζδ Διαυθμο: 96.4 l/cyl 

 Ανζειυξ ααθαίδςκ: 2 ααθαίδεξ εζζαβςβήξ ηαζ 2 ααθαίδεξ ελαβςβήξ  

 Γζαιυνθςζδ ημο ηοθίκδνμο: ζε ζεζνα:6,7,8,9 

                         ζε ιμνθή V : 12,14,16 

 Φμνά πενζζηνμθήξ : δελζυζηνμθα ηαζ ανζζηενυζηνμθα (ηαηυπζκ αζηήιαημξ) 

 Σαπφηδηα: 600 rpm 

 Μέζδ ηαπφηδηα ειαυθμο: 11.6 m/s 
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ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΚΤΛΗΝΓΡΟΤ 
IMO Tier 2 

kW bhp 

W 6L46F 7200 9790 

W 7L46F 8400 11420 

W 8L46F 9600 13050 

W 9L46F 10800 14680 

W 12V46F 14400 19580 

W 14V46F 16800 22840 

W 16V46F 1920 26110 

 

Δηθόλα 94: Υαναηηδνζζηζηά ηζκδηήνα wartsila 46F 

 

ΤΝΘΖΚΔ ΑΝΑΦΟΡΑ 

Ζ έλμδμξ είκαζ δζαεέζζιδ ιέπνζ ηδ ιέβζζηδ εενιμηναζία ροηηζημφ αένα ηνμθμδμζίαξ. 38 ° 

C ηαζ εενιμηναζία αένα max. 45 ° C. Γζα ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ, δ έλμδμξ πνέπεζ κα 

ιεζςεεί ζφιθςκα ιε ημκ ηφπμ πμο ακαθένεηαζ ζημ ISO 3046-1: 2002 (E). 

Ζ εζδζηή ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο πεηνεθαίμο ακαθένεηαζ ζημ ηεθάθαζμ Σεπκζηά ζημζπεία. Ζ 

ακαθενυιεκδ εζδζηή ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο πεηνεθαίμο ζζπφεζ βζα ηζκδηήνεξ ιε ακηθίεξ ιε 

ηζκδηήνα πμο θεζημονβμφκ ζε ζοκεήηεξ πενζαάθθμκημξ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ISO 

15550: 2002 (E). Οζ ααζζηέξ ζοκεήηεξ ακαθμνάξ ISO είκαζ: 

 ζοκμθζηή αανμιεηνζηή πίεζδ 100 kPa  

 εενιμηναζία αένα 25 ° C  

 ζπεηζηή οβναζία 30%  

 εενιμηναζία ροηηζημφ ιέζμο αένα θυνηζζδξ 25 ° C 

Οζ ζοκηεθεζηέξ δζυνεςζδξ βζα ηδκ ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο πεηνεθαίμο ζε άθθεξ ζοκεήηεξ 

πενζαάθθμκημξ δίδμκηαζ ζημ πνυηοπμ ISO 3046-1: 2002. 
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ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΚΔΚΛΗΜΔΝΖ ΘΔΖ 

Μέβζζηεξ βςκίεξ ηθίζδξ ζηζξ μπμίεξ μ ηζκδηήναξ εα θεζημονβεί ηακμκζηά: 

 Μυκζιδ πθάβζα ηθίζδ πθμίμο: 15 ιμίνεξ 

 Πνμζςνζκή πθάβζα ηθίζδ ημο πθμίμο : 22.5 ιμίνεξ 

 Μυκζιδ ειπνυζεζα ηαζ μπίζεζα-ηθίζεζξ : 10 ιμίνεξ    

 

ΓΗΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΒΑΡΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 95: Γζαζηάζεζξ φρμοξ, αάνμοξ ηαζ ιδηχκ ηζκδηήνα εκ ζεζνά wartsila 46F 
 

 

Πίλαθαο 56: Γζαζηάζεζξ φρμοξ, αάνμοξ ηαζ ιδηχκ εκ ζεζνά ηζκδηήνςκ wartsila 46F 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ LE1* LE1 LE2 LE3* LE3 LE4 LE5* LE5 HE1 HE3 

6L46F 8470 8620 6170 1320 1550 460 180 690 3500 1430 

7L46F 9435 9440 6990 1465 1550 460 180 800 3800 1430 

8L46F 10255 10260 7810 1465 1550 460 180 800 3800 1430 

9L46F 11075 11080 8630 1465 1550 460 180 800 3800 1430 
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ΚΗΝΖΣΖΡΑ HE4 HE5 HE6 WE1 WE2 WE3 WE5 WE6 ΒΑΡΟ[ton] 

6L46F 650 2710 790 2905 1940 1480 1535 385 97 

7L46F 650 2700 1100 3130 1940 1480 1760 340 113 

8L46F 650 2700 1100 3130 1940 1480 1760 340 124 

9L46F 650 2700 1100 3130 1940 1480 1760 340 140 

*ηνμαζθμζοιπζεζηήξ ζημ άηνμ ημο ζηνμαίθμο 

Όθεξ μζ δζαζηάζεζξ ζε mm. Σα αάνδ είκαζ λδνά αάνδ άηαιπηςκ ηζκδηήνςκ πςνίξ 

ζθυκδοθμ. 

 

 

Δηθόλα 96: Γζαζηάζεζξ φρμοξ, αάνμοξ ηαζ ιδηχκ ηζκδηήνα V wartsila 46F 

 

Πίλαθαο 57: Γζαζηάζεζξ φρμοξ, αάνμοξ ηαζ ιδηχκ ηζκδηήνα V wartsila 46F 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ LE1*  LE1 LE2 LE3* LE3 LE4 LE5* LE5 HE1 HE3 

12V46F 10945 10284 7600 1830 1952 460 520 3770 3765 1620 

14V46F - 11728 6650 - 2347 485 - 872 4234 1620 

16V46F - 12571 5700 - 2347 485 - 872 4234 1620 
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ΚΗΝΖΣΖΡΑ HE4 HE5 HE6 WE1 WE2 WE3 WE5 WE6 ΒΑΡΟ[ton] 

12V46F 2982 2975 4024 4090 2290 1820 2825/3150 760 177 

14V46F 800 3134 1100 4678 2290 1820 3160 892 216 

16V46F 800 3134 1100 4678 2290 1820 3160 892 233 

 

 ΠΔΡΗΟΥΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Κάης απυ ηδκ μκμιαζηζηή ηαπφηδηα, ημ θμνηίμ πνέπεζ κα πενζμνίγεηαζ ζφιθςκα ιε ηα 

δζαβνάιιαηα ημο πανυκημξ ηεθαθαίμο, πνμηεζιέκμο κα δζαηδνμφκηαζ μζ πανάιεηνμζ 

θεζημονβίαξ ημο ηζκδηήνα εκηυξ απμδεηηχκ μνίςκ. Ζ θεζημονβία ζηδ ζηζαζιέκδ πενζμπή 

επζηνέπεηαζ ιυκμ πνμζςνζκά ηαηά ηδ δζάνηεζα ιεηαααηζηχκ αθθαβχκ. Ζ εθάπζζηδ 

ηαπφηδηα οπμδεζηκφεηαζ ζημ δζάβναιια, αθθά εκδέπεηαζ κα ζζπφμοκ πενζμνζζιμί βζα 

ζοβηεηνζιέκμ ένβμ.  

 

ρήκα 21: Γζάβναιια ελυδμο ηοθίκδνμο-Σαπφηδηαξ. Πεδίμ θεζημονβίαξ βζα έθζηα CP, IMO 
Tier 2, 1200 kW/ηφθζκδνμζ, 600rpm 
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 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΦΟΡΣΗΖ 

Ζ εθεβπυιεκδ αφλδζδ ημο θμνηίμο είκαζ απαναίηδηδ βζα ημοξ πεηνεθαζμηζκδηήνεξ ιε 

ορδθέξ ηαπφηδηεξ, επεζδή μ οπενζοιπζεζηήξ πνεζάγεηαζ πνυκμ βζα κα επζηαπφκεζ, πνμημφ 

κα ιπμνέζεζ κα παναδχζεζ ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα αένα. Πνέπεζ επίζδξ κα 

ελαζθαθζζηεί επανηήξ πνυκμξ βζα ηδκ επίηεολδ μιμζυιμνθδξ ηαηακμιήξ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ζηα ελανηήιαηα ημο ηζκδηήνα. 

Αοηυ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ βζα ιεβαθφηενμοξ ηζκδηήνεξ. 

Δάκ ημ ζφζηδια εθέβπμο έπεζ ιυκμ ιία νάιπα αφλδζδξ θμνηίμο, πνέπεζ κα 

πνδζζιμπμζδεεί δ νάιπα βζα πνμεενιακεέκηα ηζκδηήνα. Ζ εενιμηναζία ημο κενμφ HT ζε 

έκακ πνμεενιακεέκηα ηζκδηήνα πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 60 ºC, ηαηά πνμηίιδζδ 70 

ºC, ηαζ δ εενιμηναζία ημο θαδζμφ θίπακζδξ πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 40 ºC. 

Ζ νάιπα βζα ηακμκζηή θυνηζζδ ζζπφεζ βζα ηζκδηήνεξ πμο έπμοκ θεάζεζ ζε ηακμκζηή 

εενιμηναζία θεζημονβίαξ. 

Ζ θυνηζζδ έηηαηηδξ ακάβηδξ ιπμνεί κα βίκεζ ιυκμ εκενβμπμζχκηαξ ιζα θεζημονβία 

έηηαηηδξ ακάβηδξ, δ μπμία πανάβεζ μπηζημφξ ηαζ αημοζηζημφξ ζοκαβενιμφξ ζηδκ αίεμοζα 

εθέβπμο ηαζ ζηδ βέθονα. 

Σμ θμνηίμ πνέπεζ πάκηα κα εθανιυγεηαζ ζηαδζαηά ηαηά ηδκ ηακμκζηή θεζημονβία. Οζ 

ηακυκεξ ηθάζδξ ζπεηζηά ιε ηδ δοκαηυηδηα απμδμπήξ θμνηίμο ηςκ βεκκδηνζχκ κηίγεθ δεκ 

πνέπεζ κα ενιδκεφμκηαζ ςξ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ βζα ημκ ηνυπμ εθανιμβήξ ημο 

θμνηίμο ζε ηακμκζηή θεζημονβία. Οζ ηακυκεξ ηθάζδξ μνίγμοκ ηζ πνέπεζ κα είκαζ ζηακυξ μ 

ηζκδηήναξ, ακ έκα απνυζιεκμ ζοιαάκ πνμηαθεί λαθκζηυ αήια θυνηςζδξ. 
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 ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΡΟΧΖ,ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΒΖΜΑ ΔΛΗΚΑ 

 

ρήκα 22: Γζάβναιια ζζπφμξ-Υνυκμο. Mέβζζημξ νοειυξ αφλδζδξ θμνηίμο βζα ηζκδηήνεξ 
ιεηααθδηήξ ηαπφηδηαξ 

 

Δάκ μ εθάπζζημξ ηαπκυξ ηαηά ηδκ αφλδζδ ημο θμνηίμο απμηεθεί ιείγμκα πνμηεναζυηδηα, 

ιπμνεί κα πνεζαζηεί παιδθυηενμξ νοειυξ θυνηζζδξ ζε ζπέζδ ιε ημ δζάβναιια ηάης απυ 

ημ 50% θμνηίμ. 

Καηά ηδκ ηακμκζηή θεζημονβία, ημ θμνηίμ δεκ πνέπεζ κα ιεζχκεηαζ απυ 100% ζε 0% ζε 

θζβυηενμ απυ 15 δεοηενυθεπηα. 

Όηακ είκαζ απμθφηςξ απαναίηδημ, ημ θμνηίμ ιπμνεί κα ιεζςεεί ηυζμ βνήβμνα υζμ ιπμνεί 

κα ακηζδνάζεζ ημ ζφζηδια νφειζζδξ αήιαημξ (πνέπεζ κα ελεηαζηεί ημ εκδεπυιεκμ 

οπεναμθζηήξ ηαπφηδηαξ θυβς ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ βζα πθμία ορδθήξ ηαπφηδηαξ). 
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 ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΠΡΟΧΖ DIESEL 

 

ρήκα 23:Γζάβναιια ζζπφμξ-Υνυκμο δθεηηνζηήξ πνυςζδξ diesel 

  

Καηά ηδκ ηακμκζηή θεζημονβία, ημ θμνηίμ δεκ πνέπεζ κα ιεζχκεηαζ απυ 100% ζε 0% ζε 

θζβυηενμ απυ 15 δεοηενυθεπηα. 

ε ιζα ηαηάζηαζδ έηηαηηδξ ακάβηδξ ημ πθήνεξ θμνηίμ ιπμνεί κα πεηαπηεί αιέζςξ. 

Ζ ιέβζζηδ απυηθζζδ απυ ηδκ ηαπφηδηα ζηαεενήξ ηαηάζηαζδξ είκαζ ιζηνυηενδ απυ 10%, 

υηακ εθανιυγεηαζ θμνηίμ ζφιθςκα ιε ηδκ νάιπα θυνηςζδξ έηηαηηδξ ακάβηδξ. Ζ αφλδζδ 

ημο θμνηίμο ζφιθςκα ιε ηδκ ηακμκζηή ηθίζδ μδδβεί ακηζζημίπςξ ζε απυηθζζδ ηαπφηδηαξ 

ιζηνυηενδ απυ 3%. 

 

 

 

 

 

 



 
 

270 
 

 ΧΡΑ ΔΚΚΗΝΖΖ 

Μζα βεκκήηνζα κηίγεθ ζοκήεςξ θηάκεζ ζε μκμιαζηζηή ηαπφηδηα ζε πενίπμο 25 

δεοηενυθεπηα ιεηά ημ ζήια έκανλδξ. 

Ζ επζηάποκζδ πενζμνίγεηαζ απυ ημκ έθεβπμ ηαπφηδηαξ βζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ημο ηαπκμφ 

ηαηά ηδκ εηηίκδζδ. 

 

 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΥΑΜΖΛΟ ΦΟΡΣΗΟ ΚΑΗ ΡΔΛΑΝΣΗ 

Ο ηζκδηήναξ ιπμνεί κα εηηζκδεεί, κα ζηαιαηήζεζ ηαζ κα θεζημονβήζεζ ζε αανέα ηαφζζια 

οπυ υθεξ ηζξ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ. 

Ζ ζοκεπήξ θεζημονβία ζε αανέα ηαφζζια πνμηζιάηαζ ηαζ υπζ δ αθθαβή ζημ ηαφζζιμ κηίγεθ 

ζε θεζημονβία παιδθμφ θμνηίμο ηαζ εθζβιμφξ. Ηζπφμοκ μζ αηυθμοεεξ ζοζηάζεζξ: 

Απυθοηδ θεζημονβία ζε αναδοπμνεία (απμζφκδεζδ ηφνζαξ ιδπακήξ, απμζοκδεδειέκδ 

βεκκήηνζα) 

● Μέβζζημ 10 θεπηά εάκ μ ηζκδηήναξ πνέπεζ κα ζηαιαηήζεζ ιεηά απυ ημ νεθακηί. 

Απαζημφκηαζ 3 θεπηά νεθακηί πνζκ απυ ηδ δζαημπή. 

● Έςξ 6 χνεξ εάκ μ ηζκδηήναξ πνυηεζηαζ κα θμνηςεεί ιεηά απυ ηδκ νεθακηί. 

Λεζημονβία ηάης απυ 20% θμνηίμ 

● Μέβζζηδ δζάνηεζα θεζημονβίαξ 100 ςνχκ. ε δζαζηήιαηα 100 ςνχκ θεζημονβίαξ, μ 

ηζκδηήναξ πνέπεζ κα θμνηίγεηαζ ημοθάπζζημκ ζημ 70% ηδξ μκμιαζηζηήξ ζζπφμξ. 

Λεζημονβία άκς ημο 20% θμνηίμο 

● Υςνίξ πενζμνζζιμφξ. Λεζημονβία ιε παιδθυ θμνηίμ ηαζ νεθακηί 

Ο ηζκδηήναξ ιπμνεί κα εηηζκδεεί, κα ζηαιαηήζεζ ηαζ κα θεζημονβήζεζ ζε αανέα ηαφζζια 

οπυ υθεξ ηζξ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ. 

