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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ
Το 1952 ο Ευγένιος Ευγενίδης (1882-1954) όρισε με τη διαθήκη του τη σύσταση του Ιδρύματος
Ευγενίδου, του οποίου ως μοναδικό σκοπό έταξε «νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν νέων ἑλληνικῆς
ὑπηκοότητος ἐν τῷ ἐπιστημονικῷ καὶ τεχνικῷ πεδίῳ». Ο ιδρυτής και χορηγός του Ιδρύματος Ευγενίδου ορθά προέβλεψε ότι αναγκαίο παράγοντα για την πρόοδο της Ελλάδος αποτελεί η άρτια
κατάρτιση των Ελλήνων τεχνιτών κατά τα πρότυπα της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Την 23η Φεβρουαρίου του 1956 εγκρίθηκε η σύσταση του κοινωφελούς Ιδρύματος Ευγενίδου,
την διαχείριση του οποίου κατά την ρητή επιθυμία του ιδρυτή του ανέλαβε η αδελφή του Μαριάνθη
Σίμου (1895-1981). Τότε ξεκίνησε η υλοποίηση του σκοπού του Ιδρύματος και η εκπλήρωση μιας
από τις βασικότερες ανάγκες του εθνικού μας βίου από την Μαριάνθη Σίμου και τους επιστημονικούς συνεργάτες της.
Το έργο της Μαριάνθης Σίμου συνέχισε από το 1981 ο πολύτιμος συνεργάτης και διάδοχος του
Ευγενίου Ευγενίδη, Νικόλαος Βερνίκος-Ευγενίδης (1920-2000). Από το 2000 συνεχιστής του έργου του Ιδρύματος Ευγενίδου έχει αναλάβει ο Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης.
Μία από τις πρώτες δραστηριότητες του Ιδρύματος Ευγενίδου, ευθύς μετά την ίδρυσή του, υπήρξε
η συγγραφή και έκδοση κατάλληλων διδακτικών εγχειριδίων για τους μαθητές των τεχνικών σχολών, καθώς διαπιστώθηκε ότι αποτελεί πρωταρχική ανάγκη ο εφοδιασμός των μαθητών με σειρές
από βιβλία, τα οποία θα έθεταν τα ορθά θεμέλια για την παιδεία τους και θα αποτελούσαν συγχρόνως πολύτιμη βιβλιοθήκη για κάθε τεχνικό. Καρπός αυτής της δραστηριότητας είναι η Βιβλιοθήκη
του Τεχνίτη (1957-1975), η οποία αριθμεί 32 τίτλους, η Βιβλιοθήκη του Τεχνικού (1962-1975),
που περιλαμβάνει 50 τίτλους, η Τεχνική Βιβλιοθήκη (1969-1980) με 11 τίτλους και η Βιβλιοθήκη
του Τεχνικού Βοηθού Χημικού (1971-1973) με 3 τίτλους. Επί πλέον, από το 1977 μέχρι σήμερα
έχουν εκδοθεί 171 τίτλοι για τους μαθητές των Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων και 16 για
τους μαθητές των Σχολών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής εκπαιδεύσεως.
Ξεχωριστή σειρά βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου αποτελεί η Βιβλιοθήκη του Ναυτικού (1967
έως σήμερα), η οποία είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ιδρύματος Ευγενίδου με την Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η συγγραφή και έκδοση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων για τους σπουδαστές των ναυτικών σχολών ανετέθη στο Ίδρυμα Ευγενίδου
με την υπ’ αριθμ. 61288/5031/8.8.1966 απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, οπότε
και λειτούργησε η αρμόδια Επιτροπή Εκδόσεων, η οποία είχε συσταθεί ήδη από το 1958. Η συνεργασία Ιδρύματος Ευγενίδου και Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ανανεώθηκε με την υπ. αριθμ.
Μ2111.1/2/99 υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την Μ3611.2/05/05/16-12-2005,
με την οποία το ΥΕΝ ανέθεσε στο Ίδρυμα Ευγενίδου την συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων για τις
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
Στην Βιβλιοθήκη του Ναυτικού περιλαμβάνονται συνολικά 118 τίτλοι μέχρι σήμερα: 27 τίτλοι
για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (1967-1979), 42 τίτλοι για τις Ανώτατες Δημόσιες
Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (1981-2001), 34 τίτλοι για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, 9
εγχειρίδια κατευθυνόμενης εκπαιδεύσεως επί πλοίου και 15 μεταφράσεις ναυτικών εγχειριδίων.
Όλα τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του Ναυτικού, εκτός του ότι έχουν συγγραφεί σύμφωνα με τα
αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας των σχολών και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σπουδαστών, είναι γενικότερα χρήσιμα για όλους τους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, που ασκούν
το επάγγελμα ή εξελίσσονται στην ιεραρχία. Επί πλέον οι συγγραφείς και η Επιτροπή Εκδόσεων
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καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε τα βιβλία να είναι επιστημονικώς άρτια αλλά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στις δυνατότητες των σπουδαστών.
Την περίοδο 2012-2013 το ΥΝΑ με το υπ’ αριθμ. M3616/01/2012/26-09-2012 έγγραφο ανέθεσε στην Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου την σύσταση ειδική ομάδας εργασίας
εμπειρογνωμόνων για την επικαιροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών για τις ΑΕΝ,
τα ΚΕΣΕΝ και τα ειδικά σχολεία Πλοιάρχων και Μηχανικών, εφαρμόζοντας τις νέες απαιτήσεις
εκπαιδεύσεως και πιστοποιήσεως ναυτικών της Διεθνούς Συμβάσεως STCW ’78 (Standards of
Training, Certification and Watchkeeping for seafarers – Manila amendments 2010). Με βάση
τα νέα αναλυτικά προγράμματα για τις ΑΕΝ, τα οποία εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά την χρονιά
2013-2014, ξεκίνησε από το 2014 και η επικαιροποίηση των υφισταμένων διδακτικών εγχειριδίων, προκειμένου αυτά να είναι συμβατά με τις νέες διεθνείς απαιτήσεις.
Με την προσφορά των εκδόσεών του στους καθηγητές, στους σπουδαστές των ΑΕΝ και σε όλους
τους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού, το Ίδρυμα Ευγενίδου συνεχίζει να συμβάλλει στην
τεχνική εκπαίδευση της Ελλάδος, υλοποιώντας επί 60 και πλέον χρόνια το όραμα του ιδρυτή του,
αείμνηστου ευεργέτη Ευγενίου Ευγενίδου.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Α′ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
Η ασφάλεια του πλοίου, και φυσικά του πληρώματος, στις περισσότερες περιπτώσεις εξαρτάται άμεσα
απ’ την ασφαλή μεταφορά του φορτίου ή το αντίστροφο. Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι οι προσπάθειες
του πλοιάρχου, των αξιωματικών και του πληρώματος, αλλά και οτιδήποτε γίνεται στο πλοίο έχουν τον
ίδιο στόχο: την ασφαλή μεταφορά του φορτίου από το λιμάνι φορτώσεως στο λιμάνι εκφορτώσεως στην
κατάσταση που φορτώθηκε, και κατ’ επέκταση το ασφαλές περιβάλλον εργασίας.
Η διδασκαλία του μαθήματος Μεταφορά Φορτίων στις ΑΕΝ αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι σπουδαστές:
a) Γνώση του χειρισμού όλων των ειδών φορτίου, της στοιβασίας και της ασφαλίσεως αυτών.
β) Γνώση της επιδράσεως του φορτίου στην αξιοπλοΐα και στην ευστάθεια του πλοίου.
γ) Γνώση του ασφαλούς χειρισμού, της στοιβασίας και ασφαλίσεως των στερεών φορτίων συμπεριλαμβανομένων και των επικινδύνων/οχληρών και επιβλαβών φορτίων και των επιπτώσεων αυτών στην
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και του πλοίου.
δ) Ικανότητα επιτυχούς εξασφαλίσεως και διατηρήσεως των επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της φορτοεκφορτώσεως και
ε) γνώση και ικανότητα, να επεξηγούν πού πρέπει να αναζητούνται ζημιές και ατέλειες, που συναντώνται συχνά στο πλοίο κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων αυτού.
Κατά τη συγγραφή του παρόντος εγχειριδίου ακολουθήθηκε επακριβώς το αναλυτικό πρόγραμμα
διδακτέας ύλης του μαθήματος, όπως αυτό ορίζεται με την υπ’ αριθμόν Μ 3615.1/01/07 Υπουργική απόφαση «Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/Π-Μ» (ΦΕΚ 1224Β/17-7-2007) για το Ε′ και ΣΤ ′
εξάμηνο. Στο εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνεται η ύλη και των δύο εξαμήνων.
Συγκεκριμένα η ύλη του Ε′ εξαμήνου διαιρείται σε δύο ενότητες:
α) Στην πρώτη, με τίτλο: «Ασφαλής μεταφορά ξηρών φορτίων συσκευασμένων και χύδην» (Κεφάλαια 1-20), περιλαμβάνονται επίσης και κεφάλαια, των οποίων το περιεχόμενο σχετίζεται με την ύλη
των άλλων κεφαλαίων, όπως Εκτόπισµα, Νεκρό Βάρος, Ωφέλιμο Φορτίο, Γραμμές Φορτώσεως και
Βύθισμα, αλλά και επί µέρους θέµατα, όπως η Κύρτωση και η Καμπύλωση, τα Έγγραφα του Φορτίου
κ.λπ., που αφορούν σε όλα τα πλοία.
β) Στη δεύτερη ενότητα, με τίτλο: «Ασφαλής μεταφορά υγρών φορτίων με δεξαμενόπλοια» (Κεφάλαια 21-26), αναπτύσσονται και θέματα που αφορούν σε βασικές µόνο γνώσεις σχετικά µε τη μεταφορά
υγρών φορτίων συμπεριλαμβανομένων και των υγροποιημένων αερίων.
Στην ύλη του ΣΤ′ εξαμήνου περιέχονται οι «Εφαρµογές – Ασκήσεις» επί του περιεχομένου της ύλης
του Ε′ εξαμήνου (Κεφάλαια 1-6), όπου αναλύονται τα θέματα, που αφορούν σε ορισμένους από τους πιο
βασικούς υπολογισμούς, αλλά και σε έννοιες για ξηρά χύδην και συσκευασμένα φορτία και για υγρά
φορτία, που θα πρέπει να γνωρίζει ο νέος αξιωματικός καταστρώματος.
Τα θέµατα, τα οποία εξετάζει το μάθηµα Μεταφορά Φορτίων είναι πάρα πολλά και δεν είναι δυνατόν
να καλυφθούν αναλυτικά στις περιορισμένες σελίδες ενός διδακτικού εγχειριδίου στις διαθέσιμες ώρες
διδασκαλίας. Η ύλη, όπως αναπτύσσεται εδώ, παρέχει τις βασικές γνώσεις, ώστε ο νέος ανθυποπλοίαρχος να µπορέσει να ανταποκριθεί επαρκώς και αποτελεσματικά στα καθήκοντά του ως αξιωµατικός
καταστρώµατος, αφού θα είναι σε θέση να αντιληφθεί αµέσως το χειρισµό των φορτίων και να επιβλέψει
τη στοιβασία και την ασφάλισή τους. Ο ανθυποπλοίαρχος, βέβαια, αν και δεν είναι ο άµεσα υπεύθυνος
για τη μεταφορά, θα πρέπει να ενημερώνεται για τα φορτία που μεταφέρει το πλοίο όπου εργάζεται, και
για τις φροντίδες που απαιτούνται, ώστε να είναι η μεταφορά ασφαλής.
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει και ένα παράρτημα «Πινάκων – Διαγραμμάτων – Επεξηγήσεων», ώστε
ο σπουδαστής να διευκολύνεται στη μελέτη του. Το περιεχόμενο του Παραρτήματος αυτού δεν περιλαμ-
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βάνεται στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος, αλλά παρατίθεται για την καλύτερη αφομοίωση του περιεχομένου ορισμένων κεφαλαίων. Επίσης δεν θεωρούνται ως εξεταστέα ύλη και όσα κείμενα έχουν τυπωθεί
στο εγχειρίδιο με υπόστρωμα γκρι.
Προκειμένου ο σπουδαστής να αποκτήσει μεγαλύτερη εξοικείωση στη χρήση των όρων των Κωδίκων, των Συμβάσεων, των Διεθνών Κανονισμών κ.λπ., παράλληλα με τη διδασκαλία της αγγλικής
γλώσσας, κρίθηκε σκόπιμο να παρατίθεται εντός παρενθέσεως ο ελληνικός όρος στα αγγλικά.
Ευχαριστώ το Τμήμα Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου για την άριστη συνεργασία και την άψογη
επιμέλεια της εκδόσεως, της οποίας η υλοποίηση δεν θα είχε πραγματοποιηθεί, χωρίς την υποδειγματική
συλλογική προσπάθεια του προσωπικού του.
Ο συγγραφέας
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Β′ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του πλοίου παράλληλα με την ικανότητά του να πλέει, είναι η ικανότητα ασφαλούς μεταφοράς φορτίων και επιβατών. Η ασφαλής μεταφορά φορτίων έχει μεγάλη σημασία αν κάποιος αναλογιστεί πως σήμερα το 90% του εμπορίου διεξάγεται διά θαλάσσης. Επομένως το
μάθημα «Μεταφορά Φορτιών» είναι πολύ χρήσιμο για τους σπουδαστές των ΑΕΝ που θα υπηρετήσουν
ως αξιωματικοί καταστρώματος σε ελληνικά ή ελληνόκτητα φορτηγά πλοία, τα οποία αντιπροσωπεύουν
συνολικά το 20% του παγκόσμιου στόλου των πλοίων μεταφοράς ξηρών φορτίων και σχεδόν το 25%
των δεξαμενοπλοίων. Παρ’ όλα αυτά επί σειρά ετών δεν υπήρχε στις ΑΕΝ ένα ξεχωριστό βιβλίο που
να αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στη Μεταφορά Φορτίων. Η πρώτη έκδοση που πραγματοποιήθηκε
από το Ίδρυμα Ευγενίδου το 2011 δεν ήταν μόνο καρπός προσωπικών εμπειριών του συγγραφέα αλλά
και έρευνας σε εκδόσεις και συλλογής πληροφοριών από συναδέλφους. Η προσπάθεια που έγινε σ’
αυτήν την έρευνα, όπως κάθε ανθρώπινο εγχείρημα, ήταν ατελής, καθώς πραγματευόταν διαφόρους τύπους πλοίων και φορτίων· ωστόσο σε μια έρευνα του Ιδρύματος Ευγενίδου σε συνεργασία με το Τμήμα
Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών η βαθμολογία του βιβλίου ήταν ικανοποιητική.
Μετά από την εμπειρία του πρώτου βιβλίου το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου με το ΦΕΚ 2303,
τεύχος δεύτερο 16-9-2013 δημοσίευσε νέο αναλυτικό πρόγραμμα για το μάθημα Μεταφορά Φορτιών.
Η νέα έκδοση του βιβλίου Μεταφορά Φορτίων βασίζεται στην Α′ έκδοση, αλλά είναι πλήρως ενημερωμένη, ενώ η ανάπτυξη των θεμάτων προσαρμόστηκε στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα. Συμπληρώθηκε
επίσης με διευκρινίσεις από απορίες που προέκυψαν, διορθώθηκε από λάθη και παραλήψεις και ενσωματώθηκαν στοιχεία από τους νέους διορθωμένους κώδικες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
(ΔΝΟ) (ΙΜΟ).
Η Α′ έκδοση κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος του νέου αναλυτικού προγράμματος· έτσι πολλά θέματα
δεν είναι άγνωστα στους σημερινούς σπουδαστές του ΣΤ ′ εξαμήνου.
Κατά τη συγγραφή και αυτής της εκδόσεως ακολουθήθηκε επακριβώς το αναλυτικό πρόγραμμα
διδακτέας ύλης του μαθήματος. Και σ’ αυτό το βιβλίο περιλαμβάνεται η ύλη και των δύο εξαμήνων.
Συγκεκριμένα το Πρώτο Μέρος (ύλη του Ε′ εξαμήνου) διαιρείται σε δύο ενότητες:
α) H πρώτη ενότητα (Κεφάλαια 1-9) αναφέρεται στην Ασφαλή μεταφορά ξηρών φορτίων συσκευασμένων και χύδην όπως Ξηρά Φορτία-Προετοιμασία-Επίστρωση-Διαχωρισμός-Επιθεώρηση κ.λπ., σε
Κοινά θέματα που αφορούν όλα τα πλοία όπως Ορισμοί Μεγεθών Πλοίων-Γραμμές Φορτώσεως και
Βύθισμα κ.λπ., και σε Πλοία που μεταφέρουν μονάδες μεταφοράς φορτίου όπως Οχηματαγωγά και
Εμπορευματοκιβωτιοφόρα, ενώ
β) στη δεύτερη ενότητα (Κεφάλαια 10-12) αναπτύσσονται θέματα που αφορούν σε βασικές γνώσεις
σχετικά µε τη μεταφορά υγρών φορτίων (κυρίως του αργού πετρελαίου και των προϊόντων του).
Η ύλη του Δεύτερου Μέρους (ΣΤ ′ εξαμήνου) διαιρείται και αυτή σε δύο ενότητες:
α) H πρώτη ενότητα (Κεφάλαια 1-7), αναφέρεται στη Μεταφορά συγκεκριμένων ξηρών φορτίων
με συγκεκριμένους τύπους πλοίων, όπως Μεταφορά Φορτίων με Πλοία Ψυγεία, Μεταφορά Ξυλείας
κ.λπ., ενώ
β) στη δεύτερη ενότητα (Κεφάλαια 8-10) και στο Παράρτημα 8 αναπτύσσονται Εφαρμογές και
Ασκήσεις που αφορούν σε ορισμένους απλούς υπολογισμούς για τους οποίους ο νέος αξιωματικός
καταστρώματος θα πρέπει να έχει κάποια γνώση και ενημέρωση.
Τα θέµατα τα οποία εξετάζει το μάθηµα Μεταφορά Φορτίων είναι πολλά και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν πιο αναλυτικά στις περιορισμένες σελίδες ενός διδακτικού εγχειριδίου στις διαθέσιμες ώρες
διδασκαλίας. Πάντως ή ύλη όπως αναπτύσσεται και σ’ αυτήν την έκδοση, παρέχει πολλές από τις βασικές γνώσεις, ώστε ο νέος ανθυποπλοίαρχος να µπορέσει να ανταποκριθεί επαρκώς και αποτελεσματικά
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στα καθήκοντά του ως αξιωµατικός καταστρώµατος, αφού θα είναι σε θέση να αντιληφθεί αµέσως τον
χειρισµό των φορτίων και να επιβλέψει τη φορτοεκφόρτωση, τη στοιβασία και την ασφάλισή τους. Ο
ανθυποπλοίαρχος, βέβαια, αν και δεν είναι ο άµεσα υπεύθυνος για τη φόρτωση, την εκφόρτωση, τη
μεταφορά και τις φροντίδες που απαιτούνται, θα πρέπει να ενημερώνεται για τα φορτία που μεταφέρει
το πλοίο όπου εργάζεται, ώστε η Μεταφορά των Φορτίων να είναι ασφαλής και επιτυχημένη.
Στο τέλος και αυτής της εκδόσεως παρατίθενται Παραρτήματα με Πίνακες, Διαγράμματα και Επεξηγήσεις, ώστε ο σπουδαστής να διευκολύνεται στη μελέτη του και στην καλύτερη αφομοίωση του
περιεχομένου ορισμένων κεφαλαίων. Το περιεχόμενο των Παραρτημάτων δεν περιλαμβάνεται στην
εξεταστέα ύλη του μαθήματος καθώς επίσης και όσα κείμενα έχουν τυπωθεί στο εγχειρίδιο με υπόστρωμα γκρι.
Προκειμένου ο σπουδαστής να εξοικειωθεί στη χρήση των όρων των Κωδίκων, των Συμβάσεων,
των Διεθνών Κανονισμών κ.λπ., παράλληλα με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, κρίθηκε σκόπιμο
να παρατίθεται εκτός από τον ελληνικό όρο εντός παρενθέσεως ο αντίστοιχος όρος και στα αγγλικά.
Ευχαριστώ για άλλη μια φορά το Τμήμα Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου για την άριστη συνεργασία και την άψογη επιμέλεια της εκδόσεως, της οποίας η υλοποίηση δεν θα είχε πραγματοποιηθεί,
χωρίς την υποδειγματική συλλογική προσπάθεια του προσωπικού του.
Ο συγγραφέας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
H ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ

1.1 Π
 αράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλή
μεταφορά του φορτίου.
Τα φορτία, γενικά, φορτώνονται στα πλοία με την
υποχρέωση εκ μέρους του μεταφορέα (carrier)1 να
τα παραδώσει στον τελευταίο κάτοχο της φορτωτικής
(bearer B/L), τον παραλήπτη του φορτίου (��������
consignee������������������������������������������������
), στην κατάσταση και στην ποσότητα που περιγράφεται σ’ αυτήν.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την ασφαλή μεταφορά του φορτίου είναι οι εξής:
α) Η στοιβασία και η ασφάλιση.
β) Η ευστάθεια και η αντοχή του πλοίου.
γ) Η προετοιμασία του πλοίου για τη φόρτωση
και το ταξίδι.
δ) Η ικανότητα και η εμπειρία του πληρώματος
στον συγκεκριμένο τύπο πλοίου2 κατά την STCW
1978, όπως τροποποιήθηκε.
Οι παραπάνω παράγοντες καθιστούν το πλοίο
αξιόπλουν (seaworthy) και ταυτόχρονα ικανό να
αντεπεξέλθει στην ασφαλή παραλαβή και προστασία
του συγκεκριμένου φορτίου μέχρι την παράδοσή του
στο λιμάνι προορισμού (cargoworthy).
Την ασφαλή μεταφορά του φορτίου εγγυώνται:
α) H προσεκτική παρακολούθηση για αποφυγή
ζημιών στο φορτίο κατά τη φορτοεκφόρτωση και
κατά τη διάρκεια του ταξιδίου.
β) Ο απαραίτητος σωστός προσδιορισμός και
έλεγχος της ποσότητας του φορτωθέντος και του
εκφορτωθέντος φορτίου. Για χύδην ξηρά φορτία ο
προσδιορισμός του συνολικού βάρους πραγματοποιείται με το βύθισμα και τους Υδροστατικούς Πίνακες

(Draught Survey) (βλ. Παράρτημα 8), ενώ για χύδην
υγρά φορτία ή υγροποιημένα αέρια πραγματοποιείται
με ογκομετρικό υπολογισμό (βλ. παράγρ. 10.8, σελ.
312). Για μονάδες φορτίου ή για τα συσκευασμένα
φορτία σε σακιά, δεμάτια κ.λπ. πραγματοποιείται με
προσεκτική καταμέτρηση των εμπορευμάτων, ώστε να
βρεθεί η ακριβής ποσότητα. Ο υπολογισμός Draught
Survey μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επιβεβαίωση του συνολικού βάρους του φορτωθέντος χύδην
υγρού φορτίου και των μονάδων φορτίου.
γ) Η λήψη αποτελεσματικών μέτρων φυλάξεως
των ακριβών εμπορευμάτων από το γενικό φορτίο
(με την έννοια της προστασίας από κλοπή).
δ) Η φροντίδα του φορτίου κατά τη μεταφορά
με ασφαλή ναυσιπλοΐα. Αν η ναυσιπλοΐα δεν είναι
ασφαλής, θα επηρεάσει αρνητικά τη στοιβασία, συμπεριλαμβανομένης της εχμάσεως του φορτίου, όσο
καλή και αν είναι αυτή. Στην ασφαλή ναυσιπλοΐα
περιλαμβάνεται και η διόρθωση των χαρτών και λοιπών εκδόσεων.
1.2 Ι κανότητα θεσπίσεως διαδικασιών για
ασφαλή χειρισμό φορτίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις των σχετικών οργάνων, όπως οι
κώδικες IMDG, IMSBC, MARPOL 73/78,
Παράρτημα ΙΙΙ και V και άλλες σχετικές
πληροφορίες.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ασφαλής χειρισμός του φορτίου από τον πλοίαρχο και τον υποπλοίαρχο, οι οποίοι είναι οι άμεσα υπεύθυνοι για τη
φορτοεκφόρτωση και τη φροντίδα του κατά τη μετα-

1

 εταφορέας ονομάζεται αυτός που ευθύνεται για την ασφαλή παράδοση του φορτίου. Η φορτωτική δεν αναφέρει ποιος είναι, ούτε
Μ
οι κανόνες της Hague και Hague-Visby καθορίζουν συγκεκριμένα ποιος είναι ο μεταφορέας. Συνήθως, και ειδικά όταν το πλοίο δεν
είναι χρονοναυλωμένο, ευθύνεται ο πλοιοκτήτης, για λογαριασμό του οποίου ο πλοίαρχος υπογράφει τις φορτωτικές. Αν ο πλοίαρχος υπογράψει τις φορτωτικές για λογαριασμό των ναυλωτών ή εξουσιοδοτήσει τον πράκτορά του να υπογράψει τις φορτωτικές
μπορεί ως μεταφορέας να θεωρηθεί ο ναυλωτής (charterer B/L) ή και οι δύο, πλοιοκτήτης και ναυλωτής. Το θέμα είναι πολύ λεπτό.
Ο πλοίαρχος πάντως είναι αυτός που επιβλέπει τη στοιβασία και αυτός που φροντίζει για το φορτίο μέχρι και την παράδοσή του.
2
Ανίκανο πλήρωμα ή πλήρωμα ανεπαρκώς καταρτισμένο ή ανεπαρκές σε αριθμό είναι αιτία αναξιοπλοΐας.
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φορά του, αλλά και από τους ανθυποπλοίαρχους, θα
πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα. Επί πλέον
θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις μετά από σεμινάρια της εταιρείας και βεβαίως
να έχουν παρακολουθήσει τα σχετικά προγράμματα
εκπαιδεύσεως που καθορίζει η STCW, οι κώδικες
του ΙΜΟ και οι εθνικοί κανονισμοί. Για παράδειγμα
θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί για τον τύπο πλοίου
στον οποίο θα εργαστούν (π.χ. Ro-Ro, επιβατηγό,
πετρελαιοφόρο, Δ/Ξ μεταφοράς χημικών, υγραεριοφόρο-Δ/Ξ), καθώς επίσης και για τον τύπο των
φορτίων (π.χ. για επικίνδυνα φορτία του Κώδικα
IMDG όσοι εργάζονται σε πλοία που μεταφέρουν
επικίνδυνα εμπορεύματα). Η ικανότητα βεβαίως
μπορεί να αναπτυχθεί μόνο μέσα από την εμπειρία
της εργασίας. Η πείρα κατόπιν υπηρεσίας (εργασίας)
στον συγκεκριμένο τύπο πλοίου σε συνδυασμό με τις
γνώσεις που θα έχουν αποκτήσει από την εκπαίδευση αλλά και τη μελέτη, θα τους δώσει την εμπειρία
και την ικανότητα θεσπίσεως των διαδικασιών που
απαιτούνται για ασφαλή χειρισμό του συγκεκριμένου
φορτίου. Για παράδειγμα:
α) Οι γνώσεις που αφορούν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικίνδυνων Αγαθών (International
Maritime Dangerous Goods Code – IMDG) θα βοηθήσουν στη σωστή διαχείριση των επικίνδυνων
φορτίων.
β) Οι γνώσεις που αφορούν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Στερεών Φορτίων Χύδην (International
Maritime Solid Bulk Cargoes – IMSBC) θα βοηθήσει στη σωστή διαχείριση των φορτίων.
γ) Οι γνώσεις που αφορούν στην Διεθνή Σύμβαση (ΔΣ) MARPOL 73/78 (ΔΣ για την Πρόληψη της
Ρυπάνσεως από πλοία), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει από 01-01-2013 και ειδικά στα Παραρτήματα
ΙΙΙ και V, θα βοηθήσουν στην θέσπιση διαδικασιών
για την πρόληψη ρυπάνσεως από επιβλαβείς ουσίες1
που μεταφέρονται θαλάσσια σε συσκευασμένη μορφή, και στην πρόληψη ρυπάνσεως από απορρίμματα
πλοίων (π.χ. από φορτία ζώων που έπαψαν να ζουν
εν πλω, από υπολείμματα οποιουδήποτε φορτίου στα
κύτη ή στο κατάστρωμα που δεν καλύπτονται από
άλλα Παραρτήματα της ΔΣ κ.λπ.).
Η εξοικείωση με τις διατάξεις των παραπάνω οργάνων, η μελέτη όλων των σχετικών πληροφοριών
1

που δίδουν τα εγχειρίδια που διαθέτει ο κάθε τύπος
πλοίου, και οι τοπικοί κανονισμοί θα συμβάλλουν
στην ικανότητα του πλοιάρχου και των αξιωματικών
του ως προς τη θέσπιση διαδικασιών για ασφαλή χειρισμό φορτίου.
1.3 Β
 ασικές αρχές στοιβασίας.
Γενικά τα πλοία πρέπει στο άφορτο ταξίδι να ερματίζονται, ενώ στο έμφορτο ταξίδι να φορτώνονται
με τέτοιον τρόπο, ώστε να διατηρούν την αξιοπλοΐα
τους καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδίου. Σύμφωνα με
τη ΔΣ SOLAS 74 VI/5.1 τα φορτία, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων φορτίου που μεταφέρονται
στο κατάστρωμα ή κάτω απ’ αυτό, πρέπει να φορτώνονται/στοιβάζονται και να ασφαλίζονται, έτσι ώστε
καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδίου:
α) Να αποτρέπεται η μετατόπισή τους.
β) Να μην διακυβεύεται η ευστάθεια και η κατασκευαστική ακεραιότητα του πλοίου, και
γ) να μην τίθεται με οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο η ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος, και
φυσικά των επιβατών στα Ε/Γ-Ο/Γ.
Επομένως οι βασικές αρχές στοιβασίας συνοψίζονται ως ακολούθως:
«Τα φορτία πρέπει όταν φορτώνονται, να στοιβάζονται και να ασφαλίζονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να
αποτρέπονται σε όλο το ταξίδι, όσο αυτό είναι πρακτικά
δυνατόν, οι ζημιές ή οι κίνδυνοι στο πλοίο, το πλήρωμα και οι επιβάτες να μην εκτίθενται σε κίνδυνο, και να
μην χάνεται το φορτίο καταστρώματος στη θάλασσα».
Επιγραμματικά οι κυριότερες βασικές αρχές είναι
συνδυασμός:
α) Της ασφάλειας του πλοίου και του πληρώματος.
β) Της ασφάλειας του φορτίου.
γ) Της ασφαλούς στοιβασίας και εχμάσεως του
φορτίου.
δ) Της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.
Ένα ταξίδι επηρεάζεται θετικά, ώστε να είναι
ασφαλές και άρα η φόρτωση/στοιβασία και ασφάλιση να θεωρηθούν επιτυχημένες αν οι πλοίαρχοι και
οι αξιωματικοί εφιστούν την προσοχή τους σ’ αυτές
τις αρχές και επί πλέον:
α) Στην οικονομία του χώρου στα διαμερίσματα

 πιβλαβείς ουσίες ονομάζονται αυτές που αναγνωρίζονται ως θαλάσσιοι ρυπαντές από τον Κώδικα IMDG ή αυτές που πληρούν
Ε
τα κριτήρια του Προσαρτήματος ΙΙΙ της MARPOL 73/78 (κριτήρια για τον χαρακτηρισμό επικίνδυνων ουσιών σε συσκευασμένη
μορφή).
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φορτίου (κύτη, υποφράγματα, γκαράζ) κατά τη φόρτωση, και
β) στην επίτευξη του ταχύτερου δυνατού ρυθμού
φορτώσεως, του συγκεκριμένου φορτίου στο συγκεκριμένο λιμάνι.
1.3.1 Ασφάλεια πλοίου και πληρώματος.
Σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια του πλοίου και
του πληρώματος, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
τα εξής:
α) Ο σχετικός υπολογισμός πριν τη φόρτωση
που αφορά στο σκάφος, το οποίο θα πρέπει να παρουσιάζει τη σωστή διαμήκη και εγκάρσια αντοχή.
Οι καμπτικές ροπές και οι δυνάμεις διατμήσεως στο
λιμάνι και στο ταξίδι πρέπει να βρίσκονται εντός των
αντιστοίχων ορίων που προβλέπει ο ναυπηγός για το
συγκεκριμένο πλοίο και να μην αγνοείται το σχέδιο
φορτώσεως (loading plan). Αυτό σημαίνει ότι οι κοπώσεις πρέπει να είναι εντός των επιτρεπτών ορίων
που προβλέπουν οι κανονισμοί και ο ναυπηγός, προκειμένου να μην θέτουν σε κίνδυνο το πλοίο.
β) Ο σχετικός υπολογισμός πριν τη φόρτωση που
θα αποδεικνύει ότι τα καταστρώματα συμπεριλαμβανομένου του υποφράγματος (κουραδόρου), ο πυθμένας του κύτους (πανιόλο), τα καλύμματα των κυτών
φορτίου (αμπαριών) επί των οποίων θα φορτωθεί το
φορτίο δεν θα υποστούν ζημιά από το βάρος του (βλ.
παράγρ. 4.9, σελ. 69).
γ) Ο σχετικός υπολογισμός πριν τη φόρτωση που
θα αποδεικνύει ότι η στοιβασία του φορτίου εξασφαλίζει τα κριτήρια ευσταθείας (βλ. παράγρ. 2.3, σελ.
214) σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς και τις
προδιαγραφές του συγκεκριμένου πλοίου.
δ) Ο σχετικός υπολογισμός πριν τη φόρτωση, που
αποδεικνύει ότι το πλοίο δεν θα είναι υπερφορτωμένο σε κανένα στάδιο του ταξιδίου και συνεπώς θα
ταξιδεύει σύμφωνα με τη ΔΣ για τις Γραμμές Φορτώσεως (βλ. παράγρ. 5.2, σελ. 77).
ε) Η ποσότητα του φορτίου στο κάθε κύτος ξεχωριστά να μην υπερβαίνει σε κανένα στάδιο του ταξιδίου τη μέγιστη επιτρεπόμενη για το βύθισμα του
πλοίου μεταξύ των νομέων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο κύτος.
στ) Το φορτίο να είναι κατάλληλα ασφαλισμένο
(βλ. Κεφ. 9, σελ. 279).
ζ) Η σωστή ευθέτηση (χαπιάρισμα) του χύδην
φορτίου σε κάθε κύτος.
η) Η εξασφάλιση πριν τη φόρτωση/στοιβασία
καθαρών υδροσυλλεκτών (σεντινών), των καταμε-
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τρικών τους και των γραμμών τους (σωληνώσεων),
ώστε να είναι ελεύθερες να «τραβήξουν» το νερό
από τα κύτη όποτε χρειαστεί, ενώ τα καλύμματα των
υδροσυλλεκτών να είναι κατάλληλα προστατευμένα
με λινάτσα ή σήτα, ανάλογα με το φορτίο.
θ) Οι σχετικοί έλεγχοι, ώστε οι ανεμοδόχοι και
τα καλύμματα των κυτών να είναι καιροστεγή, και
το περίβλημα του πλοίου, οι ανθρωποθυρίδες και οι
σωληνώσεις στα κύτη να είναι υδατοστεγείς.
ι) Η στοιβασία συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού όπως και ο διαχωρισμός των επικίνδυνων
φορτίων να μην επηρεάσουν την ασφάλεια.
ια) Η σωστή επίβλεψη των στοιβαδόρων κατά τη
διάρκεια της φορτώσεως και της εκφορτώσεως του
φορτίου, ώστε να αποφευχθούν οι ζημιές. Επίσης, η
επιθεώρηση του σκάφους για ζημιές, όσο αυτό είναι
δυνατό, μετά το πέρας της φορτώσεως. Ο έλεγχος
των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στη φόρτωση, ώστε το συνολικό βάρος μοιρασμένο στους
τροχούς να μην υπερβαίνει την τοπική δυνατότητα
αντοχής (spot load) του πυθμένα των κυτών. Τα μηχανήματα επίσης δεν πρέπει να παρουσιάζουν διαρροή λαδιών.
ιβ) Η ασφαλής λειτουργία των μέσων φορτοεκφορτώσεως. Η καταλληλότητα των σαμπανιών (αρτάνες) και η εξασφάλιση ότι το βάρος της κάθε «σαμπανιάς» δεν υπερβαίνει το ασφαλές φορτίο εργασίας
(Safe Working Load – SWL) της αρτάνης, καθώς
επίσης των φορτωτήρων ή των γερανών του πλοίου.
ιγ) Τα κατακλύσιμα κύτη που ήταν ερματισμένα
να έχουν προετοιμαστεί για τη φόρτωση, σύμφωνα
με τις οδηγίες του ναυπηγού.
ιδ) Η προληπτική προστασία των κυτών από φθορές ή ζημιές που πιθανόν να προκαλέσει σ’ αυτά το
φορτίο (π.χ. χρωματισμός με κατάλληλα χρώματα,
ασβέστωμα για προστασία πριν φορτωθεί αλάτι).
ιε) Τα καλύμματα των κυτών, τα συστήματα λειτουργίας τους και τα εξαρτήματα ασφαλίσεώς τους
θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Τα καλύμματα μετά τη φόρτωση πρέπει να ασφαλίζονται
σωστά για το ταξίδι, όπως και οι κάθοδοι, οι φορτοθυρίδες ή οι καταπέλτες.
ιστ) Ο έλεγχος του συστήματος ανιχνεύσεως φωτιάς και πυροσβέσεως των χώρων φορτίου πριν τη
φόρτωση ορισμένων φορτίων όπως οι άνθρακες, τα
οχήματα κ.λπ..
ιζ) Η συμφωνία με τους στοιβαδόρους ενός
ασφαλούς συστήματος χειρισμού, συνεννοήσεως και
επικοινωνίας πριν αρχίσουν οι εργασίες φορτώσεως
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ή εκφορτώσεως και ο επαρκής προσχεδιασμός τους.
Πέρα αυτών οι αξιωματικοί καταστρώματος και
το πλήρωμα θα πρέπει να φροντίζουν:
α) Κατά τη διάρκεια της φορτοεκφορτώσεως να
φορούν τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και να
τηρούν τους κανόνες ασφαλείας.
β) Να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση προς τα χειριστήρια φορτωτήρων ή γερανών και προς τις καθόδους των κυτών φορτίου, τα καταμετρικά κ.λπ.. Οι
διάδρομοι κυκλοφορίας στο κατάστρωμα πρέπει να
είναι ελεύθεροι και να μην είναι ολισθηροί. Να μην
παρεμποδίζονται από τη στοιβασία του φορτίου οι
σχεδιασμένες οδοί διαφυγής και οι χώροι που είναι
απαραίτητοι στην εργασία επί του πλοίου, όπως οι
χώροι μηχανοστασίου και τα διαμερίσματα του πληρώματος. Να μην παρεμποδίζονται τα μέσα ασφαλείας και πυροπροστασίας.
γ) Να προστατεύεται κάθε άνοιγμα στο κυρίως
κατάστρωμα και μέσα στα κύτη.
δ) Να έχει εξασφαλισθεί επαρκής φωτισμός στα
κύτη και στις περιοχές όπου πραγματοποιείται φορτοεκφόρτωση.
ε) Να έχουν ελεγχθεί οι πίροι ασφαλίσεως στις
πόρτες των καθόδων των κυτών.
στ) Να έχει εξασφαλισθεί επαρκής αερισμός με
τη μέγιστη δυνατή παροχή σε κλειστούς ή σε περιορισμένους χώρους, όπως τα υποφράγματα και τα
κατάμπαρα ή τα γκαράζ των οχηματαγωγών, όπου
λειτουργούν μηχανές εσωτερικής καύσεως.
ζ) Να ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες
για την είσοδο σε δεξαμενές ή κύτη φορτίου ή και έρματος και γενικά σε όλους τους κλειστούς χώρους.
η) Να τηρείται απαρέγκλιτα η απαγόρευση του
καπνίσματος και η απαγόρευση γυμνής φλόγας όχι
μόνο στα Δ/Ξ, αλλά και στα πλοία μεταφοράς ξηρών
φορτίων για ορισμένα φορτία και κατά την πετρέλευση, σύμφωνα με τους κανονισμούς του τερματικού
σταθμού.
θ) Να έχουν ειδική εκπαίδευση όσοι εργάζονται
σε Δ/Ξ, σε υγραεριοφόρα και σε πλοία μεταφοράς
χύδην χημικών προϊόντων ή άλλον τύπο πλοίου.
ι) Να φορούν κατάλληλες μάσκες όταν το φορτίο
κατά τη φόρτωση προκαλεί αναθυμιάσεις. Στην εργασία λήψεως δειγμάτων σε υγραεριοφόρα να χρη1

σιμοποιούν προστατευτικές προσωπίδες, γάντια και
προστατευτικό ιματισμό.
ια) Nα ακολουθούν τις οδηγίες του Δελτίου Πληροφοριών Ασφαλείας, το οποίο θα πρέπει να είναι
αναρτημένο κατά τη φορτοεκφόρτωση προς ενημέρωση του πληρώματος.
1.3.2 Ασφάλεια του φορτίου.
Σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια του φορτίου, θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
α) Ο έλεγχος καταλληλότητας του φορτίου προς
φόρτωση π.χ. τα εμπορευματοκιβώτια και τα οχήματα να είναι σε καλή κατάσταση, οι παλέτες να έχουν
σφικτό περιτύλιγμα, τα πακέτα ξυλείας να έχουν ικανή αντοχή στη στρέβλωση (Racking Strength – RS)1.
β) Τα καθαρά κύτη, δηλαδή η απαλλαγή τους
από υπολείμματα και οσμές προηγούμενου φορτίου
και από ζωύφια ή τρωκτικά, ώστε να μην μολυνθεί
το νέο φορτίο.
γ) Η υδατοστεγανότητα των ανθρωποθυρίδων
των φρακτών των κάτω υποβάθρων, αλλά και των
σωληνώσεων που διέρχονται από τα κύτη.
δ) Οι καθαροί υδροσυλλέκτες και η καλή λειτουργία των ανεπιστρόφων βαλβίδων τους.
ε) Το σωστό βάρος του φορτίου που θα τοποθετηθεί πάνω σε άλλο φορτίο, ώστε να μην υπερβεί
την αντοχή του φορτίου που βρίσκεται από κάτω.
στ) Ο έλεγχος του συστήματος αερισμού-εξαερισμού πριν τη φόρτωση και ο σωστός αερισμός του
φορτίου μετά τη φόρτωση.
ζ) Η σωστή θέση κάθε φορτίου για την εξασφάλιση της άθικτης ευστάθειας του πλοίου στο ταξίδι,
ώστε να μην υπάρξουν ζημιές και στο φορτίο.
η) Ο αποτελεσματικός διαχωρισμός των φορτίων που φορτώνονται στο ίδιο κύτος και ο αποτελεσματικός διαχωρισμός-απομόνωση των επικίνδυνων
φορτίων, συσκευασμένων ή χύδην, σύμφωνα με τον
αντίστοιχο Κώδικα IMDG και IMSBC.
θ) Η κατάλληλη επίστρωση έτσι, ώστε να αποφευχθούν ζημιές κατά τη μεταφορά του φορτίου,
αλλά και να διευκολύνεται η εκφόρτωσή του.
ι) Η σωστή θέση φορτίων, τα οποία στοιβάζονται
στο ίδιο κύτος χωρίς ιδιαίτερη έχμαση. Αν για παράδειγμα το φορτίο είναι το ίδιο και για τα δύο λι-

 acking strength (RS) πακέτου πριονισμένης ξυλείας (βλ. Κεφ. 2, σελ. 205): Ορίζεται ως η οριζόντια δύναμη που μπορεί να αντέR
ξει ανά μέτρο μήκους στο πλάτος του πακέτου χωρίς να καταρρεύσει ή να παραμορφωθεί περισσότερο από το 10% του πλάτους του ή
ένα μέγιστο 100 mm. Η RS μετρείται από τον φορτωτή και η πληροφορία θα πρέπει να δίδεται στον πλοίαρχο μαζί με τις υπόλοιπες,
που αναφέρει η ΔΣ SOLAS Chapter VI.
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είναι σε καλή κατάσταση και με επαρκή μόνιμα σημεία εχμάσεως.
στ) Να μην υπάρχει μεγάλη διαγωγή και κλίση
του πλοίου κατά τη στοιβασία και την έχμαση του
φορτίου. Στα κοντεϊνερόπλοια, στα οποία αυτό συμβαίνει συχνά, οι κλίσεις που πιθανόν να παίρνει το
πλοίο κατά τη φόρτωση να διορθώνονται με έρμα.

μάνια εκφορτώσεως (ίδιο ακριβώς φορτίο και ίδιος
παραλήπτης), αυτά που θα μείνουν για το δεύτερο
λιμάνι θα πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια θέση, ώστε
να μην επηρεασθούν από τους διατοιχισμούς του
πλοίου. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει ειδική στοιβασία για τα φορτία που δεν έχει αποφασιστεί σε ποιο
λιμάνι θα εκφορτωθούν (optional cargoes).
ια) Η κατάλληλη θέση που πρέπει να έχει ένα ευπαθές φορτίο, ώστε να μην επηρεάζεται από τη θερμότητα των δεξαμενών καυσίμων που γειτνιάζουν με
το κύτος.

1.3.4 Ασφάλεια ναυσιπλοΐας.
Σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια ναυσιπλοΐας θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
α) Κάθε αξιωματικός που είναι υπεύθυνος φυλακής ναυσιπλοΐας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό
ικανότητας σύμφωνα με την ΔΣ STCW ’78, όπως
τροποποιήθηκε.
β) Το φορτίο καταστρώματος να μην παρεμποδίζει την ορατότητα από τη γέφυρα, σύμφωνα με τους
κανονισμούς.
γ) Η διαγωγή και κλίση του πλοίου στο έμφορτο
ταξίδι να μην είναι μεγάλη.
δ) Το μέγιστο βύθισμα και το βάθος κάτω από
τον πυθμένα του πλοίου να είναι το κατάλληλο όταν
πρόκειται το πλοίο να πλεύσει σε διαύλους με περιορισμένο βάθος. Να έχουν υπολογιστεί το «squat»1, τo
ύψος και οι ώρες της ρηχίας.
ε) Το πρωραίο βύθισμα να μην είναι μικρότερο
από αυτό που ορίζει ο ναυπηγός.
στ) Το πλοίο να μην ταξιδεύει ποτέ υπερφορτωμένο, διότι αφενός μεν αυξάνονται οι κοπώσεις και
επηρεάζεται η αξιοπλοΐα του και αφετέρου δυσχεραίνονται οι χειρισμοί και αυξάνεται η κατανάλωση
καυσίμου.
ζ) Αμέσως μετά το πέρας μιας γρήγορης φορτώσεως, π.χ. σιδηρομεταλλεύματος, να διενεργείται
μακροσκοπικός (οπτικός) έλεγχος, όσο αυτό είναι
δυνατόν, στα γνωστά σημεία του καταστρώματος και
των κυτών, προκειμένου να επισημανθούν τυχόν ζημιές επικίνδυνες για το πλοίο στο ταξίδι (βλ. Παράρτημα 1).
η) Να επισημαίνεται εγκαίρως στο ταξίδι κάθε αύ-

1.3.3 Α
 σφαλής στοιβασία και έχμαση του φορτίου.
Σε ό,τι αφορά στην ασφαλή στοιβασία και
έχμαση του φορτίου, θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τα εξής:
α) Η συμπαγής, στερεή και σταθερή στοιβασία
και σωστή ασφάλιση του φορτίου, ώστε να μην ολισθήσει ή ανατραπεί ή μετατοπισθεί κατά τη μεταφορά
του. Η ασφάλιση πρέπει να πραγματοποιηθεί με τον
πιο οικονομικό τρόπο, αλλά να είναι η ενδεδειγμένη
για το συγκεκριμένο φορτίο και να εκτελείται με προσοχή και σκέψη.
β) Η στοιβασία συμπεριλαμβανομένης της εχμάσεως στο κατάστρωμα, όσο είναι πρακτικά δυνατό,
πρέπει να αποτρέπει ζημιές στο φορτίο και στο πλοίο,
να μην εκθέτει το πλήρωμα σε κίνδυνο και να μην
χάνεται φορτίο καταστρώματος.
γ) Τα ευπαθή εμπορευματοκιβώτια (π.χ. τα ������
Flexitanks) να φορτώνονται κοντά στον άξονα συμμετρίας, και όσο αυτό είναι δυνατόν στο κατάμπαρο, ώστε
σε πιθανή διαρροή να μην καταστρέψουν και άλλα
εμπορευματοκιβώτια.
δ) Οι χώροι όπου θα φορτωθούν και θα ασφαλισθούν τα φορτία (π.χ. τροχοφόρα οχήματα) θα
πρέπει να είναι στεγνοί, καθαροί και ελεύθεροι από
γράσα και λάδια ή πάγο.
ε) Η κατασκευή στην περιοχή του καταστρώματος, στην οποία θα στοιβαχθεί ένα βαρύ φορτίο, να

1

 hip’s Squat (καθολική επιβύθιση πλοίου): Είναι όρος για την υδροδυναμική επίδραση της πιέσεως κάτω από το πλοίο, καθώς
S
αυτό κινείται σε ρηχά νερά με ταχύτητα και σπρώχνει τη μάζα του νερού προς τα εμπρός. Ο όγκος της μάζας του νερού επιστρέφει
κάτω χαμηλά από τις πλευρές του πλοίου και κάτω από την καρένα και επιταχύνεται, δημιουργώντας ελάττωση της πιέσεως και καθολική επιβύθιση. Όπως το πλοίο επιβυθίζεται αποκτά και διαγωγή με την πρύμη ή την πλώρη ανάλογα με το σχήμα της γάστρας, με
αποτέλεσμα να βρει στο βυθό. Πλοία με μεγάλο εκτόπισμα (full form vessels) και μεγάλο συντελεστή γάστρας (Cb) (Αν Cb> 0,700)
παρουσιάζουν squat με έμπρωρη διαγωγή. Πλοία με λεπτές ναυπηγικές γραμμές (fine form vessels) και μικρό συντελεστή γάστρας
παρουσιάζουν squat με έμπρυμη διαγωγή. Ship’s Squat παρουσιάζεται και σε πλοία παραβεβλημένα σε ποτάμια λιμάνια με ισχυρό
ρεύμα (βλ. Παράρτημα 8). Max. Squat σε ανοικτό χώρο =
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ξηση του βυθίσματος ή της κλίσεως του πλοίου που
πιθανόν να προήλθε από ζημιά σε κακοκαιρία, να διερευνάται η αιτία και να λαμβάνονται χωρίς καθυστέρηση τα απαραίτητα μέτρα (π.χ. λιμάνι καταφυγής).
θ) Σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (Παράρτημα
4) ο πλοίαρχος πρέπει να μειώνει ταχύτητα ή/και να
αλλάζει πορεία σε πρώιμο στάδιο, προκειμένου να
ελαχιστοποιηθούν οι δυνάμεις που ασκούνται στο
φορτίο, στην κατασκευή και στην έχμαση. Παράλληλα ο πλοίαρχος πρέπει να πληροφορεί τις Αρχές και
τα πλοία που πλέουν στην ευρύτερη περιοχή σχετικά με επικίνδυνους πάγους, επικίνδυνα ναυάγια,
επερχόμενες τροπικές θύελλες ή καταιγίδες, χαμηλές θερμοκρασίες με ανέμους που προκαλούν την
επικάθιση των πάγων, ανέμους δυνάμεως άνω των
10 Bf κ.λπ., όπως απαιτείται από τη ΔΣ SOLAS ’74,
Κεφάλαιο V (ασφάλεια ναυσιπλοΐας).
ι) Ο εξοπλισμός και οι διατάξεις για μεταφορά
πλοηγού να επιτρέπουν στους πλοηγούς ασφαλή
αποεπιβίβαση. Οι σχετικές συσκευές να διατηρούνται καθαρές, κατάλληλα συντηρημένες και αποθηκευμένες και να επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά
διαστήματα ώστε να διαπιστώνεται ότι η χρήση τους
είναι ασφαλής, όπως απαιτείται από τη ΔΣ SOLAS
’74, Κεφάλαιο V (ασφάλεια ναυσιπλοΐας).
ια) Να διαθέτει το πλοίο ενημερωμένο αντίγραφο
του τόμου ΙΙΙ του Διεθνούς Εγχειριδίου Αεροναυτικής και Ναυτικής Έρευνας και Διασώσεως και να
συμμετέχει στις έρευνες για ναυτικά ατυχήματα.
1.4 Τα έγγραφα του φορτίου.
Το φορτίο συνοδεύεται από ορισμένα έγγραφα
που αποτελούν κατά τη μεταφορά του μέρος της
ασφάλειάς του. Τα έγγραφα του φορτίου (ή φορτωτικά έγγραφα) είναι αυτά που αφορούν στο φορτίο
και στα ζητήματα που προκαλούνται από τη φόρτωσή
του, αποδεικνύουν την παραλαβή του, την ποσότητα
και την κατάστασή του, τη θέση του στο πλοίο κ.λπ..
Τα κυριότερα έγγραφα του φορτίου είναι:
α) Οι καθημερινές καταστάσεις καταμετρήσεως του φορτίου (Tally Clerk daily sheets).
β) Οι αποδείξεις υποπλοιάρχου (Mate’s
Receipts).
γ) Η φορτωτική (Bill of Lading – B/Ls) του
φορτίου ή οι φορτωτικές.
δ) Το διάγραμμα φορτώσεως (cargo plan).
Πρόκειται για το σχέδιο φορτώσεως ή εκφορτώσεως.
ε) Το διάγραμμα φορτώσεως σιτηρών (Grain
Stability Calculation Form) και άλλα ανάλογα δια-
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γράμματα για άλλα φορτία, όπως απαιτούνται από
τους τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς.
στ) Το έγγραφο καθημερινής μετρήσεως του
χρόνου που έχει χρησιμοποιηθεί για τη φόρτωση ή την εκφόρτωση (Time sheet). Κατά 99%
συμπληρώνεται στο γραφείο της διαχειρίστριας εταιρείας, σύμφωνα με το Ειδικό Έγγραφο Καταγραφής
των Γεγονότων (Statement of Facts – SoF). Το SoF
αναφέρει όλα τα γεγονότα με χρονική σειρά, οτιδήποτε συνέβη, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως των
καθυστερήσεων και των πραγματικών λόγων για
τους οποίους έγιναν, από την άφιξη του πλοίου στο
αγκυροβόλιο μέχρι το πέρας της φορτώσεως και τον
απόπλου με την αποβίβαση του πλοηγού, και
ζ) το δηλωτικό του φορτίου (Cargo Manifest),
που είναι βασικό τελωνειακό έγγραφο και όχι φορτωτικό.
1.5 Κ
 αθήκοντα αξιωματικού καταστρώματος
κατά την φορτοεκφόρτωση.
1.5.1 Καθήκοντα Αξιωματικού Φυλακής πριν την
έναρξη της φορτοεκφορτώσεως.
Πριν την έναρξη της φορτοεκφορτώσεως ο αξιωματικός φυλακής (Α/Φ) καταστρώματος είναι υποχρεωμένος να ελέγξει εάν:
α) O εξοπλισμός του καταστρώματος που αφορά
στις εργασίες προσδέσεως και ελλιμενισμού λειτουργεί και βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
β) Oι γραμμές φορτώσεως και τα βυθίσματα είναι
καλά σημασμένα (βαμμένα) και ορατά.
γ) Έχει γίνει έλεγχος της καταστάσεως του φορτίου πριν τη φόρτωση και αν όχι να ελέγξει ο ίδιος με
μακροσκοπικό έλεγχο όσο αυτό είναι δυνατόν.
δ) Η πρόσβαση των εργατών στο πλοίο και στους
χώρους εργασίας είναι ανεμπόδιστη και ασφαλής.
Να βεβαιώνεται ότι ανάβουν όλα τα φώτα-προβολείς
του πλοίου και ότι τα φορητά φώτα (πολύφωτα)
(cargo lights) είναι δεμένα σωστά και βοηθούν την
ασφαλή εκτέλεση των εργασιών της φορτοεκφορτώσεως στο πλοίο.
ε) Οι αριθμοί αναγνωρίσεως στα στόμια των κυτών φορτίου ή στις πόρτες βρίσκονται σε καλή κατάσταση, διότι η θέση, το μέγεθος και το χρώμα των
αριθμών αυτών πρέπει να είναι σαφώς ορατά και
αναγνωρίσιμα από τον χειριστή του εξοπλισμού φορτώσεως ή εκφορτώσεως του τερματικού σταθμού.
στ) Οι φανοί ενδείξεως κλίσεως του πλοίου, αν
υπάρχουν, είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
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1.5.2 Κ
 αθήκοντα Α/Φ κατά τη διάρκεια της
φορτοεκφορτώσεως.
Πριν την έναρξη καθηκόντων τηρήσεως φυλακής καταστρώματος, ο αντικαταστάτης αξιωματικός
πρέπει να ενημερώνεται από τον αξιωματικό που
είναι υπεύθυνος φυλακής καταστρώματος για τουλάχιστον όσα ορίζονται από τον Κώδικα STCW ’78
όπως τροποποιήθηκε.
Μεταξύ των πολλών καθηκόντων του Α/Φ που
αναλαμβάνει φυλακή είναι:
α) Ο έλεγχος της καλής καταστάσεως και λειτουργίας του εξοπλισμού καταστρώματος που αφορά στις
εργασίες προσδέσεως και ελλιμενισμού. Ο έλεγχος
των σχοινιών προσδέσεως (κάβων) ανάλογα με τον
ρυθμό φορτώσεως ή εκφορτώσεως και την παλίρροια, ώστε το πλοίο να είναι ασφαλώς προσδεδεμένο. Οι «ποντικιέρες» να είναι στη θέση τους.
β) Ο οπτικός καθημερινός έλεγχος των συρματοσχοίνων, των κλειδιών, των γάντζων, των αλυσίδων
των μέσων φορτοεκφορτώσεως και των αρτανών,
πριν τη χρησιμοποίησή τους, ώστε να αποφευχθούν
καθυστερήσεις, ζημιές στο πλοίο ή στο φορτίο, τραυματισμοί ακόμα και θανάσιμα ατυχήματα. Να βεβαιώνεται ότι ο χειριστής-στοιβαδόρος εργάζεται προσεκτικά και ότι έχει την απαιτούμενη εμπειρία και
εκπαίδευση.
γ) Ο έλεγχος του βάθους του νερού στον προβλήτα, της στάθμης και του χρόνου αμπώτιδος και
πλημμυρίδας, των βυθισμάτων, της κάμψεως και
της κλίσεως του πλοίου, ώστε να αντιστοιχούν με το
φορτίο και να συμφωνούν με το σχέδιο φορτώσεως. Κάθε εκτροπή θα πρέπει να διορθώνεται, αφού
πρώτα διαπιστωθεί με βεβαιότητα από πού προέρχεται. Ο έλεγχος της στάθμης του νερού στις δεξαμενές
έρματος και στις σεντίνες.
δ) Ο συνεχής έλεγχος της στοιβασίας και της εχμάσεως του φορτίου. Αν είναι υπεύθυνοι οι ναυλωτές και παρέμβει ο Α/Φ θα πρέπει να καταγράψει
στο ημερολόγιο την αιτία, να τραβήξει φωτογραφίες
και να μεταβιβασθούν αυτές οι πληροφορίες στους
διαχειριστές.
ε) Ο έλεγχος της καταστάσεως του χύδην φορτίου στη φόρτωση με την πρώτη ευκαιρία. Nα ειδοποιείται ο πλοίαρχος για οποιαδήποτε ανωμαλία παρατηρηθεί στην κατάσταση του φορτίου πριν φορτωθεί
ή και αμέσως μόλις γίνει αντιληπτό το πρόβλημα. Ο
γρήγορος έλεγχος επίσης κατά την ύδρευση και την
παραλαβή τροφίμων.
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στ) Ο έγκαιρος εντοπισμός των ζημιών που προκαλούν οι στοιβαδόροι στο πλοίο ή στο φορτίο κατά
τη φορτοεκφόρτωση.
ζ) Το έγκαιρο κλείσιμο (απλή κάλυψη) των κυτών σε περίπτωση βροχής (το αν θα καλύπτονται
τα κύτη εξαρτάται από τα φορτία και τις οδηγίες του
πλοιάρχου).
η) Η καταγραφή της ώρας ενάρξεως και περαιώσεως της φορτώσεως/εκφορτώσεως, της ώρας και
του λόγου διακοπής και επαναλήψεως της φορτώσεως ή της εκφορτώσεως και η εγγραφή στο ημερολόγιο των καιρικών συνθηκών και λοιπών συμβάντων,
επισκευών, βυθισμάτων κ.λπ..
θ) Να βεβαιώνεται πως σε όλο το πλήρωμα είναι
γνωστές οι πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα του φορτίου και ότι έχουν καθιερωθεί ασφαλείς διαδικασίες εργασίας και ενέργειες, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται και οι ενέργειες που πρέπει να
ακολουθηθούν σε περίπτωση έκτατης ανάγκης.
ι) Να βεβαιώνεται πως γίνεται καταγραφή της ταυτότητας και του σκοπού, για τον οποίο επιβιβάζονται
τα διάφορα άτομα στο πλοίο. Να μην επιτρέπει την είσοδο σε πρόσωπα που δεν έχει αναγνωρίσει και δεν
έχει επιβεβαιώσει τον σκοπό της επισκέψεώς τους.
Να μην επιτρέπει σε αντιπροσώπους των ναυλωτών,
των φορτωτών κ.ά. να φωτογραφίζουν τα διάφορα
μέρη του πλοίου χωρίς την άδεια του πλοιάρχου.
ια) Να ελέγχει αν είναι αναμμένοι όλοι οι φανοί που προβλέπονται από τους τοπικούς και Διεθνείς κανονισμούς και τα σχήματα ημέρας. Επίσης
να ελέγχει τον φωτισμό του καταστρώματος και των
κυτών.
ιβ) Να ελέγχει την καλή κατάσταση και τη σωστή
θέση των σημαιών.
ιγ) Να ελέγχει συχνά την άγκυρα στο αγκυροβόλιο και το στίγμα του πλοίου.
ιδ) Να ελέγχει κατά τη διάρκεια της πετρελεύσεως αν έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων είναι η σφράγιση (στεγανό κλείσιμο)
των ευδιαίων (μπούνια) των καταστρωμάτων όπου
βρίσκονται τα εξαεριστικά των δεξαμενών καυσίμων.
Αν βρέχει και συσσωρεύονται ελεύθερα ύδατα, να
φροντίζει για την αποστράγγιση ανοίγοντας τους πρυμναίους ευδιαίους και να τους κλείνει πάλι αμέσως.
ιε) Με το πέρας της φορτώσεως/εκφορτώσεως
να βεβαιώνεται ότι το πλήρωμα βρίσκεται στο πλοίο
και ότι έχει ελέγξει σχολαστικά και μεθοδικά για λαθρεπιβάτες.
Στα Δ/Ξ, όπως και στα φορτηγά μεταφοράς ξη-
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ρού φορτίου, είναι απαραίτητη η ενημέρωση των
Α/Φ που επιβλέπουν τη φορτοεκφόρτωση για όλες
τις σχετικές διαδικασίες του εγκεκριμένου από τον
πλοίαρχο σχεδίου φορτώσεως ή εκφορτώσεως. Μεταξύ των άλλων καθηκόντων του Α/Φ είναι:
α) Να ελέγχει πριν τη φόρτωση ή την εκφόρτωση
αν υπάρχουν οι απαραίτητες ελευθερίες στις εύκαμπτες μάνικες.
β) Να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της εγκατα-
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στάσεως ξηράς και να είναι ενήμερος για τους τοπικούς κανονισμούς.
γ) Να ελέγχει τα ullages (βλ. υποσημείωση 2,
σελ. 153) και τις θερμοκρασίες φορτίου.
δ) Να διακόπτει τη φορτοεκφόρτωση όταν ο καιρός είναι ηλεκτρικά φορτισμένος.
ε) Να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση πετρελαιοειδών, χημικών ή
υγραερίων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΥΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

2.1 Κ
 αθαρισμός κυτών σε πλοία μεταφοράς ξηρών φορτίων.
Όταν τα κύτη παρουσιάζουν κάποια διαρροή ή
είναι υγρά ή έχουν ζωύφια ή δεν είναι καλά καθαρισμένα από προηγούμενα φορτία και ως εκ τούτου θα
βλάψουν ή θα μολύνουν ή θα αλλοιώσουν την ποιότητα του φορτίου, το πλοίο θα χαρακτηριστεί: μη ικανό
να αντεπεξέλθει στην ασφαλή παραλαβή και προστασία του συγκεκριμένου φορτίου μέχρι την παράδοσή
του στο λιμάνι προορισμού (uncargoworthy). Αν τα
κύτη φορτίου που έχουν κάποιο ή κάποια από τα παραπάνω ελαττώματα τελικά φορτωθούν και κατά τη
διάρκεια του ταξιδίου το φορτίο υποστεί ζημιά, οι παραλήπτες του φορτίου θα εγείρουν απαιτήσεις λόγω
αναξιοπλοΐας (claims for uncargoworthiness). Αν
εκτός του φορτίου υποστεί ζημιές και το πλοίο και
αποδειχθεί πως δεν ήταν αξιόπλοο (seaworthy), θα
προστεθούν και απαιτήσεις για αναξιοπλοΐα του
πλοίου (claims for unseaworthiness). Σε περίπτωση αναξιοπλοΐας ο πλοιοκτήτης θα είναι απόλυτα
υπεύθυνος, επειδή δεν θα μπορέσει να αποδείξει
ότι άσκησε την επιβαλλόμενη μέριμνα (οφειλόμενη
επιμέλεια) (due diligence). Ένα πλοίο δεν μπορεί
να είναι αναξιόπλουν αν έχει ληφθεί η κατάλληλη
φροντίδα. Η υποχρέωση του πλοιοκτήτη να ασκήσει την επιβαλλόμενη μέριμνα δεν είναι μεταβιβάσιμη, που σημαίνει πως αυτός θα είναι υπεύθυνος για
λάθη του πληρώματός του, ώστε να καταστήσει το
πλοίο του αξιόπλοο. Για παράδειγμα ένα πλοίο είναι
αναξιόπλουν αν τα καλύμματα των κυτών δεν είναι
καιροστεγή ή το περίβλημα δεν είναι υδατοστεγές
και υπάρξει διαρροή στα κύτη κατά τη μεταφορά του
φορτίου ή αν υπάρξει διαρροή και είσοδος νερού στο
κύτος φορτίου από δεξαμενή θαλασσέρματος και δεν
είναι δυνατή η απάντλησή του, επειδή δεν είχε γίνει
καλός καθαρισμός των υδροσυλλεκτών.
Συνεπώς η φόρτωση χωρίς την κατάλληλη φροντίδα στα κύτη, δημιουργεί κίνδυνο για την ασφάλεια
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του φορτίου, αλλά και του πλοίου. Γενικά η ασφάλεια
έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή απρόβλεπτων εξόδων από ζημιές που θα προκληθούν στο φορτίο, τα
οποία σε αντίθετη περίπτωση θα επιβαρύνουν το P&I
club του πλοιοκτήτη ή των ναυλωτών. Τα έξοδα που
αφορούν σε ζημιές στο πλοίο λόγω αναξιοπλοΐας επιβαρύνουν πολλές φορές τον ίδιο τον πλοιοκτήτη και
όχι τους ασφαλιστές του πλοίου. Όλα αυτά τα έξοδα
είναι απρόβλεπτα, και αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην εκμετάλλευση του πλοίου.
Επίσης ελλιπής προετοιμασία των κυτών (καθαρισμός, πλύση κ.λπ.) θα δημιουργήσει το εξής σοβαρό
πρόβλημα: Η επίδοση της επιστολής ετοιμότητας
(Notice of Readiness Tendered – NOR) από τον
πλοίαρχο γίνεται συνήθως όταν το πλοίο αγκυροβολήσει στο λιμάνι φορτώσεως εντός των ορίων του
λιμανιού. Η επιθεώρηση όμως των κυτών γίνεται συνήθως αργότερα, όταν το πλοίο θα προσδέσει ασφαλώς στη θέση φορτώσεως. Αν κατά την επιθεώρηση
τα κύτη βρεθούν ακατάλληλα προς φόρτωση του
συγκεκριμένου φορτίου, θα καθυστερήσει η φόρτωση και η NOR που είχε δοθεί με την άφιξη δεν θα
θεωρηθεί έγκυρη. Ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει
απ’ την άφιξη του πλοίου μέχρι την ώρα που τα κύτη
θα θεωρηθούν κατάλληλα κατά την επόμενη επιθεώρηση, δεν θα πληρωθεί από τους χρονοναυλωτές,
αφού θα έχει διακοπεί η ναύλωση (το πλοίο θα είναι
«off hire»). Σε περίπτωση ναυλώσεως μονού ταξιδίου
με ναύλο ανά τόνο (voyage charter), ο επιτρεπόμενος χρόνος για φόρτωση (σταλίες) (laytime) αρχίζει
να υπολογίζεται από την επίδοση της επιστολής ετοιμότητας. Αν τα κύτη δεν βρεθούν κατάλληλα προς
φόρτωση στην πρώτη επιθεώρηση, o χρόνος δεν θα
μετρά στις σταλίες, με αποτέλεσμα ο πλοιοκτήτης να
χάνει χρήματα.
Επί πλέον, στην περίπτωση που οι κανονισμοί
του λιμανιού δεν επιτρέπουν στο πλήρωμα να καθαρίσει μόνο του τα κύτη ή τα τμήματα του κύτους ή
των κυτών που έχουν το πρόβλημα, ο πλοίαρχος θα
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αναγκαστεί να καλέσει ειδικό συνεργείο καθαρισμού
(σχ. 2.1), με αποτέλεσμα να προκύψουν απρόβλεπτα
έξοδα για τον πλοιοκτήτη. Επομένως θα πρέπει να
γίνει καλός καθαρισμός των κυτών από το πλήρωμα
πριν φθάσει το πλοίο στο λιμάνι φορτώσεως, ώστε
να είναι κατάλληλα προς φόρτωση του συγκεκριμένου φορτίου κατά την πρώτη επιθεώρηση.

χρησιμοποιηθούν) και το safety data sheet της κάθε
χημικής ουσίας να γίνει κατανοητό από όλους τους
εμπλεκόμενους. Πρέπει να θεσπιστούν οι βασικές
διαδικασίες ασφαλείας και να επισημανθεί πως το
πλήρωμα θα πρέπει να φορά την κατάλληλη ενδυμασία σε όλη τη διάρκεια του καθαρισμού γιατί
είναι θέμα υψίστης σημασίας. Ο πλοίαρχος πρέπει
να επιθεωρήσει ο ίδιος τα κύτη πριν και μετά τον
καθαρισμό.
2.2 Οι���������������������������������������
�
 ����������������������������������������
λειτουργικοί και σχεδιαστικοί περιορισμοί πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων.

Σχ. 2.1
Καθαρισμός κυτών από συνεργείο.

Καλός καθαρισμός των κυτών είναι αυτός που
πραγματοποιείται ώστε τα κύτη να είναι κατάλληλα
για φόρτωση σιτηρών (βλ. παράγρ. 5.4, σελ. 243).
Ένας τέτοιος καθαρισμός αποφασίζεται να γίνει, αν
δεν υπάρχουν οδηγίες. Αν υπάρχουν οδηγίες των
ναυλωτών ή των διαχειριστών θα πρέπει αυτές να
εκτελεστούν με προσοχή.
Ο πλοίαρχος θα πρέπει να φροντίσει προσωπικά τον καθαρισμό των κυτών, πριν το πλοίο φθάσει
στο λιμάνι. Θα πρέπει να καταρτίσει έναν κατάλογο
για την προετοιμασία των κυτών, στον οποίο θα έχει
λάβει υπόψη του τη φύση του προηγούμενου και του
επόμενου φορτίου (ή των φορτίων), που πρόκειται
να φορτώσει. Ο κατάλογος με τις οδηγίες θα δοθεί
στον υποπλοίαρχο, αλλά θα πρέπει να του επισημάνει και προφορικώς τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Οι ιδιαιτερότητες των κυτών του κάθε
πλοίου και οι επισημάνσεις από προηγούμενους καθαρισμούς θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται
υπόψη, ώστε να είναι πλήρης ο κατάλογος. Προτιμότερο είναι να λάβει χώρα και μια σύντομη συνάντηση του πλοιάρχου με όλο το προσωπικό που θα
συμμετέχει στον καθαρισμό. Κατά τη διάρκεια αυτής
της συναντήσεως θα πρέπει να συζητηθεί το σχέδιο
καθαρισμού και ο εξοπλισμός και να αναφερθεί με
λεπτομέρεια η σύσταση των χημικών ουσιών (αν
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Τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων
(Dry Bulk Carriers) (σχ. 2.2α) διαθέτουν αυτοδιευθετούμενα κύτη φορτίου (σχ. 2.2β) και μεγάλα στόμια κυτών. Όπως όλοι οι τύποι πλοίων έχουν και
αυτά λειτουργικούς και σχεδιαστικούς περιορισμούς, τους οποίους πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουν οι αξιωματικοί καταστρώματος.
Λειτουργικοί ή επιχειρησιακοί περιορισμοί χαρακτηρίζονται οι περιορισμοί των πλοίων ως προς
τα φορτία που μεταφέρουν, τον τρόπο φορτώσεως,
τα λιμάνια στα οποία προσεγγίζουν, τα ταξίδια που
εκτελούν κ.λπ. και καθορίζονται:
1) Από το ναυλοσύμφωνο: Για παράδειγμα, ο
όρος του ναυλοσύμφωνου «The vessel to be employed
in lawful trades for the carriage of lawful merchandise
only between good and safe ports or places...» θέτει
γενικά όρια στα λιμάνια και στα φορτία. Οι όροι του
ναυλοσυμφώνου που ορίζουν ρητά τα λιμάνια ή τις
περιοχές του πλου αποκλείουν ορισμένα κράτη λόγω
των «πολιτικών συνθηκών» που επικρατούν εκεί ή

Σχ. 2.2α
Panamax μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων
στο κανάλι του Παναμά.
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Σχ. 2.2β
Βασικά μέρη κύτους πλοίου χύδην ξηρών φορτίων.

αποκλείουν περιοχές και λιμάνια λόγω των καιρικών
συνθηκών σύμφωνα με τους όρους του Institute of
London Underwriters (institute warranties) ή αποκλείουν ορισμένα φορτία ή περιορίζουν τη μεταφορά άλλων φορτίων με καθορισμένο αριθμό ταξιδίων
κατά το χρονικό διάστημα της ναυλώσεως.
2) Από τον ΙΜΟ και την Διεθνή Ένωση ΝηοInternational Association of Classificaγνωμόνων (����������������������������������������
tion Societies Ltd – ΙACS) για παράδειγμα:
α) Ορίζονται κανόνες με σκοπό να περιορίσουν
τους κινδύνους που σχετίζονται με λανθασμένη
φόρτωση. Οι κανόνες καθορίζουν την αποτελεσματική σειρά φορτώσεως και εκφορτώσεως (loading
and discharging sequence), προβλέπουν τον τρόπο
φορτοεκφορτώσεως διαφορετικών φορτίων σε περισσότερα από ένα λιμάνια, την ασφαλή μεταφορά
σιτοφορτίων σε ημιπλήρη κύτη, την πιθανή υπερφόρτωση κ.λπ..
β) Τίθενται περιορισμοί για πλόες με οποιοδήποτε κύτος κενό: Πλοία χύδην ξηρών φορτίων μήκους
150 m και άνω κατασκευής μονού πλευρικού περιβλήματος (single side skin bulk carriers), που μεταφέρουν φορτία με πυκνότητα 1.780 kg/m3 και άνω,
αν δεν πληρούν τις απαιτήσεις για την αντοχή στην
κατάκλυση οποιουδήποτε κύτους φορτίου, [όπως
ορίζεται στον σχετικό κανονισμό και τα πρότυπα και
κριτήρια για πλευρικές δομές που υιοθετήθηκε από
τον Οργανισμό με την απόφαση ΜST 168(79)], δεν
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θα διεξάγουν πλου με οποιοδήποτε κύτος φορτωμένο με λιγότερο από το 10% του μέγιστου βάρους
φορτίου του κύτους όταν είναι στην κατάσταση πλήρους φορτώσεως, μετά την συμπλήρωση ηλικίας 10
ετών. Η ισχύουσα κατάσταση πλήρους φορτίου γι’
αυτόν τον κανονισμό είναι φορτίο ίσο ή μεγαλύτερο
του 90% του νεκρού βάρους του πλοίου στα συναφή
οριζόμενα έξαλα.
3) Από τα χαρακτηριστικά της κατασκευής
του πλοίου ή τα χαρακτηριστικά του φορτίου,
για παράδειγμα:
α) Τα μεγαλύτερα bulk carriers που το μέγεθός
τους τα περιορίζει να διέρχονται μέσω της διώρυγας
του Παναμά και του πορθμού του Μαγγελάνου, αναγκάζονται να ταξιδέψουν γύρω από το Cape Horn
(βλ. Παράρτημα 4) όπου συνήθως επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
β) Ο αποκλεισμός ορισμένων λιμανιών φορτώσεως χύδην ξηρών φορτίων, επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα προσβάσεως μεγάλων πλοίων στις υπάρχουσες
λιμενικές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν για παράδειγμα
λιμάνια που οι περιορισμοί τους αποτελούν αιτίες σοβαρών ζημιών στην κατασκευή των πλοίων, ειδικότερα με φορτία μεταλλευμάτων ή προϊόντων χάλυβα.
Τα λιμάνια αυτά, αν και δεν είχαν σχεδιαστεί για το
μέγεθος ορισμένων πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων, εξακολουθούν να φορτώνουν πλοία,
στα οποία όμως θέτουν περιορισμούς στο ελεύθερο
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ύψος πλοίου μέχρι το κουβούσι, στο βύθισμα και
στη διαγωγή ή/και στο βάθος κάτω απ’ την τρόπιδα.
Επομένως τα πλοία αναγκάζονται να φορτώσουν με
ανορθόδοξο τρόπο, αφού δεν τους επιτρέπουν ούτε
τις πολλές «σκάντζες» για να μειώσουν τις μεγάλες
κοπώσεις. Απαιτείται δηλαδή να διατηρήσει το πλοίο
το έρμα στο κατακλύσιμο κύτος κατά τη διάρκεια της
φορτώσεως και μέχρι κάποιο βύθισμα, με αποτέλεσμα την κακή διευθέτηση του φορτίου, την εναλλαγή
κυρτώσεως και καμπυλώσεως κατά τη διάρκεια της
φορτώσεως και την αύξηση των κοπώσεων (overstressing). Αυτός ο τρόπος φορτώσεως, και επειδή
εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να μετρηθεί ικανοποιητικά η ποσότητα του φορτίου στο κάθε κύτος ξεχωριστά, οδηγεί σε σοβαρές τοπικές κοπώσεις, αλλά
και σε λάθος υπολογισμό του φορτίου με το Draught
Survey. Έτσι ναυπηγούνται πλοία που να μπορούν
να δραστηριοποιούνται σε ορισμένα σπουδαία από
εμπορικής απόψεως λιμάνια. Τα χαρακτηριστικά
των πλοίων αυτών (μέγιστο βύθισμα, ολικό μήκος
και μέγιστο πλάτος) τους προσδίδουν και το όνομά
τους. Για παράδειγμα:
– Dunkirkmax: 175.000 DW, με ολικό μήκος
(LOA) 289 m και μέγιστο πλάτος (Breadth, B)
45 m.
– Newcastlemax: 185.000 DW, με ολικό πλάτος
47 m.

– Setouchmax: 205,000 DW, με μέγιστο βύθισμα
16.10 m και LOA 299,9 m.
– Kamsarmax: 82.000 DW, με LOA 229 m.
γ) Η απουσία μέσων φορτοεκφορτώσεως στα
post-panamax1, στα capers2 και στα περισσότερα
panamaxes3, που περιορίζει τον αριθμό των λιμανιών
στα οποία μπορούν να δραστηριοποιηθούν, επειδή
είναι υποχρεωμένα να φορτώνουν και να εκφορτώνουν μόνο σε λιμάνια ή τερματικούς σταθμούς που
διαθέτουν μέσα φορτοεκφορτώσεως. Η απουσία τέτοιων μέσων φορτοεκφορτώσεως θέτει επίσης περιορισμούς:
– Στον χρόνο καθαρισμού των κυτών εν πλω, αν
δεν έχει γίνει καλό σκούπισμα των κυτών από
υπολείμματα φορτίου κατά τη διάρκεια των τελευταίων τόνων φορτίου στην εκφόρτωση.
– Στην αποκατάσταση ζημιών στα καλύμματα των
κυτών.
– Στον χρωματισμό και στον καθαρισμό των υψηλών μερών των κυτών από το πλήρωμα κ.ά..
δ) Η αποφυγή μακρινών ταξιδίων με φορτία που
υπόκεινται σε αυτόματη καύση4, και φορτίων που
εκλύουν εύφλεκτα αέρια με κίνδυνο εκρήξεως, ειδικά
όταν δεν υπάρχει σύστημα πυροσβέσεως στα κύτη.
ε) Ο περιορισμός της συνεχούς απασχολήσεως
των panamaxes με βαριές μονάδες φορτίου, όπως τα
προϊόντα χάλυβα, επειδή έχουν κατασκευαστεί για

Παραδείγματα φορτώσεως για φορτία πυκνότητας 1.780 kg/m2
Περίπτωση Ι
Δεν επιτρέπεται: Όταν το βύθισμα πλοίου είναι μεγαλύτερο ή ίσο του βυθίσματος που αντιστοιχεί στο 90%
του Νεκρού Βάρους, και όταν το βάρος του φορτίου σε οποιοδήποτε άλλο κύτος είναι μικρότερο από το 10% του
μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους φορτίου στο συγκεκριμένο κύτος.
Περίπτωση ΙΙ
Επιτρέπεται: Αρκεί το βύθισμα πλοίου να είναι μικρότερο από το βύθισμα που αντιστοιχεί στο 90% του Νεκρού
Βάρους.
Περίπτωση ΙΙΙ
Επιτρέπεται: Αρκεί το βύθισμα πλοίου να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του βυθίσματος που αντιστοιχεί στο 90% του
Νεκρού Βάρους και το βάρος του φορτίου σε κάθε κύτος να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το 10% του μέγιστου
επιτρεπόμενου βάρους στο συγκεκριμένο κύτος.
Στις περιπτώσεις ΙΙ και ΙΙΙ θα πρέπει να μην υπάρχει άλλος περιορισμός στο Εγχειρίδιο Φορτώσεως ή στο Stability Information booklet του
συγκεκριμένου πλοίου.

1

Post-Panamax ονομάζονται τα bulk carriers 80.000-125.0000 DWΜΤ (Dead Weight Metric Tones – Νεκρό Βάρος σε Μετρικούς
Τόνους).
2
Capers ή Capesize bulkers ονομάζονται τα bulk carriers 125.000-220.000 DWMT. Τα πλοία αυτά δεν μπορούν να περάσουν το
κανάλι του Παναμά. Πάνω από 220.000 DWMT είναι τα VLOCs (Very Large Ore Carriers).
3
Panamaxes ονομάζονται τα bulk carriers 60.000-80.000 DWMT που μπορούν να περάσουν το κανάλι του Παναμά, αλλά όχι με
πλήρες φορτίο λόγω του περιορισμένου βυθίσματος.
4
Αυτόματη καύση ονομάζεται το αποτέλεσμα της αυταναφλέξεως που όμως μπορεί να μην εξελιχθεί σε φανερή φωτιά.
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τη μεταφορά χύδην ξηρών φορτίων ή ο περιορισμός
συχνής μεταφοράς εμπλουτισμένων μεταλλευμάτων
λόγω της φύσεως του φορτίου.
στ) Ο περιορισμός του αριθμού των φορτίων που
χρειάζονται φυσικό διαχωρισμό, επειδή τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων δεν διαθέτουν υποφράγματα.
ζ) Ο αποκλεισμός ορισμένων πλοίων από τερματικούς σταθμούς χύδην ξηρών φορτίων, που φορτώνουν με μεγάλες ταχύτητες. Ο αφερματισμός γίνεται
σύμφωνα με το σχέδιο φορτώσεως, το οποίο υποβάλλεται στον τερματικό σταθμό πριν την άφιξη. Τα
πλοία που δεν έχουν την ανάλογη με την ταχύτητα
φορτώσεως ικανότητα αφερματισμού (της ελάχιστης
δυνατής ποσότητας έρματος, με την οποία το πλοίο
είναι υποχρεωμένο να παραβάλει στον προβλήτα)
δεν γίνονται δεκτά προς φόρτωση, ενώ η κατασκευή
των πλοίων που έχουν τη δυνατότητα να φορτώσουν
σ’ αυτά τα λιμάνια καταπονείται πολύ.
η) Η αποφυγή ορισμένων λιμανιών, στα οποία
χρησιμοποιούνται πνευματικά μηχανήματα στην εκφόρτωση από κάποια πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών
φορτίων μονού περιβλήματος, επειδή προκαλούν ζημιές στην κατασκευή, που περιορίζουν τη ζωή ειδικά
των Capers. Τα Capers μετά από 15 χρόνια εμφανίζουν κατασκευαστικά προβλήματα και χρειάζονται
εκτεταμένες επισκευές. Ακόμα και ολικές απώλειες
έχουν καταγραφεί, των οποίων αιτία ήταν η διάβρωση και οι ρωγμές στους χώρους φορτίου.
θ) Η μικρή ταχύτητα των bulk carriers με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αποφύγουν κακές
καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή
(βλ. Παράρτημα 4).
ι) Οι μειωμένες δυνατότητες αλλαγής του προκαθορισμένου πλου, επειδή η ποσότητα καυσίμων
στα μικρά ταξίδια με μεγάλο βύθισμα είναι συνήθως
περιορισμένη.
ια) Τα βαριά φορτία, όπως το σιδηρομετάλλευμα
και τα προϊόντα χάλυβα επιταχύνουν την περίοδο διατοιχισμού και περιορίζουν την αντοχή του πλοίου,
διότι εκτός από το τοπικό βάρος, τα βαριά φορτία
αφήνουν μεγάλο κενό χώρο (όγκο) στα κύτη λόγω
του μεγάλου ποσοστού κατακλύσεως (διαχωρητότητα) και αποτελούν αιτία βυθίσεως και μάλιστα γρή1

γορης. Όταν το πλοίο αναγκάζεται να φορτώσει όλα
τα κύτη, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιμήκυνση
του χρόνου φορτοεκφορτώσεως και του χρόνου καθαρισμού των κυτών.
ιβ) Ο περιορισμός της συνεχούς απασχολήσεως
του πλοίου με φορτία που προκαλούν διάβρωση
(π.χ. το θειάφι, ορισμένοι άνθρακες, το αλάτι κ.ά.).
Οι δονήσεις και τα αυξημένα επίπεδα υγρασίας μπορούν να κάνουν ορισμένα φορτία με μεγάλες ελεύθερες επιφάνειες να συμπεριφερθούν ως υγρά και
να επηρεάσουν αρνητικά την ευστάθεια του πλοίου.
Εκτός από τον κίνδυνο μετατοπίσεως του φορτίου, η
υγρασία που περιέχουν επιταχύνει τη διάβρωση της
κατασκευής και μειώνει το προσδόκιμο όριο ζωής
αν το πλοίο δεν συντηρείται σωστά.
Ως σχεδιαστικοί περιορισμοί (ή κατασκευαστικοί περιορισμοί) χαρακτηρίζονται οι περιορισμοί που
σχετίζονται με την ποσότητα του φορτίου που θα φορτωθεί, τον τρόπο φορτώσεως κ.λπ. και ορίζονται:
1) Από τον ναυπηγό, για παράδειγμα:
α) Oι μέγιστες τιμές-όρια των Δυνάμεων Διατμήσεως (Still Water Shear Forces – SWSF) και των Καμπτικών ροπών (Still Water Bending Moment – SWBM)
για το λιμάνι και για το ταξίδι.
β) Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του κάθε κύτους1 για το αντίστοιχο βύθισμα στη μέση του τμήματος που καταλαμβάνει το κύτος [στο φορτίο προστίθεται και το βάρος του έρματος των διπυθμένων
(Double Bottom Tanks – DBTs) και των άνω πλευρικών δεξαμενών (Top Side Tanks – TSTs) που βρίσκονται μεταξύ των ίδιων νομέων].
γ) Το μέγιστο όριο της αντοχής του καταστρώματος, των καλυμμάτων και του πυθμένα των κυτών.
δ) Το ελάχιστο βύθισμα της πλώρης στο ταξίδι
για αποφυγή σφυροκρούσεων και εισόδου της θάλασσας στο πρόστεγο.
2) Από την κατασκευή η οποία έχει ορισμένα
αδύναμα σημεία, που περιορίζουν την αντοχή ή την
ευστάθεια και κατ’ επέκταση την ασφάλεια των πλοίων αυτών. Τέτοια αδύναμα σημεία είναι:
α) Σε μερικά πλοία η απουσία σιτοστεγανών
τμημάτων με κλίση πλώρα και πρύμα των στομίων
των κυτών φορτίου περιορίζει την ευστάθεια, ακόμα
και με οπές στην προέκταση του κουβουσιού (feeding

Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο σε κάθε κύτος δεν είναι σταθερό. Όταν το βύθισμα είναι μικρότερο, το μέγιστο φορτίο θα είναι
λιγότερο. Η υπερφόρτωση του κύτους σε συνδυασμό με βύθισμα που δεν είναι ανάλογο με το φορτίο για το οποίο έχει σχεδιαστεί
η αντοχή, θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες κοπώσεις στα διπύθμενα κάτω από το κύτος και σε όλη τη γύρω κατασκευή. Επίσης, η
διαμήκης κατανομή του φορτίου έχει άμεση επίπτωση στις διατμήσεις και στις κάμψεις των ενισχύσεων και των ελασμάτων όλου του
σκάφους και στις τοπικές κοπώσεις της κατασκευής.
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holes, bleeders), γιατί μετά τη φόρτωση σιτοφορτίου
θα υπάρχει κενός χώρος κάτω από το κατάστρωμα
που δημιουργεί Ογκομετρικές Ροπές Κλίσεως (Vol�����
umetric Heeling Moments). Για τον λόγο αυτόν η
απόσταση από το κουβούσι μέχρι τις φρακτές πλώρα και πρύμα επιδιώκεται να είναι σχετικά μικρή, με
αποτέλεσμα τα στόμια κυτών να είναι μεγάλα.
β) Τα μεγάλα ανοίγματα των στομίων των κυτών
διευκολύνουν τη φορτοεκφόρτωση, αλλά περιορίζουν την αντοχή του κύριου καταστρώματος, των
καλυμμάτων των κυτών και γενικά του σκάφους. Τα
στόμια των κυτών γενικά είναι εστίες συγκεντρώσεως κοπώσεων και πιθανών ρωγμών στις γωνίες των
κουβουσιών και στα μπρακέτα τους. Επίσης εστίες
συγκεντρώσεως κοπώσεων είναι τα ανοίγματα των
ανθρωποθυρίδων στο κυρίως κατάστρωμα.
γ) Τα σχετικά μεγάλα σε όγκο κύτη περιορίζουν
την ευστάθεια, αλλά και την αντοχή των εγκαρσίων
φρακτών και της κατασκευής περιμετρικά του κύτους,
στην περίπτωση κατακλύσεως δύο κυτών μετά από
διαρροή και την είσοδο σ’ αυτά χιλιάδων τόνων νερού, με αποτέλεσμα τη γρήγορη βύθιση του πλοίου.
3) Από τον ΙΜΟ ή/και την IACS ορίζονται οι
προδιαγραφές που ως σκοπό έχουν να βελτιώσουν
τους σχεδιαστικούς περιορισμούς των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων. Για παράδειγμα:
α) Για πλοία μονού περιβλήματος μήκους 150 m
και άνω κατασκευασμένα για τη μεταφορά στερεών
φορτίων χύδην με πυκνότητα 1.000 kg/m3 και άνω
που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 01/07/99, θα
έχουν επαρκή αντοχή για να αντέχουν την κατάκλυση
οποιουδήποτε κύτους φορτίου μέχρι το επίπεδο ύδατος στο εξωτερικό του πλοίου σ’ αυτήν την κατάσταση
κατακλύσεως σ’ όλες τις συνθήκες φορτώσεως και
έρματος, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις επιπτώσεις
δυναμικής που απορρέουν από την παρουσία ύδατος
στο κύτος και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που
έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό. Ενώ για πλοία
μήκους 150 m και άνω μονού πλευρικού περιβλήματος που μεταφέρουν στερεά χύδην φορτία με πυκνότητα 1.780 kg/m3 και άνω, που έχουν κατασκευασθεί
πριν την 01/07/99, θα συμμορφώνονται με τις εξής
απαιτήσεις: Το εγκάρσιο υδατοστεγές διάφραγμα μεταξύ των δύο ακροπρωραίων κυτών φορτίου και των
διπύθμενων του ακροπρωραίου κύτους φορτίου θα
1

έχει επαρκή αντοχή για να αντέχει την κατάκλυση του
ακροπρωραίου κύτους φορτίου, λαμβάνοντας επίσης
υπόψη τις επιπτώσεις δυναμικής που απορρέουν από
την παρουσία ύδατος στο κύτος, σε συμμόρφωση με
τα πρότυπα αντοχής διαφράγματος και διπύθμενων
πλοίων φορτίου χύδην. Για τους σκοπούς αυτού του
Κανονισμού τα πρότυπα αντοχής διαφράγματος και
διπύθμενων πλοίων χύδην φορτίου αντιμετωπίζονται
ως υποχρεωτικά�������������������������������������
.������������������������������������
Εξετάζοντας την ανάγκη και τον βαθμό ενισχύσεως του εγκάρσιου υδατοστεγούς διαφράγματος ή των διπύθμενων για να πληρούν τις σχετικές
απαιτήσεις, μπορούν να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί: (α) στην κατανομή του ολικού βάρους φορτίου
μεταξύ των κυτών, και (β) στο μέγιστο νεκρό βάρος.
β) Πλοία φορτίου χύδην μήκους 150 m και άνω
μονού πλευρικού περιβλήματος που κατασκευάστηκαν
πριν την 1η Ιουλίου 1999, ηλικίας 10 ετών και άνω
δεν θα μεταφέρουν στερεά φορτία χύδην με πυκνότητα 1.780 kg/m3 και άνω εκτός αν έχουν υποβληθεί με
επιτυχία, είτε σε: περιοδική επιθεώρηση, σύμφωνα
με το ενισχυμένο πρόγραμμα ελέγχων στη διάρκεια
επιθεωρήσεων που απαιτούνται από τον σχετικό κανονισμό ή σε επιθεώρηση όλων των κυτών φορτίου
στον ίδιο βαθμό όπως απαιτείται για περιοδικές επιθεωρήσεις στο ενισχυμένο πρόγραμμα ελέγχων στην
διάρκεια επιθεωρήσεων που απαιτούνται από τον σχετικό κανονισμό.
γ) Για πλοία τα οποία ναυπηγήθηκαν μετά την
01/07/04 ορίζεται η υποχρεωτική εγκατάσταση
ανιχνευτών στάθμης νερού ���������������������
(Water Ingress Detectors – WIDs) για διαρροή στα κύτη, στις δεξαμενές
έρματος και στους κενούς χώρους.
δ) Για πλοία διπλού πλευρικού περιβλήματος1
(Double Side Skin – DSS) 150 m μήκους και άνω
που ναυπηγήθηκαν μετά την 01/01/09, ορίζεται o
υποχρεωτικός χρωματισμός των χώρων μεταξύ του
διπλού περιβλήματος.
2.3 Δ
 υνατότητα χρήσεως όλων των διαθεσίμων στοιχείων επί του πλοίου, που σχετίζονται με τη φόρτωση, τη μέριμνα και την
εκφόρτωση χύδην φορτίων.
Ο πλοίαρχος επιβάλλεται να χρησιμοποιήσει όλα
τα σχετικά μέσα που διαθέτει στο πλοίο ή όλες τις

 ιπλό πλευρικό περίβλημα σημαίνει διάταξη όπου κάθε πλευρά του πλοίου κατασκευάζεται από πλευρικό κέλυφος και διάμηκες
Δ
διάφραγμα που συνδέει τα διπύθμενα και το κατάστρωμα. Πλευρικές δεξαμενές διπυθμένων (hopper tanks) και δεξαμενές εξάλων
μπορεί, όπου υπάρχουν, να αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της διατάξεως διπλού πλευρικού περιβλήματος.
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πληροφορίες που μπορεί να λάβει εγκαίρως για μια
ασφαλή φορτοεκφόρτωση.
Για παράδειγμα στους σχετικούς κώδικες θα βρει
πληροφορίες για το φορτίο. Στο Bulk
������������������
Carrier Booklet ��������������������������������������������
θα βρει πληροφορίες για τη φόρτωση χύδην ξηρών φορτίων εκτός σιτηρών. Στο Εγχειρίδιο Φορτώσεως (Loading Manual) (ή σε ξεχωριστό εγχειρίδιο)
πλοίων χύδην ξηρών φορτίων θα βρει πληροφορίες
σχετικά με τη σειρά φορτώσεως και εκφορτώσεως
(Loading and Unloading Sequences)�������������
. Θα ενημερωθεί δηλαδή για το πόσο φορτίο πρέπει να φορτωθεί
στο κάθε κύτος σε κάθε «σκάντζα» και για τις μέγιστες
SWBM και SWSF με το πέρας κάθε «σκάντζας», τη
διαγωγή και το βύθισμα του πλοίου σε κάθε «σκάντζα» και πόσο έρμα θα εκφορτωθεί από κάθε δεξαμενή κατά τις διάφορες «σκάντζες». Επίσης, στο
Εγχειρίδιο Φορτώσεως θα βρει τυπικές φορτώσεις
και υπολογισμούς φορτώσεως διαφόρων φορτίων
χύδην. Στο Stability Booklet θα βρει πληροφορίες
για την ευστάθεια και γενικά τη σωστή φόρτωση κυρίως των σιτηρών. Στο βιβλίο Thomas Stowage1 θα
βρει πληροφορίες για τις ιδιότητες του φορτίου και
την στοιβασία του. Με το Loading Instrument θα
μπορέσει να υπολογίσει εύκολα, γρήγορα και σωστά
τη φόρτωση. Παράλληλα, στον κώδικα αυτό του παρέχονται πληροφορίες για την ευστάθεια του πλοίου
στην άθικτη κατάστασή του κ.λπ.. Στις πληροφορίες
που παρέχουν οι φορτωτές θα ενημερωθεί για όλα
όσα αφορούν στο φορτίο. Στα ενημερωτικά βιβλία
που του παρέχουν οι τερματικοί σταθμοί θα βρει τις
απαιτήσεις τους και τις απαιτήσεις των αρμοδίων Αρχών. Στα βιβλία (Εκδόσεις) που υπάρχουν στο πλοίο
θα βρει πληροφορίες για το λιμάνι ή τον τερματικό
σταθμό (π.χ. παλίρροιες και ρεύματα που επικρατούν, ναυτικές εκδόσεις, χάρτες κ.λπ.).
Όλα τα παραπάνω βιβλία επιβάλλεται επίσης να
τα γνωρίζουν και να γνωρίζουν να τα χρησιμοποιούν
και όλοι οι αξιωματικοί καταστρώματος.
Ο πλοίαρχος έχει τη δυνατότητα να λάβει πριν την
άφιξη όποιες πληροφορίες του είναι αναγκαίες, ώστε

1
2

να πραγματοποιηθεί μια καλά σχεδιασμένη φόρτωση ή εκφόρτωση. Κάποιες απ’ τις πληροφορίες που
πιθανόν θα χρειαστεί είναι οι εξής:
α) Απαιτήσεις σχετικά με την πλοήγηση.
β) Ρυμούλκηση και βοήθεια ρυμουλκών.
γ) Σημαντικές πληροφορίες για τον καιρό.
δ) Ευκολίες αγκυροβολίας και παραβολής.
ε) Διαθεσιμότητα γλυκού νερού, τροφίμων, καυσίμων και λιπαντικών.
στ) Τα χαρακτηριστικά του φορτίου, ποσότητες
και ιδιότητες του φορτίου, συντελεστή στοιβασίας,
πυκνότητα του φορτίου2, γωνία αναπαύσεως (βλ. παράγρ. 7.2, σελ. 104) κ.ά..
ζ) Τη διαθεσιμότητα του φορτίου και αν φορτώνει
περισσότερα από ένα φορτία, τη σειρά με την οποία
θα είναι αυτά διαθέσιμα για να φορτωθούν.
η) Τα χαρακτηριστικά των μέσων φορτώσεως ή
εκφορτώσεως και τον αριθμό τους, τα όρια μετακινήσεώς τους, την ταχύτητα φορτώσεως ή εκφορτώσεως, το αν ο εξοπλισμός φορτώσεως ή εκφορτώσεως
του τερματικού σταθμού είναι σταθερός ή υπάρχει
περιορισμός στην κίνησή του.
θ) Τη θέση παραβολής, όπου θα πραγματοποιηθεί η φόρτωση ή η εκφόρτωση και τον προβλεπόμενο χρόνο για την ολοκλήρωσή τους.
ι) Το ελάχιστο βάθος ύδατος (Draft restriction,
Draft limitation) κατά μήκος της θέσεως παραβολής
και στους διαύλους προσεγγίσεως και αφίξεως, που
έχει σχέση και με την ύπαρξη ρευμάτων στην περιοχή.
ια) Την πυκνότητα ύδατος στη θέση παραβολής
(Dock Water Density).
ιβ) Τη μέγιστη απόσταση μεταξύ της ισάλου γραμμής
και του άνω μέρους των καλυμμάτων του στομίου του
κύτους φορτίου ή των τοιχωμάτων των στομίων (Air
Draft), ανάλογα με τον τύπο των καλυμμάτων των
κυτών που έχει σχέση με την εργασία φορτώσεως ή
εκφορτώσεως, καθώς και τη μέγιστη απόσταση του
ψηλότερου σημείου του πλοίου από την ίσαλο γραμμή και άνω (ελεύθερο ύψος πλοίου) (Air Draft).
ιγ) Το μέγιστο βύθισμα κατάπλου (Maximum

 ιβλίο που αναφέρεται στη στοιβασία των φορτίων, το οποίο συνιστάται και από τις Αρχές να υπάρχει υποχρεωτικά σε όλα τα πλοία.
Β
Ο φορτωτής (shipper) είναι υποχρεωμένος να δηλώνει την πυκνότητα του φορτίου πριν από την φόρτωση στερεού φορτίου
χύδην σε Bulk Carrier μήκους 150 m και άνω και να παρέχει πληροφορίες για το φορτίο που απαιτεί ο κανονισμός VI/2 της ΔΣ
SOLAS ’74, όπως τροποποιήθηκε. Κατά την εξακρίβωση της πυκνότητας των στερεών φορτίων χύδην, πρέπει να γίνεται αναφορά
στην Ενιαία Μέθοδο Μετρήσεως της πυκνότητας. Στα Bulk Carriers για τα οποία ισχύει ο κανονισμός VI, εκτός αν συμμορφώνονται
μ’ όλες τις συναφείς απαιτήσεις του Κεφαλαίου που ισχύουν για την μεταφορά στερεών χύδην φορτίων με πυκνότητα 1.780 kg/m3
και άνω, για οποιοδήποτε φορτίο θα πρέπει να δηλώνεται η πυκνότητα αν είναι μεταξύ 1.250 kg/m3 έως 1.780 kg/m3, η οποία και θα
έχει εξακριβωθεί από πιστοποιημένο οργανισμό δοκιμών.
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arrival draft) ή/και η διαφορά βάθους και βυθίσματος (Under Keel Clearance – UKC), που επιτρέπεται
από τις αρμόδιες Αρχές.
ιδ) Την ποσότητα φορτίου που θα παραμείνει
στον ιμάντα μεταφοράς και το οποίο θα φορτωθεί
μετά τη διαταγή ολοκληρώσεως της φορτώσεως από
το πλοίο.
ιε) Οποιονδήποτε περιορισμό στον ερματισμό ή
αφερματισμό και στην παραλαβή καυσίμων.
ιστ) Τις απαιτήσεις του τερματικού σταθμού για
διακοπές, μεθορμίσεις, μετακινήσεις και
ιζ) τη διαγωγή στο βύθισμα απόπλου που ορίζει
η Αρχή.
2.4 Προετοιμασία υποδοχής φορτίου.
Ο πλοίαρχος για να υποδεχθεί (να φορτώσει) το
φορτίο προετοιμάζει τα κύτη φορτίου ανάλογα με
τις οδηγίες που έχει ή το φορτίο που πρόκειται να
φορτώσει, ώστε αυτά να είναι καθαρά. Αυτό όμως
δεν αρκεί. Θα πρέπει τα κύτη να επιθεωρηθούν από
επιθεωρητές και να αποκτήσει και το πιστοποιητικό
καταλληλότητας κυτών.
1) Απόκτηση πιστοποιητικού καταλληλότητας κυτών (επιθεώρηση): Για τη φόρτωση πλοίου θα
πρέπει να εκδοθεί από επιθεωρητή Πιστοποιητικό
Καταλληλότητας Κυτών (Cleanliness Certificate).
Το πιστοποιητικό αυτό έχει μεγάλη σπουδαιότητα για
τον πλοιοκτήτη. Μ’ αυτό ο πλοιοκτήτης έχει στη διάθεσή του ένα ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο ότι τα κύτη
ήταν κατάλληλα για τη φόρτωση του συγκεκριμένου
φορτίου, σε περίπτωση που οι παραλήπτες εγείρουν
απαιτήσεις για ζημιά του φορτίου κατά τη μεταφορά.
Ακόμα πιο μεγάλη σημασία έχει αυτό το πιστοποιητικό όταν το πλοίο έχει χρονοναυλωθεί και είναι η
«πρώτη επιθεώρηση» των κυτών για το φορτίο του
πρώτου ταξιδιού της χρονοναυλώσεως. Αν στα επόμενα ταξίδια που θα εκτελέσει το πλοίο για τον ίδιο
ναυλωτή στην ίδια χρονοναύλωση, η κατάσταση των
κυτών χειροτερεύσει και σε κάποιο λιμάνι δεν τα
κρίνουν κατάλληλα προς φόρτωση, τότε υπεύθυνος
δεν θα είναι ο πλοιοκτήτης αλλά ο ναυλωτής. Δεν θα
είναι υπεύθυνος ο ναυλωτής αν τα κύτη κριθούν ακατάλληλα προς φόρτωση του συγκεκριμένου φορτίου,
επειδή έχουν φλούδες σκουριάς για τις οποίες θα
μπορούσε να αποδείξει πως υπήρχαν και στην «αρχική επιθεώρηση της πρώτης φορτώσεως της ναυλώσεως», ακόμα και αν τότε είχε εκδοθεί πιστοποιητικό
καταλληλότητας των κυτών.
Αν το φορτίο αποτελείται από προϊόντα χάλυβα,
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ο επιθεωρητής είναι συνήθως ανεξάρτητος ή υπάλληλος κάποιας ανεξάρτητης εταιρείας που εκτελεί
επιθεωρήσεις ή υπάλληλος των φορτωτών ή του
εργοστασίου της σιδηροβιομηχανίας. Ο επιθεωρητής θα προβεί σε σχετικά αυστηρό έλεγχο για να διαπιστώσει την καταλληλότητα των κυτών και αν τα
κύτη βρεθούν σε καλή κατάσταση για τη φόρτωση
του συγκεκριμένου φορτίου, θα εκδώσει το σχετικό
πιστοποιητικό πριν αρχίσει η φόρτωση.
Αν το φορτίο είναι σιδηρομετάλλευμα, ο επιθεωρητής είναι συνήθως υπάλληλος του τερματικού
σταθμού. Ίσως γίνει επιθεώρηση και από την ακτοφυλακή ή άλλη υπεύθυνη Αρχή. Ο έλεγχος καταλληλότητας των κυτών από απόψεως καθαριότητας δεν
θα είναι και τόσο αυστηρός, εξαρτάται βέβαια και
από το είδος του φορτίου. Η επιθεώρηση των κυτών
όμως θα είναι αυστηρή και θα επικεντρωθεί περισσότερο στον εντοπισμό ελαττωμάτων στην κατασκευή
του πλοίου. Πιθανόν να μην εκδοθεί πιστοποιητικό
καταλληλότητας κυτών, αλλά ο πλοίαρχος θα πρέπει
να απαιτήσει την έκδοσή του.
Αν το φορτίο είναι σιτηρά, η επιθεώρηση είναι
πολύ αυστηρή (βλ. παράγρ. 5.4, σελ. 243).
Για άλλα φορτία π.χ. λιπάσματα, η επιθεώρηση
είναι επίσης αυστηρή και διενεργείται από ανεξάρτητο επιθεωρητή ή υπάλληλο του εργοστασίου παραγωγής.
, δη���
2) Καθαρισμός των κυτών: Ο καθαρισμός�����
λαδή η προετοιμασία υποδοχής του φορτίου εξαρτάται και από το προηγούμενο φορτίο που είχε φορτωθεί στα κύτη. Ειδικότερα:
α) Μετά την εκφόρτωση γενικού φορτίου: Τα
κύτη πιθανότατα θα έχουν στο εσωτερικό τους επίστρωση ξυλείας, αλλά και φύλλα πλαστικού, συρματόσχοινα κ.λπ., που χρησιμοποιήθηκαν στον διαχωρισμό των παρτίδων και στην ασφάλιση των φορτίων ή
του φορτίου. Όλος ο φορητός εξοπλισμός εχμάσεως
και η επίστρωση ξυλείας από το προηγούμενο φορτίο
που δεν ανήκει στο πλοίο και που δεν χρειάζεται να
βρίσκεται στο κύτος, θα πρέπει να συγκεντρωθεί από
τους στοιβαδόρους ή/και το πλήρωμα, να τοποθετηθεί στο κατάστρωμα και να διευθετηθεί κατάλληλα,
ώστε να μην παρεμποδίζει τις εργασίες σ’ αυτό. Θα
πρέπει να έχει γίνει συνεννόηση με τον πράκτορα,
ώστε να εκφορτωθεί η επίστρωση πριν τον απόπλου.
Αν δεν είναι δυνατόν να εκφορτωθεί, τότε θα πρέπει
να ετοιμαστεί σε δεμάτια με κατάλληλα τοποθετημένες αρτάνες, ώστε, όταν το πλοίο αποπλεύσει και απομακρυνθεί απ’ τις ακτές να απορριφθεί στη θάλασσα,
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όπου επιτρέπεται, σύμφωνα με τους κανονισμούς της
ΔΣ MARPOL 73/78. Τα πλαστικά, αν υπάρχουν, θα
εκφορτωθούν οπωσδήποτε στο λιμάνι και σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να απορριφθούν στη θάλασσα. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να καταγραφούν
στο σχετικό ημερολόγιο. Τα κύτη θα πρέπει να σκουπιστούν καλά, αν αυτό επιτρέπεται από τους κανονισμούς του λιμανιού, διαφορετικά η εργασία αυτή θα
πρέπει να γίνει αμέσως μετά τον απόπλου. Μετά το
σκούπισμα θα ακολουθήσει το πλύσιμο των κυτών,
εφόσον χρειαστεί. Ειδικά το πλύσιμο δεν θα πρέπει
να γίνει όσο το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι, αν δεν
έχει ληφθεί η σχετική έγγραφη άδεια από τις Αρχές.
β) Μετά την εκφόρτωση χύδην φορτίου:
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα υπεύθυνοι για τον καθαρισμό των κυτών να είναι οι ναυλωτές και συνήθως οι στοιβαδόροι, που εργάζονται για λογαριασμό
τους. Οι στοιβαδόροι είναι σχεδόν αδύνατον να καθαρίσουν τα κύτη, διότι δεν υπάρχει χρόνος γι’ αυτό,
αλλά και από απόψεως κόστους δεν συμφέρει τους
ναυλωτές. Πολλές φορές οι στοιβαδόροι σκουπίζουν
τα κύτη, όχι όμως τόσο καλά, ώστε να θεωρηθούν
έτοιμα να φορτώσουν το επόμενο φορτίο. Τα κύτη
δηλαδή είναι σκουπισμένα έως και ικανοποιητικά,
αλλά σε καμία περίπτωση καθαρά προς φόρτωση.
Τα κύτη χρειάζονται πολύ περισσότερη εργασία,
δηλαδή καλό σκούπισμα και πλύσιμο μετά την επαναπαράδοση (redelivery-redel) του πλοίου ή για το
επόμενο ταξίδι των ίδιων ναυλωτών.
Κάποιες φορές ιδίως σε πλοία μονού περιβλήματος, στα μεγάλα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών
φορτίων που μεταφέρουν σιδηρομεταλλεύματα,
άνθρακες και άλλα φορτία, οι στοιβαδόροι χρησιμοποιούν υδραυλικές σφύρες για να κατεβάσουν
το φορτίο που έχει παγιδευτεί στα υψηλά μέρη του
κύτους ανάμεσα στους νομείς, αλλά και στις φρακτές
και χρησιμοποιούν ως συνήθως μπουλντόζες για να
εκφορτώσουν το τελευταίο φορτίο. Αυτός ο τρόπος
καθαρισμού αυξάνει τον κίνδυνο να δημιουργηθούν
ρωγμές στους νομείς, και στα ελάσματα, να στρεβλώσουν ή να αποκολληθούν αγκώνες, νομείς, αλλά και
να επιδεινωθεί η διάβρωση. Αυτές οι ζημιές, πολλές
από τις οποίες δεν είναι εύκολο να επισημανθούν
αμέσως, ειδικά σε ένα τέτοιο πλοίο, μπορεί σε μια
θύελλα να αποτελέσουν την αιτία ακόμα και βυθίσεως του πλοίου.
Αν επιτρέπεται, και δεν θα διακινδυνεύσει το
πλήρωμα καταστρώματος, το πρώτο σκούπισμα των
κυτών καλό είναι να γίνεται ταυτόχρονα με την τελευταία ποσότητα του φορτίου που εκφορτώνεται αργά.
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Μετά τον απόπλου γίνεται ένα καλύτερο σκούπισμα.
Αμέσως μετά το σκούπισμα στο λιμάνι ο Α/Φ θα
επιθεωρήσει το κύτος για ζημιές, και έπειτα γίνεται
το πλύσιμο χρησιμοποιώντας, αν διαθέτει το πλοίο,
σύστημα πλύσεως με υψηλή πίεση θαλασσινού νερού. Έπειτα από αυτό γίνεται ένα πιο λεπτομερές
πλύσιμο. Θα πρέπει οι υδροσυλλέκτες (σεντίνες) να
έχουν καθαριστεί πρώτα και να τοποθετηθεί ειδικό
«τρυπητό» (φίλτρο), ώστε να μην περνούν τα υπολείμματα του φορτίου και φράξουν αυτοί και ακόμα
χειρότερο οι «γραμμές». Μετά γίνεται το στέγνωμα,
η απόξεση, αν χρειάζεται, ώστε να φύγουν οι σκουριές και στη συνέχεια πάλι ένα καλό σκούπισμα. Θα
πρέπει μέχρι την τελευταία στιγμή που θα επιθεωρηθούν τα κύτη να γίνει το τελευταίο φρεσκάρισμα.
Με τη ζέστη, αν ο πυθμένας του κύτους δεν είναι
βαμμένος (και συνήθως δεν είναι), δημιουργείται
μια λεπτή μεμβράνη σκουριάς, η οποία θα πρέπει να
αφαιρεθεί με ξύστρες και να σκουπιστεί.
2.5 Ε
 πίστρωση, τύποι και μέθοδοι επιστρώσεως, διάθεση παλαιάς επιστρώσεως.
2.5.1 Επίστρωση.
Παλαιότερα στα πλοία με τον ελληνικό όρο επίστρωση καλούσαν συνήθως τα ξύλινα δάπεδα του
πυθμένα των κυτών (ξύλινα πανιόλα φοδραρίσματος
κύτους, σανίδες, μαδέρια). Σήμερα, που τα δάπεδα
των κυτών είναι χαλύβδινα, όπως και όλη η κατασκευή του πλοίου ο όρος επίστρωση (dunnage) αναφέρεται σε όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη
στοιβασία στα κύτη, στο κατάστρωμα αλλά και μέσα
στα εμπορευματοκιβώτια, προκειμένου να προφυλάξουν το φορτίο και τη συσκευασία του από υγρασία,
ρύπανση/μόλυνση σε επαφή του με άλλο φορτίο ή
υπολείμματα φορτίου, σκουριά κ.λπ. και από μηχανικές ζημιές. Η επίστρωση μπορεί να περιλαμβάνει ξυλεία, πλαστικές μεμβράνες, καλύμματα από γιούτα,
μουσαμάδες, ψάθες κ.λπ. ανάλογα με τη χρήση για
την οποία προορίζεται και τα διαθέσιμα υλικά.
Η ξυλεία αποτελεί τη συνήθη επίστρωση και χρησιμοποιείται για να:
α) Δημιουργηθεί ασφαλής χώρος εργασίας.
β) Γεμίσει ο χώρος που έμεινε κενός μεταξύ των
μονάδων φορτίου και δεν είναι δυνατόν να φορτωθεί εκεί άλλο φορτίο.
γ) Προστεθεί μεγαλύτερη τριβή μεταξύ του φορτίου και του δαπέδου του κύτους ή μεταξύ λείων
επιφανειών του ίδιου φορτίου και να προστατευθεί
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το φορτίο από ολίσθηση κατά την διάρκεια του ταξιδίου.
δ) Διευκολύνονται οι στοιβαδόροι στο λιμάνι
εκφορτώσεως να «σαμπανιάρουν» και να εκφορτώσουν το φορτίο χρησιμοποιώντας κλάρκ.
ε) Είναι δυνατός ο καλύτερος αερισμός του φορτίου και για να δημιουργηθούν ελεύθερες προσβάσεις
(δίοδοι) στον ψυχρό αέρα και στον αφυγρασμένο
αέρα στα πλοία ψυγεία.
στ) Κατανεμηθεί ισόποσα το βάρος μιας βαριάς
μονάδας φορτίου1.
ζ) Προστατευθεί το φορτίο από τη θερμότητα στα
ελάσματα που γειτνιάζουν με το μηχανοστάσιο ή με
δεξαμενές καυσίμων εκτός από ορισμένες περιπτώσεις2.
η) Σχηματισθεί στον πυθμένα του κύτους ένα
προστατευτικό μαξιλάρι.
θ) Ασφαλιστεί η επιφάνεια φορτίου σιτηρών.
ι) Προστατευθούν τα έχματα από αιχμηρές γωνίες και
ια) για διαχωρισμό των φορτίων.
Ανάλογα με τη θέση στην οποία τοποθετείται η
ξυλεία επιστρώσεως παίρνει και την ονομασία της.
Για παράδειγμα:
α) Επίστρωση που τοποθετείται στο δάπεδο του
κύτους, του υποφράγματος ή του καταστρώματος
(tanktop dunnage, bottom dunnage).
β) Επίστρωση που τοποθετείται στις πλευρές των
κυτών, δηλαδή η πλευρική επίστρωση προστασίας
(lateral dunnage, side dunnage).
γ) Επίστρωση που τοποθετείται μεταξύ των στρωμάτων του φορτίου (ενδιάμεση) (interlayer dunnage,
intertier dunnage), και
δ) Επίστρωση που τοποθετείται στο πάνω μέρος
του φορτίου (top dunnage).
Το κόστος της επιστρώσεως έχει αυξηθεί και οι
υπεύθυνοι για τη στοιβασία και την ασφάλιση του
φορτίου προσπαθούν για λόγους οικονομίας να χρη-

σιμοποιήσουν τη μικρότερη δυνατή ποσότητα. Αυτό
βεβαίως είναι κατανοητό και δεν είναι επιλήψιμο,
αλλά ο πλοίαρχος και οι αξιωματικοί θα πρέπει να
επιβλέπουν και να ελέγχουν τους στοιβαδόρους, έτσι
ώστε η οικονομία στην επίστρωση, αν δεν βλάπτει
την ασφάλεια, να γίνεται προσφέροντας ταυτόχρονα
το καλύτερο πλεονέκτημα.
Η κακώς εννοούμενη οικονομία στα υλικά επιστρώσεως είναι ο κύριος παράγοντας μεγαλύτερων
και απρόβλεπτων εξόδων, που θα προκύψουν εκ
των υστέρων για τον πλοιοκτήτη. Οικονομία μπορεί
να γίνει μόνο με καλή εκτίμηση της ποσότητας που
θα χρειαστεί η στοιβασία του συγκεκριμένου φορτίου και η σωστή χρήση της στη θέση που υπάρχει
ανάγκη να τοποθετηθεί.
Η επίστρωση ξυλείας θα πρέπει να είναι καινούργια και όχι μεταχειρισμένη. Σε κάθε περίπτωση όμως
θα πρέπει να είναι στεγνή, καθαρή, χωρίς πρόκες,
χωρίς τον φλοιό του ξύλου και να έχει υποβληθεί σε
θερμική επεξεργασία3. Πρέπει να φέρει πιστοποιητικαι να είναι σφρακό (Wood treatment certificate)�������������������
γισμένη, σύμφωνα πάντα με τα διεθνή πρότυπα που
αναφέρονται σε οδηγίες της Διεθνούς Συμβάσεως
για την Προστασία των Φυτών (International Plant
Protection Convention – IPPC).
Μετά το πέρας της φορτώσεως φορτίου που χρειάζεται ειδική στοιβασία και ασφάλιση, όταν η ομάδα
(πόστα) των μαραγκών – στοιβαδόρων ολοκληρώσει
τις εργασίες της, θα πρέπει να αφεθεί στο κύτος λογική ποσότητα ξυλείας επιστρώσεως (σανίδες, πάσσαλοι και σφήνες) για την περίπτωση που θα χρειαστεί
να χρησιμοποιηθούν στο ταξίδι, προκειμένου να διορθωθεί η ασφάλιση που πιθανόν να έχει χαλαρώσει
(λασκάρει).
2.5.2 Τύποι επιστρώσεως.
Η επίστρωση που χρησιμοποιείται στα φορτηγά

1

Ο
 επικρατέστερος όρος μονάδες φορτίου (cargo units) παραπέμπει σε διάφορες μορφές μοναδοποιήσεως. Γενικά μονάδα φορτίου νοείται η παλέτα, μία πακεταρισμένη μονάδα φορτίου (π.χ. μηχάνημα σε σκελετοκιβώτιο) και κάθε μονάδα μεταφοράς φορτίου (Cargo Transport Unit – CTU) όπως φορτηγό όχημα, Ε/Κ κάθε τύπου, βαγόνι τρένου, φορτηγίδα, αποσυνδεόμενη ή φορητή
δεξαμενή ή δεξαμενή επί οχήματος (βυτιοφόρο), ακόμα και ο εξοπλισμός φορτώσεως ή τμήμα αυτού το οποίο ανήκει στο πλοίο,
αλλά δεν είναι στερεωμένο στο πλοίο.
2
Τα πλοία θα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί με την απαίτηση ανιχνεύσεως θερμοκρασίας στις δεξαμενές καυσίμων πετρελαίου που
γειτνιάζουν με τα κύτη φορτίου ή θα πρέπει να υπάρχει η ακόλουθη υποσημείωση στο DOC για τα σχετικά φορτία: «Κάθε δεξαμενή
που περιέχει καύσιμο δίπλα στο κύτος δεν θα πρέπει να θερμαίνεται πάνω από το όριο θερμοκρασίας που καθορίζεται από τον Κώδικα
IMSBC, όπως τροποποιήθηκε» διαφορετικά θα χρειαστεί επίστρωση.
3
Θ
 ερμική επεξεργασία (Heat Treatment – ΗΤ) του ξύλου σημαίνει σε θερμοκρασία πυρήνα 56οC���������������������������������
για τουλάχιστον 30 λεπτά. Η επεξεργασία αυτή εξαλείφει την παρουσία των παρασίτων και επομένως προστατεύει τις καλλιέργειες και τα δάση και μπορεί η ξυλεία
επιστρώσεως να γίνει δεκτή από τις Αρχές στο λιμάνι εκφορτώσεως.
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πλοία μεταφοράς ξηρών φορτίων αποτελείται από
ποικιλία υλικών, τύπων και διαστάσεων και εξαρτάται από το φορτίο, τον σκοπό που εξυπηρετούν και
από το αν είναι διαθέσιμα στο λιμάνι φορτώσεως.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για επίστρωση είναι
κυρίως η ξυλεία καθώς και άλλα υλικά για συγκεκριμένους λόγους ή γιατί είναι φτηνότερα και διαθέσιμα στο συγκεκριμένο λιμάνι π.χ. στα λιμάνια της
Άπω Ανατολής χρησιμοποιούνται bamboo poles,
bamboo matting (dunnage mats). Τους τύπους της
επιστρώσεως ξυλείας τους καθορίζει: Η ποιότητα
του ξύλου και το σχήμα του: Ο κάθε τύπος χρησιμοποιείται για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό. Ο
αξιωματικός καταστρώματος πρέπει να επιβλέπει με
προσοχή με ποιον τρόπο θα τοποθετηθεί η διαθέσιμη επίστρωση.
1) Ως προς την ποιότητα η ξυλεία που τοποθετείται στο δάπεδο (tanktop dunnage) για τα ελαφριά
σχετικά φορτία πρέπει να είναι από μαλακό ξύλο
(soft boards π.χ. ιτιά, πεύκο, λεύκα, έλατο κ.λπ.) και
όχι από σκληρό (hard wood π.χ. οξιά, βαλανιδιά,
σφεντάμι, κ.λπ.). Το μαλακό ξύλο προτιμάται διότι
αυξάνει την τριβή και έτσι επιτυγχάνεται ένας από
τους βασικούς σκοπούς για τον οποίο χρησιμοποιείται. Δεν πρέπει όμως πάντα όλα τα ξύλα που χρησιμοποιούνται στην επίστρωση να είναι μαλακά. Τα
πολύ μαλακά ξύλα δεν είναι ιδανικά μόνα τους για
επίστρωση μεταξύ μιας βαριάς μονάδας φορτίου και
δαπέδου (π.χ. του καταστρώματος ή του πυθμένα
του κύτους). Είναι γνωστό ότι όσο πιο μαλακό είναι
το ξύλο τόσο πιο φτηνό είναι, έτσι οι στοιβαδόροι
χρησιμοποιούν τα φτηνότερα, ανάλογα βέβαια και
με τις οδηγίες που έχουν. Τα ξύλα (σανίδες ή δοκάρια) είναι πιο ανθεκτικά όταν τοποθετούνται διπλά στο δάπεδο και όταν η δύναμη (το βάρος) του
φορτίου που στηρίζεται σ’ αυτά είναι κάθετη προς τα
«νερά» (grain, fibres) του ξύλου (εγκάρσια θλίψη)1
(οι στρωτήρες σιδηροδρόμων δέχονται εγκάρσια
θλίψη). Όταν όμως τα «νερά» του ξύλου είναι στην
ίδια κατεύθυνση με τη δύναμη που ασκεί το φορτίο,
τότε το ξύλο δέχεται αξονική θλίψη (αξονική θλίψη
παρατηρούμε στα υποστηρίγματα υποστέγων, γιατί
εκεί η σχέση μήκους/διαμέτρου έχει σημασία και είναι γνωστό πως υποστηρίγματα μικρής σχετικά διαμέτρου αλλά μεγάλου μήκους λυγίζουν).
1

2) Ως προς το σχήμα της, η ξυλεία επιστρώσεως διαφέρει ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο
χρησιμοποιείται. Έτσι τα συνήθη σχήματα της ξυλείας επιστρώσεως προσδιορίζουν και αυτά τον τύπο
της. Έχομε λοιπόν τους εξής τύπους ως προς το σχήμα τους:
α) Τα ράφια (shelves) (από σανίδες, μαδέρια, τάβλες), των οποίων το πάχος διαφέρει ανάλογα με τη
χρήση και τις οδηγίες. Χρησιμοποιούνται και μεταξύ
του φορτίου και των ελασμάτων του hopper ή του περιβλήματος του πλοίου ως πλευρική επίστρωση προστασίας (στην Άπω Ανατολή χρησιμοποιούνται και
κοντάρια μπαμπού αλλά πολλά μαζί) ή μεταξύ του
ίδιου του φορτίου ως ενδιάμεση επίστρωση, αλλά και
διπλά μεταξύ φορτίου και πατώματος ως επίστρωση
δαπέδου όπου το μήκος τους θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από αυτό της βάσεως του φορτίου.
β) Οι πάσσαλοι, τα δοκάρια (�����������������
square-woods/timber, poles), των οποίων το πάχος διαφέρει ανάλογα
με τη χρήση και τις οδηγίες. Χρησιμοποιούνται για
ασφάλιση του φορτίου στη θέση που έχει τοποθετηθεί
(π.χ. ως ορθοστάτες), διαγώνια ή οριζόντια αντιστηρίγματα, στο σφήνωμα του φορτίου (π.χ. μεταξύ δύο
κιβωτίων ή ρόλλων) και στη συμπλήρωση των κενών,
στο πάτωμα κάτω από το φορτίο, αλλά και μεταξύ των
νομέων ως επίστρωση πλευρικής προστασίας.
γ) Οι σφήνες (wedges), που είναι δύο τύπων, οι
ορθού τριγωνικού πρίσματος (square angled wedge)
και με μυτερό κωνικό σχήμα (sharp tapered
wedge����������������������������������������
). Οι πρώτες έχουν βάσεις σε σχήμα ορθογωνίου τριγώνου με γωνίες 30ο, 60ο και 90o, φτιάχνονται κόβοντας μακριά παραλληλεπίπεδα δοκάρια
και χρησιμοποιούνται για να σφηνώνουν φορτία που
έχουν κυλινδρικό σχήμα. Η σφήνα τριγωνικού πρίσματος με κωνικό σχήμα αν τη δει κάποιος από το
πλάι, έχει σχήμα ισοσκελούς τριγώνου.
δ) Οι ροδέλες ή δίσκοι (timber discs) που είναι κομμένες από μικρής διαμέτρου στρογγυλούς
κορμούς δένδρων. Χρησιμοποιούνται κυρίως στη
Βραζιλία ως επίστρωση δαπέδου και διαχωρισμού
(bottom ή separation dunnage) σε ημιτελείς πλάκες
μετάλλου (steel slabs) που φορτώνονται πάντα στον
πυθμένα του κύτους. Αν ελαφρύτερες (μικρότερων
διαστάσεων) πλάκες φορτωθούν η μία επάνω στην
άλλη θα υπάρχουν ανάμεσά τους δίσκοι. Για την

Σ
 ε «εγκάρσια θλίψη» η αντοχή του ξύλου είναι 10-15 φορές μικρότερη σε σύγκριση με την «αξονική θλίψη», γι’ αυτό ειδικά οι
σανίδες τοποθετούνται διπλές στο δάπεδο, αλλά ενδιαφέρει πολύ και η διάτμηση και σε «εγκάρσια διάτμηση» η αντοχή του ξύλου
είναι 3-4 φορές μεγαλύτερη από την «αξονική διάτμηση».
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έχμαση θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος California
Block Stow (CBS). Σ’ αυτήν τη μέθοδο οι πλάκες
μετάλλου φορτώνονται κυρίως κατά το διάμηκες,
μπλοκάρονται και υποστηρίζονται με επίστρωση ξυλείας και οι επάνω μόνο πλάκες δένονται με μεταλλικές ταινίες περιδέσεως.
2.5.3 Μέθοδοι επιστρώσεως.
Η καλύτερη από οικονομικής απόψεως περίπτωση, είναι να μην χρησιμοποιηθεί καθόλου επίστρωση. Στα πλοία που κινούνται με μεγάλες ταχύτητες
και ο χρόνος ταξιδίου ελαττώνεται σημαντικά, στην
προσπάθεια να μειωθούν τα έξοδα αποφεύγεται η
χρησιμοποίηση επιστρώσεως όσο αυτό είναι δυνατόν. Από τεχνικής και οικονομικής απόψεως όταν
φορτώνονται τα εμπορεύματα, προτιμότερο είναι να
στοιβαχτούν φορτίο με φορτίο, αλλά αυτό δεν είναι
πάντα εφικτό. Η επίστρωση είναι συνήθως απαραίτητη στα κύτη φορτίου, αλλά θα πρέπει να γίνεται με
μεγάλη προσοχή.
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επίστρωση των κυτών γενικά είναι ανάλογες με το είδος
του φορτίου, με τον σκοπό για τον οποίο γίνεται, με
τους κανονισμούς αν προβλέπονται για το συγκεκριμένο φορτίο, με την εμπειρία του προσωπικού του
τερματικού σταθμού ή του λιμανιού φορτώσεως ή
των στοιβαδόρων, αλλά και του πλοιάρχου, καθώς
επίσης και με τα μέσα που διατίθενται στο λιμάνι
φορτώσεως για τον τρόπο στοιβασίας του συγκεκριμένου φορτίου.
Κάθε μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επίστρωση έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά
της και πρέπει να αποφασισθεί ποια θα χρησιμοποιηθεί, αφού επί πλέον εκτιμηθούν οι παράγοντες
που θα καθορίσουν αυτήν την απόφαση, δηλαδή:
α) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης
περιπτώσεως.
β) Ο οικονομικός παράγοντας, ο οποίος και ενδιαφέρει περισσότερο τον πλοιοκτήτη ή τον ναυλωτή ή
τον φορτωτή ανάλογα με το ναυλοσύμφωνο, και
γ) το βάρος της επιστρώσεως.
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις μεθόδων που
χρησιμοποιούνται για διάφορα φορτία είναι:

1

α) Η κάθετη επίστρωση με ξυλεία (τα ξύλα ως
προς τη χρήση τους ονομάζονται spar-ceiling)1 ως
πλευρική προστασία σε διάφορα γενικά φορτία. Το
κόστος για την επίστρωση μ’ αυτήν τη μέθοδο θα είναι πολύ μικρότερο απ’ ό,τι αν γινόταν με τη μέθοδο
της τοποθετήσεώς τους κατά το διάμηκες. Οι σανίδες
στη μέθοδο αυτή τοποθετούνται πάνω στους νομείς,
και στα «hoppers», αν υπάρχουν, σε κάποια απόσταση η μία από την άλλη, και εξέχουν πάνω από το
ύψος του φορτίου. Τα άκρα που εξέχουν σε μερικές
περιπτώσεις, αν και δεν είναι πάντα απαραίτητο, συνδέονται μεταξύ τους με άλλες σανίδες, οι οποίες καρφώνονται πάνω σ’ αυτές για να μην πάρουν κλίση
ή πέσουν στο ταξίδι, οπότε και δεν θα εξυπηρετούν
τον σκοπό για τον οποίο τοποθετήθηκαν. Οι κάθετες
σανίδες τοποθετούνται σε αποστάσεις μεταξύ τους,
με αποτέλεσμα να χρειάζονται πολύ λιγότερες. Επί
πλέον, οι κάθετες σανίδες μετά από τη στοιβασία μίας
ή δύο στρώσεων φορτίου είναι δύσκολο να αφαιρεθούν, γιατί πιέζονται από το ίδιο το φορτίο, οπότε δεν
είναι εύκολο για τους εργάτες που δουλεύουν μέσα
στο κύτος να τις χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους τοποθετήθηκαν.
β) Η επίστρωση με ξυλεία μόνο στον πυθμένα του
κύτους (τα ξύλα ως προς τη χρήση τους ονομάζονται
lifts) για φορτία που δεν χρειάζονται άλλη επίστρωση
είναι πιο σημαντική, γιατί προστατεύει τα ευαίσθητα
φορτία από την υγρασία, όπως σακιασμένα φορτία.
(π.χ. καφές, κακάο) ή φορτία σε δεμάτια (π.χ. καπνός, τσάι). Οι σανίδες τοποθετούνται είτε δύο-δύο
μαζί είτε σταυρωτά. Η πρώτη στρώση σανίδων θα
πρέπει να είναι τοποθετημένη στη σωστή διεύθυνση. Αν οι υδροσυλλέκτες βρίσκονται στις πλευρές
του κύτους, τότε η διεύθυνσή τους θα είναι κατά το
εγκάρσιο, ενώ αν οι σεντίνες βρίσκονται πρύμα, η διεύθυνσή τους θα είναι κατά το διάμηκες. Οι σανίδες
που έχουν τοποθετηθεί σταυρωτά (δεύτερη στρώση
επιστρώσεως) θα πρέπει να έχουν μικρές αποστάσεις
η μία από την άλλη.
γ) Η επίστρωση με ξυλεία για ασφάλιση-μπλοκάρισμα (τα ξύλα ως προς τη χρήση τους ονομάζονται
square woods) του φορτίου χρησιμοποιείται στην
περίπτωση μεγάλων μονάδων φορτίου (π.χ. κιβώτια

S
 par-ceiling: Τα παλιά πλοία γενικού φορτίου είχαν στα κύτη «εντερόνεια πλευρών» (αστραγαλίες κύτους) (spar-ceiling, cargo
battens)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
, δηλαδή ξύλα τοποθετημένα στις πλευρές, αφενός για να μην εφάπτεται το φορτίο με τα ελάσματα, αφετέρου για να καθίσταται δυνατή η κυκλοφορία του αέρα. Την ίδια ονομασία (spar-ceiling) έχει και η επίστρωση ξυλείας από σανίδες που τοποθετείται
σήμερα στους νομείς (στις πλευρές) και η οποία θα πρέπει να παραμένει στη θέση της σε όλο το ταξίδι για να προστατεύει το φορτίο,
π.χ. το σακιασμένο φορτίο από την εφίδρωση του πλοίου.
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ή προϊόντα σιδήρου) όταν δεν υπάρχει άλλο φορτίο
να τοποθετηθεί γύρω του.
2.5.4 Δ
 ιάθεση χρησιμοποιημένης επιστρώσεως.
1) Μετά το πέρας της εκφορτώσεως η χρησιμοποιημένη επίστρωση παραμένει στο πλοίο
και απορρίπτεται στη θάλασσα αφού ληφθούν
πρώτα υπόψη οι τοπικοί και διεθνείς κανονισμοί. Η
Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Θαλάσσιας
Ρυπάνσεως από Πλοία (MARPOL 1973/78) στο
Παράρτημα V (Ρύπανση από Απορρίμματα) επιτρέπει την απόρριψη υλικών στοιβασίας και επενδύσεων συσκευασίας που επιπλέουν με την προϋπόθεση
ότι το πλοίο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των
25 ν.μ. από την ακτή, και βεβαίως όταν το πλοίο δεν
βρίσκεται στις Μεγάλες Λίμνες του Καναδά ή σε ειδικές περιοχές, όπου και απαγορεύεται η απόρριψη
όλων των ειδών των απορριμμάτων εκτός των τροφίμων, και αυτών μόνο σε απόσταση μεγαλύτερη
των 12 ν.μ..
Η επιλογή της απορρίψεως στη θάλασσα παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα:
α) Οπωσδήποτε το πλοίο θα πρέπει να διαθέτει
δικά του μέσα φορτοεκφορτώσεως.
β) Οι καιρικές συνθήκες πρέπει να είναι καλές.
γ) Το ταξίδι πρέπει να είναι εκτός των Μεγάλων
Λιμνών ή εκτός ειδικών περιοχών ή στο ταξίδι προς
το επόμενο λιμάνι το πλοίο πρέπει να βρεθεί εκτός
των 25 ν.μ. χωρίς να χρειαστεί να απομακρυνθεί
μόνο και μόνο για να εκτελέσει την εργασία αυτή.
δ) Η επίστρωση δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει
πλαστικά ή άλλα συνθετικά υλικά.
Τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αν
αποφασιστεί η απόρριψη της παλαιάς επιστρώσεως
στη θάλασσα και οπωσδήποτε να έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία, ώστε να μην καθυστερήσει η
εργασία του καθαρισμού των κυτών.
2) Μετά το πέρας της εκφορτώσεως η χρησιμοποιημένη επίστρωση εκφορτώνεται (offloaded) στο λιμάνι εκφορτώσεως: Αυτός είναι ο
καλύτερος τρόπος διαθέσεως, αλλά στα περισσότερα
κράτη κοστίζει αρκετά χρήματα και επί πλέον δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί πάντα, γιατί ίσως να είναι δύσκολο λόγω των κανονισμών της υγειονομικής
υπηρεσίας ή του Υπουργείου Γεωργίας των κρατών.
1

Αν επιτρέπεται η εκφόρτωση, μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Αν πρόκειται για ξυλεία επιστρώσεως, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί από το λιμάνι φορτώσεως
πιστοποιητικό, στο οποίο να αναφέρεται ότι έχει γίνει σ’ αυτήν απεντόμωση, να είναι σφραγισμένη και
να μην φέρει τον φλοιό του ξύλου1.
β) Το λιμάνι στο οποίο θα εκφορτωθεί θα πρέπει
να διαθέτει πρόσβαση και μέσα για τη μεταφορά της
και την αποτέφρωσή της, διότι διαφορετικά το πιο πιθανόν είναι ότι δεν θα γίνει αποδεκτή από τις Αρχές.
γ) Η οικονομική επιβάρυνση για την εκφόρτωση
και μεταφορά της θα πρέπει να συμφέρει τον πλοιοκτήτη ή τον ναυλωτή, ανάλογα με το ποιος είναι
υπεύθυνος να χρεωθεί αυτά τα έξοδα.
δ) Ο πλοίαρχος πρέπει να φροντίζει, ώστε το
πλήρωμά του να είναι ευχαριστημένο παρέχοντάς
του, την επί πλέον αμοιβή που ορίζει η σύμβαση για
την ρίψη μεταχειρισμένης ξυλείας επιστρώσεως στη
θάλασσα. Ο πλοίαρχος συνεκτιμά όλες τις παραμέτρους, όπως και αυτή, με την προϋπόθεση ότι σε
πρώτο πλάνο θα έχει την προστασία των συμφερόντων του πλοιοκτήτη, για σοβαρά βέβαια έξοδα.
2.6 Απόσμηση κυτών. Τρόποι αποσμήσεως.
2.6.1 Απόσμηση κυτών.
Με τον όρο απόσμηση κυτών εννοούμε την βιοαποικοδόμηση των ουσιών, που προκαλούν δυσοσμία.
Τα κύτη φορτίου και οι υδροσυλλέκτες είναι δυνατόν να έχουν αποκτήσει δυσοσμία από ορισμένα
φορτία που αναδύουν οσμές (odorous cargoes) [(π.χ.
τα σκόρδα, τα δέρματα, το ψαράλευρο, τα λιπάσματα ουρίας (urea) (η technical urea είναι άοσμη)].
Επίσης πολύ δυσάρεστη οσμή αναδύουν και άοσμα
καθαρά φορτία (�����������������������������������
odorless)��������������������������
, όπως είναι τα σιτηρά/δημητριακά, τα οποία όταν βραχούν ή δεν είναι αρκετά
ξηρά μουχλιάζουν κατά τη μεταφορά. Η οσμή αυτή
παραμένει για αρκετές μέρες στα κύτη, οπότε θα επηρεαστεί το αμέσως επόμενο φορτίο που πρόκειται να
φορτωθεί.
Ακόμα και αν ένα κύτος μυρίζει ευχάριστα αλλά
έντονα, για παράδειγμα από προηγούμενο φορτίο
αρωμάτων που χύθηκε στο κύτος, δεν πρόκειται να
κριθεί κατάλληλο προς φόρτωση, γιατί υπάρχει φό-

Η σκληρή ξυλεία επιστρώσεως με πιστοποιητικό μπορεί σε μερικά λιμάνια να πωληθεί και να ξαναχρησιμοποιηθεί.
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βος να μεταδοθεί η έντονη οσμή και στο επόμενο ή
στα επόμενα φορτία που θα φορτωθούν στο κύτος
και ειδικά αν αυτά προορίζονται προς βρώση. Επομένως, η βαριά μυρωδιά, δυσάρεστη ή ευχάριστη,
αποτελεί αιτία καθυστερήσεως και απροβλέπτων
εξόδων για τον πλοιοκτήτη, και θα πρέπει να γίνεται
ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, προκειμένου να εξαλειφθεί (απόσμηση).
2.6.2 Τρόποι αποσμήσεως.
Προκειμένου ένα κύτος να καθαριστεί ώστε να
μην αναδύει οσμές, ακολουθούνται οι παραπάνω
τρόποι αποσμήσεως:
α) Αφού καθαριστεί και πλυθεί καλά το κύτος
πρέπει να μείνει ανοικτό, αν αυτό το επιτρέπουν οι
καιρικές συνθήκες.
β) Πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ο μόνιμος μηχανικός αερισμός. Αν δεν διαθέτει το πλοίο σύστημα
μηχανικού αερισμού, πρέπει να ανοιχτούν και οι δύο
ανεμοδόχοι φυσικού αερισμού του κύτους και αν διατίθεται φορητός ηλεκτρικός ανεμιστήρας (φυσούνα)
(blower), να τοποθετηθεί από την κάθοδο για να διοχετευτεί στο κύτος όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα φρέσκου αέρα.
γ) Να χρησιμοποιηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, ειδικά αποσμητικά spray ή στην ανάγκη να
καεί καφές ή απόσταγμα βανίλιας στο κύτος, αν διαθέτει το πλοίο.
δ) Οι υδροσυλλέκτες θα μπορούσαν να ξυστούν,
να καθαριστούν καλά και να βαφούν.
ε) Αν το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι, όπου ο χρόνος είναι περιορισμένος και η οσμή θα καθυστερήσει τη φόρτωση, η απόσμηση μπορεί να γίνει από
εξειδικευμένο συνεργείο με χρησιμοποίηση όζοντος
(τριοξυγόνο. Μοριακός τύπος Ο3). Το μόριο του όζοντος περιλαμβάνει ένα ελεύθερο άτομο οξυγόνου,
το οποίο χημικά είναι πολύ ενεργό. Όταν ένα μόριο
όζοντος οξειδώνει άλλα στοιχεία, απελευθερώνεται
ένα μόριο οξυγόνου, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται για
καθαρισμό της ατμόσφαιρας σε κλειστούς χώρους
και για την αφαίρεση οσμών από φορτία. Τα πλοία
ψυγεία παράγουν όζον με γεννήτριες όζοντος γι’ αυτόν τον σκοπό.
2.7 Καθαριότητα υδροσυλλεκτών.
Οι υδροσυλλέκτες [κουτιά υδροσυλλέκτη, λάκκοι
1

σεντινών (bilge wells)] αποτελούν μικρούς χώρους
που συνήθως βρίσκονται στις πρυμναίες γωνίες, δεξιά και αριστερά στον πυθμένα του κύτους. Οι χώροι
των υδροσυλλεκτών βρίσκονται κάτω από τον πυθμένα του κύτους [(έλασμα της οροφής του διπυθμένου (πανιόλο) (tanktop)] και έχουν ανάλογο βάθος,
μικρότερο όμως από το ύψος του διπυθμένου [βλ.
Παράρτημα 1(θ)]. Αποτελούνται από δύο συνήθως
διαμερίσματα, στο εσωτερικό των οποίων, που βρίσκεται συνήθως κάτω από τις κυματοειδείς φρακτές,
καταλήγει η γραμμή αποστραγγίσεως. Οι γραμμές
που ξεκινούν από το μηχανοστάσιο διέρχονται μέσα
από τα διπύθμενα ή από τη σήραγγα (τουνέλι) (duct
keel) και είναι ξεχωριστές απ’ αυτές των διπυθμένων. Η κάθε γραμμή φτάνει μέχρι το πρυμναίο τέλος
του κάθε κύτους και διακλαδίζεται σε τμήματα, που
καταλήγουν στον δεξιό και αριστερό υδροσυλλέκτη.
Η αναρρόφηση έχει ανεπίστροφο επιστόμιο1 το οποίο
ανοίγει και κλείνει υδραυλικά από το μηχανοστάσιο
ή πολύ σπάνια και μηχανικά από το κατάστρωμα. Η
λειτουργία του ανεπίστροφου επιστομίου πρέπει να είναι πολύ καλή και αποτελεσματική.
Τα νερά από τα φορτία (υγρασία ή διαρροή από
βαρέλια) ή κάποια άλλη διαρροή ή από το πλύσιμο των κυτών καταλήγουν στους υδροσυλλέκτες. Η
απάντληση του νερού γίνεται συνήθως με εκχυτήρα
(τζιφάρι) (βλ. παράγρ. 11.5, σελ. 168) που είναι το
πιο αποτελεσματικό μέσο στην αναρρόφηση μικρών
ποσοτήτων νερού και μάλιστα ακάθαρτου νερού.
Νερό μέσα στο κύτος που δεν μπορεί να αντληθεί
σημαίνει εκτός των άλλων και μείωση της εφεδρικής
πλευστότητας.
Τα σημεία που χρειάζονται προσοχή από απόψεως ασφαλείας είναι τα εξής:
α) Ο σχολαστικός καθαρισμός των υδροσυλλεκτών. Ο καθαρισμός τους πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα που θα γίνει μετά την εκφόρτωση είτε γίνει πλύση των κυτών φορτίου είτε όχι. Εκτός από την
ασφάλεια, οι ακάθαρτοι υδροσυλλέκτες αποτελούν
εστία μολύνσεως του φορτίου είτε από παράσιτα,
είτε από οσμές που αναδύουν τα παλιά χαλασμένα
φορτία (π.χ. τα σιτηρά). Προκαλούν επίσης καθυστερήσεις στη φόρτωση και απρόβλεπτα έξοδα που θα
προκύψουν αν τα κύτη δεν βρεθούν από τον επιθεωρητή κατάλληλα για φόρτωση. Αν οι υδροσυλλέκτες
περάσουν την επιθεώρηση από τύχη ή αμέλεια των

Τα ανεπίστροφα επιστόμια των υδροσυλλεκτών ελέγχονται πριν από κάθε φόρτωση και συντηρούνται κατά τον δεξαμενισμό του
πλοίου, γιατί μπορεί να υπάρχουν φθορές ή το επιστόμιο να παρεμποδίζεται από φορτίο.
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επιθεωρητών, και αναδύουν οσμές ή έχουν παράσιτα, υπάρχει περίπτωση να μολύνουν το επόμενο
φορτίο και οι παραλήπτες να εγείρουν απαιτήσεις.
Στο εσωτερικό διαμέρισμα του λάκκου των υδροσυλλεκτών συγκεντρώνονται σποράκια από φορτία
δημητριακών, γι’ αυτό θα πρέπει να καθαρίζονται με
σχολαστικότητα, γιατί δεν είναι εύκολο να επιθεωρηθούν σωστά. Καλό είναι, αν υπάρχει χρόνος, να απομακρύνονται ενδεχόμενες σκουριές από τον χώρο
των υδροσυλλεκτών και στη συνέχεια ο χώρος αυτός
να βάφεται.
β) Αποτελεσματική αναρρόφηση. Η αποτελεσματική αναρρόφηση αφορά άμεσα στην ασφάλεια
του πλοίου και του πληρώματος και είναι από τα
σπουδαιότερα σημεία που χρειάζονται προσοχή και
προϋποθέτει:
– Ανεμπόδιστη αναρρόφηση με καθαρό φίλτρο
αναρροφήσεως μέσα στον υδροσυλλέκτη, που
πρέπει να είναι απαλλαγμένος από σκουριές, και
τελείως καθαρός, και χρωματισμένος. Κατά τον
καθαρισμό των κυτών τα φίλτρα θα πρέπει να
είναι καθαρά και στη θέση τους. Δεν πρέπει να
αφαιρούνται κατά το πλύσιμο των κυτών, προκειμένου να απαντλούνται ταχύτερα οι υδροσυλλέκτες, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να τοποθετούνται και πρόσθετα φίλτρα (τρυπητά κουτιά) στη
θέση του καλύμματος του υδροσυλλέκτη ή έστω
το τρυπητό κάλυμμα να παραμένει στη θέση του.
Ποτέ δεν πρέπει να μένουν οι υδροσυλλέκτες
χωρίς κάλυμμα, γιατί το τμήμα του σωλήνα από
την αναρρόφηση μέχρι την κεντρική γραμμή,
θα μαζέψει υπολείμματα φορτίου, με αποτέλεσμα να μην γίνεται καλή αναρρόφηση. Αν ένα
τμήμα της γραμμής έχει φράξει από υπολείμματα αυτό γίνεται αντιληπτό απ’ την ταχύτητα και
την ποσότητα απαντλήσεως του νερού.
–Κ
 αλή λειτουργία του ανεπίστροφου επιστομίου
(check valve) μπορεί να γίνει αντιληπτή αν δοκιμαστεί σε λειτουργία χωρίς νερό στον υδροσυλλέκτη (dry sucking only). Αν λειτουργεί σωστά,
θα ακούγεται ο παλλόμενος μεταλλικός ήχος του
ανεπίστροφου επιστομίου. Με το ανεπίστροφο
επιστόμιο επιτυγχάνεται αφενός μεν η απάντληση του νερού που βρίσκεται στο κύτος και το
οποίο καταλήγει στον υδροσυλλέκτη, και αφετέρου αποφεύγεται η είσοδος του νερού από το
μηχανοστάσιο προς το κύτος σε περίπτωση που
από λάθος το νερό αντί να κατευθυνθεί προς τη
θάλασσα κατευθυνθεί προς στα κύτη.
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2.8 Δ
 ιαχωρισμός φορτίων, υλικά διαχωρισμού,
περιγραφή μεθόδων διαχωρισμού.
2.8.1 Διαχωρισμός φορτίων.
Διαχωρισμός φορτίων (separation
������������������������
και segregation) ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία επάνω
στο πλοίο δύο ή περισσότερα εμπορεύματα διαχωρίζονται.
Σύμφωνα με τη SOLAS Κανονισμός VI/1.2 και
2.1-2 ο πλοίαρχος πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
α) Τα διάφορα φορτία που θα φορτώσει είναι συμβατά μεταξύ τους και ότι θα διαχωριστούν επαρκώς.
β) Το φορτίο είναι κατάλληλο για να φορτωθεί
στο πλοίο του, και ότι
γ) το φορτίο μπορεί να φορτωθεί, να στοιβαχθεί
και να ασφαλιστεί με τον απαιτούμενο τρόπο.
Ο πλοίαρχος, ως εκ τούτου, σε εύθετο χρόνο πριν
από τη φόρτωση, βεβαιώνεται ότι έχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το φορτίο. Για τα πλοία
ολικής χωρητικότητας 500 κοχ και άνω, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε ειδικό έντυπο πληροφοριών για το φορτίο.
Ο διαχωρισμός των χύδην ξηρών φορτίων σε μικρές ποσότητες ή των συσκευασμένων γενικών φορτίων σε παρτίδες [δεμάτια (μπάλες) ή δεσμίδες, βαρέλια (ντρούμια), πακέτα κ.λπ.)], γίνεται προκειμένου:
α) Να μην καταστρέψει ή μολύνει το ένα φορτίο
το άλλο από οσμές, σκόνες, διαρροή του φορτίου ή
υγρασία, και
β) να διευκολύνεται η εκφόρτωση και να μην
υπάρξει πρόβλημα λάθους όταν τα φορτία είναι ίδια,
αλλά διαφορετικής ποιότητας, ή ανήκουν σε διαφορετικούς παραλήπτες ή είναι διαφορετικά και προορίζονται για διαφορετικά λιμάνια ή και για το ίδιο
λιμάνι.
Τα ξηρά φορτία που απαιτούν συχνότερα διαχωρισμό είναι τα γενικά φορτία. Τα γενικά φορτία,
σε σύγκριση με τα χύδην φορτία έχουν υψηλότερη
εμπορική αξία ανά τόνο φορτίου, και αυτό αποτελεί
έναν ακόμα λόγο που η μεταφορά τους επιβάλλει
πολύ μεγαλύτερη προσοχή και προσεκτικό διαχωρισμό, όπου αυτός απαιτείται.
Τα γενικά φορτία ταξινομούνται σε κατηγορίες
και σε ομάδες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους,
βάσει των οποίων οι υπεύθυνοι είναι δυνατόν να επιλέξουν ακόμα και τη μέθοδο με την οποία θα πρέπει
να διαχωρίζονται μεταξύ τους.
Οι κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται είναι:
α) Επικίνδυνα (dangerous cargoes).
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β) Ξηρά (dry cargoes).
γ) Υγρά (wet cargoes).
δ) Καθαρά (clean cargoes).
ε) Βρώμικα (dirty cargoes).
στ) Ευπαθή (perishable goods) ή ευαίσθητα
(delicate cargoes) ή φορτία ειδικής μεταχειρίσεως (goods requiring specific treatment).
ζ) Ακριβά και πολύ ακριβά φορτία (valuable
και precious cargoes ή high-value cargoes), που
αποτελούν ξεχωριστή ομάδα, και
η) τα παραπάνω φορτία σε εμπορευματοκιβώτια (Ε/Κ containerized cargo), που είναι η πιο
εξειδικευμένη μορφή μοναδοποιήσεως και που αν
δεν μεταφέρονται με ειδικά κοντεϊνερόπλοια αποτελούν μέρος γενικού φορτίου.
Οι ομάδες στις οποίες ταξινομούνται τα γενικά
φορτία είναι:
α) Τα βιομηχανικά (project cargoes), που γενικά είναι βαριά, ογκώδη και πολλές φορές ευπαθή
(π.χ. υλικά οικοδομής, προϊόντα σιδήρου, μηχανήματα, τμήματα μηχανημάτων). Ανάλογα με τον τύπο
τους μεταφέρονται χύδην σε παρτίδες, αλλά διαχωρισμένα ή μέσα σε Ε/Κ ή συσκευασμένα επάνω σε
σκελετοκιβώτια (crates) ως ανεξάρτητες μονάδες.
β) Τα ημικατεργασμένα βιομηχανικά ή γεωργικά προϊόντα (semi-finished products ή agricultural products) π.χ. ξυλεία, χαρτί, βαμβάκι, σπόροι
σε σακιά πάνω σε παλέτες ή και χύδην σε μικρές ποσότητες με πλοία γενικού φορτίου. Τα φορτία αυτά
χρειάζονται διαχωρισμό μεταξύ τους και δεν πρέπει
να στοιβάζονται κάτω από συσκευασμένα υγρά φορτία. Οι σπόροι συμπεριλαμβανομένων των σιτηρών
μπορούν να φορτωθούν κάτω από άλλα φορτία,
όπως τμήματα μηχανημάτων, ευπαθή φορτία κ.λπ.
αλλά μετά από διαχωρισμό. Χωρίζονται δε σε:
 κάθαρτα ή βρώμικα ξηρά φορτία (π.χ. το
–Α
τσιμέντο), τα οποία μεταφέρονται χύδην ή σε
ανάλογα σακιά παλλετοποιημένα. Η σκόνη που
βγάζουν κατά τη φόρτωση (π.χ. το τσιμέντο)
μπορεί να βλάψει τα άλλα φορτία, και
– καθαρά ξηρά φορτία και ευαίσθητα, τα οποία
είναι πολύ ευπαθή στη σκόνη, στην υγρασία και
στις οσμές και μεταφέρονται χύδην ή συσκευασμένα (π.χ. τα άλευρα). Τα φορτία αυτά πρέπει
να είναι φυσικά διαχωρισμένα μακριά από τα
ακάθαρτα ξηρά φορτία.
γ) Τα χημικά προϊόντα και άλλα τοξικά και επικίνδυνα φορτία, φορτία που αυταναφλέγονται
κ.λπ.. Τα φορτία αυτά συμπεριλαμβάνονται στον Κώ-
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δικα IMDG (κεφ. 6) και φορτώνονται συσκευασμένα
σε βαρέλια ή άλλες ειδικής κατασκευής συσκευασίες.
Αν τα επικίνδυνα φορτία μεταφέρονται χύδην σε μεγαλύτερες ποσότητες συμπεριλαμβάνονται στον Κώδικα
IMSBC (κεφ. 7). Τα επικίνδυνα φορτία είναι ξηρά
ή υγρά που άλλα μπορούν να χαρακτηριστούν βρώμικα και άλλα καθαρά και χρειάζονται οπωσδήποτε
ειδικό διαχωρισμό από τα άλλα φορτία ή μεταξύ τους.
Επισημαίνεται πως πολλά από τα στερεά χύδην φορτία, που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα, χρειάζονται μεγάλη προσοχή στη φόρτωση, στη μεταφορά
και στην εκφόρτωση π.χ. οι φοινικοπυρήνες ως πίτα
(palm kernel, expellers) με UN 2217, που περιέχει
έλαια, υπόκειται σε αυτανάφλεξη και σύμφωνα με τον
IMO κατατάσσεται στην Κλάση 4.2.
Τα εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν επικίνδυνα φορτία παρουσιάζουν δυσχέρειες κατανομής στη
φόρτωση, η οποία θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με
τον Κώδικα IMDG (βλ. παράγρ. 6.6, και 9.8, σελ.
98 και 143).
δ) Τα ευπαθή ή ευαίσθητα φορτία που είναι
κυρίως τρόφιμα (ψάρια, κρέατα, φρούτα κ.λπ.) και
ποτά. Τα τρόφιμα μεταφέρονται με εξειδικευμένα
φορτηγά πλοία-ψυγεία (βλ. Κεφ. 1, σελ. 190). Για τα
κοινά όμως πλοία ως ευπαθή φορτία χαρακτηρίζοναι τα εύθραυστα, τα εύφλεκτα, τα ζωντανά ζώα, τα
φαρμακευτικά και βιολογικά υλικά, το τσάι, το ρύζι,
οι σωλήνες μεγάλης διαμέτρου κ.λπ.. Γενικά λοιπόν
είναι όλα αυτά τα φορτία που επηρεάζονται από ξένες οσμές, αυτά που έχουν ασυνήθιστο σχήμα και
μέγεθος, αυτά που επηρεάζονται από την υγρασία,
από τη σκόνη και που κατά τη μεταφορά τους πρέπει
να παραμένουν σε ορισμένες συνθήκες υγρασίας και
εξαερισμού. Μερικά ευπαθή φορτία εκτός των τροφίμων θα μπορούσαν να φορτωθούν πάνω σε μη
υγροσκοπικά φορτία και φορτία που δεν αναδύουν
οσμές, αλλά χρειάζονται καλό διαχωρισμό.
ε) Τα υγρά φορτία γενικά και τα προϊόντα πετρελαίου, τα οποία μεταφέρονται σε βαρέλια και
χωρίζονται σε καθαρά (π.χ. διαλύτες) και σε βρώμικα ή ακάθαρτα (π.χ. Ηeavy Fuel Οil – HFO). Γενικά
υγρά φορτία κατά τη στοιβασία ονομάζονται όλα τα
υγρά που μεταφέρονται σε συσκευασία (βαρέλια) και
όχι μόνο τα προϊόντα πετρελαίου. Τα φορτία αυτά για
λόγους ασφαλείας πρέπει να μεταφέρονται σε ξεχωριστό χώρο, σ’ ένα μεσαίο κύτος και στο κατάμπαρο.
μεταστ) Φορτία με μεγάλη εμπορική αξία,������
φέρονται συσκευασμένα σε πολύ μικρές ποσότητες,
σε κλειστό ειδικό διαμέρισμα (cargo locker, strong
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room). Τα λιγότερο ακριβά θα μπορούσαν να στοιβαχτούν στα κύτη φορτίου αλλά πολύ καλά προστατευμένα για να μην υπάρχει η δυνατότητα να τα προσεγγίσει κάποιος. Μεγάλη προσοχή/φύλαξη χρειάζεται
κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση και μέχρι την παράδοσή τους στον παραλήπτη, ώστε να μην υπάρξει
έλλειμμα ακόμα και αν είναι αποθηκευμένα μέσα σε
Ε/Κ.
Τα φορτία που είναι επικίνδυνα, ξηρά, υγρά, καθαρά, βρώμικα, ευπαθή ή ευαίσθητα, ακριβά και τα
Ε/Κ με τα ανάλογα φορτία έχουν ταξινομηθεί σε δύο
ακόμα μεγάλες ομάδες, που επίσης βοηθούν στην
ασφαλή μεταφορά τους:
α) Σε συμβατά φορτία, δηλαδή φορτία που δεν
έχουν άμεση επίδραση στα άλλα φορτία που φορτώνονται με την ίδια παρτίδα ή μαζί με άλλες παρτίδες
στον ίδιο χώρο φορτίου, και
β) σε μη-συμβατά φορτία1, δηλαδή φορτία που
απαγορεύεται από τους κανονισμούς να στοιβάζονται
στον ίδιο χώρο φορτίου ή ακόμα και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους ή στο ίδιο Ε/Κ.
Είναι φανερό πως τα μη-συμβατά φορτία λόγω της
ιδιομορφίας και της πολυμορφίας τους χρειάζονται
διαχωρισμό. Τα συμβατά φορτία πιθανόν να χρειαστούν διαχωρισμό αν είναι διαφορετικής ποιότητας
και σε συσχετισμό και με τα λιμάνια φορτοεκφορτώσεως. Τα διαφορετικά χύδην φορτία που φορτώνονται
σε μικρές ποσότητες στο ίδιο κύτος είναι φανερό πως
παρουσιάζουν σημαντικές δυσχέρειες κατανομής στα
πλοία χύδην ξηρών φορτίων ή ακόμα και στα πλοία
γενικού φορτίου. Στην περίπτωση αυτή, αναγκάζονται
οι υπεύθυνοι για τη φόρτωση, όταν πρόκειται να τα
φορτώσουν, να τα διαχωρίζουν οπωσδήποτε μεταξύ
τους ώστε να αποφευχθούν ζημιές κατά τη μεταφορά
τους αλλά και απαιτήσεις (claims).
2.8.2 Υλικά διαχωρισμού.
Τα υλικά επιστρώσεως που χρησιμοποιούνται
στον διαχωρισμό, αλλά και αυτά που χρησιμοποιούνται στη σήμανση διαχωρισμού είναι σε γενικές
γραμμές εκείνα που χρησιμοποιούνται και για τους
διάφορους άλλους λόγους για τους οποίους απαιτείται η επίστρωση. Συνήθως είναι:
α) Ξυλεία για επιφάνειες, κατασκευές τοιχωμάτων.
1

β) Φύλλα κοντραπλακέ.
γ) Διαφανή φύλλα πλαστικού πολυαιθυλένης
τερεφθαλάτης (PET) διαφόρων
����������������������������
χρωμάτων για διαχωρισμό φορτίων διαφόρων λιμανιών εκφορτώσεως.
δ) Ψάθες.
ε) Λινάτσες προστασίας�������������������������
από
������������������������
ιούτη (γιούτα) (ύφασμα διαχωρισμού).
στ) Μεταλλικά ελάσματα (χαλυβδόφυλλα).
ζ) Χαρτί (Roofing paper) (επιτρέπει να περάσει
η υγρασία).
η) Μουσαμάς ή μουσαμάς πλαστικός διαφόρων
χρωμάτων (εξαιρετικά ανθεκτικός και αδιάβροχος.
Χρησιμοποιείται για κάλυψη επιφανειών όταν απαιτείται μεγάλη αντοχή).
θ) Χρώματα μη τοξικά.
ι) Κιμωλίες διαφόρων χρωμάτων.
ια) Λεπτά διχτυωτά με διαφορετικά χρώματα.
ιβ) Δίστροφα σχοινιά (διπλής πλέξεως εμβόλων).
ιγ) Κορδέλες διαφόρων χρωμάτων.
ιδ) Μαρκαδόρους (για χαρτόκουτα και κάσες
εμπορευμάτων).
2.8.3 Περιγραφή μεθόδων διαχωρισμού.
Ο διαχωρισμός των γενικών φορτίων και των χύδην ξηρών φορτίων πραγματοποιείται κυρίως με τις
δύο πρώτες μεθόδους από τις παρακάτω, ενώ αν ο
διαχωρισμός αφορά σε επικίνδυνα φορτία, γίνεται
σύμφωνα με τον Κώδικα IMDG (τρίτη μέθοδος).
Αναλυτικότερα:
α) Πρώτη μέθοδος. Με φυσικό διαχωρισμό
(natural separation),�����������������������������
δηλαδή σε διαφορετικό διαμέρισμα/χώρο φορτίου (διαφορετικό κύτος φορτίου ή
διαφορετικό υπόφραγμα). Υπάρχει και μια τεχνική
διαχωρισμού, που αν και είναι τεχνητός διαχωρισμός
ενός κύτους φορτίου, αναφέρεται ως «φυσικός διαχωρισμός με Ε/Κ». Φορτώνεται πρώτα το φορτίο [συνήθως συμπυκνώματα νικελίου (nickel concentrates)]
και διευθετείται με μπουλντόζα κοντά στην πρωραία
ή πρυμναία φρακτή. Ως διαχωριστικό χρησιμοποιούνται κενά Ε/Κ τα οποία αφού τοποθετηθούν στην
προκαθορισμένη θέση το ένα πάνω στο άλλο (σε 3
tiers) (βλ. Κεφ. 9, σελ. 127), ηλεκτροσυγκολλούνται
μεταξύ τους και στο πανιόλο, για να δημιουργήσουν
ένα εγκάρσιο διαχωριστικό «τείχος».
β) Δεύτερη μέθοδος. Στον ίδιο χώρο φορτίου

 η-συμβατά φορτία είναι αυτά που: (α) ο πρωταρχικός κίνδυνος του ενός είναι μη-συμβατός με τον πρωταρχικό κίνδυνο του άλλου,
Μ
(β) ο πρωταρχικός κίνδυνος του ενός είναι μη-συμβατός με τον δευτερεύοντα κίνδυνο του άλλου, ή (γ) ο δευτερεύων κίνδυνος του
ενός είναι μη-συμβατός με τον δευτερεύοντα κίνδυνο του άλλου. Όλα τα επικίνδυνα φορτία έχουν και κάποιο δευτερεύοντα κίνδυνο.
Για παράδειγμα μία διαβρωτική ουσία έχει ως δευτερεύοντα κίνδυνο να εμφανίζει και τοξικότητα.
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αλλά με τεχνητό διαχωρισμό (technical separation
ή απλά separation) χρησιμοποιώντας την ανάλογη
επίστρωση διαχωρισμού. Τα φορτία φορτώνονται σε
στρώσεις, δηλαδή το ένα πάνω στο άλλο, αν είναι χύδην και σχετικά ελαφριά όπως τα σιτηρά, τα λιπάσματα
ή γενικά φορτία ή σιδηροδοκοί, σωλήνες κ.ά.. Το διαχωριστικό θα είναι το ανάλογο με τα φορτία.
Αναφέρονται παρακάτω παραδείγματα μεθόδων
τεχνητού διαχωρισμού:
– Τα στερεά χύδην φορτία διαφορετικών ποιοτήτων
ευπαθών ή ακριβών εντός του ίδιου κύτους διαχωρίζονται διαγώνια με το βαρύτερο φορτίο κάτω
και το ελαφρύτερο επάνω π.χ. σιδηρομαγκανέζα
κάτω και βερμικουλίτης σε φυσική κατάσταση
επάνω, όπου η διαχωριστική κατασκευή του προστατευτικού περιβλήματος είναι μεταλλικά ελάσματα (cocoon) (σχ. 2.8α) ή γερή ξυλοκατασκευή
καλύπτοντας το ένα το άλλο ερμητικά. Η τεχνική
του «ερμητικού διαχωρισμού» κοστίζει, γιατί
πρέπει να «εγγυάται» ότι οι διαφορετικές ποιότητες φορτίων δεν θα αναμειχθούν σε καμία περίπτωση κατά τη διάρκεια του ταξιδίου και δεν θα
μετακινηθούν κατά την εκφόρτωση. Τα ελάσματα
θα πρέπει να ηλεκτροσυγκολληθούν μεταξύ τους
και επιπροσθέτως να σφραγιστούν στις ραφές της
κολλήσεως με ειδική ταινία.
Άλλη τεχνική διαχωρισμού για μεγάλης πυκνότητας φορτία όπως τα μεταλλεύματα/συμπυκνώματα είναι ο «διαχωρισμός υπό γωνία» (angled
separation). Χρησιμοποιούνται και εδώ μεταλλικά
ελάσματα και ειδικές τεχνικές διευθετήσεως του
φορτίου (σχ. 2.8β).
–Ε
 ναλλακτικός πιο οικονομικός διαχωρισμός στερεών χύδην φορτίων σε μικρές ποσότητες, γίνεται
με την τεχνική φακέλου με πολυαιθυλένιο ή διαχωρισμός σωρού φορτίου χύδην (Polythene
Envelope Separation ή Bulk Lumped separation)
(σχ. 2.8γ). Το πολυαιθυλένιο τοποθετείται στο δάπεδο του κύτους πριν τη φόρτωση της παρτίδας του
φορτίου και στη συνέχεια καλύπτεται ο σωρός (το
λοφάκι) που σχηματίζει το φορτίο με το υπόλοιπο
πολυαιθυλένιο το οποίο στο τέλος σφραγίζεται με
ειδική ταινία. Μετά τον έλεγχο του διαχωριστικού
αρχίζει η φόρτωση του άλλου φορτίου.
– Κατακόρυφος διαχωρισμός με μεταλλικά
ελάσματα (χαλυβδόφυλλα) τοποθετημένα οριζοντίως για σχετικά ελαφριά και ακριβά κοκκιώδη
φορτία (σχ. 2.8δ). Αφού διευθετηθεί το φορτίο,
τοποθετείται στην επιφάνειά του μουσαμάς ή πολυαιθυλένιο. Στη συνέχεια τοποθετούνται εγκάρ-
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σια ή κατά το διάμηκες τα μεταλλικά ελάσματα,
τα οποία ενώνονται με ειδική κόλλα και έπειτα
με ειδική αυτοκόλλητη ταινία. Η τεχνική αυτή
παρότι κοστίζει, «εγγυάται» πως τα φορτία δεν
θα αναμειχθούν στο ταξίδι.
– Κατακόρυφος διαχωρισμός με διαχωριστικά υφάσματα τοποθετημένα οριζοντίως π.χ.
λινάτσα προστασίας από γιούτα.