Ζ ζοκεπήξ θεζημονβία ζε αανέα ηαφζζια πνμηζιάηαζ ηαζ υπζ δ αθθαβή ζημ ηαφζζιμ κηίγεθ 

ζε θεζημονβία παιδθμφ θμνηίμο ηαζ εθζβιμφξ. Ηζπφμοκ μζ αηυθμοεεξ ζοζηάζεζξ: 

Απυθοηδ θεζημονβία ζε αναδοπμνεία (απμζφκδεζδ ηφνζαξ ιδπακήξ, απμζοκδεδειέκδ 

βεκκήηνζα) 

● Μέβζζημ 10 θεπηά εάκ μ ηζκδηήναξ πνέπεζ κα ζηαιαηήζεζ ιεηά απυ ημ νεθακηί. 

Απαζημφκηαζ 3 θεπηά νεθακηί πνζκ απυ ηδ δζαημπή. 
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 ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΑΔΡΑ 

ε ηνφεξ ζοκεήηεξ ζζπφμοκ μζ αηυθμοεεξ εθάπζζηεξ εενιμηναζίεξ εζζυδμο αένα: 

● Δηηίκδζδ + 5ºC 

● Δημζιυηδηα - 5ºC 

● Τρδθυ θμνηίμ - 10ºC 

Ο ρφηηδξ αένα δφμ ζηαδίςκ είκαζ πνήζζιμξ βζα ηδ εένιακζδ ημο αένα θυνηςζδξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα παναηεηαιέκδξ θεζημονβίαξ παιδθμφ θμνηίμο ζε ηνφεξ ζοκεήηεξ. Ζ 

παναηεηαιέκδ θεζημονβία ιεηαλφ θμνηίμο 0 ηαζ 40% ιπμνεί ςζηυζμ κα απαζηήζεζ εζδζηέξ 

δζαηάλεζξ ζε ηνφεξ ζοκεήηεξ βζα κα απμθεοπεεί δ πμθφ παιδθή εενιμηναζία κενμφ 

ορδθδξ εενιμηναζίαξ. Δάκ είκαζ απαναίηδημ, δ δζάηαλδ πνμεένιακζδξ ιπμνεί κα 

ζπεδζαζηεί βζα ηδ εένιακζδ ημο ηζκδηήνα πμο θεζημονβεί (ζηακυηδηα εθέβπμο). 
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ΣΔΥΝΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Αοηυ ημ ηεθάθαζμ πενζέπεζ ηεπκζηά ζημζπεία ημο ηζκδηήνα (ζζμγφβζμ εενιυηδηαξ, νμέξ, 

πζέζεζξ ηθπ.) Γζα ημκ ζπεδζαζιυ ηςκ αμδεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ. 

 

 ΑΝΣΛΗΔ ΜΔ ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

Ζ ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο πμο ακαθένεηαζ ζημοξ πίκαηεξ ηεπκζηχκ δεδμιέκςκ είκαζ βζα 

ακηθίεξ ιε ηζκδηήνα. Ζ αφλδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηαοζίιμο ιε ακηθίεξ ιε ηζκδηήνα δίκεηαζ 

ζημκ παναηάης πίκαηα. δζυνεςζδ ζε g / kWh. 

 

Πίλαθαο 58: Κζκδηήναξ ιέζδξ ηαπφηδηαξ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΝΣΛΗΔ ΜΔ ΚΗΝΖΣΖΡΑ 
ΦΟΡΣΗΟ ΜΔ ΚΗΝΖΣΖΡΑ[%] 

100 85 75 50 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ Δ 

ΔΗΡΑ 

Λζπακηζηυ θάδζ -1,1 -1,3 -1,5 -2,4 

Νενυ παιδθήξ εενιμηναζίαξ -0,3 -0,4 -0,4 -0,7 

Νενυ ορδθήξ εενιμηναζίαξ -0,3 -0,4 -0,4 -0,7 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ Δ 

V 

Λζπακηζηυ θάδζ -1 -1 -1,2 -1,6 

Νενυ παιδθήξ εενιμηναζίαξ -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Νενυ ορδθήξ εενιμηναζίαξ -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
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Πίλαθαο 59: Κζκδηήναξ ιεηααθδηήξ ηαπφηδηαξ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΝΣΛΗΔ ΜΔ ΚΗΝΖΣΖΡΑ 
ΦΟΡΣΗΟ ΜΔ ΚΗΝΖΣΖΡΑ[%] 

100 85 75 50 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ Δ 

ΔΗΡΑ 

Λζπακηζηυ θάδζ -1,2 -1,3 -1,4 -1,9 

Νενυ παιδθήξ εενιμηναζίαξ -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Νενυ ορδθήξ εενιμηναζίαξ -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

ΚΗΝΖΣΖΡΑ Δ 

V 

Λζπακηζηυ θάδζ -1 -1 -1,2 -1,6 

Νενυ παιδθήξ εενιμηναζίαξ -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Νενυ ορδθήξ εενιμηναζίαξ -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

 

 

 

Δηθόλα 97:Ονζζιμί ηζκδηήνα ζε ζεζνά ηζζ ηζκδηήνα ζε V 
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ΚΤΡΗΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

 ΜΛΟΚ ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

Σμ ιπθμη ημο ηζκδηήνα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ μγςζδ ποημζίδδνμ ηαζ ποηεφεηαζ ζε 

έκα ημιιάηζ. Έπεζ έκα ζηθήνμ ηαζ ακεεηηζηυ ζπεδζαζιυ ημ μπμίμ ημ ηαεζζηά ηαηάθθδθμ βζα 

ακεεηηζηή ζοκανιμθυβδζδ πςνίξ εκδζάιεζα εειέθζα. (CYT Wilbur, DA Wight) 

Ο ηζκδηήναξ δζαεέηεζ έκα ζηνμθαθμθυνμ άλμκα πμο οπμζηδνίγεηαζ απυ ηφνζμοξ 

ηοθζκδνίζημοξ απυ μγχδδ ποημζίδδνμ. Σα ηαθφιιαηα εδνάκςκ μδδβμφκηαζ πθεονζηά απυ 

ημ ιπθμη ημο ηζκδηήνα ηυζμ ζηδκ ημνοθή υζμ ηαζ ζημ ηάης ιένμξ. Τδναοθζηέξ αίδεξ ηαζ 

μνζγυκηζεξ πθεονζηέξ αίδεξ αζθαθίγμοκ ηα ηαθφιιαηα εδνάκςκ. 

ημ άηνμ ηδξ μδήβδζδξ οπάνπεζ έκα ζοκδοαζιέκμ νμοθειάκ χεδζδξ ηαζ έκα αηηζκζηυ 

έδνακμ βζα ημκ ηζκδηήνα ημο εηηεκηνμθυνμο ηαζ μ ζθυκδοθμξ. 

Σμ πενίαθδια ημο εδνάκμο ημο εκδζάιεζμο βνακαγζμφ είκαζ εκζςιαηςιέκμ ζημ ιπθμη ημο 

ηζκδηήνα. 

Σμ κενυ ρφλδξ ηαηακέιεηαζ βφνς απυ ηζξ επεκδφζεζξ ηςκ ηοθίκδνςκ ιε δαηηοθίμοξ 

δζακμιήξ κενμφ ζημ ηάης άηνμ ημο πενζαθήιαημξ ημο ηοθίκδνμο. Γεκ οπάνπεζ οβνυξ 

πχνμξ ζημ ιπθμη ηζκδηήνα βφνς απυ ηδκ επέκδοζδ ημο ηοθίκδνμο, πνάβια πμο 

ελαθείθεζ ημκ ηίκδοκμ δζαννμήξ κενμφ ζημ ζηνμθαθμεάθαιμ. 

 

 ΣΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟ ΑΞΟΝΑ 

Σα παιδθά θμνηία νμοθειάκ, μ ζηζαανυξ ζπεδζαζιυξ ηαζ μ πεζνμηίκδημξ ιδπακζζιυξ ιε 

δοκαηυηδηα ορδθήξ πίεζδξ ηοθίκδνςκ είκαζ αοηά πμο ηαεμνίγμκηαζ ςξ ηα ηφνζα ηνζηήνζα 

ζπεδζαζιμφ ημο ζηνμθαθμθυνμο άλμκα.  

Ζ βναιιή ζηνμθαθμθυνμο είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ ηνία ημιιάηζα: ζηνμθαθμθυνμ 

άλμκα, βνακάγζ ηαζ άηνμ. Ο ζηνμθαθμθυνμξ άλμκαξ είκαζ ζθονδθαηδιέκμξ ζε έκα 

ημιιάηζ. Κάεε ζηνμθή ζηνμθάθμο είκαζ πθήνςξ ζζμννμπδιέκδ βζα αζθαθήξ θεζημονβία 

εδνάκμο. Ζ ηεπκμθμβία ηαεανμφ πάθοαα εθαπζζημπμζεί ηδκ πμζυηδηα ζημζπείςκ πμο 

ζπδιαηίγμοκ ζημονζέξ ηαζ εββομφκηαζ ακχηενεξ ζδζυηδηεξ οθζημφ.(Doug Woodyard) 

Όθμζ μζ ζηνμθαθμθυνμζ άλμκεξ ιπμνμφκ κα ελμπθζζημφκ ιε έκακ απμζαεζηήνα ζηνέρδξ 

ιε δυκδζδ ζημ εθεφεενμ άηνμ ημο ηζκδηήνα, εάκ απαζηείηαζ απυ ηδκ εθανιμβή. Ζ πθήνδξ 

απυδμζδ είκαζ δζαεέζζιδ ηαζ απυ ημ εθεφεενμ άηνμ ημο ηζκδηήνα ιέζς ιζαξ δφκαιδξ 

απμβείςζδξ (PTO). 
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Σα ηφνζα νμοθειάκ ηαζ μζ εενιμηναζίεξ ηςκ εδνάκςκ ηδξ ιακζαέθαξ παναημθμοεμφκηαζ 

ζοκεπχξ. 

 

 ΤΝΓΔΣΗΚΖ ΡΑΒΓΟ 

Οζ νάαδμζ ζφκδεζδξ είκαζ ηνζχκ ηειαπίςκ, βεβμκυξ πμο ηαεζζηά δοκαηή ηδκ έθλδ εκυξ 

ειαυθμο πςνίξηζ άκμζβια ημο ιεβάθμο άηνμο ημο εδνάκμο. Δηηεηαιέκδ ένεοκα ηαζ 

ακάπηολδ έπεζ βίκεζ βζα ηδκ ακάπηολδ ιζαξ ζοκδεηζηήξ νάαδμο ζηδκ μπμία μζ δοκάιεζξ 

ηαφζδξ εα ηαηακέιμκηαζ ζε ιζα ιέβζζηδ επζθάκεζα ημο άηνμο ημο ιεβάθμο εδνάκμο. 

Ζ νάαδμξ ζφκδεζδξ απυ ηνάια πάθοαα είκαζ ζθονδθαηδιέκδ ηαζ έπεζ έκα πθήνςξ 

ηαηενβαζιέκμ ζηέθεπμξ. Σμ ηάης άηνμ πςνίγεηαζ μνζγυκηζα βζα κα επζηνέρεζ ηδκ αθαίνεζδ 

ημο ειαυθμο ηαζ ηδξ νάαδμο ζφκδεζδξ ιέζς ηδξ επέκδοζδξ ημο ηοθίκδνμο. Όθεξ μζ αίδεξ 

ζφκδεζδξ ηδξ νάαδμο ζθίββμκηαζ οδναοθζηά. Σμ νμοθειάκ ημο πείνμο είκαζ ζηενευ 

αθμοιίκζμ ιπνμφκηγμξ. 

Σμ θάδζ μδδβείηαζ ζημ νμοθειάκ πείνμο ηαζ ζημ έιαμθμ ιέζα απυ ιζα μπή ζηδ νάαδμ 

ζφκδεζδξ. 

 

 ΚΤΡΗΑ ΡΟΤΛΔΜΑΝ ΚΑΗ ΔΓΡΑΝΑ ΜΔΓΑΛΟΤ ΑΚΡΟΤ 

Σα ηφνζα νμοθειάκ ηαζ ηα ιεβάθα άηνα θένμοκ παθφαδζκεξ πθάηεξ ηαζ θεπηά ζηνχιαηα 

βζα ηαθή ακημπή ηαηά ηδξ ημφναζδξ ηαζ ηδξ δζάανςζδξ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ηα δφμ 

ηνζιεηαθθζηα ηαζ δζιεηαθθζηά νμοθειάκ. 

 

 ΦΛΑΝΣΕΑ ΚΤΛΗΝΓΡΟΤ 

Ζ ηοθζκδνζηή επέκδοζδ ηοθίκδνμο έπεζ έκα ορδθυ ηαζ άηαιπημ ημθάνμ πμο ειπμδίγεζ ηζξ 

παναιμνθχζεζξ θυβς ηςκ δοκάιεςκ πίεζδξ ηαζ πνμέκηαζδξ ηοθίκδνςκ. Μζα μπή 

επέκδοζδξ πςνίξ παναιυνθςζδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα ακεεηηζηά ζηδ θεμνά οθζηά ηαζ δ 

ηαθή θίπακζδ πανέπμοκ ηζξ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ βζα ημ έιαμθμ ηαζ ημ δαπηοθίδζ 

ειαυθμο. Σμ οθζηυ επέκδοζδξ είκαζ έκα εζδζηυ βηνζ ηνάια ποημζζδήνμο πμο ακαπηφπεδηε 

βζα ελαζνεηζηή ακηίζηαζδ ζηδ θεμνά ηαζ ορδθή ακημπή. 

Ο αηνζαήξ έθεβπμξ εενιμηναζίαξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηζξ αηνζαήξ δζαιήημοξ ημπμεεηδιέκεξ 

μπέξ κενυ ρφλδξ. 
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Έκαξ δαηηφθζμξ ηαηά ηδξ ζηίθαςζδξ αθαζνεί ηα απυαθδηα απυ ηδκ ημνοθή ημο ειαυθμο, δ 

μπμία ελαθείθεζ ηδκ αφλδζδ ηαηακάθςζδ θαδζμφ θυβς ηδξ ζηίθαςζδξ ηαζ ηδξ θεμνάξ ηδξ 

επέκδοζδξ. 

 

 ΔΜΒΟΛΟ/ΠΗΣΟΝΗ 

Σμ έιαμθμ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ δφμ ηειάπζα ιε μγχδδ θμφζηα απυ ποημζίδδνμ ηαζ 

παθφαδζκμ ζηεθάκδ. Ζ Wärtsilä ηαημπφνςζε ιε δίπθςια εονεζζηεπκίαξ ηδ θίπακζδ ηδξ 

πμδζάξ πμο εθαπζζημπμζεί ηζξ απχθεζεξ ηνζαήξ ηαζ ελαζθαθίγεζ ηδκ ηαηάθθδθδ θίπακζδ ηαζ 

ημο ηαθφιιαημξ ημο ειαυθμο ηαζ ημο δαηηοθίμο ημο ειαυθμο οπυ υθεξ ηζξ ζοκεήηεξ 

θεζημονβίαξ. 

 

 ΓΑΥΣΤΛΗΓΗΑ ΔΜΒΟΛΟΤ 

Σμ ζεη δαηηοθίςκ ειαυθμο απμηεθείηαζ απυ δφμ δαηηοθίμοξ ζοιπίεζδξ ηαζ έκακ εθαζηζηυ 

πνμζανιυζζιμ δαηηφθζμ απμλέζεςξ θαδζμφ. Όθμζ μζ δαηηφθζμζ ειαυθςκ έπμοκ επίζηνςζδ 

ηαζ είκαζ ακεεηηζημί ζηδ θεμνά. Οζ δφμ δαηηφθζμζ ζοιπίεζδξ ηαζ μ έκαξ δαηηφθζμξ 

απμλέζεςξ θαδζμφ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ πεπζεζιέκμ πζηχκζμ ημο ειαυθμο πνμζδίδμοκ 

παιδθή ηνζαή ηαζ ορδθή ακημπή ζε επζεέζεζξ. Καζ μζ δφμ αοθαηχζεζξ δαηηοθίςκ 

ζοιπίεζδξ ζηθδνφκμκηαζ βζα ηαθή ακημπή ζηδ θεμνά. 

 

 ΚΔΦΑΛΖ ΚΤΛΗΝΓΡΟΤ 

Έκα άηαιπημ ηζαχηζμ / ηςκμεζδέξ ζπέδζμ ελαζθαθίγεζ μιμζυιμνθδ πενζθενζηή πίεζδ 

επαθήξ ηαζ επζηνέπεζ ορδθή πίεζδ ηοθίκδνμο. Μυκμ ηέζζενζξ οδναοθζηά ζθζβιέκεξ 

ηεθαθέξ ηοθζκδνμηεθαθήξ απθμπμζμφκ ηδ ζοκηήνδζδ ηαζ αθήκμοκ πενζζζυηενμ πχνμ βζα 

αεθηζζημπμίδζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ νμήξ εζζυδμο ηαζ ελυδμο εφναξ. 

Σα ηαείζιαηα ηδξ ααθαίδαξ ελαβςβήξ ρφπμκηαζ ιε κενυ. Οζ ηθεζζημί δαηηφθζμζ ηαείζιαημξ 

πςνίξ ηζέπδ κενμφ ιεηαλφ ημο ηαείζιαημξ ηαζ ηδξ ηοθζκδνμηεθαθήξ ελαζθαθίγμοκ ιεβάθδ 

δζάνηεζα γςήξ βζα ηζξ ααθαίδεξ ηαζ ηα ηαείζιαηα. Οζ ααθαίδεξ εζζαβςβήξ ηαζ ελαβςβήξ 

είκαζ ελμπθζζιέκεξ ιε πενζζηνεθυιεκεξ ααθαίδεξ. 

 

 ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΔΚΚΔΝΣΡΟΦΟΡΟΤ ΚΑΗ ΒΑΛΒΗΓΑ 

Ο εηηεκηνμθυνμξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ ζθονήθαηα ηειάπζα ιε εκζςιαηςιέκα 

έηηεκηνα, έκα ηιήια ακά ηφθζκδνμ. Σα ηιήιαηα εηηεκηνμθυνμο ζοκδέμκηαζ ιέζς 
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πςνζζηχκ πενζμδζηχκ εδνάκςκ,βεβμκυξ πμο ηαεζζηά δοκαηή ηδκ απμιάηνοκζδ 

ιειμκςιέκςκ ηιδιάηςκ εηηεκηνμθυνςκ άηνςκ. Σα πενζαθήιαηα ηςκ εδνάκςκ είκαζ 

εκζςιαηςιέκα απυ ηδ πφηεοζδ ζημ ιπθμη ημο ηζκδηήνα ηαζ έηζζ είκαζ πθήνςξ ηθεζζηά. 

 

 ΔΚΚΔΝΣΡΟΦΟΡΟ 

Ο εηηεκηνμθυνμξ μδδβείηαζ απυ ημκ ζηνμθαθμθυνμ άλμκα ιέζς εκυξ βνακαγζμφ. Ο 

μδμκηςηυξ ηνμπυξ ζημκ ζηνμθαθμθυνμ άλμκα ζοζθίββεηαζ ιεηαλφ ημο ζηνμθαθμθυνμο 

άλμκα ηαζ ημο αηναίμο ηειαπίμο, ιε ημπθίεξ δζαζημθήξ. 

 

 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΓΥΤΖ ΚΑΤΗΜΟΤ 

Οζ βναιιέξ ηαοζίιμο παιδθήξ πίεζδξ απμηεθμφκηαζ απυ δζαηνδιέκα ηακάθζα ζε ποηά 

ηιήιαηα ηα μπμία είκαζ ζηαεενά ζοζθζβιέκα ζημ ιπθμη ημο ηζκδηήνα. Σμ ζφκμθμ ημο 

ζοζηήιαημξ ηαοζίιμο είκαζ ηθεζζιέκμ ζε έκα πθήνςξ ηαθοιιέκμ πχνμ βζα ιέβζζηδ 

αζθάθεζα. Όθεξ μζ δζαννμέξ απυ ααθαίδεξ έβποζδξ, ακηθίεξ ηαζ ζςθήκεξ ζοθθέβμκηαζ ζε 

ηθεζζηυ ζφζηδια. Οζ ακηθίεξ ζθναβίγμκηαζ πθήνςξ απυ ημ πχνμ ημο εηηεκηνμθυνμο ηαζ 

πανέπμκηαζ ιε απμζηνάββζζδ βζα θάδζα δζαννμήξ. Σα αηνμθφζζα ρεηαζιμφ ρφπμκηαζ ιε 

θζπακηζηυ θάδζ. 

Οζ ηζκδηήνεξ Wärtsilä 46F είκαζ ελμπθζζιέκμξ ιε δφμ ακηθίεξ ειαυθμο πμο επζηνέπμοκ ημκ 

έθεβπμ ηδξ ζοβπνμκζζιέκδξ έβποζδξ. Δηηυξ απυ ημκ έθεβπμ πνμκζζιμφ, ημ δζπθυ έιαμθμ 

ζοκδοάγεζ επίζδξ ορδθή ιδπακζηή ακημπή ιε μζημκμιζηά απμδμηζηυ ζπεδζαζιυ. 

 ΤΣΖΜΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟΤ/ΛΑΓΗΟΤ 

Ο ηζκδηήναξ είκαζ εθμδζαζιέκμξ ιε λδνυ θάδζ. 

ηδκ ηακμκζηή δζαιυνθςζδ μ ηζκδηήναξ είκαζ επίζδξ ελμπθζζιέκμξ ιε ιζα ακηθία θαδζμφ 

ιε θάδζ ηζκδηήνα, ημπμεεηδιέκδ ζημ εθεφεενμ άηνμ, ηαζ ιζα ιμκάδα θζπακηζημφ εθαίμο 

πμο ανίζηεηαζ ζημ ακηίεεημ άηνμ ημο οπενζοιπζεζηή. Ζ ιμκάδα θζπακηζημφ εθαίμο 

απμηεθείηαζ απυ έκακ ρφηηδ θαδζμφ ιε ααθαίδεξ εθέβπμο εενιμηναζίαξ ηαζ έκα αοηυιαημ 

θίθηνμ. Έκα θοβμηεκηνζηυ θίθηνμ ζημκ ηζκδηήνα πνδζζιεφεζ ςξ θίθηνμ έκδεζλδξ. 

Ζ ακηθία θαδζμφ πνζκ ηδκ θίπακζδ πνυηεζηαζ κα εβηαηαζηαεεί ζημ ελςηενζηυ ζφζηδια. 

 

 ΤΣΖΜΑ ΦYΞΖ ΝΔΡΟΤ 

Σμ ζφζηδια ρφλδξ βθοημφ κενμφ πςνίγεηαζ ζε ηφηθςια ορδθήξ εενιμηναζίαξ (HT:Hot 

Temprature) ηαζ παιδθήξ εενιμηναζίαξ (LT: Low Temperature). Σμ κενυ ορδθήξ 
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εενιμηναζίαξ ρφπεζ ηδ θθάκηγα ηοθίκδνμο ηοθζκδνζηέξ, ηζξ ηοθζκδνμηεθαθέξ ηαζ ημ πνχημ 

ζηάδζμ ημο ροβείμο αένα ηνμθμδμζίαξ. Σμ κενυ παιδθήξ εενιμηναζίαξ ρφπεζ ημ δεφηενμ 

ζηάδζμ ημο ροβείμο αένα ηνμθμδμζίαξ ηαζ ημο θζπακηζημφ εθαίμο. 

ηδκ πζμ μθμηθδνςιέκδ δζαιυνθςζδ, μζ ακηθίεξ κενμφ ορδθήξ εενιμηναζίαξ ηαζ 

παιδθήξ εενιμηναζίαξ είκαζ μζ ηζκδηήνζμζ ηζκδηήνεξ ηαζ μζ ααθαίδεξ εθέβπμο εενιμηναζίαξ 

πμο εκενβμπμζμφκηαζ δθεηηνζηά είκαζ εκζςιαηςιέκεξ ζημκ ηζκδηήνα. Όπμηε είκαζ 

επζεοιδηυ, είκαζ δοκαηή δ δζαιυνθςζδ ημο ηζκδηήνα πςνίξ ακηθία παιδθήξ εενιμηναζίαξ 

ιε ηζκδηήνα ή αηυια ηαζ πςνίξ ηζξ δφμ ακηθίεξ κενμφ ρφλδξ. 

Οζ ααθαίδεξ εθέβπμο εενιμηναζίαξ είκαζ εθμδζαζιέκεξ ιε πεζνμηίκδημ ηνμπυ βζα 

θεζημονβία έηηαηηδξ ακάβηδξ. 

 

 ΤΠΔΡΣΡΟΦΟΓΟΣΖΓΖ ΚΑΗ ΦΤΞΖ ΣΟΤ ΑΔΡΑ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 

Σμ ζφζηδια οπενζοιπίεζδξ SPEX (Single Pipe Exhaust) έπεζ ζπεδζαζηεί βζα κα ζοκδοάγεζ 

ηδκ ηαθή απυδμζδ ηδξ ιενζηήξ θυνηςζδξ εκυξ ζοζηήιαημξ παθιμφ θυνηζζδξ ιε ηδκ 

απθυηδηα ηαζ ηδκ ηαθή απυδμζδ ορδθμφ θμνηίμο εκυξ ζοζηήιαημξ ζηαεενήξ πίεζδξ. 

Πνμηεζιέκμο κα εκζζποεεί πεναζηένς δ απυδμζδ ημο ιενζημφ θμνηίμο ηαζ κα απμθεοπεεί 

δ οπεναμθζηή πίεζδ ημο αένα θυνηζζδξ ιε ορδθυ θμνηίμ, υθμζ μζ ηζκδηήνεξ είκαζ 

ελμπθζζιέκμζ ιε ιζα απμννζπηυιεκδ πθεονά ζηδκ πθεονά ηδξ ελάηιζζδξ. Ζ δζάηαλδ 

απμζηνάββζζδξ επζηνέπεζ ζε έκα ιένμξ ημο ηαοζαενίμο κα παναηάιπηεζ ημκ ζηνυαζθμ 

ζημκ οπενζοιπζεζηή ιε ορδθυ θμνηίμ ηζκδηήνα. 

Οζ ηζκδηήνεξ ιε ιεηααθδηέξ ηαπφηδηεξ είκαζ επζπνυζεεηα ελμπθζζιέκμζ ιε ααθαίδα 

πανάηαιρδξ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ νμήξ ιέζς ημο οπενζοιπζεζηή ζε παιδθέξ ζηνμθέξ 

ηζκδηήνα ηαζ ιε παιδθυ θμνηίμ ηζκδηήνα. Μένμξ ημο αένα ηνμθμδμζίαξ μδδβείηαζ 

απεοεείαξ ζηδκ πμθθαπθή ελαβςβήξ ηαοζαενίςκ (πςνίξ κα δζένπεηαζ απυ ημκ ηζκδηήνα), 

βεβμκυξ πμο αολάκεζ ηδκ ηαπφηδηα ημο οπενζοιπζεζηή. Σμ ηαεανυ απμηέθεζια είκαζ δ 

αφλδζδ ηδξ πίεζδξ ημο αένα θυνηζζδξ, ιε παιδθέξ ζηνμθέξ ηζκδηήνα ηαζ παιδθυ θμνηίμ 

ηζκδηήνα, πανά ημ πνμθακέξ πάζζιμ αένα. 

Όθμζ μζ ηζκδηήνεξ είκαζ ελμπθζζιέκμζ ιε ζοζηεοέξ ηαεανζζιμφ κενμφ βζα ημκ ζηνυαζθμ ηαζ 

ημκ ζοιπζεζηή. 

Ο ηαεανζζιυξ πναβιαημπμζείηαζ ηαηά ηδ θεζημονβία ημο ηζκδηήνα. 

Οζ ηζκδηήνεξ έπμοκ έκακ εβηάνζζα εβηαηεζηδιέκμ ζηνμαζθμζοιπζεζηή. Ο οπενζοιπζεζηήξ 

ιπμνεί κα ανίζηεηαζ ζε ηάεε άηνμ ημο ηζκδηήνα ηαζ δ έλμδμξ ηαοζαενίςκ ιπμνεί κα είκαζ 

ηαηαηυνοθδ ή κα έπεζ ηθίζδ 45 ιμίνεξ ηαηά ηδ δζαιήηδ ηαηεφεοκζδ ημο ηζκδηήνα. 
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Ο ρφηηδξ αένμξ θυνηζζδξ δφμ ζηαδίςκ είκαζ ζηάκηαν. Ζ εενιυηδηα απμννμθάηαζ ιε ημ 

κενυ ρφλδξ ορδθήξ εενιμηναζίαξ (HT) ζημ πνχημ ζηάδζμ, εκχ ημ παιδθήξ εενιμηναζίαξ 

(LT) κενυ ρφλδξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ηεθζηή ρφλδ ημο αένα ζημ δεφηενμ ζηάδζμ. Ο 

ηζκδηήναξ δζαεέηεζ δφμ λεπςνζζηά ηοηθχιαηα κενμφ ρφλδξ. Ζ νμή ημο κενμφ ρφλδξ LT 

ιέζς ημο ροβείμο αένα ηνμθμδμζίαξ εθέβπεηαζ βζα κα δζαηδνείηαζ ιζα ζηαεενή 

εενιμηναζία αένα θμνηίμο. 

 

 ΤΣΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ 

Σμ Wärtsilä 46F είκαζ ελμπθζζιέκμ ιε εκζςιαηςιέκμ ζφζηδια αοημιαηζζιμφ, Wärtsilä 

Unified. 

 

ΔΛΔΓΥΟΗ - UNIC. 

Ζ έηδμζδ ημο ζοζηήιαημξ UNIC C2 δζαεέηεζ ιζα δζαζφκδεζδ βζα θεζημονβίεξ εθέβπμο ηαζ 

ιζα δζαζφκδεζδ επζημζκςκίαξ δζαφθμο βζα ζοκαβενιυ ηαζ παναημθμφεδζδ. 

ζα ιμκάδα αζθαθείαξ ηζκδηήνα ηαζ έκαξ ημπζηυξ πίκαηαξ εθέβπμο είκαζ ημπμεεηδιέκα ζημκ 

ηζκδηήνα. Ζ ιμκάδα αζθαθείαξ ηζκδηήνα πεζνίγεηαζ ηδ ααζζηή αζθάθεζα, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ηδκ οπένααζδ ηαπφηδηαξ ηαζ ηδ παιδθή δζαημπή ηδξ πίεζδξ ημο θζπακηζημφ. 

Ζ ιμκάδα αζθαθείαξ εηηεθεί επίζδξ ακίπκεοζδ ζθαθιάηςκ ζε ηνίζζια ζήιαηα ηαζ 

πνμεζδμπμζεί ημ ζφζηδια ζοκαβενιμφ βζα ακζπκεφζζιεξ αθάαεξ. Ο ημπζηυξ πίκαηαξ 

εθέβπμο δζαεέηεζ πθήηηνα βζα ημπζηή εηηίκδζδ / δζαημπή ηαζ ηενιαηζζιυ θεζημονβίαξ, 

ηαεχξ ηαζ ιζα μευκδ πμο δείπκεζ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ παναιέηνμοξ θεζημονβίαξ. Ο έθεβπμξ 

ηαπφηδηαξ πενζθαιαάκεηαζ ζημ ζφζηδια αοημιαηζζιμφ ημο ηζκδηήνα. 

Όθεξ μζ απαναίηδηεξ θεζημονβίεξ εθέβπμο ημο ηζκδηήνα πεζνίγμκηαζ απυ ημκ ελμπθζζιυ ημο 

ηζκδηήνα, ηδκ επζημζκςκία ιε ελςηενζηά ζοζηήιαηα ηαζ ιζα πζμ μθμηθδνςιέκδ ημπζηή 

ιμκάδα απεζηυκζζδξ. 