Σχ. 2.8α
Διαγώνιος ερμητικός διαχωρισμός με μεταλλικά ελάσματα.

Σχ. 2.8β
Διαχωρισμός υπό γωνία με μεταλλικά ελάσματα.

Σχ. 2.8γ
Διαχωρισμός τύπου φακέλου με πολυαιθυλένιο.
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Σχ. 2.8δ
Κατακόρυφος διαχωρισμός με μεταλλικά ελάσματα.

Τα φύλλα της λινάτσας διατίθενται συνήθως σε
ρολά 183 cm ύψος των 50 m, τα οποία μπορεί να ραφτούν μεταξύ τους εκ των προτέρων, για να καλύψουν
την επιφάνεια του φορτίου. Χρησιμοποιείται κυρίως
για σακιασμένα φορτία ή για σιτηρά χύδην (σχ. 2.8ε).
–Τ
 α σιτηρά ή οι ζωοτροφές διαχωρίζονται με διαχωριστικό από απλά φύλλα πλαστικού πολυαιθυλένης, υφαντό πολυπροπυλένιο, μουσαμά
ή πλαστικό μουσαμά (tarpaulin/tarp) ή λινάτσα
(burlap) ή χαρτί για στέγες. Πιο ανθεκτικός τρόπος είναι ο διαχωρισμός τύπου «Kobe» με
υφαντό πολυπροπυλένιο και με δύο στρώματα
κοντραπλακέ 4′ × 8′ πάχους ½″ ή ¾″, το ένα πάνω
από το διαχωριστικό και το δεύτερο πάνω από το

πρώτο με μερική επικάλυψη περί τα 8 cm και καρφωμένα. Τα κοντραπλακέ θα πρέπει να κόβονται
στις πλευρές, ώστε να εφαρμόζουν ακριβώς μεταξύ των νομέων και πλώρα ή πρύμα μεταξύ των
κυματοειδών φρακτών. Το κοντραπλακέ μπορεί
να αντικατασταθεί με σανίδες ξυλείας.
Στην περίπτωση πάντως της δεύτερης μεθόδου
(τεχνητού διαχωρισμού), όσο καλός και αν είναι ο
διαχωρισμός δεν εξασφαλίζει 100% την αποφυγή
ζημιών στα φορτία. Γι’ αυτόν τον λόγο, αν αυτά είναι
φορτία που δεν πρέπει να φορτωθούν στο ίδιο κύτος
π.χ. τα μη-συμβατά, η προσπάθεια τεχνητού διαχωρισμού πρέπει να αποφεύγεται, αν αυτό είναι δυνατόν.
Για παράδειγμα, αν φορτωθεί χαρτί ή χαρτοπολτός

Σχ. 2.8ε
Κατακόρυφος διαχωρισμός με λινάτσα προστασίας.
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στις δικές τους συσκευασίες και όχι μέσα σε Ε/Κ, στο
ίδιο κύτος με ψαράλευρο ή άλλο φορτίο που έχει βαριά μυρωδιά, θα προκληθεί οπωσδήποτε βλάβη στο
χαρτί. Επίσης, στην περίπτωση που φορτωθούν μικρές ποσότητες, π.χ. χύδην πετρελαϊκός οπτάνθρακας
(petroleum coke) και πάνω από αυτόν πίτα βαμβακόσπορου (cottonseed cake), ακόμα και μετά από πολύ
καλό διαχωρισμό η υγρασία του πρώτου φορτίου θα
δημιουργήσει εφίδρωση στο δεύτερο φορτίο.
γ) Τρίτη μέθοδος: Η τρίτη μέθοδος είναι ο φυσι-

κός διαχωρισμός-απομόνωση (���������������������
segregation����������
) που ορίζει ο Κώδικας IMDG για τα συσκευασμένα φορτία
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται
σε Μονάδες Μεταφοράς Φορτίου (Cargo Transport
Unit – CTUs������������������������������������
), δηλαδή κυρίως σε E/K σε κοντεϊνερόπλοια και οχήματα σε πλοία Ro-Ro (πίν. 2.8),
αλλά και ο Κώδικας IMSBC για τα χύδην επικίνδυνα φορτία. Με τη μέθοδο του διαχωρισμού-απομονώσεως ορισμένα επικίνδυνα φορτία δεν διαχωρίζονται απλά για να μην βλάψει το ένα το άλλο.

Πίνακας 2.8
Πίνακας διαχωρισμού CTU σε πλοία Ro/Ro.
Απαιτήσεις
διαχωρισμούαπομονώσεως

Οριζόντια
Κλειστό έναντι κλειστού

Μακριά από

Διαχωρισμένα
από

Διαχωρίζεται
από ένα πλήρες διαμέρισμα
ή αμπάρι

Διαχωρίζεται κατά το
διάμηκες με
παρεμβολή
ενός πλήρους
διαμερίσματος
ή αμπαριού

Κλειστό έναντι ανοικτού

Ανοικτό έναντι ανοικτού

Επί του
καταστρώματος

Επί του
Υπό το
καταστρώμακατάστρωμα
τος

Υπό το
κατάστρωμα

Επί του κατα- Υπό το κατάστρώματος
στρωμα

Πλώρα και
πρύμα

Χωρίς
περιορισμό

Χωρίς
περιορισμό

Χωρίς
περιορισμό

Χωρίς
περιορισμό

Τουλάχιστον
3m

Τουλάχιστον
3m

Εγκάρσια
(ή κατά το
εγκάρσιο)

Χωρίς περιΧωρίς
ορισμό
περιορισμό

Χωρίς
περιορισμό

Χωρίς
περιορισμό

Τουλάχιστον
3m

Τουλάχιστον
3m

Πλώρα και Τουλάχιστον
6m
πρύμα

Τουλάχιστον
Τουλάχιστον
Τουλάχιστον
Τουλάχιστον
6m ή
6 m ή μία φρά6m
6m
μία φράκτη
κτη

Τουλάχιστον
12 m ή
μία φράκτη

Εγκάρσια
(ή κατά το
εγκάρσιο)

Τουλάχιστον
Τουλάχιστον
Τουλάχιστον
Τουλάχιστον
3m ή
6 m ή μία φρά3m
6m
μία φράκτη
κτη

Τουλάχιστον
12 m ή
μία φράκτη

Τουλάχιστον
3m

Τουλάχιστον
Πλώρα και Τουλάχιστον
Τουλάχιστον
24 m + κατάπρύμα
12 m
24 m
στρωμα

Τουλάχιστον
24 m + κατάστρωμα

Εγκάρσια
(ή κατά το
εγκάρσιο)

Τουλάχιστον
24 m + κατά- Απαγορεύεται Απαγορεύεται
στρωμα

Τουλάχιστον
Τουλάχιστον
Τουλάχιστον
24 m + κατά12 m
24 m
στρωμα

Τουλάχιστον
36 m

Δύο καταστρώματα ή δύο
διαφράγματα

Δύο φράκτες
Τουλάχιστον
τουλάχιστον
48 m συμπεριΠλώρα και Τουλάχιστον
Τουλάχιστον
Τουλάχιστον
36 m + δύο
λαμβανομένων
Απαγορεύεται
πρύμα
36 m
36 m
48 m
καταστρώδύο διαφραγματα
μάτων
Εγκάρσια
(ή κατά το
εγκάρσιο)

ΑπαγορεύΑπαγορεύΑπαγορεύεται
εται
εται

Απαγορεύεται Απαγορεύεται Απαγορεύεται

Σημείωση: Όλες οι φρακτές και τα καταστρώματα θα πρέπει να είναι υδατοστεγή και πυρανθεκτικά.
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Απομονώνεται όμως τελείως το ένα από το άλλο
με κάποιο οριζόντιο ή κατακόρυφο μόνιμο διαχωριστικό (κατάστρωμα ή φρακτή) ή στοιβάζονται σε
κάποια απόσταση μεταξύ τους, την οποία καταλαμβάνει κάποιο άλλο φορτίο ή παρεμβάλλονται ένα ή
δύο πλήρη διαμερίσματα οριζόντια (κύτη) ή κατακόρυφα (υποφράγματα). Ο διαχωρισμός των φορτίων
αυτής της μεθόδου γίνεται ανάλογα με τις ιδιότητες
του επικίνδυνου φορτίου, αν το φορτίο μεταφέρεται
χύδην ή συσκευασμένο και τον τύπο του πλοίου π.χ.
κοινά κοντεϊνερόπλοια ή κοντεϊνερόπλοια χωρίς
καλύμματα κυτών, οχηματαγωγά (Ro-Ro) ή πλοία
γενικού φορτίου με υποφράγματα. Ο διαχωρισμός
στα κοντεϊνερόπλοια και στα φορτηγά οχηματαγωγά
γίνεται με τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
2.9 Λ
 όγοι που επιβάλλουν τη σήμανση των
φορτίων.
Ο λόγος και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η
σήμανση των φορτίων που φορτώνονται σε πλοία
γενικού φορτίου, πλοία ξηρού φορτίου πολλαπλών
χρήσεων, μικρά σχετικά πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων κ.ά. είναι συγκεκριμένος και ανάλογος
του σκοπού που εξυπηρετεί. Η σήμανση χωρίζεται
σε δύο βασικές κατηγορίες:
α) Σήμανση-αναγνώριση ή σήμανση-πληροφόρηση. Για τα περισσότερα από τα συσκευασμένα
φορτία υπάρχει η ανάγκη να φέρουν στη συσκευασία κάποιες πινακίδες. Οι αυτοκόλλητες πινακίδες
με τα ανάλογα σχήματα (σύμβολα) (π.χ. μια καδένα
κάθετη που καταλήγει σε ένα βελάκι ή χωρίς βελάκι
και σημαίνει «η αρτάνη εδώ», μια ομπρέλα με σταγόνες βροχής από πάνω που σημαίνει «κρατήστε το
στεγνό») ή/και με λέξεις (π.χ. τόπος και λιμάνι προορισμού, διαστάσεις του πακέτου σε εκατοστά κ.λπ.)
πληροφορούν αυτούς που θα χειριστούν το συσκευασμένο φορτίο κυρίως για τους κύριους κινδύνους
κατά τη μεταφορά ώστε να αποφευχθούν λάθος χειρισμοί, ατυχήματα, εσφαλμένη παράδοση, απώλεια
βάρους και όγκου ακόμα και Τελωνειακά πρόστιμα.
Χρησιμοποιούνται συνήθως πινακίδες τυποποιημένες του Βρετανικού Οργανισμού Τυποποιήσεως
(British Standards Institution)�������������������
του Διεθνούς Οργα1

νισμού Προτύπων (International
�������������������������������
Standard Organization – ISO) ή άλλων οργανισμών.
Στα επικίνδυνα φορτία1 γίνεται υποχρεωτικά σήμανση με ετικέτες������������������������������
που
�����������������������������
ορίζει ο Κώδικας IMDG άλλες σημάνσεις και πινακίδες. Επίσης υπάρχουν και
ειδικές πινακίδες πορτοκαλί χρώματος της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR, που χρησιμοποιούνται στις
διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (βλ. παράγρ. 6.4, σελ. 96 και Παράρτημα 2).
β) Σήμανση-διαχωρισμού (μαρκάρισμα). Όταν
φορτώνονται στο πλοίο διαφορετικές παρτίδες του ίδιου φορτίου (π.χ. πακεταρισμένη ξυλεία, σωλήνες, σιδηροδοκοί κ.λπ.) και προορίζονται να εκφορτωθούν
σε διαφορετικά λιμάνια εκφορτώσεως ακόμα και για
τον ίδιο παραλήπτη ή για διαφορετικό παραλήπτη
του ίδιου λιμανιού εκφορτώσεως κ.λπ., θα πρέπει
να γίνεται «σήμανση-διαχωρισμού». Αυτή είναι μια
πρακτική, ώστε να αποφευχθούν έξοδα για τεχνητό
διαχωρισμό, όταν δεν είναι απαραίτητος ιδιαίτερος
διαχωρισμός, αλλά απλά η εύκολη αναγνώριση των
παρτίδων. Με τη «σήμανση-διαχωρισμού» μπορούν
οι στοιβαδόροι στην εκφόρτωση να ξεχωρίζουν εύκολα τις παρτίδες και να αποφευχθούν τα λάθη. Η
εκφόρτωση φορτίου σε ένα λιμάνι που προορίζεται
για άλλο θα έχει ως αποτέλεσμα οι παραλήπτες, οι
οποίοι δεν θα το παραλάβουν, να εγείρουν απαιτήσεις κατά του μεταφορέα.
Η σήμανση-διαχωρισμού γίνεται με διάφορους
τρόπους όπως διαφορετικού χρώματος πλαστικές
κορδέλες ή με μη-τοξικά χρώματα/νερομπογιές στην
επάνω επιφάνεια της παρτίδας που θα καλυφθεί ή
με διαφορετικού χρώματος συσκευασία. Το χρώμα
είναι συνήθως αυτό που έχει ορισθεί επίσημα για το
λιμάνι ή αυτό που έχει αυθαίρετα οριστεί στο σχέδιο
φορτώσεως για την κάθε μία παρτίδα.
Ακόμα και στα πλοία χύδην ξηρών φορτίων επιβάλλεται κάποια σήμανση γνωστή ως σήμανση-προειδοποίηση. Στις παρτίδες χύδην ξηρών φορτίων
(π.χ. ζωοτροφές), όπου πολλές φορές φορτώνονται
στο ίδιο κύτος διαφορετικά φορτία ή ποιότητες, γίνεται τεχνητός διαχωρισμός (βλ. παράγρ. 2.8, σελ. 24
και σχ. 2.9) και συγχρόνως «σήμανση-προειδοποίηση». Αυτή είναι μια πρακτική με σκοπό να αποτρέψει
την ανάμειξη των φορτίων κατά την εκφόρτωση και
δεν εφαρμόζεται φυσικά στο χύδην φορτίο αλλά στα

 ια τα επικίνδυνα φορτία (Ε.Φ.) απαιτείται ιδιαίτερη σήμανση. Η σήμανση των επικίνδυνων φορτίων σκοπό έχει αφενός την πληΓ
ροφόρηση για τον κύριο κίνδυνο κάθε φορτίου ξεχωριστά και αφετέρου τις σωστές διαδικασίες φορτώσεως-στοιβασίας και φυσικού
διαχωρισμού-απομονώσεως, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα.

Metafora_Fortion.indb 30

13/1/2016 2:26:27 μμ

31
διαφράγματα ή/και στους νομείς. Ο τεχνητός διαχωρισμός έχει συγκεκριμένες πρακτικές: Η παρτίδα με
τη μεγαλύτερη γωνία αναπαύσεως, όπως τα δημητριακά, θα πρέπει να φορτωθεί κάτω από αυτή που έχει
μικρότερη γωνία αναπαύσεως π.χ. οι τροφές πτηνών.
Αν ο διαχωρισμός γίνει στο ύψος των δεξαμενών
TSTs (Top Side Tanks) (αν είναι δυνατόν πρέπει να
αποφεύγεται) θα πρέπει, πριν τοποθετηθεί το διαχωριστικό κάλυμμα (υφαντό πολυπροπυλένιο, φύλλα
πολυαιθυλένης), να διευθετηθεί το φορτίο ελαφρά
υψωμένο στα πλαϊνά. Αν ο διαχωρισμός γίνει κάτω
από τα επικλινή ελάσματα των TSTs, δηλαδή σε όλο
το πλάτος του κύτους, η διευθέτηση θα γίνει με το
φορτίο υψωμένο ελαφρά στο κέντρο, επειδή εν πλω
το κάτω φορτίο θα «καθίσει» στο κέντρο και όχι στα
πλαϊνά. Μετά από τον τεχνητό διαχωρισμό μετρείται
η απόσταση της επιφάνειας του φορτίου από το χείλος
του κουβουσιού στο κατάστρωμα (ullage) (βλ. υποσημείωση 2,
�������������������������������������������
σελ. 153��������������������������������
) από τρία σημεία της κάθε πλευράς (άκρα και μέση). Με αυτά τα ullages θα σχεδιαστεί ένα σκαρίφημα, το οποίο θα συνοδεύει το σχέδιο
στοιβασίας ή φορτώσεως για καλύτερη πληροφόρηση των στοιβαδόρων στο λιμάνι εκφορτώσεως.
Έπειτα προγραμματίζεται η σήμανση (μαρκάρισμα).
Μαρκάρονται δηλαδή με μη-τοξικό χρώμα οι φρακτές πλώρα και πρύμα και οι πλευρές, φτιάχνοντας
κατά διαστήματα κάθετες λωρίδες ενός τουλάχιστον
μέτρου περίπου. Με τα ullages ο αξιωματικός και οι
στοιβαδόροι θα παρακολουθούν την εκφόρτωση, ο
δε χειριστής της αρπάγης (χούφτας, γκράμπας) που
θα εκφορτώσει το κύτος και ο άνθρωπος που θα τον
καθοδηγεί (signaler) θα γνωρίζουν με τη σήμανση-
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Σχ. 2.9
Τεχνητός διαχωρισμός δύο διαφορετικών παρτίδων σιτηρών
στο ίδιο κύτος φορτίου, με τη μέθοδο διαχωρισμού τύπου
«Kobe». Είναι ασφαλής διαχωρισμός και βοηθάει κατά την
εκφόρτωση του φορτίου με vacuvator (μηχάνημα διαχωρίσεως φορτίου). Μόνο του το πολυαιθυλένιο θα μπορούσε να
αναρροφηθεί από το vacuvator. Η σήμανση-προειδοποίηση
είναι απολύτως απαραίτητη ειδικά αν ο διαχωρισμός δεν
γίνει με τη μέθοδο διαχωρισμού τύπου «Kobe».

προειδοποίηση πότε πλησιάζει το διαχωριστικό κάλυμμα και θα δουλεύουν με προσοχή, ώστε να μην το
καταστρέψουν και αναμειχθούν τα φορτία.
Η σήμανση-προειδοποίηση επιβάλλεται, γιατί αν
από απροσεξία οι στοιβαδόροι του λιμανιού εκφορτώσεως σκίσουν το διαχωριστικό και αναμείξουν τα
φορτία, είναι βέβαιο πως οι παραλήπτες θα εγείρουν
απαιτήσεις κατά του μεταφορέα.
Επισημαίνεται πως σε καμία περίπτωση από μόνη
της η σήμανση δεν εξασφαλίζει απόλυτα τον σκοπό
για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΙΔΡΩΣΕΩΣ

3.1 Ορισμοί.
Οι κυριότεροι όροι και οι ορισμοί, που αφορούν
στον εξαερισμό και στον έλεγχο της εφιδρώσεως είναι οι ακόλουθοι:
α) Κορεσμένος αέρας (Saturated air): «Κορεσμένος αέρας είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αέρας, με τη μέγιστη δυνατή ποσότητα υδρατμών
(υγρασία, H2O ή αεριώδης κατάσταση του νερού)
που μπορεί να διατηρήσει στη θερμοκρασία που έχει
εκείνη τη στιγμή όταν δεν είναι υπό πίεση». Η ποσότητα των υδρατμών που μπορεί να κρατήσει ένας
συγκεκριμένος όγκος αέρα θα αυξηθεί αν αυξηθεί η
θερμοκρασία. Αν όμως ο αέρας ψυχθεί, οι επί πλέον
υδρατμοί θα υγροποιηθούν. Σε ξηρό αέρα η υγρασία
μπορεί να είναι μηδενική, ενώ θα είναι η μέγιστη αν
ο αέρας είναι κορεσμένος.
H μάζα αέρα που περικλείει ένα κλειστό κύτος
φορτηγού πλοίου στη θερμοκρασία που εκείνη τη
στιγμή έχει και που μπορεί να μετρηθεί με ένα απλό
θερμόμετρο, οπωσδήποτε θα περιέχει μια ποσότητα
υδρατμών. Αν οι ανεμοδόχοι του κύτους ανοιχτούν
και εισέλθει στο κύτος αέρας, που έχει μεγαλύτερη
ποσότητα υδρατμών, θα αυξηθεί η ποσότητα αυτή και
κάποια στιγμή θα φτάσει σε ένα σημείο που θα είναι
το μέγιστο που μπορεί να κρατήσει αυτή η μάζα αέρα,
χωρίς οι υδρατμοί να υγροποιηθούν. Τότε λέμε πως
ο αέρας στο κύτος είναι κορεσμένος από υγρασία. Αν
συνεχίσει να εισέρχεται στο κύτος αέρας, οι υδρατμοί
θα υγροποιηθούν. Είναι σαν ένα ποτήρι γεμάτο με
άμμο, στο οποίο αν κάποιος συμπλήρωνε νερό θα
χωρούσε ακόμα κάποια ποσότητα ανάμεσα στους
κόκκους της άμμου μέχρι να κορεστεί, αν όμως συνέχιζε να ρίχνει κι άλλο νερό το ποτήρι θα ξεχείλιζε.
Όταν ο αέρας στο κύτος δεν βρίσκεται σε κατάσταση
κορεσμού, σημαίνει πως δεν περιέχει τη μέγιστη ποσότητα υδρατμών, αλλά κάποια μικρότερη.
β) Σχετική Υγρασία – Σ.Υ. (Relative Humidity – RH): Σχετική υγρασία ονομάζεται ο λόγος της
ποσότητας (μάζας) υδρατμών που περιέχει το μείγμα
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αέρα-υδρατμών προς τη μέγιστη ποσότητα υδρατμών, την οποία ο ίδιος αέρας θα μπορούσε να κρατήσει (στην κατάσταση κορεσμού) υπό τις συνθήκες
θερμοκρασίας και πιέσεως που έχει εκείνη τη στιγμή
(εκφράζεται σε ποσοστό). Ή πιο απλά: «Σ.Υ. ονομάζεται η ποσότητα των υδρατμών που υπάρχει στο αέριο
μείγμα αέρα-υδρατμών σε σύγκριση με την ποσότητα
των υδρατμών που θα μπορούσε να κρατήσει σε μια
ορισμένη θερμοκρασία».
Όταν ακούμε στο δελτίο καιρού ότι ο αέρας μιας
γεωγραφικής περιοχής έχει 50% Σ.Υ., αυτό σημαίνει
πως ο αέρας κρατάει τη μισή ποσότητα υδρατμών απ’
αυτήν που θα τον καθιστούσε κορεσμένο. Αν η Σ.Υ.
του αέρα γίνει 100% (ποσότητα που μπορεί να κρατήσει) και η θερμοκρασία του δεν έχει αλλάξει, χωρίς
να προστεθεί άλλη υγρασία, ο αέρας θα είναι κορεσμένος. Στην κατάσταση αυτή με 100% υγρασία που
μπορεί και κρατάει, αν προσετίθετο και άλλη υγρασία,
τότε θα…«ξεχείλιζε», δηλαδή η κατάσταση αυτή θα
προκαλούσε την υγροποίηση των υδρατμών. Στην
ύπαιθρο, αν μειωθεί λίγο η θερμοκρασία του περιβάλλοντος από κάποια αιτία αντί να προστεθεί υγρασία, οι υδρατμοί που υπάρχουν στον ατμοσφαιρικό
αέρα θα μεταβληθούν σε ομίχλη, βροχή ή δρόσο. Οι
υδρατμοί μεταβάλλονται σε ομίχλη κυρίως την αυγή,
όπου η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι η χαμηλότερη της ημέρας. Στην περίπτωση μεταφοράς
φορτίου, όμως, οι υδρατμοί του ατμοσφαιρικού αέρα
των κυτών φορτίου θα δημιουργήσουν εφίδρωση
στην κατασκευή του πλοίου (ship condensation). Η
υγροποίηση των υδρατμών είναι μεγαλύτερη όταν η
θερμοκρασία είναι υψηλή και στη συνέχεια ελαττωθεί, παρά όταν είναι χαμηλή και στη συνέχεια ελαττωθεί περισσότερο.
γ) Σημείο Δρόσου – Σ.Δ. (Dew Point – DP) ή
Σημείο υγροποιήσεως ή Σημείο Κόρου: Η λέξη
«σημείο» υποδεικνύει τη θερμοκρασία και επομένως
το Σ.Δ. θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «θερμοκρασία δρόσου». Συνεπώς, Σημείο Δρόσου ονομά-
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ζεται η θερμοκρασία εκείνη, μέχρι την οποία μπορεί
να μειωθεί η θερμοκρασία του αέρα χωρίς να πραγματοποιηθεί συμπύκνωση (����������������������
υγροποίηση) (���������
condensation) ή διαφορετικά: «Σ.Δ. ονομάζεται η θερμοκρασία, στην οποία θα μπορούσε να προκύψει πλήρης κορεσμός από μία δεδομένη ποσότητα υγρασίας, άρα η
σχετική υγρασία θα είναι 100%». Η ατμόσφαιρα του
κύτους φτάνει στο Σ.Δ., δηλαδή εκεί που θα πραγματοποιηθεί ο πλήρης κορεσμός της ατμόσφαιρας,
και αυτό θα συμβαίνει πάντα στο σημείο εκείνο της
θερμοκρασίας, στο οποίο κάθε πτώση της θερμοκρασίας θα δημιουργούσε συμπύκνωση των υδρατμών
και σχηματισμό σταγόνων δρόσου.
Στο κάθε Σ.Δ. ο αέρας βρίσκεται στα όριά του και
περιέχει τόση υγρασία, όση είναι ικανός να περιέχει.
Πάνω όμως από το όριο κορεσμού οι υδρατμοί που
συγκεντρώθηκαν στην ατμόσφαιρα θα συμπυκνωθούν. Αν για παράδειγμα αέρας με μεγαλύτερο Σ.Δ.
εισέλθει στην ατμόσφαιρα ενός κύτους, τότε θα συνυπάρξει:
– Νερό σε αέρια φάση, δηλαδή περισσότεροι
υδρατμοί, οι οποίοι θα μειώσουν την ικανότητα
του αέρα να κρατήσει άλλη υγρασία και μερική
ποσότητα υδρατμών θα υγροποιηθεί (θα ενωθούν οι υδρατμοί και θα σχηματίσουν σταγόνες),
οπότε θα πέσουν επάνω σε κάθε επιφάνεια, και
– νερό σε υγρή φάση, γιατί θα δημιουργήσει
εφίδρωση (συμπύκνωμα) σε κάθε κατάλληλη

επιφάνεια φορτίου ή ελασμάτων, στην οποία θα
φτάσει ο αέρας με το μεγαλύτερο Σ.Δ.. Είναι
σαν τους υδρατμούς που παράγονται στο μπάνιο από το ζεστό νερό που σχηματίζουν εφίδρωση στον καθρέφτη και στα τζάμια.
Γι’ αυτό και ο αερισμός των κυτών γίνεται μόνο
όταν το Σ.Δ. του εισερχομένου αέρα είναι χαμηλότερο
από αυτό των κυτών ή της θερμοκρασίας της επιφάνειας του φορτίου.
Σε ένα δείγμα αέρα, όσο μικρότερο είναι το ποσό
της Απόλυτης Υγρασίας1 τόσο μικρότερη είναι η θερμοκρασία του Σημείου Δρόσου.
δ) Ψυχρομετρικός Χάρτης ή Διάγραμμα – Ψ.Δ. (Psychrometric chart): «Ψ.Δ. ονομάζεται
ένα διάγραμμα που αντιπροσωπεύει τις θερμοδυναμικές ιδιότητες του αέρα». Υπάρχουν διάφορα τέτοια διαγράμματα, τα οποία απεικονίζουν τις σχέσεις μεταξύ
των πολλαπλών ιδιοτήτων του αέρα, όπως, της θερμοκρασίας του αέρα, της περιεκτικότητας σε υγρασία,
της Σ.Υ., της ποσότητας της υγρασίας που περιέχει
και του Σ.Δ. της πυκνότητας και ενέργειας. Η κατάσταση του αέρα καθορίζεται απόλυτα στο Ψ.Δ., αν
δοθούν δύο απ’ τα στοιχεία του αέρα, π.χ. η θερμοκρασία των θερμομέτρων υγρού βολβού (wet bulb)
dry����������������������������
bulb�����������������������
���������������������������
). Το Ψυχρομετρικό Διάκαι ξηρού βολβού (�������������������������������
γραμμα (σχ. 3.1α) είναι χρήσιμο για το πλοίο.
ε) Υγρόμετρο (Hygrometer): «Υγρόμετρο ή ψυχρόμετρο είναι το όργανο, με το οποίο μετρείται η υγρα-
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 πόλυτη υγρασία (absolute humidity) ονομάζεται ο λόγος της μάζας των υδρατμών του μείγματος αέρα-υδρατμών προς τον όγκο
Α
του μείγματος αυτού. Βρίσκεται με τη βοήθεια ψυχρομετρικού χάρτη που περιέχει την απόλυτη υγρασία ή με σχετικό πρόγραμμα
στον υπολογιστή, έχοντας τις θερμοκρασίες από τα θερμόμετρα υγρού και ξηρού βολβού ή τη θερμοκρασία από θερμόμετρο ξηρού
βολβού και τη σχετική υγρασία. Μονάδα μετρήσεως της απόλυτης υγρασίας είναι το g/m3 (gram/cubic meter).
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σία». Η υγρασία αποτελεί μέτρο της παρουσίας νερού
στην ατμόσφαιρα του ελεύθερου αέρα ή του κύτους.
Η Σ.Υ. ή και το Σ.Δ. βρίσκονται με διάφορους
τρόπους. Η μέθοδος που περιγράφεται παρακάτω
είναι η πιο απλή και ακολουθείται στα περισσότερα φορτηγά πλοία. Ως όργανο χρησιμοποιείται ένα
ζευγάρι θερμομέτρων, το ένα θερμόμετρο υγρού και
το άλλο ξηρού βολβού, που ονομάζεται Υγρόμετρο ή
ψυχρόμετρο (σχ. 3.1β).

Θερµοκρασία
ξηρού βολβού

Θερµοκρασία
υγρού βολβού

Ξηρός
βολβός

Υγρή γάζα
Δοχείο
απoσταγµένου
νερού

Σχ. 3.1β
Υγρόμετρο γεφύρας.

Το θερμόμετρο υγρού βολβού είναι αυτό που ο
βολβός του είναι καλυμμένος με γάζα, η άκρη της
οποίας βρίσκεται μέσα σ’ ένα πλαστικό δοχειάκι με
αποσταγμένο νερό. Ταυτόχρονα με τη θερμοκρασία
που λαμβάνεται από το θερμόμετρο υγρού βολβού,
λαμβάνεται και η θερμοκρασία από το κανονικό θερμόμετρο ξηρού βολβού. Μ’ αυτές τις δύο θερμοκρασίες βρίσκεται σε σχετικό πίνακα ή στο Ψ.Δ., το Σ.Δ.
(ή η Σ.Υ.) και αυτό μπορεί να γίνει γιατί υπάρχει
πράγματι φυσική σχέση μεταξύ της διαφοράς των
θερμοκρασιών υγρού και ξηρού βολβού. Στον ξηρό
αέρα η εξάτμιση του νερού είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα να προκαλεί μεγάλη ψύξη στην επιφάνεια του
θερμόμετρου υγρού βολβού και έτσι οι ενδείξεις της
θερμοκρασίας των δύο θερμομέτρων να εμφανίζουν
μεγάλη διαφορά. Αντίθετα, στην περίπτωση που ο
ατμοσφαιρικός αέρας είναι υγρός και πλησιάζει να
γίνει κορεσμένος, η διαφορά μεταξύ θερμομέτρων
υγρού και ξηρού βολβού είναι μικρή, και φθάνει να
γίνει μηδενική όταν ο αέρας είναι κορεσμένος, οπό-
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τε δεν παρατηρείται καμία εξάτμιση του νερού στο
θερμόμετρο υγρού βολβού. Το θερμόμετρο υγρού
βολβού ποτέ δεν θα δείξει θερμοκρασία μεγαλύτερη
από το θερμόμετρο ξηρού βολβού. Αν όμως δείξει
την ίδια θερμοκρασία με αυτήν του ξηρού βολβού
τότε η Σ.Υ. θα είναι μικρότερη από 100%, και το
Σ.Δ. ίσως να είναι κάτω από την θερμοκρασία του
θερμομέτρου ξηρού βολβού.
Σε μερικά πλοία στα φορτωμένα κύτη μετρείται
μόνο η θερμοκρασία της επιφάνειας του φορτίου με
ειδικό θερμόμετρο υπερύθρων και το Σ.Δ. της εξωτερικής ατμόσφαιρας από τα θερμόμετρα γεφύρας.
Αυτός ο τρόπος δεν αποτελεί πολύ καλό κριτήριο για
να αποφασιστεί εξαερισμός του φορτίου. Στα περισσότερα πλοία όμως διατίθεται περιστρεφόμενο ψυχρόμετρο (������������������������������������
sling psychrometer ή Mason’s hygrometer���������������������������������������������
) προκειμένου να μετρούνται και οι δύο θερμοκρασίες ταυτόχρονα, που είναι και το σωστότερο. Το
περιστρεφόμενο ψυχρόμετρο (σχ. 3.1γ) αποτελείται
από ένα θερμόμετρο υγρού και ένα ξηρού βολβού
το ένα δίπλα στο άλλο ή τοποθετημένα στην κάθε
πλευρά μιας μικρής επίπεδης ξύλινης ή πλαστικής
επιφάνειας σχήματος λεπτού ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου (πλάκας). Φέρει ένα χερούλι στη μία
μικρή της πλευρά με το οποίο μπορεί να περιστραφεί
όπως μια «ροκάνα». Κρατώντας και περιστρέφοντας
το περιστρεφόμενο ψυχρόμετρο ψηλά πάνω από το
κεφάλι μετά από 15 s ή μέχρι το θερμόμετρο υγρού
βολβού να δώσει σταθερή ανάγνωση, λαμβάνονται
οι ενδείξεις των θερμομέτρων. Οι ενδείξεις ψυχρού
και ξηρού βολβού λαμβάνονται στο ίδιο περιβάλλον
και γρήγορα μέσα και έξω από τα κύτη, δηλαδή στην
ατμόσφαιρα του κύτους, και στη συνέχεια στο κατάστρωμα, δηλαδή στην ατμόσφαιρα έξω από το κύτος
στον ελεύθερο αέρα (free air). Αυτές οι ενδείξεις
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βρεθεί το Σ.Δ.
είτε μέσω Σ.Υ. είτε απευθείας. Πληροφοριακά αναφέρεται πως η Σ.Υ. στον ωκεανό και στο επίπεδο

Σχ. 3.1γ
Περιστρεφόμενο ψυχρόμετρο.
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του κύριου καταστρώματος των φορτηγών πλοίων
είναι πάνω από 80%.
Υπάρχουν επίσης ψυχρόμετρα με μπαταρία (σχ.
3.1δ), τα οποία είναι αξιόπιστα και ακριβείας, θα
πρέπει όμως να μπορούν να λάβουν δείγμα αέρα
και εξ αποστάσεως μέσα από τις ειδικές οπές δειγματοληψίας αερίου (sampling points), που υπάρχουν
στα κουβούσια των στομίων των κυτών.
Με το ψυχρόμετρο λαμβάνονται οι θερμοκρασίες
υγρού και ξηρού βολβού στο κατάστρωμα. Στη συνέχεια βρίσκεται η διαφορά μεταξύ θερμομέτρων υγρού
και ξηρού βολβού και με τη χρήση κατάλληλου πίνακα1, βρίσκεται το Σ.Δ. στο κατάστρωμα. Με τον ίδιο
τρόπο βρίσκεται το Σ.Δ στο κύτος χρησιμοποιώντας
τις θερμοκρασίες υγρού και ξηρού βολβού που
μετρήθηκαν με το ψυχρόμετρο μέσα στο κύτος2. Αυτά
τα στοιχεία (Σ.Δ. στο κατάστρωμα και Σ.Δ. στο κύτος)
μπορούν πλέον να συγκριθούν και να αποφασιστεί αν
θα εξαεριστεί ή όχι το φορτίο για να μην πάθει ζημιά
από την υγρασία. Αν το Σ.Δ. στο κατάστρωμα είναι μεγαλύτερο από το Σ.Δ. μέσα στο κύτος, δεν πρέπει να
γίνει εξαερισμός του φορτίου.

Σχ. 3.1δ
Τύπος ψυχρόμετρου με μπαταρία

3.2 Επεξήγηση συντελεστών εφιδρώσεως.
Τα περισσότερα φορτηγά πλοία, όπως τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων, και τα περισσότερα
πλοία γενικού φορτίου, διαθέτουν σύστημα φυσικού
αερισμού ή και μηχανικού με ηλεκτρικούς ανεμιστήρες. Στον «φυσικό αερισμό» η παροχή φρέσκου αέρα
στο κύτος (αερισμός) εκτοπίζει αέρα που περιέχει
υγρασία από την ατμόσφαιρα του κύτους (εξαερισμός).
Αερισμός και εξαερισμός στα φορτηγά πλοία γίνονται
ταυτόχρονα. Με τον αερισμό-εξαερισμό ή απλά εξαερισμό ή αερισμό (ventilation) γίνεται προσπάθεια
ανανεώνοντας τον αέρα να αποτραπεί η εφίδρωση
μέσα στα κύτη και να ελεγχθούν οι συντελεστές που
την προκαλούν.
Μέσα σ’ ένα φορτωμένο κύτος υπάρχει ατμόσφαιρα (αέρας) και φορτίο ή φορτία. Μεταξύ του αέρα του
κύτους και του φορτίου, αλλά και μεταξύ των φορτίων
του ιδίου κύτους υπάρχει μια συνεχής διεργασία όσο
το πλοίο ταξιδεύει με τα κύτη κλειστά. Η διεργασία
αυτή θα διαπιστωθεί όταν ανοιχτούν τα κύτη, όπου
πιθανόν να παρατηρηθεί εφίδρωση στην επιφάνεια
του φορτίου ή/και στα ελάσματα της κατασκευής του
πλοίου. Φορτία, όπως ευπαθή σιτηρά (π.χ. σόγια,
αραβόσιτος), πιθανόν εν πλω να μαυρίσουν στην επιφάνεια, και να αναδύουν άσχημη μυρωδιά επηρεάζοντας πιθανόν και περισσότερο φορτίο ή άλλο φορτίο.
Η υγρασία θα μπορούσε να προέρχεται από τον αέρα
του κύτους ή/και από το φορτίο ή από τα φορτία του
ίδιου κύτους. Γενικώς η υγρασία στα φορτία οφείλεται συνήθως σε εξαερισμό που δεν έγινε σωστά. Στα
σκληρά σιτηρά, όπως το σκληρό σιτάρι ή άλλο φορτίο, το αποτέλεσμα της διεργασίας μέσα στο κύτος πιθανότατα δεν θα είναι ορατό, αλλά αν γίνει ανάλυση
δείγματος του φορτίου στο χημείο θα παρατηρηθεί
αύξηση της υγρασίας του. Γι’ αυτό σε πολλά φορτία
χύδην λαμβάνονται δείγματα μόλις ανοίξουν τα κύτη
και κατά τη διάρκεια της εκφορτώσεως.
Aν σε φορτίο που δεν χρειάζεται εξαερισμό, όπως
η νιτρική αμμωνία, γίνει εξαερισμός, ακόμα και αν γίνει σωστά είναι μάλλον βέβαιο πως θα δημιουργηθεί
εφίδρωση και αλλαγή του χρώματός της, δηλαδή από

1

 ρόκειται για ένα απλό πινακάκι υπό τον τίτλο «Dew point Temperature Table» ή «Table for finding the Dew Point» (υπάρχει στο
Π
Brown’s Nautical Almanac).
2
Η χρησιμοποίηση του περιστρεφόμενου ψυχρόμετρου μέσα στο κύτος για τον αερισμό του προκαλεί δυσκολίες, διότι:
α) Πρέπει να μπει άνθρωπος μέσα στο κύτος που μπορεί να είναι δύσκολο ή ακόμα και αδύνατο.
β) Πρέπει να λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις για την είσοδο σε κλειστούς χώρους.
γ) Σ
 υχνά γίνεται υποκαπνισμός του φορτίου μετά την φόρτωση ή σφραγίζονται τα κύτη από τους ναυλωτές για να αποκλειστεί η
λαθραία εκφόρτωση μέρους φορτίου και είναι αδύνατον να σπάσουν οι σφραγίδες, ώστε να πραγματοποιηθεί ο αερισμός.
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λευκή που ήταν θα κιτρινίσει. Επίσης θα προκληθεί
οξείδωση/διάβρωση στα ελάσματα, όπου αυτά δεν
είναι χρωματισμένα. Είναι επί πλέον προτιμότερο να
μην γίνει εξαερισμός σε κύτος που γειτνιάζει με ψυγείο, στο οποίο κύτος υπάρχουν φορτία που χρειάζονται και φορτία που δεν χρειάζονται αερισμό ή πολύ
στεγνά φορτία π.χ. γάλα σε σκόνη, διότι έχει αποδειχθεί πως η ζημιά στα φορτία σ’ αυτήν την περίπτωση
θα είναι μικρότερη.
Οι συντελεστές που προξενούν την εφίδρωση στα
κύτη ή στο φορτίο είναι ο κορεσμένος με υγρασία αέρας και η πτώση της θερμοκρασίας του ή η προσθήκη αέρα με μεγαλύτερο Σ.Δ..
Στα πλοία που διαθέτουν μόνο απλό φυσικό εξαερισμό, ο κανόνας είναι:
«Να γίνεται εξαερισμός μόνο όταν το Σ.Δ. στο
κατάστρωμα (στον ελεύθερο αέρα) (free air) είναι χαμηλότερο ή ίσο με το Σ.Δ. των κυτών».
Εξαερισμός δεν πρέπει να γίνεται:
α) Τη νύχτα.
β) Όταν βρέχει �������������������������������
(������������������������������
η παρουσία ομίχλης και η καταχνιά στην ατμόσφαιρα δεν δημιουργούν εφίδρωση,
που θα είχε προκληθεί αν δεν γινόταν αερισμός), και
γ) όταν «σκονίζει» θάλασσα ή πέφτει θάλασσα επί
του καταστρώματος.
Όταν ο καιρός είναι καλός δεν σημαίνει πως πρέπει οπωσδήποτε να γίνει εξαερισμός του φορτίου αν
δεν συγκριθεί πρώτα το Σ.Δ. καταστρώματος και το
Σ.Δ. του κύτους. Πολλές φορές καλός καιρός σημαίνει και υψηλό Σ.Δ.
Πρακτικά αναφέρεται πως:
α) Αν η φόρτωση γίνει σε ψυχρό κλίμα, που σημαίνει πως και το φορτίο θα είναι κρύο, και το πλοίο
θα ταξιδέψει σε θερμότερα κλίματα, δεν πρέπει κατά
κανόνα να γίνει εξαερισμός. Πρέπει όμως παράλληλα να γίνεται ο σωστός έλεγχος. Αν το φορτίο ζεσταθεί και το Σ.Δ. μέσα στα κύτη είναι μεγαλύτερο απ’ το
Σ.Δ. έξω απ’ αυτά θα μπορέσει να γίνει εξαερισμός.
Το ψυχρόμετρο στην περίπτωση αυτή είναι τόσο χρήσιμο για το φορτίο, όσο η πυξίδα για την πορεία και
το σωσίβιο για τον ναυαγό.
1

β) Αν η φόρτωση γίνει σε θερμά κλίματα (τροπικά) και το πλοίο ταξιδέψει σε ψυχρότερα κλίματα
(π.χ. από Β. Βραζιλία για Ευρώπη), θα πρέπει να
γίνει αερισμός-εξαερισμός, γιατί η σιδηροκατασκευή
του πλοίου θα κρυώσει, θα μειώσει τη θερμοκρασία
της ατμόσφαιρας των κυτών και θα δημιουργηθεί
υγρασία στην εσωτερική επιφάνεια των ελασμάτων.
γ) Αν τις μέρες που φόρτωνε το πλοίο, έβρεχε ή χιόνιζε, απατείται να γίνει σωστός αερισμός-εξαερισμός
με συχνή παρακολούθηση του Σ.Δ.. Φορτία όπως ο
αραβόσιτος, η σόγια και τα προϊόντα σιδήρου, αν δεν
έχουν φορτωθεί σε ζεστά κλίματα, δεν θα χρειαστούν
εξαερισμό στο ταξίδι, διότι έχει αποδειχθεί πως η ζημιά από υγρασία, θα είναι μικρότερη από αυτήν που
θα δημιουργούνταν αν γινόταν εξαερισμός. Ο αέρας
μπορεί να παρασύρει στο κύτος φορτίου αλάτι, που
θα προκαλέσει ζημιά στα προϊόντα σιδήρου.
Τα σιτηρά που έχουν φορτωθεί σε θερμά κλίματα
χρειάζονται εξαερισμό, προκειμένου να απαλλαγούν
απ’ την επί πλέον φυσική υγρασία που περιέχουν1
και να ελαττωθεί ο κίνδυνος εφιδρώσεως. Συνήθως
όμως τα σιτηρά φορτώνονται σε ψυχρά κλίματα. Για
παράδειγμα, η σόγια που φορτώνεται στον Αμαζόνιο
ή σε άλλα λιμάνια της Βραζιλίας με ζεστό κλίμα (π.χ.
Santar�m, state of Pará)��������������������������
, ή τα σιτηρά που φορτώνονται στα λιμάνια των ΗΠΑ του κόλπου Μεξικού (U.S.
Gulf) το καλοκαίρι χρειάζονται εξαερισμό. Αν πρέπει
να γίνει εξαερισμός και ο καιρός δεν το επιτρέπει ή
ο εξαερισμός δεν γίνει σωστά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο φορτίο. Γι’ αυτό, θα πρέπει πάντα να
λαμβάνεται υπόψη η περιοχή του ταξιδίου, το είδος
και οι ιδιότητες του φορτίου, όπως και οι καιρικές
συνθήκες συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών της
θάλασσας.
δ) Από ψυχρά κλίματα όπως από τον Καναδά
προς την Καραϊβική τον χειμώνα ή από τον Καναδά τον χειμώνα με φορτίο π.χ. χαρτί για εφημερίδες
(newsprint) προς την Ινδία, δεν χρειάζεται εξαερισμός. Όταν όμως το πλοίο φθάσει στο λιμάνι η θερμοκρασία του φορτίου θα έχει διατηρηθεί χαμηλή

 ενικά τα σιτηρά περιέχουν φυσική υγρασία· προκειμένου λοιπόν σε ένα φορτίο σιτηρών να μειωθεί η κυκλοφορία της υγραΓ
σίας και των επιζήμιων αποτελεσμάτων της, είναι απαραίτητο να μειωθεί η περιεκτικότητα της υγρασίας στο φορτίο. Αυτό θα μειώσει
το ποσοστό της κινήσεως της υγρασίας μέσα στο κύτος χωρίς την εμπορική ζημία που θα μπορούσε να προκληθεί από την ανάπτυξη
της μικροβιολογικής δραστηριότητας. Εναλλακτικά, μπορεί να μειωθεί η θερμοκρασία με ψύξη του φορτίου. Μια μείωση στην
περιεκτικότητα υγρασίας και μείωση της θερμοκρασίας θα μπορούσαν να επιτευχθούν με διέλευση σημαντικής ποσότητας θερμού
αέρα μέσω του φορτίου. Αυτό αν και είναι δυνατόν να γίνει σε ορισμένα σιλό στην ξηρά, στα πλοία δεν γίνεται. Στην πράξη, μόνο
επιφανειακός εξαερισμός μπορεί να γίνει στα bulk carriers για να προσπαθήσει να ελέγξει τις επιβλαβείς περιφερειακές επιπτώσεις
που προκύπτουν από τη «μετανάστευση υγρασίας» των σιτηρών.
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και θα συνεχίζει να είναι μικρότερη από αυτήν του
ατμοσφαιρικού αέρα έξω από το κύτος που έχει μεγαλύτερο Σ.Δ.. Σ’ αυτήν την περίπτωση αμέσως μόλις
ανοίξουν τα κύτη για εκφόρτωση θα συμπυκνωθούν
οι υδρατμοί της ατμόσφαιρας των κυτών και θα πέσουν υπό μορφή βροχής πάνω στο φορτίο. Η βλάβη
στο φορτίο μπορεί να περιοριστεί κάπως αν το κύτος
ανοιχθεί αργά. Τελικά η βλάβη θα είναι μικρότερη
απ’ την εφίδρωση που θα είχε δημιουργηθεί κατά την
διάρκεια του ταξιδίου αν γινόταν εξαερισμός του φορτίου. Επομένως αμέσως και τάχιστα μόλις αρχίσει να
ανοίγει κάθε ένα κύτος θα πρέπει να φωτογραφίζεται
το φορτίο όπου και θα φαίνεται ότι σταγόνες συμπυκνωμένων υδρατμών πέφτουν εκείνη τη στιγμή.
ε) Όταν ο καιρός δεν είναι καλός, δηλαδή βρέχει, έχει ραντιζόμενη θάλασσα (σκόνισμα ή «θάλασσα») (μεγάλο κυματισμό που τα κύματα πέφτουν στο
κατάστρωμα), δεν πρέπει να γίνεται εξαερισμός του
φορτίου, και αυτό θα πρέπει να καταγράφεται στο
ημερολόγιο του πλοίου. Αν ο καιρός είναι καλός τη
νύκτα θα μπορούσε να συνεχίζεται ο εξαερισμός, ο
οποίος συνήθως ξεκινάει στις 08.00 και σταματά στις
17.00. Δεν συνηθίζεται ο εξαερισμός να συνεχίζεται
τη νύκτα, διότι δεν είναι εύκολο να ληφθούν θερμοκρασίες και κατά κανόνα η θερμοκρασία του αέρα
τη νύκτα πέφτει, άρα υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί εφίδρωση.
Τα φορτία χωρίζονται σε ομάδες όταν γίνεται αναφορά στον εξαερισμό αλλά και στις εξής δύο μεγάλες
κατηγορίες:
α) Τα μη-υγροσκοπικά φορτία (Non–hygroscopic cargoes), δηλαδή αυτά που δεν περιέχουν
υγρασία, όπως τα προϊόντα σιδήρου, το γυαλί, τα
μπουκάλια, οι κονσέρβες, οι «χελώνες» μετάλλων
κ.λπ., τα οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να αερίζονται. Αν και τα φορτία αυτά δεν χάνουν βάρος κατά
τη μεταφορά τους (εκτός και αν φορτωθούν βρεγμένα), ούτε βγάζουν ή παράγουν υγρασία, η επιφάνειά
τους παρουσιάζει κίνδυνο εφιδρώσεως όταν η θερμοκρασία τους είναι μικρότερη από αυτήν του περιβάλλοντος. Επομένως και αυτά θα πρέπει να εξαερίζονται κατάλληλα.
Hygroscopic carβ) Τα υγροσκοπικά φορτία (����������������
goes), δηλαδή αυτά που μπορούν να πάρουν και να
δώσουν υγρασία. Τα υγροσκοπικά φορτία περιέχουν
ένα ποσοστό φυσικής υγρασίας (inherent moisture)
[π.χ. αλεύρι (12%), φρέσκια ξυλεία (20%) κ.λπ. ή
αυτή που περιέχουν τα ζώα ή τα λαχανικά]. Επίσης
τα ψάρια, τα δασικά προϊόντα και τα αγροτικά προϊ-
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όντα έχουν σίγουρα κατά τη φόρτωση φυσική υγρασία (ρύζι 12%–14%, αραβόσιτος 11%–14%, καπνός
12%–13%). Έτσι η περιεκτικότητα σε υγρασία των
υγροσκοπικών φορτίων θα μπορούσε να καθορίσει τη σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας μέσα στο
κύτος λόγω της μεγάλης ποσότητας υγρασίας που
περιέχουν σε σχέση με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Μερικές φορές η υγρασία των υγροσκοπικών φορτίων
υπερβαίνει τα αποδεκτά όρια και γίνονται βιολογικά
ασταθή. Κανονικά πριν φορτωθεί ένα τέτοιο φορτίο
η υγρασία που περιέχει θα πρέπει να αναφέρεται σε
σχετικό πιστοποιητικό που οι φορτωτές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον πλοίαρχο, ώστε να βεβαιωθεί αν αυτή είναι εντός των επιτρεπτών ορίων.
Δεν αποκλείεται όμως να μην έχουν δοθεί τα σωστά
χαρακτηριστικά του φορτίου. Πολύ λίγα πλοία διαθέτουν το σχετικό όργανο για να μετρήσουν την υγρασία του φορτίου· έτσι ο πλοίαρχος δεν είναι σε θέση
να γνωρίζει το επίπεδο της υγρασίας στο φορτίο και
αναγκαστικά το αποδέχεται προς φόρτωση στο πλοίο
του. Ο σωστός φυσικός εξαερισμός σε ένα συγκεκριμένο φορτίο κατά τη διάρκεια του ταξιδίου δεν είναι
αρκετός και μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκής για να
αποτρέψει απορρόφηση υγρασίας από το φορτίο. Αν
το φορτίο στην περίπτωση αυτή δεν καταστεί επικίνδυνο για την ασφάλεια του πλοίου και του πληρώματος, που είναι πολύ πιθανό για ορισμένα φορτία που
υγροποιούνται, οι παραλήπτες του φορτίου στο λιμάνι
εκφορτώσεως είναι σχεδόν βέβαιο πως θα εγείρουν
απαιτήσεις. Ακόμα και αν οι παραλήπτες ανήκουν
στην ίδια εταιρεία με τους φορτωτές, οι πρώτοι θα
εξακολουθήσουν να κατηγορούν το πλοίο (τον πλοίαρχο και τελικά τον μεταφορέα) για δικό του λάθος
κατά τη μεταφορά του φορτίου. Ο πλοίαρχος, και σ’
αυτήν την περίπτωση, για να προστατεύσει τα συμφέροντα του πλοιοκτήτη δεν έχει παρά να αποδείξει ότι
έκανε σωστό εξαερισμό. Αυτό μπορεί να το αποδείξει με τον σχετικό πίνακα καταγραφής Σ.Δ. (Record
hold dewpoint)��������������������������������������
(βλ. Παράρτημα�����������������������
3, �������������������
πίν. 1) και τις εγγραφές στο ημερολόγιο του πλοίου. Ο πίνακας και το
ημερολόγιο���������������������������������������
θα δείχνουν πότε άρχισε, πότε σταμάτησε και πότε επαναλήφθηκε ο αερισμός-εξαερισμός,
τις μετρήσεις των σεντινών των κυτών και την επιθεώρηση των κυτών για υγρασία κατά τη διάρκεια του
ταξιδίου, αν αυτό είναι δυνατόν. Κάθε πρόβλημα στο
φορτίο θα πρέπει να το έχει αντιληφθεί ο πλοίαρχος
πριν την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι εκφορτώσεως
και να ενημερώσει το P&I club μέσω των διαχειριστών αν δεν μπορεί να το διορθώσει. Υγροσκοπικό
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και μη-υγροσκοπικό φορτίο δεν πρέπει να φορτώνονται στο ίδιο κύτος.
Πρακτικοί και απόλυτα χρήσιμοι κανόνες που
αφορούν στα υγροσκοπικά και τα μη-υγροσκοπικά
φορτία είναι οι ακόλουθοι:
α) Υγροσκοπικό φορτίο που μεταφέρεται
από ψυχρά σε θερμά κλίματα. Αν το φορτίο είναι
σταθερά κρύο και μεταφέρεται σε θερμό κλίμα δεν
χρειάζεται καθόλου εξαερισμός. Αντίθετα ο εξαερισμός μπορεί να του προκαλέσει ζημιά.
β) Υγροσκοπικό φορτίο που μεταφέρεται
από θερμά σε ψυχρά κλίματα. Εξαερισμός της
επιφάνειας του φορτίου είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί
διότι πρόκειται να προκληθεί εφίδρωση πλοίου.
γ) Μη υγροσκοπικό φορτίο που μεταφέρεται
από ψυχρά σε θερμά κλίματα. Ποτέ δεν θα χρειαστεί εξαερισμός. Θα προκληθεί εφίδρωση φορτίου
αν εισέλθει θερμός και υγρός αέρας στο κύτος και
έρθει σε επαφή με το φορτίο. Στην περίπτωση αυτή
θα πρέπει να παραμείνουν τα καλύμματα των κυτών
και τα εξαεριστικά κλειστά και το φορτίο και ο αέρας
μέσα στο κύτος να θερμανθεί σιγά-σιγά κατά τη διάρκεια του ταξιδίου.
δ) Μη υγροσκοπικό φορτίο που μεταφέρεται
από θερμά σε ψυχρά κλίματα. Εξαερισμός δεν
πρόκειται να χρειαστεί, αφού είναι απίθανο να αναπτυχθεί σημαντική εφίδρωση πλοίου.

σφαίριο είναι πολύ πιο κρύο ή από την Καραϊβική
και την κεντρική Αμερική προς τα λιμάνια της ΒΑ
ακτής των ΗΠΑ και του Καναδά. Τα ταξίδια αυτά
είναι μικρά και η θερμοκρασία μεταβάλλεται σύντομα και απότομα, αλλά και τα ελάσματα του πλοίου
κρυώνουν από την θάλασσα και δημιουργείται εφίδρωση στο πλοίο. Ακόμα και τα τελειότερα συστήματα αερισμού σε ένα κύτος που για παράδειγμα είναι
φορτωμένο με σακιά ρύζι δεν θα προσφέρουν τίποτα
ειδικά στα χαμηλότερα τμήματα, όπου είναι βέβαιο
ότι θα δημιουργηθεί εφίδρωση πλοίου. Αν γίνει κατανοητό πως το πλοίο δεν είναι ικανό να αποτρέψει
τον σχηματισμό εφιδρώσεως πλοίου, τότε θα πρέπει
να προστατευτεί το φορτίο από τη ζημιά που θα του
προκαλέσει η εφίδρωση. Είναι λοιπόν βασικό να μην
έρθει το φορτίο σε άμεση επαφή με την κατασκευή.
Αν το φορτίο φορτώθηκε σε θερμό κλίμα ή το
φορτίο ήταν ζεστό όταν φορτώθηκε και το πλοίο συναντήσει αμέσως μετά την έναρξη του ταξιδίου ψυχρό κλίμα, θα δημιουργηθεί εφίδρωση στα ελάσματα
του κύτους.
Αν ελέγχεται σωστά το Σ.Δ. των κυτών και της
ατμόσφαιρας έξω από τα κύτη, θα περιορισθεί η εφίδρωση πλοίου. Μια αιτία εφιδρώσεως πλοίου είναι
η κακοκαιρία που συναντούν τα πλοία στα μικρά ταξίδια με πλεύση προς Βορρά (northbound) π.χ. Β.
Αμερική, Β. Ευρώπη ή Άπω Ανατολή τον χειμώνα

3.3 Διάκριση εφιδρώσεως πλοίου.
Εφίδρωση πλοίου (Ship’s sweat ή Hold sweat)
(σχ. 3.3α) ονομάζεται η συμπύκνωση των υδρατμών
που δημιουργείται όταν το ζεστό μείγμα αέρα-υδρατμών έρθει σε επαφή με τα κρύα ελάσματα του σκάφους. Εφίδρωση πλοίου κάτω από το κρύο κατάστρωμα, σημαίνει υδρατμοί στην ατμόσφαιρα του
κύτους που συμπυκνώνονται και μπορεί να προέρχονται από το φορτίο. Αυτά τα σταγονίδια πέφτουν
πάνω στο φορτίο προκαλώντας του ζημιές1.
Εφίδρωση πλοίου παρατηρείται σε μερικά ταξίδια όπως από τη Δυτική Αφρική (δηλ. από τροπικά
ζεστά κλίματα) προς λιμάνια της Β. Ευρώπης και της
Μ. Βρετανίας, όπου το κλίμα τον χειμώνα στο Β. ημι-

1

Ο αέρας στο κύτος
ζεσταίνεται από τους υδρατµούς
της υγρασίας του φορτίου
Κρύος αέρας

Κρύος αέρας
Εφίδρωση
πλοίου

Κρύα
θάλασσα

Ζεστό φορτίο
(φορτώθηκε σε περιοχή µε ζέστη)

Κρύα
θάλασσα

Σχ. 3.3α
Δημιουργία εφιδρώσεως πλοίου.

 ημιές στα φορτία από υγρασία (condensation damage to cargo): Παλαιότερα, όταν τα φορτία μεταφέρονταν με ιστιοφόρα που
Ζ
κινούνταν με μικρές ταχύτητες οι ζημιές αυτές ήταν αποδεκτές ως «act of God». Όμως όταν τα πλοία έγιναν μηχανοκίνητα και κινούνταν με ταχύτητες μεγαλύτερες θεωρήθηκε πως το φορτίο βρισκόταν πλέον υπό ομαλές συνθήκες ταξιδίου. Υπεύθυνος πλέον για τις
ζημιές στο φορτίο από υγρασία είναι ο πλοίαρχος.
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και η οποία αναγκαστικά περιορίζει τον εξαερισμό.
Εφίδρωση φορτίου (cargo sweat) ονομάζεται η
συμπύκνωση των υδρατμών που δημιουργείται στην
επιφάνεια του κρύου φορτίου όταν θερμός αέρας με
υγρασία (υδρατμούς) της ατμόσφαιρας του κύτους
έλθει σε επαφή μ’ αυτήν (σχ. 3.3β). Αυτό είναι πιο
πιθανό να συμβεί όταν το πλοίο έχει φορτωθεί σε
κρύα περιοχή, όπου η θερμοκρασία της επιφάνειας
του φορτίου είναι χαμηλή και ο κορεσμένος αέρας
της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας του κύτους επηρεαστεί από τον εισερχόμενο στο κύτος αέρα με μεγαλύτερο Σ.Δ. ή όταν το Σ.Δ. του αέρα του κύτους
αυξηθεί σε σχέση με τη θερμοκρασία του φορτίου,
όπως όταν το πλοίο ταξιδεύει προς μια θερμότερη
περιοχή.
Για να μην δημιουργηθεί εφίδρωση φορτίου όταν
το πλοίο ταξιδεύει από ψυχρή προς θερμή περιοχή
ο εξαερισμός θα πρέπει να σταματάει και να μένουν
καλά κλειστά τα κύτη και να μην υπάρχει καμία αλλαγή στον αέρα των κυτών, όσο αυτό είναι δυνατόν. Η
θερμοκρασία του φορτίου βέβαια θα ανέρχεται πολύ
αργά μέχρι να φτάσει τη θερμοκρασία του ελεύθερου αέρα, και όσο τα κύτη παραμένουν κλειστά ο
αέρας μέσα σ’ αυτά θα γίνει σιγά-σιγά θερμότερος
με δυνατότητα να κρατήσει περισσότερη υγρασία.
Αν η επιφάνεια του φορτίου αυξηθεί και γίνει ίση
με αυτήν έξω από το κύτος (του ελεύθερου αέρα) ή
όταν ο αέρας έξω από το κύτος είναι ξηρός, όπου το
Σ.Δ. του θα είναι μικρότερο από την θερμοκρασία
του φορτίου, ο εξαερισμός του φορτίου θα είναι πλέον ασφαλής.
3.4 Π
 εριγραφή μεθόδων εξαερισμού.
Ο εξαερισμός των φορτίων στα κύτη των πλοίων
γίνεται με δύο κυρίως τρόπους. Με φυσικό εξαερισμό και με τεχνητό εξαερισμό. Ο φυσικός εξαερισμός μπορεί να διαθέτει και μηχανικό εξαερισμό για
ορισμένα φορτία.
Φυσικός εξαερισμός (natural ventilation):
«Φυσικός εξαερισμός είναι αυτός που πραγματοποιείται στο φορτίο που βρίσκεται στα κύτη με την είσοδο
απ’ το κυρίως κατάστρωμα ατμοσφαιρικού αέρα διά
μέσου ανεμοδόχων (cargo hold ventilators) και αεραγωγών-οχετών (air trunks), που είναι η συνέχεια
των ανεμοδόχων κάτω απ’ το κατάστρωμα». Επιφανειακός φυσικός αερισμός γίνεται και με ανοικτά κύτη
όταν ο καιρός το επιτρέπει. Ο αέρας που εισέρχεται
στα κύτη προέρχεται απ’ τον άνεμο που φυσά στην
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Σχ. 3.3β
Δημιουργία εφιδρώσεως φορτίου.

επιφάνεια της θάλασσας ή από αυτόν που δημιουργεί η ίδια η ταχύτητα του πλοίου. Η έξοδος του αέρα
απ’ τα κύτη βασίζεται στην ιδιότητα του θερμού αέρα
να ανεβαίνει προς το επάνω μέρος του κύτους (λόγω
του μικρότερου ειδικού βάρους που έχει σε σχέση με
τον ψυχρότερο αέρα) και μέσω ανεμοδόχου εξαγωγής να εξέρχεται στο κατάστρωμα. Αεραγωγός στον
ανεμοδόχο εξαγωγής δεν χρειάζεται. Ο ατμοσφαιρικός αέρας που εισάγεται στο κύτος βοηθάει την κυκλοφορία του αέρα και συγχρόνως τον ψύχει.
Σε κάθε κύτος θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον
ένας ανεμοδόχος εισαγωγής (inlet) ή καταθλίψεως αριστερά ή δεξιά με αεραγωγό πλώρα από το
στόμιο του κύτους, και ένας ανεμοδόχος εξαγωγής
(outlet) ή απορροφήσεως πρύμα από το στόμιο
του κύτους αντίστοιχα δεξιά ή αριστερά. Οι αεραγωγοί-οχετοί του ανεμοδόχου εισαγωγής στα πλοία
μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων είναι εγκάρσια
τοποθετημένοι ακριβώς κάτω από τα ζυγά του καταστρώματος και πλώρα από το εγκάρσιο διάτοιχο
του στομίου κύτους και εξυπηρετούν την παροχή του
αέρα στην επιφάνεια του φορτίου. Ο απλός φυσικός
εξαερισμός δεν μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερα από ένα κύτος γι’ αυτό και κάθε κύτος έχει ξεχωριστούς ανεμοδόχους και αεραγωγούς.
Ο φυσικός εξαερισμός στην επιφάνεια του φορτίου είναι ιδανικός για πολλά φορτία π.χ. σιτηρά, άνθρακες, αλλά όταν πρόκειται για σιτοφορτίο τα κύτη
γεμίζουν μέχρι το χείλος του κουβουσιού οπότε είναι
αμφίβολο αν θα μπορέσει να γίνει καλός εξαερισμός
του τουλάχιστον μέχρις ότου κατακαθίσει.
Οι ανεμοδόχοι σήμερα είναι συνήθως σταθερού
τύπου ύψους τουλάχιστον 760 mm με κεφαλή σε
σχήμα μανιταριού (μυκητοειδής τύπος) (mushroom
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type heads) �����������������������������������
(σχ. 3.4α). Σταθερού τύπου ονομάζονται επειδή δεν χρειάζονται καμία περιστροφή προς
τον αέρα, όπως γινόταν παλιά με τους ανεμοδόχους
περιστρεφόμενου τύπου (cowl vents) (σχ. 3.4β) οι
οποίοι μπορεί να υπάρχουν ακόμα σε παλιά φορτηγά
πλοία ως πρόσθετοι φορητοί ανεμοδόχοι επάνω στα
καλύμματα των κυτών.
Βολάν

Σχ. 3.4α
Μυκητοειδής ανεμοδόχος κύτους φορτίου.

Οι μυκητοειδείς ανεμοδόχοι των κυτών έχουν
μεγάλη διάμετρο για μεγαλύτερη είσοδο και έξοδο
αέρα, ενώ το σχήμα μανιταριού και ο συρμάτινος
προφυλακτήρας (σήτα)1 που φέρουν (οι ανεμοδόχοι
εισαγωγής και εξαγωγής) προστατεύει την είσοδο
βροχής, χιονιού και ραντιζόμενης θάλασσας (σκόνισμα). Οι σήτες, είναι υποχρεωτικές για τη φόρτωση
επικίνδυνων φορτίων ή φορτίων της ομάδας «Β» (βλ.
παράγρ. 7.2, σελ. 104), που μπορεί να δημιουργήσουν εύφλεκτη ατμόσφαιρα ή να αυτοθερμαίνονται,
όπως οι άνθρακες.
Στη μέση της κεφαλής βγαίνει ο άξονας που φέρει
σπείρωμα και ενώνεται με τον αεροφράκτη (καπάκι)
(flat cover, damper). Ένα «βολάν» περιστρέφει τον
άξονα που ανοίγει και κλείνει χειροκίνητα το καπάκι (το βολάν προστατεύεται από σιδηροκατασκευή
με σιδηρογωνιές αν το πλοίο μεταφέρει και ξυλεία).
Αυτός ο τρόπος κλεισίματος και ανοίγματος του ανε-

1

μοδόχου εξυπηρετεί την ταχύτατη διακοπή του εξαερισμού· στην περίπτωση που το καπάκι κλείνει υδατοστεγώς δεν χρειάζεται άλλο κάλυμμα.
Υπάρχουν ανεμοδόχοι που δεν είναι εφοδιασμένοι με μέσα κλεισίματος και προορίζονται για πλοία
τα οποία μεταφέρουν ορισμένα φορτία που απαιτούν
συνεχή αερισμό (π.χ. φορτία που αναδύουν εύφλεκτα
αέρια με κίνδυνο εκρήξεως). Στην περίπτωση αυτή
έχει συμφωνήσει η Αρχή, ώστε και η κατασκευή τους
να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Δ.Σ. για τις
Γραμμές Φορτώσεως, όπως τροποποιήθηκε.
Η διάμετρος των ανεμοδόχων και των αεραγωγών υπολογίζεται από τον ναυπηγό και εξαρτάται
απ’ τη χωρητικότητα του κύτους, το οποίο εξυπηρετούν. Συνήθως, εκτός του κύτους Νο 1 που είναι μικρότερο, οι άλλοι ανεμοδόχοι έχουν το ίδιο μέγεθος
σε όλα τα κύτη και βρίσκονται σε σημείο, που να
μην εμποδίζεται η ελεύθερη είσοδος του αέρα από
υπερκατασκευές του καταστρώματος, όσο αυτό είναι
δυνατόν.
Στα πλοία που έχουν υψωμένο πρόστεγο ο ανεμοδόχος εισόδου του Νο 1 κύτους βρίσκεται συνήθως
επάνω στο πρόστεγο ή στο πίσω μέρος του προστέγου
με πόρτα που ανοιγοκλείνει με μεντεσέδες (hinged door
type) και ασφαλίζει με πεταλούδες. Στα πλοία που
έχουν υπερκατασκευάσματα (μαγαζιά, deck houses)
στο κυρίως κατάστρωμα, οι ανεμοδόχοι μπορεί να είναι τοποθετημένοι πάνω σ’ αυτά, ενώ σε άλλα πλοία
βρίσκονται στα κολονάκια των φορτωτήρων, επί της
κορυφής τους. Επίσης ο ανεμοδόχος εξόδου του τε-

Ανεµοδόχοι
Ανεµοδόχοι

Σχ. 3.4β
Ανεμοδόχοι περιστρεφόμενου τύπου.

Σήτα ονομάζεται το συρμάτινο δίχτυ στους ανεμοδόχους (εισαγωγής-εξαγωγής) (wire mesh guard) maximum 13 × 13 mm.
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λευταίου (πρυμναίου) κύτους μπορεί να είναι μεταξύ
του «καθρέφτη του κομοδεσίου» και του κουβουσιού.
Μερικά πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων για
λόγους οικονομίας στην κατασκευή, επειδή ακριβώς
τα φορτία που μεταφέρουν χρειάζονται μόνο επιφανειακό εξαερισμό, αντί να έχουν ανεμοδόχους και
αεραγωγούς, έχουν δύο ανοίγματα δεξιά και αριστερά ή πλώρα και πρύμα στα καλύμματα των κυτών
χωρίς αεραγωγό με υδατοστεγή πόρτα (καπάκι) που
ανοιγοκλείνει με μεντεσέδες. Σε άλλα πλοία, που τα
καλύμματα των κυτών είναι κυλιόμενα στις πλευρές
του πλοίου, μπορεί οι ανεμοδόχοι να είναι τοποθετημένοι επάνω στα καλύμματα, έναν εισαγωγής πλώρα
αριστερά ή δεξιά χωρίς αεραγωγό και έναν εξαγωγής
πρύμα διαγωνίως απέναντι.
Μηχανικός μυκητοειδής εξαερισμός (Mechanical ventilation): ��������������������������
Τις ανάγκες των πλοίων γενικού φορτίου, πλοίων συνδυασμένων μεταφορών,
πλοίων ψυγείων, κοντεϊνερόπλοιων, οχηματαγωγών
και μικρών πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων, τα οποία φορτώνουν και επικίνδυνα φορτία σε
συσκευασία ή σε Ε/Κ ή φορτία χύδην της ομάδας
«Β», είναι φανερό πως δεν μπορεί να τις εξυπηρετήσει ο απλός φυσικός αερισμός με τους ανεμοδόχους
και μόνο και γι’ αυτό ο αερισμός των κυτών συμπληρώνεται και με σύστημα μηχανικής κυκλοφορίας. Το
σύστημα ονομάζεται σύστημα μηχανικού αερισμού (ή
εξαερισμού) και διαθέτει τουλάχιστον ξεχωριστούς
ηλεκτρικούς ανεμιστήρες ασφαλείς για χρήση σε
εύφλεκτη ατμόσφαιρα. Ο μηχανικός αερισμός των
κυτών σε ορισμένα πλοία επιβάλλεται από τον Κώδικα IMDG, αλλά και τον Κώδικα IMSBC για τη
φόρτωση ορισμένων φορτίων όπως Ε/Κ με φορτίο
PBE (Polymeric Beads, Expandable, πολυμερικά
σφαιρίδια) ή με φορτίο σιδηροπυρίτη σε μπριγκέτες
FeSi (Ferrosilicon), τα οποία αναδύουν εύφλεκτους
ατμούς υπό ορισμένες συνθήκες, αλλά και τοξικά αέρια από το FeSi.
Ο μηχανικός αερισμός διαθέτει μεγάλους ανεμιστήρες (τύπου blowers ή τύπου fans)1, που κινούνται συνήθως με ηλεκτρισμό και βοηθούν τον φυσικό αερισμό στους χώρους φορτίου με την παροχή
ρεύματος φυσικού αέρα. Με το σύστημα μηχανικού
αερισμού παρέχονται στα κύτη εκατοντάδες κυβικά
μέτρα φυσικού αέρα με ικανότητα εναλλαγής του

1

αέρα κενού κύτους τουλάχιστον 6 φορές ανά ώρα
(SOLAS ΙΙ-2/19).
Συνεπώς: «Μηχανικός αερισμός είναι ο φυσικός
αερισμός που γίνεται με ανεμιστήρες μέσω των ίδιων
ανεμοδόχων καταθλίψεως απλού φυσικού αερισμού
που εξυπηρετεί ένα κύτος ή μέσω πρόσθετων αεραγωγών και συστημάτων κυκλοφορίας αέρα σε κάθε
κύτος ή αεραγωγών περισσότερων κυτών που συνδέονται μεταξύ τους».
Στον μηχανικό αερισμό υπάρχει ένα σημείο που
πρέπει να προσεχθεί, για παράδειγμα στην περίπτωση των πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίων handysize,
όπου ο μηχανικός αερισμός γίνεται μέσω των ίδιων
των ανεμοδόχων καταθλίψεως φυσικού αερισμού.
Στην περίπτωση αυτή όταν εισέρχεται στο κύτος ο
αέρας με πίεση από τον ανεμιστήρα τύπου fans μέσω
του ανεμοδόχου εισαγωγής (inlet) είναι φυσικό να
ακολουθήσει στην έξοδό του τον συντομότερο και ευκολότερο δρόμο. Αν υπάρχει στο ενδιάμεσο ή πλησίον της εισαγωγής ανοιχτή μία κάθοδος (hatchwaymanhole), ο αέρας θα διαφύγει από αυτήν την κάθοδο και δεν θα φτάσει μέχρι τον ανεμοδόχο εξαγωγής που βρίσκεται συνήθως στο πρυμναίο άκρο του
κύτους. Αυτό είναι γνωστό ως σύντομος κύκλος. Ο
σύντομος κύκλος δεν θα επιτρέψει τον αερισμό όλης
της επιφάνειας του φορτίου.
Έλεγχος: Το σύστημα φυσικού εξαερισμού δεν
μπορεί να πετύχει πάντα τον σκοπό που επιδιώκει,
αλλά αν χρησιμοποιείται σωστά, λειτουργεί ομαλά
και με τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Ο πλοίαρχος θα πρέπει να
διαθέτει οπωσδήποτε όλες τις πληροφορίες για το
φορτίο πριν αποφασίσει να αρχίσει τον φυσικό εξαερισμό. Αν δεν ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες για
τον εξαερισμό του συγκεκριμένου φορτίου ή είναι
λανθασμένες, υπάρχει περίπτωση να προκληθεί ζημιά από εφίδρωση ή ακόμα και από έκρηξη. Αν αποφασίσει τον εξαερισμό του φορτίου, θα πρέπει επίσης να ελέγξει τις καιρικές συνθήκες. Με τον φυσικό
ή μηχανικό εξαερισμό ο έλεγχος γίνεται γύρω στις
08:00. Στα περισσότερα χύδην φορτία διακόπτεται ο
φυσικός εξαερισμός στις 17:00 και γίνεται η σχετική
περιληπτική εγγραφή και στο ημερολόγιο του πλοίου. Σε ειδικές περιπτώσεις γίνεται στις 08:00, 12:00,
16:00 ή και 20:00 αν συνεχίζεται ο εξαερισμός και

 νεμιστήρες: Οι ανεμιστήρες τύπου fans διαφέρουν από τους ανεμιστήρες τύπου blowers ως προς την μέθοδο που χρησιμοποιΑ
ούν για να σπρώχνουν τον αέρα και ως προς την πίεση που επιτυγχάνουν παρά τις πιέσεις αντιστάσεως. Αυτό που προσδιορίζει τους
ανεμιστήρες είναι η «ειδική σχέση» μεταξύ της πιέσεως στην αναρρόφηση και της πιέσεως στην έξοδο.
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θα πρέπει, αν επιβάλλεται, να καταγράφονται στο ειδικό ημερολόγιο εξαερισμού φορτίου όλες οι σχετικές πληροφορίες του ελέγχου, όπως αναφέρονται σ’
αυτό, π.χ. η εξωτερική θερμοκρασία, η θερμοκρασία
στα κύτη, η θερμοκρασία της θάλασσας, το Σ.Δ. έξω
και μέσα στα κύτη κ.λπ..
Οι σήτες απ’ τα ανοίγματα του αεραγωγού μέσα
στα κύτη και οι σήτες των ανεμοδόχων στο κατάστρωμα θα πρέπει να είναι καθαρές, ώστε να διέρχεται
ανεμπόδιστος ο αέρας. Τα καλύμματα των κυτών θα
πρέπει να είναι καιροστεγή και σε καλή κατάσταση.
Οι ανεμοδόχοι επίσης πρέπει να είναι υδατοστεγείς
(καλυμμένοι) συνήθως όμως σκουριάζουν, τρυπάνε
στη βάση του άξονα από υγρασία από θαλασσινό
νερό και ελλιπή συντήρηση και επίσης καταστρέφονται οι σήτες, τα καπάκια και οι επάνω μεταλλικές επιφάνειες στην κεφαλή του μανιταριού. Οι σήτες είναι
σχετικά εύκολο να αντικατασταθούν. Η μόνιμη επισκευή των αεροφρακτών (καπακιών) στο πλοίο είναι
μάλλον αδύνατη, αφού τα περισσότερα πλοία δεν διαθέτουν μέσα φορτοεκφορτώσεως, αλλά ακόμα και αν
διαθέτουν ίσως να μην βρεθεί χρόνος για μία τέτοια
επισκευή. Προσωρινά όμως πρέπει αυτή να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε. Για να επιτευχθεί η στεγανότητα πριν τη μόνιμη επισκευή των αεροφρακτών θα
πρέπει οι ανεμοδόχοι να καλύπτονται με καλύμματα
από πλαστικό μουσαμά ή μουσαμά (καραβόπανο).
Τα συστήματα του απλού φυσικού εξαερισμού είναι πολύ καλά για φορτία που χρειάζονται εξαερισμό
στην επιφάνειά τους. Εκείνο που έχει σημασία είναι
να γνωρίζει ο υποπλοίαρχος πότε και πώς θα εξαερίσει το φορτίο, διαφορετικά αν ο εξαερισμός δεν γίνει
σωστά, ακόμα και αν γίνει με το τελειότερο σύστημα
φυσικού εξαερισμού, μάλλον θα το βλάψει.
Τα πλοία που μεταφέρουν φορτία ειδικής μεταχειρίσεως, π.χ. φορτία που χρειάζονται καθημερινό
εξαερισμό με μεγαλύτερες απαιτήσεις, διαθέτουν
εγκατάσταση τεχνητού εξαερισμού.
Τεχνητός εξαερισμός (Technical ventilation):
«Τεχνητός εξαερισμός είναι το σύστημα ελέγχου της
υγρασίας των χώρων φορτίου με εγκατάσταση μονάδας αφυγράνσεως (αφυγραντήρα) (dehumidifier).
Τα συστήματα τεχνητού εξαερισμού έχουν τη δυνατότητα και του φυσικού εξαερισμού». Ο τεχνητός
εξαερισμός συναντάται σε ορισμένα πλοία γενικού
φορτίου, όπως τα πλοία γενικού φορτίου ανοικτού
στομίου κύτους διπλού περιβλήματος (open hatch
general cargo ships), σε πλοία μεταφοράς δασικών
προϊόντων (π.χ. χαρτί σε ρόλους, ξυλοπολτό) και
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προϊόντων χάλυβα (π.χ. ελάσματα σε ρόλους ψυχρής ελάσεως). Τα συστήματα τεχνητού εξαερισμού
πολλές φορές αναφέρονται (κακώς) και ως συστήματα μηχανικού εξαερισμού.
Ο τεχνητός εξαερισμός σε συγκεκριμένα φορτία
είναι αναγκαίος, γιατί έτσι ελέγχεται η Σ.Υ. και απομακρύνεται η υγρασία που υπάρχει στην ατμόσφαιρα των κυτών φορτίου. Διαθέτει και σύστημα ηλεκτρονικής υποστηρίξεως και εκτελέσεως ή κατάλληλα όργανα μετρήσεως και καταγραφής της υγρασίας
του ατμοσφαιρικού αέρα των κυτών και της θερμοκρασίας του. Με βάση τα όργανα ο αξιωματικός θέτει ανάλογα το σύστημα σε λειτουργία, π.χ. όταν οι
συνθήκες δεν επιτρέπουν τον φυσικό αερισμό, ρυθμίζεται το σύστημα καταλλήλως για να κάνει τεχνητό
αερισμό με επανακυκλοφορία του αέρα των κυτών,
ο οποίος –αφού του έχει αφαιρεθεί η υγρασία– είναι
ελεγχόμενα ξηρός, ώστε να επιστρέψει στα κύτη. Μ’
αυτόν τον τρόπο το Σ.Δ. του αέρα των κυτών διατηρείται σε ασφαλές επίπεδο. Με την επανακυκλοφορία ο ξηρός αέρας που επέστρεψε στα κύτη απορροφά βαθμιαία την υγρασία από το φορτίο (π.χ. από
ένα υγροσκοπικό φορτίο ή από ένα φορτίο, η επιφάνεια του οποίου είχε υγρασία όταν φορτώθηκε) και
από την κατασκευή. Ο κύκλος επαναλαμβάνεται με
την προσθήκη και πάλι ξηρού αέρα στο κύτος, ώστε
να μην δημιουργείται πλέον εφίδρωση στο φορτίο
και στα ελάσματα.
Η μέθοδος του αερισμού αποφασίζεται με τη σύγκριση των θερμοκρασιών του Σ.Δ. των κυτών και
του εξωτερικού αέρα, ώστε να ακολουθούνται οι γενικοί κανόνες:
α) Όταν το Σ.Δ. του εξωτερικού αέρα είναι μεγαλύτερο από αυτό των κυτών, γίνεται επανακυκλοφορία του αέρα στα κύτη και παρέχεται ξηρός αέρας
(τεχνητός εξαερισμός).
β) Όταν κατά τη διάρκεια του αερισμού με εξωτερικό αέρα παρατηρηθεί ταχεία πτώση της εξωτερικής θερμοκρασίας και του Σ.Δ., παρέχεται στα κύτη
περισσότερος ξηρός αέρας (τεχνητός εξαερισμός).
γ) Όταν το Σ.Δ. του εξωτερικού αέρα είναι ίσο ή
μικρότερο του Σ.Δ. των κυτών, μπορεί να γίνει αερισμός με τον εξωτερικό αέρα, αν το φορτίο το επιτρέπει (φυσικός εξαερισμός).
Αν το σύστημα διαθέτει έλεγχο Σ.Δ., λειτουργεί
αυτόματα.
Η παρακολούθηση γίνεται ηλεκτρονικά και καταγράφονται όλες οι σχετικές ενδείξεις. Μέσα στο
κύτος υπάρχουν αισθητήρες, ενώ έξω απ’ αυτό πί-
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νακας ελέγχου. Έτσι είναι γνωστή η κατάσταση που
επικρατεί μέσα στο κάθε κύτος όπου βρίσκεται το
φορτίο. Στην περίπτωση των καταγραφικών υγρομέτρων κάθε βδομάδα αντικαθίσταται το καταγραφικό χαρτί. Με την άφιξη στο λιμάνι εκφορτώσεως επιθεωρείται το φορτίο και η κατάστασή του
αναφέρεται στο ημερολόγιο αερισμού-εξαερισμού
φορτίου, που παρέχεται από τον κατασκευαστή του
συστήματος. Σ’ αυτό αναγράφονται και οι ενδείξεις
των υγρομέτρων της εξωτερικής ατμόσφαιρας και
του ατμοσφαιρικού αέρα των κυτών, τα αντίστοιχα
Σ.Δ., οι καιρικές συνθήκες, το στίγμα του πλοίου, η
μέθοδος εξαερισμού που ακολουθείται και παρατηρήσεις κατά την αλλαγή της μεθόδου εξαερισμού ή
οτιδήποτε άλλο ζητείται.
Η κύρια διαφορά του πιο απλού συστήματος τεχνητού εξαερισμού από ένα σύστημα φυσικού εξαερισμού με ή χωρίς υποστήριξη μηχανικού αερισμού,
είναι ότι το πρώτο διαθέτει μονάδα αφυγράνσεως
κάνοντας τον αέρα που προέρχεται από το κύτος όσο
απαιτείται ξηρό (σχ. 3.4γ). Ο αφυγραντήρας έχει την
δυνατότητα να προσροφά μεγάλες ποσότητες υγρασίας απ’ τον αέρα και αφού αφαιρέσει όλη ή μέρος της
υγρασίας με κάποιο σύστημα, να επανακυκλοφορεί
τον αέρα ξηρό πλέον μέσα στο κύτος φορτίου ή όποτε
απαιτείται να τον αποβάλει στην ατμόσφαιρα.
Αγωγοί
εξόδου
αέρα

Αέρας προς
επεξεργασία

Κύτος
φορτίου

Αγωγοί
εισόδου αέρα

Κύτος
φορτίου

Ξηρός αέρας

Σχ. 3.4γ
Τεχνητός εξαερισμός κυτών φορτίων.

Η υγρασία (υδρατμοί) συμπυκνώνεται σε νερό,
το οποίο αποβάλλεται από αυτόματη βαλβίδα εξυδατώσεως.
Είναι σημαντικό ο ξηρός αέρας που διοχετεύεται
στο κύτος να κυκλοφορεί ανάμεσα στο φορτίο. Αυτό
επιτυγχάνεται με τους κατάλληλους αεραγωγούς και
το κατάλληλο σύστημα κυκλοφορίας ανάλογα με τις
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ανάγκες του πλοίου και των φορτίων που μεταφέρει,
αλλά και με την κατάλληλη στοιβασία.
Πληροφοριακά αναφέρεται πως μερικοί πλοιοκτήτες σε ορισμένες
περιπτώσεις εφοδιάζουν τα πλοία τους που μεταφέρουν προϊόντα
σιδήρου με φορητές μονάδες αφυγραντήρων για τα κύτη φορτίου.

3.5 Λ
 όγοι που επιβάλλουν τον εξαερισμό και
παραδείγματα φορτίων στα οποία απαιτείται.
3.5.1 Λόγοι που επιβάλουν τον εξαερισμό:
Ο εξαερισμός των φορτίων/κυτών πρέπει να γίνεται σωστά και γι’ αυτό πρέπει να λαμβάνονται γραπτές οδηγίες απ’ τους φορτωτές ή τους ναυλωτές για
τα χαρακτηριστικά των φορτίων που πρόκειται να
φορτωθούν. Οι προφορικές οδηγίες δεν αρκούν και
δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Η γνώση σχετικά
με τις φυσικές διεργασίες που δημιουργούν οι μεταβολές της θερμοκρασίας και της υγρασίας έχει πολύ
μεγάλη σημασία όσον αφορά στο φορτίο. Η γνώση
σχετικά με τις αλλαγές της θερμοκρασίας της θάλασσας σε σχέση με το φορτίο είναι επίσης σημαντική.
Το ιστορικό του φορτίου που φορτώνεται στο πλοίο
έχει και αυτό μεγάλη σημασία, αλλά τις περισσότερες
φορές οι υπεύθυνοι του πλοίου δεν είναι σε θέση και
δεν διαθέτουν τα μέσα για να το λάβουν. Το μόνο επομένως που απομένει είναι να καταγράψουν τη θερμοκρασία του φορτίου κατά τη φόρτωση και τις καιρικές
συνθήκες, υπό τις οποίες φορτώνεται αυτό.
Oι βασικοί λόγοι για τους οποίους απαιτείται
εξαερισμός του φορτίου είναι:
α) Η αφαίρεση της θερμότητας για την αποφυγή
υπερθερμάνσεως και αυταναφλέξεως του φορτίου,
η διάλυση και ο διασκορπισμός ή η απομάκρυνση
των επικίνδυνων αερίων.
β) Η απομάκρυνση ανεπιθύμητων αερίων και
η αποφυγή βλάβης των φορτίων, όπως η πρόωρη
ωρίμανση και σάπισμα των φρούτων από αέρια που
αναδύουν άλλα φρούτα που βρίσκονται στον ίδιο ή
σε παραπλήσιο χώρο.
γ) Η απομάκρυνση των οσμών και των αναθυμιάσεων που αναδύει το φορτίο από τα κύτη. Η βλάβη
του φορτίου από οσμές που αναδύουν άλλα φορτία
που έχουν φορτωθεί στο ίδιο κύτος, αν δεν γίνει
καλός εξαερισμός του χώρου, θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στον πλοιοκτήτη, διότι θα θεωρηθεί
υπεύθυνος για τη μείωση ή και την ολική απώλεια
της εμπορευματικής του αξίας.
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δ) Η αποφυγή της συμπυκνώσεως ή της υγροποιήσεως των υδρατμών και της εφιδρώσεως του
πλοίου και του φορτίου και γενικά η διατήρηση της
ποιότητας του φορτίου κατά τη μεταφορά του.
ε) Η χειροτέρευση της καταστάσεως ενός φορτίου.
Στα πλοία μερικές φορές παρατηρούνται βλάβες
στα φορτία που μεταφέρουν, οι οποίες ως κύρια αιτία έχουν την υγρασία. Στις βλάβες στο φορτίο από
υγρασία λόγω κακού εξαερισμού περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων και:
α) Η μούχλα και η καταστροφή μέρους του φορτίου, αν πρόκειται για δημητριακά/σιτηρά.
β) Η βλάστηση στην επιφάνεια του φορτίου, αν
πρόκειται για δημητριακά/σιτηρά.
γ) Η ανάπτυξη οξειδώσεως στην επιφάνειά του,
αν πρόκειται για προϊόντα χάλυβα ή η υπερβολική
υγρασία που καταστρέφει το περιτύλιγμα σε ορισμένα φορτία (π.χ. ρολά χαρτιού για εφημερίδες).
δ) Ο σχηματισμός συμπαγούς μάζας και η αλλαγή στο χρώμα του φορτίου αν πρόκειται για ζάχαρη,
σογιάλευρο ή άλλα άλευρα και για ορισμένα λιπάσματα κ.λπ..
Οι βλάβες από υγρασία είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι προέρχονται από κακό εξαερισμό, αν οι
ενδιαφερόμενοι (ναυλωτές ή παραλήπτες) λάβουν
πληροφορίες από τις Μετεωρολογικές υπηρεσίες.
Συγκρίνοντας αυτές τις πληροφορίες με το ημερολόγιο του πλοίου και τις άλλες σημειώσεις που κρατάει
ο υπεύθυνος αξιωματικός σχετικά με τον εξαερισμό
του φορτίου, θα μπορούσαν να αποδείξουν ότι δεν
έγινε σωστός εξαερισμός και να εγείρουν απαιτήσεις. Επομένως, ο υποπλοίαρχος θα πρέπει να είναι
ενήμερος και γνώστης του θέματος, ώστε να εκτελεί
τον εξαερισμό του φορτίου ορθά και να καταγράφει
ορθά τις ενέργειές του για να είναι σε θέση ο πλοιοκτήτης να αντικρούσει παρόμοιες απαιτήσεις.
Είναι αλήθεια, όμως, πως δεν είναι και τόσο εύκολο για τους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν πληροφορίες που να μπορούν με βεβαιότητα να αποδείξουν ότι όλη η ποσότητα του χαλασμένου φορτίου
οφείλεται στην υγρασία που απέκτησε εν πλω. Θα
μπορούσε για παράδειγμα αν το φορτίο ήταν φρέσκα
δημητριακά/σιτηρά, να είχαν αυτοθερμανθεί κατά τη
μεταφορά τους και να είχαν υποστεί την ίδια βλάβη
που θα τους προκαλούσε η υγρασία από κακό εξαερισμό. Γι’ αυτόν το λόγο και θα έπρεπε οι ενδιαφερόμενοι να είχαν φροντίσει να λάβουν δείγματα του
φορτίου κατά τη διάρκεια της φορτώσεως.
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3.5.2 Παραδείγματα φορτίων, που χρειάζονται
εξαερισμό.
Υπάρχουν φορτία που χρειάζονται ειδικό εξαερισμό και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και αυτά σε
άλλες οκτώ διαφορετικές ομάδες (οι οποίες δεν θα
αναφερθούν, καθώς δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο που καλύπτει το εγχειρίδιο αυτό). Οι τρεις
κατηγορίες συμπεριλαμβάνουν όλα τα φορτία, υγρά
και ξηρά, που μεταφέρονται με πλοία και είναι:
α) Φορτία τα οποία χρειάζονται ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας μέσα στα κύτη. Κατά τη μεταφορά τους δεν πρέπει να υπερβούν μια μέγιστη
θερμοκρασία ή η θερμοκρασία τους να πέσει κάτω
από μια ελάχιστη θερμοκρασία ή δεν επιδέχονται
μεταβολές της θερμοκρασίας.
β) Φορτία τα οποία χρειάζονται ειδικές συνθήκες υγρασίας μέσα στα κύτη. Τα φορτία αυτά
έχουν μεγάλη φυσική περιεκτικότητα υδρατμών σε
σχέση με τον ατμοσφαιρικό αέρα, η οποία θα μπορούσε να καθορίσει κατά τη μεταφορά τους τη σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας μέσα στο κύτος (υγροσκοπικά φορτία).
γ) Φορτία τα οποία χρειάζονται ειδικές συνθήκες αέρα ή αλλαγή του αέρα μέσα στα κύτη.
Κατά τη μεταφορά τους τα φορτία αυτά αποβάλλουν
ουσίες μέσα στην ατμόσφαιρα του κύτους, που πρέπει
να απομακρυνθούν ή έχουν ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με τη σύνθεση της ατμόσφαιρας. Στην κατηγορία
αυτή συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες:
– Φορτία που παράγουν αέρια αλλά δεν χρειάζονται αέρα (οξυγόνο), όπως είναι ορισμένοι
άνθρακες.
– Φορτία που παράγουν αέρια και χρειάζονται
αέρα (οξυγόνο), π.χ. φορτία που χρειάζονται
την αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα και
του αιθυλενίου που παράγουν τα ίδια, όπως είναι τα φρούτα και τα λαχανικά.
– Φορτία που καταναλώνουν οξυγόνο και μειώνουν επικίνδυνα το οξυγόνο μέσα στα κύτη, ή
στους γειτνιάζοντες χώρους�������������������
������������������
και παράγουν τοξικά αέρια. Τέτοια φορτία είναι τα προϊόντα χάλυβα (ή σιδήρου όπως αποκαλούνται), προϊόάνθρακες, πίτες λιναρόσπορου, καντα ξυλείας,����������������������������������
πνός, DRI (βλ. παράγρ. 4.4, σελ. 232) κ.λπ..
Πολλά από τα φορτία δεν χρειάζονται καθόλου
εξαερισμό, όπως ο βωξίτης.
Ορισμένα φορτία χρειάζονται μόνο φυσικό επιφανειακό εξαερισμό, δηλαδή εξαερισμό μόνο
στον χώρο πάνω από το φορτίο. Για παράδειγμα
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ένα φορτίο άνθρακα χρειάζεται επιφανειακό φυσικό
εξαερισμό, αφού πρώτα ελεγχθεί η ατμόσφαιρα του
κύτους με ανιχνευτή αερίων.
Άλλα φορτία χρειάζονται μηχανικό επιφανειακό αερισμό, όπως η σιλικομαγκανέζα (������������
silicomanganese), ενώ άλλα χρειάζονται καλό συνεχή επιφανειακό μηχανικό αερισμό με ειδικές προφυλάξεις
όπως τα Ferrosilicon (FeSi), Zinc ashes κ.ά. ή που
δεν χρειάζονται συνεχή μηχανικό αερισμό ή χρειάζονται μηχανικό αερισμό οπωσδήποτε πριν την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι εκφορτώσεως.
Μερικά φορτία χρειάζονται τεχνητό εξαερισμό
κατά τη διάρκεια όλου του ταξιδίου, όπως ορισμένα
ευπαθή φορτία (π.χ. προϊόντα χάλυβα, προϊόντα ξυλείας, φρούτα, γαλακτοκομικά).
Υπάρχουν φορτία που οξειδώνονται όταν η υγρα-
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σία υπερβεί το 50%, όπως είναι τα προϊόντα χάλυβα,
τα διάφορα μηχανήματα κ.ά. ή τα φορτία που πετρώνουν όταν η υγρασία υπερβεί το 70%, όπως είναι
ορισμένα λιπάσματα, το αλάτι, η ζάχαρη, το τσιμέντο
κ.ά., τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή στον
εξαερισμό ή καθόλου εξαερισμό και απαιτούν συνεχή παρακολούθηση των συνθηκών υγρασίας.
Προσοχή: Έχουν συμβεί θανατηφόρα ατυχήματα (Bulk carrier
SAGA SPRAY����������������������������������������������������
Νοέμβριος 2006) με φορτίο �������������������������
wood pellets,������������
δηλαδή πρι�
ονίδι, ροκανίδια και φλοιός δένδρων συμπιεσμένα 3,5 φορές του αρ�
χικού τους όγκου. Το φορτίο αυτό αναδύει μονοξείδιο του άνθρακα
CO (τοξικό) αλλά και διοξείδιο του άνθρακα CO2 (που δημιουργεί κίν�
δυνο ασφυξίας). Επίσης το φορτίο υπόκειται σε αυτανάφλεξη. Πρέ�
πει να λαμβάνονται τα «μέτρα εισόδου σε κλειστούς χώρους» πριν
εισέλθει κάποιος στο κύτος που ήταν φορτωμένο με wood pellets,
αλλά και σε χώρους που γειτνιάζουν μ’ αυτό, γιατί το οξυγόνο μπο�
ρεί να έχει μειωθεί επικίνδυνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

4.1 Κ
 ύρτωση και καμπύλωση.
Στο πλοίο ενεργούν στατικές δυνάμεις (το βάρος
της κατασκευής, το οποίο διαφέρει κατά μήκος του
πλοίου, οι δυνάμεις αντώσεως, οι οποίες διαφέρουν
σε κάθε μονάδα μήκους του πλοίου ως στατικές δυνάμεις, η υδροστατική πίεση, τα τοπικά βάρη, όπως της
μηχανής, των φορτωτήρων, των βιντσιών κ.λπ., και
το νεκρό βάρος όπως είναι κατανεμημένο). Επίσης
ενεργούν και δυναμικές δυνάμεις1. Αν και οι παραπάνω δυνάμεις περιλαμβάνουν και δυνάμεις που
εφαρμόζονται σε κάθε πλευρά του πλοίου, οι οποίες
όμως αλληλοεξουδετερώνονται, λαμβάνομε μόνο αυτές που εφαρμόζονται κατά το μήκος του κάτω από
αυτό (από άκρο σε άκρο), ώστε η κατασκευή του σκάφους να θεωρείται ως μία δοκός, η οποία υφίσταται
κάμψη (longitudinal bending) (σχ. 4.1α).
Για να απλουστευθεί επίσης στη Ναυπηγία το
πρόβλημα της μελέτης της αντοχής του πλοίου ως
δοκού έχουν γίνει δύο βασικές παραδοχές:
α) Η πρώτη παραδοχή αφορά στις δυνάμεις
αντιστάσεως που ασκούνται στο πλοίο, οι οποίες δεν
F
θλίψη

εφελκυσµός

Σχ. 4.1α
Κάμψη δοκού, εφελκυσμός και θλίψη.

θεωρούνται ότι μεταβάλλονται με τον χρόνο, και
β) η δεύτερη παραδοχή αφορά στο κέντρο ή
στα κέντρα στηρίξεως του πλοίου και στο σημείο ή
στα σημεία, στα οποία το πλοίο φέρει το φορτίο. Δηλαδή, πρώτον, σε κύμα ίσο με το μήκος του πλοίου
και τις δύο κορυφές κυμάτων (crests) στα άκρα του
πλοίου και το πλοίο να γεφυρώνει, (bridging) τα
δύο κύματα ή κατάσταση κυρτώσεως (sagging), και
δεύτερον με την κορυφή του κύματος στη μέση του
πλοίου και το πλοίο να στηρίζεται σ’ αυτό το κύμα
και να το «καβαλάει» (riding), ενώ τα αυλάκια του
κύματος να είναι στην πλώρη και στην πρύμη του ή
κατάσταση καμπυλώσεως (hogging).
Η κύρτωση είναι γνωστή και ως θετική κάμψη (positive bending).
Να θυμάστε το γράμμα του αγγλικού αλφαβήτου “U”, που λυγίζει με
τα κυρτά προς τα κάτω.
Η καμπύλωση είναι γνωστή και ως αρνητική κάμψη ���������������
(negative bend�
ing). Να θυμάστε ένα ανεστραμμένο “U” ή το ελληνικό γράμμα “Π”,
που λυγίζει με τα κυρτά προς τα πάνω.

Οι ίδιοι όροι/καταστάσεις κάμψεως, δηλαδή η
κύρτωση και η καμπύλωση (σχ. 4.1β) χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τον έλεγχο της επάρκειας
του υλικού της μέσης τομής και άλλων τομών του
πλοίου. Χρησιμοποιούνται επίσης για να περιγράψουν το αποτέλεσμα των καταπονήσεων του πλοίου
και των ελασμάτων του καταστρώματος και του πυθμένα (ροπές κάμψεως) (bending moments).
Όταν η κάμψη του σκάφους (hull deflection)
έχει τα κυρτά προς τα κάτω, λέγεται ότι το πλοίο παρουσιάζει κύρτωση. Αυτό σημαίνει αύξηση του βυθίσματος της μέσης (dMP). Ως αποτέλεσμα των τάσεων
κάμψεως στην κύρτωση τα ελάσματα του πυθμένα

1

Δυναμικές δυνάμεις θεωρούνται οι δυναμικές συνιστώσες που προκαλούνται από τις κινήσεις του πλοίου λόγω του κυματισμού και
τις σφυροκρούσεις, τον προνευστασμό, το διατοιχισμό και την�������������������������������������������������������������������
ανάπαλση
������������������������������������������������������������������
(καθ’ ύψος ταλάντωση). Στις δυναμικές δυνάμεις συγκαταλέγονται επίσης ο άνεμος που φυσά πάνω στα έξαλα και οι κυκλικές κάμψεις λόγω των κυμάτων, καθώς και τα φορτία που προκαλούν οι
δονήσεις της προπέλας και των μηχανημάτων, τα οποία είναι διαφορετικών συχνοτήτων και επηρεάζουν όλο το σκάφος από την πλώρη
μέχρι την πρύμη και από το κατάστρωμα μέχρι την καρένα.
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Σχεδιάγραµµα στοιβασίας φορτίου

Κύρτωση

Σχεδιάγραµµα στοιβασίας φορτίου

Καµπύλωση

Σχ. 4.1β
Καταστάσεις κυρτώσεως και καμπυλώσεως.

και των διαφόρων μερών της γύρω κατασκευής περί
τη μέση του πλοίου εφελκύονται (τάση εφελκυσμού) (tensile stress) σαν να τα τραβάνε από πλώρα
και από πρύμα δύο ίσες δυνάμεις, προσπαθώντας να
yielding)���������������������
. �������������������
H �����������������
κύρτωση που δημιτα επιμηκύνουν (������������������������������
ουργείται από την καταπόνηση των ελασμάτων του
πυθμένα με εφελκυσμό, καθώς τα άκρα του πλοίου
(η πλώρη και η πρύμη) ανέρχονται, δημιουργεί συγχρόνως τάση θλίψεως (compression stress) στα
ελάσματα του καταστρώματος και όλων των μερών
της γύρω κατασκευής, που βρίσκονται ακριβώς στον
ίδιο κατακόρυφο άξονα πιεζόμενα προς τη μέση του
πλοίου σαν οι ίδιες ίσες δυνάμεις να προσπαθούν να
τα βραχύνουν ή να τα λυγίσουν (buckling).
Το αντίθετο συμβαίνει όταν η κάμψη έχει τα κυρτά
προς τα πάνω και τα κοίλα προς τα κάτω, όπου το
πλοίο παρουσιάζει καμπύλωση. Το βύθισμα της μέσης στην περίπτωση αυτή είναι μικρότερο απ’ αυτό
που αντιστοιχεί στο εκτόπισμα����������������������
.���������������������
Η κύρτωση και η καμπύλωση είναι τάσεις, ροπές αλλά και οι πιο γνωστές
και οι πιο συνηθισμένες μεταξύ των άλλων κοπώσεις
από τις δυνάμεις που υφίσταται το πλοίο κατά τη μεταφορά των φορτίων.
Οι κάμψεις κύρτωση και καμπύλωση παρατηρούνται:
1
2

α) Σε στατική κατάσταση στο λιμάνι, όταν εκτελείται φόρτωση ή εκφόρτωση (static bending moments): Κάμψη παρουσιάζουν πιο εύκολα τα πλοία
που έχουν μεγάλο μήκος και ειδικά όταν φορτώνουν
ή εκφορτώνουν βαριά φορτία ή/και με μεγάλες ταχύτητες. Τα μεγάλα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών
φορτίων και τα μεγάλα Δ/Ξ παρουσιάζουν σημαντικά
μεγαλύτερη κάμψη από τα μικρότερα πλοία.
Αν στο πέρας της φορτώσεως το πλοίο παρουσιάσει κάμψη, αυτή θα οφείλεται κυρίως στον άνισο
καταμερισμό του φορτίου, όπου στην περίπτωση της
κυρτώσεως θα έχει φορτωθεί περισσότερο φορτίο
στα κύτη που βρίσκονται περί τη μέση του πλοίου και
λιγότερο σ’ αυτά που βρίσκονται στα άκρα (στα κεφάλια). Αντίθετα στην περίπτωση της καμπυλώσεως
θα έχει φορτωθεί περισσότερο φορτίο στα πρυμναία
και πρωραία κύτη και λιγότερο στη μέση.
Αν κατά τη σειρά διεξαγωγής της φορτώσεως και
περί το τέλος αυτής σε μια διακοπή της για έλεγχο
ή με το πέρας φορτώσεως μιας ποσότητας σε ένα
κύτος και πριν μεταφερθεί στο επόμενο, εντοπιστεί
ότι η κάμψη είναι μεγαλύτερη απ’ αυτήν που είχε
υπολογιστεί και αναμενόταν, και αφού ελεγχθεί και
διαπιστωθεί πως οφείλεται πράγματι στο φορτίο,
θα πρέπει να διορθωθεί η κάμψη με φορτίο, φορτώνοντας στα ανάλογα κύτη πριν ολοκληρωθεί η
φόρτωση. Με μια απλή σύγκριση του βυθίσματος
της μέσης (dMP) και του μέσου όρου των βυθισμάτων πλώρης και πρύμης (dm′) μπορεί να βρεθεί αν
υπάρχει σ’ ένα πλοίο κάμψη (σχ. 4.1α) και τι είδους
είναι αυτή π.χ.:
Αν dm′ > dMP = καμπύλωση ή
dMP – dm′ (Αλγεβρικά) < 0 = καμπύλωση
Αν dm′ < dMP = κύρτωση ή
dMP – dm′ (Αλγεβρικά) > 0 = κύρτωση.
Οι συγκρίσεις για να βρεθεί η κύρτωση ή η καμπύλωση μπορούν βεβαίως να πραγματοποιηθούν
και με τα έξαλα (Freeboards), δηλ. του Freeboard
από τα dm′ και του Μέσου Ύψους Εξάλων (Mean
Freeboard)1.
Μια κακή και γρήγορη φόρτωση γενικά εκτός
από κάμψεις δημιουργεί και παραμορφώσεις στην
κατασκευή 2, αλλά μπορεί αν το πλοίο είναι αδύναμο
στη ναυπήγησή του, αν οι τάσεις είναι μεγαλύτερες

 ean Freeboard: Είναι το μισό του αθροίσματος των freeboards, που μετρήθηκε στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά.
M
Παραμορφώσεις στην κατασκευή: Αν το φορτίο είναι βαρύ, φορτωθεί αχαπιάριστο (μη διευθετημένο) και υπερβεί το μέγιστο
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από αυτές που μπορεί να αντέξει το σκάφος�������
με
������
κατάλληλους συνδυασμούς να καταλήξει ακόμα και να
κοπεί στα δύο (σχ. 4.1γ). Στην καλύτερη περίπτωση
θα δημιουργηθούν ρωγμές στα ελάσματα.

Σχ. 4.1γ
Πλοίο με υπερβολική κύρτωση κόπηκε στα δύο κατά
τη διάρκεια της φορτώσεως σιδηρομεταλλεύματος.

β) Σε δυναμική κατάσταση στο ταξίδι με κυματισμό ή/και φουσκοθαλασσιά (vertical wave
bending moments): Κατά τη διάρκεια του ταξιδίου
η κάμψη είναι κυκλική, καθώς η κύρτωση και η καμπύλωση σε έμφορτη ή άφορτη κατάσταση, εναλλάσσονται συνεχώς. Αν και είναι βέβαιο ότι αυτές οι
κοπώσεις δημιουργούνται σε κυματισμό ή φουσκοθαλασσιά ειδικά με σφυροκρούσεις, ο πλοίαρχος
δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ποια και πόση θα
είναι η κάμψη κάθε στιγμή. Σημασία έχει να γνωρίζει ότι η κόπωση των μετάλλων δημιουργεί διαταραχή στα μόρια απ’ τα οποία αποτελούνται τα μέταλλα.
Υπάρχουν ειδικοί ηλεκτρονικοί ανιχνευτές που εγκαθίστανται στο πλοίο και ειδοποιούν τον αξιωματικό
γι’ αυτές τις καταστάσεις. Οι ροπές κάμψεως από τα
δυναμικά φορτία είναι μεγαλύτερες εν πλω. Πάντως
οι νηογνώμονες καθορίζουν επιτρεπτά όρια κοπώσεων για το ταξίδι [Still Water Bending Moments
(SWBM) (κάθετες) Seagoing (at sea)], τα οποία είναι μικρότερα από τα επιτρεπτά όρια κοπώσεων στο
λιμάνι [Harbour (in port)] και έτσι η κόπωση που

θα προστεθεί στο σκάφος από τον κυματισμό σε ομαλές καταστάσεις δεν θα επηρεάσει πολύ το πλοίο. Το
γεγονός της εναλλαγής των τάσεων στο κατάστρωμα
και στον πυθμένα από εφελκυσμό σε θλίψη, όπως
περνούν τα κύματα, και εναλλάσσεται η κύρτωση
και η καμπύλωση συμβαίνει πιο έντονα σε μεγάλα
πλοία όταν ταξιδεύουν σε κυματισμό και ο καιρός
είναι πλώρα ή πρύμα ή έχει φουσκοθαλασσιά, και
καταπονεί το σκάφος. Η χρονικά μεταβαλλόμενη
καταπόνηση, που δημιουργεί την κόπωση μετά από
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία του υλικού. Η καταπόνηση (strain)
έχει ως αποτέλεσμα στην καλύτερη περίπτωση την
παραμόρφωση του πλοίου σε σχέση με το αρχικό μέγεθος και το σχήμα του ή το ράγισμα ή το σπάσιμο
των ελασμάτων (θραύση από κόπωση), φθορά μετάλλου (metal fatigue). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που
η κύρτωση ή η καμπύλωση θα είναι πολύ μεγάλη, οι
τάσεις μπορεί να υπερβούν τη διαμήκη αντοχή του
πλοίου, των ορίων του, και είναι πιθανόν να κοπεί
τελικά στα δύο (σχ. 4.1δ).
Για να μην καταπονείται το πλοίο από τις γρήγορες εναλλαγές των τάσεων στο κατάστρωμα και στον
πυθμένα από εφελκυσμό σε θλίψη, ο πλοίαρχος προσπαθεί να τις αποφύγει ή να τις κάνει ηπιότερες, με
τους κατάλληλους χειρισμούς.

Σχ. 4.1δ
Το πλοίο με υπερβολική καμπύλωση και με
φουσκοθαλασσιά κόπηκε στα δύο.

ε πιτρεπόμενο φορτίο στο κύτος του αντίστοιχου βυθίσματος, θα δημιουργήσει παραμόρφωση (deformation) στην κατασκευή που
βρίσκεται κοντά στο σημείο που καταπονείται, αλλά και διαμήκεις τάσεις (shear stresses). Ακόμα και αν είναι σχετικά διευθετημένο,
αλλά όχι κατανεμημένο σωστά στα κύτη, θα δημιουργηθεί στον πυθμένα του κύτους και στην κατασκευή κάτω από το κύτος φορτίου
τοπικά και κατά το εγκάρσιο μια ανάλογη κύρτωση. Το σιδηρομετάλλευμα ως πλήρες φορτίο όλων των κυτών ενός πλοίου μεταφοράς
χύδην ξηρών φορτίων ενισχυμένου για βαριά φορτία (��������������������������������������������������������������������������
strengthened for heavy cargoes��������������������������������������������
), καλύπτει συνήθως μόνο κατά το 1/3 της χωρητικότητας των αμπαριών σε όγκο και δεν είναι καθόλου εύκολο να προσδιορισθεί η ποσότητα του φορτίου στα κύτη αν το πλοίο δεν
διαθέτει ειδικά συστήματα μετρήσεως του φορτίου με ακτίνες λέιζερ. Χρειάζεται προσεκτική παρακολούθηση της φορτώσεως, ώστε
να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου, του φορτίου και του πληρώματος.
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γ) Στο λιμάνι ή στο ταξίδι όταν υπάρχει σημαντική διαφορά θερμοκρασίας περιβάλλοντος
και νερού (θερμικές επιδράσεις) (thermal effects):
Οι θερμικές επιδράσεις στο συγκεκριμένο θέμα δεν
είναι φορτία για να δημιουργήσουν παραμορφώσεις
(thermal strain και stress�������������������������
) αλλά παρ’ όλα ταύτα θεωρούνται ως φορτία (δυνάμεις). Ακόμα όμως και
ως φορτία είναι αμελητέα για να επηρεάσουν την
κατασκευή, αλλά δημιουργούν πράγματι κάμψεις
που επηρεάζουν τη λειτουργία των πλοίων και έχουν
παρατηρηθεί εκεί όπου υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των θερμοκρασιών στον ελεύθερο αέρα (πάνω
από την ίσαλο) και στο νερό (κάτω από την ίσαλο).
Για παράδειγμα, τα bulk carriers που ταξιδεύουν στις
Μεγάλες Λίμνες της Β. Αμερικής τους καλοκαιρινούς μήνες (κυρίως Ιούλιο και Αύγουστο) παρουσιάζουν καμπύλωση και αυτό γιατί η θερμοκρασία
στο περιβάλλον (αέρα) λόγω και της υγρασίας στην
ατμόσφαιρα, είναι σημαντικά μεγαλύτερη (πάνω από
28οC) από τη θερμοκρασία του νερού των λιμνών
που δεν ξεπερνά τους 16οC. Για να μην συμβεί αυτό
το φαινόμενο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση θα
δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην εκμετάλλευση του πλοίου, ειδική εγκατάσταση ραντισμού ή το
πλήρωμα βρέχει συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας με μάνικες το κυρίως κατάστρωμα περί τη μέση
του πλοίου με το νερό από τη λίμνη (σχ. 4.1ε). Αν
το πλοίο είναι φορτωμένο με σιτηρά, συνήθως μέχρι
το μέγιστο επιτρεπόμενο βύθισμα για τις λεκάνες και
παρουσιάσει καμπύλωση, τα βυθίσματα της πλώρης
και της πρύμης θα υπερβούν το μέγιστο επιτρεπόμενο βύθισμα, και δεν θα του επιτραπεί να περάσει τις
λεκάνες. Επί πλέον θα του επιβληθεί πρόστιμο και
ακόμα θα αναγκαστεί να εκφορτώσει μέρος του φορτίου, το οποίο θα μεταφερθεί με φορτηγά οχήματα
στο Μόντρεαλ για να ξαναφορτωθεί στο πλοίο. Ή
στην καλύτερη περίπτωση θα καθυστερήσει το πλοίο
μέχρι να ρυθμίσει το βύθισμά του.
Η καμπύλωση εξαρτάται κυρίως:
α) Από τη διαφορά θερμοκρασίας αέρα-θάλασσας (ειδικά το μεσημέρι, όπου παρατηρούνται οι
υψηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος).
β) Από το χρώμα βαφής του καταστρώματος από
το οποίο εξαρτάται η απορρόφηση θερμικής ακτινοβολίας του ηλίου (το συνηθισμένο σκούρο κόκκινο
χρώμα στο κατάστρωμα απορροφά περισσότερη
θερμική ακτινοβολία σε σχέση με το λευκό).
γ) Από το αν έχει συννεφιά ή λιακάδα κ.λπ..
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Σχ. 4.1ε
Βρέξιμο καταστρώματος στη μέση για αποφυγή
καμπυλώσεως κατά τον Ιούλιο, στις Μεγάλες Λίμνες.

4.2 Κ
 ατανομή φορτίου για αποφυγή τάσεων
κυρτώσεως και καμπυλώσεως.
Η κατανομή του φορτίου στα κύτη, η μη τήρηση
της σειράς φορτώσεως ή εκφορτώσεως, και η ταχύτητα φορτώσεως είναι οι κύριες αιτίες στην εμφάνιση
των τάσεων κυρτώσεως ή καμπυλώσεως σε στατική
κατάσταση. Αλλά ακόμα και με αυστηρή τήρηση της
σειράς φορτώσεως, τα πλοία εμφανίζουν κύρτωση ή
καμπύλωση από έλλειψη εμπειρίας ή όταν υπάρχει
πρόβλημα ή άλλες αιτίες που μπορεί να προκύψουν
σε μία γρήγορη φόρτωση. Στους μεγάλους τερματικούς σταθμούς στους οποίους τα μεγάλα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων φορτώνουν μεταλλεύματα ο φορτωτής (loader, loading equipment) έχει
μεγάλο ρυθμό φορτώσεως ανά ώρα (loading rate per
hour) π.χ. 16.000 ΜΤ/h. Όταν οι τερματικοί σταθμοί,
οι φορτωτές ή οι ναυλωτές απαιτούν να φορτώσουν
με τέτοιους ρυθμούς και παράλληλα απαιτούν να
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φορτωθούν μεγαλύτερες ποσότητες πριν από κάθε
διακοπή φορτώσεως, σημαίνει πως δεν ενδιαφέρονται για την ασφάλεια του πλοίου. Επίσης, δεν είναι
καθόλου απίθανο ο φορτωτής (�������������������
loader�������������
), που φορτώνει με μεγάλη ταχύτητα να υπερβεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα το περιθώριο ασφαλείας στην ποσότητα που έχει προγραμματιστεί να φορτώσει στο κύτος.
Για παράδειγμα σε 5-8 min η υπερφόρτωση1 μπορεί
να φτάσει το 10%.
Το πλοίο κατά τη φόρτωση βρίσκεται συνήθως
πλευρισμένο και ακίνητο σε ήρεμα και προστατευμένα νερά και ως εκ τούτου υπάρχουν μεγαλύτερες
ανοχές και δεν υποφέρει τόσο, όσο όταν ταξιδεύει
σε κυματισμό όπου εκεί, στη δυναμική κατάσταση, η
κύρτωση και η καμπύλωση εναλλάσσονται συνεχώς
και γρήγορα. Στη φόρτωση, οι κάμψεις εμφανίζονται
μεμονωμένα ή εναλλάσσονται σχετικά πολύ αργά,
αν το φορτίο φορτώνεται ομαλά. Η κύρτωση, που
εμφανίζεται πιο συχνά, αυξάνει τη ροπή κάμψεως
(���������������������������������������������
bending moment�������������������������������
). Συνήθως με το πέρας της φορτώσεως παρατηρείται κύρτωση, που όμως μερικές
φορές είναι σχετικά μεγάλη. Η καμπύλωση εμφανίζεται πιο σπάνια, εκτός αν προκληθεί ηθελημένα
με την ανάλογη κατανομή του φορτίου ή τη σειρά
φορτώσεως στα κύτη ή με παρεκκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό ή αν το πλοίο έχει αποκτήσει από
παρόμοιες φορτώσεις μόνιμη καμπύλωση.
Αν τελικά η κύρτωση είναι μεγάλη (αρκετά εκατοστά στο βύθισμα της μέσης) θα επηρεάσει λίγο την
κάμψη που θα προκληθεί στο πλοίο από τον κυματισμό. Αν οι συγκυρίες στο ταξίδι αυξήσουν την κύρτωση και βγει εκτός ορίου η Μέγιστη ροπή κάμψεως
σε κυματισμό (Maximum Wave Bending Moment
Amidships, Longitudinal) σε ένα πλοίο που έχει
μήκος πάνω από 200 m ή ακόμα χειρότερα πάνω
από 300 m και συγχρόνως είναι πλατύ και με μεγάλο συντελεστή γάστρας (Block Coefficient – Cb),
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτό να κοπεί στα δύο.
Επί πλέον είναι πιθανό να εισχωρήσουν νερά από
ρωγμές που θα δημιουργηθούν στον πυθμένα.
Τα πλοία όμως, κάνουν ρωγμές ή μπορεί να κοπούν στα δύο όχι μόνο στο ταξίδι, αλλά όπως αναφέρθηκε παραπάνω (σχ. 4.1γ) και κατά τη φόρτωση
αν η κύρτωση σε συνδυασμό και με τις διατμητικές
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τάσεις υπερβούν τα όρια ασφαλείας. Για να μην συμβεί αυτό, θα πρέπει να έχει γίνει σωστή κατανομή
του φορτίου, να ακολουθηθεί πιστά το σχέδιο φορτώσεως και να ελέγχεται αν η ποσότητα του φορτίου
στα κύτη φορτώνεται ορθά και με τη σειρά, η οποία
έχει οριστεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο φορτώσεως
και εκφορτώσεως που δίνει τη σειρά (Loading and
discharging sequence), που υποχρεωτικά διαθέτουν
όλα τα πλοία.
Δεν θα ήταν ανάγκη σήμερα που υπάρχουν οι Η/Υ
να αναφερθεί ο σχετικός τύπος σωστής κατανομής
του φορτίου για αποφυγή των τάσεων κυρτώσεως και
καμπυλώσεως. Σε ένα πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρών
φορτίων (bulk carriers) ή ore carriers για παράδειγμα, ο απλός αυτός υπολογισμός μπορεί να αποτελεί
την αρχή για να τροφοδοτηθεί το πρόγραμμα φορτώσεως του πλοίου στον Η/Υ. Για μία καλή φόρτωση,
θα πρέπει πάντα να υπολογίζεται η εγκάρσια ευστάθεια και η διαγωγή. Συνήθως και ειδικά όταν φορτώνεται ομοιογενές φορτίο χύδην (βαρύ ή λιγότερο
βαρύ) μπορεί να ρυθμιστεί καλύτερα η διαγωγή, ενώ
στο γενικό φορτίο, που συνήθως δεν φορτώνει μέχρι
τον δίσκο ασφαλείας, η ρύθμιση της διαγωγής μπορεί
να γίνει και με έρμα. Έτσι, σε ομοιογενές χύδην ξηρό
φορτίο ο υπολογισμός αρχίζει κατανέμοντας το φορτίο ανάλογα με το ποσοστό χωρητικότητας του κάθε
κύτους, χρησιμοποιώντας γι’ αυτήν την προκαταρτική
κατ’ αναλογία διανομή της ποσότητας του φορτίου
στα κύτη, τον παρακάτω τύπο:
Βάρος Φορτίου Κύτους = (κυβικά κύτους/συνολικά κυβικά κυτών πλοίου) × ωφέλιμο φορτίο.
Στον τύπο αυτό, επειδή τα κυβικά κύτους και τα
συνολικά κυβικά κυτών πλοίου είναι σταθερές τιμές,
θα μπορούσε να έχει βρεθεί εκ των προτέρων ένας
συντελεστής για κάθε κύτος ξεχωριστά. Ο συντελεστής αυτός θα είναι σταθερός ή θα έχει πολλαπλασιασθεί επί 100 και θα έχει βρεθεί ένα ποσοστό για
κάθε κύτος, δηλαδή η ποσοστιαία χωρητικότητα των
κυτών. Με τον συντελεστή θα γίνεται η προκαταρτική κατανομή οποιουδήποτε φορτίου, όταν το φορτίο
πρόκειται να φορτωθεί σε όλα τα κύτη. Με το ίδιο
σκεπτικό θα υπολογίζεται και η ποσοστιαία χωρητικότητα των υποφραγμάτων. Ένας καλός πλοίαρχος

Α
 ν υπερφορτωθεί ένα κύτος κατά 5%, (έχει συμβεί και μέχρι 15%) σε σύγκριση με τις τιμές που βρέθηκαν στον αρχικό υπολογισμό
(προϋπολογισμό) με το Loading computer, θα αυξηθούν η μεν SWBM κατά 15% η δε SWSF κατά 5% σε σχέση με τις τιμές που
θεωρούνται από τη σχετική μελέτη επιτρεπτές για το ταξίδι (sea going condition). Αν υπερφορτωθεί κατά 10%, σε σύγκριση πάντα
με τις τιμές του αρχικού υπολογισμού, τότε οι τιμές της SWBM και των SWSF θα αυξηθούν κατά 40% και 20% αντίστοιχα.
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ή υποπλοίαρχος θα έχει οπωσδήποτε εκ των προτέρων υπολογίσει τον συντελεστή ή την ποσοστιαία
αναλογία κάθε κύτους και κάθε υποφράγματος.
Παράδειγμα.
Τo πλοίο M/V “BULKER” DWAT 74540,25 MT
με χωρητικότητα σιτηρών στα κύτη Νο 1= 12.293,1,
No 2=13.263,9 No 3= 13.169,3, No 4= 13.194,7,
No 5=13.278,0, No 6= 13.223,4, No 7= 12.127,5,
Σύνολο = 90.549,9 m3, πρόκειται να φορτώσει
72.958,0 ΜΤ χύδην βωξίτη με ΣΣ 0,75 m3/MT. Να
γίνει μια πρόχειρη κατανομή του φορτίου, ώστε να
αποφύγομε τις τάσεις κυρτώσεως και καμπυλώσεως
και παράλληλα να πετύχομε τη μικρότερη αλλαγή διαγωγής.
Λύση.
Κύτος Nο 1: ( 12.293,1: 90.549,9) =
= 0,1357605 × 72.958,0 = 9.904,81 MT
Κύτος Νο 2: ( 13.263,9: 90.549,9) =
= 0,1464816 × 72.958,0 = 10.687,00 MT
Κύτος Νο 3: ( 13.169,3: 90.549,9)=
= 0,1454368 × 72.958,0 = 10.610,79 MT
Κύτος Νο 4: ( 13194,7: 90.549,9) =
= 0,1457174 × 72.958,0 = 10.631,26 MT
Κύτος Νο 5: ( 13.278,0: 90.549,9) =
= 0,1466373 × 72.958,0 = 10.698,37 MT
Κύτος Νο 6: ( 13.223,4: 90.549,9) =
= 0,1460343 × 72.958,0 = 10.654,38 MT
Κύτος Νο 7: ( 12.127,5: 90.549,9) =
= 0,1339316 × 72.958,0 = 9.771,39 MT
Συνολικό φορτίο:

72.958,00 MT

Με τις ποσότητες που βρέθηκαν θα τροφοδοτηθεί
το πρόγραμμα φορτώσεως («Loading Ιnstrument»),
προκειμένου να γίνει ο αναλυτικός υπολογισμός
φορτώσεως. Μ’ αυτόν τον απλό τρόπο κατανομής
του φορτίου στα κύτη θεωρητικά το πλοίο δεν θα
1

παρουσιάσει καμία κύρτωση ή καμπύλωση, επειδή
θα έχουν κατανεμηθεί οι δυνάμεις της αντώσεως
ανάλογα και ισότιμα σε όλο το μήκος του σκάφους,
όσο αυτό είναι δυνατόν. Αν παρουσιάσει κάμψη, θα
είναι μικρή και ταυτόχρονα, με την απλή κατ’ αναλογία κατανομή του φορτίου, θα έχει τη μικρότερη αλλαγή διαγωγής· έτσι με μία μικρή αλλαγή-μεταφορά
μικρής ποσότητας φορτίου, θα ρυθμισθεί η διαγωγή
που απαιτείται.
Η τελική κατανομή κατά τη φόρτωση του φορτίου
στα κύτη θα πρέπει να συμφωνεί με τον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος έχει ελεγχθεί με το σχετικό πρόγραμμα φορτώσεως και θα δίνει SWBM, όπως και
SWSF μέσα στα επιτρεπτά όρια.
Η κύρτωση αυξάνει το βύθισμα της μέσης και επηρεάζει την εκμετάλλευση του πλοίου αρνητικά, γιατί
φορτώνεται λιγότερο φορτίο. Αντιθέτως η καμπύλωση μειώνει τη συνολική ροπή κάμψεως και αυξάνει
λίγο την ποσότητα του φορτίου, όταν το πλοίο φορτώνει στη γραμμή φορτώσεως, η οποία αντιστοιχεί
στη ζώνη και στην εποχή του λιμανιού φορτώσεως.
Είναι φανερό πως όταν το βάθος είναι περιορισμένο, για να φορτωθεί ακόμα περισσότερο φορτίο,
θα πρέπει το πλοίο να είναι ισοβύθιστο1, αλλά ακόμη
και αν δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα όταν είναι φορτωμένο, δεν πρέπει να έχει μεγάλη διαγωγή με την
πρύμη για πολλούς λόγους, όπως:
α) Για να μην διαφοροποιηθεί πολύ η κατ’ αναλογία κατανομή της ποσότητας του φορτίου στα κύτη,
όπως έχει υπολογισθεί παραπάνω.
β) Για να μην έχει μικρό βύθισμα η πλώρη
ώστε να αποφευχθούν οι δυνάμεις σφυροκρούσεως
(slamming forces) με τον προνευστασμό, δηλαδή το
σχετικό φαινόμενο pounding, όπου η τρόπιδα στο
πρωραίο άκρο του πλοίου βγαίνει έξω από το νερό
και πέφτοντας κτυπά με δύναμη�������������������
στο
������������������
κύμα που ανέρχεται, και βέβαια να μην κτυπάει «ζωντανή» θάλασσα το κατάστρωμα του προστέγου.

 ροσοχή όταν το πλοίο μετά το πέρας της φορτώσεως είναι ισοβύθιστο: Τα bulk carriers έχουν μετρητές (sounding pipes)
Π
και ανιχνευτές στάθμης νερού για τη διαρροή (Water Ingress Detectors – WIDs) στους υδροσυλλέκτες, οι οποίοι βρίσκονται στο πρυμναίο μέρος των κυτών. Όταν το πλοίο με το πέρας της φορτώσεως είναι ισοβύθιστο ή έχει μικρή διαγωγή με την πρύμη (π.χ. 10 cm),
στο πέλαγος που θα ταξιδεύει με όλη του την ταχύτητα η διαγωγή του θα είναι λίγο με την πλώρη, εκτός και αν είχε τη δυνατότητα
να σαβουρώσει την πρυμναία δεξαμενή ζυγοσταθμίσεως (After peak tank – APT). Αν υπάρχει μικρή διαρροή σε πρωραίο σημείο
κάποιου κύτους, αυτή θα γίνει αντιληπτή με τους μετρητές όταν το νερό στο κύτος θα αρχίσει να φθάνει πρύμα και μάλιστα όταν οι
υδροσυλλέκτες δείξουν πάνω από 5 cm, γιατί αρχικά θα θεωρηθεί νερό από υγρασίες. Ακόμα και με τους WIDs η διαρροή θα γίνει
αντιληπτή όταν φθάσει 5 cm. Τότε όμως θα είναι αργά, γιατί ήδη θα έχει χαλάσει το φορτίο που βρίσκεται από τη μέση και πλώρα και
αν το φορτίο είναι ακριβό, π.χ. χαλυβδόφυλλα ψυχρής ελάσεως σε ρόλους (Cold rolled steel coils), οι απαιτήσεις που θα εγείρουν
οι παραλήπτες θα είναι σημαντικές. Θα πρέπει επομένως καθημερινά στο λιμάνι και εν πλω να λαμβάνονται τα soundings (μέτρηση
του περιεχομένου δεξαμενής) αλλά και να πραγματοποιείται μακροσκοπικός έλεγχος στα κύτη για πιθανή διαρροή.
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γ) Για να χειρίζει το πλοίο καλύτερα.
δ) Για να μην γυρίζει η πλώρη του στην υπήνεμο
πλευρά (σταβέντο) (leeward, lee side) όταν ταξιδεύει, και
ε) πολλά πλοία όταν είναι φορτωμένα και δεν
έχουν μεγάλη διαγωγή είναι ταχύτερα.
Τα πλοία όμως έχουν ναυπηγηθεί μ’ αυτήν τη
λογική, δηλαδή όταν φορτώνουν πλήρες φορτίο και
αυτό κατανεμηθεί κατ’ αναλογία της χωρητικότητας
των κυτών σε όλα τα κύτη ή ο συντελεστής στοιβασίας (ΣΣ)1 είναι κοντά στον συντελεστή φορτώσεως
(ΣΦ)2, η διαγωγή που θα κάνουν να είναι με την
πρύμη και μικρή. Έτσι, ένα πλοίο χρειάζεται συνήθως μικρή αλλαγή στις ποσότητες των φορτίων για
τη ρύθμιση της επιθυμητής διαγωγής, ώστε σε συνδυασμό με τις καταναλώσεις των καυσίμων να φτάσει στο λιμάνι εκφορτώσεως ισοβύθιστο.
Όταν ο συντελεστής στοιβασίας είναι κοντά στον
συντελεστή φορτώσεως με πλήρη κύτη, υπάρχει και
η πιθανότητα να παρουσιάσει μικρή διαγωγή με την
πλώρη, η οποία συνήθως ρυθμίζεται με τα καύσιμα.
Αν το πλοίο δεν είναι φορτωμένο με πλήρες φορτίο και τα κύτη δεν είναι πλήρη, η κατ’ αναλογία κατανομή του φορτίου πιθανόν να δώσει μεγαλύτερη
διαγωγή με την πρύμη, οπότε εκεί θα χρειαστεί μεγαλύτερη μεταφορά στις ποσότητες του φορτίου.
Επιλέγεται συνήθως η αλλαγή να γίνει μεταξύ κυτών που η απόσταση μεταξύ του διαμήκους κέντρου
βάρους τους είναι μεγάλη, έτσι ώστε η επιθυμητή διαγωγή να πραγματοποιηθεί με τη μεταφορά μικρής
ποσότητας φορτίου. Μ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται ο
προϋπολογισμός φορτώσεως.
Στην εκτέλεση της φορτώσεως, θα κρατηθεί μια
μικρή ποσότητα φορτίου για το τέλος (balance for fi-

nal trim)����������������������������������������
από τα κύτη που επιλέχθηκαν να μεταφερθεί το φορτίο στην τελική ρύθμιση της διαγωγής. Η
ποσότητα θα εξαρτηθεί από το μέγεθος του πλοίου.
Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η κατ’ αναλογία κατανομή της
ποσότητας του φορτίου (βάρους στα κύτη), είτε διότι
φορτώνονται διάφορα είδη φορτίων τα οποία δεν
πρέπει να φορτωθούν μαζί στο ίδιο κύτος, είτε διότι
τα φορτία φορτώνονται ή πρόκειται να εκφορτωθούν
σε περισσότερα από ένα λιμάνια και οι παρτίδες του
φορτίου ορίζεται πως πρέπει να φορτωθούν με φυσικό διαχωρισμό. Σε τέτοιες φορτώσεις θα πρέπει
να δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή στους υπολογισμούς
που θα πραγματοποιηθούν και θα πρέπει οπωσδήποτε αυτοί να συμφωνούν με τις τυπικές φορτώσεις
του Εγχειριδίου Φορτώσεως ή αν δεν συμπεριλαμβάνονται στις τυπικές φορτώσεις να δίνουν κοπώσεις εντός των ορίων ασφαλείας, και θα ήταν ακόμα
πιο σωστό να εγκριθούν και απ’ τον νηογνώμονα.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται φορτώσεις, που θα επιφέρουν αναπόφευκτα μεγάλες
τάσεις.
4.3 Μέθοδοι στοιβασίας διαφόρων φορτίων.
Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στη στοιβασία
γενικού φορτίου3 (general cargo ή break bulk cargo),
που μεταφέρεται με φορτηγά πλοία γενικού φορτίου.
Νέας ναυπηγήσεως πλοία γενικού φορτίου με
υποφράγματα είναι σχετικά λίγα. Θεωρείται παλιός τύπος πλοίου που απέμεινε από τις προ-εμπορευματοκιβωτίων ημέρες, όταν όλο το γενικό φορτίο μεταφερόταν μ’ αυτόν τον τύπο πλοίων που τον
χρησιμοποιούσαν τόσο στη ναυλαγορά ελεύθερων

1

 υντελεστής Στοιβασίας – ΣΣ (Stowage factor – SF) ξηρών φορτίων: Είναι ο αριθμός που δείχνει πόσα κυβικά μέτρα κατά μέΣ
σον όρο καταλαμβάνονται στον χώρο ή στους χώρους φορτίου του πλοίου από μονάδα βάρους συγκεκριμένου φορτίου μετά από
καλή στοιβασία. Στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο αναπόφευκτα χαμένος χώρος. Ο ΣΣ προσδιοριζόταν με μονάδες του
μετρικού συστήματος m3/ΜΤ. Σε πολλές χώρες ο ΣΣ προσδιορίζεται ακόμα σε ft3/LT. Αν δεν δίδονται οι μονάδες, θα πρέπει να
ζητούνται, γιατί δεν είναι βέβαιο πως θα είναι ft3/LT, καθώς στο εμπόριο έχει επικρατήσει ένας συνδυασμός του αγγλικού και του
μετρικού συστήματος, δηλαδή ft3/MT. Ο ΣΣ που δίδεται για ένα συγκεκριμένο φορτίο πριν τη φόρτωση θα πρέπει να είναι ο μέσος
όρος πραγματικών ΣΣ πολλών φορτώσεων ίδιου τύπου πλοίων στο συγκεκριμένο λιμάνι. Στα σιτηρά ο ΣΣ του ίδιου φορτίου διαφέρει αρκετά, καθώς εξαρτάται απ’ την περιοχή, την εποχή, αν είναι παλιάς ή νέας σοδειάς κ.λπ., ενώ στα πλοία με υποφράγματα
θα υπάρξει χαμένος χώρος το λιγότερο 5%.
2
Η χωρητικότητα των κυτών έχει υπολογιστεί, έτσι ώστε ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, αυτά να γεμίζουν με ένα φορτίο που συνήθως μεταφέρει ο συγκεκριμένος τύπος πλοίου, δηλαδή με ένα φορτίο που θα έχει τον μέσο Συντελεστή Στοιβασίας, ο οποίος
ονομάζεται Συντελεστής Φορτώσεως–ΣΦ.
3
Γενικό φορτίο σημαίνει οποιοδήποτε προϊόν μεταφέρεται σε ποσότητες μικρότερες από το μέγεθος του πλοίου (πακεταρισμένο ή
όχι). Τέτοια φορτία είναι ανάμεικτα φορτία, ομοιογενή φορτία όπως σακιά, πακέτα, κιβώτια κ.λπ. ή μικρές ποσότητες χύδην ξηρών
φορτίων. Σημειώνεται πως τα περισσότερα ελληνικά φορτηγά πλοία ξηρών φορτίων δεν είναι πλοία γενικού φορτίου, αλλά πλοία
μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων.
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φορτηγών (tramp), όσο και στην ναυλαγορά τακτικών γραμμών (liner). Σήμερα έχουν περιοριστεί
σε μικρές μονάδες 3.000 – 13.000 DW με γερανούς
40-120 ΜΤ συνήθως στο πλάι (σχ. 4.3α). Εκτός των
πλοίων γενικού φορτίου ναυπηγούνται πιο εξειδικευμένα πλοία, όπως πλοία πολλαπλών χρήσεων (multi
purpose vessels-MPV’s, multi purpose & project),
τα οποία έχουν τη δυνατότητα να φορτώνουν Ε/Κ
περίπου 300 με 900 TEU και αυτοκίνητα (περίπου
600 μονάδες). Πολλά απ’ αυτά τα πλοία διαθέτουν
φορτωτήρες ανυψώσεως μεγάλων βαρών (μαγγιόρες μπίγες). Επίσης ναυπηγούνται πλοία μεταφοράς
βαρέων φορτίων (Heavy Lift Ships ή Heavy lifters)
με ανυψωτική ικανότητα 600 ή ακόμα και 700 τόνους (σχ. 4.3β). Τα περισσότερα εμπορεύματα (γενικό φορτίο) σήμερα μεταφέρονται μέσα σε Ε/Κ και οι
διεθνείς κανονισμοί, κώδικες κ.λπ., έχουν συμβάλει
ώστε να τυποποιηθεί η στοιβασία των φορτίων.����
���
Πάντως η παραδοσιακή ναυτιλία του γενικού φορτίου
σε ορισμένες περιοχές και για ορισμένα φορτία μεγάλου μήκους και όγκου χρειάζεται ακόμα.

Σχ. 4.3α
Νέος τύπος πλοίου γενικού φορτίου.

Σχ. 4.3β
Γερανός πλοίου μεταφοράς βαρέων φορτίων.

Metafora_Fortion.indb 53

4.3.1 Βασικές γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους
στοιβασίας:
α) Οι φορτοεκφορτωτές (στοιβαδόροι) (stevedores). Στοιβαδόροι ονομάζονται οι λιμενεργάτες
(longshoremen, longshore dockworkers)��������
που βοηθούν να φορτωθεί το πλοίο, και οι οποίοι πρέπει
πάντα να έχουν κατά νου ότι όταν τελειώσουν την
εργασία τους, δεν πρέπει να «στείλουν» το πλήρωμα σ’ ένα ταξίδι με φορτίο πλημμελώς στοιβαγμένο
και ασφαλισμένο. Ο άσχημος καιρός σε συνδυασμό
με κακή στοιβασία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ζωές.
Αυτό το γνωρίζουν όλοι, και το γνωρίζουν καλά και οι
στοιβαδόροι. Η ανάγκη όμως για ταχεία και οικονομική φόρτωση, τους υποχρεώνει να παραβλέπουν ή να
παρακάμπτουν πολλές φορές ορισμένα σημεία, που
αφορούν στην ασφάλεια μεταφοράς του φορτίου και
στη σωστή διευθέτησή του. Αυτά τα σημεία θα πρέπει
να επισημάνουν ο πλοίαρχος και οι αξιωματικοί του
πλοίου, να τα «διορθώσουν» και να εξασφαλίσουν
μια καλή στοιβασία χωρίς προβλήματα στην εκφόρτωση και ένα ασφαλές ταξίδι. Αυτή είναι μια από τις
βασικές εργασίες που κάνουν στο πλοίο, και ίσως η
σπουδαιότερη. Θα πρέπει επομένως οι υπεύθυνοι ανθυποπλοίαρχοι να γνωρίζουν τουλάχιστον ορισμένες
βασικές αρχές που ισχύουν για τη στοιβασία.
β) Το σκεπτικό του υποπλοιάρχου για τη στοιβασία του φορτίου. Ίσως το 70% με 80% των εμπορευμάτων σήμερα δεν προσφέρονται πλέον για μεταφορά χύδην, παρά μόνο για μεταφορά με Ε/Κ.
Επομένως τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο υποπλοίαρχος, σήμερα κατά ένα μεγάλο ποσοστό έχουν
περιοριστεί αρκετά χάρη στα δύο «C»: τα Containers
και τα Computers. Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν
φορτία που μεταφέρονται με πλοία μεταφοράς γενικού φορτίου. Αν ένα πλοίο γενικού φορτίου πρόκειται να φορτώσει στο λιμάνι φορτίο που αποτελείται
από μερικές παρτίδες και πολλούς τύπους εμπορευμάτων, που είναι κάτι συνηθισμένο, είναι φανερό
πως δημιουργεί στον υποπλοίαρχο μεγάλη δυσκολία
στη στοιβασία. Αν και τα λιμάνια φορτώσεως είναι
πολλά, τότε τα φορτία θα πολλαπλασιαστούν (μπορεί
να είναι εκατοντάδες). Η δυσκολία με τόσα φορτία
και λιμάνια φορτώσεως αλλά και εκφορτώσεως θα
δημιουργήσει αυξημένα προβλήματα. Ο υποπλοίαρχος (μαζί με τον πλοίαρχο) θα πρέπει να καταστρώσει ένα σχέδιο φορτώσεως (cargo Plan).
Παλαιότερα στα πλοία γενικού φορτίου, όταν δεν
υπήρχαν Η/Υ, κανονισμοί αλλά ούτε και ο χρόνος
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για υπολογισμούς «στο χέρι», η φόρτωση γινόταν
μάλλον εμπειρικά. Αν και ο υποπλοίαρχος έχει στη
διάθεσή του Η/Υ, το σκεπτικό για να προετοιμάσει
το προσχέδιο φορτώσεως (Pre-loading plan/Cargo plan) παραμένει πάντα το ίδιο. Ο υποπλοίαρχος
θα πρέπει να έχει κατά νου:
–Τ
 ην εμπειρική αρχή της ευστάθειας: «τα βαριά
φορτία κάτω» και να υπολογίσει τις κοπώσεις
(παλαιότερα δεν υπήρχε η σχετική μελέτη για
τον υπολογισμό αυτό) και την ευστάθεια σε όλα
τα στάδια του ταξιδίου (ακόμα και αυτό παλαιότερα γινόταν περισσότερο εμπειρικά). Ο πρωταρχικός σκοπός είναι να μην θέσει σε κίνδυνο
την αξιοπλοΐα του πλοίου. Σήμερα που υπάρχουν οι Η/Υ αυτό γίνεται εύκολα και γρήγορα.
–Τ
 α βυθίσματα, αλλά και τη διαγωγή που θα έχει
το πλοίο του πριν και μετά την προσέγγιση σε
κάθε λιμάνι.
– Τη βασική αρχή της καλής στοιβασίας όταν δεν
υπάρχει η δυνατότητα να στοιβαχτούν τα φορτία σε ξεχωριστά υποφράγματα ή σε ξεχωριστά
κύτη: «αυτά που θα βγουν στο τελευταίο λιμάνι
να φορτωθούν πρώτα» συνήθως με κατακόρυφη στοιβασία. Αυτή θα πρέπει να γίνει ανάλογα
με τη σειρά προσεγγίσεως του πλοίου στα λιμάνια και, αν επιβάλλεται, να μένει κενός ο χώρος
κάτω από το στόμιο του κύτους για να διευκολύνεται η εκφόρτωση.
–Τ
 η συμπαγή στοιβασία και τον διαχωρισμό των
φορτίων, που θα διευκολύνει και την εκφόρτωση.
–Σ
 ε ποιο διαμέρισμα θα τοποθετήσει κατάλληλα
τα διάφορα φορτία, ώστε να μπορούν να εκφορτωθούν εύκολα χωρίς να χρειαστεί να εκφορτωθούν πρώτα άλλα φορτία, τα οποία θα
πρέπει να επαναφορτωθούν.
–Τ
 α φορτία μεταξύ τους να είναι συμβατά. Τα
διαφορετικά φορτία μπορεί να προκαλέσουν
ζημιά το ένα στο άλλο από διαρροή, από οσμές
ή από υγρασία.
–Τ
 ην αντοχή του πυθμένα του κύτους ή του καταστρώματος για τα βαριά φορτία.
–Τ
 α φορτία σε σακιά και τα μικρά σε μέγεθος
συσκευασίας, τα οποία, για να υπάρξει λιγότερος χαμένος χώρος, θα πρέπει να φορτώνονται
στο Νο 1 και ίσως στο πρυμναίο κύτος, που δεν
είναι καλά τετραγωνισμένα λόγω του υδροδυναμικού σχήματος, κυρίως των μικρότερων
πλοίων γενικού φορτίου.
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– Τα φορτία να είναι καλά προστατευμένα από
κακές καιρικές συνθήκες, από άλλο φορτίο,
από υγρό αέρα ή την κρύα θάλασσα (που βρέχει τα υπό την ίσαλο ελάσματα του πλοίου) ή
από τη θερμότητα (από τη γειτνίασή του με τις
δεξαμενές καυσίμων ή το μηχανοστάσιο).
Υπάρχει περίπτωση ορισμένα φορτία να «πρέπει» να φορτω�
θούν στο κατάστρωμα γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση, παρ’ όλο
που το ναυλοσύμφωνο αναφέρει ότι πρέπει να στοιβαχτούν κάτω
απ’ αυτό (σε κύτη φορτίου). Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν δεν
μπορεί να αποφευχθεί μια τέτοια λύση, θα πρέπει να ληφθούν
όλα τα απαραίτητα μέτρα και να ειδοποιηθεί ο αντιπρόσωπος
του P&I club.

γ) Η στοιβασία (stowage). Στοιβασία ονομάζεται η τοποθέτηση του φορτίου επάνω στο πλοίο.
Πολλές φορές μια κακή στοιβασία καθιστά το πλοίο
αναξιόπλουν.
Ο υποπλοίαρχος, αφού πραγματοποιήσει τον
υπολογισμό φορτώσεως και προετοιμάσει το σχέδιο
φορτώσεως, στη συνέχεια θα πρέπει να εργαστεί
για την ίδια τη στοιβασία: Να κάνει ένα προσχέδιο
pre-stowage plan����������������������
), για το οποίο θα συστοιβασίας (��������������������������������������
νεννοηθεί με τους στοιβαδόρους μέσω e-mail ή fax
πριν το πλοίο φθάσει στο λιμάνι. Αυτό θα το οριστικοποιήσει μετά από μία σύσκεψη που θα κάνει με
τους στοιβαδόρους αμέσως μόλις φθάσει το πλοίο
στο λιμάνι και πριν αρχίσει η φόρτωση, διότι η στοιβασία δεν είναι αποκλειστικά δική του δουλειά. Η
στοιβασία είναι το πρακτικό κομμάτι της φορτώσεως
και της καλής ναυτικής τέχνης, γιατί τα εμπορεύματα
πρέπει να φορτωθούν στο πλοίο, έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι βασικές γενικές αρχές. Η μέθοδος που
θα ακολουθηθεί και η βοήθεια των στοιβαδόρων
έχουν μεγάλη σημασία.
Αν και στα διάφορα λιμάνια, τις περισσότερες
φορές οι στοιβαδόροι δεν προσλαμβάνονται από τον
πλοιοκτήτη αλλά από τους ναυλωτές, τους φορτωτές
ή ακόμα και τους παραλήπτες, βοηθούν σημαντικά το
πλοίο, όπως άλλωστε είναι υποχρεωμένοι να πράττουν. Μερικές φορές στη στοιβασία βοηθάει απεσταλμένος υπάλληλος των ναυλωτών (supercargo)
ή ανεξάρτητος επιθεωρητής (independent surveyor)
του P&I club των πλοιοκτητών ή των ναυλωτών, αν
το πλοίο είναι χρονοναυλωμένο. Αν πρόκειται για
ένα φορτίο, συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί η
στοιβασία θα γίνει, όσο αυτό είναι δυνατόν, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Ασφαλίσεως Φορτίου (ΕΑΦ).
δ) Τα στάδια στοιβασίας. Η στοιβασία γενικά
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και ειδικά για ορισμένα συνηθισμένα φορτία χωρίζεται σε τρία στάδια:
Στο πρώτο στάδιο ρυθμίζεται το θέμα της επιστρώσεως και το θέμα των μέσων φορτοεκφορτώσεως και του φορητού και του μόνιμου εξοπλισμού
εχμάσεως. Σ’ αυτό το στάδιο δημιουργείται το προκαταρτικό αναλυτικό σχέδιο στοιβασίας για κάθε κύτος κ.λπ..
Στο δεύτερο στάδιο φορτώνονται πρώτα σε
κάθε κύτος τα υλικά επιστρώσεως που έχουν υπολογισθεί ότι θα χρειαστούν και έχουν παραγγελθεί και
παραληφθεί. Στη συνέχεια φορτώνεται το φορτίο
σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί.
Στο τρίτο στάδιο γίνεται η ασφάλιση/μπλοκάρισμα, αν χρειάζεται, και στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται ταυτόχρονα με τη φόρτωση/στοιβασία.
Οι αξιωματικοί επιβλέπουν τους στοιβαδόρους,
ώστε η ασφάλιση του φορτίου να γίνεται σύμφωνα
με τον αρχικό σχεδιασμό. Με την καλή ασφάλιση
θα προστατευθεί το φορτίο απ’ την ολίσθηση, την
ανατροπή, την κατάρρευση ή από τις διάφορες ζημιές απ’ τις κοπώσεις της στοιβασίας κατά τη διάρκεια
του ταξιδίου.
Με το πέρας της φορτώσεως και ασφαλίσεως
των εμπορευμάτων, οι στοιβαδόροι θα φτιάξουν ένα
τελικό λεπτομερές σχέδιο στοιβασίας, το οποίο ο
υποπλοίαρχος θα πρέπει να ελέγξει ή/και να φτιάξει
ο ίδιος ένα άλλο.
4.3.2 Μ
 έθοδοι στοιβασίας διαφόρων εμπορευμάτων.
Ενδεικτικές μέθοδοι στοιβασίας σε πλοία γενικού
φορτίου ή σε πλοία χύδην ξηρών φορτίων ������
handysize είναι:
α) Στοιβασία ξηρών φορτίων χύδην (bulk cargoes) (βλ. Κεφ. 2, σελ. 10), αν είναι περισσότερα
από ένα. Αυτή η μέθοδος στοιβασίας δεν παρουσιάζει σχεδόν καμία δυσκολία και αυτό που χρειάζεται
προσοχή είναι η καλή διευθέτηση και ο διαχωρισμός
του φορτίου.
β) Στοιβασία φορτίου σε σακιά (bagged cargo)
(σχ. 4.3γ). Τα σακιασμένα φορτία συνήθως αποτελούν ομοιογενές φορτίο. Τα σακιά συνήθως είναι των
25 ή των 50 kg. Είναι ικανά να κρατούν το περιεχόμενό τους, όχι όμως να αντέχουν σε εξωτερικές πιέσεις. Τα σακιά είναι φτιαγμένα από χαρτί (paper bags)
μονό ή με πολλά στρώματα (π.χ. για τσιμέντο), από
ύφασμα (π.χ. σακιά για άλευρα, ρύζι) από συνθετικό,
(polypropylene bags ή plastic woven bags π.χ. σακιά
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Σχ. 4.3γ
Στοιβασία πλήρους φορτίου σε σακιά.

λιπασμάτων), από λινάτσα (burlap) ή γιούτα (jute,
hessian) κ.λπ.. Η στοιβασία των σακιών είναι σχετικά απλή, αλλά παρουσιάζει προβλήματα στον χειρισμό από τους στοιβαδόρους. Τα σακιά θα πρέπει να
στοιβάζονται με προσοχή για να μην σκισθούν και
οι στοιβαδόροι να μην χρησιμοποιούν γάντζους. Αν
είναι σακιά που σχίζονται εύκολα, συνήθως στοιβάζονται πάνω σε παλέτες. Η στοιβασία τους θα πρέπει να είναι προσεκτική, διότι υπάρχει ο κίνδυνος τα
σακιά που βρίσκονται στις κάτω παλέτες, ειδικότερα
αν δεν είναι καλής ποιότητας, να καταστραφούν από
το βάρος των άλλων ή οι παλέτες να πάρουν κλίση
(racking) και να προκληθούν μεγαλύτερες ζημιές
κατά τους χειρισμούς της εκφορτώσεως.
Ανάμεσα στα σακιά, είτε είναι στοιβαγμένα μόνα
τους είτε σε παλέτες, πρέπει σε κάθε στρώση να
υπάρχουν και προσαμπανιαρισμένα σακιά ���������
(key pallets)�����������������������������������������������
(βλ. παράγρ. 7.2, σελ. 255), απ’ όπου θα αρχίσει η εκφόρτωση.
Όταν χρειάζεται να μπλοκαριστεί μία παρτίδα
χρησιμοποιώντας έναν κατακόρυφο τοίχο από σακιά, τότε στις τελευταίες σειρές αυτά τοποθετούνται
με εναλλαγή εγκάρσια και οριζόντια σε κάθε στήλη.
Η μέθοδος αυτή ονομάζεται στοιβασία σε σταυρωτό
κτίσιμο με τα ίδια τα σακιά (cross-tier method) (σχ.
4.3δ). Όταν όλα τα σακιά φορτώνονται για το ίδιο λιμάνι εκφορτώσεως, τότε τοποθετούνται με το μήκος
τους κατά το διάμηκες του πλοίου, καθώς μ’ αυτον
τον τρόπο κυρίως διευκολύνεται η εκφόρτωση [δηλ.
το ένα σακί επάνω στο άλλο στοιβασία σακί στο σακί
(bag to bag method) ��������������������������������
(σχ. 4.3δ)], και γίνεται καλύτερος αερισμός του φορτίου. Αν δεν υπάρχει η ανάγκη
καλού αερισμού, τότε το σακί της πάνω στρώσεως
τοποθετείται στην κοιλότητα της κάτω, στοιβασία σε
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μισό σακί (half bag method) (σχ.
����������������������
4.3δ). Στις πλευρές, όταν το πλοίο είναι μονού τοιχώματος, στοιβάζονται με το μήκος τους κατά το εγκάρσιο και θα πρέπει
να έχει τοποθετηθεί η κατάλληλη επίστρωση, ώστε
να μην σκιστούν πάνω στους νομείς. Οι σανίδες επιστρώσεως στο δάπεδο δεν πρέπει να έχουν μεγάλη
απόσταση μεταξύ τους, γιατί τα σακιά θα κυρτωθούν
εξαιτίας του βάρους αυτών που βρίσκονται πάνω απ’
αυτά και θα ανοίξουν. Σακιά που δεν είναι γεμάτα
ή είναι σκισμένα δεν πρέπει να γίνονται δεκτά προς
φόρτωση.

κόστος απ’ ό,τι τα συνηθισμένα σακιά σε σχέση με τη
χωρητικότητά τους και δεν μπορεί να είναι πάνω από
3 m3 (σε βάρος συνήθως μέχρι 2 τόνους). Γεμίζουν
και αδειάζουν εύκολα καθώς επίσης μεταφέρονται
και σε παλέτες (σχ. 4.3ε). Η διαρροή του φορτίου
είναι σπάνια σε σχέση με τα συνηθισμένα σακιά και
το μέτρημα γίνεται πολύ πιο εύκολα. Φορτώνονται,
στοιβάζονται και εκφορτώνονται εύκολα και γρήγορα με γερανούς, χωρίς να χρειάζονται πολλά άτομα
στον χειρισμό τους και μεταφέρονται με νταλίκες
[τράκτορες που ρυμουλκούν επίπεδες πλατφόρμες
(flat-bed semi-trailers)]. Εκ των πραγμάτων, λόγω
του βάρους τους είναι αδύνατον να χειριστούν/μετακινηθούν χειρωνακτικά από εργάτες.

Στοιβασία σακί στο σακί

Στοιβασία µε µισό σακί

Στοιβασία σε σταυρωτό κτίσιµο

Σχ. 4.3δ
Τρόποι στοιβασίας σακιών.

Σχ. 4.3ε
Μεγάλοι σάκοι σε ειδικές βάσεις ή σε παλέτες.

γ) Στοιβασία φορτίου σε μεγάλους σάκους
(big bags)1. Τα τελευταία χρόνια για τη μεταφορά μικρών σχετικά ποσοτήτων στερεών φορτίων χύδην,
όπως λιπασμάτων, αλατιού, τσιμέντου, σπόρων, σιτηρών ή σακιασμένων φορτίων π.χ. πατάτας ή κρεμμυδιών κ.λπ., έχει επικρατήσει η χρησιμοποίηση των
μεγάλων σάκων.
Οι μεγάλοι σάκοι αποτελούνται από μεμβράνη,
υφαντό υλικό ή οποιοδήποτε άλλο εύκαμπτο υλικό ή
συνδυασμούς αυτών. Αν είναι απαραίτητο, υπάρχει
εσωτερική επικάλυψη ή επένδυση (π.χ. γερό �����
Polypropylene woven fabric, P.V.C. ή P.U. πλαστικό ή
γιούτα κ.ά. υλικά με ποικιλία κατασκευών, μεγεθών,
σχημάτων και χρωμάτων). Υπάρχουν μεγάλοι σάκοι
κατασκευασμένοι για προστασία του φορτίου από τις
ακτίνες του ήλιου UV, ειδικά κατασκευασμένοι για
επικίνδυνα φορτία UN (βλ. παράγρ. 6.2, σελ. 91),
αδιάβροχοι (Anti-flood) κ.λπ.. Έχουν χαμηλότερο

Όπως σε όλα τα φορτία, έτσι και στους μεγάλους
σάκους η στοιβασία διέπεται από τους ίδιους κανόνες, δηλαδή να αποφεύγονται τα κενά στη φόρτωση,
ώστε να μην υπάρξει ζημία στο ταξίδι και η έχμαση,
αν έχει γίνει, πρέπει να ελέγχεται στο ταξίδι. Η στοιβασία θα πρέπει να είναι συμπαγής και να αρχίσει
από τις πλευρές· αν υπάρξουν κενά, αυτά θα είναι στη
μέση του, και θα πληρωθούν με ξυλεία (σχ. 4.3στ).

1

Σχ. 4.3στ
Στοιβασία και σφήνωμα FIBCs στη μέση της
περιοχής στοιβάσεως (υπόφραγμα).

Τ
 α Big bags είναι γνωστά και ως Bulk Bags, Jumbo Bags, Tote Bags, Tonne Bags ή FIBCs (Flexible Intermediate Bulk Containers).
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Τα FIBCs (Flexible Intermediate Bulk Containers)
μιας χρήσεως χωρίς παλέτες φορτώνονται το ένα
επάνω στο άλλο σε 7 και 8 σειρές καθ’ ύψος ανάλογα με το φορτίο. Μπορούν να φορτωθούν με ειδικά
σαμπάνια (σχ. 4.3ζ) από 2 μέχρι 16 μαζί. Το πλοίο
θα πρέπει να είναι φορτηγό διπλού περιβλήματος ή/
και με υπόφραγμα. Οι μεγάλοι σάκοι φορτώνονται
επίσης σε Ε/Κ.

Σχ. 4.3ζ
Φόρτωση FIBCs με ειδικά σαμπάνια.

δ) Στοιβασία φορτίου σε κιβώτια (carton,
boxes) ή κασόνια (cases). Η στοιβασία εξαρτάται
από το μέγεθος και το είδος των κιβωτίων ή των κασονιών, από το σχήμα τους, από το περιεχόμενό τους
και φυσικά από την ομοιομορφία των διαστάσεών
τους. Κιβώτια που έχουν υποστεί ζημιά δεν πρέπει
να φορτώνονται.
Αν οι κάσες ή τα κιβώτια είναι μικρά και ομοιόμορφα, η στοιβασία τους είναι σχετικά απλή. Αν όμως είναι μεγάλα και ανομοιόμορφα, η θέση στην οποία θα
στοιβαχτούν πρέπει να ελεγθεί με προσοχή, ώστε να
αποφευχθεί η απώλεια κυβικών και να γίνει σωστή
επίστρωση στον πυθμένα, αλλά και ενδιάμεσα, ώστε
να διευκολυνθεί η εκφόρτωση. Θα πρέπει επίσης να
υπάρξει φροντίδα για την καλή στήριξή τους ή/και
την έχμασή τους αν χρειάζεται, ώστε να αποφευχθεί
η ολίσθηση ή η ανατροπή τους εν πλω. Τα «κιβώτια»
θα μπορούσαν να έχουν και κυλινδρική μορφή. Στην
περίπτωση αυτή ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΑΦ
και του Κώδικα Ασφαλούς Πρακτικούς για τη Στοιβασία και Ασφάλιση Φορτίου (Code
�������������������
of Safe Prac1

tice for Cargo Stowage and Securing – CSS code).
Γενικά, θα πρέπει τα βαριά κιβώτια ή οι βαριές κάσες να φορτώνονται κάτω και οι ελαφρύτερες πάνω,
αν βεβαίως οι βαριές είναι ανθεκτικές. Τα κενά που
παρουσιάζονται γεμίζονται με ξυλεία επιστρώσεως.
Σήμερα, στην πλειονότητά τους τα φορτία αυτά
φορτώνονται συνήθως σε Ε/Κ, αλλά ο υπεύθυνος
του πλοίου δεν μπορεί να ελέγξει τη στοιβασία τους
μέσα σ’ αυτά.
ε) Στοιβασία φορτίου σε βαρέλια (drums). Τα
βαρέλια έχουν διαφορετικά μεγέθη, σχήμα και υλικό κατασκευής.
Η στοιβασία τους επομένως εξαρτάται από το είδος τους. Γενικά τα βαρέλια, αν είναι λίγα, στοιβάζονται στο κατάμπαρο και όρθια με τις βάσεις επάνω/
κάτω κατά προτίμηση περί τη μέση του πλοίου, όπου
παρατηρούνται οι μικρότερες δυνάμεις και επιταχύνσεις από τις κινήσεις του πλοίου. Τα μεταλλικά
βαρέλια πρέπει να στοιβάζονται μέχρι τρεις, το πολύ
έξι ντάνες. Αν τα βαρέλια είναι από κοντραπλακέ
πρέπει να στοιβάζονται μέχρι τέσσερεις ντάνες, ανάλογα με τις οδηγίες των φορτωτών. Η πρώτη σειρά
τοποθετείται πάνω σε ξύλινα δοκάρια τοποθετημένα
κατά το εγκάρσιο. Μεταξύ των σειρών θα πρέπει να
υπάρχουν επίσης σανίδες.
Αν τα βαρέλια έχουν γερή κατασκευή με κυματοειδή στεφάνια για ενδυνάμωση, μπορούν να στοιβαχτούν με το ύψος και τις βάσεις τους προς το διάμηκες του πλοίου, αλλά όχι πάνω από δύο ή τρεις
ντάνες και χωρίς άλλο φορτίο πάνω τους. Θα πρέπει
να δεθούν πολύ καλά και να μην είναι στοιβαγμένα μαζί με φορτία, όπως τα προϊόντα χάλυβα (σιδήρου), γιατί αν τα τελευταία λυθούν στο ταξίδι, θα
τρυπήσουν οπωσδήποτε τα βαρέλια.
στ) Στοιβασία προϊόντων χάλυβα (π.χ. ελάσματα σε ρόλους – coiled steel): Οι ρόλοι ή ρολά (coils)
όπως και τα βαρέλια, θα πρέπει να φορτώνονται με
μεγάλη προσοχή λόγω του βάρους τους, ώστε να αποφευχθούν οι ζημιές και η μετακίνησή τους εν πλω. Ο
αριθμός των στρώσεων (tiers) θα ληφθεί από σχετικούς πίνακες του πλοίου, αν υπάρχουν, διαφορετικά
θα πρέπει να γίνει υπολογισμός λαμβάνοντας υπόψη
το βάρος των ρόλων1, την κατασκευή κ.λπ.. Οι ρόλοι

 ο μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στο κάθε κύτος βρίσκεται στο Εγχειρίδιο φορτώσεως, αλλά μπορεί να υπολογιστεί με τον τύπο: PerΤ
missible cargo in hold = Total area of tanktop (m2) × Tanktop strength (MT/m2), αλλά ισχύει μόνο για ομοιογενή φορτία
χύδην και ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για φορτία όπως τα προϊόντα σιδήρου και ειδικά για τα coils. Η επιφάνεια
όπου εφάπτεται το coil στο πανιόλο είναι πολύ μικρή και άρα το φορτίο μεγάλο, π.χ. 70 ΜΤ/m2 για ένα coil 25 MT. Γι’ αυτό πρέπει
να τοποθετείται επαρκής επίστρωση ξυλείας. Γενικά coils 10 MT μπορούν να φορτωθούν σε 3 καθ’ ύψος σειρές, coils 15 MT σε 2
και coils πάνω από 15 ΜΤ σε μία σειρά. Με καλή επίστρωση μπορεί να φορτωθεί και άλλη σειρά αλλα να επιβεβαιωθεί με καλό
υπολογισμό (βλ. παράγρ. 4.9, σελ. 69).
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έχουν συνήθως βάρος που κυμαίνεται από 8 μέχρι
30 τόνους. Υπάρχουν και μικρότεροι ρόλοι Ψυχρής
Ελάσεως (Ψ.Ε.) που είναι συσκευασμένοι σε παλέτες
ανά τρεις με την τρύπα-μάτι (eye, core) προς τα πάνω
(Eye To The Sky – ETTS). Τρία ETTS coils ζυγίζουν
4 με 5 τόνους. Ρόλοι Ψ.Ε. σε παλέτα (Top-hat coil) θα
στοιβάζονται όπως είναι��������������������������
, ������������������������
δηλαδή ETTS. Όλοι οι ρόλοι με προστατευτικό περιτύλιγμα (packaged) χύδην
ή σε παλέτες χρειάζονται πολύ μεγαλύτερη προσοχή.
Οι ρόλοι στοιβάζονται με την τρύπα-μάτι κατά το διάμηκες του πλοίου. Η φόρτωση αρχίζει από τα πλάγια, ένας δεξιά, ένας αριστερά κ.ο.κ. πάνω σε σανίδες
επιστρώσεως ξυλείας, χωρίς να στερεώνονται στη
θέση τους με σφήνες. Οι ρόλοι έως 15 t, θα πρέπει να
τοποθετηθούν στο πανιόλο πάνω σε 2 διπλές σειρές
σανίδων επιστρώσεως 15 cm × 2,5 cm, ενώ οι ρόλοι
πάνω από 15 t, σε 3 διπλές σειρές. Όταν η πρώτη οριζόντια σειρά (row) κλείσει, είναι πιθανόν να μείνει κενός χώρος στη μέση κα να μην χωράει άλλος ρόλος.
Το ιδανικό θα ήταν όλη η οριζόντια σειρά να είναι
ενωμένη, αλλά σπανίως συμβαίνει αυτό, οπότε επάνω και μεταξύ των δύο ρόλων της μέσης, όπου παρουσιάζεται το κενό, θα τοποθετηθεί ένας άλλος που
ονομάζεται key-coil. Το key-coil πρέπει να βυθίζεται
κατά το 1/3 της διαμέτρου του ανάμεσα στα δυο άλλα,
ώστε να δίνει την απαιτούμενη δύναμη ασφαλίσεως
«πιέζοντάς» τα προς τις πλευρές. Δεν πρέπει να βυθιστεί ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Αν βυθίζεται
περισσότερο, η βύθιση θα πρέπει να εμποδιστεί συμπληρώνοντας το κενό με ξυλεία σαν «σφήνες». Αν
ο χώρος δεν του επιτρέπει να βυθιστεί κατά το 1/3,
τότε χρησιμοποιείται και ένα δεύτερο key-coil τοποθετώντας το στην πλευρά μεταξύ του τελευταίου της
πλευράς ρόλου του αριστερού διαμήκους διαφράγματος και του δεξιού διαμήκους διαφράγματος ή των
hoppers στα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων
(ιδανικός τύπος πλοίου για τη μεταφορά ελασμάτων
σε ρόλους). Πάντως τα rows θα πρέπει πάντα να είναι
πλήρη από πλευρά σε πλευρά, έστω και μ’ ένα ή και
δύο key-coils. Στη συνέχεια, τοποθετούνται καταλλήλως σφήνες, όχι όμως και στις δυο πλευρές του κάθε
ρόλου, εκτός κι αν έχουν φορτωθεί μόνο οι σειρές επί
του δαπέδου του κύτους, χωρίς άλλη στρώση. Έπειτα αρχίζει η στοιβασία στη δεύτερη στρώση, ανάλογα με το μέγεθος των ρόλων. Σπανίως φορτώνονται
3 στρώσεις. Το βάρος του επάνω ρόλου μοιράζεται
στους δύο κάτω, στους οποίους εφάπτεται (κάθεται).
Μεταξύ δύο διαδοχικών rows πρέπει να υπάρχει ένα
κενό περί τα 15 ����������������������������������
cm��������������������������������
, ώστε να διευκολύνεται η εκφόρτωση. Η έχμασή τους θα πρέπει να πραγματοποιείται
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σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΑΦ ή και του CSS
και την εμπειρία του πλοιάρχου και των στοιβαδόρων. Η έχμαση γίνεται συνήθως με τσέρκια μεταξύ
των coils (βλ. παράγρ. 4.3, σελ. 229).
Αν τα προϊόντα χάλυβα είναι δοκοί ή σωλήνες,
θα πρέπει να φορτώνονται κατά το διάμηκες, τουλάχιστον στις πλευρές, και να αποφεύγεται η στοιβασία
κατά το εγκάρσιο. Η ξυλεία επιστρώσεως θα πρέπει
να έχει πάχος το λιγότερο 40–50 mm (4–5 cm) και
πλάτος 100–200 mm (10–20 cm). Κάθε κενό μεταξύ
των δεσμίδων θα πρέπει να ασφαλιστεί με κατάλληλη ξυλεία επιστρώσεως από μαραγκούς. Θα πρέπει
όλα μαζί να δένονται σε μια συμπαγή στοιβασία για
να μην μετακινούνται στο ταξίδι.
Αν είναι χονδρόσυρμα σε κουλούρες, θα στοιβάζονται, όπως τα ελάσματα, σε ρόλους με το άνοιγμα
(μάτι) πλώρα-πρύμα σε μια εγκάρσια στοιβασία και
για την επίστρωση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
σανίδες. Η στοιβασία θα πρέπει να είναι σφικτή. Οι
κουλούρες που είναι χαλαρές δεν πρέπει να γίνονται
δεκτές προς φόρτωση. Αν οι κουλούρες είναι σφικτές, μπορούν να φορτωθούν και κάτω από άλλο
ελαφρύτερο φορτίο, αλλά συνήθως αυτός ο τρόπος
στοιβασίας αποφεύγεται. Όταν φορτώνονται, χωρίς
άλλο φορτίο πάνω τους, για να μην πάρουν κλίση
προς τα έξω και πέσουν, θα πρέπει να δένονται καλά
με λεπτά συρματόσχοινα ή με σχοινιά σε κάθε στρώση, τα οποία θα περνούν μέσα από την τρύπα της σειράς και θα ασφαλίζονται στη φρακτή. Επειδή είναι
ελαφρύ σχετικά φορτίο, φθάνει σε μεγάλο ύψος. Πάντως ποτέ δεν πρέπει να φορτώνονται περισσότερες
από 8 καθ’ ύψος στρώσεις (tiers).
ζ) Στοιβασία εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ):
Αν ανάμεσα στο γενικό φορτίο των κοινών φορτηγών υπάρχουν και Ε/Κ, ο αριθμός τους θα είναι μικρός και συνήθως αυτά στοιβάζονται στο κατάστρωμα (βλ. παράγρ. 9.7.2, σελ. 141).
Βασικοί όροι της καλής στοιβασίας και καλύψεως του πλοίου σε
claims από πιθανές ζημιές.
α) Πριν τη φόρτωση ελέγξτε ότι η αναρρόφηση των υδροσυλλε�
κτών στα κύτη είναι άριστη και κάνετε τη σχετική εγγραφή στο ημε�
ρολόγιο.
β) Αν τα κύτη δεν επιθεωρηθούν από επιθεωρητή των φορτωτών,
να επιθεωρηθούν πολύ σχολαστικά από τον υποπλοίαρχο ή τον πλοί�
αρχο και να γίνει εγγραφή στο ημερολόγιο αναφέροντας το όνομα
αυτού που τα επιθεώρησε (πλοίαρχος ή υποπλοίαρχος).
γ) Δεν φεύγει το πλοίο απ’ τον ντόκο αν δεν γίνει πρώτα καλή και
συμπαγής στοιβασία και ασφάλιση του φορτίου.
δ) Τα φορτία που είναι ευπαθή δεν πρέπει να εφάπτονται στην
κατασκευή του πλοίου. Να χρησιμοποιείται σωστά η ξυλεία επιστρώ�
σεως.
ε) Τα έχματα που ασφαλίζουν τα βαριά φορτία δεν πρέπει να διέρ�
χονται από μέρη της κατασκευής του πλοίου, όπως νομείς κ.λπ..
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4.4 Φορτοεκφόρτωση μεγάλων βαρών.
Η φόρτωση ή η εκφόρτωση μεγάλου βάρους
μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο κυρίως τρόπους.
α) Με τους γερανούς της ξηράς, συνήθως με πλωτό γερανό.
β) Με τα μέσα του πλοίου, δηλαδή φορτωτήρα
ή γερανό ανυψώσεως μεγάλων βαρών, αν διαθέτει
το πλοίο.
Τα σύγχρονα πλοία που προορίζονται να μεταφέρουν μεγάλα βάρη, διαθέτουν ειδικά ανυψωτικά
συστήματα. Τα σύγχρονα ανυψωτικά συστήματα δεν
χρειάζονται ολκούς (γκάηδες), πόσο μάλλον τις ειδικές προφυλάξεις που λαμβάνονται σε μαγκιόρες μπίγες (π.χ. το προσωρινό ενισχυτικό ξάρτι).
Στα μικρά σχετικά πλοία γενικού φορτίου με κύτη
ανοικτού τύπου, οι ηλεκτροϋδραυλικοί γερανοί τους
είναι τοποθετημένοι στη μία πλευρά. Οι γερανοί τους
έχουν συνήθως μέγιστη ανυψωτική ικανότητα γύρω
στους 40 ΜΤ απ’ την πλευρά που είναι τοποθετημένοι. Επειδή όμως η απόσταση του επάρτη (ρόναρη)
απ’ τον τρόχιλο (μπαστέκα) μέχρι το φορτίο που κρέμεται απ’ το άγκιστρο (γάντζο) είναι πολύ μεγάλη, δεν
είναι δυνατόν να σταθεροποιηθεί, με αποτέλεσμα να
δημιουργεί δυσκολία στην ακριβή θέση εναποθέσεως και κίνδυνο ατυχήματος. Όταν ο χειρισμός γίνεται προς την αντίθετη πλευρά, η ανυψωτική ικανότητα θα είναι μικρότερη.
Πριν και κατά την ανύψωση μεγάλου βάρους
πρέπει να λαμβάνονται ορισμένες προφυλάξεις και
να είναι γνωστά ορισμένα βασικά σημεία (πληροφορίες για το φορτίο όπως αναφέρονται στον CSS Code
annex 5 π.χ. βάρος, διαστάσεις, σημεία εχμάσεως
κ.λπ.). Τα σημεία αυτά επισημαίνουν τον ναυτικό
τρόπο σκέψεως και όπως σχεδόν σε όλες τις εργασίες στο πλοίο, αυτός ο τρόπος σκέψεως θα πρέπει να
έχει ως βάση την πρόληψη. Οι προφυλάξεις αυτές
είναι οι εξής:
α) Το αρμάτωμα του φορτωτήρα πρέπει να συμφωνεί με το σχέδιο εξαρτισμού (rigging plan), το
οποίο πρέπει να δείχνει τουλάχιστον τη σωστή θέση
των ολκών, τη θέση των τροχίλων και τα διακριτικά
σημεία αναγνωρίσεώς τους. Μηχανικός των φορτω1

τών και ειδικός επιθεωρητής προϋπολογίζουν με λεπτομέρεια την επιχείρηση της φορτώσεως μεγάλου
βάρους με σχετικό διάγραμμα.
β) Θα πρέπει το ακριβές ολικό βάρος του φορτίου
να είναι γνωστό. Το βάρος πρέπει να αναγράφεται
επάνω στη συσκευασία της μονάδας. Αν δεν υπάρχει ταμπελάκι επάνω στη μονάδα που να αναφέρει
το βάρος τους, θα πρέπει οι πράκτορες των φορτωτών να έχουν ενημερώσει γραπτώς τον πλοίαρχο.
«Ποτέ δεν πρέπει το βάρος που πρόκειται να ανυψωθεί να υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση (Don’t guess load
weights)». Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το βάρος
να υπερβαίνει την ανυψωτική ικανότητα του φορτωτήρα ή του γερανού του πλοίου ή του γερανού της
ξηράς ή του πλωτού γερανού.
γ) Η ικανότητα του φορτωτήρα θα πρέπει να αναγράφεται στη βάση του, μαζί με τη γωνία που θα σχηματίζει ο κορμός με το οριζόντιο επίπεδο, π.χ. 45ο,
και στο σχετικό πιστοποιητικό. Η μαγκιόρα μπίγα του
πλοίου είναι τοποθετημένη στο μεγαλύτερο κύτος του.
Οι διαστάσεις της μονάδας, οι οποίες οπωσδήποτε θα
είναι γνωστές εκ των προτέρων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν αυτές του στομίου του κύτους. Επειδή ο φορτωτήρας είναι ικανός να ανυψώσει το συγκεκριμένο
βάρος σε μία ορισμένη γωνία, θα πρέπει να ελεγχθεί
αν μ’ αυτήν τη γωνία μπορεί το επάνω άκρο του φορτωτήρα να φθάσει στον προβλήτα ώστε να πιάσει και
να ανυψώσει το βάρος. Το «outreach»1 είναι γνωστό
από τα στοιχεία του πλοίου (ship’s particulars) και
τα σχετικά πλάνα. Οι διαστάσεις της μονάδας και οι
αρτάνες που θα χρησιμοποιηθούν για την ανύψωσή
της θα πρέπει να της επιτρέπουν να περάσει από το
ρέλι (την κουπαστή). Όσο πιο χαμηλό είναι το ύψος
του φορτωτήρα τόσο μεγαλύτερες είναι οι δυνάμεις
που καταπονούν το όλο σύστημα. Γι’ αυτόν τον λόγο
θα πρέπει να αποφεύγεται το κατέβασμα του φορτωτήρα σε χαμηλό ύψος.
δ) Θα πρέπει να αποφεύγεται ο χειρισμός με
ισχυρό άνεμο ή φουσκοθαλασσιά.
ε) Για να αποφευχθούν ατυχήματα, θα πρέπει ο
εξοπλισμός να έχει ελεγχθεί προσεκτικά πριν χρησιμοποιηθεί, να είναι καλά συντηρημένος και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Αν οι φορτωτήρες θα

 στω ότι ο βραχίονας του γερανού καταστρώματος του πλοίου ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των στομίων των κυτών έχει μήκος (έκταμα) X.
Έ
Υπάρχει ένα κιβώτιο στην αποβάθρα με βάρος α σε απόσταση Χ από τη βάση του βραχίονα. Ο γερανός δεν μπορεί να το σηκώσει και να
το φέρει επάνω στο πλοίο επειδή δεν μπορούμε και δεν πρέπει να μαϊνάρουμε το βραχίονα στις 0ο. Σύμφωνα με το τεστάρισμα που έχει
γίνει και που αναγράφεται στα πλάνα μπορούμε να μαϊνάρουμε το βραχίονα μέχρι τη μικρότερη επιτρεπτή γωνία π.χ. θ (που ορίζεται από
το οριζόντιο επίπεδο και τον βραχίονα). Αλλά έτσι δεν θα μπορέσει το άγκιστρο να φτάσει το κιβώτιο. Επομένως θα πρέπει να φέρομε
το κιβώτιο πιο κοντά στην πλευρά του πλοίου. Η τελική απόσταση από την πλευρά του πλοίου μέχρι το κιβώτιο ονομάζεται «outreach».
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χρησιμοποιηθούν και τις επόμενες μέρες, ο έλεγχος
θα πρέπει να είναι καθημερινός. Όλος ο εξοπλισμός
του φορτωτήρα θα πρέπει να είναι συντηρημένος,
χρωματισμένος και από τον κατασκευαστή επισημασμένος με το φορτίο ασφαλείας. Αν είναι δυνατόν, τα
αγόμενα (σχοινιά και συρματόσχοινα φορτωτήρων ή
γερανών) θα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητα και να
έχουν περαστεί με ειδικό λιπαντέλαιο. Το βιβλίο ανυψωτικών μέσων πλοίου (cargo gear book) θα πρέπει
να είναι σε ισχύ, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο
από επιθεωρητή του νηογνώμονα, σύμφωνα με τους
ισχύοντες διεθνείς και τοπικούς κανονισμούς.
στ) Πρέπει να έχει τοποθετηθεί σωστά το προσωρινό ενισχυτικό ξάρτι στον ιστό ή στο κολονάκι, αν
κάτι τέτοιο προβλέπεται, και κάθε ειδικός ολκός που
συνδέεται κατευθείαν με τον κάτω τρόχιλο του επάρτη να έχει αρματωθεί σωστά.
ζ) Το πλοίο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ισοβύθιστο και να διατηρείται η κατάσταση αυτή. Αν
φορτώνονται συγχρόνως και άλλα φορτία, επειδή το
πλοίο θα πάρει κάποια κλίση με το βάρος στην πλευρά, θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή κατά τη στρέψη του
φορτωτήρα.
η) Θα πρέπει να έχει υπολογισθεί η αντοχή στο
σημείο του πυθμένα του κύτους (κυμαίνεται από 10
– 25 ΜΤ/m2) ή του καταστρώματος ή των καλυμμάτων των κυτών, όπου θα εναποτεθεί η βαριά μονάδα
φορτίου (βλ. παράγρ. 4.9, σελ. 69). Οι βάσεις της
μονάδας δεν πρέπει να βρίσκονται μεταξύ των εδρών
και των σταθμίδων. Θα πρέπει να έχει ληφθεί επίσης
φροντίδα, ώστε η επίστρωση να είναι έτοιμη και κατάλληλη γι’ αυτόν τον σκοπό. Πάνω στην επίστρωση
θα εναποτεθεί η μονάδα φορτίου, για να διαχέεται
το βάρος της σε μεγαλύτερη επιφάνεια και να αποφευχθούν κολπώσεις. Τα μεγάλα βάρη δεν φορτώνονται συνήθως στο υπόφραγμα, διότι αφενός μεν
δεν παρέχουν την ευχέρεια για τους χειρισμούς της
στοιβασίας, αφού το ύψος τους δεν υπερβαίνει τα
2,5 m ή τα 3,5 m και αφετέρου η αντοχή τους είναι
περιορισμένη.
θ) Το κέντρο βάρους της μονάδας θα πρέπει να
είναι γνωστό πριν ανυψωθεί. Θα πρέπει επίσης να
έχει αναρτηθεί το φορτίο σωστά με τις κατάλληλες
αρτάνες από τα σημεία που έχουν προβλεφθεί και
επισημανθεί πάνω στη μονάδα φορτίου, προκειμένου
να μην υποστεί αυτό ζημιά και να μην υφίστανται οι
αρτάνες επιπρόσθετες κοπώσεις. Όσο αυξάνει η γω1

νία στην αρτάνη, τόσο μειώνεται το ασφαλές φορτίο
εργασίας της. Στα λιγότερο βαριά φορτία πιθανόν να
μην έχουν προβλεφθεί σημεία για τις αρτάνες, οπότε
θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ιμάντες ή συρμάτινες αρτάνες, οι οποίες θα τυλίξουν το φορτίο (π.χ.
ένα βαρύ σκελετοκιβώτιο). Στην περίπτωση αυτή οι
αιχμηρές γωνίες θα πρέπει να καλυφθούν από λινάτσες, μουσαμάδες και ξύλα ή λάστιχα ή κομμάτια από
παλιά μάνικα πυρκαγιάς, γιατί υπάρχει κίνδυνος να
κοπεί η αρτάνη κατά την ανύψωση και διακίνηση του
φορτίου ή να γίνει ζημιά στη συσκευασία του. Αμέσως μόλις το βάρος κρεμαστεί, θα πρέπει να γίνεται
έλεγχος στις αρτάνες, αλλά και λίγο αργότερα σταματώντας τη διαδικασία ανυψώσεως.
ι) Μόλις κρεμαστεί το βάρος και σηκωθεί, η επίδραση στην ευστάθεια του πλοίου είναι αυτή που θα
είχε αν το βάρος ήταν σταθερό στον επάνω τρόχιλο
του επάρτη. Οπότε σε τέτοιο ύψος θα προκαλέσει
σημαντική ανύψωση του κέντρου βάρους του πλοίου. Αν το πλοίο έχει μικρή ευστάθεια (μικρό GMο),
υπάρχει πιθανότητα το νέο κέντρο βάρους “G” εκείνη
τη στιγμή να μετατοπισθεί και να περάσει πάνω από
το μετάκεντρο “Μ” και έτσι το πλοίο να χάσει τη θετική του ευστάθεια και να βρεθεί με αρνητικό GMο. Η
στιγμή επομένως της ανυψώσεως του φορτίου είναι
η κρίσιμη στιγμή κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση
μεγάλου βάρους. Ως εκ τούτου θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων να μην υπάρχουν ημιπλήρεις
δεξαμενές έρματος, καυσίμων ή γλυκού νερού, ώστε
να αποφευχθεί η ύπαρξη ελευθέρων επιφανειών,
δηλαδή τα διπύθμενα ή οι υψηλές πλευρικές δεξαμενές θα πρέπει να είναι άδειες ή γεμάτες.
ια) Τα σχοινιά προσδέσεως του πλοίου πρέπει να
μην είναι χαλαρά (να μην έχουν μπόσικα) και να τα
επιβλέπει κατάλληλο προσωπικό. Αν όμως το βάρος
πρόκειται να ανυψωθεί απ’ την εξωτερική πλευρά,
δηλαδή από φορτηγίδα, θα πρέπει να χαλαρώσουν
(να λασκάρουν) οι πλαγιοδέτες (κουτούκια) (brest
lines), ώστε να μην σπάσουν αλλά και το πλοίο να
είναι «ελεύθερο» να πάρει κλίση.
ιβ) Στον κάτω τροχίλο του επάρτη (κάτω μπαστέκα
του ρόναρη1) συνήθως συνδέονται σχοινιά σταθεροποιήσεως (αέρηδες), ώστε να ελέγχεται η στρέψη του
φορτίου όταν αυτό ανυψωθεί.
ιγ) Κατά την ανύψωση δεν θα πρέπει κανένας
από το πλήρωμα ή τους στοιβαδόρους να βρίσκεται
κάτω απ’ το ανυψούμενο βάρος (φορτίο).

Επάρτης, δηλαδή συρματόσχοινο που σηκώνει βάρος.
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ιδ) Απ’ τη στιγμή που θα ανυψωθεί το βάρος θα
πρέπει να αποφεύγονται οι απότομοι χειρισμοί. Ο
χειρισμός θα πρέπει να είναι προσεκτικός και να
πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό. Η ταχύτητα ανυψώσεως (βιράρισμα) ή καταβιβάσεως (μαϊνάρισμα) θα πρέπει να είναι μικρή και σταθερή και
τέλος να γίνεται έλεγχος σ’ όλο το σύστημα κατά τη
διάρκεια του χειρισμού.
ιε) Αυτός που διευθύνει τον χειρισμό (signaler)
θα πρέπει να είναι ορατός από όλους όσοι συμμετέχουν στην ανύψωση του βάρους και φυσικά και από
τον χειριστή του γερανού.
4.������������������������������������������
5Μ
 έτρα και προφυλάξεις στοιβασίας φορτίων επί άλλων φορτίων.
Ο πιο συνηθισμένος τρόπος στοιβασίας είναι να
στοιβάζονται τα φορτία «το ένα πάνω στο άλλο». Ο
τρόπος αυτός στις θαλάσσιες μεταφορές επιβάλλεται
πρωτίστως για την εξοικονόμηση χώρου, αφού τις
περισσότερες φορές δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική
λύση. Η εφαρμογή του στα κοντεϊνερόπλοια είναι
ένα παράδειγμα. Στις βαριές όμως και ογκώδεις μονάδες φορτίου δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει αυτό.
Όταν δύο διαφορετικά φορτία στοιβάζονται το ένα
πάνω στο άλλο, απαιτούνται ορισμένες γενικές προφυλάξεις, οι βασικότερες των οποίων είναι οι εξής:
α) Τα βαρύτερα φορτία στοιβάζονται κάτω απ’ τα
ελαφρύτερα.
β) Κανένα απ’ τα φορτία δεν πρέπει να αναδύει
οσμές ή να είναι ευπαθές π.χ. τα τρόφιμα στην απορρόφηση οσμών από τα άλλα φορτία. Αυτά τα φορτία
δεν θα πρέπει να φορτώνονται ούτε το ένα στο κατάμπαρο και το άλλο στο υπόφραγμα, αν όμως δεν
υπάρχει άλλη λύση, θα διαχωρίζονται πολύ καλά,
θα προστατεύονται και θα φορτώνονται μακριά και
σε αντίθετες γωνίες το ένα απ’ το άλλο. Θα πρέπει
ακόμα να προσεχθεί ο εξαερισμός.
γ) Κανένα από τα φορτία δεν πρέπει να έχει
υπερβολική υγρασία.
δ) Τα υγρά φορτία που μεταφέρονται συσκευασμένα σε βαρέλια δεν πρέπει να φορτώνονται ποτέ
πάνω σε άλλα φορτία. Θα πρέπει να φορτώνονται
σε ξεχωριστό χώρο ή σε ένα μεσαίο κύτος και στο
κατάμπαρο για να προστατευθούν τα υπόλοιπα φορτία σε περίπτωση διαρροής.
ε) Τα φορτία που χρειάζονται εξαερισμό δεν πρέπει να είναι καλυμμένα με το διαχωριστικό και πιεσμένα κάτω από άλλα φορτία.
στ) Τα φορτία πρέπει να είναι καλά διαχωρισμένα
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και η επίστρωση διαχωρισμού, πρέπει να είναι κατάλληλη για τον σκοπό που εξυπηρετεί.
ζ) Αν τα φορτία είναι παλέτες, όπου η επιφάνεια
του κάτω φορτίου πιθανόν να είναι ανισόπεδη, τότε
θα πρέπει να κατασκευαστεί ξύλινο ισόπεδο πατάρι. Αυτό θα συμβεί, προκειμένου να εξασφαλισθεί
η σταθερότητα του επάνω φορτίου από πιθανή κατάρρευση και μετακίνησή του κατά τη διάρκεια του
ταξιδίου, να μετριάσει το βάρος στις κάτω παλέτες,
αλλά και να διευκολυνθεί η εκφόρτωση.
Φορτία όμοια που στοιβάζονται «το ένα πάνω σε
ένα άλλο» είναι πολλά, αλλά οι πιο χαρακτηριστικές
περιπτώσεις είναι οι εξής:
α) Αν το φορτίο είναι Ε/Κ, όταν δεν φορτώνονται σε πλοία ειδικά κατασκευασμένα να μεταφέρουν
Ε/Κ, αλλά σε φορτηγά ξηρών φορτίων και πρέπει
να φορτωθούν το ένα επάνω στο άλλο ομοιόμορφα
τοποθετημένα σε στοίβες (στήλες), οι προφυλάξεις
που θα πρέπει να ληφθούν αποσκοπούν σε τέσσερα
βασικά σημεία:
– Να κλειδώνονται το ένα με το άλλο χρησιμοποιώντας περιστρεφόμενα κλειδιά, ώστε η στοίβα
να είναι συμπαγής και να γίνεται η έχμαση σωστά. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν κοπώσεις από τις κινήσεις του πλοίου στο ταξίδι.
Τα Ε/Κ πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Η
κάθε στοίβα στο κατάστρωμα δεν θα πρέπει να
έχει πάνω από δύο στρώσεις (tiers) στα κοινά
φορτηγά και στα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων, εκτός και αν προβλέπεται στο Εγχειρίδιο φορτώσεως. Συνήθως δεν είναι πάνω
από τρεις. Στα κύτη η φόρτωση πρέπει να αποφεύγεται, εκτός και αν μπλοκάρεται από άλλο
φορτίο και όχι πάνω από 6 tiers. Φορτώνονται
κάτω από το άνοιγμα του κουβουσιού και του
υποφράγματος.
– Να υπολογίζεται η ευστάθεια του πλοίου.
– Το βάρος της στοίβας να μην υπερβαίνει την
αντοχή του δαπέδου ή του καταστρώματος.
Επομένως, θα πρέπει να είναι γνωστό το βάρος
του κάθε Ε/Κ και το περιεχόμενό του. Αν το
ολικό βάρος του Ε/Κ δεν είναι γνωστό, τότε τα
Ε/Κ των 20 TEU και των 40 TEU θα θεωρείται
ότι έχουν μεικτό βάρος (gross weight) 20 ΜΤ
και 30 ΜΤ αντίστοιχα με το κέντρο βάρους τους
στο γεωμετρικό τους κέντρο.
– Να λαμβάνεται υπόψη η αντοχή των ιδίων των
Ε/Κ όταν φορτώνονται σε στοίβες. Υπάρχει το
«Πινακίδιο Εγκρίσεως Ασφάλειας» ή σχετική
σημείωση πάνω σε κάθε Ε/Κ.
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β) Αν το φορτίο είναι ελάσματα σε ρόλους,
που έχουν φορτωθεί σε περισσότερες από μία στρώσεις, όπου οι ρόλοι της επάνω στρώσεως βρίσκονται
ανάμεσα στους ρόλους της κάτω στρώσεως, οι προφυλάξεις θα πρέπει να αποσκοπούν σε τέσσερα βασικά σημεία:
–Τ
 ο βάρος που δέχεται η μικρή βάση του ρόλου
και το συνολικό βάρος σε κάθε πλήρη κατά το
εγκάρσιο σειρά (row) με τις υπερκείμενες στρώσεις (tiers), να μην υπερβαίνει την αντοχή του
πυθμένα του κύτους.
–Τ
 ο βάρος των υπερκειμένων ρόλων να μην καταστρέψει αυτά που βρίσκονται από κάτω.
– Να είναι κατά τέτοιον τρόπο τοποθετημένοι οι
ρόλοι της επάνω στρώσεως, προκειμένου να
προστατεύουν (να «κλειδώνουν») αυτούς που

βρίσκονται από κάτω, ώστε να μην μετακινηθούν στο ταξίδι.
– Η έχμαση μεταξύ των σειρών να δένει τους ρόλους σε ένα συμπαγές τμήμα και να μην τους
προκαλεί ζημιές. Να σφηνώνεται με ξύλινη επίστρωση κάθε κενός χώρος της άνω στρώσεως
και να δένεται αυτή καλά. Είναι βασικό επίσης
οι ρόλοι της κάτω ή της επάνω στρώσεως να μην
έχουν κατεστραμμένα τσέρκια.
γ) Αν πρόκειται για χύδην ξηρά φορτία (όχι
βαριά), αυτά φορτώνονται το ένα πάνω στο άλλο
όταν υπάρχουν πολλές ελαφρές παρτίδες, που προορίζονται για διαφορετικό λιμάνι ή διαφορετικό παραλήπτη ή είναι φορτία διαφορετικής ποιότητας, αλλά
έχει δηλωθεί πως δεν πρέπει να αναμειχθούν μεταξύ
τους ή είναι τελείως διαφορετικά φορτία. Εκείνο που
ενδιαφέρει περισσότερο είναι να μην αναμειχθούν

ΚΟΠΩΣΕΙΣ (ΔΥΝΑΜΕΙΣ) ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΑ Ε/Κ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ

Σχήμα 1: Η ταλάντωση του διατοιχισμού δημιουργεί την εγκάρσια
δύναμη (racking force) (μέγιστη επιτρεπόμενη γενικά είναι 150 kN) που
επενεργεί οριζόντια και τείνει να στρεβλώσει τα κατακόρυφα πλαίσια
(σκελετό) του Ε/Κ της βάσεως, επειδή οι κάτω γωνίες αναρτήσεως και
στηρίξεως, που είναι κλειδωμένες σταθερά στο κατάστρωμα, δημιουρ�
γούν ίση και αντίθετη δύναμη. Η στρέβλωση των πλαισίων (racking)
μπορεί να επηρεάσει τη συνοχή της στήλης. Αν η racking force είναι
μεγάλη, υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστούν κυρίως τα πλαϊνά του
πλαισίου του Ε/Κ. Οι αντίστοιχες κοπώσεις που δημιουργούνται από τη
διαμήκη racking force λόγω προνευστασμού είναι παρόμοιες, αλλά πιο
ήπιες. Η μέγιστη επιτρεπόμενη είναι 125 kN και επηρεάζει τον σκελετό
των πλαϊνών του Ε/Κ.
Σχήμα 2: Αν το μπλοκάρισμα με τα αντιστηρίγματα και τις ειδικές συ�
σκευές αντιστηρίξεως (butresses) στις δυνάμεις εγκάρσια (transverse
force) και η αντίδραση συμπιέσεως, είναι ανεπαρκείς, όπως πιθανόν
να είναι σε κοινά φορτηγά πλοία, ακόμα και μέσα στα κύτη, η στοιβασία
και η ασφάλεια σε ακραίες καταστάσεις, οι συνολικές δυνάμεις εγκάρ�
σια και η αντίδραση συμπιέσεως που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη
μέγιστη των 250 kN στις πάνω γωνίες και 400 kN για τις κάτω γωνίες
θα υπερβαίνει τη δύναμη εχμάσεως (securing force/lashing force) και
θα καταστρέψει ορισμένα Ε/Κ. Στις στήλες του καταστρώματος (Σχέδιο
2) η lashing force στις σιδηρόβεργες εχμάσεως και τα περιστρεφόμενα
κλειδιά δεν θα αντέξουν (η επιτρεπόμενη δύναμη είναι ανάλογη της
γωνίας του έχματος με το κατάστρωμα. Με κατάλληλους υπολογισμούς
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για την ανάλογη γωνία εχμάσεως μπορεί να επιτραπεί και μέχρι πάνω
από 300 kN), θα δημιουργηθεί διάτμηση και θα καταρρεύσει η στήλη.
Σχήμα 3: Η ταλάντωση εμβαπτίσεως (heaving) επηρεάζεται από
τον προνευστασμό (pitching) και διαφέρει ανάλογα με τη θέση του
φορτίου. Η ταλάντωση εμβαπτίσεως αυξάνει τις δυνάμεις συμπιέσως
(compression forces), στην επάνω γωνία του κάτω Ε/Κ (μέγιστη επι�
τρεπόμενη 848 kN) που ήδη πιέζεται από το βάρος των υπερκείμενων
Ε/Κ και επηρεάζει τις κατακόρυφες δοκούς του καφασωτού μεταλλικού
σκελετού των Ε/Κ και τα περιστρεφόμενα κλειδιά, και τα επηρεάζει
άμεσα, όπως επηρεάζει και τα καλύμματα των κυτών και το κατάστρω�
μα. Η δύναμη συμπιέσεως (cοmpression on corner posts ή compression
in posts), επενεργεί κάθετα στα E/K, κυρίως σ’ αυτά της βάσεως που
δέχονται το μεγαλύτερο βάρος, και τείνει να προξενεί ζημιά σ’ αυτά και
στη συνοχή της στήλης. Στις στήλες που βρίσκονται πλώρα και πρύμα
οι δυνάμεις αυτές λόγω και του προνευστασμού μπορεί να είναι εξαι�
ρετικά μεγάλες.
Σχήμα 4: Με τον διατοιχισμό υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί
τέτοια περιστροφική ροπή ανατροπής σε έναν άξονα ανατροπής, ώστε
σε ακραίες καταστάσεις θα μπορούσε να χωρίσει τα «κλειδωμένα»
μεταξύ τους Ε/Κ, ακόμα και αυτό της βάσεως (ελάχιστη επιτρεπόμενη
γενικά είναι 250 kN) και να τα ανατρέψει γκρεμίζοντας όλη τη στήλη. Η
δύναμη που δημιουργεί αυτή την καταπόνηση που προσπαθεί να ανα�
τρέψει τα Ε/Κ της στήλης ονομάζεται δύναμη διαχωρισμού (Separation
force ή Lift force ή lifting force ή tipping force on corner castings).
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μεταξύ τους και να μην επηρεάζει το ένα το άλλο από
σκόνη, διότι αν γίνει κάτι τέτοιο οι παραλήπτες θα
εγείρουν απαιτήσεις στον πλοιοκτήτη. Οι οσμές και
η υγρασία θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. Στα
χύδην ξηρά φορτία πάντως το ελαφρύτερο φορτίο θα
καλύπτει το βαρύτερο, αν και δεν υπάρχει το πρόβλημα της αντοχής του κάτω φορτίου. Για να μην αναμειχθούν τα φορτία μεταξύ τους θα πρέπει να γίνει καλός
διαχωρισμός και η στοιβασία γενικά να είναι κατάλληλη και προσεκτική. Οι προφυλάξεις που πρέπει να
λαμβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι:
– Αν πρόκειται για σιτηρά, να διευθετείται ανάλογα το φορτίο πριν τοποθετηθεί το διαχωριστικό.
Αυτό θα μειώσει σημαντικά τις πιθανότητες να
προκληθεί ζημιά στο φορτίο και τουλάχιστον θα
αποδεικνύει ότι έχει γίνει προσεκτική στοιβασία. Το διαχωριστικό θα πρέπει να στερεώνεται
καλά στην περιφέρεια του κύτους. (βλ. παράγρ.
2.8 και 2.9, σελ. 24 και 30).
–Α
 ν τα φορτία δεν είναι σιτηρά και το διαχωριστικό είναι μεταλλικά ελάσματα, θα πρέπει η συγκόλληση με την κατασκευή του πλοίου να είναι
επιμελημένη. Αν ο διαχωρισμός δεν είναι αποτελεσματικός και το ένα φορτίο περιέχει υγρασία,
μπορεί να προκληθεί ζημιά στο άλλο φορτίο.
4.6 Κατανομή στοιβασίας.
Όταν το φορτίο ή τα φορτία προορίζονται για περισσότερα από ένα λιμάνια, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του πλοίου, αλλά και ότι μετά την
εκφόρτωση κάθε παρτίδας οι SWBM και SWSF θα
βρίσκονται εντός των επιτρεπτών ορίων. Θα πρέπει
επίσης το πλοίο να είναι σε θέση να ταξιδέψει και
να εισέλθει στα επόμενα λιμάνια εκφορτώσεως διατηρώντας το σωστό βύθισμα και τη σωστή διαγωγή,
χωρίς να διακινδυνεύσει η ασφάλεια του φορτίου και
του πλοίου. Επί πλέον η κατανομή του φορτίου μέσα
στα κύτη επιβάλλεται να γίνει κατά τέτοιον τρόπο,
ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υπερφορτώσεως
του κάθε κύτους και να διευκολύνεται η εκφόρτωση
και η σειρά εκφορτώσεως, ανάλογα με τη σειρά των
λιμανιών που θα προσεγγίσει το πλοίο.
Για να διευκολυνθεί η σειρά εκφορτώσεως πρέπει:
α) Τα φορτία που θα εκφορτωθούν στο τελευταίο λιμάνι να φορτώνονται πρώτα, αν δεν υπάρχει
η δυνατότητα να είναι φυσικά διαχωρισμένα, ώστε
να μπορούν να εκφορτωθούν χωρίς να χρειαστεί να
εκφορτωθούν πρώτα άλλα φορτία. Αν δεν υπάρχει
τέτοια δυνατότητα, θα πρέπει ο χώρος κάτω απ’ το
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στόμιο του κύτους όπου έχουν φορτωθεί αυτά τα φορτία να μείνει κενός.
β) Τα βαρύτερα φορτία, αυτά που θα χρειαστούν
μηχανικά μέσα για την εκφόρτωσή τους, να φορτώνονται στον πυθμένα, κάτω απ’ το στόμιο του κύτους,
ειδικά αν αποτελούν μία παρτίδα.
γ) Ένα είδος φορτίου ή φορτίων που θα εκφορτωθούν στο ίδιο λιμάνι, να μοιράζεται σε περισσότερα
από ένα κύτη ή στόμια κύτους, αν αυτό είναι δυνατόν,
ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση περισσοτέρων του ενός γερανού και επομένως να εξασφαλίζεται η ταχεία εκφόρτωσή τους. Σε περιπτώσεις όμως
που το φορτίο ανήκει σε μία φορτωτική, θα πρέπει
να φορτώνεται σε ένα σημείο του κύτους και όχι διασκορπισμένο μέσα σ’ αυτό ή σε περισσότερα κύτη.
δ) Τα φορτία που φορτώνονται στο κατάστρωμα να
μην παρεμποδίζουν την εκφόρτωση αυτών που είναι
φορτωμένα στα κύτη και θα εκφορτωθούν πρώτα.
ε) Τα εμπορεύματα που στοιβάζονται οριζόντια είναι προτιμότερο να στοιβάζονται μ’ αυτόν τον τρόπο,
αλλά όχι σε στήλες που η σταθερότητα της μιας να
εξαρτάται από την άλλη. Γιατί στοιβαγμένα σε στήλες,
όταν θα εκφορτωνόταν στο ένα λιμάνι η μια στήλη,
η παρακείμενη θα χρειαζόταν να ασφαλιστεί με αποτέλεσμα καθυστέρηση του πλοίου και απρόβλεπτα
έξοδα για τον πλοιοκτήτη.
στ) Να γίνεται καλός διαχωρισμός του φορτίου
που ανήκει σε διαφορετική παρτίδα ή πρόκειται να
εκφορτωθεί σε διαφορετικό λιμάνι.
ζ) Το φορτίο καταστρώματος που πρόκειται να
εκφορτωθεί με τα μέσα της ξηράς να έχει φορτωθεί
στο καταλληλότερο σημείο, όσο αυτό είναι δυνατόν,
και τα μέσα φορτοεκφορτώσεως του πλοίου να μην
παρεμποδίζουν τους γερανούς της ξηράς.
η) Να μην φορτώνονται φορτία που θα χρειαστούν μηχανικά μέσα για την εκφόρτωσή τους στα
υποφράγματα, διότι τα μηχανήματα ίσως να επιβαρύνουν την αντοχή τους, η οποία είναι μικρή, αλλά
και διότι το ύψος του υποφράγματος είναι μικρό και
δεν διευκολύνει τον χειρισμό τους.
4.7 Ζ
 ημιές φορτίου και πλοίου από τους στοιβαδόρους.
Οι φορτοεκφορτωτές (γενικά αναφέρονται ως
στοιβαδόροι) χωρίζονται σε ομάδες, π.χ. χειριστές
του φορτίου στον ντόκο (dockers, longshoremen),
χειριστές του φορτίου στο αμπάρι (stevedores), χειριστές των μέσων φορτοεκφορτώσεως (winch men ή
crane men και signalers) και μαραγκοί για την ασφά-
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λιση του φορτίου (carpenters). Οι φορτοεκφορτωτές
κάθε εταιρείας είναι εξειδικευμένοι στη στοιβασία και
ασφάλιση ορισμένων φορτίων.
Η δουλειά των φορτοεκφορτωτών είναι να φορτώνουν/στοιβάζουν το φορτίο στο πλοίο όσο πιο
αποτελεσματικά είναι δυνατόν και χωρίς να προξενήσουν ζημιές. Οι ζημιές αυτές μερικές φορές μπορεί να
επηρεάζουν την αξιοπλοΐα ή/και να καθυστερούν τον
απόπλου, και να δημιουργούν απρόβλεπτα έξοδα.
Οι στοιβαδόροι για να επισπεύσουν τη φόρτωση
εργάζονται με ταχύτητα, αλλά δεν είναι λίγες οι φορές που εργάζονται και απρόσεκτα. Δεν αποκλείεται
να μην διαθέτουν και την κατάλληλη εμπειρία για το
συγκεκριμένο φορτίο που προσελήφθησαν να φορτώσουν. Αν φορτώσουν το πλοίο με σωστό τρόπο,
το πλοίο και το φορτίο δεν θα υποστεί ζημιές, ούτε
κατά τη φόρτωση, ούτε κατά το ταξίδι, ούτε κατά την
εκφόρτωση.
Υποχρέωση των αξιωματικών καταστρώματος
είναι εκτός των άλλων να μην προκληθεί ζημιά στο
πλοίο ή στο φορτίο και να προσέξουν το φορτίο στο
ταξίδι και μέχρι να παραδοθεί στους παραλήπτες.
Για ζημιές στο φορτίο που έγιναν από αμέλεια των
στοιβαδόρων και δεν επισημάνθηκαν από τους αξιωματικούς του πλοίου, την ευθύνη συνήθως φέρει ο
πλοιοκτήτης.
Οι στοιβαδόροι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες του πλοιάρχου, αλλά και του υποπλοιάρχου και των αξιωματικών φυλακής καταστρώματος. Σε μία χρονοναύλωση το πλοίο συνήθως δεν
είναι υπεύθυνο για την απρόσεκτη στοιβασία, η οποία
θα βλάψει μόνο το φορτίο, αν αυτή δεν επηρεάζει την
αξιοπλοΐα του σκάφους, αυτό όμως είναι ένα θέμα
που ξεφεύγει από τα όρια αυτού του εγχειριδίου. Οι
αξιωματικοί θα πρέπει να μην επιτρέπουν μέσα στα
κύτη το κάπνισμα, τα υγρά που δεν είναι καλά ασφαλισμένα σε μπουκάλια, σκόρπια απορρίμματα από
χρήση φαγητών κ.λπ., και να επισημαίνουν αμέσως
μια διαρροή λαδιού από μηχανήματα (μπουλντόζες,
κλαρκ κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται στη φορτοεκφόρτωση.
Επισημαίνεται ότι το πλοίο ποτέ δεν είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των στοιβαδόρων όσον αφορά
στον τρόπο που εργάζονται και στα μέτρα προστασίας
που λαμβάνουν (δίκτυ ασφαλείας, κράνος ασφαλείας, παπούτσια ασφαλείας κ.λπ.). Οι αξιωματικοί δεν
πρέπει να τους ελέγχουν σ’ αυτόν τον τομέα, γιατί σ’
αυτήν την περίπτωση εμπλέκεται και το πλοίο και αν
συμβεί ατύχημα σε στοιβαδόρο πιθανότατα θα θεω-
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ρηθεί ο πλοιοκτήτης συνυπεύθυνος. Θα πρέπει όμως,
αν ο Α/Φ παρατηρήσει ότι οι στοιβαδόροι εργάζονται
γρήγορα και απρόσεκτα με πιθανότητα να προξενήσουν ζημιά στο φορτίο ή στο πλοίο, να επιστήσει την
προσοχή του αρχιεργάτη. Αντιθέτως, ο πλοιοκτήτης
και φυσικά ο πλοίαρχος είναι άμεσα υπεύθυνοι για
την ασφαλή πρόσβαση των στοιβαδόρων στο πλοίο
και στα κύτη.
Πριν προκληθεί ζημιά στο φορτίο ή στο πλοίο θα
πρέπει ο Α/Φ να έχει προνοήσει και να έχει κάνει
εγγραφή στο ημερολόγιο, μνημονεύοντας την παρατήρηση που έκανε στους στοιβαδόρους και την αιτία
που τον υποχρέωσε να το κάνει. Πρέπει επίσης να
ενημερώσει αμέσως τον πλοίαρχο, ο οποίος με τη
σειρά του θα στείλει επιστολή με κοινοποίηση προς
όλους τους ενδιαφερόμενους, με την οποία να εφιστά
την προσοχή των στοιβαδόρων και να τους καθιστά
υπευθύνους για οποιαδήποτε ζημιά.
Φορτίο στο οποίο προκλήθηκε ζημιά κατά τη μεταφορά προς φόρτωση δεν θα πρέπει να γίνει δεκτό.
Αν η ζημιά έγινε μέσα στο πλοίο, πρέπει να εκφορτωθεί αμέσως. Αν η ζημιά σε κάποια μονάδα φορτίου είναι μικρή και συνηθισμένη για το συγκεκριμένο
φορτίο, θα πρέπει να καταγραφούν τα στοιχεία της
μονάδας, όπως και η ώρα που έγινε η ζημιά και άλλες λεπτομέρειες, και να αναφερθεί στην επιστολήειδοποίηση για τις ζημιές στο φορτίο που θα στείλει ο
πλοίαρχος στους στοιβαδόρους συμπληρώνοντας το
αντίστοιχο έντυπο (φόρμα) που έχει η εταιρεία ή οι
ναυλωτές γι’ αυτήν την περίπτωση. Αν είναι δυνατόν
να επισκευαστεί προσωρινά επί του πλοίου θα πρέπει να γίνει αμέσως, π.χ. να περάσουν χάρτινη αυτοκόλλητη ταινία (kraft paper tape) σε ένα σχισμένο
περιτύλιγμα ή ένα καινούργιο τσέρκι που λείπει από
κάποιον ρόλο.
4.7.1 Σειρά ενεργειών σε περίπτωση ζημιών.
α) Όταν προκληθεί ζημιά στο πλοίο ή στο φορτίο
θα πρέπει οπωσδήποτε να επισημανθεί από τον Α/Φ.
Γι’ αυτόν τον λόγο ο Α/Φ πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια
της βάρδιάς του να βρίσκεται στο κατάστρωμα.
β) Θα πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως ο υποπλοίαρχος και ο υπεύθυνος των στοιβαδόρων.
γ) Ο υποπλοίαρχος θα το αναφέρει αμέσως στον
πλοίαρχο, ο οποίος θα πρέπει αμέσως να συμπληρώσει το έντυπο «Notice of stevedore damages to
the cargo» �������������������������������������
για ζημιά στο φορτίο ή το έντυπο «No����
tice of damage by stevedores to ship, gear or equipment» για ζημιά στο πλοίο (κάθε εταιρεία και κάθε
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ναυλωτής έχει δικό του έντυπο). Όλα τα έντυπα που
χρησιμοποιούν οι εταιρείες και οι ναυλωτές είναι
παρόμοια με μικρές διαφορές, θα χρησιμοποιείται
όμως το έντυπο της εταιρείας των ναυλωτών ή των
διαχειριστών, ανάλογα με τη ναύλωση. Ο πλοίαρχος
θα φροντίσει η περιγραφή του συμβάντος να είναι
σύντομη, αλλά ακριβής, λεπτομερής και σαφής ως
προς τα σημεία που υπέστησαν τη ζημιά, καθώς επίσης να σημειώσει την ώρα που έγινε η ζημιά και να
συγκεντρώσει φωτογραφίες.
Επί πλέον, θα πρέπει να επισημανθεί αν η ζημιά
επηρεάζει την αξιοπλοΐα του πλοίου, οπότε θα πρέπει
να ζητηθεί οπωσδήποτε να επισκευαστεί πριν τον απόπλου με έξοδα και χρόνο των στοιβαδόρων. Αν έχει
γίνει ταυτόχρονα και ζημιά στο φορτίο, θα πρέπει να
συμπληρώσει ξεχωριστό έντυπο για τη ζημιά αυτή.
Τέλος, θα πρέπει να υπογραφεί το έντυπο και από
τον Α/Φ που ήταν παρών στη ζημιά ή που πρώτος
την επισήμανε.
δ) Θα πρέπει αμέσως το έντυπο να επιδοθεί στον
αρχιεργάτη, ο οποίος θα το υπογράψει, όπως και όλα
τα αντίγραφα που θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους (πλοιοκτήτη, δηλ. τους διαχειριστές, ναυλωτές, πράκτορες κ.λπ.). Αν αρνηθεί να υπογράψει,
πρέπει ο πλοίαρχος να σημειώσει στη γραμμή που θα
έπρεπε να βάλει ο αρχιεργάτης την υπογραφή του τη
φράση: “refuses to sign” (αρνείται να υπογράψει), και
την αιτία για την οποία δεν υπέγραψε. Αν η ζημιά είναι σοβαρή και επηρεάζει την αξιοπλοΐα του πλοίου,
θα πρέπει να καλέσει οπωσδήποτε τον ανταποκριτή
του P&Ι club, ο οποίος με τη σειρά του θα στείλει
αμέσως επιθεωρητή για να βεβαιώσει ότι απαιτείται
άμεση επισκευή.
ε) Θα πρέπει ο πλοίαρχος να στείλει την επιστολή
με e-mail, fax ή έστω με telex σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
στ) Αν η ζημιά στο πλοίο επισκευασθεί αμέσως
(πριν τον απόπλου), θα πρέπει να συμπληρώσει και
να σημειώσει στην επιστολή ότι επισκευάστηκε και
από ποιον, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. Η επισκευή πρέπει να έχει γίνει κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον πλοίαρχο και την Αρχή ελέγχου
του κράτους του λιμένα.
Επειδή οι ζημιές, ακόμα και αυτές που αφορούν
στην κλάση (class items) αλλά δεν επηρεάζουν την
αξιοπλοΐα του πλοίου, στα περισσότερα λιμάνια συνήθως δεν επισκευάζονται, η επιστολή που θα επιδώσει
ο πλοίαρχος, τις περισσότερες φορές το μόνο πρακτικό αποτέλεσμα που έχει είναι να καλύψει τον ίδιο. Ο
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πλοιοκτήτης πολύ δύσκολα, αν όχι σπάνια, θα πάρει
τα χρήματα που θα ξοδέψει για την αποκατάσταση
των ζημιών, ειδικότερα αν οι στοιβαδόροι δεν είναι
ανεξάρτητες μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Δεν είναι
επίσης λίγες οι φορές που οι συμφωνίες με τους στοιβαδόρους περιέχουν όρους που δεν αναγνωρίζουν το
δικαίωμα πληρωμής για τέτοιες ζημιές, και τις οποίες
συμφωνίες δεν γνωρίζει ο πλοίαρχος.
Αν η ναύλωση είναι για ταξίδι σύμφωνα με το
ναυλοσύμφωνο ταξιδίου GENCON, που είναι και
το συνηθέστερο, οι ναυλωτές υποχρεούνται να επισκευάσουν τις ζημιές πριν συμπληρωθεί το ταξίδι,
αλλά αυτές που αφορούν στην αξιοπλοΐα ή στην
κλάση του πλοίου πρέπει οπωσδήποτε να επισκευαστούν πριν τον απόπλου. Όλα τα επιπρόσθετα έξοδα, όπως η καθυστέρηση απόπλου για τις επισκευές,
θα τα χρεωθούν οι στοιβαδόροι ή οι ναυλωτές, οι
οποίοι θα καταβάλουν στους πλοιοκτήτες αποζημίωση, σύμφωνα με το ποσό που έχει συμφωνηθεί για
τις σταλίες (demurrages).
4.7.2 Οι συνηθέστερες ζημιές σε φορτία κατά
την φορτοεκφόρτωση (damages to the
cargo).
α) Αν το φορτίο είναι σε σακιά:
– H καταστροφή των σακιών�����������������
από
����������������
τους στοιβαδόρους που χρησιμοποιούν γάντζους (cargo
hooks). Μ’ αυτόν τον τρόπο οι στοιβαδόροι είναι πιο εύκολο να στοιβάζουν τα σακιά ή να τα
σαμπανιάρουν, ενώ κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται
και δεν προβλέπεται από το ναυλοσύμφωνο. Σε
μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να διαχωρίζονται αμέσως τα τρύπια σακιά και να επισκευάζονται πριν χυθεί όλο το φορτίο. Ο πλοίαρχος
θα πρέπει να στείλει γραπτή ειδοποίηση στους
στοιβαδόρους με κοινοποίηση σε όλους τους
ενδιαφερόμενους και να διατάξει να μαζευτούν
οι γάντζοι των στοιβαδόρων κατά την επιβίβασή
τους στο πλοίο.
– Ζημιές από λανθασμένο και απρόσεκτο χειρισμό (π.χ. εκφόρτωση από κάτω προς τα πάνω
δημιουργώντας τοίχους από φορτίο) και με ακατάλληλα μέσα (π.χ. ακατάλληλα σαμπάνια).
– Λερωμένα σακιά από τον ντόκο που είχε νερά
κ.λπ., λερωμένα σακιά που ακούμπησαν στη
σκουριασμένη κατασκευή, σύνθλιψη των σακιών πάνω στους νομείς. Για την πρόληψη των
ζημιών επί του πλοίου θα πρέπει να τοποθετηθεί η κατάλληλη επίστρωση.
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Ο πλοίαρχος θα πρέπει να φροντίσει μετά τη φόρτωση να αφήσουν οι στοιβαδόροι μέσα στα κύτη ικανό
αριθμό άδειων σακιών (2%), βελόνες και σπάγκο, τα
οποία θα χρειαστούν στην εκφόρτωση οι στοιβαδόροι
που θα εκφορτώσουν το φορτίο για να τα γεμίσουν
με το φορτίο που χύθηκε από τα σακιά που σκίστηκαν
ή τρύπησαν στη φόρτωση ή που θα τρυπήσουν/σκιστούν στην εκφόρτωση. Το έλλειμμα σε γεμάτα σακιά
που θα προκύψει αν δεν σακιαστεί και μετρηθεί το
χυμένο φορτίο, σε σχέση με τον αριθμό που αναφέρει
η φορτωτική, θα βαρύνει τον πλοιοκτήτη.
β) Αν το φορτίο είναι προϊόντα χάλυβα και:
– τ α σαμπάνια που χρησιμοποιούν οι στοιβαδόροι δεν είναι τα κατάλληλα για το συγκεκριμένο
φορτίο. (Ο πλοίαρχος θα πρέπει να ζητήσει να
αντικαταστήσουν αμέσως τα ακατάλληλα σαμπάνια).
–β
 ραχεί ή σκιστεί το χάρτινο ή το μεταλλικό περιτύλιγμα σε ρόλο Ψ.Ε. (βλ. παράγρ. 4.1, σελ.
224) ή ακόμα και αν προκληθεί ζημία στο ίδιο
το προϊόν.
–σ
 πάσουν τα τσέρκια σε κάποιον ρόλο. (Αυτά
πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως, γιατί ο ρόλος θα γίνει ελατήριο και θα ξετυλιχτεί προκαλώντας ζημιά στα άλλα φορτία και στο ίδιο το
πλοίο).
–σ
 τραβώσουν οι άκρες σιδηροδοκών από κακό
χειρισμό.
– χαραχθεί το φορτίο από κακό «σαμπανιάρισμα»
ή από τη χρήση λοστών κατά τη στοιβασία.
– από απροσεξία ο χειριστής του γερανού κτυπήσει
το φορτίο στο κουβούσι ή αρπάξει απότομα το
φορτίο και σκαλώσει (snatching and snagging)
ή το σύρει (dragging) πάνω σε βρώμικο ντόκο
πριν φορτωθεί. Ή αν είναι ευαίσθητο φορτίο
π.χ. cold coils και κτυπηθεί πάνω στους νομείς
ή σε άλλο φορτίο ή κάποια «σαμπανιά» με άλλο
φορτίο κτυπήσει πάνω του.
– το φορτίο τοποθετηθεί σε θέση που να έρχεται
σε επαφή με κάποιο αιχμηρό σημείο της κατασκευής του πλοίου ή κάποιου άλλου φορτίου.
– λερωθεί το φορτίο από διαρροή λαδιών των
κλαρκ.
– δεν έχει «σαμπανιαριστεί» σωστά και πέσει στον
ντόκο ή στο κατάστρωμα ή μέσα στο κύτος πάνω
σε άλλο φορτίο.
γ) Άλλα φορτία.
– Γενικά παρόμοιες ζημιές με τις παραπάνω από
λανθασμένο και απρόσεκτο χειρισμό των στοιβαδόρων.
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Αν τα φορτία είναι βαριά, όπως τα προϊόντα χάλυβα, η θαλάσσια
μεταφορά τους σύμφωνα με τον Κώδικα CSS annex 7 μπορεί να εκ�
θέσει το πλοίο στους παρακάτω κινδύνους:
α) Καταπόνηση της κατασκευής του πλοίου (όταν η φόρτωση
υπερβεί την επιτρεπόμενη αντοχή του σκάφους ή το βάρος του φορ�
τίου την επιτρεπόμενη αντοχή του πυθμένα του κύτους).
β) Καταπόνηση της κατασκευής του πλοίου ως αποτέλεσμα της
μικρής περιόδου διατοιχισμού που δημιουργεί το μεγάλο μετακε�
ντρικό ύψος.
γ) Ολίσθηση-μετατόπιση και ανατροπή του φορτίου από ανεπαρκή
ασφάλιση, που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ευστάθειας ή
τη ζημιά στο περίβλημα του πλοίου ή και τα δύο.

4.7.3 Οι συνηθέστερες ζημιές στην κατασκευή
του πλοίου (structural damages).
Οι ζημιές που προκαλούνται στο πλοίο έχουν αιτία κυρίως την απροσεξία των στοιβαδόρων.
α) Ζημιά στην κατασκευή από τα μέσα που χρησιμοποιούν οι στοιβαδόροι για φορτοεκφόρτωση (π.χ.
χούφτες, υδραυλικά σφυριά, μπουλντόζες). Αυτές
οι ζημιές έχουν επιπτώσεις στην τοπική εξασθένιση
της κατασκευής και στη στεγανότητα του κύτους. Πιο
συγκεκριμένα ζημιές στα hoppers των διπυθμένων
(slopping bilges), στον πυθμένα του κύτους (tanktop), είτε αυτά ανήκουν σε δεξαμενές έρματος, είτε
σε δεξαμενές καυσίμων και ζημιές στους νομείς και
στις έδρες μπορεί να προκληθούν από μπουλντόζες
ή και χούφτες (αρπάγες) κατά την εκφόρτωση.
β) Ζημιές στα καπάκια των λάκκων των υδροσυλλεκτών ή απώλεια των καπακιών. Προς αποφυγή τέτοιων ζημιών από μπουλντόζες, θα πρέπει πάνω στη
φρακτή και κοντά στους υδροσυλλέκτες, να υπάρχει
προειδοποίηση με μεγάλα γράμματα και με έντονο
χρώμα σε αντίθεση μ’ αυτό της φρακτής, καθώς και
ένα βέλος που θα δείχνει τον λάκκο.
γ) Ζημιές στους γερανούς ή στους φορτωτήρες
και στον εξαρτισμό τους από λανθασμένο και απρόσεκτο χειρισμό των στοιβαδόρων, όταν φορτώνουν
με τα μέσα του πλοίου. Ο κακός χειρισμός θα πρέπει να έχει επισημανθεί γραπτώς πριν γίνει η ζημιά.
Αν δεν επισκευαστούν, θα πρέπει να επιθεωρηθούν
από επιθεωρητή του νηογνώμονα.
δ) Ζημιές στα καλύμματα των κυτών που είναι
και οι πιο σοβαρές, γιατί πιθανότατα αφορούν στην
αξιοπλοΐα. Αυτές μπορεί να προκληθούν από αρπάγες ή από το φορτίο όταν ο χειρισμός των γερανών
της ξηράς είναι απρόσεκτος, ειδικότερα σε καλύμματα κυτών πτυσσόμενα, απευθείας έλξεως, κυλιόμενα
πλώρα-πρύμα κ.λπ.. Αυτές οι ζημιές θα πρέπει να
επισκευαστούν πριν τον απόπλου.
ε) Γδαρσίματα στο εποξικό χρώμα των κυτών,
που είναι υπολογίσιμες ζημιές, επειδή καταστρέφε-
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ται το εποξικό χρώμα και επειδή άλλα φορτία (π.χ.
πετρελαϊκός οπτάνθρακας, τσιμέντο) που πιθανόν να
φορτωθούν μετά, θα κολλήσουν επάνω και ο καθαρισμός των κυτών δεν θα είναι καθόλου εύκολος.
4.7.4 Κρυφές ζημιές (hidden damages).
Εκτός από τις εμφανείς ζημιές στο φορτίο και στο
πλοίο που προκλήθηκαν από τους στοιβαδόρους,
για τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα να ληφθούν τα
απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποκατασταθούν όσο
βρίσκεται ακόμα το πλοίο στο λιμάνι ή να εξασφαλισθεί αποζημίωση απ’ τους στοιβαδόρους, υπάρχουν
ζημιές που δεν είναι ορατές ή δεν επισημάνθηκαν
απ’ τους αξιωματικούς του πλοίου.
Για τις ζημιές αυτές, εκείνο το οποίο μπορεί να
γίνει, είναι να καταθέσει ο πλοίαρχος σχετική επιστολή διαμαρτυρίας (note of protest), με την οποία
θα διατηρεί το δικαίωμά του για απαίτηση αποζημιώσεως για κρυφές ζημιές που έγιναν στο φορτίο ή/
και στο πλοίο κατά τη φόρτωση και που θα φανούν
μετά την εκφόρτωση του φορτίου. Αν και μια τέτοια
επιστολή διαμαρτυρίας για ζημιές στο φορτίο δεν
εξασφαλίζει τίποτε αν δεν έχει καταχωρισθεί και στις
φορτωτικές (και αυτό είναι σχεδόν αδύνατον να γίνει), παρόλ’ αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδοθεί
στους στοιβαδόρους.
Οι στοιβαδόροι ή ο πράκτορας μετά το πέρας της
φορτώσεως μαζί με τα άλλα προς υπογραφή έγγραφα (φορτωτικές κ.λπ.) προσκομίζουν μια βεβαίωση,
η οποία αναφέρει ότι ο πλοίαρχος είναι απόλυτα
ικανοποιημένος από τη στοιβασία και ότι καμία ζημιά δεν παρατηρήθηκε στο πλοίο και στο φορτίο. Ο
πλοίαρχος πρέπει να αποφύγει να υπογράψει αυτήν
τη βεβαίωση, αν είναι δυνατόν, καθώς μια τέτοια
βεβαίωση δεσμεύει τον πλοιοκτήτη να διεκδικήσει
τις κρυφές ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν στο
πλοίο και στο φορτίο. Όταν το πλοίο αποπλεύσει από
το λιμάνι φορτώσεως και βγει στο πέλαγος, σημαίνει
ουσιαστικά πως ο πλοίαρχος είναι ικανοποιημένος
και παραδέχθηκε πως η φόρτωση, η στοιβασία και η
ασφάλιση του φορτίου είναι η πρέπουσα τουλάχιστον
σε σχέση με την αξιοπλοΐα του πλοίου του, γιατί είναι
αυτός που πριν τον απόπλου έχει την απόλυτη ευθύνη
να βεβαιωθεί ότι το πλοίο του είναι αξιόπλουν. Πάντως αφήνει έξω τις πιθανές κρυφές ζημιές και άρα
υπάρχει κάποια δυνατότητα να διεκδικηθούν.
4.8 Φορτία καταστρώματος.
Εκτός από τα Ε/Κ (και τα φορτία που αυτά περι-
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έχουν) που φορτώνονται και στο κατάστρωμα, και
τα οποία δεν θεωρούνται φορτία καταστρώματος,
σύμφωνα με τον «Carriage Of Goods by Sea Act»,
τα κοινά φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου και τα μικρά
πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων, χρειάζεται
συχνά να μεταφέρουν ακάλυπτα στο κατάστρωμα διάφορα φορτία, όπως:
α) Ορισμένα από τα επικίνδυνα φορτία που υποχρεωτικά πρέπει να φορτωθούν στο κατάστρωμα,
σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικίνδυνων Αγαθών. Αυτό είναι και
λογικό, διότι αν χρειαστεί, θα υπάρχει η δυνατότητα
να απορριφθούν εύκολα στη θάλασσα.
β) Ξυλεία, συνήθως ελαφριά ή μεσαίας ή ακόμα
και μεγάλης πυκνότητας (πακεταρισμένη ή χύδην).
Η ξυλεία είναι απ’ τα φορτία που μεταφέρονται συνήθως και στο κατάστρωμα.
γ) Διάφορες ογκώδεις μονάδες φορτίων (σχ. 4.8α
και 4.8β), οι οποίες μερικές φορές δεν είναι δυνατόν
να περάσουν από τα στόμια των κυτών του πλοίου
ή που σε σχέση με τον όγκο τους είναι ελαφριές και

Σχ. 4.8α
Φορτία καταστρώματος [κομμάτια πύργου
(κορμού) ανεμογεννήτριας].

Σχ. 4.8β
Φορτίο καταστρώματος.
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θα καταλάμβαναν πολύ μεγάλο χώρο κάτω από το
κατάστρωμα ή που θα ήταν δύσκολο να στοιβαχτούν
και να ασφαλιστούν μέσα στα κύτη. Τα φορτία αυτά
φορτώνονται συνήθως στο κατάστρωμα, κυρίως σε
πλοία γενικού φορτίου. Τέτοιες μονάδες φορτίων είναι βαγόνια, έλικες, μεγάλοι λέβητες εργοστασίων,
κομμάτια από γέφυρες, μικρά πλοιάρια, μηχανές,
προκατασκευασμένα σπίτια κ.ά..
Πρέπει όλα τα φορτία που φορτώνονται στο πλοίο να παραδο�
θούν στο λιμάνι εκφορτώσεως και βεβαίως στην κατάσταση που
παρελήφθησαν. Επομένως και τα φορτία που φορτώνονται στο
κατάστρωμα (�����
Deck Loads����������������������������������
���������������������������������������
) θα πρέπει να παραμείνουν οπωσδή�
ποτε εκεί, να μην «φύγουν» στη θάλασσα ή να μην πάθουν ζημιά,
γιατί δεν βρίσκονται απαραίτητα κάτω από την ευθύνη των φορτω�
τών. Το ναυλοσύμφωνο θα αναφέρει «Carried on Deck at Charterers’ Risk» και στη φορτωτική θα αναφέρεται «shippers risk». Αλλά
αναφέρεται μόνο το ρίσκο στην πιθανότητα ασφαλιστικού κινδύνου, που έτσι και αλλιώς ο κύριος του φορτίου πάντα έχει το ρί�
σκο. Στη φορτωτική θα ήταν προτιμότερο να μπει ο όρος «Carried
on deck without liability for loss or damage howsoever caused».
Ο αξιωματικός καταστρώματος θα πρέπει να γνωρίζει τα προβλή�
ματα και πως τα φορτία που φορτώνονται στο κατάστρωμα θα πρέπει
να αντέχουν στην έκθεση στον ήλιο, στον άνεμο, στη βροχή, στο
χιόνι και στη θάλασσα και επομένως η συσκευασία τους θα πρέπει
να είναι ανθεκτική ή αν δεν είναι συσκευασμένα να αντέχουν τα ίδια
αυτές τις δοκιμασίες, δηλαδή να γνωρίζει ποια είναι τα φορτία που
φορτώνονται επάνω στο κατάστρωμα. Ο αξιωματικός πρέπει επί�
σης να γνωρίζει πως η ευθύνη για τη φόρτωση, τη στοιβασία και
την ασφάλιση των φορτίων καταστρώματος και η ζημιά ή η πιθανή
απώλειά τους εν πλω προς τον προορισμό τους, δεν πρόκειται να
αποδοθεί αυτομάτως στους φορτωτές. Οι κανόνες της Χάγης ανα�
φέρουν πως ο μεταφορέας (π.χ. ο πλοιοκτήτης) δεν θα ευθύνεται
για απώλεια ή ζημιά στο φορτίο που προέρχεται από έκτακτα γεγο�
νότα, δηλαδή από θεομηνία που δεν προβλεπόταν να επικρατήσει
στην περιοχή του ταξιδίου αλλά αν η κακοκαιρία ήταν αναμενόμενη
και το φορτίο που φορτώθηκε π.χ. στο κατάστρωμα απολεσθεί ή πά�
θει ζημιά η παρατήρηση «to be the charterers risk» δεν πρόκειται να
απαλλάξει τον πλοιοκτήτη από την ευθύνη. Αν γίνει ζημιά ή χαθεί
το φορτίο στη θάλασσα, ο πλοιοκτήτης ή/και οι ναυλωτές πρέπει
να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι δεν υπήρξε δική τους αμέλεια,
και πως έκαναν κάθε δυνατή ενέργεια σ’ αυτόν τον τομέα, σύμφωνα
πάντα με την καλή ναυτική τέχνη.

δ) Φορτία ζωντανών ζώων συνήθως μέσα σε ειδικά φορτηγά οχήματα που φορτώνονται κυρίως σε
οχηματαγωγά πλοία, αλλά και σε πλοία γενικού φορτίου, όχι όμως σε μεγάλο αριθμό γιατί για τα φορτία
αυτά υπάρχουν εξειδικευμένα πλοία, τα πλοία μεταφοράς ζωντανών ζώων (livestock carrier ships).
ε) Διάφορα άλλα φορτία που μπορούν να εκτεθούν στις καιρικές συνθήκες, όχι όμως πολύ βαριά.
Αν και τα παραπάνω φορτία φορτώνονται συνήθως
πάνω στο κατάστρωμα με ευθύνη των φορτωτών,
στις περιπτώσεις κακής στοιβασίας και εχμάσεως
του φορτίου και μη εξασφαλίσεως της αξιοπλοΐας,
οι ευθύνες θα αποδίδονται πάντα στον πλοιοκτήτη.
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Αν ο πλοίαρχος, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του
P&I club, αποφασίσει να φορτώσει στο κατάστρωμα
φορτίο διαφορετικό από τα παραπάνω, το οποίο δεν
συνηθίζεται να φορτώνεται στο κατάστρωμα, επειδή
απλά ο όγκος των κυτών δεν είναι αρκετός, τότε το
πλοίο έναντι του P&I club θα φέρει οπωσδήποτε
ακέραιη την ευθύνη για τη φόρτωση του συγκεκριμένου φορτίου καταστρώματος.
Οι κυριότεροι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μεταφορά φορτίων πάνω στο
κατάστρωμα συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων των κυτών αναφέρονται παρακάτω και προβλέπονται από τη ΔΣ SΟLAS ’74, από εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και από συστάσεις του ΙΜΟ στους
σχετικούς κώδικες:
α) Η μη παρεμπόδιση της ναυσιπλοΐας από το
ύψος του φορτίου καταστρώματος.
β) Η αντοχή του καταστρώματος και των καλυμμάτων των κυτών.
γ) Η ευστάθεια σε όλα τα στάδια του ταξιδίου,
λαμβάνοντας υπόψη την κατακόρυφη κατανομή του
φορτίου καταστρώματος, τις ροπές λόγω ανέμου που
αναμένονται στο ταξίδι, την απώλεια βαρών από τις
καταναλώσεις και την αύξηση του βάρους του φορτίου
καταστρώματος από θάλασσα, βροχή, πάγο και χιόνι.
δ) Η ακεραιότητα της καιροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας των τμημάτων του πλοίου.
ε) Η μη παρεμπόδιση της ασφαλούς λειτουργίας του πλοίου, δηλαδή η ασφαλής και ικανοποιητική πρόσβαση στα διαμερίσματα πληρώματος, στον
εξοπλισμό ασφαλείας, στις διατάξεις τηλεχειρισμού
βαλβίδων και καταμετρικών σωλήνων, στη θέση επιβιβάσεως πλοηγού, στο μηχανοστάσιο και η μη παρεμπόδιση καθ’ οιονδήποτε τρόπο της ναυσιπλοΐας
και της απαραίτητης εργασίας του πλοίου.
στ) Η μη παρεμπόδιση της εισόδου στο διαμέρισμα του μηχανισμού κινήσεως του πηδαλίου, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της έκτακτης ανάγκης.
ζ) Η καθιέρωση ειδικής διαδικασίας για τη μεταφορά των επικίνδυνων φορτίων σύμφωνα με τον
Κώδικα IMDG.
η) Η διαθεσιμότητα επί του πλοίου ενός ή περισσοτέρων σχεδίων εχμάσεως που συμμορφώνονται
με τα υποδεικνυόμενα από τον Κώδικα Ασφαλούς
Πρακτικής για Πλοία που Μεταφέρουν Ξυλεία επί του
Καταστρώματος (2011 TDC Code), με το Εγχειρίδιο
Ασφαλίσεως Φορτίου του πλοίου, με τον CSS code
και με τους τοπικούς κανονισμούς για έναν επιμελημένο τρόπο εχμάσεως του φορτίου καταστρώματος.
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Η πρόβλεψη στην περίπτωση φορτίου ξυλείας για
εύκολη ρίψη του στη θάλασσα, αν υπάρξει ανάγκη.
Η καταλληλότητα και επάρκεια των φορητών και
μόνιμων (σταθερών) μέσων εχμάσεως.
θ) Η εκπόνηση σχεδίου ταξιδίου (voyage plan)
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όσο αυτό είναι
δυνατόν.
Όλοι οι έλεγχοι και οι ρυθμίσεις εχμάσεως σύμφωνα με το σχέδιο εχμάσεως φορτίου θα πρέπει να
καταχωρίζονται στο ημερολόγιο του πλοίου.
Αν το GMο είναι πολύ μεγάλο, η ευστάθεια του πλοίου θα είναι με�
γάλη, με αποτέλεσμα το πλοίο να διατοιχίζεται γρήγορα. Αυτό σημαίνει
πως θα δημιουργεί μεγάλη κόπωση στην κατασκευή, στα εξαρτήματα
του πλοίου και στα έχματα, με τα οποία είναι ασφαλισμένο το φορτίο,
και ειδικότερα το φορτίο που βρίσκεται πάνω στο κατάστρωμα.

4.����������������������������������������
9Α
 ντοχή καταστρώματος, ασφάλιση φορτίων καταστρώματος.
Κατά τη φόρτωση φορτίων στο κατάστρωμα (ή/
και στα καλύμματα των κυτών) ένα από τα δύο βασικότερα σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι
το βάρος του φορτίου, εκτός φυσικά από την ευστάθεια που είναι προαπαιτούμενη. Το δεύτερο είναι
φυσικά η ασφάλιση. Το βάρος του φορτίου δεν πρέπει να υπερβαίνει την αντοχή του καταστρώματος ή
των καλυμμάτων των κυτών, υπό την προϋπόθεση
ότι αυτά είναι σε καλή κατάσταση. Ο υποπλοίαρχος
και οι αξιωματικοί πρέπει να ελέγχουν το κατάστρωμα, πριν τη φόρτωση και μετά την εκφόρτωση, για
πιθανές ζημιές. Αν επισημανθούν ζημιές, θα πρέπει
να αναφερθούν αμέσως στον πλοίαρχο και να γίνει
αποκατάσταση. Αν οι ζημιές αφορούν στην αξιοπλοΐα, η επισκευή τους θα πρέπει να γίνει με επιστημονική καθοδήγηση (από επιθεωρητή του νηογνώμονα)
και όχι πρόχειρα και ευκαιριακά.
4.9.1 Αντοχή καταστρώματος.
Η αντοχή καταστρώματος ή επιτρεπόμενη φόρτιση
(Permissible Load – PLmax) ή τοπική δυνατότητα αντο1

χής (spot load ή point load) ή όριο αντοχής (strength
limitation) δεν υπολογίζεται με κάποιον εμπειρικό
τύπο. Η αντοχή καταστρώματος δίδεται από το ναυπηγείο και εγκρίνεται από το νηογνώμονα. Αναφέρεται
στο Εγχειρίδιο φορτώσεως, στο Capacity plan και σε
άλλα σχέδια του πλοίου και χρησιμοποιείται για τη
φόρτωση φορτίων στο κατάστρωμα. Η αντοχή ισχύει
για όλη τη ζωή του πλοίου, αν φυσικά δεν υπάρχουν
κατασκευαστικές αλλαγές. Φυσικά οι ενδυναμώσεις
του καταστρώματος με τα χρόνια πιθανόν να υποστούν κάποια φθορά, αν δεν υπάρχει σωστή συντήρηση. Όσο παλαιότερο είναι το πλοίο, τόσο μεγαλύτερη
προσοχή θα πρέπει να δίνεται και να λαμβάνεται ένα
μεγαλύτερο περιθώριο ασφαλείας στον υπολογισμό.
Ποτέ δεν πρέπει το φορτίο καταστρώματος να υπερβεί την επιτρεπόμενη φόρτιση. Στο κυρίως κατάστρωμα (weather deck) θα πρέπει να υπολογισθεί και ένα
ποσοστό ασφαλείας του βάρους, αφού σε περίπτωση
κακοκαιρίας, η θάλασσα μπορεί να το κατακλύσει (sea
slosh). Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, πριν υπολογισθεί
η επιφάνεια στρώσεως (bedding space), αποτελεί
καλή πρακτική να προστεθεί ένα 5% στο βάρος της
μονάδας φορτίου που θα φορτωθεί στο κατάστρωμα,
αν αυτό έχει ύψος κάτω από 2 m, λόγω της φορτίσεως
του καταστρώματος από τις πιέσεις του νερού (κυματισμός). Συνήθως η αντοχή του κυρίως καταστρώματος
στα κλασικά φορτηγά πλοία και στα πλοία μεταφοράς
χύδην ξηρών φορτίων είναι απίθανο να είναι πάνω
από 3 ΜΤ/m2 με 3,30 ΜΤ/m2, εκτός αν το κατάστρωμα είναι ειδικά ενδυναμωμένο, οπότε θα είναι γύρω
στους 5 ΜΤ/m2. Η περιοχή όπου θα τοποθετηθεί το
βάρος θα έχει ελεγχθεί, θα έχουν ληφθεί υπόψη τα
σχέδια της κατασκευής για τα (εγκάρσια) ζυγά1 που
στηρίζουν το κατάστρωμα και τις ενισχύσεις, και θα
έχει προετοιμασθεί με ξυλεία επιστρώσεως.
Στα καλύμματα των κυτών, όπου γενικά αναφέρονται ως «κατάστρωμα» η αντοχή είναι πάντα μικρότερη σε σχέση με το κατάστρωμα κατά 30% περίπου. Αν τα καλύμματα των κυτών δεν είναι ειδικά
ενισχυμένα, η αντοχή τους είναι γύρω στα 1,80 ΜΤ/
m2 με μέγιστο 2,40 ΜΤ/m2 ή μεγαλύτερη αν είναι
ποντόνια ενδυναμωμένα για βαριά φορτία.

 γκάρσιες ενισχύσεις κάτω από το κατάστρωμα, δηλαδή ζυγά (καμάρια) (beams): Είναι δοκοί οριζόντιες και κυρτές (προέκταση
Ε
των νομέων) που συνδέουν τα πάνω άκρα των νομέων του πλοίου με τα ελάσματα του κουβουσιού ή του άξονα συμμετρίας επί του
καταστρώματος ή με τις διαμήκεις φρακτές των πλευρικών δεξαμενών. Τα ζυγά ενώνουν τους νομείς στα ύψη των διαφόρων καταστρωμάτων και χρησιμεύουν για τη στήριξή τους. Τα ζυγά είναι αυτά που ενδιαφέρουν περισσότερο για την τοποθέτηση της ξυλείας
επιστρώσεως γιατί είναι καλά στερεωμένα (ή υποστηριζόμενα). Υπάρχουν επίσης και οι διαμήκεις ενισχύσεις (λώροι ή λούροι)
(girders), οι οποίες χρησιμεύουν για να προστατεύουν τα παρακείμενα ελάσματα του καταστρώματος ή των πλευρικών ελασμάτων
από λύγισμα κατά το διάμηκες. Η επίστρωση ξυλείας δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω στα ελάσματα μεταξύ των ζυγών ή των λώρων.
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Ένα λάθος στον υπολογισμό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στεγανότητας. Επίσης ένα λάθος
στην τοποθέτηση της επιστρώσεως ξυλείας μπορεί να
προκαλέσει εύκολα ζημιά στο κατάστρωμα. Επομένως, μεγάλη προσοχή απαιτείται στη σωστή τοποθέτηση της επιστρώσεως ξυλείας, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να «πατάει πάνω» στις εγκάρσιες ενισχύσεις.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (Φmax) σε μετρικούς τόνους (ΜΤ) που μπορεί να φορτωθεί σε μια
επιφάνεια καταστρώματος (ή στο πανιόλο) υπολογίζεται με τον τύπο:
Φmax = Ε · PLmax

(1)

όπου Ε είναι το εμβαδόν της επίπεδης επιφάνειας,
δηλαδή της εκτάσεως που θα καταλάβει σε τετραγωνικά μέτρα (m2) η μονάδα φορτίου, και PLmax είναι η
επιτρεπόμενη φόρτιση στο συγκεκριμένο κατάστρωμα σε MT/m2.
Αν το φορτίο καταστρώματος υπερβαίνει την επιτρεπόμενη φόρτιση, ίσως το κατάστρωμα σε εκείνο
το σημείο να υποστεί παραμόρφωση. Για να ελαττωθεί η πιθανότητα παραμορφώσεως του ελάσματος του καταστρώματος, θα πρέπει να τοποθετηθεί
καταλλήλως επίστρωση, ώστε η πίεση από το φορτίο
να διαχέεται ισόποσα σε μεγαλύτερη επιφάνεια και
να αποφευχθεί η τοπική υπερφόρτιση.
Μπορεί ο τύπος (1) να χρησιμοποιηθεί και αντίστροφα ώστε να βρεθεί η ελάχιστη επιφάνεια στρώσεως (Emin) στο κατάστρωμα (ή στο πανιόλο) που
απαιτείται για τη φόρτωση μονάδας φορτίου με συγκεκριμένο βάρος (Φ) σε μετρικούς τόνους:
Εmin = Φ / PLmax

(2)

4.9.2 Ασφάλιση φορτίων καταστρώματος.
Τα σχετικά εγχειρίδια, οι κανονισμοί, αλλά και το
Εγχειρίδιο Ασφαλίσεως Φορτίου του κάθε πλοίου
δίδουν λεπτομερή περιγραφή για την αποτελεσματική ασφάλιση του φορτίου. Η ναυτοσύνη όμως, η
πείρα του πλοίαρχου και των στοιβαδόρων, όπως
και οι τοπικοί κανονισμοί του εκάστοτε λιμανιού ή
του τερματικού σταθμού θα πρέπει να λαμβάνονται
σοβαρά υπόψη. Η ασφάλιση πρέπει να εξασφαλίζει, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατόν, ότι τα φορτία
δεν θα μετακινηθούν ακόμα και στις χειρότερες καιρικές συνθήκες, τις οποίες είναι πιθανόν να συναντήσει το πλοίο στο συγκεκριμένο ταξίδι, με συνετή
διακυβέρνηση σε κακοκαιρία, όπως απαιτεί και η
ΔΣ SOLAS. Γι’ αυτόν τον σκοπό τα έχματα και τα
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λοιπά εξαρτήματα ή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν
θα πρέπει να έχουν την ανάλογη αντοχή. Για αποτελεσματική ασφάλιση των φορτίων δεν πρέπει να
ληφθούν υπόψη τα συστήματα σταθερωτήρων που
πιθανόν να έχει το πλοίο.
Αν απαιτούνται επιπρόσθετα μόνιμα σημεία
προσδέσεως (π.χ. μάπες) ή υποστηρίγματα κ.λπ. για
την ασφάλιση του φορτίου καταστρώματος, θα πρέπει να ηλεκτροσυγκολληθούν καλά και στο σωστό
σημείο, από αναγνωρισμένο συνεργείο, ειδικότερα
αν το κατάστρωμα είναι από χάλυβα υψηλής αντοχής (HTLA Steel/HTS ή High strength steels). Για
οποιαδήποτε αμφιβολία θα πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή επιθεωρητή του νηογνώμονα.
Οι μονάδες, π.χ. πολύ μεγάλης διαμέτρου σωλήνες ή άλλα παρόμοια φορτία (σχ. 4.8α και 4.8β), θα
πρέπει να στοιβάζονται κατά το διάμηκες. Συνήθως
συνοδεύονται με ειδικές ξύλινες ή χαλύβδινες ημικυκλικές βάσεις (σχ. 7.9α, σελ. 267). Αν δεν έχουν,
θα στοιβάζονται πάνω σε μαλακή ξυλεία επιστρώσεως τοποθετημένη κατά το εγκάρσιο πάνω στις
ενδυναμώσεις των καλυμμάτων των κυτών και θα
τοποθετούνται σφήνες που θα καρφώνονται πάνω
στην επίστρωση για να αποφευχθεί η ολίσθηση και
στη συνέχεια θα ακολουθεί η μέθοδος της άμεσης
προσδέσεως. Κάθε μία μονάδα θα εφάπτεται σφικτά
πάνω στην παρακείμενη. Η συμπαγής στοιβασία θα
πρέπει να αποτελεί ένα συμπαγές σύνολο, το οποίο
στον υπολογισμό θα λαμβάνεται ως μία μεγάλη και
βαριά μονάδα, που όμως θα πρέπει να είναι ασφαλισμένη σωστά. Αν υπάρχουν όλες οι πληροφορίες,
θα μπορούσε να γίνει υπολογισμός με την προχωρημένη μέθοδο, για να διαπιστωθεί αν η ασφάλιση
είναι επαρκής. Η προχωρημένη μέθοδος ακολουθεί
τρία στάδια (βλ. παράγρ. 9.2, σελ. 284 και Annex 13
CSS code):
α) Καταγραφή βασικών πληροφοριών για το
πλοίο, τη μονάδα φορτίου και τη θέση στοιβασίας.
β) Υπολογισμός δυνάμεων που ενεργούν πάνω
στη μονάδα.
γ) Υπολογισμός αποτελεσματικότητας και αντοχής όλων των ανεξάρτητων εχμάτων σε κάθε μία
από τις τέσσερεις διευθύνσεις και η επίδραση της
τριβής και των δυνάμεων και ροπών που αντιστέκονται στις εξωτερικές δυνάμεις. Αποτίμηση για να
επαληθευθεί αν είναι ή δεν είναι αποτελεσματικός ο
συνδυασμός τριβής και εχμάσεως και αν υπερβαίνει
τις πιθανές εξωτερικές δυνάμεις.
Αν δεν υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, θα εφαρ-
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μοσθεί κάποια εμπειρική μέθοδος π.χ. αυτή που
αναφέρει o CSS code (βλ. παράγρ. 9.2, σελ. 284).
Μια εναλλακτική μέθοδος ασφαλίσεως είναι
να χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετα έχματα κατάλληλου μεγέθους, που θα ζώνουν (αγκαλιάζουν) όλη τη
μονάδα από πάνω (loop lashing) και θα δένουν από
τη μία πλευρά με εντατήρες σε μάπες πάνω στα καλύμματα των κυτών και από την άλλη στο κατάστρωμα. Όσο για την προστασία από διαμήκη ολίσθηση
θα πρέπει να ηλεκτροσυγκολληθούν μικρά χαλύβδινα stoppers (από μορφοδοκό Η ή Τ ή έλασμα
με τριγωνικό στήριγμα κ.λπ.) πάνω στα καλύμματα
πλώρα και πρύμα από το φορτίο σε ευθυγράμμιση
με τα έχματα.
Μια άλλη μέθοδος θα μπορούσε να είναι η σταθεροποίηση με σιδηροκατασκευή. Αυτή μπορεί
να πραγματοποιηθεί μόνο με ηλεκτροσυγκόλληση
επαρκούς αριθμού χαλύβδινων ορθοστατών σε ανάλογα διαστήματα αριστερά και δεξιά της στοιβασίας,
ή με κάποια άλλη κατασκευή ανάλογης αντοχής π.χ.
μέθοδος σταθεροποιήσεως με ξυλοκατασκευή. Ανάλογος αριθμός εχμάτων θα πρέπει να ζώνει (αγκαλιάζει) το φορτίο, ώστε να το καταστήσει συμπαγές.
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Για την προστασία από ολίσθηση κατά το διάμηκες
πρέπει να ηλεκτροσυγκολληθούν μικρά χαλύβδινα
stoppers, όπως αναφέρεται παραπάνω.
Η χρησιμοποίηση των χαλύβων υψηλής αντοχής στην κατασκευή
των πλοίων οδηγεί σε δυνατότητα μειώσεως των παχών των ελα�
σμάτων του πλοίου, άρα και του βάρους μιας ναυπηγικής κατασκευής
λόγω των υψηλοτέρων τιμών των επιτρεπομένων τάσεων. Η βασική
διαφορά του κράματος αυτού από τους συνήθεις χάλυβες έγκειται
στην προσθήκη ειδικών στοιχείων (αλουμίνιο, νιόβιο και βανάδιο), τα
οποία βελτιώνουν τις μηχανικές τους ιδιότητες.
Ηλεκτροσυγκολλήσεις από το πλήρωμα στα ελάσματα του πλοίου
απαγορεύονται.
Απαγορεύονται οι ηλεκτροσυγκολλήσεις όταν το πλοίο βρίσκεται
σε αγκυροβόλιο ή σε λιμάνι όπου το πλοίο κλυδωνίζεται, και βεβαίως
εν πλω, ακόμα και αν εκτελούνται από συνεργείο και σε συνήθεις
χάλυβες. Όταν το πλοίο κλυδωνίζεται, τα ελάσματα είναι «ζωντανά»,
οπότε δεν γίνεται σωστή ηλεκτροσυγκόλληση.
Ηλεκτροσυγκόλληση χωρίς γνώση σημαίνει μεγαλύτερες ζημιές
και ειδικά αν τα ελάσματα είναι από χάλυβα υψηλής αντοχής.
Όταν το πλοίο δεν βρίσκεται σε ναυπηγείο, αν γίνει απλή ηλεκτρο�
συγκόλληση κάποιας ρωγμής, ή πρόσθετης κατασκευής, είναι βέβαιο
πως αυτή δεν θα γίνει σωστά, γιατί δεν πρόκειται να τηρηθούν οι
επιβεβλημένες παράμετροι για μια σωστή ηλεκτροσυγκόλληση.
Στην χειρότερη περίπτωση, αν αφαιρεθεί τμήμα από τον σκελετό
ή ενισχυτικά του σκελετού προς αντικατάσταση, το πλοίο εκτίθεται
σε επικίνδυνες καταστάσεις, όπως ρήξη της συνέχειας του σκελετού
και πρόκληση ακόμα και βυθίσεως του πλοίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΥΘΙΣΜΑ

5.1 Ε
 κτόπισμα – Νεκρό βάρος – Βάρος Άφορτου πλοίου – Σταθερά βάρη – Ωφέλιμο
φορτίο – Αναγκαία εφόδια ταξιδίου – Ολική και καθαρή χωρητικότητα.
5.1.1 Εκτόπισμα.
Το εκτόπισμα (�����������������������������
Δ, Displacement–Displ. ή Displacement tonnage) είναι όρος αναφερόμενος σε
πλοία και το βασικότερο υδροστατικό στοιχείο ενός
πλοίου. Το εκτόπισμα βρίσκεται από τους υδροστατικούς πίνακες (Υ.Π.) (Hydrostatic tables)1 με το
βύθισμα εκτοπίσματος του πλοίου (δηλαδή το διορθωμένο βύθισμα) (βλ. Παράρτημα 8) και αντιστοιχεί στον όγκο του σκάφους, κάτω από την επιφάνεια
της θάλασσας. Δίδεται σε Μετρικούς Τόνους (Metric
Tons����������������������������������������������
– MT ή m/t ή t) γιατί το βάρος στην πράξη θεωρείται ίσο με τη μάζα και βασική μονάδα της μάζας

στο σύστημα SI  2 είναι το κιλό (kg). Παλαιότερα οι
πίνακες έδιναν το εκτόπισμα σε Αγγλικούς Τόνους
(Long Tons – LT). Στις ΗΠΑ και σε μερικές άλλες
χώρες χρησιμοποιούν ακόμα τους Αγγλικούς τόνους
(επίσης μερικές φορές οι Αγγλικοί τόνοι χρησιμοποιούνται στις ναυλώσεις).
Το Εκτόπισμα πλοίου3 (έμφορτο) (loaded ή full
loaded displacement) περιλαμβάνει το Μόνιμο βάρος του πλοίου (lightweight) και το Νεκρό Βάρος
του (Deadweight – DW). Τύπος Εμφόρτου Εκτοπίσματος:
Εκτόπισμα = Μόνιμο βάρος + Νεκρό βάρος
Επομένως: Εκτόπισμα πλοίου είναι το βάρος του
νερού που εκτοπίζει το πλοίο όταν επιπλέει σε ήρεμα
νερά, και το οποίο είναι ίσο προς το συνολικό βάρος
του στο συγκεκριμένο βύθισμα:

1

Υδροστατικοί Πίνακες (Υ.Π.): Όλα τα πλοία διαθέτουν Υ.Π. Τα στοιχεία των υδροστατικών πινάκων βασίζονται στο τμήμα του
πλοίου υπό την ίσαλο, γι’ αυτό και η σύνθετη ονομασία «Υδροστατικοί» έχει ως πρώτο συνθετικό τη λέξη «Ύδρο» (Hydro). Επί πλέον ο ναυπηγός λαμβάνει ως δεδομένο ότι το πλοίο είναι ισοβύθιστο (evenkeel), αν και υπήρξαν ή υπάρχουν πίνακες με διαγωγή,
που είναι δύσκολοι στη χρήση και χρειάζονται μεγάλη προσοχή, κυρίως για Δ/Ξ, αλλά βέβαια με επίπεδη επιφάνεια ισάλου. Ο
ναυπηγός έχει επίσης ως δεδομένο ότι το πλοίο βρίσκεται οπωσδήποτε σε κατάσταση ηρεμίας, γι’ αυτό και το δεύτερο συνθετικό της
ονομασίας «Υδροστατικοί» είναι η λέξη «στατικοί» (static). Δεν θα μπορούσε άλλωστε να γίνει διαφορετικά, διότι θα ήταν αδύνατο
να υπολογισθούν οι τιμές σε άπειρες θέσεις που θα έχει το πλοίο σε κατάσταση δυναμικής, δηλαδή κατά τη στιγμή που το πλοίο
κλυδωνίζεται. Μερικά απ’ τα πιο σπουδαία υδροστατικά στοιχεία είναι: Το εκτόπισμα (displacement) σε μετρικούς τόνους, οι τόνοι
που χρειάζονται να φορτωθούν ή να εκφορτωθούν για να αλλάξει το βύθισμα κατά ένα εκατοστό (Tons per cm – TPC),
η ροπή που χρειάζεται για να αλλάξει η διαγωγή κατά ένα εκατοστό (Moment to Change Trim one cm – MTC ή MCT 1),
η απόσταση του κέντρου αντώσεως από την πρυμναία κάθετο ή απ’ τη μέση κατά το διάμηκες (Longitudinal Center of
Buoyancy – LCB ή B), η απόσταση του κέντρου πλευστότητας από την πρυμναία κάθετο ή απ’ τη μέση κατά το διάμηκες
(Longitudinal Center of Floatation – LCF ή tipping centre ή F) (κέντρο πλευστότητας F είναι το σημείο στο οποίο το πλοίο αλλάζει
διαγωγή, δηλαδή το κέντρο βάρους της ισάλου επιφάνειας, το μετάκεντρο, δηλαδή η κάθετη απόσταση από τη βασική γραμμή/
τρόπιδα (KMΤ), ο συντελεστής γάστρας (Block Coefficient – Cb), η βρεχόμενη κάτω από την ίσαλο επιφάνεια της γάστρας
(Wetted surface-Wetsur), ο συντελεστής της ισάλου επιφάνειας (Waterplane coefficient), η απόσταση του υδροστατικού κέντρου αντώσεως από την τρόπιδα (Vertical Center of Buoyancy – VCB) κ.λπ.. Σε μερικούς Υ.Π. δίδονται δύο εκτοπίσματα: Το
εκτόπισμα επί περιβλήματος και το εκτόπισμα επί νομέων. Εκείνο που ενδιαφέρει κατά τον ορισμό και χρησιμοποιείται στο
Draught survey είναι το πρώτο.
2
Το σύστημα SI (Syst�me International d’ Unit�s) είναι ένα απλοποιημένο μετρικό σύστημα που καθιερώθηκε τελικά το 1960 από
τη Διεθνή Διάσκεψη Μέτρων και Σταθμών (Conf�rence G�n�rale des Poids et Mesures – CGPM) ως Διεθνές σύστημα Βαρών
(Σταθμών) και Μέτρων (International System of Weights and Measures).
3
Όταν γίνεται απλή αναφορά στο εκτόπισμα κάποιου πλοίου χωρίς αυτό να αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη γραμμή φορτώσεως ή να
προσδιορίζεται το βύθισμά του και η πυκνότητα του νερού στο οποίο επιπλέει, τότε αυτό θα αντιστοιχεί πάντα στο Βύθισμα Θέρους.
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Εκτόπισμα πλοίου = Συνολικό Βάρος
πλοίου στο συγκεκριμένο βύθισμα (1)
Αυτή η εξίσωση των μεγεθών Εκτοπίσματος
και Βάρους στηρίζεται στη θεμελιώδη υδροστατική
Αρχή του Αρχιμήδη, η οποία απλουστευμένη παρουσιάζεται ως εξής:
«Ένα σώμα όταν βυθίζεται σε ρευστό χάνει από το
βάρος του τόσο βάρος, όσο είναι το βάρος του όγκου
του ρευστού που εκτοπίζει το σώμα».
Επίσης η Αρχή του Αρχιμήδη καθορίζει πως:
«Ένα σώμα όταν βυθίζεται ολόκληρο ή μερικώς
σε ένα ρευστό υφίσταται μια δύναμη (άνωση) (force
of buoyancy), κατακόρυφη προς τα πάνω, που διέρχεται από το κέντρο ανώσεως (center of buoyancy)
και η οποία είναι κατά θέση το γεωμετρικό κέντρο
των υφάλων του, και κατά μέτρο ίση με το βάρος του
όγκου του ρευστού που εκτοπίζει το σώμα».
Σύμφωνα με τη δεύτερη διατύπωση της Αρχής
του Αρχιμήδη, Άνωση ονομάζεται η συνισταμένη κατακόρυφη υδροστατική δύναμη που δέχεται ένα σώμα
(στην προκειμένη περίπτωση το πλοίο) από το νερό
στο οποίο βρίσκεται, και κατά κάποιον τρόπο το κρατάει επάνω ώστε να μην βουλιάξει. Η άνωση εξαρτάται από τον όγκο του πλοίου μέσα στο νερό και από
το βάρος του και δημιουργεί τελικά την πλευστότητα
(flotation). Η δύναμη της ανώσεως είναι ίση με τη
δύναμη του συνολικού βάρους, έχουν ίδια (κοινή) διεύθυνση αλλά αντίθετη φορά (αντίθετη κατεύθυνση).
Επειδή όμως το πλοίο ποτέ του δεν βρίσκεται εν ηρεμία αλλά σε κίνηση, πρακτικά υπάρχει Υδροδυναμική
άνωση (Άντωση). Η Άντωση αναφέρεται σε υδροδυναμικές πιέσεις που εφαρμόζονται στο βυθισμένο τμήμα του σκάφους (στη γεωμετρία της γάστρας), οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες με φυσικούς παράγοντες
όπως η πυκνότητα του νερού, το βάθος, η κίνηση του
πλοίου κ.λπ.. Το πλοίο υποβάλλεται στη δράση των
κυμάτων, οπότε λόγω της στρεβλώσεως των επιφανειακών υδάτων από τον κυματισμό και των ταλαντώσεων του πλοίου, εφαρμόζονται συνεχώς μεταβαλλόμενες δυνάμεις διαφορετικές σε κάθε μονάδα μήκους
και ανάλογες του βάθους σε κάθε άλλη στοιχειώδη
επιφάνεια της γάστρας. Εδώ όμως λαμβάνομε ως δεδομένο ότι το πλοίο βρίσκεται σε ήρεμα νερά και δεν
κινείται, δηλαδή σε απόλυτα στατική κατάσταση και
γι’ αυτό, τα φαινόμενα της ανώσεως και της αντώσεως
(ως συνισταμένη κατακόρυφη δύναμη) θεωρούνται
ταυτόσημα.
Οπότε ισχύει η εξίσωση:
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Άντωση = Συνολικό Βάρος πλοίου
στο συγκεκριμένο βύθισμα

(2)

Επειδή το Εκτόπισμα στην εξίσωση (1) και η
Άντωση στην εξίσωση (2) ισούνται με το Βάρος του
πλοίου στο συγκεκριμένο βύθισμα, έπεται ότι η Άντωση είναι ίση με το Εκτόπισμα, δηλαδή το συνολικό
βάρος του πλοίου στο συγκεκριμένο βύθισμα (ολόκληρο το υδατοστεγές τμήμα). Επομένως και τα τρία
μεγέθη είναι ίσα:
Εκτόπισμα = Συνολικό Βάρος πλοίου
στο συγκεκριμένο βύθισμα = Άντωση (3)
Από τα τρία παραπάνω μεγέθη της σχέσεως (3),
δεν μπορεί να υπολογισθεί με ευχέρεια ούτε η Άντωση, ούτε να ζυγιστεί το πλοίο μέσα στο νερό για να
βρεθεί το Συνολικό του Βάρος. Μπορεί όμως να
υπολογισθεί το Εκτόπισμα. Ο υπολογισμός γίνεται
ως εξής: Μετρείται ο «όγκος γάστρας» του πλοίου (ο
ύφαλος όγκος συμπεριλαμβανομένου και του περιβλήματος), δηλαδή ο όγκος αντώσεως ο οποίος ανά
στιγμή βρίσκεται υπό την επιφάνεια της θάλασσας.
Στη συνέχεια ο «όγκος γάστρας» (τα βρεχάμενα)
πολλαπλασιάζεται με την πυκνότητα (ή το ειδικό βάρος) του νερού στο οποίο επιπλέει το πλοίο και έτσι
βρίσκεται το βάρος του όγκου του νερού που εκτοπίζει. Ο τύπος που ισχύει είναι:
Εκτόπισμα = Όγκος γάστρας του πλοίου ×
ειδικό βάρος του νερού. (Θεμελιώδης σχέση) (4)
Ο ναυπηγός με την ογκομέτρηση της γάστρας και
με το κατά παραδοχή μέσο ειδικό βάρος του θαλασσινού νερού 1025 ή με την πυκνότητα 1,025 MT/m3,
δίνει στους Υδροστατικούς Πίνακες το συνολικό βάρος του πλοίου σε Μετρικούς Τόνους. Δηλαδή δίνει
το Εκτόπισμα με το πλοίο ισοβύθιστο π.χ. ανά 2 cm
βυθίσματος. Σε ορισμένους Υ.Π. δίδεται και ο όγκος
του νερού που εκτοπίζεται.
Για οποιοδήποτε βύθισμα εκτοπίσματος και για
κάθε διαφορετική πυκνότητα του νερού, στο οποίο
επιπλέει το πλοίο, είναι φανερό πως θα είναι διαφορετικό και το αντίστοιχο εκτόπισμά του. Συνεπώς για να
βρεθεί το Εκτόπισμα τη δεδομένη στιγμή είναι βασικό να βρεθεί πρώτα το Βύθισμα Εκτοπίσματος και μ’
αυτό, από τον Υ.Π. του πλοίου θα βρεθεί το αντίστοιχο Εκτόπισμα σε Μετρικούς Τόνους. Το Εκτόπισμα
που βρέθηκε θα πρέπει να διορθωθεί για τη διαγωγή
του πλοίου και για τη φαινόμενη πυκνότητα (apparent
density). Το διορθωμένο πλέον Εκτόπισμα εκφρά-
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ζει το συνολικό φαινόμενο βάρος (apparent weight)
του πλοίου (βλ. Παράρτημα 8). Όταν το πλοίο είναι
φορτωμένο, το Εκτόπισμα συμπεριλαμβάνει και το
εμπορικό βάρος του φορτίου (weight in air).
Στις διάφορες κλίσεις που παίρνει το πλοίο δεν
αλλάζουν οι όγκοι κάτω και πάνω από την ίσαλο
(δεν αλλάζει το μέσο βύθισμα), δεν μεταβάλλονται
ως προς το μέγεθος ούτε το βάρος του πλοίου ούτε
η άντωση· αυτή που αλλάζει θα είναι η θέση ισορροπίας. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι δυνάμεις αντώσεως και βάρους μετατοπίζονται μέσω του κέντρου
βάρους των υφάλων ή του κέντρου αντώσεως (Β)
και του κέντρου βάρους ολόκληρης της μάζας του
πλοίου (G) και δημιουργούν το απαραίτητο εκείνο
ζεύγος δυνάμεων, καλούμενο και ζεύγος ευστάθειας
(ροπή), που τείνει να επαναφέρει το πλοίο στη θέση
ισορροπίας του (οριζόντια θέση) όταν το σκάφος είναι ευσταθές. Αντίθετα, για κάθε πρόσθεση ή αφαίρεση βάρους (αύξηση ή μείωση του Εκτοπίσματος),
το μέσο βύθισμα θα αυξάνεται ή θα μειώνεται αντίστοιχα και αναλόγως θα αυξάνεται ή θα μειώνεται
και η Άντωση, έτσι ώστε να ισχύει πάντα η παραπάνω θεμελιώδης σχέση (4).
5.1.2 Νεκρό βάρος.
Γενικά νεκρό βάρος (ή πρόσθετο βάρος πλοίου ή Deadweight – DWT ή DWΜT ή τ.ν.β.) είναι
το άθροισμα όλων των προστιθεμένων μεταβλητών
βαρών, φορτωμένα πάνω στο τελείως κενό πλοίο
χωρίς βεβαίως το βάρος του κενού πλοίου (χωρίς
το μόνιμο βάρος). Το Νεκρό Βάρος υπολογίζεται αν
από το έμφορτο εκτόπισμα του πλοίου αφαιρεθεί το
άφορτο εκτόπισμα (μόνιμο βάρος):
Νεκρό βάρος = Έμφορτο Εκτόπισμα –
– Μόνιμο βάρος
Όταν αναφέρεται ως μέγεθος κάποιου πλοίου
τότε: «Νεκρό βάρος είναι η διαφορά σε μετρικούς τόνους μεταξύ του εκτοπίσματος του πλοίου που πλέει σε
νερό ειδικού βάρους 1.025 στην έμφορτο ίσαλο γραμμή, το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος των εξάλων θέρους
που του παραχωρήθηκε, και του άφορτου εκτοπίσματος (net Displacement)».
Επομένως συμπεραίνομε πως:

α) το νεκρό βάρος είναι το βάρος που απαιτείται
για να βυθιστεί το πλοίο από την άφορτη στην έμφορτη ίσαλο, και
β) το ωφέλιμο φορτίο που μπορεί να μεταφέρει
το πλοίο στην επιτρεπόμενη γραμμή φορτώσεως είναι μικρότερο από το νεκρό του βάρος κατά το ποσόν
των αναγκαίων εφοδίων για την εκτέλεση του ταξιδίου, και των σταθερών βαρών.
Στα Δ/Ξ χρησιμοποιείται μερικές φορές ο όρος
«�����������������������������������������������
Deadweight excl. Bunkers and Stores» ����������
σε αντίθεση με τον όρο «Deadweight All Told», όπου εξαιρούνται οι ομάδες των καυσίμων και των υλικών,
οπότε αυτό το νεκρό βάρος είναι περίπου το ίδιο με
το «ωφέλιμο φορτίο».
5.1.3 Βάρος Άφορτου πλοίου.
Το βάρος άφορτου πλοίου (Lightweight, Light
ship) ή μόνιμο βάρος ή ίδιο βάρος του πλοίου δεν
είναι άλλο παρά το άφορτο εκτόπισμα πλοίου (net
Displacement) σε μετρικούς τόνους, όπως αυτό ναυπηγήθηκε, (δηλαδή το βάρος της μεταλλικής κατασκευής του σκάφους, της μηχανής, των βοηθητικών
μηχανημάτων, του νερού στους λέβητες, του εξαρτισμού, της επιπλώσεως κ.λπ. και το μόνιμο έρμα, αν
υπάρχει), έτοιμο να ταξιδέψει αν ο πλοιοκτήτης το
εφοδιάσει με καύσιμα για το ταξίδι, με νερό, αναλώσιμα, εφόδια, τρόφιμα και πλήρωμα, και όλα τα απαραίτητα για ένα ασφαλές ταξίδι (π.χ. να ερματιστεί
καταλλήλως με θαλάσσερμα για να υπάρξει ευστάθεια1 και για να βυθιστεί η προπέλα του).
Άφορτο εκτόπισμα πλοίου επομένως «είναι
μόνο το βάρος του πλοίου χωρίς φορτίο, αλλά και
χωρίς τα υπόλοιπα προστιθέμενα επ’ αυτού βάρη2,
τα οποία απαιτούνται για να αποτελέσει ένα αξιόπλοο
σύνολο». Κάθε τροποποίηση ή μετασκευή στην κατασκευή του πλοίου, που πιθανόν να γίνει μετά τη
ναυπήγηση και παράδοσή του, θα αλλάξει το μόνιμο
βάρος του πλοίου, και επί πλέον, είναι πολύ πιθανό,
να επηρεάσει και την ευστάθειά του, η οποία διατηρεί μια λεπτή ισορροπία με την άντωση για την αξιοπλοΐα του πλοίου.
Όταν ένα πλοίο στο τέλος της ζωής του πωλείται για παλιοσίδερα, το βάρος του αναφέρεται στο
βάρος άφορτου πλοίου, και με αυτό υπολογίζεται η
αξία του.

1

 ε άφορτη κατάσταση το πλοίο έχει μεγάλη ευστάθεια, ενώ ένα πλήρως έμφορτο πλοίο με μεγάλο βύθισμα μπορεί να έχει μεγάλη
Σ
ή μικρή ευστάθεια ανάλογα με τον τρόπο που είναι φορτωμένο (ύψος κέντρου βάρους).
2
Τα προστιθέμενα επί του πλοίου βάρη είναι (α) τα Σταθερά βάρη (β) το σύνολο των υγρών (total liquids) π.χ. έρμα, καύσιμα,
λιπαντικά, νερά και (γ) το φορτίο (cargo).

Metafora_Fortion.indb 74

13/1/2016 2:26:31 μμ

75
5.1.4 Σταθερά βάρη.
Τα σταθερά βάρη (constants) συμπεριλαμβάνουν:
α) Tο συνολικό βάρος όλων των αναγκαίων εφοδίων του πλοίου, δηλαδή:
– τ ου μόνιμου εξοπλισμού επιστρώσεως και
εχμάσεως (permanent dunnage και ship’s
lashing equipments),
– τ ων αναλώσιμων τροφίμων και υλικών (����
consumable, equipments���������������������
) που συνήθως παραμένουν σταθερά κατά τη διάρκεια του Draught
survey και το συνολικό βάρος των αμοιβών
μηχανής και καταστρώματος (spare parts),
– τ ων εφοδίων/υλικών συντηρήσεως και τροφίμων (stores and provisions),
– τ ων βαρέων αμοιβών (permanent spare parts)
όπως της προπέλας, της άγκυρας1 και του τελικού
ελικοφόρου άξονα που διαθέτει το πλοίο, και
– τ ων κινητών φρακτών σιτηρών (grain
������������
bulkheads) στα μικρά πλοία με ένα κύτος φορτίου.
β) Το συνολικό βάρος των μελών του πληρώματος, των επιβαινόντων (υπεραρίθμων, συζύγων, παιδιών) και των προσωπικών τους ειδών
(crew and their effects).
γ) Το συνολικό βάρος των υγρών στις μικρές
δεξαμενές του μηχανοστασίου κ.λπ. όπως στις
sewage tank, sludge tank, οι οποίες δεξαμενές (τάνκια) έχουν πάντα μια ποσότητα υγρών. Σ’ αυτήν την
ομάδα συμπεριλαμβάνονται και οι μικρές ποσότητες
υγρών που είναι μέσα στο σύστημα σωληνώσεων
μηχανοστασίου.
δ) Το συνολικό βάρος των υγρών και στερεών αποβλήτων (liquid and solid wastes), δηλαδή
τα νερά που δεν μπορούν να αντληθούν, αν υπάρχουν, στους υδροσυλλέκτες του μηχανοστασίου (αν
και θα πρέπει να είναι καθαρές), άλλα ιζήματα που
δεν μπορούν να αντληθούν, όπως λάσπες στις δεξαμενές θαλασσέρματος, και τα διάφορα άχρηστα ή και
πιθανόν χρήσιμα αντικείμενα, όπως παλιά συρματόσχοινα κ.λπ..
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για μια πρώτη
ενημέρωση τα σταθερά εφόδια που έχει το πλοίο
κατά την παράδοσή του από τα ναυπηγεία, τα οποία
αναφέρονται με λεπτομέρεια σε ξεχωριστό πίνακα
του Εγχειριδίου Φορτώσεως. Τα σταθερά εφόδια τα
οποία χρησιμοποιούνται στα συνολικά βάρη που κα1

ταχωρίζονται στην κατάταξη των τυπικών παραδειγμάτων φορτώσεων (typical loading conditions) δεν
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Με τα χρόνια τα σταθερά εφόδια μεταβάλλονται
και συνήθως αυξάνονται. Η αύξηση αυτή θα μπορούσε να προσδιοριστεί με τον εξής εμπειρικό κανόνα: «Η αύξηση σε βάρος των σταθερών εφοδίων είναι
γύρω στα 0,2% του μόνιμου βάρους τον χρόνο», αν και
αυτό δεν είναι απόλυτο, ειδικά για τα νέα πλοία.
5.1.5 Ωφέλιμο φορτίο.
Ο ναυτιλιακός όρος ωφέλιμο φορτίο υποδηλώνει το καθαρό φορτίο (cargo capacity, net Deadweight,
cargo deadweight), το οποίο έχει τη δυνατότητα να
φορτώσει το πλοίο προς μεταφορά, και για το οποίο
θα πληρωθεί ναύλος. Οι επιβάτες και οι αποσκευές
τους στα επιβατηγά πλοία συμπεριλαμβάνονται στο
ωφέλιμο φορτίο. Το ωφέλιμο φορτίο υπολογίζεται
αν από το Νεκρό Βάρος αφαιρεθεί το βάρος όλων
των υγρών και όλων των σταθερών βαρών αλλά και
το βάρος των υλικών επιστρώσεως και εχμάσεως του
συγκεκριμένου ωφέλιμου φορτίου που δεν ανήκουν
στον μόνιμο φορητό εξοπλισμό εχμάσεως και στη μόνιμη επίστρωση του πλοίου ή που επίτηδες αφέθηκαν
στο πλοίο, όπως υλικά επιστρώσεως για πιθανή χρήση εν πλω. Όταν δεν αναφέρεται ο όρος «ωφέλιμο»,
αλλά μόνο ο όρος «φορτίο», μπορεί αυτός να υποδηλώνει το Νεκρό Βάρος, αλλά στα πλοία ο όρος «φορτίο» σημαίνει πάντα το ωφέλιμο φορτίο. Το βάρος
του ωφέλιμου φορτίου προσδιορίζεται με τα μέσα της
στεριάς ή με υπολογισμό στο πλοίο χρησιμοποιώντας
τους υδροστατικούς πίνακες με το συγκεκριμένο βύθισμα, το οποίο έχει διορθωθεί σε βύθισμα εκτοπίσματος
(υπολογισμός Draught Survey) (βλ. Παράρτημα 8).
Το βάρος του ωφέλιμου φορτίου είναι συνήθως το
εμπορικό βάρος όπως αυτό αναγράφεται στη φορτωτική και για το οποίο θα πληρωθεί ναύλος.
5.1.6 Αναγκαία εφόδια ταξιδίου.
Τα αμοιβά, τα τρόφιμα και τα υλικά (αναλώσιμα)
τα οποία αναφέρθηκαν στα σταθερά βάρη είναι αναγκαία εφόδια για το ταξίδι και δεν αλλάζουν σημαντικά κατά τη διάρκεια του Draught survey· αν αλλάξουν, συνήθως συμπληρώνονται στο λιμάνι. Όμως
εδώ «αναγκαία εφόδια ταξιδίου» νοούνται αυτά
που αναφέρονται τις περισσότερες φορές ως «σύνολο

 ν η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει π.χ. 3 αδελφά πλοία, μπορεί να μην υπάρχει αμοιβή άγκυρα στο κάθε ένα απ’ αυτά, αλλά μία
Α
άγκυρα αποθηκευμένη σε κάποιο ναυπηγείο κάποιου κομβικού λιμανιού π.χ. στη Σιγκαπούρη.
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υγρών» (total liquids), που είναι απαραίτητα για το
ταξίδι συμπεριλαμβανομένου του safety margin για
κάθε υγρό, δηλαδή των βαρών των υγρών στις μεγάλες δεξαμενές, τα οποία συμπεριλαμβάνουν:
α) Το συνολικό βάρος καυσίμων, δηλαδή τα καύσιμα (bunkers) π.χ. Intermediate Fuel Oil και Low
Sulphur Marine Gas Oil ή Low Sulphur Marine
Diesel Oil συμπεριλαμβανομένων
�����������������������������������
των μη-αντλήσιμων αλλά ρευστών καυσίμων.
β) Το συνολικό βάρος των λιπαντικών �������
(lubricants) που χρησιμοποιούνται στην κύρια μηχανή
(lubricating oil for marine diesel engines) και στις
ηλεκτρομηχανές (D/G oil).
γ) Το συνολικό βάρος του νερού λάτρας στο οποίο
θα πρέπει να προστεθεί και το πόσιμο νερό και το
τροφοδοτικό νερό,����������������������������������
το οποίο χρησιμοποιείται στον λέβητα και συνήθως παράγει το ίδιο το πλοίο με τον
βραστήρα, το νερό της πισίνας που ξεχάστηκε γεμάτη
ή άλλα βάρη στο πλοίο που ξεχνιούνται εύκολα, και
δ) το συνολικό βάρος του θαλασσέρματος (ballast water)1 που παραμένει στο έμφορτο πλοίο ή
το θαλάσσερμα που υπάρχει σε άφορτο πλοίο. Το
θαλάσσερμα όταν οι δεξαμενές δεν είναι πλήρεις
δεν είναι εύκολο να υπολογισθεί με ακρίβεια, και
αυτό επειδή δεν είναι εύκολο να προσδιορισθεί η
πραγματική πυκνότητα της μάζας του αν δεν είναι
διαθέσιμο οπτικό φορητό διαθλασίμετρο αλατότητας
(salinity refractometer)��������������������������
για μια ικανοποιητική μέτρηση (βλ. Παράρτημα 8). Επίσης δεν είναι εύκολο
να προσδιορισθεί η πραγματική του θερμοκρασία.
Για ευκολία λαμβάνεται η θερμοκρασία της θάλασσας που περιβάλλει το πλοίο. Η κλίση και η διαγωγή
του πλοίου συμβάλλουν επίσης στο λάθος. Πάντως
είναι καλύτερα στον υπολογισμό να υπάρχει θαλάσσερμα σε μια δεξαμενή παρά να είναι κενή, γιατί
ενώ η δεξαμενή φαίνεται κενή, στην πραγματικότητα υπάρχει κάποια ποσότητα νερού ανακατεμένη με
ιζήματα, που δεν μπορεί να μετρηθεί.
Τα υγρά κατά τη διάρκεια της παραμονής του
πλοίου στο λιμάνι για φόρτωση ή εκφόρτωση μπορεί να μεταβληθούν σημαντικά σε χειρισμούς (π.χ.
μεθόρμιση) ή στην περίπτωση ερματισμού ή αφερματισμού, πετρελεύσεως, παραλαβής λιπαντικών και
υδρεύσεως. Αν δεν γίνει τίποτε από αυτά, κυρίως

τα καύσιμα και το νερό θα μεταβληθούν μόνο κατά
τις ημερήσιες καταναλώσεις. Πάντως αυτά που θα
υπάρχουν στην αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι φορτώσεως ή εκφορτώσεως θα είναι οπωσδήποτε
τα αναγκαία για το συγκεκριμένο πλοίο και το συγκεκριμένο ταξίδι συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού
ασφαλείας (safety margin) (βλ. Κεφ. 8, σελ. 270).
5.1.7 Ολική και καθαρή χωρητικότητα.
Με τους όρους Ολική Χωρητικότητα – OX
(Gross Tonnage – GT) και Καθαρή Χωρητικότητα – KX (Net Tonnage – NT) εννοούμε την
καταμέτρηση της χωρητικότητας σύμφωνα με τους
κανονισμούς της «Διεθνούς Συμβάσεως για την Καταμέτρηση της Χωρητικότητας των Πλοίων 1969» ����
(International Convention on Tonnage Measurement
of Ships, 1969), τη γνωστή ως TONNAGE, η οποία
τέθηκε σε ισχύ στις 18/07/1982.
Η Ολική και η Καθαρή Χωρητικότητα υπολογίζονται με ανεξάρτητο για την κάθε μία τύπο. Ο τύπος
της ΟΧ περιέχει τον όγκο όλων των κλειστών χώρων του πλοίου, όπως ορίζεται από τη ΔΣ ’69, σε
κυβικά μέτρα και ο τύπος της ΚΧ περιέχει τον όγκο
των χώρων φορτίου σε κυβικά μέτρα. Παρά ταύτα
η ΟΧ και η ΚΧ αποτελούν ενδεικτικούς καθαρούς
αριθμούς χωρίς διαστάσεις. Η έννοια του κόρου
στη διεθνή χωρητικότητα δεν υπάρχει. Η ΚΧ όμως
που χρησιμοποιείται στη διώρυγα του Παναμά (Νet
Panama Canal Τons) αντιστοιχεί με 100 ft3, δηλαδή μετρείται σε κόρους, αν και το σύστημα καταμετρήσεως «Panama Canal Universal Measurement
System-PC/UMS» ακολουθεί τη ΔΣ ’69, δηλαδή
υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο.
Ο κόρος ή register ton ή ton (τόνος όγκου),
είναι ίσος με 100 ft3 ή 2,8317 m3. Ο register ton ονομάζεται και measurement ton, αλλά δεν έχει καμία
σχέση με τον measurement ton2 των 40 ft3.
Ένα πλοίο που υπάγεται στη ΔΣ ’69 είναι εφοδιασμένο με το Διεθνές Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως (International Tonnage Certificate), αλλά
μπορεί να είναι εφοδιασμένο και με άλλα πιστοποιητικά καταμετρήσεως, κυρίως πιστοποιητικά διελεύσεως διωρύγων, π.χ. Suez Canal Special Tonnage

1

Αν κάποια ποσότητα θαλασσέρματος δεν πρόκειται να μεταβληθεί, μπορεί στο Draught survey να συμπεριληφθεί στα σταθερά
βάρη (constants) π.χ. το θαλάσσερμα που δεν μπορεί να αντληθεί (unpumpable ballast). Θα πρέπει όμως πριν το Final Draught
survey να μην έχει γίνει ερματισμός στις συγκεκριμένες δεξαμενές.
2
Στις θαλάσσιες μεταφορές για τη διευκόλυνση της οργανώσεως και την πληρωμή του ναύλου, τα διάφορα φορτία (γενικό φορτίο)
κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:
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Certificate. Η χωρητικότητα χρησιμεύει στη ρύθμιση
όλων των οικονομικών σχέσεων του πλοίου, όπως
είναι ο υπολογισμός των λιμενικών δικαιωμάτων,
τα τέλη διελεύσεως από διώρυγα, τα φαρικά τέλη, η
σύνθεση του πληρώματος κ.λπ..
Οι όροι OX και KX δεν πρέπει να συγχέονται
με τους αντίστοιχους όρους «κόροι ολικής χωρητικότητας – κ.ο.χ.» (�������������������������������
tons gross tonnage ή gross register tonnage – grt) και «κόροι καθαρής χωρητικότητας – κ.κ.χ.» �������������������������������������
(tons net tonnage ή net register tonnage – nrt). Οι όροι αυτοί υπονοούν καταμέτρηση
σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς, κυρίως διωρύγων ή σύμφωνα με τους νομοθετημένους εθνικούς κανονισμούς καταμετρήσεως κάθε κράτους
για μία δεύτερη καταμέτρηση πλοίων που υπάγονται
στη ΔΣ ή για την καταμέτρηση πλοίων που δεν υπάγονται στη ΔΣ (π.χ. δεν είναι πάνω από 24 m, δεν
εκτελούν διεθνείς πλόες κ.λπ.).
Η καταμέτρηση σε κ.ο.χ. περιλαμβάνει όλους ανεξαιρέτως τους υπό το ανώτερο κατάστρωμα και τους
επί του καταστρώματος αυτού μόνιμους κλειστούς
και σκεπαστούς χώρους, εκτός των εξαιρεθέντων
από τον υπολογισμό χώρων που καθορίζει ο σχετικός κανονισμός. Η καταμέτρηση σε κ.κ.χ. του πλοίου

προκύπτει μετά από την αφαίρεση των «εκπεστέων»
χώρων, δηλαδή αυτών που δεν θεωρούνται εκμεταλλεύσιμοι (π.χ. διαμερίσματα Πλοιάρχου, πληρώματος, μηχανοστάσιο, λεβητοστάσιο, δεξαμενές υγρού
έρματος, αποθήκες κ.λπ.).
5.2 Π
 ερί γραμμών φoρτώσεως. Επεξήγηση ευρέσεως γραμμών φορτώσεως και εξάλων.
Παρουσίαση και επεξήγηση του χάρτη των
εποχιακών και των ζωνών γραμμών φορτώσεως. Βύθισμα.
5.2.1 Περί γραμμών φορτώσεως.
Ως βασική αρχή των γραμμών φορτώσεως ισχύει ότι: «Η ασφάλεια του πλοίου και η ικανότητά του
να αντιμετωπίζει τις θάλασσες εξαρτάται πρωτίστως
από τον όγκο του πλοίου που βρίσκεται έξω από τη
θάλασσα, δηλαδή από την εφεδρική πλευστότητα ή
εφεδρική άντωση1».
Άρα όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος των εξάλων,
τόσο μεγαλύτερη είναι η ασφάλεια του πλοίου, με την
προϋπόθεση πάντοτε ότι υπάρχει επαρκής στεγανή
υποδιαίρεση και αποτελεσματικό κλείσιμο όλων των
ανοιγμάτων, π.χ. των κυτών φορτίου, των ανθρωπο-

α) Τ
 α ελαφρά φορτία ή φορτία όγκου (measurement cargoes ή measurement goods ή light) που έχουν μεγάλο ΣΧ και ο ναύλος
υπολογίζεται συνήθως σύμφωνα με τον όγκο τους, και
β) τ α βαριά φορτία ή φορτία βάρους (deadweight cargoes ή heavy) που έχουν μικρό Συντελεστή Χωρητικότητας και ο ναύλος
συνήθως υπολογίζεται σύμφωνα με το βάρος τους.
Ως συμβατικό όριο έχει καθιερωθεί διεθνώς ο αμερικάνικος «shipping ton» ή «U.S. measurement ton» ή «freight ton των 40
ft3», ο οποίος προσδιορίζει τα ελαφρά φορτία και τα διαχωρίζει από τα βαριά φορτία. Συντελεστής Χωρητικότητας – ΣΧ (Cubic
Factor – CF) ξηρών φορτίων είναι ο αριθμός που δείχνει πόσα κυβικά κατά μέσον όρο καταλαμβάνονται σε αποθηκευτικούς χώρους ή με ακρίβεια σε ελέγχους βάρους, από μονάδα βάρους συγκεκριμένου φορτίου πριν φορτωθεί στο πλοίο. Ο ΣΧ έχει τις ίδιες
μονάδες με τον ΣΣ και είναι ο αντίστροφος αριθμός του δείκτη στοιβασίας (ΜΤ/m3) ή της πυκνότητας σωρού (bulk density), που
στα χύδην ξηρά φορτία αλλάζει, ανάλογα με τον βαθμό συμπιέσεως. Στα υγρά ο δείκτης στοιβασίας συμπίπτει με το ειδικό βάρος
και ο ΣΧ συμπίπτει με τον ΣΣ.
1
Εφεδρική πλευστότητα ή εφεδρική άντωση ή θετική πλευστότητα (reserve buoyancy) = όγκος του σκάφους – όγκος εκτοπιζόμενου νερού. Σύμφωνα με την αρχή του Αρχιμήδη όταν ένα σώμα έχει ένα μέρος του βυθισμένο σε ένα υγρό παρουσιάζει
απώλεια μάζας ίση με τη μάζα του υγρού που εκτοπίζει. Συνεπώς, ένα πλοίο που επιπλέει, εκτοπίζει το βάρος του σε νερό, δηλαδή
όταν το μέσο ειδικό βάρος του είναι μικρότερο από εκείνο του νερού στο οποίο επιπλέει (Βάρος <buoyancy), έχει θετική πλευστότητα
(positive buoyancy). Ως εκ τούτου το τμήμα του πλοίου που βρίσκεται μέσα στο νερό, δηλαδή η γάστρα του, είναι αυτή που δίνει στο
πλοίο την άντωση (τη δύναμη που εξασφαλίζει την άνωση). Ο όγκος όμως του πλοίου πάνω από την ίσαλο που είναι στεγανός δεν
δίνει στο πλοίο άντωση, αλλά υπάρχει και παραμένει ως εφεδρεία.
Η διατήρηση της αντώσεως επομένως είναι απολύτως ανάλογη προς τον όγκο των εξάλων και αντιστρόφως ανάλογη με το βύθισμα
του πλοίου. Αν υποτεθεί ότι μπαίνει στο πλοίο νερό και αυξηθεί το εκτόπισμά του, δηλαδή αυξηθεί το μέσο ειδικό του βάρος, για
να υπάρξει ισορροπία το πλοίο θα βυθιστεί περισσότερο μέσα στο νερό. Αυτή η εφεδρεία του στεγανού όγκου του πλοίου που βρισκόταν έξω απ’ το νερό θα του δώσει τώρα την επί πλέον άντωση που χρειάζεται για να επιπλεύσει. Αυτή είναι και η εφεδρική
πλευστότητα ή εφεδρική άντωση. Όταν γίνεται αναφορά σε εφεδρική πλευστότητα ή εφεδρική άντωση, αυτή προσδιορίζει τον
στεγανό όγκο του πλοίου πάνω από την ίσαλο ή το ποσοστό που αντιπροσωπεύει αυτός σε σχέση με τον ολικό όγκο του πλοίου.
Το ποσοστό της εφεδρικής πλευστότητας που έχει ένα πλοίο εξαρτάται και από το πώς είναι χωρισμένο σε στεγανά, κάτι που είναι
εξαιρετικά σημαντικό για ορισμένα πλοία όπως τα οχηματαγωγά και τα επιβατηγά. Στα επιβατηγά αυτό ονομάζεται διαμερισματοποίηση (compartmentalization). Πληροφοριακά αναφέρεται ότι αν το βάρος του πλοίου είναι μεγαλύτερο από την άντωση (αρνητική
πλευστότητα), τότε το πλοίο βυθίζεται, ενώ αν είναι ίσο με την άντωση (ουδέτερη πλευστότητα), τότε αιωρείται μέσα στο νερό, κάτι
που είναι σχεδόν αδύνατο.
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θυρίδων, των φορτοθυρίδων, των θυρών. Είναι φανερό ότι όσο μεγαλύτερα είναι τα έξαλα ενός πλοίου,
δηλαδή το ύψος του κυρίου καταστρώματος στεγανών
από την ίσαλο, τόσο περισσότερο η απόσταση αυτή
του επιτρέπει να λαμβάνει μεγαλύτερες κλίσεις κατά
τους διατοιχισμούς πριν την κατάδυση της άκρης του
καταστρώματος (angle of deck edge immersion).
Aν και τα έξαλα δεν είναι αυτά που δείχνουν άμεσα την αρχική στατική εγκάρσια ευστάθεια στις μικρές
γωνίες κλίσεως και η κατάδυση της άκρης του καταστρώματος δεν δείχνει από μόνη της πως η ευστάθεια
είναι στα όριά της, δίνουν πράγματι στο πλοίο μεγαλύτερη ευστάθεια στις μεγάλες κλίσεις. Επί πλέον,
αποτελούν ένδειξη του κατά πόσο το κατάστρωμα θα
κατακλύζεται από θάλασσα σε κακοκαιρία.
Ο όγκος των εξάλων κάθε πλοίου είναι ανάλογος
με το ύψος των εξάλων πάνω από την ίσαλο. Το ύψος
των εξάλων ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ του συνολικού
όγκου του πλοίου και του όγκου των εξάλων.
Ο περιορισμός που τίθεται στο πλοίο για να προσδιορισθεί το βασικό όριο και ύψος των εξάλων Θέρους (έξαλο της γραμμής φορτώσεως θέρους, βλ. σ.
80), το οποίο δείχνει μέχρι πού μπορεί να φορτωθεί
το πλοίο, και που βάσει αυτού προσδιορίζονται τα
άλλα έξαλα και τα αντίστοιχα βυθίσματα, δίνει την
αίσθηση της ασφάλειας. Η αίσθηση της ασφάλειας
προέρχεται από την απλή λογική που λέει ότι: «όσο
μεγαλύτερα είναι τα έξαλα, τόσο λιγότερες πιθανότητες
έχουν τα κύματα να πέφτουν με ορμή πάνω στο κατάστρωμα», κάτι που είναι πολύ φυσικό.
Ένα άλλο πολύ βασικό σημείο που προσδιορίζουν
τα έξαλα είναι η κατασκευαστική αντοχή του πλοίου.
Η κατασκευαστική αντοχή εξαρτάται άμεσα από τα
έξαλα, διότι όσο μικρότερα είναι αυτά, τόσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος του πλοίου μέσα στο νερό και
τόσο μεγαλύτερα είναι τα φορτία (οι δυνάμεις) που
επενεργούν στα διάφορα μέρη της κατασκευής του
πλοίου και άρα το πλοίο υποβάλλεται σε πιο μεγάλες
κοπώσεις.
Το βασικό όριο μεταξύ του όγκου των υφάλων και του όγκου των εξάλων, χωρίζει το πλευρικό ύψος του πλοίου (Deck height) σε δύο μέρη:
α) Στα ύφαλα Θέρους (βρεχόμενη επιφάνεια),
που μετρούνται με την απόσταση του ύψους των
�����
υφάλων Θέρους ή με το «βύθισμα Θέρους» (Summer Draught). Τα ύφαλα Θέρους, σε αντίθεση με
τα έξαλα, πρέπει να είναι οπωσδήποτε σημειωμένα
(μαρκαρισμένα) με τους αριθμούς που μετρούν τα
ύφαλα, δηλαδή τα βυθίσματα, διότι το βύθισμα είναι
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αυτό που ανάλογα με το βάρος του φορτίου δείχνει
πόσο βυθίζεται το πλοίο στο νερό, και
β) στα έξαλα Θέρους (Summer Freeboard), που
μετρούνται με την απόσταση ύψους εξάλων, η οποία
αναγράφεται στο πιστοποιητικό. Τα έξαλα Θέρους
δεν χρειάζεται να είναι σημειωμένα, καθώς τα έξαλα
πρέπει να βρίσκονται πάντα έξω από το νερό, εκτός
βέβαια από 1 έως 1,5 m πάνω από το βύθισμα Θέρους για πρακτικούς λόγους. Με αυτόν τον τρόπο θα
μπορούν να μετρηθούν τα βυθίσματα όταν το πλοίο
έχει κάποια μεγάλη διαγωγή ή κλίση και θα μπορεί
επίσης να μετρηθεί το βύθισμα TFW.
Το όριο μεταξύ των εξάλων και των υφάλων Θέρους θα έχει μία ίσαλο (ίσαλο Θέρους) στην επιφάνεια ήρεμης θάλασσας, την ανώτατη επιτρεπόμενη,
στην οποία το πλοίο επιτρέπεται να πλέει νόμιμα
φορτωμένο. Για τα φορτηγά πλοία η ανώτατη έμφορτος ίσαλος σημειώνεται με τη «Γραμμή Φορτώσεως
Θέρους» και είναι η ίδια με την «ανώτατη έμφορτο
γραμμή υποδιαιρέσεως» ή ίσαλο σχεδιάσεως.
Το βύθισμα που αντιστοιχεί στις γραμμές φορτώσεως συμπεριλαμβανομένης της «Γραμμής Φορτώσεως Θέρους» αναφέρεται ως έμφορτο βύθισμα (load
draft) και όχι ως μέγιστο βύθισμα (maximum draft).
Για κάθε κατάσταση φορτώσεως η ίσαλος μεταξύ έμφορτου βυθί�
σματος και εξάλων, πρέπει να εξασφαλίζει ότι το πλοίο είναι:
α) Καιροστεγές (weathertight), που σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε
κατάσταση θάλασσας το νερό δεν θα εισχωρήσει σ’ αυτόν τον χώρο.
Η κατασκευή των καλυμμάτων των κυτών όπως και των εξαεριστικών,
ανεμοδόχων, χαρακτηρίζεται ως «καιροστεγής», γιατί τα καλύμματα
των κυτών φερουν κατάλληλα λάστιχα (packing) που με την πίεση
από το βάρος τους συμπιέζονται και παρέχουν την απαιτούμενη
στεγανότητα. Αν το φορτίο και το ταξίδι το απαιτεί, θα πρέπει να
ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα (π.χ. τοποθέτηση ειδικών πισσοταινιών
Ram-nek marine tapes), ώστε να αποφευχθεί διαρροή, ακόμα και σε
ασυνήθιστες για την περιοχή και την εποχή καιρικές συνθήκες.
β) Υδατοστεγές (watertight), που σημαίνει ότι είναι ικανό να εμπο�
δίσει τη διέλευση νερού, διά μέσου της κατασκευής, προς οποια�
δήποτε διεύθυνση με ένα κατάλληλο περιθώριο αντιστάσεως, υπό
πίεση σε μέγιστο ύψος στήλης ύδατος, την οποία μπορεί να χρεια�
στεί να αντέξει. Η κατασκευή των τοιχωμάτων των κυτών (πλευρές,
φρακτές, δάπεδο και κατάστρωμα) και όλα τα μέρη του πλοίου όπως
και οι ανθρωποθυρίδες χαρακτηρίζονται ως «Υδατοστεγή».

Δίσκος ασφαλείας (safety disc). Το όριο μεταξύ του όγκου των υφάλων και του όγκου των εξάλων
σημειώνεται σε κάθε πλευρά του πλοίου με τον δίσκο
ασφαλείας ή «μπάλα φορτώσεως» ή Plimsoll Mark.
Ο δίσκος ασφαλείας και οι γραμμές φορτώσεως
(Load Line – LL) χαράσσονται μόνιμα στις πλευρές
του πλοίου και ακριβώς στη μέση του μήκους ������
(amid-
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ships, mid-length, LBP/2)1 μεταξύ των ακραίων καθέτων του πλοίου. Ο δίσκος ασφαλείας αποτελείται
από έναν δακτύλιο εξωτερικής διαμέτρου 300 mm και
πλάτους 25 mm, ο οποίος τέμνεται από την οριζόντια
γραμμή της LL, μήκους 450 mm και πλάτους 25 mm
(Βασική γραμμή φορτώσεως στην προέκταση της
γραμμής φορτώσεως Θέρους), η άνω όψη της οποίας
διέρχεται από το κέντρο του δακτυλίου και ταυτίζεται
με τη διάμετρο του κύκλου ασφαλείας. Το κέντρο του
δακτυλίου τοποθετείται στο μέσο του πλοίου μετρούμενο κατακόρυφα κάτω απ’ την άνω όψη της γραμμής καταστρώματος (σχ. 5.2α, 5.2β και 5.2γ) σε μία
απόσταση ίση με το οριζόμενο ύψος εξάλων Θέρους.
Δεξιά, αριστερά και έξω απ’ τον δίσκο πάνω από
τα τμήματα της οριζόντιας γραμμής που εξέχει 75 mm
ή 80 mm ή και στο πάνω ή και στο κάτω μέρος του

Γραµµή καταστρώµατος
Ελάχιστο ύψος εξάλων
που αντιστοιχεί για τη
Γραµµή Φορτώσεως
Θέρους

Γραµµή καταστρώµατος
TF
Προς την πλώρη
Προσδιορισµένο TF
ύψος εξάλων
F

T
1/48 του S.

F.W.A.

S

1/48 του S.

300 mm
450 mm

540 mm
forward
230 mm
25 mm
TF
25 mm
230
mm
F
T
25 mm
S

25 mm

W

230 mm

δίσκου χαράσσονται τα αρχικά γράμματα που προσδιορίζουν την ταυτότητα της Αρχής (A������������
ssigning Authority) που έχει προσδιορίσει τον Δίσκο π.χ. LR
(Lloyd’s Register), ΑΒ (American Bureau), ΥΕΝ αν
το πιστοποιητικό γραμμής φορτώσεως εκδίδεται από
το υπεύθυνο για την Εμπορική Ναυτιλία Υπουργείο
(Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού – ΥΠΟΥΝΤ). Το ΥΠΟΥΝΤ, όπως και οι
αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών, έχει την ευχέρεια
και το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσει κάποιον αναγνωρισμένο απ’ αυτό νηογνώμονα. Στην περίπτωση αυτή
το πιστοποιητικό το εκδίδει ο εξουσιοδοτημένος από
το ΥΠΟΥΝΤ νηογνώμονας, ο οποίος χαράσσει τα
δικά του αρχικά, στη θέση των γραμμάτων ΥΕΝ του
δίσκου. Τα γράμματα έχουν ύψος 115 mm και πλάτος
75 mm και δεν πρέπει να είναι περισσότερα από 4.

230 mm

W
WNA

300 mm
450 mm

540 mm
(α)

(β)

Í

Õ

540 mm

¾øïò åîÜëùí

230 mm

Å

25 mm

25 mm

¾øïò åîÜëùí
îõëåßáò

300 mm

25

Σχ. 5.2α
Γραμμές φορτώσεως για ποντοπόρα πλοία μήκους (α) πάνω από 100 m και (β) για πλοία m ή μικρότερα.

25 mm

Γραµµή
καταστρώµατος

300 mm

Γραµµή
καταστρώµατος

460 mm

Σχ. 5.2β
Η γραμμή στον δίσκο ασφαλείας μπορεί να είναι και
460 mm, όπως σ’ αυτό που αφορά σε Ελληνικό φορτηγό
πλοίο εσωτερικών γραμμών (μικρό πλοίο).
1

Γραµµή
καταστρώµατος

Σχ. 5.2γ
Γραμμή καταστρώματος.

Το LBP σημαίνει Μήκος Μεταξύ των Καθέτων, δηλαδή Length Between Perpendiculars.
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Ο δίσκος ασφαλείας, η Load Line, οι ενδεικτικές
γραμμές φορτώσεως και οι αριθμοί των βυθισμάτων
πρέπει να είναι μόνιμα χαραγμένοι και χρωματίζονται, σε αντίθεση με το χρώμα του σκάφους, π.χ.
λευκά ή κίτρινα επί σκούρου χρώματος επιφάνειας
ή μαύρα επί ανοιχτού χρώματος επιφάνειας, ώστε
να είναι ευδιάκριτοι.
Γραμμή καταστρώματος (deck line): Είναι
μια οριζόντια γραμμή, μήκους 300 mm και πλάτους
25 mm, η οποία είναι χαραγμένη στη μέση του μήκους μεταξύ των καθέτων (LBP/2) σε κάθε πλευρά
του πλοίου και δείχνει το άνω σημείο των εξάλων.
Το άνω άκρο της γραμμής καταστρώματος (σχ. 5.2γ)
κανονικά διέρχεται από το σημείο όπου η νοητή προέκταση προς τα έξω της άνω επιφάνειας του καταστρώματος εξάλων τέμνει την εξωτερική επιφάνεια
του περιβλήματος. Άνω επιφάνεια καταστρώματος
είναι και αυτή της ξύλινης επενδύσεως του καταστρώματος εξάλων, αν υπάρχει. Αν το σχήμα του πλοίου
ή άλλες αιτίες δεν κάνουν πρακτικά δυνατή τη χάραξη της γραμμής καταστρώματος κατά τον τρόπο που
περιγράφηκε, τότε η Αρχή (π.χ. ο νηογνώμονας) θα
ορίσει κάποιο άλλο σημείο για τη χάραξή της.
Μία από τις διορθώσεις που ορίζονται στη ΔΣ για
τις γραμμές φορτώσεως είναι η «Διόρθωση για τη
θέση της γραμμής καταστρώματος». Για παράδειγμα
αν οι πλευρές του καταστρώματος (στην υδρορροή)
είναι στρογγυλεμένες (rounded gunwale) όπως συνήθως σε μεγάλα πετρελαιοφόρα ή πλοία μεταφοράς
χύδην ξηρών φορτίων, τότε το πραγματικό κοίλον
από την κάτω όψη του νομέa στην τρόπιδα μέχρι το
άνω άκρο της γραμμής καταστρώματος �������������
(Depth moulded – D) θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το κοίλον ή
ύψος του πλοίου. Η διαφορά δηλαδή από την άνω
επιφάνεια του καταστρώματος πριν αρχίσει να στρογγυλεύει προς την πλευρά, μέχρι την άνω όψη της
γραμμής καταστρώματος θα είναι η «Διόρθωση» στο
ύψος εξάλων.
5.2.2 Ε
 πεξήγηση ευρέσεως γραμμών φορτώσεως και εξάλων.
Η Διεθνής Σύμβαση Γραμμών Φορτώσεων του
ΙΜΟ (International Convention on Load Lines,
1966�������������������������������������������
 ������������������������������������������
–�����������������������������������������
 ����������������������������������������
ICLL)�����������������������������������
ασχολείται μεταξύ άλλων με το ελάχιστο ύψος εξάλων των πλοίων και δίνει λεπτομέρειες για τον υπολογισμό του ύψους των εξάλων και
για το πώς πρέπει να χαράσσεται η κάθε ενδεικτική
1

γραμμή φορτώσεως. Οι γραμμές φορτώσεως και οι
αντίστοιχες ζώνες (load line zones) που χρησιμοποιούνται πάντα σε συνδυασμό μεταξύ τους, έχουν
θεσπιστεί από τη ΔΣ στο πρώτο και στο δεύτερο παράρτημα αντίστοιχα.
Ύψος εξάλων (freeboard) είναι γενικά η κατακόρυφη απόσταση από την ίσαλο γραμμή, μέχρι την
άνω όψη της γραμμής καταστρώματος στην πλευρά
που μετρήθηκε, (το ύψος εξάλων γραμμών φορτώσεως μετρείται από την άνω όψη τους).
Οι γραμμές φορτώσεως υποδεικνύουν το ελάχιστο
ύψος εξάλων ή το αντίστοιχο μέγιστο βύθισμα μέχρι
του οποίου επιτρέπεται να φορτώσει το πλοίο νόμιμα
στην αντίστοιχη περιοχή και εποχή. Αποτελούνται
από οριζόντιες γραμμές μήκους κάθε μία 230 mm και
πλάτους 25 mm πλώρα ή πρύμα, από μία κατακόρυφη γραμμή 25 mm πάχους και σε ορθές γωνίες με
τη γραμμή αυτή. Η κατακόρυφη γραμμή, επειδή δεν
είναι πρακτικά δυνατόν να χαραχθεί ακριβώς στη
μέση, χαράσσεται 540 mm πλώρα από το κέντρο του
δίσκου ασφαλείας. Το επιτρεπόμενο σημείο, δηλαδή
το σημείο μέχρι του οποίου επιτρέπεται να φορτώσει
το πλοίο, φθάνει στην άνω ακμή ή όψη κάθε οριζόντιας γραμμής φορτώσεως. Οι γραμμές φορτώσεως
είναι οι ακόλουθες:
α) Η γραμμή φορτώσεως θέρους (summer
load line) που είναι το ελάχιστο ύψος εξάλων το
οποίο εξάγεται απ’ τους σχετικούς πίνακες όπως τροποποιείται με τις διορθώσεις και ισχύει για τις ζώνες
θέρους και τις εποχικές ζώνες κατά τις περιόδους θέρους. Αυτή η γραμμή θέρους διέρχεται από το κέντρο
του δίσκου, δηλαδή είναι προέκταση της οριζόντιας
γραμμής του δίσκου ασφαλείας της ισάλου θέρους.
Σημειώνεται με το γράμμα S (Summer) σε νερό
θάλασσας με πυκνότητα 1,025 kg/l1 και χαράσσεται
πλώρα από την κάθετη γραμμή.
β) Η γραμμή φορτώσεως χειμώνα (winter
load line) που ι�����������������������������������
σχύει για τις εποχικές ζώνες χειμώνα κατά τις περιόδους χειμώνα, σημειώνεται με το
γράμμα W (Winter) και βρίσκεται κατά 1/48 του
βυθίσματος θέρους πιο κάτω από τη γραμμή του Θέρους, και όπως η γραμμή του θέρους, χαράσσεται κι
αυτή πλώρα απ’ την κάθετη γραμμή.
γ) Η γραμμή φορτώσεως χειμώνα Βόρειου
Ατλαντικού (winter North Atlantic load line) που
σημειώνεται με τα γράμματα WNA (Winter North
Atlantic) και χαράσσεται με βάση το ύψος εξάλων

Η πυκνότητα 1,025 kg/m3 έχει οριστεί ως πυκνότητα της θάλασσας γενικά και έχει γίνει αποδεκτή, για τις ανάγκες της ναυτιλίας.
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χειμώνα προσαυξημένο κατά 50 mm (50 mm κάτω
από τη γραμμή W). Η γραμμή αυτή συναντάται μόνο
σε πλοία που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα
100 m, (μικρότερο ή ίσο με 100 m) και χαράσσεται
προς την ίδια διεύθυνση με τη γραμμή του χειμώνα
και του θέρους. Ισχύει όταν το πλοίο πρόκειται να εισέλθει σε οποιοδήποτε τμήμα του Βορείου Ατλαντικού που καθορίζεται απ’ τον κανονισμό, επειδή εκεί
είναι δυνατόν να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια
της εποχικής περιόδου έκτακτες δυσμενείς καιρικές
συνθήκες.
δ) Η τροπική γραμμή φορτώσεως (tropical
load line) που ισχύει για τις τροπικές ζώνες και τροπικές περιοχές κατά τις τροπικές περιόδους και σημειώνεται με το γράμμα T (Tropical), χαράσσεται
σε απόσταση 1/48 του βυθίσματος του θέρους πάνω
απ’ τη γραμμή Θέρους και προς την ίδια διεύθυνση
με τις γραμμές S, W και WNA.
ε) Η γραμμή φορτώσεως σε γλυκό νερό κατά
το θέρος (fresh water load line) που ισχύει για περιοχές με γλυκό νερό μοναδιαίας σχετικής πυκνότητας (1,000), όπως ποτάμια και εκβολές ποταμών. Η
διαφορά ανάμεσα στη γραμμή φορτώσεως σε γλυκό
νερό και στη γραμμή φορτώσεως θέρους είναι το
επιτρεπόμενο περιθώριο φορτώσεως σε γλυκό νερό
και στις άλλες γραμμές φορτώσεως. Σημειώνεται με
το γράμμα F (Fresh Water Allowance)1 και χαράσσεται πρύμα από την κάθετη γραμμή και πάνω από
τη γραμμή φορτώσεως Θέρους σε απόσταση υπολογιζόμενη σε mm με τον τύπο:
FWA =

Displacement in MT
4  TPC

Στον παραπάνω τύπο το Εκτόπισμα και το TPC
είναι για θαλασσινό νερό στη γραμμή Θέρους.
Αν το εκτόπισμα στην ίσαλο γραμμή φορτώσεως
Θέρους δεν μπορεί να πιστοποιηθεί, η έκπτωση είναι
το 1/48 του βυθίσματος θέρους μετρούμενο από το
άνω μέρος της τρόπιδας (βασική γραμμή αναφοράς)

έως το κέντρο του δίσκου της γραμμής φορτώσεως.
στ) Η τροπική γραμμή φορτώσεως σε γλυκό
νερό (tropical fresh water load line) που σημειώνεται
με τα γράμματα TF (Tropical Fresh Water – TFW),
χαράσσεται πάνω από τη γραμμή φορτώσεως
γλυκού νερού F και στην ίδια διεύθυνση με αυτή και
σε απόσταση από την T, όση το FWA. Αν η γραμμή
F είναι στην ίδια ευθεία με την Τ, τότε η TF θα απέχει
από την T ή την F κατά 1/48 του βυθίσματος θέρους.
Αν το πλοίο φορτώνει σε τροπικό γλυκό νερό (TFW) αλλά σε μικρό�
τερο βύθισμα από τη γραμμή Τ, για να βρεθεί το βύθισμα στο οποίο θα
φορτώσει, αφού γίνει γνωστή η πυκνότητα, θα πρέπει να υπολογισθεί
το ανάλογο με το εκτόπισμα FWA με τον τύπο του DWΑ. Υπενθυμίζε�
ται ότι το τροπικό γλυκό νερό είναι πιο γλυκό από το γλυκό (fresher
than fresh����������������������������������������������������������
), δηλ. πυκνότητας 0,995 kg/l αντί της πυκνότητας του γλυ�
κού νερού που είναι 1,000 kg/l. (στην πραγματικότητα 0.99997 kg/l).
Στο κανάλι του Παναμά το νερό έχει πυκνότητα 0,995-0,996 kg/l.

Όλα τα πλοία είναι εφοδιασμένα υποχρεωτικά με
το Πιστοποιητικό Γραμμής Φορτώσεως2, που πιστοποιεί ότι το πλοίο επιθεωρήθηκε από την Αρχή και
πως τα ύψη εξάλων που αναφέρονται σ’ αυτό προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΣ ICLL,
όπως ισχύει.
Οι κανονισμοί παραθέτουν πίνακες για τον υπολογισμό του προσδιορισμού του ύψους εξάλων στα
φορτηγά πλοία μεταφοράς ξηρών φορτίων και στα
πλοία μεταφοράς υγρών χύδην φορτίων και επίσης
ορίζουν τις διορθώσεις για παράγοντες που επηρεάζουν σοβαρά το ύψος των εξάλων.
Επιγραμματικά οι διορθώσεις μεταξυ άλλων γίνονται για:
α) Το ύψος εξάλων σε πλοία τύπου Β (φορτηγά μεταφοράς ξηρού φορτίου) και μήκος κάτω των 100 m.
β) Τον συντελεστή εκτοπίσματος (συντελεστή γάστρας).
γ) Το πλευρικό ύψος (κοίλο), και
δ) τη θέση της γραμμής καταστρώματος (deck
line).

1

 resh Water Allowance σημαίνει Ανοχή γλυκού νερού και είναι ο αριθμός των χιλιοστών (mm) με τον οποίο το μέσο βύθισμα του
F
πλοίου αλλάζει όταν το πλοίο περνάει από θάλασσα σε γλυκό νερό (ή αντίστροφα), ενώ επιπλέει στο βύθισμα που έχει φορτώσει.
Αν το πλοίο πλέει στη θάλασσα θα εκτοπίζει βάρος νερού 1.025 V. Αν περάσει από τη θάλασσα στα γλυκά νερά, π.χ. ενός ποταμού
θα εκτοπίζει βάρος 1.000 (V+v) (δηλ. θα εκτοπίζει μεγαλύτερο όγκο νερού) επειδή το πλοίο θα βυθιστεί περισσότερο αφού το γλυκό
νερό είναι ελαφρύτερο. Αλλά στο πλοίο δεν άλλαξε κάτι (δεν προστέθηκε βάρος). Επομένως το βάρος του εκτοπιζόμενου γλυκού
νερού είναι ίδιο με το βάρος του εκτοπιζόμενου θαλασσινού νερού.
2
Το Πιστοποιητικό Γραμμής Φορτώσεως (Load Line Certificate) είναι ένα από τα θεσπισμένα με νόμο πιστοποιητικά (statutory
certificates), ισχύει για 5 χρόνια και υπόκειται σε ετήσια θεώρηση μετά από επιθεώρηση του εξουσιοδοτημένου νηογνώμονα. Η
επιθεώρηση μπορεί να γίνεται τρεις μήνες πριν ή τρεις μήνες μετά την ημερομηνία της αρχικής ή περιοδικής επιθεωρήσεως.
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Τα bulk carriers, στα οποία έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη μετα�
φορά στερεών χύδην φορτίων πυκνότητας πάνω από 1,780 kg/m3 (για
alternate loading) σύμφωνα με τους κανονισμούς της SOLAS XII/8.3
και 6 θα πρέπει στη μέση δεξιά και αριστερά πλευρά του σκάφους
να έχουν χαράξει ένα στερεό ισόπλευρο τρίγωνο. Οι πλευρές του
θα είναι 500 mm, και η κορυφή του 300 mm κάτω από τη γραμμή
καταστρώματος. Τέλος πρέπει να είναι χρωματισμένο με ευδιάκριτο
χρώμα, διαφορετικό από εκείνο του σκάφους.

Στα δεξαμενόπλοια (Δ/Ξ) το ύψος εξάλων είναι
ελαττωμένο και αντίστοιχα το έμφορτο βύθισμα είναι
μεγαλύτερο σε σχέση πάντα με τα φορτηγά πλοία
ίσου μήκους και ίσου μεγέθους. Το ελαττωμένο ύψος
εξάλων στα Δ/Ξ οφείλεται στο ότι δεν έχουν μεγάλα
ανοίγματα για στόμια κυτών στο κατάστρωμα, όπως
τα φορτηγά (τα στόμια δημιουργούν ασυνέχεια της
διατομής και τοπική αύξηση των καταπονήσεων)
και άρα τα Δ/Ξ έχουν μεγαλύτερη αντοχή στη θάλασσα σε περίπτωση κακοκαιρίας. Τα Δ/Ξ επίσης
μεταφέρουν φορτία ελαφρύτερα από την πυκνότητα
της θάλασσας.
Λόγω του ελαττωμένου ύψους εξάλων τα Δ/Ξ
διαθέτουν:
α) Μεγαλύτερη τιμή αρχικής ευστάθειας, η οποία
φαίνεται στην καμπύλη στατικής ευστάθειας. Το αυξημένο πλάτος των μεγάλων Δ/Ξ αυξάνει επίσης σημαντικά την αρχική ευστάθεια.
β) Υπερυψωμένο διάδρομο1 (γκάγκουε) ισχυρής
αντοχής στο κατάστρωμα πάνω από τις σωληνώσεις
και όσο γίνεται πιο κοντά στον διαμήκη άξονα συμμετρίας, για ασφαλή πρόσβαση του πληρώματος
προς την πλώρη σε κακοκαιρία, εφόσον παραστεί
μεγάλη ανάγκη (οι προδιαγραφές αναφέρονται στον
MSC.62(67) σύμφωνα με τη SOLAS ’74 Reg II-1
/2.12, VII/8.2 και VIII-11.2).
Tο σχήμα των Δ/Ξ κάτω από το νερό είναι τετράγωνο και δεν υπάρ�
χει ανύψωση πυθμένα (deadrise). Σε άλλα ογκώδη πλοία είναι μικρή
περί τα 100-200 mm. Τα ογκώδη πλοία δεν έχουν μεγάλο άνοιγμα
νομέων προς τα έξω (καμπύλη στο εμπρόσθιο τμήμα πάνω από την
ίσαλο γραμμή) (flare), και στο πρυμναίο τμήμα προς τα έσω (tumblinghome ή tumble-home ή tumbling-in) σε σχέση με ένα ρυμουλκό ή
ένα πλοίο ψυγείο ή ένα κοντεϊνερόπλοιο που έχουν στρογγυλεμένα
ύφαλα. Tο τετράγωνο αυτό σχήμα των υφάλων ονομάζεται full, και
ακριβώς λόγω αυτού του σχήματος της γάστρας, αν ήταν ίσο το ύψος
εξάλων ενός Δ/Ξ και ενός πλοίου ψυγείου, το δεύτερο θα έπρεπε
να έχει μεγαλύτερη εφεδρική πλευστότητα και συνεπώς μεγαλύτερο
ύψος εξάλων. Ένας ακόμα λόγος που θα είχε μεγαλύτερη εφεδρική
πλευστότητα το δεύτερο είναι ότι θα είχε μικρότερο μήκος. Συνεπώς
το μεγάλο μήκος και το σχήμα τύπου fullness δίνουν μικρότερη εφε�
δρική πλευστότητα.