Σα ζοιααηζηά ηαθχδζα θεζημονβίαξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημκ ηζκδηήνα ηαζ μ ανζειυξ 

ηςκ ζοκδέζεςκ εθαπζζημπμζδμφκηαζ. Ζ ηνμθμδμζία νεφιαημξ, δ επζημζκςκία δζαφθμο ηαζ 

μζ θεζημονβίεξ ηνίζζιδξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ αζθάθεζα, δζπθαζζάγμκηαζ ζημκ ηζκδηήνα. Όθα ηα 

ηαθχδζα πνμξ / απυ ελςηενζηά ζοζηήιαηα ζοκδέμκηαζ ιε αηνμδέηηεξ ζημ ηφνζμ 

πενίαθδια ημο ηζκδηήνα. 
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 ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ ΒΑΛΒΗΓΑ ΔΗΟΓΟΤ,ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ 

Ζ ιεηααθδηή ααθαίδα εζζαβςβήξ ααθαίδςκ (VIC), δ μπμία δζαηίεεηαζ ςξ πνμαζνεηζηή 

επζθμβή, πανέπεζ εοεθζλία ζηδκ εθανιμβή ηθεζζίιαημξ ααθαίδαξ πνχζιδξ εζζυδμο ιε 

ορδθυ θμνηίμ βζα παιδθυηενα επίπεδα NOx, εκχ δ ηαθή απυδμζδ ιενζηήξ θυνηζζδξ 

ελαζθαθίγεηαζ ιε νφειζζδ ηδξ πνμχεδζδξ ζημ ιδδέκ ζε παιδθυ θμνηίμ. Σμ ηθείζζιμ ηδξ 

ααθαίδαξ εζζαβςβήξ ιπμνεί κα νοειζζηεί ιέπνζ ηδ βςκία ζηνμθάθμο 30 °. 

 

 ΓΗΑΣΖΜΑΣΑ ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΕΧΖ 

Σα παναηάης δζαζηήιαηα βεκζηήξ επζζηεοήξ ηαζ δζάνηεζαξ γςήξ είκαζ ιυκμ βζα 

ηαεμδήβδζδ. Οζ επζηεφλζιεξ δζάνηεζεξ γςήξ ελανηχκηαζ απυ ηζξ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ, ηδ 

ιέζδ θυνηζζδ ημο ηζκδηήνα, ηδκ πμζυηδηα ηαοζίιμο πμο πνδζζιμπμζείηαζ, ημ ζφζηδια 

πεζνζζιμφ ηαοζίιμο, ηδκ απυδμζδ ζοκηήνδζδξ η.θπ. 

 

Πίλαθαο 60: Γζαζηήιαηα βεκζηήξ επζζηεοήξ ηαζ δζάνηεζαξ γςήξ 

ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 
ΓΗΑΣΖΜΑΣΑ 

ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΧΖ 

Έβποζδ ηαοζίιμο δζπθήξ 

ακηθίαξ 
    

Αηνμθφζζμ έβποζδξ 6000 6000 

ημζπείμ ακηθίαξ έβποζδξ 12000 24000 

Κοθζκδνμηεθαθή 12000 60000 

Βαθαίδα εζζυδμο - 36000 

Βαθαίδα εζζαβςβήξ, μδδβυξ 

ηαζ νυημναξ 
- 24000 

Βαθαίδα ελαβςβήξ ηαοζαενίμο - 36000 

Βαθαίδα ηαοζίιμο, μδδβυξ ηαζ 

νυημναξ 
- 24000 

Κμνχκα ειαυθμο 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ιζαξ 

ακαηαηαζηεοήξ 

- 48000 

Πενίαθδια πζζημκζμφ - 60000 
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Πενίαθδια πζζημκζμφ/ 

ημνχκαξ, έκα 

απμζοκανιμθμβμφιεκμ 

12000 - 

Πενίαθδια πζζημκζμφ/ 

ημνχκαξ, υθεξ 

απμζοκανιμθμβμφιεκεξ 

24000 - 

Γαπηοθίδζα πζζημκζμφ 12000 12000 

Κοθζκδνζηή επέκδοζδ 12000 60000 

Ακηζμθζζεδηζηυ δαπηοθίδζ - 12000 

Πείνμξ (επζεεχνδζδ) 12000 60000 

Ρμοθειάκ πείνμο 

(επζεεχνδζδ) 
12000 36000 

Μεβάθα έδνακα άηνςκ - 36000 

Μεβάθα έδνακα άηνςκ, 

επζεεχνδζδ εκυξ 
12000 - 

Μεβάθα έδνακα άηνςκ, 

ακηζηαηάζηαζδ υθςκ 
36000 - 

Μέζμ νμοθειάκ - 36000 

Μέζμ νμοθειάκ, επζεεχνδζδ 

εκυξ 
18000 - 

Μέζμ νμοθειάκ, 

ακηζηαηάζηαζδ υθςκ 
36000 - 

Ρμοθειάκ εηηεκηνμθυνμο - 60000 
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ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ 
ΓΗΑΣΖΜΑΣΑ 

ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΕΧΖ 

Ρμοθειάκ εηηεκηνμθυνμο, 

επζεεχνδζδ εκυξ 
36000 - 

Ρμοθειάκ εηηεκηνμθυνμο, 

ακηζηαηάζηαζδ υθςκ 
60000 - 

Τπενζοιπζεζηήξ, επζεεχνδζδ 

ηαζ ηαεανζζιυξ 
12000 - 

οιπζεζηήξ αέναξ ρφλδξ 6000 36000 

Ακεεηηζηή ζηήνζλδ, εθαζηζηυ 

ζημζπείμ - 
60000 

 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΘΔΡΜΑΝΖ 

Οζ αηυθμοεμζ ζςθήκεξ πνέπεζ κα είκαζ εθμδζαζιέκμζ ιε εένιακζδ (αηιυξ, εενιζηυ 

πεηνέθαζμ ή δθεηηνζηυ). Πνέπεζ κα είκαζ δοκαηή δ δζαημπή ηδξ παναημθμφεδζδξ 

εένιακζδξ. 

● Όθεξ μζ ααθαίδεξ ηαοζίιμο 

● Όθεξ μζ ζςθήκεξ δζαννμήξ ηαοζίιμο ηαζ θίθηνμο πμο θένμοκ αανέα ηαφζζια 

 

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΧΛΖΝΧΔΧΝ 

Οζ εηαζνείεξ ηαλζκυιδζδξ ηαηδβμνζμπμζμφκ ηα ζοζηήιαηα ζςθδκχζεςκ ζε δζαθμνεηζηέξ 

ηαηδβμνίεξ (DNV) ή μιάδεξ (ABS) ακάθμβα ιε ηδκ πίεζδ, ηδ εενιμηναζία ηαζ ηα ιέζα. Ζ 

ηαηδβμνία ζςθήκςκ ιπμνεί κα ηαεμνίζεζ: 

● Σμκ ηφπμ ζοκδέζεςκ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ 

● Σδ εενιζηή επελενβαζία 

● Σδ δζαδζηαζία ζοβηυθθδζδξ 

● Σζξ ιέεμδμξ δμηζιήξ 

οζηήιαηα ιε ορδθέξ πζέζεζξ ηαζ εενιμηναζίεξ ζπεδζαζιμφ ηαζ επζηίκδοκα ιέζα ακήημοκ 

ζηδκ ηαηδβμνία 1 (ή ζηδκ μιάδα Η), άθθεξ ζε 2 ή 3, ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ. Οζ 

απαζηήζεζξ πμζυηδηαξ είκαζ μζ ορδθυηενεξ ζηδκ ηαηδβμνία 1. 
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Παναδείβιαηα ηαηδβμνζχκ ζοζηδιάηςκ ζςθδκχζεςκ ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ DNV 

πανμοζζάγμκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα. 

 

Πίλαθαο 61: Καηδβμνίεξ ζοζηδιάηςκ ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ DNV 

ΣΑΞΔΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΔ DNV 

ΜΔΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3 

  MPa (bar) °C MPa (bar) °C MPa (bar) °C 

Αηιυξ >1.6 (16) ή >300 <1.6 (16) ηαζ <300 <0.7 (7) ηαζ <170 

Δφθθεηημ οβνυ >1.6 (16) ή >150 <1.6 (16) ηαζ <150 <0.7 (7) ηαζ <60 

Άθθα ιέζα > 4 (40) ή >300 <4 (40) ηαζ <300 <1.6(16) ηαζ <200 

 

 ΜΟΝΧΖ 

Οζ αηυθμοεμζ ζςθήκεξ πνέπεζ κα είκαζ ιμκςιέκμζ: 

● Όθμζ μζ εενιαζκυιεκεξ ζςθήκεξ 

● Αβςβμί ηαοζαενίςκ 

● Δλακηθδιέκα ιένδ ζςθήκςκ ιε εενιμηναζία> 60 ° C 

Ζ ιυκςζδ ζοκζζηάηαζ επίζδξ βζα: 

● ςθήκεξ ιεηαλφ ημο δμπείμο θαδζμφ ημο ηζκδηήνα ή ημο ζοζηήιαημξ ηαζ ημο δζαπςνζζηή 

θαδζμφ θίπακζδξ 

● ςθήκεξ ιεηαλφ ημο πνμεενιακηήνα κενμφ ηαζ ημο ιακδφα 
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 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

Πνέπεζ κα δίδμκηαζ μδδβίεξ ζημοξ ηαηαζηεοαζηέξ ηαζ ημοξ ηεπκζημφξ ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ 

επελενβαζίαξ, ηαεανζζιμφ ηαζ πνμζηαζίαξ δζαθυνςκ ζοζηδιάηςκ ζςθδκχζεςκ πνζκ 

απυ ηδκ πανάδμζδ ηαζ ηδκ εβηαηάζηαζδ. Όθεξ μζ ζςθδκχζεζξ πνέπεζ κα εθέβπμκηαζ ηαζ 

κα ηαεανίγμκηαζ απυ ηα οπμθείιιαηα πνζκ απυ ηδκ εβηαηάζηαζδ. Πνζκ απυ ηδ εέζδ ζε 

θεζημονβία, υθεξ μζ ζςθδκχζεζξ πνέπεζ κα ηαεανίγμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ παναηάης 

ιεευδμοξ. 

 

Πίλαθαο 62: Καεανζζιυξ ζςθδκχζεςκ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΧΛΖΝΧΔΧΝ 

ΤΣΖΜΑ  ΜΔΘΟΓΟ 

Καφζζιμ πεηνεθαίμο A,B,C,D,F 

Λάδζ θίπακζδξ A,B,C,D,F 

Αέναξ εηηίκδζδξ A,B,C 

Νενυ ρφλδξ A,B,C 

Καοζαένζα A,B,C 

Αέναξ ζοιπζεζηήξ A,B,C 

 

A = Πθφζδ ιε αθηαθζηυ δζάθοια ζε γεζηυ κενυ ζημοξ 80 ° C βζα απμθίπακζδ (ιυκμ εάκ 

έπμοκ θζπακεεί μζ ζςθήκεξ) 

B = Αθαίνεζδ ζημονζάξ ηαζ ηθίιαηαξ ιε παθφαδζκδ αμφνηζα (δεκ απαζηείηαζ βζα ζςθήκεξ 

αηνζαείαξ πςνίξ ναθή) 

C = Καεανζζιυξ ιε πεπζεζιέκμ αένα 

D = Απμλείδςζδ 

F = Έηπθοζδ 

 

 ΑΠΟΞΔΗΓΧΖ 

Οζ ζςθδκίζημζ απμλεζδχκμκηαζ ζε έκα υλζκμ δζάθοια 10% οδνμπθςνζημφ μλέμξ ηαζ 10% 

ακαζημθέα θμνιαθίκδξ βζα 4-5 χνεξ, λεπθέκμκηαζ ιε γεζηυ κενυ ηαζ ζηεβκχκμοκ ιε 

πεπζεζιέκμ αένα. 
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Μεηά ηδκ επελενβαζία ιε μλφ, μζ ζςθήκεξ οθίζηακηαζ ηαηενβαζία ιε δζάθοια 

ελμοδεηένςζδξ 10% ηαοζηζηήξ ζυδαξ ηαζ 50 βναιιάνζα θςζθμνζημφ ηνζκαηνίμο ακά 

θίηνμ κενμφ βζα 20 θεπηά ζημοξ 40-50 ° C, λεπθέκμκηαζ ιε γεζηυ κενυ ηαζ ζηεβκχκμοκ ιε 

πεπζεζιέκμ αένα. 

 

 ΔΤΔΛΗΚΣΔ ΤΝΓΔΔΗ ΧΛΖΝΧΝ 

Οζ εφηαιπηεξ ζοκδέζεζξ οπυ πίεζδ πμο θένμοκ εφθθεηηα οβνά ή πεπζεζιέκμ αένα 

πνέπεζ κα εβηνίκμκηαζ. 

Ηδζαίηενδ πνμζμπή πνέπεζ κα δμεεί ζηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ζςζηήξ εβηαηάζηαζδξ 

εφηαιπηςκ ζοκδέζεςκ ζςθήκςκ ιεηαλφ ηςκ εθαζηζηά ζοκανιμθμβδιέκςκ ηζκδηήνςκ ηαζ 

ηςκ ζςθδκχζεςκ ημο πθμίμο. 

● Οζ εφηαιπηεξ ζοκδέζεζξ ζςθήκςκ δεκ πνέπεζ κα ζοζηναθμφκ 

● Σμ ιήημξ εβηαηάζηαζδξ ηςκ εφηαιπηςκ ζοκδέζεςκ ζςθδκχζεςκ πνέπεζ κα είκαζ 

ζςζηυ 

● Πνέπεζ κα ηδνείηαζ δ εθάπζζηδ αηηίκα ηάιρδξ 

● Οζ ζςθδκχζεζξ πνέπεζ κα εοεοβναιιίγμκηαζ μιυηεκηνα 

● Όηακ ηαεμνίγεηαζ δ ηαηεφεοκζδ νμήξ πνέπεζ κα ηδνείηαζ 

● Οζ θθάκηγεξ ζοβηυθθδζδξ πνέπεζ κα είκαζ ηαεανέξ απυ ζημονζά, νςβιέξ ηαζ 

ακηζδζαανςηζηέξ επζηαθφρεζξ 

● Οζ αίδεξ πνέπεζ κα ζθίββμκηαζ ζηαονςηά ζε δζάθμνα ζηάδζα 

● Σα εφηαιπηα ζημζπεία δεκ πνέπεζ κα αάθμκηαζ 

● Οζ ηαμοηζμφη θοζδηήνεξ πνέπεζ κα δζαηδνμφκηαζ ηαεανμί απυ ημ πεηνέθαζμ ηαζ ηα 

ηαφζζια 

● Οζ ζςθδκχζεζξ πνέπεζ κα ζηδνίγμκηαζ άηαιπηα ημκηά ζηζξ εφηαιπηεξ ζςθδκχζεζξ. 

 

 ΤΣΖΜΑ ΛΑΓΗΟΤ-ΚΑΤΗΜΟΤ 

Απμδεηηά παναηηδνζζηζηά ηαοζίιμο 

Οζ πνμδζαβναθέξ ηαοζίιςκ ααζίγμκηαζ ζημ πνυηοπμ ISO 8217: 2012 (E). Σμ ηαφζζιμ δεκ 

πνέπεζ κα πενζέπεζ πνμζηζεέιεκεξ μοζίεξ ή πδιζηά απυαθδηα, ηα μπμία κα εέημοκ ζε 

ηίκδοκμ ηδκ δ αζθάθεζα ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ή κα επδνεάγμοκ δοζιεκχξ ηδκ απυδμζδ 



 
 

286 
 

ηςκ ηζκδηήνςκ ή κα είκαζ επζαθααήξ ηαζ κα ζοιαάθθμοκ βεκζηά ζηδκ αηιμζθαζνζηή 

νφπακζδ. 

 

 ΚΑΤΗΜΟ DIESEL ΓΗΑ ΠΛΟΗΑ 

Σα απμζηάβιαηα ηςκ ηαοζζιςκ είκαζ ISO-F-DMX, DMA, DMZ, DMB. Αοηέξ μζ πμζυηδηεξ 

ηαοζίιςκ ακαθένμκηαζ ςξ MDF (ηαφζζιμ κηίγεθ πθμίςκ). 

 DMX: Έκα ηαφζζιμ ηαηάθθδθμ βζα πνήζδ ζε εενιμηναζίεξ πενζαάθθμκημξ ηάης 

ηςκ -15 ° C πςνίξ εένιακζδ ημο ηαοζίιμο. Δζδζηά ζηζξ ειπμνζηέξ εαθάζζζεξ 

εθανιμβέξ δ πνήζδ ημο πενζμνίγεηαζ ζε ηζκδηήνεξ απυ ζςζίαζεξ θέιαμοξ ηαζ ζε 

μνζζιέκμ ελμπθζζιυ επείβμοζαξ ακάβηδξ θυβς ημο ιεζςιέκμο ζδιείμο 

ακάθθελδξ. Δπίζδξ, ημ παιδθυ ζλχδεξ (ημοθάπζζημκ 1,4 cSt) ιπμνεί κα απμηνέρεζ 

ηδ πνήζδ ζε ηζκδηήνεξ εηηυξ εάκ ημ ηαφζζιμ ιπμνεί κα ροπεεί ανηεηά ηάης βζα κα 

ηαθφρεζ ημ εθάπζζημ υνζμ ζλχδμοξ έβποζδξ ημο ηζκδηήνα. 

 DMA: Απυζηαβια ορδθήξ πμζυηδηαξ, πμο βεκζηά παναηηδνίγεηαζ ςξ MGO 

(πεηνέθαζμ εζςηενζηήξ ηαφζδξ πεηνεθαίμο). 

 DMZ: Απυζηαβια ορδθήξ πμζυηδηαξ, βεκζηά μκμιαγυιεκμ MGO (πεηνεθασηυ 

πεηνέθαζμ). Έκα εκαθθαηηζηυ ηαοζίιμ βζα ηζκδηήνεξ πμο απαζημφκ ορδθυηενμ 

ζλχδεξ ηαοζίιμο απυ εηείκμ πμο ηαεμνίγεηαζ βζα ηα ηαφζζια ααειμφ DMA. 

 DMB: Έκα ηαφζζιμ βεκζηήξ πνήζδξ πμο ιπμνεί κα πενζέπεζ ίπκδ οπμθεζιιάηςκ 

ηαοζίιμο ηαζ πνμμνίγεηαζ βζα ηζκδηήνεξ πμο δεκ έπμοκ ζπεδζαζηεί εζδζηά βζα ηδκ 

ηαφζδ οπμθεζιιάηςκ ηαοζίιςκ. Δίκαζ βεκζηά μνζζιέκμ ςξ MDO (πεηνέθαζμ κηίγεθ 

πθμίςκ). 

 

Πίλαθαο 63: Πνμδζαβναθέξ MDF 

ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΜΟΝΑΓΔ ISO-F- 
ISO-F-

DMZ 

ISOF-

DMB 

ΜΔΘΟΓΟΗ 

ΓΟΚΗΜΖ 

Δθάπζζημ ζλχδεξ πνζκ 

ηζξ ακηθίεξ έβποζδξ1) 
cSt 2 2 2   

Μέβζζημ ζλχδεξ πνζκ ηζξ 

ακηθίεξ έβποζδξ1) 
cSt 24 24 24   

Δθάπζζημ ζλχδεξ ζημοξ 

40 °C 
cSt 2 3 2   

Μέβζζημ ζλχδεξ ζημοξ cSt 6 6 11 ISO3104 
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40°C 

Μέβζζηδ ποηκυηδηα 

ζημοξ 40°C 
kg/m3 890 890   

ISO 3675 ή 

12185 900 

Δθάπζζημξ δείηηδξ 

ηεηακίμο 
  40 40 35 ISO 4264 

Μέβζζηδ πμζυηδηα ζε 

εείμ8) 

%ηαηά 

ιάγα 
1,5 1,5   

ISO 8574 ή 

ISO 14596 

2 

Δθάπζζημ ζδιέζμ 

ακάθθελδξ 
  60 60 60 ISO 2719 

Μέβζζηδ πμζυηδηα 

οδνυεεζμο2) 
mg/kg 2 2 2 IP 570 

Μέβζζημξ ανζειυξ μλέμξ mg KOH/g 0,5 0,5 0,5 
ASTM 

D664 

Μέβζζηδ πμζυηδηζ 

μθζημφ ζγήιαημξ ιε 

δζήεδζδ εκ εενιχ 

%ηαηά 

ιάγα 
- - 0,13) 

ISO 10307-

1 

Μέβζζηδ ακημπή ζηδκ 

μλείδςζδ 
g/m3 25 25 254) ISO 12205 

Μέβζζηδ πμζυηδηα 

οπμθείιιαημξ άκεναηα 

βζα απυζηαλδ 10% 

ηαη'υβημ,ιζηνμιέεμδμξ 

%ηαηά 

ιάγα 
0,3 0,3 - ISO 10370 

Μέβζζηδ πμζυηδηα 

οπμθείιιαημξ 

άκεναηα,ιζηνμιέεμδμξ 

%ηαηά 

ιάγα 
- - 0,3 ISO 10370 

Μέβζζημ ακχηενμ 

ζδιείμ νμήξ, πεζιχκα5) 
  -6 -6 0 ISO 3016 

Μέβζζημ ακχηενμ 

ζδιείμ νμήξ,ηαθμηαίνζ5) 
  0 0 6 ISO 3016 

Διθάκζζδ -   3)4)7)   
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Μέβζζηδ πμζυηδηα ζε 

κενυ 
%ηαη'υβημ - - 0,33) ISO 3733 

Μέβζζηδ πμζυηδηζα ζε 

ηέθνα 

%ηαηά 

ιάγα 
0,01 0,01 0,01 ISO 6245 

 

Παναηδνήζεζξ: 

1) Πνυζεεηεξ ζδζυηδηεξ πμο ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ Wärtsilä, μζ μπμίεξ δεκ πενζθαιαάκμκηαζ 

ζηδκ πνμδζαβναθή ISO. 

2) Ζ διενμιδκία εθανιμβήξ βζα ηδ ζοιιυνθςζδ ζφιθςκα ιε ημ υνζμ ήηακ δ 1δ Ημοθίμο 

2012.  

3) Δάκ ημ δείβια δεκ είκαζ δζαοβέξ ηαζ θαιπενυ, απαζηείηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ ζγδιάηςκ ιε 

δμηζιέξ εενιμφ θζθηνανίζιαημξ ηαζ κενμφ. 

4) Δάκ ημ δείβια δεκ είκαζ δζαοβέξ ηαζ θςηεζκυ, δ δμηζιή δεκ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί 

ηαζ ζοκεπχξ ημ υνζμ ζηαεενυηδηαξ ηδξ μλείδςζδξ δεκ ζζπφεζ. 

5) Πνέπεζ κα ελαζθαθίγεηαζ υηζ ημ ζδιείμ νμήξ είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ημκ ελμπθζζιυ ημο 

ζηάθμοξ, εζδζηά εάκ ημ πθμίμ θεζημονβεί ζε ροπνά ηθίιαηα. 

6) Δάκ ημ δείβια είκαζ ααιιέκμ ηαζ δεκ είκαζ δζαθακέξ, εθανιυγεηαζ ημ υνζμ κενμφ ηαζ δ 

ιέεμδμξ δμηζιήξ ISO 12937. 

7) Δάκ ημ δείβια δεκ είκαζ δζαοβέξ ηαζ θςηεζκυ, δ δμηζιή δεκ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί 

ηαζ ζοκεπχξ ημ υνζμ θζπακηζηυηδηαξ δεκ ζζπφεζ. 

8) Ζ απαίηδζδ ζζπφεζ βζα ηαφζζια ιε πενζεηηζηυηδηα ζε εείμ ιζηνυηενδ απυ 500 mg / kg 

(0,050% ιάγα). 
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ΒΑΡΤ ΜΑΕΟΤΣ (HFO) 

Οζ οπμθεζιιαηζηέξ πμζυηδηεξ ηαοζίιςκ ακαθένμκηαζ ςξ HFO (αανφ πεηνέθαζμ). Ζ 

πνμδζαβναθή ηαοζίιμο HFO 2 ηαθφπηεζ ηζξ ηαηδβμνίεξ ISO-F-RMA 10 έςξ RMK 700. 

Καφζζια πμο πθδνμφκ ηζξ πνμδζαβναθέξ HFO 1 επζηνέπμοκ ιεβαθφηενα δζαζηήιαηα 

επζεεχνδζδξ ζοβηεηνζιέκςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ ζημζπείςκ ηζκδηήνα ζε ζπέζδ ιε ηα HFO 

2. 

 

Πίλαθαο 64: Πνμδζαβναθέξ HFO 

ΗΓΗΟΣΖTΑ ΜΟΝΑΓΔ 
ΟΡΗΑ HFO 

1 

ΟΡΗΑ HFO 

2 

ΜΔΘΟΓΟΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Iλχδεξ πνζκ απυ ηζξ 

ακηθίεξ έβποζδξ1) 
cSt 16-24 16-24   

Mέβζζημ ζλχδεξ ζημοξ 

50 °C 
cSt 700 700 ISO 3104 

Mέβζζηδ ποηκυηδηα 

ζημοξ 15 °C 
kg/ m3 991/1010 991/1010 

ISO 3675,     ISO 

12185 

Mέβζζημξ CCAI3)   850 870 ISO 8217 

Mέβζζηδ πμζυηδηα ζε 

εείμ4)5) 

%ηαηά 

ιάγα 
εεζπζζιέκεξ απαζηήζεζξ ISO 8754 

Eθάπζζημ ζδιείμ 

ακάθθελδξ 
°C 60 60 ISO 2719 

Mέβζζηδ πμζυηδηα 

οδνυεεζμο6) 
mg/ kg 2 2 IP 570 

Mέβζζημξ ανζειυξ 

μλέμξ 
mg KOH/ g 2,5 2,5 ASTM D664 

Mέβζζηδ πμζυηδηα 

μθζημφ ζγήιαημξ 

%ηαηά 

ιάγα 
0,1 0,1 ISO 10307-2 

Mέβζζηδ πμζυηδηα 

οπμθείιιαημξ 

άκεναηα,ιζηνμιέβεεμξ 

%ηαηά 

ιάγα 
15 20 ISO 10370 
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Mέβζζηδ πμζυηδηα 

αζθάθημο1) 

%ηαηά 

ιάγα 

8 14 ASTM D 3279 

Mέβζζημ ζδιείμ νμήξ7) °C 30 30 ISO 3016 

Mέβζζηδ πμζυηδηα 

κενμφ 
%ηαη‟υβημ 0,5 0,5 

ISO 3733, ASTM 

D6304-C 

Mέβζζηδ πμζυηδηα 

κενμφ πνζκ ηδκ 

ιδπακή1) 

%ηαη‟υβημ 0,3 0,3 
ISO 3733, ASTM 

D6304-C 

Mέβζζηδ πμζυηδηα 

ηέθναξ 

%ηαηά 

ιάγα 
0,05 0,15 

ISO 6245, 

LP1001 

Mέβζζηδ πμζυηδηα 

αακαδίμο5) 
mg/ kg 100 450 

ISO 14597, IP 

501, IP 470 

Mέβζζηδ πμζυηδηα 

καηνίμο5) 
mg/ kg 50 100  IP 501, IP 470 

     

ΗΓΗΟΣΖTΑ ΜΟΝΑΓΔ 
ΟΡΗΑ HFO 

1 

ΟΡΗΑ HFO 

2 

ΜΔΘΟΓΟΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

Mέβζζηδ πμζυηδηα 

καηνίμο πνζκ ηδκ 

ιδπακή1)5) 

mg/ kg 30 30  IP 501, IP 471 

Mέβζζηδ πμζυηδηα 

αθμοιζκίμο ηαζ 

ποννζηίμο 

mg/ kg 30 60 
ISO 10478, IP 

501, IP 470 

Mέβζζηδ πμζυηδηα 

αθμοιζκίμο ηαζ 

ποννζηίμο πνζκ ηδκ 

ιδπακή1) 

mg/ kg 15 15 
ISO 10478, IP 

501, IP 470 

Mέβζζηδ πμζυηδηα 

πνδζζιμπμζμφιεκμο 

θζπακηζημφ εθαίμο, 

αζαεζηίμο8) 

mg/ kg 30 30  IP 501, IP 470 
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Mέβζζηδ πμζυηδηα 

πνδζζιμπμζμφιεκμο 

θζπακηζημφ εθαίμο, 

ρεοδανβφνμο8) 

mg/ kg 15 15  IP 501, IP 470 

Mέβζζηδ πμζυηδηα 

θζπακηζημφ εθαίμο, 

θχζθμνμο8) 

mg/ kg 15 15  IP 501, IP 470 

 

Παναηδνήζεζξ: 

1) Πνυζεεηεξ ζδζυηδηεξ πμο ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ Wärtsilä, μζ μπμίεξ δεκ πενζθαιαάκμκηαζ 

ζηδκ πνμδζαβναθή ISO. 

2) Μέβζζηδ. 1010 kg / m³ ζημοξ 15 ° C οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ημ ζφζηδια επελενβαζίαξ 

ηαοζίιςκ ιπμνεί κα απμιαηνφκεζ ημ κενυ ηαζ ηα ζηενεά (ζγήιαηα, κάηνζμ, 

αθμοιίκζμ,πονίηζμ) πνζκ απυ ημκ ηζκδηήνα ζε ηαεμνζζιέκα επίπεδα. 

3) Σα ηαηάθμζπα εοεείαξ νμήξ πανμοζζάγμοκ ηζιέξ CCAI ζηδκ πενζμπή 770 έςξ 840 ηαζ 

έπμοκ πμθφ ηαθή πμζυηδηα ακάθθελδξ. Σα ηαηεζηναιέκα ηαηάθμζπα πμο παναδυεδηακ 

ζηζξ απμεήηεξ ηοιαίκμκηαζ απυ 840 έςξ - ζε ελαζνεηζηέξ πενζπηχζεζξ - πάκς απυ 900. Οζ 

πενζζζυηενεξ δελαιεκέξ παναιέκμοκ ζημ ιέβζζημ 850 έςξ 870 ιέπνζ ζηζβιήξ. Ζ ηζιή 

CCAI δεκ ιπμνεί πάκηα κα εεςνδεεί ςξ αηνζαέξ ενβαθείμ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ 

ζδζμηήηςκ ακάθθελδξ ημο ηαοζίιμο,ζδίςξ υζμκ αθμνά ηα ηαφζζια πμο πνμένπμκηαζ απυ 

ηδ ζφβπνμκδ ηαζ πζμ ζφκεεηδ δζαδζηαζία δζφθζζδξ. 

4) Ζ ιέβζζηδ πενζεηηζηυηδηα ζε εείμ πνέπεζ κα ηαεμνίγεηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ ζπεηζημφξ 

κυιζιμοξ πενζμνζζιμφξ. 

5) Σμ κάηνζμ ζοιαάθθεζ ζηδκ ηαοηή δζάανςζδ ζηζξ ααθαίδεξ ελαβςβήξ υηακ ζοκδοάγεηαζ 

ιε πενζεηηζηυηδηα ζε εείμ ηαζ αακάδζμ. Σμ κάηνζμ ζοιαάθθεζ επίζδξ έκημκα ζηδ νφπακζδ 

απυ ηαοζαένζα ηςκ ζηνμαίθςκ ζε ιεβάθα θμνηία. Ζ επζεεηζηυηδηα ημο ηαοζίιμο ελανηάηαζ 

απυ ηζξ ακαθμβίεξ καηνίμο ηαζ αακαδίμο ηαεχξ ηαζ ζηδ ζοκμθζηή πμζυηδηα ηέθναξ. Ζ 

δζάανςζδ ηαζ μ ζπδιαηζζιυξ απμεειάηςκ, επδνεάγμκηαζ υιςξ ηαζ απυ άθθα ζοζηαηζηά 

ηέθναξ. Δπμιέκςξ, είκαζ δφζημθμ κα ηαεμνζζημφκ αοζηδνά υνζα ιυκμ βζα ημ κάηνζμ ηαζ ημ 

αακαδίμο ημο ηαοζίιμο. Δπίζδξ έκα ηαφζζιμ ιε παιδθυηενδ πενζεηηζηυηδηα ζε κάηνζμ ηαζ 

αακάδζμ απυ αοηυ πμο ηαεμνίγεηαζ παναπάκς, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ γεζηή δζάανςζδ 

ζηα ελανηήιαηα ημο ηζκδηήνα. 

6) Ζ διενμιδκία εθανιμβήξ βζα ηδ ζοιιυνθςζδ ιε ημ υνζμ ήηακ δ 1δ Ημοθίμο 2012.  
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7) Πνέπεζ κα ελαζθαθίγεηαζ υηζ ημ ζδιείμ νμήξ είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ημκ ελμπθζζιυ επί ημο 

ζηάθμοξ, εζδζηά εάκ ημ πθμίμ θεζημονβεί ζε ροπνά ηθίιαηα. 

8) Σμ ηαφζζιμ πνέπεζ κα είκαζ απαθθαβιέκμ απυ πνδζζιμπμζδιέκμ θάδζ θίπακζδξ (ULO). 