1

Γραμμές φορτώσεως ξυλείας: Οι γραμμές
φορτώσεως ξυλείας αφορούν μόνο στα πλοία
που τους έχει παραχωρηθεί μειωμένο ύψος εξάλων
από τον νηογνώμονα και τα οποία πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις (βλ. παράγρ. 2.1, σελ. 205) που
ορίζει η Διεθνής Σύμβαση Γραμμών Φορτώσεων,
όπως έχει τροποποιηθεί. Τα πλοία αυτά (πλοία μεταφοράς πρωτογενούς ξυλείας) χαράσσουν τις γραμμές φορτώσεως για φορτίο ξυλείας (Timber ή Lumεπιπρόσθετα των κανονικών γραμber Load Lines), �������������������������������
μών φορτώσεως, και εφοδιάζονται με το αντίστοιχο
πιστοποιητικό. Οι γραμμές φορτώσεως ξυλείας (σχ.
5.2δ) υπολογίζονται με βάση τη γραμμή φορτώσεως Θέρους και χαράσσονται πρύμα απ’ τις κανονικές. Το ελαττωμένο ύψος εξάλων θέρους προκύπτει
κυρίως από την επί πλέον έκπτωση που γίνεται στο
βασικό ύψος εξάλων για τις υπερκατασκευές αυτών
των πλοίων. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τα
έξαλα των γραμμών φορτώσεως ξυλείας είναι η ίδια
μ’ αυτήν των κανονικών γραμμών φορτώσεως, με τη
διαφορά μόνο ότι για το ύψος εξάλων χειμώνα προστίθεται στο ύψος των εξάλων θέρους το 1/36 του
βυθίσματος θέρους ξυλείας. Η γραμμή φορτώσεως
Ξυλείας WNA (Winter North Atlantic Timber load
line)���������������������������������������������
είναι η ίδια με την κανονική γραμμή φορτώσεως Χειμώνα ή με την κανονική γραμμή φορτώσεως
WΝΑ. Συνεπώς τα πλοία με γραμμές φορτώσεως
ξυλείας φορτώνουν σε μεγαλύτερο έμφορτο βύθισμα σε όλες τις εποχές και σε περιοχές, εκτός αυτής
που προσδιορίζει τη γραμμή φορτώσεως WNA.
Οι γραμμές φορτώσεως ξυλείας:
α) Αποτελούνται από οριζόντιες γραμμές με τις
ίδιες διαστάσεις που έχουν και οι κανονικές γραμμές
φορτώσεως και ορίζονται και αυτές απ’ την άνω όψη
της αντίστοιχης γραμμής.
β) Φέρουν μπροστά το γράμμα L (Lumber) π.χ.
LWNA, LW, LS, LT, LF και LTF.
γ) Η κάθετη γραμμή πλάτους 25 mm είναι χαραγμένη 540 mm προς τα πρύμα του κέντρου του
δακτυλίου ασφαλείας και οι γραμμές φορτώσεως
εκτείνονται πλώρα ή πρύμα και σε ορθές γωνίες απ’
την κάθετη γραμμή.
δ) Ισχύουν με την προϋπόθεση ότι το φορτίο ξυλείας καταστρώματος πληροί τις προϋποθέσεις της
ΔΣ και μόνο για τον τόπο και την περίοδο που το

 διάδρομος (walkway), όχι μικρότερος από 1 m πλάτος, σε Δ/Ξ με μεγάλα έξαλα μπορεί να βρίσκεται και στο επίπεδο του καταΟ
στρώματος εξάλων δίπλα στις σωληνώσεις, και να φέρει χειραγωγούς μόνιμους ή μη, ύψους 1 m κάθε 1,5 m. Οι διάδρομοι είναι
βαμμένοι με αντιολισθητικό χρώμα.
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Γραµµή καταστρώµατος
Προς την πλώρη
LTF
LT
LS

LF

Προσδιορισµένο
ύψος εξάλων
ξυλείας
TF
F

F.W.A.(L)

T
S

1/36 th of LS.

LW
LWNA

W
Σε ευθυγράµµιση (ίδιο ύψος εξάλων)

230 mm

230 mm
540 mm

(α)

LTF
LT
LS/48
LS/36

LF

LS

TF

FW
(Ξυλεία)

F

540 mm

T

LW

S
W
WNA*

LWNA
230 mm 230 mm

*Πλοία 100 m ή µικρότερα

(β)

Σχ. 5.2δ
Γραμμές φορτώσεως ξυλείας για (α) πλοία μήκους άνω των 100 m, και για (β) πλοία μήκους 100 m ή μικρότερα.

πλοίο βρίσκεται στην αντίστοιχη ζώνη, όπως αυτή
προσδιορίζεται από τη ΔΣ.
Το «φορτίο ξυλείας καταστρώματος» δίνει στο
πλοίο κάποια πρόσθετη πλευστότητα και μεγαλύτερο βαθμό προστασίας από τη θάλασσα. Οι γραμμές
φορτώσεως ξυλείας επιτρέπουν μεγαλύτερο φορτίο
ξυλείας λόγω της συμβολής της πλευστότητας της
ξυλείας καταστρώματος στην ευστάθεια του πλοίου,
αν όμως η ξυλεία είναι βαριά, είναι φανερό πως δεν
προσφέρει πλευστότητα ή αν το πλοίο εκτός της ελαφριάς ξυλείας φορτώνει και άλλα φορτία, δεν πρέπει
να φορτώσει στις γραμμές φορτώσεως ξυλείας (βλ.
Κεφ. 2, σελ. 205). Τα δασικά προϊόντα λόγω των
χαρακτηριστικών τους φορτώνονται πάντα κάτω από
το κατάστρωμα, σε εξειδικευμένους τύπους φορτηγών πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων με
μεγάλης χωρητικότητας κύτη, με μικρότερο βύθισμα
και μεγαλύτερα έξαλα.

Metafora_Fortion.indb 83

5.2.3 Παρουσίαση και επεξήγηση του χάρτη των
εποχιακών ζωνών και των ζωνών γραμμών
φορτώσεως.
Το δεύτερο παράρτημα της ICLL καθορίζει τις
Ζώνες, τις περιοχές και τις εποχικές περιόδους ανά
την υφήλιο. Η σύμβαση προβλέπει τις «Τροπικές»,
«Θερινές» και «Χειμερινές» ζώνες.
Για τη χάραξη των ζωνών έχουν ληφθεί ως κριτήρια παρατηρήσεις ετών (στατιστικές) που αποδεικνύουν ότι:
α) Στις Θερινές Ζώνες (Summer Zones) δεν
πνέουν άνεμοι εντάσεως πάνω από 8 bf (34 knots)
για περισσότερο από 10% σε διάστημα ενός έτους,
και
β) στις Τροπικές Ζώνες (Tropical Zones) δεν
πνέουν άνεμοι εντάσεως πάνω από 8 bf για περισσότερο από 1% σε διάστημα ενός έτους, υπό την προϋ-
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πόθεση πως δεν έχει παρουσιαστεί σε οποιονδήποτε
μήνα του έτους επί 10 χρόνια πάνω από ένας τροπικός κυκλώνας σε περιοχή τετράπλευρου (τετραγώνου) 5ο.
Όλα τα πλοία διαθέτουν τον χάρτη D.6083 «Load
Line Rules – Zones, Areas and Seasonal Periods»
του Βρετανικού Ναυαρχείου, όπως και την έκδοση
του ΙΜΟ περί Γραμμών Φορτώσεως που συμπεριλαμβάνει ένθετο με τον χάρτη των Ζωνών.
Όλοι οι σχετικοί χάρτες των Ζωνών, Περιοχών
και Εποχικών Περιόδων προσδιορίζουν: τις Μόνιμες Ζώνες (Permanent Zones), τις Εποχικές Ζώνες
(Seasonal Zones), τις Εποχικές Περιοχές (Seasonal
(Seasonal PeriAreas) και τις Εποχικές Περιόδους ���������������
ods) (σχ. 5.2ε).
α) Μόνιμες Ζώνες. Υπάρχουν δύο μόνιμες ζώνες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι Τροπικές και
οι Θερινές.
Οι Τροπικές Ζώνες θεωρούνται τροπικές σε όλη
τη διάρκεια του έτους και εκτείνονται βόρεια και νότια του Ισημερινού. Τα γεωγραφικά όρια των τροπικών ζωνών, τα οποία καθορίζονται επακριβώς, δεν
ακολουθούν τους παράλληλους πλάτους της κλιματικής τροπικής ζώνης του καρκίνου (tropic of cancer)
23,5ο Βόρειου πλάτους ή του τροπικού του αιγόκερω
(tropic of capricorn) 23,5ο Νότιου πλάτους εκτός
από το όριο στον Ν. Ατλαντικό, αλλά τρέπονται προς
νότο ή προς βορρά μειώνοντας την έκταση της τροπικής ζώνης. Με τις «Εποχικές Τροπικές Περιοχές»
επεκτείνονται οι τροπικές ζώνες είτε φθάνοντας τον
τροπικό του αιγόκερω όπως γίνεται σε τμήμα του Ν.
Ειρηνικού (σχ. 5.2ε), είτε αυξάνοντας τα όρια του
τροπικού του καρκίνου όπως στον Β. Ειρηνικό.
Οι Θερινές Ζώνες θεωρούνται θερινές σε όλη
τη διάρκεια του έτους και βρίσκονται ακριβώς πάνω
από τις Τροπικές Ζώνες ή τις Εποχικές Τροπικές Περιοχές στο Βόρειο ημισφαίριο, και ακριβώς κάτω
από τις Τροπικές Ζώνες ή τις Εποχικές Τροπικές Περιοχές στο Νότιο ημισφαίριο.
Για όσο διάστημα ένα πλοίο παραμένει σε μία μόνιμη ζώνη θα πρέπει να είναι φορτωμένο στο αντίστοιχο βύθισμα της γραμμής φορτώσεως της ζώνης
(ή σε μικρότερο βύθισμα), σύμφωνα με τους κανονισμούς, εκτός της περιπτώσεως που θα έχει αποκλίνει
από την προδιαγεγραμμένη διαδρομή του ταξιδίου
υπό την πίεση των καιρικών συνθηκών ή άλλων αιτιών ανωτέρας βίας (force majeure).
β) Εποχικές Ζώνες. Ουσιαστικά οι μόνες καθαρά εποχικές ζώνες, είναι οι Χειμερινές Εποχικές
Ζώνες (Winter Seasonal Zones), oι οποίες σε μία
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συγκεκριμένη περίοδο του έτους χαρακτηρίζονται
ως Χειμερινές Ζώνες (Winter Zones), ενώ σε άλλη
συγκεκριμένη περίοδο του έτους χαρακτηρίζονται
ως Θερινές Ζώνες. Οι Χειμερινές Εποχικές Ζώνες
υπάρχουν και στα δύο ημισφαίρια.
Στον Βόρειο Ατλαντικό η Χειμερινή Εποχική
Ζώνη ΙΙ εκτείνεται από τις ακτές των ΗΠΑ μέχρι το
ακρωτήριο Torinana της Ισπανίας και όπως ορίζεται στον χάρτη (σχ. 5.2ε). Από τη Χειμερινή Εποχική Ζώνη ΙΙ εξαιρείται πρώτον η Χειμερινή Εποχική
Ζώνη Ι Βορείου Ατλαντικού, δεύτερον η Χειμερινή
Εποχική Περιοχή Βορείου Ατλαντικού μεταξύ των
μεσημβρινών 15 W και 50 W και τρίτον η Βαλτική
Θάλασσα με όρια τον παράλληλο του γεωγραφικού
πλάτους του Skaw στον Skagerrak. Η Ζώνη Ι έχει μεγαλύτερη διάρκεια χειμώνα από τη Ζώνη ΙΙ. Κατά τη
διάρκεια του χειμώνα ένα πλοίο θα πρέπει να μην έχει
ποτέ βυθισμένη τη γραμμή φορτώσεως Χειμώνα για
να ταξιδεύει σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΔΣ
Γραμμών Φορτώσεως. Σε διαφορετική περίπτωση θα
θεωρηθεί υπερφορτωμένο για όσο χρονικό διάστημα
ταξιδεύει σε χειμερινή ζώνη, ενώ κατά τη διάρκεια του
θέρους, σύμφωνα πάντα με τις ημερομηνίες που αναφέρονται στον Χάρτη, μπορεί ένα πλοίο να ταξιδεύει
σε Χειμερινή Εποχική Ζώνη και να είναι φορτωμένο
στη γραμμή φορτώσεως Θέρους. Γραμμή φορτώσεως Χειμώνα Βορείου Ατλαντικού για πλοία κάτω από
100 m, αλλά και για μεγαλύτερα σε μήκος όταν έχουν
φορτώσει ξυλεία θεωρείται όλη η Χειμερινή Εποχική
Ζώνη Ι Βορείου Ατλαντικού και η Χειμερινή Εποχική
Περιοχή Βορείου Ατλαντικού, δηλαδή ένα μέρος της
Χειμερινής Εποχικής Ζώνης ΙΙ Βορείου Ατλαντικού.
H γραμμή φορτώσεως WNA στην πραγματικότητα έχει προβλε�
φθεί όχι απλά γιατί οι καιρικές συνθήκες που συναντά ένα πλοίο
είναι σημαντικά χειρότερες απ’ ό,τι αν αυτό ταξίδευε σε θάλασσες
άλλων Ωκεανών με τα ίδια γεωγραφικά πλάτη, αλλά και επειδή
ο Βόρειος Ατλαντικός είναι μικρότερος και πιο περιορισμένος σε
μεγάλα πλάτη και επειδή ανατολικά και δυτικά υπάρχουν μεγάλα
εμπορικά λιμάνια, οπότε δεν παρέχεται η ευχέρεια στον Πλοίαρχο
για άλλες εναλλακτικές πορείες που θα μπορούσε να ακολουθή�
σει προς τον προορισμό του.

γ) Εποχικές Περιοχές. Υπάρχουν οι Εποχικές
Τροπικές Περιοχές (Seasonal Tropical Areas) στις
παρυφές της Τροπικής Ζώνης. Για τα πλοία που πλέουν στις Εποχικές Τροπικές Περιοχές, ανάλογα με
την εποχή και τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους που
αναφέρεται στον χάρτη, ισχύει η αντίστοιχη Τροπική
γραμμή φορτώσεως ή η αντίστοιχη γραμμή φορτώσεως Θέρους.
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Υπάρχουν επίσης οι Χειμερινές Εποχικές Περιοχές, όπως η Χειμερινή Εποχική Περιοχή Βορείου
Ατλαντικού και άλλες μεταξύ Χειμερινής Εποχικής
Ζώνης και ορισμένων ακτών, στις οποίες επικρατούν
άσχημες τοπικές καιρικές συνθήκες σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και γι’ αυτό έχουν οριοθετηθεί για την προστασία πλοίων με μήκος μικρότερο
των 100 m. Οι οριοθετημένες αυτές εποχικές περιοχές (σχ. 5.2ε) βρίσκονται στη Βόρεια Μαύρη Θάλασσα, στις Γαλλικές ακτές της Μεσογείου (Μιστράλ)
(βλ. Παράρτημα 3, πίν. 2), στη Βαλτική, στις ακτές
της Ρωσίας, στον Ειρηνικό Ωκεανό από Κορέα μέχρι
Βόρεια Ιαπωνία και στις βόρειες ακτές των ΗΠΑ και
του Καναδά στον Ατλαντικό Ωκεανό.
δ) Εποχικές περίοδοι. Οι εποχικές περίοδοι
(χρονικά όρια) συμπληρώνουν τη Χειμερινή Εποχική Ζώνη και τις οριοθετημένες Εποχικές περιοχές, οι
οποίες αναφέρονται στον χάρτη.
Για τα πλοία που πλέουν στις Χειμερινές Εποχικές Περιοχές ανάλογα με την εποχή και τη συγκεκριμένη περίοδο που αναφέρεται στον χάρτη ισχύει
η γραμμή φορτώσεως Χειμώνα ή η γραμμή φορτώσεως Θέρους.
Gulf of St. LawΟ κόλπος του Αγίου Λαυρεντίου (����������������
rence) στην ανατολική ακτή του Καναδά δυτικά της
νήσου Ne��������������������������������������
wfoundland����������������������������
, συμπεριλαμβάνεται στη Χειμερινή Εποχική Ζώνη ΙΙ Βορείου Ατλαντικού που
θεωρείται ζώνη χειμώνα από 1 Νοεμβρίου έως 31
Μαρτίου.
Εσωτερικά ύδατα (inland waters) μεγάλων
λιμνών για ποντοπόρα πλοία: Τα εσωτερικά ύδατα
στο ποτάμι St. Lawrence εξαιρούνται από τη ΔΣ για
τις Γραμμές Φορτώσεως.
Τα εσωτερικά ύδατα των Μεγάλων Λιμνών της Β. Αμερικής
αποτελούνται από την Εποχική Περιοχή στο ποτάμι του Αγίου
Λαυρεντίου, η οποία οριοθετείται δυτικά απ’ τη γραμμή που χα�
ράσσεται από το Cap des Rosiers μέχρι το West Point στο νησί
Anticosti, και δυτικά της γραμμής κατά μήκος του μεσημβρινού
του γεωγραφικού μήκους 63W, από το νησί Anticosti μέχρι τη
βόρεια ακτή (Quebec) του ποταμού St. Lawrence (αυτή η γραμμή
χωρίζει το γλυκό νερό και το θαλασσινό νερό στο ποτάμι του St.
Lawrence). Επιπροσθέτως η γέφυρα Victoria Bridge στο Montreal
του Καναδά οριοθετεί την North America Great Lakes zone, η
οποία αρχίζει από τη γέφυρα και συμπεριλαμβάνει τα νερά του
ποταμού St. Lawrence δυτικά του Montreal και τα νερά του St.
Lawrence seaway, που συνδέουν το ποτάμι με τις Μεγάλες Λί�
μνες: Ontario, Erie, Huron, Michigan και Superior.

Τήρηση κανονισμών: Η πλεύση υπερφορτωμένου πλοίου θεωρείται εγκληματική πράξη. Οι Αρχές
για να διαπιστώσουν αν το πλοίο δεν είναι υπερφορτωμένο ελέγχουν αν η ίσαλος εφάπτεται στην άνω
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όψη της Γραμμής Φορτώσεως της αντίστοιχης ζώνης
ή περιοχής, την ημερομηνία του απόπλου σε πυκνότητα 1,025 kg/l (αφού αφαιρεθεί το DWA), ασχέτως
κάμψεως. Αν υπάρχει μικρή κλίση, ελέγχουν τον
μέσο όρο των εξάλων της μέσης ή τον μέσο όρο των
βυθισμάτων της μέσης.
Αν λόγω ημερομηνίας αλλάζει η εποχική ζώνη
και συνεπώς και η γραμμή φορτώσεως, θα πρέπει
να εξεταστεί σοβαρά η δυνατότητα του απόπλου στην
κατάλληλη ημερομηνία, ώστε να ισχύει η πιο συμφέρουσα για το πλοίο γραμμή φορτώσεως.
Είναι υποχρεωτικό με τη συμπλήρωση της φορτώσεως και του Draught Survey να γίνεται η σχετική εγγραφή στο ημερολόγιο και να αναφέρονται με
ακρίβεια τα βυθίσματα πρύμης, πλώρης και μέσης
και των δύο πλευρών και η πυκνότητα του νερού του
προβλήτα.
Κάθε λιμάνι το οποίο βρίσκεται πάνω στη διαχωριστική γραμμή (στα όρια) δύο Ζωνών ή περιοχών
θεωρείται ότι βρίσκεται στη Ζώνη ή στην Περιοχή
από την οποία το πλοίο αποπλέει (φεύγει μετά την
παραμονή του) ή στη Ζώνη ή στην Περιοχή στην
οποία το πλοίο καταπλέει (πηγαίνει προς εκφόρτωση
ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο). Για παράδειγμα τα
λιμάνια Valparaiso στη Χιλή και Santos στη Βραζιλία
θεωρούνται ότι βρίσκονται στη διαχωριστική γραμμή
της Τροπικής και της Θερινής Ζώνης. Αν το πλοίο
φορτώνει στο Santos προς Abidjan στην Ακτή Ελεφαντοστού (Δ. Αφρική), θα φορτώσει μέχρι την Τροπική γραμμή φορτώσεως, ενώ αν ο προορισμός του
είναι το Cape Town, θα φορτώσει μέχρι τη γραμμή
φορτώσεως Θέρους. Αν από Cape Town κατευθύνεται προς το Santos ή έχει φθάσει στο Santos, θα πρέπει το βύθισμά του να είναι της γραμμής φορτώσεως
Θέρους μείον την κατανάλωση και όχι με βύθισμα
της γραμμής φορτώσεως Θέρους ή μεγαλύτερο.
Βύθισμα (draught ή draft): Βύθισμα πλοίου
ονομάζεται η κατακόρυφη απόσταση από τη βαθύτερη προεξοχή της τρόπιδας του πλοίου μέχρι την εξεταζόμενη ίσαλο επιφάνεια στην πλώρη, στην πρύμη
και στη μέση του πλοίου και διακρίνεται σε βύθισμα
πλώρης ή πρωραίο βύθισμα, βύθισμα πρύμης ή πρυμναίο βύθισμα και βύθισμα μέσης. Τα βυθίσματα είναι χαραγμένα σε έξι σημεία, τρία σε κάθε πλευρά
του σκάφους (δεξιά και αριστερά), επάνω στις λεγόμενες κλίμακες βυθισμάτων, οι οποίες δεν ταυτίζονται
πάντα με τις καθέτους (πλώρης, πρύμης, μέσης), γι’
αυτό και η ανάγνωση του βυθίσματος διορθώνεται,
όταν απαιτείται (βλ. Παράρτημα 8).
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Σχ. 5.2ε
Χάρτης ζωνών περιοχών και εποχικών περιόδων.
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Τα χαραγμένα βυθίσματα (draught marks ή draft
marks) βρίσκονται:
α) Κοντά στη στείρα (στο κοράκι) (stem) και όσο
πιο κοντά είναι πρακτικά δυνατόν στην πρωραία
κάθετο (πρωραία ορθία, Fore Perpendicular – FP,
fwd terminal) (π.χ. ορισμένα πολύ μεγάλα πλοία
όπως ULCCs έχουν τα βυθίσματα χαραγμένα και
κατάπλωρα κάτω από το πρωραίο όκιο της κουπαστής, το λεγόμενο όκιο του Παναμά). Τα βυθίσματα
βρίσκονται επίσης επάνω στις κλίμακες βυθισμάτων
πλώρης (forward draft scales) δεξιά και αριστερά.
β) Κοντά στο ποδόστημα (rudder post) και όσο
πιο κοντά είναι πρακτικά δυνατόν στην πρυμναία κάθετο (πρυμναία ορθία, Aft Perpendicular – AP) και
επάνω στις κλίμακες βυθισμάτων πρύμης (aft draft
scales) δεξιά και αριστερά, και
γ) όσο πιο κοντά είναι πρακτικά δυνατόν στην
κατακόρυφη νοητή γραμμή (μεσαία κάθετος, mid
of LBP, midship perpendicular ή πιο γνωστή ως
Midships Position – M.P.) από τη γραμμή καταστρώματος στο κέντρο του δίσκου ασφαλείας. Ο δίσκος
είναι χαραγμένος ακριβώς στο μέσον του πλοίου
και επάνω στις κλίμακες βυθισμάτων μέσης (draft
midships scales) δεξιά και αριστερά.
Πρυμναία Κάθετος (A.P.) είναι η κάθετος επί την (επίπεδο) τρόπιδα που διέρχεται από το ποδόστημα (άξονα του πηδαλίου). Η
πρυμναία κάθετος κατά τον Αγγλικό Νηογνώμονα (Lloyd’s Register)
βρίσκεται στην εξωτερική όψη του ποδοστήματος (skeg) της πρύμης
ή κατά τις διατάξεις άλλων νηογνωμόνων στην πρωραία όψη του
ποδοστήματος της πρύμης. Σε πλοία με ζυγοσταθμισμένο πηδάλιο
λαμβάνεται σ’ όλες τις περιπτώσεις σαν πρυμνιά κάθετος ο άξονας
του κορμού του πηδαλίου.
Πρωραία Κάθετος (F.P.) είναι η κάθετος επί την τρόπιδα που
διέρχεται από το σημείο της τομής (προκλίνουσας) στείρας (η
προς πρώρα προέκταση της τρόπιδας, η οποία αναφέρεται και ως
ποδόστημα της πλώρης, κοράκι) και της άνω ακμής της εμφόρτου
ισάλου. Η πρωραία κάθετος στην ίσαλο κατασκευής (έμφορτος ίσα�
λος, ανώτατη έμφορτος ίσαλος γραμμή υποδιαιρέσεως) κατά τον
LR βρίσκεται στην εξωτερική όψη του περιγράμματος της πλώρης
(πρωραία όψη της στείρας) ή κατ’ άλλους νηογνώμονες, στην πρυ�
μναία όψη της στείρας.

Τα βυθίσματα πρέπει να είναι ευδιάκριτα, μόνιμα
χαραγμένα και βαμμένα όπως και οι γραμμές φορτώσεως, δηλαδή με ανοικτό χρώμα πάνω στο σκούρο φόντο του σκάφους ή το αντίθετο. Tα βυθίσματα,
και ειδικά της μέσης, πρέπει να διαβάζονται με μεγά1

λη ακρίβεια και στις δύο πλευρές, είτε πρόκειται για
μεγάλο, είτε για μικρό πλοίο. Ειδικά στα μεγάλα και
πλατιά πλοία, μικρή κλίση που πιθανόν να μην γίνει
αντιληπτή, αυξάνει πολύ το βύθισμα της μέσης της
πλευράς της κλίσεως.
Η ανάγνωση των βυθισμάτων της πλώρης και
της πρύμης λόγω της καμπυλότητας του πλοίου δεν
είναι εύκολη, ενώ η ανάγνωση των βυθισμάτων της
μέσης είναι πολύ πιο εύκολη, επειδή το εξωτερικό
περίβλημα στη μέση είναι επίπεδο. Υπάρχει όμως
πάντα η περίπτωση του κυματισμού ή άλλες αιτίες
που και στη μέση μπορεί να παρουσιαστεί δυσκολία
στην ανάγνωση των βυθισμάτων. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει στο πλοίο, ειδικά αν αυτό φορτώνει
σε αγκυροβόλια, ένα αξιόπιστο σύστημα ενδείξεως
βυθισμάτων.
Τα βυθίσματα μέσης, πλώρης και πρύμης στα
περισσότερα πλοία είναι χαραγμένα μόνο σε μέτρα,
υπάρχουν όμως πλοία που έχουν χαραγμένα στις κλίμακες βυθισμάτων πόδια αντί για μέτρα ή και τα δύο.
Χάραξη βυθισμάτων σε μέτρα: Υπάρχουν
πολλοί άλλοι τρόποι χαράξεως των βυθισμάτων σε
μέτρα, αλλά όλοι είναι παρόμοιοι και εύκολα κατανοητοί [σχ. 5.2στ(α)]. Ο βασικός τρόπος χαράξεως
βυθισμάτων είναι αυτός στο σχήμα 5.2στ(β). Το
κάθε μέτρο είναι χαραγμένο στην αντίστοιχη κλίμακα με τον αριθμό του και ακριβώς δίπλα και δεξιά
του αριθμού να αναγράφεται το κεφαλαίο γράμμα
Μ (Metres). Στο μεσοδιάστημα από τους χαραγμένους αριθμούς των μέτρων χαράσσονται τα εκατοστά ανά διαστήματα 20 cm, που ουσιαστικά ορίζουν
την απόσταση μεταξύ των μέτρων ανά 10 cm, αφού
ο κάθε αριθμός έχει ύψος 10 cm π.χ. 11 Μ1 που αντιπροσωπεύει τα 11 m και 00 cm, πιο πάνω 20 ή 2, πιο
πάνω 40 ή 4, πιο πάνω 60 ή 6, πιο πάνω 80 ή 8 και
πάνω από το 80 χαράσσεται πάλι το αμέσως επόμενο μέτρο π.χ. 12 Μ (12 m και 00 cm). Από μέτρο σε
μέτρο οι ίδιοι αριθμοί 20, 40, 60, 80 αντιπροσωπεύουν τα εκατοστά του μέτρου που βρίσκεται κάτω απ’
αυτόν [σχ. 5.2στ(γ)]. Με όποιον τρόπο και αν είναι
χαραγμένα τα βυθίσματα στις κανονικές κλίμακες βυθισμάτων, όσο μέγεθος και αν φαίνεται πως έχουν,
ο κάθε αριθμός θα αντιπροσωπεύει πάντα 10 cm και
8 cm πλάτος, η δε απόσταση του κενού από την άνω

 πάρχει περίπτωση ο αριθμός των μέτρων να είναι μεγάλος (π.χ. ύψος 20 cm) ώστε να διακρίνεται από μακριά, και το γράμμα Μ
Υ
που προσδιορίζει τη μονάδα του αριθμού να έχει μέγεθος 10 cm, ώστε να γίνεται σ’ αυτό η ανάγνωση των εκατοστών 0 έως 10 cm
[σχ. 5.2στ(α)].
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όψη του αριθμού μέχρι την κάτω όψη του παραπάνω αριθμού θα αντιπροσωπεύει επίσης 10 cm. Οι
αριθμοί μαρκάρονται πάντα με πάχος γραμμής 2 cm.
Ο τρόπος γραφής του αριθμού είναι τέτοιος, ώστε ο
αριθμός να μπορεί να χωριστεί σε 5 μέρη, 2 cm το
κάθε μέρος απ’ την κάτω μέχρι την πάνω ακμή του
αριθμού, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εύκολα η ανάγνωση του κάθε αριθμού βυθίσματος.
Χάραξη βυθισμάτων σε πόδια: Όταν οι αριθμοί των βυθισμάτων αντιστοιχούν σε πόδια (feet)1

(παραδοσιακό αγγλικό σύστημα γραφής), τότε ο
κάθε αριθμός αντιπροσωπεύει 6 ίντσες και η απόσταση μεταξύ των αριθμών είναι επίσης 6 ίντσες. Η
απόσταση δηλαδή από την κάτω όψη του αριθμού
π.χ. 27 πόδια (ή 8,2296 m), μέχρι την κάτω όψη του
πιο πάνω από αυτόν αριθμού π.χ. 28 πόδια (ή 8,5344
m), αντιπροσωπεύει 12 ίντσες (ένα πόδι) (σχ. 5.2ζ).
Μερικές φορές όταν τα βυθίσματα είναι χαραγμένα
με το αγγλικό σύστημα οι αριθμοί είναι Λατινικοί,
δηλαδή, ΧΧVII για το 27, ΧΧVIII για το 28 κ.λπ..
11,95 m
11,85 m
11,75 m
11,65 m
11,55 m
11,45 m
11,35 m
11,25 m

(α)
11,95 m

8

11,85 m
11,75 m

6

11,65 m
11,55 m

4

11,45 m
11,35 m

2

11,25 m

8

11,9 m
11,8 m
11,7 m
11,6 m
11,5 m
11,4 m
11,3 m

11,8 m
11,7 m

6

11,6 m
11,5 m

4

11,4 m
11,3 m

2

28

(β)

11,9 m

27

11,2 m

6"
6"
Χαραγµένο
βύθισµα
27 ποδιών

Σχ. 5.2ζ
Βυθίσματα στο αγγλικό σύστημα.

11,2 m

(γ)

Σχ. 5.2στ
Βυθίσματα στο μετρικό σύστημα.

1

 πιο σημαντική και ευρύτατα διαδεδομένη μονάδα μήκους των αρχαίων Ελλήνων ήταν το στάδιο, ίσο με το μήκος ενός αθλητικού
Η
σταδίου (600 πόδια). Βασική μονάδα ήταν ο «πους» (πόδι) ο οποίος διέφερε από τόπο σε τόπο (πόλη-κράτος). Πήρε το όνομά
του από το μήκος του άκρου του ποδιού άρτιου ανδρός. Αργότερα και οι Άγγλοι χρησιμοποίησαν αυτή τη μονάδα, δηλαδή το πόδι
(foot) ίσο με 30,48 cm.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ

6.1 Εφαρμογή.
Η ανάγκη για διεθνή ρύθμιση της μεταφοράς με
πλοία (διά θαλάσσης) εμπορευμάτων που έχουν επικίνδυνες ιδιότητες, επισημάνθηκε από το 1929 στο
Διεθνές Συνέδριο για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, το οποίο συνέστησε ότι οι
κανόνες σχετικά με το θέμα αυτό θα πρέπει να έχουν
διεθνή απήχηση. Η κατάταξη (ταξινόμηση) των επικίνδυνων εμπορευμάτων και κάποιες από τις γενικές διατάξεις σχετικά με τη μεταφορά τους με πλοία
εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη για την Ασφάλεια της
Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1948. Αυτή η
διάσκεψη συνέστησε να πραγματοποιηθεί μελέτη με
αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη διεθνών κανονισμών. Η ανάπτυξη του σημερινού Διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα (Μεταφοράς Συσκευασμένων) Επι�������������������������������
Maritime Dangerκίνδυνων Αγαθών (International
ous Goods Code – IMDG Code) χρονολογείται από
τη Διάσκεψη SOLAS του 1960, η οποία συνέστησε
ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν έναν
ενιαίο διεθνή κώδικα για τη μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων διά θαλάσσης για να συμπληρώνουν
τους κανονισμούς που περιλαμβάνονται στη ΔΣ
SOLAS. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη του 1960, πρότεινε πως ο κώδικας θα πρέπει να
καλύπτει θέματα όπως η συσκευασία, η μεταφορά
εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) και η στοιβασία τους
με ιδιαίτερη αναφορά στον διαχωρισμό-απομόνωση
των μη-συμβατών μεταξύ τους ουσιών. Το 1961 μια
ομάδα εργασίας της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ άρχισε την προετοιμασία του κώδικα, σε
στενή συνεργασία με την επιτροπή εμπειρογνωμόνων
των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων, η οποία είχε ήδη θεσπίσει σε έκθεση
του 1956 ελάχιστες απαιτήσεις για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με όλους τους τρόπους μεταφοράς. Ο IMDG εγκρίθηκε από την τέταρτη συνέλευση του ΙΜΟ, το 1965. Ο Κώδικας IMDG μετά την
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έγκρισή του και την πρώτη του έκδοση έχει υποστεί
διάφορες τροποποιήσεις τόσο στην εμφάνιση όσο και
στο περιεχόμενο, προκειμένου να συμβαδίσει με τις
συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της βιομηχανίας.
Τελικά ο Κώδικας IMDG πέτυχε να έχει αποτελεσματική εφαρμογή παγκοσμίως στη μεταφορά των
επικίνδυνων για διαφόρους λόγους αγαθών που μεταφέρονται συσκευασμένα κυρίως διά θαλάσσης. Τα
επικίνδυνα αγαθά επειδή μεταφέρονται ως φορτίο με
ναύλο ονομάζονται και επικίνδυνα φορτία (Ε.Φ.).
Αν και οι τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο VII της
ΔΣ SOLAS «Carriage of Dangerous Goods» που
εγκρίθηκε το 2002 έκανε τον Κώδικα IMDG υποχρεωτικό από την 1η Ιανουαρίου 2004, υπήρχαν
κεφάλαια που δεν ήταν υποχρεωτικά. Από την 1η
Ιανουαρίου 2014 όμως ο Κώδικας IMDG εκδόσεως 2012 είναι πλέον υποχρεωτικός και οι διατάξεις του εφαρμόζονται σε όλα τα πλοία τα οποία
υπάγονται στους κανονισμούς της ΔΣ SOLAS ’74,
όπως έχει τροποποιηθεί, και μεταφέρουν επικίνδυνα
εμπορεύματα, όπως αυτά ορίζονται από τη ΔΣ. Ο
Κώδικας IMDG ρυθμίζει τη μεταφορά Ε.Φ. για να
αποτρέψει, όσο αυτό είναι δυνατόν, τραυματισμούς
σε ανθρώπους ή ζημιές στα πλοία και στα φορτία
τους. Επίσης ρυθμίζει τους θαλάσσιους ρυπαντές με
σκοπό κυρίως να αποτρέψει τη ρύπανση στη θάλασσα ή στο περιβάλλον. Στόχος του κώδικα είναι να
ενισχύσει την ασφαλή μεταφορά Ε.Φ., ενώ παράλληλα να διευκολύνει την ελεύθερη απεριόριστη μετακίνησή τους. Ο Κώδικας IMDG καλύπτει θέματα
όπως την ασφαλή συσκευασία, τη στοιβασία και τον
διαχωρισμό των Ε.Φ. και κάνει ειδική μνεία στην
κατάταξη και στη σήμανση.
Οι αξιωματικοί που εργάζονται σε πλοία που μεταφέρουν Ε.Φ. είναι υποχρεωμένοι να έχουν περάσει ειδική εκπαίδευση και να γνωρίζουν πώς θα χειρίζονται τον Κώδικα IMDG και πώς θα εφαρμόσουν
τις διατάξεις του.
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Σκοπός της εκπαιδεύσεως είναι:
α) Η ενημέρωση για την σωστή διαχείριση των
Ε.Φ..
β) Η αναγνώριση των Ε.Φ. και των σχετικών κινδύνων.
γ) Η ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας
των εργαζομένων, και
δ) η ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος.
Η κάθε εταιρεία στον τομέα της μεταφοράς των
Ε.Φ., εκτός από την εκπαίδευση του προσωπικού της
πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη�������������
������������
του κυκλώματος. Είναι γεγονός πως όλο το κύκλωμα της μεταφοράς των Ε.Φ., όπως και σε πολλές άλλες συναλλαγές
στη ναυτιλία, βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Αν και η
εκπαίδευση1 και η πρακτική εξασφαλίζει κατά ένα μεγάλο ποσοστό πως η ροή μέσω του κυκλώματος που
ακολουθούν τα Ε.Φ. θα είναι ομαλή χωρίς δυσάρεστα συμβάντα, είναι αλήθεια πως ο πλοίαρχος και οι
αξιωματικοί του πλοίου δεν γνωρίζουν π.χ. τι περιέχει
πραγματικά ένα Ε/Κ (ή μια ειδική συσκευασία) ούτε
πώς έχουν στοιβαχθεί και ασφαλιστεί μέσα σ’ αυτό
τα Ε.Φ.. Όμως εμπιστεύονται τον φορτωτή (shipper)
και βασίζονται καλή τη πίστη πως όλα έχουν γίνει
σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς. Ο
φορτωτής εμπιστεύεται τον πράκτορα που προωθεί τα
εμπορεύματα και τελικά τον μεταφορέα (carrier), το
πλοίο, τον πλοίαρχο και τους αξιωματικούς ότι θα παραδώσουν τα εμπορεύματα εγκαίρως και στην κατάσταση που φορτώθηκαν χρησιμοποιώντας τα συνοδευτικά έγγραφα. Ο πράκτορας (agent) που προωθεί
τα εμπορεύματα εμπιστεύεται τον αποστολέα, δηλαδή τον φορτωτή, πως έχει δηλώσει σωστά τα επικίνδυνα εμπορεύματα, έχει βάλει τις σωστές ετικέτες και
τα έχει συσκευάσει σωστά. Εμπιστεύεται επίσης τον
πλοίαρχο και τους αξιωματικούς του πλοίου πως θα
κάνουν ό,τι προβλέπουν οι κανονισμοί σύμφωνα με
το εμπόρευμα που μεταφέρουν.
Το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν, ο πλοίαρχος
και οι αξιωματικοί του πλοίου αλλά και όσοι έχουν
αναλάβει τον σχεδιασμό για τη φόρτωση (στοιβασία
και διαχωρισμό-απομόνωση) των Ε.Φ. στο πλοίο, είναι να εφαρμόζουν τον Κώδικα IMDG. Έτσι ο πλοίαρχος και οι αξιωματικοί, γνωρίζοντας τους κινδύνους
που περιέχουν τα Ε.Φ. που θα μεταφέρουν, θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Αν όμως δεν είναι γνω1

Σχ. 6.1
Φωτιά σε εμπορευματοκιβώτια με επικίνδυνα φορτία.

στά τα Ε.Φ. και οι κίνδυνοι που αυτά εγκυμονούν ή
δεν είναι γνωστές οι διατάξεις του Κώδικα IMDG και
οι κανονισμοί της ΔΣ SOLAS ’74, όπως έχει τροποποιηθεί, δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε διαρροή,
σε πυρκαγιά (σχ. 6.1), σε λάθος διαδικασία που θα
πρέπει να ακολουθηθεί στην έκτακτη ανάγκη που τυχόν να παρουσιαστεί, και πολύ πιθανόν σε μια μεγάλη καταστροφή εν πλω με πιθανή και την απώλεια
ανθρώπινων ζωών.
Έχει διαπιστωθεί πως πολλά από τα ατυχήματα στα
πλοία που μεταφέρουν Ε.Φ. προέρχονται από λάθη
στα συνοδευτικά έγγραφα, και συχνά από εσκεμμένη
ψεύτικη καταχώριση στοιχείων από τους φορτωτές.
Δυστυχώς για πολλούς λόγους, δεν δηλώνονται πάντα όλα τα Ε.Φ. ή δεν συσκευάζονται σωστά ή/και
μέσα στα Ε/Κ δεν στοιβάζονται και δεν ασφαλίζονται
σωστά. Πάντως μπορεί να γίνει δειγματοληπτικός
έλεγχος σε Ε/Κ που ανήκει σε φορτωτή για τον
οποίο δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Αν ανοιχθεί το
Ε/Κ για έλεγχο θα πρέπει να αλλάξουν τα έγγραφα
καταλλήλως και να σημειωθούν με λεπτομέρεια τα
νέα σφραγίσματα (στοιχεία νέας σφραγίδας) (seals).
Είναι φανερό πως όταν στο κύκλωμα της μεταφοράς Ε.Φ. εφαρμόζονται οι διατάξεις και οι κανονισμοί,
εκατομμύρια ταξίδια με Ε.Φ. θα πραγματοποιούνται
καθημερινά χωρίς δυσάρεστα συμβάντα.
6.2 Κατάταξη επικίνδυνων φορτίων.
Ως επικίνδυνα φορτία (ή αγαθά ή είδη ή εμπορεύματα στερεά-υγρά-αέρια) (Dangerous goods ή

 πό την 1η Ιανουαρίου 2010 η εκπαίδευση έγινε υποχρεωτική και για όσους εργάζονται στη στεριά και χειρίζονται Ε.Φ. που πρόκειΑ
ται να μεταφερθούν διά θαλάσσης, έστω και αν αυτό δεν γίνεται καθημερινά.
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HAZMATS1) νοούνται οι ουσίες, τα υλικά και τα αντικείμενα που καλύπτονται από τον Κώδικα IMDG.
Ως συσκευασμένη μορφή (Packaged form) νοείται η μορφή της θωρακισμένης συσκευασίας που
καθορίζεται από τον Κώδικα IMDG.
Κατάταξη των Ε.Φ. από τον Κώδικα IMDG: Η
κατάταξη (ταξινόμηση) των επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε συσκευασμένη μορφή έχει
γίνει από τον ΙΜΟ και βασίζεται στον διεθνή χαρακτηρισμό UN (αριθμός UN)2 και τον άμεσο φυσικό
ή χημικό κίνδυνο που επηρεάζει τη ζωή, την υγεία,
το πλοίο, τη θαλάσσια ρύπανση ή το περιβάλλον. Η
κατάταξη που αναφέρεται στον κώδικα έχει γίνει σε
9 βασικές ΚΛΑΣΕΙΣ (CLASSES), που δείχνουν σε
γενική περιγραφή ποια επικίνδυνα φορτία συμπεριλαμβάνουν και την πραγματική πηγή κινδύνου,
αλλά και σε άλλες Υποδιαιρέσεις (διαχωρισμούς)
(divisions) ή και σε ανεξάρτητες Κλάσεις (Κλάσεις
ως Υποδιαιρέσεις που υπάγονται στην ίδια βασική
Κλάση). Οι Υποδιαιρέσεις/ανεξάρτητες Κλάσεις σύμφωνα με τον Ελληνικό κανονισμό ονομάζονται και
αυτές «Κλάσεις» ή σε ορισμένα έγγραφα αναφέρονται και ως «Υποκλάσεις».
Η αριθμητική σειρά από το 1 έως το 9 των Κλάσεων δεν έχει καμία σχέση με τον βαθμό επικινδυνότητας. Η κατάταξη έχει γίνει σύμφωνα με τη
SOLAS, Chapter VII, Part A, τον Κώδικα IMDG
και τον Κώδικα IMSBC. Παρακάτω δίδεται η απλή
κατάταξη που αναφέρεται στην εισαγωγή του κώδικα, οι γενικοί κίνδυνοι για κάθε μία κλάση και ορισμένα παραδείγματα φορτίων.
Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες ή αντικείμενα (στερεά ή υγρά) (���������������������������������������
explosive substances or articles�������
). (Ουσίες εκρηκτικές είναι π.χ. η Diethyleneglycol
����������������������
dinitrate. Αντικείμενα εκρηκτικά είναι π.χ. τα καψούλια
όπλων, η πυρίτιδα, τα φυσίγγια, τα βεγγαλικά).
Division 1.1: Ουσίες και αντικείμενα με κίνδυνο

(subμαζικής εκρήξεως3 στο σημείο φορτώσεως �����
stances and articles which have a mass explosion
hazard)������������������������������������������
(π.χ. εκρηκτικές βόμβες παραγωγής πρακτικού αποτελέσματος).
Division 1.2: Ουσίες και αντικείμενα με κίνδυνο
εκτοξεύσεως/προώσεως (Substances and articles
which have a projection hazard but not a mass explosion hazard) με πυροτεχνικό αποτέλεσμα από το
σημείο στοιβασίας τους. Ουσίες με κίνδυνο ανατινάξεως όχι όμως με σοβαρά εκρηκτικά αποτελέσματα,
όπως είναι ο κίνδυνος εκρήξεως της μάζας τους (μαζικής εκρήξεως).
Division 1.3: Ουσίες και αντικείμενα με κίνδυνο
πυρκαγιάς και μικρότερο κίνδυνο εκρήξεως ή μικρότερο κίνδυνο ανατινάξεως ή και τα δύο αλλά χωρίς
κίνδυνο μαζικής εκρήξεως ή ανατινάξεως ����������
(Substances and articles which have a fire hazard and either a
minor blast hazard or a minor projection hazard or
both, but not a mass explosion hazard).
Division 1.4: Ουσίες και αντικείμενα που δεν
παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο (Substances and
articles which present no significant hazard)4. Αυτή
η υποκλάση περιλαμβάνει είδη που παρουσιάζουν
μικρό μόνο κίνδυνο, σε περίπτωση εναύσεως ή ενεργοποιήσεώς τους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
Τα αποτελέσματα των αντιδράσεων αυτών περιορίζονται κυρίως μέσα στον χώρο συσκευασίας και συνήθως δεν προκαλούν εκτίναξη μεγάλων τεμαχίων ή σε
μεγάλη απόσταση. Πυρκαγιά έξω από τον χώρο της
συσκευασίας πρακτικά δεν προκαλεί μαζική έκρηξη
ολόκληρου του περιεχομένου της συσκευασίας.
Division 1.5: Ουσίες που δεν είναι χημικά ευαίσθητες, αλλά παρουσιάζουν την πιθανότητα κινδύνου εκρήξεως της μάζας τους (Very
����������������������
insensitive substances which have a mass explosion hazard). Οι
ουσίες αυτές έχουν πολύ μικρή πιθανότητα ενεργοποιήσεως ή μεταβάσεως από την καύση στην έκρηξη

1

 αμερικανικός όρος «HAZMATS» (Hazardous Materials) χρησιμοποιείται και αντί του όρου «Dangerous Goods». H λέξη
O
«Hazardous» είναι συνώνυμη της λέξεως «Dangerous» και χρησιμοποιείται όχι μόνο για τα συσκευασμένα φορτία, αλλά και για στερεά χύδην φορτία. Hazardous Materials και Dangerous Goods είναι το ίδιο πράγμα.
2
Αριθμός UN: Είναι ο τετραψήφιος αριθμός που δίνεται από την επιτροπή του Ο.Η.Ε., ο οποίος αποτελεί την ταυτότητα μιας ουσίας
ή μιας συγκεκριμένης ομάδας ουσιών και αναφέρεται σε όλα τα έγγραφα του φορτίου. Ο αριθμός UN προσδιορίζει το είδος και τη
σύνθεση του κινδύνου.
3
Μαζική έκρηξη είναι η έκρηξη που επηρεάζει σχεδόν ολόκληρη τη γόμωση του εκρηκτικού ακαριαία.
4
Τα εκρηκτικά της υποκλάσεως 1.4 είναι της ομάδας συμβατότητας (compatibility group) S. Η συσκευασία τους πρέπει να είναι τέτοια
ώστε οποιεσδήποτε επικίνδυνες επιπτώσεις προκύπτουν από κάποια τυχαία λειτουργία, να περιορίζονται μέσα στη συσκευασία. Αν
η συσκευασία αλλοιωθεί από φωτιά, όλα τα αποτελέσματα εκρήξεως ή ανατινάξεως θα πρέπει να περιορίζονται σε βαθμό που δεν
θα δυσχεραίνουν σημαντικά την πυρόσβεση ή άλλες προσπάθειες αντιμετωπίσεως της καταστάσεως έκτακτης ανάγκης στην άμεση
γειτνίαση της συσκευασίας.

Metafora_Fortion.indb 92

13/1/2016 2:26:34 μμ

93
κάτω από κανονικές συνθήκες μεταφοράς.
Division 1.6: Αντικείμενα που δεν είναι καθόλου
χημικά ευαίσθητα για πυρκαγιά και δεν εγκυμονούν
κίνδυνο εκρήξεως της μάζας τους (μαζικής εκρήξεως)(extremely insensitive articles which do not
have a mass explosion hazard).
Κλάση 2: Αέρια (gases) (π.χ. άζωτο, αμμωνία,
βουτάνιο, προπάνιο κ.ά.), μόνιμα, υγροποιημένα
υπό πίεση, διαλυμένα υπό πίεση, υγροποιημένα σε
χαμηλή θερμοκρασία.
Class 2.1: Εύφλεκτα αέρια (flammable gases).
Class 2.2: Μη-εύφλεκτα, μη-τοξικά αέρια (nonflammable, non-toxic gases).
Class 2.3: Δηλητηριώδη αέρια (τοξικά αέρια)
(toxic gases).
Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά (flammable liquids).
Η κλάση 3 συμπεριλαμβάνει:
– Εύφλεκτα υγρά ή μείγματα υγρών ή υγρά που
περιέχουν στερεά διαλυμένα ή διασκορπισμένα
(π.χ. χρώματα, βερνίκια, λάκες, βενζίνη, κηροζίνη κ.ά.), τα οποία αναδύουν εύφλεκτους ατμούς
σε θερμοκρασία 60οC και κάτω (σε δοκιμή κλειστού δοχείου που αντιστοιχεί σε 65,6οC ανοικτού δοχείου), η οποία αναφέρεται ως σημείο
αναφλέξεως (flashpoint). Συμπεριλαμβάνονται
υγρά που προσφέρονται για μεταφορά σε θερμοκρασίες στο σημείο αναφλέξεώς τους και πάνω,
και ουσίες που μεταφέρονται ή προσφέρονται
για μεταφορά σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες σε
υγρή μορφή, οι οποίες αναδύουν εύφλεκτους
ατμούς σε θερμοκρασίες ίσες ή μικρότερες της
μέγιστης θερμοκρασίας μεταφοράς.
– Απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά υγρά, τα οποία
είναι διαλυμένα ή διασκορπισμένα σε νερό ή σε
άλλη υγρή ουσία και ως ομογενές υγρό εμποδίζουν τις εκρηκτικές ιδιότητες του αρχικού.
Κλάση 4: Εύφλεκτα στερεά, στερεές ουσίες που
αναφλέγονται χωρίς πηγή αναφλέξεως, ή που στην
επαφή τους με το νερό αναδύουν εύφλεκτα αέρια
(Flammable solids; substances liable to spontaneous combustion; substances which, in contact with
water, emit flammable gases).
Class 4.1: Εύφλεκτα εύκαυστα στερεά (�������
Flammable solids, self-reactive substances and desensitized
explosives) (π.χ. λιγνίτης, σανός, πριονίδι), που
έχουν την κοινή ιδιότητα να αναφλέγονται ευχερώς
αυτοαντιδρώντα, όπως και απευαισθητοποιημένα

1

εκρηκτικά που εκρήγνυνται εύκολα και καίγονται
ταχέως από εξωτερική αιτία, π.χ. σπινθήρας, τριβή
ή φλόγα.
Class 4.2: Ουσίες που είναι υποκείμενες σε αυτανάφλεξη/αυθόρμητη καύση (Substances liable to
spontaneous combustion). Οι ουσίες της κλάσεως
αυτής π.χ. φώσφορος, ρητίνες, κατάλοιπα πετρελαίου
κ.λπ. έχουν την ιδιότητα να υπόκεινται σε αυθόρμητη
θέρμανση όταν έλθουν σε επαφή με τον αέρα και ουσίες που αυξάνουν τη θερμοκρασία, η οποία μπορεί
να οδηγήσει σε αυτόματη πλήρη ή ατελή καύση.
Class 4.3: Ουσίες που εκλύουν εύφλεκτα αέρια
όταν υγρανθούν (διαβραχούν) (substances which,
in contact with water, emit flammable gases). Με τη
θερμοκρασία της αντιδράσεως είναι δυνατή η έναρξη πυρκαγιάς (π.χ. κάλιο, νάτριο, ασβέστιο κ.λπ.).
Κλάση 5: Οξειδωτικές ουσίες και οργανικά υπεροξείδια ����������������������������������������
(Oxidizing substances and organic peroxides).
Class 5.1: Οξειδωτικές ουσίες (oxidizing
���������������
substances) που
����������������������������������������
περιλαμβάνουν γενικά ανόργανες χημικές ουσίες (π.χ. νιτρικό αμμώνιο και λιπάσματά του).
Class 5.2: Οργανικά υπεροξείδια (������������
organic peroxides). �����������������������������������������
Οι περισσότερες απ’ τις ουσίες της κλάσεως αυτής είναι καύσιμα υλικά και είναι δυνατόν να
ενεργούν ως οξειδωτικά υλικά, να υπόκεινται σε διάσπαση και να προκαλούν επικίνδυνες αντιδράσεις
με άλλες ουσίες. Οι πιο πολλές από τις ουσίες της
κλάσεως αυτής καίγονται ταχύτατα και είναι ευαίσθητες σε καύση ή τριβή (π.χ. υπεροξείδιο διτριτοταγούς βουτυλίου κ.λπ.).
Κλάση 6: Τοξικές και μολυσματικές ουσίες (toxic
and infectious substances), που μπορούν να προκαλέσουν τον θάνατο ή σοβαρό πρόβλημα υγείας όταν
εισέλθουν στον οργανισμό με κατάποση, εισπνοή ή
επαφή με το δέρμα και μολυσματικές ουσίες που περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς.
Class 6.1: Τοξικές ουσίες (toxic substances)
(π.χ. υδροκυανικό οξύ, ενώσεις αρσενικού, υδραργύρου κ.λπ.).
Class 6.21: Μολυσματικές ουσίες (infectious
substances) που περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς (βακτηρίδια), οι οποίοι είναι φορείς διαφόρων ασθενειών (π.χ. εντόσθια, κοπριά, περιττώματα
κ.λπ.).
Κλάση 7 1: Ραδιενεργό υλικό (radioactive
������������������
material), που περιέχει ραδιονουκλίδια (άτομα με ασταθή

Η Κλάση 6.2 και η Κλάση 7 δεν καλύπτονται από τη SOLAS Reg. II-2/19.
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πυρήνα), στα οποία η συγκέντρωση και η συνολική
δραστηριότητα στο φορτίο υπερβαίνει τα όρια που
ορίζει ο Κώδικας (περιοριστική μεταφορά).
���������������
subΚλάση 8: Διαβρωτικές ουσίες (corrosive
stances). Τις συναντάμε γενικά σε στερεή ή σε υγρή
μορφή. Στην αρχική τους κατάσταση έχουν την κοινή ιδιότητα να είναι σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ικανές να προκαλούν βλάβη στους ζώντες ιστούς.
Η διαρροή μιας τέτοιας ουσίας (π.χ. θειικό οξύ, νιτρικό οξύ, καυστική σόδα) απ’ το μέσο συσκευασίας
της μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για το υπόλοιπο
φορτίο του πλοίου.
Κλάση 9: Διάφορες ουσίες και αντικείμενα που
δεν θεωρούνται βέβαια ακίνδυνα, αλλά για διάφορους λόγους δεν μπορούν να καταταγούν στις προηγούμενες κατηγορίες (Miscellaneous dangerous
substances and articles). Περιλαμβάνεται δηλαδή
κάθε άλλη ουσία ή αντικείμενο για το οποίο η πείρα
απέδειξε ή μπορεί να αποδείξει ότι έχει επικίνδυνα
χαρακτηριστικά, ώστε πρέπει να εφαρμόζονται γι’
αυτό οι διατάξεις του Μέρους αυτού [π.χ. αμίαντος,
PCBs (κλοφέν), συσκευές με κλοφέν, κ.λπ.]. Κατά
το άρθρο 3 του Π.Δ. 405/1996 στην Κλάση 9 ανήκουν: (α) τα είδη που παρουσιάζουν κίνδυνο και
δεν μπορούν να περιληφθούν στις προηγούμενες
κλάσεις, (β) τα υγρά που μεταφέρονται σε θερμοκρασία 100οC και πάνω, (γ) τα στερεά που μεταφέρονται σε θερμοκρασίες 240οC και πάνω και (δ) ουσίες που δεν αφορούν στο κεφάλαιο VII/A της ΔΣ
SOLAS 741 και αφορούν στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΔΣ
MARPOL 73/782.
Επίσης υπάρχει η Κλάση ΜΗΒ (Class MHBMaterials hazardous only in bulk): Η κλάση ΜΗΒ
αφόρα στα υλικά τα οποία όταν μεταφέρονται χύδην
μπορεί να δημιουργήσουν χημικούς κινδύνους, διαφορετικούς απ’ αυτούς που δημιουργούν τα υλι-

κά που ταξινομούνται ως επικίνδυνα στον Κώδικα
IMDG. Για παράδειγμα σ’ αυτήν την κλάση θεωρούνται ότι ανήκουν:
α) Τα χύδην υλικά που μειώνουν την περιεκτικότητα σε οξυγόνο στους χώρους φορτίου, και
β) τα χύδην υλικά που υπόκεινται σε αυτόματη
θέρμανση ή που καθίστανται επικίνδυνα όταν βραχούν.
Επί πλέον υπάρχουν και οι ουσίες Marine Pollutants (Θαλάσσιοι Ρυπαντές), δηλαδή ουσίες που
υπόκεινται στις διατάξεις του Παραρτήματος III της
συμβάσεως MARPOL 73/78, όπως τροποποιήθηκε. Οι περιβαλλοντικά επικίνδυνες ουσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υγρές ή στερεές ουσίες ρυπογόνες για το θαλάσσιο περιβάλλον και διαλύματα
και μείγματα τέτοιων ουσιών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα).
Ουσίες Marine Pollutants είναι τα χημικά στοιχεία
και οι ενώσεις τους σε φυσική κατάσταση ή όπως
παράγονται από οποιαδήποτε παραγωγική κατεργασία, συμπεριλαμβανομένου κάθε προσθέτου που
είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της σταθερότητας
του προϊόντος. Επίσης είναι οι τυχόν ακαθαρσίες οι
οποίες απορρέουν από την επεξεργασία που χρησιμοποιείται και μπορεί να διαχωριστεί, χωρίς αυτές
να επηρεάσουν τη σταθερότητα της ουσίας.
6.3 Σ
 υσκευασία επικίνδυνων φορτίων.
Η συσκευασία (packing)3 θα πρέπει να είναι
επαρκής για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για
το θαλάσσιο περιβάλλον, έχοντας υπόψη το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ένα μεγάλο μέρος του Κώδικα IMDG αφορά στις προδιαγραφές της κάθε συσκευασίας. Χαρακτηριστικά ο κώδικας αναφέρει:
«Τα επικίνδυνα εμπορεύματα θα πρέπει να είναι συ-

1

Η ΔΣ SOLAS 74 όπως τροποποιήθηκε, περιέχει στο κεφάλαιο VII (περί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων), τις υποχρεωτικές διατάξεις που διέπουν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε συσκευασμένη μορφή ή σε στερεή μορφή χύδην. Η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων απαγορεύεται, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου VII, οι οποίες
ενισχύθηκαν από τον Κώδικα IMDG.
2
Η ΔΣ MARPOL 73/78, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του ’78, ασχολείται με διάφορες πτυχές της προλήψεως της
θαλάσσιας ρυπάνσεως, και περιέχει στο Παράρτημα ΙΙΙ υποχρεωτικές διατάξεις για την πρόληψη της ρυπάνσεως από επιβλαβείς
ουσίες που μεταφέρονται διά θαλάσσης σε συσκευασμένη μορφή. Ο κανονισμός 1 (2), απαγορεύει τη μεταφορά επιβλαβών ουσιών
στα πλοία, πλην των περιπτώσεων με τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ, οι οποίες ενισχύθηκαν επίσης από τον Κώδικα IMDG.
Σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με εκθέσεις περιστατικών με επιβλαβείς ουσίες (Πρωτόκολλο Ι MARPOL), περιστατικά στα
οποία εμπλέκονται απώλειες των ουσιών αυτών από τα πλοία πρέπει να αναφέρονται από τον Πλοίαρχο ή άλλο πρόσωπο που έχει
αναλάβει το συγκεκριμένο πλοίο.
3
Αν και η πλημμελής συσκευασία δεν είναι ευθύνη του μεταφορέα και του πλοίου και απαλλάσσει το πλοίο από την ευθύνη για
απώλεια ή ζημία που προκύπτει, έχει πολύ μεγάλη σημασία ο πλοίαρχος και οι αξιωματικοί να ελέγχουν τη συσκευασία όσο αυτό
είναι δυνατόν.
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σκευασμένα σε καλής ποιότητας συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των IBC 1 και μεγάλων συσκευασιών, οι οποίες πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές ώστε
να αντέξουν τα χτυπήματα και τα φορτία (δυνάμεις)
που απαντώνται συνήθως κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορτώσεων
μεταξύ των μονάδων μεταφοράς φορτίου και μεταξύ
των μονάδων μεταφοράς φορτίου και των αποθηκών
καθώς και κάθε μετακίνηση από μία παλέτα ή υπερσυσκευασία για μεταγενέστερο χειροκίνητο ή μηχανικό χειρισμό. Οι συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων
των IBC και μεγάλων συσκευασιών, θα πρέπει να
είναι κατασκευασμένες και να κλείνουν έτσι ώστε να
αποφεύγεται η απώλεια του περιεχομένου όταν προετοιμάζονται για τις μεταφορές που μπορεί να προκληθεί σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς, από δόνηση,
ή από αλλαγές στη θερμοκρασία, στην υγρασία ή στην
πίεση (π.χ. που προκύπτουν από υψόμετρο). Οι συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων των IBC και μεγάλων συσκευασιών, θα πρέπει να κλείνουν, σύμφωνα
με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Καμία επικίνδυνη ουσία δεν θα πρέπει να
προσκολλάται στο εξωτερικό των συσκευασιών κατά
τη μεταφορά. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, ως κατάλληλες, για νέες, επαναχρησιμοποιημένες, επισκευασμένες ή ανακατασκευασμένες συσκευασίες, για νέα,
επαναχρησιμοποιημένα, επισκευασμένα ή ανακατασκευασμένα IBC, και για νέες, επαναχρησιμοποιημένες ή ανακατασκευασμένες μεγάλες συσκευασίες.
Τα μέρη των συσκευασιών, συμπεριλαμβανομένων των IBC και των μεγάλων συσκευασιών, που
είναι σε άμεση επαφή με τα Ε.Φ. δεν πρέπει:
α) να επηρεάζονται ή να αποδυναμώνονται σημαντικά από τα επικίνδυνα εμπορεύματα,
β) να προκαλούν επικίνδυνη επίδραση ή να αντιδρούν με τα Ε.Φ., και
γ) να επιτρέπουν τη διείσδυση των Ε.Φ., τα οποία
θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο υπό κανονικές συνθήκες των μεταφορών».
1

Ως εκ τούτου μια συσκευασία για Ε.Φ. έχει σχεδιαστεί με επιστημονικό και τεχνολογικά ορθό τρόπο
για το κάθε επικίνδυνο φορτίο. Έχει ελεγχθεί με ειδικές δοκιμές που συνιστά ο κώδικας και έχει επιθεωρηθεί από ειδικούς επιθεωρητές των εταιρειών
κατασκευής ή ανεξάρτητους αναγνωρισμένους επιθεωρητές. Θα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση
όταν χρησιμοποιηθεί, ώστε να αντέξει στους συνηθισμένους κινδύνους φορτώσεως, εκφορτώσεως και
μεταφοράς και να προστατεύει ασφαλώς το περιεχόμενο, το οποίο δεν πρέπει να αλλοιώνει το υλικό
κατασκευής της συσκευασίας ή να το καταστρέφει.
Η συσκευασία, καθώς και οι ενισχύσεις και οι νευρώσεις που τη συγκρατούν, πρέπει να είναι σφικτές
και συμπαγείς.
Ο πρώτος τόμος, Μέρος 6 του Κώδικα IMDG,
αναφέρεται στα κατασκευαστικά στοιχεία της συσκευασίας των Ε.Φ. και στον τρόπο ελέγχου (δοκιμών) της αντοχής τους με τις ακόλουθες διατάξεις:
– Chapter 6.1 Διατάξεις κατασκευής και ελέγχου
των συσκευασιών (εκτός αυτών που προορίζονται για ουσίες της Κλάσεως 6.2).
– Chapter 6.2 Διατάξεις κατασκευής και ελέγχου

Σχ. 6.3α

Flexible Bulk Containers (BK3).

IBC (Intermediate Bulk Containers) ή Δοχείο σε Παλέτα: Πρόκειται για μεσαίας χωρητικότητας, επαναχρησιμοποιήσιμο βιομηχανικό δοχείο, σχεδιασμένο για τη μεταφορά και την αποθήκευση υγρών χύδην (π.χ. χημικές ουσίες, συστατικά τροφίμων, διαλύτες,
φαρμακευτικά προϊόντα, κ.λπ.) και είναι διαφορετικό από το Εύκαμπτο IBC (FIBC ή bulk bag ή big bag), που χρησιμοποιείται για
στερεά χύδην φορτία όπως κοκκιώδεις ουσίες. Τα IBCs μπορούν, αν η κατασκευή τους το επιτρέπει, να τοποθετηθούν σε tiers. Η
παλέτα έχει σχεδιαστεί για να τη μετακινούν περονοφόρα (κλαρκ) ή χειροκίνητα εργαλεία ανυψώσεως παλετών. Η λέξη ενδιάμεσο
στην ονομασία IBC αφορά στη χωρητικότητά του (όχι μεγαλύτερη από 3 m3), η οποία είναι ανάμεσα στα βαρέλια και στις δεξαμενές.
Επίσης με τις τροποποιήσεις 36-12 στο Μέρος 4.3 (Use of bulk containers) και την 17η αναθεωρημένη έκδοση των συστάσεων του
ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων προβλέπονται διατάξεις για έναν νέο τύπο συσκευασίας (και νέο όρο συσκευασίας), το Flexible Bulk Container (FBC) με χωρητικότητα 3-12 m3 και κωδικό «BK3». Τα FBCs επιτρέπεται να φορτώνονται μόνο στα
κύτη πλοίων γενικού φορτίου και όχι σε Cargo Transport Units όπως είναι τα Ε/Κ, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σφικτά στερεωμένα
μεταξύ τους μέσα στα κύτη (σχ. 6.3α).
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... kg max
Ελάχιστη διάσταση
100 mm

των μικρών δοχείων (σπρέι) που περιέχουν
αέρια υπό πίεση και των «φυσιγγίων» και κυψελών που περιέχουν υγροποιημένα εύφλεκτα
αέρια.
–C
 hapter 6.3 Διατάξεις κατασκευής και ελέγχου
των πακέτων για ουσίες της Κλάσεως 6.2 (Μολυσματικές ουσίες της κατηγορίας Α).
–C
 hapter 6.4 Διατάξεις κατασκευής, ελέγχου
και εγκρίσεως των πακέτων και των υλικών της
Κλάσεως 7 (Ραδιενεργά υλικά).
–C
 hapter 6.5 Διατάξεις κατασκευής και ελέγχου
των IBC (σχ. 6.3β).
–C
 hapter 6.6 Διατάξεις κατασκευής και ελέγχου
μεγάλων συσκευασιών.
– Chapter 6.7 Διατάξεις σχεδιασμού, κατασκευής, επιθεωρήσεως και δοκιμής των φορητών
δεξαμενών και των Πολλαπλών Στοιχείων
Ε/Κ Αερίων (�����������������������������
Multiple-Element Gas Containers – MEGCs) (σχ. 6.3γ). Τα MEGCs είναι Ε/Κ
τύπου ISO με εξαιρετικά ελαφριές δεξαμενές
(κυλινδρικούς σωλήνες) για τη μεταφορά συμπιεσμένου φυσικού αερίου1 πάνω από 10.500 m3,
και συμπεριλαμβάνονται στις Μονάδες Μεταφοράς Φορτίων.
–C
 hapter 6.8 Διατάξεις κατασκευής και ελέγχου
βυτιοφόρων φορτηγών οχημάτων, και
–C
 hapter 6.9 Διατάξεις για τον σχεδιασμό, την
κατασκευή, την επιθεώρηση και τον έλεγχο των
κιβωτίων που προορίζονται για τη μεταφορά
χύδην ξηρών φορτίων.

Ελάχιστη διάσταση
100 mm

Σχ. 6.3β
Ένας από τους τύπους IBC που δεν είναι κατάλληλος
για στοίβα. Κάτω είναι το σύμβολο για IBC κατάλληλα
για στοίβα στο πλοίο.

6.4 Σ
 ήμανση και τοποθέτηση ετικετών και πινακίδων.
Ο Κώδικας IMDG ορίζει τη σήμανση των Ε.Φ.
με ετικέτες και προβλέπει και άλλες πινακίδες για να
επισημαίνεται εύκολα ο κίνδυνος.
ΠροκειμέΕτικέτες Κλάσεως (Labels of Class):����������
νου να γίνει αντιληπτός ο κύριος κίνδυνος που φέρει
ένα επικίνδυνο φορτίο, σ’ όσους δεν είναι ειδικοί
1

Σχ. 6.3γ
MEGC 8 κυλίνδρων 40′ (ή φορτοπλατφόρμα) (ISO skid).

 ελευταία έχει δημιουργηθεί και στις θαλάσσιες μεταφορές ένα νέο σύστημα φορτώσεως και μεταφοράς του φυσικού αερίου ως
Τ
αέριο και όχι ως υγρό με ειδικά πλοία μεταφοράς φυσικών αερίων υπό συμπίεση (Compressed/Pressurised Natural Gas
Carriers – CNG/PNG) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (–40οC έως +40°C) και με υψηλή πίεση (150 – 250 bar) μέσα σε κάθετους
κυλίνδρους-σωλήνες, που βρίσκονται μέσα στα κύτη φορτίου. Οι σωλήνες δεν χρειάζονται μόνωση, για να αποφευχθεί η αύξηση
της θερμοκρασίας στο ταξίδι. Τα πλεονεκτήματα είναι η μεγάλη ταχύτητα φορτώσεως (έως 700 MMscfd), η μικρότερη απώλεια κατά
τη μεταφορά και οι πιο φθηνές εγκαταστάσεις των τερματικών σταθμών. Τα μειονεκτήματα είναι ότι: πρώτον δεν υπάρχουν ακόμα
ανάλογοι και ικανοί τερματικοί σταθμοί για CNG, δεύτερον δεν υπάρχουν οι προδιαγραφές στον IGC code ή εθνικοί κανόνες για την
ασφάλεια κατά τη φορτοεκφόρτωση, τρίτον η ακριβότερη κατασκευή του πλοίου και τέταρτον ο μικρότερος όγκος μεταφερόμενου
φορτίου. Συμπερασματικά σε σχέση με τα LNG θα είναι πιο οικονομικά πλοία στη μεταφορά φυσικού αερίου, αλλά σε μικρότερες
ποσότητες και μικρότερες αποστάσεις.
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και γνώστες των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων του, ένας τρόπος είναι να αποδοθεί προσοχή
στη σήμανση που υπάρχει στη συσκευασία. Αυτή
είναι μια σπουδαία εφαρμογή του κώδικα και είναι
απόλυτα αναγκαία, ώστε να γίνει γνωστός ο κύριος κίνδυνος κάθε φορτίου ξεχωριστά. Έτσι ο χειρισμός του δεν θα γίνεται τυχαία, αλλά θα εκτελείται
πολύ πιο σωστά και θα αποφεύγονται τα ατυχήματα,
όσο αυτό είναι δυνατόν. Οι διατάξεις σχετικά με τη
σήμανση αφορούν ουσιαστικά στην τοποθέτηση ετικετών σύμφωνα με τις ιδιότητές τους (την κλάση
τους), οι οποίες ορίζονται από τον Κώδικα IMDG.
Ετικέτες είναι επίσης και οι επιπρόσθετες κατατοπιστικές ετικέτες (οrientation labels) με τα δύο κόκκινα
ή μαύρα βέλη (βλ. Παράρτημα 2) για συνδυασμένες
(διπλές) συσκευασίες (εξωτερικές με εσωτερικές)
που περιέχουν υγρά επικίνδυνα εμπορεύματα, μονές συσκευασίες εξοπλισμένες με αεραγωγούς, και
κρυογονικά δοχεία για κρυογονικές θερμοκρασίες
(βλ. υποσημείωση 1, σελ. 323), που προορίζονται
για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων υπό ψύξη.
Οι ετικέτες IMDG είναι διεθνώς αναγνωρίσιμες,
χρησιμοποιούνται σε όλον τον κόσμο και πρέπει να
υπάρχουν σε όλες τις συσκευασίες των επικίνδυνων
εμπορευμάτων από Ε/Κ μέχρι ανεξάρτητα πακέτα,
φιάλες και φυσικά IBCs. Οι ετικέτες Κλάσεως Ε.Φ.
του IMDG είναι τετράγωνες με κλίση 45ο για να σχηματίζουν ρόμβο και φέρουν και τον αριθμό ταξινομήσεως (βλ. Παράρτημα 2). Η σήμανση των Ε.Φ.
εκτός από την επικόλληση της ετικέτας μπορεί να γίνει και με στάμπα. Η ανθεκτικότητα της σημάνσεως
όμως, με οποιαδήποτε μέθοδο και αν έχει γίνει, θα
πρέπει να είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ακόμα και
αν το πακέτο βρίσκεται μέσα στη θάλασσα για τουλάχιστον τρεις μήνες. Αυτό βέβαια που θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη στη συσκευασία και είναι βασικό, δεν
είναι μόνο η σήμανση, αλλά και το υλικό κατασκευής της συσκευασίας και η ανθεκτικότητά της, όπως
και η επιφάνεια πάνω στην οποία έχει μαρκαριστεί ή
επικολληθεί η ετικέτα (μία καλή ετικέτα πάνω σε μία
επιφάνεια ενός σαθρού πακέτου δεν θα είχε κανένα
νόημα). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει πρώτα να ελεγχθεί η συσκευασία πριν τοποθετηθεί η ετικέτα.
Αν υπάρχει κάποιο γράμμα δίπλα στον αριθμό
της κλάσεως, αυτό δείχνει την κατηγορία του φορτίου και υποδεικνύει πώς πρέπει να στοιβαχθεί και
να διαχωριστεί το φορτίο. Μερικές φορές οι ετικέτες
αναγράφουν τι ακριβώς περιέχει η συσκευασία αναφέροντας το τεχνικό όνομα του επικίνδυνου εμπο-
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ρεύματος και άλλα στοιχεία. Οι ετικέτες κλάσεως
πρέπει να είναι γνωστές σ’ αυτόν που χειρίζεται τα
επικίνδυνα φορτία, ώστε να τις αναγνωρίζει αμέσως.
Σε ορισμένες ετικέτες αναφέρεται και ο αριθμός UN.
Οι ετικέτες καθοδηγούν όσους έχουν αναλάβει τον
σχεδιασμό για τη φόρτωση στο πλοίο των Ε.Φ., ώστε
να φροντίσουν για τον σωστό χειρισμό του φορτίου
(στοιβασία, διαχωρισμό-απομόνωση, ασφάλεια προσωπικού και ενέργειες σε μια έκτακτη ανάγκη).
Επιπρόσθετες σημάνσεις (marks): Επιπρόσθετες (επικουρικές) σημάνσεις ή σύμβολα (εκτός ετικετών) τα οποία αναφέρει ο Κώδικας IMDG μπορεί να
εμφανίζονται πάνω στη συσκευασία, αν το απαιτούν
οι περιστάσεις, π.χ. σήμανση για ουσίες σε αυξημένη
θερμοκρασία, σήμανση Θαλάσσιου Ρυπαντή, σήμανση σε πακέτα που περιέχουν περιορισμένες ποσότητες, σήμανση για ουσίες που δεν πρέπει να μεταφέρονται σε κατ’ εξαίρεση ποσότητες (βλ. Παράρτημα 2).
Πινακίδες (signs): Επίσης ο Κώδικας IMDG
αναφέρει και πινακίδες όπως η προειδοποιητική πινακίδα σε χώρους όπου έχει γίνει υποκαπνισμός.
Εκτός από τις πινακίδες του Κώδικα υπάρχουν οι
ορθογώνιες πινακίδες πορτοκαλί χρώματος της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR, που χρησιμοποιούνται
στις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων
εμπορευμάτων (βλ. Παράρτημα 2).
6.5 Έγγραφα επικίνδυνων φορτίων.
Ο μεταφορέας δεν θα πρέπει να αποδέχεται τη
μεταφορά Ε.Φ., εκτός εάν: α) παρέχεται ένα αντίγραφο του εγγράφου μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και άλλα σχετικά έγγραφα ή πληροφορίες,
όπως απαιτείται από τις διατάξεις του κώδικα, ή αν
β) οι πληροφορίες που ισχύουν για τα επικίνδυνα
εμπορεύματα παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή.
Έγγραφα (documentation): Κάθε πλοίο που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα σε συσκευασία θα
πρέπει να παρουσιάσει στις Αρχές πριν τον απόπλου:
α) Κατάλογο ή δηλωτικό (Δελτίο αποστολής): Το
δηλωτικό πρέπει να παραδίδεται και από τον φορτωτή στην οικεία Λιμενική Αρχή φορτώσεως των
επικίνδυνων ειδών. Το δηλωτικό βεβαιώνει ότι το
εμπόρευμα είναι κατάλληλα συσκευασμένο, έχει σημανθεί και φέρει επιγραφή (ετικέτα), και βρίσκεται
σε κατάσταση κατάλληλη για μεταφορά.
Η συμπλήρωση της φόρμας του δηλωτικού
(Μultimodal Dangerous Goods Form) πρέπει να
περιέχει όλα τα σχετικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων την ημερομηνία, το όνομα και τη διεύθυνση του
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φορτωτή και του παραλήπτη, το όνομα του εμπορεύματος και την τεχνική του ονομασία, την κλάση, τον
αριθμό Η.Ε. (U.N.), και την ποσότητα. Επιπροσθέτως οι λέξεις «επικίνδυνα εμπορεύματα σε εξαιρούμενες ποσότητες» και ο αριθμός των συσκευασιών
επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στο δηλωτικό των
επικίνδυνων εμπορευμάτων μαζί με την περιγραφή
της αποστολής.
Η φόρμα προβλέπεται από την ΔΣ SOLAS ’74
Reg. VII/5, όπως τροποποιήθηκε, από το αναθεωρημένο Παράρτημα ΙΙΙ της ΔΣ MARPOL 73/78
με κανονισμούς για την πρόληψη ρυπάνσεως από
επιβλαβείς ουσίες που μεταφέρονται διά θαλάσσης
σε συσκευασμένη μορφή, και από τις διατάξεις του
Μέρους 5 του πρώτου τόμου του Κώδικα IMDG.
β) Αναλυτικό σχέδιο φορτώσεως (cargo plan),
στο οποίο να αναφέρονται οι κλάσεις των Ε.Φ., ο
αριθμός U.N. και η θέση στοιβασίας τους.
Το κάθε Ε/Κ ή το όχημα ή το ανεξάρτητο πακέτο
κ.λπ. που φέρει επικίνδυνα αγαθά πρέπει να φέρει
certificate���������������������������
) και σε ορισμένες περιπτώπιστοποιητικό (��������������������������������������
(special certifiσεις να φέρει και ειδικό πιστοποιητικό �����������������
cate), όπως προβλέπεται στον πρώτο τόμο «Διαδικασίες αποστολής» (Άλλες απαιτούμενες πληροφορίες
και τεκμηρίωση με τα σχετικά Έγγραφα).
6.6 Απαιτήσεις στοιβασίας.
Στοιβασία (stowage): Στον νέο Κώδικα IMDG
2012, όπως και πριν, ένα πλοίο μπορεί να περιλαμβάνει διάφορους τύπους χώρων για τη στοιβασία
του φορτίου· έτσι, τα κατάλληλα κεφάλαια με τις
υποδείξεις του κώδικα στο Μέρος 7/Vol. 1 (βλ. παράγρ. 6.8, σελ. 101) αναφέρονται στο πώς θα χρησιμοποιείται κάθε χώρος στη στοιβασία. Προκειμένου
να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι που εγκυμονούν
οι επιβλαβείς ουσίες, για το θαλάσσιο περιβάλλον
χωρίς να επηρεάζεται η ασφάλεια του πλοίου, του
πληρώματος και των επιβατών, οι άλλες ουσίες, τα
υλικά και τα αντικείμενα (εκτός από αυτά της κλάσεως 1), θα πρέπει να στοιβάζονται και να ασφαλίζονται σωστά σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα. Τα
πλοία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
α) Στα φορτηγά ή στα επιβατηγά που μεταφέρουν
όχι πάνω από 25 επιβάτες ή 1 επιβάτη για κάθε 3 m
του ολικού μήκους του πλοίου, όποιο είναι μεγαλύτερο, και
β) στα επιβατηγά, στα οποία ο περιορισμένος
αριθμός των επιβατών που μεταφέρονται υπερβαίνει το παραπάνω όριο.
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Ο κώδικας κατατάσσει τη στοιβασία σε κατηγορίες για ουσίες, υλικά και αντικείμενα και αναφέρει αν
η στοιβασία θα γίνεται στο κατάστρωμα ή κάτω απ’
αυτό ή αν απαγορεύεται τελείως η στοιβασία, π.χ. στα
επιβατηγά που αναφέρονται στην παράγραφο (β).
Διαχωρισμός - απομόνωση (segregation) σε
διάφορους τύπους πλοίων και σε διαφορετικές μονάδες μεταφοράς φορτίου: Ο κώδικας δίνει λεπτομερείς οδηγίες με πίνακες για το πώς πρέπει να γίνεται ο φυσικός διαχωρισμός-απομόνωση στα κύτη
και στο κατάστρωμα, για Ε/Κ, οχήματα, φορτηγίδες,
ανάλογα με την κλάση των φορτίων που αυτά περιέχουν (υλικών χύδην που ενέχουν χημικούς κινδύνους και συσκευασμένων επικίνδυνων φορτίων).
Ο κώδικας για τους σκοπούς του διαχωρισμούαπομονώσεως κατατάσσει σε ομάδες τα επικίνδυνα
φορτία που έχουν παρόμοιες ιδιότητες ορισμένων χημικών ουσιών. Επί πλέον δίνει σχετικές οδηγίες στη
στήλη 16 του Καταλόγου των Επικίνδυνων Φορτίων
(Dangerous Goods List) του δεύτερου τόμου, π.χ.
FURFURYL ALCOHOL UN No. 2874: «Separated
from» ...acids and class 5.1. Τα οξέα είναι η πρώτη
από τις ομάδες διαχωρισμού-απομονώσεως (άλλες
είναι: κυάνια, χημικές ενώσεις αμμωνίας, κ.λπ., αναλυτικότερα βλ. IMDG code, κεφ. 7.2).
Ο πίνακας 6.6, όπως παρουσιάζεται στον κώδικα, δίνει γενικές μόνο οδηγίες για τον διαχωρισμό
μεταξύ των διαφόρων κλάσεων των επικίνδυνων
φορτίων. Η υπόδειξη βεβαίως της ετικέτας που φέρει το κάθε συσκευασμένο φορτίο πρέπει να ληφθεί
υπόψη.
6.7 Εκρηκτικές ύλες σε επιβατηγά πλοία.
Για εμπορεύματα της Κλάσεως 1 (εκρηκτικά)
(βλ. παράγρ. 6.2, σελ. 91) οι τύποι στοιβασίας αναφέρονται στη στήλη 16 του Κώδικα IMDG. O Κώδικας IMDG δίνει της προδιαγραφές της κλειστής
μονάδας μεταφοράς φορτίου CTUs, στην οποία
συμπεριλαμβάνει και τα ειδικά κατασκευασμένα και
πιστοποιημένα δοχεία αποθηκεύσεως εκρηκτικών ή
διαμερίσματα στο πλοίο για φόρτωση, αποθήκευση
και προστασία των εκρηκτικών από άλλα φορτία (ο
όρος magazines δεν χρησιμοποιείται πλέον στον κώδικα). Δίνει επίσης οδηγίες για τον σκοπό της στήλης 16 του καταλόγου των επικίνδυνων φορτίων,
που αφορά στα εκρηκτικά, τα οποία θα πρέπει να
στοιβάζονται πάντα όπως αναφέρει η στήλη 16 και
σύμφωνα με τις 15 κατηγορίες στοιβασίας· για την
κάθε μία ο κώδικας ορίζει αν θα πρέπει να στοιβά-
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Πίνακας 6.6
Πίνακας διαχωρισμού: Γενικές διατάξεις για τον διαχωρισμό μεταξύ διαφόρων
κλάσεων των επικίνδυνων εμπορευμάτων.
1.1
1.3
1.2
1.4 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 7
1.6
1.5

Κλάση

8

9

Εκρηκτικά

1.1, 1.2, 1.5

*

*

*

4

2

2

4

4

4

4

4

4

2

4

2

4

X

Εκρηκτικά

1.3, 1.6

*

*

*

4

2

2

4

3

3

4

4

4

2

4

2

2

X

Εκρηκτικά

1.4

*

*

*

2

1

1

2

2

2

2

2

2

X

4

2

2

X

Εύφλεκτα αέρια

2.1

4

4

2

X X X

2

1

2

X

2

2

X

4

2

1

X

Μη τοξικά, μη εύφλεκτα αέρια

2.2

2

2

1

X X X

1

X

1

X X

1

X

2

1

X X

Τοξικά αέρια

2.3

2

2

1

X X X

2

X

2

X X

2

X

2

1

X X

3

4

4

2

2

1

X X

2

1

2

2

X

3

2

X X

4

3

2

1

X X X X

1

X

1

2

X

3

2

1

X

4

3

2

2

1

2

2

1

X

1

2

2

1

3

2

1

X

4

4

2

X X X

1

X

1

X

2

2

X

2

2

1

X

Εύφλεκτα υγρά
Εύφλεκτα στερ. (συμπεριλαμβανομένων αυτοαντιδρώντων ουσιών
και στερ. απευαισθητοποιημένων
εκρηκτ.)
Ουσίες υποκείμενες σε αυτόματη
καύση

4.1

4.2

2

Ουσίες οι οποίες σε επαφή τους με
το νερό, εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια

4.3

Οξειδωτικές ουσίες

5.1

4

4

2

2

X X

2

1

2

2

X

2

1

3

1

2

X

Οργανικά υπεροξείδια

5.2

4

4

2

2

1

2

2

2

2

2

X

1

3

2

2

X

Τοξικές ουσίες

6.1

2

2

X X X X X X

1

X

1

1

X

1

X X X

Μολυσματικές ουσίες

6.2

4

4

4

4

2

2

3

3

3

2

3

3

1

X

3

3

X

Ραδιενεργό υλικό

7

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

2

X

3

X

2

X

Διαβρωτικές ουσίες

8

4

2

2

1

X X X

1

1

1

2

2

X

3

2

X X

Διάφορες επικίνδυνες ουσίες

9

X

X

X X X X X X X X X X X X X X X

2

Οι���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
αριθμοί�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
και���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
τα������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
σύμβολα����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
αναφέρονται����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
στους����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
όρους����������������������������������������������������������������������������
(Numbers and symbols relate to the following terms as defined in this chapter):
1 – «Μακριά από» (“Away from”. Δηλαδή σε απόσταση από κάποια άλλα μη συμβατά Ε.Φ. που αναφέρει ο «Dangerous Goods
List»).
2 – «Διαχωρισμένα από» (“Separated from” άλλα μη συμβατά Ε.Φ. που αναφέρονται στον κατάλογο «Dangerous Goods List»).
3 – «Διαχωρισμένα με παρεμβολή ενός πλήρους διαμερίσματος ή κύτους από» (“Separated by a complete compartment or hold
from”) άλλα μη συμβατά Ε.Φ., δηλ. απαιτείται κατακόρυφος ή διαμήκης διαχωρισμός των δύο επικίνδυνων φορτίων. Αν
φορτωθούν στο ίδιο κατάστρωμα, θα πρέπει να στοιβαχτούν σε ανάλογη μακρινή απόσταση].
4 – «Διαχωρισμένα κατά το διάμηκες με παρεμβολή ενός πλήρους διαμερίσματος ή κύτους από» («Separated longitudinally by an
intervening complete compartment or hold from») άλλα μη συμβατά Ε.Φ.. Στην περίπτωση αυτή ο κατακόρυφος διαχωρισμός
των δύο Ε.Φ δεν είναι αρκετός. Για στοιβασία στο κατάστρωμα σημαίνει στοιβασία σε ανάλογη απόσταση.
X�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
– 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
A�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ν χρειαστεί να γίνει διαχωρισμός-απομόνωση, πληροφορίες δίδονται στον κατάλογο «�����������������������������������
Dangerous��������������������������
�������������������������
Goods��������������������
�������������������
List���������������
» (������������
Τhe segregation, if any, is shown in the Dangerous Goods List).
* – 	See 7.2.7.2 of chapter 7.2 του IMDGC Volume 1. (παράγρ. 7.2.7.2. κεφαλαίου 7.2 του IMDGC, τόμος 1. Η παράγραφος αυτή
αναφέρει πως τα φορτία αυτά θα πρέπει να είναι διαχωρισμένα από τα φορτία της κλάσεως 1).
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ζονται στο κατάστρωμα ή κάτω από αυτό σε φορτηγά
πλοία που μεταφέρουν μέχρι και 12 επιβάτες και σε
επιβατηγά πλοία.
Για τους σκοπούς της στοιβασίας των εκρηκτικών οι όροι «επιβατηγό πλοίο» και «φορτηγό πλοίο»
χρησιμοποιούνται όπως στη ΔΣ SOLAS ’74, όπως
τροποποιήθηκε.
Τα εκρηκτικά της υποκλάσεως (Division) 1.4
μπορεί να μεταφέρονται σε οποιαδήποτε ποσότητα με
επιβατηγά πλοία. Κανένα άλλο εκρηκτικό δεν πρέπει
να μεταφέρεται με επιβατηγά πλοία εκτός από τα παρακάτω:
α) Εκρηκτικά αντικείμενα για σκοπούς διασώσεως της ανθρώπινης ζωής, που αναφέρονται στον
κατάλογο των επικίνδυνων φορτίων, αν η συνολική καθαρή μάζα τους δεν υπερβαίνει τα 50 kg ανά
πλοίο, ή
β) φορτία των ομάδων συμβατότητας C, D και E,
αν η καθαρή μάζα δεν υπερβαίνει τα 10 kg ανά πλοίο
και αν μεταφέρονται σε κλειστά CTUs στο κατάστρωμα ή κάτω απ’ αυτό, ή
γ) αντικείμενα της ομάδας συμβατότητας G, εκτός
αυτών για τα οποία απαιτείται ειδική στοιβασία, αν
η συνολική καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 10 kg ανά πλοίο και αν μεταφέρονται σε
κλειστά CTUs στο κατάστρωμα ή κάτω απ’ αυτό, ή
δ) αντικείμενα της ομάδας συμβατότητας Β, αν η
συνολική καθαρή μάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 10 kg ανά πλοίο και αν μεταφέρονται σε κλειστά CTUs στο κατάστρωμα ή κάτω απ’ αυτό.
Μολαταύτα με τις διατάξεις που αφορούν στην
κλάση 1.4, μπορεί να μεταφερθούν επιπρόσθετες ποσότητες ή τύποι της κλάσεως 1 με επιβατηγά πλοία
στα οποία θα έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα ασφαλείας,
που θα έχει εγκρίνει η Αρχή.
Τα επικίνδυνα εμπορεύματα της κλάσεως 1, εκτός
από αυτά της υποκλάσεως 1.4 της ομάδας συμβατότητας S, συσκευασμένα σε περιορισμένες ποσότητες
θα μπορούν να στοιβάζονται όπως αναφέρεται στη
στήλη 16 του καταλόγου Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, σύμφωνα με μία από τις κατηγορίες που ορίζεται παρακάτω:
Στοιβασία Κατηγορία 01: Επί του καταστρώματος
σε κλειστά CTUs ή υπό το κατάστρωμα.
Στοιβασία Κατηγορία 02: Επί του καταστρώματος
σε κλειστά CTUs ή υπό το κατάστρωμα όπως ορίζεται παραπάνω.
Στοιβασία Κατηγορία 03: Απαγορεύεται εκτός αν
φορτωθούν όπως ορίζεται παραπάνω.
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Στοιβασία Κατηγορία 04: Απαγορεύεται εκτός αν
φορτωθούν όπως ορίζεται παραπάνω.
Στοιβασία Κατηγορία 05: Απαγορεύεται εκτός αν
φορτωθούν όπως ορίζεται παραπάνω.
Ελληνική νομοθεσία: Η Ελλάδα έχει θέσει ως
φιλοσοφία την απαγόρευση της μεταφοράς επικίνδυνων συσκευασμένων ειδών (Ε.Φ.) με πλοία τα οποία
μεταφέρουν ταυτόχρονα και επιβάτες (επιβατηγά
πλοία κλασικού τύπου και Ε/Γ-Ο/Γ πλοία) εντός του
Ελλαδικού χώρου. Εξαίρεση αποτελεί η μεταφορά
συγκεκριμένων επικίνδυνων ειδών, τα οποία σύμφωνα με ορισμένες διατάξεις μπορούν να μεταφερθούν
με προϋποθέσεις που ρητά καθορίζονται για καθένα
απ’ αυτά. Οι εξαιρέσεις είναι αναγκαίες, προκειμένου
να διευκολυνθεί ο ομαλός ανεφοδιασμός των παραμεθόριων νησιών (π.χ. τριφύλλια, άχυρα και συναφή φορτία αυτών, φιάλες οξυγόνου, ελαιοπυρήνες,
πυρηνόξυλο, υγρή άσφαλτος, και ακόμα βαρέλια με
καύσιμα ή φιάλες υγραερίου, σε γραμμές τυπικού χαρακτήρα, όπου είναι μικρής αποστάσεως, κάτω από
επιπρόσθετες και αυστηρές προϋποθέσεις).
Η μεταφορά επικίνδυνων ειδών μπορεί να επιτραπεί εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ειδικών
δρομολογίων.
β) Δεν θα μεταφέρονται επιβάτες εκτός από οδηγούς και συνοδηγούς των οχημάτων που έχουν επιβιβασθεί σε αριθμό κατ’ ανώτερο όριο μέχρι 12 όταν
το φορτίο είναι εκρηκτικά και 25 όταν αυτό είναι επικίνδυνα είδη εκτός εκρηκτικών.
γ) Κατά την εκτέλεση των δρομολογίων αυτών
επιτρέπεται και η μεταφορά μη επικίνδυνων ειδών.
Μέτρα ασφαλείας στα οχήματα. Τα οχήματα
που μεταφέρουν Ε.Φ., τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν με Ο/Γ-Ε/Γ ή Ο/Γ- Φ/Γ πλοία:
α) πρέπει να βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση αντοχής, συντηρήσεως και γενικά λειτουργίας
και να είναι εφοδιασμένα με ισχύον Δελτίο Τεχνικού
Ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας,
β) πρέπει να έχουν καλά στερεωμένα τα φορτία,
επικίνδυνα και μη, ώστε να αποκλείεται μετατόπισή
τους. Εφόσον στο φορτίο του οχήματος περιλαμβάνονται και επικίνδυνα είδη, ο οδηγός του οχήματος
πρέπει να παρουσιάσει στη Λιμενική Αρχή και στον
πλοίαρχο, αντίγραφο της φορτωτικής με όλα τα είδη
του φορτίου.
γ) όταν πρόκειται να μεταφερθούν οχήματα με
κοινό φορτίο και οχήματα με επικίνδυνα είδη, τα δεύ-
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τερα πρέπει να προσέρχονται στον χώρο φορτώσεως
τελευταία και δεν πρέπει να παραμένουν κοντά στις
εισόδους των Ο/Γ πλοίων κατά τον χρόνο της επιβιβάσεως των οχημάτων που μεταφέρουν κοινά φορτία. Κατά την αποβίβαση, εφόσον είναι δυνατόν, θα
αποβιβάζονται πρώτα και θα πρέπει να απομακρύνονται αμέσως από τον χώρο προσδέσεως του πλοίου.
Κατά τη διάρκεια μεταφοράς επικίνδυνων ειδών
σε κλειστούς χώρους οχημάτων θα διενεργείται περιπολία κάθε μία ώρα.
Η μεταφορά των εκρηκτικών υλών και πυρομαχικών με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία επιτρέπεται μόνο σε
ανοικτούς χώρους οχημάτων που εκτελούν ειδικά
δρομολόγια.
Κατ’ εξαίρεση:
α) Τα εκρηκτικά και πυρομαχικά των Ενόπλων
Δυνάμεων επιτρέπεται να μεταφέρονται και σε κλειστούς χώρους, εφόσον, επί πλέον των διατάξεων
των κανονισμών που ισχύουν, συνοδεύονται από
υπεύθυνο αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων και
τηρούνται με ευθύνη του τα μέτρα ασφαλείας του κανονισμού ΕΕ, 191-8 του ΓΕΕΘΑ.
β) Τα φυσίγγια των Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας, ανεξάρτητα από ποσότητα,
επιτρέπεται να μεταφέρονται και σε κανονικά δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ, εφόσον μεταξύ των οχημάτων που
μεταφέρονται και του καταπέλτη δεν υπάρχουν άλλα
οχήματα και συνοδεύονται από υπεύθυνο Αξιωματικό, που θα παρακολουθεί την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων για τη μεταφορά των ειδών αυτών.
γ) Τα φυσίγγια ασφαλείας μέχρι 10.000 σε
αριθμό ανά δρομολόγιο επιτρέπεται να μεταφέρονται με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, εφόσον βρίσκονται σε ειδικά
μεταλλικά κιβώτια.
6.8 Επεξήγηση του Κώδικα IMDG.
Ο Κώδικας IMDG, που πρωτοεκδόθηκε το 1965,
επικράτησε και πέτυχε να παρουσιάσει σε ένα ομοιόμορφο σύνολο όλους τους άλλους εθνικούς κανονισμούς που υπήρχαν και οι οποίοι τελικά συμμορφώθηκαν μ’ αυτόν. Η έκδοση του Δεκεμβρίου 2012
αποτελείται από δύο τόμους και συμπεριλαμβάνει τις
τροποποιήσεις 36-12.
Ο Κώδικας IMDG που εγκρίθηκε με το ψήφισμα
A.716 (17) και τροποποιήθηκε με τις σχετικές τροπολογίες, συνέστησε στις κυβερνήσεις την υιοθέτηση
ή τη χρήση του ως βάση για τους εθνικούς κανονισμούς στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους σύμφωνα
με τις υποχρεωτικές διατάξεις της ΔΣ SOLAS ’74,
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VII/1.4 και τον κανονισμό 1 (3) του Παραρτήματος
III της ΔΣ MARPOL 73/78. Ο Κώδικας IMDG έγινε
υποχρεωτικός υπό την αιγίδα της SOLAS ’74, ωστόσο, ορισμένα τμήματά του εξακολουθούν και σήμερα
να είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Πρέπει να τονιστεί ότι, όταν στον Κώδικα χρησιμοποιούνται οι
λέξεις «θα», «πρέπει» και «μπορεί», σημαίνουν ότι οι
σχετικές διατάξεις είναι «υποχρεωτικές», «συμβουλευτικές» και «προαιρετικές», αντίστοιχα.
Η τήρηση του κώδικα εναρμονίζει τις πρακτικές
και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στη μεταφορά
επικίνδυνων εμπορευμάτων διά θαλάσσης. Ο κώδικας, ο οποίος εκθέτει με λεπτομέρεια τις απαιτήσεις
που ισχύουν για κάθε ουσία, υλικό ή αντικείμενο, έχει
υποστεί πολλές αλλαγές, τόσο σε διάταξη όσο και σε
περιεχόμενο, προκειμένου να συμβαδίσει με την επέκταση και την πρόοδο της βιομηχανίας. Αποτελείται
από 2 τόμους και ένα Συμπλήρωμα. Η γνώση του περιεχομένου του κάθε τόμου, όπως και η εξοικείωση
με τις συστάσεις και τις οδηγίες του είναι απολύτως
απαραίτητη στους αξιωματικούς που εργάζονται σε
πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
Ο κώδικας διαιρείται σε επτά μέρη ή τμήματα
(parts) περιλαμβανόμενα σε δύο τόμους (volumes).
Ο πρώτος τόμος (Volume 1) περιέχει τα Μέρη
1, 2, 4, 5, 6 και 7, που αφορούν στα εξής:
– Μέρος 1 Γενικές διατάξεις, ορισμοί και εκπαίδευση.
– Μέρος 2 Κατάταξη (ταξινόμηση).
– Μέρος 4 Απαιτήσεις συσκευασίας και δεξαμενών.
– Μέρος 5 Διαδικασίες μεταφοράς.
– Μέρος 6 Διατάξεις για την κατασκευή και δοκιμή
των συσκευασιών, IBCs, μεγάλων συσκευασιών
και βυτιοφόρων οχημάτων.
– Μέρος 7 Απαιτήσεις σχετικά με τις μεταφορές
(χειρισμούς).
Σχεδόν σε όλα τα Μέρη της εκδόσεως του Δεκεμβρίου 2012 υπάρχουν αλλαγές· ειδικά το Μέρος
7 έχει αναδιοργανωθεί ολόκληρο με νέα κατάταξη
και περιέχει γενικούς κανόνες για τη στοιβασία και
τον διαχωρισμό και ειδικούς κανόνες για διάφορους
τύπους πλοίων και μονάδων μεταφοράς φορτίων:
– Chapter 7.1 Γενικές Διατάξεις Στοιβασίας.
– Chapter 7.2 Γενικές Διατάξεις Διαχωρισμού.
– Chapter 7.3 Πράξεις αποστολής που αφορούν
τη συσκευασία και τη χρήση των μονάδων μεταφοράς φορτίου (CTUs) και τις σχετικές διατάξεις.
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–C
 hapter 7.4 Στοιβασία και Διαχωρισμός σε κοντεϊνερόπλοια.
–C
 hapter 7.5 Στοιβασία και Διαχωρισμός σε
πλοία Ro-Ro.
–C
 hapter 7.6 Στοιβασία και Διαχωρισμός σε
πλοία γενικού φορτίου.
–C
 hapter 7.7 Φορτηγίδες σε πλοία μεταφοράς
φορτηγίδων.
–C
 hapter 7.8 Ειδικές απαιτήσεις σε περίπτωση
ατυχήματος και προφυλάξεις για αποφυγή πυρκαγιάς όταν εμπλέκονται επικίνδυνα εμπορεύματα.
–C
 hapter 7.9 Εξαιρέσεις, Εγκρίσεις και πιστοποιητικά.
Επίσης το κεφάλαιο 1.3 του κώδικα, όπως τροποποιήθηκε, υποδεικνύει σε ποια θέματα θα πρέπει να
εκπαιδεύεται το προσωπικό της στεριάς που χειρίζεται επικίνδυνα φορτία, τα οποία πρόκειται να μεταφερθούν συσκευασμένα με πλοία.
Ο δεύτερος τόμος (Volume 2) περιλαμβάνει τα
Παραρτήματα Α και Β, το Μέρος 3, που δεν αναφέρεται στον πρώτο τόμο, και κατάλογο περιεχομένων:
–Μ
 έρος 3, το οποίο περιέχει Πίνακα Επικίνδυνων Ουσιών σε στήλες, Ειδικές Διατάξεις και
Εξαιρέσεις (περιορισμένες ποσότητες εξαιρέσεων).
–Π
 αράρτημα Α: Περιληπτικό Κατάλογο με την
κατάλληλη ονομασία αποστολής των ουσιών
και άλλων ουσιών που Δεν Έχουν Προσδιορισθεί Διαφορετικά (Not Otherwise Specified – NOS).
–Π
 αράρτημα Β: Γλωσσάριο και Αλφαβητικό

1

Ευρετήριο (ιδιωματικοί και τεχνικοί όροι και
κατάλογο με περιεχόμενα).
Το Συμπλήρωμα (The Supplement), που εκδόθηκε το 2010 περιλαμβάνει τα ακόλουθα κείμενα
που σχετίζονται με τον κώδικα:
– Διαδικασίες ενεργειών Εκτάκτου Ανάγκης
για πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες – Οδηγός EmS (Emergency Schedules) για
φωτιά και διαρροή.
– Ιατρικό οδηγό παροχής πρώτων βοηθειών
MFAG (Medical First Aid Guide).
– Διαδικασίες αναφοράς (οδηγίες για την κοινοποίηση πληροφοριών και αναφορών που αφορούν σε περιστατικά ρυπάνσεως).
– Οδηγίες των οργανισμών IMO/ILO/UNECE
για τη συσκευασία εμπορευμάτων (για τις Μονάδες Μεταφοράς Φορτίου). Συμπεριλαμβάνεται
η σήμανση και η τοποθέτηση ετικετών.
– Αναθεωρημένες οδηγίες για την ασφαλή χρήση χημικών για τον υποκαπνισμό1 των πλοίων,
τις οδηγίες για την ασφαλή χρήση χημικών για
τον υποκαπνισμό των πλοίων που αφορούν
στον υποκαπνισμό των κυτών φορτίου, στις
αναθεωρημένες οδηγίες για την ασφαλή χρήση
χημικών για τον υποκαπνισμό των πλοίων που
αφορούν στις μονάδες μεταφοράς φορτίου.
– Διεθνή Κώδικα για την Ασφαλή Μεταφορά Συσκευασμένων ακτινοβολημένων Πυρηνικών Καυσίμων, Πλουτωνίου και λοιπών Υψηλής Στάθμης
Ραδιενεργών αποβλήτων με πλοίο (INF Code).
– Παράρτημα (Appendix) με ψηφίσματα και εγκυκλίους που αναφέρονται στον Κώδικα IMDG.

 ποκαπνισμός (fumigation) ονομάζεται η πλέον γρήγορη και αποτελσματική μέθοδος απεντομώσεως εντός των αμπαριών, με την
Υ
χρήση κάποιου καπνογόνου εντομοκτόνου σκευάσματος. Τα αμπάρια μπορεί να είναι κενά ή να περιέχουν φορτίο. Τα καπνογόνα
σκευάσματα περιέχουν μια εντομοκτόνο ουσία η οποία εκλύεται υπό μορφή αερίου και καταλαμβάνει όλο τον χώρο που μας ενδιαφέρει για την καταπολέμηση εντόμων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΣΤΕΡΕΑ ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΑ
ΕΚΤΟΣ ΣΙΤΗΡΩΝ

7.1 Α
 ναφορά στον κώδικα του ΙΜΟ για τη
μεταφορά στερεών χύδην φορτίων εκτός
σιτηρών.
Εκατομμύρια τόνοι χύδην ξηρών φορτίων μεταφέρονται κάθε χρόνο με πλοία, όπως λιπάσματα,
κάρβουνα, σιδηρομεταλλεύματα, άλλα μεταλλεύματα, ημικατεργασμένα μεταλλεύματα, σιτηρά κ.λπ..
Αν και η συντριπτική πλειονότητα μεταφορών χύδην ξηρών φορτίων πραγματοποιείται χωρίς κανένα
πρόβλημα, υπάρχει πάντα ένας μικρός αριθμός σοβαρών ατυχημάτων. Ακόμα και σήμερα συμβαίνουν
ατυχήματα σε πλοία που μεταφέρουν χύδην ξηρά
φορτία, μερικά από τα οποία με απώλεια όχι μόνο
πλοίων, αλλά και ναυτικών. Το πρόβλημα αυτό
επισημάνθηκε στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
(ΙΜΟ) για πρώτη φορά το 1960 από τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών-μελών, στη
Διεθνή Συνδιάσκεψη για την αναθεώρηση της ΔΣ
SOLAS, η οποία το 1974 αντικαταστάθηκε πλήρως.
Αρχικά ο ΙΜΟ έλαβε μέτρα για τη μεταφορά των σιτηρών, ενώ παράλληλα η «υποεπιτροπή για τα εμπορευματοκιβώτια και τα φορτία» εργάστηκε για να
συνθέσει έναν διεθνώς αναγνωρισμένο ξεχωριστό
κώδικα ασφαλούς πρακτικής για τη μεταφορά των
υπολοίπων χύδην ξηρών φορτίων, εκτός σιτηρών.
Τα υπόλοιπα χύδην ξηρά φορτία ορίστηκαν ως «Στερεά Χύδην Φορτία», τα οποία κατά τη μεταφορά τους
χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Μεταξύ των Στερεών Χύδην Φορτίων που συμπεριλαμβάνονται στον
Κώδικα IMSBC είναι και οι πίτες [Seed cakes UN
1386 και UN 2217, Κλάση 4.2 και ομάδα Β] από δι1

άφορα δημητριακά (π.χ. αραβόσιτος, σόγια, σπόροι
ηλίανθου κ.λπ.) και από τα προϊόντα τους, που περιέχουν φυτικά έλαια και υγρασία. Για να φορτωθούν
οι πίτες απαιτείται σχετικό πιστοποιητικό.
Σύμφωνα με τον κώδικα: «Στερεό Χύδην Φορτίο
σημαίνει οποιοδήποτε φορτίο εκτός υγρού ή αερίου
αποτελείται από συνδυασμό σωματιδίων, κόκκων ή
μεγαλύτερων τμημάτων υλικών γενικά ομοιόμορφης
συνθέσεως, που φορτώνεται απευθείας στους χώρους
φορτίου πλοίου χωρίς οποιανδήποτε ενδιάμεση μορφή περιορισμού».
Από το 1965 που πρωτοεκδόθηκε ο Κώδικας
Ασφαλούς Πρακτικής για Στερεά Χύδην Φορτία
(Code of Safe Practice of Solid Bulk Cargoes – BC
Code) έχουν γίνει πολλές εκδόσεις. Ο Κώδικας BC,
όπως τροποποιήθηκε με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν τα ατυχήματα, έχει συμπεριλάβει αλλαγές, που
ως συνήθως προήλθαν από την εμπειρία στη μεταφορά ορισμένων φορτίων. Ο νέος κώδικας ονομάζεται πλέον Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Στερεών Φορτίων Χύδην (International Maritime Solid
Bulk Cargoes – IMSBC Code1) τέθηκε σε ισχύ την
1η Ιανουαρίου 2013 και από τότε είναι υποχρεωτικός
σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΣ SOLAS ’74 όπως
τροποποιήθηκε.
Ο πρωταρχικός στόχος του Κώδικα IMSBC είναι
να διευκολύνει την ασφαλή στοιβασία και μεταφορά
των στερεών χύδην φορτίων παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με
τη μεταφορά, και οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες
που θεσπίζονται όταν σχεδιάζεται η μεταφορά τους.
Επομένως πριν τη φόρτωση οποιουδήποτε στερε-

 ώδικας IMSBC: Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του Οργανισμού με την απόφαση MSC. 268 (85) την 4η
Κ
Δεκεμβρίου του 2008, και μπορεί να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι τροποποιήσεις υιοθετούνται,
τίθενται σε ισχύ και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου VIII της Συμβάσεως. Ο κώδικας τροποποιήθηκε περαιτέρω
με το ψήφισμα MSC.354(92) ενσωματώνοντας την τροποποίηση 02-13, η οποία εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2014, σε εθελοντική βάση, και ισχύει επίσημα από την 1η Ιανουαρίου 2015. Η τελευταία έκδοση του Κώδικα IMSBC από τον ΙΜΟ είναι του 2013
μαζί με ένα Συμπλήρωμα (Supplement).
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ού χύδην φορτίου, είναι ουσιαστική η ανάγκη οι
υπεύθυνοι να μελετήσουν τον Κώδικα IMSBC και
να ενημερωθούν για τα φυσικά χαρακτηριστικά του
φορτίου και άλλα χρήσιμα σημεία που αφορούν στη
μεταφορά του.
Το 98% περίπου των μεταλλευμάτων που μεταφέρονται παγκοσμίως είναι σιδηρομεταλλεύματα
(Κεφ. 4, σελ. 224) που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή σιδήρου και χάλυβα και μεταφέρονται με
πλοία χύδην ξηρών φορτίων capesize bulkers και
panamaxes. Οι μεγάλες ποσότητες μεταφέρονται με
ore carriers (π.χ. Wozmax 250.000 DWT από Δυτική ακτή Αυστραλίας για Ιαπωνία/Κίνα και Valemax
ή Chinamax 380.000 - 400.000 DWT από Βραζιλία
για Κίνα). Τα σιδηρομεταλλεύματα λόγω της φύσεώς τους δημιουργούν σοβαρά προβλήματα κατά
τη μεταφορά τους και οι πληροφορίες που δίνει ο
κώδικας είναι πολύ χρήσιμες και απαραίτητες στον
πλοίαρχο και στους υπεύθυνους αξιωματικούς.
7.2 Ορισμοί.
Οι κυριότεροι όροι και οι ορισμοί τους που αφορούν στον Κώδικα IMSBC είναι:
α) Γωνία αναπαύσεως (Angle of Repose):
Σύμφωνα με τον Κώδικα IMSBC, «είναι η μέγιστη
γωνία της κεκλιμένης επιφάνειας του μη-συνεκτικού
(non-��������������������������������������������
cohesive)�����������������������������������
, δηλαδή του ελευθέρως μετακινούμενου (free flowing) κοκκιώδους υλικού (φορτίου). Με
άλλα λόγια είναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του
οριζόντιου επιπέδου και της κεκλιμένης επιφάνειας
του κώνου (λοφίσκου) αυτού του υλικού».
β) Σημείο ρευστοποιήσεως (Flow Moisture
Point – FMP): Όπως περιγράφεται στον κώδικα, «είναι το ποσοστό της περιεκτικότητας υγρασίας (moisture
content) –με βάση την υγρή μάζα– στο οποίο αναπτύσσεται η ρευστή κατάσταση (flow state) κατά τη μέθοδο
δοκιμής ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος από το
υλικό (Βλ. τμήμα 1 Παράρτ. 2 του IMSBC code)».
Προκειμένου να κατανοηθεί ποια είναι η περιεκτικότητα υγρασίας στο σημείο ρευστοποιήσεως λαμβάνομε ένα κοκκιώδες υλικό που δεν περιέχει υγρασία.
Προσθέτοντας λίγο νερό, το υλικό θα γίνει μια μάζα
αρκετά συμπαγής που όμως αν την τρίψουμε με τα
χέρια μας, θα διαλυθεί και θα γίνει πάλι όπως ήταν.
Προσθέτοντας ακόμα λίγο νερό. Τώρα το υλικό θα
γίνει σαν ένας συμπαγής βόλος, μετά από λίγο θα
γίνει μια γλοιώδης μάζα και τελικά μια ξηρή συμπαγής μάζα. Σ’ αυτό το σημείο, αν βάλομε το υλικό σε
ένα μεταλλικό κουτί και το τραντάξομε, θα αρχίσει η
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μάζα του να γίνεται ρευστή. Το ποσοστό σε υγρασία
που περιέχει το υλικό σ’ αυτό το σημείο, και το οποίο
μετρήσαμε, ονομάζεται σημείο ρευστοποιήσεως.
γ) Μετανάστευση υγρασίας (moisture migration): Όπως περιγράφεται στον κώδικα, «είναι η μετακίνηση της υγρασίας που περιέχει ένα φορτίο με την
κατακάθιση και την συνένωση του φορτίου από τις ταλαντώσεις του πλοίου και τις δονήσεις (κραδασμούς)
από την κύρια μηχανή (vibration). Επομένως κατά τη
διάρκεια του ταξιδίου το νερό σταδιακά μετατοπίζεται
και μπορεί σε μερικά τμήματα ή ολόκληρο το φορτίο
να παρουσιάσει μια κατάσταση ρευστή».
δ) Κατάσταση ρευστή (flow state): Σύμφωνα με
τον κώδικα, «είναι η κατάσταση η οποία συντελείται
όταν η μάζα ενός κοκκιώδους υλικού κορεστεί με υγρό
σε βαθμό τέτοιο, ώστε υπό την επήρεια των εξωτερικών δυνάμεων που επικρατούν, όπως vibration, πρόσκρουση ή ταλαντώσεις του πλοίου, χάσει την εσωτερική συνοχή αντοχής του και συμπεριφέρεται ως υγρό».
ε) Όριο υγρασίας ασφαλούς μεταφοράς
φορτίου (Transportable Moisture Limit – ΤΜL):
Σύμφωνα με τον κώδικα, «το ΤΜL ενός φορτίου, το
οποίο υπάρχει πιθανότητα να υγροποιηθεί, αντιπροσωπεύει τη μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία του
φορτίου, η οποία θεωρείται ασφαλής για τη μεταφορά
του με πλοία που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις ειδικές απαιτήσεις του κώδικα, Τμήμα 7 παράγρ. 7.3.2.
Βρίσκεται από το σημείο ροής της υγρασίας (τμήμα.
1 Παράρτ. 2 του IMSBC code) ή από τα αποτελέσματα άλλων μεθόδων δοκιμής, που είναι εγκεκριμένα
από την κατάλληλη Αρχή του λιμανιού της χώρας που
φορτώνει το πλοίο ως ισοδύναμα αξιόπιστες».
Το TML εκφράζεται σε ποσοστό του σημείου ρευστοποιήσεως (FMP). Με μεγαλύτερο TML το φορτίο μπορεί να ολισθήσει/μετακινηθεί ευκολότερα. Το
πιστοποιητικό του φορτίου που δίνει το TML είναι
απαραίτητο για κάθε παρτίδα φορτίου και θα πρέπει
να φέρει πρόσφατη ημερομηνία. Το TML των Ε.Μ.
είναι 90% της περιεκτικότητας υγρασίας στο FMP.
στ) Περιεκτικότητα υγρασίας (Moisture content – MC): Σύμφωνα με τον κώδικα, «είναι το τμήμα
ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος που αποτελείται
από νερό, πάγο ή άλλα υγρά, το οποίο εκφράζεται ως
ποσοστό της συνολικής υγρής μάζας του δείγματος».
ζ) Ομάδα Α (Group A): Σύμφωνα με τον κώδικα, «περιλαμβάνει φορτία, τα οποία πιθανόν να υγροποιηθούν, αν φορτωθούν με περιεκτικότητα υγρασίας
μεγαλύτερη από το όριο υγρασίας ασφαλούς μεταφοράς (TML)».
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η) Ομάδα Β (Group Β): Σύμφωνα με τον κώδικα, «περιλαμβάνει φορτία, τα οποία έχουν την ιδιότητα να δημιουργούν χημικό κίνδυνο που θα μπορούσε
να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση σε ένα πλοίο».
θ) Ομάδα C (Group C): Σύμφωνα με τον κώδικα, «περιλαμβάνει φορτία, τα οποία δεν ενδέχεται
να υγροποιηθούν (Group A), ούτε να δημιουργήσουν
χημικό κίνδυνο (Group Β)».
ι) Υλικά επικίνδυνα μόνο όταν μεταφέρονται
χύδην (Materials hazardous only in bulk – ΜΗΒ):
Σύμφωνα με τον κώδικα, «είναι τα υλικά τα οποία
όταν μεταφέρονται χύδην μπορεί να δημιουργήσουν
χημικούς κινδύνους, διαφορετικούς απ’ αυτούς που
δημιουργούν τα συσκευασμένα υλικά που ταξινομούνται ως επικίνδυνα στον Κώδικα IMDG. Αυτά τα υλικά
παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο όταν μεταφέρονται
χύδην και απαιτούν ειδικές προφυλάξεις. Ένα υλικό
θα πρέπει να ταξινομείται στην κλάση ΜΗΒ αν εμφανίζει έναν ή περισσότερους χημικούς κινδύνους όπως
αναφέρονται στον κώδικα. Όταν περιγράφεται μια μέθοδος τεστ (δοκιμής), θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
για το τεστ αντιπροσωπευτικά δείγματα1 του φορτίου
που πρόκειται να φορτωθεί. Τα δείγματα θα λαμβάνονται μέσα από το φορτίο 200 με 360 mm από την
επιφάνειά του και σε αποστάσεις 3 m κατά μήκος του
σωρού όπου παραμένει το φορτίο πριν από τη φόρτωση. Ένα υλικό μπορεί επίσης να ταξινομηθεί ως ΜΗΒ
κατ’ αναλογία με παρόμοια φορτία με γνωστές ιδιότητες ή με αναφορές ατυχημάτων».
ια) Υδαρές (slurry): Ο όρος δεν αναφέρεται στον
Κώδικα IMSBC, αλλά είναι γνωστό πως «Υδαρές»
γίνεται ένα μείγμα λεπτόκοκκου φορτίου αναμεμιγμένου με νερό που έχει υφή λασπόχιονου (slushy)
και του οποίου η υγρασία στο ταξίδι τείνει να συγκεντρωθεί στην επιφάνεια του φορτίου. Την τάση αυτή
τη βοηθούν οι δονήσεις που δημιουργεί η κυρία
μηχανή, οι ταλαντώσεις του πλοίου, κ.λπ.. Όταν το
επάνω μέρος του φορτίου γίνει υδαρές, είναι φανερό
πως μετακινείται εύκολα.
7.3 Μ
 έτρα ασφαλείας που λαμβάνονται πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά τη φόρτωση των
στερεών χύδην φορτίων.
Μέτρα ασφαλείας πριν τη φόρτωση: Αρχικά
1

θα πρέπει το πλοίο πριν τη φόρτωση να ελεγχθεί (επιθεωρηθεί) από τις Αρχές για να επαληθευτεί ότι είναι
κατάλληλο για φόρτωση στερεού χύδην φορτίου. Οι
απαιτήσεις καταλληλότητας που πρέπει να πληρούν
τα πλοία είναι οι εξής:
α) Η κατασκευή στα κύτη φορτίου και στα καλύμματα των στομίων των κυτών να μην παρουσιάζει
ελαττώματα, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή φόρτωση, η ορθή στοιβασία, η ορθή διευθέτηση του φορτίου, η εκφόρτωσή του κ.λπ..
β) Τα κουβούσια ή τα καλύμματα να φέρουν ευδιάκριτους αριθμούς αναγνωρίσεως για να εκτελεστεί
χωρίς λάθος το σχέδιο φορτώσεως. Η θέση, το μέγεθος και το χρώμα των αριθμών αυτών τα κάνει ορατά
και αναγνωρίσιμα από τον χειριστή του εξοπλισμού
φορτώσεως του τερματικού σταθμού.
γ) Τα μέσα ασφαλείας να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση και να χρησιμοποιούνται μόνο για τον
σκοπό που προβλέπεται.
δ) Οι φανοί ενδείξεως κλίσεως του πλοίου, αν
υπάρχουν, να ελέγχονται πριν από τη φόρτωση ή
την εκφόρτωση και να βεβαιώνεται η καλή λειτουργία τους.
ε) Το εγκεκριμένο όργανο φορτώσεως του πλοίου,
αν απαιτείται να έχει το πλοίο τέτοιο όργανο, να είναι
πιστοποιημένο από τον νηογνώμονα και λειτουργικό,
ώστε να διενεργεί και υπολογισμούς καταπονήσεως.
στ) Ο εξοπλισμός χειρισμού φορτίου (φορτωτήρες
ή γερανοί), αν το πλοίο διαθέτει τέτοιο εξοπλισμό, να
είναι πιστοποιημένος, να συντηρείται και να χρησιμοποιείται υπό τη γενική εποπτεία ειδικευμένων μελών
του πληρώματος του πλοίου.
ζ) Όλες οι μηχανές προώσεως και οι βοηθητικές
μηχανές να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση.
η) Ο εξοπλισμός του καταστρώματος που αφορά
στις εργασίες προσδέσεως και ελλιμενισμού να λειτουργεί και να είναι σε καλή κατάσταση.
Επίσης πριν τη φόρτωση ο πλοίαρχος πρέπει:
α) Να λάβει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
για το φορτίο, όπως τον Συντελεστή Στοιβασίας (ΣΣ),
το ιστορικό του φορτίου όσον αφορά στη μετατόπισή
του, και οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα είναι γνωστό
πως παρουσιάζει το συγκεκριμένο φορτίο. Οι φορτωτές πρέπει να εφοδιάζουν τον πλοίαρχο με πιστοποιητικό από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή, στο οποίο

 ντιπροσωπευτικό δείγμα: Για φορτίο συμπυκνωμάτων ή άλλο φορτίο που ενδέχεται να υγροποιηθεί, ο φορτωτής πρέπει να επιΑ
τρέψει στον επιθεωρητή του P&I club των πλοιοκτητών την πρόσβαση στο σημείο που είναι αποθηκευμένο το φορτίο που πρόκειται
να φορτωθεί για να το επιθεωρήσει και να λάβει αντιπροσωπευτικό δείγμα για δοκιμή.
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να αναφέρονται οπωσδήποτε το MC και το TML του
φορτίου, ακόμα και αν αυτό δεν ανήκει στην ομάδα
«Α». Το TML εκφράζεται σε ποσοστό του σημείου
ρευστοποιήσεως (FMP). Με μεγαλύτερο TML το
φορτίο μπορεί να ολισθήσει ευκολότερα. Το πιστοποιητικό που δίνει το TML του φορτίου είναι απαραίτητο για κάθε παρτίδα φορτίου, και θα πρέπει να
φέρει πρόσφατη ημερομηνία. Ο πλοίαρχος αν δεν
λάβει το πιστοποιητικό δεν θα πρέπει να επιτρέψει
τη φόρτωση και πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως τους
διαχειριστές και το P&I club για να λάβει οδηγίες.
β) Να κάνει σωστή κατανομή του φορτίου στα
κύτη με υπολογισμό φορτώσεως.
γ) Να φροντίσει ώστε τα φορτία μεγάλης πυκνότητας, όσο είναι πρακτικά δυνατό, να φορτώνονται κατά
προτίμηση στα κατάμπαρα και όχι στα υποφράγματα. Ένα πλοίο γενικού φορτίου είναι συνήθως κατασκευασμένο να φορτώνει φορτία με ΣΣ 1,39 – 1,67
m3/ΜΤ (50 – 60 Cu.ft./LT) σε πλήρη χωρητικότητα
bale1 και στο DW Θέρους. Αν όμως πρέπει να φορτωθεί στα υποφράγματα, θα πρέπει να διασφαλίζεται
ότι αυτά δεν θα καταπονηθούν υπερβολικά και ότι η
ευστάθεια του πλοίου δεν θα είναι κάτω από το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο που καθορίζεται για το πλοίο
από τον ναυπηγό.
Ο κώδικας αναφέρει πως όταν φορτώνεται ένα
φορτίο μεγάλης πυκνότητας (high-density cargo), δηλαδή βαρύ στερεό χύδην φορτίο με ΣΣ 0,56 m3/ΜΤ
ή μικρότερο, επειδή οι συνθήκες φορτώσεως είναι
διαφορετικές απ’ τα άλλα φορτία, είναι απαραίτητο
να δίνεται ειδική προσοχή στην κατανομή των βαρών. Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποφευχθούν
υπερβολικές κοπώσεις στην κατασκευή του πλοίου
είτε τοπικά (πυθμένα, έδρες νομέων, διαμήκεις ενισχύσεις κ.λπ.) είτε σε ολόκληρο το σκάφος. Επειδή
όμως η κατασκευαστική διαμόρφωση κάθε πλοίου
διαφέρει, δεν είναι πρακτικά δυνατόν να δοθούν
ακριβείς οδηγίες για την κατανομή του φορτίου.
Θα πρέπει οι πληροφορίες να λαμβάνονται από το
«stability information booklet» του πλοίου ή από το
πρόγραμμα φορτώσεως του Η/Υ.
δ) Να εκτελέσει τον υπολογισμό ευστάθειας, ο
οποίoς πρέπει να δείχνει ότι η εγκάρσια ευστάθεια
του πλοίου κατά την αναχώρηση και κατά την αναμενόμενη χειρότερη συνθήκη στο συγκεκριμένο ταξίδι
είναι ικανοποιητική.
1

ε) Να προετοιμάσει τα κύτη με επιμέλεια για την
επιθεώρηση και την παραλαβή του φορτίου. Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα τρυπητά καλύμματα (καπάκια) των υδροσυλλεκτών, τα οποία θα προετοιμάζονται κατάλληλα για να μην εισέλθει φορτίο στους
υδροσυλλέκτες. Συνήθως καλύπτονται με λινάτσα, αν
το φορτίο το επιτρέπει, ή με συρμάτινα τρυπητά (σήτες), τα οποία θα χρειαστεί να στερεωθούν καλά με
πονταρισές ηλεκτροσυγκολλήσεως (ηλεκτροσυγκόλληση σε ορισμένα σημεία). Αν το πλοίο διαθέτει υπόφραγμα, οι ευδιαίοι του πρέπει να καλυφθούν όπως
και οι υδροσυλλέκτες. Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή
επίσης στα καλύμματα των στομίων των κυτών.
στ) Να φροντίσει όταν υπάρχει πιθανότητα να μετακινηθεί το φορτίο, το οποίο θα φορτωθεί στο υπόφραγμα ή στο κύτος που δεν πρόκειται να πληρωθεί
(ημιπλήρες κύτος), να κατασκευαστούν προσωρινά
διαμήκη διαφράγματα επαρκούς αντοχής. Μ’ αυτόν
τον τρόπο θα εμποδιστεί η μετατόπιση του φορτίου
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή τους τοπικούς κανονισμούς.
ζ) Να φροντίσει για τη διακοπή της λειτουργίας
των συστημάτων κλιματισμού των ενδιαιτημάτων,
εκτός αν τα συστήματα αυτά προφυλάσσονται ήδη
αποτελεσματικά από κατασκευής, ώστε να περιορίζεται η είσοδος σκόνης από το φορτίο στα διαμερίσματα του πληρώματος ή στους κοινόχρηστους εσωτερικούς χώρους του πλοίου. Επίσης οι πόρτες που
δεν χρησιμοποιούνται στο λιμάνι, όπως οι πόρτες
γέφυρας, να σφραγίζονται με ειδική μονωτική ταινία
(masking tape).
η) Να έχει φροντίσει, ώστε κατά τη διάρκεια της
φορτώσεως το πλήρωμα που εργάζεται στο κατάστρωμα να προστατεύεται με κατάλληλες μάσκες
σκόνης, και
θ) να μελετήσει τα σχετικά θέματα: IMSBC code,
IMDG Code/Emergency Procedures For Ships Carrying Dangerous Goods, Medical First Aid Guide
for Use in Accidents Involving Goods (MFAG),
Safe Working Practices Regulations κ.λπ..
Μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια φορτώσεως. Ο πλοίαρχος διασφαλίζει ότι:
α) Η φόρτωση φορτίου και η εκροή θαλασσέρματος ελέγχεται από τον υπεύθυνο αξιωματικό του
πλοίου.
β) Η διάταξη του φορτίου και ο όγκος του θα-

 ale ή «bale capacity» ή «bale space» ή «net capacity». Οι όροι αυτοί σημαίνουν χωρητικότητα για γενικό φορτίο, δηλαδή φορτία
B
που δεν φορτώνονται χύδην, όπως φορτία σε μπάλες, σε παλέτες, σε δέσμες, σε πακέτα κ.ά..
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λασσέρματος παρακολουθούνται κατά τη διαδικασία
φορτώσεως, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η κατασκευή του πλοίου δεν καταπονείται υπερβολικά.
γ) Το πλοίο διατηρείται σε όρθια θέση (χωρίς
κλίση). Αν απαιτείται να λάβει κάποια κλίση για λειτουργικούς λόγους, αυτή πρέπει να είναι η μικρότερη δυνατή.
δ) Το πλοίο παραμένει προσδεδεμένο με ασφάλεια λαμβανομένων υπόψη των τοπικών καιρικών
συνθηκών και των σχετικών προβλέψεων.
ε) Υπάρχει επαρκής αριθμός αξιωματικών και μελών του πληρώματος που παραμένει στο πλοίο για
τον έλεγχο των σχοινιών προσδέσεως ή για οποιαδήποτε συνήθη ή έκτακτη κατάσταση, λαμβανομένης
υπόψη της ανάγκης του πληρώματος για επαρκή χρόνο αναπαύσεως, ώστε να αποφεύγεται η κόπωση.
στ) Ο εκπρόσωπος του τερματικού σταθμού ενημερώνεται:
– Για τις απαιτήσεις διευθετήσεως φορτίου, οι
οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες του Κώδικα Πρακτικής για Ασφαλή Φόρτωση και Εκφόρτωση των Φορτηγών πλοίων
μεταφοράς φορτίου χύδην (Code of Practice
for the Safe Loading and Unloading of Bulk
Carriers – BLU Code, εκδόσεως 2011) για την
ασφάλεια του στερεού φορτίου χύδην.
–Γ
 ια τις απαιτήσεις εναρμονίσεως μεταξύ των
ρυθμών ερματισμού και φορτώσεως και για
οποιαδήποτε απόκλιση από το σχέδιο αφερματισμού ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί να επηρεάσει τη φόρτωση ή την εκφόρτωση
φορτίου.
ζ) Το θαλάσσερμα εκχύνεται σε ρυθμούς που
συμβαδίζουν με το συμφωνημένο σχέδιο φορτώσεως και δεν εκχύνεται στην αποβάθρα. Όπου δεν
είναι πρακτικό για το πλοίο να εκχύσει τελείως το
θαλάσσερμα πριν το στάδιο διευθετήσεως του φορτίου, ο πλοίαρχος συμφωνεί με τον εκπρόσωπο του
τερματικού σταθμού για τα χρονικά διαστήματα που
μπορεί να απαιτηθεί αναστολή (διακοπή) της φορτώσεως και για τη διάρκεια αυτής.
η) Υπάρχει συμφωνία με τον εκπρόσωπο του
τερματικού σταθμού σχετικά με τις δράσεις που πρόκειται να αναληφθούν σε περίπτωση βροχής ή άλλης αλλαγής του καιρού, όταν η φύση του φορτίου
δημιουργεί κίνδυνο σε περίπτωση τέτοιας αλλαγής.
θ) Καμία εργασία εν θερμώ δεν διενεργείται στο
πλοίο ή κοντά σ’ αυτό ενώ το πλοίο βρίσκεται στη
θέση παραβολής, εκτός αν υπάρχει άδεια από τον
εκπρόσωπο του τερματικού σταθμού και συμφωνεί
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με τις απαιτήσεις των αρμόδιων Αρχών.
ι) Ο εκπρόσωπος του τερματικού σταθμού ενημερώνεται αμέσως αν η διαδικασία φορτώσεως προκάλεσε ζημιά, δημιούργησε επικίνδυνη κατάσταση ή
είναι πιθανό να προκαλέσει κάτι τέτοιο.
ια) Η φόρτωση του κύτους διεξάγεται ισομερώς
μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς πλευράς του
πλοίου, ώστε να αποτρέπεται η στρέβλωση της κατασκευής.
ιγ) Υφίσταται στενή επίβλεψη της εργασίας φορτώσεως εκ μέρους του τερματικού σταθμού και του
πλοίου κατά τα τελικά στάδια της φορτώσεως, και ο
εκπρόσωπος του τερματικού σταθμού ενημερώνεται
ότι ξεκινάει η τελική διευθέτηση του φορτίου (τελευταίοι τόνοι στο κομπλετάρισμα), προκειμένου να θέσει σε λειτουργία το σύστημα μεταφοράς με ιμάντα.
Μέτρα ασφαλείας μετά τη φόρτωση. Ο πλοίαρχος μετά τη φόρτωση πρέπει:
α) Να φροντίσει να γίνει προληπτικά ένας μακροσκοπικός έλεγχος των κυτών, όσο αυτό είναι δυνατόν, και του καταστρώματος για πιθανές ζημιές, οι
οποίες πιθανόν προκλήθηκαν από ταχεία φόρτωση
φορτίων μεγάλης πυκνότητας (βλ. Παράρτημα 1).
β) Να φροντίσει να κλείνονται και να ασφαλίζονται καλά τα κύτη για ταξίδι.
γ) Να φροντίσει να πλυθούν τα καταστρώματα
καλά με θαλασσινό ή γλυκό νερό, ανάλογα με το
φορτίο, και γενικά να ακολουθούνται οι οδηγίες του
κώδικα για το συγκεκριμένο φορτίο.
δ) Να φροντίσει για τον αερισμό του φορτίου αν
χρειάζεται, τον έλεγχο της θερμοκρασίας, την απαγόρευση εισόδου στα κύτη αν δεν γίνει έλεγχος της
ατμόσφαιρας των κυτών κ.λπ..
ε) Να δώσει οδηγίες στον υποπλοίαρχο να μετρήσει τους υδροσυλλέκτες αμέσως μετά τη φόρτωση και κατά τη διάρκεια του ταξιδίου δύο ή και
περισσότερες φορές την ημέρα.
7.4 Μέριμνα για την ευστάθεια.
Η ευστάθεια του πλοίου μπορεί να υποβαθμισθεί
ή να χαθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, όταν το
πλοίο είναι φορτωμένο με στερεό χύδην φορτίο.
Αυτό το πρόβλημα με την ευστάθεια πιθανότατα
θα προέρχεται:
α) Από μετατόπιση του φορτίου σε κακοκαιρία
λόγω μη επαρκούς διευθετήσεως (ευθετήσεως, χαπιαρίσματος) ή κακής κατανομής του φορτίου.
β) Από υγροποίηση του φορτίου π.χ. συμπυκνώματα ή λεπτόκοκκα σιδηρομεταλλεύματα (σκόνη),
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όπως iron ore fines1 ή μετάλλευμα Νικελίου (Nickel
ore)����������������������������������������������
(σχ. 7.4α) που έχει χαρακτηριστεί από την ���
Intercargo ως το πιο επικίνδυνο φορτίο στον κόσμο. Η
υγροποίηση2 μπορεί να προκληθεί από ταλαντώσεις
του πλοίου, δονήσεις της κύριας μηχανής κ.λπ., και
γ) από διαρροή σε κύτος ή κύτη φορτίου μετά
από ελάττωμα της κατασκευής.
Επομένως θα πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές
πληροφορίες (stability information) σύμφωνα με
τη ΔΣ SOLAS ’74 chapter II-1 και ο πλοίαρχος να
έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει την ευστάθεια για
τις συνθήκες που αναμένονται στο ταξίδι και να την
επιδείξει στις Αρχές. Ο πλοίαρχος επίσης πρέπει να
ελέγξει αν το φορτίο έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά πριν φορτωθεί, να ελέγξει την κατανομή του
φορτίου στα κύτη και να φροντίσει το φορτίο να χαπιαριστεί σωστά.
Αν το πλοίο διαθέτει υποφράγματα, αν και όχι
σύνηθες, η εμπειρία δείχνει πως η σχετικά μεγάλη
τιμή του μετακεντρικού ύψους δεν θα πρέπει να αποφεύγεται φορτώνοντας το φορτίο που πρέπει στα
υποφράγματα, αφού έχει αποδειχθεί ότι οι προκαλούμενοι διατοιχισμοί δεν είναι πολύ σοβαροί. Το
υπερβολικής ευστάθειας πλοίο (excessive stiff ship)
διατοιχίζεται μεν βίαια και πιθανόν να προκληθούν
ζημιές στο ίδιο το πλοίο, αλλά το φορτίο του επει-

δή είναι βαρύ του δίνει μεγάλη τιμή μετακεντρικού
ύψους (GMο). Επομένως φορτίο που δεν ρευστοποιείται αν είναι καλά διευθετημένο, όσο αυτό είναι
δυνατόν, δεν μετατοπίζεται εύκολα. Αν τελικά μετατοπιστεί, η γωνία κλίσεως θα είναι μικρή και τα περιθώρια ευστάθειας θα είναι μεγάλα.
Συνηθέστερες καταστάσεις φορτώσεως (σχ.
7.4β). Αν είναι bulk carrier, και το χύδην φορτίο είναι βαρύ3, μπορεί να φορτωθεί μόνο σε μονά κύτη
[(σχ.7.4β(β)] αλλά σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς του ΙΜΟ (βλ. παράγρ. 2.2. σελ. 11). Με αυτόν τον τρόπο το μετακεντρικό ύψος (GMο) θα είναι
μεγαλύτερο από ό,τι αν φορτωνόταν σε όλα τα κύτη
(ομοιογενής φόρτωση) [σχ. 7.4β(α)].
Φορτία που μετατοπίζονται εύκολα όπως τα συμπυκνώματα/εμπλουτισμένα μεταλλεύματα θα πρέπει να φορτώνονται μεταξύ διαφραγμάτων και κλειστών χώρων επαρκούς αντοχής, τα οποία θα πρέπει
να κατασκευαστούν στα κύτη.
7.5 Ευθέτηση φορτίου (χαπιάρισμα).
Συνήθως στα βαριά στερεά χύδην φορτία, εκτός
των σιτηρών, δεν γίνεται μετά τη φόρτωση ευθέτηση
(διευθέτηση, χαπιάρισμα) του φορτίου στα ημιπλήρη κύτη.

Σχ. 7.4α
Νickel ore πριν και μετά την υγροποίηση.
1

To λεπτόκοκκο σιδηρομετάλλευμα δεν είναι πολύ συνηθισμένο φορτίο. Για τις υψικαμίνους θεωρείται άχρηστο υλικό. Για να
χρησιμοποιηθεί συσσωματοποιείται (pelletised).
2
H
 υγροποίηση δεν συμβαίνει όταν το φορτίο αποτελείται από μεγάλα σωματίδια ή χονδρόκοκκο μετάλλευμα όπου το νερό περνά
μέσα από τα κενά μεταξύ των σωματιδίων και δεν υπάρχει αύξηση στην πίεση του νερού. Οποιοδήποτε φορτίο μεταφέρεται σε κοκκιώδη μορφή και περιέχει κάποιο ποσοστό υγρασίας, μπορεί να ρευστοποιηθεί, οδηγώντας σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις για το πλοίο
και το ίδιο το πλήρωμα. Έχει επικρατήσει ο όρος υγροποίηση, παρόλα αυτά αν θέλαμε να δώσομε έναν πιο δόκιμο όρο θα λέγαμε
ρευστοποίηση, αφού το φορτίο δεν μετατρέπεται σε υγρό αλλά συμπεριφέρεται σαν υγρό (ρευστό).
3
Βαριά φορτία χύδην (high density cargoes) χαρακτηρίζονται αυτά που έχουν πυκνότητα σωρού (bulk density) ή δείκτη στοιβασίας πάνω από 1,780 MT/m3 (1780 kg/ m3), όπως σιδηρομετάλλευμα, ακατέργαστος σίδηρος, χάλυβας, βωξίτης και τσιμέντο.
Ελαφρύτερα φορτία (low density cargoes) είναι αυτά με πυκνότητα σωρού πάνω από 1 MT/m3 (1000 kg/m3), όπως το στάρι, το ρύζι,
η ξυλεία κ.ά.. (Πυκνότητα σωρού ή φαινόμενο βάρος ή απλά πυκνότητα, για τα στερεά χύδην φορτία, αλλά και για τα σιτηρά
σημαίνει το βάρος του φορτίου, του αέρα και του νερού ανά μονάδα όγκου και εκφράζεται κυρίως σε kg/m3. Ο κενός χώρος στο
φορτίο μπορεί να πληρωθεί με αέρα ή νερό).
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Η ομοιογενής φόρτωση σε όλα τα κύτη (����������������������
homogeneous hold loading condition). Ο τρόπος αυτός φορτώσεως πραγματοποιέιται με ελαφριά
φορτία όπως τα σιτηρά και τα κάρβουνα και σπανιότερα με βαριά φορτία
όπως τα σιδηρομεταλλεύματα.

Η φόρτωση στα μονά κύτη (αlternate hold loading condition).
Ο τρόπος αυτός ����������������������������������������������������
είναι συνηθισμένος για βαριά φορτία, όπως το σιδηρομετάλλευμα, όταν είναι πλήρες φορτίο και όταν φυσικά το πλοίο είναι
σχεδιασμένο να φορτώνει μ’ αυτόν τον τρόπο.

Η φόρτωση πλήρους φορτίου φορτωμένου στο πρώτο και τελευταίο κύτος και τα υπόλοιπα ανά δύο συνεχόμενα, με το επόμενο
να μένει κενό (������
block hold
�������������������������
loading condition ή part
����� ����������
hold loading condition). Επιτρέπεται να γίνει σε πλοία που είναι σχεδιασμένα να
φορτώνουν με αυτόν τον τρόπο.

Σχ. 7.4β
Οι συνηθέστερες καταστάσεις φορτώσεως.

Επομένως, πρέπει κατά τη διάρκεια της φορτώσεως να χαπιάρεται το φορτίο όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατόν με τον φορτωτή (loader). Φυσικά η
επιφάνεια του φορτίου δεν θα είναι απόλυτα ισοπεδωμένη, αλλά το φορτίο δεν θα πρέπει να σχηματίζει κώνο στο κέντρο του κύτους, ούτε να βρίσκεται
περισσότερη ποσότητα σε μία εκ των πλευρών του.
Τα εμπλουτισμένα μεταλλεύματα θα πρέπει να χαπιάρονται πολύ καλά, ώστε να έχουν όσο πιο επίπεδη
επιφάνεια είναι δυνατόν, γιατί έτσι περιορίζεται η πιθανότητα μετακινήσεώς τους. Το χαπιάρισμα πρέπει
να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διαφορά ύψους μεταξύ των κορυφών και
κοιλοτήτων δεν υπερβαίνει το 5% του πλάτους του
πλοίου, ότι οι πλαγιές του φορτίου από τα όρια του
κουβουσιού προς τις φρακτές είναι ομοιόμορφες και
1

ότι δεν παραμένουν σημεία με υψωμένο φορτίο που θα μπορούσαν να καταρρεύσουν κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού, ιδίως στα μικρότερα
πλοία, δηλαδή μήκους 100 m ή και λιγότερο.
Αν φορτωθεί φορτίο στο υπόφραγμα ενός
κοινού φορτηγού (όχι και τόσο συνηθισμένη
περίπτωση), αυτό θα πρέπει να είναι καλά χαπιαρισμένο.
Η επιφάνεια των ανθράκων, που είναι σχετικά ελαφριά φορτία και γεμίζουν τα κύτη, μπορεί να χαπιαριστεί όταν τελειώσει η φόρτωση
με φτυάρια από ομάδα εργατών.
7.6 Κίνδυνοι κατά τη μεταφορά εμπλουτισμένων μεταλλευμάτων (concentrates)
και μέτρα προστασίας.
7.6.1 Εμπλουτισμένα μεταλλεύματα (ΕΜ).

Εμπλουτισμένα μεταλλεύματα είναι τα φυσικά μεταλλεύματα ή ορυκτά, τα οποία έχουν
εμπλουτιστεί, δηλαδή από ακατέργαστες μεταλλευτικές ύλες υπέστησαν επεξεργασία και παρήχθησαν «εμπορεύσιμα προϊόντα» και απορρίμματα (απορριπτόμενα στείρα) με μεθόδους που
δεν αλλοιώνουν τον χημικό τους χαρακτήρα.
Mετά την εξόρυξη το μετάλλευμα υφίσταται
ανατίναξη, ούτως ώστε να αποκτήσει το κατάλληλο μέγεθος. Κατόπιν μεταφέρεται στον θραυστήρα
προκειμένου να υποστεί πρωτογενή θραύση και ταξινόμηση κατά μέγεθος. Στην συνέχεια υφίσταται
�����
επεξεργασία εμπλουτισμού (προετοιμασία) (beneficiation)��������������������������������������
, διαδικασία που περιλαμβάνει: την κατάτμηση, τη λειοτρίβηση1 και ταξινόμηση κατά μέγεθος, το κοσκίνισμα, όπου διαχωρίζεται σε μετάλλευμα και σε στείρα. Το πρώτο είναι κατάλληλο για
περαιτέρω διεργασίες εμπλουτισμού (enrichment) ή
για απευθείας χρήση. Ο εμπλουτισμός (enrichment)
απαλλάσσει την ορυκτή πρώτη ύλη από τα ανεπιθύμητα συστατικά με μεθόδους διαχωρισμού ανάλογα με το κοίτασμα. Ακολουθεί πύκνωση, διήθηση,
συσσωμάτωση, πύρωση (ξήρανση) και κοσκίνισμα.
Το εμπλουτισμένο υλικό που παράχθηκε είναι το συμπύκνωμα (concentrate) σε μορφή λεπτών κόκκων
ή σε συσσωματώματα (pellets).
Ο Κώδικας IMSBC με τον γενικό όρο «Mineral

Λειοτρίβηση ονομάζεται μια διεργασία που εκτελείται συνήθως μετά τη θραύση του μεταλλεύματος που έχει εξορυχτεί για να μειωθεί
ακόμα περισσότερο το μέγεθος των τεμαχιδίων. Η λειοτρίβηση δηλαδή είναι η άλεση των τεμαχιδίων μέσα σε περιστρεφόμενους
μύλους διαφόρων τύπων που έχουν σχήμα κυλινδρικού τυμπάνου και γίνεται είτε σε υγρή είτε σε ξηρή κατάσταση αυτών.
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Concentrates» (πυκνότητα σωρού 1,754-3,030, ΣΣ
0,33–0,57 m3/MT, ομάδας Α) αναφέρεται στα ραφιναρισμένα (καθαρισμένα με χημικές μεθόδους
συμπυκνώματα), που προκύπτουν από ορυκτά, στα
οποία τα μεγάλης αξίας στοιχεία έχουν εμπλουτισθεί,
αφού έχουν αποβληθεί τα άχρηστα χύδην υλικά που
περιείχαν. Τα πιο γνωστά είναι τα συμπυκνώματα
σιδήρου (iron concentrates), τα συμπυκνώματα ροδονίτη (manganese concentrates) κ.λπ.. Επίσης με
τον γενικό όρο «Metal Sulphide Concentrates» (πυκνότητα σωρού 1790-3230, ΣΣ 0,31–0,56 m3/MT,
Κλάσεως ΜΗΒ, ομάδας Α και Β) αναφέρεται στα
συμπυκνώματα με θειούχες ενώσεις και ελεύθερο
θειάφι που και αυτά έχουν εμπλουτιστεί με απαλλαγή από τα μεγάλα μόρια και τους όγκους μορίων
(���������������������������������������������
lumps, gross rocks���������������������������
) και αποτελούνται αποκλειστικά από μικρά μόρια (κόκκους). Τα πιο γνωστά
συμπυκνώματα σ’ αυτήν την κατηγορία είναι τα συμπυκνώματα μολύβδου (lead
���������������������������
concentrates), τα����
συμπυκνώματα ψευδαργύρου (zinc concentrates), τα
συμπυκνώματα χαλκού (copper concentrates) και
τα συμπυκνώματα χαμηλού ιστολογικού βαθμού.
7.6.2 Κίνδυνοι κατά τη μεταφορά.
Οι κίνδυνοι είναι ανάλογοι με την κατηγορία των
συμπυκνωμάτων, αυτών που έχουν θειούχες συνδέσεις και αυτών με μεταλλικές συνδέσεις οξειδίου.
Όπως αναφέρει ο κώδικας, όταν ένα φορτίο «Metal
Sulphide Concentrate» �������������������������
θεωρείται ως χαμηλού κινδύνου για πυρκαγιά, τότε είναι θέμα της Αρχής να
επιτρέψει τη μεταφορά του με πλοίο που δεν είναι
εξοπλισμένο με σύστημα κατασβέσεως πυρκαγιάς,
όπως προβλέπεται και από τον κανονισμό SOLAS
II-2/10.7.1.4.
Από τη διαδικασία εμπλουτισμού διακρίνονται
μεταλλεύματα Στεγνά (Dry) ή Βρεγμένα (Wet).
α) Στεγνά. Αυτά κυρίως φορτώνονται στη Νότια
Αμερική και ειδικότερα στο Περού, έχουν μορφή
λεπτών κόκκων (σκόνης), χαμηλή περιεκτικότητα σε
υγρασία και συνήθως θειούχες ενώσεις και ελεύθερο
θειάφι. Κατά τον εμπλουτισμό τους μπαίνει ανάμεσα
στη σκόνη ατμοσφαιρικός αέρας. Επομένως, αν το
υλικό υγρανθεί είτε μέσω των ανεμοδόχων είτε με τη
1

βροχή κατά τη φόρτωση, το οξυγόνο θα αντιδράσει
με την θειούχο πρόσμειξη και θα παραγάγει θειικό
άλας (sulphate-SO4). Μ’ αυτόν τον τρόπο θα αρχίσει να αναπτύσσεται θερμότητα (αυτοθέρμανση). Αν
η θερμότητα δεν μπορέσει να διαφύγει, όπως συμβαίνει στα χύδην φορτία, η θερμοκρασία της μάζας
του φορτίου θα ανέλθει μέχρι το σημείο αναφλέξεως
που έχει το θειάφι, και αυτό σημαίνει έναρξη φωτιάς
στο φορτίο (αυτόματη ανάφλεξη). Το φορτίο από εκεί
και πέρα θα καίγεται όσο υπάρχει ατμοσφαιρικός
αέρας που περιέχει οξυγόνο (οξείδωση). Τα πλοία
που μεταφέρουν τέτοια φορτία διαθέτουν συνήθως
μόνιμα συστήματα πυροσβέσεως στα κύτη και έχουν
τη δυνατότητα να κατασβέσουν τη φωτιά με CO2.
Όταν ανοίξουν τα κύτη η φωτιά θα αναζωπυρωθεί,
γιατί ακόμα και αν έχει σβήσει, πιθανότατα θα συνεχίζεται η καύση στο εσωτερικό της μάζας του φορτίου. Αυτό αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για το πλοίο. Επί
πλέον κάθε μεταλλικό αντικείμενο που θα βρεθεί
μέσα στο μετάλλευμα, πιθανόν να αντιδράσει και να
παράξει αέρια υδρογόνου, η παρουσία των οποίων
μέσα σε ένα κύτος θα έχει ως αποτέλεσμα την έκρηξη. Πάντως είναι προτιμότερη η φόρτωση και μεταφορά των στεγνών εμπλουτισμένων μεταλλευμάτων
με λίγο μεγαλύτερη περιεκτικότητα υγρασίας από τη
συνήθη, επειδή αυτό πρακτικά δεν ενέχει κίνδυνο ή
ενέχει μικρό κίνδυνο μετατροπής σε υγρόρρευστη
κατάσταση, ενώ δεν αυξάνει τον κίνδυνο οξειδώσεως και αυταναφλέξεως. Το φορτίο θα πρέπει κατά τη
διάρκεια του ταξιδίου να ελέγχεται τακτικά για ελεύθερο νερό στην επιφάνειά του.
β) Βρεγμένα. Στα φορτία αυτά το υλικό περιέχει ένα μέρος μόνο των θειούχων προσμείξεων του
μεταλλεύματος. Τα «βρεγμένα» εμπλουτισμένα μεταλλεύματα έχουν τη μορφή σκόνης και μπορεί να
περιέχουν μια αποδεκτή ποσότητα νερού, λόγω του
τρόπου εμπλουτισμού τους1. Στη συνηθισμένη τους
κατάσταση παρουσιάζονται να έχουν τη μάζα τους
στεγνή, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να υγροποιηθούν
όταν βρεθούν σε χώρο που τραντάζεται όπως είναι το
πλοίο. Στο πλοίο, όταν δουλεύουν οι μηχανές του, δημιουργείται μικρότερο ή μεγαλύτερο τράνταγμα. Επίσης, όταν υπάρχει και ο κλυδωνισμός από τις κινήσεις

 ρόποι εμπλουτισμού γενικά: Με χειροδιαλογή, με ηλεκτροστατικό διαχωρισμό, μαγνητικό διαχωρισμό, βαρυτομετρικό διαχωριΤ
σμό ή εμπλουτισμό με επίπλευση (water flotation process) κυρίως θειούχων μεταλλευμάτων (π.χ. ZnS, FeS2) σε δεξαμενές μικρού
ύψους και ορθογώνιας διατομής (επίπεδα πλυντήρια, κυψέλες επιπλεύσεως) με αναδευτήρες που προκαλούν την εισροή αέρα στον
πολφό και σε κυλινδρικές δεξαμενές μεγάλου ύψους και μικρής διαμέτρου (στήλες επιπλεύσεως, λεκάνες) χωρίς μηχανική ανάδευση και με εμφύσηση αέρα από τον πυθμένα.
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(ταλαντώσεις) του πλοίου και ειδικότερα γρήγορος
διατοιχισμός, είναι πιθανόν τα βρεγμένα εμπλουτισμένα μεταλλεύματα να υγροποιηθούν εν πλω και
αυτό αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια του
πλοίου και του πληρώματος. Τα βρεγμένα ΕΜ δεν είναι εύφλεκτα ή έχουν μικρό κίνδυνο ευφλεκτότητας.
Όμως παρά την όψη τους περιέχουν συνήθως αρκετή
υγρασία. Αν η περιεκτικότητα σε υγρασία είναι μεγαλύτερη απ’ το όριο υγρασίας ασφαλούς μεταφοράς,
υπάρχει πάντα η πιθανότητα να υγροποιηθούν (να
ρευστοποιηθούν), με αποτέλεσμα να μετατοπισθούν
μέσα στα κύτη. Ο κίνδυνος βέβαια μετατοπίσεως υφίσταται σε όλα τα συμπυκνώματα καθώς και σε όλα τα
άλλα κοκκιώδη φορτία, όταν φορτώνονται σε υγρή
κατάσταση ή όταν βραχούν.
Αν εμφανιστεί νερό στην επιφάνεια του φορτίου,
αυτό αποτελεί ένδειξη υγροποιήσεως. Ο Πλοίαρχος
θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να προστατεύσει το φορτίο από μια μετατόπιση
και ενδεχόμενη ανατροπή του πλοίου, και να φροντίσει να προσεγγίσει σε λιμάνι καταφυγής.
Αν η επιφάνεια ενός φορτίου δεν εμφανίζεται
υγρή (έχει δηλαδή σχετικά ξηρή όψη), υπάρχει περίπτωση από κάτω να έχει δημιουργηθεί υγροποίηση,
με αποτέλεσμα κατά τους διατοιχισμούς το φορτίο να
μετακινηθεί. Αν το πραγματικό ποσοστό περιεκτικότητας υγρασίας του ΕΜ είναι χαμηλότερο του ορίου
υγρασίας ασφαλούς μεταφοράς, υπάρχει πάντα και ο
κίνδυνος της ξηρής μετατοπίσεως του πάνω μέρους
του φορτίου όπως και στα φορτία των πρωτογενών
μεταλλευμάτων1 (π.χ. iron ore fines), αλλά δεν μπορεί να μην γίνει δεκτό προς μεταφορά. Αν όμως το
πραγματικό ποσοστό περιεκτικότητας υγρασίας είναι
υψηλότερο του ορίου υγρασίας ασφαλούς μεταφοράς, δεν θα πρέπει το φορτίο να φορτωθεί ή για να
φορτωθεί, θα πρέπει το πλοίο να είναι ειδικής κατασκευής ή να κατασκευαστούν στα κύτη ειδικά μεταλλικά διαχωριστικά.
Η μετατόπιση του φορτίου αποτελεί μεγάλο κίνδυνο, γιατί όταν το φορτίο μετακινηθεί στη μία πλευρά,
δεν επιστρέφει πάλι με τον διατοιχισμό όλο όσο μετατοπίστηκε προς την άλλη πλευρά, αλλά ένα μέρος
του θα παραμείνει εκεί που έφθασε. Αυτό σημαίνει
ότι μια μικρή κλίση παραμένει προς την πλευρά που
βρίσκεται το φορτίο που μετακινήθηκε, οπότε σταδιακά με τους συνεχιζόμενους διατοιχισμούς, η κλίση
του πλοίου θα αυξάνεται προς την πλευρά της αρχικής

1

κλίσεως μέχρις ότου αυτή φθάσει την «επικίνδυνη
κλίση» και τότε το πλοίο θα ανατραπεί πολύ απότομα. Στην περίπτωση που κατά τη φόρτωση βρέχει ή
χιονίζει, αυτή θα πρέπει να διακόπτεται και να καλύπτονται τα στόμια των κυτών. Αν το επιτρέπει η περιεκτικότητα υγρασίας του φορτίου και η βροχή δεν
είναι δυνατή (ψιχάλες, ψιλόβροχο), η φόρτωση ή η
εκφόρτωση μπορούν να συνεχιστούν. Αν όμως δεν
πρόκειται να εκφορτωθεί όλο το φορτίο σ’ αυτό το λιμάνι αλλά μέρος φορτίου, δεν θα πρέπει να επιτραπεί
η εκφόρτωση ακόμα και με ψιλόβροχο.
Γενικά οι κίνδυνοι κατά τη μεταφορά εμπλουτισμένων μεταλλευμάτων και οποιουδήποτε στερεού
φορτίου χύδην είναι βαρύ, πολλές φορές προέρχονται από κακή φόρτωση στους τερματικούς σταθμούς
φορτώσεως. Τα πλοία πρέπει να είναι κατάλληλα για
τη μεταφορά, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου ακόμα και τα κοινά φορτηγά φορτώνουν σε ορισμένα
λιμάνια εμπλουτισμένα μεταλλεύματα.
7.6.3 Μέτρα προστασίας.
Τα κυριότερα μέτρα προστασίας είναι:
α) Η μεταφορά ΕΜ με εξειδικευμένα πλοία.
β) Η αυστηρή εφαρμογή των καθιερωμένων
εναρμονισμένων διαδικασιών για τη συνεργασία και
την επικοινωνία μεταξύ πλοίου και τερματικού σταθμού και η τήρηση των απαιτήσεων καταλληλότητας
για πλοία και τερματικούς σταθμούς.
γ) Πριν τη φόρτωση ο πλοίαρχος πρέπει να εφοδιάζεται με οδηγίες. Για κάθε αμφιβολία πρέπει να ζητείται η συμβουλή από το P&I club των πλοιοκτητών.
Οι ναυλωτές ή οι φορτωτές πρέπει να επιδώσουν
στον πλοίαρχο πριν τη φόρτωση ανάλυση αναγνωρισμένου επιστημονικού εργαστηρίου (laboratory)
του φορτίου και το σχετικό πιστοποιητικό για τη μεταφορά του φορτίου που να δείχνει την περιεκτικότητα
υγρασίας και το TML. Τα ΕΜ που μπορεί να υγροποιηθούν θα γίνονται αποδεκτά για φόρτωση μόνο
όταν η πραγματική υγρασία που περιέχουν είναι
μικρότερη του TML που ορίζουν οι κανονισμοί του
κώδικα IMSBC. Όμως, μπορεί να γίνονται αποδεκτά
για φόρτωση ΕΜ ακόμα και όταν η υγρασία που περιέχουν υπερβαίνει το TML, αρκεί να έχουν ληφθεί
μέτρα ασφαλείας που ικανοποιούν την Αρχή και εξασφαλίζουν επαρκή ευστάθεια σε περίπτωση μετατοπίσεως του φορτίου και με την προϋπόθεση ότι το

Πρωτογενή μεταλλεύματα ονομάζονται τα προϊόντα ορυχείων/λατομείων και όχι αυτά που έχουν εμπλουτιστεί.
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πλοίο έχει επαρκή κατασκευαστική αντοχή (SOLAS
’74 Μέρος B κανονισμός 6).
δ) Πριν τη φόρτωση θα έχει γίνει υπολογισμός
ευστάθειας και αντοχής.
ε) Η φόρτωση, ο διαχωρισμός και η διευθέτηση
(χαπιάρισμα) θα γίνουν με την σύμφωνη γνώμη του
επιθεωρητή του P&I club των πλοιοκτητών και του
πλοιάρχου και σύμφωνα με την τελευταία έκδοση
του κώδικα IMSBC και του κώδικα IMDG και, αν το
ζητήσει ο πλοίαρχος, σύμφωνα και με τους τοπικούς
κανονισμούς. Το φορτίο θα πρέπει να χαπιάρεται
ώστε να έχει όσο πιο επίπεδη επιφάνεια είναι δυνατόν, γιατί έτσι περιορίζεται η πιθανότητα μετακινήσεώς του (SOLAS ’74 ΙΙ-1 Μέρος B κανονισμός 7).
στ) Τα κύτη φορτίου θα πρέπει να έχουν καθαριστεί καλά. Οι υδροσυλλέκτες θα πρέπει να είναι καθαροί, στεγνοί και καλυμμένοι, ώστε να μην περάσει
φορτίο μέσα σ’ αυτούς. Το σύστημα των σεντινών θα
πρέπει να έχει ελεγχθεί, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να εισέλθει στο κύτος νερό από λάθος. Η κάλυψη των υδροσυλλεκτών θα γίνει με σήτα και όχι με
λινάτσα, γιατί το φορτίο θα την αποσυνθέσει.
ζ) Κατά τη διάρκεια της φορτώσεως και του ταξιδίου θα πρέπει να λαμβάνονται δύο ή και περισσότερες
φορές την ημέρα οι μετρήσεις των υδροσυλλεκτών.
η) Ο πλοίαρχος μπορεί να διακόψει τη φόρτωση
και να κλείσει τα καλύμματα των κυτών, αν κατά τη
γνώμη του η βροχή θα επηρεάσει την περιεκτικότητα
υγρασίας του φορτίου.
θ) Τα κύτη θα πρέπει να είναι καλά ασφαλισμένα
και οι ανεμοδόχοι καλά κλεισμένοι, ώστε να αποκλείεται η είσοδος νερού στο ταξίδι. Το φορτίο δεν θα
πρέπει να εξαερίζεται κατά τη διάρκεια του ταξιδίου.
ι) Στο ταξίδι θα πρέπει να ελέγχεται η περίοδος
διατοιχισμού και αλλάζοντας πορεία και ταχύτητα
ανάλογα να μην αφήνεται ποτέ να γίνει η περίοδος
διατοιχισμού γρήγορη και μεγάλο το εύρος του διατοιχισμού.
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει αρκετό περιθώριο
ασφαλείας καυσίμων και να είναι ανάλογο με το ταξίδι. Το πλοίο δεν επιτρέπεται να απασχολείται σε
συνεχή μεταφορά ΕΜ, γιατί τα φορτία των ΕΜ θα
προξενήσουν φθορές στην κατασκευή του πλοίου.
7.7 Μ
 εταφορά συνεκτικών και μη συνεκτικών
φορτίων.
Τα στερεά χύδην φορτία θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως συνεκτικά και μη-συνεκτικά. Αναλυτικότερα:
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α) Συνεκτικά χύδην στερεά φορτία (cohesive
solid bulk cargoes): Όλα τα νοτισμένα από υγρασία
φορτία και μερικά στεγνά εμφανίζουν συνεκτικότητα.
Αν και δεν μετατοπίζονται εύκολα όλα τα συνεκτικά
φορτία, θα πρέπει να διευθετούνται όσο το δυνατόν
καλύτερα, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος αυτός, αλλά και να περιορίζεται η πιθανότητα
να εισέλθει αέρας στη μάζα του φορτίου, ο οποίος
μπορεί να οδηγήσει σε αυτοθέρμανση.
Οι χώροι φορτίου όσο είναι πρακτικά δυνατόν θα
πρέπει να είναι πλήρεις, χωρίς το βάρος του φορτίου να υπερβαίνει την αντοχή του δαπέδου του κύτους ή του δαπέδου του υποφράγματος. Το φορτίο
θα πρέπει να καλύπτει όλα τα σημεία περιφερειακά
του κύτους φορτίου, δηλαδή μέχρι τις πλευρές και τα
άκρα του, και να μην είναι συγκεντρωμένο στη μέση
σε σχήμα κώνου.
Όταν ο πλοίαρχος έχει κάποια αμφιβολία σχετικά
με τις πληροφορίες που του έχουν δώσει, το φορτίο
θα πρέπει να διευθετείται αποτελεσματικά και να ισοπεδώνεται όσο είναι εφικτό με τα μέσα που διατίθενται π.χ. κρουνούς εκροής, φορητά μηχανικά μέσα,
άλλα μέσα φορτώσεως ή εργάτες.
Η γωνία αναπαύσεως είναι ένα απ’ τα χαρακτηριστικά ορισμένων χύδην στερεών φορτίων, που δείχνει αν ένα φορτίο είναι συνεκτικό ή μη-συνεκτικό.
Είναι ένα χρήσιμο και ενδεικτικό στοιχείο της ευστάθειας του φορτίου και ως τέτοιο συμπεριλαμβάνεται
στις πληροφορίες που παρέχονται πριν τη φόρτωση
για τα μη-συνεκτικά φορτία με μικρή γωνία αναπαύσεως που ρέουν ελεύθερα. Πολύ γνωστά φορτία που ρέουν ελεύθερα και μετατοπίζονται εύκολα
είναι τα σιτηρά, που δεν συμπεριλαμβάνονται στον
Κώδικα IMSBC.
Η γωνία αναπαύσεως οποιουδήποτε φορτίου θα
μπορούσε να καθορίσει ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν. Οι μέθοδοι για τον προσδιορισμό της γωνίας
αναπαύσεως αναφέρονται στον Κώδικα IMSBC και
θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πριν το πέρας
της φορτώσεως.
Σύμφωνα όμως με τον Κώδικα IMSBC, η γωνία
αναπαύσεως γενικά ενός συνεκτικού στερεού χύδην
φορτίου, ακόμα και για την ευστάθεια δεν είναι και
τόσο αξιόπιστη ένδειξη και επομένως δεν συμπεριλαμβάνεται στις καταχωρίσεις που δίδονται στον κώδικα για καθένα από τα συνεκτικά φορτία.
β) Μη-συνεκτικά χύδην στερεά φορτία (non
cohesive solid bulk cargoes)����������������������
: Για τους σκοπούς ευθετήσεως, στεγνά μη-συνεκτικά χύδην στερεά φορ-
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τία1 είναι μόνο τα φορτία που αναφέρει ο Κώδικας
IMSBC, ενώ όλα τα υπόλοιπα φορτία θα πρέπει να
θεωρούνται ως συνεκτικά χύδην στερεά φορτία μέχρι
να αναφερθούν διαφορετικά. Επομένως, η γωνία
αναπαύσεως δεν είναι το κατάλληλο κριτήριο για το
αν θα πρέπει να διευθετηθεί το φορτίο.
7.8 Ασφάλεια προσωπικού (πληρώματος).
Σύμφωνα με τον Κώδικα IMSBC, πριν και κατά
τη διάρκεια της φορτώσεως, της μεταφοράς και της
εκφορτώσεως χύδην στερεών φορτίων θα πρέπει
να λαμβάνονται όλες οι αναγκαίες προφυλάξεις που
αναφέρονται στον κώδικα για το συγκεκριμένο φορτίο. Επί πλέον θα πρέπει να ακολουθούνται οι εθνικοί
κανονισμοί της σημαίας που φέρει το πλοίο.
Για την ασφάλεια του προσωπικού σχετικά με ιατρικά θέματα δίδονται συμβουλές από τους οργανισμούς
ΙΜΟ, WHO, ILO και από την έκδοση Medical First
Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous
Goods (MFAG), που είναι �������������������
Οδηγός Παροχής Πρώτων Βοηθειών σε περίπτωση Ατυχημάτων τα οποία
αφορούν σε επικίνδυνα εμπορεύματα. Η MFAG θα
πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε στο πλοίο.
Μερικά στερεά φορτία χύδην είναι ευαίσθητα στην
οξείδωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην εξάντληση του οξυγόνου μέσα στα κύτη, στην εκπομπή αερίων ή καπνών και στην αυτοθέρμανση. Άλλα φορτία
δεν οξειδώνονται, αλλά μπορούν να εκπέμπουν τοξικές αναθυμιάσεις, ιδιαίτερα όταν είναι υγρά.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους χώρους
φορτίου και στους γειτνιάζοντες χώρους, στους οποίους πιθανόν να έχει μειωθεί επικίνδυνα το οξυγόνο
ή μπορεί να περιέχουν τοξικά ή ασφυξιογόνα αέρια.
Επί πλέον, κενός χώρος φορτίου ή δεξαμενή, η οποία
παρέμεινε κλειστή για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί να έχουν ανεπαρκές οξυγόνο.
Στερεά χύδην φορτία που μπορεί να προκαλέσουν εξάντληση του οξυγόνου σε χώρους φορτίου
είναι τα περισσότερα φυτικά και δασικά προϊόντα,
τα σιδηρούχα μέταλλα, τα συμπυκνώματα θειούχων
μετάλλων και τα φορτία άνθρακα, αλλά δεν περιορίζονται μόνο σ’ αυτά.
Για τη μεταφορά στερεού χύδην φορτίου θα πρέ-

πει το πλοίο να έχει εφοδιαστεί με τα κατάλληλα όργανα μετρήσεως για τη μέτρηση της συγκεντρώσεως
αερίων και του οξυγόνου στους χώρους φορτίου2.
Η είσοδος σε έκτακτη ανάγκη σε έναν χώρο φορτίου πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό φορώντας αυτόνομη αναπνευστική
συσκευή και προστατευτική ενδυμασία και πάντα υπό
την εποπτεία ενός αρμόδιου αξιωματικού. Το πλήρωμα πρέπει να εκπαιδεύεται με γυμνάσια εισόδου σε
κλειστούς χώρους, πυρκαγιάς, εγκαταλείψεως πλοίου
κ.λπ.. Επίσης όλα τα σωστικά, τα μόνιμα και φορητά
πυροσβεστικά μέσα και τα μέσα προλήψεως ατυχημάτων πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
Πριν από την είσοδο σε κλειστό χώρο πλοίου,
πρέπει να ακολουθούνται οι κατάλληλες διαδικασίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του ΙΜΟ. Το πλήρωμα πρέπει να φορά τον κατάλληλο προστατευτικό
ρουχισμό π.χ. φόρμες εργασίας (σε ορισμένα φορτία
ειδικές φόρμες προστασίας), γάντια, γυαλιά, κράνος
ασφαλείας, μάσκες σκόνης κ.λπ.. Τα διαμερίσματα του
πληρώματος επίσης πρέπει να προστατεύονται με διακοπή του εξαερισμού, με διακοπή εξωτερικού αέρα για
τον κλιματισμό και με ασφάλιση των θυρών που δεν
χρησιμοποιούνται, με ειδική ταινία (masking tape).
Υπάρχουν επίσης φορτία τα οποία, όταν βραχούν,
είναι διαβρωτικά για το δέρμα, τα μάτια και τους
βλεννογόνους ή για την κατασκευή του πλοίου. Κατά
τη μεταφορά αυτών των φορτίων θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα στην προστασία του προσωπικού και στην ανάγκη για ειδικές προφυλάξεις,
που πρέπει να λαμβάνονται πριν από τη φόρτωση και
μετά την εκφόρτωση.
Η σκόνη ορισμένων φορτίων π.χ. από τη στερεοποιημένη πίσσα οπτανθρακοποιήσεως (Coal tar pitch,
pitch prill, class MHB group B) μπορεί να δημιουργήσει έκρηξη κατά τη φόρτωση την εκφόρτωση και
τον καθαρισμό των κυτών, ακόμα και καρκινογένεση
σε βάθος χρόνου. Το πλήρωμα επομένως πρέπει να
είναι κατάλληλα ενημερωμένο.
Το πλοίο μετά τη φόρτωση και μετά την εκφόρτωση πρέπει να πλένεται με γλυκό ή θαλασσινό νερό
ανάλογα με το φορτίο, ώστε να φύγει όλη η σκόνη
του φορτίου.