Έκα ηαφζζιμ εεςνείηαζ υηζ πενζέπεζ ULO υηακ έκα απυ ηα αηυθμοεα ζοκεήηεξ: 

● Αζαέζηζμ> 30 mg / kg ηαζ ρεοδάνβονμξ> 15 mg / kg 

● Αζαέζηζμ> 30 mg / kg ηαζ θςζθυνμξ> 15 mg / kg 

 

 ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ-ΚΑΤΗΜΟΤ 

Ο ηζκδηήναξ είκαζ ζπεδζαζιέκμξ βζα ζοκεπή θεζημονβία ζε αανφ ιαγμφη (HFO). Καηυπζκ 

αζηήιαημξ μ ηζκδηήναξ ιπμνεί κα ηαηαζηεοαζηεί βζα θεζημονβία απμηθεζζηζηά ζε ηαφζζιμ 

κηίγεθ πθμίςκ (MDF). Χζηυζμ, είκαζ δοκαηυ κα θεζημονβμφκ ηζκδηήνεξ HFO ζε MDF ηαηά 

δζαζηήιαηα πςνίξ εκαθθαβέξ. Απαζηείηαζ ζοκεπήξ θεζημονβία ζημ HFO υζμ ημ δοκαηυκ 

πενζζζυηενμ. 

Ακ δ θεζημονβία ημο ηζκδηήνα αθθάλεζ απυ HFO ζε ζοκεπή θεζημονβία ζε MDF, ηυηε 

ζοκζζηάηαζ δ αθθαβή ααθαίδςκ ελαβςβήξ απυ Nimonic ζε Stellite. 

Μζα ααθαίδα εθέβπμο πίεζδξ ζηδ βναιιή επζζηνμθήξ ηαοζίιμο ζημκ ηζκδηήνα δζαηδνεί 

ηδκ επζεοιδηή πίεζδ πνζκ απυ ηζξ ακηθίεξ ρεηαζιμφ. 

 

 ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΡΡΟΖ ΚΑΤΗΜΟΤ 

Σμ ηαεανυ ηαφζζιμ δζαννμχκ απυ ηζξ ααθαίδεξ ρεηαζιμφ ηαζ ηζξ ακηθίεξ έβποζδξ 

ζοθθέβεηαζ ζημκ ηζκδηήνα ηαζ απμζηναββίγεηαζ ιε αανφηδηα ιέζς ιζαξ ζφκδεζδξ ηαεανμφ 

ηαοζίιμο. Σμ ηαεανυ ηαφζζιμ δζαννμήξ ιπμνεί κα επακαπνδζζιμπμζδεεί πςνίξ 

δζαπςνζζιυ. Άθθα πζεακά ηαφζζια δζαννμήξ ηαζ ποιέκμ κενυ ηαζ θάδζ απμζηναββίγμκηαζ 

λεπςνζζηά απυ ημ ηαοηυ ημοηί ιέζα απυ ανχιζηεξ ζοκδέζεζξ ηαοζίιμο πεηνεθαίμο ηαζ 

μδδβμφκηαζ ζε δελαιεκή ζθφμξ. 

 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΤΗΜΟΤ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

Ο ζπεδζαζιυξ ημο ελςηενζημφ ζοζηήιαημξ ηαοζίιςκ ιπμνεί κα δζαθένεζ απυ πθμίμ ζε 

πθμίμ, αθθά ηάεε ζφζηδια πνέπεζ κα πανέπεζ ηαθά ηαεανζζιέκα ηαφζζια ιε ζςζηυ 

ζλχδεξ ηαζ πίεζδ ζε ηάεε ηζκδηήνα. Απαζηείηαζ έθεβπμξ εενιμηναζίαξ βζα ηδ δζαηήνδζδ 

ζηαεενμφ ηαζ ζςζημφ ζλχδμοξ ημο ηαοζίιμο πνζκ απυ ηζξ ακηθίεξ εβπφζεςξ. Ζ επανηήξ 

ηοηθμθμνία ιέζς ηάεε ηζκδηήνα ζοκδεδειέκμο ζημ ίδζμ ηφηθςια πνέπεζ κα 

ελαζθαθίγεηαζ ζε υθεξ ηζξ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ. 



 
 

293 
 

Σμ ζφζηδια επελενβαζίαξ ηαοζίιμο πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ημοθάπζζημκ ιία δελαιεκή 

ηαείγδζδξ ηαζ δφμ δζαπςνζζηέξ. 

Ζ ζςζηή δζαζηαζζμθυβδζδ ηςκ δζαπςνζζηχκ HFO είκαζ ορίζηδξ ζδιαζίαξ ηαζ επμιέκςξ 

μζ ζοζηάζεζξ ημο ηαηαζηεοαζηή ημο δζαπςνζζηή πνέπεζ κα αημθμοεμφκηαζ ζηεκά. Σμ ηαηυ 

θοβμηεκηνζζιέκμ ηαφζζιμ είκαζ επζαθααέξ βζα ημκ ηζκδηήνα ηαζ ιζα ορδθή πενζεηηζηυηδηα 

ζε κενυ εκδέπεηαζ επίζδξ κα πνμηαθέζεζ γδιζά ζημ ζφζηδια ηνμθμδμζίαξ ηαοζίιμο. 

Οζ ζοκδέζεζξ ημο ζςθήκα ηαοζίιμο ζημκ ηζκδηήνα είκαζ ιζηνυηενεξ απυ ηδκ απαζημφιεκδ 

δζάιεηνμ ζςθήκα ζηδκ πθεονά εβηαηάζηαζδξ. 

Οζ ακηθίεξ έβποζδξ πανάβμοκ παθιμφξ πίεζδξ ζηζξ ζςθδκχζεζξ ηνμθμδμζίαξ ηαοζίιμο 

ηαζ επζζηνμθήξ ηαοζίιμο. Οζ ζςθήκεξ ηαοζίιμο ιεηαλφ ηδξ ιμκάδαξ ηνμθμδμζίαξ ηαζ ημο 

ηζκδηήνα πνέπεζ κα είκαζ ηαθά ζηενεςιέκμζ ζε άηαιπηεξ δμιέξ. Ζ απυζηαζδ ιεηαλφ ηςκ 

ζδιείςκ ζηενέςζδξ πνέπεζ κα ανίζηεηαζ ζε ιζηνή απυζηαζδ δίπθα ζημκ ηζκδηήνα. 

Πνέπεζ κα οπάνπεζ ιζα ζφκδεζδ βζα ημκ πεπζεζιέκμ αένα πνζκ απυ ημκ ηζκδηήνα, ιαγί ιε 

ιζα απμζηνάββζζδ απυ ηδ βναιιή επζζηνμθήξ ηαοζίιμο ζημ ηαεανυ ηαφζζιμ δζαννμήξ ή 

ζηδ δελαιεκή οπενπείθζζδξ. Με αοηή ηδ δζάηαλδ είκαζ δοκαηή δ εηηυλεοζδ ηαοζίιμο απυ 

ημκ ηζκδηήνα πνζκ απυ ηζξ ενβαζίεξ ζοκηήνδζδξ, βζα κα απμθεοπεεί δ δζαννμή. 

 

 

 ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΤΗΜΟΤ HFO 

 

Ζ εένιακζδ απαζηείηαζ βζα: 

● Γελαιεκέξ δελαιεκχκ, δελαιεκέξ ηαείγδζδξ, δελαιεκέξ διέναξ 

● ςθήκεξ (εένιακζδ ιε ίπκδ) 

● Γζαπςνζζηέξ 

● Μμκάδεξ ηνμθμδμζίαξ / εκζζποηή ηαοζίιμο 

Γζα κα είκαζ δοκαηή δ άκηθδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηςκ δελαιεκχκ δελαιεκήξ, πνέπεζ 

πάκηα κα δζαηδνείηαζ 5 ... 10 ° C πάκς απυ ημ ζδιείμ νμήξ, ηοπζηά ζημοξ 40 ... 50 ° C. Σα 

εενιακηζηά πδκία ιπμνμφκ κα ζπεδζαζημφκ βζα εενιμηναζία 60 ° C. 

Ζ ζηακυηδηα εένιακζδξ ηδξ δελαιεκήξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ απχθεζα εενιυηδηαξ απυ ηδ 

δελαιεκή ηαοζίιςκ ηαζ ηδκ επζεοιδηή αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ. 
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 Παξάδεηγκα 1: Έκα ηαφζζιμ ιε ζλχδεξ 380 cSt (A) ζημοξ 50 ° C (B) ή 80 cSt ζημοξ 80 ° 

C (C) πνέπεζ κα πνμεενιαίκεηαζ ζημοξ 115-130 ° C (DE) πνζκ απυ ηδκ έβποζδ ηαοζίιμο 

ζηζξ ακηθίεξ ζημοξ 98 ° C (F) ζημκ δζαπςνζζηή ηαζ ζημοξ εθάπζζημοξ 40 ° C (G) ζηζξ 

δελαιεκέξ ηςκ δελαιεκχκ. Σμ πεηνέθαζμ ιπμνεί κα ιδκ ιπμνεί κα ακηθδεεί ηάης απυ 

ημοξ 36 ° C (H). 

Γζα κα θδθεμφκ εενιμηναζίεξ βζα εκδζάιεζα ζλχδδ, ζπεδζάζηε ιζα βναιιή απυ ημ βκςζηυ 

ζδιείμ ζλχδμοξ / εενιμηναζίαξ πανάθθδθα ιε ηδκ πθδζζέζηενδ βναιιή ζλχδμοξ / 

εενιμηναζίαξ ζημ δζάβναιια. 

Παξάδεηγκα 2: Γκςζηυ ζλχδεξ 60 cSt ζημοξ 50 ° C (Κ). Σα παναηάης ιπμνμφκ κα 

δζαααζημφκ ηαηά ιήημξ ηδξ δζαηεημιιέκδξ βναιιήξ: ζλχδεξ ζημοξ 80 ° C = 20 cSt, 

εενιμηναζία ζηζξ ακηθίεξ ρεηαζιμφ ηαοζίιμο 74 - 87 ° C, δζαπςνζζιυξ ηδξ 

εενιμηναζίαξ 86 ° C, εθάπζζηδ εενιμηναζία δελαιεκήξ δελαιεκήξ 28 ° C. 
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ρήκα 24: Γζάβναιια ηαοζίιμο πεηνεθαίμο-εενιμηναζίαξ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ 
εενιμηναζίαξ πνμεένιακζδξ ηςκ ηαοζίιςκ πεηνεθαίμο. 

 

 

 

ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ 

 ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ 

Σα αανέα ηαφζζια (οπμθείιιαηα ηαζ ιείβιαηα οπμθεζιιάηςκ ηαζ απμζηαβιάηςκ) πνέπεζ 

κα ηαεανίγμκηαζ ζε έκακ απμηεθεζιαηζηυ θοβμηεκηνζηυ δζαπςνζζηή πνζκ ιεηαθενεμφκ ζηδ 

δελαιεκή διέναξ. 

Οζ ηακυκεξ ηαλζκυιδζδξ απαζημφκ ηδ δζαπςνζζηζηή δζάηαλδ κα είκαζ πενζηηή, χζηε κα 

δζαηδνείηαζ δ απαζημφιεκδ πςνδηζηυηδηα ιε μπμζαδήπμηε ιμκάδα εηηυξ θεζημονβίαξ. 

Όθεξ μζ ζοζηάζεζξ ημο ηαηαζηεοαζηή ημο δζαπςνζζηή πνέπεζ κα αημθμοεμφκηαζ ζηεκά. 

Φοβμηεκηνζημί δζαπςνζζηέξ ζοζημζπζχκ δίζηςκ ζοκζζηχκηαζ επίζδξ βζα εβηαηαζηάζεζξ πμο 
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θεζημονβμφκ ιυκμ ζε MDF, βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ημο κενμφ ηαζ πζεακχκ ιμθοζιαηζηχκ 

μοζζχκ. Ζ πςνδηζηυηδηα ηςκ δζαπςνζζηχκ MDF εα πνέπεζ κα επανηεί βζα κα 

ελαζθαθζζηεί δ ηνμθμδμζία ηαοζίιμο ιε ηδ ιέβζζηδ ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο. Θα ιπμνμφζε 

έκαξ θοβμηεκηνζηυξ δζαπςνζζηήξ κα εεςνδεεί οπεναμθζηά αηνζαυξ βζα ιζα εβηαηάζηαζδ 

MDF, ηυηε ιπμνεί κα βίκεζ απμδεηηυ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ θίθηνα ηφπμο ζοβπχκεοζδξ. 

οκήεςξ ημπμεεηείηαζ θίθηνμ ζοζζςιάηςζδξ ζηδκ πθεονά ακαννυθδζδξ ηδξ ακηθίαξ 

ηοηθμθμνίαξ ζημ ζφζηδια ηνμθμδμζίαξ ηαοζίιμο. Σμ θίθηνμ πνέπεζ κα έπεζ παιδθή 

πηχζδ πίεζδξ βζα κα απμθεοπεεί δ ζπδθαίςζδ ηδξ ακηθίαξ. 

 

 ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΦΗΛΣΡΟ MDF(1F04) 

Απαζηείηαζ δ πνήζδ αοηυιαημο θίθηνμο ακαπκμήξ, ζοκήεςξ ςξ θίθηνμ δζπθήξ υρδξ ιε 

έκα θίθηνμ εζζυδμο ςξ ημ ήιζζο ακαιμκήξ. Ζ πςνδηζηυηδηα ηδξ ηοηθμθμνδηζηήξ ακηθίαξ 

πνέπεζ κα είκαζ επανηήξ χζηε κα απμθεφβεηαζ δ πηχζδ πίεζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

θεζημονβίαξ έηπθοζδξ. 

ημζπεία ζπεδζαζιμφ: 

 Ηλχδεξ ηαοζίιμο ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ηαοζίιμο 

 Θενιμηναζία ζπεδίαζδξ 50 ° C 

 πεδζαζιυξ νμήξ Ηζπφξ ηδξ πςνδηζηυηδηαξ ηδξ ακηθίαξ ηνμθμδμζίαξ / ηοηθμθμνίαξ 

 Πίεζδ ζπεδζαζιμφ 1,6 MPa (16 bar) 

 Λεπηυηδηα:  - αοηυιαημ θίθηνμ 35 ιm (απυθοημ ιέβεεμξ ιαηζχκ) 

          - εζζάβεηε θίθηνμ 35 ιm (απυθοημ ιέβεεμξ ιαηζχκ) 

 Μέβζζηδ επζηνεπυιεκδ πηχζδ πίεζδξ ζηα 14 cSt: 

- ηαεανυ θίθηνμ 20 kPa (0,2 bar) 

- ζοκαβενιυξ 80 kPa (0,8 bar) 

 ΛΔΠΣΟ ΦΗΛΣΡΟ MDF  

Σμ θεπηυ θίθηνμ ηαοζίιμο πεηνεθαίμο είκαζ θίθηνμ ηφπμο δζπθήξ υρδξ πθήνμοξ νμήξ ιε 

δίπηο πάθοαα. Αοηυ ημ θίθηνμ πνέπεζ κα εβηαηαζηαεεί υζμ ημ δοκαηυκ πθδζζέζηενα ζημκ 

ηζκδηήνα. 

Ζ δζάιεηνμξ ημο ζςθήκα ιεηαλφ ημο θεπημφ θίθηνμο ηαζ ημο ηζκδηήνα πνέπεζ κα είκαζ ίδζα 

ιε ηδ δζάιεηνμ πνζκ απυ ηα θίθηνα. 

ημζπεία ζπεδζαζιμφ: 

 Ηλχδεξ ηαοζίιμο ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ηαοζίιμο 

 Θενιμηναζία ζπεδίαζδξ 50 ° C 
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 Ρμή ζπεδζαζιμφ Μεβαθφηενδ απυ ηδκ ζζπφ ηδξ ακηθίαξ ηνμθμδμζίαξ / 

ηοηθμθμνίαξ 

 Πίεζδ ζπεδζαζιμφ 1,6 MPa (16 bar) 

 Λεπηυηδηα 25 ιm (απυθοημ ιέβεεμξ ιαηζχκ) 

 Μέβζζηδ επζηνεπυιεκδ πηχζδ πίεζδξ ζηα 14 cSt: 

- ηαεανυ θίθηνμ 20 kPa (0,2 bar) 

- ζοκαβενιυξ 80 kPa (0,8 bar) 

 

 ΦΗΛΣΡΟ ΑΦΑΛΔΗΑ  

Σμ θίθηνμ αζθαθείαξ είκαζ θίθηνμ δζπθμφ ηφπμο πθήνμοξ νμήξ ιε δίπηο πάθοαα. Σμ 

θίθηνμ πνέπεζ κα είκαζ ελμπθζζιέκμ ιε έκα εενιακηζηυ πζηχκζμ. Σμ θίθηνμ αζθαθείαξ ή δ 

ακηθία ηαζ δ ιμκάδα θίθηνμο ημπμεεημφκηαζ υζμ ημ δοκαηυκ πθδζζέζηενα ζημκ ηζκδηήνα. 

ημζπεία ζπεδζαζιμφ: 

 Ηλχδεξ ηαοζίιμο ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ηαοζίιμο 

 Θενιμηναζία ζπεδίαζδξ 150 ° C 

 Ρμή ζπεδζαζιμφ Ηζπφεζ βζα ηδκ ζηακυηδηα ακηθίαξ ηοηθμθμνίαξ 

 Πίεζδ ζπεδζαζιμφ 1,6 MPa (16 bar) 

 Ρεοζηυηδηα θίθηνμο 37 ιm (απυθοημ ιέβεεμξ ιαηζχκ) 

 Μέβζζηδ επζηνεπυιεκδ πηχζδ πίεζδξ ζηα 14 cSt: 

- ηαεανυ θίθηνμ 20 kPa (0,2 bar) 

- ζοκαβενιυξ 80 kPa (0,8 bar) 

 

 

 

 

 FLUSHING 

Σμ ελςηενζηυ ζφζηδια ζςθδκχζεςκ πνέπεζ κα λεπθοεεί ηαθά πνζκ μζ ιμηέν ζοκδεεμφκ 

ηαζ ημ ηαφζζιμ ηοηθμθμνεί ιέζς ηςκ ηζκδηήνςκ. Σμ ζφζηδια ζςθδκχζεςκ πνέπεζ κα 

δζαεέηεζ δζαηάλεζξ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ εκυξ πνμζςνζκμφ θίθηνμο ηαεανζζιμφ. 

Οζ ζςθήκεξ ηαοζίιμο ζημκ ηζκδηήνα (ζοκδέζεζξ 101 ηαζ 102) απμζοκδέμκηαζ ηαζ μζ 

βναιιέξ πανμπήξ ηαζ επζζηνμθήξ ζοκδέμκηαζ ιε έκα πνμζςνζκυ ζςθήκα ή εφηαιπημ 

ζςθήκα ζηδκ πθεονά εβηαηάζηαζδξ. Όθα ηα έκεεηα θίθηνμο αθαζνμφκηαζ, εηηυξ απυ ημ 

θίθηνμ λεπθφιαημξ θοζζηά. Σμ αοηυιαημ θίθηνμ ηαζ ημ ζλςηυιεηνμ πνέπεζ κα 
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παναηαιθεμφκ βζα κα απμθεοπεμφκ γδιζέξ. Ζ θεπηυηδηα ημο θίθηνμο έηπθοζδξ πνέπεζ 

κα είκαζ 35 ιm ή θεπηυηενδ. 

 

 ΤΣΖΜΑ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟΤ-ΛΑΓΗΟΤ 

 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟΤ ΔΛΑΗΟΤ 

 ΛΑΓΗ ΛΗΠΑΝΖ ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

Σμ θζπακηζηυ θάδζ πνέπεζ κα έπεζ ηάλδ ζλχδμοξ SAE 40 ηαζ κα έπεζ δείηηδ ζλχδμοξ (VΗ) 

ημοθάπζζημκ 95. Ζ αθηαθζηυηδηα ημο θζπακηζημφ εθαίμο (BN) ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηαηδβμνία 

ηαοζίιμο, υπςξ θαίκεηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα. Σμ BN είκαζ ζοκημιμβναθία ημο 

ανζειμφ αάζδξ. Ζ ηζιή δείπκεζ πζθζμζηυβναιια ΚΟΖ ακά βναιιάνζμ εθαίμο. 

 

Πίλαθαο 65: Καηδβμνίεξ θαδζχκ θίπακζδξ ηζκδηήνα 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΟΡΗΟ ΚΑΤΗΜΟΤ ΛΑΓΗ ΛΗΠΑΝΖ NB 

A 

ASTM D 975-01 
BS MA 100: 1996       

CIMAC 2003        
ISO8217: 2012 

GRADE NO. 1-D,  2-
D, 4-D 

DMX, DMA, DMB       
DX, DA, DB            

ISO-F-DMX, DMB 

10-30 

B 

ASTM D 975-01 
BS MA 100: 1996       

CIMAC 2003        
ISO8217: 2012 

GRADE NO. 1-D, 2-
D, 4-D 

DMX, DMA, DMB       
DX, DA, DB            

ISO-F-DMX, DMB 

15-30 

C 

ASTM D 975-01 
ASTM D 396-04           

BS MA 100: 1996     
CIMAC 2003             ISO 

8217: 2012 (E) 

GRADE NO. 4-D   
 GRADE NO. 5-6      
DMC, RMA10-

RMK55         DC, 
A30-K700         RMA 

10-RMK 700 

30-55 

Σα θζπακηζηά BN 50-55 πνέπεζ κα επζθεβμφκ ζηδκ πνχηδ εέζδ βζα θεζημονβία ζε HFO. Σα 

θζπακηζηά BN 40 ιπμνμφκ επίζδξ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ιε HFO οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ 

δ πενζεηηζηυηδηα ζε εείμ ημο ηαοζίιμο είκαζ ζπεηζηά παιδθή ηαζ ημ ΒΝ παναιέκεζ πάκς 

απυ ημ υνζμ ηαηαδίηδξ βζα απμδεηηά δζαζηήιαηα αθθαβήξ θαδζμφ. Σα θζπακηζηά έθαζα BN 

30 πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιαγί ιε ημ HFO ιυκμ ζε εζδζηέξ πενζπηχζεζξ. βζα 

πανάδεζβια ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ SCR (Selective Catalyctic Reduction), εάκ ιπμνεί κα 

επζηεοπεεί ηαθφηενδ ζοκμθζηή μζημκμιία πανά ηα ιζηνυηενα δζαζηήιαηα αθθαβήξ θαδζμφ. 

Σμ παιδθυηενμ ΒΝ ιπμνεί κα έπεζ εεηζηή επίδναζδ ζηδ δζάνηεζα γςήξ ημο ηαηαθφηδ SCR. 
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Γεκ είκαζ επζαθααέξ βζα ημκ ηζκδηήνα κα πνδζζιμπμζεί ορδθυηενμ ΒΝ απυ ημ ζοκζζηχιεκμ 

βζα ημ ααειυ ηαοζίιμο. 

Γζαθμνεηζηέξ ιάνηεξ πεηνεθαίμο ιπμνεί κα ιδκ ακαιεζβκφμκηαζ, εηηυξ εάκ έπμοκ εβηνζεεί 

απυ ημοξ πνμιδεεοηέξ πεηνεθαίμο. Ζ ακάιεζλδ δζαθμνεηζηχκ εθαίςκ πνέπεζ επίζδξ κα 

επζηονςεεί απυ ηδκ Wärtsilä, εάκ μ ηζκδηήναξ παναιέκεζ οπυ εββφδζδ. 

Γζα ηάεε εβηαηάζηαζδ πανέπεηαζ εκδιενςιέκμξ ηαηάθμβμξ επζηονςιέκςκ θζπακηζηχκ 

εθαίςκ. 

 

 ΛΑΓΗ ΡΤΘΜΗΣΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ Ζ ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΣΖ 

Έκα θάδζ ηαηδβμνίαξ ζλχδμοξ SAE 30 ή SAE 40 είκαζ απμδεηηυ οπυ ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ 

θεζημονβίαξ. οκήεςξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ημ ίδζμ θάδζ υπςξ ηαζ ζημκ ηζκδηήνα. ε 

παιδθέξ εενιμηναζίεξ πενζαάθθμκημξ ιπμνεί κα πνεζαζηεί κα πνδζζιμπμζήζεηε έκα 

πμθοεπίπεδμ πεηνέθαζμ (π.π. SAE 5W-40) βζα κα ελαζθαθίζεηε ζςζηή θεζημονβία ηαηά 

ηδκ εηηίκδζδ ιε ροπνυ θάδζ. 

 

 ΛΑΓΗ ΣΖ ΤΚΔΤΖ ΠΔΡΗΣΡΟΦΖ 

οκζζηάηαζ δ πνήζδ εθαίςκ ιε βνακάγζα EP, ζλχδεξ 400-500 cSt ζημοξ 40 ° C = ISO VG 

460. 

Γζα ηάεε εβηαηάζηαζδ πανέπεηαζ εκδιενςιέκμξ ηαηάθμβμξ εβηεηνζιέκςκ εθαίςκ. 

 

 

 

 

 

 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ 

Κάεε ηζκδηήναξ πνέπεζ κα έπεζ δζηυ ημο ζςθήκα ελαβςβήξ ζε ακμζπηυ αένα. Ζ ζοιπίεζδ, 

δ εενιζηή δζαζημθή ηαζ δ οπμζηήνζλδ είκαζ ιενζημί απυ ημοξ ηαεμνζζηζημφξ πανάβμκηεξ 

ζπεδζαζιμφ. 
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Οζ εφηαιπημζ θοζδηήνεξ πνέπεζ κα εβηαείζηακηαζ απεοεείαξ ζηδκ έλμδμ οπενζοιπζεζηή, 

βζα κα ακηζζηαειίζμοκ ηδ εενιζηή δζαζημθή ηαζ κα απμηνέρμοκ γδιζέξ ζημκ 

οπενζοιπζεζηή θυβς ηςκ ηναδαζιχκ. 

 

Δζηυκα 98: Δμσηεξηθό ζύζηεκα θαπζαεξίσλ 

 

1) Κζκδηήναξ κηίγεθ                                 

2) Φοζδηήνεξ ηαοζαενίςκ                                 

3) φκδεζδ βζα ιέηνδζδ ηδξ ζοιπίεζδξ                                   

4) Μεηαααηζηυ ηειάπζμ                                  

5) Απμζηναββίζηε ιε παβίδα κενμφ, ζοκεπχξ ακμζπηή                                                                            

6) Τπυθμζπμ                                 

7) SCR                                        

8) Μμκάδα έβποζδξ μονίαξ (SCR)                                     

9) ημζπείμ ζζβαζηήνα CSS 

 ΧΛΖΝΧΖ 

Οζ ζςθδκχζεζξ πνέπεζ κα είκαζ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ ημκηέξ ηαζ εοεείεξ. Οζ ζηνμθέξ ηςκ 

ζςθήκςκ ηαζ μζ επεηηάζεζξ πνέπεζ κα είκαζ μιαθέξ χζηε κα εθαπζζημπμζείηαζ δ ζοιπίεζδ. 

Ζ δζάιεηνμξ ημο ζςθήκα ελάηιζζδξ εα πνέπεζ κα αολάκεηαζ αιέζςξ ιεηά ημ θοζδηήνα 
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ζημκ οπενζοιπζεζηή. Οζ ζηνμθέξ ηςκ ζςθήκςκ πνέπεζ κα βίκμκηαζ ιε ηδ ιεβαθφηενδ 

δοκαηή αηηίκα ηάιρδξ. Ζ αηηίκα ηάιρδξ δεκ πνέπεζ κα είκαζ ιζηνυηενδ απυ 1,5 x D. 

Ζ ζοκζζηχιεκδ ηαπφηδηα νμήξ ζημκ ζςθήκα είκαζ ιέβζζηδ 35 - 40 m / s ζε πθήνδ ζζπφ. 

Δάκ οπάνπμοκ πμθθμί πανάβμκηεξ ακηίζηαζδξ ζηδ ζςθήκςζδ ή μ ζςθήκαξ είκαζ πμθφ 

ιεβάθμξ, ηυηε δ ηαπφηδηα νμήξ πνέπεζ κα είκαζ παιδθυηενδ.  

Ο ζςθήκαξ ελάηιζζδξ πνέπεζ κα είκαζ ιμκςιέκμξ ιε ιμκςηζηυ οθζηυ εβηεηνζιέκμ βζα ηζξ 

ζπεηζηέξ ζοκεήηεξ θεζημονβίαξ, εθάπζζημ πάπμξ 30 mm, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ ζπήια 

ηδξ ιμκςηζηήξ εβηαηάζηαζδξ ημο ηζκδηήνα. 

Ζ ιυκςζδ πνέπεζ κα είκαζ ζοκεπήξ ηαζ κα πνμζηαηεφεηαζ απυ ιζα πθάηα επέκδοζδξ ή 

πανυιμζα χζηε κα δζαηδνείηαζ δ ιυκςζδ ακέπαθδ. 

Πζμ ημκηά ζημ ζηνμαζθμζοιπζεζηή, δ ιυκςζδ εα πνέπεζ κα απμηεθείηαζ απυ έκα βάκηγμ 

ζημ ιαλζθάνζ βζα κα δζεοημθφκεζ ηδ ζοκηήνδζδ. Δίκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ κα ειπμδίζμοιε 

ηδκ νμή αένα απυ ημκ οπενζοιπζεζηή απυ ηδκ απμζφκδεζδ ηδξ ιυκςζδξ, δ μπμία εα 

θνάλεζ ηα θίθηνα. 

Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ιυκςζδξ, πνέπεζ κα ελαηνζαςεεί υηζ πθδνμί ημοξ ηακμκζζιμφξ 

SOLAS. 

Οζ εενιμηναζίεξ επζθάκεζαξ πνέπεζ κα είκαζ ηάης απυ ημοξ 220 ° C ζε μθυηθδνμ ημ 

εφνμξ θεζημονβίαξ ημο ηζκδηήνα. 

 

 ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

Δίκαζ πμθφ ζδιακηζηυ μ ζςθδκίζημξ ελάηιζζδξ κα ζηενεχκεηαζ ζςζηά ζε έκα ζηήνζβια 

πμο είκαζ άηαιπημ ζε υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ αιέζςξ ιεηά ημ θοζδηήνα ζημκ 

οπενζοιπζεζηή. Θα πνέπεζ κα οπάνπεζ ζδιείμ ζηενέςζδξ ηαζ ζηζξ δφμ πθεονέξ ημο 

ζςθήκα ζημ ζηήνζβια. Οζ θοζδηήνεξ ζημκ οπενζοιπζεζηή δεκ πνέπεζ κα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα απμννμθμφκ ηδ εενιζηή δζαζημθή απυ ημ ζςθήκα ελαβςβήξ. Σμ 

πνχημ ζδιείμ ζηενέςζδξ πνέπεζ κα ηαηεοεφκεζ ηδ εενιζηή επέηηαζδ ιαηνζά απυ ημκ 

ηζκδηήνα. Ζ αηυθμοεδ ζηήνζλδ πνέπεζ κα ειπμδίγεζ ηδκ πενζζηνμθή ημο ζςθήκα βφνς 

απυ ημ πνχημ ζδιείμ ζηενέςζδξ. 

Ζ απυθοηα άηαιπηδ ημπμεέηδζδ ιεηαλφ ημο ζςθήκα ηαζ ημο ζηδνίβιαημξ ζοκζζηάηαζ ζημ 

πνχημ ζδιείμ ζηενέςζδξ ιεηά ημκ οπενζοιπζεζηή. Μπμνμφκ κα βίκμοκ απμδεηηά 

ακεεηηζηά ζηδνίβιαηα βζα ηζκδηήνεξ εθαζηζηά ημπμεεηδιέκμοξ ιε ιεβάθμοξ θοζδηήνεξ, 

οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ μζ αάζεζξ είκαζ αοημδφκαιεξ. δ ιέβζζηδ απυηθζζδ ζε μθζηή αθάαδ 

είκαζ ιζηνυηενδ απυ 2 mm αηηζκζηή ηαζ 4 mm αλμκζηή ςξ πνμξ ημ θοζδηήνα. Οζ θοζζηέξ 
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ζοπκυηδηεξ ηδξ ημπμεέηδζδξ εα πνέπεζ κα ανίζημκηαζ ζε αζθαθή απυζηαζδ απυ ηδκ 

ηαπφηδηα ηίκδζδξ, ηδ ζοπκυηδηα πονμδυηδζδξ ημο ηζκδηήνα ηαζ ηδ ζοπκυηδηα δζέθεοζδξ 

ηδξ θάιαξ απυ ηδκ έθζηα. Σα εφηαιπηα ζηδνίβιαηα ιπμνμφκ κα είκαζ θαζηζπέκζα ή ηςκζηά, 

ή ορδθήξ απυζαεζδξ απυ ακμλείδςημ πάθοαα. Πνέπεζ κα οπάνπεζ επανηήξ 

εενιμιυκςζδ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ εθαζηζηχκ ζηδνζβιάηςκ απυ ηζξ ορδθέξ 

εενιμηναζίεξ. Όηακ πνδζζιμπμζείηαζ εθαζηζηή ημπμεέηδζδ, δ εοεοβνάιιζζδ ηςκ 

θοζδηήνςκ ηαοζαενίςκ πνέπεζ κα εθέβπεηαζ ζε ηαηηζηή αάζδ ηαζ κα δζμνεχκεηαζ υηακ 

είκαζ απαναίηδημ. 