1

Τ
 α μη-συνεκτικά χύδην στερεά φορτία είναι τα εξής: ammonium nitrate, ammonium nitrate based fertilizers (type a, type b and
non-hazardous), ammonium sulphate, borax anhydrous, calcium nitrate fertilizer, castor beans, diammonium phosphate, grain
screening pellets, monoammonium phosphate, potasium chloride, potash, potassium nitrate, potassium sulphate, sodium nitrate,
sodium nitrate and potassium nitrate mixture, superphosphate, urea, wood torrefied.
2
Σ
 ημειώνεται ότι, μετά από τον έλεγχο σε χώρο φορτίου ή σε δεξαμενή που βρέθηκε γενικά να είναι ασφαλής, μπορεί να υπάρχουν
μικρές περιοχές, στις οποίες το οξυγόνο να είναι ανεπαρκές ή να υπάρχουν ακόμα και τοξικές αναθυμιάσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ

8.1 Κατηγορίες πλοίων μεταφοράς οχημάτων.
Το πρώτο πλοίο μεταφοράς οχημάτων (οχηματαγωγό) (Ro-Ro ship) εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στο English
Channel. Ro-Ro ονομάζεται η διαδικασία μετακινήσεως των οχημάτων [φόρτωση (Roll-on) και εκφόρτωση (Roll-off)].
Ο ορισμός του πλοίου Ro-Ro σύμφωνα με τον
Κώδικα CSS είναι ο ακόλουθος: Πλοίο Ro-Ro σημαίνει ένα πλοίο, που έχει ένα ή περισσότερα καταστρώματα κλειστά ή ανοικτά, τα οποία κανονικά δεν
υποδιαιρούνται και γενικά εκτείνονται σε ολόκληρο
το μήκος του πλοίου, στα οποία, εμπορεύματα [συσκευασμένα ή χύμα, μέσα ή επάνω σε οδικά οχήματα1 (συμπεριλαμβανομένων των βυτιοφόρων οχημάτων), ρυμουλκούμενα, εμπορευματοκιβώτια, παλέτες,
δεξαμενές αποσπώμενες ή φορητές ή μέσα ή επάνω
σε παρεμφερείς μονάδες μεταφοράς φορτίων ή άλλες
δεξαμενές] μπορούν να φορτωθούν ή να εκφορτωθούν κατά την οριζόντια διεύθυνση.
Επομένως πιο αναλυτικά, πλοίο μεταφοράς οχημάτων είναι αυτό που από κατασκευής ή μετασκευής
και από τη διάταξη και το μέγεθος των χώρων του,
προορίζεται κατά κύριο σκοπό για την παραλαβή και
μεταφορά οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται
με δικά τους μέσα ή με ρυμούλκηση. Επίσης μεταφέ-

ρονται σιδηροδρομικά οχήματα (βαγόνια) με ειδικά
πλοία Ro-Ro, τα Wagon carriers. Όλοι οι τύποι οχηματαγωγών διαθέτουν ένα ή περισσότερα καταστρώματα, τα οποία δεν υποδιαιρούνται και εκτείνονται
είτε σε ουσιαστικό μήκος είτε σε ολόκληρο το μήκος
του πλοίου, είναι κλειστά ή ανοικτά (καταστρώματα
καιρού)2 ή ανοικτοί χώροι3. Στους χώρους φορτίου
(γκαράζ, καταστρώματα) μπορούν να φορτωθούν
και να εκφορτωθούν κανονικά κατά την οριζόντια
πάντα διεύθυνση και εμπορεύματα συσκευασμένα ή
χύμα (π.χ. αποσπώμενες δεξαμενές, παλέτες ή άλλα
κιβώτια), μέσα ή επάνω σε ανάλογες μονάδες μεταφοράς φορτίου μέχρι και 7,1 m ύψος (π.χ. οδικά
οχήματα όπως βυτιοφόρα, ρυμουλκούμενα, επικαθήμενα, συρμοί, αρθρωτοί συρμοί κ.λπ.). Τα Ro-Ro
διαθέτουν για τη διέλευση των τροχοφόρων μονάδων καταπέλτη επιβιβάσεως οχημάτων (φορτοθυρίδες) κυρίως στην πρύμη (stern ramp) μεγάλης αντοχής μέχρι 500 t και πλάτους 12 m (ορισμένα διαθέτουν καταπέλτη και στην πλώρη ή/και στην πλευρά),
και κινητά κεκλιμένα επίπεδα οχημάτων (εσωτερικές
ράμπες) (internal ramps) (σχ. 8.1α)· δηλαδή όλοι οι
χώροι φορτίου συνδέονται με την αποβάθρα.
Η χωρητικότητα στα οχηματαγωγά μετρείται σε
Lanes in metres – LIMs4 ή σε χωρητικότητα Ι.Χ. αυτοκινήτων (Car Equivalent Units – CEU)4.

1

Στα οδικά οχήματα δεν συμπεριλαμβάνονται τα αγροτικά τρακτέρ.
 ατάστρωμα καιρού ονομάζεται το κατάστρωμα το οποίο είναι εντελώς εκτεθειμένο στον καιρό στο επάνω μέρος και τουλάχιστον
Κ
στις δύο πλευρές (SOLAS reg. Ch. II-2/3.12).
3
Α
 νοικτό κατάστρωμα ή ανοικτός χώρος σε Ro-Ro ονομάζεται ένα ανοικτό κατάστρωμα που εκτείνεται στον χώρο φορτίου και δεν
έχει επαρκή ανοίγματα ώστε να θεωρηθεί «ανοικτό» δεν εμπίπτει στον όρο «κατάστρωμα καιρού» στα πλαίσια των επικίνδυνων
φορτίων (SOLAS reg. Ch. II-2/3.50). «Ανοικτοί χώροι Ro-Ro» είναι οι χώροι που είτε είναι ανοικτοί και στα δύο άκρα ή ανοικτοί
στο ένα άκρο, και στους οποίους παρέχεται επαρκής και αποτελεσματικός φυσικός αερισμός καθ’ όλο το μήκος τους μέσω μονίμων
ανοιγμάτων που είναι κατανεμημένα στα πλευρικά ελάσματα ή στην οροφή των καταστρωμάτων ή από επάνω, έχοντας μια συνολική
επιφάνεια τουλάχιστον 10% του συνολικού εμβαδού των πλευρών του χώρου. (SOLAS reg. Ch. II-2/3.41).
4
 Ένα Lane metre ή Linear metre είναι μια μονάδα επιφάνειας καταστρώματος (χώρων φορτίου/γκαράζ). Μια λωρίδα (lane) καταστρώματος έχει πλάτος 2 m. Ένα Lane metre είναι μια επιφάνεια καταστρώματος μιας λωρίδας ενός μέτρου σε μήκος που καλύπτει
2 m2. Συχνά θεωρείται πως ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο σε ένα οχηματαγωγό χρειάζεται 6 m μήκους της λωρίδας και ένα επικαθήμενο με
Ευρωπαϊκό τράκτορα (νταλίκα) χρειάζεται 18 m μήκους της λωρίδας. Ένα CEU τυπικά αντιπροσωπεύει ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο Toyota
Corona RT43 του 1966.
2
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–Β
 ασικές κατηγορίες των πλοίων μεταφοράς
οχημάτων είναι:
α) Οχηματαγωγά ακτοπλοϊκά πλοία (Short
Sea Ro-Ro ferries, coastal ferries):�������������
Χαρακτηρίζονται τα ακτοπλοϊκά οχηματαγωγά πλοία που διαθέτουν ένα ή περισσότερα καταστρώματα ανοικτού
[σχ. 8.1β(α)] ή κλειστού τύπου [σχ. 8.1β(β)] για τη
διαπόρθμευση ή τη μεταφορά οδικών και πιθανόν
σιδηροδρομικών οχημάτων και επιβατών σε μικρές
αποστάσεις. Εκτελούν δηλαδή πλόες μικρής (ή και
μεγάλης) ακτοπλοΐας (Short Sea Shipping – SSS)
π.χ. μεταξύ του ίδιου κράτους, μεταξύ λιμένων της
ΕΕ ή και άλλων κρατών της Ευρώπης, μεταξύ λιμένων στις ακτές των ΗΠΑ κ.ά.. Συνήθως τα οχηματαγωγά ακτοπλοϊκά πλοία είναι επιβατηγά (Ε/Γ – Ο/Γ)
(Ro-Pax ferries)�������������������������������
. Τα φορτία παραμένουν φορτωμένα στα οχήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδίου. Αν
έχουν ορισθεί να μεταφέρουν λιγότερους από 12 επιβάτες συμπεριλαμβανομένων των οδηγών των οχημάτων, χαρακτηρίζονται ως φορτηγά-οχηματαγωγά
πλοία (Φ/Γ – Ο/Γ) (SSS Ro/Ro cargo ships). Αυτά
τα πλοία, εκτός από οχήματα (ή καινούργια άφορτα οχήματα που φορτώνονται σε ξεχωριστό γκαράζ,
δηλαδή στο new car deck) μπορεί να μεταφέρουν
π.χ. χύδην παλετοποιημένο φορτίο, ρόλους χαρτί για
εφημερίδες, προϊόντα χάλυβα (ή σιδήρου). Το φορτίο μεταφέρεται στο πλοίο με κλαρκ.
β) Οχηματαγωγά μεσαίων αποστάσεων (���
Medium distance Ro-Ro ferries)1: Χαρακτηρίζονται τα
οχηματαγωγά πλοία με περισσότερα από ένα καταστρώματα κλειστού τύπου για τη μεταφορά οχημάτων, τα οποία εκτελούν συνήθως βραχείς διεθνείς
πλόες. Είναι συνήθως φορτηγά Ro-Ro (Ro-Ro Cargo
only) (σχ. 8.1γ), όπου τα εμπορεύματα βρίσκονται
μέσα ή επάνω στα οχήματα ή στοιβάζονται στο πλοίο
για το ταξίδι ή γίνεται συνδυασμός και των δύο περιπτώσεων. Μπορούν επίσης να φορτώνουν και Ε/Κ
στο κατάστρωμα καιρού ή επάνω σε επικαθήμενα.
Πολλά από αυτά μεταφέρουν άφορτα καινούργια
οχήματα, που έχουν εκφορτώσει οχηματαγωγά ποντοπόρα, από ένα κύριο λιμάνι (διαμετακομιστικό
κέντρο) προς άλλα μικρότερα λιμάνια της περιοχής
(π.χ. της Μεσογείου). Τα οχηματαγωγά μεσαίων
αποστάσεων μπορεί να είναι και επιβατηγά-Ro/Ro
ferries που εκτελούν πλόες μεγάλης ακτοπλοΐας.
γ) Οχηματαγωγά ποντοπόρα (αυτοκινητάδικα) (Deep Sea Ro-Ro ή Large Car Truck Carriers –  
1

Σχ. 8.1α
Εσωτερική ράμπα.

(α)

(β)

Σχ. 8.1β
(α) Ακτοπλοϊκό Ε/Γ-Ο/Γ ανοικτού τύπου.
(β) Ακτοπλοϊκό Ε/Γ-Ο/Γ κλειστού τύπου.

Συχνά τα οχηματαγωγά μεσαίων αποστάσεων αναφέρονται ως οχηματαγωγά ακτοπλοϊκά.
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(α)

(β)

Σχ. 8.1γ
Ro/Ro Cargo Ship, (α) πλάγια όψη, (β) κάτω κάτοψη.

Σχ. 8.1δ
Οχηματαγωγό ποντοπόρο, πλάγια όψη.

Σχ. 8.1ε
Οχηματαγωγό ποντοπόρο PCTC με καταπέλτη στην πρύμη και στο πλάι.
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LCTC) με μεταφορική ικανότητα μέχρι και 8.500
CEU: Χαρακτηρίζονται τα μεγάλα φορτηγά οχηματαγωγά πλοία PCTC (Pure Car/ Truck Carriers) αλλά
και PCC (Pure Car Carriers) (σχ. 8.1δ και 8.1ε). Τα
πλοία αυτά εκτελούν ποντοπόρα ταξίδια και εξυπηρετούν συνήθως τις μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής
αυτοκινήτων, δηλαδή μεταφέρουν κυρίως αποκλειστικά καινούργια οχήματα άφορτα χωρίς επιβάτες.
Τα PCC που μεταφέρουν καινούργια Ι.Χ. αυτοκίνητα
αλλά και τα PCTC που μεταφέρουν καινούργια Ι.Χ.
αυτοκίνητα και φορτηγά οχήματα διαθέτουν σταθερά
καταστρώματα (fixed decks) αλλά και ρυθμιζόμενα
καταστρώματα-υποφράγματα (hoistable ή movable
decks), τα οποία συνήθως καταλαμβάνουν το 1/3
των καταστρωμάτων (π.χ. τα 3 από τα 9).
Trucks στα PCTC νοούνται τα βαριά οχήματα π.χ.
φορτηγά με ή χωρίς συρόμενα, τράκτορες, τρακτέρ,
εκσκαφείς, μπουλντόζες, τροχοφόροι γερανοί, ερπυστριοφόρα, επικαθήμενα, φορτία σε Ε/Κ ή σιδηροδρομικά βαγόνια ή άλλα φορτία επάνω σε roll trailers
κ.λπ.. Η αντοχή του καταπέλτη (ramp capacity) είναι
150-320 t και πλάτους μέχρι 12 m και μπορούν να μεταφέρουν μονάδες με ύψος μεχρι 6,5 m.

στ) Κατηγορία VI: Οχηματαγωγά πλοία που
εκτελούν πλόες σε προστατευμένες ή ειδικά προστατευμένες περιοχές (περιορισμένης εκτάσεως, συνολικής διαδρομής μέχρι 10 ν.μ.).
ζ) Κατηγορία VII: Οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν τοπικούς πλόες (μεταξύ λιμένων ή όρμων κειμένων επ’ αλλήλων σε απόσταση που δεν υπερβαίνει
τα 6 ν.μ.· κατά τη διάρκεια του πλου δεν απομακρύνονται από τις ακτές περισσότερο από 3 ν.μ.).
Τα ακτοπλοϊκά Ε/Γ - Ο/Γ πλοία ανοικτού τύπου
[σχ. 8.1β(α)] μπορούν να εκτελούν πλόες μόνο σε
προστατευμένες περιοχές, σε ειδικά ή εποχιακά προστατευμένες περιοχές και τοπικούς πλόες. Τα ίδια
Ο/Γ πλοία ως φορτηγά μπορούν να εκτελούν και
άλλους πλόες εφόσον συμμορφώνονται με ορισμένες απαιτήσεις της ΕΚ (Οδηγία 98/18/ΕΚ) ή κατ’
εξαίρεση με έγκριση του Κλάδου Επιθεωρήσεως
Εμπορικών Πλοίων (ΚΕΕΠ). Τα Ο/Γ ανοικτού τύπου που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση
φορτοεκφορτώσεως επικίνδυνων ειδών επί πλοίων, όταν αυτές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν
για οποιονδήποτε λόγο σε λιμενικές εγκαταστάσεις,
εμπίπτουν στις «φορτηγίδες».

Αν τα ποντοπόρα οχηματαγωγά μεταφέρουν οχήματα φορτωμένα
με Ε/Κ ή άλλα φορτία, υπάρχει περίπτωση αυτά να εκφορτωθούν
πριν μετακινηθούν τα οχήματα στο πλοίο και να φορτωθούν σε πλοία
γενικού φορτίου, τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν μία γρήγορη
μεταφορά και φορτοεκφόρτωση.

8.2 Π
 ροβλήματα κατά τη μεταφορά φορτίων
με οχηματαγωγό πλοίο.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία τα οχηματαγωγά κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
α) Κατηγορία Ι: Οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες μεγάλων αποστάσεων, συνήθως
πολυεθνείς, συνολικής διαδρομής άνω των 180 ν.μ..
β) Κατηγορία ΙI: Οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν «βραχείς διεθνείς πλόες» (πλόες συνολικής διαδρομής μέχρι 180 ν.μ.).
Τα πλοία των κατηγοριών Ι και ΙΙ εφαρμόζουν τις
απαιτήσεις των Διεθνών Συμβάσεων.
γ) Κατηγορία ΙΙI: Οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν πλόες (δρομολόγια) κατηγορίας μεγάλης ακτοπλοΐας (πλόες συνολικής διαδρομής μέχρι 120 ν.μ.).
δ) Κατηγορία ΙV: Οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν πλόες κατηγορίας μικρής ακτοπλοΐας (πλόες
συνολικής διαδρομής μέχρι 80 ν.μ.).
ε) Κατηγορία V: Οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν πλόες κατηγορίας περιορισμένης περιοχής
(πλόες συνολικής διαδρομής μέχρι 30 ν.μ.).
Τα οχηματαγωγά των κατηγοριών ΙΙΙ, ΙV και V
πρέπει να είναι κλειστού τύπου.
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Τα προβλήματα που προέκυψαν στα οχηματαγωγά έγιναν αιτία να επιβληθούν από τον ΙΜΟ βελτιωμένοι κανονισμοί και να βελτιωθεί ο σχεδιασμός
τους από την IACS. Τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν από μελέτες ατυχημάτων είναι:
α) Ο σχεδιασμός της στεγανής υποδιαιρέσεως των οχηματαγωγών δεν ήταν ικανοποιητικός, με αποτέλεσμα τη βύθιση πλοίων και μάλιστα σύντομη βύθιση χωρίς να υπάρχει δυνατότητα διασώσεως. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τα πολλά παρόμοια είναι το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο
«Herald of Free Enterprise», το οποίο τη νύχτα
της 6ης Μαρτίου 1987 ανατράπηκε λίγο μετά τον
απόπλου από το λιμάνι του Βελγίου Zeebrugge με
αποτέλεσμα να πνιγούν 193 επιβάτες και πλήρωμα.
Το πλοίο αν και ήταν νεότευκτο δεν είχε υδατοστεγή
διαφράγματα και η ελεύθερη επιφάνεια της σχετικά
μικρής ποσότητας νερού το οποίο εισήλθε στο κατάστρωμα οχημάτων από την ξεχασμένη ανοικτή πόρτα
της πλώρης (bow door) επέφερε τη βύθιση.
β) Οι πόρτες προσβάσεως πλώρα και πρύμα
για τη φορτοεκφόρτωση των οχημάτων δεν ήταν
κατάλληλης αντοχής, με αποτέλεσμα πολλές να
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υποστούν μεγάλες ζημιές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τα εκατοντάδες παρόμοια είναι το Ε/ΓΟ/Γ πλοίο «MS Estonia»15.566 κ.ο.χ., το οποίο
βυθίστηκε στις 28/09/1994 ενώ βρισκόταν εν πλω
από το Ταλίν προς την Στοκχόλμη και κόστισε τη ζωή
852 ανθρώπων. Αιτία ήταν μια ρωγμή που δημιουργήθηκε λόγω καιρού στο σύστημα συγκρατήσεως
της πλώρης και η ξαφνική αποκόλλησή της. Όταν η
πόρτα έπεσε στη θάλασσα ο καταπέλτης στην πλώρη
άνοιξε. Η κατασκευή της πλώρης αποτελείτο από μια
πόρτα (κάλυμμα) τύπου visor, που άνοιγε προς τα
επάνω και έναν καταπέλτη που ήταν τοποθετημένος
μέσα από την πόρτα όταν αυτή ήταν κλειστή.
γ) Η ευστάθεια σε Άθικτη κατάσταση επηρεάζεται από μετατοπίσεις οχημάτων και από τον
άνεμο λόγω υψηλών υπερκατασκευών. Το γεγονός ότι τα οχηματαγωγά και ειδικά τα ποντοπόρα
έχουν πολύ μεγάλη υπερκατασκευή (μεγάλη επιφάνεια που εκτίθεται σε πλευρικούς ανέμους) σε σύγκριση με άλλους τύπους πλοίων σημαίνει ότι είναι
πιο ευάλωτα στον άνεμο και στην κακοκαιρία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ποντοπόρο οχηματαγωγό «Cougar Ace», το οποίο στις 23/07/2006 ταξίδευε από Ιαπωνία για Vancouver B.C. φορτωμένο
με 4.812 οχήματα. Το πλοίο έχασε την ευστάθειά του
όταν εκτελούσε μετάγγιση έρματος και πήρε κλίση
60ο αριστερά. Το πλοίο δεν βούλιαξε και το πλήρωμα
τελικά διασώθηκε, αλλά το φορτίο αξίας 117 εκατομμυρίων δολαρίων πωλήθηκε για παλιοσίδερα.
δ) Η φόρτωση και η έχμαση των οχημάτων δεν
ήταν αποτελεσματική. Αν η φόρτωση και η έχμαση
των οχημάτων δεν είναι σωστή, υπάρχει κίνδυνος μετατοπίσεως των οχημάτων, με αποτέλεσμα το πλοίο να
αποκτήσει κλίση ή να προκληθεί ζημιά στο περίβλημά
του με πιθανότητα ανατροπής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «Ηράκλειο», το οποίο
βυθίστηκε λόγω μετατοπίσεως του φορτίου οχημάτων στις 8/12/1966 στο Μυρτώο Πέλαγος κοντά στην
Φαλκονέρα και στη νήσο Μήλο στο ταξίδι από Χανιά
προς Πειραιά. Στο ναυάγιο πνίγηκαν 241 άνθρωποι.
Άλλο χαρακτηριστικό πράδειγμα είναι το πρόσφατο
ναυάγιο της 16ης Απριλίου 2014 του Κορεάτικου
Ε/Γ-Ο/Γ «Sewol». Στο ταξίδι από Incheon για το
νησί Jeju, μια απότομη στροφή δεξιά λόγω κάποιου
επιπλέοντος εμποδίου, οδήγησε σε απώλεια ελέγχου.
Το πλοίο πήρε πολύ μεγάλη κλίση, μετατοπίστηκε το
φορτίο οχημάτων, το οποίο δεν είχε ασφαλισθεί σωστά και δεν ήταν σωστά κατανεμημένο στα καταστρώματα, άρχισε να βάζει νερά και τελικά βυθίστηκε. Στο
ναυάγιο πνίγηκαν 304 άνθρωποι.
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ε) Οι φωτιές με μεγάλες ζημιές στο φορτίο
και στο πλοίο από ελάττωμα του κυρίου συστήματος πυροσβέσεως (χαμηλή πίεση CO2) ειδικά
με ανοικτές ράμπες. Η αρχική αιτία φυσικά είναι
πάντα τα Ι.Χ. ή τα φορτηγά αυτοκίνητα (βραχυκύκλωμα, αυτανάφλεξη λόγω μετατοπίσεως του φορτίου,
διαρροή πετρελαίου). Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι το Φ/Γ-Ο/Γ «Eurasian Dream», το οποίο τον
Ιούλιο του 1998 ευρισκόμενο στο λιμάνι της Sharjah
των Η.Α.Ε., έπιασε φωτιά, με αποτέλεσμα το πλοίο
και το φορτίο να χαρακτηριστούν ως τεκμαρτή ολική
απώλεια (constructive total loss). Επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη τραγωδία του Ιταλικού Ε/Γ- Ο/Γ «Νorman Αtlantic»,
το οποίο στις 28/12/2014 εκτελούσε το δρομολόγιο
Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα με κακοκαιρία (7-8 bf).
Ενώ βρισκόταν 32 ν.μ. ΒΔ των Οθωνών εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε γκαράζ. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 478 άτομα, πλήρωμα και επιβάτες, και ήταν
φορτωμένο με 200 αυτοκίνητα, κυρίως νταλίκες. Το
ατύχημα κόστισε τη ζωή δεκάδων ατόμων.
στ) Η τοποθέτηση καταπελτών πολύ κοντά
στην ίσαλο (κυρίως στα Φ/Γ-Ο/Γ). Αυτό σημαίνει
πως μια ανεπιθύμητη διαγωγή ή μια απότομη κλίση,
για παράδειγμα προερχόμενη από μετατόπιση του
φορτίου, μπορεί να φέρει τον καταπέλτη μέσα στο
νερό, με μεγάλες πιθανότητες την εισροή θάλασσας
(αν η πόρτα είναι ανοικτή ή έχει ζημιά), η οποία στη
συνέχεια θα επιφέρει αυξανόμενη κλίση στο πλοίο
και πιθανή ανατροπή του. Αυτό το μειονέκτημα έχει
συμβάλει σε πολλά ναυάγια.
Ένα ακόμα μειονέκτημα των οχηματαγωγών είναι η θέση των σωστικών μέσων (σωσίβιες λέμβοι
και πνευστές σωσίβιες σχεδίες), που συνήθως είναι
τοποθετημένα πολύ ψηλά και η καθαίρεσή τους καθίσταται δύσκολη ειδικά όταν το πλοίο έχει κλίση.
Μετά από μεγάλες βελτιώσεις που έχουν γίνει
και γίνονται στα οχηματαγωγά [π.χ. υδατοστεγείς
εσωτερικές θύρες (watertight doors) στους χώρους
φορτίου που ανοίγουν προς τα επάνω (σχ. 8.2α),
στο πλάι (σχ. 8.2β) ή κυλιόμενες, ενδείκτες που να
μπορούν να ελέγχουν από τη γέφυρα ποιες πόρτες
είναι ανοικτές, καταπέλτες με αυστηρές προδιαγραφές] τα προβλήματα κατά τη μεταφορά φορτίων
εντοπίζονται στη στοιβασία/έχμαση, στην ευστάθεια
και στην ασφάλεια.
Πολλά όμως από τα ατυχήματα των οχηματαγωγών συνέβησαν επειδή δεν εφαρμόστηκαν οι κανονισμοί ή από ανθρώπινα λάθη. Τα οχηματαγωγά ομολογουμένως είναι από τα πιο πολύπλοκα πλοία και
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επομένως μπορεί να γίνουν λάθη, τα οποία πιθανόν
να οδηγήσουν σε καταστροφικές συνέπειες.
8.2.1 Π
 ροβλήματα που οφείλονται στη στοιβασία και έχμαση του φορτίου:
α) Η στοιβασία του φορτίου (των οχημάτων) σε
Ε/Γ-Ο/Γ (Ro-Pax) δεν μπορεί να προγραμματιστεί
με ακρίβεια, επειδή γίνεται συνήθως με την τυχαία
σειρά φορτώσεως που μερικές φορές καθιστά αδύνατη τη σωστή τοποθέτηση των εχμάτων1.
β) Οι διάφοροι τύποι οχημάτων από μικρά οχήματα μέχρι και οχήματα βάρους 45 t καθιστούν δύσκολη την πραγματοποίηση της καλύτερης φορτώσεως.

Σχ. 8.2α
Υδατοστεγής εσωτερική θύρα που ανοίγει προς τα επάνω.

Σχ. 8.2β
Υδατοστεγής εσωτερική θύρα που ανοίγει
στο πλάι με μεντεσέδες.
1

γ) Τα φορτηγά οχήματα αν και διαθέτουν μόνιμα σημεία ασφαλίσεως, είναι αλήθεια πως σχεδιάζονται κατά κύριο λόγο για να εξυπηρετήσουν τις
χερσαίες μεταφορές φορτίων και κατά δεύτερο λόγο
για τη θαλάσσια μεταφορά τους. Έτσι, ο σχεδιασμός
του οχήματος δεν λαμβάνει πάντα σωστά υπόψη τις
δυνάμεις που τυχόν θα επηρεάσουν το όχημα κατά
το θαλάσσιο ταξίδι του.
δ) Μια κλίση του πλοίου μπορεί να γίνει αιτία να
λασκάρουν (χαλαρώσουν) τα έχματα με τα οποία είναι
ασφαλισμένα τα οχήματα. Το πρόβλημα αυτό γίνεται
μεγαλύτερο, επειδή το πλήρωμα δεν μπορεί συνήθως
να ελέγξει τη στοιβασία και την έχμαση του φορτίου
μέσα στο ρυμουλκούμενο όχημα με το οποίο μεταφέρεται, διότι η πόρτα του έχει σφραγιστεί για λόγους
ασφαλείας ή/και λόγω τελωνειακών κανονισμών.
Μια βαριά μονάδα φορτίου μέσα στο όχημα της οποίας η έχμαση χαλάρωσε, μπορεί να γίνει αιτία να την
ακολουθήσουν και άλλες μονάδες. Το αποτέλεσμα
μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κλίση, διαρροή
επικίνδυνων ουσιών και, σε ακραίες καταστάσεις, ζημιά στο σκάφος και στην κατασκευή του πλοίου.
ε) Η στοιβασία στα Φ/Γ-Ο/Γ, αν και μπορεί να
προγραμματιστεί, πρέπει να είναι πολύ καλή ως
προς την οικονομία του χώρου, έτσι ώστε να φορτωθούν όλα τα οχήματα που έχουν συμφωνηθεί και να
μην μείνουν κάποια αυτοκίνητα έξω.
8.2.2 Προβλήματα που οφείλονται στην ευστάθεια του πλοίου:
α) Το κέντρο βάρους του οχήματος κατά κανόνα
δεν είναι γνωστό με ακρίβεια και το συνολικό βάρος
του πολλές φορές γίνεται γνωστό στον αξιωματικό
φορτώσεως με την άφιξη του οχήματος και αρκετές
φορές δηλώνεται μικρότερο. Σ’ αυτήν την περίπτωση δεν είναι δυνατόν να προγραμματιστεί με ακρίβεια η ευστάθεια.
β) Οι ελεύθερες επιφάνειες των βυτιοφόρων είναι πιθανόν να επηρεάσουν την έχμαση, η οποία με
τη σειρά της θα έχει επιπτώσεις στην ευστάθεια του
πλοίου.
γ) Η κακή έχμαση των οχημάτων από αμέλεια
ή κακή πληροφόρηση και η ακατάλληλη έχμαση ή/
και τα ακατάλληλα έχματα σε σχέση με το βάρος του
οχήματος, οι κακές αναρτήσεις των οχημάτων, η αμέ-

 τα ποντοπόρα οχηματαγωγά και στα φορτηγά οχηματαγωγά μεσαίων αποστάσεων η φόρτωση καινούργιων άφορτων οχημάτων είναι
Σ
συνήθως προγραμματισμένη, οπότε δεν αντιμετωπίζονται τέτοια προβλήματα. Η τοποθέτηση των εχμάτων γίνεται σύμφωνα με τις
οδηγίες της κάθε αυτοκινητοβιομηχανίας.

Metafora_Fortion.indb 119

13/1/2016 2:28:04 μμ

120
λεια τοποθετήσεως χειρόφρενου και μικρής ταχύτητας μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ευστάθεια
(αν το όχημα φέρει ψηλά το κέντρο βάρους, πρέπει
να μπλοκάρεται καλά). Η έχμαση πάντως πρέπει να
γίνεται από μια ξεχωριστή ομάδα του πληρώματος
ειδικευμένη στην έχμαση των οχημάτων.
δ) Μία κακή φόρτωση μπορεί να δώσει μεγάλο
GMo που θα έχει ως αποτέλεσμα γρήγορη περίοδο
διατοιχισμού και μεγάλο εύρος διατοιχισμών, με συνέπεια μεγάλη γωνιακή επιτάχυνση. Η επιτάχυνση,
παρόλο που τα πλοία αυτά διαθέτουν συστήματα
αποσβέσεως διατοιχισμών, θα επηρεάσει άμεσα την
έχμαση των οχημάτων.
ε) Τα οχήματα που βρίσκονται κοντά το ένα με
το άλλο μπορεί να απαγκιστρωθούν, με αποτέλεσμα
να πέσει το ένα επάνω στο άλλο σαν ντόμινο. Αυτό
μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην
ευστάθεια του πλοίου.
στ) Η έλλειψη μονίμων διαφραγμάτων κατά το
εγκάρσιο1 του πλοίου στους χώρους φορτίου, αν και
όλα διαθέτουν υδατοστεγείς εσωτερικές θύρες στους
χώρους φορτίου, στεγανό συγκρούσεως, φρακτές
μηχανοστασίου όπως προβλέπονται από τη ΔΣ ���
SOLAS, και τα τεράστια καταστρώματα οχημάτων (large
car deck areas)����������������������������������
καθιστούν τα Ο/Γ ευάλωτα στη γρήγορη είσοδο νερού με επιπτώσεις στην ευστάθεια,
που ως αποτέλεσμα έχει τη γρήγορη βύθιση. Για παράδειγμα στις 14/12/2002 το Νορβηγικό ποντοπόρο
οχηματαγωγό PCTC «Tricolor», χωρητικότητας
6.050 CEU φορτωμένο με 2.862 πολυτελή αυτοκίνητα και 77 Ε/Κ, συνολικής αξίας USD 49.000.000
ενώ ταξίδευε από ������������������������������
Zeebrugge���������������������
προς S��������������
outhampton����
βυθίστηκε μέσα σε μισή ώρα μετά από σύγκρουση με
το κοντεϊνερόπλοιο «Kariba» με σημαία Bahamas.
Δεν υπήρξαν θύματα καθώς το πλήρωμα εγκατέλειψε αμέσως το πλοίο, αλλά η υλική ζημιά, καθώς και
τα προβλήματα που προέκυψαν αργότερα ήταν πολύ
μεγάλα (άλλα πλοία προσέκρουσαν στο βυθισμένο
«Tricolor», υπήρξε διαρροή πετρελαίου, και η επιχείρηση ανελκύσεως ήταν η μεγαλύτερη που είχε γίνει
και διήρκεσε μήνες).
1

8.2.3 Προβλήματα που οφείλονται σε θέματα
ασφαλείας του πλοίου:
α) Για τον ίδιο λόγο με τον παραπάνω (στ) και
όταν οι εσωτερικές ράμπες είναι ανοικτές, η πυρκαγιά μπορεί να επεκταθεί πολύ γρήγορα.
β) Η παράλειψη σωστής χρήσεως του συστήματος αερισμού θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα των κλειστών γκαράζ.
γ) Η αμέλεια ελέγχου της ατμόσφαιρας των γκαράζ με ειδικά όργανα ελέγχου αερίων ή συσκευές
μετρήσεως οξυγόνου θα έχει σοβαρές επιπτώσεις.
δ) Οι παραλείψεις στοιβασίας επικίνδυνων φορτίων σχετικά με τον διαχωρισμό-απομόνωση σε
συνδυασμό με τον ελλιπή αερισμό, πιθανόν να δημιουργήσουν συνθήκες επικίνδυνες για το φορτίο, το
πλήρωμα αλλά και το ίδιο το πλοίο.
ε) Η αμέλεια ελέγχου της καταλληλότητας των
οχημάτων για φόρτωση και μεταφορά και η αμέλεια
στο ταξίδι κατά την επιθεώρηση των οχημάτων και
των γκαράζ πιθανόν να καταλήξει σε ζημιά στο φορτίο ή/και στο πλοίο.
8.3 Μεταφορά φορτίων επί τροχοφόρων.
Τροχοφόρα (wheel-based) νοούνται όλα τα
οχήματα που φέρουν τροχούς. Στην προκειμένη περίπτωση αναφέρονται όλα τα τροχοφόρα οχήματα δημόσιας χρήσεως, τα οποία έχουν κατασκευαστεί για
να μεταφέρουν φορτία οδικώς ή σιδηροδρομικώς.
Τα διάφορα είδη εμπορευμάτων (ξηρά φορτία)
όπως τα συσκευασμένα σε χωριστές μονάδες, τα
χύδην ξηρά φορτία (π.χ. στερεά και σιτοφορτία), τα
φορτία που χρειάζονται ψύξη, τα ζωντανά ζώα, και τα
συσκευασμένα επικίνδυνα φορτία φορτώνονται σε
κατάλληλου τύπου Ε/Κ. Τα Ε/Κ αυτά τοποθετούνται
επάνω σε ρυμουλκούμενα (trailers) ή σε επικαθήμενα που έχουν επίπεδη πλατφόρμα (Flat Bed Semi
Trailers ή flats, platform trailers)����������������
ή σε οποιοδήποτε τροχοφόρο φορτηγό όχημα π.χ. βαγόνια τρένου
(Container wagons, rail wagons), και μεταφέρονται
μ’ αυτά ή τα διάφορα είδη εμπορευμάτων (φορτία)

 τα συμβατικά πλοία, ο χώρος φορτίου υποδιαιρείται σε κύτη που τα χωρίζουν μόνιμες υδατοστεγείς εγκάρσιες φρακτές. Στην
Σ
περίπτωση που υπάρξει κατάκλυση σε ένα ή και σε δύο κύτη, οι εγκάρσιες φρακτές θα περιορίσουν την εισροή του νερού, με αποτέλεσμα το πλοίο να μη βυθιστεί. Στη χειρότερη περίπτωση θα καθυστερήσουν τη βύθιση, η οποία θα είναι αργή και έτσι θα μπορέσει
το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο. Στα οχηματαγωγά, για να υποδιαιρεθούν οι χώροι φορτίου, έχουν τοποθετηθεί υδατοστεγείς
εσωτερικές θύρες (watertight doors) (σχ. 8.2α και 8.2β) σχεδιασμένες γι’ αυτόν τον σκοπό, και οι οποίες δεν παρεμποδίζουν την
στοιβασία του φορτίου. Οι θύρες αυτές πρέπει να είναι κλειστές κατά τη διάρκεια του ταξιδίου. Οι διαδικασίες και ο χειρισμός για
την κάθε κατηγορία αυτών των θυρών, δηλαδή πότε μπορεί να μένουν ανοικτές κ.λπ., αν τηρούνται σωστά, περιορίζουν τον κίνδυνο
κατακλύσεως όλου του χώρου φορτίου.
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φορτώνονται απ’ ευθείας σε φορτηγά οχήματα.
α) Γενικά τα ξηρά φορτία μεταφέρονται:
–Μ
 ε ρυμουλκούμενα οχήματα μη-αυτοκινούμενα όπως επικαθήμενα (ημι-ρυμουλκούμενα)
(semi-trailers) που διαθέτουν προστατευτικές
πλευρές (box type) (σχ. 8.3α) ή χωρίς προσταcurτευτικές πλευρές ή κλειστά με μουσαμά (����
tainsider) ή με επίπεδες πλατφόρμες (flatbeds)
ή step-decks με μικρότερο ύψος πλατφόρμας
κ.λπ.. Τα επικαθήμενα, με ειδικό μηχανισμό,
συνδέονται άμεσα (coupled) επάνω σε ρυμουλκά αυτοκινούμενα οχήματα (τράκτορες διαφόρων τύπων) (semi-trailer towing vehicles)
(σχ. 8.3β) και στηρίζονται πάνω σ’ αυτά με
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν μ’ αυτά ένα
σύνολο (νταλίκα) σε μεταφερόμενο βάρος.
–Μ
 ε καρότσες συνδεδεμένες με σιδηρόβεργα συνδέσεως (draw-bar trailers) με μονά ή
τριαξονικά αυτοκινούμενα συρόμενα φορτηγά οχήματα (φορτηγά μεταφορών ή εμπορικά) (commercial vehicles, trucks/lorries)
(σχ. 8.3γ).
–Μ
 ε βαγόνια τρένου για εμπορευματοκιβώτια (σχ. 8.3δ) ή άλλου κατάλληλου τύπου βαγόνια τρένου.
–Μ
 ε φορτηγά οχήματα ψυγεία (Temperaturecontrolled box trucks, refrigerated ή reefer
bodies)��������������������������������������
[σχ. 8.3ε(α)] κυρίως ψυγεία φρουτάδικα και ψυγεία μεταφοράς κρεάτων ή με επικαθήμενα ψυγεία [σχ. 8.3ε(β)].
β) Τα υγρά φορτία (liquid cargoes) και τα υγροποιημένα αέρια (liquefied cargoes) μεταφέρονται
με βυτιοφόρα οχήματα (road tank vehicles) (σχ.
8.3στ), κυρίως με βυτία υγρών καυσίμων και βυτία
υγρών τροφίμων ή κατάλληλου τύπου φορητές δεξαμενές (portable tanks), οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν σταθερά επάνω σε επικαθήμενα.
Τα συσκευασμένα φορτία τα οποία δεν είναι σωστά τοποθετημένα και ασφαλισμένα μέσα σε Ε/Κ
που μεταφέρονται με οχήματα μπορεί να μετακινηθούν, όταν τα οχήματα εκτίθενται σε επιταχύνσεις
π.χ. σε δυναμικές κινήσεις του πλοίου εν πλω, και
να επηρεάσουν την ισορροπία του οχήματος και του
πλοίου. Αν το φορτίο βγει έξω από το ρυμουλκούμενο όχημα, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε
άλλα ρυμουλκούμενα οχήματα, τα οποία θα μετακινηθούν και το πλοίο θα πάρει μεγάλη κλίση.
Προκειμένου να μεταφερθούν τα φορτία θα πρέπει να έχει γίνει επιλογή του κατάλληλου οχήματος
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Σχ. 8.3α
Επικαθήμενο νταλίκας.

Σχ. 8.3β
Τράκτορας νταλίκας.

Σχ. 8.3γ
Φορτηγό όχημα (τριαξονικό)
που ρυμουλκεί (έλκει) καρότσα.

Σχ. 8.3δ
Βαγόνι τρένου για φόρτωση
φορτωμένου εμπορευματοκιβωτίου.
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και τα φορτία να είναι κατάλληλα ασφαλισμένα επάνω ή μέσα σ’ αυτά1. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’
όψη το βάρος του φορτίου, ο όγκος, οι διαστάσεις
του και η φύση και οι ιδιότητές (είδος) του. Επίσης
τα μέσα ασφαλίσεως που θα ασφαλίσουν το φορτίο
στο όχημα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, κατάλληλα,
καθαρά και σε λειτουργία. Δεν πρέπει να είναι σκουριασμένα και να έχουν φθορές.
Οι μέθοδοι ασφαλίσεως φορτίων επί ή μέσα στα
φορτηγά μεταφορών είναι:
α) Το μπλοκάρισμα (blocking) (σχ. 8.3ζ): Αναφέρεται κυρίως σε φορτία που καταλαμβάνουν όλη
την κατασκευή, η οποία έχει επαρκή αντοχή. Το
φορτίο επομένως δεν μπορεί να μετακινηθεί, διότι
προστατεύεται από οριζόντιες κινήσεις από την κατασκευή του οχήματος ή από άλλο φορτίο. Το φορτίο
μπορεί να στοιβαχθεί άμεσα ή έμμεσα, δηλαδή να

υπάρχει κάποια ενδιάμεση επίστρωση. Η επίτευξη μιας σφιχτής (συμπαγούς) στοιβασίας δεν είναι
πάντα εύκολη. Συνήθως θα υπάρχει κάποια μικρή
ελευθερία και αυτό θα πρέπει να επισημαίνεται και
να συμπληρώνεται με κατάλληλη επίστρωση (π.χ.
σφήνες). Θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε περιττή
ελευθερία ή ελευθερία που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο ίδιο το όχημα.
β) Η άμεση έχμαση (lashing ή bracing) (σχ.
8.3η): Το φορτίο ακινητοποιείται κυρίως με άμεση
έχμαση, αλλά καλό είναι να εφάπτεται μία πλευρά
του σε μέρος της κατασκευής, έτσι ώστε να προστατευτεί από ολίσθηση και ανατροπή.
γ) Το κλείδωμα (locking): Αναφέρεται στην ασφάλιση και σταθεροποίηση του φορτίου με ειδικές
συσκευές κλειδώματος. Απαιτεί και το φορτίο και το
CTU να φέρουν μηχανισμούς που να είναι αρκετά
ισχυροί και κατάλληλοι ο ένας για τον άλλο. Πρέπει
να έχουν επίσης τη δυνατότητα να αντέξουν σε μία
δύναμη δύο φορές το βάρος του φορτίου σε κατεύ-

(α)

Σχ. 8.3στ
Βυτιοφόρο όχημα.

(β)

Σχ. 8.3ε
(α) Φορτηγό όχημα ψυγείο (μονό).
(β) Επικαθήμενο ψυγείο.

1

Σχ. 8.3ζ
Μπλοκάρισμα φορτίου σε φορτηγό όχημα (τριαξονικό).

Ο Κώδικας IMDG στο Συμπλήρωμα δίνει ορισμένες πληροφορίες.
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Σχ. 8.3η
Άμεση έχμαση φορτίου σε φορτηγό όχημα (τριαξονικό).

θυνση προς τα εμπρός και προς τα πίσω και όλο το
βάρος του φορτίου προς τις πλευρές. Να αντέξουν
επίσης, ώστε να συγκρατήσουν το διπλάσιο του βάρους του φορτίου ή το βάρος που επιτρέπεται να
μεταφέρει το όχημα σε κατεύθυνση προς τα επάνω.
Το κλείδωμα ως επί το πλείστον χρησιμοποιείται για
την ασφάλιση κιβωτίων.
δ) Επίσης ένας άλλος σύγχρονος τρόπος ασφαλίσεως φορτίων είναι ο εγκιβωτισμός με ειδικό
πνευματικό σύστημα με χαλύβδινη πλατφόρμα και κινούμενους διαμήκεις δοκούς (platform forks). Στην
πλατφόρμα τοποθετούνται πρώτα ξύλινα εγκάρσια
υποστηρίγματα ανάλογα του φορτίου (ειδική επίστρωση δαπέδου) (support beams) που εφάπτονται με τις
δοκούς. Στη συνέχεια στοιβάζονται πάνω σ’ αυτά τα
εμπορεύματα και ασφαλίζονται με κατάλληλα τσέρκια.
Στη συνέχεια με ειδικό μηχανισμό σύρονται (σπρώχνονται) οι δοκοί και φυσικά και το φορτίο μέσα στο
δάπεδο του Ε/Κ ή του φορτηγού οχήματος και οι δοκοί σύρονται έξω. Έτσι αφενός το φορτίο ασφαλίζεται
άνετα και αφετέρου μειώνεται πολύ ο χρόνος φορτώσεως και εκφορτώσεως του Ε/Κ ή του οχήματος.
Η ασφάλιση του φορτίου επί των τροχοφόρων
συνήθως δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί από το πλήρωμα, δεδομένου ότι πολλές φορές το επικαθήμενο
ή το φορτηγό έχει σφραγιστεί για λόγους ασφαλείας και τελωνειακών κανονισμών. Συνεπώς, η καλή
στοιβασία και έχμαση του φορτίου επί των τροχοφόρων εναπόκειται στην εμπειρία και γνώση των υπευθύνων φορτώσεως των οχημάτων και των οδηγών,
που πιθανόν να στερούνται γνώσεων σχετικά με τις
δυνάμεις που αναπτύσσονται στα φορτία μέσα στα
τροχοφόρα κατά το θαλάσσιο ταξίδι.
Ο IMDG Code στο Συμπλήρωμα και στο ομώνυμο κεφάλαιο «IMO/ILO/UNECE GUIDELINES
FOR PACKING OF CARGO TRANSPORT
UNITS (CTUs)» παρέχει πολλές πληροφορίες με
χαρακτηριστικά σχήματα που αφορούν στα Ε/Κ.
Αν και η χρησιμοποίηση των Ε/Κ μειώνει σημαντικά τους φυσικούς κινδύνους, στους οποίους εκτί-
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θενται τα εμπορεύματα, η ακατάλληλη ή απρόσεκτη
συσκευασία των ιδίων των εμπορευμάτων, η λάθος
ή εσκεμμένη αποφυγή της δηλώσεως κάποιου επικίνδυνου φορτίου, η απρόσεκτη φόρτωση των εμπορευμάτων μέσα στα Ε/Κ, η έλλειψη κατάλληλης στερεώσεως και ασφαλίσεως μέσα στα Ε/Κ, μπορεί να
προκαλέσει σοβαρή και δαπανηρή ζημιά στα εμπορεύματα, αλλά και στα Ε/Κ και το σπουδαιότερο να
προκαλέσει τραυματισμούς στο προσωπικό που θα
χειριστεί τα Ε/Κ ή το φορτίο. Οι εργάτες που φόρτωσαν τα εμπορεύματα και τα τοποθέτησαν μέσα σ’
ένα Ε/Κ για εξαγωγή, ίσως αποτελούν τα πρόσωπα
που είδαν για τελευταία φορά το εσωτερικό του Ε/Κ
μέχρις ότου αυτό ανοιχτεί από τον παραλήπτη των
εμπορευμάτων στον τελικό προορισμό του. Συνεπώς, στην επιδεξιότητα αυτών των προσώπων και
μόνο, εκτός των πιθανών ζημιών, θα βασίζεται και
η ασφάλεια ενός μεγάλου αριθμού ατόμων που θα
χειριστεί το Ε/Κ, στα οποία περιλαμβάνονται:
α) Οι οδηγοί των οχημάτων που ταξιδεύουν στο
διεθνές οδικό δίκτυο και μεταφέρουν τα Ε/Κ, αλλά
και οι άλλοι χρήστες των οδικών αρτηριών, στους
οποίους μετακινούνται τα οχήματα αυτά.
β) Οι εργάτες των σιδηροδρόμων και όσοι άλλοι
χειρίζονται τη σιδηροδρομική μεταφορά των Ε/Κ.
γ) Οι λιμενεργάτες που χειρίζονται τη φορτοεκφόρτωση των Ε/Κ στα κοντεϊνερόπλοια.
δ) Τα μέλη του πληρώματος του πλοίου, το οποίο
μεταφέρει τα Ε/Κ (μεμονωμένα ή επάνω σε οδικά
οχήματα) σε πολύ δύσκολες συνθήκες κατά τη διάρκεια της επιχειρήσεως μιας συνδυασμένης μεταφοράς, και
ε) εκείνοι οι οποίοι εκφορτώνουν τα Ε/Κ στον τελικό προορισμό τους.
Όλα αυτά τα άτομα, πιθανόν να κινδυνεύσουν
από τα κακώς φορτωμένα εμπορεύματα και πολύ
περισσότερο από τα Ε/Κ, τα οποία περιέχουν επικίνδυνα φορτία.
8.4 Μεταφορά φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων.
Τα φορτηγά και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα για τα οχηματαγωγά πλοία αποτελούν φορτία ημιπροκαθορισμένων
προδιαγραφών. Τα οχηματαγωγά διαθέτουν σύστημα ασφαλίσεως ικανό να εξυπηρετήσει τα οχήματα
αυτά. Τα πλοία διαθέτουν Εγχειρίδιο Ασφαλίσεως
Φορτίου, στο οποίο αναφέρεται ο τρόπος μεταφοράς
των φορτίων, δηλαδή ο τρόπος στοιβασίας, εχμάσεως και στερεώσεως των οχημάτων (Για τις μεθόδους
εχμάσεως βλ. παράγρ. 7.5, σελ. 258).
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Στα ποντοπόρα οχηματαγωγά που διαθέτουν
ρυθμιζόμενα ενδιάμεσα καταστρώματα-υποφράγματα για Ι.Χ. αυτοκίνητα (αναδιπλούμενα καταστρώματα οχημάτων) [ανυψούμενα καταστρώματα με ολοκληρωμένο μηχανισμό (Ηoistable car decks) (σχ.
8.4α)] ή ανυψούμενα με ανυψωτήρες τύπου ψαλιδιών (liftable car decks) (σχ. 8.4β) ανάμεσα στα σταθερά καταστρώματα για βαριά οχήματα, τα φορτηγά
και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα αποτελούν φορτίο προκαθορισμένων προδιαγραφών.
Ο προγραμματισμός της στοιβασίας των οχηματαγωγών γενικά γίνεται με Η/Υ στον οποίο διαφοροποιούνται οι κατηγορίες των τροχοφόρων, όπως αυτοκίνητα
Ι.Χ., φορτηγά οχήματα με υψηλές πλευρές, φορτηγά
με υψηλό και βαρύ φορτίο κ.λπ.. Το φορτίο (τα οχήματα) μπορεί να στοιβαχτεί σε ρυθμιζόμενα ή σταθερά καταστρώματα, στα οποία φθάνει με δικά του
μέσα ακολουθώντας τις διαγραμμίσεις και τις ράμπες
ή μεταφέρεται στο επάνω κατάστρωμα με ανελκυστήρες. Το πρόγραμμα ελέγχει τους περιορισμούς ύψους
και βάρους, καθώς και τα όρια βάρους ανά άξονα.
Πολύ σημαντική για τον σχεδιασμό της στοιβασίας είναι η δημιουργία θέσεων των αυτοκινήτων στα καταστρώματα. Αυτό μπορεί να λυθεί με ένα πρόγραμμα
και ένα γραφικό διάγραμμα που θα βελτιστοποιήσει
οπτικά τη διάταξη του πλοίου για το ταξίδι.
Για τη μεταφορά των οχημάτων ο πλοίαρχος θα
πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να περιορίσει τις πιθανότητες να προκληθεί ζημιά στο φορτίο
και στο πλοίο. Δηλαδή:
α) Να ελαττώσει τις μεγάλες επιταχύνσεις. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί με προσεκτικό σχεδιασμό του
ταξιδίου του πλοίου, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι
περιοχές με δύσκολες καιρικές συνθήκες και μεγάλο
κυματισμό.
β) Να γίνει η απαραίτητη ασφάλιση του φορτίου
σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου και του Κώδικα CSS, και
γ) οι μεταβολές στα βάρη των υγρών (μεταγγίσεις,
αφερματισμός κ.λπ.) κατά τη διάρκεια του ταξιδίου
να γίνονται κατόπιν μελέτης.
Η εποπτεία, η παρακολούθηση και ο έλεγχος για
τη φόρτωση, στοιβασία/τοποθέτηση και ασφάλιση
των οχημάτων είναι ευθύνη του πλοιάρχου και των
αρμοδίων αξιωματικών που ορίζονται εγγράφως
από αυτόν ως υπεύθυνοι χώρου οχημάτων. Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα
μέτρα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, τη ναυτική
εμπειρία, τα χαρακτηριστικά του πλοίου και τις ειδικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν κατά τη φόρτωση,
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εκφόρτωση και τη μεταφορά των οχημάτων κατά τη
διάρκεια του πλου, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα
υψηλότερα δυνατά επίπεδα ασφαλείας. Έχοντας ο
πλοίαρχος εκτιμήσει τον κίνδυνο πιθανής μετατοπίσεως του φορτίου θα πρέπει να βεβαιωθεί, πριν τη
φόρτωση κάθε οχήματος ότι:
α) τα καταστρώματα για τη στοιβασία είναι καθαρά, στεγνά και ελεύθερα από λάδια ή γράσα,
β) η εμφάνιση των οχημάτων φαίνεται κατάλληλη
για τη μεταφορά, ώστε να μπορούν να ασφαλισθούν
αποτελεσματικά,
γ) όλα τα απαραίτητα μέσα ασφαλίσεως είναι διαθέσιμα στο πλοίο και σε καλή κατάσταση λειτουργίας, και
δ) όσο αυτό είναι δυνατόν, το φορτίο μέσα ή επάνω
στα φορτηγά οχήματα είναι κατάλληλα ασφαλισμένο.

Σχ. 8.4α
Ανυψούμενο κατάστρωμα με ολόκληρωμένο μηχανισμό.

Σχ. 8.4β
Ανυψούμενο κατάστρωμα με ανυψωτήρες τύπου ψαλιδιών.
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8.5 Ε
 πιβίβαση επιβατών και μέσα πυρασφάλειας.
Στα Ε/Γ-Ο/Γ η επιβίβαση επιβατών είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για τους αξιωματικούς του πλοίου,
καθώς οφείλουν να ακολουθούν ορισμένους κανόνες συμπεριφοράς.
8.5.1 Επιβίβαση επιβατών.
Στα Ε/Γ-Ο/Γ απαιτείται υποχρεωτική εκπαίδευση
σύμφωνα με την STCW ’78 όπως έχει τροποποιηθεί
(Manila amendments 2010) και τον σχετικό κανονισμό που αναφέρεται στην ασφάλεια των επιβατών1,
του φορτίου και την ακεραιότητα του σκάφους. Οι
πλοίαρχοι, υποπλοίαρχοι και τα άτομα που έχουν
ορισθεί να έχουν άμεση ευθύνη της επιβιβάσεως και
αποβιβάσεως των επιβατών, της φορτοεκφορτώσεως
ή ασφαλίσεως του φορτίου ή του κλεισίματος όλων
των ανοιγμάτων του κελύφους πρέπει τουλάχιστον να
διαθέτουν τις ικανότητες που αντιστοιχούν στα καθήκοντα και στις ευθύνες τους.
Η εκπαίδευση για τις διαδικασίες φορτώσεως και
επιβιβάσεως αφορά στην ικανότητα σωστής εφαρμογής των διαδικασιών που έχουν καθιερωθεί για τα
πλοία. Αυτές αφορούν στη φόρτωση και εκφόρτωση
βαγονιών και άλλων μονάδων μεταφοράς φορτίου,
στην επικοινωνία, στην καθαίρεση και ανύψωση επικλινών εξεδρών (καταπέλτες, ράμπες), στην τοποθέτηση και στοιβασία αναδιπλωμένων καταστρωμάτων
οχημάτων και στην επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών με ειδική προσοχή σε ανθρώπους με αναπηρία
(ΑΜΕΑ) καθώς και σε άτομα που χρειάζονται βοήθεια. Επίσης η εκπαίδευση περιλαμβάνει τη διαχείριση πλήθους και ανθρώπινης συμπεριφοράς σε
καταστάσεις επείγουσας ανάγκης και την εξοικείωση
που απαιτείται από τον κανονισμό V/2 παράγραφος
5 (συμπεριλαμβάνονται και οι απαιτήσεις και περιορισμοί ευστάθειας και τάσεων). Περιλαμβάνει επίσης την ασφάλεια για παροχή άμεσων υπηρεσιών σε
επιβάτες στους χώρους επιβατών, και την ασφάλεια
του φορτίου και της ακεραιότητας του σκάφους.
Τα βασικά σημεία που αφορούν στην επιβίβαση
των επιβατών είναι:
α) Η έναρξη επιβιβάσεως των επιβατών να γίνεται σε συνεργασία με τις Λιμενικές Αρχές.
β) Οι αξιωματικοί που ελέγχουν τα εισιτήρια των
επιβατών να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους
1

οδηγούς και στους επιβάτες και να αποφεύγουν τη
δημιουργία προβλημάτων. Επίσης κατά την επιβίβαση πρέπει να γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των
επιβατών σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή
νομοθεσία.
γ) Να μην επιτρέπεται η επιβίβαση επιβατών από
τους καταπέλτες επιβιβάσεως οχημάτων, εκτός εάν
υπάρχει ανεξάρτητος καταπέλτης ή ειδικός χώρος
επ’ αυτών. Διαφορετικά θα πρέπει να διακοπεί η
φορτοεκφόρτωση οχημάτων.
δ) Η αποβίβαση των επιβατών στους χώρους ενδιαιτήσεως, μέσα από κλειστούς χώρους οχημάτων,
να γίνεται με ειδικές σκάλες κατασκευασμένες για τον
σκοπό αυτό. Οι σκάλες αυτές πρέπει να βρίσκονται
έξω από τους κλειστούς χώρους οχημάτων ή πολύ
κοντά στις εισόδους τους.
ε) Οι επιβάτες με οχήματα να έχουν προτεραιότητα φορτώσεως και να προηγούνται των άλλων
μεμονωμένων επιβατών.
στ) Οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να παραμένουν
και να επισκέπτονται τα γκαράζ. Θα πρέπει να έχουν
αναρτηθεί σχετικές πινακίδες.
ζ) Σε περίπτωση επιβιβάσεως ΑΜΕΑ, οι διάδρομοι μέχρι τον ανελκυστήρα πρέπει να διατηρούνται
ελεύθεροι.
η) Οι επιβάτες μετά την επιβίβαση πρέπει να ενημερώνονται από τον πλοίαρχο σχετικά με τον εξοπλισμό ασφαλείας και την κατάσταση των θυρών.
Επί πλέον πρέπει να τους δίδονται οδηγίες ασφαλείας και να τους προτρέπουν να διαβάσουν όλες τις
σημειώσεις συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού
ασφαλείας κ.λπ. (επιμέλεια επιβατών). Επίσης για
λόγους ασφαλείας πρέπει να ενημερώνονται για
τους απαγορευμένους χώρους και να γίνονται γυμνάσια π.χ. γυμνάσιο συγκεντρώσεως επιβατών,
πυρκαγιάς, εγκαταλείψεως κ.λπ..
Επίσης, μεγάλη προσοχή πρέπει να δίδεται στα
μέσα πυρασφαλείας για την ασφάλεια του πλοίου και
των επιβατών.
8.5.2 Μέσα πυρασφάλειας.
Στα οχηματαγωγά πλοία διεθνών πλόων εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΔΣ SOLAS, όπως έχει
τροποποιηθεί, σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα και
την πυρίμαχη προστασία. Αυτές αναθέτουν ρητά τη
ρύθμιση των θεμάτων στην Αρχή της χώρας-μέλους
της συμβάσεως και τους νηογνώμονες.

 πιβάτης είναι κάθε πρόσωπο που επιβαίνει στο πλοίο εκτός από τον Πλοίαρχο, τα μέλη του πληρώματος και τα κάτω του ενός
Ε
έτους παιδιά.
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Τα μέσα πυρασφάλειας είναι ανάλογα με την κατηγορία των πλοίων. Τα κλειστά καταστρώματα φορτίου για τα τροχοφόρα έχουν επίπεδα προστασίας
ισοδύναμα με αυτά των χώρων του μηχανοστασίου:
α) Διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους χώρους
με φρακτές και καταστρώματα Κλάσεως «Α» (που
αποτελούνται από χάλυβα ή ισοδύναμο υλικό).
β) Προστατεύονται από:
– Μόνιμο σύστημα κατασβέσεως πυρκαγιάς με
αέριο (συνήθως CO2), και
– μόνιμο σύστημα κατασβέσεως πυρκαγιάς, το οποίο καταλήγει σε ειδικές κεφαλές καταιονισμού
(sprinklers) με νερό. Το σύστημα sprinklers
ενεργοποιείται αυτομάτως με κάποιο αισθητήριο
(π.χ. σύστημα ανιχνεύσεως καπνού) και υπάρχει κεντρική κονσόλα έλεγχου στη γέφυρα.
γ) Διαθέτουν φορητά μέσα κατασβέσεως (π.χ.
επαρκής αριθμός φορητών πυροσβεστήρων) σε κάθε
κατάστρωμα οχημάτων, χώρο ενδιαιτήσεως, σταθμό
ελέγχου του πλοίου κ.λπ..
δ) Υπάρχει εγκατάσταση αντλιών πυρκαγιάς,
κυρίων σωληνώσεων πυρκαγιάς (σωληνώσεων νερού θαλάσσης), λήψεων, εύκαμπτων σωλήνων και
ακροφυσίων που επαρκούν για την εκτόξευση τουλάχιστον 2 προβολών νερού1 μέχρι οποιοδήποτε σημείο του πλοίου. Διατίθενται επίσης δύο τουλάχιστον
σύνδεσμοι διεθνούς τύπου για τη σύνδεση με δίκτυα
πυροσβέσεως νερού της ξηράς (ένα σε κάθε πλευρά
του πλοίου) που επιτρέπουν την παροχή νερού στην
κύρια σωλήνωση πυρκαγιάς, κάδοι άμμου κ.λπ..
Στα ανοικτά καταστρώματα φορτίου δεν απαιτείται μόνιμο σύστημα κατασβέσεως πυρκαγιάς.
Γενικά στα οχηματαγωγά διατίθενται και προβλέπονται:
α) Πυροπροστασία/πυρασφάλεια. Πυροστεγείς
θύρες και όργανα ελέγχου αυτών, υδατοστεγείς θύρες, εσωτερικοί χώροι από υλικά που δεν καίγονται
εύκολα, συναγερμός πυρκαγιάς, ενδοσυνεννόηση,
θύρες καμπινών και διαμερισμάτων πολυτελείας που

απασφαλίζουν από το εσωτερικό χωρίς να χρειάζεται
κλειδί κ.λπ.. Υπάρχουν επίσης διαφυγές δύο τουλάχιστον σε κάθε χώρο οχημάτων, σχέδια διαφυγών,
οδοί διαφυγής, αρίθμηση καταστρωμάτων, μελέτη
εκκενώσεως, αποτελεσματικό σύστημα με ομάδα περιπολίας (fire patrol) για άμεσο εντοπισμό πιθανής
πυρκαγιάς, εξαγωγές κουζίνας, σήμανση χώρων που
προστατεύονται με CO2 κ.λπ., εξαρτίσεις πυροσβέστη/προστατευτική ενδυμασία (ενδυμασία προσεγγίσεως) με αυτόνομη αναπνευστική συσκευή κλειστού
κυκλώματος που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα2 και
αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές για πραγματοποίηση διασώσεως και για διαφυγή έκτακτης ανάγκης εγκεκριμένου τύπου, καλυμμένους σωλήνες
ευφλέκτων υγρών κ.λπ..
β) Συστήματα συναγερμού.
γ) Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα αφρού χαμηλής διογκώσεως στα μηχανοστάσια.
δ) Εκπαίδευση και γυμνάσια ανάγκης, συγκεντρώσεις.
ε) Σχέδιο και οδηγίες σχετικά με την προστασία
και κατάσβεση.
στ) Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο που πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού σε κάθε τραπεζαρία πληρώματος και αίθουσα αναψυχής ή και σε κάθε καμπίνα
πληρώματος.
ζ) Εκπαίδευση και γυμνάσια σήματος πυρκαγιάς
και κατασβέσεως πυρκαγιάς. Αν το γυμνάσιο που
πρόκειται να εκτελεστεί αφορά μόνο στο πλήρωμα
και δεν συνεπάγεται συγκέντρωση των επιβατών,
αυτό πρέπει να γίνεται εγκαίρως γνωστό στους επιβάτες από τα μεγάφωνα του πλοίου καθώς και με
κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
Η MSC 92 ενέκρινε τροποποιήσεις του κανονισμού SOLAS III/19
που απαιτούν οι συγκεντρώσεις των επιβατών που επιβιβάστηκαν
πρόσφατα να γίνονται πριν ή αμέσως μετά την αναχώρηση του πλοίου,
αντί «εντός 24 ωρών», όπως αναφέρεται στους ισχύοντες κανονισμούς. Οι τροποποιήσεις τέθηκαν σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2015.

1

 ταν ανοίξουμε την αντλία πυρκαγιάς (fire pump), θα πρέπει να έχουμε συνδέσει δύο μάνικες πυρκαγιάς σε δύο διαφορετικές
Ό
λήψεις πυρκαγιάς (2 προβολές) και να δούμε αν η πίεση είναι κατάλληλη ώστε το νερό να εκτοξεύεται από τα ακροσωλήνια σε
απόσταση που να καλύπτει όλα τα σημεία που βρίσκονται στη γύρω περιοχή.
2
SOLAS Chapter ΙΙ-2, Part C Suppression of fire, Reg. 10 Fire fighting: Τα επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν περισσότερους
από 36 επιβάτες και που έχουν κατασκευαστεί την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010 είναι εφοδιασμένα με κατάλληλα τοποθετημένα μέσα
για την πλήρη αναγόμωση αναπνευστικών κυλίνδρων ελεύθερα μολύνσεως.
Τα μέσα είναι είτε: συμπιεστές αέρα αναπνοής που τροφοδοτούνται από τον κύριο και εφεδρικό πίνακα ελέγχου ή ανεξάρτητοι με
ελάχιστη ικανότητα 60 l/min ανά απαιτούμενη αναπνευστική συσκευή που δεν θα υπερβαίνει τα 420 l/min, ή αυτόνομα συστήματα
αποθηκεύσεως υψηλής πιέσεως με πίεση κατάλληλη για την αναγόμωση των αναπνευστικών συσκευών που χρησιμοποιούνται
επί του πλοίου, με χωρητικότητα τουλάχιστον 1,200 l ανά απαιτούμενη αναπνευστική συσκευή που δεν θα υπερβαίνει τα 50.000 l
ελεύθερου αέρα.
Για χρήση σε ατυχήματα πλοίων όπου υπάρχουν επικίνδυνα εμπορεύματα απαιτείται μάσκα θετικής πιέσεως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
(CONTAINERS)

9.1 Τύποι εμπορευματοκιβωτίων.
Οι τύποι των εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) (freight
containers) που χρησιμοποιούνται στις θαλάσσιες
μεταφορές είναι καθορισμένοι με βάση τα διεθνή
πρότυπα. Oι ευρέως χρησιμοποιούμενοι είναι:
α) Γενικού φορτίου �������������������������
(General Purpose Containers – GP)����������������������������������������
με εξαερισμό (σχ. 9.1α) και χωρίς εξαερισμό: Πρόκειται για τα γνωστά σε όλους εμπορευματοκιβώτια, στα οποία φορτώνονται χιλιάδες είδη
ξηρών φορτίων.

β) Μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου (dry
bulk containers) (σχ. 9.1β): Σ’ αυτά τα Ε/Κ οι φορτοθυρίδες (manholes) βρίσκονται στην οροφή του
εμπορευματοκιβωτίου, και το στόμιο εκφορτώσεως
(hatch) στην εμπρόσθια πλευρά.
γ) Συγκεκριμένου φορτίου (named
�����������������
cargo containers): Παράδειγμα αποτελούν τα Ε/Κ μεταφοράς
αυτοκινήτων (σχ. 9.1γ), μεταφοράς ζωντανών ζώων
(σχ. 9.1δ) κ.λπ..
δ) Θερμικά (thermal containers): Πρόκειται για
τα Ε/Κ με αυτόνομη ψυκτική μονάδα (integral reefer

(α)

Σχ. 9.1β
Ε/Κ μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.

(β)

Σχ. 9.1α
(α) Εμπορευματοκιβώτιο γενικού φορτίου με εξαερισμό.
(β) Εξαεριστικό εξωτερικά με μικρές οπές εξαερισμού.
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containers, integrated units) ονομαζόμενα αυτόνομα ή αυτόψυκτα Ε/Κ (σχ. 9.1ε) και τα μονωμένα Ε/Κ
(insulated containers) (βλ. παράγρ. 1.8, σελ. 201).
Τα αυτόνομα Ε/Κ-ψυγεία φέρουν ψυκτική μονάδα
για θερμοκρασία μέχρι και – 57ο ή – 60οC προς μεταφορά ακριβών ψαριών π.χ. τόνου, ξιφία αλλά και
οστρακοειδών.
ε) Ανοικτής οροφής (open top containers): Πρόκειται για Ε/Κ με οροφή από μουσαμά (σχ. 9.1στ) ή

μεταλλική, κατάλληλα για όλους τους τύπους βαρέων
φορτίων με μεγάλο ύψος.
στ) Πλατφόρμας με επίπεδη βάση (flat based
containers, platform containers, flat ή flatrack, cassette κ.λπ.): Πρόκειται για σκέτη πλατφόρμα [σχ.
9.1ζ(α)] ή και πλατφόρμα με τοιχώματα στα άκρα
σταθερά ή πτυσσόμενα [σχ. 9.1ζ(β)]. Αυτού του
τύπου τα Ε/Κ στην πραγματικότητα, όπως φαίνεται
και στις φωτογραφίες, δεν είναι όπως τα γνωστά

Σχ. 9.1δ
Ε/Κ μεταφοράς ζωντανών ζώων.

Σχ. 9.1στ
Ε/Κ ανοικτής οροφής.

(α)
(α)

(β)
Σχ. 9.1ε
Αυτόνομη ψυκτική μονάδα τοποθετημένη στην εμπρόσθια
πλευρά των αυτόψυκτων Ε/Κ. (α) Ε/Κ για μεταφορά
φρούτων, (β) Ε/Κ για μεταφορά ακριβών ψαριών.
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Ε/Κ, αλλά αποτελούνται από ένα ενισχυμένο δάπεδο
(πλατφόρμα) με ελάσματα χάλυβα και μεγάλο αριθμό
σημείων προσδέσεως. Μπορεί να φέρουν και σανίδωμα. Χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν φορτία που
δεν μπορούν να μεταφερθούν με τα Ε/Κ γενικού φορτίου
λόγω του μεγέθους και του σχήματός τους (Out Of Gauge
cargoes – OOG)�������������������������������������
π.χ. μηχανήματα, μεγάλα οχήματα, βαριές κατασκευές κ.λπ..
ζ) Μεταφοράς υγρού χύδην φορτίου με φορητές
δεξαμενές (���������������������������������������
tank containers)�����������������������
: Πρόκειται για αποσπώμενες δεξαμενές ανοξείδωτες που προστατεύονται με
σκελετό (σχ. 9.1η) ή με δοκούς (σχ. 9.1θ). Χρησιμοποιούνται συχνά για τη μεταφορά μικρών ποσοτήτων χημικών και άλλων επικίνδυνων υλικών αλλά και άλλων
υγρών φορτίων.

Σχ. 9.1η
Φορητή δεξαμενή με σκελετό.

9.2 ISO εμπορευματοκιβωτίων.
Η λεπτομερής περιγραφή των διαστάσεων των Ε/Κ
καθορίζεται από τoν Διεθνή Οργανισμό Προτύπων ����
(In1
ternational Standard Organization – ISO) . Ένα τυπικό
εμπορευματοκιβώτιο θαλάσσιας μεταφοράς (shipping
container) τύπου ISO διαθέτει μόνιμα χαρακτηρισικά,
είναι αρκετά ισχυρής χαλύβδινης κατασκευής ικανής να
αντέχει στις καιρικές συνθήκες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές. Οι σχετικές με το μέγεθος προδιαγραφές των κλασικών (Standard Size – STD) και πιο
συνηθισμένων ISO Shipping Containers είναι:
α) Εξωτερικές διαστάσεις STD Ε/Κ: πλάτος 8′
(2,44 m) × ύψος 8′ 6″ (2,6 m), και τα συνήθη μήκη του
είναι 20′ (6,1 m) και 40′ (12,2 m) (σχ. 9.2). Εσωτερικές διαστάσεις STD Ε/Κ: μήκος 19′ 4,5″ (5.899 mm) ή
39′ 5,375″ (12.024 mm) × πλάτος 7′ 10″ (2,353 mm) ×
ύψος, 7′ 8,625″ (2.388 mm),
β) 20′ - Μεταλλικό Ε/Κ μεγάλης χωρητικότητας
(High Cube Steel Container – HQ ή HC) εξωτερικές
διαστάσεις: μήκος 19′ 11¼″ × πλάτος 8′ × ύψος 9′ 6″
(2.896 mm), και
γ) 40′ – HQ ή HC εξωτερικές διαστάσεις: μήκος
40′ (12.192 mm) × πλάτος 8′ (2.438 mm) × ύψος 9′6″
(2.896 mm).
Ο ISO συνιστά το μέγιστο ολικό βάρος των Ε/Κ
1

 δώ και μερικά χρόνια το πρότυπο ISO έχει βρεθεί επανειλλημένα
Ε
υπό πίεση, καθώς πολλοί πράκτορες θέλουν πλέον ευρύτερα και
ψηλότερα κουτιά. Ορισμένοι πλοιοκτήτες έχουν ενδώσει στην
πίεση και χρησιμοποιούν κουτιά με διαστάσεις μεγαλύτερες απ’ ό,τι
προβλέπεται από το πρότυπο ISO. Τα κουτιά «Jumbo» με μήκος
45 και 48 πόδια, πλάτος 8′ 6″ (2,20 m), και ύψος 9′ 5″ (2,90 m),
υπάρχουν ήδη εδώ και μερικά χρόνια.
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Σχ. 9.1θ
Φορητή δεξαμενή με δοκούς.

(α)

(β)

Σχ. 9.2
(α) Ε/Κ 20 ft GP και (β) Ε/Κ 40 ft GP.
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20.320 kg, 25.400 kg, 30.480 kg ή για ευκολία 20 t,
25 t και 30 t περίπου μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
σε φορτίο σε Ε/Κ 20 ft, 30 ft και 40 ft αντιστοίχως.
Από τη δεκαετία του 1980 το Ε/Κ των 20 ft με βάρος
φορτίου 24 t έγινε σύνηθες, ενώ δυσεύρετα έγιναν
τα Ε/Κ των 20.320 kg.
Ένα Ε/Κ standard ISO έχει σχεδιαστεί να αντέχει
192 t βάρος στοίβας πάνω στα δοκάρια στηρίξεως
του σκελετού στις γωνίες του Ε/Κ (Allowable
�����������������
Stacking Weight)�������������������������������������
, όταν επενεργούν δυναμικές που προσδίδουν δύναμη G 1,8. Είναι δηλαδή σχεδιασμένο να
αντέχει το βάρος στοίβας 6 πλήρως φορτωμένων Ε/Κ
των 40′ και 8 πλήρως φορτωμένων Ε/Κ των 20′.
TEU ή και teu (Twenty-foot Equivalent Unit)
ονομάζεται η τυποποιημένη μονάδα Ε/Κ των 20 ft
(20′ × 8′ × 8 ή 8′′6″). Υπάρχει μια ανοχή στις διαστάσεις από 0 έως –5 mm. Μεγάλες διαφορές δεν
πρέπει να υπάρχουν ειδικά στο μήκος και το πλάτος,
διότι θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη στοιβασία.
FEU (Forty-foot Equivalent Unit) ονομάζεται η
τυποποιημένη μονάδα Ε/Κ των 40 ft (40′ × 8′ × 8′′ ή
8′ 6″), η οποία είναι ίση με 2 TEU. Η μονάδα των 40
ft (40′ long) δεν είναι λίγες οι φορές που αναφέρεται
ως 40′ TEU, από συνήθεια στον επικρατέστερο όρο
TEU ή εννοώντας «Ε/Κ 40 ft των 2 TEU».
Τα Ε/Κ που χρησιμοποιούνται στις θαλάσσιες
μεταφορές είναι ισχυρής κατασκευής με χαλύβδινο
σκελετό και τοιχώματα. Τα δάπεδα των Ε/Κ είναι
κατασκευασμένα από σανίδες ή κόντρα πλακέ ανθεκτικής κατασκευής, δεν βαθουλώνουν, και μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια
επισκευών. Τα δάπεδα έχουν μεγάλη επιφάνεια τριβής, η οποία είναι σημαντική για να μην ολισθήσει
το φορτίο. Τα Ε/Κ ψεκάζονται για προστασία από τα
έντομα, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
9.3 Π
 λεονεκτήματα που προκύπτουν με τη χρησιμοποίηση των Ε/Κ στις θαλάσσιες μεταφορές.
Τα Ε/Κ έφεραν επανάσταση στις μεταφορές τόσο
στις χερσαίες (ιδιαίτερα στις σιδηροδρομικές), όσο

βεβαίως και στις θαλάσσιες. Τα πλεονεκτήματα που
προκύπτουν είναι ότι:
α) Μειώνεται ο χρόνος και τα έξοδα φορτοεκφορτώσεως και μεταφορτώσεως των εμπορευμάτων από
ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο· έτσι ο κίνδυνος βλάβης των εμπορευμάτων μειώνεται σημαντικά.
β) Μειώνονται τα έξοδα συσκευασίας και στοιβασίας του εμπορεύματος.
γ) Μειώνεται το κόστος και ο χρόνος μεταφοράς.
Η διαδικασία μεταφοράς γίνεται απλούστερη και η
εκμετάλλευση της χωρητικότητας στο πλοίο είναι πληρέστερη. Τα εμπορευματοκιβωτιοφόρα πλοία (container ships)���������������������������������������
είναι ταχύτερα σε σχέση με τα συμβατικά. Η κατανάλωση καυσίμων συμφέρει, αφού μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες ακριβών φορτίων.
δ) Μειώνεται o κίνδυνος κλοπής των εμπορευμάτων, καθώς τα Ε/Κ μεταφέρονται κλειστά και σφραγισμένα, γι’ αυτό μεταφέρουν ακριβά και πολύ ακριβά φορτία.
ε) Μειώνεται ο χρόνος παραμονής του πλοίου
στο λιμάνι.
στ) Η άφιξη του φορτίου στον τόπο προορισμού
εκτελείται σε συντομότερο χρόνο, με περαιτέρω συνέπεια την έκθεση του φορτίου σε λιγότερους κινδύνους.
ζ) Τα Ε/Κ λόγω της ανθεκτικής κατασκευής τους
μπορούν να χρησιμοποιηθούν επανειλημμένα.
η) Λόγω της ειδικής κατασκευής του Ε/Κ διευκολύνεται η μεταφορά των εμπορευμάτων με περισσότερα μέσα μεταφοράς (πλοίο, αυτοκίνητο, σιδηρόδρομος) χωρίς ενδιάμεση επαναφόρτωση του
περιεχομένου του. Δηλαδή μεταφορτώνεται μόνο το
Ε/Κ, ενώ το φορτίο παραμένει μέσα στο Ε/Κ σε όλη
τη διάρκεια της συνδυασμένης μεταφοράς1.
Συνεπώς η χρήση του Ε/Κ έκανε τη μεταφορά
των εμπορευμάτων απλή, γρήγορη, με λιγότερο κόστος και κυρίως πιο ασφαλή, αφού εκτελείται με την
«αρχή» door to door (πόρτα - πόρτα) ως διατροπική
μεταφορά ή πολυτροπική μεταφορά2. Χαρακτηριστικά
έχει υποθεί ότι η χρησιμοποίηση των Ε/Κ αποτελεί
τη μεγαλύτερη πρόοδο της μεταφοράς από την εισα-

1

Συνδυασμένη μεταφορά (combined transport) ονομάζεται η διατροπική μεταφορά, όπου όμως το μεγαλύτερο τμήμα του
ταξιδιού πραγματοποιείται σιδηροδρομικώς ή μέσω θαλάσσιας ή ποτάμιας οδού και κάθε αρχικό ή τελικό τμήμα του, που γίνεται με
οδικά μέσα, είναι όσο το δυνατόν μικρότερο.
2
Διατροπική μεταφορά (intermodal transport) ονομάζεται η μεταφορά φορτίου σε μία και μόνη μεταφορική μονάδα (πόρταπόρτα) χρησιμοποιώντας σταδιακά διάφορα μέσα μεταφοράς, ενώ το πραγματικό φορτίο δεν υπόκειται σε χειρισμό κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς. Ο όρος πολυτροπική μεταφορά (multimodal transport) είναι η μεταφορά εμπορευμάτων με τουλάχιστον δύο
διαφορετικά μέσα μεταφοράς.
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γωγή του ατμού ως κινητήριας δυνάμεως, ενώ γίνεται λόγος πως στις μεταφορές διανύομε την «περίοδο
των εμπορευματοκιβωτίων» (container era).
9.4 Π
 ινακίδιο Εγκρίσεως Ασφαλείας των εμπορευματοκιβωτίων.
Όλα τα Ε/Κ που χρησιμοποιούνται στις διεθνείς
μεταφορές φέρουν στην εξωτερική τους επιφάνεια
πάνω στην πόρτα πινακίδιο: « Έγκριση προς Μεταφορά» με σφραγίδα του Τελωνείου. Στο πινακίδιο αυτό
αναφέρεται η εταιρεία κατασκευής, η ιδιοκτήτρια
εταιρεία του Ε/Κ, το μοντέλο, η ημερομηνία επιθεωρήσεώς του, και η επεξεργασία της ξυλείας δαπέδου,
η οποία συμπεριλαμβάνει το Πινακίδιο Εγκρίσεως
Ασφάλειας (CSC Safety Approval plate) (σχ. 9.4),
το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ. CSC είναι επίσης
τα αρχικά της Διεθνούς Συμβάσεως για Ασφαλή
Εμπορευματοκιβώτια (International Convention for
Safe Containers ή Container Safety Convention). Σ’
αυτό αναφέρεται ο αριθμός εγκρίσεως, η ημερομηνία κατασκευής, ο αριθμός του Ε/Κ, το μέγιστο μικτό
βάρος του Ε/Κ, το επιτρεπόμενο βάρος στήλης και
η δύναμη δοκιμής αντοχής των πλαισίων. Ο αριθμός του Ε/Κ επαναλαμβάνεται με μεγάλα γράμματα
εξωτερικά στο πλάι και στην πόρτα, αλλά και εσωτερικά του Ε/Κ. Επίσης στην πόρτα, αναγράφονται: το
απόβαρο, το μέγιστο ολικό βάρος, το μέγιστο φορτίο
που μπορεί να φέρει, η χωρητικότητα, το ύψος του
και άλλα χρήσιμα στοιχεία.
9.5 Σ
 τοιβασία των εμπορευματοκιβωτίων επί
του πλοίου.
Τα κύτη και άρα και τα καλύμματα των κυτών των
κοντεϊνερόπλοιων κατασκευάζονται όσο πιο πλατιά
είναι δυνατόν, για να φορτώνουν περισσότερα Ε/Κ.
Για τη στοιβασία λοιπόν των Ε/Κ επί πλοίο είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη ο σχεδιασμός στοιβασίας, η διευθέτηση Ε/Κ και η θέση στοιβασίας, η
στοιβασία/ασφάλιση, οι μέθοδοι ασφαλίσεως/εχμάσεως και τα μέσα ασφαλίσεως.
9.5.1 Σχεδιασμός στοιβασίας.
Αρχικά πραγματοποιείται ο σχεδιασμός της στοιβασίας, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη σημασία και αποτελεί την ενέργεια του εντοπισμού του χώρου όπου
θα στοιβαχθεί το Ε/Κ. Προκειμένου να γίνει ο σχεδιασμός απαιτούνται:
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Σχ. 9.4
Πινακίδιο Εγκρίσεως Ασφαλείας (λεπτομέρεια).

α) Ο κατάλογος των λιμανιών στα οποία έχει σχεδιαστεί να προσεγγίσει το πλοίο για να εκφορτώσει
και η σειρά προσεγγίσεως σε κάθε λιμάνι.
β) Το σύνολο των Ε/Κ τα οποία σχεδιάζεται να
φορτωθούν στο πλοίο, το μέγεθος, ο τύπος και το
βάρος τους ανά λιμάνι.
γ) Ο συνολικός αριθμός των Ε/Κ με επικίνδυνο φορτίο, των Ε/Κ ψυγείων και oog (out of gauge
cargo, δηλαδή των Ε/Κ ή του φορτίου σ’ αυτά που
είναι λίγο υψηλότερα ή πιο πλατιά από τα standard
Ε/Κ, τα Ε/Κ πλατφόρμες με φορτίο μεγάλου ύψους
κ.λπ.) ανά λιμάνι τα οποία έχει σχεδιαστεί να φορτωθούν στο πλοίο.
δ) Ο κατάλογος και το σύνολο των Ε/Κ που βρίσκονται ήδη επί του πλοίου μετά την εκφόρτωση των
Ε/Κ στο λιμάνι.
Ο σχεδιασμός γίνεται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ειδικά προγράμματα. Τα προς φόρτωση
E/Κ καταγράφονται σε έναν κατάλογο όπου διαχωρίζονται:
α) Κατά προορισμό, ώστε να φορτωθούν στο
κάτω μέρος των κυτών αυτά που θα εκφορτωθούν
στον μακρινότερο προορισμό, και στις επάνω στρώσεις που βρίσκονται οι στοίβες επί του καταστρώματος αυτά που θα εκφορτωθούν στο αμέσως επόμενο
λιμάνι. Οπωσδήποτε θα έχει ληφθεί υπόψη ο τύπος
των Ε/Κ.
β) Κατά βάρος, ώστε για λόγους ευστάθειας και
κοπώσεων, να φορτωθούν τα βαρύτερα Ε/Κ στο
κάτω μέρος των κυτών και τα ελαφρύτερα επάνω. Τα
Ε/Κ θα πρέπει να φορτώνονται και να εκφορτώνονται εξ ίσου από έναν αριθμό bays. Πολύ μεγάλο βάρος είτε στην πλώρη ή στην πρύμη είτε στην αριστερή
ή στην δεξιά πλευρά θα κάνει το πλοίο να βυθιστεί
υπό γωνία και να μην είναι ισοβύθιστο ή σε ορθία
θέση αντίστοιχα. Επίσης μεγάλο βάρος στην πλώρη
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και στην πρύμη ή στη μέση θα δημιουργήσει αντίστοιχα hogging ή sagging (βλ. παράγρ. 4.1, σελ. 46).
9.5.2 Δ
 ιευθέτηση εμπορευματοκιβωτίων και
θέση στοιβασίας.
Τα Ε/Κ τοποθετούνται ομοιόμορφα σε στήλες
(στοίβες, ντάνες) (stacks) μέσα στα κύτη από το δάπεδο μέχρι το κουβούσι και έξω από το κύτος, επάνω στα καλύμματα των κυτών μέχρι το επάνω μέρος
της στοίβας.
Στόχος είναι να πραγματοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο και κατανοητό σχέδιο ή σχέδια που θα παρέχει/
παρέχουν την απαραίτητη επισκόπηση σε εγκάρσια
όψη (και διαμήκη) της θέσεως του Ε/Κ, εναλλακτικούς τρόπους στοιβασίας για Ε/Κ διαφόρων διαστάσεων, μάζες από μέγιστες στοίβες, μέγιστο ύψος
στοίβας κ.λπ. και εφαρμογή των διατάξεων στοιβασίας χρησιμοποιώντας κατάλληλα σύμβολα σύμφωνα
με το Εγχειρίδιο Ασφαλίσεως Φορτίου. Το σχέδιο
στοιβασίας βασίζεται στην κατασκευή του κοντεϊνερόπλοιου:
α) Κάθε κοντεϊνερόπλοιο διαιρείται σε διαχωρισμένα εγκάρσια τμήματα σε όλον τον διαθέσιμο
χώρο φορτώσεως Ε/Κ κατά το διάμηκες του πλοίου.
β) Τα οριοθετημένα τμήματα κατά το διάμηκες
παίρνουν τον όρο «Bay»1.
γ) Η θέση που τοποθετείται το κάθε Ε/Κ κατά το
πλάτος του Bay παίρνει τον όρο «Row». Σε ένα Row
μπορεί να τοποθετηθούν δύο Ε/Κ. Τα Ε/Κ τοποθετούνται με τη μεγάλη διάστασή τους κατά το διάμηκες
και έτσι τα Rows των Ε/Κ διατρέχουν το μήκος του
Bay και του πλοίου.
δ) Το επίπεδο στο οποίο τοποθετείται το κάθε
Ε/Κ παίρνει τον όρο «Tier». Βασικά το Tier δείχνει
σε ποιο ύψος στοιβάζεται το Ε/Κ.
M’ αυτόν τον τρόπο διευθετήσεως των Ε/Κ, δηλαδή με το σύστημα συντεταγμένων «BAY-ROWTIER» (σχ. 9.5α) προσδιορίζεται με σαφήνεια η
θέση στοιβασίας του κάθε Ε/Κ και έτσι αναμφίβολα
διευκολύνεται η ταυτόχρονη φόρτωση και η εκφόρτωση, η οποία γίνεται αποκλειστικά από το επάνω
μέρος. Στα σχέδια στοιβασίας των κοντεϊνερόπλοιων (Bay Plans, profiles) το κάθε Bay απεικονίζεται
πάντα με την πρυμναία όψη, δηλαδή όπως φαίνεται

1

από την πρύμνη (view from stern) και προσφέρει με
μια μόνο ματιά την πλήρη διασταυρούμενη τομή του
πλοίου στο συγκεκριμένο Bay (σχ. 9.5β). Οι συντεταγμένες τριών διαστάσεων των Ε/Κ σε σχέση με το
πλοίο είναι: BAY (διαμήκης) – ROW (οριζόντια) –
TIER (κατακόρυφη). Αναφέρονται σε όλα τα σχετικά έγγραφα και προσδιορίζουν με ακρίβεια τη θέση
του Ε/Κ.
Συνεπώς η κάθε μία από τις συντεταγμένες προσδιορίζει τις εξής θέσεις:
α) «BAY»: Θέση που καταλαμβάνει το Ε/Κ κατά
το διάμηκες του πλοίου με βάση το αριθμημένο σχέδιο του συγκεκριμένου «BAY».
Η αρίθμηση της συντεταγμένης «BAY» γίνεται
κατά το διάμηκες του πλοίου από πλώρα προς τα πρύμα, όπως το πλοίο φαίνεται από την πλευρά (π.χ. από
τον ντόκο) και κατά τέτοιον τρόπο, ώστε και μόνο ο
αριθμός του bay να προσδιορίζει σε ποια θέση κατά
το διάμηκες βρίσκεται το Ε/Κ και αν πρόκειται για
Ε/Κ των 20 ft TEU ή των 40 ft TEU ή FEU. Οι μονοί
αριθμοί προσδιορίζουν τα Ε/Κ των 20′ και οι ζυγοί
αριθμοί ανάμεσα στα Ε/Κ των 20′ χρησιμοποιούνται
για να προσδιορίσουν τα Bays των 40′ (βλ. Παράρτημα 6).
β) «ROW»: Θέση του κάθε Ε/Κ κατά το εγκάρσιο
του πλοίου/Bay. Ουσιαστικά η «ROW» προσδιορίζει
τη συγκεκριμένη στήλη (στοίβα) (stack) στο συγκεκριμένο Bay.

Bay

Bay

Bay

Bay
Row Row Row Row

Row Row Row Row
Bay

Row

Tier Row
Tier
Tier
Tier

Σχ. 9.5α
Σύστημα συντεταγμένων BAY-ROW-TIER.

 ay: Όρος που προέρχεται από τη ναυπηγική και σημαίνει την περιοχή μεταξύ δύο γειτονικών νομέων ή εγκαρσίων φρακτών του
B
πλοίου. Επίσης ονομάζεται και ο χώρος φορτώσεως στο κρηπίδωμα. (Εκτός ναυτιλίας bay ονομάζεται ο οριοθετημένος χώρος
σταθμεύσεως αυτοκινήτων).
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Σχ. 9.5β
Στο παραπάνω παράδειγμα Bay plans 13 και 09 τα γράμματα και το χρώμα σημαίνουν τα λιμάνια εκφορτώσεως A =
Antwerp, F = Felixstowe, L = Le Havre, Ae = Antwerp empty (κενό Ε/Κ), H = Hamburg, R= Rotterdam.

Η αρίθμηση γίνεται δεξιά και αριστερά από τον
διαμήκη άξονα συμμετρίας (centerline), όπως φαίνονται οι στήλες από πρυμναία όψη και κατά τέτοιον
τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται η στήλη του Ε/Κ στο
Bay με μόνο τον αριθμό του «ROW» π.χ. 01 ή 02
κ.λπ., και χωρίς να χρειάζεται να αναφερθεί αν το Ε/Κ
βρίσκεται αριστερά ή δεξιά. Δεξιά από την centerline
βρίσκονται οι μονοί αριθμοί και αριστερά οι ζυγοί. Αν
υπάρχει θέση για Ε/Κ επάνω στην centerline, αυτή
θα φέρει αριθμό 00 (βλ. Παράρτημα 6).
γ) «TIER»: Κατακόρυφη θέση του Ε/Κ (κατακόρυφη στρώση, σειρά) (vertical layer), στη συγκεκριμένη στήλη.
Η αρίθμηση στις καθ’ ύψος σειρές γίνεται από τον
πυθμένα του κύτους προς τα πάνω και κατά τέτοιον
τρόπο, ώστε και μόνο ο αριθμός «TIER» να προσδιορίζει την καθ’ ύψος θέση του Ε/Κ στη συγκεκριμένη στήλη, μέσα στο κύτος ή πάνω στο κατάστρωμα.
Η βασική σειρά στον πυθμένα του κύτους θα είναι η
02, εκτός αν, λόγω της κατασκευής, το κάτω μέρος
μιας γειτονικής σειράς βρίσκεται σε ψηλότερο επίπεδο. Στην περίπτωση των δύο μισών υψών τα κάτω
από αυτά θα έχουν αριθμηθεί με μονό αριθμό. Στο
κατάστρωμα η στοιβασία υποδεικνύεται με τον βασικό κωδικό 8 ακολουθούμενο από έναν ζυγό αριθμό
αλληλουχίας (βλ. Παράρτημα 6).
9.5.3 Στοιβασία/ασφάλιση.
Στη στοιβασία των Ε/Κ, όπως και στη στοιβασία
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του γενικού φορτίου στα πλοία γενικού φορτίου,
συμπεριλαμβάνεται και η ασφάλιση/έχμαση. Οι μέθοδοι ασφαλίσεως των Ε/Κ γίνονται σύμφωνα με
τις οδηγίες εχμάσεως του κάθε πλοίου. Οι οδηγίες
τυπικών σχεδίων στοιβασίας και ασφαλίσεως των
Ε/Κ αναφέρονται στο εγχειρίδιο «Cargo/Container
Securing Manual» και επεξηγούν βασικές αρχές. Επίσης με τον υπολογισμό του προγράμματος στοιβασίας και εχμάσεως στον Η/Υ, προσδιορίζεται η σωστή
έχμαση της κάθε στοίβας, αν και δεν συνυπολογίζεται η ευλυγισία του Ε/Κ και του πλοίου. Παρόλα
αυτά απαιτείται η πολύ μεγάλη εμπειρία του ειδικού
στοιβασίας (stowage coordinator) για να αποφασίσει
πού είναι το καταλληλότερο σημείο για να τοποθετηθεί ένα Ε/Κ. Το μυαλό του ανθρώπου είναι ακόμα
πολύ ανώτερο εργαλείο για τη στοιβασία.
9.5.4 Μέθοδοι ασφαλίσεως/εχμάσεως.
Στα κυψελοειδή κύτη (σχ. 9.5γ) τα Ε/Κ δεν
χρειάζονται ιδιαίτερη έχμαση, γιατί μέσα σ’ αυτά
γλιστρούν στους οδηγούς ολισθήσεως κελιών (cell
guides). Σε ορισμένα πλοία για να μπορούν να μεταφέρουν Ε/Κ διαφόρων διαστάσεων, τοποθετούνται έτοιμα πλαίσια (φατνώματα) και ασφαλίζουν
με πίρους (locking pins) σε ειδικές οδοντώσεις που
υπάρχουν στα διαφράγματα. Η στοιβασία των Ε/Κ
στα κύτη είναι απόλυτα συμπαγής και δεν επιτρέπει
τη μετακίνησή τους, αφού δεν υπάρχουν περιθώρια,
ενώ παράλληλα κρατά πάντα το πλοίο στην ορθή
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θέση (upright) καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδίου.
Τα κύτη είναι χωρισμένα 2 και 2, και κάθε ζευγάρι
χωρίζεται από τα ζευγάρια πλώρα και πρύμα με υδατοστεγείς φρακτές.
Στο κατάστρωμα ωστόσο απαιτείται ασφάλιση/
έχμαση, επειδή αναπτύσσονται δυναμικές λόγω της
εχμάσεως και της θάλασσας (σχ. 9.5δ). Σε όλες τις
μεθόδους ασφαλίσεως σε καταστρώματα όπου δεν
υπάρχουν μόνιμοι οδηγοί κελιών, οι γωνίες αναρτήσεως και στηρίξεως του πρώτου (κάτω) Ε/Κ της στήλης ασφαλίζονται στις μόνιμες βάσεις στηρίξεως του
(doveκαταστρώματος (των καλυμμάτων των κυτών) ������
tail container foundation). Η τυπική έχμαση γίνεται
με σιδηρόβεργες εχμάσεως που συνδέουν τις μάπες
καταστρώματος με τις γωνίες αναρτήσεως και στηρίξεως του Ε/Κ. Τα Ε/Κ μεταξύ τους συνδέονται με
ενδιάμεσα περιστρεφόμενα κλειδιά. Κατά την έχμαση
το πλοίο πρέπει να βρίσκεται σε ορθία θέση και αυτό,
αν χρειαστεί, ρυθμίζεται με έρμα.
Επιπρόσθετη έχμαση γίνεται στις πλευρικές στήλες, που επηρεάζονται από τη δύναμη του ανέμου.
Έτσι περιορίζεται η δημιουργία δυνάμεων κατά τον
διατοιχισμό, οι οποίες τείνουν να προκαλέσουν ζημιά
στα Ε/Κ και στη στήλη. Όταν υπάρχουν διαφορετικά
ύψη στις στήλες ως σκαλοπάτια, αυτά θα πρέπει να
θεωρηθούν ως εξωτερικές στήλες που βρίσκονται
εκτεθειμένες στον άνεμο. Εναλλακτικά οι μάζες των
στηλών των Ε/Κ, που είναι εκτεθειμένες στον άνεμο,
θα πρέπει να ελαττωθούν.
Πρέπει να αποφεύγονται οι απομονωμένες στοίβες στο κατάστρωμα, ειδικά στην πλευρά του πλοίου
(σχ. 9.5δ).
Παρακάτω περιγράφονται οι τέσσερεις κυριότερες μέθοδοι ασφαλίσεως:
α) Η ασφάλιση των Ε/Κ μόνο στην κάθε στήλη
ξεχωριστά. Οι στήλες δεν συνδέονται μεταξύ τους με
έχμαση. Η έχμαση είναι κατακόρυφη και διασταυρώνονται μόνο οι εξωτερικές πλευρικές στήλες. Η
ασφάλιση πραγματοποιείται σε κάθε στήλη με διασταυρούμενες σιδηρόβεργες εχμάσεως (σχ. 9.5ε)
από τις κάτω γωνίες αναρτήσεως και στηρίξεως του
τρίτου και δεύτερου tier ή με παράλληλες σιδηρόβεργες με ή χωρίς συσκευή αντισταθμίσεως εξισώσεως ή
δυνάμεως (equalizing device) από τις κάτω του δεύτερου και τις επάνω του πρώτου (κάτω) tier γωνίες
αναρτήσεως και στηρίξεως (σχ. 9.5ε). Με τη μέθοδο
αυτή η κάθε στήλη παραμένει ανεξάρτητη και έτσι διευκολύνεται πάρα πολύ η φορτοεκφόρτωση.
β) Η διαγώνια ασφάλιση (criss cross), όπου η
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Σχ. 9.5γ
Κυψελοειδή κύτη.
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Σχ. 9.5δ
Δυναμικές λόγω εχμάσεως και θάλασσας.
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έχμαση γίνεται διαγώνια από Ε/Κ διαφορετικής στήλης. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται στα μεγάλα
κοντεϊνερόπλοια.
γ) Η ασφάλιση, η σταθεροποίηση σε συμπαγή
στοιβασία (block stowage securing and stabilization)
(βλ. Παράρτημα 7), όπου οι στήλες σε κάθε bay συνδέονται μεταξύ τους σε όλο το πλάτος του πλοίου. Οι
στήλες συνδέονται με διαγώνια έχματα και μεταξύ
των στρώσεων χρησιμοποιούνται συνήθως διπλοί
κώνοι και γεφυρωτές συνδέσεις (bridge fittings,
clamp fittings) που συνδέουν τις παρακείμενες στήλες
Ε/Κ. Είναι μια μέθοδος που δεν χρησιμοποιείται σε
όλα τα bays για οικονομικούς λόγους.
δ) Η ασφάλιση με μόνιμους οδηγούς κελιών (cell
guides) καθ’ ύψος στο κατάστρωμα (deck cell guides)
καθ’ όλο το ύψος στοιβασίας. Συνήθως οδηγούς κελιών στο κατάστρωμα φέρουν μερικά μικρά εμπορευματοκιβωτιοφόρα πλοία που δεν έχουν καλύμματα
κυτών σε ορισμένα κύτη ή σε όλα τα κύτη (hatchless ή
hatchcoverless ships ή opentop container ships) (σχ.
9.5στ) και φέρουν μεγάλες αντλίες για να αντλούν τα
νερά από τα κύτη. Σε κάποια πλοία οι οδηγοί αυτοί
μπορούν αυτόματα με υδραυλικό σύστημα να προωθηθούν επάνω από τα κατάστρωμα, εφόσον έχουν
φορτωθεί πλήρως τα κύτη και τα καλύμματα των
κυτών έχουν κλείσει. Οι μέθοδοι αυτές ασφαλίζουν
αρκετά καλά τα Ε/Κ που φορτώνονται στο κατάστρωμα, περιορίζουν τα ατυχήματα προσωπικού1, αλλά
υπάρχει πιθανότητα να προκληθούν ζημιές στο ταξίδι
ή κατά τη διάρκεια της φορτοεκφορτώσεως και να
δημιουργηθούν λειτουργικά προβλήματα με τα διαφορετικά μεγέθη των Ε/Κ. Αυτά τα συστήματα δεν
χρησιμοποιούνται συνήθως.
Ο σχεδιασμός και ο υπολογισμός εχμάσεως ενός
ξεχωριστού συστήματος για κάθε στήλη θα πρέπει
να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την αντοχή του εξοπλισμού εχμάσεως, αλλά και την αντοχή των ίδιων
των Ε/Κ. Το εγχειρίδιο «Cargo/Container Securing
Manual»���������������������������������������
δίνει τα όρια παραμέτρων, όπως διαστάσεις Ε/Κ, ανώτερο όριο στις μάζες κάθε στήλης, διαδοχή στις μάζες κάθε στήλης, στήλες που επηρεάζονται από τον άνεμο, ύψος των στηλών κ.ά.. Αν
επιλεγεί διαφορετική κατανομή δυνάμεων απ’ αυτές
που έχουν δοθεί στο εγχειρίδιο, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω αρχές:
1

α) Να μην υπερβεί το μέγιστο βάρος ή ύψος της
στήλης.
β) Η μετακίνηση μεγαλύτερης μάζας από πάνω
προς τα κάτω είναι αποδεκτή, ενώ η μετακίνηση μάζας από κάτω προς τα πάνω δεν επιτρέπεται.
γ) Όταν το βάρος μειώνεται στο κάτω μέρος της
στήλης, τα βάρη στα επάνω Ε/Κ πρέπει να μειώνονται ανάλογα.

Σχ. 9.5ε
Τρόποι εχμάσεως στήλης Ε/Κ.

Σχ. 9.5στ
Κοντεϊνερόπλοιο χωρίς καλύμματα κυτών.

 τυχήματα: Ο Κώδικας του ΙΜΟ CSS (έκδοση 2011), όπως τροποποιήθηκε, συμπεριλαμβάνει ένα νέο Παράρτημα (Αnnex 14)
Α
με οδηγίες/συστάσεις όσον αφορά στις ασφαλείς συνθήκες εργασίας για την ασφάλιση Ε/Κ στο κατάστρωμα και την αποφυγή
ατυχημάτων.
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9.5.5 Μ
 έσα ασφαλίσεως (cargo
������� securing
��������� de���
vices).
Τα συστήματα ασφαλίσεως αποτελούνται από
τον μόνιμο εξοπλισμό, δηλαδή τα σημεία του πλοίου
(π.χ. μάπες-lashing plates ή lashing terminals, βάσεις
στηρίξεως-raised ή dovetail foundations κ.λπ.) και
τον φορητό εξοπλισμό εχμάσεως (π.χ. σιδηρόβεργες εχμάσεως, περιστρεφόμενα κλειδιά κ.λπ.), που
ως σκοπό έχουν να ασφαλίσουν τα Ε/Κ στις στήλες.
Κάθε κοντεϊνερόπλοιο είναι υποχρεωμένο να φέρει
τον κατάλληλο και απαιτούμενο αριθμό μέσων ασφαλίσεως φορτίου, ανάλογα με την κατασκευή του και
τις ανάγκες του. Όλα τα μέσα ασφαλίσεως πρέπει να
είναι σε καλή ή τουλάχιστον ικανοποιητική κατάσταση1
και να φέρουν σχετικό πιστοποιητικό. Τα συνηθισμένα συστήματα ασφαλίσεως των Ε/Κ είναι δύο. Το ένα
βασίζεται στη χρησιμοποίηση των περιστρεφόμενων
κλειδιών σε συνδυασμό με τις σιδηρόβεργες εχμάσεως (lashing rods ή bars) και το άλλο βασίζεται στη
χρησιμοποίηση κώνων στοιβάσεως (stacking cones)
(βλ. Παράρτημα 7) και εξαρτημάτων γεφυρώσεως
(bridge pieces) σε συνδυασμό με τις σιδηρόβεργες
εχμάσεως. Η πρώτη μέθοδος με σύνδεση των Ε/Κ
μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ενδιάμεσα περιστρεφόμενα κλειδιά (intermediate twistlocks ή stackers) έχει
επικρατήσει, αλλά στην πραγματικότητα είναι ασφαλής μόνο σε στήλη ύψους τριών Ε/Κ. Περισσότερο
χρησιμοποιούνται τα ημιαυτόματα περιστρεφόμενα
κλειδιά (Semi Automatic Twist Locks – SATLs), τα
οποία τοποθετούνται στο κάτω μέρος του Ε/Κ πριν
φορτωθεί επάνω σε άλλο της στοίβας. Τα αυτόματα
κλειδιά (Fully
������������������������������������������
Automatic Twistlocks – FAT)��������
δεν είναι και τόσο αξιόπιστα και χρησιμοποιούνται λιγότερο. Τα Ε/Κ του δεύτερου και τρίτου tier αγκιστρώνονται διαγωνίως με σιδηρόβεργες εχμάσεως και
εντατήρες (τεντωτήρες), ενώ όλα τα Ε/Κ της στοίβας

ασφαλίζονται μεταξύ τους με ενδιάμεσα περιστρεφόμενα κλειδιά, τα οποία πρέπει να είναι της ίδιας διευθύνσεως και αντοχής (tensile load) π.χ. των 20 ή των
25 t. Τα διαγώνια έχματα απαιτούνται γενικά για να
υποστηρίζουν τα πλαίσια των Ε/Κ, όπου οι εγκάρσιες
δυνάμεις καταπονήσεως λόγω των διατοιχισμών θα
μπορούσαν να υπερβούν το επιτρεπόμενο όριο των
καταπονήσεων, να δημιουργήσουν στρέβλωση των
πλαισίων ενός Ε/Κ (racking) και να μετακινήσουν
το φορτίο. Κάθε πλοίο έχει και ένα όριο στον αριθμό
των Ε/Κ που μπορεί να φορτώσει το ένα επάνω στο
άλλο. Τα Triple-E 2 μπορούν να στοιβάξουν 11 Ε/Κ
σε κάθε στοίβα κάτω από το κατάστρωμα και 10 Ε/Κ
σε κάθε στοίβα επάνω στο κατάστρωμα.
Η σύγχρονη πρακτική απαιτεί ισχυρές χαλύβδινες
γέφυρες εχμάσεως (lashing bridges) (σχ. 9.5ζ) κατά
το εγκάρσιο μεταξύ των bays των 40′, που καλύπτουν 2 ή 3 ή και 4 tiers. Έτσι οι γέφυρες εχμάσεως
επιτρέπουν στα σημεία αγκιστρώσεως κάθε στοίβας
να μεταφέρονται σε μεγαλύτερο ύψος, και η έχμαση
να είναι πιο αποτελεσματική στη μείωση των ροπών
ανατροπής που ενεργούν πάνω στη στοίβα όταν το
πλοίο διατοιχίζεται σε μεγάλο βαθμό (σχ. 9.5η).
Ωστόσο, η πρακτική της τοποθετήσεως των γεφυρών
εχμάσεως μεταξύ των 40′ bays σημαίνει ότι στα Ε/Κ
των 20′ η έχμαση διευκολύνεται μόνο στο ένα τους
άκρο. Έτσι, στην πραγματικότητα, η έχμαση στη στοίβα των 20′ πρέπει να γίνει με το συμβατικό σύστημα.
Σήμερα όμως υπάρχει η δυνατότητα με τους Η/Υ και
τα προγράμματα, τα οποία υπολογίζουν τα δυναμικά
φορτία που επενεργούν στις στοίβες, να γίνει έλεγχος
σε όλες τις καιρικές συνθήκες και αυτό είναι ζωτικής
σημασίας για τη μεταφορά των Ε/Κ.
Γενικά αποφεύγεται η τοποθέτηση δύο Ε/Κ των
20′ σε μία θέση (slot) που προορίζεται για Ε/Κ των
40′, γιατί δεν αφήνουν τον κατάλληλο χώρο που
χρειάζεται για την έχμασή τους, εκτός αν τα Ε/Κ εί-

1

 πλοίαρχος θα πρέπει να προγραμματίζει ελέγχους στο σταθερό και φορητό εξοπλισμό ασφαλίσεως του φορτίου σύμφωνα με το ΕΑΦ,
Ο
το οποίο αποτελεί μέρος του εξοπλισμού ασφαλίσεως, και να φροντίζει όλα τα μέσα ασφαλίσεως να συντηρούνται και να βρίσκονται σε
ικανοποιητική κατάσταση. Αν και δεν φαίνεται εφικτό να ελέγξει το πλήρωμα και να συντηρήσει π.χ. 30.000 περιστρεφόμενα κλειδιά
και άλλα μέσα ασφαλίσεως, επιβάλλεται να γίνεται ό,τι είναι δυνατόν, ώστε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέσα ασφαλίσεως του
φορητού εξοπλισμού εχμάσεως, των οποίων η αρχική πιστοποιημένη αντοχή είναι αμφίβολη, να αντικαθίστανται πριν τη φόρτωση.
2
Η ονομασία «Triple-E» προέρχεται από τα αρχικά των τριών βασικών αρχών σχεδιασμού: «οικονομία κλίμακας (Economy of scale),
ενεργειακή απόδοση (Energy efficient) και βελτιωμένη σχεδίαση ως προς το περιβάλλον (Environmentally improved)». Αυτά τα πλοία
δεν είναι μόνο τα μεγαλύτερα εν υπηρεσία κοντεϊνερόπλοια του κόσμου, αλλά και τα πιο αποδοτικά πλοία μεταφοράς Ε/Κ ανά TEU
φορτίου. Έχουν μήκος 400 m, πλάτος 59 m, ύψος 73 m, βύθισμα 14,5 m, νεκρό βάρος 165.000 ΜΤ και φορτώνουν 18.000 TEU.
Ακόμη μπορούν να φορτώσουν 600 Ε/Κ- ψυγεία και αναπτύσσουν ταχύτητα 23 knots. Το «CSSL Globe» και το «MSC Oscar»
ναυπηγήθηκαν αργότερα από τα «Triple-E». Είναι τα μεγαλύτερα κοντεϊνερόπλοια του κόσμου με μεταφορική ικανότητα 19.000 και
19.224 TEU ενώ οι διαστάσεις τους είναι ίδιες με αυτές των «Triple-E».
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Σχ. 9.5ζ
Γέφυρες εχμάσεως

Σχ. 9.5η
Διατοιχισμός κοντεϊνερόπλοιου.

ναι κενά ή με ελαφρύ φορτίο και το ύψος της στοίβας είναι χαμηλό ή αν προβλέπεται στο εγχειρίδιο
ασφαλίσεως. Τα Ε/Κ του ιδίου μεγέθους πρέπει να
στοιβάζονται μαζί. Η στοιβασία Ε/Κ με διαφορετικό
μέγεθος στο ίδιο bay κάνει δύσκολη την ασφάλισή
τους με τις σιδηρόβεργες εχμάσεως και τα περιστρεφόμενα κλειδιά, η οποία είναι άκρως απαραίτητη σε
κακοκαιρία. Το Ε/Κ των 20′, που θα έχει ασφαλιστεί
από τη μία στα καλύμματα των κυτών τα οποία μπορεί
να κινηθούν με τους διατοιχισμούς και τους προνευστασμούς και από την άλλη στη γέφυρα εχμάσεως
που αποτελεί σταθερή δομή, θα έχει ως αποτέλεσμα
η πρόσδεση από τη γέφυρα εχμάσεως να χαλαρώσει
και να παίρνει υπερβολικό φορτίο.
9.6 Ειδικά προβλήματα που προκύπτουν κατά
τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων.
Τα ειδικά προβλήματα, στην πραγματικότητα
λάθη, που προκύπτουν κατά τη μεταφορά Ε/Κ, δημιουργούν ζημιές στη στοιβασία τους, μέχρι και κα-
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Σχετικά με την ασφάλιση και τα μέσα ασφαλίσεως E/Κ ένας από
τους καλύτερους αναγνωρισμένους νηογνώμονες, ο DNV, δίνει τις
παρακάτω οδηγίες:
1) Οδηγίες για κατάλληλη διευθέτηση του εξοπλισμού εχμάσεως
των Ε/Κ.
α) Όλος ο φορητός εξοπλισμός εχμάσεως θα πρέπει να υπάρχει
στο πλοίο και να συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο ΕΑΦ του πλοίου.
β) Τα περιστρεφόμενα κλειδιά μπορεί να κλειδώνουν αριστερά
ή δεξιά. Συνιστάται να υπάρχει μόνο ένας τύπος περιστρεφόμενων
κλειδιών στο πλοίο. Αν όμως υπάρχουν περισσότεροι του ενός, θα
πρέπει να είναι μαρκαρισμένοι, ώστε να αναγνωρίζονται με την πρώτη
ματιά.
γ) Τα περιστρεφόμενα κλειδιά πρέπει να τοποθετούνται στη σωστή
πλευρά, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν με μια ματιά.
δ) Όλα τα περιστρεφόμενα κλειδιά που είναι σε χρήση θα πρέπει
να τοποθετούνται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι προσβάσιμα.
ε) Τα περιστρεφόμενα κλειδιά τοποθετούνται στις γωνίες αναρτήσεως και στηρίξεως του Ε/Κ (lifting holes) και «κλειδώνουν» τα Ε/Κ
μεταξύ τους κάνοντάς τα να αποτελούν μια μονάδα.
στ) Οι κοχλιωτοί εντατήρες (turnbuckles, Lashing tensioners) ή άλλες συσκευές, με τις οποίες ρυθμίζεται η ένταση, θα πρέπει να είναι
κατά τέτοιον τρόπο τοποθετημένοι στις πλευρές των φρακτών κατά το
εγκάρσιο, αλλά και κατά το διάμηκες, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν
μικρότερο κενό για να μειώνεται η κίνηση μεταξύ των Ε/Κ.
ζ) Τα Ε/Κ που παρουσιάζουν ζημιές δεν πρέπει να γίνονται δεκτά
προς φόρτωση.
η) Τα φορτία που περιέχονται στα Ε/Κ πρέπει να είναι πακεταρισμένα και ασφαλισμένα. Όλες οι οδηγίες για τη συσκευασία του φορτίου
εντός των Ε/Κ ισχύουν και για τη στοιβασία των Ε/Κ στο πλοίο.
2) Οδηγίες ασφαλίσεως σχετικά με τον χειρισμό του εξοπλισμού
ασφαλίσεως και την ασφάλιση και απασφάλιση των Ε/Κ.
α) Οι άνθρωποι που εργάζονται στην περιοχή του φορτίου πρέπει
να φορούν κράνος και παπούτσια ασφαλείας.
β) Η ασφάλιση και η απασφάλιση των Ε/Κ θα πρέπει να γίνεται όσο
το πλοίο είναι παραβεβλημένο ή σε ασφαλές αγκυροβόλιο.
γ) Δεν επιτρέπεται τα Ε/Κ να ρίπτονται από ύψος.
δ) Εργασία πάνω στα Ε/Κ που είναι στοιβαγμένα το ένα πάνω στο
άλλο θα πρέπει γενικά να αποφεύγεται. Αν όμως αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα εγκεκριμένο σύστημα προστασίας. Η πρόσβαση στο πάνω Ε/Κ της στήλης για εργασίες κλειδώματος, ξεκλειδώματος ή συγκεντρώσεως του φορητού εξοπλισμού
εχμάσεως θα πρέπει να γίνεται μόνο με κάποιον εγκεκριμένο κλωβό
εχμάσεως.
ε) Κίνδυνος πτώσεως υπάρχει όταν οι εργάτες εργάζονται λιγότερο από 0,9 m από την άκρη που δεν είναι προστατευμένη, μιας επιφάνειας εργασίας και 0,3 m ή περισσότερο, οριζόντια από τη γενική
επιφάνεια. Οι καιρικές συνθήκες πιθανόν να εμποδίσουν την όραση
και τον σταθερό βηματισμό των εργατών πάνω στα Ε/Κ.
στ) Το σύστημα προστασίας πρέπει να επιθεωρείται και να συντηρείται κάθε φορά πριν ανέβουν οι εργάτες να εργαστούν.
ζ) Κάθε σύστημα προστασίας θα πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετείται, ώστε να περιορίσει την απόσταση ελεύθερης πτώσεως.
η) Λεπτομέρειες για τον χειρισμό και οδηγίες ασφάλειας θα πρέπει
να προμηθεύουν στο πλοίο οι κατασκευαστές εξοπλισμού εχμάσεως
του φορτίου.
Το πλοίο θα πρέπει να φορτώνει Ε.Φ. μόνο σύμφωνα με το πιστοποιητικό (Certificate of Compliance for Dangerous Goods) που οφείλει
να διαθέτει. Αν το πλοίο διαθέτει αυτό το πιστοποιητικό, τα Ε.Φ. θα
πρέπει να απομονώνονται, να διευθετούνται και να ασφαλίζονται μόνο
σύμφωνα με τον IMDG Code. Επίσης, θα πρέπει να έχει μελετηθεί η
MSC/Circ. 675 που είναι εγκύκλιος της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ, η οποία αναφέρεται σε συστάσεις που αφορούν στην
ασφαλή μεταφορά των Ε.Φ. και των συναφών δραστηριοτήτων στις λιμενικές ζώνες. Για την ασφάλιση των επικίνδυνων φορτίων θα πρέπει
να χρησιμοποιείται μόνο ειδικός εξοπλισμός.
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τάρρευση της στοίβας και ζημιές στα εμπορεύματα.
Οφείλονται μεταξύ άλλων:
α) Στην παραβίαση κανόνα ύψους1 ή/και βάρους
της στοίβας ως σύνολο, ώστε να εκτεθεί σε υπερβολικές δυνάμεις (κοπώσεις), να προκληθεί ζημιά στα
πλαίσια των Ε/Κ κυρίως στη βάση της και να ανατραπεί. Το ΕΑΦ δεν είναι αρκετό για να προβλέψει όλες
τις περιπτώσεις, αλλά έχει ορισμένα μόνο παραδείγματα σχετικά με την κατανομή των Ε/Κ ανάλογα με
το βάρος τους· επί πλέον, περιορίζεται σε ορισμένους
συνδυασμούς, αλλά με τη χρήση των Η/Υ παρέχονται
πολύ περισσότεροι πιθανοί συνδυασμοί 2.
β) Στο μεγαλύτερο βάρος των Ε/Κ που βρίσκονται
στο πάνω μέρος της στοίβας σε σχέση μ’ αυτά που
βρίσκονται κάτω. Προϋπόθεση στη σωστή στοίβαξη
είναι η γνώση του πραγματικού βάρους των Ε/Κ της
στοίβας. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που το βάρος
του Ε/Κ (container weight) δεν έχει δηλωθεί σωστά,
και αυτό θέτει σε κίνδυνο το φορτίο και το πλοίο.
Το βάρος κάθε Ε/Κ πρέπει να είναι μικρότερο από
το καθοριζόμενο όριο μικτού βάρους, έτσι ώστε να
μην προκαλέσει ζημιά στο πλοίο και να μην θέσει σε
κίνδυνο τη ζωή του πληρώματος. Αν έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν προβλήματα σε συγκεκριμένα
λιμάνια ή με κάποιους συγκεκριμένους φορτωτές, ο
μεταφορέας ή ο πλοιοκτήτης ως προληπτικό μέτρο
έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει απρογραμμάτιστο έλεγχο στο βάρος των Ε/Κ πριν τη φόρτωση. Ο μεταφορέας ή ο πλοιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να μην δεχτεί προς φόρτωση ύποπτα Ε/Κ, τα
οποία πρέπει να επισημανθούν. Αμέλεια στο θέμα
αυτό δεν συγχωρείται.
γ) Στον μη συνυπολογισμό της δυνάμεως του ανέμου στην εξωτερική πλευρά των στηλών.
δ) Στη χαλαρή έχμαση που επιτρέπει στις στήλες
να γέρνουν, να μαγκώνουν τα έχματα και να καταστρέφονται. Αυτό δημιουργεί στο όλο σύστημα εχμάσεως μια απότομη διαταραχή στις δυνάμεις, οι οποίες
μπορούν να υπερβούν αρκετά τα όρια ασφαλείας.
ε) Στη χρησιμοποίηση διαφορετικού τύπου περιστρεφόμενων κλειδιών στο συγκεκριμένο πλοίο

π.χ. Right-hand locking mechanism αντί Left-hand
locking mechanism. Γι’ αυτό θα πρέπει να δίνονται
σαφείς και λεπτομερείς οδηγίες στους στοιβαδόρους
σχετικά με τη θέση του εξαρτισμού εχμάσεως και το
πλήρωμα να ελέγχει με προσοχή κατά τη διάρκεια
της εχμάσεως και πριν τον απόπλου, κάτι που συνήθως δεν γίνεται σωστά εξαιτίας της πιέσεως προς τον
Πλοίαρχο για άμεση αναχώρηση.
στ) Στην κακή λειτουργία του συστήματος αυτόματης ασφαλίσεως των περιστρεφόμενων κλειδιών
(automatic locking system) και στην κακή κατάσταση του φορητού και μόνιμου εξοπλισμού εχμάσεως
γενικά, που με τις ταλαντώσεις (κινήσεις) του πλοίου
αποσυνδέει τη στοίβα (στήλη).
ζ) Σε κακοκαιρία, που η κίνηση των εμπορευμάτων με μεγάλο βάρος μέσα στο Ε/Κ, όταν αυτά δεν
έχουν ασφαλισθεί καλά, δημιουργεί ζημιές στα ίδια
τα εμπορεύματα (στα πλαϊνά τοιχώματα του Ε/Κ ή/
και στον σκελετό του). Αυτές οι ζημιές οδηγούν σε
κατάρρευση της στήλης. Αν και σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο μεταφορέας δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει
κάτι, το πλήρωμα θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση.
η) Στη συμπύκνωση υδρατμών μέσα στο Ε/Κ που
μπορεί να βλάψει το φορτίο.
θ) Στη λανθασμένη (αντικανονική) στοιβασία, όπου
ανοιχτού τύπου Ε/Κ δεν τοποθετηθήκαν στις υψηλότερες σειρές και το μεγάλο σε ύψος φορτίο (overheight
cargo), αποκλείει τη φόρτωση άλλων Ε/Κ πάνω από
αυτά ή αν τα Ε/Κ αυτά τοποθετήθηκαν στις υψηλότερες σειρές πιθανόν να παρεμποδίζουν την ορατότητα
απ’ τη γέφυρα. Επίσης Ε/Κ 20′ τοποθετούνται κάποιες φορές πάνω σε 40′, 40′ πάνω σε 45′ κ.λπ..
ι) Σε παραβίαση των περιορισμών πάνω/κάτω
από το κατάστρωμα ή των κανόνων ορθής χρήσεως
της κυψέλης του κύτους ή του καταστρώματος.
ια) Σε αντικανονική τοποθέτηση ψυγείου. Τα Ε/Κψυγεία θα πρέπει να στοιβάζονται εκεί όπου υπάρχει
παροχή ρεύματος και θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για επιθεώρηση και επισκευή από το πλήρωμα.
Επίσης άλλα Ε/Κ χρειάζονται επαρκή αερισμό (π.χ.
τα Ε/Κ ζωντανών ζώων).

1

 αραβίαση κανόνων ύψους: Οι πρακτικές συνέπειες της φορτώσεως στο κατάστρωμα Ε/Κ σε μεγάλο ύψος έχουν ως αποτέλεσμα
Π
τη μείωση της ευστάθειας σε επικίνδυνα επίπεδα, την παρεμπόδιση της ορατότητας από τη γέφυρα, την έκθεση της στήλης σε
ενδεχόμενο κίνδυνο από κακοκαιρία, τη μείωση της αποτελεσματικότητας της εχμάσεως, τη μείωση του ύψους εξάλων σε τέτοιο
βαθμό, ώστε σε κακοκαιρία η άκρη του καταστρώματος να ακουμπά στη θάλασσα και τη μείωση της ικανότητας του πλοίου να
χειρίσει σε μικρές ταχύτητες λόγω της υπερβολικής εκπτώσεως που δημιουργεί ο πλευρικός άνεμος.
2
Πιθανοί συνδυασμοί: Τα σχετικά προγράμματα των Η/Υ έχουν το πλεονέκτημα να συνεκτιμούν όλες τις γνωστές μεταβλητές όσον
αφορά στις δυνάμεις και να δίνουν τα αποτελέσματα όλων των πιθανών συνδυασμών σε γραπτή μορφή. Με τη γραπτή μορφή
καλύπτονται τουλάχιστον πιθανοί ισχυρισμοί υπερφορτώσεως.
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ιβ) Σε αλληλεπίδραση ανάμεσα στα παρακείμενα Ε/Κ. Τα Ε/Κ που φέρουν επικίνδυνα φορτία θα
πρέπει να διαχωρίζονται σωστά από άλλα φορτία
και μεταξύ τους. Αυτό πολλές φορές οφείλεται στη
λανθασμένη δήλωση των Ε.Φ. που βρίσκονται μέσα
στο Ε/Κ, στην κακή συσκευασία και στη λανθασμένη ασφάλισή τους μέσα στο Ε/Κ.
ιγ) Σε διαφοροποιήσεις από το προσχέδιο φορτώσεως.
ιδ) Σε κρατήσεις από τα τελωνεία ή από τον πλοιοκτήτη.
Στα ειδικά προβλήματα περιλαμβάνεται και η
αντοχή των Ε/Κ. Ο οπτικός έλεγχος της καταστάσεως και της αντοχής των Ε/Κ πριν και κατά τη φόρτωση, αν και δεν είναι εύκολος, είναι απαραίτητος,
γιατί αν καταρρεύσει ένα Ε/Κ με μειωμένη αντοχή ή
υπερφορτωμένο, θα παρασύρει και τα υπόλοιπα της
στήλης. Ο μεταφορέας ή ο πλοιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει εσωτερικά το Ε/Κ συνεργαζόμενος
με τον φορτωτή, αν υποπτεύεται ότι αυτό δεν είναι
εντάξει π.χ. έχει στρεβλώσεις στις πλευρές του.
Κατά τη μεταφορά των Ε/Κ ένας απ’ τους πιο
αναγνωρισμένους και καλούς νηογνώμονες, ο DNV
επισημαίνει τι πρόκειται να συμβεί αν δεν ακολουθηθούν οι σχετικές οδηγίες που αναφέρονται στο
ΕΑΦ, οι οποίες είναι οι εξής:
α) Η υπέρβαση του μέγιστου βάρους της στήλης μπορεί να οδηγήσει σε:
– Υπερφόρτωση στα καλύμματα των κυτών.
–Υ
 περφόρτωση της στοιβασίας και του εξοπλισμού εχμάσεως.
– Ζημιά στα Ε/Κ ή απώλεια Ε/Κ στη θάλασσα.
β) Όταν τα περιστρεφόμενα κλειδιά δεν είναι κλειδωμένα όπως πρέπει, μπορεί να προκληθεί:
–Υ
 περφόρτωση της στοιβασίας και του εξαρτισμού εχμάσεως.
– Ζημιά στα Ε/Κ ή απώλεια Ε/Κ στη θάλασσα.
γ) Όταν τα έχματα δεν έχουν δεθεί στα σημεία που πρέπει, μπορεί να προκληθεί:
–Υ
 περφόρτωση στα περιστρεφόμενα κλειδιά.
– Ζημιά στα Ε/Κ ή απώλεια Ε/Κ στη θάλασσα.
δ) Όταν η κατανομή του βάρους στη στήλη
δεν έχει γίνει σύμφωνα με το εγχειρίδιο, μπορεί να προκληθεί:
–Υ
 περφόρτωση της στοιβασίας και του εξοπλισμού εχμάσεως.
– Ζημιά στα Ε/Κ ή απώλεια Ε/Κ στη θάλασσα.
ε) Αν η τιμή του μέγιστου μετακεντρικού
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ύψους (GMο) στο σχέδιο στοιβασίας υπερβαίνει αυτή που αναφέρεται στο εγχειρίδιο, μπορεί να οδηγήσει σε:
– Μεγαλύτερες εγκάρσιες επιταχύνσεις.
– Υπερφόρτωση της στοιβασίας και του εξοπλισμού εχμάσεως.
– Υπερφόρτωση της κατασκευής του πλοίου.
– Ζημιά στα Ε/Κ.
Στα ειδικά προβλήματα συμπεριλαμβάνονται και:
α) Το φαινόμενο του παραμετρικού διατοιχισμού
(Parametric rolling): Ο παραμετρικός διατοιχισμός
παρατηρείται κυρίως στα πολύ μεγάλα κοντεϊνερόπλοια (Very Large Container Vessels – VLCVs) και
στα κοντεϊνερόπλοια Triple-E. Οφείλεται στο σχήμα
του σκάφους όπου για ελαχιστοποίηση της αντιστάσεως τριβής, είναι μεγάλο το άνοιγμα των νομέων στο
εμπρόσθιο τμήμα (large bow flare) και μεγάλο το πλάτος στη μέση (wide beam). Όταν ο κυματισμός από
την πλώρη ή την πρύμη ή από οπουδήποτε κοντά σ’
αυτά τα τμήματα είναι μεγάλος και η πλώρη βυθίζεται στον προνευστασμό, δημιουργείται συγχρονισμός
και οι κλίσεις φθάνουν τις 30o. Αποτέλεσμα αυτού
του φαινομένου είναι μεγάλες καταπονήσεις στην κατασκευή και ειδικά στα τμήματα της πλώρης και της
πρύμης, ακραίες καταπονήσεις και ζημιές στα Ε/Κ
και στο σύστημα ασφαλίσεώς τους ακόμα και απώλεια των Ε/Κ (σχ. 9.6). Επίσης παρατηρούνται μεταβολές στα φορτία των κύριων προωστήριων μηχανών του πλοίου. Αν δεν αντιμετωπιστεί γρήγορα το
πρόβλημα, ο παραμετρικός διατοιχισμός μπορεί να
οδηγήσει και στην ανατροπή του πλοίου (capsizing).
β) Η έκπτωση του πλοίου: Κατά την πλοήγηση,
όταν τα κοντεϊνερόπλοια χειρίζουν στα λιμάνια, στους
διαύλους και σε στενά και κατά την πρόσδεση στον
προβλήτα, παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα. Τα

Σχ. 9.6
Στήλες Ε/Κ που ανατράπηκαν.
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προβλήματα αυτά οφείλονται στην κακή ορατότητα
απ’ τη γέφυρα, ειδικά όταν η στοιβασία δεν έχει γίνει
σωστά, και στη μεγάλη επιφάνεια του ύψους φορτίου που είναι εκτεθειμένη στον άνεμο. Η επιφάνεια
αυτή υπολογίζεται με σχετικούς πίνακες και έχει ως
αποτέλεσμα την έκπτωση του πλοίου ακόμα και από
ένα ελαφρό αεράκι από το εγκάρσιο και με ιδιαίτερη
σημασία όταν η ταχύτητα του πλοίου είναι μικρή.
γ) Οι δυσκολίες κατά την παραμονή στον προβλήτα: Τα πολύ μεγάλα κοντεϊνερόπλοια (mother
ships) αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την παραμονή
στους προβλήτες των τερματικών σταθμών (container
terminals)1, όταν ο άνεμος έχει δύναμη από 7 Bf και
άνω. Δεμένο ένα VLCV στον προβλήτα με πάνω
από 9 κάβους πλώρα και άλλους τόσους πρύμα,
χρειάζεται τη βοήθεια της πρωραίας έλικας χειρισμού
(προπελάκι) (bow thruster) και ενός ή δύο ρυμουλκών για να παραμείνει με ασφάλεια. Αυτό δεν συμβαίνει τόσο συχνά με φορτωμένα πολύ μεγάλα πλοία
μεταφοράς αργού πετρελαίου (Very Large Crude
Carriers – VLCCs) και πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς
χύδην φορτίου (Very Large Bulk Carriers – VLBCs).
Το πρόβλημα στα VLCVs δημιουργείται όχι μόνο
από τη μεγάλη επιφάνεια που είναι εκτεθειμένη στον
άνεμο, που είναι η κύρια αιτία, αλλά και επειδή τα
βίντσια και οι μπίντες (bitts) των VLCVs βρίσκονται
μόνο στο πρόστεγο και στο επίστεγο, όπως στα μικρότερα πλοία, ενώ στο κατάστρωμα δεν διαθέτουν
τέτοια μέσα σε αντίθεση με όλα τα VLCCs και VLBCs
που διαθέτουν. Άλλος ένας λόγος είναι επειδή στους
τερματικούς σταθμούς κοντεϊνερόπλοιων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μετακίνηση των γερανών, οι
δέστρες προκυμαίας (bollards) βρίσκονται πολύ κοντά στον κρηπιδότοιχο.

9.7 Σ
 υστάσεις ΙΜΟ για τη φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων επί μη ειδικών πλοίων.
Τα πλοία που δεν είναι κατασκευασμένα ειδικά για
τη μεταφορά Ε/Κ π.χ. τα πλοία χύδην ξηρών φορτίων
ή τα πλοία γενικού φορτίου μπορούν να φορτώνουν
μόνο περιορισμένο αριθμό Ε/Κ στα κύτη ή στο
κατάστρωμα σύμφωνα όμως πάντα με τις συστάσεις
του ΙΜΟ.
9.7.1 Φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων στα
κύτη.
Ο Κώδικας CSS στο Παράρτημα 1 (Appendix
1)2 δίνει γενικές οδηγίες για φόρτωση των μονάδων
φορτίου στα κύτη μη ειδικών πλοίων, μεταξύ αυτών
και των Ε/Κ. Τα μη ειδικά πλοία, δηλαδή τα πλοία
που δεν είναι κοντεϊνερόπλοια αλλά κοινά φορτηγά
ή πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων μονού
περιβλήματος, όταν μεταφέρουν μονάδες φορτίου,
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Κεφαλαίων
VI/5 και VII/5 της ΔΣ SOLAS. Αν αυτά τα πλοία
δεν μπορούν να αποφύγουν τη φόρτωση Ε/Κ, θα
μπορούσαν να φορτώσουν μικρό αριθμό στο κατάστρωμα ακολουθώντας τις συστάσεις του ΙΜΟ:
α) Θα πρέπει οι φορτωτές (shippers) να δίνουν
οδηγίες για τον χειρισμό και τη στοιβασία των Ε/Κ.
β) Θα πρέπει η στοιβασία των Ε/Κ να γίνεται με
ασφαλή τρόπο και η ασφάλισή τους να αποτρέπει
την ολίσθηση και την ανατροπή. Θα πρέπει επίσης
να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιταχύνσεις που ασκούνται στο πλοίο εν πλω.
γ) Το πλοίο θα πρέπει να διαθέτει στον εξοπλισμό του μόνιμα και φορητά μέσα εχμάσεως αλλά
και οδηγίες χρήσεως και να φέρει κατάλληλο Εγχειρίδιο Ασφαλίσεως Φορτίου ανάλογο των χαρακτη-

1

Container Terminals: Πρόκειται για κέντρα διαμετακομιστικού εμπορίου (ειδικές περιοχές σε λιμάνια για τη φορτοεκφόρτωση
κοντεϊνερόπλοιων-μάνες) απ’ όπου τα Ε/Κ μεταφέρονται σε άλλα λιμάνια της ευρύτερης περιοχής με πλοία της τάξεως των
1.500 – 2.500 TEUs ή μικρότερα (φιντεράκια) (feeder ships) των 300 – 500 TEUs. Περιέχουν μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους
(storage yards) περιφραγμένους πολύ καλά που διαθέτουν πολύ καλό φωτισμό, γερανογέφυρες για τη φορτοεκφόρτωση Ε/Κ (portainers ή gantry cranes, rubber-tire gantry overhead cranes), ειδικά ανυψωτικά μηχανήματα για να σηκώνουν τα Ε/Κ και να χειρίζονται
τα διάφορα μεγέθη των Ε/Κ, γερανογέφυρες (container-lift equipment, Straddle Carriers) και roll trailers (MAFI), terminal trailers,
Autotrestles κ.λπ.. Διαθέτουν επίσης μεγάλους χώρους για τις νταλίκες (ή και τα τρένα) που μεταφέρουν Ε/Κ, και συνδέονται με
μεγάλες οδικές αρτηρίες. Διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τη διαχείριση του φορτίου και άλλες
υπηρεσίες σχετικά με τα Ε/Κ. Διαθέτουν σύστημα συνεννοήσεως μεταξύ των εξόδων (πύλες) και των χώρων φορτώσεως, κάμερες
για τον έλεγχο των χώρων, μέσα πυρασφάλειας, συστήματα ελέγχου ραδιενέργειας, και φύλακες που περιπολούν τους χώρους του
τερματικού σταθμού.
2
Π
 αράρτημα (Appendix) και Παράρτημα (Annex): Είναι και τα δύο μορφές προσθηκών σε ένα κύριο έγγραφο π.χ. σε έναν
Κώδικα του ΙΜΟ. Το παράρτημα Appendix περιέχει δεδομένα που δεν μπορούν να τοποθετηθούν στο κύριο έγγραφο και έχει
αναφορές στο πρωτότυπο. Το παράρτημα Annex είναι συνήθως ένα αυτόνομο έγγραφο που προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες,
διαφορετικές από αυτές που περιέχονται στο κύριο έγγραφο.

Metafora_Fortion.indb 140

13/1/2016 2:28:08 μμ

141
ριστικών του πλοίου, των φορτίων και ταξιδίων που
προτίθεται να κάνει.
Στα κύτη ειδικά των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων μονού περιβλήματος δεν είναι εύκολη η
ασφάλιση των Ε/Κ (σχ. 9.7α) και αν πραγματοποιηθεί θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένους στοιβαδόρους. Η ασφάλιση της στοίβας δεν πρέπει να γίνεται
μόνο με συμβατικές μεθόδους, αλλά τα Ε/Κ θα πρέπει
οπωσδήποτε να συνδέονται μεταξύ τους με κώνους
ή με περιστρεφόμενα κλειδιά και οι στοίβες μεταξύ
τους με γεφυρωτές συνδέσεις (bridge fittings) και να
γίνεται άμεση έχμαση με σιδηρόβεργες εχμάσεως,
αν είναι δυνατόν. Στις πλευρές του πλοίου πρέπει να
γίνεται πολύ καλό μπλοκάρισμα με κάθε μέσο μπλοκαρίσματος (blocking device)1 ή με υποστήριξη με ξυλοκατσκευή (timber shoring) συμπεριλαμβανομένων
των συσκευών στηρίξεως (buttresses)2 (σχ. 9.7β),
αν αυτές μπορούν να τοποθετηθούν, για να απορροφούν τις εγκάρσιες δυνάμεις θλίψεως και εφελκυσμού
(shoring forces). Τα οριζόντια εγκάρσια αντιστηρίγματα (shoring structure) δεν θα πρέπει να έχουν μήκος
πάνω από 2 m και θα πρέπει να στηρίζονται από το
ένα άκρο σε κατάλληλα σημεία της κατασκευής (π.χ.
ενδυναμώσεις, ενισχυτικούς νομείς) και επάνω στα
Ε/Κ στις γωνίες αναρτήσεως και στηρίξεως.

Σχ. 9.7α
Κατάρρευση στήλης Ε/Κ σε κύτος μονού περιβλήματος
πλοίου μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων.

9.7.2 Φ
 όρτωση εμπορευματοκιβωτίων στο κατάστρωμα.
Θα πρέπει να έχει ελεγχθεί το βάρος τους ως
προς την αντοχή καταστρώματος και η στοιβασία να
είναι τέτοια, ώστε να υπάρχει επαρκής χώρος γύρω
από τα E/K για να μπορεί το πλήρωμα να ελέγχει
την έχμαση στο ταξίδι. Οι καδένες είναι προτιμότερες ως έχματα, αλλά αν χρησιμοποιηθούν συρματόσχοινα, θα πρέπει να είναι κατάλληλης αντοχής. Πιο
ασφαλές είναι να μη φορτωθούν σε στήλες των δύο
Ε/Κ αλλά καθένα μόνο του. Αν το πλοίο έχει βάσεις
στηρίξεως στο κατάστρωμα ή στα καλύμματα των κυτών, θα μπορούσε να φορτώσει δύο tiers αλλά τα
Ε/Κ να ασφαλιστούν μεταξύ τους με περιστρεφόμενα
κλειδιά (twistlocks).

Σχ. 9.7β
Συσκευές στηρίξεως (buttresses).

Τα E/K όταν μεταφέρονται στο κατάστρωμα
πλοίων που δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατάλληλα εξοπλισμένα για τον σκοπό της μεταφοράς
E/K συμπεριλαμβάνονται στα φορτία που έχει αποδειχθεί ότι από μόνα τους αποτελούν πηγή ενδεχόμενου κινδύνου.
Ο Κώδικας CSS Παράρτημα 1 (annex 1) δίδει
σαφείς οδηγίες/συστάσεις για τη στοιβασία και την
ασφάλιση των E/K στο κατάστρωμα, όπως και για
τον υπολογισμό της ασφαλίσεώς τους. Ο Κώδικας
αναφέρει πως αν τηρηθούν οι πλήρεις οδηγίες του

1

B
 locking device: Σημαίνει φυσικό εμπόδιο (π.χ. διάφραγμα κύτους ή κάποιο άλλο φορτίο) για την αποτροπή της ολισθήσεως ή της
ανατροπής των φορτίων ή την κατάρρευση της στοίβας.
2
Buttresses: Πρόκειται για πλευρικά στηρίγματα μεταξύ της στοίβας και της κατασκευής του σκάφους, συνήθως μέσα στο κύτος
πλοίου μονού περιβλήματος. Ενεργούν στις γωνίες αναρτήσεως και στηρίξεως του Ε/Κ και είναι στο ένα άκρο ενωμένα με έναν
κώνο στοιβάσεως μεταξύ της επάνω γωνίας αναρτήσεως και στηρίξεως του Ε/Κ και της κάτω γωνίας του άλλου Ε/Κ που βρίσκεται
από πάνω. Το άλλο άκρο του buttress συνδέεται με την κατασκευή του πλοίου (σχ. 9.7α) και εμποδίζει την οριζόντια μετακίνηση της
στοίβας των Ε/Κ. Υπάρχουν δύο τύποι buttresses, ο ένας απορροφά τις εγκάρσιες δυνάμεις εφελκυσμού ή θλίψεως και ο άλλος και
τις δύο (shoring forces).
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τύπος εχμάσεως ονομάζεται «απλή άμεση πρόσδεση»
από τις επάνω γωνίες αναρτήσεως και στηρίξεως του
κάτω E/K. Πρέπει να επισημανθεί πως η συγκεκριμένη μέθοδος θα μπορούσε να είναι αξιόπιστη μόνο σε
ήρεμη θάλασσα.
Η Μέθοδος Γ αφορά σε Ε/Κ μεγάλου βάρους
και που το βάρος του επάνω Ε/Κ μπορεί να υπερβεί το 70% του βάρους του κάτω Ε/Κ. Γίνεται συνδυασμός των παραπάνω δύο τύπων εχμάσεως αλλά
cross lashing από τις επάνω γωνίες αναρτήσεως και
στηρίξεως του κάτω Ε/Κ και «απλή άμεση πρόσδεση» από τις κάτω γωνίες αναρτήσεως και στηρίξεως
του επάνω Ε/Κ.
Το σχήμα 9.7γ(β) δείχνει τους τρόπους με τους
οποίους δένονται τα έχματα από συρματόσχοινο και
χρησιμοποιούνται σε πλοία που δεν είναι ειδικά κα-

ΕΑΦ του πλοίου για την στοιβασία και ασφάλιση
δεν είναι απαραίτητος ο υπολογισμός αυτός.
Ο Κώδικας προτείνει μία από τις μεθόδους Α, Β,
Γ ασφαλίσεως E/K, ανάλογα με την περίπτωση [σχ.
9.7γ(α)], αλλά δίνει την ευχέρεια στους υπεύθυνους
να επιλέξουν και/ή άλλες ισοδύναμες μ’ αυτές μεθόδους. Αναλυτικότερα:
Η Μέθοδος Α αφορά σε Ε/Κ μέσου βάρους και
που το βάρος του επάνω Ε/Κ δεν υπερβαίνει το 70%
του βάρους του κάτω Ε/Κ. Αυτός ο τύπος εχμάσεως
ονομάζεται cross lashing (σταυρωτή έχμαση) από
τις κάτω γωνίες αναρτήσεως και στηρίξεως του επάνω E/K.
Η Μέθοδος Β αφορά επίσης σε Ε/Κ μέσου βάρους και που το βάρος του επάνω Ε/Κ μπορεί να
υπερβεί το 70% του βάρους του κάτω Ε/Κ. Αυτός ο

(α)

Πρόσοψη

Πρόσοψη

ΜΕΘΟΔΟΣ Α

Κάτοψη

Κάτοψη

ΜΕΘΟΔΟΣ B

(α)

(β)

Πρόσοψη
Κάτοψη

ΜΕΘΟΔΟΣ Γ

(1)

(2)
(β)

(α)

Σχ. 9.7γ
α) Οι Μέθοδοι Α, Β, Γ ασφαλίσεως(β)
Ε/Κ κατά τον CSS Κώδικα και
β) Λεπτομέρειες ασφαλίσεως άμεσης εχμάσεως με σφιγκτήρες (1) και ενταντήρες (2) (Παράρτημα 5).
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τασκευασμένα για τη μεταφορά Ε/Κ και δεν διαθέτουν στον εξοπλισμό τους τα κατάλληλα μόνιμα και
φορητά μέσα εχμάσεως.
Το σχήμα 9.7δ δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα
πρέπει να δένονται τέσσερα έχματα (16 mm 6 × 24
πεντένια) στις τέσσερεις κάτω γωνίες αναρτήσεως
και στηρίξεως του κάτω Ε/Κ. Επίσης δείχνει τις δοκούς επιστρώσεως ξυλείας (bedding) τοποθετημένες
κάτω από τον σκελετό του Ε/Κ.
9.8 Μ
 εταφορά επικίνδυνων φορτίων με εμπορευματοκιβώτια.
Η μεταφορά των επικίνδυνων φορτίων (Ε.Φ.) με
E/K θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα IMDG, του Κώδικα IMSBC
και τη ΔΣ SOLAS ’74, όπως έχει τροποποιηθεί. Τα
Ε.Φ. (ουσίες, υλικά και αντικείμενα) αν είναι συσκευασμένα, θα πρέπει να έχουν συσκευασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα IMDG και μετά να
τοποθετηθούν και να ασφαλισθούν μέσα σε E/K, τα
οποία θα πρέπει να πληρούν τα στάνταρ ασφαλείας,
ώστε κάτω από ομαλές συνθήκες μεταφοράς να μην
υπάρξει ατύχημα διαφυγής των Ε.Φ. που να θέσει σε
κίνδυνο το πλήρωμα και το πλοίο.
Το πρόβλημα της μεταφοράς Ε.Φ. με E/K είναι
ο διαχωρισμός. Ο διαχωρισμός-απομόνωση των
Ε/Κ-Ε.Φ. είναι πρόβλημα, επειδή ο πλοίαρχος ή ο
υπεύθυνος του λιμανιού φορτώσεως (σχεδιαστής)
για τη διαχείριση των E/K στην πραγματικότητα δεν
έχει τη δυνατότητα να δει τα φορτία που περιέχονται
στα Ε/Κ. Τα Ε/Κ είναι κλειστά και σφραγισμένα πριν
φτάσουν στο λιμάνι φορτώσεως, και δεν ανοίγουν
μέχρι να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό, στον
χώρο του παραλήπτη. Έτσι ο διαχωρισμός των E/K
θα γίνει μεν σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα και
στο σχέδιο στοιβασίας θα επισημανθούν τα E/K που
περιέχουν επικίνδυνα φορτία, αλλά δεν θα υπάρχει
βεβαιότητα ότι ο διαχωρισμός έγινε σωστά μεταξύ
των διαφόρων κλάσεων των Ε.Φ. που περιέχουν
αυτά, αφού έγινε σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα, δηλαδή καλή τη πίστη. Επομένως, είναι φυσικό πως μια λάθος δήλωση ή εσκεμμένη αποφυγή
δηλώσεως κάποιου Ε.Φ. θα οδηγήσει και σε λάθος
διαχωρισμό του E/K.
Είναι φανερό πως ο κίνδυνος να συμβεί κάποιο
ατύχημα από τα πολλά που έχουν συμβεί σε κοντεϊνερόπλοια πάντα θα υπάρχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και η ζημιά θα είναι δαπανηρή όχι μόνο για
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Σχ. 9.7δ
Έχμαση στην κάτω γωνία Ε/Κ.

το φορτίο αλλά και για το πλοίο και ίσως κοστίσει και
ανθρώπινες ζωές. Η τοποθέτηση μη-συμβατών Ε.Φ.
ή η κακή στοιβασία και ασφάλισή τους μέσα στο Ε/Κ
αποτελεί έναν ακόμα κίνδυνο.
Σε μεγάλα κοντεϊνερόπλοια και σε τερματικούς
σταθμούς φορτώσεως και εκφορτώσεως E/K (����
container terminals) ο διαχωρισμός (η διαχείριση του
φορτίου) (cargo management) γίνεται με ειδικό πρόγραμμα Η/Υ. Μεταξύ των δυνατοτήτων του ειδικού
προγράμματος είναι και αυτή του χαρακτηρισμού των
E/K π.χ. Ε/Κ-επικίνδυνων φορτίων (IMDG Ctrs).
Με αυτήν την δυνατότητα παρέχονται στον σχεδιαστή οι ακόλουθες λειτουργίες:
α) Ελέγχει τον γενικό χαρακτηρισμό «επικίνδυνο φορτίο», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
IMDG.
β) Καλύπτει τις δραστηριότητες σχεδιασμού και
τον προειδοποιεί σε πραγματικό χρόνο, στην περίπτωση που η στοιβασία παραβιάζει τις γενικές απαιτήσεις των επικίνδυνων φορτίων.
γ) Του επιτρέπει να αγνοήσει ή να συμμορφωθεί
με τις προειδοποιήσεις, να ελέγξει τις συμβατότητες
στοιβασίας, να κάνει πλήρη έλεγχο στο πλοίο και να
λάβει σύνοψη των λαθών διαχειρίσεως των Ε.Φ., να
δει όλο το σκάφος πάνω και κάτω από το κατάστρωμα, όπου εμφανίζονται στοιβάξεις επικίνδυνων φορτίων και όπου εντοπίζονται παραβιάσεις των κανόνων.
Παρατίθεται από τον Κώδικα IMDG ως παράδειγμα ο πίνακας διαχωρισμού Ε/Κ (πίν. 9.8). Για
κοντεϊνερόπλοια χωρίς καλύμματα κυτών υπάρχει
άλλος πίνακας διαχωρισμού.
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Τα Ε/Κ δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 6 m από τη φρακτή που παρεμβάλλεται.
Όλες οι φρακτές και τα καταστρώματα θα πρέπει να είναι υδατοστεγή και πυρανθεκτικά.
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Πίνακας 9.8
Πίνακας διαχωρισμού Ε/Κ σε κοντεϊνερόπλοια με κλειστά κύτη φορτίου.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΥΓΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Metafora_Fortion.indb 145

13/1/2016 2:28:09 μμ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

10.1 Χ
 αρακτηριστικά αργού πετρελαίου και
προϊόντων αυτού.
Το αργό πετρέλαιο (crude oil ή petroleum) ή απλά
αργό ή ακάθαρτο πετρέλαιο ή ακατέργαστο πετρέλαιο,
χαρακτηριζόμενο και μαύρος χρυσός, είναι η πρωτογενής μορφή πετρελαίου, δηλαδή ένα ορυκτό προϊόν
φυσικής παραγωγής σε υγρή μορφή, που θεωρείται
πραγματικά ως παγκόσμιο αγαθό. Το χρώμα του
είναι σκούρο καφέ ή σκούρο μαύρο με κίτρινες και
πράσινες αποχρώσεις. Οι ειδικοί ακόμα και σήμερα
δεν έχουν συμφωνήσει απόλυτα σχετικά με την προέλευση και δημιουργία του αργού πετρελαίου. Θεωρείται γενικά ότι δημιουργήθηκε από την αποσύνθεση και διάσπαση οργανικών ουσιών με διαφορετικές
προελεύσεις, θάλασσα, προϊστορικά θαλάσσια ζώα,
φυτά, λάσπη κ.λπ., θαμμένα στα διάφορα στρώματα
της γης με την επίδραση των μεγάλων επιπέδων θερμότητας και πιέσεως, και με το πέρασμα του χρόνου.
Άλλη θεωρία αναφέρει πως οι υδρογονάνθρακες
(hydrocarbons), όπως και οι άνθρακες, είναι φυσικό
προϊόν και ως ελαφρύτερο από τα πετρώματα ανέρχεται, και κάτω από την επίδραση βακτηριδίων μετατρέπεται σε κοιτάσματα πετρελαίου. Σε θεωρία που
παρουσιάστηκε το 2003 στο επιστημονικό περιοδικό
1

Scientific American, αναφέρεται πως οι υδρογονάνθρακες παράγονται με πυρηνική δραστηριότητα στον
πυρήνα της γης.
Το αργό πετρέλαιο αντλείται από το υπέδαφος σε
βάθος από λίγα μέτρα μέχρι και 5.000 m στη στεριά
ή στη θάλασσα από τις πετρελαιοπηγές (πηγάδια).
Ανεξαρτήτως από ποιες πετρελαιοπηγές αντλείται
ανά τον κόσμο, έχει περίπου παρόμοια συστατικά/χαρακτηριστικά αλλά και μικρές διαφορές1 που εξαρτώνται από τον τόπο εξορύξεώς του (oil field) και από
το βάθος, από το οποίο αντλείται ακόμα και αν είναι
και από την ίδια περιοχή.
Χαρακτηριστικό του αργού πετρελαίου είναι ότι
πριν φορτωθεί στα πλοία έχει υποστεί κάποια μικρή
επεξεργασία για να αλλάξουν ορισμένα χαρακτηριστικά του, με σκοπό να διευκολυνθεί η μεταφορά του
με τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου
(crude carriers ή crude tankers) (σχ. 10.1). Η επεξεργασία αποσκοπεί στα εξής:
α) Να ικανοποιηθούν ορισμένες προδιαγραφές
όσον αφορά στην τάση ατμών: Προκειμένου να μεταφερθεί, θα πρέπει να είναι πλήρως σταθεροποιημένο
με τάση ατμών 1 atm στη θερμοκρασία περιβάλλοντος (Διαδικασία Σταθεροποιήσεως) (Stabilization
Process). Μερικές φορές το αργό που φορτώνεται σε

 ι μικρές διαφορές που υπάρχουν στα χαρακτηριστικά των κατηγοριών των αργών πετρελαίων έχουν μεγάλη σημασία μόνο για
Ο
τους χημικούς πετρελαίου και για τα διυλιστήρια. Οι αξιωματικοί καταστρώματος θα πρέπει όμως να γνωρίζουν τα εξής: Το αργό
πετρέλαιο έχει ως βασικά στοιχεία τον άνθρακα (C), το υδρογόνο (H), και το θείο (S) από 0,1 έως 6%. Όπως είναι γνωστό από τη
Χημεία, τα συστατικά «C» και «H» μπορούν να συνθέσουν τους πιο απίθανους μοριακούς σχηματισμούς (στο αργό πετρέλαιο έχουν
ταυτοποιηθεί περισσότερες από 3.000 ενώσεις). Τα βασικά στοιχεία καθορίζουν επίσης τις παρακάτω τρεις βασικές ομάδες (τύπους)
υδρογονανθράκων (αργού): α) Ναφθενικό αργό (Naphthenic) (Βενεζουέλα). β) Αργό με παραφινικούς υδρογονάνθρακες (Paraffinic) (Νότια Αφρική, Αίγυπτος) και γ) Αρωματικό αργό (Aromatic) (Ρωσία) με μεγαλύτερη πυκνότητα από τις άλλες δύο. Από τις
δύο τελευταίες ομάδες προέρχονται τα κεριά πετρελαίου (petroleum waxes). Το θείο που περιέχει το αρωματικό αργό είναι χημικά
ενωμένο με τους υδρογονάνθρακες του αργού· ένα παράδειγμα είναι οι Μερκαπτάνες (Mercaptans), που είναι τοξικές ενώσεις και
έχουν άσχημη μυρωδιά (σαν σάπιο λάχανο), οι οποίες αφαιρούνται κατά τη διύλιση (προστίθενται όμως στα φυσικά αέρια για να τους
προσθέσουν μυρωδιά). Επίσης υπάρχει: ένας ενδιάμεσος τύπος που είναι το μείγμα Παραφινικού και Ναφθενικού αργού, καθώς και
το αργό με ασφαλτική βάση.
Παράδειγμα Τυπικής συνθέσεως αργού πετρελαίου: Άνθρακας περίπου 85%, υδρογόνο περίπου 12%, οξυγόνο μέχρι 5%, θείο μέχρι
6%, άζωτο μέχρι 0,5%, μέταλλα μέχρι 0,5% και μεταλλικά άλατα μέχρι 0,1% (κατά βάρος-κ.β).
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θαλάσσιους τερματικούς σταθμούς δεν έχει υποστεί
αυτή τη διαδικασία, οπότε το φορτίο είναι μη-σταθεροποιημένο (unstabilized cargo) και παρατηρείται
απότομη πίεση στις δεξαμενές του πλοίου.
β) Να απαλλαχθεί από τα πτητικά συστατικά, τα
οποία είναι εύφλεκτα (διαχωρισμός πετρελαίου-αερίου).
γ) Να απαλλαχθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό από το
νερό που πιθανόν να περιείχε (διαχωρισμός νερούπετρελαίου).
δ) Να απομακρυνθούν τυχόν οξειδωτικές ουσίες
(π.χ. τα θειούχα συστατικά, τα οποία προκαλούν διάβρωση στην κατασκευή των πλοίων), τοξικές ουσίες
(κυρίως υδρόθειο-H2S), άλατα που αποτελούν πρόβλημα κ.ά..
ε) Να απαλλαχθεί από το χώμα και άλλες ακαθαρσίες.
Η μικρή επεξεργασία που έχει υποστεί δεν του
αλλάζει τη γενική ονομασία «αργό πετρέλαιο», του
οποίου προορισμός είναι τα διυλιστήρια. Ωστόσο,
με βάση τα θειούχα συστατικά που περιέχει και τα
άλλα συστατικά (κλασματικά αποστάγματα) που του
έχουν αφαιρεθεί ή του έχουν προστεθεί, έχει αποκτήσει πλέον ένα πιο συγκεκριμένο είδος αργού και
χαρακτηρίζεται ως:
α) Sour Crude oil, που περιέχει πάνω από 2%
m/m θειούχα συστατικά (Μέση Ανατολή).
β) Sweet Crude oil, που περιέχει λιγότερο από
2% m/m θειούχα συστατικά για να μην οξειδώνονται
οι δεξαμενές, αφού το θειάφι προκαλεί οξείδωση.
γ) Stabilized Crude oil, απ’ το οποίο έχουν
αφαιρεθεί τα πτητικά συστατικά, επειδή το κάνουν
εύφλεκτο και επικίνδυνο στη μεταφορά.
δ) Spiked Crude oil, στο οποίο έχουν προστεθεί
ελαφρύτερα συστατικά που μειώνουν το ιξώδες (π.χ.
υγροποιημένο αέριο), διότι μεγάλο ιξώδες σημαίνει
παχύρρευστο υγρό που δυσκολεύει τη μεταφορά/
εκφόρτωση.
Μερικά από τα χαρακτηριστικά (ιδιότητες που πρέΤο αργό πετρέλαιο ως προς το API-ειδικό βάρος του ή το ιξώδες, κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες: α) Ελαφρύ > 40 °ΑΡΙ (χαμηλό ιξώδες
και εξαιρετική απόδοση). β) Μέσο 30-40 °ΑΡΙ, γ) Βαρύ <30 °ΑΡΙ (υψηλό ιξώδες και χαμηλή απόδοση). δ) Πολύ βαρύ <10 °ΑΡΙ. Ένα ελαφρύ
αργό πετρέλαιο παράγει κατά τη διύλισή του πολύ περισσότερα ελαφρά
προϊόντα (βενζίνη) και λιγότερα βαριά από ό,τι παράγει ένα βαρύ αργό
πετρέλαιο.
Το αργό πετρέλαιο ως εμπόρευμα ταξινομείται σε τύπους σύμφωνα
με τη γεωγραφική περιοχή εξορύξεως ή ομάδας χωρών και χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς στον καθορισμό των τιμών σε δολάρια ΗΠΑ
ανά βαρέλι: (α) West Texas Intermediate (WT 1): Για το βορειοαμερι-
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(β)

Σχ. 10.1
Τύποι δεξαμενοπλοίων μεταφοράς
αργού πετρελαίου (α) ULCC και (β) Suezmax.

πει να λαμβάνονται υπ’ όψη κατά τον χειρισμό) των
κυριοτέρων τύπων αργού πετρελαίου είναι:
α) Πυκνότητα ή Ειδικό Βάρος (τυπική): 0,790
έως 1,000 Kg/l στους 15ο C.
β) ΑΡΙ - gravity at 60ο F (βλ παράγρ. 10.1, σελ.
301): Το ΑΡΙ κυμαίνεται κάτω από 22 έως πάνω από
38.
γ) Αρχικό σημείο βρασμού (boiling point): 0ο
- 50οC.
δ) Κινηματικό ιξώδες: (kinematic viscosity):
4-15000 cSt στους 37,8ο C.
κανικό πετρέλαιο πολύ καλής ποιότητας sweet light oil. (β) Brent Crude
Oil: Ευρωπαϊκό Light Sweet crude oil 15 πετρελαιοπηγών της Βόρειας
θάλασσας από το σύστημα πετρελαιοπηγών στο Brent και Ninian στην
ανατολική λεκάνη Shetland. (Μεγάλος τερματικός σταθμός το Sullom
Voe στα Shetlands). (γ) Dubai Crude: Light Soure crude γνωστό στα ΗΑΕ
(UAE) ως Fateh είναι σημείο αναφοράς για τα πετρέλαια της Μέσης
Ανατολής. (δ) Tapis: Light Far East Oil για το αργό Ασίας–Μαλαισίας.
(ε) Minas: Heavy Far East Oil Ινδονησίας. (στ) OPEC Basket. Αργό των
χωρών: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador),
Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export
(Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar),
Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).
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ε) Σημείο ροής (pour point): –35ο έως + 70ο C.
στ) Θείο: 0,08% έως 5,0 % m/m (κ.β.)
ζ) Βανάδιο: 1-2000 mg/kg
η) Κερί: 2-12% m/m
θ) Ασφαλτένια (κυρίως νικέλιο, σίδηρο): 0,05%
έως 3,0% m/m.
Σύμφωνα με τον νόμο 3423/2005-ΦΕΚ 304/Α′/
13.12.2005: «Πετρελαιοειδή Προϊόντα ή Προϊόντα
Πετρελαίου είναι τα πάσης φύσεως προϊόντα της διυλίσεως του αργού πετρελαίου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ημικατεργασμένα προϊόντα».
Το αργό πετρέλαιο αμέσως μετά τη μεταφορά του
από τις πετρελαιοπηγές στα διυλιστήρια, αποθηκεύεται σε δεξαμενές για να διαχωριστεί εν ηρεμία ακόμα
περισσότερο από το νερό, μετά τον αρχικό διαχωρισμό στις περιοχές γεωτρήσεως. Στη συνέχεια, αφού
προθερμανθεί, οδηγείται σε ηλεκτροστατικό αφαλατωτή όπου αφαλατώνεται. Προθερμαίνεται και πάλι
και οδηγείται στον κλίβανο αργού και εισέρχεται στη
μονάδα ατμοσφαιρικής αποστάξεως. Από τη διεργασία προκύπτουν τα πρώτα κλάσματα/ενδιάμεσα
προϊόντα πετρελαίου (π.π.), στη συνέχεια αυτά οδηγούνται σε άλλες μονάδες του διυλιστηρίου όπου θα
υποστούν περαιτέρω επεξεργασία για να παραχθούν
και άλλα ενδιάμεσα και τελικά π.π.. Ένα τυπικό διυλιστήριο που επεξεργάζεται αργό πετρέλαιο παράγει:
Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG), το οποίο είναι μείγμα προπανίου και βουτανίου, βενζίνες, φωτιστικό πετρέλαιο, ντίζελ, μαζούτ, άσφαλτο, θείο. Με
περαιτέρω επεξεργασία παράγονται και άλλα π.π.
όπως πετροχημικά, φαρμακευτικά κ.λπ.. Τα π.π. είναι μείγματα υγρών υδρογονανθράκων (χημικές οργανικές ενώσεις άνθρακα και υδρογόνου) διαφορετικού μοριακού βάρους και αναλογίας συστάσεως.
Τα χαρακτηριστικά π.π. είναι ανάλογα των προδιαγραφών του κάθε προϊόντος και του σκοπού για
τον οποίον προορίζεται αυτό και είναι φανερό πως
διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Επομένως, δεν είναι
δυνατόν να δοθούν τυπικά χαρακτηριστικά, έχουν
όμως σπουδαία σημασία και πρέπει να τα γνωρίζει
όποιος χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο προϊόν. Στα

καύσιμα ναυτιλίας (marine fuels), τα οποία ενδιαφέρουν περισσότερο τους αξιωματικούς του Ε.Ν., το
κάθε χαρακτηριστικό που διαφέρει από αυτό που
αναφέρεται στις προδιαγραφές του συγκεκριμένου
προϊόντος σχετίζεται με πιθανά προβλήματα στις μηχανές ή στους κανονισμούς. Για παράδειγμα:
α) Η πυκνότητα έχει σχέση με τη φυγοκέντριση
και την οικονομία.
β) Το ιξώδες με τη θέρμανση/έγχυση [επηρεάζει
γενικά τον χειρισμό του καυσίμου (αντλητικότητα) και
την καύση του (βαθμό διασκορπισμού κατά την εκροή
του καυσίμου από το προστόμιο των καυστήρων)].
γ) Το νερό, το βανάδιο, το θείο (θειάφι) και το
νάτριο δημιουργούν διάβρωση. Η περιεκτικότητα
σε θείο έχει μεγάλη σημασία για το περιβάλλον (βλ.
υποσημείωση 1, σελ. 270).
δ) Οι μικροοργανισμοί σχετίζονται με το φράξιμο
των φίλτρων.
ε) Τα ανθρακούχα υπολείμματα σχετίζονται με τις
επικαθίσεις.
Τα καύσιμα π.π. κατατάσσονται από οργανισμούς
και από κράτη σε κατηγορίες. Για παράδειγμα, τις
κατηγορίες των καυσίμων ναυτιλίας ορίζουν οργανισμοί διεθνούς κύρους, οι κυριότεροι των οποίων
είναι οι ISO, BSI, CIMAC1 και στις οποίες οι βασικές
προδιαγραφές2 είναι κοινές. Επίσης υπάρχουν και
κρατικές προδιαγραφές, στρατιωτικές κ.λπ.. Στην Ελλάδα οι προδιαγραφές δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στις απαιτήσεις των διεθνών οργανισμών, γιατί η ταξινόμηση γίνεται απλά για σκοπούς τιμολογήσεως.
Τα πετρελαιοειδή σύμφωνα με το Σημείο Αναφλέξεως (ΣΑ), όπως
προσδιορίζεται με τη μέθοδο του κλειστού δοχείου, ταξινομούνται σε
κατηγορίες: Κατηγορία 0: Υγροποιημένα αέρια πετρελαίου. Κατηγορία
Ι: Υγρά με ΣΑ κάτω από 21οC. Κατηγορία ΙΙ: Υγρά με ΣΑ από 21οC μέχρι
55οC. Κατηγορία ΙΙΙ: Υγρά με ΣΑ από 55οC μέχρι και 100οC συμπεριλαμβανομένων, και Αταξινόμητων υγρών με ΣΑ πάνω από 100οC.

10.2 Ιδιότητες πετρελαιοειδών φορτίων.
Οι ιδιότητες πετρελαιοειδών φορτίων αναλύονται παρακάτω.

1

I nternational Organization for Standarization – ISO. Λέγεται πως τα αρχικά ISO επελέγησαν από τους αντιπροσώπους των
κρατών επειδή δεν συμφωνούσαν και τελικά επέλεξαν το ISO από την ελληνική λέξη «ίσοι», (British Standards Institution – BSI)
(International Council on Combustion Engines – CIMAC).
2
Οι βασικές προδιαγραφές για παράδειγμα των καυσίμων ναυτιλίας εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα και έχουν θεσπιστεί με
κριτήρια ανταγωνισμού (δηλ. να ανταποκρίνονται στη ζήτηση και να έχουν προσιτή τιμή). Η κάθε προδιαγραφή δεν είναι απλά το
χαρακτηριστικό αλλά έχει ορισθεί και η μέθοδος αναλύσεως, η οποία δεν είναι στάσιμη αλλά εξελίσσεται ανάλογα με τη ζήτηση, τη
χρήση, τη διύλιση κ.λπ.. Κατά καιρούς οι ενδιαφερόμενοι (κατασκευαστές μηχανών ντίζελ, εταιρείες πετρελαίου, διεθνείς ναυτιλιακοί
ιδιωτικοί οργανισμοί και ενώσεις) προτείνουν και ακολούθως συζητούνται και εγκρίνονται αλλαγές.
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α) Ιξώδες (viscosity)1 «μ» ή δυναμικό ιξώδες
ή απόλυτο ιξώδες (cP): Το ιξώδες ενός υγρού μετράει την αντίσταση του υγρού στη ροή, η οποία εκφράζεται στον χρόνο που χρειάζεται μια δοθείσα ποσότητα υγρού να μετακινηθεί μέσα σε ένα σταθερό
τριχοειδές αγγείο. Όταν γίνεται αναφορά στο ιξώδες
θα πρέπει πάντα να μνημονεύεται η θερμοκρασία.
Γι’ αυτόν τον λόγο και η άντληση των παχύρρευστων
υγρών με υψηλό ιξώδες (που ρέουν αργά) είναι ευκολότερη σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Θα πρέπει
επίσης να μνημονεύεται και η μονάδα μετρήσεως
που χρησιμοποιήθηκε π.χ. Redwood 1 sec at 100ο F,
Saybolt Universal Seconds at 100ο F, Saybolt Furol
Seconds at 100ο F, Engler degrees at 40ο C. Τα μαύρα προϊόντα (π.χ. Heavy FO) είναι πιο παχύρρευστα
και άρα έχουν μεγαλύτερη αντίσταση στη ροή.
β) Κινηματικό ιξώδες ή φαινόμενο κινηματικό
ιξώδες «v» (kinematic viscosity). Όταν δεν χρησιμοποιούνται οι παραπάνω μονάδες αλλά χρησιμοποιούνται ως μονάδα μετρήσεως για το ιξώδες του πετρελαίου τα σεντιστόκς (centistokes-cSt)2, τότε αυτό
θα ονομάζεται κινηματικό ιξώδες (π.χ. Kinematic cSt
at 150°C 180). «Κινηματικό ιξώδες υγρού σε ρυθμό
διατμήσεως σχεδόν μηδέν είναι το δυναμικό ιξώδες
του υγρού διά της πυκνότητάς του στην ίδια θερμοκρασία μετρήσεως: v = μ/ρ, μονάδες cm2/s = stokes.
Όπου v: κινηματικό ιξώδες, μ: απόλυτο ή δυναμικό
ιξώδες και ρ: πυκνότητα του υγρού».
γ) Τάση ατμών ή ατμού ή πίεση εξατμίσεως
(vapour pressure): Τάση ατμών ονομάζεται η πίεση
που ασκούν τα μόρια του ατμού υπεράνω ενός υγρού
(π.χ. πετρελαιοειδούς) που βρίσκεται σε κλειστό δοχείο όταν έχει αποκατασταθεί η ισορροπία τους. Η
τάση ατμών εξαρτάται απ’ τη θερμοκρασία της υγρής
και της αέριας φάσεως, την πίεση της περιβάλλουσας ατμόσφαιρας, την πτητικότητα του υγρού και τον
υπάρχοντα κενό χώρο στη δεξαμενή. Όσο αυξάνει η
θερμοκρασία του υγρού και του ατμού ή όσο μειώνεται η πίεση της περιβάλλουσας ατμόσφαιρας, τόσο
αυξάνει η τάση ατμών. Όσο υψηλότερη είναι η πτητικότητα του πετρελαιοειδούς και η θερμοκρασία και
όσο μικρότερος ο κενός χώρος της δεξαμενής, τόσο
μεγαλύτερη είναι η πίεση που δημιουργείται. Η τιμή
αυτή της πιέσεως αποτελεί ένδειξη για την πτητικότητα ενός υγρού και ονομάζεται αληθής τάση ατμών
(True Vapour Pressure – TVP).
δ) Συμπύκνωση (condensation) ή υγροποί1
2

ηση (liquefaction) ονομάζεται η χημική αντίδραση
που αναγκάζει σε εμπλοκή τα μόρια του αερίου/ατμού
ώστε να δημιουργήσουν ένα νέο πιο πολύπλοκο μείγμα συχνά μεγαλύτερου μοριακού βάρους και να περάσουν από την αέρια στην υγρή φάση. Η υγροποίηση ή συμπύκνωση συντελείται επίσης με ελάττωση
της θερμοκρασίας ή με συμπίεση όταν οι ατμοί είναι
κορεσμένοι.
10.3 Συνθήκες αναφλέξεως και καύσεως.
���
Αυτανάφλεξη (auto-ignition ή spontaneous ignition ή spontaneous combustion) ονομάζεται ένας
τύπος καύσεως (combustion) που λαμβάνει χώρα
αρχικά από αυτοθέρμανση (αύξηση της θερμοκρασίας που οφείλεται σε εξώθερμες εσωτερικές αντιδράσεις), ακολουθούμενη από έκλυση θερμότητας, η
οποία συνεχίζεται και επεκτείνεται. Η αυτοθέρμανση
επιταχύνει υψηλές θερμοκρασίες. Όπως αναφέρεται
στον ISGOTT «αυτανάφλεξη είναι η ανάφλεξη ενός
εύφλεκτου υλικού χωρίς αρχική επίδραση σπινθήρα
ή φλόγας, όταν το υλικό αυξήσει τη θερμοκρασία του
(από χημική αντίδραση) μέχρι αυτής, κατά την οποία
συμβαίνει αυτοσυντηρούμενη καύση».
Η ανάφλεξη συμβαίνει όταν μια ουσία με μια
σχετικά χαμηλή θερμοκρασία αναφλέξεως αρχίζει
να απελευθερώνει θερμότητα. Αυτό μπορεί να συμβεί με διάφορους τρόπους, συνήθως με οξείδωση
από λίγη υγρασία και αέρα.
Αυτανάφλεξη θα μπορούσε να συμβεί όταν το
πετρέλαιο θερμανθεί αρκετά σε κάποιο σημείο, π.χ.
επάνω σε μία θερμή επιφάνεια, οπότε θα αναφλεγεί
χωρίς να εκτεθεί σε εξωτερική φλόγα. Αυτό είναι ευκολότερο να συμβεί όταν το καύσιμο πετρέλαιο ή τα
λιπαντικά ψεκασθούν υπό πίεση σε θερμή επιφάνεια
ή όταν χυθούν πετρέλαια πάνω σε υλικά θερμομονώσεως (π.χ. σε σωλήνες ατμού στο κατάστρωμα),
που όπως είναι φυσικό θα εξατμιστούν και θα αναφλεγούν. Αυτές οι δύο περιπτώσεις έχουν προκαλέσει πολλές σοβαρές πυρκαγιές στα πλοία. Μεγάλη
προσοχή απαιτείται, ούτως ώστε οι εύκαμπτες μάνικες να μην ψεκάσουν πετρέλαιο από σημεία που παρουσιάζουν διαρροή. Τα κορεσμένα από πετρέλαια
υλικά κοντά στις κεντρικές λήψεις (manifolds) πρέπει να απομακρύνονται και το πλήρωμα να προστατεύεται από κάθε ανάφλεξη ή επανανάφλεξη ατμών
κατά τη φορτοεκφόρτωση. Κάθε υλικό έχει διαφορετική θερμοκρασία αυταναφλέξεως (auto-ignition

Viscocity εκ του viscous: Που σημαίνει υγρό με αργή έκχυση.
Στο S.I. μονάδα μετρήσεως του ιξώδους είναι mm2/s. 1 mm2/s=1 cSt. Νερό σε 1 ατμόσφαιρα και 20οC (68οF).
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A

temperature/auto-ignition point)1. Όσο μικρότερη είναι η θερμοκρασία αυταναφλέξεως, τόσο μεγαλύτερο
είναι το ενδεχόμενο να αρχίσει η καύση.
Καύση ονομάζεται το αποτέλεσμα της αυταναφλέξεως. Η καύση μπορεί:
α) Να ακολουθήσει τη διαδικασία εξελίξεως, δηλαδή το καύσιμο υλικό καίγεται και δημιουργεί σε
συνδυασμό με το ατμοσφαιρικό οξυγόνο χημικές
αντιδράσεις που παράγουν CO2, CO, ατμοποιημένο
νερό (υδρατμούς) και διάφορα άλλα προϊόντα που
ονομάζονται ελεύθερες ρίζες (δηλ. άτομα, μόρια και
ιόντα) και εκλύεται θερμότητα. Μέρος της θερμότητας διαχέεται στο περιβάλλον, αυξάνοντας σημαντικά
τη θερμοκρασία, ενώ το υπόλοιπο μεταφέρεται στα
γειτονικά καιγόμενα υλικά καθώς και στα ενδιάμεσα
καύσιμα προϊόντα της καύσεως, αυξάνοντας την εσωτερική τους ενέργεια έτσι ώστε η αντίδραση (καύση)
να συνεχίζεται και να επεκτείνεται. Όταν η καύση γίνει πολύ μεγάλη δημιουργεί πυρκαγιά, δηλαδή εμφανή καύση (φωτιά με ανάπτυξη φλόγας) ή
β) να είναι ανεξέλεγκτη και ακαριαία, δηλαδή να
γίνει έκρηξη.
10.3.1 Σ
 υνθήκες/στοιχεία για την ύπαρξη καύσεως.
Για την έναρξη (ανάφλεξη) του φαινομένου της
καύσεως θα πρέπει να συνυπάρχουν καύσιμη ύλη,
πηγή ενέργειας και οξυγόνο, στοιχεία τα οποία αποτελούν τις εναρκτήριες συνθήκες για την καύση.
Για να συντηρηθεί όμως και να συνεχιστεί η καύση
θα πρέπει οπωσδήποτε να συνυπάρχουν και τα τέσσερα στοιχεία που δείχνουν οι σχηματικές παραστάσεις της τετράεδρης «Πυραμίδας της Φωτιάς» (σχ.
10.3α) και του αντίστοιχου «Τριγώνου της Φωτιάς»
(σχ. 10.3β), δηλαδή:
α) Η πλευρά της πυραμίδας ΑΒΔ ή το αντίστοιχο
μικρό τρίγωνο αποτελεί την καύσιμη ύλη που στην
προκειμένη περίπτωση είναι υγροί υδρογονάνθρακες. Σημειώνεται όμως πως τα ίδια τα υγρά φορτία
υδρογονανθράκων δεν καίγονται ως υγρά επειδή
το σημείο αναφλέξεώς τους είναι μεγαλύτερο από
το σημείο βρασμού τους, αλλά οι ατμοί και τα αέριά
1
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Δ

Γ

Δ

Σχ. 10.3β
Σχηματική παράσταση σε τρίγωνο
της πυραμίδας της φωτιάς.

τους (γκάζια) είναι εύφλεκτα και μάλιστα σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, αφού προέρχονται από υγρά
εύφλεκτα ή επιδεκτικά σε καύση. Έχει αποδειχθεί
επίσης πως υπό κανονικές συνθήκες η ατμόσφαιρα
θα παραμείνει μη αναφλέξιμη, εφόσον η υπάρχουσα
θερμοκρασία παραμένει τουλάχιστον 5οC χαμηλότερη από το σημείο αναφλέξεως.
β) Η πλευρά της πυραμίδας ΑΓΔ ή το αντίστοιχο
μικρό τρίγωνο αποτελεί τον ατμοσφαιρικό αέρα (π.χ.
σε μη αδρανοποιημένη δεξαμενή), ο οποίος περιέχει
οξυγόνο 21% κ.ο..
γ) Η πλευρά της πυραμίδας ΓΒΑ ή το αντίστοιχο
μικρό τρίγωνο αποτελεί την πηγή ενέργειας που αντιπροσωπεύει πηγή η οποία μπορεί απλά να θερμάνει

Ο όρος auto ignition point δεν αναφέρεται στον ISGOTT επειδή δεν αφορά στα πετρελαιοειδή αλλά τα υλικά που έχουν ποτιστεί
από πετρελαιοειδή, πάντως δεν πρέπει να συγχέεται με το σημείο αναφλέξεως (flashpoint) το οποίο σύμφωνα με τον ISGOTT
είναι η μικρότερη θερμοκρασία στην οποία το υγρό δίνει επαρκείς αναθυμιάσεις (ατμό) για να σχηματιστεί εύφλεκτο μείγμα κοντά
στην επιφάνεια του υγρού, το οποίο μετρείται σε χημείο με ειδικό όργανο χρησιμοποιώντας καθορισμένη διαδικασία. Το flashpoint χρησιμοποιείται συχνά ως χαρακτηριστικό στοιχείο των πετρελαιοειδών για να βοηθήσει τον χαρακτηρισμό των κινδύνων
πυρκαγιάς. Το auto ignition point δεν πρέπει να συγχέεται επίσης με το σημείο πυρκαγιάς (fire point). Το fire point δεν αναφέρεται
στον ISGOTT, είναι όμως η θερμοκρασία στην οποία ο ατμός από το υγρό φορτίο συνεχίζει να καίγεται αφού αναφλεγεί. Ούτε το
fire point ούτε το flashpoint εξαρτώνται από τη θερμοκρασία της πηγής αναφλέξεως η οποία είναι πολύ υψηλότερη.
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το υγρό φορτίο και να παράξει ατμούς, αλλά και πηγή
που μπορεί να αρχίσει καύση (πυρωμένη επιφάνεια,
ηλεκτρικός ή ηλεκτροστατικός σπινθήρας ή φλόγα).
δ) Η πλευρά της πυραμίδας ΓΒΔ ή το μεγάλο τρίγωνο που συνδέει τα παραπάνω στοιχεία και η φωτιά
στο μέσον του μεγάλου τριγώνου που στηρίζεται κατά
εξελισσόμενο τρόπο μέχρι να καταναλωθεί όλη η καύσιμη ύλη, αποτελεί την απαραίτητη αλυσιδωτή αντίδραση των ελεύθερων ριζών με το οξυγόνο και τα
αέρια. Αυτό βασίζεται σε νεότερες επιστημονικές έρευνες, οι οποίες απέδειξαν ότι στην ανάπτυξη της πυρκαγιάς συμβάλλουν οι ελεύθερες ρίζες (free radicals), οι
οποίες ενώνονται (αντιδρούν χημικά) με το οξυγόνο
ως αλυσιδωτή (ή αλυσωτή) αντίδραση.
Όταν τα υγρά φορτία υδρογονανθράκων θερμαίνονται από κάποια εξωτερική πηγή ενέργειας (π.χ.
θερμότητα από το περιβάλλον) ανέρχεται η θερμοκρασία τους και αυξάνεται η ταχύτητα με την οποία
κινούνται τα μόριά τους. Με τη μεγάλη ταχύτητα που
αποκτούν, μερικά μόρια περνούν από την επιφάνεια του υγρού και μετατρέπονται από υγρή σε αέρια
φάση. Όταν το μείγμα ατμών καταλάβει από 1% έως
10% κ.ο. (κατ’ όγκο) του ατμοσφαιρικού αέρα της δεξαμενής (οξυγόνο 21% κ.ο.) ή το μείγμα βρεθεί μέσα
στα όρια ευφλεκτότητας/εκρηκτικότητας του συγκεκριμένου φορτίου, θα καταστεί εύκαυστο (ISGOTT:
«εύφλεκτο» και «εύκαυστο» είναι συνώνυμοι όροι).
Τα όρια εκρηκτικότητας διαφέρουν από φορτίο σε
φορτίο, αλλά το πιο επικίνδυνο μείγμα βρίσκεται στη
μέση των ορίων. Αν το μείγμα αναφλεγεί, θα κατακαεί ή, το πιο πιθανό, θα εκραγεί, που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε ένα Δ/Ξ.
10.3.2 Αντιμετώπιση καύσεως.
Κατά τη διαδικασία εξελίξεως της καύσεως η
μείξη καυσίμου-οξειδωτή ελέγχεται από την ίδια την
εξέλιξη, με αποτέλεσμα η ταχύτητα καύσεως ανά
μονάδα όγκου να είναι αρκετά χαμηλότερη απ’ αυτήν των εκρήξεων, οπότε υπάρχει η δυνατότητα να
αντιμετωπιστεί. «Σβήνοντας»-απομακρύνοντας με τα
πυροσβεστικά μέσα του πλοίου ένα από στοιχεία της
φωτιάς, αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων της και της
ευκολίας με την οποία μπορεί να απομακρυνθεί, η
φωτιά θα σβήσει.
Στην πράξη χρησιμοποιείται συνδυασμός των παρακάτω ενεργειών:
1

α) Αφαίρεση της καύσιμης ύλης (δεν είναι πάντα
εύκολη).
β) Αφαίρεση της θερμότητας ή μείωση θερμοκρασίας (τοπική ψύξη με θαλασσινό νερό στα διαφράγματα, τοιχώματα, και στο κατάστρωμα).
γ) Αποστέρηση του οξυγόνου (απόπνιξη ή απομόνωση) από τον κλειστό χώρο της πυρκαγιάς (κλείσιμο
όλων των ανοιγμάτων του χώρου, χρήση CO2, κ.λπ.).
δ) Διακοπή αλυσιδωτής αντιδράσεως φλογών
(καταλυτική κατάσβεση) όπως και στην απόπνιξη.
Το πλήρωμα προσπαθεί να πετύχει την κατάσβεση της πυρκαγιάς π.χ. καλύπτει τη φλεγόμενη επίπεδη επιφάνεια του υγρού φορτίου με πυροσβεστικό
αφρό (απόπνιξη), σαν να «σβήνει» το τρίγωνο ΑΓΔ,
δηλαδή απομονώνοντας το οξυγόνο.
Στα δεξαμενόπλοια όμως το ζήτημα δεν είναι να
σβήσει κάποιος τη φωτιά μέσα σε μια δεξαμενή αλλά
να προλάβει να μη γίνει η έκρηξη, που είναι και το
πιο πιθανό να συμβεί σε μια τέτοια περίπτωση. Αυτό
που προέχει δηλαδή είναι η πρόληψη. Ένα από τα
μέσα προλήψεως είναι το σύστημα αδρανούς αερίου (α.α.) (Ιnert Gas – IG)1, το οποίο πρέπει να είναι
σε θέση να παρέχει στην κάθε δεξαμενή φορτίου την
απαιτούμενη ποσότητα α.α.. Μ’ αυτόν τον τρόπο συμπληρώνεται ο κενός χώρος της δεξαμενής και μειώνεται το ατμοσφαιρικό οξυγόνο της κάτω από 11%
για να μην μπορεί να δημιουργηθεί καύση, δηλαδή
το α.α. αφαιρεί το ένα από τα τέσσερα συνθετικά
στοιχεία (το τρίγωνο ΑΓΔ) πριν εκδηλωθεί η καύση.
Επίσης με το α.α. ρυθμίζεται και η πίεση, ώστε να είναι πάντοτε στη δεξαμενή κατά τι μεγαλύτερη από τη
φυσική ατμόσφαιρα και έτσι να μην εισχωρήσει στη
δεξαμενή ατμοσφαιρικός αέρας.
10.4 Ευφλεκτότητα, ορισμοί και διάγραμμα.
Οι κυριότεροι ορισμοί που αφορούν την ευφλεκτότητα είναι οι ακόλουθοι:
α) Εύφλεκτο μείγμα (flammable, αναφέρεται
και ως combustible): Σύμφωνα με τον ISGOTT:
«Εύφλεκτο είναι το μείγμα που μπορεί να αναφλεγεί
και να καεί».
β) Ευφλεκτότητα (flammability) ή εκρηκτικότητα: Η νομοθεσία των ΗΠΑ διαχωρίζει και ταξινομεί τα φορτία ως προς την εκρηκτικότητα ή ευφλεκτότητα του κενού χώρου πάνω από το φορτίο. Δηλαδή:
«Ευφλεκτότητα είναι η κατάσταση που έχει δημιουρ-

 δρανές αέριο (α.α.): Τυπική σύνθεση α.α. από καυσαέρια σε ποσοστό όγκου όπως δίδεται στον ISGOTT = άζωτο (Ν) 83%,
Α
διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 12-14%, οξυγόνο (Ο) 2-4%, διοξείδιο του θείου (CSO2O) 50 ppm, μονοξείδιο του άνθρακα (CO) ίχνη,
οξείδιο του αζώτου (NOx) 200 ppm, υδρατμοί (H2O) ίχνη ή πολλοί αν δεν έχουν ξηραθεί, στάχτη και αιθάλη ίχνη, πυκνότητα 1,044.
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γηθεί στη δεξαμενή (η εύφλεκτη ατμόσφαιρα) πάνω
από το φορτίο, ακόμα και αν το φορτίο διατηρείται σε
θερμοκρασία κάτω του σημείου αναφλέξεως». Η ευφλεκτότητα του μείγματος μετρείται με ειδικά όργανα
«Explosimeters», στα οποία είναι σημειωμένα τα όρια
ευφλεκτότητας [ή εκρηκτικότητας (explosiveness)
κατά τους Αμερικανούς].
γ) Όρια ευφλεκτότητας ονομάζονται τα όρια
που οριοθετούν μια περιοχή ενός αέριου μείγματος
το οποίο περιέχει υδρογονάνθρακες και οξυγόνο σε
τέτοια αναλογία, ώστε να έχει τη δυνατότητα αναφλέξεως και εκρήξεως όταν υπάρξει πηγή εναύσεως
(σπινθήρας) ή επαρκής ενέργεια (θερμότητα). Η περιοχή αυτή περιλαμβάνεται μεταξύ Κατώτερου ορίου ευφλεκτότητας �����������������������������
(Lower Flammable ή Flammability Limit – LFL) ή Κατώτερου ορίου εκρηκτικότητας
(Lower Explosive Limit – LEL) και Ανώτερου ορίου
ευφλεκτότητας (Upper Flammable ή Flammability
Limit – UFL) ή Ανώτερου ορίου εκρηκτικότητας (Upper Explosive Limit – UEL).
δ) Μείγμα «πολύ φτωχό» και μείγμα «πολύ
πλούσιο»: Αν το μείγμα αερίων υδρογονανθράκων
και οξυγόνου (η ατμόσφαιρα μέσα σε μία δεξαμενή)
έχει ποσοστό λιγότερο του ορίου LFL ή και κάτω
του 1% σε όγκο ονομάζεται «πολύ φτωχό» ή «πολύ
αδύναμο» (Too Lean), ενώ αν έχει περισσότερο
του ορίου UFL (πάνω από 10% σε όγκο) ονομάζεται
«πλούσιο» ή «πολύ πλούσιο» (Over Reach ή Too
Reach). Και στις δύο περιπτώσεις τα μείγματα αυτά
δεν αναφλέγονται.
ε) Ανώτερο και κατώτερο όριο ευφλεκτότητας
(ή εκρηκτικότητας): Ως LFL νοείται η ελάχιστη συγκέντρωση/περιεκτικότητα (σε ποσοστό επί τοις εκατό %
κατ’ όγκο) ενός αερίου ή ατμού υδρογονανθράκων
σε ατμοσφαιρικό αέρα (π.χ. μιας δεξαμενής) ικανού
να παραγάγει στιγμιαία ανάφλεξη ή φωτιά με την
παρουσία πηγής εναύσεως. Σε συγκέντρωση υδρογονανθράκων κάτω από το LFL, η ποσότητα είναι
ανεπαρκής για τη διατήρηση και τη διάδοση της καύσεως. Στα φορτία που μεταφέρουν τα δεξαμενόπλοια
το LFL έχει οριστεί διεθνώς στο 1%.
Ως UFL νοείται η μέγιστη συγκέντρωση/περιεκτικότητα (σε ποσοστό επί τοις εκατό % κ.ο.) ενός
αερίου ή ατμού υδρογονανθράκων σε ατμοσφαιρικό
αέρα που μπορεί μόλις να φθάσει στην ανάφλεξη με
την παρουσία πηγής εναύσεως. Αν όμως εισέλθει
αέρας και επέλθει αραίωση του μείγματος, θα δημιουργηθούν οπωσδήποτε συνθήκες εκρήξεως, γι’
αυτό επιβάλλεται μεγάλη προσοχή. Στα φορτία που
μεταφέρουν τα δεξαμενόπλοια το UFL έχει οριστεί
διεθνώς στο 10%.
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Τα παραπάνω διεθνή όρια λαμβάνονται υπόψη
για την εφαρμογή των Κανονισμών Ασφαλείας κατά
τον χειρισμό των φορτίων των πετρελαιοειδών.
στ) Φάκελος ευφλεκτότητας �����������������
(flammability envelope): Για ένα συγκεκριμένο μείγμα υπολογίζονται
οι τιμές του Κατώτερου και του Ανώτερου Ορίου Ευφλεκτότητας, οι οποίες απεικονίζονται με την ανάλογη καμπύλη σε ένα διάγραμμα που ονομάζεται διάγραμμα συνθέσεως ευφλεκτότητας (flammability
composition diagram) (βλ. σελ. 155). Η επιφάνεια
που σχηματίζει η καμπύλη στο διάγραμμα και που
αντιπροσωπεύει την περιοχή ευφλεκτότητας ονομάζεται φάκελος ευφλεκτότητας. Ο οριζόντιος άξονας (τετμημένη) στο διάγραμμα αντιπροσωπεύει τον
όγκο του ατμοσφαιρικού οξυγόνου επί τοις εκατό, και
ο κάθετος άξονας (τεταγμένη) τον όγκο του μείγματος
υδρογονανθράκων επί τοις εκατό, ο οποίος μπορεί
να μετρηθεί. Αν ο όγκος επί τοις εκατό του μείγματος
αερίου υδρογονανθράκων/ατμ. αέρα/α.α. περιλαμβάνεται στις τιμές του Φακέλου Ευφλεκτότητας, τότε
το μείγμα είναι «μέσα στον φάκελο ευφλεκτότητας».
Το διάγραμμα για κάθε μείγμα είναι χρήσιμο, προκειμένου να ελεγχθούν τα όρια ευφλεκτότητάς του.
Οι άξονες θα μπορούσαν να είναι και αντίστροφα, η
τετμημένη να αντιπροσωπεύει το ποσοστό του μείγματος, δηλαδή τα αέρια υδρογονανθράκων, και η
τεταγμένη το ποσοστό του ατμοσφαιρικού οξυγόνου.
ζ) Εύρος ευφλεκτότητας (ή εύρος εκρηκτικότητας ή εύφλεκτη ζώνη) (flammable range ή explosive
limits) ονομάζεται το εύρος (ή περιοχή ή ζώνη) της
συγκεντρώσεως των υδρογονανθράκων στον αέρα
μεταξύ του LFL και του UFL. Τα μείγματα μέσα σ’
αυτό το εύρος έχουν την κατάλληλη αναλογία, ώστε να
δημιουργηθεί ανάφλεξη και καύση. Στα περισσότερα
εύφλεκτα υγρά (ή υγραέρια) το εύρος κυμαίνεται από
1% – 12%, ενώ ορισμένα έχουν μεγαλύτερο εύρος.
Για παράδειγμα: Βουτάνιο 1,8% – 8,4%, Προπάνιο
2,1-9,5%, Βενζίνη αεροσκαφών 1,2 – 7,1%, Diesel
0,6% – 7,5%, Crude oil (sour) 0,5% – 15%. Τα όρια
μεταβάλλονται με τη θερμοκρασία και την πίεση.
η Αδρανές αέριο (α.α.) (Inert Gas – IG) ονομάζεται το αέριο (π.χ. άζωτο στα πλοία μεταφοράς
προϊόντων πετρελαίου, χημικών και στα υγραεριοφόρα) ή το μείγμα αερίων (στα crude carriers),
όπως τα καυσαέρια από τον καπναγωγό πλοίου, στα
οποία έχει γίνει επεξεργασία πριν χρησιμοποιηθούν
ως α.α. και η περιεκτικότητα των οποίων σε οξυγόνο δεν επιτρέπει την καύση των υδρογονανθράκων.
Γι’ αυτό ακριβώς το α.α. χρησιμοποιείται ως μέτρο
προλήψεως για την αποφυγή εκρήξεως μέσα στις
δεξαμενές (βλ. παράγρ. 10.3.2, σελ. 151).
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θ) Αδρανής κατάσταση (inert condition) ονομάζεται η κατάσταση, στην οποία η περιεκτικότητα
σε οξυγόνο μέσα σε όλη την ατμόσφαιρα της δεξαμενής μετά τη διοχέτευση σ’ αυτήν α.α. έχει ελαττωθεί
κάτω από το 8 % του όγκου της στα Δ/Ξ μεταφοράς αργού πετρελαίου (1% ή λιγότερο στα product,
chemical carriers). Με το ποσοστό αυτό το μείγμα
αερίου αποκλείει την πιθανότητα εκρήξεως.
ι) Αδρανοποίηση (inerting) ονομάζεται η διαδικασία εισαγωγής και διατηρήσεως αερίου που
δεν διευκολύνει την καύση (αδρανές) στις δεξαμενές φορτίου (οι κανονισμοί λαμβάνουν ως ποσοστό
ασφαλείας οξυγόνου στην ατμόσφαιρα της δεξαμενής το 8% κ.ο.) (βλ. παράγρ. 12.2, σελ. 179).
ια) Ελευθέρωση αερίων ή απαλλαγή από αέρια
(gas-freeing) ονομάζεται η διαδικασία απαλλαγής
της δεξαμενής με παρατεταμένο μηχανικό ή φυσικό
εξαερισμό από τα επικίνδυνα αέρια (υδρογονανθράκων και α.α.), όπου απομονώνεται από τις υπόλοιπες, πρεσάρεται με α.α. και πλένεται με κρύο νερό1.
Με νερό πλένονται επίσης οι γραμμές και οι αντλίες
και «μπλοφάρονται» τα καλοριφέρ (βλ. παράγρ. 12.6,
σελ. 186). Μετά την ελευθέρωση αερίων πρέπει να
απαλλαγεί η δεξαμενή και από τα σκουπίδια. Η έκδοση πιστοποιητικού είναι απαραίτητη. Για να εκδοθεί
πιστοποιητικό ελευθερώσεως αερίων από δεξαμενές
ή άλλους κλειστούς χώρους για την είσοδο ατόμων
και για τις σχετικές εργασίες, το ποσοστό οξυγόνου
θα πρέπει να έχει ανέλθει στο 21% κ.ο., και να υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις (τα εύφλεκτα αέρια να
είναι κάτω από το 1% LFL κ.λπ.). Το πιστοποιητικό

εκδίδεται από τον υποπλοίαρχο και, αν το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι, το πιστοποιητικό και η άδεια θερμογόνου εργασίας, εκδίδονται από χημικό ναυτιλίας
(χημικό ή χημικό μηχανικό), ο οποίος να διαθέτει
την προβλεπόμενη άδεια.
ιβ) Κάλυμμα σκέπαστρο (topping-up) (Συμπλήρωση Δεξαμενής με α.α.) χαρακτηρίζεται η ενέργεια
αυξήσεως της πιέσεως μίας δεξαμενής, που ήδη είναι
αδρανοποιημένη, εισάγοντας περισσότερο α.α. για να
αποτραπεί σ’ αυτήν η είσοδος ατμοσφαιρικού αέρα.
ιγ) Συμπλήρωση Δεξαμενής με Φορτίο (κομπλετάρισμα) (topping-off) ονομάζεται η εργασία
αποπερατώσεως της φορτώσεως μιας δεξαμενής
μέχρι τον επιθυμητό κενό όγκο πάνω από το φορτίο
(ullage)2.
ιδ) Καθαρισμός ή εκκαθάριση (purging) ονομάζεται η διαδικασία που ακολουθείται για να μην
βρεθεί η ατμόσφαιρα της δεξαμενής στην εύφλεκτη
ζώνη, δηλαδή για να μειωθεί ο κίνδυνος εκρήξεως
ή φωτιάς σε περιπτώσεις αυξήσεως της περιεκτικότητας σε οξυγόνο. Με τη διαδικασία της εκκαθαρίσεως, στην ήδη αδρανοποιημένη δεξαμενή (ινερταρισμένη) (in inert condition) και μετά τη μείωση
του ποσοστού του οξυγόνου στο 8% κ.ο., συνεχίζεται
η παροχή α.α. μέχρις ότου ελαττωθεί περαιτέρω το
οξυγόνο και πέσει κάτω από το 2% ή/και το ποσοστό
του υπάρχοντος ποσοστού αερίων υδρογονανθράκων. Σ’ αυτήν την περίπτωση η καύση δεν θα είναι
δυνατή, ακόμα και αν αρχίσει να εισέρχεται στη δεξαμενή ατμοσφαιρικός αέρας.

1

Τ
 ο πλύσιμο με κρύο νερό μειώνει τη δημιουργία ατμών υδρογονανθράκων. Η χρήση του κρύου ή καυτού νερού θα εξαρτηθεί από
το είδος του φορτίου και τους λόγους για τους οποίους γίνεται ο καθαρισμός. Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες της εταιρείας για
τη σωστή θερμοκρασία του νερού.
2
U
 llage: Ο γεωμετρικός όγκος των δεξαμενών φορτίου χρησιμοποιείται κατά 98%–98,5% (το μέγιστο) για λόγους διαστολής και
αερίων (expansion and gases). Μ’ αυτόν τον όγκο φορτίου οι δεξαμενές θεωρούνται πλήρεις. Ο επιθυμητός κενός όγκος πάνω
από το φορτίο μετρείται για να βρεθεί ο όγκος που έχει καταλάβει στη δεξαμενή το φορτίο, δηλαδή τα διάφορα ύψη του κενού
των υγρών στις δεξαμενές αντιπροσωπεύουν ορισμένο όγκο φορτίου, ο οποίος έχει καταγραφεί με ακρίβεια εκατοστού ή 1/4 της
ίντσας (6,35 mm) από τον ναυπηγό στο ειδικό βιβλίο που ονομάζεται ullage book (ή innage/ullage tables κ.λπ.). Η καταγραφή των
κυβικών που καταλαμβάνει το φορτίο έχει γίνει με το μηδέν στον πυθμένα της δεξαμενής και με το μέγιστο στο χείλος της οπής του
ullage pipe ή στο χείλος της οπής του πηγαδιού (άνοιγμα μετρήσεων, ullage hatch, κενό κουβουσιού), ενώ η καταγραφή του ullage
έχει την αντίθετη έννοια: Μηδέν ullage (δηλ. το ελάχιστο δυνατό κενό από την οπή του ullage pipe ή από την οπή του πηγαδιού), θα
σημαίνει το μέγιστο φορτίο στη δεξαμενή. Το μέγιστο ullage (δηλ. το μέγιστο δυνατό κενό στον πυθμένα της δεξαμενής) θα σημαίνει
μηδέν φορτίο στη δεξαμενή. Εκείνο που μετρείται με τη μετροταινία (ανοικτή μέτρηση) (open gauging) από την οπή του πηγαδιού,
ή με την ηλεκτρονική μετροταινία ή με αυτόματους μετρητές (αυτόματος μετρητής στάθμης) (automatic tank gauge) από το σημείο
αναφοράς (reference point, datum, calibration point) του ullage pipe είναι το ύψος του κενού χώρου της δεξαμενής (level gauge,
ullage gauge ή outage). Στο Ullage Book όμως με τη μέτρηση του Ullage είναι καταχωρισμένη η χωρητικότητα της δεξαμενής από
τον πυθμένα μέχρι τη στάθμη του υγρού όπου άγγιξε το υγρό η μετροταινία. Ullage επομένως είναι ο χώρος μίας δεξαμενής πάνω
από την επιφάνεια του υγρού, δηλαδή αντιπροσωπεύει χωρητικότητα, ή διαφορετικά είναι η μετρήσιμη ποσότητα που αντιπροσωπεύεται
από τον χώρο που δεν έχει καταλάβει το φορτίο, ενώ οutage είναι η μετρημένη κατακόρυφη απόσταση ή η μέτρηση της αποστάσεως
του σημείου αναφοράς (ή αναγωγής) (gauge point) του στομίου μετρήσεως από την επιφάνεια του υγρού, δηλαδή το βάθος ή το
ύψος του κενού χώρου της δεξαμενής. (Οι έννοιες στην πράξη είναι ταυτόσημες, αφού το ullage με το μέτρημα του κενού χώρου
μετατρέπεται σε απόσταση). Η μέτρηση είναι καλύτερη όταν γίνεται με το πλοίο ισοβύθιστο και χωρίς κλίση.

Metafora_Fortion.indb 153

13/1/2016 2:28:09 μμ

154

ιε) Μέθοδοι αντικαταστάσεως αερίου: Για να
επιτευχθεί ένα επιθυμητό αποτέλεσμα στην αντικατάσταση της ατμόσφαιρας μίας δεξαμενής, θα πρέπει ο όγκος του αερίου που θα διοχετευθεί να είναι
πολλαπλάσιος του όγκου της δεξαμενής. Η αντικατάσταση αερίου στις δεξαμενές φορτίου γίνεται για
αδρανοποίηση, καθαρισμό (εκκαθάριση αερίων)
και για ελευθέρωση αερίων.
ιστ) Μέθοδος εκτοπίσεως (displacement):
Ονομάζεται η διαδικασία όπου το αέριο της ατμόσφαιρας της δεξαμενής ως ένα «στρώμα» πιέζεται
από το «στρώμα» του εισερχόμενου με χαμηλή ταχύτητα από το κατάστρωμα αερίου και εκτοπίζεται
βαθμιαία από τον πυθμένα μέσω του αγωγού εξαερισμού εκκαθαρίσεως αερίων (purge pipe). Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην ιδιότητα του α.α. να είναι
ελαφρύτερο από τα αέρια υδρογονανθράκων. Πολύ
σημαντική είναι η χαμηλή ταχύτητα εισόδου του α.α.
στη δεξαμενή. Στη μέθοδο αυτή απαιτείται εισροή
α.α. με ταχύτητα 3–5 m/sec και σε ποσότητα 1½

φορά τη χωρητικότητα της δεξαμενής (σχ. 10.4α).
ιζ) Μέθοδος διαλύσεως (dilution): Το εισερχόμενο αδρανές αέριο αναμειγνύεται με την αρχική
ατμόσφαιρα της δεξαμενής για τη δημιουργία ενός
ομοιογενούς μείγματος σε όλη τη δεξαμενή. Όσο συνεχίζεται η είσοδός του, η αρχική ατμόσφαιρα συνεχώς μεταβάλλεται μέχρι να γίνει σχεδόν ίδια με το
αέριο εισόδου. Η ταχύτητα ροής πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη. Για πλήρη αδρανοποίηση της δεξαμενής ή για ελευθέρωση αερίων απαιτείται εισροή αερίου, όγκου 3–5 φορές μεγαλύτερου απ’ τον όγκο της
δεξαμενής. Ανάλογα με το σύστημα που διαθέτει το
πλοίο υπάρχουν τρεις κύριες διατάξεις για να πραγματοποιηθεί η μέθοδος της διαλύσεως: πρώτον εισαγωγή και εξαγωγή από πάνω (σχ. 10.4β), δεύτερον
εισαγωγή στον πυθμένα της δεξαμενής και εξαγωγή
από πάνω (σχ. 10.4γ), και τρίτον εισαγωγή από πάνω
και εξαγωγή από τον αγωγό εξαερισμού εκκαθαρίσεως αερίων (purge pipe) στον πυθμένα (σχ. 10.4δ).
Με την τρίτη διάταξη θα πρέπει το εισερχόμενο και το
εξερχόμενο μείγμα αέριων να έχουν μικρή διαφορά
πυκνότητας και η ταχύτητα του εισερχόμενου αερίου
να είναι μεγάλη, διαφορετικά θα ακολουθηθεί η μέθοδος της εκτοπίσεως.
ιη) Διάγραμμα συνθέσεως ευφλεκτότητας:
Κάθε σημείο στο διάγραμμα (σχ. 10.4ε) αντιπροσωπεύει υδρογονάνθρακες/ατμ. αέρα/α.α., αλλά ειδικά
εδώ κάθε σημείο ορίζεται με τους όρους περιεκτικό-

Σχ. 10.4α
Μέθοδος εκτοπίσεως.

Σχ. 10.4β
Εισαγωγή και εξαγωγή από πάνω.

Η έκθεση στο α.α. που έχει λίγο οξυγόνο είναι επικίνδυνη. Αν ο
εγκέφαλος στερηθεί το οξυγόνο για περισσότερο από τέσσερα λεπτά, προκαλείται ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι’ αυτόν τον λόγο πριν γίνει
είσοδος σε μία αδρανοποιημένη δεξαμενή ή δεξαμενή στην οποία
δεν έχει γίνει ελευθέρωση αερίων, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί
φορητός μετρητής οξυγόνου, ώστε να μπορεί να διαπιστώνεται ότι η
περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι 21%.

Σχ. 10.4γ
Εισαγωγή στον πυθμένα και εξαγωγή από πάνω.
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σωπεύουν μείγματα, των οποίων η περιεκτικότητα
οξυγόνου ελαττώνεται περισσότερο με την παροχή
α.α..
στ) Από τα παραπάνω είναι φανερό πως οι αλλαγές στη σύνθεση του μείγματος στη δεξαμενή λόγω
της προσθέσεως ατμοσφαιρικού αέρα (οξυγόνου) ή
α.α. αντιπροσωπεύονται με μετακινήσεις κατά μήκος
των γραμμών. Αυτές οι γραμμές κατευθύνονται είτε
προς το σημείο Α (καθαρός αέρας περίπου 20,8%
οξυγόνο) (breathing air) είτε προς ένα σημείο του
άξονα περιεκτικότητας οξυγόνου που αντιστοιχεί στη
σύνθεση του προστιθέμενου α.α. Τέτοιες γραμμές
φαίνονται στο σχεδιάγραμμα για τα μείγματα αερίων
που αντιπροσωπεύονται με το σημείο F.
ζ) Όταν ένα μείγμα α.α. όπως αυτό στο σημείο F,
διαλύεται με αέρα, η σύνθεσή του κινείται πάνω στη
διακεκομμένη γραμμή FA και εισέρχεται στον φάκελο ευφλεκτότητας, δηλαδή στην επικίνδυνη ζώνη
(αυτό το μείγμα δεν πρέπει να βγει έξω). Αυτό σημαίνει πως όλα τα μείγματα α.α. στην περιοχή πάνω
από τη διακεκομμένη γραμμή GA περνούν μέσα από
συνθήκη ευφλεκτότητας καθώς αναμειγνύονται με
τον αέρα (π.χ. κατά την απαλλαγή αερίων από τη
δεξαμενή). Τα μείγματα κάτω από την GΑ, όπως
αυτά που αντιπροσωπεύονται με το σημείο Η δεν
γίνονται εύφλεκτα με τη διάλυση (dilution) δηλαδή
με επί πλέον α.α.. (αυτή είναι η επιδίωξη, να φθάσει
δηλαδή το α.α. στο σημείο Η, ώστε να μην υπάρχει
ανησυχία με το οξυγόνο, αφού το μείγμα θα ακολουθεί τη γραμμή ΗΑ). Υπό ομαλές συνθήκες στο
πλοίο χρησιμοποιείται ένα ποσοστό ασφαλείας στο
οξυγόνο του μείγματος 5% – 8%.
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ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΕ ΟΓΚΟ

τητα υδρογονανθράκων (αερίων υδρογονανθράκων)
και περιεκτικότητα οξυγόνου (ατμοσφαιρικού οξυγόνου).
Μια ανάγνωση του διαγράμματος δίνει πολλές
πληροφορίες, όπως:
α) Η περιοχή στο εσωτερικό της καμπύλης που
είναι σκιασμένη αντιπροσωπεύει τον φάκελο ευφλεκτότητας (επικίνδυνη ζώνη που αρχίζει από 11%
οξυγόνο).
β) Τα LFL (1,7% αερίων υδρογονανθράκων κ.ο.)
και UFL (10% αερίων υδρογονανθράκων κ.ο.) των
μειγμάτων αερίων υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα αντιπροσωπεύονται με τα σημεία C
και D αντίστοιχα. Η απόσταση μεταξύ των σημείων
C και D αντιπροσωπεύει το εύρος ευφλεκτότητας. Τα
μείγματα μέσα σ’ αυτό το εύρος έχουν την κατάλληλη
αναλογία για να δημιουργηθεί ανάφλεξη και καύση.
γ) Αν δεν υπάρχει α.α., τα μείγματα υδρογονανθράκων και ατμοσφαιρικού αέρα βρίσκονται επάνω στη γραμμή ΑΒ. Η κλίση αριστερά της ΑΒ που
δείχνει την ελάττωση της περιεκτικότητας οξυγόνου
αυξάνεται καθώς αυξάνεται η περιεκτικότητα υδρογονανθράκων.
δ) Αν διοχετευτεί α.α. στη δεξαμενή και όσο θα
αυξάνεται η περιεκτικότητά του, τα όρια ευφλεκτότητας των μειγμάτων θα αλλάζουν, γιατί θα μειώνεται
το οξυγόνο. Οι γραμμές που σχηματίζουν τον φάκελο
ευφλεκτότητας CE και DE δείχνουν ακριβώς αυτήν
την αλλαγή μέχρι το σημείο Ε, στο οποίο συναντιούνται, όπου παρατηρείται η μικρότερη περιεκτικότητα
σε ατμοσφαιρικό οξυγόνο π.χ. 11% κ.ο..
ε) Επομένως τα σημεία αριστερά της ΑΒ αντιπρο-
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Σχ. 10.4ε
Διάγραμμα συνθέσεως ευφλεκτότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

11.1 Τύποι δεξαμενοπλοίων.
Τα φορτηγά πλοία υγρού φορτίου ������������������
(liquid cargo vessels) ονομάζονται γενικά Δεξαμενόπλοια (Δ/Ξ) (�����
tank·
ers) οι ναυτικοί τα αποκαλούν «γκαζάδικα» λόγω των
αναθυμιάσεων (γκάζια). Είναι πλοία ειδικά κατασκευασμένα για να μεταφέρουν χύδην υγρά φορτία. Τα
σπουδαιότερα φορτία που μεταφέρουν είναι:
(α) αργό πετρέλαιο, γι’ αυτό και τα Δ/Ξ είναι γνωστά και ως πετρελαιοφόρα (oil tankers ή petroleum
tankers), και
(β) διάφορα προϊόντα πετρελαίου (π.π.).
Με Δ/Ξ ειδικής κατασκευής μεταφέρονται και
άλλα υγρά φορτία. Υγρά φορτία είναι και τα υγροποιημένα αέρια, τα οποία μεταφέρονται με υγραεριοφόρα Δ/Ξ (liquefied gas tankers). Υγροποιημένα
αέρια είναι:
α) Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο������������
– ���������
ΥΦΑ �����
(Liquefied Natural Gas – LNG): Μεταφέρεται με ειδικής
κατασκευής Δ/Ξ μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού
αερίου (LNG Carriers – LNGCs),������������������
τα οποία ονομάζονται και πλοία μεταφοράς μεθανίου (methane ships)
ή κρυογόνα Δ/Ξ (cryogenic tankers). Τα πλοία αυτά
είναι πλοία διπλού περιβλήματος και με διπύθμενα.
Φέρουν δεξαμενές σφαιρικές τύπου MOS (σχ. 11.1α)
ή δεξαμενές μεμβρανικού τύπου (Gaz TransportΝΟ96 και Technigaz – GTT MarkIII) (σχ. 11.1β).
β) Το Υγροποιημένο Αέριο Πετρελαίου (Liquefied Petroleum Gas – LPG): Το LPG μεταφέρεται με
πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου πετρελαίου
(LPG Carriers – LPGCs)��������������������������
(σχ. 11.1γ). Υπάρχουν διάφοροι τύποι πλοίων LPGCs: Τα πλήρους ψύξεως
(Fully Refrigerated – FR LPG Carriers), που είναι
τα περισσότερα και μεγαλύτερα πλοία LPGCs, τα
πλοία ημιπιεστικού/μέσης πιέσεως ��������������
(Semi-pressurized/semi-refrigerated – SP/SR LPGCs) ή τα πλοία
ημιπιεστικού/πλήρους ψύξεως (Semi-pressurized/
fully refrigerated – SP/FR LPGCs), τα πλήρους
(υψηλής) πιέσεως (Fully Pressurized – FP LPGCs)
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Σχ. 11.1α
Πλοίο LNGC με δεξαμενές σφαιρικές τύπου MOS.

Σχ. 11.1β
Πλοίο LNGC με δεξαμενές μεμβρανικού τύπου.

Σχ. 11.1γ
Πλοίο LPGC με δεξαμενές μεμβρανικού τύπου.
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Σχ. 11.1δ
Σχέδιο γενικής διατάξεως πλοίου μεταφοράς υγροποιημένων αερίων πετρελαίου/αμμωνίας (LPG/NH3).

και τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων πετρελαίου/αμμωνίας (LPG/NH3) (σχ. 11.1δ).
γ) Τo αιθυλένιο (ethylene) (C2H4): Το αιθυλένιο
μεταφέρεται με πλοία πλήρους ψύξεως μεταφοράς αιθυλενίου (Liquefied Ethylene Gas Carriers – LEGCs).
Γενικά τα LEGCs θεωρούνται τα πιο εξελιγμένα από
όλα τα Δ/Ξ μεταφοράς υγροποιημένων αερίων και
είναι ικανά να μεταφέρουν τα περισσότερα υγροποιημένα φορτία αερίου και αιθυλενίου στο σημείο βρασμού1 από –104οC.
Σήμερα η αγορά των κλασικών Δ/Ξ είναι ιδιαίτερα τμηματοποιημένη. Τα δύο βασικά κριτήρια τμηματοποιήσεως είναι:
α) Το μέγεθος των πλοίων σε νεκρό βάρος (DW)
και το ολικό μήκος πλοίου σε μια ευέλικτη κλίμακα
αγοράς (�������������������������������������������
flexible market scale����������������������
). Τα περίπου χαρακτηριστικά μεγέθη Δ/Ξ είναι: Μεταφοράς προϊόντων
10.000-60.000 DWMT (205 m), Panamax 60.00080.000 DWMT (275 m), Aframax 80.000-120.000
DWMT (245 m), Suezmax 120.000-200.000 DWMT
(285 m) και VLCC 200.000-320.000 DWMT (330 m)
και ULCC 320.000-550.000 DWMT (415 m). Οι δύο
τελευταίοι τύποι, τα VLCCs και ULCCs, μεταφέρουν
μεγάλες ποσότητες αργού σε μεγάλες αποστάσεις.
β) Ο τύπος του μεταφερόμενου φορτίου. Οι κυριότεροι τύποι Δ/Ξ με βάση τον τύπο του μεταφερό-

μενου φορτίου είναι οι ακόλουθοι:
– Δ/Ξ μεταφοράς αργού πετρελαίου (κρουντάδικα) (κυρίως VLCCs και ULCSs).
– Δ/Ξ μεταφοράς παραγώγων (ή προϊόντων) πετρελαίου ή Δ/Ξ γενικής χρήσεως.
– Δ/Ξ μεταφοράς παραγώγων και αργού πετρελαίου.
– Δ/Ξ μεταφοράς συνδυασμένων φορτίων αργού
πετρελαίου και ξηρών φορτίων.
– Δ/Ξ μεταφοράς χύδην χημικών φορτίων.
Υπάρχουν και πολλοί άλλοι τύποι Δ/Ξ για μεταφορά άλλων υγρών φορτίων, τα οποία μεταφέρονται σε σχετικά μικρές ποσότητες π.χ. Molasses
Tanker, Alcohol Tanker, Water Tanker, Asphalt/
Bitumen Tanker, Fruit Juice Tanker, Latex Tanker,
CO2 Tanker, Oil and Asphalt Tanker, Caprolactam
Tanker κ.ά..
11.2 Γενική περιγραφή και συστήματα.
Στην παράγραφο αυτή γίνεται μία γενική περιγραφή και αναφορά των συστημάτων των παραπάνω κυριότερων τύπων Δ/Ξ με κριτήριο τον τύπο του
μεταφερόμενου φορτίου:
α) Δ/Ξ μεταφοράς αργού πετρελαίου (crude oil
carriers): ����������������������������������������
Στο σχήμα 11.2α παρουσιάζεται σχέδιο γε-

Σχ. 11.2α
Σχέδιο γενικής διατάξεως Δ/Ξ μεταφοράς αργού πετρελαίου.
1

 ημείο βρασμού ή ζέσεως (ΣΒ) (boiling point): ΣΒ είναι η θερμοκρασία στην οποία βράζει μια καθαρή υγρή ουσία και εξαρτάται
Σ
από την πίεση του αέρα που περιβάλλει το υγρό. Το ΣΒ δίνεται συνήθως σε ατμοσφαιρική πίεση. Αν το προϊόν σε μία θερμοκρασία
παρουσιάσει πίεση ατμού ίση με την ατμοσφαιρική πίεση, αυτή είναι το ΣΒ του.
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νικής διατάξεως του Δ/Ξ Suezmax DW 155.009 MT.
Το πλοίο διαθέτει 12 δεξαμενές φορτίου (cargo oil
tanks) ή 6 ομάδες δεξαμενών με δύο ζεύγη, η κάθε
ομάδα συνολικής χωρητικότητας 175.112 m3 και
δύο δεξαμενές (ένα ζεύγος) συγκεντρώσεως καταλοίπων (slop tanks) (βλ. παράγρ. 11.3, σελ. 165).
Διαθέτει σύστημα ερματισμού με 24 διαχωρισμένες
(ξεχωριστές) δεξαμενές θαλασσέρματος (segregated
ballast tanks), που βρίσκονται εξωτερικά από τις
δεξαμενές φορτίου ώστε να τις προστατεύουν (βλ.
παράγρ. 11.3, σελ. 165) και διπλό περίβλημα στον
πυθμένα. Εκτός της πρωραίας δεξαμενής ζυγοσταθμίσεως, δεν έχει άλλες δεξαμενές ασφαλείας πλώρα
από το μηχανοστάσιο. Διαθέτει επίσης τρεις κεντρόφυγες αντλίες φορτίου των 3.800 m3/h × 135 m T.H.
(βλ. παράγρ. 11.5, σελ. 168). Το αντλιοστάσιο (βλ.
παράγρ. 11.6, σελ. 172) βρίσκεται πρύμα από τις δεξαμενές συγκεντρώσεως καταλοίπων. Διαθέτει σύστημα πλύσεως COW (βλ. παράγρ. 12.2, σελ. 179),
μόνιμο σύστημα αδρανούς αερίου (α.α.) και σύστημα
εξαερισμού φορτίου με ανεξάρτητα ανακουφιστικά
επιστόμια πιέσεως/κενού.
–Π
 εριληπτική περιγραφή των συστημάτων
αδρανούς αερίου και εξαερισμού.
Μόνιμο σύστημα αδρανούς αερίου (Inert
gas system – IGS): Μια εγκατάσταση α.α. επεξεργάζεται τα καυσαέρια που παράγονται στο πλοίο με
ειδικό σύστημα επεξεργασίας ή παράγει η ίδια α.α.
με ανεξάρτητη γεννήτρια παραγωγής ή με εγκατάσταση αεροτουρμπίνας όταν διαθέτει αποτεφρωτή-

ρα. Μέσω ρυθμιστή πιέσεως το α.α. με ειδική γραμμή παροχής ή διανομής διοχετεύεται κατά μήκος του
καταστρώματος, και μέσω των διακλαδώσεων των
σωληνώσεων, προς τις δεξαμενές καταλοίπων και
προς κάθε δεξαμενή φορτίου (σχ. 11.2β). Σε κάθε
δεξαμενή υπάρχει επιστόμιο, το οποίο ανοίγει κατά
την παροχή και κλείνει όταν χρειάζεται να απομονωθεί η δεξαμενή ώστε να μειωθεί η πίεση του αερίου,
π.χ. όταν λαμβάνονται δείγματα από τη συγκεκριμένη δεξαμενή. Επίσης η παροχή διακόπτεται, όταν η
δεξαμενή χρειάζεται να καταστεί ελεύθερη αερίων,
προκειμένου να επιθεωρηθεί ή να γίνει σ’ αυτήν κάποια εργασία. Υπάρχει επί πλέον και ειδική γραμμή
που διοχετεύει τα αέρια προς την αντίστοιχη γραμμή
της ξηράς με κατάλληλη σύνδεση που καταλήγει στην
περιοχή των κεντρικών λήψεων (βλ. σελ. 173).
Στον σταθμό ελέγχου φορτίου (βλ. σελ. 174)
υπάρχει πίνακας ελέγχου παρακολουθήσεως καλής
λειτουργίας του συστήματος α.α.. Εκείνο που έχει σημασία στο σύστημα α.α. είναι να λειτουργεί καλά και
να συντηρείται σωστά, ώστε να προσφέρει πραγματικά την προστασία για την οποία είναι προορισμένο.
Το σύστημα α.α. είναι απαραίτητο σε οποιαδήποτε περίπτωση πλύσεως με crude oil. Ως αρχικό
και βασικό σύστημα σε Δ/Ξ χαρακτηρίζεται αυτό
που αφορά στα καυσαέρια, από την καπνοδόχο
των οποίων η χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο
5% προέρχεται από καλή καύση στους λέβητες. Για
να υπάρξει μια τέτοια ποιότητα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί «αυτόματη ρύθμιση». Το σύστημα ψύχει,
καθαρίζει και διοχετεύει τα καυσαέρια ως α.α. στις

Σχ. 11.2β
Σύστημα αδρανούς αερίου (απλουστευμένο).
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δεξαμενές του πλοίου ακολουθώντας εν συντομία
την παρακάτω διαδρομή, αλλά δεν απομακρύνει το
πλεονάζον οξυγόνο που περιέχουν: Η διαδρομή αρχίζει από το επιστόμιο εισαγωγής καυσαερίων, διοχετεύεται μέσα στον πύργο (πυργίσκο) της μονάδας
καθαρισμού (scrubber) (σχ. 11.2γ) και περνά από
τον αφυγραντήρα (de-mister) ο οποίος βρίσκεται
στο επάνω και πρωραίο μέρος του πύργου.
Κατόπιν το αέριο περνάει μέσα από τους ανεμιστήρες (blowers), που αναρροφούν και καταθλίβουν
τα καυσαέρια. Στη συνέχεια περνά από τους ρυθμιστές πιέσεως (pressure controllers) και τον αεροστεγή υδροθάλαμο καταστρώματος (deck water seal),
που είναι ανεπίστροφη δίοδος και ταυτόχρονα ψύχει
για δεύτερη φορά τα καυσαέρια και το ανεπίστροφο επιστόμιο λαδιού (non return valve) ως διπλή
ασφάλεια. Με ανοικτό το απομονωτικό επιστόμιο
καταστρώματος περνά και από το ανακουφιστικό
επιστόμιο πιέσεως/κενού με υγρό που ανακουφίζει
τη μονάδα σε περίπτωση υπερβολικής πιέσεως ή κενού. Με την κυρία γραμμή καταστρώματος και με
διακλαδωτικές γραμμές παροχής πραγματοποιείται
η παροχή του α.α. προς τις δεξαμενές φορτίου (σχ.
11.2β) και προς τις δεξαμενές καταλοίπων. Η κύρια
γραμμή είναι συνδεδεμένη με τις σωληνώσεις εξαερισμού. Η καρδιά του συστήματος α.α. είναι η μονάδα καθαρισμού (καθαριστήρας). Η συσκευή αυτή
(σχ. 11.2γ) περιλαμβάνει:
–Ε
 ισαγωγή καυσαερίων.
– Υδροφράκτη στο κάτω μέρος του πύργου που
ψύχει τα καυτά καυσαέρια, ο οποίος ενεργεί επίσης και σαν μηχανισμός ασφαλείας για να εμποδίζει τη ροή των ατμών υδρογονανθράκων προς
τα πίσω.
–Σ
 ωλήνα για εισαγωγή θάλασσας που ξεπλένει
τα καυσαέρια και τα ψύχει ακόμη περισσότερο
με νερό που ψεκάζεται από ακροφύσια που
βρίσκονται πιο πάνω στον πύργο.
–Α
 φυγραντήρα που απομακρύνει από τα καυσαέρια το παγιδευμένο νερό.
–Ε
 ξαγωγή καυσαερίων.
Από τα καυσαέρια αυτά έχουν απομακρυνθεί τα
ανεπιθύμητα αέρια και τα στερεά σωματίδια, παράλληλα έχουν κρυώσει, η θερμοκρασία τους έχει πέσει
σχεδόν στη θερμοκρασία της θάλασσας και διοχε1

τεύονται πλέον ως αδρανές αέριο (α.α.).
rgo ventΤο σύστημα εξαερισμού φορτίου (ca���������
ing system���������������������������������������
) είναι ανεξάρτητο από κάθε άλλο σύστημα και κατασκευασμένο με κάποιες παραδεκτές διατάξεις εξαερισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
Αρχών (π.χ. USCG, ISO κ.ά.), που περιλαμβάνουν
οπωσδήποτε τις προδιαγραφές που ορίζει η ΔΣ
SOLAS ’74, Ch. ΙΙ-2.
Καθώς το εύφλεκτο μείγμα των ατμών φορτίου
(αερίων υδρογονανθράκων) είναι βαρύτερο απ’ τον
ατμοσφαιρικό αέρα, υπό ορισμένες ευνοϊκές συνθήκες μπορεί να συγκεντρωθεί σε περιοχές του καταστρώματος, πάνω απ’ τις δεξαμενές φορτίου, μέσα
ή γύρω από το «κομοδέσιο» ή το μηχανοστάσιο. Για
να μην συμβεί αυτό, τα συστήματα εξαερισμού διευκολύνουν τη διασπορά των ατμών φορτίου στην
ατμόσφαιρα μακριά απ’ το κατάστρωμα του πλοίου
και συγχρόνως προστατεύουν τις δεξαμενές απ’ την
είσοδο νερού και φλόγας και λειτουργούν σύμφωνα
με τις ιδιομορφίες της κατασκευής τους.
Ανεξάρτητα ανακουφιστικά επιστόμια πιέσεως/κενού σε κάθε δεξαμενή φορτίου (individual
tank pressure/vacuum valves – P/V Valves) (σχ.
11.2δ). Για την προστασία των δεξαμενών φορτίου σε
αλλαγές πιέσεως στη δεξαμενή φορτίου, τα επιστόμια
πιέσεως/κενού (βαλβίδες πιέσεως/κενού) αποτελούν
τον πρώτο μηχανισμό προστασίας της κάθε δεξαμενής από την υπερπίεση1 (αύξηση της πιέσεως στη δεÁöõãñáíôÞñáò

ÅéóáãùãÞ
êáõóáåñßùí
ÅîáãùãÞ
êáõóáåñßùí

ÕäñïöñÜêôçò

ÅισáãùãÞ
θάλασσας

Σχ. 11.2γ
Μονάδα καθαρισμού καυσαερίων μηχανής (καθαριστήρας).

Η υπερπίεση (over-pressurisation) των δεξαμενών φορτίου ή έρματος προκαλείται από συμπίεση του χώρου πάνω από το φορτίο,
από ανεπαρκή ελευθέρωση των ατμών ή από υπερπλήρωση της δεξαμενής συνήθως κατά τον ερματισμό, τη φόρτωση ή την εσωτερική μεταφορά φορτίου ή έρματος.
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ξαμενή) ή την υποπίεση1 (κενό στη δεξαμενή). Είναι
σχεδιασμένα να επιτρέπουν τη ροή μικρών ποσοτήτων ατμών φορτίου από την ατμόσφαιρα της δεξαμενής, που δημιουργούνται από θερμικές μεταβολές
(διακυμάνσεις της θερμοκρασίας). Τα επιστόμια πιέσεως/κενού θα πρέπει να ενεργοποιούνται πριν από
το ασφαλιστικό στην κορυφή του πρωραίου ιστού
(mast vent riser) (σχ. 11.2ε). Το Mast riser θα τοποθετηθεί για να επιτρέψει σε μεγάλο όγκο ατμών να
διαφύγει κατά τη διάρκεια φορτώσεως, εκφορτώσεως και ερματισμού. Εκτός από το Mast riser υπάρχει
και ένας δεύτερος μηχανισμός προστασίας, το κοινό
ασφαλιστικό πιέσεως/κενού με υγρό (P/V breaker
with anti-freeze Glycol), το οποίο έχει ενσωματωθεί
στο σύστημα α.α.. Αυτό δεν προστατεύει ανεξάρτητες
δεξαμενές. Το P/V-breaker είναι συνδεδεμένο με
την κύρια γραμμή α.α. (σχ. 11.2β).
Τα συστήματα α.α. που φέρουν ανεξάρτητα ανακουφιστικά επιστόμια πιέσεως/κενού σε κάθε δεξαμενή φορτίου, σε περίπτωση βλάβης ως συσκευές
για δεύτερη προστασία μπορεί να διαθέτουν μηχανισμούς εξαερισμού πλήρους εκτονώσεως πιέσεως/
κενού (εξαεριστικά επιστόμια πιέσεως/κενού υψη-

λής ταχύτητας) (Full flow pressure/Vacuum Venting
Arrangements, High-velocity P/V relief valves). Οι
μηχανισμοί αυτοί χρησιμεύουν για την πλήρη εκτόνωση της πιέσεως ή υποπιέσεως, και την προστασία
από είσοδο φλόγας στη δεξαμενή.
Άλλες μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι οι αισθητήρες πιέσεως και τα συστήματα
συναγερμού (individual tank pressure monitoring
and high level alarm systems)���������������������
(σχ. 11.2στ). Τα συστήματα α.α. που φέρουν ανεξάρτητα επιστόμια σε
κάθε δεξαμενή φορτίου, φέρουν και ανεξάρτητους
για κάθε δεξαμενή αισθητήρες πιέσεως συνδεδεμένους με σύστημα συναγερμού υπερπιέσεως. Κατά
τη διάρκεια της φορτώσεως η πίεση στη δεξαμενή
παρακολουθείται στενά, γιατί υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του ρυθμού φορτώσεως και της πιέσεως
μέσα στη δεξαμενή. Είναι φανερό πως όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό του ρυθμού φορτώσεως, τόσο
υψηλότερη θα γίνει η πίεση μέσα στη δεξαμενή.
β) Δ/Ξ μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου
(product carriers): Στο σχήμα 11.2ζ παρουσιάζεται
σχέδιο γενικής διατάξεως πλοίου 46.999 MT με διπλό περίβλημα στις πλευρές και στον πυθμένα, σύμ-

Μηχανικό επιστόµιο
πιέσεως σε
ανοικτή θέση
Μηχανικό επιστόµιο
κενού σε ανοικτή θέση
Θέση
παρατηρήσεως

Ανώτερο (κύριο)
υδατοστεγανό κατάστρωµα
Ενεργοποίηση κατά τη
διάρκεια κύµατος πιέσεως

Ενεργοποίηση κατά τη
διάρκεια υποπιέσεως

Θέση
παρατηρήσεως

Σχ. 11.2δ
Αριστερά: Απλά επεξηγηματικά σχήματα των P/V Valves. Δεξιά: Φωτογραφία P/V Valves.
1

 υποπίεση (under-pressurisation) ή κενό των δεξαμενών φορτίου ή έρματος μπορεί να συμβεί από την παρεμπόδιση της εισόδου
Η
αδρανούς αερίου ή αέρα μέσα στη δεξαμενή κατά την εκφόρτωση του υγρού φορτίου και από άλλες αιτίες. Στα πολύ ψυχρά κλίματα
ο πάγος μπορεί να μπλοκάρει τον ανασχετήρα φλόγας (flame arrester) του Mast riser, τις σήτες των επιστομίων πιέσεως/κενού ή να
παγώσει το υγρό του ασφαλιστικού P/V Breaker. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνει αποστράγγιση υγρών στην κύρια γραμμή
του IG και στο Mastriser.
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φωνα με τις απαιτήσεις της ΔΣ MARPOL 73/78. Οι
δεξαμενές φορτίου χρησιμοποιούν το σύστημα διαχωρισμού, που επιτρέπει την ταυτόχρονη φόρτωση
τεσσάρων τύπων φορτίου. Αποτελεσματική φόρτωση και εκφόρτωση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας και ανεξάρτητο σύστημα αποστραγγίσεως. Αντλίες 4 sets × 1,000 m3/h × 120 m
T.H. (βλ. παράγρ. 11.5, σελ. 168). Ειδικά μέτρα
έχουν ληφθεί για διαρροή επικίνδυνων αερίων από
τις δεξαμενές φορτίου στους χώρους των διπυθμένων και του διπλού περιβλήματος. Στην περίπτωση
που θα υπάρξει διαρροή, ειδικές συσκευές αντιεκρηκτικότητας θα περιορίσουν τον κίνδυνο εκρήξεως.

γ) Δ/Ξ μεταφοράς συνδυασμένων φορτίων
πετρελαίου (παραγώγων και αργού πετρελαίου)
(product/oil carriers):����������������������������
Στο σχήμα 11.2η παρουσιάζεται σχέδιο γενικής διατάξεως πλοίου DW 106.000 MT.
Το πλοίο έχει σχεδιαστεί για να φορτώνει π.π. (νάφθα, καύσιμα αεριωθουμένων, βενζίνες, κεροζίνες
και πετρέλαιο ντίζελ), αλλά και αργό πετρέλαιο. Είναι
ικανό να φορτώσει και να μεταφέρει διαχωρισμένα
τρία διαφορετικά φορτία ταυτόχρονα και αυτό επιτυγχάνεται με διπλά επιστόμια φορτίου και ανεπτυγμένο
σύστημα σωληνώσεων (βλ. παράγρ. 11.4, σελ. 165).
Ο χειρισμός του φορτίου γίνεται με τρεις σειρές
αντλιών φορτίου κινούμενων με ατμοστροβίλους, η

Σχ. 11.2ε
Ασφαλιστικό στην κορυφή του πρωραίου ιστού.

Σχ. 11.2στ
Αισθητήρας πιέσεως και σύστημα συναγερμού.

Σχ. 11.2ζ
Σχέδιο γενικής διατάξεως Δ/Ξ μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου.
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κάθε μία απ’ τις οποίες έχει απόδοση 2.500 m3/h και
δική της διάταξη για αποστράγγιση (self-stripping),
μία αντλία αποστραγγίσεως και δύο σειρές αντλιών
έρματος (ballast pump) 1.500 m3/h, που λειτουργούν
με ηλεκτρικό ρεύμα. Διαθέτει δεξαμενές έρματος
εξωτερικά από τις δεξαμενές φορτίου και ένα αντλιοστάσιο πρύμα από τις δεξαμενές συγκεντρώσεως καταλοίπων. Ο χώρος του φορτίου χωρίζεται σε επτά
(7) διαμερίσματα με εγκάρσιες φρακτές και αποτε-

λείται από έξι (6) ζεύγη δεξαμενών φορτίου και ένα
(1) ζεύγος δεξαμενών συγκεντρώσεως καταλοίπων.
Κάθε δεξαμενή χωρίζεται σε δύο ξεχωριστές δεξαμενές με φρακτές κατά τον διαμήκη άξονα συμμετρίας, δημιουργώντας έτσι συνολικά 14 δεξαμενές.
Υπάρχει και μία ακόμα δεξαμενή για τα αποπλύματα
(residue tank). Διαθέτει επίσης σύστημα αδρανούς
αερίου, σύστημα πλύσεως COW κ.λπ..
δ) Δ/Ξ μεταφοράς συνδυασμένων φορτί-

Σχ. 11.2η
Σχέδιο γενικής διατάξεως Δ/Ξ για συνδυασμό μεταφοράς παραγώγων και αργού πετρελαίου.

Σχ. 11.2θ
Σχέδιο γενικής διατάξεως πλοίου ΟΒΟ.
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ων αργού πετρελαίου και ξηρών φορτίων ή
πλοία συνδυασμένων μεταφορών (combination
carriers), δηλαδή τα πλοία OBO (σχ. 11.2θ) και τα
Ο/Ο, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα Δ/Ξ:
Τα πλοία OBO (πλοία μεταλλευμάτων – ξηρών
φορτίων χύδην – πετρελαίου) (Οre/Βulk/Oil) έχουν
σχεδιαστεί για να μεταφέρουν το πλήρες νεκρό βάρος
τους, όταν είναι ναυλωμένα ως πλοία μεταφοράς μεταλλευμάτων (ore carriers) με βαριά φορτία Εμπλουτισμένων Μεταλλευμάτων (ΕΜ). Αυτά τα πλοία
έχουν επίσης σχεδιαστεί για να μεταφέρουν και άλλους τύπους ξηρών χύδην φορτίων, όπως σιτηρά και
άνθρακες. Τα κύτη φορτίου των παλαιοτέρων πλοίων
είχαν το πλάτος του πλοίου, με άνω πλευρικές δεξαμενές και διπύθμενα κεντρικά, ανεξάρτητα και απομονωμένα από τα πλευρικά (bottom hopper tanks), ενώ
σε μερικές περιπτώσεις είχαν και πλευρικές δεξαμενές
(wing tanks). Το φορτίο, υγρό ή ξηρό, μεταφερόταν
στα κύτη. Επιπροσθέτως, το πετρέλαιο μπορούσε να
μεταφερθεί σε ένα ή περισσότερα ζεύγη των άνω πλευρικών δεξαμενών, και αν είχαν πλευρικές δεξαμενές,
μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν και αυτές
για τη μεταφορά του. Ως δεξαμενές συγκεντρώσεως
καταλοίπων φορτίου χρησιμοποιούσαν συνήθως τις
τελευταίες πλευρικές δεξαμενές που βρίσκονταν πίσω
από τα κύτη. Για το θαλάσσερμα χρησιμοποιούσαν τα
hopper Tks (πάνω και κάτω) και μερικά DBTs που
ήταν σχεδιασμένα ως SBTs.
Στα νεότερα πλοία αυτού του τύπου οι πλευρικές δεξαμενές και τα DBTs χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για έρμα ή οι πλευρικές δεξαμενές δεν
χρησιμοποιούνται καθόλου και μένουν πάντα κενές
γύρω από τα κύτη-δεξαμενές για να τα προστατεύουν. Όπως και στα συμβατικά πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων, τα καλύμματα των κυτών είναι
ειδικά σχεδιασμένα να υφίστανται τις πιέσεις από
το υγρό φορτίο στο κύτος και να ανοίγουν σε δύο
τμήματα κυλιόμενα πάνω σε εγκάρσιες ράμπες στις
πλευρές (σχ. 11.2ι)· επίσης όταν κλείνουν πρέπει να
ασφαλίζονται με ειδικά συστήματα.
Το σύστημα σωληνώσεων βρίσκεται στο κατάστρωμα (σχ. 11.2ι), ενώ ο χειρισμός των αντλιών
πραγματοποιείται από υδραυλική μονάδα ισχύος,
που βρίσκεται μπροστά από τα ενδιαιτήματα, τα οποία
διαθέτουν ειδικό σύστημα αντλιών, όπου μία αντλία
εξυπηρετεί ένα κύτος (σχ. 11.2ια). Η κάθε αντλία
είναι προστατευμένη μέσα στις εγκάρσιες πτυχωτές
(κυματοειδείς) φρακτές, που χωρίζουν τα κύτη και
κάνουν απευθείας αναρρόφηση απ’ τον υδροσυλλέκτη του υγρού φορτίου, καθώς και αποστράγγιση.
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Σε ορισμένα ΟΒΟ οι γραμμές φορτίου περνούν
μέσα από τη σήραγγα (τουνέλι) (duct keel, pipe
tunnel).
Τα πλοία Ο/Ο (Oil/Ore) έχουν σχεδιαστεί για να
μεταφέρουν το πλήρες νεκρό βάρος τους όταν είναι
ναυλωμένα ως Δ/Ξ και όταν μεταφέρουν βαριά ΕΜ.
Συνήθως δεν είναι σχεδιασμένα για να μεταφέρουν
ελαφριά χύδην φορτία π.χ. σιτηρά. Με τις νέες απαιτήσεις των κανονισμών για τη μεταφορά πετρελαίου
(απαιτήσεις διπλού περιβλήματος), αυτά τα πλοία
έχουν πάψει πια να ναυπηγούνται, αλλά υπάρχουν
ακόμα κάποια. Στα πλοία αυτά τα βαριά ΕΜ μεταφέρονται στα κεντρικά κύτη, τα οποία είναι τετραγωνισμένα με λείες διαμήκεις φρακτές και καταλαμβάνουν το μισό του συνολικού πλάτους του πλοίου. Τα

Σχ. 11.2ι
Κατάστρωμα πλοίου ΟΒΟ και καλύμματα κυτών
κυλιόμενα στις πλευρές.

Σχ. 11.2ια
Αντλία βαθέος φρέατος σε πλοίο ΟΒΟ.
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κεντρικά κύτη έχουν πάντα από κάτω τα διπύθμενα.
Όταν μεταφέρουν πετρέλαιο, αυτό φορτώνεται στα
κεντρικά κύτη ξηρού φορτίου, αλλά και στις πλευρικές
δεξαμενές. Οι συμβατικές πλευρικές δεξαμενές ενσωματώνουν τους νομείς και τις λοιπές ενδυναμώσεις
του σκάφους. Τα καλύμματα των κυτών αποτελούνται
από ένα μόνο «κομμάτι» (panel) και ο τρόπος ασφαλίσεώς τους είναι παρόμοιος μ’ αυτόν των OBO. Όταν
διαθέτουν μία αντλία ανά κύτος, οι γραμμές φορτίου
περνούν μέσα απ’ τις πλευρικές δεξαμενές, ενώ οι
γραμμές έρματος περνούν μέσα από τα διπύθμενα.
Τα πλοία μεταφοράς συνδυασμένων φορτίων CAUSTIC SODA/
BULK CARRIERS�����������������������������������������������
δεν συμπεριλαμβάνονται στα Δ/Ξ. Μεταφέρουν χύδην ξηρά φορτία, όπως κάρβουνα, σιτηρά, μεταλλεύματα και άλλα
ειδικά φορτία, όπως αδρανή υλικά, βωξίτες, ασβεστόλιθους, D.R.I.
και αλουμίνα, ενώ επί πλέον έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν
καυστική σόδα ως υγρό φορτίο σε 3 από τα 7 κύτη τους, τα κύτη Nos
2, 4 και 6, τα οποία διαθέτουν καταδυόμενες αντλίες.

ε) Δ/Ξ μεταφοράς χύδην χημικών φορτίων (chemical tankers): Πρόκειται για Δ/Ξ-φορτηγά
πλοία, τα οποία κατασκευάστηκαν και χρησιμοποι-

ούνται στη μεταφορά χύδην υγρών προϊόντων που
αναφέρονται στον πίνακα του Κεφαλαίου 17 του
Διεθνούς Κώδικα για την Κατασκευή και τον Εξοπλισμό των Πλοίων που Μεταφέρουν Επικίνδυνα Χύδην
Χημικά Υγρά (International
�������������������������������������
Code for the Construction and Equipment of ships carrying Dangerous
Chemical in Bulk – IBC Code). Τέτοια υγρά προϊόντα
(φορτία) είναι: πετροχημικά, βαριά χημικά, χημικά
απόβλητα, φυτικά έλαια, μελάσσες, προϊόντα πίσσας
και άλλα φορτία π.χ. οινόπνευμα κ.λπ..
Το χημικό πλοίο (τύπου ΙΜΟ 2 και 3)1 DW 25.452
ΜΤ (σχ. 11.2ιβ) ναυπηγήθηκε για ποντοπόρο μεταφορά χημικών. Διαθέτει 26 διπλού περιβλήματος
ανοξείδωτες αναπόσπαστες δεξαμενές (integral tanks)
και δύο δεξαμενές συγκεντρώσεως καταλοίπων, συστήματα απομονώσεως φορτίου από το «κομοδέσιο»,
το μηχανοστάσιο, το πόσιμο νερό κ.λπ. με διαχωριστικά φρεάτια κ.λπ.. Κάθε δεξαμενή διαθέτει μία
καταδυόμενη αντλία (330 m3/h × 0,98 MPa × 16 sets
και 200 m3/h × 0,98 MPa × 12 sets) που κινείται με
υδραυλικό μοτέρ (παράγρ. 11.5, σελ. 168) και ξεχωριστό σύστημα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυ-

Σχ. 11.2ιβ
Σχέδιο γενικής διατάξεως πλοίου Δ/Ξ μεταφοράς χύδην χημικών φορτίων.
1

 πάρχουν 3 τύποι χημικών πλοίων με προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας.
Υ
α) Πλοίο τύπου 1 είναι το χημικό Δ/Ξ που προτίθεται να μεταφέρει προϊόντα (φορτία) που αναφέρονται στο κεφάλαιο 17 (π.χ. πολυκυκλικά αρωματικά, 1,2,3 -τριχλωροβενζένιο), τα οποία εγκυμονούν σοβαρότατους κινδύνους, περιβαλλοντικούς και ασφάλειας, και
απαιτούν μέγιστης ασφάλειας προστατευτικά μέτρα προκειμένου να αποκλειστεί η διαρροή τους. Το πλοίο τύπου 1 θα πρέπει να αντέξει
σε υποθετική ζημιά σε οποιοδήποτε σημείο του μήκους του.
β) Πλοίο τύπου 2 είναι το χημικό Δ/Ξ που προτίθεται να μεταφέρει προϊόντα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 17 (π.χ. καλαμποκέλαιο,
ελαιόλαδο), τα οποία εγκυμονούν πολύ σοβαρούς κινδύνους, περιβαλλοντικούς και ασφάλειας, και απαιτούν ισχυρά προστατευτικά μέτρα
για την αποφυγή διαρροής τους. Το πλοίο τύπου 2 που έχει μήκος πάνω από 150 m θα πρέπει να αντέξει σε υποθετική ζημιά σε οποιοδήποτε σημείο του μήκους του. Το πλοίο τύπου 2 που έχει μήκος 150 m ή μικρότερο υποτίθεται ότι θα πρέπει να αντέξει σε υποθετική
ζημιά σε οποιοδήποτε σημείο του μήκους του, εκτός και αν αυτή προκληθεί μεταξύ των φρακτών που ορίζουν το μηχανοστάσιο το οποίο
βρίσκεται στο πρυμναίο τμήμα του πλοίου.
γ) Πλοίο τύπου 3 είναι το χημικό Δ/Ξ που προτίθεται να μεταφέρει προϊόντα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 17 (π.χ. χλωροφόρμιο,
φωσφορικό οξύ), τα οποία εγκυμονούν αρκετά σοβαρούς κινδύνους, περιβαλλοντικούς και ασφάλειας, και έχουν λιγότερο ισχυρές
απαιτήσεις για την αύξηση της ικανότητας επιβιώσεως του σκάφους σε κατάσταση ζημιάς. Το πλοίο τύπου 3, που έχει μήκος πάνω από
225 m, θα πρέπει να αντέξει σε υποθετική ζημιά σε οποιοδήποτε σημείο του μήκους του. Το πλοίο τύπου 3 που έχει μήκος από 125 m
έως 225 m, θα πρέπει να αντέξει σε υποθετική ζημιά σε οποιοδήποτε σημείο του μήκους του, εκτός και αν αυτή προκληθεί μεταξύ των
φρακτών που ορίζουν το μηχανοστάσιο που βρίσκεται στο πρυμναίο τμήμα του πλοίου. Το πλοίο τύπου 3, που έχει μήκος κάτω από
125 m, θα πρέπει να αντέξει σε υποθετική ζημιά σε οποιοδήποτε σημείο του μήκους του, εκτός και αν αυτή προκληθεί στο μηχανοστάσιο που βρίσκεται στο πρυμναίο τμήμα του πλοίου. Ωστόσο, η ικανότητα να αντέξει την κατάκλυση στον χώρο του μηχανοστασίου θα
πρέπει να εκτιμηθεί από τη Αρχή της χώρας (της σημαίας που φέρει το πλοίο).
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βα. Οι αντλίες χειρίζονται από τον σταθμό ελέγχου
του πλοίου (σχ. 11.7α, σελ. 174). Το Δ/Ξ μεταφοράς
χύδην χημικών φορτίων διαθέτει σύστημα θερμάνσεως και ελέγχου της θερμοκρασίας του φορτίου (βλ.
παράγρ. 12.6, σελ. 186), σύστημα παραγωγής αζώτου (N2) (1.500 m3/h 95% N2) ως α.α., σύστημα εξαερισμού των κενών χώρων, σύστημα ανιχνεύσεως
ευφλέκτων ατμών, σύστημα συναγερμού και ειδικές
ηλεκτρικές απαιτήσεις (π.χ. αντιεκρηκτικά φώτα στο
κατάστρωμα).
11.3 Δεξαμενές.
Οι κυριότεροι τύποι δεξαμενών είναι οι εξής:
α) Ξεχωριστές δεξαμενές θαλασσέρματος
(Segregated ballast tanks – SBTs): Ο ΙΜΟ (κανονισμοί MARPOL 73/78) καθιέρωσε από το 1983 τις
SBTs, οι οποίες είναι δεξαμενές που προορίζονται
από την κατασκευή τους ειδικά για τη μεταφορά θαλασσέρματος. Οι Ξεχωριστές Δεξαμενές θαλασσέρματος βρισκόμενες στις πλευρές για προστασία των
δεξαμενών φορτίων (Protectively Located SBTs)
εξυπηρετούνται από εντελώς ανεξάρτητο σύστημα
αντλιών και σωληνώσεων, που δεν συνδέεται με το
σύστημα των γραμμών φορτίου ή των καυσίμων. Οι
δεξαμενές είναι κενές στο έμφορτο ταξίδι και γεμίζουν μόνο με θάλασσα στο άφορτο ταξίδι. Σκοπός
τους είναι η μείωση της πιθανότητας ρυπάνσεως της
θάλασσας κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ερματισμού και αφερματισμού. Επειδή βρίσκονται στις
πλευρές του πλοίου δεξιά και αριστερά των δεξαμενών φορτίου, προστατεύουν τις δεξαμενές φορτίου
σε περίπτωση ατυχήματος/συγκρούσεως. Η χωρητικότητά τους επιτρέπει στο πλοίο να ταξιδέψει με
ασφάλεια, χωρίς να καταφύγει στη χρησιμοποίηση
των δεξαμενών φορτίου για έρμα, πλην της περιπτώσεως εξαιρετικών δυσμενών καιρικών συνθηκών,
οπότε πιθανόν να χρειαστεί επί πλέον έρμα.
β) Δεξαμενές συγκεντρώσεως καταλοίπων
φορτίου (slop tanks): Πρόκειται για δεξαμενές ειδικά σχεδιασμένες για τη συλλογή των αποστραγγίσεων
ή των αποπλυμάτων δεξαμενών φορτίου και άλλων
μειγμάτων πετρελαίου (εκτός αν το πλοίο διαθέτει ξεχωριστή δεξαμενή για τα αποπλύματα), για να γίνει ο
διαχωρισμός πετρελαίου-νερού. Κάθε Δ/Ξ διαθέτει
μία ή δύο δεξαμενές συγκεντρώσεως καταλοίπων
σύμφωνα με κανονισμούς της MARPOL 73/78. Οι
δεξαμενές συγκεντρώσεως καταλοίπων είναι μικρότερες από τις δεξαμενές φορτίου και βρίσκονται πρύμα από αυτές.
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Όλα τα Δ/Ξ πάνω από 150 GT διαθέτουν δεξαμενές καταλοίπων
και συσκευές παρακολουθήσεως και ελέγχου (�������������������
Oil discharge monitoring and control system).

γ) Διαχωριστικά φρεάτια, στεγανά παραφράγματα, δεξαμενές ασφαλείας (cofferdams):
Πρόκειται για τον απομονωμένο χώρο (χώρος ασφαλείας) μεταξύ δύο συνεχόμενων χαλύβδινων φρακτών
ή καταστρωμάτων. Αυτός ο χώρος μένει συνήθως κενός ή σπανίως χρησιμοποιείται για θαλάσσερμα. Τα
διαχωριστικά φρεάτια χρησιμοποιούνται περισσότερο στα chemical tankers, όπου οι δεξαμενές πρέπει
να εξασφαλίσουν τη μη συμβατότητα των φορτίων
που μεταφέρουν.
δ) Δεξαμενές ζυγοσταθμίσεως (peaks): Η
πρωραία δεξαμενή ζυγοσταθμίσεως (Fore Peak
Tank – FPT) [(σε
�������������������������������������
ορισμένα πλοία χωρίζεται σε επάνω (Upper FP) και κάτω (Lower FP)] και η πρυμναία
δεξαμενή ζυγοσταθμίσεως (After Peak Tank – APT)
βρίσκονται κάτω από το ���������������������������
steering gear room���������
. Δεξαμενές ζυγοσταθμίσεως υπάρχουν σε όλα τα πλοία στην
πλώρη και στην πρύμη αντίστοιχα και ακολουθούν
το υδροδυναμικό σχήμα του σκάφους. Ως στεγανά
ασφαλείας, σε περίπτωση συγκρούσεως χρησιμοποιούνται ως διαχωριστικά φρεατίων για να προστατεύουν τους χώρους φορτίου. Χρησιμοποιούνται
όμως και για τη ζυγοστάθμιση του πλοίου, δηλαδή
για τη ρύθμιση της διαγωγής με την τοποθέτηση του
ανάλογου θαλασσέρματος.
ε) Βαθιές δεξαμενές (deep tanks): Βαθιές δεξαμενές στα Δ/Ξ και στα πλοία μεταφοράς χύδην
ξηρών φορτίων θεωρούνται συχνά οι στενές και βαθιές δεξαμενές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την
αποθήκευση καυσίμων του πλοίου.
11.4 Δίκτυα.
Οι διατάξεις του συστήματος σωληνώσεων (δίκτυο) στα Δ/Ξ μεταφοράς αργού πετρελαίου είναι
απλές σε σχέση με τους άλλους τύπους Δ/Ξ, δεν είναι
ίδιες όμως σε όλα τα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου. Τα κυριότερα συστήματα σωληνώσεων είναι:
α) Άμεσο ή απευθείας σύστημα δικτύου (direct pipeline system ή block pipeline system): ����
Πρόκειται για ένα απλό σύστημα σωληνώσεων που χρησιμοποιείται στα μικρότερα Δ/Ξ αργού πετρελαίου.
Το αντλιοστάσιο βρίσκεται πρύμα από τις δεξαμενές
φορτίου, οι οποίες απομονώνονται σε ομάδες τριών
ή τεσσάρων δεξαμενών (γκρουπαρισμένες δεξαμενές) ή αν δεν είναι πολλές, είναι ανεξάρτητες. Με
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ανάλογους συνδυασμούς των επιστομίων και τις κατάλληλες συνδέσεις, η κάθε αντλία φορτίου μπορεί
να εξυπηρετεί και άλλες δεξαμενές. Η αποστράγγιση
γίνεται συνήθως από τις ίδιες γραμμές, ενώ παλαιότερα γινόταν με ξεχωριστό δίκτυο.
Το άμεσο ή απ’ ευθείας σύστημα των κυρίων
γραμμών του δικτύου εξυπηρετεί ομάδες δεξαμενών
φορτίου και είναι ένα συμβατικό σύστημα σωληνώσεων που χρησιμοποιήθηκε από τον Β′ Παγκόσμιο
Πόλεμο και έπειτα.
Ένα σχέδιο που δείχνει το απευθείας σύστημα ως
παράδειγμα δίδεται πολύ απλοποιημένο με δύο μόνο
αντλίες χωρίς το ξεχωριστό δίχτυο αποστραγγίσεως
και χωρίς επιστόμια (σχ. 11.4α). Γενικά το άμεσο
σύστημα είναι το πιο απλό, επειδή χρησιμοποιεί τα
λιγότερα επιστόμια από τα άλλα συστήματα. Αντλεί
το φορτίο απ’ ευθείας από τη δεξαμενή και έτσι μειώνεται η τριβή και επιταχύνεται ο ρυθμός εκφορτώσεως, ενώ συγχρόνως είναι πιο αποτελεσματικό στην
αναρρόφηση.
Το μικρό πλοίο του παραδείγματος διαθέτει 15
δεξαμενές φορτίου (5 κεντρικές, 5 πλευρικές αριστερές και 5 πλευρικές δεξιές) και δύο κεντρόφυγες
αντλίες φορτίου. Κάθε αντλία εξυπηρετεί μία ομάδα
δεξαμενών. Η αντλία Νο 2 αριστερά εξυπηρετεί τις
κεντρικές δεξαμενές Νο 1, Νο 2 και Νο 3, αλλά και
τις αντίστοιχες πλευρικές τους. Η αντλία Νο 1 δεξιά
εξυπηρετεί τις Νο 4 και Νο 5 κεντρικές δεξαμενές και
τις αντίστοιχες πλευρικές τους. Η απ’ ευθείας γραμμή
της αντλίας Νο 1 συγκοινωνεί (συνδέεται) εντός της
κεντρικής δεξαμενής Νο 3 με την απ’ ευθείας γραμμή
της αντλίας Νο 2. Το πλοίο μπορεί να φορτώσει/εκφορτώσει μέχρι δύο διαφορετικά φορτία χωρίς κίνδυνο αναμείξεώς τους. Είναι φανερό πως είναι πιο
οικονομικό ως κατασκευή από το σύστημα απλού δακτυλίου, αν και δεν είναι τόσο ευέλικτο όσο το τελευταίο και τόσο εύκολο στον καθαρισμό των γραμμών.
Περιγράφοντας συνοπτικά το δίκτυο «direct
�������������
pipe-

line system»�������������������������������������
ανεξάρτητων δεξαμενών φορτίου θα λέγαμε ότι σε ένα μικρό Δ/Ξ παραγώγων που διαθέτει
μόνο τέσσερεις δεξαμενές φορτίου, αλλά και τέσσερεις μεγάλες αντλίες φορτίου, οι αντλίες Νο 1 (δεξιά)
και Νο 2 με απευθείας γραμμές συγκοινωνούν μεταξύ τους στη δεξαμενή Νο 1, την οποία εξυπηρετούν.
Η αντλία Νο 3 με απευθείας γραμμή συνδέεται με
τη γραμμή της αντλίας Νο 2 στη δεξαμενή Νο 2. Η
αντλία Νο 4 με απευθείας γραμμή συνδέεται με τη
γραμμή της αντλίας Νο 3 στη δεξαμενή Νο 3. Η δεξαμενή Νο 4 μπροστά από τις δεξαμενές συγκεντρώσεως καταλοίπων εξυπηρετείται απ’ όλες τις αντλίες. Η
κάθε αντλία με τους κατάλληλους συνδυασμούς των
συνδέσεων του δικτύου και των πολλών επιστομίων
(masters, crossovers και άλλων στο αντλιοστάσιο)
μπορεί να εξυπηρετήσει και τις άλλες δεξαμενές. Έτσι
το πλοίο μπορεί να φορτώσει/εκφορτώσει μέχρι τέσσερα φορτία με ευχέρεια και να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα.
���������������
flow sysβ) Σύστημα ελεύθερης ροής (free
tem): Στα μεγάλα Δ/Ξ μεταφοράς αργού (VLCCs
και ULCSs), επειδή συνήθως μεταφέρουν έναν τύπο
φορτίου προς έναν παραλήπτη, εφαρμόζεται το πιο
οικονομικό σύστημα σωληνώσεων, που είναι το σύστημα ελεύθερης ροής σε συνδυασμό μ’ ένα απλό
σύστημα δακτυλίου (σχ. 11.4β).
Το σύστημα αυτό εξυπηρετεί τη φόρτωση ενός
μόνο τύπου φορτίου. Χρησιμοποιείται στη φορτοεκφόρτωση, επιτρέπει την τελική αποστράγγιση και βοηθά τη διαδικασία πλύσεως των δεξαμενών φορτίου
με αργό πετρέλαιο. Η φόρτωση πραγματοποιείται
και με τις κάθετες προς τις δεξαμενές φορτίου γραμμές (drop lines). Με το σύστημα ελεύθερης ροής οι
δεξαμενές συνδέονται μεταξύ τους με επιστόμια-πόρτες (συρταρωτά επιστόμια), που αποτελούν μέρος
της φρακτής ή που είναι τοποθετημένα σ’ ένα μικρό
τμήμα σωλήνα που διαπερνά τη φρακτή. Τοποθετούνται στο κάτω μέρος της φρακτής, ένα στη διαμήκη
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(α)

Διάταξη των γραµµών φορτίου στο αντλιοστάσιο

(β)

Διάταξη των γραµµών φορτίου στις δεξαµενές φορτίου

Σχ. 11.4β
Σύστημα ελεύθερης ροής σε συνδυασμό με ένα απλό σύστημα μονού δακτυλίου. (α) Δίκτυο επί του καταστρώματος.
(β) Δίκτυο στον πυθμένα των δεξαμενών φορτίου και τα συρταρωτά επιστόμια. Αριστερά στο διάγραμμα του καταστρώματος
και στο διάγραμμα του πυθμένα είναι το διάγραμμα του αντλιοστασίου.

φρακτή κάθε πλευρικής δεξαμενής και τουλάχιστον
δύο σε κάθε εγκάρσια φρακτή κάθε δεξαμενής.
Στις πρυμναίες δεξαμενές τοποθετούνται περισσότερα από δύο επιστόμια. Όταν ανοίγουν, επιτρέπουν
τη ροή του φορτίου, το όποιο φτάνει με τη βαρύτητα
στην τελευταία κεντρική δεξαμενή, όπου υπάρχουν
αναρροφήσεις μεγάλης διαμέτρου για κάθε αντλία
φορτίου. Για να υπάρχει ροή, η διαγωγή του πλοίου
θα πρέπει να είναι όσο χρειάζεται με την πρύμη (stern
trim), προκειμένου να εκφορτώσει με σταθερό ρυθμό και χωρίς καθυστέρηση. Το σύστημα δακτυλίου
επιτρέπει στις δεξαμενές που βρίσκονται πλώρα να
εκφορτώνονται πρώτες, έτσι ώστε να έρθει το πλοίο
με την πρύμη.
γ) Σύστημα διπλού δακτυλίου (double ring
main system): Πρόκειται
����������������������������������
για ένα σύστημα πιο λειτουργικό, αλλά πιο ακριβό στην κατασκευή του, με
περισσότερες γραμμές και επιστόμια σε σχέση με το
απλό σύστημα δακτυλίου (ring main system), αφού
υπάρχει ένας ακόμα περιφερειακός δακτύλιος εξωτερικά του μονού. Ο εξωτερικός δακτύλιος εξυπηρετεί τις πλευρικές δεξαμενές και συνδέεται και με τον
κεντρικό δακτύλιο.
δ) Σύστημα δικτύων πλοίων παραγώγων και
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συνδυασμού: Το σύστημα ελεύθερης ροής δεν θα
μπορούσε να εφαρμοστεί σ’ ένα χημικό Δ/Ξ ή σε
ένα Δ/Ξ παραγώγων πετρελαίου ή συνδυασμού, που
φορτώνει περισσότερα από ένα φορτία. Τα πλοία αυτά
διαθέτουν συνήθως ανεξάρτητες για κάθε δεξαμενή
κεντρόφυγες καταδυόμενες αντλίες ή αντλίες βαθέων
φρεάτων. Αν δεν διαθέτουν τέτοιες αντλίες, θα υπάρχει και πάλι ξεχωριστή αντλία στο αντλιοστάσιο και
ανάλογο δίκτυο σωληνώσεων στον πυθμένα των δεξαμενών, ώστε κάθε κεντρική δεξαμενή (ή μαζί με τις
πλευρικές της, αν υπάρχουν) να είναι ανεξάρτητη. Τα
πιο παλιά πλοία διέθεταν τρία αντλιοστάσια και καθένα εξυπηρετούσε διαφορετική ομάδα δεξαμενών.
11.4.1 Διευθέτηση και χρήση των σωληνώσεων καταστρώματος.
Το σύστημα σωληνώσεως στα Δ/Ξ είναι το βασικότερο στοιχείο στον χειρισμό του φορτίου. Παρατηρώντας τις κύριες γραμμές φορτίου (σωληνώσεις
φορτίου) (cargo pipe lines), οι οποίες ξεκινούν από
τις κεντρικές λήψεις (manifolds), δηλαδή το σημείο
όπου αυτές ενώνονται με τις γραμμές της ξηράς
μέσω των ευκάμπτων σωλήνων φορτίου (μάνικες)
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(cargo hoses) ή των μεταλλικών βραχιόνων φορτίου
(metal arms, loading arms), θα διαπιστωθεί πως για
να φθάσουν στις δεξαμενές φορτίου όπου τερματίζουν και στις οποίες διοχετεύουν το φορτίο κατά τη
φόρτωση, ακολουθούν δύο «δρόμους»:
α) Από τις κεντρικές λήψεις, οι σωληνώσεις καταστρώματος (deck lines) κατευθύνονται προς το αντλιοστάσιο και είναι ορατές απ’ έξω, μέχρι να μπουν σ’
αυτό και συνεχίζουν προς τα κάτω μέχρι το επίπεδο
του πυθμένα του αντλιοστασίου και από εκεί διακλαδίζονται προς όλες τις δεξαμενές φορτίου και ονομάζονται γραμμές φορτίου δεξαμενών (tank lines), και
β) από τις κεντρικές λήψεις, οι σωληνώσεις καταστρώματος σε κάποια σημεία συνδέονται με άλλες
γραμμές (διακλαδώσεις), οι οποίες πέφτουν/κατεβαίνουν από το κατάστρωμα κάθετα προς τον πυθμένα
των δεξαμενών φορτίου και ενώνονται με τις γραμμές
φορτίου των δεξαμενών (ονομάζονται drop lines). Μ’
αυτόν τον τρόπο αν είναι ανοικτά τα επιστόμια drop
lines (drop valves) (επιστόμια που υπάρχουν στις
διακλαδώσεις αυτές), και κλειστά αυτά που απομονώνουν τη ροή τους προς το αντλιοστάσιο, το φορτίο
φθάνει απ’ ευθείας στις δεξαμενές φορτίου χωρίς να
περάσει από τον χώρο του αντλιοστασίου (απ’ ευθείας φόρτωση). Τέτοιες γραμμές υπάρχουν και στο δίκτυο του αντλιοστασίου και χρησιμοποιούνται για την
επανακυκλοφορία του φορτίου.
11.4.2 Δ
 ιευθέτηση και χρήση των σωληνώσεων αποστραγγίσεως (stripping lines).
Τα παλαιότερα αλλά και μερικά νέα Δ/Ξ διαθέτουν ένα ανεξάρτητο σύστημα σωληνώσεων απο������������������������������������
system) �����������������
μικρότερης διαμέστραγγίσεως (stripping
τρου από το σύστημα των σωληνώσεων φορτίου στον
πυθμένα των δεξαμενών, για την αποστράγγιση των
τελευταίων τόνων φορτίου ή των αποπλυμάτων που
συγκεντρώνονται κατά την πλύση των δεξαμενών με
νερό ή με αργό πετρέλαιο. Στην εκφόρτωση μένουν
μικρές ποσότητες στις δεξαμενές (σε ύψος λίγο πάνω
από την αναρρόφηση), οι οποίες δεν είναι δυνατόν ή
δεν είναι εύκολο να αντληθούν μέσω των μεγάλων
αναρροφήσεων των γραμμών φορτίου και των μεγάλων κεντρόφυγων αντλιών φορτίου. Χρειάζονται
επομένως μικρότερες σε διάμετρο αναρροφήσεις και
σωλήνες, καθώς και κατάλληλες γι’ αυτήν τη δουλειά
αντλίες (π.χ. παλινδρομικές ή τζιφάρια).
Για λόγους οικονομίας το σύστημα αποστραγγίσεως συνδυάστηκε με το κυρίως σύστημα σωληνώσεων φορτίου, το οποίο στην κατάληξή του σε κάθε
δεξαμενή χωρίζεται σε δύο άκρα, την κυρίως κατά-
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ληξη με τη μεγάλη και ίση με τη διάμετρο της γραμμής φορτίου αναρρόφηση και το ανάλογο επιστόμιο, και σε μία μικρότερης διαμέτρου διακλάδωση
με το ανάλογο επιστόμιο αποστραγγίσεως (stripping
suction valve). Επειδή και οι μικρές διακλαδώσεις
αποστραγγίσεως εξυπηρετούνται από κεντρόφυγες
αντλίες, είναι φανερό πως το σύστημα αυτό θα μειονεκτεί έναντι του ξεχωριστού συστήματος αποστραγγίσεως. Οι κεντρόφυγες αντλίες δεν είναι κατάλληλες να καταθλίβουν τις μικρές ποσότητες φορτίου
προς την ξηρά γιατί αυτό θα έπαιρνε χρόνο, αλλά
και γιατί θα δημιουργούσαν υδραυλική σφύρα και
άλλα προβλήματα. Γι’ αυτούς τους λόγους η αντλία
με κατάλληλους χειρισμούς διοχετεύει το φορτίο
στις δεξαμενές συγκεντρώσεως καταλοίπων και από
εκεί άλλη αντλία φορτίου το στέλνει στην ξηρά. Αν
βεβαίως χρησιμοποιηθούν συστήματα που ρυθμίζουν την ικανότητα αντλήσεως και την αποβολή του
αέρα από τις φυγόκεντρες αντλίες, ή εξασφαλίζεται
η αποστράγγιση των δεξαμενών προς τις δεξαμενές
συγκεντρώσεως καταλοίπων με τζιφάρια, τότε δεν
χρειάζονται ξεχωριστές γραμμές και αντλίες.
11.5 Αντλίες.
Υπάρχουν πολλοί τύποι αντλιών φορτίου για Δ/Ξ.
Παρακάτω περιγράφονται οι κυριότεροι τύποι αντλιών, εκτός αυτών που χρησιμοποιούν τα υγραεριοφόρα. Όλες οι αντλίες φορτίου αναρροφούν το υγρό
φορτίο από το στόμιο εισόδου, που είναι ενωμένο
μ’ έναν σωλήνα (γραμμή) (suction pipe) του συστήματος των γραμμών φορτίου. Ο σωλήνας αυτός
καταλήγει στη δεξαμενή του φορτίου, όπου υπάρχει
η αναρρόφηση και ένα τοπικό επιστόμιο. Το φορτίο
από την αντλία καταθλίβεται με πίεση από μία άλλη
χοάνη καταθλίψεως (discharge), η οποία είναι ενωμένη με άλλο σωλήνα (άλλη γραμμή) (delivery pipe)
του συστήματος γραμμών φορτίου, που καταλήγει
στα επιστόμια πολλαπλής συνδέσεως καταστρώματος
(κεντρικές λήψεις). Ο μηχανισμός που δημιουργεί
την αναρρόφηση βρίσκεται μέσα σε ένα κέλυφος
(casing) και δίνει το όνομά του στις αντλίες, π.χ. φυγοκεντρικές (ονομάζονται και κεντρόφυγες) αντλίες,
παλινδρομικές αντλίες, γραναζωτές αντλίες. Η κίνηση του μηχανισμού γίνεται υδραυλικά ή με ατμό ή
με ηλεκτρισμό ή με συνδυασμό αυτών. Κάθε αντλία
έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της και
ανάλογα μ’ αυτά επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί για
την ανάλογη εργασία.
Η ικανότητα (capacity) των αντλιών μετρείται
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με τον ρυθμό ροής (flow rate) σε κυβικά μέτρα ανά
ώρα (m3/h) και με την παρεχόμενη πίεση (head) στη
γραμμή παροχής σε μέτρα (Total Head in m), π.χ.
3.800 m3/h × 135 m Τ.Η. (ή head). Η πίεση μπορεί
να δίδεται και σε bar. Παράδειγμα: Αν το υγρό είναι νερό πυκνότητας 1.000 kg/m3 και η στάθμη του
υγρού (head, Η) 100 m, το μανόμετρο πιέσεως (pm)
κατά την άντληση θα δείχνει:
pm = ρ × g × H = (1.000 kg/m3 × 9,81 m/s2 × 100 m)
ή
pm = 981.000 Pa = 981 kPa
ή
pm = 9,81 bars
1) Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των φυγοκεντρικών αντλιών (centrifugal pumps, rotodynamic pumps).
Οι φυγοκεντρικές αντλίες (σχ. 11.5α) έχουν πολλά πλεονεκτήματα και γι’ αυτό χρησιμοποιούνται ως
κύριες αντλίες φορτίου στα Δ/Ξ. Μια φυγοκεντρική
αντλία δεν αντλεί πάντοτε τον ίδιο όγκο. Όσο μεγαλύτερο είναι το βάθος από το οποίο αντλεί, τόσο μικρότερη είναι η ροή από την αντλία. Επίσης, όταν αντλεί
φορτίο και αντιμετωπίζει αυξημένη πίεση, τόσο λιγότερο φορτίο θα αντλεί.
Χρησιμοποιούν ένα (ή περισσότερα) περιστρεφόμενο στροφείο (impeller), που αποτελεί το κύριο
μέρος της αντλίας, προκειμένου να αυξήσει την πίεση
του υγρού, το οποίο εισέρχεται στην αντλία κατά μήκος ή κοντά στον περιστρεφόμενο άξονα (άτρακτος)
(shaft). Η περιστροφή του στροφείου στροβιλίζει το
υγρό όπως αυτό περνά από το «μάτι» του στροφείου
(κέντρο) και μεταξύ των πτερυγίων (πτερωτή) του
στροφείου και του σπειροειδούς κελύφους (περίβλημα, σαλίγκαρος). Από την πτερωτή το υγρό φεύγει
υπό την επίδραση της φυγόκεντρης δυνάμεως και
ωθείται προς τη χοάνη καταθλίψεως. Η διατομή του
αγωγού του περιβλήματος είναι τέτοια, ώστε ελαττώνει προοδευτικά την ταχύτητα κινήσεως του υγρού και
η κινητική του ενέργεια μετατρέπεται σε στατική πίεση. Η ελάττωση αυτή της ταχύτητας του υγρού μετά
την έξοδο απ’ την πτερωτή της αντλίας είναι απαραίτητη, για να αποφευχθούν οι απώλειες λόγω τριβών.
Οι φυγοκεντρικές αντλίες είναι κινητικές αντλίες
(kinetic pumps) και αυξάνουν την κινητική ενέργεια
του υγρού, δουλεύουν δηλαδή με την αρχή της μετατροπής της κινητικής ενέργειας ενός ρέοντος υγρού
(ταχύτητα πιέσεως) σε στατική πίεση. Στην ίδια ομάδα των κινητικών αντλιών ανήκουν και τα τζιφάρια,
αν και έχουν διαφορετική αρχή λειτουργίας από τις
φυγοκεντρικές αντλίες.
Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των φυγοκεντρι-
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κών αντλιών είναι ότι μπορούν να εκφορτώσουν
περισσότερο φορτίο σε λιγότερο χρόνο με σταθερή
ροή, χωρίς κραδασμούς και μεγάλο θόρυβο, αν βέβαια δουλεύουν σωστά. Δεν δημιουργούν υδραυλική
σφύρα (βλ. παράγρ. 12.5, σελ. 185), αν ο χειρισμός
τους είναι σωστός. Οι φυγοκεντρικές αντλίες με κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα είναι αξιόπιστες και δεν
θέλουν μεγάλη συντήρηση. Τοποθετούνται στο αντλιοστάσιο. Αν ο άξονας είναι οριζόντιος, για λόγους
ασφαλείας η μηχανή που δίνει κίνηση, συνήθως με
ατμοστρόβιλο, βρίσκεται στο μηχανοστάσιο. Οι άξονες των φυγοκεντρικών αντλιών για το φορτίο που
δίνουν κίνηση στις αντλίες περνάνε από τη φρακτή
που χωρίζει το αντλιοστάσιο από το μηχανοστάσιο
μέσω στεγανών κολάρων. Οι αντλίες διαθέτουν φίλτρα και διαχωριστήρες αερίων που αποβάλλουν τον
αέρα πριν αντλήσουν το υγρό.
2) Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των παλινδρομικών αντλιών (reciprocating pumps).
Οι παλινδρομικές αντλίες (σχ. 11.5β) είναι
απλές στη λειτουργία τους και στον χειρισμό τους.
Καταθλίβουν με αργή ροή, ενώ είναι πολύ αποτεΠτερύγια στροφείου
(πτερωτή)
Κατάθλιψη

Άξονας
(άτρακτος)
Αναρρόφηση

Κέλυφος
(περίβληµα,
σαλίγκαρος)

Σχ. 11.5α
Φυγοκεντρική αντλία.
Βαλβίδα καταθλίψεως
Κέλυφος (χιτώνιο)

Έξοδος
(κατάθλιψη)

Βάκτρο
Υδρέµβολο
Δακτύλιοι
στεγανότητας

Είσοδος
(αναρρόφηση)

Βαλβίδα αναρροφήσεως

Σχ. 11.5β
Τρόπος λειτουργίας παλινδρομικής αντλίας.
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λεσματικές σε αναρρόφηση. Είναι ιδανικές για την
αποστράγγιση του φορτίου των αποπλυμάτων κ.λπ.,
γιατί δεν σταματά η λειτουργία τους. Υπάρχουν διάφοροι τύποι παλινδρομικών αντλιών, αλλά αυτός
που χρησιμοποιούν (ή χρησιμοποιούσαν) τα Δ/Ξ
λειτουργεί με έμβολα που παλινδρομούν κατακόρυφα και κινούνται με ατμό. Το υγρό αναρροφάται από
το κενό που δημιουργεί το υδρέμβολο (piston) και
εισέρχεται στον υδροκύλινδρο μέσω μίας βαλβίδας
αναρροφήσεως (εισόδου) (suction valve). Το υγρό
πιέζεται από το υδρέμβολο για να εξέλθει μέσω της
βαλβίδας καταθλίψεως (discharge valve). Ακόμα και
αν το φορτίο είναι χαμηλότερα από τη φλάντζα της
αναρροφήσεως, οι παλινδρομικές αντλίες θα εξακολουθούν να τραβάνε με αυξημένη ταχύτητα παλινδρομήσεως και λιγότερο φορτίο. Επειδή όμως μ’
αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατόν να καταθλίβουν
ικανοποιητικά, θα μπορούσαν να δουλέψουν δύο
μαζί σε συνδυασμό, δηλαδή η μία για αναρρόφηση
και η άλλη για κατάθλιψη.
3) Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των γραναζωτών αντλιών (κοχλιωτές αντλίες) (screw pumps
heavy duty).
Οι γραναζωτές αντλίες (σχ. 11.5γ), οι οποίες συνήθως λαμβάνουν κίνηση από ηλεκτροκινητήρες,
είναι περιστροφικές και παρέχουν συνεχή ροή φορτίου. Ανήκουν στην ίδια ομάδα [αντλίες εκτοπίσεως
(displacement pumps)] με τις παλινδρομικές και τις
περιστροφικές αντλίες που εκτοπίζουν το υγρό, μειώνοντας τον όγκο της αντλίας. Αποτελούνται από δύο ή

Περιστρεφόµενος
ρότορας

Στάτορας
(ακίνητος
κοχλίας)
Κέλυφος
ρότορα
Έξοδος
(κατάθλιψη)

Αναρρόφηση

Κέλυφος
ρότορα

Σχ. 11.5γ
Τύπος γραναζωτής αντλίας.
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Στάτορας
(ακίνητος
κοχλίας)

περισσότερα γρανάζια για να μεταφέρουν τα υψηλού
ή και χαμηλού ιξώδους υγρά κατά μήκος του άξονά
τους. Το γρανάζι που κινείται ονομάζεται ρότορας. Το
γρανάζι που μένει ακίνητο ονομάζεται στάτορας. Τα
γρανάζια είναι ρυθμισμένα για να μεταφέρουν έναν
συγκεκριμένο όγκο υγρού με σταθερή ροή. Η ικανότητα αντλήσεως εξαρτάται από τις διαστάσεις της επιφάνειας των γραναζιών της αντλίας και την ταχύτητα
περιστροφής του ρότορα (άξονα της αντλίας), αφού
κάθε περιστροφή μπορεί να καταθλίψει έναν συγκεκριμένο όγκο υγρού. Στα υψηλού ιξώδους υγρά οι
αντλίες αυτές λειτουργούν με μειωμένες στροφές.
Στον συγκεκριμένο τύπο αντλίας υπάρχει κέλυφος
που περικλείει τον ρότορα και τον στάτορα και εξωτερικό στεγανό κέλυφος της αντλίας. Το εξωτερικό κέλυφος φέρει τις φλάντζες, στις οποίες τοποθετούνται
οι σωλήνες εισαγωγής και εξαγωγής.
Για να δουλεύουν ικανοποιητικά οι γραναζωτές
αντλίες, θα πρέπει κάθε ρότορας να στρέφει με ταχύτητα που να επιτρέπει στο διάκενο μεταξύ των γραναζιών να είναι γεμάτο με εγκλωβισμένο υγρό. Η λειτουργία μιας γραναζωτής αντλίας είναι αθόρυβη και
άρα ο θόρυβος και η μειωμένη ταχύτητα ροής είναι
ενδεικτικά ελαττωματικής λειτουργίας. Ένα ακόμα
πλεονέκτημά τους είναι πως δεν παρουσιάζουν κραδασμούς κατά τη λειτουργία τους. Το μειονέκτημά
τους είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται σε φορτία
που έχουν λιπαντικές ικανότητες. Χρησιμοποιούνται
ως αντλίες φορτίου στα Δ/Ξ που μεταφέρουν φυτικά
έλαια, φυτικά και ζωικά λίπη, λιπαντικά, μελάσες και
άλλα παρόμοια φορτία. Μερικά Δ/Ξ έχουν μικρές
γραναζωτές αντλίες στο κυρίως κατάστρωμα για την
άντληση των καταλοίπων πετρελαίου στην ξηρά.
4) Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και η χρήση των τζιφαριών (εκχυτήρες) (eductors).
Τα τζιφάρια (σχ. 11.5δ) δεν παθαίνουν εύκολα
ζημιές, δεν χρειάζονται φίλτρα, δεν σταματάει η λειτουργία τους με αναρρόφηση αέρα και δεν έχουν
πολύπλοκο μηχανισμό. Χρησιμοποιούνται στα Δ/Ξ
για την αποστράγγιση των δεξαμενών, για την άντληση των νερών πλύσεως, για να ενισχύσουν κάποια
αναρρόφηση μίας άλλης αντλίας κ.λπ., αλλά και
στα φορτηγά ξηρού φορτίου, π.χ. για άντληση των
υδροσυλλεκτών και των φρεατίων αλύσεων αγκυρών (στρίτσων), για πλύσιμο των κυτών με ειδικό
«κανονάκι» κ.λπ..
Ο σχεδιασμός των τζιφαριών και οι διαστάσεις
τους (μήκη Α, Β, C και διάμετροι συνδέσεων D, E,
F) (σχ. 11.5δ) εξαρτώνται από τον σκοπό που εξυ-
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πηρετούν και την εταιρεία κατασκευής, η αρχή λειτουργίας τους όμως είναι πάντα η ίδια.
Τα τζιφάρια αποτελούνται από ένα συγκλίνον
ακροσωλήνιο στο ένα άκρο του κυρίου σώματός τους
(θάλαμος αναρροφήσεως). O θάλαμος αναρροφήσεως με το ειδικά διαμορφωμένο σχήμα του τζιφαριού μοιάζει με σιφόνι (δοχείο εκτοξεύσεως).
Το σιφόνι αποτελεί την καρδιά του τζιφαριού. Τα
τζιφάρια εκμεταλλεύονται την κινητική ενέργεια ενός
υγρού (κινητήριο υγρό), ώστε να δημιουργήσουν ροή
σε ένα άλλο που είναι στάσιμο. Η ενέργεια που δημιουργεί η πίεση του κινούμενου υγρού μετατρέπεται
από το συγκλίνον ακροσωλήνιο σε ενέργεια ταχύτητας (όπως είναι γνωστό από τη φυσική, όταν στενεύει
ο σωλήνας μέσα στον οποίο ρέει ένα υγρό, το υγρό
στην περιοχή εκείνη αποκτά μεγαλύτερη ταχύτητα).
Σε κάθε τζιφάρι υπάρχουν τρεις συνδέσεις αναλόγων διαστάσεων μ’ αυτό:
α) Η κινητήρια σύνδεση ή παροχή κινήσεως (motive connection),�������������������������������
όπου με το συγκλίνον ακροσωλήνιο δημιουργείται η ισχύς του τζιφαριού, δηλαδή η
αύξηση της ταχύτητας του κινούμενου υγρού.
β) Η σύνδεση αναρροφήσεως (suction connection)��������������������������������������������
, όπου λαμβάνει χώρα η επίδραση της αντλήσεως τη στιγμή που το κινητήριο υγρό το οποίο εισχωρεί στον θάλαμο αναρροφήσεως περνά με υψηλή
ταχύτητα ροής διά μέσου του θαλάμου αναρροφήσεως και παρασύρει το στάσιμο υγρό (που θέλομε να
αντλήσομε) απ’ το ανοικτό επιστόμιο αποστραγγίσεως
(stripping valve), και
γ) η σύνδεση εκροής ή κατάθλιψη (discharge connection), όπου μέρος της κινητικής ενέργειας του
κινητήριου υγρού που ρέει με υψηλή πίεση μεταδίδεται στο υγρό που αναρροφάται και επιτρέπει στα
αναμεμειγμένα υγρά, τα οποία θα πρέπει να είναι
ίδια (όταν δεν πρέπει το ένα να βλάψει το άλλο με
την ανάμειξή τους), να φεύγουν με μία μέση πίεση
προς το άλλο άκρο του σωλήνα (εκροή, κατάθλιψη)
στη γραμμή καταθλίψεως.
Ο μηχανισμός του τζιφαριού έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα σε περιοχές που είναι δύσκολο να
χρησιμοποιηθεί αντλία (π.χ. σε σημεία όπου μία ηλεκτρική αντλία θα δημιουργούσε κίνδυνο). Επί πλέον
χρησιμεύει ιδιαίτερα και σε περιπτώσεις που είναι
δυνατόν να αντλούνται ακαθαρσίες και να φράζουν
συχνά τα φίλτρα μίας κοινής αντλίας, όπως στην πλύση των δεξαμενών και γενικά στην αποστράγγιση.
Η χρήση τζιφαριών στην πλύση δεξαμενών με
αργό πετρέλαιο (COW) γίνεται ως εξής: Με αντλία
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D κινητήρια σύνδεση ή παροχή κινήσεως (κινητήριο υγρό),
E σύνδεση αναρροφήσεως (υγρό αποστραγγίσεως),
F σύνδεση εκροής ή κατάθλιψη (μείγμα εκροής)

Σχ. 11.5δ
Τζιφάρι.

διοχετεύεται από δεξαμενή συγκεντρώσεως καταλοίπων προς τα τζιφάρια «καθαρό» αργό (από το
φορτίο). Η μικρή χωρητικότητα αυτών των δεξαμενών δεν αποτελεί πρόβλημα στη συγκέντρωση των
υγρών πλύσεως, γιατί το κινητήριο υγρό προέρχεται από αυτές τις δεξαμενές και όχι από άλλη. Η
ποσότητα του φορτίου στη δεξαμενή αυτή θα αυξάνεται μόνο με τα υγρά της πλύσεως, όπως αυτά θα
συγκεντρώνονται εκεί. Το αργό ως κινητήριο υγρό
αντλεί με τα τζιφάρια τα υγρά από την πλύση των
δεξαμενών φορτίου και στη συνέχεια επιστρέφει στη
δεξαμενή συγκεντρώσεως καταλοίπων. Η δεξαμενή
συγκεντρώσεως καταλοίπων θα πρέπει να έχει τη
διπλάσια ποσότητα αργού απ’ αυτήν που παρέχουν
από τη δεξαμενή τα μηχανήματα πλύσεως.
Ένας άλλος τύπος αντλιών είναι οι περιστροφικές αντλίες (rotary
pumps), οι οποίες ανήκουν στις αντλίες εκτοπίσεως (displacement
pumps) και παίρνουν περιστροφική κίνηση από ηλεκτροκινητήρα.
Αποτελούνται όπως όλες οι αντλίες από το κέλυφος, μέσα στο οποίο
περιστρέφεται ένας έκκεντρος μεταλλικός κύλινδρος με πτερύγια και
όπως αυτά περνούν από την εισαγωγή παγιδεύουν το υγρό, το οποίο,
όπως το περιστρέφει, το περνά από τον στενό κάτω χώρο του κελύφους, δημιουργείται ροή και εξέρχεται προς τη γραμμή καταθλίψεως
του συστήματος γραμμών φορτίου. Δεν χρησιμοποιούνται πολύ στα
Δ/Ξ, διότι έχουν φθορές και σταματάει η λειτουργία τους.

5) Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των αντλιών αποστραγγίσεως (stripping pumps).
Στις περιγραφές των παραπάνω αντλιών έχει ήδη
γίνει αναφορά στα χαρακτηριστικά λειτουργίας των
αντλιών αποστραγγίσεως. Ως αντλίες αποστραγγίσεως χρησιμοποιούνται αυτές που έχουν το πλεονέκτημα να μην σταματάει η λειτουργία τους και να μην
παθαίνουν εύκολα ζημιές από αέρα ή πιθανά σκουπίδια που θα αναρροφήσουν. Επομένως οι καταλληλότερες αντλίες αποστραγγίσεως είναι οι παλινδρομικές, τα τζιφάρια αλλά και οι φυγοκεντρικές αντλίες
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φορτίου με αυτόματα συστήματα, τα οποία τις μετατρέπουν σε αυτοτροφοδοτούμενες (self-primed units)
για αποτελεσματική αποστράγγιση.
6) Άλλες ανεξάρτητες αντλίες.
Παλαιότερα τα Δ/Ξ δεν διέθεταν διπύθμενα. Τα
διπύθμενα επέτρεψαν την κατασκευή φρεατίων αποστραγγίσεως, στα οποία καταλήγουν τα υγρά. Έτσι τα
Δ/Ξ που μεταφέρουν χημικά ή προϊόντα πετρελαίου,
τα υγραεριοφόρα, αλλά ακόμα και τα πετρελαιοφόρα μεταφοράς αργού πετρελαίου και άλλα πλοία,
όπως τα τύπου caustic soda/bulk carriers, τα OBOs,
χρησιμοποιούν ως κύριες αντλίες φορτίου και αποστραγγίσεως ανεξάρτητες για κάθε δεξαμενή φορτίου καταδυόμενες αντλίες με κινητήρα και αντλία
μαζί (submerged cargo pumps) (σχ. 11.5ε) ή αντλίες
βαθέων φρεάτων (deepwell pumps), κεντρόφυγες
υποβρύχιες αντλίες με κατακόρυφο άξονα και τον
κινητήρα στο κατάστρωμα.

Σχ. 11.5ε
Καταδυόμενη αντλία φορτίου σε χημικό Δ/Ξ.

Σε ορισμένα πλοία, όπως τα υγραεριοφόρα, τοποθετούνται δύο καταδυόμενες αντλίες φορτίου σε
κάθε δεξαμενή και μία ακόμα μικρότερη για την
αποστράγγιση, η ικανότητα της οποίας είναι συνήθως 50 m3/h. Άλλες αντλίες βαθέων φρεάτων διαθέτουν ειδική γραμμή, ώστε να είναι αποτελεσματικές
και στην αποστράγγιση του φορτίου, αλλά και των
αποπλυμάτων.
Τις αντλίες βαθέων φρεάτων και σε ειδικές περιπτώσεις τις καταδυόμενες αντλίες συνδράμουν ενισχυτικές (booster pumps), που είναι κεντρόφυγες με
μεγάλη ικανότητα καταθλίψεως και έτσι προωθούν
το φορτίο προς τις δεξαμενές της ξηράς.
Οι αντλίες που βρίσκονται μέσα σε κάθε δεξαμενή, εξασφαλίζουν τον εύκολο διαχωρισμό των φορ-
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τίων, την ασφάλεια του πλοίου και του περιβάλλοντος, δεν χρειάζονται αντλιοστάσια και επί πλέον όλο
το σύστημα σωληνώσεων κ.λπ. που χρησιμοποιούν
είναι ορατό, αφού βρίσκεται στο κυρίως κατάστρωμα. Η παρακολούθηση των συστημάτων γίνεται με
ηλεκτρονική διάταξη.
Αν δεν υπάρχει υδροσυλλέκτης και απαιτείται
πλήρης αποστράγγιση, αφού προετοιμαστεί η δεξαμενή και έχουν ληφθεί αυστηρώς όλα τα μέτρα ασφαλείας, το πλήρωμα φορώντας SCBA (υποσημείωση
1, σελ. 221), μπορεί να μπει και να τοποθετήσει τη
μάνικα φορητής αντλίας, π.χ. αεραντλίας, κοντά στην
αναρρόφηση της κύριας αντλίας φορτίου ώστε να
βοηθήσει.
11.6 Αντλιοστάσιο (pumproom).
Πολλά από τα πλοία μεταφοράς παραγώγων πετρελαίου και συνδυασμού, αλλά και τα πλοία μεταφοράς αργού δεν έχουν αντλιοστάσιο με την έννοια
των συμβατικών αντλιοστασίων, που έχουν μέσα τις
αντλίες και χειρίζονται απ’ τον αντλιωρό (pumpman).
Αυτό συμβαίνει γιατί είναι εφοδιασμένα με μόνιμες
αντλίες βαθέων φρεάτων ή καταδυόμενες αντλίες
φορτίου, μία ή δύο μέσα σε κάθε δεξαμενή, ενώ
τα αντλιοστάσιά τους, αν δεν έχουν τις ενισχυτικές
αντλίες, έχουν μόνο σωληνώσεις και επιστόμια. Στις
μέρες μας, στα περισσότερα Δ/Ξ οι χειρισμοί των
αντλιών γίνονται από τον Σταθμό Ελέγχου Φορτίου
(Cargo Control Room – CCR), όπου από τους πίνακες ελέγχονται τα διάφορα συστήματα φορτίου, έρματος, αδρανούς αερίου, πλύσεως κ.λπ..
Η κατασκευή και η διαρρύθμιση των αντλιοστασίων δεν είναι ίδια σε όλα τα Δ/Ξ. Τα πλοία μεταφοράς
αργού πετρελαίου διέθεταν ένα μόνο αντλιοστάσιο
πίσω απ’ τις δεξαμενές και μπροστά απ’ το μηχανοστάσιο (σχ. 11.6α). Το αντλιοστάσιο χωρίζεται απ’
το μηχανοστάσιο και τις δεξαμενές με τη φρακτή του
μηχανοστασίου και του αντλιοστασίου αντίστοιχα. Το
αντλιοστάσιο σχεδόν πάντα καταλαμβάνει κατά το
εγκάρσιο όλο το πλάτος του πλοίου και κατακόρυφα
όλο το βάθος του πλοίου (στα υγραεριοφόρα βρίσκε-

Αντλιοστάσιο

Σχ. 11.6α
Θέση αντλιοστασίου σε Δ/Ξ.
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ται επί του καταστρώματος). Σκάλες (όχι κάθετες,
διότι απαγορεύονται) οδηγούν από το πάνω διαμέρισμα του αντλιοστασίου στο κατάστρωμα, μέχρι το
επίπεδο του πυθμένα του αντλιοστασίου. Οι σκάλες
πρέπει να έχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα (ρέλια)
και ποτέ δεν πρέπει να παρεμποδίζονται. Ενδιάμεσα
οι σκάλες χωρίζονται σε επίπεδα από πλατφόρμες.
Σ’ ένα συμβατικό αντλιοστάσιο τα δίκτυα σωληνώσεων εξαρτώνται από τα φορτία που μεταφέρει το
πλοίο, τον τύπο του δικτύου, το μέγεθος του πλοίου
και τον εξοπλισμό του σε αντλίες, αλλά σε γενικές
γραμμές η γενική διάταξη είναι παρόμοια. Οι κύριες γραμμές φορτίου συνδέονται στο αντλιοστάσιο
μεταξύ τους με περισσότερες από μία διακλαδώσεις
και στη συνέχεια καταλήγουν στις αντλίες φορτίου.
Οι αντλίες καταθλίβουν το φορτίο από άλλη έξοδο
(σωληνώσεις καταθλίψεως). Οι σωληνώσεις καταθλίψεως κατευθύνονται προς το κατάστρωμα με
κατακόρυφους σωλήνες. Σε κάποιο σημείο υπάρχουν περισσότερες από μία διατάξεις σωληνώσεων
(εγκάρσιες σωλήνες), που συνδέουν τις γραμμές, οι
οποίες όμως με ειδικά επιστόμια ανεξαρτητοποιούνται πάλι και συνεχίζουν προς το κατάστρωμα δεξιά
και αριστερά στις πλευρές του πλοίου και στις κεντρικές λήψεις (σχ. 11.6β).
Με άλλες διακλαδώσεις σωληνώσεων οι γραμμές φορτίου κατεβαίνουν και πάλι κατακόρυφα προς
το αντλιοστάσιο και συνδέονται με τις γραμμές που
κατευθύνονται προς τη θάλασσα (υπό την ίσαλο) δεξιά και αριστερά του πλοίου μέσω των επιστομίων
θαλάσσης αντλιοστασίου, αλλά και με τις γραμμές
φορτίου στον πυθμένα των δεξαμενών και τις μεταξύ
τους συνδέσεις. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις με άλλες γραμμές που συνδέονται με το σύστημα γραμμών
φορτίου. Σε κάθε σύνδεση υπάρχουν επιστόμια. Τα
επιστόμια και οι διακλαδώσεις σωληνώσεων έχουν
ως σκοπό να υπάρχει δυνατότητα όλων των πιθανών

Σχ. 11.6β
Κεντρικές λήψεις.
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συνδυασμών παρεκτροπής της ροής του φορτίου με
χρησιμοποίηση όλων των γραμμών για όλες τις δεξαμενές, τις κεντρικές λήψεις και τη θάλασσα, σε περίπτωση που χρειαστεί.
Επίσης στο αντλιοστάσιο βρίσκονται τα τζιφάρια
(βλ. παράγρ. 11.5, σελ. 168) αποστραγγίσεως έρματος και φορτίου και η αντλία αποστραγγίσεως φορτίου, που συνδέονται με το σύστημα αποστραγγίσεως,
και άλλες γραμμές που συνδέονται με τις δεξαμενές
συγκεντρώσεως καταλοίπων φορτίου. Επίσης βρίσκεται και η ανεξάρτητη αντλία θαλασσέρματος και
ξεχωριστό δίκτυο, που συνδέεται με τις δεξαμενές
θαλασσέρματος και τη γραμμή πλύσεως καταστρώματος. Αν και τα επιστόμια στα σύγχρονα Δ/Ξ χειρίζονται απ’ τον σταθμό ελέγχου φορτίου ηλεκτροϋδραυλικά, όπως και οι αντλίες, υπάρχουν μέσα στο
αντλιοστάσιο επιστόμια που κλείνουν χειροκίνητα
σε περίπτωση ανάγκης (emergency shut)������������
. Στο αντλιοστάσιο υπάρχουν και διατάξεις αποστραγγίσεως
σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή από τις αντλίες φορτίου, που χειρίζονται έξω απ’ αυτό. Υπάρχει
επίσης και το δίκτυο του μόνιμου συστήματος πυροσβέσεως CO2, όπως ορίζει η ΔΣ SOLAS ’74/’78,
όπως τροποποιήθηκε, Κανονισμός II-2 (Protection
of cargo pump-rooms in tankers).
Το αντλιοστάσιο έχει δικό του ανεξάρτητο σύστημα αερισμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η καθαρή και ασφαλής ατμόσφαιρα μέσα σ’ αυτό. Έχει
επίσης Σύστημα που διαθέτει Κάμερα και Τηλέφωνο
(���������������������������������������������
Camera and Telephone Call Devices������������
– CCTV) πιστοποιημένου πυρίμαχου τύπου. Κανείς δεν πρέπει
να κατεβαίνει στο αντλιοστάσιο αν δεν είναι εξουσιοδοτημένος. Ο αντλιωρός ή ο υποπλοίαρχος δεν
πρέπει ποτέ να κατεβαίνει στο αντλιοστάσιο αν δεν
υπάρχει κάποιος στην πάνω πλατφόρμα ώστε να επιτηρεί και να βοηθήσει σε περίπτωση ανάγκης. Αυτός
που θα κατέβει πρέπει να φέρει προστατευτικό ιματισμό. Προβλέπονται διατάξεις μέσα στο αντλιοστάσιο,
ώστε να είναι δυνατή η ανύψωση τραυματισμένου
από την πλατφόρμα του πυθμένα του αντλιοστασίου
μέχρι την επάνω πλατφόρμα καταστρώματος.
Στο αντλιοστάσιο είναι συγκεντρωμένες οι περισσότερες σωληνώσεις απ’ όλα τα άλλα μέρη του Δ/Ξ και μία διαρροή πτητικού
προϊόντος από οποιοδήποτε μέρος του συστήματος των σωληνώσεων είναι σίγουρο πως θα οδηγήσει αμέσως σε εύφλεκτη
ή τοξική ατμόσφαιρα. Στο αντλιοστάσιο επίσης υπάρχει μεγάλος αριθμός πιθανών πηγών αναφλέξεως, γι’ αυτό θα πρέπει
να υπάρχει σωστός προγραμματισμός με επιθεωρήσεις, σωστή
συντήρηση της κατασκευής και αυστηρή παρακολούθηση χωρίς
παραλήψεις (βλ. ISGOTT).
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11.7 Επιστόμια.
Στα Δ/Ξ τα επιστόμια (διακόπτες, βάνες) (valves)
είναι πολλά, αφού το φορτίο φορτώνεται μέσω σωληνώσεων και δεν είναι ορατό όπως στα φορτηγά
πλοία. Προκειμένου να βεβαιωθεί ο υπεύθυνος πως
το φορτίο ακολουθεί τη σωστή πορεία στη φόρτωση ή στην εκφόρτωση, μια αξιόπιστη μέθοδος είναι
η μακροσκοπική επιθεώρηση του συστήματος των
γραμμών και των επιστομίων, ώστε να έχει πλήρη
εικόνα, τόσο από τη μελέτη των σχεδίων όσο και
από την επιθεώρηση της πραγματικής του διατάξεως.
Στην παρούσα παράγραφο γίνεται μια σύντομη περιγραφή των κυριότερων επιστομίων.
Τα επιστόμια ανήκουν συνήθως στο πεδίο ευθύνης του Α′ Μηχανικού και η καλή λειτουργία τους
έχει πολύ μεγάλη σημασία. Παλαιότερα τα βολάν
των επιστομίων των δεξαμενών φορτίου βρίσκονταν
στο κατάστρωμα και ανοιγόκλειναν χειροκίνητα, συνδεδεμένα με μηχανικό τρόπο, δηλαδή με μεταλλικές
βέργες και συνδέσεις (σταυρούς). Σήμερα ο χειρισμός των επιστομίων δεξαμενών, των αντλιοστασίων και των κεντρικών λήψεων στα περισσότερα Δ/Ξ
γίνεται υδραυλικά εξ αποστάσεως από τον Σταθμό
Ελέγχου Φορτίου (Cargo Control Room – CCR) (σχ.
11.7α), ενώ στα επιστόμια υπάρχει υδραυλικός μηχανισμός (actuator) που τα ενεργοποιεί.
Σε ένα Δ/Ξ υπάρχουν διάφορα είδη επιστομίων
ανάλογα με τον τύπο κατασκευής τους (σχ. 11.7β) για
τον έλεγχο της ροής του υγρού φορτίου, του αδρανούς αερίου, του εξαερισμού κ.λπ.. Τα πιο κοινά επιστόμια που χρησιμοποιούνται στα Δ/Ξ είναι τα επιστόμια τύπου πεταλούδας (butterfly valves) τα οποία
βρίσκονται σε όλα τα συστήματα χειρισμού φορτίου.
Επίσης από τα κυριότερα επιστόμια είναι τα επιστόμια
με σύρτες (gate valves), που συνήθως χρησιμοποιούνται στο σύστημα P/V, τα επιστόμια διακοπής (globe
valves) (με στρογγυλό δίσκο στο κάτω μέρος του
άξονα περιστροφής), τα αυτόματα επιστόμια (check
valves) (ανεπίστροφο επιστόμιο με πίρο στο πίσω μέρος) (τα check valves και τα butterfly valves μπορεί να
δημιουργήσουν υδραυλική σφύρα) και τα επιστόμια
με ολισθαίνουσα θυρίδα-σύρτη (sluice/sliding ή slide
gate) (ειδικού σχεδιασμού συρταρωτά επιστόμια που
τοποθετούνται στις φρακτές των VLCCs και ULCCs,
όπου το φορτίο ρέει με την βαρύτητα) κ.λπ..
Ως προς τον σκοπό που εξυπηρετούν τα κυριότερα επιστόμια φορτίου είναι τα:
α) Επιστόμια συνδέσεως γραμμών (crossover
valves): Η κάθε μία απ’ τις κύριες γραμμές φορτίου
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στον πυθμένα των δεξαμενών εξυπηρετεί μία δεξαμενή ή ομάδα δεξαμενών φορτίου. Συνδέονται όμως
και μεταξύ τους με μικρά τμήματα σωληνώσεων (cross

Σχ. 11.7α
Σταθμός Ελέγχου Φορτίου (CCR).

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχ. 11.7β
Έιδη επιστομίων: (α) τύπου πεταλούδας,
(β) επιστόμιο με σύρτες, (γ) επιστόμιο διακοπής,
(δ) επιστόμιο με ελισθαίνουσα θυρίδα-σύρτη.
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over lines����������������������������������������
), προκειμένου να πραγματοποιούνται διάφοροι συνδυασμοί και να εξυπηρετούν έτσι τη διευθέτηση των διαφόρων τύπων φορτίου ή για άλλους
λόγους που θα διευκολύνουν τη φορτοεκφόρτωση.
Σε καθένα απ’ αυτά τα μικρά τμήματα που ενώνουν
τις κυρίες γραμμές φορτίου υπάρχουν επιστόμια που
ονομάζονται επιστόμια συνδέσεως γραμμών και είναι
συνήθως διπλά για ασφάλεια και πλήρη απομόνωση. Τέτοια επιστόμια υπάρχουν και στη διάταξη των
γραμμών καταστρώματος (σχ. 11.7γ).
β) Επιστόμια παρεκτροπής ή παρακάμψεως
(By–passes): Δεν υπάρχουν ειδικά επιστόμια για
παρεκτροπή της ροής του φορτίου, αλλά η διάταξη του συστήματος γραμμών φορτίου επιτρέπει με
κατάλληλο συνδυασμό επιστομίων την παράκαμψη
ενός τμήματος που έχει πρόβλημα (π.χ. μία τρύπα
σε κάποια γραμμή). Για την αλλαγή διευθύνσεως της
ροής του φορτίου μέσω μίας άλλης διακλαδώσεως
(ή διακλαδώσεων) που επιλέγεται, χειρίζονται καΔεξαµενή Νο.8c

Δεξαµενή Νο.7c

Δεξαµενή Νο.6c

ταλλήλως και τα ανάλογα επιστόμια που θα επιτρέψουν τη δίοδο του φορτίου προς ή από τη δεξαμενή,
για την οποία προορίζεται το φορτίο. Τα επιστόμια
αυτά ονομάζονται επιστόμια παρεκτροπής.
γ) Κύρια επιστόμια γραμμών φορτίου στις
φρακτές (bulkhead master valves ή line master
valves): Συνήθως οι κύριες γραμμές φορτίου στον
πυθμένα των δεξαμενών δεν εξυπηρετούν μία μόνο
δεξαμενή. Καθώς η κάθε μία απ’ τις γραμμές αυτές
κατευθύνεται απ’ το αντλιοστάσιο προς την πλώρη,
διακλαδίζεται προς τις δεξαμενές φορτίου και εξυπηρετεί περισσότερες από μία δεξαμενές. Οι γραμμές
καθώς διέρχονται από τις εγκάρσιες φρακτές (transverse bulkheads), οι οποίες χωρίζουν τις δεξαμενές
φορτίου, πριν από κάθε φρακτή απομονώνονται από
τις δεξαμενές που βρίσκονται πλώρα από τη συγκεκριμένη φρακτή με δύο συνήθως μαζί επιστόμια, τα
οποία ονομάζονται κύρια επιστόμια γραμμών φορτίου. Κύρια επιστόμια γραμμών φορτίου (line master
Δεξαµενή Νο.5c

Δεξαµενή Νο.4c

Δεξαµενή Νο.3c

Κύριο επιστόµιο γραµµών φορτίου (Line master valve)
Επιστόµιο καθέτων γραµµών (Drop valve)
Επιστόµιο συνδέσεως γραµµών (Crossover valve)
Επιστόµιο κεντρικών λήψεων (Manifold valve)
Επιστόµιο γραµµών αποστραγγίσεως (Stripper line valve)

Σχ. 11.7γ
Επιστόμια συνδέσεως γραμμών στο σύστημα σωληνώσεως καταστρώματος.
Διακρίνονται επίσης τα κύρια επιστόμια γραμμών φορτίου και τα επιστόμια κεντρικών λήψεων.
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valves) σε ορισμένες διατάξεις δικτύων μπορεί να
βρίσκονται και στο αντλιοστάσιο (σχ. 11.7δ) αλλά
και στο κατάστρωμα.
δ) Επιστόμια αναρροφήσεως δεξαμενής
φορτίου (tank suction valves) ή απλά επιστόμια
δεξαμενής (tank valves): Πρόκειται για τα τελευταία
επιστόμια στην κατάληξη κάθε γραμμής φορτίου μέσα
στις δεξαμενές (σχ. 11.7δ), γιατί επιτρέπουν την αναρρόφηση του φορτίου απ’ τη δεξαμενή ή διακόπτουν τη
ροή του προς αυτή. Αν η ίδια γραμμή διακλαδίζεται με
μικρότερης διαμέτρου γραμμή για την αποστράγγιση,
θα υπάρχει εκτός από το επιστόμιο της καταλήξεως
της κύριας αναρροφήσεως και ένα ακόμα επιστόμιο
για την κατάληξη της γραμμής αποστραγγίσεως. Αν
η γραμμή αποστραγγίσεως είναι ξεχωριστή, το επιστόμιο αναρροφήσεως της γραμμής αποστραγγίσεως
(stripping valves) θα βρίσκεται σ’ αυτήν.
ε) Επιστόμια κεντρικών λήψεων (manifold
valves, block valves) (σχ. 11.7ε): Ονομάζονται οι
πολλαπλές συνδέσεις (manifold) των άκρων των
γραμμών φορτίου του πλοίου, που βρίσκονται δεξιά
και αριστερά περί τη μέση του καταστρώματος. Αυτά

Αντλιοστάσιο

ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΥΘΜΕΝΑ
(Bottom lines)
Κύρια γραµµή (Main line)
Γραµµή αποστραγγίσεως (Stripper line)

Δεξαµενή Νο.8c

τα επιστόμια είναι τα τελευταία που επιτρέπουν τη
ροή του φορτίου από το πλοίο προς τη στεριά ή προς
άλλο πλοίο, και αντίστροφα και τα πρώτα επιστόμια
του πλοίου που επιτρέπουν τη ροή του φορτίου από
τη στεριά προς το πλοίο. Αριθμούνται από πλώρα
προς τα πρύμα π.χ. 1,2,3,4,5 και συνδέουν τις γραμμές φορτίου, τις γραμμές πυθμένα (bottom lines) και
τις αντλίες που φέρουν την ίδια αρίθμηση. Ο αριθμός
των γραμμών που καταλήγει στις κεντρικές λήψεις είναι ανάλογος με την κατασκευή και τα φορτία που μεταφέρει το πλοίο. Συνήθως, ο αριθμός των γραμμών
καταδεικνύει και τη δυνατότητα του πλοίου στην φορτοεκφόρτωση διαφορετικών ειδών φορτίου π.χ. αν
το πλοίο διαθέτει 5 manifolds, έχει τη δυνατότητα να
εκφορτώσει αλλά και να φορτώσει από ένα έως πέντε
διαφορετικά είδη φορτίου. Στα σύγχρονα πλοία όλα
τα επιστόμια των manifolds ανοιγοκλείνουν με πίεση υδραυλικού υγρού, που παρέχεται από αντλία, η
οποία ενεργοποιείται από την κίνηση του αντίστοιχου
μοχλού ή διακόπτη στον σταθμό ελέγχου φορτίου.
Κάθε νέο Δ/Ξ που φέρει SBTs ή διαθέτει σύστημα
COW συμμορφώνεται με τις παρακάτω απαιτήσεις:

Δεξαµενή Νο.7c

Επιστόµιο δεξαµενης (Tank valve)
Κύριο επιστόµιο γραµµών φορτίου στις φρακτές (Bulkhead master valve)

Σχ. 11.7δ
Επιστόμια αναρροφήσεως δεξαμενής φορτίου και ξεχωριστή γραμμή και επιστόμια αποστραγγίσεως.
Διακρίνονται και τα κύρια επιστόμια γραμμών φορτίου στις φρακτές.
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–Ο
 ι γραμμές φορτίου είναι έτσι σχεδιασμένες
και κατασκευασμένες, ώστε να περιορίζουν την
κράτηση πετρελαίου στο ελάχιστο, και
–π
 αρέχονται μέσα αποστραγγίσεως όλων των
αντλιών φορτίου και όλων των γραμμών φορτίου μετά το πέρας της εκφορτώσεως, όπου απαιτείται, με τη σύνδεση κάποιου μηχανισμού αποστραγγίσεως του πλοίου. Το φορτίο που αντλείται από τις γραμμές και τις αντλίες μπορεί να εκ-

φορτωθεί στη στεριά ή σε δεξαμενή φορτίου ή
σε δεξαμενή συγκεντρώσεως καταλοίπων. Για
την εκφόρτωση στη στεριά προβλέπονται ειδικές γραμμές μικρής διαμέτρου που συνδέονται
με τις γραμμές εξωτερικά (outboard), δηλαδή
μετά από τα επιστόμια των κεντρικών λήψεων
(σχ. 11.7στ).
στ) Επιστόμια αναρροφήσεως θαλάσσης
ή εξαγωγής (sea suction inlet valves ή discharge
type): ��������������������������������������������
Τα επιστόμια αυτά είναι πολύ σημαντικά. Βρίσκονται στο αντλιοστάσιο στις γραμμές ερματισμού
αντλιοστασίου, στο τμήμα που αυτές καταλήγουν στη
θάλασσα, στα πάνω και κάτω κιβώτια (sea-chests
high και low), τα οποία φέρουν τρυπητό φίλτρο.
Βρίσκονται στις πλευρές κάτω από την ίσαλο δεξιά
και αριστερά σε επίπεδο χαμηλότερο απ’ τις άλλες
γραμμές. Τα επιστόμια θαλάσσης είναι πάντα διπλά
για λόγους ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της φορτώσεως, εκφορτώσεως, αφερματισμού ή πλύσεως των
δεξαμενών φορτίου ο υποπλοίαρχος πρέπει να κάνει μακροσκοπικό έλεγχο. Θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι δεν έχει γίνει λάθος και δεν υπάρχει διαρροή
πετρελαίου στη θάλασσα και ειδικά κατά την έναρξη
του αφερματισμού, κατά τον οποίο θα είναι ανοικτό
το επιστόμιο εξαγωγής προς τη θάλασσα (overboard
discharge valve)1.

Σχ. 11.7ε
Επιστόμια κεντρικών λήψεων τα οποία ανοιγοκλείνουν
από τον σταθμό ελέγχου φορτίου.

Προς ακτή
Γραµµή µικρής διαµέτρου
Αντλίες
φορτίου
Αντλία
αποστραγγίσεως

s/p

c/p

c/p

Ανώτερο κατάστρωµα
Αντλιοστάσιο

Δεξαµενή
φορτίου

Γραµµή
φορτίου

Από δεξαµενές
συγκεντρώσεως
καταλοίπων φορτίου

Σχ. 11.7στ
Συνδέσεις μικρών γραμμών στις κεντρικές λήψεις.

1

Θα πρέπει ο υποπλοίαρχος να έχει μελετήσει το θέμα από την έκδοση του ICS/ OCIMF «Prevention of oil Spillages through Cargo
Pumproom Sea Valves» και από τον οδηγό ασφαλείας του ISGOTT, στην παράγραφο που αναφέρεται στα «Sea and Overboard
Discharge Valves».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

12.1 Καθαρισμός δεξαμενών.
Όπως και τα κύτη φορτίου των φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου έτσι και οι δεξαμενές φορτίου
των Δ/Ξ, θα πρέπει να καθαριστούν/να πλυθούν
ώστε να είναι έτοιμες να φορτώσουν το επόμενο
φορτίο. Ο καθαρισμός μπορεί να αρχίσει και κατά τη
διάρκεια της εκφορτώσεως. Αν το επόμενο φορτίο
είναι συμβατό με το προηγούμενο και βέβαια αν οι
οδηγίες των ναυλωτών είναι τέτοιες, δεν χρειάζεται
να γίνει καθαρισμός των δεξαμενών. Πλύσιμο δεξαμενών μπορεί επίσης να πραγματποιηθεί για να επιθεωρηθούν ή για να εκτελεστούν εργασίες εν πλω ή
σε ναυπηγείο, για να απαλλαγούν από υπολείμματα
φορτίου, ιζήματα και νερό ώστε να διευκολύνεται η
φόρτωση, ή γιατί πιθανόν οι δεξαμενές φορτίου να
χρησιμοποιηθούν για καθαρό έρμα, όπου μετά το
COW πλένονται και με νερό.
Οι μέθοδοι καθαρισμού των δεξαμενών που χρησιμοποιούνται είναι:
1) Πλύσιμο με νερό (ζεστό ή και κρύο) με τα
σχετικά μηχανήματα πλύσεως, που είναι και η καθιερωμένη μέθοδος για όλους τους τύπους πλοίων. Το
αν θα γίνει καθαρισμός (πλύσιμο) των δεξαμενών με
νερό εξαρτάται από:
α) Το αν αδρανοποιούνται ή όχι οι δεξαμενές.
β) Τον αριθμό συσκευών πλύσεως (μόνιμα ή και
φορητά μηχανήματα πλύσεως).

γ) Τις δυνατότητες παροχής.
δ) Tη θερμοκρασία του νερού, που και αυτή εξαρτάται από το είδος του φορτίου που μεταφέρθηκε.
ε) Τον λόγο για τον οποίο γίνεται ο καθαρισμός
των δεξαμενών, και την πολιτική της εταιρείας.
Το πλύσιμο με νερό παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα1.
2) Πλύσιμο με αργό πετρέλαιο (Crude Oil
Washing – COW). Η μέθοδος COW εφαρμόζεται
υποχρεωτικά στα πάνω από 20.000 DW Δ/Ξ μεταφοράς αργού πετρελαίου. To COW έχει αρκετά
πλεονεκτήματα2 σε σχέση με τη μέθοδο καθαρισμού
με νερό, καθώς επίσης και ορισμένα μειονεκτήματα3. Κατά τη διάρκεια του πλυσίματος εφαρμόζεται
αδρανοποίηση της δεξαμενής.
3) Πλύσιμο-μπλοφάρισμα (water flushing) του
πυθμένα της δεξαμενής με νερό ή με αργό ή με χημικά διαλυτικά πριν τη φόρτωση ενός διαφορετικού,
αλλά συμβατού φορτίου. Μπλοφάρισμα με νερό
πραγματοποιείται και για την απομάκρυνση καταλοίπων που έχουν παραμείνει μέσα σε δίκτυο φορτίου.
Είναι φανερό πως ο καθαρισμός και η προετοιμασία των δεξαμενών φορτίου θα πρέπει να γίνει
ανάλογα με το πλοίο, το φορτίο, τον σκοπό για τον
οποίο εκτελείται ο καθαρισμός και τις οδηγίες που
θα έχει ο πλοίαρχος.

1

 α μειονεκτήματα της μεθόδου καθαρισμού με θαλασσινό νερό είναι ότι: α) Το βρώμικο νερό που απομένει θέλει επεξεργασία.
Τ
β) Το νερό στο φορτίο, όταν είναι παραπάνω από το κανονικό, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο διυλιστήριο. γ) Τα σταγονίδια
νερού μπορεί να δημιουργήσουν μία στατική φόρτιση. δ) Το νερό είναι λιγότερο αποτελεσματικό ως μέσο καθαρισμού. ε) Όσο αυξάνονται τα κατάλοιπα του φορτίου, τόσο ελαττώνεται η μεταφορική ικανότητα της δεξαμενής.
2
Τ
 α πλεονεκτήματα της μεθόδου COW: Η μέθοδος COW είναι πιο αποτελεσματική απ’ ό,τι το πλύσιμο με νερό, επειδή αποβάλλει
από τις δεξαμενές τα προσκολλήματα και τα κατάλοιπα του φορτίου. Συγκεκριμένα: α) Είναι αποτελεσματικός ο καθαρισμός επειδή
το αργό πετρέλαιο είναι φυσικό διαλυτικό. β) Εκφορτώνεται περισσότερο φορτίο. γ) Μειώνεται η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται για καθαρισμό. δ) Η δεξαμενή καθίσταται κατάλληλη για καθαρό έρμα μετά από ένα σύντομο πλύσιμο με νερό, αφού πρώτα
πλυθεί με αργό πετρέλαιο. ε) Υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες για ρύπανση από χειρισμούς φορτίου.
3
Τα μειονεκτήματα της μεθόδου COW είναι ότι: α) Το αργό πετρέλαιο που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι «καθαρό» (απαλλαγμένο
από νερό). β) Η ατμόσφαιρα της δεξαμενής πρέπει κατά τη διάρκεια του πλυσίματος να διατηρείται αδρανοποιημένη. γ) Σε μερικές
περιπτώσεις, μπορεί να ελαττώσει τον ρυθμό εκφορτώσεως. δ) Απαιτεί πρόσθετη εργασία και αυξημένη προσοχή από το πλήρωμα.
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Σχ. 12.2α
Σύστημα πλύσεως με αργό πετρέλαιο (COW).

12.2 Συστήματα πλύσεως.
1) Σύστημα πλύσεως με αργό πετρέλαιο
(Crude Oil Washing – COW) �������������������
(σχ. 12.2α): Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί το αργό πετρέλαιο από
τις δεξαμενές φορτίου του πλοίου για να πλύνει την
οροφή, τις φρακτές και τον πυθμένα των δεξαμενών,
καθαρίζοντας αυτές τις επιφάνειες από τα υπολείμματα του φορτίου, δηλαδή το σύνολο των ουσιών
που παραμένουν στο πλοίο μετά την εκφόρτωση και
μπορεί να είναι αργό αντλήσιμο ή όχι και στερεά ή
πολτοειδή κατάλοιπα φορτίου. Τα συστήματα πλύσεως με αργό πετρέλαιο χρειάζονται μόνιμα μηχανήματα πλύσεως (μασίνια) (high capacity tank washing
machines) με μία «κεφαλή», δηλαδή κρουνό υψηλής
πιέσεως (ακροφύσιο) μπρούτζινο ή ανοξείδωτο, και
μόνιμες σωληνώσεις.
2) Σύστημα πλύσεως με νερό: Το σύστημα πλύσεως των δεξαμενών με αργό πετρέλαιο, αν χρειαστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πλύσιμο με
νερό (εκτόξευση ζεστού νερού). Σε μικρότερα πετρελαιοφόρα, χημικά πλοία και φορτηγίδες χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα μπρούντζινα ή ανοξείδωτα μηχανήματα καθαρισμού των δεξαμενών φορτίου
(μασίνια Butterworth) (σχ. 12.2β), τα οποία είναι
ανεξάρτητα από την κατασκευή του πλοίου (φορητά).
Ειδικές λαστιχένιες μάνικες (tank cleaning hoses) με
μπρούντζινους συνδέσμους συνδέονται με τα μασίνια
και με τις παροχές νερού επί του καταστρώματος (πυροσβεστικούς κρουνούς). Πριν εφαρμοστεί το σύστημα πλύσεως με αργό πετρέλαιο, όταν τα πλοία ήταν
μικρότερα και το πλήρωμα μεγαλύτερο σε αριθμό, το
πλύσιμο των κυτών με μασίνια Butterworth και ζεστό
νερό ήταν ο μόνος τρόπος πλύσεως των δεξαμενών
φορτίου σε όλα τα πετρελαιοφόρα.
3) Περιγραφή και λειτουργία συστήματος
πλύσεως με αργό πετρέλαιο: Ο σχεδιασμός του
συστήματος προβλέπει:
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α) Απ’ ευθείας κάλυψη του 90% των οριζοντίων
επιφανειών [σχ. 12.2γ(α)].
β) Απ’ ευθείας κάλυψη του 85% των καθέτων επιφανειών [σχ. 12.2γ(α)], και
γ) πλύσιμο πυθμένα δεξαμενών φορτίων [σχ.
12.2γ(β)].
Υπάρχει συνήθως ένα τελικό ξέπλυμα με νερό
(water rinsing), αλλά η ποσότητα του νερού είναι
πολύ μικρή.
Για πιο αποτελεσματικό καθαρισμό, οι εκτοξεύσεις

Σχ. 12.2β
Μασίνι Butterworth.