Μεηά ημ πνχημ ζδιείμ ζηενέςζδξ ζοκζζηχκηαζ εθαζηζηέξ αάζεζξ ζηήνζλδξ. Σα ζηδνίβιαηα 

ζηήνζλδξ εα πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ ζε εκζζποιέκεξ εέζεζξ εκηυξ ηδξ δμιήξ ημο πθμίμο, 

π.π. επίπεδα ηαηαζηνχιαημξ, πθέβιαηα πθαζζίςκ ή εζδζηά ηαηαζηεοαζιέκα ζηδνίβιαηα. 

Ζ ζηήνζλδ πνέπεζ κα επζηνέπεζ ηδ εενιζηή επέηηαζδ ηαζ ηζξ δμιζηέξ παναιμνθχζεζξ ημο 

πθμίμο. 

 

 ΦΤΔΡΑ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ  

Οζ ζςθδκχζεζξ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ζςθδκχζεζξ ηαοζαενίςκ υπμο δ 

εενιζηή δζαζημθή ή μζ δμιζηέξ παναιμνθχζεζξ ημο πθμίμο πνέπεζ κα δζαπςνίγμκηαζ. Ο 

εφηαιπημξ θοζδηήναξ πμο είκαζ ημπμεεηδιέκμξ απεοεείαξ ζηδκ έλμδμ 

ζηνμαζθμζοιπζεζηή πνδζζιεφεζ βζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ ελςηενζηχκ δοκάιεςκ ζημκ 

οπενζοιπζεζηή ηαζ έηζζ απμηνέπεζ ηδκ οπεναμθζηή δυκδζδ ηαζ πζεακή γδιζά. Όθεξ μζ 

θοζαθίδεξ ηαοζαενίςκ πνέπεζ κα είκαζ εβηεηνζιέκμο ηφπμο. 

 

 ΛΔΒΖΣΑ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ 

Δάκ εβηαείζηακηαζ θέαδηεξ ηαοζαενίςκ, ηάεε ηζκδηήναξ πνέπεζ κα δζαεέηεζ λεπςνζζηυ 

θέαδηα ηαοζαενίςκ. 

Δκαθθαηηζηά, είκαζ απμδεηηυξ έκαξ ημζκυξ θέαδηαξ ιε πςνζζηά ηιήιαηα αενίμο βζα ηάεε 

ηζκδηήνα. 

 

 ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΤΠΔΡΤΜΠΗΔΣΖ 

Ο ηαηηζηυξ ηαεανζζιυξ ημο κενμφ ημο ζηνμαίθμο ηαζ ημο ζοιπζεζηή ιεζχκεζ ημκ 

ζπδιαηζζιυ απμεέζεςκ ηαζ επεηηείκεζ ημ πνυκμ ιεηαλφ ηςκ βεκζηχκ επζζηεοχκ. Σμ βθοηυ 

κενυ εβπέεηαζ ζημ οπενζοιπζεζηή ηαηά ηδ θεζημονβία. Γεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηε 
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πνυζεεηα, δζαθφηεξ ή αθιονυ κενυ, μζ μδδβίεξ ηαεανζζιμφ ζημ εβπεζνίδζμ θεζημονβίαξ 

πνέπεζ κα αημθμοεμφκηαζ πνμζεηηζηά. 

Οζ ηζκδηήνεξ Wärtsilä 46F πανέπμκηαζ ιε αοηυιαημ ζφζηδια ηαεανζζιμφ, ημ μπμίμ 

πενζθαιαάκεζ ιζα ιμκάδα ααθαίδαξ πμο είκαζ ημπμεεηδιέκδ ζημ ιδπακμζηάζζμ ημκηά ζημκ 

οπενζοιπζεζηή ηαζ ιζα ημζκή ιμκάδα εθέβπμο βζα έςξ ηαζ έλζ ηζκδηήνεξ. Ο ηαεανζζιυξ 

λεηζκάεζ απυ ημκ πίκαηα εθέβπμο ηδξ ιμκάδαξ εθέβπμο ηαζ δ αημθμοεία ηαεανζζιμφ 

εθέβπεηαζ αοηυιαηα. Γζα ηδ νφειζζδ ηδξ νμήξ ημο κενμφ πανέπεηαζ ιεηνδηήξ νμήξ ηαζ 

ααθαίδα εθέβπμο πίεζδξ. 

Ζ βναιιή πανμπήξ κενμφ πνέπεζ κα είκαζ δζαζηαζζμθμβδιέκδ έηζζ χζηε κα ιπμνεί κα 

δζαηδνδεεί δ απαζημφιεκδ πίεζδ ζηδκ ηαεμνζζιέκδ νμή. Δάκ είκαζ απαναίηδηδ δ 

ημπμεέηδζδ ηδξ ιμκάδαξ ααθαίδαξ ζε απυζηαζδ απυ ημκ ηζκδηήνα, πνέπεζ κα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζςθήκεξ απυ ακμλείδςημ πάθοαα ιεηαλφ ηδξ ιμκάδαξ ααθαίδαξ ηαζ ημο 

ηζκδηήνα. Ζ ιμκάδα ααθαίδαξ δεκ πνέπεζ κα ημπμεεηδεεί πενζζζυηενμ απυ 5 ιέηνα απυ 

ημκ ηζκδηήνα. Οζ ζςθήκεξ κενμφ ιεηαλφ ηδξ ιμκάδαξ ααθαίδαξ ηαζ ημο οπενζοιπζεζηή 

ηαεανίγμκηαζ ζοκεπχξ ιε αένα ηνμθμδμζίαξ απυ ημκ ηζκδηήνα υηακ μ ηζκδηήναξ 

θεζημονβεί ιε θμνηίμ άκς ημο 25%. Ζ ελςηενζηή πανμπή αένα απαζηείηαζ ηάης απυ ημ 

25% θμνηίμ. 

 

 ΔΚΠΟΜΠΔ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ 

Οζ εηπμιπέξ ηαοζαενίςκ απυ ημκ πεηνεθαζμηζκδηήνα απμηεθμφκηαζ ηονίςξ απυ άγςημ, 

μλοβυκμ ηαζ πνμσυκηα ηαφζδξ υπςξ δζμλείδζμ ημο άκεναηα (CO2), οδναηιμφξ ηαζ ιζηνέξ 

πμζυηδηεξ ιμκμλεζδίμο ημο άκεναηα (CO), μλεζδίςκ ημο εείμο (SOx), μλεζδίςκ ημο αγχημο 

(NOx) - άηαοζημοξ οδνμβμκάκεναηεξ (HC) ηαζ ζςιαηίδζα (PM). 

Τπάνπμοκ δζαθμνεηζηέξ ιέεμδμζ εθέβπμο ηςκ εηπμιπχκ, ακάθμβα ιε ημκ επζδζςηυιεκμ 

νφπμ. Αοηά ηαηακέιμκηαζ ηονίςξ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ. πνςηανπζηέξ ιεευδμοξ πμο 

εθανιυγμκηαζ ζημκ ίδζμ ημκ ηζκδηήνα ηαζ δεοηενεφμοζεξ ιέεμδμζ πμο εθανιυγμκηαζ ζημ 

νεφια ηαοζαενίςκ. 

 

 ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ ΚΗΝΖΣΖΡΑ ΝΣΗΕΔΛ 

Σμ άγςημ ηαζ ημ μλοβυκμ ζηα ηαοζαένζα είκαζ ηα ηφνζα ζοζηαηζηά ημο αένα εζζαβςβήξ πμο 

δεκ ζοιιεηέπμοκ ζηδ δζαδζηαζία ηαφζδξ. Σμ CO2 ηαζ ημ κενυ είκαζ ηα ηφνζα πνμσυκηα 

ηαφζδξ. Σα πνμσυκηα δεοηενμβεκμφξ ηαφζδξ είκαζ ημ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα, μζ 

οδνμβμκάκεναηεξ, ηα μλείδζα ημο αγχημο, ηα μλείδζα ημο εείμο, μζ αζεάθδ ηαζ ηα ζςιαηίδζα. 
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ε έκακ ηζκδηήνα κηίγεθ δ εηπμιπή ιμκμλεζδίμο ημο άκεναηα ηαζ οδνμβμκακενάηςκ είκαζ 

παιδθή ζε ζφβηνζζδ ιε άθθεξ ιδπακέξ εζςηενζηήξ ηαφζδξ, πάνδ ζηδκ ορδθή ακαθμβία 

αένα / ηαοζίιμο ζηδ δζαδζηαζία ηαφζδξ. 

Ζ πενίζζεζα αένα επζηνέπεζ ηδκ ζπεδυκ πθήνδ ηαφζδ ημο HC ηαζ ηδκ μλείδςζδ ημο CO ζε 

CO2, ζοκεπχξ δ πμζυηδηα ημοξ ζημ νεφια ηαοζαενίςκ είκαζ πμθφ παιδθή. 

 

 ΣΤΠΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Σμ Wärtsilä 46F έπεζ ζπεδζαζηεί βζα κα ζηακμπμζεί ζοβηεηνζιέκεξ ακάβηεξ ηςκ πεθαηχκ ζε 

έκα εονφ θάζια εθανιμβχκ καοηζθίαξ ηαζ δθεηηνμπαναβςβήξ. Γζα πανάδεζβια, δ 

ανενςηή ηαζ ζοιπαβήξ ζπεδίαζή ημο ημ ηαεζζηά ηαηάθθδθμ βζα εβηαηάζηαζδ ςξ ηφνζμ 

ηζκδηήνα ζηα βεκζηυηενα θμνηδβά ηαζ επζααηδβά πθμία. Δπζπθέμκ, δ ελαζνεηζηή ζζπφξ ζε 

ζπέζδ ιε ημ αάνμξ ηαζ ηδ πςνδηζηυηδηα, ηαεχξ ηαζ ημ εφνμξ ζζπφμξ ημο, ζδιαίκεζ ζοπκά 

υηζ πνεζάγμκηαζ θζβυηενμζ ηζκδηήνεξ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ζδιακηζηή ελμζημκυιδζδ ζηζξ 

επεκδφζεζξ ηεθαθαίμο. 

Ο ηζκδηήναξ Wärtsilä 46F ιπμνεί κα εβηαηαζηαεεί ηαζ κα αεθηζζημπμζδεεί βζα ζοκεπή 

δθεηηνμηίκδηδ πνυςζδ diesel, ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ ααζζηέξ εθανιμβέξ ημο ηζκδηήνα ιε 

απεοεείαξ ηίκδζδ. Μπμνεί κα θεζημονβεί είηε ιε ζηαεενή ηαπφηδηα είηε ηαηά ιήημξ ιζαξ 

ζοκδοαζηζηήξ ηαιπφθδξ. 

 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Ζ εοεθζλία ηδξ ζηδκ επζθμβή ηςκ ηαοζίιςκ επζηνέπεζ ζημ Wärtsilä 46F κα θεζημονβεί ζε 

έκα εονφ θάζια ζλχδμοξ ηαοζίιμο, απυ 2,0 cSt έςξ 730 cSt HFO (ζημοξ 50 ° C / 122 ° 

F). 

Ο ηζκδηήναξ είκαζ ζε εέζδ κα θεζημονβήζεζ απμηεθεζιαηζηά ηαζ μζημκμιζηά ιε παιδθή 

πενζεηηζηυηδηα ζε θάδζα ηαοζίιμο εείμο (<0,1% S), ηαεζζηχκηαξ ημ ηαηάθθδθμ βζα 

θεζημονβία ζε πενζμπέξ εθεβπυιεκεξ απυ ηζξ εηπμιπέξ νφπςκ. Ο ηζκδηήναξ ιπμνεί επίζδξ 

κα είκαζ ελμπθζζιέκμξ ιε έκακ ηαηαθφηδ SCR, μ μπμίμξ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηζξ εηπμιπέξ 

NOX ηαηά έςξ ηαζ 95%, επζηνέπμκηαξ έηζζ ηδ ζοιιυνθςζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ ιε ημ IMO 

Tier III ήδδ ζήιενα. 

Σμ Wärtsilä 46F είκαζ ελμπθζζιέκμ ιε ζφζηδια VIC (Variable Inlet Valve) βζα αεθηζςιέκδ 

απυδμζδ ημο ηζκδηήνα ζε ιενζηά ηαζ παιδθά θμνηία ηζκδηήνα. Γζαηίεεηαζ επίζδξ ιε έκα 

ζφζηδια έβποζδξ ηαοζίιμο ιε δζπθή ακηθία (TP) ςξ ααζζηυ ελμπθζζιυ. Με ημ TP, δ 
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δζαδζηαζία έβποζδξ ηαοζίιμο ιπμνεί κα νοειζζηεί χζηε κα ηαζνζάγεζ ιε ηδκ ηνέπμοζα 

ηαηάζηαζδ θεζημονβίαξ ημο ηζκδηήνα ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηαοζίιμο. Με ηδ 

αεθηζζημπμίδζδ ημο πνμκζζιμφ έβποζδξ ζημ θμνηίμ ημο ηζκδηήνα ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, δ 

απυδμζδ ηαοζίιμο ιεβζζημπμζείηαζ εκχ, θυβς αοηήξ ηδξ απυδμζδξ, μζ εηπμιπέξ 

εθαπζζημπμζμφκηαζ. Σμ TP θεζημονβεί ιε έκα έιαμθμ πμο εθέβπεζ ηδ δυζδ ηαοζίιμο, εκχ ημ 

άθθμ εθέβπεζ ημ πνμκμδζάβναιια έβποζδξ. 

 

 ΚΟΣΟ ΕΧΖ 

Σμ Wärtsilä 46F έπεζ ζπεδζαζηεί βζα κα θεζημονβεί αλζυπζζηα ζε ιζα ζεζνά ηαοζίιςκ, αηυιδ 

ηαζ ιε ηα ηαφζζια ηαηήξ πμζυηδηαξ θηςπυηενδξ πμζυηδηαξ. Σα δζαζηήιαηα βεκζηήξ 

επζεεχνδζδξ ιέπνζ 24.000 χνεξ ηαζ μ θζθζηυξ πνμξ ηδ ζοκηήνδζδ ζπεδζαζιυξ ιεζχκμοκ 

ημ πνυκμ εηηυξ θεζημονβίαξ, δζεοημθφκμοκ ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηαζ ελμζημκμιμφκ ημ 

ηυζημξ θεζημονβίαξ. Απυ ημ θακζάνζζιά ημο ημ 2004, ημ Wärtsilä 46F έπεζ απμδείλεζ ιε 

ζοκέπεζα ηδκ ηαθφηενδ απυδμζδ ζηδκ μζημκμιία ηαοζίιμο ηδξ ηαηδβμνίαξ, εζδζηά ζε 

παιδθά θμνηία ηζκδηήνα, πάνδ ηονίςξ ζημ ζφζηδια VIC πμο πενζθαιαάκεηαζ ζηάκηαν. 

Ο ηζκδηήναξ Wärtsilä 46F ζοιιμνθχκεηαζ πθήνςξ ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ εηπμιπχκ 

ηαοζαενίςκ IMO Tier II πμο παναηίεεκηαζ ζημ πανάνηδια VI ηδξ ζφιααζδξ MARPOL 

73/7 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Δηθόλα 99: Πενζβναθή ηδξ δζπθήξ ακηθίαξ έβποζδξ ηαοζίιμο 
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