Σχ. 12.2γ
Μονοσταδιακή μέθοδος πλύσεως.
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πρέπει να επικαλύπτουν η μία την άλλη. Αν οι δεξαμενές θαλασσέρματος είναι τόσες όσες προβλέπονται
από την ΔΣ MARPOL, το σύστημα COW δεν είναι
απαραίτητο να καλύπτει το 90 – 85% των επιφανειών
(απ’ ευθείας κάλυψη του 90% των οριζοντίων, του
85% των καθέτων επιφανειών και πλύσιμο δι’ αναπηδήσεως των υπολοίπων κρυφών επιφανειών). Αν
το σύστημα έχει τοποθετηθεί αποκλειστικά και μόνο
για να αυξήσει το φορτίο που παραδίδεται, η καλυπτόμενη επιφάνεια μπορεί να είναι μικρότερη.
Οι κρουνοί (ακροφύσια) υψηλής πιέσεως ενεργοποιούνται για να λειτουργήσουν είτε από το διοχετευόμενο αργό πετρέλαιο, είτε από πεπιεσμένο αέρα.
Μία αντλία κυκλοφορεί (σιρκουλάρει) το αργό πετρέλαιο στο σύστημα πλύσεως. Αυτή μπορεί να είναι
αντλία φορτίου ή αντλία αποκλειστικά προορισμένη
για πλύσιμο με COW.
Το αργό πετρέλαιο του συστήματος πλύσεως μπορεί να προέρχεται:
α) Από μία δεξαμενή φορτίου απ’ την οποία έχει
εκφορτωθεί 1 m φορτίου ή/και
β) από μία δεξαμενή καταλοίπων, η οποία έχει
ξαναγεμίσει με «καθαρό» αργό από το φορτίο.
Υπάρχουν μετρητές (μανόμετρα) που δείχνουν
την πίεση του αργού πετρελαίου στο σύστημα πλύσεως, καθώς και επιστόμια που ρυθμίζουν τη ροή του.
Η πίεση απ’ την αντλία του αργού πετρελαίου πρέπει
να διατηρείται σ’ ένα επίπεδο αρκετά υψηλό, ώστε:
α) Να εξασφαλίζεται επαρκής ταχύτητα για να
εκτοξεύεται το αργό πετρέλαιο σε όλες τις επιφάνειες
της δεξαμενής, και
β) να περισσεύει αρκετή ποσότητα υγρού για να
πλένονται τα κρυφά μέρη δι’ αναπηδήσεως1.
Η ταχύτητα είναι αποτέλεσμα της διατιθέμενης
πιέσεως και μπορεί να επηρεασθεί απ’ τον αριθμό
των μηχανημάτων πλύσεως που λειτουργούν και τη
διάμετρο των ακροφυσίων.
Η πίεση μέχρι το όριο του βαθμού λειτουργίας πρέπει ν’ αυξάνεται προοδευτικά και το δίκτυο να ελέγχεται για πιθανές διαρροές. Η πίεση στην «κεφαλή» του
μηχανήματος πλύσεως θα πρέπει να είναι περίπου
από 8,5 έως 12,2 kgf/cm2 (περίπου 120 – 175 PSI).
Διαδικασία πλύσεως των δεξαμενών: Υπάρ-

χουν δύο γενικές μέθοδοι πλύσεως των δεξαμενών
με αργό πετρέλαιο: η πολυσταδιακή (δηλ. πλύσιμο
κατά τη διάρκεια εκφορτώσεως) και η μονοσταδιακή [δηλ. πλύσιμο με άδεια τη δεξαμενή (σχ. 12.2γ)].
Οδηγίες δίδονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας COW
που διαθέτει το πλοίο.
α) Στην πολυσταδιακή μέθοδο πλύσεως οι πλευρές και η εσωτερική κατασκευή πλένονται σε κατάλληλο χρονικό διάστημα, αφού το φορτίο έχει κατεβεί
κάτω απ’ το επίπεδο των μηχανημάτων πλύσεως.
Κατόπιν ο πυθμένας πλένεται κατά τον καθιερωμένο
τρόπο καθώς αδειάζει η δεξαμενή. Η συνολική παροχή των μηχανημάτων πλύσεως ρυθμίζεται έτσι, ώστε
να δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα αποστραγγίσεως
να διατηρεί τον πυθμένα της δεξαμενής στεγνό.
Το πλύσιμο της κορυφής αρχίζει με ρύθμιση της
κεφαλής (κρουνός υψηλής πιέσεως/ακροφύσιο) του
μηχανήματος πλύσεως κοντά στην κορυφαία γωνία
(δηλ. στη γωνία μέχρι την οποία μπορεί να στρέψει το
ακροφύσιο) (155ο) προς το ταβάνι. Όταν το 1/3 της
δεξαμενής είναι κενό από φορτίο, η γωνία μικραίνει
και το μηχάνημα πλένει, μέχρι και λίγο επάνω από
τη στάθμη του φορτίου. Στη συνέχεια η γωνία κατεβαίνει πιο κάτω όταν έχουν εκφορτωθεί τα 2/3 και
όταν η δεξαμενή είναι σχεδόν άδεια αρχίζει το πλύσιμο του πυθμένα από την κατώτερη γωνία του σταδίου πλυσίματος της κορυφής και συνεχίζει προς τα
κάτω μέχρι τις 0ο ή και πιο πέρα για επικάλυψη. Αυτό
επαναλαμβάνεται για τόσους πλήρεις κύκλους2 όσους
χρειάζεται.
β) Η μονοσταδιακή μέθοδος πλύσεως (σχ. 12.2γ)
είναι παρόμοια με τη μέθοδο πλύσεως με νερό. Η
δεξαμενή σχεδόν αδειάζει πρώτα απ’ το πολύ φορτίο
και μπορεί να γίνει και αποστράγγιση. Το πλύσιμο με
αργό πετρέλαιο γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως με το
νερό και συγχρόνως ό,τι μαζεύεται στον πυθμένα της
δεξαμενής αποστραγγίζεται. Η συνεχής αποστράγγιση βέβαια δεν είναι και τόσο σημαντική, όπως είναι
στο πλύσιμο με νερό, διότι τα κατάλοιπα αναμειγνύονται πάλι με το πετρέλαιο. Πάντως, προς το τέλος της
εργασίας είναι απαραίτητο να διατηρείται ο πυθμένας
στεγνός, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα. Διευκρινίζεται πως:

1

 ι’ αναπηδήσεως σημαίνει πως το αργό πετρέλαιο όπως πέφτει με πίεση πάνω σε μία επιφάνεια της δεξαμενής αναπηδά και στη
Δ
συνέχεια πέφτει επάνω σε κάποια άλλη επιφάνεια (ας την πούμε κρυφή) στην οποία δεν θα μπορούσε να φτάσει απ’ ευθείας.
2
Πλήρης κύκλος (full cycle path) ονομάζεται το ίχνος που διαγράφεται από το ακροφύσιο του μηχανισμού πλύσεως του COW από την
ανώτατη μέχρι την κατώτατη θέση του (vertical movement) κατά την περιστροφή του (revolution) κατά 360ο. Ο χρόνος που χρειάζεται
για να περιστραφεί κατά 360ο γύρω από τον άξονά του κατά δύο επίπεδα, οριζόντιο και κατακόρυφο, ονομάζεται χρόνος πλήρους
κύκλου (full cycle time) και διαρκεί έως 16 λεπτά.
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α) Ο υπεύθυνος αξιωματικός πρέπει να συμβουλεύεται το σχετικό εγχειρίδιο COW «COW Operations
and Equipment Manual»���������������������������
, με το οποίο είναι εφοδιασμένο κάθε Δ/Ξ που έχει σύστημα COW, σύμφωνα
με τον σχετικό κανονισμό της ΔΣ MARPOL 73/78,
όπως έχει τροποποιηθεί.
β) Το φορτίο αργού πετρελαίου και το αργό πετρέλαιο που χρησιμοποιείται για πλύσιμο, κανονικά θα
πρέπει να είναι του ίδιου τύπου και είδους. Όταν μεταφέρονται διαφορετικά είδη αργού πετρελαίου, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες των ναυλωτών.
Ανεξάρτητα από τον τύπο του αργού πετρελαίου που
θα χρησιμοποιηθεί, σχεδόν πάντα είναι απαραίτητοι
περισσότεροι του ενός κύκλοι πλυσίματος, ιδιαίτερα
αν η δεξαμενή πρόκειται να ερματιστεί.
γ) Το μέγεθος, η κατασκευή και τα κρυφά μέρη
της δεξαμενής, καθώς και η θέση των μηχανημάτων
πλύσεως και η διατιθεμένη πίεση, θα καθορίσουν τον
απαραίτητο αριθμό κύκλων πλυσίματος. Τα άνω μέρη
των δεξαμενών είναι ευκολότερο να πλυθούν λόγω
της βαρύτητας και χρειάζονται λιγότερους κύκλους.
Συνεπώς, επί πλέον κύκλοι πλυσίματος των επάνω
επιφανειών χρειάζονται από τις θέσεις με γωνίες από
110ο έως 130ο. Το πλύσιμο του πυθμένα της δεξαμενής χρειάζεται περισσότερους κύκλους απ’ ό,τι το άνω
μέρος. Για να είναι το πλύσιμο του πυθμένα αποτελεσματικό, η απόδοση αποστραγγίσεως πρέπει να υπερβαίνει την παροχή σε αργό πετρέλαιο.
δ) Η σωστή λειτουργία του συστήματος αδρανούς
αερίου (α.α.) είναι απαραίτητη σε οποιαδήποτε περίπτωση πλυσίματος με αργό πετρέλαιο. Η ποσότητα
του οξυγόνου (Ο2) στην ατμόσφαιρα της δεξαμενής
φορτίου πρέπει να βρίσκεται υπό έλεγχο και να μην
υπερβαίνει το 8% τουλάχιστον (για ασφάλεια θα πρέπει να είναι κάτω από 5%). Οι κανονισμοί συστημάτων α.α. απαιτούν, όταν παρέχεται α.α., να δείχνει και
να καταγράφει το σύστημα μόνιμα την πίεση και την
περιεκτικότητα σε οξυγόνο του αερίου που παρέχεται
στον κεντρικό αγωγό. Το μόνιμο όργανο καταγραφής
πρέπει να δείχνει εάν το σύστημα λειτουργούσε ικανοποιητικά πριν και κατά τη διάρκεια της πλύσεως. Αν
οι συνθήκες που διευκρινίζονται στις διαδικασίες που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας και εξοπλισμού του συστήματος πλύσεως με αργό πετρέλαιο δεν
ικανοποιούνται, τότε η πλύση πρέπει να σταματήσει.
Για παράδειγμα, αν η ποσότητα του οξυγόνου στην
ατμόσφαιρα της δεξαμενής φορτίου υπερβεί το 8%,
πρέπει το πλύσιμο με αργό πετρέλαιο να σταματήσει
αμέσως, μέχρις ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα.
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ε) Όταν απαιτείται πλύσιμο με COW κατά τη διάρκεια της εκφορτώσεως, ο πλοίαρχος θα πρέπει να
έχει ενημερώσει την αρμόδια Αρχή και τον τερματικό
σταθμό (ή το άλλο πλοίο όταν γίνεται μεταφόρτωση
από πλοίο σε πλοίο) το λιγότερο 24 ώρες πριν ή στον
χρόνο που απαιτείται από τους τοπικούς κανονισμούς.
Το COW θα αρχίσει μόνο όταν θα έχει ληφθεί η σχετική έγκριση.
στ) Πριν την άφιξη στο λιμάνι, όπου θα γίνει το
COW, το σύστημα θα πρέπει να έχει ελεγχθεί στην
πίεση λειτουργίας του και να έχει επιθεωρηθεί για
διαρροές και για τυχόν ανωμαλίες. Το σύστημα θα
πρέπει να έχει αποστραγγιστεί μετά τον έλεγχο, προκειμένου να αποκλειστεί ο κίνδυνος διαρροής. Κάθε
ελάττωμα που προξένησε τη διαρροή θα πρέπει να
επισκευάζεται, και θα πρέπει να επανελέγχεται το σύστημα, ώστε να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει πλέον διαρροή. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος
θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή παρακολούθηση
για να επισημαίνεται αμέσως κάθε διαρροή και να
αποκαθίσταται.
ζ) Όταν αλλάζουν δεξαμενές για COW, η πίεση
στη γραμμή θα πρέπει να ελαττώνεται στο ελάχιστο
πριν ανοιχθεί ή κλεισθεί κάποιο επιστόμιο στο σύστημα. Μ’ αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ζημιάς λόγω της δημιουργίας υδραυλικής σφύρας
(βλ. παράγρ. 12.5, σελ. 185).
Χρησιμοποιούμενα μηχανήματα πλύσεως
(crude oil washing machines ή ship tank washing
machines): Το
������������������������������������
σύστημα COW διαθέτει για κάθε δεξαμενή ακροφύσια μόνιμα τοποθετημένα μέσα στη
δεξαμενή κάτω από το κατάστρωμα (συνήθως 2) των
80 ft3/hr και μπορεί να συμπληρώνεται από πρόσθετα
μηχανήματα πλύσεως πυθμένα (bottom washers) των
41 ft3/hr. Ο αριθμός τους δεν είναι σταθερός για όλες
τις δεξαμενές, αλλά είναι ανάλογος με το μέγεθος της
κάθε μίας, όπως ορίζει η ΔΣ MARPOL 73/78 όπως
έχει τροποποιηθεί, και τα σχετικά Resolutions, και
είναι τοποθετημένα σε κατάλληλες θέσεις. Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα πλύσεως, ανάλογα με τον
τύπο τους, περιλαμβάνουν τα εξής:
α) Τα μόνιμα μηχανήματα πλύσεως/καταστρώμα������
τος [σχ. 12.2δ(β)] [μονάδα προγραμματισμού (driving unit) επάνω από το κατάστρωμα, όπως φαίνεται
στο σχήμα 12.2δ(α), φλάντζα καταστρώματος (deck
flange) που βιδώνεται στο κατάστρωμα, και σωλήνας
(stand pipe) με τη μονάδα πλύσεως (ακροφύσιο)
κάτω από το κατάστρωμα]. Το ακροφύσιο (κεφαλή/
ακροσωλήνιο) συνήθως είναι μονό (single nozzle).
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Για την πλύση του πυθμένα τα ακροφύσια είναι διπλά
(�����������������������������������������������
twin nozzle type�������������������������������
). Η μονάδα προγραμματισμού συμπεριλαμβάνει ρυθμιστή για τον χειροκίνητο ή αυτόματο τρόπο ρυθμίσεως της γωνίας εκτοξεύσεως των
ακροφυσίων και κιβώτιο γραναζιών για τη ρύθμιση
των γωνιών, των κύκλων και του είδους της περιστροφής.
β) Αντλίες (αν είναι ειδικές ανεξάρτητες αντλίες
για το COW) και ανεξάρτητες σωληνώσεις και επιστόμια.
γ) Απαραίτητο εξοπλισμό παρακολουθήσεως και
ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος.

επιλογή συνδέσεων των γραμμών φορτίου πλοίου
στα manifolds, άλλα συμφωνηθέντα σημεία κ.λπ.),
θα πρέπει να καθοδηγούνται οι αξιωματικοί φυλακής
και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος. Θα πρέπει επίσης

12.3 Διαδικασίες φορτοεκφορτώσεως.
Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται συνοπτικά οι
διαδικασίες φορτοεκφορτώσεως:
α) Η πρόσδεση και η απόδεση του Δ/Ξ για φορτοεκφορτώσεις πραγματοποιείται με ευθύνη του πλοιάρχου. Η φόρτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε
προβλήτες (terminals ή refineries) ή σε πηγάδια στη
offshore oilfields��������������������������
). Στην τελευταία περίπτωθάλασσα (��������������������������������������������
ση το πλοίο δένει συνήθως με την πλώρη σε τσαμαδούρα (Single Point Mooring – SPM) ή σε ειδική κατασκευή (turret buoy, σχ. 12.3α) ή σε 5 τσαμαδούρες
και αγκυροβολεί (multi buoy moorings – mbm) και
εκφορτώνει σε προβλήτες ή σε αγκυροβόλιο (ship to
ship-sts, σχ. 12.3β).
β) Η σύνδεση και η αποσύνδεση των σωλήνων
φορτώσεως/εκφορτώσεως με τις κεντρικές λήψεις
φορτίου επί του κυρίου καταστρώματος του πλοίου
γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του πληρώματος του
πλοίου υπό τις οδηγίες του υπεύθυνου των εγκαταστάσεων και με τον γερανίσκο του πλοίου. Ο γερανίσκος
αυτός είναι ικανής ανυψωτικής ισχύος (σχ. 12.3γ)
για τον χειρισμό των ευκάμπτων ελαστικών μανικών
(oil flexible cargo hoses) (σχ. 12.3δ). Στην προβλήτα
πιθανότερο είναι να διατίθενται μεταλλικοί βραχίονες
φορτίου (metal flow arms) (σχ. 12.3ε).
γ) Πριν την άφιξη του πλοίου και πριν την έναρξη της φορτώσεως θα πρέπει να έχει γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του πλοιάρχου και του εκπροσώπου του τερματικού. Επίσης με τελική ευθύνη
του πλοιάρχου ο υποπλοίαρχος θα προχωρήσει στην
κατάρτιση ενός πλήρους σχεδίου φορτώσεως για τον
προϋπολογισμό του όγκου του παραληφθησομένου φορτίου (βλ. παράγρ. 10.4, σελ. 308). Στο
σχέδιο φορτώσεως συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες αφερματισμού και μαζί με όλες τις άλλες λεπτομέρειες (δηλ. προβλεπόμενη κατανομή φορτίου,
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(α)

(β)

Σχ. 12.2δ
Μόνιμο μηχάνημα πλύσεως/καταστρώματος: (α) Μονάδα
προγραμματισμού στο κατάστρωμα (β) Όλο το μόνιμο μηχάνημα καταστρώματος.

Σχ. 12.3α
Φόρτωση σε turret buoy.

Σχ. 12.3β
Εκφόρτωση σε αγκυροβόλιο ship to ship.
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να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας κατά την παραμονή του πλοίου στο λιμάνι, σύμφωνα με τους κανόνες
ασφαλείας του ISGOTT.
Σημαντική διαφορά του φορτίου στα Δ/Ξ, σε σύγκριση με τα φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου, είναι ότι
το φορτίο δεν είναι ορατό σε κανένα στάδιο του χειρισμού του, ούτε στη φόρτωση ούτε στην εκφόρτωση.
Γι’ αυτόν τον λόγο έχουν δημιουργηθεί οι κατάλογοι
ελέγχου (checklists) για αποφυγή παραλείψεων και
λαθών και τα διάφορα όργανα που δείχνουν πού
και πώς ρέει το φορτίο, ώστε να παρέχουν ασφαλή
χειρισμό. Ο κατάλογος ελέγχου (tanker-shore safety
check list) θα πρέπει να συμπληρώνεται, να επιβεβαιώνεται με επιτόπια επιθεώρηση και να υπογράφεται από τον πλοίαρχο και από τον αντιπρόσωπο
του τερματικού σταθμού.
Η φορτοεκφόρτωση των Δ/Ξ πρέπει να διακόπτεται εάν η ένταση του ανέμου είναι μεγάλη και
αυτό εξαρτάται από τους τοπικούς κανονισμούς του
λιμανιού. Σε περίπτωση επερχόμενης κακοκαιρίας,
η ασφαλής παραμονή του πλοίου στην εγκατάσταση είναι στην αρμοδιότητα του πλοιάρχου. Αυτός θα
πρέπει να προβεί σε διακοπή της φορτώσεως/εκφορτώσεως ή και σε απομάκρυνση του πλοίου του εάν
κρίνει ότι αυτό δεν μπορεί να παραμείνει ασφαλώς
προσδεδεμένο στην εγκατάσταση και με την προϋπόθεση ότι διατίθεται για την απομάκρυνσή του πλοηγός. Επίσης και ο υπεύθυνος της εγκαταστάσεως έχει
τη δυνατότητα να ζητήσει τη διακοπή της φορτώσεως/
εκφορτώσεως ή και την απομάκρυνση του πλοίου για
λόγους ασφαλείας, γι’ αυτό πρέπει και από την στεριά
να παρακολουθούν τα δελτία καιρού και άλλα εμπειρικά σημάδια.
Οι διαχειριστές έχουν δώσει μόνιμες οδηγίες για
τις διαδικασίες φορτοεκφορτώσεως του κάθε Δ/Ξ και
άλλων εργασιών και για τα καθήκοντα του υποπλοιάρχου, των ανθυποπλοιάρχων και του αντλιωρού.
δ) Πριν αρχίσει η φόρτωση θα πρέπει να γίνει
ανταλλαγή ορισμένων επί πλέον πληροφοριών μεταξύ πλοίου και ξηράς, να επιθεωρηθούν οπωσδήποτε οι δεξαμενές και στη συνέχεια να αρχίσει η
φόρτωση.
ε) Μετά το πέρας της φορτώσεως θα πρέπει να
γίνει έλεγχος με το βύθισμα και να γίνει και ο τελικός υπολογισμός της ποσότητας του παραληφθέντος
φορτίου.
Εν πλω προς το λιμάνι εκφορτώσεως πρέπει να
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αδρανοποιημένες
δεξαμενές φορτίου και στη θέρμανση του φορτίου.
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Πριν την άφιξη στο λιμάνι εκφορτώσεως θα πρέπει
να γίνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πλοίου και
τερματικής εγκαταστάσεως και να προετοιμαστεί ένα
σχέδιο εκφορτώσεως. Η πρόσδεση, ακόμα και με τη
βοήθεια πλοηγού, γίνεται με ευθύνη του πλοιάρχου
και εφαρμόζονται ανάλογες τεχνικές για παραβολή
σε προβλήτα ή παραμονή σε αγκυροβόλιο.

Σχ. 12.3γ
Γερανίσκος πλοίου.
Μερικά πλοία διαθέτουν 2 γερανίσκους.

Σχ. 12.3δ
Εύκαμπτες ελαστικές μάνικες συνδεδεμένες
στις κεντρικές λήψεις.

Σχ. 12.3ε
Μεταλλικοί βραχίονες φορτίου συνδεδεμένοι
στις κεντρικές λήψεις.
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Μετά την επιβίβαση του αντιπροσώπου της τερματικής εγκαταστάσεως θα πρέπει να γίνει ανταλλαγή
πληροφοριών για τις λεπτομέρειες της εκφορτώσεως. Στη συνέχεια γίνεται η καταμέτρηση του φορτίου, η προθέρμανση των αντλιών και ο έλεγχος του
συστήματος αδρανούς αερίου.
στ) Στην έναρξη της εκφορτώσεως, όπως έγινε
και στη φόρτωση, ο υποπλοίαρχος θα πρέπει να συμβουλεύεται το σχετικό checklist (κατάλογο ελέγχου).
Όταν έχει συμπληρωθεί η προαπαιτούμενη προετοιμασία (π.χ. επιστομίων γραμμών φορτίου και αντλιοστασίου), επιθεωρούνται και πάλι οι συνδέσεις γραμμών φορτίου πλοίου και ξηράς στις κεντρικές λήψεις
και οι απαιτούμενοι εξοπλισμοί αντιμετωπίσεως πυρκαγιάς και θαλάσσιας ρυπάνσεως που βρίσκονται
εκεί κοντά και μετά αρχίζει η εκφόρτωση.
ζ) Η εκφόρτωση γίνεται μέσω του σταθμού ελέγχου φορτίου του πλοίου με τις αντλίες του πλοίου,
οι οποίες χρησιμοποιούνται μόνο στην εκφόρτωση.
Κάθε αντλία, ανάλογα βέβαια με το πλοίο, μπορεί να
αντλήσει πολλά κυβικά μέτρα φορτίου την ώρα π.χ.
5.500 m3/h και να τα στείλει στην εγκατάσταση μέσω
των κεντρικών λήψεων.
Όπως και στη φόρτωση, πρέπει να υπάρχει οργάνωση του πληρώματος καταστρώματος και φυσικά ο
υποπλοίαρχος, οι ανθυποπλοίαρχοι και ο ανλιωρός
να γνωρίζουν τα καθήκοντά τους.
η) Συνήθως το πλοίο κατά τη διάρκεια της εκφορτώσεως εκτελεί και ερματισμό, και ο υποπλοίαρχος φροντίζει να παραμένει το πλοίο με πλήρη
βύθιση έλικος και με κατ’ ελάχιστο βύθισμα μέσης:
dm = 2,0 + 0,02 × LBP (εκφρασμένο σε μέτρα).
θ) Η πλύση κατά τη διάρκεια της εκφορτώσεως με
COW, όπως αναφέρθηκε, θα πρέπει να γίνει με την
άδεια της εγκαταστάσεως της ξηράς. Πριν την εκφόρτωση ο πλοίαρχος πρέπει να παραδώσει στον υπεύθυνο του προβλήτα γραπτώς με κάθε λεπτομέρεια το
πρόγραμμα του COW που πρόκειται να εφαρμόσει.
Αν κάποιες δεξαμενές εκτός από τις καθαρές δεξαμενές έρματος, προορίζονται για επιπρόσθετο έρμα, σε
περίπτωση κακοκαιρίας θα πρέπει να πλυθούν. Γενικώς και επιπροσθέτως της πλύσεως των δεξαμενών
φορτίου που μπορεί να χρειαστούν για έρμα, περίπου 25% των δεξαμενών σε εναλλασσόμενη βάση
θα πρέπει να πλένονται για να καθαρίζονται από τα
υπολείμματα. Η ίδια δεξαμενή δεν χρειάζεται να πλυθεί πάνω από μία φορά ανά τέσσερεις μήνες.
ι) Πρέπει να δοθεί προσοχή στην εκκένωση των
τελευταίων δεξαμενών και να προσπαθήσει ο υποπλοίαρχος να εκφορτώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
ποσότητα φορτίου από την τελευταία δεξαμενή. Κατό-
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πιν γίνεται η επιθεώρηση των δεξαμενών, η συμπλήρωση του ερματισμού και η προετοιμασία αναχωρήσεως του πλοίου. Οποιαδήποτε ποσότητα παραμείνει
στις δεξαμενές φορτίου μετά την πλήρη εκφόρτωση
μη συμπεριλαμβανομένων των sediments (μη οργανικά υλικά) θα χαρακτηριστεί ως oil και θα χρεωθεί
στο πλοίο. Θα εκδοθεί Πιστοποιητικό τελείως στεγνής
(χωρίς φορτίο) δεξαμενής ή Αναφορά επιθεωρήσεως
δεξαμενής μετά την εκφόρτωση (Dry tank certificate
ή Tank inspection report after discharging), η οποία
αφού υπογραφεί, θα έχει πλήρη ισχύ.
12.4 Κίνδυνοι κατά τη φορτοεκφόρτωση και
μεταφορά.
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το πετρέλαιο, τα
υγροποιημένα αέρια και τα χύδην χημικά φορτία
απαιτούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
Οι εργασίες φορτώσεως και εκφορτώσεως στα
Δ/Ξ και στα πλοία OBO απαιτούν μεγάλη προσοχή
και τήρηση των κανονισμών, καθώς και σχολαστική
εφαρμογή των καταλόγων ελέγχου, ώστε να μην προκύψουν πιθανοί κίνδυνοι.
Οι μετρητές αερίων που έχουν λανθασμένες ενδείξεις, τα συστήματα εξαερισμού φορτίου και οργάνων
μετρήσεως των δεξαμενών που δεν λειτουργούν σωστά, το σύστημα σωληνώσεων που δεν έχει συντηρηθεί σωστά, είναι παράγοντες πιθανού κινδύνου στο
λιμάνι και κατά τη μεταφορά. Η διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών και η ελευθέρωση αερίων (gasfreeing process) αν δεν γίνουν σωστά, αποτελούν επίσης έναν ακόμα κίνδυνο για το πλήρωμα στο ταξίδι.
Τα Δ/Ξ γενικά κατά τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των φορτίων αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερους και σοβαρότερους κινδύνους απ’ ό,τι φορτηγά
πλοία ξηρού φορτίου λόγω της φύσεως των φορτίων
που μεταφέρουν. Τα αποτελέσματα από πραγματικά
περιστατικά που έχουν συμβεί κατά καιρούς καταδεικνύουν και τους κινδύνους, όπως:
α) Πυρκαγιά (βλ. παράγρ. 10.3, σελ. 149).
β) Έκρηξη (π.χ. από κακή λειτουργία του συστήματος αδρανούς αερίου, από σύγκρουση κ.λπ.).
γ) Πετρελαϊκό ρυπαντικό περιστατικό από λειτουργικές διαδικασίες π.χ. η υπερχείλιση (overflow)
σε ένα VLCC που φορτώνει αργό πετρέλαιο. Στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει ο αξιωματικός φυλακής
να ενεργήσει αμέσως σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο πρέπει να γνωρίζει.
δ) Μόλυνση του φορτίου (η οποία θα κοστίσει
πολλά χρήματα).
ε) Υποβάθμιση της ευστάθειας από ελεύθερες επι-
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φάνειες, οι οποίες μειώνουν το μετακεντρικό ύψος με
αποτέλεσμα μεγάλη γωνία κλίσεως ή γωνία LOLL1.
Επίσης με ημιπλήρες φορτίο στις δεξαμενές σε κακοκαιρία δημιουργείται το πρόβλημα sloshing2 στις
δεξαμενές φορτίου.
στ) Ζημιές στην κατασκευή από υποπίεση κ.λπ..
ζ) Ασθένειες του πληρώματος (π.χ. ασθένειες
δέρματος, παθήσεις από τοξικές ουσίες).
η) Επιδράσεις στην υγεία του πληρώματος (τραυματισμοί) και τα διάφορα ατυχήματα που συμβαίνουν στο προσωπικό όταν δεν λαμβάνονται οι απαιτούμενες προφυλάξεις (π.χ. είσοδος σε κλειστούς
χώρους ή στον «καθαρτήρα» του συστήματος αδρανούς αερίου κ.λπ.).
Ο Διεθνής τεχνικός οδηγός ασφαλείας ISGOTT
δίνει πλήρεις οδηγίες-συστάσεις σε σχέση με τις πρακτικές ασφαλείας κατά τη φόρτωση, την εκφόρτωση
και τις συναφείς εργασίες στα πλοία για τον ασφαλή
χειρισμό του πετρελαίου και των παραγώγων του. Η
μελέτη του οδηγού ασφαλείας ISGOTT και η αυστηρή τήρηση των κανονισμών προλαμβάνει τους αναφερθέντες κινδύνους.
12.5 Φαινόμενο υδραυλικής σφύρας.
Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο ISGOTT
υδραυλική σφύρα (υδραυλικό πλήγμα ή κτύπημα)
(pressure surge)3 «ονομάζεται η απότομη αύξηση της
πιέσεως του υγρού μέσα στη σωλήνωση, η οποία προέρχεται από μία απότομη αλλαγή της ταχύτητας ροής
του υγρού μέσα στον σωλήνα». Η υδραυλική σφύρα
επομένως δημιουργείται από κάποια αιτία, που συνήθως οφείλεται στο απότομο κλείσιμο ή άνοιγμα
ενός επιστομίου (βάνας) χωρίς να υπάρχει διέξοδος
ροής του υγρού σε άλλη γραμμή ή σε δεξαμενή ή
στο απότομο ξεκίνημα ή σταμάτημα μίας αντλίας.
Στο Κεφάλαιο 16 του ISGOTT 2006 αναλύεται διεξοδικά το θέμα της υδραυλικής σφύρας, το οποίο
αναφέρεται με λίγα λόγια παρακάτω.
Δημιουργία της υδραυλικής σφύρας: Ο λανθασμένος χειρισμός των αντλιών και των επιστομίων

κατά την εκφόρτωση μπορεί να δημιουργήσει απότομη αύξηση της πιέσεως στο σύστημα των σωληνώσεων. Η υδραυλική σφύρα που θα δημιουργηθεί μπορεί να είναι αρκετά επικίνδυνη. Αν η αυξημένη πίεση
υπερβεί την αντοχή της γραμμής, θα της προκαλέσει
ζημιά. Η ζημιά μπορεί επίσης να προκληθεί στις εύκαμπτες μάνικες φορτίου ή στους μεταλλικούς βραχίονες φορτίου, επειδή αυτές οι συνδέσεις πλοίου-ξηράς
είναι απ’ τα πιο ευάλωτα μέρη του συστήματος κατά
τη φορτοεκφόρτωση. Οι υδραυλικές σφύρες κατά τη
φόρτωση με βαρύτητα δημιουργούνται κυρίως από:
α) Το κλείσιμο ενός επιστομίου που κλείνει αυτόματα.
β) Το απότομο κλείσιμο ή άνοιγμα κάποιου ανεπίστροφου επιστομίου της ξηράς.
γ) Το απότομο κλείσιμο ενός επιστομίου τύπου
«πεταλούδας» (butterfly valves). Επίσης όταν ανοικτά
επιστόμια «πεταλούδας» και «ανεπίστροφα», από τα
οποία περνά το φορτίο με μεγάλη ταχύτητα ροής, δεν
έχουν τον δίσκο πλήρως παραλληλισμένο με τη ροή,
θα δημιουργήσουν δύναμη κλεισίματος που μπορεί
να κόψει τον άξονα του επιστομίου πεταλούδας ή να
κρατήσει ανοικτό τον πίρο στο ανεπίστροφο επιστόμιο. Όταν περνά φορτίο ή έρμα, τα επιστόμια αυτά θα
πρέπει να ελέγχονται αν είναι τελείως ανοικτά.
δ) Το γρήγορο κλείσιμο ενός χειροκίνητου επιστομίου.
Οι υδραυλικές σφύρες και κατά τη φόρτωση μπορεί να είναι υπερβολικές, ενώ μπορεί να γίνουν και
επικίνδυνες όταν ο σωλήνας είναι μακρύς και η ταχύτητα ροής μεγάλη.
Όταν υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί υδραυλική σφύρα, θα πρέπει το πλοίο και ο τερματικός
σταθμός να έχουν εκ των προτέρων ανταλλάξει πληροφορίες και να έχουν συμφωνήσει γραπτώς για το
πώς θα αντιμετωπισθεί η ταχύτητα ροής, ο ρυθμός
κλεισίματος των επιστομίων και οι ταχύτητες των
αντλιών. Θα πρέπει επίσης να έχουν συμπεριλάβει
την περίοδο κλεισίματος των επιστομίων να ρυθμίζονται υδραυλικά εξ αποστάσεως. Η συμφωνία θα
πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στο όλο σχέδιο χειρι-

1

Γωνία Loll ονομάζεται η γωνία κλίσεως, είτε αριστερά είτε δεξιά, εξαιτίας αρνητικού GM.
 loshing ονομάζεται το φαινόμενο που προκαλείται από τις ελεύθερες κινήσεις των υγρών μιας δεξαμενής, ως αποτέλεσμα των κινήS
σεων του πλοίου. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχουν ελεύθερες επιφάνειες υγρών (θαλάσσερμα ή υγρό φορτίο σε ημιπλήρεις δεξαμενές)
σε συνδυασμό με τη λεία επιφάνεια του πανιόλου. Το υγρό διεγείρεται με τις περιοδικές κινήσεις της δεξαμενής από τις ταλαντώσεις
του πλοίου και κινείται σαν κύμα σε σταθερό άξονα ή με συνεχή και επαναλαμβανόμενη κίνηση από μια πλευρά σε άλλη. Η ορμητική
κίνηση του υγρού (το κύμα) κτυπά βίαια και με αυξημένη πίεση για λίγο και επανειλημμένα τις εσωτερικές επιφάνειες της δεξαμενής,
με πολύ πιθανή την πρόκληση σημαντικών ζημιών στη μεταλλική κατασκευή της δεξαμενής και ηλεκτροστατικά φορτισμένο νέφος αν
η δεξαμενή περιέχει μείγμα νερού και πετρελαίου. Ο όρος sloshing θα προσδιοριζόταν ελληνικά ως «πιέσεις της κινήσεως ελευθέρων
επιφανειών υγρών» ή «δράση κυμάτων υγρού μέσα σε δεξαμενή».
3
Surge σημαίνει σάλος, κυματωγή, ορμητική κίνηση μάζας, κ.λπ..
2
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σμών της εκφορτώσεως ή της φορτώσεως (η πυκνότητα του φορτίου πρέπει να ληφθεί υπόψη).
Εκτίμηση των πιέσεων: Οι πιέσεις μπορούν να
εκτιμηθούν από:
α) Τον αποτελεσματικό χρόνο κλεισίματος του
επιστομίου.
β) Την παραγωγή της συνολικής πιέσεως του συστήματος.
γ) Τον γενικό σχεδιασμό του συστήματος (απόσταση επιστομίου από την αντλία).
Όταν ένα επιστόμιο κλείνει, το υγρό αμέσως μετά
το επιστόμιο σταματά ακαριαία τη ροή του. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η πίεσή του κατά ένα ποσό
«P» σε όλα τα σχετικά μέρη, τα οποία επηρεάζει αυτή
η ενέργεια της πιέσεως. (Το ποσό «P» είναι η συνολική πίεση που δημιουργεί η υδραυλική σφύρα).
Όταν ο αποτελεσματικός χρόνος κλεισίματος είναι μικρότερος ή ίσος της περιόδου της σωληνώσεως, η αύξηση της πιέσεως μπορεί να υπολογιστεί με
τον τύπο:
P = w · a · v (για όλες τις μονάδες).
Όπου w είναι η πυκνότητα της μάζας του υγρού
(π.χ. σε kg/m3), a είναι η ταχύτητα του ήχου στο υγρό
(π.χ. σε m/sec), και v είναι η αλλαγή της ταχύτητας
του υγρού στη γραμμή, δηλαδή η ταχύτητα ροής στη
γραμμή πριν κλείσει το επιστόμιο (π.χ. σε m/sec).
Αν ο αποτελεσματικός χρόνος κλεισίματος του
επιστομίου είναι μεγάλος, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ελάττωση των κινδύνων από την υδραυλική
σφύρα: Όταν τα επιστόμια ανοιγοκλείνουν μηχανοκίνητα, θα πρέπει να λαμβάνονται διάφορα μέτρα
προκειμένου να ελαττωθεί ο κίνδυνος δημιουργίας
υδραυλικής σφύρας, όπως:
α) Να ελαττώνεται η γραμμική ταχύτητα ροής του
υγρού μέσα στον σωλήνα, δηλαδή να ελαττώνεται
ο ρυθμός της μεταφοράς του φορτίου σε μία τιμή, η
οποία θα καθιστά την πίεση της πιθανής υδραυλικής
σφύρας ανεκτή.
β) Να αυξάνεται ο αποτελεσματικός χρόνος κλεισίματος του επιστομίου (30 sec ή περισσότερο είναι
καλός χρόνος).
γ) Να χρησιμοποιούνται οι σχετικές διατάξεις
προς απορρόφηση των επιδράσεων της υδραυλικής
σφύρας αποτελεσματικά και γρήγορα.
Όταν τα επιστόμια κλείνουν και ανοίγουν χειροκίνητα, θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα
μέτρα προκειμένου να ελαττωθεί ο κίνδυνος από
υδραυλική σφύρα, που είναι τα εξής:
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α) Δεν θα πρέπει να κλείνει το επιστόμιο όταν
υπάρχει ροή του υγρού, εκτός αν υπάρχει έκτακτη
ανάγκη. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το γνωρίζουν οι υπεύθυνοι για τον χειρισμό του φορτίου στο
πλοίο και στον τερματικό σταθμό.
β) Όταν χρησιμοποιούνται οι αντλίες κατά την εκφόρτωση, όλα τα επιστόμια της γραμμής απ’ την οποία
θα περάσει το φορτίο θα πρέπει να είναι ανοικτά πριν
αρχίσει η άντληση για την εκφόρτωση. Ανοικτά θα
πρέπει να είναι και τα επιστόμια της ξηράς. Το επιστόμιο καταθλίψεως της φυγοκεντρικής αντλίας μπορεί να είναι κλειστό μέχρι η αντλία να αποκτήσει τις
στροφές της και μετά να ανοίξει αργά. Το κύριο όμως
επιστόμιο της γραμμής του πλοίου στα manifolds θα
ανοίξει αργά, όταν δημιουργηθεί πίεση αντιθλίψεως
στη γραμμή του πλοίου.
γ) Στην περίπτωση που το πλοίο φορτώνει με τη
βαρύτητα, το τελικό επιστόμιο, δηλαδή το τελευταίο
στη σειρά των επιστομίων της στεριάς, θα πρέπει να
ανοίξει αργά.
δ) Αν η ροή αλλάξει από τη μία δεξαμενή σε κάποια άλλη, το επιστόμιο της δεύτερης δεξαμενής θα
πρέπει να ανοίξει πριν το επιστόμιο της πρώτης δεξαμενής κλείσει ή η άντληση θα πρέπει να διακόπτεται
όταν γίνεται η αλλαγή.
Τα επιστόμια που ελέγχουν τη ροή του υγρού θα
πρέπει να κλείνουν αργά. Ο χρόνος που χρειάζονται
τα επιστόμια που κλείνουν με υδραυλικά συστήματα
για να κλείσουν και για να ανοίξουν θα πρέπει να
ελέγχεται κατά διαστήματα σε ομαλές θερμοκρασίες
λειτουργίας.
12.6 Θέρμανση φορτίων.
Το εμπόριο του πετρελαίου είναι τόσο μεγάλο και
ευρέως διαδεδομένο ώστε τα Δ/Ξ πιθανόν να κάνουν ένα ταξίδι σε τροπικές περιοχές και στη συνέχεια σε αρκτικές περιοχές ή στο ίδιο ταξίδι να φορτώνουν π.χ. στον Περσικό κόλπο ή στη Νιγηρία και να
εκφορτώνουν χειμώνα στη βόρεια Ευρώπη, στη βόρεια Αμερική ή στην Άπω Ανατολή. Υπάρχουν και
Δ/Ξ ice class, που φορτώνουν αργό σε δριμύ ψύχος
(θερμοκρασίες υπό το μηδέν) από πετρελαιοπηγές
πλησίον ή εντός της αρκτικής περιοχής. Επομένως,
το πλοίο πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει κάποιο σύστημα θερμάνσεως του φορτίου και είναι απαραίτητο
αυτό το σύστημα να έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει ακραίες συνθήκες.
Η θέρμανση των φορτίων είναι σημαντική, διότι
αν κατά την παράδοσή του ένα φορτίο δεν έχει τη
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θερμοκρασία που ορίζουν στις οδηγίες τους οι φορτωτές/ναυλωτές, μπορεί να δημιουργηθεί:
α) Διαφορετικό ιξώδες απ’ αυτό που πρέπει να έχει
το φορτίο κατά την παράδοση στους παραλήπτες.
β) Αλλοίωση των χαρακτηριστικών του φορτίου.
γ) Δυσκολία στην εκφόρτωση.
δ) Περισσότερα αέρια στην ατμόσφαιρα της δεξαμενής.
ε) Αυξημένες τάσεις κοπώσεως στη μεταλλική
κατασκευή κ.λπ..
Λόγω του ότι ένα φορτωμένο Δ/Ξ έχει συγκριτικά
μικρό ύψος εξάλων (τα 2/3 του όγκου του πλοίου βρίσκονται μέσα στο νερό), η θερμοκρασία του θαλασσινού νερού είναι μείζονος σημασίας. Αν και σήμερα
οι πλευρικές δεξαμενές και τα διπύθμενα μονώνουν
κατά κάποιον τρόπο τις δεξαμενές φορτίου, σε αρκτικές περιοχές η κρύα θάλασσα, ο κρύος αέρας του
περιβάλλοντος και το χιόνι μειώνουν τη θερμοκρασία
του φορτίου με αποτέλεσμα η θέρμανση να γίνεται
δυσκολότερη.
Υπάρχουν δύο συστήματα θερμάνσεως των φορτίων:
α) Σύστημα θερμάνσεως με στοιχεία καλοριφέρ: Πρόκειται για σύστημα θερμάνσεως του φορτίου στην επιθυμητή θερμοκρασία με ατμό από τους
ατμολέβητες του πλοίου διά μέσου στοιχείων καλοριφέρ που είναι τοποθετημένα μέσα στη δεξαμενή. Αυτό
το σύστημα αποτελεί τον συνηθέστερο τρόπο θερμάνσεως των φορτίων στα δεξαμενόπλοια.
Ατμό διαθέτουν σε αφθονία όλα τα Δ/Ξ. Ο ατμός
που αντλείται από τους ατμολέβητες οδηγείται με
πίεση διά μέσου ανεξάρτητου μονωμένου σωλήνα
κατά μήκος του καταστρώματος. Κατά διαστήματα
υπάρχουν για κάθε δεξαμενή φορτίου πολλαπλές
συνδέσεις (manifolds of heating system on deck) με
επιστόμια ατμού και επιστροφών, οι οποίες επιτρέπουν να ρυθμίζεται η παροχή ατμού στη δεξαμενή.
Ο ατμός κατευθύνεται σε κάθε δεξαμενή φορτίου
και στις δεξαμενές καταλοίπων και διέρχεται μέσω
των μικρών σε διάμετρο θερμαντικών σωληνώσεων,
οι οποίες ονομάζονται σερπαντίνες ή στοιχεία καλοριφέρ (heating coils) (σχ. 12.6α). Οι σερπαντίνες
κατασκευάζονται από αλουμίνιο, μπρούντζο ή από
ανοξείδωτο χάλυβα (stainless steel ή carbon steel)

1

για να μην σκουριάζουν και να μην υφίστανται εύκολη οξείδωση και φθορά, και βρίσκονται συνήθως στον πυθμένα (πανιόλο) της κάθε δεξαμενής.
Ο ατμός, μέσω σωλήνα επιστροφής που βρίσκεται
και αυτός επί του καταστρώματος, επιστρέφει στο
μηχανοστάσιο. Ο ατμός που κυκλοφορεί μέσα στα
στοιχεία καλοριφέρ μεταδίδει τη θερμότητά του στο
φορτίο και το θερμαίνει. Σε μερικά πλοία οι σερπαντίνες τοποθετούνται στις διαμήκεις φρακτές μεταξύ
των κεντρικών και των πλευρικών δεξαμενών. Κάθε
δεξαμενή, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών
συγκεντρώσεως καταλοίπων φορτίου, διαθέτει τα
ανάλογα με τον όγκο της στοιχεία που κατέρχονται
από τα manifolds καταστρώματος από 5 έως και 10
και πρέπει να ελέγχονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα για διαρροή. Διαρροή ατμού μέσα στις
δεξαμενές σημαίνει νερό στο φορτίο, επομένως και
απαιτήσεις των παραληπτών του φορτίου (claims) ή
ακόμα και διαρροή φορτίου μέσα στις θερμαντικές
σωληνώσεις, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα. Για να εντοπιστεί η διαρροή απαιτείται έλεγχος για διαρροή ατμού (μπλοφάρισμα και
μακροσκοπικός έλεγχος)1.
Τα βαριά καύσιμα πετρελαίου (heavy fuel oils),
που είναι παχύρρευστα, μεταφέρονται σε θερμοκρασίες μεταξύ 49ο C (120οF) και 57ο C (135οF). Σύμφωνα με τα ISO standards, η αύξηση της θερμοκρασίας
μέσω των σερπαντίνων στις δεξαμενές φορτίου από

Σχ. 12.6α
Στοιχεία καλοριφέρ (σερπαντίνες)
στον πυθμένα δεξαμενών.

 πλοφάρισμα (flushing) του καλοριφέρ μιας δεξαμενής σημαίνει τον έλεγχο για διαρροή ατμού που πραγματοποιείται ως εξής:
Μ
Κλείνεται ο τοπικός διακόπτης της επιστροφής του ατμού και διοχετεύεται αέρας απ’ την είσοδο της γραμμής στη δεξαμενή επί του
καταστρώματος. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται και με νερό. Μ’ ένα μανόμετρο διαπιστώνεται αν έχει διαρροή. Αν πράγματι
έχει διαρροή, θα πρέπει αυτή να εντοπιστεί με μακροσκοπικό έλεγχο.
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44οC έως 66οC πραγματοποιείται σε 96 ώρες κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού με θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα 2οC και θάλασσας 5οC. Στις δεξαμενές καταλοίπων η ίδια αύξηση της θερμοκρασίας στις ίδιες
συνθήκες πραγματοποιείται μέσα σε 24 ώρες.
β) Σύστημα θερμάνσεως με Εναλλακτήρα
Θερμότητας (Ε.Θ.) (Heat Exchanger): Ε.Θ. είναι
ένα σύστημα που επιτρέπει τη μεταφορά της θερμικής
ενέργειας από ένα ρευστό σε ένα άλλο, χωρίς την ανάμειξή τους π.χ. μεταφορά θερμικής ενέργειας από ένα
θερμαντικό υγρό στο φορτίο (σε όλους τους τύπους
φορτίων).
Πολλά πλοία διαθέτουν σύστημα θερμάνσεως,
το οποίο βασίζεται σε Ε.Θ. (ή θερμαντήρα φορτίου) (cargo heater), που αποτελείται από κυλινδρικές δεξαμενές τοποθετημένες στο κατάστρωμα (deck
heaters) [σχ. 12.6β(α)]. Ο Ε.Θ. κάθε δεξαμενής
έχει δυνατότητα να θερμαίνει το φορτίο της δεξαμενής μέχρι μία ορισμένη θερμοκρασία και σε ορισμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας
το ίδιο το φορτίο (σχ. 12.6γ). Ο Ε.Θ. [σχ. 12.6β(β)]
τροφοδοτείται με θερμαντικό υγρό, που έχει θερμανθεί, το οποίο κυκλοφορούν οι αντλίες «circulation
pumps» μέσω κλειστού συστήματος. Το θερμαντικό

υγρό παραμένει σε υγρή φάση για όλο το διάστημα της διαδικασίας και έτσι επιτυγχάνονται υψηλές
θερμοκρασίες (π.χ. 135°C) με τη χαμηλότερη δυνατή πίεση. Το φορτίο αντλείται από τη δεξαμενή και
κυκλοφορεί περνώντας από τον Ε.Θ., όπου θερμαίνεται, και επιστρέφει πάλι στη δεξαμενή μεταδίδοντας τη θερμότητά του στο φορτίο θερμαίνοντάς το.
Προαιρετικά μέσα στη δεξαμενή υπάρχει διάταξη
παρακολουθήσεως της θερμοκρασίας (temperature
monitoring line)����������������������������������
(σχ. 12.6γ). Ο Ε.Θ. μπορεί να περιέχει σερπαντίνες, οι οποίες τροφοδοτούνται συνέχεια με ατμό, από τους ατμολέβητες διά μέσου μιας
βαλβίδας μειώσεως της πιέσεως. Τα συστήματα που
βασίζονται σε θερμαντικό υγρό θεωρούνται αποτελεσματικότερα.
Το πλεονέκτημα του συστήματος με Ε.Θ. είναι ότι
δεν υπάρχουν στοιχεία καλοριφέρ στον πυθμένα των
δεξαμενών φορτίου. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο καθαρισμός των δεξαμενών γίνεται πιο εύκολος και αποφεύγονται οι διαρροές. Η απλότητα γενικά του συστήματος διευκολύνει τη συντήρησή του, ενώ το θερμαντικό
υγρό χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο Ε.Θ. έρχεται σε επαφή με το φορτίο μόνο όταν
χρησιμοποιείται για τη θέρμανσή του και η θερμότητα που παρέχει μεταδίδεται σε όλο το φορτίο ικανοποιητικά, ενώ δεν εκτίθεται στο φορτίο όταν αυτό
δεν θερμαίνεται, με αποτέλεσμα την περιορισμένη
οξείδωση.
Σήμερα για οικονομία στα καύσιμα προσφέρονται
προγράμματα ρυθμίσεως της θερμάνσεως του φορτίου
(cargo heating management system software).
Θερµαντήρας φορτίου

(α)
Είσοδος
θερµαντικού υγρου

Είσοδος
κρύου
υγρού

Έξοδος
υγρού που
θερµάνθηκε

(β)

Έξοδος θερµαντικού
υγρού που κρύωσε

Σχ. 12.6β
(α) Ε.Θ. στο κατάστρωμα και (β) απλοποιημένο σχεδιάγραμμα Ε.Θ. με θερμαντικό υγρό.
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Σωλήνας
παρακολουθήσεως
της θερµοκρασίας

Σχ. 12.6γ
Σχεδιάγραμμα κυκλοφορίας φορτίου μέσω Ε.Θ..

13/1/2016 2:28:14 μμ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΞΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ
ΤΥΠΟΥΣ ΠΛΟΙΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ
ΠΛΟΙΑ ΨΥΓΕΙΑ

1.1 Απαιτήσεις μεταφοράς.

η κατάλληλη και σταθερή θερμοκρασία για το συγκεκριμένο φορτίο. Επί πλέον η μεταφορά των φορτίων
που χρειάζονται ψύξη απαιτεί οι ψυκτικοί θάλαμοι να
έχουν κατάλληλη σχετική υγρασία και ποιότητα αέρα,
δηλαδή τα αέρια του μείγματος της ατμόσφαιρας του
ψυκτικού θαλάμου να διατηρούνται στα απαιτούμενα/επιτρεπτά όρια. Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις βασικές απαιτήσεις (συνθήκες ψύξεως) μεταφοράς φορτίων με πλοία ψυγεία αναφέρονται στη συνέχεια:
1) Η θερμοκρασία είναι το σπουδαιότερο στοιχείο σ’ ένα πλοίο-ψυγείο. Ακόμα και το χρώμα των
πλοίων ψυγείων είναι λευκό για μικρότερη απορρόφηση της θερμικής ακτινοβολίας του ηλίου. Η θερμοκρασία μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους πρέπει
να είναι σταθερή (+1οC) και κατάλληλη για το μεταφερόμενο φορτίο. Για την επίτευξη σταθερής θερμοκρασίας στον ψυκτικό θάλαμο πρέπει ο ρυθμός απώλειας της θερμότητας να είναι ίσος με τον ρυθμό με
τον οποίο η θερμότητα εισέρχεται στον θάλαμο μέσω
της μονώσεως ή άλλον τρόπο ή που δημιουργείται
από το ίδιο το φορτίο μέσα στον θάλαμο. Το ποσό της
θερμότητας που πρέπει να αφαιρεί η ψυκτική εγκατάσταση στη μονάδα του χρόνου ονομάζεται ψυκτικό φορτίο. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή, ώστε να
μην εισέρχεται θερμότητα στους θαλάμους ψύξεως.
Συνεπώς, όλες οι πόρτες και όλα τα ανοίγματα που
οδηγούν στους χώρους φορτίου πρέπει να κλείνουν
αεροστεγώς, ώστε να παρεμποδίζεται η εισαγωγή

Όλα τα ευπαθή φορτία (παράγρ. 2.8, σελ. 24)
κατά τη μεταφορά τους απαιτούν ιδιαίτερο εξοπλισμό,
σκέψη και φροντίδα, ενώ όσα από αυτά χρειάζονται
ψύξη, απαιτούν ακόμα μεγαλύτερη προσοχή αλλά
και εμπειρία. Η ψύξη πρέπει να είναι κατάλληλη για
το κάθε φορτίο, ώστε να αποτρέψει τη φυσική του
αποσύνθεση ή να ελαχιστοποιήσει αυτή τη διαδικασία. Είναι γνωστό πως ένας κοινός παράγοντας της
αποσυνθέσεως είναι η θερμότητα, η οποία μπορεί να
μειώσει τις ανόργανες και οργανικές ενώσεις στα φυσικά συστατικά στοιχεία του φορτίου. Για παράδειγμα
στα φρούτα, που αποτελούν ένα «ζωντανό» φορτίο, η
ψύξη χρησιμοποιείται/εφαρμόζεται για να μειώσει τις
μεταβολικές διεργασίες που κανονικά θα μπορούσαν
να οδηγήσουν σε ωρίμανση.
Ένα πλοίο-ψυγείο (σχ. 1.1α) είναι ένα φορτηγό
πλοίο που έχει κατασκευαστεί να μεταφέρει φορτία,
τα οποία απαιτείται να διατηρούνται σε θερμοκρασία
διαφορετική από αυτήν του περιβάλλοντος.
Η μεταφορά των φορτίων απαιτεί η ψυχόμενη
περιοχή να είναι μονωμένη με θερμομονωτικά (δυσθερμαγωγά) υλικά, έτσι ώστε αυτά να μειώσουν τον
συντελεστή θερμοπερατότητας στα κύτη, τα οποία διαιρούνται σε διαμερίσματα ψυγεία (χώροι φορτίου,
ψυκτικοί θάλαμοι) (reefer compartments). Επίσης
απαιτείται να διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα

32t
32t
4

8t
3
A
B
C
D

8t
2

1
A
B
C
D

Σχ. 1.1α
Πλοίο ψυγείο: Γερανοί 2 × 32 t, 2 × 8 t, 4 κύτη × 3 υποφράγματα, δηλαδή 4 ψυκτικοί θάλαμοι το κάθε κύτος,
συνολικά 4 φορτοθυρίδες και ράμπες που συνδέουν τους ψυκτικούς θαλάμους.
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αέρα απ’ την ατμόσφαιρα ή από άλλο χώρο φορτίου. Η ψυκτική εγκατάσταση πρέπει να είναι σε πολύ
καλή κατάσταση, οι ψυκτικοί θάλαμοι να είναι καλά
μονωμένοι (σχ. 1.1β) με την κατάλληλη μόνωση και
να γίνεται καλή κυκλοφορία του αέρα.
Η ψύξη στα φρούτα πρέπει να επιφέρει μόνο μείωση στις μεταβολικές διαδικασίες (απώλεια βάρους
κ.λπ.) και να μην τις διακόπτει εντελώς. Ο καρπός
υιοθετεί μια λανθάνουσα κατάσταση, με αποτέλεσμα
να υπάρχουν μόνο ελαφρές απώλειες σε βάρος και
σε θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες λόγω της μειώσεως στην αναπνοή. Τα φρούτα που χρειάζονται
διαφορετική θερμοκρασία συντηρήσεως σε σχέση
με άλλα δεν πρέπει να φορτώνονται στον ίδιο χώρο.
Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι στις χαμηλές θερμοκρασίες η συντήρηση των τροφίμων είναι καλύτερη και
τόσο καλύτερη, όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία, και ότι μ’ αυτόν τον τρόπο το φορτίο θα διατηρηθεί περισσότερο χρόνο. Αυτό γενικά δεν είναι
σωστό. Κάθε φρούτο έχει μια συγκεκριμένη «θερμοκρασία λήθαργου», η οποία πρέπει να τηρείται με
ακρίβεια. Στη θερμοκρασία αυτή, ο καρπός δεν υφίσταται αλλοιώσεις, ούτε επηρεάζεται η διαδικασία
ωριμάνσεως. Στα φυτικά προϊόντα (φρούτα και λαΤα πλοία-ψυγεία αρχικά ήταν πλοία γενικού φορτίου με ορισμένους
χώρους ψυγείων (partial reefers). Όταν ναυπηγήθηκαν πλοία με όλους
τους χώρους φορτίου να είναι ψυγεία, τότε ονομάστηκαν πλοία-ψυγεία
(fully refrigerated ship ή reefer). Τα συμβατικά πλοία-ψυγεία (σχ. 1.1β)
είναι ειδικά κατασκευασμένα πλοία για τη μεταφορά φορτίων που χρειάζονται ψύξη, ανήκουν σ’ έναν από τους τύπους φορτηγών πλοίων μεταφοράς ξηρών φορτίων που απευθύνονται σε εξειδικευμένη θαλάσσια
μεταφορά και λειτουργούν γενικά σε τακτική βάση ή εποχικά με τακτικά
δρομολόγια. Συνήθως τα πλοία-ψυγεία είναι μικρά σε μεταφορική ικανότητα, τα περισσότερα σχετικά ταχύπλοα, αφού για την πλειονότητα
των τροφίμων ο χρόνος λειτουργεί εναντίον της ποιότητάς τους. Έχουν
κύτη με υποφράγματα, ναυπηγούνται ή/και ειδικεύονται συνήθως για
τη μεταφορά ορισμένου μόνον είδους φορτίων υπό ψύξη. Τα φορτία
που μεταφέρουν είναι αποκλειστικά τρόφιμα και επειδή τη μεταφορά
κρεάτων και ψαριών μάλλον την έχουν κερδίσει τα κοντεϊνερόπλοια,
τα φρούτα και τα λαχανικά είναι σχεδόν το αποκλειστικό φορτίο μεταφοράς τους, το οποίο είναι και το πιο σύνθετο. Τα φρούτα συνήθως
μεταφέρονται πακεταρισμένα και παλετοποιημένα. Άλλα φορτία όμως
όπως πολλά κατεψυγμένα κρέατα μεταφέρονται χύδην σε τσιγκέλια.
Ο ΣΣ των φορτίων είναι μεγάλος π.χ. μπανάνες 2,30 – 3,90 m3/ΜΤ,
νωπό κρέας περίπου 2,79 – 3,76 m3/ΜΤ, κατεψυγμένο κρέας περίπου
2,37 – 2,79 m3/ΜΤ.
Επειδή τα πλοία ψυγεία, όπως και τα πλοία γενικού φορτίου, εκτοπίζονται σταθερά (αν και αυξάνονται με μικρότερους όμως ρυθμούς) σε
σχέση με τα καθαρά κοντεϊνερόπλοια, γίνονται προσπάθειες ώστε να
εξελίσσονται και αυτά.

1

χανικά) εμφανίζονται λειτουργικές μεταβολικές διαταραχές, οι οποίες είναι μη αναστρέψιμες και προκύπτουν όταν εκτίθενται σε χαμηλές θερμοκρασίες, οι
οποίες μπορεί να είναι κάτω από το σημείο πήξεως1
του προϊόντος. Αυτό οδηγεί τα φρούτα σε βλάβη
από ψύξη (chilling damage), η οποία εκδηλώνεται
με αποχρωματισμό (αλλαγή της εξωτερικής τους εμφανίσεως) και σε σχέση με τη γεύση με ανικανότητα
να ωριμάσουν. Οι θερμοκρασίες μέσα στον ψυκτικό
θάλαμο πρέπει να διατηρηθούν πολύ πάνω από το
σημείο πήξεως. Τρόφιμα όπως μπανάνες, αγγούρια, τομάτες, κ.λπ. από τη θερμοκρασία των 10οC
και κάτω αρχίζουν να υφίστανται ζημιές. Για τους
λόγους αυτούς, πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια οι
συγκεκριμένες θερμοκρασίες ψύξεως των οδηγιών.
Επίσης μεγάλο πρόβλημα θα προκύψει όταν δεν
θα υπάρχει καθόλου ψύξη, π.χ. αν υπάρξει βλάβη
στην ψυκτική εγκατάσταση του πλοίου και διαρκέσει
για κάποιο χρονικό διάστημα. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα καταστραφεί ανεπανόρθωτα όλο το φορτίο,
του οποίου η αξία μπορεί να είναι μερικά εκατομμύρια δολάρια. Τέτοιες ζημιές συνήθως προκαλούνται
από κακή χρήση και συντήρηση των ψυκτικών ή από
μη-έμπειρο προσωπικό.

Στύλος προς στήριξη του
καταστρώµατος από το ηµίζυγο
στο στόµιο του κύτους

Στύλος προς στήριξη
του καταστρώµατος
και του υποφράγµατος

Κρέας σε κατάσταση ψύξεως

Κατεψυγµένο φορτίο

Κατεψυγµένο φορτίο
Στύλος προς στήριξη του
καταστρώµατος και του
υποφράγµατος (κουραδόρου)

Μόνωση µε
δυσθερµαγωγά υλικά

Σήραγγα
(τουνέλι)

Σχ. 1.1β
Κύτος φορτίου πλοίου ψυγείου.

 ημείο πήξεως είναι η θερμοκρασία στην οποία συντελείται η στερεοποίηση, όταν η πίεση υπό την οποία εξελίσσεται η διαδικασία
Σ
είναι ίση με την πίεση σε κανονικές συνθήκες.
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Κατά τη μεταφορά των φορτίων χρησιμοποιούνται
και φορητοί θερμογράφοι (temperature portable paper chart recorders), οι οποίοι τοποθετούνται μέσα
στα κύτη κατά τη φόρτωση καταγράφοντας σ’ έναν
δίσκο τη θερμοκρασία. Οι θερμογράφοι αφαιρούνται κατά την εκφόρτωση και οι ενδείξεις τους αποδεικνύουν ποια ήταν η θερμοκρασία του κύτους κατά
τη διάρκεια του ταξιδίου. Τα σύγχρονα ηλεκτρονικά
συστήματα, όπως οι μετρητές των δεδομένων (data
loggers) καταγράφουν τη θερμοκρασία, τη σχετική
υγρασία και τα αέρια του ατμοσφαιρικού αέρα των
θαλάμων ψύξεως ενώ βρίσκονται μέσα σε ειδικό θάλαμο μακριά απ’ τα κύτη και κοντά στα μηχανήματα
ψύξεως, αλλά και στη γέφυρα του πλοίου.
2) Η υγρασία (περιεκτικότητα σε νερό) είναι
ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που
συμβάλλουν στην αλλοίωση των τροφίμων, ειδικά
των φρούτων. Η μεγάλη υγρασία διευκολύνει τις
χημικές και ενζυμικές αντιδράσεις και την ανάπτυξη
των μικροοργανισμών. Τρόφιμα με υψηλό ποσοστό
υγρασίας, όπως φρούτα και λαχανικά, αλλοιώνονται
πολύ εύκολα, επειδή αναπνέουν και απελευθερώνουν υγρασία και θερμότητα. Η μέτρηση και η καταγραφή της σχετικής υγρασίας αλλά και της ποιότητας
του αέρα (π.χ. της περιεκτικότητας διοξειδίου του άνθρακα και του όζοντος), παίζει σπουδαίο ρόλο στη
σωστή συντήρηση των φορτίων υπό ψύξη. Επομένως η ατμόσφαιρα στα κύτη φορτίου, πρέπει να έχει
την ανάλογη υγρασία, ώστε να διατηρεί τα φορτία.
Η θερμοκρασία και η σύσταση της ατμόσφαιρας των
κυτών ρυθμίζεται με τον κατάλληλο χειρισμό των
μηχανημάτων ψύξεως. Με την ψύξη όμως μειώνεται
η υγρασία, και αυτό διαπιστώνεται απ’ τον πάγο στις
σερμπαντίνες της ψυκτικής μηχανής. H τελείως ξηρή
ατμόσφαιρα όμως δημιουργεί ζημιές στα φορτία, γι’
αυτό πρέπει να μεταφέρονται όχι μόνο σε ελεγχόμενη
θερμοκρασία αλλά και σε υγρασία, αν και αυτό δεν
είναι τεχνικά και τόσο εύκολο να πραγματοποιηθεί.
Υπάρχει πάντως η δυνατότητα ελέγχου της μέγιστης
ή της ελάχιστης σχετικής υγρασίας (Σ.Υ.) (παράγρ.
3.1, σελ. 32). Κάθε φορτίο χρειάζεται ένα ορισμένο
εύρος Σ.Υ. (π.χ. φρούτα από 95-80%, φρέσκα χορταρικά από 95-70%), το οποίο αν δεν επιτευχθεί, θα
δημιουργηθούν τα εξής προβλήματα:
α) Με Σ.Υ. μεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται
προκαλείται ανάπτυξη μικροοργανισμών, σχίσιμο
της σάρκας ορισμένων φρούτων και αλλοιώσεις σε
όλα τα τρόφιμα.
β) Με Σ.Υ. χαμηλότερη από αυτή που απαιτείται προκαλείται στα φρούτα αφυδάτωση (απώλεια
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βάρους, δηλαδή μαραίνονται) και συρρίκνωση, στα
κρέατα άσχημη εμφάνιση των ζωικών ιστών, και μεταβολές στην υφή όλων των προϊόντων.
3) Τα άερια αποτελούν τον τρίτο παράγοντα που
συμβάλλει στην αλλοίωση του φορτίου. Τα φρέσκα
φρούτα και τα λαχανικά που είναι και τα πιο συνηθισμένα φορτία των πλοίων-ψυγείων, είναι «ζωντανοί
οργανισμοί» και επομένως μετά τη συγκομιδή, καταναλώνουν οξυγόνο (Ο2), αφού συνεχώς αναπνέουν
(αεροβική αναπνοή). Αυτό συμβαίνει και σε ορισμένα
φορτία δημητριακών και ξυλείας που μεταφέρουν τα
φορτηγά πλοία. Η διαδικασία της αναπνοής υποβαθμίζει το προϊόν. Ο ρυθμός της αναπνοής τους εξαρτάται απ’ τη θερμοκρασία και απ’ τον βαθμό ωριμάνσεως. Χαμηλότερη θερμοκρασία σημαίνει μικρότερος
ρυθμός αναπνοών και μικρότερος ρυθμός αναπνοών
σημαίνει λιγότερους υδρατμούς (υγρασία), λιγότερη
θερμότητα και λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα (CO2).
Τη ζημιά όμως στο φορτίο δεν την κάνει το CO2 αυτό
καθαυτό, αλλά η σύνθεση της ατμόσφαιρας. Αν και
το CO2 στην ατμόσφαιρα του κύτους επιβραδύνει την
ωρίμανση, καθιστά επικίνδυνη την ατμόσφαιρα του
διαμερίσματος για όποιον εισέλθει σ’ αυτό. [Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να διατηρήσει το κρέας το κόκκινο χρώμα του]. Η
αναπνοή ορισμένων φρούτων π.χ. μπανάνες, μήλα,
εκτός από CO2, παράγει και αιθυλένιο (C2H4), ένα
αέριο που ενεργοποιεί την ωρίμανση των φρούτων
και λαχανικών. Η συγκέντρωση αιθυλενίου 0,02%
στον αέρα του ψυκτικού θαλάμου μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία ωριμάνσεως κατά 4 - 10 φορές.
Αιθυλένιο 0,1% κ.ο. μέσα στον ψυκτικό θάλαμο έχει
ως αποτέλεσμα την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού της ωριμάνσεως σε ολόκληρα τα φρούτα. Αν η
παραγωγή αιθυλενίου στη σάρκα του φρούτου είναι
ανεπαρκής, ο μηχανισμός ωριμάνσεως δεν ξεκινά.
Ένα άλλο πρόβλημα είναι η αρνητική αλληλοπάθεια
(allelopathy). Αυτό μπορεί να προκύψει αν εισχωρήσει το αιθυλένιο από τις πόρτες που δεν κλείνουν
καλά ή από τους αεραγωγούς και βλάψει άλλα προϊόντα που βρίσκονται σε παρακείμενα διαμερίσματα.
Το αιθυλένιο δεν ασκεί καμία άλλη επίδραση στον
χώρο, αλλά η υψηλή συγκέντρωση αιθυλενίου 2,7%
στην ατμόσφαιρα του κύτους δημιουργεί εκρηκτικό
μείγμα.
Αν προστεθεί στην ατμόσφαιρα του κύτους το αέριο όζον (Ο3), επιτυγχάνεται ένα μείγμα αέρα που
δεν επιτρέπει την ωρίμανση· επειδή όμως το όζον
είναι δηλητήριο για τα φρούτα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 ppm. Τα πλοία ψυγεία έχουν τη δυνα-
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τότητα να παράγουν με ειδικές γεννήτριες όζον, το
οποίο χρησιμοποιείται:
α) για τη διατήρηση της οσμής και της υφής των
τροφίμων απομακρύνοντας το αιθυλένιο1, και
β) για την απομάκρυνση των οσμών που πιθανόν να αποκτήσουν τα μεταφερόμενα φορτία, π.χ. το
κρέας από άλλα φορτία.
Όταν η συγκέντρωση CO2 και Ο3 αυξηθεί, εισάγεται στο κύτος εξωτερικός αέρας, που αναμειγνύεται
με τον αέρα ανακυκλοφορίας. Η συγκέντρωση των
αερίων CO2 , Ο3, Ο2 και C2H4 όπως και η θερμοκρασία και η Σ.Υ. καταγράφονται σε όλη τη διάρκεια
του ταξιδίου. Υπάρχει αυτόματο σύστημα μετρήσεως
της συγκεντρώσεως αερίων.
1.2 Δ
 ιάκριση φορτίων αναλόγως της θερμοκρασίας μεταφοράς.
Τα φορτία που αποκλειστικά μεταφέρουν τα
πλοία-ψυγεία κατά κύριο λόγο είναι φορτία που διατηρούνται σε θερμοκρασίες ψυχρότερες από αυτήν
του περιβάλλοντος. Τα περισσότερα τρόφιμα είναι
φορτία «Ειδικής Μεταχειρίσεως» και χωρίζονται σε
τρεις ομάδες:
α) Κρέατα και ψάρια.
β) Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, σχετικά ανθεκτικά στη μεταφορά.
γ) Γαλακτοκομικά (ή γαλακτοειδή) προϊόντα.
Όλα τα παραπάνω φορτία προορίζονται προς
βρώση, και άρα οι απαιτήσεις ελέγχου ποιότητας είναι
πάρα πολύ αυστηρές. Αν το φορτίο κατά τη μεταφορά
του δεν φτάσει στον προορισμό του στην κατάσταση
στην οποία φορτώθηκε και κριθεί ακατάλληλο προς
βρώση, οι αγοραστές και οι Αρχές προστασίας περιβάλλοντος θα επιμείνουν να καταστραφεί ή στην καλύτερη περίπτωση να πουληθεί ως ζωοτροφή και να
μη διοχετευτεί στην κατανάλωση και άρα ο πλοιοκτήτης θα ζημιωθεί απ’ αυτήν την ανεπιτυχή μεταφορά.
Τα τρόφιμα θα πρέπει να μεταφέρονται με πλήρη επαγγελματική φροντίδα είτε είναι σε ψύξη όπου
ανάλογα με το φορτίο η ψυκτική μηχανή θα λειτουργεί σε μέση θερμοκρασία (medium temperature op-

eration) ή σε υψηλή θερμοκρασία (high temperature
operation) είτε είναι σε κατάψυξη όπου η ψυκτική
μηχανή θα λειτουργεί σε χαμηλή θερμοκρασία (low
temperature operation).
Η ψύξη (chill 2οC) διακρίνεται στην ψύξη σε
μέση θερμοκρασία που σημαίνει θερμοκρασία από
το σημείο πήξεως του νερού των τροφίμων και πάνω
(–0,6 έως –18οC) και στην ψύξη σε υψηλή θερμοκρασία που σημαίνει μέχρι και πάνω από 13οC, π.χ.
για τη μεταφορά μπανανών (τα πλοία ψυγεία απασχολούνται κυρίως με τη μεταφορά μπανάνας).
Κατάψυξη (frozen –18οC) σημαίνει θερμοκρασία από το σημείο πήξεως του νερού των τροφίμων
και κάτω, δηλαδή από –18οC έως και –30οC.
Επομένως τα τρόφιμα, ως προς την απαιτούμενη
θερμοκρασία μεταφοράς τους σε βαθμούς Κελσίου
(°C)2, διακρίνονται σε δύο ευδιάκριτες κατηγορίες
froή βασικούς τύπους: Στα κατεψυγμένα προϊόντα (����
zen products) και στα εψυγμένα προϊόντα (chilled
products ή refrigerated cargoes):
1) Τα κατεψυγμένα προϊόντα διακρίνονται στα:
α) Φορτία καταψύξεως (frozen cargoes) τα
οποία μεταφέρονται σε σκληρή κατεψυγμένη κατάσταση κάτω των –8οC, που παρεμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και τη δημιουργία υγρασίας. Τα
φορτία καταψύξεως είναι κυρίως κρέατα (χαμηλότερης ποιότητας), καλαμάρια, σουπιές, ορισμένα ψάρια, γαλακτοκομικά κ.ά. σε θερμοκρασία κάτω από
–18οC, γαρίδες και χοιρινό κρέας έως –21οC, πακεταρισμένα φρούτα βαθιάς καταψύξεως σε σιρόπι κάτω
από –15οC. Τα κατεψυγμένα κρέατα απαιτούν συνθήκες ειδικής θερμοκρασίας, υγρασίας και εξαερισμού.
β) Φορτία βαθιάς καταψύξεως (deep frozen
cargoes –29οC)3. Τα πλοία που μεταφέρουν αυτά τα
προϊόντα διαθέτουν ψυκτικές για θερμοκρασία πολύ
χαμηλή από –23οC έως και κάτω από –30οC (π.χ.
παγωτά και πουλερικά έως –30οC, αρνιά, αρνίσιο
και μοσχαρίσιο κρέας έως –23οC, ψάρια παχιά από
–28οC έως –18οC, ψάρια σε φιλέτα από –28ο έως
–23οC, αδύνατα ψάρια –20οC).
2) Τα εψυγμένα προϊόντα διακρίνονται στα:
α) Φορτία που μεταφέρονται σε κατάσταση

1

Το αιθυλένιο μπορεί επίσης να απορροφηθεί από καθαριστήρα που περιέχει υπερμαγγανικό κάλιο (KMnO4).
Η θερμοκρασία μεταφοράς πρέπει να έχει κάποιο μικρό εύρος (π.χ. 3oC) εκτός από τις μπανάνες (εύρος 0,4oC)����������������
. Μία μόνο καθορισμένη «θερμοκρασία μεταφοράς» είναι προδιαγραφή χωρίς νόημα, που ποτέ δεν θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή. Αν και οι βαθμοί
Κελσίου (°C) είναι διεθνείς σταθερές, στις ΗΠΑ χρησιμοποιούνται ακόμα οι βαθμοί Φαρενάιτ (oF)�����������������������������
. Το μηδέν στους βαθμούς Κελσίου είναι συνηθισμένη θερμοκρασία για εψυγμένα φορτία, οπότε πρέπει να μην υπάρξει σύγχυση στις μονάδες θερμοκρασίας.
3
Πληροφοριακά αναφέρεται πως οι μικροοργανισμοί δεν καταστρέφονται ούτε με τη�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
βαθιά κατάψυξη, αλλά απλά σταματάει η ανάπτυξή τους. Πειράματα απέδειξαν ότι οι μικροοργανισμοί επιζούν μέχρι –148,9ο C.
2
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ψύξεως (chilled cargoes), τα οποία είναι μεταφέρονται σε θερμοκρασία από –0,6οC έως –1,5οC τη μικρότερη. Τα φορτία αυτά είναι ορισμένα φρούτα, μερικά
βοδινά κρέατα (συνήθως πολύ καλής ποιότητας), γαλακτοκομικά (τυριά, βούτυρο κ.λπ.), αυγά κ.ά..
β) Φορτία ελεγχόμενης θερμοκρασίας (temperature regulated cargoes), δηλαδή τα αερόψυκτα
φορτία (air cooled cargoes). Είναι κυρίως φρούτα
και λαχανικά, τα οποία απαιτούν ειδικό αερισμό και
εξαερισμό προκειμένου να αποφευχθεί η αλλοίωσή
τους. Σε θερμοκρασίες κοντά ή κάτω από το 0°C
αχρηστεύονται. Προκειμένου να διατηρηθεί η φρεσκάδα τους χρειάζεται όχι μόνο κατάλληλη αλλά και
σχετικά σταθερή θερμοκρασία. Γι’ αυτόν τον λόγο
χρησιμοποιούνται εξελιγμένα συστήματα ψύξεως με
αέρα, τα οποία με τη σωστή ροή και κίνηση του αέρα
στα κύτη αποκλείουν τις ζημιές στο φορτίο από ανισοκατανομή της θερμοκρασίας.
1.3 Περιγραφή των χώρων υποδοχής φορτίων
υπό ψύξη ή κατάψυξη.
Τα συμβατικά πλοία ψυγεία χρησιμοποιούνται
για να μεταφέρουν φρούτα, λαχανικά, κυρίως φρέσκες μπανάνες, που μεταφέρονται μέσα σε χαρτόκουτα παλετοποιημένα (σχ. 1.3) άλλα και κατεψυγμένα
κρέατα.
Τα κύτη των πλοίων-ψυγείων έχουν συνήθως δύο
στόμια, ένα αριστερά και ένα δεξιά. Αποτελούνται
από το κατάμπαρο και τα υποφράγματα (2-4) (tween
decks) με καθαρό ύψος φορτώσεως περίπου 2,2 m
ο κάθε χώρος φορτίου, τα οποία αποτελούν τους
ψυκτικούς θαλάμους. Το κατάμπαρο μπορεί να έχει
μεγαλύτερο ύψος αν τα υποφράγματα είναι δύο. Οι
ψυκτικοί θάλαμοι πρέπει να εξασφαλίζουν καλή θερ-

μική μόνωση και διατήρηση της θερμοκρασίας που
παρέχουν τα συστήματα ψύξεως με κατάλληλο πάχος
μονωτικών υλικών (δυσθερμαγωγών π.χ. φελλός,
υαλοβάμβακας ή άκαμπτος αφρός πολυουρεθάνης)
στις πλευρές, στην κορυφή κάτω από το κατάστρωμα
και στα δάπεδα του κύτους και των υποφραγμάτων
(σχ. 1.1β). Το δυσθερμαγωγό υλικό συγκρατείται στη
θέση του με επένδυση από γαλβανισμένα ελάσματα.
Το μονωμένο δάπεδο των κυτών και των υποφραγμάτων είναι ειδικής κατασκευής και διαθέτει διπλή
επένδυση. Συνήθως η επένδυση αποτελείται από μόνιμη επίστρωση και έχουν υπολογιστεί με ακρίβεια
τα ανοίγματα, ώστε να επιτρέπουν την ομαλή κυκλοφορία στον ψυχρό αέρα, δηλαδή να διεισδύει προς
τα πάνω ανάμεσα από το φορτίο. Τα δάπεδα των ψυκτικών θαλάμων δεν πρέπει να έχουν εμπόδια και
πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, ώστε να αντέχουν το βάρος του φορτίου και των κλαρκ και να
διαθέτουν ευδιαίους (μπούνια). Οι σερπαντίνες που
κυκλοφορούν ψυχρή άλμη ή ψυκτικό υγρό (παράγρ.
1.5, σελ. 196) προστατεύονται από διαφράγματα με
σανίδες που κρατούν το φορτίο μακριά από αυτές.
Κάθε χώρος φορτίου διαθέτει εγκαταστάσεις αερισμού, με τις οποίες εξασφαλίζεται ο αερισμός του χώρου και ο προβλεπόμενος αριθμός εναλλαγών αέρα
ανά ώρα. Επίσης διαθέτει και κατάλληλο φωτισμό.
Σήμερα, ένα τυπικό πλοίο-ψυγείο διαθέτει κύτη
με χωρητικότητα το καθένα περίπου 7.000 m3 για
παλετοποιημένο φορτίο. Οι ψυκτικές εγκαταστάσεις
διατηρούν την απαιτούμενη θερμοκρασία των κυτών
(από –35oC έως +14oC), η οποία εξαρτάται από τον
τύπο του μεταφερόμενου φορτίου.
Μερικά πλοία-ψυγεία διαθέτουν φορτοθυρίδες
και ανελκυστήρα για γρήγορη φόρτωση και για οικονομικό χειρισμό του φορτίου. Το φορτίο τοποθετείται
με κλαρκ στον ανελκυστήρα φορτίου και ανυψώνεται
στο σχετικό κατάστρωμα φορτώσεως, όπου στοιβάζεται με άλλο κλαρκ στην τελική του θέση. Οι φορτοθυρίδες επίσης επιτρέπουν να συνεχίζεται η φόρτωση
και η εκφόρτωση με σχετικά κακές καιρικές συνθήκες και ανεξάρτητα των μεταβολών της παλίρροιας.
Επί πλέον, οι απώλειες της θερμοκρασίας του χώρου
φορτίου από τα ανοιχτά καλύμματα των κυτών περιορίζονται στο ελάχιστο.
1.4 Π
 ροετοιμασία πλοίου προς υποδοχή φορτίου.

Σχ. 1.3
Παλετοποιημένο φορτίο σε υπόφραγμα κύτους ψυγείου.
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χώρους υποδοχής του φορτίου. Η καθαριότητα των
χώρων φορτίου στα πλοία ψυγεία είναι πιο σημαντική σχεδόν από ό,τι για οποιοδήποτε άλλο φορτίο.
Παραλήψεις στον καθαρισμό μπορούν να οδηγήσουν
σε σοβαρά προβλήματα των φορτίων π.χ. ανάπτυξη
μούχλας και σήψη των φρούτων και των λαχανικών.
Καθαρισμός. Η επιτυχημένη μεταφορά εξαρτάται κατά πολύ από την προετοιμασία των κυτών
(ψυκτικών θαλάμων) πριν από την παραλαβή του
φορτίου. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να έχουν προετοιμαστεί καταλλήλως και να έχουν επιθεωρηθεί
(surveyed) από αρμόδιο επιθεωρητή και μόνο τότε
θα είναι έτοιμα να υποδεχτούν το φορτίο. Η προετοιμασία περιλαμβάνει:
α) Τελείως καθαρούς χώρους φορτίου. Υπολείμματα προηγούμενων φορτίων προσκολλημένα στο
δάπεδο ή στα τοιχώματα θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί με ξύσιμο και πλύση.
β) Καθαρή επίστρωση για το φορτίο, στεγνή και
έτοιμη προς χρήση. Η επίστρωση η οποία κρίθηκε
ακατάλληλη πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια. Τα καφασωτά της επιστρώσεως, αν υπάρχουν,
πρέπει να έχουν καθαριστεί σχολαστικά.
γ) Απολύμανση των υδροσυλλεκτών των σιφωνίων αναρροφήσεως και γενικά των κυτών από μικροοργανισμούς, οπότε θα πρέπει οι χώροι υποδοχής
ψυκτικού φορτίου συμπεριλαμβανομένης της επιστρώσεως να ψεκαστούν με ένα ελαφρύ σε οσμή και
δράση αντισηπτικό διάλυμα. Στη συνέχεια, τα κύτη
θα πρέπει να αεριστούν και να στεγνώσουν καλά.
δ) Απαλλαγή από οσμές.
Μετά τον καθαρισμό και πριν την επιθεώρηση
από επιθεωρητή ακολουθεί έλεγχος και επιθεώρηση
(inspection) από τον υπεύθυνο αξιωματικό:
α) Των σημείων (οπών) δειγματοληψίας αερίου
(gas sampling points), των ανιχνευτών πυρκαγιάς
και των μέσων πυρασφάλειας.
β) Των μονώσεων των ψυκτικών θαλάμων, των
ανοιγμάτων και των συστημάτων αεροστεγούς κλεισίματος και των καταμετρικών σωληνώσεων. Επισκευή όλων όσων βρέθηκαν με μικροζημιές.
γ) Της στεγανότητας και καλής λειτουργίας όλων
των μικρών σωλήνων των διαφόρων οργάνων μετρήσεως (πίεση κατά 50% μεγαλύτερη της πιέσεως
λειτουργίας τους).
δ) Των μηχανημάτων ψύξεως.
Όταν πρόκειται να φορτωθεί κατεψυγμένο κρέας,
πρέπει να υπάρχει στον ψυκτικό θάλαμο ο αναγκαίος αριθμός των ράβδων για το κρέας. Οι γάντζοι,
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οι αλυσίδες και όλα πρέπει να έχουν προψυχθεί και
αποστειρωθεί (αυτό γίνεται συνήθως στην ξηρά).
Για φόρτωση φορτίων προψυγμένων θα πρέπει
και τα κύτη να έχουν προψυχθεί 24 ώρες πριν τη
φόρτωση σε ανάλογη θερμοκρασία με αυτή του μεταφερόμενου φορτίου. Η θερμοκρασία προψύξεως
(pre-cooling) συνήθως θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία μεταφοράς του φορτίου
για να αντισταθμίσει την απώλεια ψύξεως κατά την
φόρτωση. Τη θερμοκρασία μεταφοράς την ορίζουν
γραπτώς οι φορτωτές ή οι κανονισμοί του λιμανιού.
Στα κατεψυγμένα προϊόντα δεν πρέπει η ψύξη να
υπερβεί τη μέγιστη θερμοκρασία μεταφοράς. Κατά
την πρόψυξη του κύτους πρέπει να βρίσκεται μέσα σ’
αυτό όλη η επίστρωση ξυλείας, ώστε να αποκτήσει
και αυτή τη θερμοκρασία προψύξεως. Τα καταλλήλως προ-ψυχθέντα φορτία και τα πιο θερμά φορτία
δεν πρέπει να αναμειγνύονται στη φόρτωση.
Ορισμένα νέα πλοία ψυγεία δεν χρησιμοποιούν
επίστρωση/καφασωτό στο δάπεδο, δηλαδή διαθέτουν λεία επιφάνεια και ανθεκτικό δάπεδο κυτών για
παλετοποιημένο φορτίο, αλλά και για φορτηγά οχήματα ψυγεία. Στα πλοία που χρησιμοποιούν επίστρωση στο δάπεδο, για να μειωθούν τα έξοδα, τοποθετούν συνήθως Μόνιμη Πτυσσόμενη Επίστρωση (σχάρες) (Permanent Collapsible Dunnage – P.C.D.) με
διαστάσεις 50 mm × 50 mm ή 75 mm × 50 mm, δηλαδή λάμες αλουμινένιας επιστρώσεως (aluminium
strip dunnage) με διαστάσεις 3 × 0,5 m. Πάνω σ’
αυτήν μπορούν να εργαστούν και τα κλαρκ. Σε μικρά
διαμερίσματα-ψυγεία τοποθετούνται μόνιμα ξύλινα
καφασωτά.
Η ειδική επίστρωση, όπου χρειάζεται, εξυπηρετεί:
α) Τη δημιουργία αγωγών κυκλοφορίας της ψύξεως μέσα από τη μάζα του φορτίου, όπου η επίστρωση
τοποθετείται κατάλληλα, ανάλογα με το φορτίο και το
σύστημα ψύξεως του κύτους, και
β) την ομοιόμορφη διανομή του βάρους του φορτίου στο δάπεδο του κύτους.
Στην περίπτωση των κατεψυγμένων κρεάτων σε
κιβώτια η προστατευτική ξυλεία δαπέδου αποτελείται από καδρόνια διαστάσεων 50 mm × 50 mm στην
ανάλογη απόσταση μεταξύ τους.
Πιστοποιητικά. Στην προετοιμασία προς υποδοχή φορτίου, περιλαμβάνεται η μέριμνα για την
έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, τα οποία
θα πρέπει να είναι διαθέσιμα πριν τη φόρτωση. Κατόπιν αιτήσεως του πλοιοκτήτη πραγματοποιούνται
επιθεωρήσεις από τον νηογνώμονα που παρακολου-
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θεί το πλοίο για τη φόρτωση (Loading surveys) και
εκδίδονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά:
α) Πιστοποιητικό καταλληλότητας μεταφοράς
εψυγμένων φορτίων (Running Surveys certificate), ή
β) πριν τη φόρτωση το Πιστοποιητικό επιθεωρήσεως στο λιμάνι φορτώσεως (Loading port survey
certificate). Σε περίπτωση φορτώσεως και σε αλλα
λιμάνια ισχύει το ίδιο πιστοποιητικό, ή
γ) έκτακτο πιστοποιητικό καταλληλότητας πριν τη
ναύλωση του πλοίου.
Οι επιθεωρήσεις ως σκοπό έχουν να διαπιστωθεί
ότι οι θάλαμοι ψύξεως και οι σωληνώσεις αποστραγγίσεως των θαλάμων είναι καθαροί, ότι η ξυλεία επιστρώσεως (όταν υπάρχει) είναι σε καλή κατάσταση
και πως η μόνωση και οι σωληνώσεις της ψυκτικής
εγκαταστάσεως δεν έχουν ζημιά. Το σύστημα ψύξεως υποβάλλεται σε δοκιμή σε κατάσταση λειτουργίας
και σημειώνονται οι θερμοκρασίες στους διαφόρους
θαλάμους και στο εξωτερικό περιβάλλον.
Τα φορτία των πλοίων-ψυγείων πρέπει να συνοδεύονται από το Αρχικό Πιστοποιητικό Υγείας
(Original health certificate) ή το Πιστοποιητικό Φυτο-υγείας (Phytosanitary certificate), ανάλογα με το
φορτίο.
Επίσης τα πλοία ψυγεία πρέπει να διαθέτουν τα
θεσπισμένα με νόμο πιστοποιητικά (statutory certificates) που διαθέτουν όλα τα πλοία. Επί πλέον
πρέπει να είναι εφοδιασμένα από τον νηογνώμονα
με Πιστοποιητικό Ψυκτικών Εγκαταστάσεων (cargo
refrigerating installations certificate), για την ψύξη
των μονωμένων κυτών φορτίου και τις ψυκτικές
εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι μόνιμα εγκατεστημένες και ανήκουν στο πλοίο. Τέλος, πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά όπως στεγανότητας (tightness),
εξαερισμού (ventilation), συστήματος συναγερμού
(alarms), διακοπτών λειτουργείας έκτακτης ανάγκης
και ανιχνευτών διαρροής (emergency stop buttons
and leakage detectors).
Προκειμένου να διατηρήσουν την κλάση τους και
σε ισχύ τα πιστοποιητικά τους τα πλοία ψυγεία υπόκεινται σε έκτακτες επιθεωρήσεις. Οι επιθεωρήσεις
που συνήθως απαιτούνται είναι:
α) First special survey certificate και η ετήσια
επιθεώρηση «annual survey».
β) Η Επιθεώρηση Ανανεώσεως της Κλάσεως
(«Class Renewal Survey») κάθε 5 χρόνια, και η
επιθεώρηση «Continuous Class Renewal Survey»
όπου με αίτημα του πλοιοκτήτη και την αποδοχή του
νηογνώμονα οι επιθεωρήσεις μπορούν να γίνονται
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τμηματικά σ’ αυτό το διάστημα, αλλά χωρίς να υπερβαίνουν τον χρόνο που έχει ορίσει ο νηογνώμονας.
γ) Η ενδιάμεση επιθεώρηση (Intermediate Survey) στο μεσοδιάστημα μεταξύ της επιθεωρήσεως
Class Renewal Survey.
δ) Η επιθεώρηση «Damage ή Repair Survey»
όταν υπάρχει βλάβη στις εγκαταστάσεις ψυκτικών ή
στο σκάφος ή στις μηχανές του πλοίου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ψυκτικές.
ε) Οι επιθεωρήσεις «Conversion Surveys» μετά
από κάποια μετατροπή στις εγκαταστάσεις ψύξεως.
Τα πλοία ψυγεία που μεταφέρουν και φορτία σε
Ε/Κ-ψυγεία, τα οποία ψύχονται από τον εξοπλισμό
του πλοίου, είναι εφοδιασμένα με τα ανάλογα πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά για τα Ε/Κ με αυτόνομη ψυκτική μονάδα εκδίδονται σύμφωνα με ξεχωριστούς κανόνες (Rules for Certification of Cargo
Containers).
1.5 Τρόποι ψύξεως κυτών.
Ο τρόπος ψύξεως των κυτών εξαρτάται από τα
φορτία και τα ταξίδια, δηλαδή από τον προορισμό
για τον οποίο έχει ναυπηγηθεί το πλοίο.
Τα φορτία που μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις έχουν ειδικές απαιτήσεις. Αν τα φορτία βρίσκονται σε βαθιά κατάψυξη (π.χ. ψάρια), το σύστημα ψύξεως είναι απλό. Ορισμένα φορτία, όταν τα ταξίδια
είναι ολιγοήμερα, δεν χρειάζονται κατά τη μεταφορά
τους καθόλου ψύξη π.χ. οι πατάτες και τα κρεμμύδια
από Αίγυπτο για Ελλάδα όπου τα σακιά τοποθετούνται μέσα σε μεγάλους σάκους και μεταφέρονται με
κοινά πλοία γενικού φορτίου, που δεν διαθέτουν τεχνητό αερισμό ή ψυκτικές εγκαταστάσεις.
Η ψύξη είναι μια διαδικασία που δεν προσθέτει
ψύχος, αλλά προϋποθέτει την αφαίρεση θερμότητας
από το περιβάλλον του μονωμένου ψυχόμενου κλειστού χώρου φορτίου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι
παραγωγής ψύξεως, αλλά στα πλοία έχουν επικρατήσει οι παρακάτω:
[(mechani1) Συστήματα μηχανικής ψύξεως ����������
cally chilled (refrigerated) cooling systems]. Η μηχανική ψύξη ελέγχει την πίεση και τη θερμοκρασία
του ψυκτικού υγρού και επιτρέπει την χρησιμοποίησή του χωρίς απώλειες. Κάθε πλοίο χρειάζεται να
διαθέτει δύο πλήρεις ψυκτικές μονάδες.
Χρησιμοποιούνται δύο διατάξεις ψυκτικών συστημάτων μηχανικής ψύξεως, της άμεσης και της
έμμεσης ψύξεως:
α) Σύστημα άμεσης (direct) μηχανικής ψύξεως
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ή απευθείας εξατμίσεως (70% των πλοίων ψυγείων).
Τα κύτη φορτίου ψύχονται από το ίδιο το ψυκτικό
μέσο π.χ. αμμωνία (R-717)1, το οποίο ατμοποιείται
εντός στοιχείων (σερπαντίνες) απορροφώντας θερμότητα από τον χώρο των κυτών (λανθάνουσα θερμότητα). Το πλεονέκτημα της άμεσης ψύξεως είναι ότι έχει
χαμηλότερο κόστος εγκαταστάσεως και συντηρήσεως
από την έμμεση, και η μείωση της θερμοκρασίας των
κυτών γίνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Το μειονέκτημά της είναι ότι όταν έχει μεγάλη έκταση, αυξάνεται η πιθανότητα διαρροών του ψυκτικού μέσου.
Ο αέρας των ψυκτικών θαλάμων ψύχεται στις
σερπαντίνες και στη συνέχεια οδηγείται προς το
φορτίο. Η κυκλοφορία του αέρα γίνεται με κανάλια
προσαγωγής και επιστροφής του αέρα του θαλάμου
προς και από έναν ψύκτη που βρίσκεται έξω από τον
ψυκτικό θάλαμο ή με ανεμιστήρες που βρίσκονται
μέσα σ’ αυτόν ή με φυσικό τρόπο όταν οι σερπαντίνες βρίσκονται στην οροφή, επειδή ο ψυχρός αέρας
έχοντας μεγαλύτερο ειδικό βάρος κατέρχεται και ο
θερμότερος ανέρχεται.
β) Σύστημα έμμεσης (indirect) μηχανικής ψύξεως ή έμμεσης εξατμίσεως. Την έμμεση εξάτμιση
την προτιμούσαν αρχικά, επειδή το ψυκτικό υγρό
που χρησιμοποιούσαν ήταν η αμμωνία. Στην έμμεση εξάτμιση η εξασφάλιση της ψύξεως του αέρα των
ψυκτικών θαλάμων γίνεται έμμεσα με την κυκλοφορία μέσω σερπαντίνων κάποιου δευτερεύοντος
(ενδιάμεσου) μέσου με χαμηλό σημείο τήξεως π.χ.
αλατούχο διάλυμα (άλμη, σαλαμούρα, αλατόνερο) (brine), δηλαδή νερό με χλωριούχο ασβέστιο
(CaCl2) ή χλωριούχο νάτριο (NaCl) (αλάτι). Πλεονέκτημα της έμμεσης εξατμίσεως είναι ότι δεν υπάρχει διαρροή και απώλεια του ψυκτικού μέσου στον
χώρο φορτίου απ’ το γεγονός ότι η εγκατάσταση και
οι σωληνώσεις του βρίσκονται μέσα στο ανεξάρτητο
διαμέρισμα των ψυκτικών (μηχανημάτων ψύξεως)
μακριά από το φορτίο. Απαιτείται μικρότερη ποσότητα πρωτεύοντος ψυκτικού μέσου, ενώ η άλμη έχει
μικρό κόστος. Επί πλέον ο έλεγχος της θερμοκρασίας του φορτίου είναι ευκολότερος, επειδή η άλμη
έχει το χαρακτηριστικό να διατηρείται σε ψύξη.
Τα μειονεκτήματα της έμμεσης εξατμίσεως είναι
το υψηλότερο αρχικό κόστος επενδύσεως (ψυγείο
για την άλμη, αντλίες, σωληνώσεις), το υψηλότερο
1

κόστος λειτουργίας διότι απαιτούνται δύο ξεχωριστά
πρωτεύοντα κυκλώματα ψύξεως άλμης και ένα δίκτυο διανομής με δύο αντλίες κυκλοφορίας, η χαμηλότερη ικανότητα ψύξεως, η χαμηλότερη θερμοκρασία εξατμίσεως και η σταδιακή μετάβαση σε δυο
στάδια λειτουργίας συμπυκνωτή (ψύξη της άλμης
με ψυκτικό υγρό και ψύξη του φορτίου με άλμη). Η
μεταβίβαση της θερμότητας σε δυο στάδια έχει ως
αποτέλεσμα τη χαμηλότερη θερμοκρασία εξατμίσεως. Για την ομοιόμορφη κυκλοφορία του αέρα και τη
θερμοκρασία μέσα στον ψυκτικό θάλαμο υπάρχουν
αεραγωγοί προσαγωγής και επιστροφής αέρα.
2) Αερόψυξη (συστήματα ψύξεως με αέρα)
(cold air, air chilling, forced-air cooling): Τα συστήματα αεροψύξεως εξασφαλίζουν τη συντήρηση και
την επιτυχημένη μεταφορά, κυρίως των φρούτων,
των λαχανικών, των πουλερικών κ.ά.. Δημιουργήθηκαν απ’ την ανάγκη της συχνής αλλαγής του αέρα
των κυτών. Ένα σύστημα αεροψύξεως αποτελείται
από ανεμιστήρες εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα
και από τα μηχανήματα ψύξεως και ξηράνσεώς του.
Οι αεραγωγοί (air ducts), που διαθέτουν κατάλληλους αεροφράκτες, είναι τοποθετημένοι κατά μήκος
των διαφραγμάτων και των πλευρών του κύτους
κάτω από τα καφάσια και επιτυγχάνουν τη διοχέτευση και κυκλοφορία του αέρα.
Τα συστήματα κατακόρυφης ροής αέρα (vertical
air flow systems) είναι τα πιο κατάλληλα για τη μεταφορά μπανάνας. Ο αέρας ανέρχεται προς τα πάνω
διά μέσου της στοιβασίας του φορτίου. Επάνω από
το φορτίο βρίσκονται τα σημεία εξαγωγής του αέρα.
Ο αέρας στη συνέχεια επανακυκλοφορεί μέσα στο
κύτος, αφού διέλθει από το σύστημα ψύξεως και ξηράνσεως. Όταν τα αέρια που δημιουργούνται από
τα φορτία μέσα στο κύτος υπερβούν ένα ορισμένο
όριο ανάλογα με το φορτίο (π.χ. CO2 3-8%), τότε
μέρος του αέρα αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα και
εισάγεται νέος φρέσκος ατμοσφαιρικός αέρας. Έτσι
προστατεύονται τα φρούτα από πρόωρη ωρίμανση.
Σ’ αυτόν τον τρόπο ψύξεως των κυτών φορτίου
σπουδαίο ρόλο διαδραματίζουν και η κατάλληλα
τοποθετημένη επίστρωση, η στοιβασία των παλετών
για την καλή κυκλοφορία του αέρα, καθώς και η διατήρηση της υγρασίας.
Ψυκτικά υγρά ή ψυκτικά ρευστά ή ψυκτικά

Η αμμωνία με κωδικό R-717 (R=Refrigerant) ονομάζεται «άνυδρη αμμωνία», διότι δεν περιέχει νερό (καθαρότητα 99,95%).
Παρόλο που βιομηχανικά παράγεται με σύνθεση συστατικών (άζωτο και υδρογόνο), η αμμωνία θεωρείται φυσικό ψυκτικό μέσο,
διότι παράγεται κατά τη διάρκεια κύκλων υλικών στη φύση (κύκλος αζώτου).

Metafora_Fortion.indb 197

13/1/2016 2:28:40 μμ

198
μείγματα ή ψυκτικά μέσα (refrigerants): Τα ψυκτικά υγρά ουσιαστικά είναι φυσικά ή τεχνητά υγραέρια, τα οποία μέσα στο σύστημα ψύξεως μετατρέπονται από υγρά σε αέρια και πάλι σε υγρά. Τα τεχνητά
ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούνται συνήθως σήμερα στα πλοία είναι γνωστά απλά ως φρέον (Freon
είναι εμπορικό σήμα).
Από τον 19ο αιώνα ως ψυκτικό υγρό χρησιμοποιούσαν την αμμωνία (NH3, R717), που είναι φυσικό
ψυκτικό. Η αμμωνία όμως αν υπήρχε διαρροή, ήταν
επιβλαβής για την υγεία του ανθρώπου και σε μεγάλες συγκεντρώσεις αποτελεί εκρηκτικό ψυκτικό υγρό
που κατέστρεφε με οξείδωση τους συμπιεστές. Από
το 1960 άρχισε να απαγορεύεται η χρήση της αμμωνίας σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη.
Μέχρι το 1959 χρησιμοποιούσαν παράλληλα με
την αμμωνία και το επίσης φυσικό ψυκτικό διοξείδιο
του άνθρακα (CO2, R744), αλλά δημιουργούσε προβλήματα στα πλοία με τις σχετικά υψηλές πιέσεις που
χρειαζόταν και με τα προβλήματα συμπυκνώσεως
του αερίου σε ζεστές θάλασσες. Είχε επίσης σχετικά
μικρό βαθμό αποδόσεως. Μετά το 1959 άρχισαν να
χρησιμοποιούνται τεχνητά ψυκτικά μείγματα όπως
οι φθοριωμένοι υδρογονάνθρακες ή χλωροφθοράνθρακες (CFCs), π.χ. το R-12 (Freon 12). Επειδή
οι ψυκτικοί CFCs περιέχουν χλώριο (chlorine), το
οποίο είναι καρκινογόνο, και επειδή έχει αποδειχθεί
πως προξενούν ζημιά στο περιβάλλον καταστρέφοντας το όζον, οι κανονισμοί του ΙΜΟ τα απαγόρευσαν και άρχισε να χρησιμοποιείται πάλι ως ψυκτικό
υγρό η αμμωνία, αυτή τη φορά με καλύτερα μέταλλα
στους συμπιεστές. Ο παράγοντας όμως τοξικότητας
της αμμωνίας εξακολουθεί να μην την κάνει δημοφιλή, αν και με την καινούργια τεχνολογία οι διαρροές
έχουν περιοριστεί.
Τα ψυκτικά συστήματα δεύτερης γενιάς συμπιεστών χρησιμοποίησαν τα εναλλακτικά ψυκτικά υγρά
Υδροχλωροφθορανθράκων (�������������������
HydroChloroFluoCarbons – HCFCs), π.χ. το R-22 (Freon22). Η χρήση
των ψυκτικών HCFCs, αν και βλάπτουν λιγότερο το
όζον, θα απαγορευθεί τελείως μετά το 2020, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ. Οι HCFCs
είναι ήδη δυσεύρετοι στο εμπόριο. Στις ΗΠΑ από
01/01/2010 απαγορεύεται η παραγωγή και η εισαγωγή του R-22 κ.λπ..

1

Σήμερα οι συμπιεστές στις ψυκτικές των περισσότερων πλοίων είναι σε μεγάλο βαθμό αυτόματοι και
χρησιμοποιούν ψυκτικά υγρά σχετικά πιο φιλικά στο
περιβάλλον, όπως τα ψυκτικά Φθοριωμένων Υδρογονανθράκων (HFCs), τα οποία δεν περιέχουν χλώριο.
Τα ψυκτικά HFC θεωρείται ότι είναι επικίνδυνα επειδή είναι τοξικά, ότι προκαλούν καρκινογένεση και ότι
εκλύουν στην ατμόσφαιρα τριφθοροξικό οξύ (��������
trifluoracetic-TFA), το οποίο προκαλεί όξινη βροχή1.
Γενικά, τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούνται
στις ψυκτικές κατατάσσονται σε 3 ομάδες:
Ομάδα 1: Τα «ασφαλή» εγκεκριμένα ψυκτικά
(safe refrigerants, fluorinated hydrocarbons).
Ομάδα 2: Τα τοξικά ή καυστικά εγκεκριμένα ψυκτικά (toxic or caustic refrigerants) και αυτά τα οποία
όταν αναμειχθούν με τον αέρα έχουν Κατώτερο Όριο
Εκρηκτικότητας (LEL) τουλάχιστον 3,5% κατ’ όγκο.
Ομάδα 3: Εύφλεκτα μη εγκεκριμένα ψυκτικά
(combustible refrigerants�������������������������
), τα οποία έχουν Κατώτερο Όριο Εκρηκτικότητας (LEL) λιγότερο από 3,5%
κατ’ όγκο.
Από τις παραπάνω ομάδες, τα ψυκτικά που χρησιμοποιούνται στη ναυτιλία (στα πλοία) είναι συνήθως
της ομάδας 1, άφλεκτα και ασφαλή εγκεκριμένα ψυκτικά χωρίς ουσιώδεις κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και σχετικά φιλικά στο περιβάλλον. Χρησιμοποιείται επίσης και η αμμωνία από την ομάδα 2 όχι
όμως με άμεση εξάτμιση. Τα ψυκτικά της ομάδας 3
όπως το αιθάνιο, το αιθυλένιο κ.λπ. δεν εγκρίνονται
για χρήση στα πλοία.
1.6 Επιθεώρηση φορτίου προς φόρτωση.
Μεγάλη προσοχή απαιτείται κατά την παραλαβή
των φορτίων, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Βασική προϋπόθεση
είναι οι αξιωματικοί του πλοίου να έχουν πείρα και
γνώσεις σχετικά με τα φορτία, αλλά και με τους κανονισμούς φορτώσεως του λιμανιού, αφού η παραλαβή και η στοιβασία εκτελείται σύμφωνα μ’ αυτούς
ή/και τους κανονισμούς του λιμανιού εκφορτώσεως.
Ο καλός έλεγχος πριν τη φόρτωση προστατεύει το
φορτίο κατά τη μεταφορά του.
Το φορτίο που παραλαμβάνεται θα πρέπει να
πιστοποιείται ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση ανά-

 όξινη βροχή με περίπου pH 4 περιέχει ατμοσφαιρικούς ρύπους όπως το θειικό οξύ. Με την όξινη βροχή προκαλούνται ζημιές
Η
στο φυσικό περιβάλλον και έχουν επιβεβαιωθεί βλάβες στην υγεία.
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λογα με το είδος του, και ότι δεν υπάρχουν ύποπτα
σημεία. Πριν φορτωθεί στο πλοίο, θα πρέπει να βρίσκεται μέσα σε αυτοκίνητα και όχι εκτεθειμένο στην
αποβάθρα, ώστε να προστατεύεται από άνεμο, βροχή και ήλιο. Καλό είναι σε τροπικά κλίματα τα φορτία
να φορτώνονται νύχτα ή τουλάχιστον να μην φορτώνονται 2-3 ώρες πριν και μετά το μεσημέρι. Ο έλεγχος του φορτίου πραγματοποιείται από επιθεωρητή
ή από ειδικό υπάλληλο της ναυτιλιακής εταιρείας. Ο
πλοίαρχος γνωρίζοντας τις δυνατότητες του πλοίου
του, αν και το φορτίο επιθεωρείται από επιθεωρητή,
θα πρέπει να δώσει οδηγίες και να απαιτήσει από
τους αξιωματικούς φυλακής την προσεκτική επιθεώρηση του φορτίου και την παράδοση σ’ αυτόν γραπτώς των παρατηρήσεων που διαπίστωσαν, για την
κατάστασή του κατά την παραλαβή του. Αυτή η τακτική καθιστά τον αξιωματικό πιο προσεκτικό και τον
εξοικειώνει με την ορολογία των παρατηρήσεων και
των ζημιών. Ο αξιωματικός φυλακής παρακολουθεί
επίσης και τη στοιβασία του φορτίου. Η επιθεώρηση
του φορτίου αρχίζει από τότε που αυτό θα φθάσει
στον προβλήτα. Τα κιβώτια σε όλα τα εψυγμένα ή
κατεψυγμένα φορτία επιθεωρούνται ώστε να εξακριβωθεί αν έχουν ζημιές ή κηλίδες από λάδια κ.λπ.
κατά τον χειρισμό τους, οι οποίες αποτελούν ένδειξη πιθανής βλάβης και του φορτίου που περιέχουν.
Επειδή τα φορτία συνήθως φορτώνονται σε παλέτες,
θα πρέπει να επιθεωρούνται και οι παλέτες, οι οποίες
δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτές προς φόρτωση αν
δεν είναι ισχυρής κατασκευής και πιστοποιημένες.
Αν και πολλές από τις παλέτες είναι μίας χρήσεως,
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι γερές. Θα
πρέπει να είναι γερές ώστε να αντέξουν τη μεταφορά
του φορτίου και τη στοιβασία στο πλοίο (σχ. 1.6). Ο
αξιωματικός θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι το φορτίο
είναι σε καλή κατάσταση για να φορτωθεί, ότι δεν
παρέμεινε εκτός ψυγείου στον τερματικό σταθμό για
μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι είναι στοιβαγμένο
σωστά. Το φορτίο πάνω στο οποίο πατάνε οι εργάτες
για να στοιβάσουν πάνω του άλλο φορτίο πρέπει να
είναι προστατευμένο.
Κατά τις διακοπές της φορτώσεως τα καλύμματα
των κυτών πρέπει να κλείνουν, ακόμα και αν δεν
τοποθετούνται στη θέση τους τα καλύμματα μονώσεως. Η ψύξη στους ψυκτικούς θαλάμους θα πρέπει να
λειτουργεί κατά τη διάρκεια μεγάλων διακοπών στη
φόρτωση. Το φορτίο θα πρέπει να μεταφέρεται γρήγορα από τον προβλήτα στο κύτος. Αμέσως μόλις το
φορτίο φορτωθεί, θα πρέπει το κύτος να καλυφθεί
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κανονικά για ταξίδι. Μια αποτελεσματική φόρτωση,
αν δεν υπάρχουν φορτοθυρίδες, χρησιμοποιεί μόνο
ένα στόμιο κύτους τη φορά, ώστε να αποφεύγονται
τα ρεύματα ή ο αέρας στα κύτη.
α) Κρέατα. Απαγορεύεται η φόρτωση εψυγμένων ή κατεψυγμένων κρεάτων όταν βρέχει, για να
μην προκληθεί ζημιά στα κιβώτιά τους. Τα κατεψυγμένα δεν αναπνέουν, οπότε ο ψυχρός αέρας γύρω
από τα κιβώτια είναι αρκετός και δεν χρειάζεται να
περνάει μέσα από αυτά. Μαλακά κρέατα που παρουσιάζουν σημεία αλλοιώσεως θα πρέπει να απορρίπτονται. Δέματα ή πακέτα κατεψυγμένων κρεάτων
ή εντοσθίων με ίχνη αίματος πάνω τους θεωρούνται
ύποπτα και πρέπει να ανοίγονται για να επιθεωρούνται εσωτερικά. Τέτοιου είδους αλλοιώσεις (π.χ. φέρουν αίμα) καλούνται cosmetic damages και έχουν
πολύ μεγάλη σημασία, διότι πιθανόν να υπάρχει και
κίνδυνος αποσυνθέσεως, όμως ακόμα και αν είναι
κατάλληλα για κατανάλωση, δεν είναι δυνατόν τα
τρόφιμα να μην έχουν καλή εμφάνιση.
β) Ψάρια. Τα ψάρια που είναι σε καλή ποιοτική
κατάσταση είναι φωτεινά και όχι θολά, έχουν μάτια
καθαρά ή ελαφρώς θαμπά, στο ίδιο επίπεδο με το κεφάλι ή και λίγο προεξέχοντα και έχουν δέρμα καθαρό
χωρίς να έχουν αποχρωματιστεί. Τα βαθουλωμένα
και θολά μάτια των ψαριών, τα κιτρινισμένα ή κοκκινωπά και το αίμα είναι από τις ενδείξεις που προδίδουν αλλοίωση, γιατί σημαίνει πως έχουν θολώσει
από απόψυξη και επανακατάψυξη ή πως η κατάσταση
στην οποία βρίσκονταν πριν καταψυχθούν δεν ήταν
καλή. Μία άλλη αλλοίωση είναι οι οσμές που έχει
απορροφήσει το φορτίο από ατμούς (π.χ. από αναθυμιάσεις πετρελαίου). Τα ψάρια και γενικά τα τρό-

Σχ. 1.6
Φόρτωση φρούτων σε παλέτες.
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φιμα με μια τέτοια οσμή ακόμα και αν αποδειχθεί ότι
είναι κατάλληλα προς βρώση, είναι βέβαιο πως δεν
θα γίνουν δεκτά απ’ τον αγοραστή, οπότε πρέπει να
απορρίπτονται και να μην φορτώνονται.
γ) Φρούτα γενικά. Ο Α/Φ προσέχει και αναφέρει αν τα φρούτα που παραλαμβάνονται είναι προψυγμένα, εκτός βέβαια από τις μπανάνες. Ο Α/Φ
επιβάλλεται να ελέγχει τη θερμοκρασία του προψυγμένου φορτίου με ειδικό θερμόμετρο, η οποία θα
πρέπει να καταχωρισθεί και στο ημερολόγιο.
Tα φρούτα θα πρέπει να είναι σκληρά και να
μην είναι σε προχωρημένη κατάσταση ωριμάνσεως,
πράγμα το οποίο φαίνεται από το χρώμα τους. Θα
πρέπει να συλλέγονται φρούτα δειγματοληπτικά, με
τυχαία επιλογή, να κόβονται στη μέση και να εξακριβώνεται έτσι η κατάστασή τους εσωτερικά. Αν παρουσιάζουν σημεία ωριμάνσεως ή «καρδιά» χρώματος καφέ (καστανό), οσμή και γεύση αλλοιωμένες,
πρέπει να απορρίπτονται και να μην φορτώνονται.
Τα φρούτα θα πρέπει επίσης να επιθεωρούνται εξωτερικά και να απορρίπτονται αν παρουσιάζουν ίχνη
μούχλας, κάψιμο από ψύξη, αν είναι μαραμένα ή παρουσιάζουν κάποια ασθένεια.
Τα συμπτώματα των ασθενειών στα φρούτα είναι
πολυάριθμα. Ο Α/Φ εύκολα μπορεί να πληροφορηθεί τα συμπτώματα των ασθενειών για τα συγκεκριμένα φρούτα που φορτώνονται από σχετικά βιβλία
και οδηγίες που είναι πάντα διαθέσιμα στο πλοίο.
Στην περίπτωση που παραλαμβάνονται φρούτα
με ίχνη αλλοιώσεων, θα πρέπει να διαχωρίζονται απ’
το υπόλοιπο υγιές φορτίο, διότι διαφορετικά υπάρχει
κίνδυνος να γίνουν αιτία να προκληθεί καταστροφή
ολόκληρου του φορτίου.
δ) Μπανάνες. Οι μπανάνες είναι πολύ ευπαθή
φρούτα και χρειάζονται ειδική μεταχείριση. Μεταφέρονται σε κουτιά παλετοποιημένα. Ο χειρισμός
των παλετών είναι πιο αποτελεσματικός. Είναι πολύ
σημαντικό ο Α/Φ να μπορεί να διακρίνει την ποιότητα. Εκεί που φορτώνονται οι μπανάνες η θερμοκρασία περιβάλλοντος κυμαίνεται συνήθως από
26,7 έως 32,2ο C, ενώ θα πρέπει κατά τη μεταφορά
η θερμοκρασία μέσα στα ψυγεία να είναι σύμφωνα
με τον τύπο της μπανάνας, π.χ. μεταξύ 11,7οC και
12,2οC (Gros Michel) ή μεταξύ 13,9οC και 14,4οC
(Lacathan) και τις σχετικές οδηγίες.
Οι μπανάνες πρέπει να φορτώνονται πράσινες
και ο έλεγχος στα κιβώτια να είναι προσεκτικός. Τα
κιβώτια που περιέχουν κίτρινες μπανάνες, δηλαδή
σε ώριμη φάση (climacteric rise), δεν πρέπει να
φορτώνονται.
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Θα πρέπει να ελέγχονται όσο πιο πολλά κιβώτια είναι δυνατόν να ελεγχθούν. Κιβώτια, τα οποία
δεν φέρουν χαραμάδες αερισμού (ventilating slits)
πάνω και κάτω δεν πρέπει να γίνονται δεκτά για
φόρτωση, και δεν πρέπει να μπλοκάρονται κατά τη
στοιβασία, γιατί ο ψυχρός αέρας πρέπει να περνάει
ανάμεσα στα φρούτα, τα οποία αυτοθερμαίνονται
καθώς αναπνέουν.
1.7 Α
 παιτήσεις μεταφοράς σύμφωνα με τους
κανόνες του United States Department of
Agriculture.
Όταν πρόκειται για τη μεταφορά φορτίων ελεγχόμενης θερμοκρασίας, δηλαδή κυρίως για φρούτα
και λαχανικά, ο έλεγχος της θερμοκρασίας είναι σημαντικός. Στις απαιτήσεις ψυχρής επεξεργασίας (cold
treatment) του�������������������������������������
United States Department of Agriculture/Animal and Plant Health Inspection Services
(USDA-APHIS)���������������������������������
σε πλοία ψυγεία η μέγιστη θερμοκρασία της σάρκας του καρπού πρέπει να διατηρείται
για πολλές ημέρες ή εβδομάδες κάτω από την καθορισμένη θερμοκρασία, και πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο εγκεκριμένος τεχνικός εξοπλισμός. Οι Αρχές
του λιμανιού φορτώσεως ή εκφορτώσεως, για παράδειγμα οι απαιτήσεις του USDΑ - APHIS, δίνουν τις
κατευθυντήριες γραμμές για τα ευπαθή προϊόντα.
Η ψυχρή επεξεργασία είναι μια λειτουργία που
μπορεί να ελέγξει και να εξοντώσει (αφανίσει) τα διάφορα είδη οργανισμών (εντόμων) π.χ. Drosophila
melanogaster, Bactrocera troyont κ.λπ. σε ορισμένα
τροπικά φρούτα κ.α.. Πλήρεις λεπτομέρειες των διαδικασιών ψυχρής επεξεργασίας κατά τη μεταφορά
των φορτίων που προορίζονται για τις ΗΠΑ δίδονται
από το USDA με το πρωτόκολλο ψυχρής επεξεργασίας. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει τον αριθμό των
ανιχνευτών, τη θερμοκρασία και τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με τα διαφορετικά είδη φρούτων και εξαρτώνται από τη συμφωνία μεταξύ των χωρών εξαγωγής και εισαγωγής.
Η εκτέλεση της διαδικασίας ψυχρής επεξεργασίας
ως σκοπό έχει να εξαλείψει την ανάγκη για υποκαπνισμό και τη χρήση ορισμένων εντομοκτόνων, η οποία
μπορεί να είναι παράνομη σε μερικές χώρες για περιβαλλοντικούς λόγους. Σε γενικές γραμμές, η διαδικασία ψυχρής επεξεργασίας εφαρμόζεται κυρίως για τα
διάφορα είδη εσπεριδοειδών, όπως τα πορτοκάλια
και τα λεμόνια και είναι επίσης συνήθης διαδικασία
για τα μήλα, αχλάδια, αβοκάντο, ακτινίδια κ.λπ..
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Η αυστηρή προσήλωση στις κατάλληλες διαδικασίες στην πρόψυξη των κυτών, η σωστή φόρτωση
και η συσκευασία των φρούτων, η βαθμονόμηση
των ανιχνευτών και η συνεχής παρακολούθηση της
θερμοκρασίας, είναι πολύ κρίσιμες για να προληφθεί
μια ζημιά στο φορτίο. Προκειμένου να εξασφαλιστεί
η επιτυχής διαδικασία ψυχρής επεξεργασίας κατά τη
μεταφορά θα πρέπει οι αξιωματικοί καταστρώματος
να επιβλέπουν τις συσκευές, τη φόρτωση και την
καταγραφή των ενδείξεων καθ’ όλη τη διάρκεια του
ταξιδίου.
Παρακάτω αναφέρονται μόνο χαρακτηριστικά
σημεία των απαιτήσεων μεταφοράς σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του USDA.
α) Μόνο σε πλοία-ψυγεία με κύτη που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του USDA επιτρέπεται η
εκτέλεση της διαδικασίας ψυχρής επεξεργασίας.
β) Όλα τα κιβώτια πρέπει να φέρουν σήμανση σε
απλά αγγλικά με σωστές και ακριβείς πληροφορίες,
όπως απαιτούν οι κανόνες του USDA, π.χ. όνομα
και διεύθυνση του εξαγωγέα, χώρα καταγωγής, κωδικό ταυτοποιήσεως του συσκευαστηρίου, τον αριθμό των καρπών στο κουτί, ή/και την κατά προσέγγιση διάμετρο του καρπού, καθαρό βάρος σε λίβρες
(lbs, pounds) ή κιλά, γενική περιγραφή (ποικιλία
και είδος).
γ) Να υπάρχουν όλα τα έντυπα τα οποία πρέπει
να συνοδεύουν την κάθε παρτίδα φορτίου π.χ. πιστοποιητικό φυτοϋγείας, φορτωτική, βεβαίωση επιθεωρήσεως, τιμολόγιο, πιστοποιητικό βαθμονομήσεως
της συσκευής ελέγχου της θερμοκρασίας, σχέδιο της
θέσεως των αισθητήρων θερμοκρασίας, κατάλογος
των καλλιεργητών ανά κύτος, συνοδευτική επιστολή
του πλοίου, λιμάνι φορτώσεως, ημερομηνία απόπλου και λιμάνι εκφορτώσεως.
δ) Τα φρούτα που έχουν περάσει φυτοϋγειονομικό έλεγχο για τις ΗΠΑ πρέπει να φορτώνονται τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από κάθε άλλο φρούτο
που δεν προορίζεται για τις ΗΠΑ ή που δεν θα περάσει από εκεί.
ε) Το πλοίο πρέπει να διατηρεί επαφή με την αντίστοιχη υπηρεσία του λιμανιού φορτώσεως, ώστε να
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές
της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Εάν η θερμοκρασία δεν μπορεί να διατηρηθεί για
οποιοδήποτε λόγο, θα παρασχεθούν οδηγίες.
στ) Το διάγραμμα της θερμοκρασίας πρέπει να
υπογράφεται από τον πλοίαρχο ή τον Α΄ μηχανικό
κάθε 24 ώρες κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας,
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για να επιβεβαιώνει ότι οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών έχουν ελεγχθεί
και είναι εντός του απαιτούμενου εύρους.
ζ) Οι ψυκτικοί θάλαμοι στους οποίους εφαρμόζεται ψυχρή επεξεργασία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς τις ΗΠΑ έχουν σφραγιστεί από το λιμάνι
φορτώσεως. Οι σφραγίδες μπορούν να αφαιρεθούν
μόνο κατόπιν αιτήσεως και με την παρουσία ενός αξιωματικού USDA. Φρούτα σε διαμερίσματα με σπασμένες σφραγίδες ή σφραγίδες που έχουν αφαιρεθεί
δεν επιτρέπεται να εκφορτωθούν στις ΗΠΑ.
η) Οι μετρήσεις των θερμοκρασιών της ατμόσφαιρας του διαμερίσματος (ψυκτικού θαλάμου) και των
φρούτων πρέπει να καταγράφονται τουλάχιστον μία
φορά κάθε ώρα από τη στιγμή της αναχωρήσεως του
πλοίου από το λιμάνι φορτώσεως και μέχρι τον τελικό
έλεγχο που θα διενεργήσουν οι υπάλληλοι του USDA
- APHIS μετά την άφιξη του πλοίου στις ΗΠΑ.
θ) Η ψυχρή επεξεργασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν ανοιχτούν τα κύτη στο λιμάνι εκφορτώσεως των ΗΠΑ.
Επίσης το USDA έχει τις δικές του ειδικές απαιτήσεις και για τον χειρισμό των φρούτων σε Ε/Κ
ψυγεία, προκειμένου να εξασφαλίσει τον αφανισμό
των διαφόρων ειδών οργανισμών από τη σάρκα των
φρούτων. Το USDA έχει εκδώσει ένα εγχειρίδιο της
Υγειονομικής Υπηρεσίας για την επεξεργασία του
φορτίου (Quarantine Treatment Manual), το οποίο
καθορίζει τον τύπο των Ε/Κ που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ. Επίσης επεξηγεί πώς θα
προψύχονται τα φρούτα πριν φορτωθούν στο Ε/Κ,
τις μεθόδους που θα ακολουθηθούν στη φόρτωση
των Ε/Κ, τους τύπους και την εφαρμογή των συστημάτων καταγραφής της θερμοκρασίας, και αναφέρει
τα έγγραφα που χρειάζονται και το σχέδιο της επεξεργασίας που επιτρέπεται.
1.8 Π
 εριγραφή εξελιγμένων μεθόδων μεταφοράς φορτίων υπό ψύξη ή κατάψυξη.
Η σχεδίαση των πλοίων ψυγείων και οι τεχνικές
μεταφοράς των φορτίων έχουν υποστεί διάφορες
αλλαγές κατά τη διάρκεια των ετών. Η μεταφορά
των φορτίων υπό ψύξη με εξελιγμένες μεθόδους μεταφοράς πραγματοποιείται με:
1) Θερμικά εμπορευματοκιβώτια. Τα θερμικά
Ε/Κ μεταφέρονται με κοντεϊνερόπλοια (σχ. 1.8α)
επί του καταστρώματος και στα κύτη τα οποία έχουν
δυνατότητα να φορτώσουν πολλά Ε/Κ-ψυγεία π.χ.
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1100 TEU reefers. Επίσης μεταφέρονται με εξελιγμένα πλοία ψυγεία και μεταφοράς Ε/Κ (����������
containerized reefers), π.χ. 171 FEU reefers (σχ. 1.8β), τα
οποία έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν και φορτηγά οχήματα ψυγεία. Τα φορτία που μεταφέρονται
σε Ε/Κ είναι από φάρμακα, φρούτα, λαχανικά και
λουλούδια μέχρι κρέατα και ψάρια, που είναι και το
πιο συνηθισμένο φορτίο. Τα θερμικά εμπορευματοκιβώτια είναι:
α) Ολοκληρωμένες μονάδες ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας [ονομάζονται αυτόψυκτα Ε/Κ-ψυγεία ή
Ε/Κ με αυτόνομη ψυκτική μονάδα (integral reefer
containers, integral refrigeration unit) ή απλά Ε/Κψυγεία (refrigerated containers)] με θερμικά μονωμένα τοιχώματα. Συστήματα αφυγράνσεως είναι
σε θέση να διασφαλίσουν τη βέλτιστη υγρασία στο
εσωτερικό του Ε/Κ- ψυγείου.
β) Εμπορευματοκιβώτια με παραφωτίδες (porthole containers) ή όπως συνήθως αναφέρονται
ως θερμομονωμένα ή απλά μονωμένα Ε/Κ ����
(insulated containers),���������������������������
δηλαδή απλοί μονωμένοι ψυκτικοί θάλαμοι. Τα μονωμένα Ε/Κ φορτώνονται σε
κοντεϊνερόπλοια, στα κύτη των οποίων υπάρχουν
συνδέσεις παροχής ψυχρού αέρα, που ψύχεται από
την ψυκτική εγκατάσταση του πλοίου. Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν στο κάτω και πάνω μέρος του
Ε/Κ από την αντίθετη μεριά της εισόδου δύο ειδικά
διαμορφωμένα ανοίγματα παροχής και επιστροφής
ψυχρού αέρα αντίστοιχα. Ο ψυχρός αέρας εμφυσείται από το κάτω μέρος και ο θερμός απομακρύνεται
από το πάνω μέρος του Ε/Κ.
γ) Εμπορευματοκιβώτια με μονάδα ειδικής ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Η μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί και σε μονωμένα ή σε αυτόψυκτα Ε/Κ. Χρησιμοποιούνται για μεταφορά ευαίσθητων φρούτων
και λαχανικών, τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν
για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ελεγχόμενη ή τρο-

Σχ. 1.8α
Κοντεϊνερόπλοιο. Ε/Κ με αυτόνομη ψυκτική
μονάδα φορτωμένα στα πρυμναία bays.

ποποιημένη ατμόσφαιρα με χαμηλό οξυγόνο και
αυξημένο διοξείδιο του άνθρακα, που παράγει η μονάδα από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Κατά τη μεταφορά, η ατμόσφαιρα του Ε/Κ ρυθμίζεται αναλόγως. Τα
Ε/Κ αυτά πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αεροστεγή,
ώστε να μην διεισδύει ατμοσφαιρικός αέρας (οξυγόνο). Μεταφέρουν συνήθως μήλα, σπαράγγια, αβοκάντος, μπανάνες, σταφύλια, μπρόκολα, ακτινίδια,
ανανάδες, κ.λπ..
Ο συνηθέστερος από τους παραπάνω τύπους
είναι ο (α). Το αυτόψυκτο Ε/Κ-ψυγείο, όταν φορτώνεται στο κοντεϊνερόπλοιο, συνδέεται με πρίζα η
οποία έχει τη μορφή προεξοχής (ρευματολήπτη) της
ενσωματωμένης ηλεκτροκίνητης ψυκτικής μονάδας
με το τριφασικό ρεύμα υψηλής τάσεως 440V AC του
πλοίου που έχει τις κατάλληλες πρίζες (ρευματοδότες). Αν οι ρευματοδότες του πλοίου δεν επαρκούν,
χρησιμοποιούνται οι φορητές μονάδες μηχανών
ηλεκτρικού ρεύματος με πετρελαιοκίνηση (power
packs), που φέρουν σχετικά μεγάλες ηλεκτρογεννήτριες ντίζελ. Τα αυτόψυκτα Ε/Κ-ψυγεία τοποθε-
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Σχ. 1.8β
Containerized reefer. Με δυνατότητα μεταφοράς 171 FEU’s × 2 t gross και τροχοφόρα. Διαθέτει γερανούς 2 × 40 t και
2 × 8 t, κύτη 1 × 2 και 3 × 3 υποφράγματα. Ψυκτικές για θερμοκρασίες από 15 έως –25οC.
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τούνται συνήθως στο κατάστρωμα, γιατί παράγουν
υψηλή ποσότητα θερμότητας (αέρας εξαγωγής). Για
την ανανέωση του αέρα των κυτών από τον ζεστό
αέρα εξαγωγής, τα κύτη των κοντεϊνερόπλοιων φέρουν σύστημα αερισμού-εξαερισμού, που αποτελείται από αεραγωγούς για την κυκλοφορία του αέρα
και ανεμιστήρες, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στα
άκρα κάθε αεραγωγού. Υπάρχουν σε χρήση δύο
τύποι συστημάτων φυσικού/μηχανικού εξαερισμού:
ο τύπος NEMS [Natural Exhaust-Mechanical Supply, Φυσικός εξαερισμός (Εξαγωγή αέρα με φυσικό
τρόπο) και Μηχανικός αερισμός (Εισαγωγή αέρα με
μηχανικό τρόπο)] και ο τύπος MENS (Mechanical
Exhaust-Natural Supply) (Μηχανικός εξαερισμός
και Φυσικός αερισμός), ο οποίος επιτυγχάνει μικρότερη μέση θερμοκρασία στα κύτη. Στον τύπο NEMS
παρατηρείται μικρότερη θερμοκρασία στην εισαγωγή. Η θέση των αεραγωγών των κυτών και του κάθε
τμήματος (διακλαδώσεων) των αεραγωγών μέσα
στα κύτη έχει μεγάλη σημασία στο αποτέλεσμα της
ψύξεως των Ε/Κ-ψυγείων. Υπάρχουν λοιπόν:
α) Κάθετοι ή κατακόρυφοι αεραγωγοί σε μονωμένα κύτη.
β) Κάθετοι ή κατακόρυφοι αεραγωγοί σε μη-μονωμένα κύτη (σχ. 1.8γ).
γ) Οριζόντιοι αεραγωγοί σε μονωμένα κύτη (οικονομικοί και κατάλληλοι για φορτία βαθιάς καταψύξεως) και
δ) μονωμένα κύτη χωρίς αεραγωγούς (όχι και
τόσο συνηθισμένα).
Ένα άλλο σημείο που αφορά στον αερισμό των Ε/Κ είναι ο αερισμός τους μετά από υποκαπνισμό, που μερικές φορές απαιτείται.
Τον αποτελεσματικό αερισμό που θα εξασφαλίσει καθαρή ατμόσφαιρα για την ασφάλεια αυτών που θα εργαστούν μέσα στα Ε/Κ πιστοποιεί σχετικό πρωτόκολλο.

2) Πλοία ψυγεία θερμοκρασίας και ελεγχόμενης ατμόσφαιρας (Temperature and Controlled
Atmosphere reefers – CA reefers). Πρόκειται για
πλοία που εκτός από το σύστημα ψύξεως φέρουν και
ειδικό σύστημα παραγωγής αζώτου (Ν2) για αδρανοποίηση των χώρων φορτίου.
Μεταφορά φορτίων σε Ελεγχομένη Ατμόσφαιρα (CA) σημαίνει πως η σύνθεση της ατμόσφαιρας
1

Σχ. 1.8γ
Μηχανικός αερισμός στο κύτος κοντεϊνερόπλοιου με κατακόρυφους αεραγωγούς μέχρι το πανιόλο ανάμεσα στους
οδηγούς κελιών.

στον χώρο φορτίου με κλειστούς τους ανεμοδόχους, μεταβάλλεται και ελέγχεται συνεχώς, ώστε η
σύνθεση των αερίων να διατηρείται στα επιθυμητά
επίπεδα. ∆ηλαδή, με την ελεγχόμενη ατμόσφαιρα
εξασφαλίζεται η διατήρηση σταθερής ατμόσφαιρας ανεξαρτήτως της αναπνοής του προϊόντος, της
απώλειας μέσω διαρροών κ.λπ.. Με την ελεγχόμενη ατμόσφαιρα των ψυκτικών θαλάμων των πλοίων
ψυγείων η διάρκεια ζωής των φρέσκων προϊόντων
δεν μετρείται πλέον σε εβδομάδες ή μήνες αλλά σε
BTUs (CA). Οι θερμικές μονάδες δείχνουν τη μεταβολική ζωή1. Η ωρίμανση του καρπού μπορεί να
χειριστεί με επιτυχία με τη χρήση της τεχνολογίας
CA κατά τη μεταφορά, επεκτείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του φορτίου. Τα ατμοσφαιρικά συστατικά του χώρου φορτίου χειρίζονται ανάλογα για να
δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που περιορίζει τη
διαδικασία της αναπνοής των νωπών προϊόντων
και τα βοηθά εμποδίζοντάς τα να αναπτύξουν μύκητες. Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα είναι ουσιαστικά αυτή
που αποκλίνει από την κανονική σύνθεση του αέρα
[(20,946 % οξυγόνο (Ο2), 78,084 % άζωτο, 300
ppm (0,033%) διοξείδιο του άνθρακα (CO2), 0,934
αργό (Ar), 0,01% άλλα αέρια)]. Το πιο κοινό αέριο
που χρησιμοποιείται για την αδρανοποίηση είναι το
άζωτο. Με την αδρανοποίηση αλλάζει η σύνθεση του
ατμοσφαιρικού αέρα του χώρου φορτίου μειώνοντας

 χρόνος ζωής των φρούτων και των λαχανικών αλλά και των κρεάτων μέσω της ψύξεως οφείλεται στην επιβράδυνση των μεταβοΟ
λικών δραστηριοτήτων των ιστών τους. Με την ελεγχόμενη ατμόσφαιρα (χαμηλή θερμοκρασία και σημαντική μείωση του οξυγόνου
στους ψυκτικούς θαλάμους) τα προϊόντα αυτά συντηρούνται για μεγαλύτερο χρόνο. Οι θερμικές μονάδες στα πλοία με CA δείχνουν
τις μεταβολικές δραστηριότητες (επιβράδυνση της μεταβολικής διαδικασίας), δηλαδή τη μεταβολική ζωή των προϊόντων.
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το ποσοστό οξυγόνου. Το μείγμα αέρα διοχετεύεται
στους χώρους φορτίου, καθαρίζοντας την υπάρχουσα
μάζα του αέρα και πλέον η ατμόσφαιρα είναι ελεγχόμενη με προκαθορισμένα επίπεδα ανάλογα με τα
φρούτα και τις απαιτήσεις CA κατά τη μεταφορά.
Τα κύρια τεχνολογικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα συμπεριλαμβάνουν γεννήτριες τύπου Μεμβράνης (χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό), τύπου N2, γεννήτριες τύπου PSA (Pressure Swing Absorption,
Μετάπτωση Πιέσεως Προσροφήσεως�������������
)ή
�����������
αποθηκευμένο αέριο το οποίο παραλαμβάνεται από το λιμάνι.
Τα πλοία ψυγεία που διαθέτουν σύστημα ελεγχόμενης ατμόσφαιρας μεταφέρουν κυρίως μπανάνες,
αλλά είναι κατάλληλα για μεταφορά και άλλων ευαίσθητων φρούτων και λαχανικών, διότι παρατείνουν
τη διάρκεια ζωής. Αυτό γίνεται επειδή:
α) Επιβραδύνουν τη διαδικασία ωριμάνσεως και
μειώνουν τον κίνδυνο αποσυνθέσεως.
β) Μειώνουν την αφυδάτωση των φρούτων (τα
φρούτα δεν χάνουν βάρος).
γ) Επεκτείνουν το φάσμα της αγοράς από τη συγκομιδή στην κατανάλωση.
δ) Συντηρούν τη φρεσκάδα, το χρώμα και την
κατάσταση ώστε να διατηρηθεί η ποιότητα των προϊόντων.
ε) Ελαχιστοποιούν τη σπατάλη και τις οικονομικές
απώλειες της θαλάσσιας μεταφοράς, ώστε να γίνει
βιώσιμη.
3) Πλοία συνδυασμού οχηματαγωγών και
ψυγείων (������������������������������������
Car Carrier/Reefer ή Reefer Car Carrier – RCC) (σχ.
������������������������������������
1.8δ), δηλαδή ποντοπόρων οχηματαγωγών με μεγάλες ταχύτητες, που φέρουν και ψυκτικούς θαλάμους και είναι εφοδιασμένα με ψυκτικές
όπως τα πλοία-ψυγεία. Αυτό επιτρέπει στο πλοίο να
μεταφέρει αυτοκίνητα από την χώρα παραγωγής π.χ.
την Ιαπωνία και στην επιστροφή προς Ιαπωνία να μεταφέρει φορτία υπό ψύξη π.χ. φρούτα, εξαλείφοντας
έτσι ένα ασύμφορο ταξίδι υπό έρμα.
Άλλος τύπος πλοίου είναι το οχηματαγωγό –
ψυγείο (σχ. 1.8ε). Στην πραγματικότητα είναι ένα
παραδοσιακό πλοίο ψυγείο, αλλά ο τρόπος φορτώσεως παραπέμπει σε οχηματαγωγά. Τα οχηματαγωγά-ψυγεία μεταφέρουν και φορτηγά οχήματα
ψυγεία. Τα πλοία αυτά είναι σχεδιασμένα για να
μεταφέρουν κυρίως μπανάνες από τη Νότια και Κεντρική Αμερική προς την Ευρώπη. Μπορούν να με-
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ταφέρουν στα κύτη-ψυγεία 11.500 παλέτες και στο
κατάστρωμα περί τα 206 Ε/Κ. Ο συνδυασμός αυτός
σημαίνει 45% αύξηση σε σχέση με τα παραδοσιακά
πλοία ψυγεία. Το κλειδί στη σχεδίαση είναι ο τρόπος
φορτώσεως των κυτών, όπου και τα τέσσερα κύτη
του πλοίου έχουν πρόσβαση μέσω του πρυμναίου
καταπέλτη προς τoν προβλήτα.
Τα κύτη διαιρούνται σε δέκα διαμερίσματα, κάθε
ένα από τα οποία διαθέτει αυτόνομη ψύξη και διαχείριση της ατμόσφαιρας. Μεταξύ των εσωτερικών
καταστρωμάτων έχουν κατασκευαστεί ράμπες, οι οποίες επιτρέπουν τη γρήγορη και αποτελεσματική είσοδο οχημάτων. Το πλοίο μπορεί να φορτώσει και
να εκφορτώσει μέσα σε μόλις 12 ώρες, όταν με τα
παραδοσιακά πλοία ψυγεία χρειάζεται 32-48 ώρες.
Αυτό δεν σημαίνει μόνο εξοικονόμηση χρημάτων για
έξοδα ελλιμενισμού, αλλά σημαίνει και ότι το πλοίο
μπορεί να διατηρήσει το χρονοδιάγραμμα του ταξιδιού του ελαττώνοντας ταχύτητα και μειώνοντας το
κόστος του καυσίμου.

Σχ. 1.8δ
Πλοίο συνδυασμού οχηματαγωγού και ψυγείου.

Σχ. 1.8ε
Οχηματαγωγό – Ψυγείο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΞΥΛΕΙΑΣ

2.1 Π
 ροϋποθέσεις κατασκευής για τον χαρακτηρισμό ενός πλοίου ως ειδικού για τη μεταφορά ξυλείας.
Τα «ξυλάδικα» είναι εξειδικευμένα φορτηγά
πλοία για τη μεταφορά ξυλείας (σχ. 2.1α) και είναι
σχετικά μικρά. Τα μικρότερα, είναι κυρίως πλοία
ανοιχτών κυτών1, και μεταφέρουν συνήθως πακεταρισμένη πριονισμένη ξυλεία (packaged sawn wood)
προστατευμένη τις περισσότερες φορές από πλαστικό
ή καλυπτόμενη μετά τη φόρτωση με ειδικούς αδιάβροχους αντιολισθητικούς μουσαμάδες. Τα μεγαλύτερα είναι κυρίως handysize και handymax, πλοία με
αυτοδιευθετούμενα κύτη για μεταφορά χύδην ξηρών
φορτίων και μεταφέρουν στρογγυλή/κυλινδρική ξυ-

λεία2 (round wood) [σχ. 2.1β και 2.2στ(β)] αλλά και
πακεταρισμένη πριονισμένη ξυλεία σε πιο μακρινές
θαλάσσιες διαδρομές. Τα «ξυλάδικα» γενικά είναι
πλοία ενισχυμένης αντοχής, η οποία προφανώς είναι αρκετή για να εγγυηθεί μία πρόσθετη επιβύθιση.
H κατασκευή αυτών των πλοίων πληροί ορισμένες
προϋποθέσεις που ορίζει η Διεθνής Σύμβαση Γραμμών Φορτώσεων (International Convention on Load
Lines – ICLL), έτσι ώστε να τους παραχωρηθεί μειωμένο ύψος εξάλων και να μπορούν να φορτώνουν επί
πλέον ξυλεία στο κατάστρωμα. Αυτό θα συμβεί στην
περίπτωση που η στοιβασία γίνει σύμφωνα με τον
Κώδικα Ασφαλούς Πρακτικής για Πλοία που Μεταφέρουν Ξυλεία επί του Καταστρώματος - 2011 (Code
of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck

1

 λοίο ανοικτών κυτών (Open Hatch General Cargo-OHGC): Είναι τύπος πλοίου για μεταφορά ξυλείας Ε/Κ και άλλων ξηρών φορΠ
τίων. Το κυρίως κατάστρωμα δεξιά και αριστερά των μεγάλων στομίων των κυτών δεν αποτελείται παρά από στενούς διαδρόμους. H
ξυλεία καταστρώματος φορτώνεται μόνο πάνω στα καλύμματα των κυτών, όπως και τα Ε/Κ και άλλα μεγάλου μεγέθους φορτία. Οι
γερανοί, αν υπάρχουν, είναι τοποθετημένοι στη μία μόνο πλευρά για να υπάρχει μεγαλύτερος ελεύθερος χώρος. Τα κύτη φορτίου είναι
σε σχήμα κύβου, όπου το μήκος και το πλάτος των κυτών είναι σχεδόν ίδιο με το στόμιο του κύτους. Επειδή μεταφέρουν και γενικό
φορτίο, μπορεί να έχουν και ένα υπόφραγμα.
2
Η κυλινδρική ξυλεία περιλαμβάνει μέρη δένδρων που δεν έχουν πριονιστεί σε περισσότερες από μία μακριά τους πλευρά. Ο όρος
κυλινδρική ξυλεία περιλαμβάνει κορμούς δένδρων (logs), στύλους (poles) και ξυλεία για πολτοποίηση (pulpwood). Οι κορμοί δένδρων διαφόρων ειδών ξύλου σε σχέση με την πυκνότητά τους χωρίζονται στις κατηγορίες: πολύ ελαφρά είδη < 0,40 g/cm3, μετρίως
ελαφρά είδη 0,41 - 0,50, ελαφρά είδη 0,51 - 0,60, μετρίως βαριά είδη 0,61 - 0,70, βαριά είδη 0,71 - 0,80, πολύ βαριά είδη > 0,80. Η
κυλινδρική ξυλεία φτάνει στο πλοίο για να φορτωθεί επιπλέοντας στο νερό [σχ. 2.2στ(α)]. Τα πολύ βαριά είδη με πυκνότητα πάνω
από 1,000 g/cm3 δεν μπορούν να επιπλεύσουν, επειδή είναι βαρύτερα από την πυκνότητα του νερού, στην οποία συνήθως φορτώνει το
πλοίο (ποτάμια). Έτσι λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην βουλιάξουν κατά τον χειρισμό του φορτίου. Το ξύλο γενικά διογκώνεται, καθώς
απορροφά υγρασία (διαστολή υγράνσεως) και καθώς στεγνώνει, μειώνονται οι διαστάσεις του (συστολή ξηράνσεως, συρίκνωση του
ξύλου). Στο ταξίδι οι κορμοί ως φορτίο καταστρώματος μπορεί να ξεραθούν από την ηλιακή ακτινοβολία, και να εμφανίσουν ρηγματώσεις (να σχιστούν) με αποτέλεσμα να εγείρονται απαιτήσεις. Κατάλληλοι προς μεταφορά είναι οι κορμοί δένδρων με περιεκτικότητα
υγρασίας 70% έως 80% από ξηρό αέρα 20° C. Πυκνότητα του ξύλου είναι το μέτρο μάζας που περικλείεται σε ορισμένο όγκο του
(δοκίμιο) και εκφράζεται με το πηλίκο της μάζας διά του όγκου. Η πυκνότητα (την αντιλαμβανόμαστε με το βάρος του ξύλου) και το
ειδικό βάρος εκφράζονται με τον ίδιο αριθμό. Ο υπολογισμός της πυκνότητας του ξύλου στηρίζεται πάντοτε στον υπολογισμό του βάρους και του όγκου του στο ίδιο ποσοστό υγρασίας. Όταν το ποσοστό υγρασίας είναι 0%, τότε το πηλίκο ξηρό βάρος προς ξηρό όγκο
δίδει την ξηρή πυκνότητα. Ο προσδιορισμός όμως του ξηρού όγκου είναι δύσκολος, γιατί το ξύλο είναι υγροσκοπικό υλικό και για τον
λόγο αυτό η πυκνότητα του ξύλου υπολογίζεται και από το πηλίκο του ξηρού βάρους προς τον χλωρό όγκο. Χλωρός όγκος (ή μέγιστος
όγκος) είναι ο όγκος του ξύλου σε κατάσταση πλήρους διογκώσεως. Η πυκνότητα αυτή ονομάζεται βασική πυκνότητα. Η πυκνότητα
όμως του ξύλου για πρακτικούς λόγους υπολογίζεται με βάση το βάρος και τον όγκο του ξύλου σε κάποια συγκεκριμένη υγρασία π.χ.
15%. Η πυκνότητα αυτή ονομάζεται φαινομενική πυκνότητα. Μεταξύ των διαφόρων ειδών ξυλείας μπορούν να γίνουν συγκρίσεις,
μόνο με το ίδιο ποσοστό υγρασίας. Σταθερά σημεία που χαρακτηρίζουν την ξυλεία είναι η περιεκτικότητα σε νερό 0% (ξηρή ξυλεία
από κλίβανο, σε θάλαμο ξηράνσεως) και 15% (ξυλεία από ξηρό αέρα).
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Cargoes - 2011) γνωστού ως ΙΜΟ 2011 TDC Code.
Οι συστάσεις του Κώδικα TDC αφορούν σε όλα τα
πλοία που φορτώνουν ξυλεία στο κατάστρωμα.
Η ICLL εξασφαλίζει ότι η αντοχή και η ευστάθεια
του πλοίου έχει εγκριθεί από τον νηογνώμονα για
το βύθισμα που αντιστοιχεί στα έξαλα των γραμμών
φορτώσεως ξυλείας που αναφέρονται στο πιστοποιητικό του πλοίου, και ότι στο μέγιστο βύθισμα
το πλοίο διαθέτει την απαιτούμενη εφεδρική πλευστότητα (παράγρ. 5.2, σελ. 77). Η πρόσθετη επιβύθιση που παρέχουν οι γραμμές φορτώσεως ξυλείας
δικαιολογείται και από το γεγονός ότι το φορτίο ξυλείας καταστρώματος (χαβαλές) (timber deck load)
επειδή είναι ελαφρύτερο από το νερό, εξασφαλίζει
στο πλοίο μια επιπρόσθετη εφεδρική πλευστότητα1
και θετική ευστάθεια. Προσφέρει επίσης ασφάλεια
σε περίπτωση διαρροής ή κατακλύσεως, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τα μεγάλα στόμια των κυτών και
τα καλύμματά τους που είναι εκτεθειμένα στα κύματα. Γενικά στα πλοία το ύψος των εξάλων εξαρτάται
και από τα φορτία που μεταφέρουν. Είναι κατανοητό ότι ένα πλοίο φορτωμένο με ελαφρύ φορτίο στο
κατάστρωμα ή στα κύτη σε σχέση με την πυκνότητα
της θάλασσας δεν χρειάζεται μεγάλα έξαλα για να
ταξιδέψει. Αν η στοιβασία της ξυλείας καταστρώματος γίνει σωστά, είναι γεγονός πως θα βελτιώσει τα
χαρακτηριστικά της ευστάθειας του πλοίου. Γι’ αυτό
επικρατεί η άποψη ότι το πλοίο λόγω της επιπρόσθετης εφεδρικής πλευστότητας είναι ασφαλές, παρόλο
που μεταφέρει ένα μάλλον δύσκολο και επικίνδυνο
φορτίο. Η λανθασμένη αυτή άποψη κάνει πολλούς
να θεωρούν κάθε πλοίο που μεταφέρει ξυλεία μέχρις ενός σημείου αβύθιστο, ακόμα και όταν μεταφέρει ξυλεία μόνο στα κύτη.
Οι βασικές προϋποθέσεις που ορίζονται από τους
κανονισμούς της ICLL για μειωμένο ύψος εξάλων
σε ένα πλοίο μεταξύ άλλων είναι:
α) Να έχει υπερκατασκευές (superstructures),
(raised foreδηλαδή υψωμένο πρόστεγο (καμπούνι) �������������
castle) (σχ. 2.1α) με συνηθισμένο ύψος και μήκος

Σχ. 2.1α
Πλοίο μεταφοράς πακεταρισμένης ξυλείας.

τουλάχιστον το 7% του 96% του μήκους της ισάλου
σε βύθισμα 0,85% του μικρότερου πλευρικού βάθους
(ύψους) του πλοίου ή το 7% του LBP, όποιο είναι
μεγαλύτερο. Tα πλοία με μήκος μικρότερο από 100
m πρέπει να έχουν επίστεγο τουλάχιστον στο συνηθισμένο ύψος ή υψωμένο πρυμναίο κατάστρωμα (raised
quarter deck), το οποίο να έχει επάνω του είτε υπερστέγασμα (deck house) είτε άλλη ελασμάτινη υπερκατασκευή τουλάχιστον του ιδίου συνολικού ύψους.
Το ύψος της πλώρης συμβάλλει στην εφεδρική πλευστότητα, η οποία εξασφαλίζει ότι σε κακοκαιρία το
πλοίο δεν θα απολέσει την αντοχή του. Το υψωμένο
πρόστεγο και το υψωμένο επίστεγο ή το κατάστρωμα
πρύμης σε σύγκριση με τα έξαλα της μέσης, όπως και
η μεγαλύτερη σιμότητα καταστρώματος, δίνουν στο
πλοίο μεγαλύτερη εφεδρική πλευστότητα. Η απαίτηση για το ύψος της πλώρης ως σκοπό έχει επίσης να
περιορίσει την ποσότητα της «ζωντανής θάλασσας»
που θα πέφτει στο κατάστρωμα.
β) Οι δεξαμενές διπυθμένων στη μέση του πλοίου
(στο μισό μήκος του) πρέπει να έχουν μια διαμήκη
επαρκώς υδατοστεγή υποδιαίρεση για την ελάττωση
των ελεύθερων επιφανειών των υγρών2, που επιδρούν άμεσα στην ευστάθεια του πλοίου.
γ) Το πλοίο πρέπει να έχει εφοδιαστεί είτε με ισχυρά μόνιμα παραπέτα (κουπαστές, δρύφρακτα) ύψους
τουλάχιστον 1 m με τις απαραίτητες θυρίδες (πορτέ-

1

Η επιπρόσθετη εφεδρική πλευστότητα που παρέχεται από το φορτίο της ξυλείας καταστρώματος δεν είναι αναγκαίο να την λάβουν
υπόψη τα πλοία που δεν φέρουν υπόφραγμα και έχουν μεγάλο ύψος εξάλων (σχ. 2.1β), διότι είναι απίθανο να βυθιστεί το φορτίο σε
γωνίες μικρότερες από 25ο.
2
Ε
 λεύθερη επιφάνεια (free surface): Η μάζα του υγρού μετατοπίζεται προς την πλευρά της κλίσεως μέχρι η στάθμη του υγρού να
γίνει παράλληλη προς τη νέα ίσαλο, οπότε το κέντρο βάρους του υγρού μετακινείται. Κατά συνέπεια μεταθέτει το κέντρο βάρους του
πλοίου από την αρχική του θέση. Λόγω αυτής της μεταθέσεως ελαττώνεται ο μοχλοβραχίονας της ευστάθειας και το μετακεντρικό
ύψος. Η επίδραση στην ευστάθεια της μάζας του υγρού που μετακινείται εξαρτάται από τη ροπή αδράνειας της ελεύθερης επιφάνειας,
που είναι ανάλογη του κύβου του πλάτους της επιφάνειας και της ποσότητας του υγρού. Συνεπώς δεξαμενές με μικρό πλάτος μειώνουν
την επίδραση της ελεύθερης επιφάνειας στο GM.
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λα) για να φεύγει το νερό από το κατάστρωμα και με
ιδιαίτερα ισχυρής κατασκευής και αντοχής αγκώνες
���������������������������������������
stays)������������������������
συνδεδεμένους με το κυπαραπέτου (bulwark
ρίως κατάστρωμα, είτε με επαρκή κιγκλιδώματα (ρέλια) ιδίου ύψους και ειδικής ισχυρής κατασκευής.
δ) Το κατάστρωμα ύψους εξάλων πρέπει να είναι
συνεχές κατά το διάμηκες και κατά το εγκάρσιο. Ένα
τέτοιο κατάστρωμα εξάλων θα αποτελείται τουλάχιστον από κατάλληλες ενισχύσεις (νευρώσεις) στις
πλευρές του πλοίου (κατά το διάμηκες) και εγκάρσια
σε κάθε στεγανό διάφραγμα που εκτείνεται στο ανώτερο κατάστρωμα, εντός των χώρων φορτίου. Το πλάτος αυτών των ενισχύσεων, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από ό,τι μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα, έχοντας
υπόψη τη δομή και τη λειτουργία του πλοίου.
Η ICLL περιλαμβάνει απαιτήσεις σχετικά με τα
καιροστεγή καλύμματα κυτών και τις υδατοστεγείς
συσκευές σε ανοίγματα που οδηγούν σε όγκους που
θεωρούνται ότι προσφέρουν άντωση στο πλοίο και
προστασία στο πλήρωμα. Για παράδειγμα τα εξαεριστικά των δεξαμενών, πρέπει να φέρουν ειδικές
συσκευές, ώστε να κλείνουν αυτόματα, όταν καλύπτονται από τη θάλασσα, ενώ παράλληλα ορίζεται το
ελάχιστο πάχος που πρέπει να έχουν οι σωλήνες των
αεραγωγών και των ευδιαίων.
Τα ξυλάδικα που μεταφέρουν κυλινδρική ξυλεία
(σχ. 2.1β) είναι πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων με αυτοδιευθετούμενα κύτη και φέρουν:
α) Γερανούς με σχετικά μεγάλο SWL τοποθετημένους στον διαμήκη άξονα συμμετρίας ή μπορεί
να διαθέτουν στρεφόμενους φορτωτήρες (μονόμπιγα) (swinging derricks). Οι πύργοι και οι βραχίονες
(jibs) των γερανών ή το βελόνι των φορτωτήρων,
που βρίσκονται πάνω σε υπερστεγάσματα (deck houses) όπως και η θέση ασφαλίσεώς τους (jib parking
posts) βρίσκονται ψηλά για να μην παρεμποδίζουν
και παρεμποδίζονται από το φορτίο καταστρώματος.
β) Στις πλευρές του καταστρώματος μόνιμους χαλύβδινους ορθοστάτες κορμών τύπου “Η” (δοκοί-Η)
(H-frames) με διαφορετικό εύρος και MSL μονοί ή
διπλοί ή/και μόνιμους κατακόρυφους αναδιπλούμενους χαλύβδινους ορθοστάτες τύπου “I” (δοκοί-Ι).
γ) Ενισχυμένη κατασκευή στον πυθμένα των κυτών, στο κατάστρωμα και στα καλύμματα των κυτών,
ώστε να αντέχουν τα φορτία.
δ) Εξοπλισμό εχμάσεως μόνιμο (π.χ. μάπες/πόρπες στις πλευρές δεξιά και αριστερά) και φορητό
(π.χ. έχματα, ματσαπλιά). Αν η ασφάλιση γίνει με
ανεξάρτητα έχματα από συρματόσχοινα και/ή αλυσίδες, ο φορητός εξοπλισμός θα περιλαμβάνει μη-
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(α)

(β)

Σχ. 2.1β
Ξυλάδικο μεταφοράς κορμών δένδρων. Διακρίνονται (α)
τα μεγάλα σχετικά έξαλα και (β) ορθοστάτες τύπου Η και Ι.

χανισμό για γρήγορη απαγκίστρωση (ξεκοτσάρισμα)
π.χ. γιγγλυμωτούς κόρακες (γάντζους), κλειδιά και
απλούς εντατήρες ή εντατήρες με τάνυση από πνευματικό μηχανισμό (speedlashings). Στον μόνιμο εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται και οι υποδοχές για τους
ορθοστάτες. Ο Καναδάς απαιτεί για το κάθε κομμάτι
του εξοπλισμού εχμάσεως πιστοποιητικό, ενώ η Αγγλία απλά ενδιαφέρεται να είναι όλος ο εξοπλισμός
σε καλή κατάσταση, γρασαρισμένος, ελεύθερος από
σκουριές και να επιθεωρείται κάθε χρόνο.
Τα πλοία που μεταφέρουν ροκανίδια και πελεκούδια χύμα (wood
chip carriers), που δεν φορτώνουν ξυλεία στο κατάστρωμα, έχουν
πολύ μεγάλα έξαλα, διότι τα φορτία που μεταφέρουν είναι πολύ ελαφριά και χρειάζονται κύτη με μεγάλη χωρητικότητα.

2.2 Σ
 τοιβασία – Έχμαση – Ευστάθεια – Προστασία προσωπικού.
Τα πλοία στα οποία έχουν παραχωρηθεί μικρότερα έξαλα (γραμμές φορτώσεως ξυλείας), δηλαδή τα
«ξυλάδικα», πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των κανονισμών της ICLL για τη στοιβασία και
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ασφάλιση όπως περιγράφονται και στο Εγχειρίδιο
Ασφαλίσεως Φορτίου (ΕΑΦ) του πλοίου. Προσοχή
θα πρέπει να δίδεται επίσης στις απαιτήσεις που αφορούν το πλάτος της στοιβασίας και τα κενά στη στοιβασία, στις συστάσεις του Κώδικα TDC ή/και στις
απαιτήσεις των διαφόρων κρατών (Εθνικές απαιτήσεις π.χ. Καναδά, Αυστραλίας, ΗΠΑ, Ρωσίας). Αν
έχει φορτώσει και άλλο φορτίο εκτός της ξυλείας ή
αν η φόρτωση/στοιβασία δεν έχει γίνει σύμφωνα με
τον Κώδικα TDC, τότε το πλοίο δεν δικαιούται να
χρησιμοποιήσει τις γραμμές φορτώσεως ξυλείας.
2.2.1 Στοιβασία.
Η βασική αρχή για την ασφαλή μεταφορά φορτίου ξυλείας στο κατάστρωμα είναι να γίνει το φορτίο
όσο το δυνατόν πιο στέρεο, συμπαγές και σταθερό
στο ταξίδι. Αν αυτό γίνει σωστά: (α) θα προστατευθεί η κίνηση του φορτίου στον χαβαλέ, η οποία θα
μπορούσε να χαλαρώσει τα έχματα, (β) θα παραχθεί ένα ενισχυτικό αποτέλεσμα εντός του χαβαλέ,
και (γ) θα μειωθεί στο ελάχιστο η διαχωρητότητα
(permeability)1 του χαβαλέ.
Τα ανοίγματα που βρίσκονται στο εκτεθειμένο
στον καιρό κατάστρωμα πάνω στο οποίο θα στοιβαχθεί ξυλεία, θα πρέπει να κλείνουν καλά, ώστε σε περίπτωση κακοκαιρίας να μην εισρέει θάλασσα εντός
του σκάφους. Τα εξαεριστικά, οι ανεμοδόχοι και οι
αεραγωγοί (οχετοί) των συστημάτων εξαερισμού θα
πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένοι.
Τα φορτία ξυλείας στο κατάστρωμα θα πρέπει να
εκτείνονται τουλάχιστον σε όλο το διαθέσιμο μήκος,
το οποίο είναι το συνολικό μήκος του χάσματος (χαβούζας) (well) ή των χασμάτων μεταξύ των υπερκατασκευών (για παράδειγμα, σε πλοία μήκους 125 m
ή μεγαλύτερα, η στοιβασία ισοδυναμεί με ένα ομοιόμορφο ύψος όχι μικρότερο από 2,3 m. Σε πλοία με
μήκος κάτω από 125 m η στοιβασία θα πρέπει να
φτάσει σε ένα ομοιόμορφο ύψος μέχρι το ύψος του
πρόστεγου). Στο πρυμναίο μέρος, όπου δεν υπάρχει περιορισμός λόγω υπερκατασκευής, η ξυλεία θα

εκτείνεται τουλάχιστον έως το πρυμναίο άκρο του
πρυμναίου στομίου κύτους. Κατά το εγκάρσιο θα
εκτείνεται όσο το δυνατό πλησιέστερα στις πλευρές
του πλοίου λόγω της υπάρξεως εμποδίων όπως είναι
τα κιγκλιδώματα, οι αντηρίδες δρυφράκτου, οι ορθοστάτες, οι είσοδοι πλοηγών κ.λπ., υπό την προϋπόθεση ότι οποιοδήποτε κενό δημιουργείται στην πλευρά
του πλοίου δεν θα υπερβαίνει κατά μέσο όρο το 4%
του πλάτους. Η ξυλεία θα πρέπει να στοιβαχθεί τουλάχιστον μέχρι το κανονικό ύψος της υπερκατασκευής, εξαιρουμένου οποιουδήποτε υψωμένου πρυμναίου καταστρώματος.
Σε ένα πλοίο που πλέει τον χειμώνα εντός μιας
εποχιακής ζώνης χειμώνα, το ύψος του φορτίου καταστρώματος υπεράνω του εκτεθειμένου στον καιρό
καταστρώματος θα πρέπει να μην υπερβαίνει το ένα
τρίτο του μέγιστου πλάτους του πλοίου (π.χ. Β/3 =
23,10/3 = 7,7 m). Το μέγιστο ύψος της ξυλείας καταστρώματος, συμπεριλαμβανομένης αυτής που βρίσκεται επάνω στα καλύμματα των κυτών, θα μετρείται πάντα από το κατάστρωμα.
Το φορτίο ξυλείας στο κατάστρωμα θα πρέπει να
στοιβάζεται έτσι, ώστε να μην παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο τη ναυσιπλοΐα. Επίσης δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται τα μέσα ασφαλείας και πυροπροστασίας και τα καταμετρικά, οι σχεδιασμένοι οδοί
διαφυγής και οι χώροι που είναι απαραίτητοι στην
εργασία επί του πλοίου, όπως οι χώροι του μηχανοστασίου και των διαμερισμάτων του πληρώματος.
Η κυλινδρική ξυλεία θα πρέπει να στοιβάζεται
σφιχτά, όσο αυτό είναι δυνατόν, με διεύθυνση πλώρα-πρύμα, και να είναι ισοϋψής ή με μια ελαφρά κύρτωση προς τα επάνω (crowning of logs) (σχ. 2.2α) και
κατά τέτοιο τρόπο που να μην μπορεί να μετατοπισθεί
με τους διατοιχισμούς μετά την έχμαση του φορτίου.
Όταν φορτώνονται στο κατάστρωμα μαζί παρτίδες
κυλινδρικής ξυλείας και πακεταρισμένης άκαμπτης
ξυλείας (rigid cargo package)2, θα πρέπει να στοιβάζονται χωριστά. Αν όμως η ποσότητα και το είδος
της πακεταρισμένης άκαμπτης ξυλείας το επιτρέπει
και μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη έχμαση, τότε θα

1

 ια φορτίο ξυλείας καταστρώματος πλοίου με ένα κατάστρωμα η Αρχή μπορεί να επιτρέψει να ληφθεί υπόψη η άντωση του φορτίου
Γ
καταστρώματος, θεωρώντας ότι το φορτίο έχει διαχωρητότητα 25%, (το ποσοστό του κενού χώρου του όγκου που καταλαμβάνει για
πακεταρισμένη ξυλεία στο κατάστρωμα) όπως και στα πλοία με δύο καταστρώματα. Μπορεί ακόμα να υπάρχουν και άλλα ποσοστά
διαχωρητότητας, τα οποία να είναι ανάλογα με το ύψος του φορτίου καταστρώματος. Για κυλινδρική ξυλεία η διαχωρητότητα είναι
40%-60% και παραπάνω αν η διάμετρος του κορμού είναι μεγάλη. Η ξυλεία καταστρώματος που δεν είναι μεγάλης πυκνότητας είναι
σαν ένας επιπρόσθετος στεγανός όγκος του πλοίου πάνω από την ίσαλο και προστίθεται στην εφεδρική άντωση που έχει το πλοίο στη
συγκεκριμένη ίσαλο, μείον το ποσοστό διαχωρητότητας.
2
Rigid cargo package: Σημαίνει πριονισμένη ξυλεία ή άλλους τύπους ξυλείας π.χ. στύλοι, κορμοί σε μορφή πακέτων.
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μπορούσε να φορτωθεί επάνω από την κυλινδρική
ξυλεία.
Με τη φόρτωση ελαφριάς σχετικά ξυλείας στο
κατάστρωμα μέχρι και πυκνότητας 800 Kg/m3 (0,800
ΜΤ/m3) δεν χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή απ’ τη
συνηθισμένη, διότι προσθέτει στο πλοίο ευστάθεια.
Αντιθέτως η ξυλεία καταστρώματος με μεγαλύτερη πυκνότητα που φθάνει και πάνω από 1,033 ΜΤ/m3 δεν
προσθέτει ευστάθεια, ενώ μπορεί να είναι παράγοντας
βυθίσεως του πλοίου αν δεν σπάσουν τα έχματα1. Γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο, όταν έχει φορτωθεί πακεταρισμένη ξυλεία μεγάλης πυκνότητας στο κατάστρωμα,
η έχμαση η οποία εξαρτάται και από το ύψος της ξυλείας, ο αριθμός των εχμάτων και η αντοχή τους δεν
πρέπει να ξεπερνά το 40% της δυνάμεως κρατήσεως
που εγκρίνεται για ξυλεία συνηθισμένης πυκνότητας.
Το σύνολο του φορτίου που θα καθορίσει αν το
πλοίο θα φορτώσει στη γραμμή φορτώσεως ξυλείας εκτός των παραπάνω θα εξαρτηθεί από: την ευστάθεια, το έρμα, το βάρος του φορτίου στα κύτη,
την ορατότητα απ’ τη γέφυρα, την αντοχή του καταστρώματος και των καλυμμάτων των κυτών και
από άλλους πιθανούς παράγοντες. Η αντοχή καταστρώματος δίδεται στο Εγχειρίδιο φορτώσεως και
στο Συνδυασμένο Σχέδιο Χωρητικότητας και Γενικής
Διατάξεως (Combined General Arrangement and
Capacity Plan).
2.2.2 Έχμαση.
Το φορτίο της ξυλείας καταστρώματος θα πρέπει
να ασφαλιστεί αποτελεσματικά, καθ’ όλο το μήκος με
κάποιο σύστημα ασφαλίσεως που αναφέρεται στον
Κώδικα TDC, αλλά ανάλογο με την ιδιαιτερότητα
του πλοίου και με τη μεταφερόμενη ξυλεία, και το

1

Κυλινδρική ξυλεία
µε ελαφρά κύρτωση
προς τα επάνω

Συρµατόσχοινα
συνδέσεως
ορθοστατών

Σχ. 2.2α
Παράδειγμα στοιβασίας κυλινδρικής
ξυλείας σε bulk carrier handysize.

οποίο να είναι οπωσδήποτε αποδεκτό από την Αρχή.
Η έχμαση φορτίου κυλινδρικής ξυλείας [π.χ. κορμοί δένδρων, ξυλεία για πολτοποίηση (pulp wood),
υποστυλώματα ορυχείων (pit-props), στύλοι (poles)]
μπορεί να γίνει με τις παρακάτω μεθόδους:
α) Το φορτίο των κορμών ξυλείας props αποτελεί
κοινή πρακτική να μην ασφαλίζεται. Οι κορμοί σε
δεμάτια ή χύδην στοιβάζονται κατά το διάμηκες στις
πλευρές, και το υπόλοιπο φορτίο props φορτώνεται
κατά το εγκάρσιο εσωτερικά των προηγούμενων.
Επειδή ο κίνδυνος να πέσει το φορτίο στη θάλασσα
είναι μικρός, ο τρόπος αυτός στοιβασίας είναι οικονομικός, και αν παρασυρθεί στη θάλασσα σε κακοκαιρία, το φορτίο θα πέσει όλο πολύ γρήγορα και
θα αποφευχθεί η επικίνδυνη κλίση από μετατόπιση
του υπόλοιπου φορτίου. Σημειώνεται πως το φορτίο
που φορτώνεται κατά το εγκάρσιο θα πρέπει περιμετρικά να προστατεύεται σαν να βρίσκεται μέσα σε
κουτί, από κορμούς που έχουν στοιβαχτεί κατά το
διάμηκες. Η στοιβασία κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι
ασφαλής, αλλά οι Αρχές πολλών χωρών εξαγωγής
ξυλείας δεν την εγκρίνουν.

Τι θα μπορούσε όμως να συμβεί με τη μετατόπιση (μετακίνηση) του φορτίου ξυλείας καταστρώματος;
Ας υποτεθεί ότι το πλοίο με τη μετατόπιση του φορτίου ξυλείας καταστρώματος έχει πάρει μια μεγάλη κλίση.
α) Α
 ν με τον διατοιχισμό σπάσουν τα έχματα, το φορτίο θα πέσει στη θάλασσα. Στη συνέχεια, όπως είναι φυσικό, και αφού διατοιχίζεται, θα πάρει αντίθετη κλίση και θα πέσει στη θάλασσα και άλλο φορτίο από την αντίθετη πλευρά. Σε μια τέτοια περίπτωση,
αφού πέσει το φορτίο στη θάλασσα, το πλοίο θα επανέλθει στην ορθία θέση (upright position) με μεγάλες ζημιές, αλλά θα επιπλέει
(afloat) και θα είναι ικανό να συνεχίσει το ταξίδι του.
β) Α
 ν η ξυλεία καταστρώματος δεν είναι πολύ βαριά, αλλά μετατοπιστεί και το πλοίο πάρει μεγάλη κλίση, ακόμα και αν δεν
σπάσουν τα έχματα, υπάρχει πάντα η πιθανότητα μέρος του φορτίου να πέσει στη θάλασσα. Αν η κλίση προς μία πλευρά είναι
τόσο μεγάλη που δεν θα είναι πλέον σε θέση με το μπότζι να πάρει αντίθετη κλίση προς την άλλη πλευρά, το φορτίο της υψηλής
πλευράς θα ολισθήσει αμέσως προς τη χαμηλή και τότε η κλίση θα αυξηθεί πολύ, θα γίνει επικίνδυνη και θα αποτελέσει παράγοντα
βυθίσεως.
γ) Α
 ν δεν σπάσουν τα έχματα, ένα ελαφρύ φορτίο ξυλείας καταστρώματος θα μπορέσει να προσφέρει στο πλοίο άντωση για αρκετές ώρες. Αν όμως το ειδικό βάρος/πυκνότητα του φορτίου καταστρώματος είναι πάνω από 1,025, το φορτίο δεν θα προσφέρει
άντωση και με την αρχική μεγάλη κλίση θα συνεχίσει να διατοιχίζεται (μποτζάρει). Αν το φορτίο μετατοπιστεί περισσότερο, υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα, επειδή η ξυλεία είναι βαριά, ακόμα και αν πέσει μέρος της στη θάλασσα, να αποτελέσει παράγοντα άμεσης
βυθίσεως και όχι αντώσεως.
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Αν χρειαστεί να τοποθετηθούν ορθοστάτες, θα
πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του Κώδικα.
β) Μια μέθοδος εχμάσεως του φορτίου είναι με
διπλό κινητό συρματόσχοινο (κινητό μπότσο) (wiggle
wire) (σχ. 2.2β). Τα κινητά συρματόσχοινα θα περνούν από πλευρά σε πλευρά επάνω από την κορυφή
του φορτίου μέσα από σπαστές μπαστέκες (ματσαπλιά) (snatch blocks), οι οποίες θα συγκρατούνται
γερά με συρματόσχοινα συγκρατήσεως λικίσκου (foot
wires), που θα κλειδώνονται σε μάπες που υπάρχουν
για τον σκοπό αυτό στην άκρη του καταστρώματος
(κρουζέτο). Τα κινητά συρματόσχοινα θα τεντωθούν
αρχικά με τη βοήθεια του γερανού ή του φορτωτήρα
ή και με το βίντσι του ορθωτήρα (ποδαριού) που θα
τα βιράρει (ανυψώσει), ή θα τεντωθούν με άλλο τρόπο ανάλογα με τον εξαρτισμό του πλοίου. Η αντοχή
των συρματοσχοίνων προβλέπεται από τον Κώδικα.
γ) Ένας τρίτος τρόπος εχμάσεως είναι με την
παραπάνω μέθοδο (β) και επιπροσθέτως τη χρησιμοποίηση συρματόσχοινων συνδέσεως ορθοστατών
(hog wires) και ανεξάρτητων εχμάτων (μπότσων)
(top-over lashings) (σχ. 2.2γ).
Η αντοχή των ορθοστατών δεν είναι απαραίτητο να
υπερβαίνει την αντοχή του παραπέτου. Το ύψος τους
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το ύψος του φορτίου στην πλευρά. Το δε φορτίο πρέπει να στερεώνεται
καλά καθ’ όλο το ύψος του πάνω στους ορθοστάτες.
Το κάθε ανεξάρτητο εγκάρσιο συρματόσχοινο συνδέσεως ορθοστατών (σχ. 2.2δ) θα στερεώνεται από τους
ορθοστάτες ενώνοντας χαλαρά κάθε ζευγάρι ορθοστατών αριστερής και δεξιάς πλευράς του πλοίου, όταν οι
κορμοί φθάσουν σε ύψος των ¾ των ορθοστατών και
μετά στα 2 m (1 m πάνω από τα καλύμματα των κυτών). Καθώς και άλλοι κορμοί θα φορτωθούν επάνω
από τα συρματόσχοινα συνδέσεως ορθοστατών, αυτά
θα τεντωθούν και οι ορθοστάτες θα πάρουν μια μικρή
κλίση προς το εσωτερικό του καταστρώματος. Ποτέ
δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ορθοστάτες που
δεν είναι μόνιμοι χωρίς να έχουν συνδεθεί με συρματόσχοινα συνδέσεως ορθοστατών, διότι αυτά τους
δίνουν περισσότερη αντοχή.
δ) Η τελευταία μέθοδος εχμάσεως είναι η έχμαση
(μποτσάρισμα) με εγκάρσια ανεξάρτητα έχματα (topover lashings) (σχ. 2.2ε) «αλυσίδες» ή «συρματόσχοινα με αλυσίδες» και εντατήρες με φορτίο θραύσεως
MBL (βλ. παράγρ. 9.4, σελ. 290) όχι μικρότερο από
133 kN. Για το φερμάρισμα χρησιμοποιούνται γρύλλοι ή άλλα μέσα με εγκεκριμένους μηχανισμούς. Τα
εγκάρσια ανεξάρτητα έχματα εφάπτονται στο φορτίο
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Γερανός ή βίντσι (βαρούλκο) για αρχική
τάνυση του κινητού συρµατόσχοινου.

Λικίσκος (σπαστή
µπαστέκα ή µατσαπλί)
και κοχλιωτός
εντατήρας ή ειδικός
µοχλός εντατήρα
εχµάσεως.

Έχµαση µε κινητό
συρµατόσχοινο
(κινητός µπότσος)

Σχ. 2.2β
Παράδειγμα περατώσεως εχμάσεως
με δύο κινητά συρματόσχοινα.

Έχµαση µε κινητό
συρµατόσχοινο
(κινητός µπότσος)

Έχµαση που περνά από τις µάπες
στις πλευρές και αγκαλιάζει την
επάνω επιφάνεια του φορτίου.

Συρµατόσχοινα
συνδέσεως ορθοστατών

Σχ. 2.2γ
Παράδειγμα εχμάσεως με εγκάρσια συρματόσχοινα,
ανεξάρτητα έχματα και κινητά συρματόσχοινα.

Συρµατόσχοινα
συνδέσεως
ορθοστατών

Σχ. 2.2δ
Εγκάρσια συρματόσχοινα συνδέσεως ορθοστατών.
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Εντατήρας

Αµοιβή
αλυσίδα

Αλυσίδα
µικρού
µήκους

Έχµα από
αλυσίδα

Συρµατόσχοινο
συνδέσεως
ορθοστατών

Συρµατόσχοινο
συνδέσεως
ορθοστατών

Συρµατόσχοινο
συγκρατήσεως
λικίσκου

Κάλυµµα
κύτους

Μάπες
Ορθοστάτης
Κατάστρωµα

Σχ. 2.2ε
Έχμαση (μποτσάρισμα) με εγκάρσια ανεξάρτητα έχματα.

στις πλευρές και στην επάνω επιφάνεια του φορτίου
και κλειδώνουν σε μάπες που βρίσκονται στις άκρες
του καταστρώματος ή στο ζωνάρι. Τα διαστήματα
μεταξύ των ανεξάρτητων εχμάτων ορίζονται από τον
κώδικα TDC (στην στρογγυλή ξυλεία τα διαστήματα μεταξύ των ανεξάρτητων εχμάτων θα πρέπει να
είναι 1,5 m. Στην πακεταρισμένη ξυλεία δεν πρέπει
να υπερβαίνουν τα 3 m για ύψος στοιβασίας κάτω
των 2,5 m ή το 1,5 m για ύψος στοιβασίας πάνω από
2,5 m).
Ορθοστάτες. Οι ορθοστάτες1 θα πρέπει να τοποθετούνται όταν απαιτούνται από τον Κώδικα TDC και
όπως περιγράφεται στο ΕΑΦ του πλοίου, σύμφωνα
με τη φύση, το ύψος ή τα χαρακτηριστικά της ξυλείας καταστρώματος. Οι ορθοστάτες θα πρέπει να είναι
σχεδιασμένοι με τα κριτήρια που ορίζει ο Κώδικας. Αν
υπάρχει επιχειρησιακό όριο στους ορθοστάτες (που
αφορά στα ύψη των κυμάτων), θα πρέπει να αναφέρεται στο ΕΑΦ του πλοίου. Οι ορθοστάτες θα πρέπει
να είναι καλά στερεωμένοι στο κατάστρωμα, στα καλύμματα των κυτών ή στα κουβούσια (όπου υπάρχει
επαρκής αντοχή) και να συγκρατούνται καλά, έτσι
ώστε να μην πέφτουν προς τα μέσα κατά τη διάρκεια
της φορτώσεως και της εκφορτώσεως. Για τη στερέωση των ορθοστατών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
ισχυρές σιδηρογωνίες ή κατάλληλες και μόνιμες με-

ταλλικές υποδοχές (θήκες) ή άλλα ικανά ισοδύναμα
μέσα που να τους κρατούν στη θέση τους με ασφάλεια.
Η αντοχή των ορθοστατών πρέπει να είναι επαρκής,
λαμβάνοντας υπόψη το πλάτος του πλοίου, και δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει την αντοχή του δρύφρακτου. Η
απόσταση μεταξύ των ορθοστατών θα πρέπει να είναι
κατάλληλη για το μήκος, τα χαρακτηριστικά της μεταφερόμενης ξυλείας και τον τρόπο εχμάσεως, αλλά
δεν πρέπει υπερβαίνει τα 3 m.
2.2.3 Ευστάθεια.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι στα πλοία που
πρόκειται να μεταφέρουν φορτίο ξυλείας στο κατάστρωμα, έχουν εκχωρηθεί γραμμές φορτώσεως
ξυλείας στο βύθισμα θέρους ξυλείας με κενές τις δεξαμενές διπυθμένων έρματος, θα πρέπει να υπάρχει
ασφαλές περιθώριο ευστάθειας σε όλα τα στάδια
του ταξιδίου.
Θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη η ευστάθεια του «stability information booklet». Ο κανονισμός 10 της ICLL υποχρεώνει τον ναυπηγό να εφοδιάσει τον πλοίαρχο με τις απαραίτητες πληροφορίες
για την ευστάθεια. Το διάγραμμα των διασταυρούμενων καμπυλών ευστάθειας2 (για την εύρεση του ανορθωτικού μοχλοβραχίονα κλίσεως του πλοίου) πρέπει
να φέρει προειδοποιητική ένδειξη, δηλώνοντας ότι οι

1

 ρθοστάτες (μπουντέλια): Μερικές εθνικές Αρχές μπορεί να απαιτήσουν τη χρησιμοποίηση ορθοστατών, όταν η έχμαση δεν
Ο
είναι πλήρως ικανοποιητική. Πολλές φορές τα πλοία που δεν έχουν μόνιμους ορθοστάτες αποφεύγουν να τοποθετήσουν ξυλεία για
ορθοστάτες. Αυτό δεν είναι σωστό, ειδικά όταν το ύψος της ξυλείας καταστρώματος είναι μεγάλο, γιατί οι ορθοστάτες προσφέρουν
μεγαλύτερη στήριξη του φορτίου.
2
Βλέπε βιβλίο Ευστάθεια – Κοπώσεις, Εμ. Κολλινιάτη, Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδου 2010.
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τιμές που εμφανίζονται, ισχύουν μόνον όταν η ποσότητα της ξυλείας καταστρώματος έχει στοιβαχθεί σωστά και είναι τουλάχιστον ίση με εκείνη για την οποία
αναπτύχθηκαν οι καμπύλες.
Πριν υπολογισθεί η ευστάθεια, πρέπει να ελεγχθούν τα ακόλουθα σημεία:
α) Η κατακόρυφη κατανομή του φορτίου καταστρώματος.
β) Η επίδραση των ισχυρών ανέμων που μπορεί
να συναντήσει το πλοίο στην περιοχή που θα ταξιδέψει π.χ. 48.5 kg/m2 (η επιφάνεια που είναι εκτεθειμένη στον άνεμο, το κέντρο στο οποίο θα επιδράσει
ο άνεμος και ο μοχλοβραχίονας από το βύθισμα της
μέσης του πλοίου πρέπει να αναφέρονται στο stability
information booklet).
γ) Η διαχωρητότητα (βλ. υποσημ. 1, σελ. 208)
για την ξυλεία που έχει φορτωθεί στο κατάστρωμα.
δ) Η μείωση του βάρους λόγω της καταναλώσεως καυσίμων, υλικών και νερού, η οποία θα προκαλέσει μια αντίστοιχη αύξηση της θέσεως του κέντρου
βάρους.

ε) Η αύξηση του βάρους στο φορτίο καταστρώματος λόγω της απορροφήσεως νερού κ.λπ. στο ταξίδι,
η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θέσεως του κέντρου βάρους. Δεν θα πρέπει όμως για
το ταξίδι να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της
ευστάθειας η απορρόφηση νερού για την ξυλεία που
είναι μέσα στο νερό μέχρι να φορτωθεί στο πλοίο
[σχ. 2.2στ(α)].
στ) Η αύξηση του βάρους από απορρόφηση νερού
από την ξυλεία καταστρώματος1 και ο πιθανός σχηματισμός πάγου στην ξυλεία και στην εκτεθειμένη
κατασκευή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο επιτρεπόμενο βάρος φορτίου στο κατάστρωμα και στα
καλύμματα των κυτών.
H υπερβολική ευστάθεια θα πρέπει να αποφεύγεται, διότι θα έχει ως αποτέλεσμα γρήγορες και βίαιες
κινήσεις σε κακοκαιρία, οι οποίες θα επηρεάσουν το
φορτίο και την έχμαση. Το GMo δεν πρέπει να είναι
πάνω από 3% του πλάτους του πλοίου, αρκεί να ικανοποιούνται τα κριτήρια ευστάθειας. Το GM θα πρέ-

(α)

(β)

Σχ. 2.2στ
(α) Κορμοί δένδρων προς φόρτωση. (β) Φόρτωση σε αυτοδιευθετούμενο κύτος φορτίου
1

 ο βάρος του φορτίου καταστρώματος (αν δεν έχει καλυφθεί με πλαστικό) είναι πιθανό να έχει αυξηθεί από απορρόφηση υγρασίας
Τ
και παγιδευμένο νερό σε κενούς χώρους. Επίσης μπορεί να έχει αυξηθεί από άλλους παράγοντες [(από επικάθιση πάγου 30 kg/m2
της οριζόντιας επιφάνειας καταστρώματος και του φορτίου, στις κάθετες επιφάνειες από τη μία πλευρά του πλοίου (και του φορτίου)
πάνω από την ίσαλο 15 kg/m2)] και 5 kg/m για τους ιστούς, ξάρτια κ.λπ. που δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό. Επίσης αυτά
τα σημεία θα αυξήσουν τη ροπή κατά 10%. Κατά την άφιξη του πλοίου ή όταν πλησιάζει στο λιμάνι εκφορτώσεως, τα καύσιμα θα έχουν
ελαττωθεί ανάλογα με τη διάρκεια του ταξιδίου. Επίσης θα έχουν καταναλωθεί αναλώσιμα υλικά και τρόφιμα κατά περίπου 10%.
Αν η πριονισμένη ξυλεία βρίσκεται μέσα σε προστατευμένο πακέτο ή καλύπτεται από πλαστικό κάλυμμα, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η απορρόφηση νερού στον υπολογισμό ευστάθειας. Η ποσότητα του πρόσθετου βάρους εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το
συγκεκριμένο ταξίδι και από το είδος της ξυλείας αλλά και την κατάσταση της ξυλείας και τη στοιβασία της. Δεν αποκλείεται φορτία
ξυλείας στο κατάστρωμα να απορροφήσουν μέχρι και το 1/3 του βάρους τους σε νερό. Ο υπολογισμός της αλλαγής της μάζας Ρ (πρόσθετο βάρος) της ξυλείας καταστρώματος υπολογίζεται από τον τύπο: δΡ % = Tpl × δΡday%, όπου Tpl = η διάρκεια του ταξιδίου υπολογισμένη σε μέρες, δΡday % = η ημερήσια αλλαγή της μάζας (απορρόφηση), η οποία βρίσκεται από πίνακα που δίδεται στον κώδικα
και εξαρτάται από το ταξίδι (π.χ. μεγαλύτερη ημερήσια απορρόφηση παρουσιάζεται στα ταξίδια από Arkhagelsk προς Manchester =
1,16% και από Vladivostok ή από λιμάνια του Καναδά και των ΗΠΑ προς Ιαπωνία = 1%) και από το είδος της ξυλείας (μεγαλύτερη
απορρόφηση παρουσιάζεται στην πριονισμένη ξυλεία). Αν δΡ < ή = 2%, δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ευστάθειας,
ενώ αν δΡ > ή = 10%, θα λαμβάνεται υπόψη ένα 10%.
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πει να διορθωθεί για τις ελεύθερες επιφάνειες των
υγρών, δηλαδή των δεξαμενών που δεν είναι πλήρεις και περιέχουν νερό ή καύσιμα. Αν και με 98%
οι δεξαμενές καυσίμων θεωρούνται πλήρεις (full) (ο
χαρακτηρισμός 100% πλήρης δεν είναι σωστός), θα
πρέπει για λόγους ασφαλείας, όπως και στα σιτηρά,
να θεωρούνται ημιπλήρεις.
2.2.4 Προστασία προσωπικού (πληρώματος και
πλοηγού).
Η σωστή φόρτωση με το βαρύ φορτίο ξυλείας χαμηλά στα κύτη, η συμπαγής στοιβασία και η σωστή
ασφάλιση του φορτίου καταστρώματος είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας του προσωπικού. Ωστόσο
ο κανονισμός 25 annex I, chapter II (protection of
the crew) και ο κανονισμός 44 annex I, chapter IV
(stowage) της ICLL και ο 2011 TDC code, chapter
2, paragraph 2.8, δίνουν οδηγίες για προστασία του
προσωπικού σε όλα τα πλοία που έχουν φορτώσει
ξυλεία στο κατάστρωμα. Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες:
Αν δεν υπάρχει κάποιο εύκολο πέρασμα για το
πλήρωμα πάνω ή κάτω από το κατάστρωμα του πλοίου το οποίο να προσφέρει ασφαλή πρόσβαση από
τις ενδιαιτήσεις του πληρώματος προς όλα τα σημεία
εργασίας στο πλοίο, θα πρέπει να υπάρχουν προστατευτικά σχοινιά κατά προτίμηση συρματόσχοινα-χειραγωγοί ή προστατευτικά κιγκλιδώματα σε κατακόρυφη απόσταση μεταξύ τους όχι πάνω από 330 mm
σε κάθε πλευρά του καταστρώματος φορτίου και σε
ύψος πάνω από το φορτίο το λιγότερο 1 m. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπάρχει στον άξονα συμμετρίας του πλοίου, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατόν,
ένας χειραγωγός ασφαλείας (σχοινί-οδηγός) (lifeline)
κατά προτίμηση συρματόσχοινο τεντωμένο με μηχανισμό τανύσεως. Οι αποστάσεις των στυλίσκων στους
οποίους θα στηρίζεται ο χειραγωγός και τα ρέλια δεν
θα είναι μεγάλες, προκειμένου να αποτραπεί ανεπιθύμητη χαλάρωση (κύρτωση των χειραγωγών). Αν
το φορτίο δεν είναι ομοιόμορφο σε ύψος, θα πρέπει
να κατασκευαστεί ασφαλής επιφάνεια διελεύσεως,
τουλάχιστον 600 mm σε πλάτος πάνω στο φορτίο και
να είναι επαρκώς ασφαλισμένη από κάτω ή πλησίον
του χειραγωγού ασφαλείας. Επίσης, όπου απαιτείται,
θα πρέπει να κατασκευαστούν σκάλες ισχυρής αντοχής επαρκώς ασφαλισμένες και με χειραγωγούς.
Όταν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ορθοστάτες ή
όταν επιτρέπεται να μην εφαρμοσθούν τα παραπάνω
αναφερθέντα, θα πρέπει να παρέχεται ουσιαστικής
κατασκευής διάδρομος (walkway) με ομαλή επιφά-
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νεια και χειραγωγούς, με δύο προστατευτικές γραμμές από συρματόσχοινα ή κιγκλιδώματα πλάτους 1
m και ύψους πάνω από τον διάδρομο όχι μικρότερο
από 1 m με τρεις σειρές συρματόσχοινων ή κιγκλιδωμάτων, τα οποία να στηρίζονται σε στυλίσκους που
η απόσταση μεταξύ τους να μην υπερβαίνει τα 3 m.
Προϋπόθεση βεβαίως της κατασκευής του διαδρόμου
είναι η σωστή και συμπαγής στοιβασία και η σωστή
ασφάλιση του φορτίου. Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις που καθορίζονται από τον κώδικα είναι ανέφικτες, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές
ρυθμίσεις που να ικανοποιούν τις προδιαγραφές της
Αρχής και το ΕΑΦ. Διαφορετικά θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας χειραγωγός ασφαλείας (σχοινί-οδηγός)
στον άξονα συμμετρίας του πλοίου, όσο αυτό είναι
πρακτικά δυνατόν, κατά προτίμηση συρματόσχοινο
σε ύψος 2 m πάνω από το φορτίο, τεντωμένο με μηχανισμό τανύσεως για την ασφάλεια των μελών του
πληρώματος που θα χρησιμοποιούν ζώνη ασφαλείας
στις μετακινήσεις τους γαντζωμένη πάνω σ’ αυτό.
Το πλήρωμα που εργάζεται στο κατάστρωμα θα
πρέπει να φορά τον κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό π.χ. κράνος ασφαλείας, αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, φόρμα εργασίας με ευδιάκριτο χρώμα
(high visibility garment) και σύστημα προστασίας από
πτώση (ζώνη ασφαλείας). Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια του πληρώματος δίδονται
στις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας
(ΔΟΕ) (International Labour Organization – ILO).
Όλα τα ανοίγματα που πιθανόν να υπάρξουν
πάνω στον χαβαλέ π.χ. στα μαγαζιά, τα βίντσια κ.λπ.
θα πρέπει να κλείνονται ή να περιφράσσονται.
Αν χρειαστεί να γίνει έλεγχος στα έχματα του
φορτίου καταστρώματος, ο πλοίαρχος θα πρέπει να
κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να μειώσει τις κινήσεις του πλοίου κατά τη διάρκεια αυτής
της εργασίας.
Οι ειδικές ρυθμίσεις στα πλοία που έχουν φορτώσει ξυλεία στο κατάστρωμα και οι ρυθμίσεις για
την επιβίβαση πλοηγού θα πρέπει να τηρούνται με
μεγάλη προσοχή (βλ. ΔΣ SOLAS V/23).
Επειδή η ξυλεία και ειδικά οι κορμοί που φορτώνονται βρεγμένοι αναπτύσσουν μικροοργανισμούς,
οι οποίοι με την «αναπνοή» τους μειώνουν το οξυγόνο στα κύτη, θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες
ασφαλείας για είσοδο σε κλειστούς χώρους.
Έκτακτη ανάγκη. Αν από αναπόφευκτες αιτίες
παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη και το πλοίο πάρει μεγάλη κλίση, τότε η έγκαιρη εγκατάλειψη του πλοίου
για τη διάσωση του πληρώματος πρέπει να εξεταστεί
σοβαρά.
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2.3 Π
 ροϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για
τη μεταφορά ξυλείας από κοινά πλοία.
Όλα τα πλοία που έχουν μήκος μεγαλύτερο από
24 m, εφόσον μεταφέρουν ξυλεία αλλά δεν διαθέτουν γραμμές φορτώσεως ξυλείας, έχουν τη δυνατότητα να φορτώσουν ξυλεία και στο κατάστρωμα
(κυρίως ελαφριά πακεταρισμένη ξυλεία). Μπορούν
να φορτώσουν όμως μέχρι το βύθισμα της κανονικής γραμμής φορτώσεως για τη ζώνη στην οποία
φορτώνουν, αρκεί η ευστάθεια του πλοίου να το επιτρέπει· βεβαίως υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον
Κώδικα TDC. Αυτά τα κοινά φορτηγά πλοία πιθανότατα δεν θα διαθέτουν τυπικές φορτώσεις ξυλείας
στο Εγχειρίδιο φορτώσεως. Υπάρχουν και τα bulk
carriers handysiz���������������������������������
e, με ισχυρή κατασκευαστική αντοχή, που αν και δεν είναι κατασκευασμένα πρωτίστως
για μεταφορά ξυλείας και δεν έχουν μόνιμους ορθοστάτες, παραπέτα κ.λπ., μπορεί να τους έχουν παραχωρηθεί οι ανάλογες γραμμές φορτώσεως ξυλείας
και το σχετικό πιστοποιητικό, αλλά φορτώνουν πολύ
σπάνια ξυλεία, κυρίως ελαφριά πακεταρισμένη.
Παρακάτω δίδονται ορισμένες σημειώσεις που
αφορούν στη στοιβασία και στην έχμαση του φορτίου ξυλείας καθώς και στην ευστάθεια:
1) Στοιβασία: Η πακεταρισμένη πριονισμένη ξυλεία (σανίδες) που έχει φορτωθεί στο κατάστρωμα
καλό είναι να καλύπτεται με ειδικά αδιάβροχα και μεγάλης αντιολισθητικότητας (με συντελεστή τριβής 0,5
και πάνω) πλαστικά καλύμματα (plastic covers). Επίσης τα καλύμματα των κυτών καλό είναι να βάφονται
με αντιολισθητικό χρώμα, και μεταξύ των πακέτων
της πρώτης και της δεύτερης στρώσεως να υπάρχει
η ανάλογη επίστρωση ξυλείας, ώστε να μην έρχονται
σε επαφή τα τσέρκια των πακέτων μεταξύ τους.
Ο βασικός κανόνας για την ξυλεία καταστρώματος είναι η στοιβασία να είναι συμπαγής σε όλα τα
στάδια του ταξιδίου, με ασφαλή έχμαση που να αποτρέπει την μετατόπιση από κατάρρευση, ολίσθηση ή
ανατροπή σε οποιαδήποτε διεύθυνση λαμβάνοντας
υπόψη τις δυνάμεις επιταχύνσεως στις κακές καιρικές
συνθήκες και στη θαλασσοταραχή που πιθανόν να
συναντήσει το πλοίο στο ταξίδι. Επίσης η στοιβασία
θα πρέπει να μην παρεμποδίζει τη ναυσιπλοΐα και την
ασφαλή λειτουργία του πλοίου. Μερικές φορές στην
πριονισμένη ξυλεία αν και πρέπει τα πακέτα (bundles)
να έχουν περίπου το ίδιο μήκος, το μέγεθος ορισμένων σανίδων διαφέρει λίγο, οπότε γίνεται δύσκολη η
συμπαγής στοιβασία. Σανίδες κ.λπ. με άνισο μήκος
σε πακέτα διαφόρων μεγεθών και ακανόνιστο σχή-
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μα, που θέτουν σε κίνδυνο τη συμπαγή στοιβασία και
δεν στοιβάζονται σύμφωνα με τον Κώδικα TDC, δεν
πρέπει να φορτώνονται στο κατάστρωμα.
Επίσης η άνιση σε ύψος στοιβασία είναι σε κακοκαιρία αιτία μετακινήσεως του φορτίου και δημιουργεί ένα «ζωντανό» φορτίο κάτω από την έχμαση, το
οποίο σημαίνει αναξιόπλουν πλοίο.
Στη φόρτωση ξυλείας εκείνο που μπορεί να ελεγχθεί είναι ο λόγος του βάρους της ξυλείας που είναι
φορτωμένη στα κύτη προς το βάρος της ξυλείας που
είναι φορτωμένη στο κατάστρωμα. Όσο πιο μεγάλο
είναι το βάρος της ξυλείας που είναι φορτωμένη στα
κύτη, τόσο χαμηλότερα βρίσκεται το κέντρο βάρους.
Επομένως πρέπει να φορτωθούν τα πιο βαριά ξύλα
μέσα στα κύτη με πιο επιμελημένη στοιβασία για να
μειωθούν τα χαμένα κυβικά (ή απώλεια κυβικών
ή απώλεια χώρου ή χαμένος χώρος ή λανθάνουσα χωρητικότητα ή κενό στοιβασίας ή απώλεια στη
στοιβασία, «broken stowage»). Ο σκοπός είναι να
φορτωθεί περισσότερο φορτίο όσο χαμηλότερα είναι
δυνατόν για να κατέβει το κέντρο βάρους, ώστε να
έχει το πλοίο καλύτερη ευστάθεια και συγχρόνως να
μειωθεί αντίστοιχα η πλευρική επιφάνεια της ξυλείας
καταστρώματος, αν βεβαίως υπάρχει αρκετή ελαφριά
ξυλεία που θα φορτωθεί στο κατάστρωμα σύμφωνα
με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κώδικας.
Συνήθως όμως στην πακεταρισμένη πριονισμένη
ξυλεία δεν υπάρχει δυνατότητα κατά τη διάρκεια της
φορτώσεως να επιλεγούν τα πιο βαριά πακέτα για να
φορτωθούν στα κατάμπαρα ούτε τα ίσα σε μεγέθη για
να φορτωθούν στο κατάστρωμα, αλλά τουλάχιστον
θα πρέπει πριν αρχίσει η φόρτωση στο κατάστρωμα να έχουν πρώτα φορτωθεί τα κύτη και να έχουν
ασφαλιστεί τα καλύμματα των κυτών για ταξίδι.
Θα πρέπει τα ίδια τα πακέτα να είναι σφιχτοδεμένα με τρεις τουλάχιστον μεταλλικές ταινίες περιδέσεως (τσέρκια). Τα μήκη των πακέτων δεν πρέπει να
εξέχουν από τα στόμια των κυτών και οι στοίβες να
είναι στο ίδιο ύψος. Τα κενά θα πρέπει να γεμίζουν
με ανάλογη ξυλεία επιστρώσεως. Τα πακέτα ξυλείας
με όμοιο μέγεθος σε κανονικό ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα δεν παρουσιάζουν πρόβλημα. Αν
όμως η ξυλεία είναι βαριά και υπάρχουν πακέτα με
μεγαλύτερο μέγεθος από άλλα, πρέπει να στοιβάζονται ξεχωριστά από την υπόλοιπη πακεταρισμένη
πριονισμένη ξυλεία, γιατί οι μεταλλικές ταινίες περιδέσεως της βαριάς ξυλείας μπορεί να σπάσουν στο
ταξίδι. Για να μοιραστεί το βάρος της ξυλείας στα
ζυγά και στα ελάσματα του καταστρώματος και για
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να αυξηθεί η στατική τριβή (0,50), τοποθετείται επίστρωση από σανίδες 25 mm διαγώνια ανά 1.000 mm
κάθετα στην κατασκευή του πλοίου (κατά το εγκάρσιο) και σφήνες.
Στη στοιβασία θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται
υπόψη και η εκμετάλλευση του πλοίου. Οι κενοί χώροι
εγείρουν απαιτήσεις προς τον πλοιοκτήτη και προκαλούν όχι μόνο ζημιά στην ευστάθεια που είναι και το
σπουδαιότερο, αλλά και άμεση οικονομική ζημιά. Ο
πλοιοκτήτης ενδιαφέρεται συνήθως περισσότερο για
την καλύτερη εκμετάλλευση της χωρητικότητας των
κυτών φορτίου του πλοίου παρά για την ταχεία φόρτωση, αν και οι ναυλωτές πιέζουν τον πλοίαρχο για
γρήγορη φόρτωση και εκτέλεση του ταξιδίου. Είναι
κανόνας όταν φορτώνεται ξυλεία ακανόνιστου σχήματος ή ευπαθής, να μην πραγματοποιείται βιαστική
φόρτωση, προκειμένου να γίνει σωστή δουλειά. Και
τα δύο δεν γίνονται. Οι διαχειριστές πλοιοκτήτες πρέπει να στηρίζουν τον πλοίαρχο όταν διακυβεύεται η
ασφάλεια του πλοίου.
2) Έχμαση: Το φορτίο πριονισμένης ξυλείας καταστρώματος θα πρέπει να ασφαλίζεται αποτελεσματικά καθ’ όλο το μήκος του σύμφωνα με το ΕΑΦ του
πλοίου, το οποίο βασίζεται στις προδιαγραφές του
Κώδικα TDC chapter 5 ή 6 του part B. Η έχμαση
μπορεί να γίνει με τη μέθοδο των εγκάρσιων ανεξάρτητων εχμάτων. Τα έχματα σ’ αυτήν τη μέθοδο αποτελούνται από αλυσίδες ή συρματόσχοινα με αλυσίδες
και γάφες (pelican hooks) κ.λπ.. (Το Φορτίο Θραύσεως MBL όλων των μερών του έχματος δεν θα είναι μικρότερο από 133kN). Κάθε κενός χώρος μέσα
ή στα άκρα της στοίβας θα πληρώνεται με ξυλεία επιστρώσεως. Διαφορετικά, η έχμαση μπορεί να γίνει
με τη μέθοδο loop lashing (έχμαση θηλιάς), όπου
το συρματόσχοινο περιβάλλει όλο το φορτίο αρχίζοντας από την κάθε πλευρά κάτω από το φορτίο και
καταλήγοντας στην ίδια πλευρά αφού περάσει πάνω
από το φορτίο. Μπορεί επίσης να αρχίζει κάτω από
ένα μέρος του φορτίου της κάθε πλευράς και να καταλήγει στην άλλη πλευρά, αφού περάσει πάνω από
το φορτίο. Και στις δύο μεθόδους πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά στις γωνίες για να προστατεύονται τα έχματα από τις αιχμηρές γωνίες.
1

Ο πλοίαρχος πριν την έχμαση πρέπει να λάβει
υπόψη του την αντοχή των πακέτων στην στρέβλωση
(την ακαμψία των πακέτων) και τους εθνικούς κανονισμούς. Η έχμαση πρέπει να επιθεωρηθεί από επιθεωρητή πριν τον απόπλου. Υπάρχουν έχματα από
συνθετικό υλικό (πλεκτοί ιμάντες), τα οποία επιμηκύνονται περισσότερο από τις αλυσίδες και τα συρματόσχοινα και χρειάζεται καθημερινή τάνυση που είναι
ιδιαίτερα αναγκαία, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε
κακοκαιρία. Γι’ αυτόν τον λόγο σπανίως χρησιμοποιούνται αυτού του τύπου τα έχματα, ενώ δεν πρέπει
σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αλυσίδες και συρματόσχοινα.
3) Ευστάθεια: Όλα τα πλοία που φορτώνουν ξυλεία στο κατάστρωμα πρέπει να ικανοποιούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια ευστάθειας. Έχει αποδειχθεί
όμως πως τα μεγάλα πλοία έχουν πρόβλημα κοπώσεων και όχι ευστάθειας, ενώ αντίθετα τα μικρά πλοία
έχουν πρόβλημα ευστάθειας. Όλα τα πλοία πρέπει σε
όλες τις καταστάσεις φορτώσεως και σε όλα τα στάδια
του ταξιδίου να ικανοποιούν τα παρακάτω τυπικά κριτήρια ευστάθειας σε άθικτη κατάσταση.
Ο πλοίαρχος πρέπει να υπολογίσει σωστά την
εγκάρσια στατική ευστάθεια του πλοίου του και να
γνωρίζει τη φαινόμενη πυκνότητα του φορτίου. Οι
φορτωτές είναι υποχρεωμένοι από τη ΔΣ SOLAS
’74 να δίνουν όλα τα στοιχεία του φορτίου, τα οποία
να είναι καθαρά μαρκαρισμένα σε κάθε πακέτο π.χ.
τον όγκο και το βάρος. Στα στοιχεία που θα πρέπει
να δώσουν οι φορτωτές συμπεριλαμβάνεται η πυκνότητα [ή τουλάχιστον τα κυβικά μέτρα και η ολική
μάζα (βάρος) του κάθε πακέτου].
Τα βασικά κριτήρια άθικτης ευστάθειας σύμφωνα με τον 2008 IS Code1 και για τα κοινά πλοία που
έχουν φορτώσει ξυλεία στα κύτη είναι:
α) Το εμβαδόν επιφάνειας κάτω από τον μοχλοβραχίονα επαναφοράς (righting arm) (της καμπύλης
GZ) δεν πρέπει να είναι κατώτερο των:
– 0,055 μετροακτινίων μέχρι 30ο γωνία εγκάρσιας
κλίσεως (θ).
– 0,09 μετροακτινίων μέχρι 40° γωνία εγκάρσιας
κλίσεως.
– 0,03 μετροακτινίων αν το εμβαδόν επιφάνει-

I nternational Code on intact stability γνωστός ως 2008 - 2008 IS Code (Διεθνής Κώδικας περί ευσταθείας στην άθικτη κατάσταση) για όλους τους τύπους πλοίων που καλύπτονται από τις ρυθμίσεις του ΙΜΟ, ο οποίος εγκρίθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό
Οργανισμό με το ψήφισμα Α. 749(18) της 4ης Νοεμβρίου 1993, όπως τροποποιήθηκε από το ψήφισμα MSC 75(69). Πρωτοεισήχθη
με μεγάλη καθυστέρηση το 1968 με διατάξεις που σχετίζονται κυρίως με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τα χαρακτηριστικά της άθικτης ευστάθειας των πλοίων στατικής και «δυναμικής».
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ας από 30ο μέχρι 40ο ή από 30ο μέχρι τη γωνία κατακλύσεως (θf) (όπου τα ανοίγματα δεν
μπορούν να κλείσουν υδατοστεγώς) αν αυτή η
γωνία είναι μικρότερη από 40ο.
β) Ο ανορθωτικός μοχλοβραχίονας (ή μοχλοβραχίονας ανορθώσεως ή μοχλοβραχίονας επαναφοράς) GZ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,20 m σε
εγκάρσια γωνία κλίσεως ίση ή μεγαλύτερη των 30ο.
γ) Ο μέγιστος μοχλοβραχίονας επαναφοράς GZ
θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά προτίμηση σε
γωνία εγκάρσιας κλίσεως μεγαλύτερη των 30ο αλλά
όχι μικρότερη από 25ο.
δ) Το αρχικό εγκάρσιο κάθετο μετακεντρικό ύψος
(GMo) δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 0,15 m.
Αν τα πλοία μήκους από 24 m και πάνω έχουν
φορτώσει ξυλεία στο κατάστρωμα, με την προϋπόθεση πως αυτή εκτείνεται κατά το διάμηκες μεταξύ των
υπερκατασκευών (όπως αναφέρει ο κανονισμός) και
κατά το εγκάρσιο σε όλο το πλάτος του πλοίου μετά
από ανοχή όχι πάνω από 4% του πλάτους του πλοίου
λόγω στρογγυλεμένης υδρορροής και με σταθερούς
ορθοστάτες και /ή το φορτίο να ασφαλίζει τους ορθοστάτες οι οποίοι να παραμένουν ασφαλισμένοι και
σταθεροί σε μεγάλες γωνίες κλίσεως, η Αρχή μπορεί
να εφαρμόσει τα παρακάτω κριτήρια ευστάθειας:
α) Η επιφάνεια κάτω από τη καμπύλη του ανορθωτικού μοχλοβραχίονα GZ δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 0,08 μετροακτίνια μεχρι τις 40ο
εγκάρσια κλίση (θ) ή τη γωνία κατακλίσεως (θf), αν
αυτή η γωνία είναι μικρότερη από 40ο.
β) Η μέγιστη τιμή του ανορθωτικού μοχλοβραχίονα GZ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,25 m.
γ) Το μετακεντρικό ύψος (GMo) θα πρέπει να είναι θετικό μετά τη διόρθωση για τις ελεύθερες επιφάνειες των υγρών στις δεξαμενές και θα πρέπει να
ληφθεί μέριμνα, ώστε να υπάρχει ασφαλές περιθώριο ευσταθείας σε όλα τα στάδια του ταξιδίου, κατά
περίπτωση, για τις αυξήσεις του βάρους, όπως αυτές
προκύπτουν από την απορρόφηση νερού ή πάγου,
αν υπάρχουν, και τις απώλειες βάρους που οφείλονται στην κατανάλωση καυσίμου και εφοδίων. Επι-

προσθέτως, στην κατάσταση αναχωρήσεως από το
λιμάνι το μετακεντρικό ύψος (GMo) δεν θα πρέπει να
είναι μικρότερο από 0,10 m.
Η ξυλεία ως φορτίο καταστρώματος μπορεί να
επηρεάσει την ευστάθεια του πλοίου. Η ακαμψία των
πακέτων της ξυλείας έχει μεγάλη σημασία για την
ευστάθεια.
Ένα πλοίο που έχει φορτώσει ξυλεία είναι πιθανόν, και συμβαίνει συχνά, κατά τη διάρκεια του ταξιδίου να πάρει κλίση. Η κλίση αποτελεί ένδειξη της
μερικής απώλειας της εφεδρικής πλευστότητας και
σημαίνει και πρόβλημα με την ευστάθεια.
Επίσης κατά τη διάρκεια της φορτώσεως μπορεί να
αναπτύσσεται κάποια κλίση. Αν δεν υπάρχει εξήγηση
από πού προέρχεται η κλίση, πρέπει ο πλοίαρχος να
σταματήσει αμέσως τις εργασίες φορτώσεως, γιατί θα
ήταν απερισκεψία να συνεχίσει τη φόρτωση. Μετά τη
φόρτωση και πριν αποπλεύσει θα βεβαιώνεται πως
το πλοίο δεν έχει κλίση, έχει επαρκές μετακεντρικό
ύψος, και πως πληροί τα τυπικά κριτήρια ευστάθειας.
Η θάλασσα σε μεγάλη κακοκαιρία πέφτει με
ορμή στο φορτίο καταστρώματος και μεταξύ των πακέτων του φορτίου. Εισχωρεί ακόμα και κάτω από
τους προστατευτικούς μουσαμάδες, αν υπάρχουν.
Οι σφυροκρούσεις και οι διατοιχισμοί παράγουν
σημαντικές δυνάμεις στα έχματα, τα οποία αν χαλαρώσουν και μετακινηθεί το φορτίο, είναι βέβαιο
ότι θα υποβιβασθεί η ευστάθεια του πλοίου. Προκειμένου να μειωθούν οι υπερβολικές επιταχύνσεις, ο
πλοίαρχος πρέπει να προγραμματίσει το ταξίδι, έτσι
ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η θαλασσοταραχή1. Παράλληλα σε
κυματισμό παρουσιάζεται το φαινόμενο της μειωμένης ευστάθειας, το οποίο αναφέρεται ως «pure loss
of stability». Γι’ αυτό θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται τα δελτία καιρού, οι χάρτες από συσκευές
facsimile2 ή από τον Η/Υ μέσω internet και οι τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες. Επίσης πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον καιρό, από εταιρείες παροχής υπηρεσιών
για τις καιρικές συνθήκες, αν είναι διαθέσιμες.

1

Είναι φανερό πως, αν είναι δυνατόν, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα πρέπει να αποφεύγονται τελείως από ένα πλοίο φορτωμένο με ξυλεία στο κατάστρωμα ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι το πλοίο θα εκτραπεί από το αρχικό σχέδιο ταξιδίου για πολλές
ώρες. Ο TDC Code συμβουλεύει: «Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αντίξοες καιρικές συνθήκες και η κατάσταση της θάλασσας είναι
αναπόφευκτες, οι πλοίαρχοι πρέπει να γνωρίζουν την ανάγκη να μειώσουν ταχύτητα ή / και να αλλάξουν πορεία σε πρώιμο στάδιο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυνάμεις που ασκούνται στο φορτίο, στην κατασκευή και στην έχμαση. Τα έχματα δεν έχουν σχεδιαστεί
για να παρέχουν ασφάλεια σε απερίσκεπτη διακυβέρνηση του πλοίου σε μεγάλη κακοκαιρία. Δεν υπάρχει τίποτε που να αντικαθιστά
την καλή ναυτική τέχνη».
2
Με τις συσκευές facsimile τα πλοία λάμβαναν παλαιότερα μετεωρολογικούς χάρτες. Πολλά πλοία σήμερα διαθέτουν Η/Υ και λαμβάνουν μετεωρολογικούς χάρτες από ειδικές εταιρείες που συμβάλλονται με τους διαχειριστές ή μέσω internet.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΘΡΑΚΩΝ

3.1 Ιδιότητες και χαρακτηριστικά ανθράκων.
Ο άνθρακας (κάρβουνο)1 ή γαιάνθρακας είναι
σώμα στερεό, άοσμο, άγευστο και έχει μαύρο χρώμα. Οι άνθρακες είναι τα σάπια υπολείμματα φυτικής ύλης, η οποία υπήρχε κάποτε και έχει υποστεί
μια φυσική διαδικασία που ονομάζεται ενανθράκωση. Η ενανθράκωση έχει πολλά διακριτά στάδια και
οδηγεί σε πολλούς διαφορετικούς τύπους άνθρακα
ανάλογα με τις συνθήκες (θερμοκρασία και πίεση)
και τον χρόνο (μεγάλα χρονικά διαστήματα) που
χρειάζεται το υλικό για να αλλάξει μορφή.
Ο βαθμός της αλλαγής που έχει υποστεί ο άνθρακας καθώς ωριμάζει από τύρφη (peat) σε ανθρακίτη
(anthracite) έχει σημαντική επίδραση στις φυσικές
και χημικές του ιδιότητες. Η κατάταξη σε τύπους (κατηγορίες) άνθρακα φυσικών/ορυκτών, καθορίζεται
από τον βαθμό της μετατροπής του αρχικού φυτικού
υλικού σε εκείνους με λιγότερο άνθρακα και σε εκείνους με περισσότερο άνθρακα και είναι:
α) Η τύρφη (ποάνθρακας/peat).
β) Ο λιγνίτης (lignite).
γ) Ο ημι-ανθρακίτης ή υποβιτουμενιούχος γαιάνθρακας (sub-bituminous).
δ) Ο λιθάνθρακας (βιτουμενιούχος, ασφαλτούχος) (bituminous), και
ε) ο ανθρακίτης (anthracite).
Οι λιγνίτης και ο ημι-ανθρακίτης είναι χαμηλής

ποιότητας [low rank (geologically immature) coal]
και ονομάζονται καφέ άνθρακες (brown coal). Αποτελούν το 47% των παγκοσμίων αποθεμάτων (17% ο
λιγνίτης και 30% ο ημι-ανθρακίτης). Χαρακτηρίζονται γενικά ως πολύ πτητικοί και με υψηλή περιεκτικότητα υγρασίας.
Ο λιθάνθρακας και ο ανθρακίτης και κυρίως ο
δεύτερος είναι σκληροί άνθρακες (Hard coal) καλής
ποιότητας. Αποτελούν το 53% των παγκοσμίων αποθεμάτων (52% ο λιθάνθρακας). Πιο σπάνιος είναι
ο υψηλής ποιότητας άνθρακας ανθρακίτης, ο οποίος
είναι πιο σκληρός από τον λιθάνθρακα, γι’ αυτό και
στις ΗΠΑ είναι αυτός και όχι ο λιθάνθρακας που έχει
το υποκοριστικό «Stone coal» (πετροκάρβουνο).
Πριν από τη φόρτωση των γαιανθράκων σύμφωνα με τη ΔΣ SOLAS Κεφ. VI και τον Κώδικα
IMSBC, ο φορτωτής ή ο πράκτορας τον οποίο αυτός
έχει ορίσει, θα πρέπει να παρέχει εγγράφως στον
πλοίαρχο τις φυσικές και χημικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου φορτίου και να τον
πληροφορήσει/συμβουλέψει σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τον χειρισμό, τις διαδικασίες φορτώσεως και μεταφοράς του φορτίου. Ως ελάχιστη απαίτηση, θα πρέπει να αναφέρονται οι προδιαγραφές του φορτίου που ορίζονται στο ναυλοσύμφωνο για την περιεκτικότητα σε υγρασία2 (moisture
content), περιεκτικότητα σε θείο, τις διαστάσεις του

1

Σ
 τα πλοία, «κάρβουνα» (άνθρακες) αποκαλούν επίσης τα παρακάτω φορτία που αναφέρονται στον Κώδικα IMSBC: α) Coal
Slurry: Μείγμα πολύ λεπτόκοκκου λιθάνθρακα, ανθρακίτη και νερού. β) Brown Coal Briquettes: Λιγνίτης σε μπρικέτες (briquettes),
δηλαδή στεγνός λιγνίτης πεπιεσμένος σε σχήμα πλίνθων διαστάσεων περί τα 50 mm. (Υπάρχουν και μπρικέτες τύρφης και λιθάνθρακα). γ) Coke: Οπτάνθρακας σε μορφή βώλων που πιθανόν να περιέχει και κόκκους. δ) Coke Breeze: Οπτάνθρακας σε μορφή
σκόνης. ε) Petroleum Coke ή Pet Coke: Πετρελαϊκός οπτάνθρακας, που είναι «άνθρακας» από υπολείμματα διυλίσεως πετρελαίου,
και ζ) Charcoal: Ξυλοκάρβουνο ή Ξυλάνθρακας, ο οποίος υπάρχει και σε μπρικέτες.
2
Για το πλοίο που μεταφέρει άνθρακα, η περιεκτικότητα του φορτίου σε υγρασία (βλ. παράγρ. 7.2, σελ. 104) ειδικά αν είναι
υψηλή, σημαίνει πρακτικά λιγότερο φορτίο (βάρος φορτίου) στην εκφόρτωση, επειδή κατά τη διάρκεια του ταξιδίου το νερό από την
υγρασία το οποίο θα καταλήγει στους υδροσυλλέκτες των κυτών, θα αντλείται. Αν η περιεκτικότητα σε υγρασία είναι πάνω από αυτή
που αναφέρεται στις προδιαγραφές που απαιτεί ο αγοραστής του φορτίου, ή αν οι προδιαγραφές δεν είναι γνωστές στον πλοίαρχο
αλλά η περιεκτικότητα σε υγρασία είναι σχετικά μεγάλη για το συγκεκριμένο φορτίο, τότε θα πρέπει ο πλοίαρχος να το επισημάνει με
επιστολή διαμαρτυρίας προς τους φορτωτές και με κοινοποίηση στους ναυλωτές και διαχειριστές του πλοίου.
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φορτίου, και αν το φορτίο εκλύει μεθάνιο ή αν αυτοθερμαίνεται. Ο πλοίαρχος θα επιτρέψει να αρχίσει
η φόρτωση μόνο όταν λάβει αυτές τις πληροφορίες
και αφού τις θεωρήσει ικανοποιητικές.
Οι ιδιότητες των ανθράκων (φυσικές και χημικές) είναι οι εξής:
α) Οι περισσότεροι άνθρακες εκλύουν μεθάνιο,
το οποίο είναι άοσμο και ελαφρύ αέριο αλλά και επικίνδυνο να προκαλέσει εκρηκτική ατμόσφαιρα.
β) Οι άνθρακες μπορεί να οξειδωθούν. Αυτό
οδηγεί σε μείωση του οξυγόνου στον χώρο φορτίου
και αύξηση του CO2 ή σε συγκεντρώσεις μονοξειδίου του άνθρακα (CO). Το CO είναι άοσμο αέριο,
ελαφρύτερο από τον αέρα, και έχει εύρος ευφλεκτότητας στον αέρα 12% – 75% κ.ο. Είναι τοξικό όταν
εισπνέεται, με μια σχέση με την αιμοσφαιρίνη του
αίματος πάνω από 200 φορές αυτής του οξυγόνου.
γ) Οι νωποί άνθρακες που μεταφέρονται με
φορτηγίδες από τα ορυχεία στο πλοίο προς άμεση
φόρτωση στο αγκυροβόλιο (σχ. 3.1α) ή και στον
προβλήτα από την εξωτερική πλευρά, αυτοθερμαίνονται πιο εύκολα και η αυτοθέρμανση μπορεί να
καταλήξει σε αυτανάφλεξη και καύση (παράγρ. 3.4,
σελ. 221). Άνθρακες που φορτώνονται σε οργανωμένους τερματικούς σταθμούς είναι πιο ασφαλείς
(σχ. 3.1β). Οι νωποί άνθρακες που μεταφέρονται με
ανοικτές φορτηγίδες τον χειμώνα μπορεί να περιέχουν τόσο νερό, ώστε στο ταξίδι να υγροποιηθούν
και να δημιουργήσουν από μικρό σχετικά πρόβλημα
(π.χ. δυσκολίες στην εκφόρτωση με αρπάγη) μέχρι
πολύ μεγάλο (π.χ. ανατροπή του πλοίου στο ταξίδι
από μετατόπιση και υποβάθμιση της ευστάθειας αν
οι καιρικές συνθήκες είναι ανάλογες και έχουν φορτωθεί σε περισσότερα των δύο κυτών).
δ) Οι άνθρακες που περιέχουν θείο μπορεί να
αντιδράσουν με το νερό και να παραγάγουν θειικό
οξύ, το οποίο πιθανόν να προκαλέσει οξείδωση στην
κατασκευή. Οι υδροσυλλέκτες θα πρέπει να παρα1

μένουν στεγνοί, και να αντλούνται τα νερά αμέσως
μετά τον απόπλου και στο ταξίδι.
ε) Οι άνθρακες περιέχουν ιόντα υδρογόνου.
Πριν τον απόπλου πρέπει να μετρείται τo pH1 του
δείγματος νερού των υδροσυλλεκτών, γιατί δείχνει
αν υπάρχει κίνδυνος οξειδώσεως.
στ) Οι άνθρακες μπορεί να παράγουν εύφλεκτα
και τοξικά αέρια, συμπεριλαμβανομένου του υδρο-

Σχ. 3.1α
Φόρτωση άνθρακα από φορτηγίδες σε ράδα.

Σχ. 3.1β
Φόρτωση άνθρακα στον τερματικό σταθμό
Dalrymple Bay.

 ιμή pH ονομάζεται η συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου (Η+). Εκφράζει ποσοτικά την πραγματική οξύτητα ή την αλκαλικότητα
Τ
ενός διαλύματος, δηλαδή μας πληροφορεί για το αν υπάρχουν πολλά ή λίγα ιόντα υδρογόνου στο συγκεκριμένο διάλυμα. Τα ιόντα
αυτά προκύπτουν από τη μερική ή την πλήρη διάσταση των μορίων του οξέος και αποτελούν την «ενεργό οξύτητα» του διαλύματος.
H κλίμακα pΗ εκτείνεται από το 0 μέχρι και το 14 και καλύπτει όλα τα μοριακά διαλύματα, καθώς και όλα τα αραιά ηλεκτρολυτικά
διαλύματα. Η επέκταση της κλίμακας έξω από το διάστημα 0-14 δεν έχει πρακτική αξία. Τα διαλύματα που έχουν pΗ=7 ονομάζονται
ουδέτερα, εκείνα που έχουν pΗ>7 ονομάζονται βασικά και αυτά που έχουν pΗ<7 όξινα. Κατεβαίνοντας την κλίμακα αυξάνεται
η οξύτητα και όσο πλησιάζει στο 0, τόσο πιο δυνατό γίνεται το οξύ. Η κλίμακα pH είναι μια λογαριθμική κλίμακα, οπότε η αλλαγή
μιας μονάδας pH σημαίνει 10πλάσια αλλαγή στη συγκέντρωση των ιόντων υδροξυλίου. Το pH μπορεί να προσδιοριστεί με «δείκτες»
(ειδικά χαρτάκια) ή με pH-μετρο. Στα πλοία χρησιμοποιούνται τα χαρτάκια, τα οποία αφού υγρανθούν με το δείγμα συγκρίνεται το χρώμα που παίρνουν με άλλα πρότυπα χρώματα που δίνει ο κατασκευαστής τους και μ’ αυτόν τον τρόπο προσδιορίζομε το pH που δείχνει
αν υπάρχει κίνδυνος οξειδώσεως. Έχει παρατηρηθεί υπερβολική μείωση του πάχους των ελασμάτων πλοίων που επί χρόνια μετέφεραν
μόνο άνθρακες και δεν γινόταν συστηματικός χρωματισμός των κυτών.
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γόνου. Το υδρογόνο είναι ένα άοσμο αέριο, πολύ
ελαφρύτερο από τον αέρα, και έχει εύρος ευφλεκτότητας στον αέρα 4% – 75% κ.ο.
ζ) Οι άνθρακες είναι αδιάλυτοι στους κοινούς διαλύτες. Μόνο λιωμένος σίδηρος μπορεί να απορροφήσει 1 - 2%, άνθρακα, ο οποίος, αν κρυώσει τον σίδηρο,
θα φύγει από μια επιφάνεια εύκολα, σαν γραφίτης ή
θα αντιδράσει με τον σίδηρο σχηματίζοντας ενώσεις
με ηλεκτροθετικά στοιχεία. Στην ιδιότητα αυτή στηρίζεται και η παρασκευή διάφορων μορφών σιδήρου και
χάλυβα. Στις συνηθισμένες συνθήκες ο άνθρακας δεν
προσβάλλεται από τα οξέα και τις βάσεις και σε χαμηλές θερμοκρασίες είναι σχεδόν αδρανής.
η) Η κυριότερη και πιο χαρακτηριστική ιδιότητα
των ανθράκων είναι η έντονη αναγωγική τους δράση. Ο άνθρακας καίγεται σε υψηλή θερμοκρασία και
δίνει διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Με περιορισμένη ποσότητα οξυγόνου η καύση του άνθρακα είναι
ατελής.
Τα κύρια χαρακτηριστικά σε κάθε τύπο άνθρακα αλλά και σε κάθε παρτίδα φορτίου άνθρακα διαφέρουν και είναι ανάλογα με τις προδιαγραφές που
απαιτεί ο αγοραστής (παραλήπτης).
Τα βασικά χαρακτηριστικά των ανθράκων αφορούν:
α) Στην περιεκτικότητα σε θείο (S) (������������
sulphur content)��������������������������������������������
. Όταν ο άνθρακας καίγεται, παράγει και διοξείδιο του θείου (SO2), το ύψος του οποίου ποικίλλει
ανάλογα με τη χημική σύνθεση και τη συγκέντρωση
του θείου στον άνθρακα. Το SO2 πρέπει να είναι σε
χαμηλό επίπεδο, το οποίο ορίζει η Αρχή.
β) Στην περιεκτικότητα σε τέφρα (peat content).
Είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του άνθρακα,
διότι αυξάνει το κόστος μεταφοράς.
γ) Στην περιεκτικότητα σε υγρασία ��������������
(moisture content). Το χαρακτηριστικό αυτό ποικίλλει ανάλογα με
τον τύπο του άνθρακα, την περιοχή όπου εξορύσσεται και τη θέση του στο στρώμα του κοιτάσματος. Σε
γενικές γραμμές, η υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία
μειώνει την θερμική αξία ανά κιλό άνθρακα, αυξάνοντας έτσι το κόστος παραδόσεως ανά θερμική αξία
(heat value) (η θερμική αξία του άνθρακα συνήθως
μετρείται σε BTUs ανά λίβρα άνθρακα). Η περιεκτικότητα σε υγρασία, όπως πωλείται και φορτώνεται
1

ο άνθρακας στα πλοία, μπορεί να κυμαίνεται από
περίπου 5% έως 30% του βάρους του.
Σε γενικές γραμμές, ο άνθρακας όλης της γεωλογικής συνθέσεως χαρακτηρίζεται από την τελική του
χρήση. Τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων
(από Handysize έως και τα Capesize bulkers – τα
τελευταία μεταφέρουν κυρίως άνθρακες οπτανθρακοποιήσεως) μεταφέρουν άνθρακες που χαρακτηρίζονται ως:
α) Θερμαντικοί άνθρακες (Thermal ή steam
coals, non-coking coals – NCC). Ο λιγνίτης και ο ημιανθρακίτης είναι άνθρακες που προορίζονται κυρίως
για εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο
ημι-ανθρακίτης και ο λιθάνθρακας προορίζονται και
για εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου αλλά και ως
καύσιμο (θερμαντικός άνθρακας)1 για βιομηχανική
�������
χρήση και καίγονται χωρίς να παράγουν καπνό (smokeless fuel). Ο ανθρακίτης χρησιμοποιείται κυρίως ως
καύσιμο στη βιομηχανία και στα σπίτια (ΗΠΑ).
Οι άνθρακες που έχουν μεγάλη θερμαντική αξία
και λιγότερη περιεκτικότητα σε θείο έχουν μεγαλύτερη εμπορική αξία και η μεταφορά αυτών των τύπων
ανθράκων είναι μεγαλύτερη και πιο συμφέρουσα.
β) Άνθρακες οπτανθρακοποιήσεως (Coking
coals, metallurgical coals – Met Coals). Μόνο ορισμένοι τύποι Met Coals έχουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την παραγωγή οπτάνθρακα. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν
ιδιότητες κρούστας (την ικανότητα να λιώνουν όταν
θερμανθούν, να διογκώνονται και να επαναστερεοποιούνται) και χαμηλά επίπεδα προσμείξεων (π.χ.
θείο, τέφρα, υγρασία).
Ο λιθάνθρακας είναι κυρίως άνθρακας οπτανθρακοποιήσεως, δηλαδή χρησιμοποιείται για την παραγωγή οπτάνθρακα (κοκ ή κωκ). Ο οπτάνθρακας περιέχει 90-93% άνθρακα (carbon) και παράγεται με θέρμανση σε ειδικό φούρνο λιθάνθρακα με την απουσία
οξυγόνου. Ο οπτάνθρακας αποτελεί σημαντικό μέρος
της ολοκληρωμένης διαδικασίας στα εργοστάσια παραγωγής σιδήρου και χάλυβα (steel mills).
Τα χαρακτηριστικά του (θείο, τέφρα κ.λπ.) είναι
σημαντικές μεταβλητές για το επικερδές εμπόριο και
τη μεταφορά Met Coal. Περίπου 1,5 μετρικός τόνος
Met Coal απαιτείται για την παραγωγή ενός μετρικού τόνου οπτάνθρακα.

 ι άνθρακες που χρησιμοποιούνται για τη μείωση των μεταλλικών οξειδίων περιλαμβάνουν θερμαντικούς άνθρακες με φτωΟ
χές ιδιότητες, χαμηλά επίπεδα τέφρας και θείου και υψηλή αντιδραστικότητα του άνθρακα (carbon) με το διοξείδιο του άνθρακα.
Χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές της μεταλλουργίας όπως σε υψικαμίνους παραγωγής Pig Iron αλλά και σε φρεατώδεις καμίνους
παραγωγής DRI.
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Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείται το φορτίο άνθρακα για το
ψήσιμο κρέτος κ.λπ.. Το κάρβουνο που είναι κατάλληλο γι’ αυτή τη
δουλειά είναι μόνο το ξυλοκάρβουνο (charcoal), το οποίο δεν μεταφέρεται σε μεγάλες ποσότητες. Ζεστό ξυλοκάρβουνο άνω των 55oC
δεν πρέπει να φορτώνεται στο πλοίο.

3.2 Άνθρακες που εκλύουν μεθάνιο.
Oι περισσότεροι τύποι άνθρακα εκλύουν μεθάνιο. Ο λιθάνθρακας και ο ανθρακίτης αποτελούνται
από άμορφο άνθρακα και υδρογονάνθρακες και
είναι αυτοί κυρίως που εκλύουν μεθάνιο (CH4), με
αποτέλεσμα να δημιουργούν εύφλεκτη ατμόσφαιρα
μέσα σ’ ένα κύτος φορτίου. Ο ανθρακίτης εκλύει περισσότερο μεθάνιο από τον λιθάνθρακα. Oι άνθρακες εκλύουν περισσότερο μεθάνιο όταν είναι νωποί
και πέφτουν με δύναμη μέσα στο κύτος του πλοίου
κατά τη φόρτωση. Ένα μείγμα μεθανίου-αέρα (με
μεθάνιο μεταξύ 5% και 16%) δημιουργεί εκρηκτική
ατμόσφαιρα, η οποία μπορεί να αναφλεγεί με σπινθήρες ή γυμνή φλόγα (π.χ. σπινθήρα από ηλεκτρικό
ρεύμα ή από τριβή, σπίρτο ή αναμμένο τσιγάρο). Το
μεθάνιο εν πλω μπορεί να συσσωρεύεται στην άνω
περιοχή του χώρου φορτίου. Aν τα διαφράγματα
που οριοθετούν τον χώρο φορτίου δεν είναι στεγανά, μπορεί να διεισδύσει και μέσα σε χώρους που
γειτνιάζουν με τον χώρο φορτίου.
Οι άνθρακες που εκλύουν μεθάνιο παράγουν επίσης και CO (μία ένδειξη αυτοθερμάνσεως του φορτίου), οπότε γίνεται πιο πολύπλοκη η κατάσταση. Ο
επιφανειακός εξαερισμός αφαιρεί από το κύτος τα
εύφλεκτα αέρια αλλά προσθέτει αέρα (οξυγόνο).
Το οξυγόνο μπορεί να βοηθήσει σε αυτοθέρμανση
του φορτίου ή σε σχηματισμό μιας εκρηκτικής εύφλεκτης ατμόσφαιρας με εύφλεκτο μείγμα αέρος εν
πλω ή κατά την εκφόρτωση (σχ. 3.2α και 3.2β). Σε
μια τέτοια περίπτωση εν πλω ο πλοίαρχος πρέπει να
ζητήσει συμβουλές από ειδικό.
3.3 Π
 ροφυλάξεις κατά τη μεταφορά ανθράκων
που εκλύουν μεθάνιο.
Όλοι οι τύποι άνθρακα μπορούν να μεταφερθούν
με ασφάλεια αν φορτώνονται, στοιβάζονται κατάλληλα, και αν λαμβάνονται οι σωστές προφυλάξεις κατά
τη μεταφορά τους, εφόσον βέβαια δοθεί η απαιτούμενη προσοχή στις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά
τους από τον πλοίαρχο και τον υποπλοίαρχο.
Ο κώδικας IMSBC αναφέρει ειδικές προφυλάξεις για τους άνθρακες που εκλύουν μεθάνιο. Όταν
ο φορτωτής (shipper) έχει ενημερώσει ότι το φορτίο

Metafora_Fortion.indb 220

Σχ. 3.2α
Φορτίο άνθρακα που φλέγεται μέσα στο κύτος.

Σχ. 3.2β
Έκρηξη κατά τη διάρκεια εκφορτώσεως άνθρακα.

ενδέχεται να εκλύει μεθάνιο ή η ανάλυση της ατμόσφαιρας στον χώρο φορτίου δείχνει την παρουσία
μεθανίου που υπερβαίνει το 20% του Κατώτερου
Ορίου Ευφλεκτότητας (LEL), θα πρέπει να ληφθούν
οι παρακάτω πρόσθετες προφυλάξεις:
α) Να αρχίσει και να διατηρηθεί επαρκής επιφανειακός εξαερισμός σε όλα τα κύτη για τις πρώτες 24
ώρες μετά τον απόπλου για όσο χρόνο απαιτείται (μέχρι το επίπεδο του μεθανίου να βρεθεί σε επιτρεπτά
χαμηλά επίπεδα όπως απαιτείται από τον κώδικα).
Ο εξαερισμός θα διακόπτεται μόνο για ένα χρονικό
διάστημα όχι λιγότερο από 4 ώρες πριν ληφθούν οι
μετρήσεις του αερίου. Αμέσως μόλις σταματήσει ο
εξαερισμός, τα κύτη πρέπει να σφραγιστούν με πισσοταινίες και να παρακολουθείται η ατμόσφαιρα του
κύτους όπως απαιτείται από τον κώδικα. Αν το 20%
της συγκεντρώσεως μεθανίου παρατηρηθεί μετά από
την μείωση του οξυγόνου στον χώρο φορτίου στο
10%, θα πρέπει να ζητηθεί συμβουλή από ειδικό πριν
τον εξαερισμό.
β) Να αφαιρεθούν τα συσσωρευμένα αέρια πριν
οποιονδήποτε χειρισμό στα καλύμματα των κυτών.
Πρέπει να γίνεται προσεκτική λειτουργία (χειρισμός)
των καλυμμάτων των κυτών και των άλλων ανοιγ-
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μάτων για να αποφευχθεί η δημιουργία σπινθήρων.
Πρέπει να απαγορευτεί το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας.
γ) Δεν θα πρέπει να επιτραπεί η είσοδος στον
χώρο φορτίου ή σε κλειστούς χώρους που γειτνιάζουν
με αυτόν μέχρι να εξαεριστούν, αλλά να ελεγχθεί η
ατμόσφαιρα και να βρεθεί ελεύθερη αερίων και με
επαρκές οξυγόνο για να υποστηρίξει ζωή. Παρά το
γεγονός αυτό, μπορεί να επιτραπεί χωρίς αερισμό ή
έλεγχο της ατμόσφαιρας ή και τα δύο, μια επείγουσα είσοδος σε έκτακτη ανάγκη εντός του χώρου του
φορτίου με την προϋπόθεση ότι η είσοδος μέσα στον
χώρο φορτίου θα πραγματοποιηθεί μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό που θα φορά αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή (SCBA)1 υπό την εποπτεία ενός
υπεύθυνου αξιωματικού και θα έχουν ληφθεί όλα τα
μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι καμία
πηγή εναύσεως δεν μεταφέρεται στον χώρο.
δ) Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι κλειστοί χώροι εργασίας όπως αποθήκες, μαγαζιά, διάδρομοι,
σήραγγες (τουνέλια) κ.λπ. παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρουσία μεθανίου.
Τέτοιοι χώροι θα πρέπει να εξαερίζονται επαρκώς και
στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί μηχανικός αερισμός, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μηχανισμοί που είναι ασφαλείς σε εκρηκτική ατμόσφαιρα.
ε) Αν η συμπεριφορά του φορτίου στο ταξίδι είναι
διαφορετική από αυτή που αναφέρεται στο δηλωτικό του φορτίου, θα πρέπει ο πλοίαρχος να αναφέρει
αυτές τις διαφορές στο P&I club των πλοιοκτητών
μέσω των διαχειριστών.
3.4 Άνθρακες που αυτοθερμαίνονται.
Όλοι οι άνθρακες που μεταφέρονται χύδην με
πλοία υπόκεινται σε αυτοθέρμανση (self-heating). Οι
χαμηλότερης ποιότητας άνθρακες τείνουν να είναι
1

πολύ πιο ευαίσθητοι στην αυτοθέρμανση, από τους
άνθρακες υψηλής ποιότητας.
Πιθανότητες αυτοθερμάνσεως έχει και το φορτίο
Coal Slurry (μείγμα πολύ λεπτόκοκκου λιθάνθρακα, ανθρακίτη και νερού) αν στεγνώσει, αλλά είναι
απίθανο να συμβεί αυτό σε ομαλή κατάστασή του.
Ο πετρελαϊκός οπτάνθρακας ή οπτάνθρακας πετρελαίου (petroleum coke ή pet coke), που είναι τεχνητός άνθρακας αν δεν φορτωθεί και μεταφερθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Κώδικα IMSBC, εμφανίζει
πιθανότητα αυτοθερμάνσεως και αυταναφλέξεως/αυ(spontaneous ignition, spontaneθόρμητης καύσεως ��������������������������������
ous combustion/ burning).
Τα χαρακτηριστικά του φορτίου άνθρακα είναι
αυτά που θα προκαλέσουν την αυτοθέρμανση σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος και με την παρουσία
υγρασίας οπότε και θα προκληθεί εξώθερμη οξείδωση (εξώθερμες εσωτερικές αντιδράσεις). Αν η θερμότητα δεν διασκορπίζεται, η θερμοκρασία του φορτίου θα αυξάνει. Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν
στην αυτοθέρμανση είναι:
α) Η μεγάλη επιφάνεια άνθρακα που εκτίθεται
μέσα στο κύτος ειδικά αν δεν έχει ισοπεδωθεί, το
οξυγόνο που απορροφά από την ατμόσφαιρα και η
συνύπαρξη μεγάλων τεμαχίων με σκόνη άνθρακα.
β) Η ανομοιόμορφη επιφάνεια του φορτίου που
επιτρέπει να περάσει αέρας στο εσωτερικό και μ’
αυτό τον τρόπο αυξάνει την παραγωγή θερμότητας.
Η ανομοιόμορφη επιφάνεια δρα ως καπνοδόχος και
βοηθά στην αύξηση της θερμοκρασίας του φορτίου,
γιατί διευκολύνει την προς τα πάνω κίνηση των θερμών αερίων και την απορρόφηση του φρέσκου αέρα
από τη μάζα του φορτίου.
γ) Ο νωπός άνθρακας που φορτώνεται μόλις
λίγες ημέρες μετά την εξόρυξή του γιατί σπάει εύκολα και υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες οξει-

 ι αναπνευστικές συσκευές έκτακτης ανάγκης (Emergency Escape Breathing Apparatus ή Devices – EEBA ή EEBD) (SOLAS
Ο
’74, Regulation II-2/D) κατατάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των αναπνευστήρων (respirators). Απ’ αυτές για την είσοδο σε
κλειστούς χώρους και τη διάσωση ενδείκνυνται μόνο οι αναπνευστικές συσκευές που φέρουν οξυγόνο (Self Contained Breathing
Apparatus–SCBA). Αυτές θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από αξιόπιστη εταιρεία και να φέρουν ενδείκτη πιέσεως και ηχητικό
συναγερμό και χρειάζονται μεγάλη προσοχή και εκπαίδευση. Ενδείκνυνται επίσης οι αναπνευστικές συσκευές που τροφοδοτούνται με
αέρα (Supplied Air Breathing Apparatus–SABA ή supplied-air respirators–SAR) τροφοδοτούμενες από ημι-φορητούς κυλίνδρους
μέσω breathing lines ή από ειδική γραμμή και έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι είναι πιο εύχρηστες από τις SCBA. Οι προσωπίδες φίλτρου (Cartridge ή Canister Face Masks ή Filtered Self-Rescuer – FSR) δεν προστατεύουν αυτούς που τις φοράνε από έλλειψη οξυγόνου στην ατμόσφαιρα ή από τις συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων ή τοξικών ατμών πέραν αυτών για τα οποία έχουν κατασκευαστεί.
Οι προσωπίδες φίλτρου έχουν αποτελέσει αιτία θανατηφόρων ατυχημάτων και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αντικαθιστούν τις
SCBA. Οι αναπνευστικές συσκευές παροχής ατμοσφαιρικού αέρα με αεραντλία και σωλήνα παροχής (hose mask, fresh air breathing
apparatus), που μπορεί να υπάρχουν σε μερικά μικρά παλιά Δ/Ξ, συνιστάται από τον ISGOTT να μην χρησιμοποιούνται για την
είσοδο σε κλειστούς χώρους. Στο πλοίο υπάρχουν οπωσδήποτε οδηγίες των διαχειριστών για την ασφαλή είσοδο σε κλειστούς
χώρους. Επίσης οδηγίες υπάρχουν και στον Κώδικα Πρακτικής Ασφαλούς Εργασίας για την Ασφάλεια των Ναυτικών αλλά και στον
ISGOTT. Πριν την είσοδο σε κλειστό χώρο βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε καλά τις οδηγίες και τις τηρείτε.
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δώσεως και παραγωγής θερμότητας. Το φορτίο δεν
πρέπει να φορτώνεται στο πλοίο απευθείας από τις
φορτηγίδες, αλλά να μένει τουλάχιστον μερικές μέρες σε κάποιον ανοικτό αποθηκευτικό χώρο. Αυτό
όμως στην πράξη δεν συμβαίνει πάντα.
δ) Ο άνθρακας που δεν αποτελεί ένα ομοιόμορφο μείγμα, και η μείξη πρόκειται να γίνει κατά τη
φόρτωση στα κύτη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει
με το πέρας της φορτώσεως η επιφάνεια του φορτίου στα κύτη να διευθετηθεί (ευθετηθεί, χαπιαριστεί)
σωστά και αν είναι δυνατόν να ισοπεδωθεί/συμπιεστεί με βαρύ μηχάνημα (π.χ. μπουλντόζα) για να
σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία του φορτίου.
ε) Η αύξηση της θερμοκρασίας του φορτίου όταν
εφάπτεται σε θερμαινόμενες δεξαμενές.
Αυτανάφλεξη/αυθόρμητη καύση: Η αρχή της
απελευθερώσεως θερμότητας (ανάφλεξη) οφείλεται συνήθως σε χημική αντίδραση που πραγματοποιείται μέσα στο ίδιο το φορτίο άνθρακα (π.χ. λόγω
της υγρασίας του φορτίου και του θειούχου πυριτίου
που πιθανόν να περιέχει) χωρίς τη βοήθεια καμμίας εξωτερικής αιτίας. Κατά τη διάρκεια της χημικής
αντιδράσεως, όπου σχηματίζονται υπεροξείδια και το
φορτίο αυξάνει αυθορμήτως θερμοκρασία (αυτοθέρμανση), ενώ παράλληλα παράγει οξυγόνο (αυτοξείδωση). Όταν η θερμοκρασία θα φθάσει στους 55οC
(131οF), αρχίζει η κατάσταση να γίνεται επικίνδυνη.
Πολύ γρήγορα θα φθάσει τους 76,7οC (170οF) και
σε τρεις μέρες θα φθάσει στην κρίσιμη θερμοκρασία
των 82,2οC (180οF). Πάνω από αυτή τη θερμοκρασία
οι συνθέσεις οξυγόνου που παράγει το ίδιο το φορτίο
αποσταθεροποιούνται πολύ γρήγορα. Στη θερμοκρασία των 148,9οC (300ο F) περίπου δημιουργείται μια
δεύτερη ομάδα συνθέσεων οξυγόνου υψηλής θερμοκρασίας, οι οποίες μόλις αποσταθεροποιηθούν,
πολύ γρήγορα η θερμοκρασία θα φτάσει αυτήν της
αυταναφλέξεως, δηλαδή τους 232,2οC (450οF), και
ο άνθρακας θα αρχίσει να καίγεται (αποτέλεσμα της
αυταναφλέξεως).
Η ολοκληρωμένη διαδικασία της αυταναφλέξεως
(και όλα τα στάδια που οδήγησαν σ’ αυτήν) πραγματοποιήθηκε από το ίδιο το φορτίο του γαιάνθρακα
χωρίς την παρουσία σπινθήρα ή φλόγας. Στο πρώτο
στάδιο της αντιδράσεως χρειάστηκε βεβαίως οξυγόνο από τον αέρα που οπωσδήποτε υπήρχε στην ατμόσφαιρα του κύτους. Αέρας που περιέχει οξυγόνο
υπάρχει σε όλα τα κύτη, γιατί κανένα δεν είναι κενό
αέρος, εκτός αν ο χώρος έχει αδρανοποιηθεί και η
περιεκτικότητα σε οξυγόνο στην ατμόσφαιρα του κύτους είναι 8%. Το οξυγόνο του αέρα στην αρχή οξείδωσε μερικά μόρια του φορτίου, τα οποία παρήγαγαν
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οξυγόνο που οξείδωσε άλλα, και με τον μηχανισμό
αυτό η αντίδραση έγινε αλυσιδωτή με μεγάλη έκλυση θερμότητας. Συνήθως όταν αρχίσει η αντίδραση
της αυτοθερμάνσεως επιταχύνεται συνεχώς και σε
μερικές περιπτώσεις, όχι πάντα, μπορεί να οδηγήσει
γρήγορα στην αυτανάφλεξη και σε πλήρη καύση.
Επομένως αν τα κύτη δεν είναι αδρανοποιημένα
και αν τα χαρακτηριστικά του φορτίου είναι τα ανάλογα ή το ζητήσουν οι Αρχές, θα πρέπει να μετρείται
η ατμόσφαιρα των κυτών συχνά και σε τακτά χρονικά
διαστήματα, προκειμένου να ανιχνευθεί μονοξείδιο
του άνθρακα ή/και διοξείδιο του άνθρακα. Η αντίδραση άνθρακα-οξυγόνου που παράγει CO2 δεν υπερισχύει, γιατί σχεδόν όλη η ενέργεια θα διατίθεται στη
θερμότητα και δεν θα διαφεύγει ως αέριο. Επίσης, το
CO2 είναι βαρύτερο απ’ τον αέρα και πιθανόν να μην
ανιχνευτεί, ενώ το CO είναι λίγο ελαφρύτερο.
Η αυτοθέρμανση του φορτίου δεν είναι βέβαιο ότι
θα εξελιχθεί σε αυτανάφλεξη και πλήρη καύση. Αυτό
δεν συμβαίνει συχνά ή μάλλον συμβαίνει πολύ σπάνια στη μεταφορά των γαιανθράκων.
3.5 Π
 ροφυλάξεις κατά τη μεταφορά των ανθράκων που αυτοθερμαίνονται.
Η θερμοκρασία του φορτίου που δηλώνουν οι
φορτωτές είναι πάντα η μέση θερμοκρασία του φορτίου. Υπάρχουν και περιπτώσεις που οι φορτωτές
δεν δηλώνουν σωστά τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του φορτίου, ειδικά στην Ινδονησία, οπότε:
α) Ο πλοίαρχος θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι θα
λάβει ακριβείς πληροφορίες για το φορτίο που θα μεταφέρει και να έχει ζητήσει επιθεωρήσεις της θερμοκρασίας του φορτίου από επιθεωρητή του P&I club
�����������������
temτων πλοιοκτητών, πριν τη φόρτωση (pre-loading
perature surveys). Αν οι φορτωτές δηλώσουν μια
τιμή για το TML (παράγρ 7.2, σελ. 104) (φορτίου
της ομάδας «A»), θα πρέπει να ληφθεί και πρόσφατο
πιστοποιητικό (λιγότερο από 7 ημέρες) με την ανάλυση της περιεκτικότητας υγρασίας.
β) Κατά τη διάρκεια της φορτώσεως οι αξιωματικοί καταστρώματος θα πρέπει να παρακολουθούν
συστηματικά τη θερμοκρασία του φορτίου στη βάρδιά
τους. Σε μερικές περιπτώσεις ο άνθρακας αναδύει
καπνούς μέσα στις φορτηγίδες. Αν παρατηρηθεί κάτι
τέτοιο ή θερμοκρασία πάνω από 55oC, θα πρέπει να
διακοπεί η φόρτωση, διότι όταν το φορτίο φορτωθεί,
η εκφόρτωσή του είναι αδύνατη, επειδή στους περισσότερους τόπους φορτώσεως δεν υπάρχουν τα μέσα
για εκφόρτωση. Αν και ο Κώδικας IMSBC δεν απαιτεί να υπάρχει στο πλοίο θερμόμετρο υπερύθρων,
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αυτό είναι ιδανικό γι’ αυτή τη δουλειά. Το θερμόμετρο
υπερύθρων είναι σχετικά φτηνό και μπορεί εύκολα να
το προμηθευτεί ο πλοίαρχος.
Όταν ο φορτωτής ενημερώσει τον πλοίαρχο ότι
το φορτίο είναι πιθανόν να αυτοθερμανθεί ή η ατμόσφαιρα του χώρου φορτίου εν πλω δείχνει μια αυξανόμενη συγκέντρωση CO, θα πρέπει να λαμβάνονται
οι εξής προφυλάξεις:
α) Ο πλοίαρχος πρέπει να έχει μελετήσει το σχέδιο του παραρτήματος του Κώδικα IMSBC για τον άνθρακα, και να έχει φροντίσει τα κύτη να είναι καθαρά
και στεγνά πριν αρχίσει η φόρτωση.
β) Κατά τη διάρκεια ή ακόμα και μετά τη φόρτωση, αν αυτό είναι δυνατόν, το φορτίο πρέπει να
διευθετείται, ώστε η επιφάνειά του να είναι όσο το
δυνατόν επίπεδη. Οι φορτωτές μπορεί να αρνούνται
να διευθετήσουν το φορτίο, αλλά ο πλοίαρχος πρέπει
να επιμείνει.
γ) Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται αερισμός, αλλά
αυτό θα εξαρτηθεί και από τις οδηγίες. Μετά τη φόρτωση πρέπει να κλειστούν αμέσως τα κύτη για ταξίδι.
Τα καλύμματα των κυτών πρέπει να σφραγιστούν με
κατάλληλη ταινία σφραγίσεως (πισσοταινία) και αυτό
γιατί όταν δεν τροφοδοτείται το κύτος με αέρα (οξυγόνο), δεν πραγματοποιείται η καύση.
δ) Πρέπει να παρακολουθείται η σύσταση του
αέρα των κυτών με τους ενδείκτες αερίων μέσω των
ειδικών οπών δειγματοληψίας αερίου στα κουβούσια,
το λιγότερο μία φορά την ημέρα. Επίσης απαιτείται
η λήψη θερμοκρασιών μέσω των σωλήνων θερμομέτρων, αν και αυτές οι θερμοκρασίες δεν είναι αντιπροσωπευτικές, γιατί δείχνουν μόνο τη θερμοκρασία της
περιοχής γύρω από τους σωλήνες.
ε) Το πλήρωμα δεν θα πρέπει να εισέρχεται στον
χώρο φορτίου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, εκτός
αν φορούν SCBA. Αν η πρόσβαση απαιτείται, θα
πρέπει να είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια
του πληρώματος ή του πλοίου.
στ) Όταν το επίπεδο του CO σε οποιονδήποτε
χώρο φορτίου φτάσει τα 30 ppm, πρέπει να γίνεται
μέτρηση δύο φορές την ημέρα. Όταν το CO φτάσει
τα 50 ppm ή αυξάνεται σταθερά, πάνω από τρεις συνεχόμενες ημέρες, μπορεί να αναπτύσσεται ενδεχόμενος κίνδυνος αυτοθερμάνσεως. Σε μια τέτοια περίπτωση ο εξαερισμός πρέπει να διακοπεί. Επί πλέον,
πρέπει να παρακολουθείται και η θερμοκρασία του
φορτίου και όταν φθάσει στους 82,2οC (180οF), να
ειδοποιηθούν οι φορτωτές και βέβαια οι διαχειριστές
και μέσω αυτών να ζητηθούν αμέσως συμβουλές από
ειδικό του P&I club των πλοιοκτητών και να ληφθούν
τα απαραίτητα μέτρα. Αν χρειαστεί, δεν θα πρέπει
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να χρησιμοποιείται νερό άμεσα στο φορτίο για την
ψύξη του ή την κατάσβεση της πυρκαγιάς του φορτίου, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ψύξη των
μεταλλικών επιφανειών που περικλείουν τον χώρο
φορτίου. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί το μόνιμο
σύστημα πυροσβέσεως ειδικά για τα κύτη φορτίου
(μόνιμο σύστημα CO2 ή inert gas fire-extinguishing
system), αυτό θα γίνει μόνο όταν υπάρξει εμφανής
καύση (φωτιά με ανάπτυξη φλόγας). Το σύστημα θα
πρέπει να έχει ελεγχθεί πριν τη φόρτωση ενός τέτοιου
φορτίου και να έχει διαπιστωθεί η καλή λειτουργία
του. Αν το πλοίο βρίσκεται κοντά σε ακτές, πιθανότατα να ζητηθεί αμέσως λιμάνι καταφυγής, προκειμένου να προληφθούν τα χειρότερα. Ο πλοίαρχος μετά
από μια ακριβή εκτίμηση της καταστάσεως θα πρέπει
να δώσει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
– Τα κύτη φορτίου στα οποία υπάρχει το πρόβλημα, την καταγραφή των αποτελεσμάτων σχετικά
με τις συγκεντρώσεις μονοξειδίου του άνθρακα,
μεθανίου και οξυγόνου. Τον τύπο των καλυμμάτων των κυτών και πώς έχουν κλείσει και ασφαλισθεί.
– Αν υπάρχει διαθέσιμη πισσοταινία στο πλοίο που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ασφαλισθούν
τα καλύμματα ή αν δεν υπάρχει, αν μπορεί να
αποκτηθεί. Αν υπάρχει αφρός πολυουρεθάνης.
– Αν είναι διαθέσιμη, τη θερμοκρασία του φορτίου, τη θέση του και τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για να ληφθούν τα αποτελέσματα.
– Τη θερμοκρασία του άνθρακα κατά τη φόρτωση.
– Την ώρα που ελήφθη το δείγμα αερίου (και το
πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να γίνεται η
καταγραφή). Την ημερομηνία βαθμονομήσεως
του ενδείκτη αερίων.
– Τον χρόνο που άνοιξαν και έκλεισαν τα εξαεριστικά.
– Την ποσότητα του φορτίου άνθρακα σε κάθε κύτος που έχει το πρόβλημα και το ποσοστό όγκου
του φορτίου κάθε κύτους.
– Τον τύπο του άνθρακα που αναφέρεται στις πληροφορίες του φορτίου και οποιαδήποτε ειδική
προφύλαξη που αναφέρεται στις πληροφορίες.
– Την ημερομηνία φορτώσεως του φορτίου και το
ETA στο προτιθέμενο λιμάνι εκφορτώσεως (το
οποίο θα πρέπει να προσδιοριστεί με το όνομά
του), και
– σχόλια ή παρατηρήσεις από τον πλοίαρχο συμπεριλαμβανομένου του καιρού που επικράτησε
και επικρατεί και αν αναμένονται κακές καιρικές
συνθήκες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ1

4.1 Δ
 ιαμόρφωση ελασμάτων θερμής και ψυχρής ελάσεως.
Διαμόρφωση (μορφοποίηση) (elastic deformation) ονομάζεται η κατασκευή με μηχανική μεταβολή (πλαστική παραμόρφωση) του σχήματος ενός
στερεού σώματος (πρωτογενές υλικό). Τα πρωτογενή υλικά (προϊόντα μορφοποιήσεως) slabs, billets,
blooms μορφοποιούνται με εφαρμογή διαδικασιών
ελάσεως (rolling), διελάσεως (extrusion), ολκής
(drawing) και σφυρηλατήσεως (forging).
Οι μηχανικές διαμορφώσεις πραγματοποιούνται
εν θερμώ ή εν ψυχρώ. Η διαφορά στις δύο αυτές μεθόδους είναι η θερμοκρασία στην οποία βρίσκεται
το υλικό πριν δεχθεί τη δυναμική παραμόρφωση. Η
πλαστική παραμόρφωση γίνεται εν ψυχρώ όταν το
υλικό βρίσκεται σε θερμοκρασία χαμηλότερη από τη
θερμοκρασία ανακρυσταλλώσεώς του, ενώ αντίστοι-

1

χα η παραμόρφωση εν θερμώ γίνεται σε υψηλότερες
θερμοκρασίες από τη θερμοκρασία ανακρυσταλλώσεως. Για τα περισσότερα μέταλλα, η θερμοκρασία
ανακρυσταλλώσεως βρίσκεται περίπου στο μισό ή
στο 30% της θερμοκρασίας στην οποία το υλικό λιώνει (θερμοκρασία τήξεως). Κάθε μία μέθοδος έχει τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Η εν ψυχρώ
διαμόρφωση π.χ. αυξάνει την αντοχή και την επιφανειακή σκληρότητα του κατεργαζόμενου κομματιού
(τεμαχίου). Αφού δεν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, δεν παρουσιάζονται οξείδια στην επιφάνεια του
τεμαχίου, με αποτέλεσμα η ποιότητα της επιφάνειάς
του να είναι καλύτερη. Επιτυγχάνεται μεγαλύτερη
ακρίβεια στις τελικές διαστάσεις και είναι πιο εύκολος ο χειρισμός και η συγκράτηση των τεμαχίων.
Διαμόρφωση Ελασμάτων Θερμής Ελάσεως
(Θ. Ε.) (πλατιά ή αβαθή προϊόντα, λαμαρίνες, χαλυβδόφυλλα Θ.Ε.) �������������������������������������
(plates, hot rolled steel sheets)����
πα-

 ιδηρομεταλλεύματα (περιληπτική περιγραφή της μεταλλευτικής βιομηχανίας): Ο ακατέργαστος σίδηρος (4,6% του φλοιού της
Σ
γης) και το αλουμίνιο, ονομάζονται σιδηρομεταλλεύματα. Η μεταλλευτική βιομηχανία αποσπά τα μέταλλα από τα ορυκτά (μεταλλευτικά ορυκτά ή μεταλλεύματα, δηλαδή ορυκτά που παρουσιάζουν βιομηχανικό ενδιαφέρον εξαιτίας των διαφόρων μετάλλων που περιέχουν, συνήθως σε αξιόλογο ποσοστό. Οι ναυτικοί τα ονομάζουν μινεράλια από τη λατινική λέξη minerale). Το αρχικό στάδιο της
διαδικασίας επιφανειακής εξορύξεως συνίσταται στην αφαίρεση των υπερκείμενων σε σχέση με το σιδηρομετάλλευμα στρωμάτων.
Στη συνέχεια το ακατέργαστο σιδηρομετάλλευμα υφίσταται σχεδόν πάντα εμπλουτισμό (βλ. παράγρ. 7.6, σελ. 109), δηλαδή θραύση
και λειοτρίβηση όπου παράγεται χονδρόκοκκο (lump) και λεπτόκοκκο (fine ore) σιδηρομετάλλευμα. Με περαιτέρω εμπλουτισμό
σε αντίστοιχη μονάδα κοντά στο μεταλλείο, παράγεται συμπύκνωμα σιδηρομεταλλεύματος που συνήθως σφαιροποιείται [συσσωματοποιείται σε σβώλους ή σφαιρίδια (συσφαιρώματα) (pellets)]. Τα σιδηρομεταλλεύματα lumps και pellets είναι τα πιο συχνά
μεταφερόμενα φορτία σιδηρομεταλλευμάτων και μεταφέρονται για περαιτέρω επεξεργασία σε χαλυβουργεία σε μεγάλες συνήθως
ποσότητες με bulk carriers και VLOCs. Από αυτά σε πρώτη φάση παράγονται τα ακατέργαστα μέταλλα (πρωτόχυτα μέταλλα)· τα μέταλλα με προσμείξεις ενώνονται με άλλα μέταλλα ή με αμέταλλα στοιχεία και δημιουργούν κράματα ή άλλες ενώσεις. Τα σιδηρούχα
μέταλλα περιλαμβάνουν τον σίδηρο και τα κράματά του όπως χάλυβα διαφόρων ποιοτήτων π.χ. χάλυβα κατασκευών, ανοξείδωτο
χάλυβα, εργαλειοχάλυβα.
Οι μονάδες χαλυβουργείων (εργοστάσια παραγωγής χάλυβα) ανήκουν στις «βαριές βιομηχανίες» και διαθέτουν σύγχρονες
βιομηχανικές μονάδες παραγωγής προϊόντων χάλυβα υψηλών προδιαγραφών. Παράγουν ημικατεργασμένα προϊόντα ή ημιτελή
προϊόντα και τελικά προϊόντα χάλυβα (παράγρ. 4.4, σελ. 232).
Οι μονάδες ελασματουργείων διαμορφώνουν τα ημιτελή προϊόντα χάλυβα, που αποτελούν τις πρώτες ύλες τους, μετά από
κατεργασία σε διάφορα στάδια και παράγουν τα κατεργασμένα ή τελικά ή έτοιμα προϊόντα χάλυβα π.χ. ελάσματα σε ρόλους, χαλυβδόφυλλα, σωλήνες μεγάλης διαμέτρου, αυλούς, σιδηρόβεργες, δοκούς (δομικά υλικά χάλυβα, μορφοσίδηρος, προφίλ τα οποία
έχουν διάφορα σχήματα «H», «Π», «T», υψίκορμοι δοκοί «I», γωνίες, ράβδοι κυκλικής, τετράγωνης, ορθογωνικής διατομής κ.λπ.).
Τα προϊόντα αυτά μεταφέρονται σε παρτίδες συνήθως με handysize class bulk carriers ή πλοία γενικού φορτίου και σε μικρότερες
ποσότητες με κοντεϊνερόπλοια.
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χέα και μέσου πάχους. Τα ελάσματα αποτελούν την
κύρια κατηγορία προϊόντων ανθρακούχων χαλύβων
και αντιστοιχούν σχεδόν στο μισό της παραγωγής
των τελικών προϊόντων χάλυβα.
Τα χαλυβουργεία με συνεχή χύτευση χάλυβα
παράγουν επιμήκη και πλατιά προϊόντα π.χ. ημιτελείς πλάκες χάλυβα (steel slabs). Τα χαλυβουργεία
παράγουν το 90% σε ελάσματα ή χαλυβδοταινίες
(ελασματοταινίες, λωρίδες) Θ.Ε. (hot strips) λεπτές
και πολύ λεπτές σε ρόλους (ρολά) (coils), όπου ο
χάλυβας συμπιέζεται σε ερυθροπυρωμένη κατάσταση και ελέγχεται από Η/Υ. Επίσης οι μονάδες
ελασματουργείων με πρώτη ύλη τις ημιτελείς πλάκες χάλυβα μπορούν να παράγουν ελάσματα Θ.Ε.
Ακολουθεί η διαμόρφωση με τα παρακάτω στάδια
(φάσεις, πάσα): Οι πλάκες αφού περάσουν από κάμινο αναθερμάνσεως, καθαρίζονται από την επιφανειακή οξείδωση με μηχανικό τρόπο και υφίστανται
κατεργασία με έλαση (έλαση πλάκας εν θερμώ) διερχόμενες μέσα από αντίθετα περιστρεφόμενους κυλίνδρους (ράουλα, χαλύβδινα κυλινδρικά τύμπανα,
έλαστρα, πρέσες) τοποθετημένους οριζοντίως. Εκεί
ο χάλυβας «ζυμώνεται» και βγαίνει με το επιθυμητό
μειωμένο πάχος, μετά ψύχεται, θερμαίνεται, κόβεται στις επιθυμητές διαστάσεις, βάφεται1, περνά από
μηχανικούς ελέγχους και τέλος από έλεγχο των διαστάσεων και της εμφανίσεώς του. Tο τελικό πλάτος
των ελασμάτων παραμένει ίδιο με αυτό που είχαν οι
πλάκες. Τα ελάσματα έχουν ομοιόμορφη κρυσταλλική δομή και δεν έχουν σκλήρωση. Αν δεν πρόκειται
να υποστούν άλλη κατεργασία, θεωρούνται τελικά
προϊόντα. Αν πρόκειται να υποστούν συμπληρωματική επανέλαση ή άλλη κατεργασία, τελειοποιήσεως,
θεωρούνται ημιέτοιμα προϊόντα. Τα ελάσματα παραδίδονται 2 έως 6 m και με βάρος όχι μεγαλύτερο
των 5 t σε δέσμες (bundles) στερεά συνδεδεμένες με
τσέρκια2 (σχ. 4.1α). Δεν είναι συνηθισμένο φορτίο.
Για την παραγωγή χαλυβδοταινιών στα ελασματουργεία ως πρώτη ύλη χρησιμοποιούνται επίσης
πλάκες χάλυβα, οι οποίες περνούν από κάμινο αναθερμάνσεως και από διάφορα στάδια συνεχούς ελά-

σεως εν θερμώ και ψύξεως. Για τη συσκευασία περνούν επίσης διάφορα στάδια (κοπή κατά μήκος της
ταινίας, συγκόλληση κ.λπ.) και μάζεμα σε ρόλους. Οι
πλευρικές επιφάνειες των ρόλων είναι σχεδόν επίπεδες. Δεν έχουν όλοι οι ρόλοι σταθερό μέγεθος και
βάρος, αλλά βγαίνουν σε διαφορετικό μέγεθος και
βάρος ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη. Οι ρόλοι
«δένονται» σφικτά με 4 τσέρκια, τα οποία περνούν 4
μονά ή 3 διπλά από την τρύπα (μάτι) (��������������
eyebands, lateral hoops) και από 1 έως 4 περιφερειακά (longitu���������
dinal hoops) ανάλογα με το μέγεθος του ρόλου. Αυτά
είναι τα Hot rolled steel coils (HRCs) και είναι το
πιο συνηθισμένο φορτίο μεταξύ των προϊόντων χάλυβα που προσφέρεται για φόρτωση στα πλοία σε αυτή
τη συσκευασία και χωρίς περιτύλιγμα (σχ. 4.1β). Μεταφέρονται σε παρτίδες συνήθως με handysize bulk
carriers και λιγότερο με panamax bulk carriers.
Τα ελάσματα ή οι λωρίδες Θ.Ε. χρησιμοποιούνται
στην κατασκευή αυτοκινήτων, Ε/Κ, σωλήνων κ.λπ..
Μετά την παράδοσή τους στους παραλήπτες θα χρειαστούν περαιτέρω επεξεργασία, γι’ αυτό και η εκφόρτωσή τους πολλές φορές είναι απρόσεκτη από τους
στοιβαδόρους ειδικά στις ΗΠΑ.
Διαμόρφωση Ελασμάτων Ψυχρής Ελάσεως
(Ψ.Ε.) (λαμαρίνες ντεκαπέ): Τα ελάσματα ή οι λωρίδες Θ.Ε, για να βελτιωθούν, διέρχονται από τη γραμ-

Σχ. 4.1α
Ελάσματα Θ.Ε. σε δέσμες.

1

 αφή χαλύβων ονομάζεται η θερμική κατεργασία σκληρύνσεως, που περιλαμβάνει ένα στάδιο θερμάνσεως και παραμονής του
Β
χάλυβα σε θερμοκρασία ίδια με αυτή της πλήρους ανοπτήσεως και ένα ακόλουθο στάδιο απότομης ψύξεως, με εμβάπτιση του
χάλυβα σε κάποιο μέσο ψύξεως (αλατόνερο, νερό, λάδι, αέρας). Στόχος της βαφής είναι η βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων του
χάλυβα (σκληρότητα, αντοχή).
2
Τσέρκι ή στεφάνι ή μεταλλική ταινία περιδέσεως (flat metal strapping band, strap, hoop ή signode strapping. Η ονομασία
signode προέρχεται από την εταιρεία που τα πρωτοκατασκεύασε και πολλές φορές αναφέρονται έτσι) ονομάζεται το προστατευτικό
σύστημα συσκευασίας κυρίως στη βιομηχανία μετάλλων, το οποίο εξασφαλίζει αντοχή στα φορτία κατά τον χειρισμό, τη μεταφορά
και την αποθήκευση. Επίσης χρησιμοποιούνται ευρέως στην ασφάλιση των χαλυβδόφυλλων σε ρόλους (steel coils).
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μή διεργασίας αποξειδώσεως ή καθαρισμού (electrolytic pickling line) από τα άλατα και την επιφανειακή
σκουριά (οξείδιο του σιδήρου) (Fe3O4, Fe2O3, FeO,
κ.λπ.), όπου εμβαπτίζονται σε ασθενές διάλυμα οξέος
(ζεστό υδροχλωρικό οξύ ή θειικό οξύ ή άλλο), ξεπλένονται καλά με κρύο και ζεστό νερό και στεγνώνονται.
Στη συνέχεια γίνεται μια επικάλυψη με προστατευτικό
αντισκωριακό λάδι (oiling) και επανατυλίγονται.
Αυτά είναι τα H.R. Pickled coils (HRPO) ή
H.R. Pickled & oiled. Τα HRPO coils αν χρειαστεί, είναι έτοιμα πλέον για περαιτέρω επεξεργασία.
Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο διαμορφώσεως με Ψ.Ε.
για να μειωθεί το πάχος σε κάποιο άλλο επιθυμητό
πάχος. Οπότε θα διέλθουν πάλι βίαια και εν ψυχρώ
από διαδοχικά έλαστρα, όπου θα πρεσαριστούν με
μηχανικό τρόπο. Λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας
που αναπτύσσεται στα έλαστρα, γίνεται καταιονισμός σαπουνελαίων για να ψυχθούν. Το τρίτο στάδιο
είναι η ανόπτηση1 στους φούρνους ανοπτήσεως, γιατί η δομή των μορίων του από την τάνυση και τον
εφελκυσμό έχουν υποστεί αλλοιώσεις. Αν δεν ανοπτηθούν, θα υφίστανται με κάθε μεταβολή της θερμοκρασίας μεγάλες στρεβλώσεις. Πιθανόν να γίνει
γαλβανισμός ή επιμετάλλωση της επιφάνειάς τους
για προστασία από διάβρωση. Μετά, αφού γίνει μια
επικάλυψη με προστατευτικό λάδι κόβονται σε χαλυβδόφυλλα και πακετάρονται- ή οι χαλυβδοταινίες
τυλίγονται πάλι σε ρόλους που όμως το προϊόν Cold
Rolled steel Coils (CRC) έχει πιο ακριβείς διαστάσεις, βελτιωμένο σχήμα και επιφάνεια.
Κάθε ένας ρόλος HRPO ή CRC δένεται σφικτά με
ανοξείδωτα τσέρκια, καλύπτεται με περιτύλιγμα από
πισσόχαρτο (αδιάβροχο σκληρό χαρτί περιτυλίγματος) (moisture-proofed kraft paper) για προστασία
απ’ τη διάβρωση ή/και από λεπτό γαλβανιζέ μεταλλικό
φύλλο περιφερειακά και στις βάσεις, προστατεύονται
οι άκρες, και δένεται και πάλι σφικτά με 4-7 τσέρκια
από το μάτι και 3-4 τσέρκια περιφερειακά (σχ. 4.1γ).
Τα HRPO coils ή τα CRCs μεταξύ των προϊόντων χάλυβα είναι και αυτό συνηθισμένο φορτίο (σχ. 4.1δ).
Μεταφέρονται σε παρτίδες με handysize �����������
bulk carriers και λιγότερο με panamax bulk carriers. Επίσης
μεταφέρονται μέσα σε Ε/Κ με κοντεϊνερόπλοια.
1

Σχ. 4.1β
Χαλυβδόφυλλα θερμής ελάσεως σε ρόλους φορτωμένα
σε πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων (handysize).

Σχ. 4.1γ
Προστασία H.R. Pickled ή Cold rolled coils.

Σχ. 4.1δ
Χαλυβδόφυλλα ψυχρής ελάσεως σε ρόλους φορτωμένα
σε πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων (handysize).

 πεξεργασία με ανόπτηση: Έχει στόχο τη μείωση της σκληρότητας των εσωτερικών τάσεων των ελασμάτων Ψ.Ε., την αύξηση
Ε
της πλαστικότητας και της διαμορφωσιμότητάς τους (κατεργασιμότητας) αλλά και την ομογενοποίηση της χημικής σύστασης χυτών
κυρίως τεμαχίων. Η ανόπτηση πραγματοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 1000° C απουσίας οξυγόνου και παρουσία ειδικού
αερίου αζώτου για την αποφυγή οξειδώσεως. Η ψύξη γίνεται αργά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για να αποφευχθεί το βάψιμο
(σκλήρυνση). Η θέρμανση γίνεται μέσα σε ειδικές καμπάνες.
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Στα πλοία γενικά όλα τα coils που φέρουν περιτλιγμα συνηθίζεται να ονομάζονται Cold coils. Επειδή είναι πιο ακριβό και πιο ευπαθές φορτίο από το
φορτίο των απλών ρόλων Θ.Ε. χρειάζεται ιδιαίτερη
προσοχή. Η παραμικρή ζημιά από κακό χειρισμό,
κακή στοιβασία, βροχή, εφίδρωση1, νερό (γλυκό ή θάλασσα) θα το καταστρέψει ανεπανόρθωτα.
Ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής γαλβανισμένων
λαμαρινών χρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην κατασκευή «λευκών» οικιακών
συσκευών. Επίσης οι ρόλοι Ψ.Ε. προορίζονται για
την κατασκευή μορφοποιημένων ελασμάτων ή για
λεπτά ελάσματα για ηλεκτρολυτική επεξεργασία και
χρησιμοποίηση στη συσκευασία τροφίμων ή για παραγωγή πολλών άλλων προϊόντων. Τα μαύρα χαλυβδόφυλλα σε ρόλους είναι λαμαρίνες Ψ.Ε. από
μαλακό χάλυβα (mild steel) μη κραματοποιημένο.
Χρησιμοποιούνται συνήθως για την κατασκευή λευκοσιδήρου ή σιδηροχρωμίου.

σωλήνα, χωρίς την προσθήκη μετάλλου πληρώσεως.
Καθώς πλησιάζουν οι άκρες του μετάλλου, για να
σχηματίσουν ένα V, παρέχεται ρεύμα υψηλής συχνότητας από επαγωγικό πηνίο γύρω από τον σωλήνα. Η
συγκόλληση των άκρων επιτυγχάνεται με τη βοήθεια
κυλίνδρων συμπιέσεως. Η συγκόλληση υποβάλλεται
σε θερμική κατεργασία. Μια τελική διαμόρφωση τεσσάρων σταδίων δίνει στον σωλήνα την ακριβή εξωτερική του διάμετρο.
Οι σωλήνες μεγάλης διαμέτρου (σχ. 4.2α) φορτώνονται συνήθως σε handysize bulk carriers ή σε
MPVs ως παρτίδες συνήθως χύδην (single pieces).
Οι σωλήνες μικρότερης σχετικά διαμέτρου φορτώνονται δεμένες σε δεμάτια (σχ. 4.2β). Οι σωλήνες
μεγάλης διαμέτρου χρησιμεύουν στη μεταφορά καυσίμων, νερού ή υγραερίων. Ειδικά αυτές που προορίζονται για αγωγούς μεταφοράς αερίου σε κτήρια

4.2 Διαμόρφωση σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, αυλών, σιδηρόβεργας.
4.2.1 Διαμόρφωση σωλήνων μεγάλης διαμέτρου (συγκολλητοί σωλήνες) (�����������
large diameter pipes welded).
Η διαμόρφωση των σωλήνων μεγάλης διαμέτρου
1 m και πλέον πραγματοποιείται με ελικοειδή κίνηση
ελασματοταινίας και συγκολλήσεως του αρμού. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια (φάσεις): (α) Οι ημιτελείς πλάκες slabs περνούν από κάμινο αναθερμάνσεως, (β) στη συνέχεια διέρχονται από ειδικό έλαστρο
(πρέσα) και εξέρχονται πλάκες (skelps) αναλόγου πλάτους ειδικά για σωλήνες, (γ) συγκολλούνται στο μήκος
τους και μ’ αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται ένα συνεχές
έλασμα, αλλά μετά τη διαμόρφωση των σωλήνων, η
συγκόλληση αφαιρείται. (δ) Το συνεχές έλασμα αρχικά διέρχεται μέσω κυλίνδρων διαμορφώσεως. Με
εξελιγμένα ηλεκτρονικά μηχανήματα ελέγχονται όλες
οι φάσεις που περνούν για να αποκτήσουν στρογγυλό
σχήμα με ομαλό τρόπο. (ε) Στην τελευταία φάση διαμορφώσεως οι άκρες του ελάσματος συγκλίνουν στο
σημείο συγκολλήσεως. Η διαδικασία υψίσυχνης συγκολλήσεως χρησιμοποιεί και θερμότητα, προκειμένου να ενώσει τις δύο άκρες της ανοικτής ραφής του

1

Σχ. 4.2α
Σωλήνες μεγάλης διαμέτρου χύδην.

Σχ. 4.2β
Σωλήνες μεγάλης διαμέτρου σε δεμάτια.

 ν το προϊόν δεν είναι αποτελεσματικά προστατευμένο, τότε οι υδρατμοί και η υγρασία από εφίδρωση διεισδύουν εύκολα από
Α
το περιτύλιγμα σχηματίζοντας ένα ιδιαίτερα διαβρωτικό περιβάλλον στο εσωτερικό του. Κάτω από αυτές τις συνθήκες μέσα σε λίγα
λεπτά μπορούν να αναπτυχθούν σκουριά ή/και κηλίδες.
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αποτελούν ευπαθές φορτίο. Οι σωλήνες μεγάλης
διαμέτρου μπορεί να είναι καλυμμένες με ασφαλτούχα υλικά, εποξικό χρώμα, να έχουν τα άκρα τους
καλυμμένα με κολάρα ή με φλάντζα.
4.2.2 Δ
 ιαμόρφωση αυλών χωρίς ραφή (seamless tubes).
Οι θερμές μπιγιέτες/billets (ράβδοι τετραγωνικής
διατομής), αφού πρώτα περάσουν από κάμινο αναθερμάνσεως, με ειδικά έλαστρα (ράουλα μορφής) διαμορφώνονται (θερμή έλαση μπιγιέτας) σε ράβδους
κυκλικής διατομής και μικρής διαμέτρου (rods, tube
rounds), που προορίζονται για μορφοποίηση σωλήνων μικρής διαμέτρου με διέλαση. Αυτό σημαίνει ότι
ειδικό μηχάνημα (βελόνα) (piercer), διαπερνά τον
πυρήνα της κάθε ράβδου και ανοίγει εσωτερικά τρύπα και τη διαμορφώνει σε σωλήνα μικρής διαμέτρου
με παχύ τοίχωμα. Ακολουθεί μείωση του τοιχώματος
και το τελικό προϊόν είναι μια μονοκόμματη σωλήνα
χωρίς ραφή (αυλός) (tube) (σχ. 4.2γ) με λεπτά και
λεία τοιχώματα. Μπορεί να εφαρμοστεί ως τελική
επεξεργασία η διέλκυση εν ψυχρώ (cold-finished).
Αυτή η φάση παραγωγής εν ψυχρώ είναι ανάλογη
με την ψυχρή έλαση των λαμαρινών. Οι αυλοί είναι
διαφόρων μεγεθών σε μήκος και σε εσωτερική και
εξωτερική διάμετρο, προσφέρονται για μεταφορά σε
δεμάτια και συνήθως προστατεύονται με προστατευτική βαφή π.χ. προστατευτικό λάδι, γράσο, βάψιμο. Η
επιψευδαργύρωση αποτελεί την πιο κοινή προστασία
των χαλύβδινων σωλήνων από τη διάβρωση. Επίσης
προστατεύονται στα άκρα των αυλών.
Οι αυλοί είναι ένα από τα επιμήκη (ευθύγραμμα)
προϊόντα όπως είναι τα δομικά υλικά χάλυβα και μεταφέρονται συνήθως με handysize bulk carriers ως
μικρές παρτίδες.
4.2.3 Δ
 ιαμόρφωση σιδηρόβεργας (χονδρόσυρμα ή σύρμα) (wire rod).
Οι σιδηρόβεργες, όπως και οι μπετόβεργες ή ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος (reinforcing bars) είναι
κατεργασμένα προϊόντα, τα οποία παράγονται με
εξέλκυση (ολκή, τράβηγμα, ελκυσμός) και συρματοποίηση από μπιγιέτες/billets. Για την παραγωγή των
σιδηρόβεργων απαραίτητη είναι η προετοιμασία των
ράβδων· δηλαδή οι μπιγιέτες καθαρίζονται με οξέα
για την αφαίρεση της σκουριάς, που σχηματίζεται
κατά τη θερμή έλαση. Η διαμόρφωση γίνεται σε μονάδες ελασματουργείων ή συρματουργείων και περιλαμβάνει της εξής διαδικασία: Οι ράβδοι διέρχονται
μέσω καταλλήλων ράουλων μορφής (ειδικά έλα-
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Σχ. 4.2γ
Σωλήνες μικρής διαμέτρου (αυλοί).

Σχ. 4.2δ
Χονδρόσυρμα σε κουλούρες.

στρα) για να αποκτήσουν κατάλληλο σχήμα ράβδων
κυκλικής διατομής, μείωση της σκληρότητάς τους για
την κατεργασία (ανόπτηση) και πολλαπλές ολκές (διαδοχικό τράβηγμα μέσα από μήτρες) για μειώσεις
της διατομής. Η διατομή του αρχικού ακατέργαστου
σύρματος μειώνεται σε μηχανές συρματοποιήσεως
με διαδοχικά περάσματα, μετά ευθυγραμμίζεται,
κόβεται και μπορεί να ακολουθήσει επιμετάλλωση
(επιψευδαργύρωση-γαλβανισμός, επικασσιτέρωση,
επικάλυψη με αλουμίνιο).
Για να διευκολυνθεί η μεταφορά, τα σύρματα στο
τμήμα συσκευασίας του ελασματουργείου τυλίγονται
αμέσως σε κουλούρες (σχ. 4.2δ) ενώ ακόμα το προϊόν είναι ζεστό και κάθε κουλούρα ασφαλίζεται με
τουλάχιστον τέσσερα τσέρκια ή σύρματα. Μεταφέρονται χωρίς προστατευτικό περιτύλιγμα. Τις περισσότερες φορές οι κουλούρες συσκευάζονται σε δύο
έως πέντε δεμάτια. Αν είναι σιδηρόβεργες υψηλής
αντοχής (high tensile wire rods), θα φέρουν περιτύλιγμα (σχ. 4.2ε) για να προστατεύονται από ζημιές.

13/1/2016 2:28:43 μμ

229
Επειδή είναι πιο ακριβό φορτίο, θέλει ιδιαίτερη προσοχή στη φορτοεκφόρτωση και στη μεταφορά.
Οι κουλούρες χονδροσύρματος μεταφέρονται
συνήθως ως παρτίδες με handysize bulk carriers.
Το μήκος του άξονα περιελίξεως είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για τον τρόπο στοιβασίας.
4.3 Π
 ροστασία φορτίου κατά τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά.
4.3.1 Π
 ροστασία φορτίου κατά τη φορτοεκφόρτωση.
Ο πλοίαρχος για να προστατεύσει το φορτίο των
προϊόντων σιδήρου κατά τη φορτοεκφόρτωση θα
πρέπει:
α) Να έχει φροντίσει ώστε να γίνει σωστός καθαρισμός των κυτών (σκούπισμα, πλύση και ξέβγαλμα
με γλυκό νερό) χωρίς υπολείμματα προηγούμενου
φορτίου.
β) Να έχει επιθεωρήσει ο ίδιος τα κύτη. Tα καλύμματα των κυτών να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να είναι καιροστεγή. Το σύστημα αερισμού-εξαερισμού να είναι σε καλή κατάσταση και οι
ανεμοδόχοι να είναι καιροστεγείς. Να ελέγξει ότι τα
καπάκια των διπυθμένων είναι υδατοστεγή και τα διπύθμενα και οι υψηλές πλευρικές δεξαμενές να μην
είναι ερματισμένες. Να βεβαιωθεί δηλαδή ότι δεν θα
υπάρξουν διαρροές μέσα στα κύτη φορτίου από σωληνώσεις που πιθανόν να διέρχονται από αυτά.
γ) Να καλέσει οπωσδήποτε αντιπρόσωπο του
P&I Club για να επιθεωρήσει το φορτίο (pre-loading
survey), όπως αυτό βρίσκεται αποθηκευμένο σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους πριν φορτωθεί στο πλοίο.
Ο επιθεωρητής θα πρέπει να παραδώσει στον πλοίαρχο την πρόχειρη έκθεση επιθεωρήσεως και να τον
συμβουλεύσει για τις παρατηρήσεις που θα μπουν
για κάθε μονάδα στις Αποδείξεις Υποπλοιάρχου ή/
και στις φορτωτικές ως «Παρατηρήσεις Πλοιάρχου»
(Master’s remarks). Στις φορτωτικές δεν είναι εύκολο να περιληφθούν οι παρατηρήσεις που αφορούν
σε συνηθισμένες ζημιές1, γιατί τις περισσότερες φορές
υπάρχει συμφωνία για καθαρές φορτωτικές. Φορτίο
με ασυνήθιστες ζημιές δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτό προς φόρτωση. Αν ο χρόνος το επιτρέπει, πρέπει
να κάνει και ο ίδιος ο πλοίαρχος (ή ο υποπλοίαρχος)
μια σύντομη επιθεώρηση στο φορτίο πριν φορτωθεί
1

Σχ. 4.2ε
Χονδρόσυρμα υψηλής αντοχής.

Σχ. 4.3
Αρτάνες-γάντζοι τύπου «C».

στο πλοίο (pre-loading inspection) για να έχει ιδία
γνώμη, να ενημερώσει γι’ αυτήν τους αξιωματικούς
του, και να συγκρίνει τις παρατηρήσεις του με τις παρατηρήσεις του επιθεωρητή.
δ) Να επιθεωρήσει ο ίδιος (ή ο υποπλοίαρχος)
τα μέσα φορτοεκφορτώσεως του πλοίου πριν την
έναρξη της φορτώσεως ή της εκφορτώσεως, αν αυτά
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
ε) Να ελέγξει ο ίδιος (ή ο υποπλοίαρχος) τα σαμπάνια πριν την έναρξη της φορτώσεως ή της εκφορτώσεως ως προς την καταλληλότητά τους για το συγκεκριμένο φορτίο π.χ. για τα �����������������������
steel coils������������
να χρησιμοποιηθούν ειδικά σχεδιασμένοι μηχανισμοί ή τουλάχιστον πλεκτά σαμπάνια από συρματόσχοινα (braided
wire slings)��������������������������������������
, για χονδρόσυρμα σε κουλούρες να χρησιμοποιηθούν συρματόσχοινα με προστασία σχοινιού
ανάμεσα στα έμβολα (cobra wires) ή γάντζοι τύπου
«C» (σχ. 4.3).

 υνηθισμένες ζημιές: rust spots apparent, rust and oil spotted, rust spotted, rust stained, rusty ends, top sheets rusty, rust on
Σ
metal envelopes, wet before shipment, covered with snow, covers wet, covers rusty, packing wet, packing rusty, rusty.
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στ) Να ζητήσει από τους αξιωματικούς να προσέχουν, ώστε οι στοιβαδόροι να μην βιάζονται κατά το
σαμπανιάρισμα του φορτίου και να μην υπερφορτώνουν τα σαμπάνια, γιατί αυτό δημιουργεί και ζημιές
στο φορτίο. Τα σαμπάνια και ο εξαρτισμός των μέσων φορτοεκφορτώσεως δεν πρέπει να επιβαρύνονται με βάρος μεγαλύτερο από το ασφαλές φορτίο
εργασίας τους (SWL).
ζ) Να έχει μελετήσει και συμφωνήσει με τους
στοιβαδόρους ένα αναλυτικό σχέδιο στοιβασίας και
ασφαλίσεως του φορτίου καθώς και τον τρόπο επιστρώσεως. Να ζητήσει από τους αξιωματικούς καταστρώματος να επιβλέπουν τους στοιβαδόρους για
την σωστή εκτέλεση της στοιβασίας και της ασφαλίσεως. Ν α μην δεχτεί να χρησιμοποιηθούν μεταχειρισμένα συρματόσχοινα στην ασφάλιση του φορτίου
ή μεταχειρισμένη επίστρωση ξυλείας.
Με την καλή στοιβασία και ασφάλιση αποφεύγονται ζημιές εν πλω. Οι αξιωματικοί πρέπει να επιβλέπουν τους στοιβαδόρους ώστε να μην προξενούν
ζημιές στο φορτίο με λοστούς και να επισημαίνουν
ζημιές από πτώση του φορτίου ή από βιασύνη κατά
την απασφάλιση του φορτίου, όπως πρόσκρουση
μεταξύ τους (π.χ. ενός σωλήνα με τον άλλο κ.λπ.).
Οι αξιωματικοί επίσης πρέπει να προσέχουν να είναι
συμπαγής και σφηνωμένη η στοιβασία του φορτίου
(σφικτά η μία μονάδα με την άλλη) ώστε να μην
ανασηκωθεί και μετακινηθεί στο ταξίδι. Η επάνω
στρώση (η τελευταία καθ’ ύψος), όταν δεν μπορεί να
είναι πλήρης, θα πρέπει να αποφεύγεται. Το πλοίο
δεν πρέπει να αναχωρήσει σ’ αυτή την κατάσταση.
Αν δεν υπάρχει άλλο φορτίο για να συμπληρωθεί η
στρώση, δεν θα πρέπει να φορτωθεί ούτε αυτό που
την καθιστά ελλιπή. Η ασφάλιση με συρματόσχοινα
και η στήριξη του φορτίου με ξυλεία δεν μπορεί να
θεωρηθεί κατάλληλη προφύλαξη από μετακίνηση
για φορτία προϊόντων χάλυβα.
Τα έχματα που χρησιμοποιούνται στις κουλούρες
χονδροσύρματος είναι συνήθως σχοινιά από φυτικές ίνες ή μερικές φορές και λεπτά συρματόσχοινα.
Τα έχματα που χρησιμοποιούνται στους σωλήνες και
στις δοκούς είναι συρματόσχοινα. Τα συρματόσχοινα δεν πρέπει να διέρχονται ή να δένονται επάνω
σε μέρη της κατασκευής του πλοίου, με εξαίρεση τα
μικρής διαμέτρου συρματόσχοινα που ασφαλίζουν
κουλούρες χονδροσύρματος σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις π.χ. όταν η στοιβασία καταλαμβάνει μέρος
του κύτους. Τα έχματα που χρησιμοποιούνται στους
ρόλους χαλυβδοταινιών είναι συνήθως τσέρκια. Τα
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τσέρκια δεν ασφαλίζονται σε μόνιμα σημεία προσδέσεως στην κατασκευή, αλλά δένονται μεταξύ των
ρόλων.
η) Να επιβάλει τα προϊόντα χάλυβα να εφάπτονται επάνω στην κατασκευή του πλοίου. Θα πρέπει
πάντα να χρησιμοποιείται ξυλεία επιστρώσεως.
Μέθοδοι εχμάσεως με τσέρκια:
α) Μέσα από το μάτι των coils όπου τα τσέρκια περνούν από τα
μάτια κατά τη διάρκεια της φορτώσεως σε κάθε εγκάρσια σειρά.
Όταν το πλοίο είναι διπλού περιβλήματος κοινό φορτηγό, τα τσέρκια περνούν από τα μάτια των δύο κάτω στο μάτι του coil που βρίσκεται επάνω και μεταξύ αυτών. Όταν το πλοίο είναι bulk carrier με
hoppers περνούν με τον ίδιο τρόπο, αλλά και με ένα επιπρόσθετο
τσέρκι από το μάτι κάθε δεύτερου της κάτω εγκάρσιας σειράς προς
αυτό που δεν βρίσκεται επάνω του της επάνω σειράς και προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά αν βρίσκεται αντιστοίχως αριστερά ή δεξιά του διαμήκους άξονα συμμετρίας. Αυτή η μέθοδος ακολουθείται
όταν τα κάτω coils είναι μεγάλα και πάνω τους έχει τοποθετηθεί μία
ακόμη σειρά με μικρά coils, τα οποία δεν εφάπτονται μεταξύ τους.
β) Με τσέρκια με τη μέθοδο της θηλιάς (loop). (α) Τα τσέρκια
συνδέουν τα coils περνώντας μέσα από το μάτι του coil. Αυτή η μέθοδος είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν τα τσέρκια περνούν κατά τη διάρκεια της στοιβασίας. (β) Πάνω από τα coils (cross
loops). Αυτή είναι η μόνη μέθοδος όπου τα τσέρκια περνούν μετά
το πέρας της στοιβασίας. (γ) Από τα μάτια των δύο κάτω και δένουν σταυρωτά το κάθε coil που βρίσκεται επάνω και μεταξύ αυτών
(short loops). Από το μάτι του κάτω περνά επάνω από το πάνω coil
που βρίσκεται μεταξύ αυτού και του επόμενου της κάτω εγκάρσιας
σειράς και από το μεθεπόμενο κάτω περνά από το πάνω από αυτό
που βρίσκεται μεταξύ των δύο προηγούμενων (long loops).
γ) Με σύνδεση των coils της μπροστινής εγκάρσιας σειράς όπως
και της τελευταίας στη φρακτή σχηματίζοντας ένα συμπαγές σύνολο. Στις ενδιάμεσες εγκάρσιες σειρές (rows) τοποθετούνται ανάμεσα στα coils που υπάρχει κενό δύο ζευγάρια σανίδες συνδεδεμένες με μια άλλη σανίδα σχηματίζοντας ανάμεσά τους «σφήνα».

θ) Να ζητήσει από τους αξιωματικούς να ελέγξουν τα κλαρκ, ώστε να είναι σε καλή κατάσταση,
να επισημαίνουν κάθε διαρροή από λιπαντικά και να
μην εργάζονται απ’ ευθείας επάνω στο φορτίο αλλά
επάνω σε ελάσματα που θα τοποθετούνται γι’ αυτόν
τον σκοπό.
ι) Να ζητήσει από τους αξιωματικούς συνεχή οπτική επιθεώρηση (continuous visual inspection), και
να μην δέχονται προς φόρτωση φορτίο με σπασμένα τσέρκια και άλλες ζημιές (π.χ. τηλεσκοπική ζημιά, ζημιά στα άκρα του περιτυλίγματος κ.λπ.) που
συνήθως προκύπτουν κατά τη μεταφορά του από την
αποθήκη στο πλοίο.
ια) Να φροντίσει να μην καλυφθεί το φορτίο με
πλαστικό πολυαιθυλένης, γιατί κατά τη μεταφορά δημιουργείται υγρασία κάτω από το πλαστικό, η οποία
πέφτει επάνω στο φορτίο. Αν οι ναυλωτές επιμένουν,
ο πλοίαρχος πρέπει να τους καταστήσει υπεύθυνους
για τυχόν ζημιά του φορτίου από υγρασία.
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ιβ) Να επιθεωρήσει τη στοιβασία και την έχμαση
πριν το κλείσιμο των κυτών.
4.3.2 Προστασία φορτίου κατά τη μεταφορά.
Γενικά δύο είναι οι προϋποθέσεις προστασίας του
φορτίου κατά τη μεταφορά: (α) η καλή τακτική συντήρηση (maintenance) των κυτών φορτίου και των
καλυμμάτων των κυτών και (β) ο καλός καθαρισμός
(σκούπισμα, πλύσιμο και ξέπλυμα με γλυκό νερό των
κυτών πριν τη φόρτωση).
Τα φορτία των προϊόντων χάλυβα μεταφέρονται
συνήθως με πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων. Αυτά έχουν κριθεί μετά τα πλοία γενικού φορτίου διπλού κελύφους που είναι μικρότερα, ως τα πιο
ιδανικά για τη μεταφορά αυτών των φορτίων και ειδικότερα των ελασμάτων σε ρόλους, αν και η αντοχή
του πυθμένα του κύτους στα πλοία αυτά είναι συνήθως μικρότερη από τα πλοία γενικού φορτίου. Επομένως απαιτείται οπωσδήποτε υπολογισμός αντοχής
πριν τη φόρτωση.
Ο πλοίαρχος θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι ο
υποπλοίαρχος λαμβάνει τις καθημερινές μετρήσεις
(εργασία ρουτίνας σε όλα τα πλοία με οποιοδήποτε
φορτίο) των υδροσυλλεκτών και των δεξαμενών θαλασσέρματος.
Επειδή τα φορτία των προϊόντων σιδήρου (χάλυβα) είναι σχεδόν πάντα μεγάλης πυκνότητας και
θεωρούνται φορτία νεκρού βάρους1 (deadweight
cargoes), τα πλοία που τα μεταφέρουν έχουν μεγάλη ευστάθεια και συνεπώς διατοιχισμούς με μεγάλες
κλίσεις. Το αποτέλεσμα είναι να καταπονούνται διάφορες περιοχές του σκάφους και ειδικά γύρω από τα
στόμια των κυτών και τα ανοίγματα (ανθρωποθυρίδες) επί του καταστρώματος (βλ. Παράρτημα 1). Για
να μην υπάρξει πρόβλημα στην έχμαση από τις εξωτερικές δυνάμεις που ασκούνται σ’ αυτή ή ακόμα και
αν υπάρξει πρόβλημα, ο πλοίαρχος πρέπει να κάνει
τους σωστούς χειρισμούς για να τις περιορίσει.
Κατά τη μεταφορά από το λιμάνι φορτώσεως στο
λιμάνι εκφορτώσεως θα πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να προστατευθεί το φορτίο, έτσι
ώστε να παραδοθεί στην κατάσταση που φορτώθηκε.
Η προστασία του φορτίου μεταξύ άλλων συνοψίζεται σε δύο ακόμα βασικά σημεία: (α) στον σωστό εξαερισμό και (β) στη σωστή έχμαση, η οποία αν και θα
1

έχει ελεγχθεί πριν τον απόπλου πως είναι σωστή και
σύμφωνα με το προσχέδιο, θα πρέπει να επιθεωρείται καθημερινά στο ταξίδι, αν ο καιρός το επιτρέπει.
1) Σωστός εξαερισμός: Αν το πλοίο διαθέτει φυσικό επιφανειακό εξαερισμό, θα πρέπει το φορτίο
να αερίζεται σωστά. Στην περίπτωση που διαθέτει
και σύστημα μηχανικού αερισμού, αυτό δεν πρέπει
να χρησιμοποιείται. Τα πλοία που διαθέτουν τεχνητό
εξαερισμό με αφυγραντήρα θα πρέπει να τον χρησιμοποιούν. Γενικά, στα προϊόντα χάλυβα που μεταφέρονται με πλοία τα οποία δεν διαθέτουν τεχνητό εξαερισμό, αν δεν υπάρξει έλεγχος, δημιουργείται συμπύκνωση υδρατμών που περιέχουν αλάτι και συνεπώς
οξείδωση του φορτίου με άμεση ευθύνη του πλοίου,
ειδικότερα στα ταξίδια προς τροπικά κλίματα. Η οξείδωση, εκτός από τη ζημιά που προκαλεί στο φορτίο,
μπορεί να σβήσει και τη σήμανση διαχωρισμού των
παρτίδων, όταν αυτή έχει γίνει με νερομπογιές, να
υπάρξει σύγχυση και να γίνει κάποιο λάθος σε κάποιο ενδιάμεσο λιμάνι εκφορτώσεως.
2) Σωστή έχμαση: Αν η έχμαση στους ρόλους έχει
γίνει με συρματόσχοινα (δεν συνηθίζεται), θα πρέπει
να πραγματοποιηθεί όπως αναφέρει ο Κώδικας CSS
annex 6, να επιθεωρούνται καθημερινά εν πλω και να
φερμάρονται οι εντατήρες (τανυστήρες) (turnbucles).
Τα τσέρκια προτιμώνται στην ασφάλιση των ρόλων, γιατί δεν χαλαρώνουν εύκολα. Η επιμήκυνση
(elongation) των συρματόσχοινων στην έχμαση των
ρόλων χαλυβδοταινιών (τα οποία δεν μπορεί να είναι πλήρως φερμαρισμένα) φθάνει το 20%, ενώ στα
τσέρκια το 7%. Οι σφιγκτήρες (wire grips) στα συρματόσχοινα αρχίζουν να χαλαρώνουν στα 5.500 kg, ενώ
οι συνδετήρες (ασφάλειες) (seals) στα τσέρκια αρχίζουν να χαλαρώνουν στα 7.000 kg. Τα τσέρκια επίσης
πλεονεκτούν έναντι των συρματόσχοινων γιατί:
α) Η ασφάλιση γίνεται πολύ πιο οικονομικά ως
προς τα υλικά (20-40%), τους εργάτες (30-50%) και
τον χρόνο (40-50%).
β) Η ασφάλιση γίνεται πολύ πιο γρήγορα και
αποτελεσματικά, δεν προκαλεί κούραση στους εργάτες και έτσι αποφεύγονται τα λάθη.
γ) Είναι πολύ πιο εύκολο να περάσει κάποιος τα
τσέρκια μέσα από το φορτίο απ’ ό,τι τα συρματόσχοινα και μετά να σφίξει στα συρματόσχοινα τους σφιγκτήρες και τους εντατήρες τους.

Φ
 ορτίο νεκρού βάρους: Ο μέσος Συντελεστής Στοιβασίας (ΣΣ) που δείχνει τα m3 που διαθέτει το πλοίο για έναν τόνο ωφέλιμου φορτίου ονομάζεται και Συντελεστής Φορτώσεως (ΣΦ). Αν ο ΣΦ είναι μεγαλύτερος από τον ΣΣ του φορτίου, τότε το φορτίο χαρακτηρίζεται
ως φορτίο νεκρού βάρους, δηλαδή βαρύ φορτίο που δεν καταλαμβάνει όλη τη διαθέσιμη χωρητικότητα των κυτών.
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δ) Η ασφάλιση γίνεται πιο συμπαγής και χρησιμοποιείται λιγότερη επίστρωση ξυλείας.
Στο ταξίδι όμως, αν υπάρξει χαλάρωση στα τσέρκια, δεν διορθώνεται. Γι’ αυτό θα πρέπει η έχμαση
να έχει γίνει με διπλό δέσιμο και διπλούς συνδετήρες
(seals ή clips 2x) σε κάθε δέσιμο, να επιθεωρείται τακτικά, οι επιθεωρήσεις να καταγράφονται στο ημερολόγιο, και αν είναι δυνατόν να υπάρχουν στο πλοίο
τα μέσα (τσερκομηχανή, τσέρκια και συνδετήρες),
ώστε να περασθούν νέα τσέρκια. Κάτι τέτοιο όμως
δεν συνηθίζεται, γιατί αφενός χρειάζεται εκπαιδευμένο πλήρωμα, αφετέρου δεν είναι συνηθισμένο να
παρουσιάζεται πρόβλημα στην έχμαση με μεταλλικά
τσέρκια, αρκεί να γίνονται οι ανάλογοι χειρισμοί στο
ταξίδι και να μην διατοιχίζεται το πλοίο στον καιρό.
4.4 Θερμά και ψυχρά διαμορφωμένα τεμάχια
άμεσα αποξειδωμένου σιδήρου.
Με αναγωγή σιδηρομεταλλευμάτων από την υψικάμινο (blast furnace) παράγεται ο πρωτογενής σίδηρος για χυτήριο (τηγμένος σίδηρος) (hot metal).
Στην πρώτη φάση, ο πρωτογενής σίδηρος (ενδιάμεσο
προϊόν) παίρνει σε καλούπια την αρχική του μορφή,
δηλαδή χυτά [«χελώνες» (ingots) ακατέργαστου σιδήρου] με κάποιο πρότυπο σχήμα για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά π.χ. Pig iron.
Υπάρχουν τρεις τρόποι χρησιμοποιήσεως του
πρωτογενούς σιδήρου:
α) Να παραχθεί με ειδική επεξεργασία σφυρήλατος σίδηρος (wrought iron) σε κάμινο αναδεύσεως.
Ο ακατέργαστος σίδηρος λαμβάνεται σε ρευστή κατάσταση.
β) Να παραχθεί χυτοσίδηρος (κοινώς μαντέμι)
(cast iron) σε κάμινο ανατήξεως και να χυτευτεί σε
(solidification of the liquid steel)��������
. Ο ακακαλούπια ��������������������������������������������
τέργαστος σίδηρος λαμβάνεται σε χελώνες.
γ) Να μετατραπεί σε χάλυβα (steel) στην επιθυμητή σύνθεση με στοιχεία για κράμα, μέσα σε χοάνη
(μεταλλάκτη) με εμφύσηση οξυγόνου. Ο ακατέργαστος σίδηρος λαμβάνεται σε ρευστή κατάσταση. Ο
χάλυβας χυτεύσεως ή χυτοχάλυβας χρησιμοποιείται
για απευθείας χύτευση αντικειμένων σε κατάλληλους τύπους (σε καλούπια υπό μορφή τεμαχίων) ή
σε δεύτερη φάση ο ρευστός χάλυβας προωθείται για
συνεχή χύτευση και παραγωγή ράβδων και επίπεδων πλακών (πρίσματα) ή για την παραγωγή χυτών
πλινθωμάτων.
Ο χάλυβας (κοινώς ατσάλι) είναι κράμα σιδήρου
(iron, ferrum) (Fe) σε μεγάλο ποσοστό και άνθρακα
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(carbon) (C) από 0,002 έως 2,06% κ.β.. Επίσης περιέχει μαγγάνιο (Mn) λιγότερο από 1,0% κ.β. και πολύ
μικρά ποσοστά οξυγόνου, πυριτίου, φωσφόρου, θείου κ.λπ.. Η χρήση των χαλύβων εξαρτάται από το
ποσοστό των κραμάτων. Ο χάλυβας δεν είναι ένα συγκεκριμένο υλικό αλλά μια οικογένεια από κράματα
σιδήρου (ευρύ φάσμα χαλύβων για διάφορες εφαρμογές). Ως σιδηρούχο μεταλλικό υλικό ο χάλυβας μερικές φορές αναφέρεται και ως σίδηρος, π.χ. λέμε
«προϊόντα σιδήρου» ενώ είναι προϊόντα χάλυβα.
Ο χάλυβας παράγεται και με άλλες μεθόδους:
α) Με άμεση αναγωγή σιδηρομεταλλευμάτων (δηλαδή αναγωγή σε στερεή κατάσταση) και με τη χρήση ανακυκλώσιμου φυσικού αερίου σε φρεατώδη
κάμινο όπου παράγεται ο μεταλλικός σίδηρος σε στερεή κατάσταση (Σίδηρος Άμεσης Αναγωγής – ΣΑΑ
ή άμεσα αποξειδωμένος σίδηρος ή σπογγώδης σίδηρος) (Direct Reduced Iron – DRI ή sponge iron).
Ο ΣΑΑ ή σπογγώδης σίδηρος είναι πορώδες υλικό
υψηλής καθαρότητας (έχει περίπου την ίδια περιεκτικότητα 90 – 94% σε σίδηρο με το Pig iron), ενώ
έχει αφαιρεθεί το οξυγόνο από το σιδηρομετάλλευμα
(οξείδιο του σιδήρου, δηλ. σίδηρος και οξυγόνο) σε
θερμοκρασίες κάτω του σημείου τήξεως του σιδήρου
(1.538οC). Το DRI είναι μια άριστη πρώτη ύλη για
τις ηλεκτρικές καμίνους (κλιβάνους) των μίνι χαλυβουργείων, διότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν χαμηλότερες ποιότητες χάλυβα από παλιοσίδερα για
περαιτέρω επεξεργασία ή να παράγουν υψηλότερες
ποιότητες χάλυβα.
Υπάρχουν δύο τύποι DRI:
– DRI (Α) (Hot-Moulded Briquettes – HMB ή
Hot Direct Reduced Iron – HDRI, Θερμά
����������
διαμορφωμένα τεμάχια άμεσα αποξειδωμένου σιδήρου): Σύμφωνα με τον IMSBC «είναι μεταλλικό γκρι κολλοειδές υλικό, που προέρχεται από
μια διαδικασία πύκνωσης όπου η άμεση αναγωγή σιδηρομεταλλεύματος (υλικού τροφοδοσίας)
είναι σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 650 o C
κατά τη στιγμή της χυτεύσεως και έχει πυκνότητα μεγαλύτερη από 5,0 g/cm3. Οι κόκκοι (κάτω
των 4 mm) δεν υπερβαίνουν το 5%». Το DRI
(Α) είναι πιο επικίνδυνο από το DRI (B), επειδή μπορεί να αντιδράσει με τον αέρα, με γλυκό
ή θαλασσινό νερό και να παραγάγει υδρογόνο
το οποίο είναι εύφλεκτο αέριο.
– DRI (B) (Cold-Moulded Briquetes – CMB ή
Hot-briquetted iron – HBI) (Ψυχρά διαμορφωμένα τεμάχια άμεσα αποξειδωμένου σιδήρου):
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Το HBI είναι μια συμπιεσμένη μορφή DRI. Σύμφωνα με τον IMSBC, το DRI (B) δεν πρέπει
να συγχέεται με το iron sponge spent1. «Το DRI
(B) είναι ένα μεταλλικό υλικό της διαδικασίας
παραγωγής που σχηματίζεται από την αναγωγή
(απομάκρυνση οξυγόνου) (reduction) του οξειδίου του σιδήρου σε θερμοκρασίες κάτω από το
σημείο τήξεως του σιδήρου. Οι ψυχρά μορφοποιημένες μπρικέτες θα πρέπει να ορίζονται ως
εκείνες που έχουν χυτευθεί σε μία θερμοκρασία κάτω των 650 oC ή με πυκνότητα μικρότερη
από 5,0 g/cm3». Με την ενίσχυση των φυσικών
χαρακτηριστικών του, το DRI (B) καθίσταται
ιδανικό για τον χειρισμό, τη μεταφορά με
πλοία και την αποθήκευση.
β) Με την ανάτηξη παλαιοσιδήρου σε κάμινο (κλίβανο) ηλεκτρικού τόξου.
Κατά την παρασκευή του χάλυβα η σημαντικότερη αντίδραση από μεταλλουργική σκοπιά είναι εκείνη κατά την οποία ο άνθρακας και το οξυγόνο ενώνονται και δημιουργείται αέριο που δεν είναι επιθυμητό.
Δημιουργούνται δηλαδή κατά τη στερεοποίηση μέσα
στο τήγμα του χάλυβα μικρές φυσαλίδες, εξαιτίας υπολειμμάτων οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα. Με
την αποξείδωση (deoxidation) όμως επιτυγχάνεται η
επιθυμητή χημική σύσταση του τηγμένου χάλυβα, η
οποία βελτιώνει την ποιότητά του. Η διαδικασία αποξειδώσεως αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Τελείως
αποξειδωμένος χάλυβας παράγεται:
α) με απλή αποξείδωση, η οποία επιτυγχάνεται
με την προσθήκη λίγο πριν τη χύτευση του τήγματος
ενιαίων στοιχείων (μέσων αποξειδώσεως περίπου
1%) όπως το πυρίτιο, το αργίλιο (κοινώς αλουμίνιο)
και το μαγγάνιο, και έτσι κατακρατείται χημικά το
οξυγόνο,
β) με σύνθετη αποξείδωση, δηλαδή με μείγμα
στοιχείων όπως πυρίτιο-μαγγάνιο, ασβέστιο–πυρίτιο-αργίλιο κ.λπ., και
γ) με άνθρακα σε κενό (αποξείδωση κενού ή
απαέρωση με κενό).
Στον τελείως αποξειδωμένο χάλυβα έχει αποβληθεί τελείως το οξυγόνο και το μέταλλο δεν έχει πλέον
ελαττώματα (δεν έχει φυσαλίδες αέρα). Τα ελαττώματα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις μηχανικές
ιδιότητες του χάλυβα, όπως στην καταλληλότητα χυτεύσεως (χυτευτικότητα) (castability), στην κατεργα1

σιμότητα (ή κατεργαστικότητα) (machinability) π.χ.
στο τορνίρισμα, στη σφυρηλάτηση, στη συγκόλληση
τεμαχίων. Τα πλεονεκτήματα του τελείως αποξειδωμένου χάλυβα είναι ότι δεν επηρεάζεται από την γήρανση και η συγκόλληση είναι ιδιαιτέρως καλή.
Ο χάλυβας διακρίνεται στις ακόλουθες τρεις ποιότητες:
α) Ο πλήρως καθησυχασμένος χάλυβας (τελείως
αποξειδωμένος) (killed steel), του οποίου η ομοιογενής μεταλλουργική δομή τον καθιστά κατάλληλο
για παχιά ελάσματα.
β) Ο περιθωριακός χάλυβας (rimmed steel), ο
οποίος είναι ελάχιστα αποξειδωμένος και παράγεται
συνήθως σε πάχη μέχρι 12,5 mm. Η χρήση του είναι
περιορισμένη σε δευτερεύουσες κατασκευές.
γ) Ο ημικαθησυχασμένος χάλυβας (semikilled
steel), στον οποίο προστίθεται μικρότερη ποσότητα
αποξειδωμένου στοιχείου σε σύγκριση με τον πλήρως καθησυχασμένο και είναι καλύτερης ποιότητας
από τον περιθωριακό.
Στα εργοστάσια παραγωγής χάλυβα σε δεύτερη φάση με ρευστό (λιωμένο) χάλυβα παράγουν
ημικατεργασμένα προϊόντα (διαμορφωμένα τεμάχια)
όπου:
–Μ
 ε ειδική επεξεργασία (χύτευση) παίρνει τη
μορφή χυτών μακρών προϊόντων (τεμαχίων τετραγωνικής διατομής) (χελώνες) (blooms), τα
οποία είναι μεγάλα τεμάχια πλάτους μεγαλύτερου των 20 cm και εμβαδού 230 cm2 για την
επόμενη επεξεργασία τους στα έλαστρα (θερμά
διαμορφωμένα τεμάχια αποξειδωμένου χάλυβα διαμορφώσεως),
–ή
 με σφυρηλασία παράγονται μεγάλα σφυρήλατα αντικείμενα (ψυχρά διαμορφωμένα τεμάχια αποξειδωμένου χάλυβα) και κυλινδρικές
μπιγιέτες (κορμοί),
– τ ο μεγαλύτερο μέρος όμως χυτεύεται με συνεχή χύτευση, όπου ο ρευστός χάλυβας χύνεται
συνεχώς σε υδρόψυκτο μεταλλικό καλούπι (κοκίλ). Στερεοποιείται και έλκεται συνεχώς και
ευθυγραμμίζεται σε μορφή ράβδων (μπάρες
ή μπιγιέτες) (billets), δηλαδή θερμές μπιγιέτες πλάτους 5 – 18 cm παρόμοιες με τα blooms
αλλά με μικρότερο εμβαδό από αυτά,
–ή
 ο ρευστός χάλυβας χύνεται σε πλινθώματα,
δηλαδή πλατιές (επίπεδες) πλάκες ορθογωνι-

Iron sponge spent ή iron oxide spent: Πρόκειται για άχρηστο σιδηρομετάλλευμα χρησιμοποιημένο (spent) μετά την αποξείδωση

του σιδηρομεταλλεύματος για την παραγωγή sponge iron (DRI).
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κής διατομής (steel slabs) υπό πίεση ή χύνεται
με τη μορφή blooms.
Στην τρίτη φάση σε μονάδες ελασματουργείων τα ημιτελή ή ημικατεργασμένα προϊόντα χάλυβα
(blooms, billets και slabs) διαμορφώνονται μετά από
πολλά στάδια κατεργασίας με τεχνικές εν θερμώ ή εν
ψυχρώ σε μορφές που χρησιμοποιούνται ευρέως (επιμήκη προϊόντα μορφής ή πλατιά προϊόντα π.χ. ελάσματα), (παράγρ. 4.1 και 4.2, σελ. 224 και 227).
4.5 Μ
 έτρα προστασίας προσωπικού του πλοίου.
Τα μέτρα προστασίας του προσωπικού κατά
τη φορτοεκφόρτωση προϊόντων χάλυβα είναι τα
ακόλουθα:
α) Το προσωπικό του πλοίου που εργάζεται στο
κατάστρωμα θα πρέπει να φοράει τον κατάλληλο
�����������������
ProtecΑτομικό Προστατευτικό Εξοπλισμό (Personal
tive Equipment – PPE), δηλαδή κράνος ασφαλείας,
γάντια ασφαλείας, παπούτσια ασφαλείας και φόρμα
εργασίας με μακριά μανίκια και μπουφάν με έντονο
χρώμα για την αποφυγή ατυχημάτων.
β) Δεν πρέπει να περνά ή να στέκεται κανένας
κάτω από το φορτίο που κρέμεται από τα μέσα φορτοεκφορτώσεως.
γ) Ο ΑΦ δεν πρέπει να βρίσκεται στην προβλήτα
που έρχεται το φορτίο γιατί έχουν συμβεί ατυχήματα,
αλλά να παρακολουθεί τη φόρτωση των προϊόντων
χάλυβα από το κατάστρωμα.
δ) Χωρίς την άδεια του υποπλοιάρχου κανένας
από το πλήρωμα δεν πρέπει να εισέρχεται στα κύτη
όπου εκτελούνται εργασίες φορτοεκφορτώσεως και
φυσικά δεν πρέπει να εκτελεί καμία εργασία μέσα σ’
αυτά (π.χ. επισκευές, ματσακόνισμα κ.λπ.).
Όταν αρχίσει η οξείδωση στο φορτίο είτε από το
λιμάνι φορτώσεως είτε εν πλω, το οξυγόνο θα ενώνεται με τα μόρια του χάλυβα και παράλληλα θα μειώνεται στην ατμόσφαιρα του κύτους φορτίου. Επομένως τα μέτρα προστασίας του προσωπικού
κατά τη μεταφορά προϊόντων χάλυβα θα πρέπει
να είναι τα ακόλουθα:
α) Να ελέγχεται η ατμόσφαιρα του κύτους με
οξυγονόμετρο πριν εισέλθουν σ’ αυτό ο αξιωματικός
1

και το πλήρωμα για επιθεώρηση και ρύθμιση της εχμάσεως. Η εργασία θα πρέπει να σχεδιάζεται και να
καθοδηγείται από τον υποπλοίαρχο.
β) Να φορούν ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό
όσοι θα εισέλθουν στα κύτη. Αν το οξυγόνο δεν είναι
επαρκές, σε περίπτωση που επείγει η είσοδος, θα
πρέπει να γίνεται με αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή (SCBA).
4.6 Σ
 τοιβασία και μεταφορά ανακυκλώσιμων
σιδηρούχων μετάλλων.
Ο Κώδικας IMSBC αναφέρει τα ανακυκλώσιμα σιδηρούχα μέταλλα ως «Scrap metal». Ο όρος
«Scrap» σημαίνει ανακύκλωση μετάλλων και καλύπτει μια τεράστια ποικιλία σιδηρούχων μετάλλων
(ferrous metals), τα οποία προορίζονται για ανακύκλωση. Τα σιδηρούχα μέταλλα (π.χ. χάλυβας), ανάμεσα στα υλικά που ανακυκλώνονται (π.χ. χαλκός,
νικέλιο, μόλυβδος, κασσίτερος, ψευδάργυρος) καταλαμβάνουν την πρώτη θέση (50%). Όλα τα καταναλωτικά προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί από
σίδηρο και κράματα σιδήρου, αφού εκπληρώσουν
τον κύκλο ζωής τους, πωλούνται ως παλιοσίδερα
(παλαιά μέταλλα). Γενικά τα παλιοσίδερα κατατάσσονται σε:
α) Παλιοσίδερα ανακυκλώσεως (old scrap)
κυρίως από διαλυτήρια πλοίων και οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, άλλα υλικά όπως παλαιά μοτέρ,
παλαιοί μετασχηματιστές, πυκνωτές1 κ.λπ., αλλά και
κατεργασμένα προϊόντα χάλυβα (π.χ. ελάσματα σε
ρόλους), τα οποία έχουν καταστραφεί από διάφορες
αιτίες π.χ. μεγάλη οξείδωση.
β) Ημικατεργασμένα προϊόντα που απορρίπτονται από τις μονάδες χαλυβουργείων (home
scrap)�����������������������������������������
κατά τη μεταλλουργική κατεργασία (απομετάλλωση, χύτευση, διαμόρφωση).
γ) Νέα παλιοσίδερα (new scrap) που παράγονται από απορρίμματα μετάλλου ομοειδών μονάδων
π.χ. ρετάλια, γρέζια μηχανουργείων, απορρίμματα
και υπολείμματα μετάλλων από τις πρέσες των εργοστασίων παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων,
μέταλλα σε μορφή τσιπς που προκύπτουν από δραστηριότητες κατεργασίας, βιομηχανικά παλιοσίδερα,

 ροσοχή: Τα PCB/PCT (Polychlorinated biphenyls, συνηθέστερες εμπορικές ονομασίες: clophen, askarel, phyralene κ.α.) ανήΠ
κουν στην κλάση 9 (παράγρ. 6.2, σελ. 91). Είχαν χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στο παρελθόν λόγω των μοναδικών φυσικοχημικών
τους ιδιοτήτων ως διηλεκτρικά υγρά σε μετασχηματιστές, πυκνωτές, σε συστήματα μεταφοράς θερμότητας και σε άλλες
εφαρμογές. Όμως, από το 1986 απαγορεύτηκε η κυκλοφορία τους στην αγορά, διότι διαπιστώθηκε ότι είναι καρκινογόνα τόσο για
τον άνθρωπο όσο και για τα ζώα, αλλά μεταφέρονται ακόμα με πλοία.
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ρινίσματα από τόρνους, ροκανίδια, σκόνη από τρυπάνια κ.λπ..
Οι έμποροι συγκεντρώνουν τα παλιοσίδερα σε
μεγάλες ποσότητες, τα αποθηκεύουν προσωρινά σε
υπαίθριο χώρο και στη συνέχεια τα πωλούν σε εταιρείες ανακυκλώσεως μετάλλων και σε μονάδες της
μεταλλευτικής βιομηχανίας που διαθέτουν ηλεκτρικές καμίνους τόξου και έχουν τη δυνατότητα τήξεως
των παλιοσίδερων. Τα γαλβανιζέ συγκεντρώνονται
ξεχωριστά και είναι πιο ελαφριά από τα άλλα σιδηρούχα μέταλλα παλιοσίδερων.
4.6.1 Στοιβασία παλιοσίδερων.
Τα παλιοσίδερα αποτελούν ένα από τα δευτερεύοντα φορτία που απασχολούν τις μεταφορές κυρίως
των πλοίων χύδην ξηρών φορτίων handysize και μικρών φορτηγών γενικού φορτίου (���������������
Open Hatch General Cargo – OHGC)�����������������������������
. Τα φορτία αυτά λόγω της φύσεώς τους δεν επιδέχονται φόρτωση άλλου φορτίου
από πάνω τους, διότι αφενός μεν το σχήμα τους είναι
ακανόνιστο και άρα θα είναι πολύ ανομοιόμορφη και
η επιφάνεια του φορτίου, αλλά και σαθρή η στοίβα
που θα σχηματίζουν μέσα στο κύτος, αφετέρου δε,
επειδή γενικά είναι σχετικά ελαφριά φορτία, τα κύτη
συνήθως γεμίζουν.
Ο Κώδικας IMSBC κατατάσσει το φορτίο των παλιοσίδερων στην Ομάδα C, δηλαδή στα φορτία τα
οποία ποτέ δεν υγροποιούνται (Ομάδα Α), ούτε δημιουργούν χημικό κίνδυνο (Ομάδα Β).
Τα κύτη πριν τη φόρτωση θα πρέπει να είναι καθαρά και αν υπάρχει χρόνος να γίνει έλεγχος της στεγανότητας των καλυμμάτων των κυτών με νερό (hose
test) και των διπυθμένων με υπερχείλιση με έρμα
(pressure test).
Κάθε σημείο που θα μπορούσε να υποστεί ζημιά
στο κατάστρωμα ή ακόμα και στα κύτη θα πρέπει να
προστατεύεται ανάλογα κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα κομμάτια παλιοσίδερων διαφέρουν τόσο πολύ σε μέγεθος, που
κυμαίνονται από μέγεθος αυτοκινήτου μέχρι ρινίσματα και σκόνη σιδήρου. Ο ΣΣ τους διαφέρει κατά
πολύ, αλλά κατά μέσον όρο είναι περίπου 0,976 m3/
MT. Τελευταία τα παλιοσίδερα φορτώνονται και σε
Ε/Κ των 20 ή 40 TEU.
Στις περισσότερες περιπτώσεις το φορτίο φορτώνεται με ηλεκτρομαγνήτες (magnet grabs) ή με
αρπάγες τύπου αράχνης (spider grabs) ή με ειδικές
αρπάγες συνδυασμού και των δύο (σχ. 4.6) ή ειδικά
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αν είναι σε μικρά κομμάτια, φορτώνεται με κάδους
(tubs) των 20 τόνων για να αποφεύγονται ζημιές. Οι
αρπάγες προσαρμόζονται σε γερανούς της στεριάς.
Η εκφόρτωση γίνεται με τον ίδιο τρόπο.
Κάποιες φορές με τις αρπάγες οι χειριστές των γερανών ρίχνουν το φορτίο στο κύτος από ψηλά. Αυτό
δεν επιτρέπεται. Μια πρακτική φορτώσεως που πρέπει να ακολουθείται και που συνηθίζεται είναι: Να
φορτώνονται στην αρχή τα ελαφρύτερα κομμάτια,
μέχρι να σχηματιστεί στον πυθμένα του κύτους (πανιόλο) κατά κάποιο τρόπο μία σφήνα, κατά τον διαμήκη
άξονα συμμετρίας (centerline), ή να φορτώνονται στη
μέση σχηματίζοντας μια πυραμίδα με απότομες πλαγιές. Μετά αρχίζει η φόρτωση των βαρύτερων κομματιών (όχι των μεγαλύτερων), τα οποία θα κυλάνε στα
πλάγια ή και πλώρα-πρύμα. Αν υπάρξει σωστή και
συνεχής επίβλεψη από τους αξιωματικούς του πλοίου
και προσοχή των στοιβαδόρων, ίσως και να γίνει μια
καλή φόρτωση. Επιδίωξη πρέπει να είναι η ισοκατανομή του βάρους του φορτίου στο κύτος.
Μια άλλη πρακτική θα ήταν να καλυφθεί το δάπεδο κάτω από το στόμιο του κύτους και τα hoppers
με ξυλεία επιστρώσεως, για να προστατευθούν από
κολπώσεις. Κάτι τέτοιο αποφεύγεται για οικονομία
χρόνου και χρήματος αλλά και όταν τα παλιοσίδερα
υπάρχει περίπτωση να αυτοθερμανθούν. Αυτή η πρακτική αναφέρεται συνήθως στο ναυλοσύμφωνο αλλά
και στον Κώδικα IMSBC. Αν είναι πραγματικά απαραίτητο, θα πρέπει γίνει. Αυτό θα εξαρτηθεί από τα
χαρακτηριστικά του φορτίου. Η φόρτωση θα πρέπει
να αρχίσει κατεβάζοντας το πρώτο φορτίο πολύ χαμηλά πάνω στην επίστρωση ή στο πανιόλο και, αφού

Σχ. 4.6
Αρπάγη τύπου αράχνης σε συνδυασμό με ηλεκτρομαγνήτη.
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φορτωθεί ένα στρώμα που θα αποτελέσει «μαξιλάρι»
(cushion), να συνεχιστεί η φόρτωση κανονικά.
4.6.2 Μ
 εταφορά παλιοσίδερων (προληπτικά
μέτρα).
Στη συνέχεια αναφέρονται προληπτικά μέτρα για
τη μεταφορά παλαιών παλιοσίδερων:
α) Το φορτίο θα πρέπει να φορτωθεί, να διαχωριστεί, να στοιβαχθεί και να μεταφερθεί πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στην τελευταία
έκδοση του Κώδικα IMSBC.
β) Οι λάκκοι των υδροσυλλεκτών των χώρων
φορτίου πρέπει να προστατεύονται από την είσοδο
του φορτίου. Τα πρόσωπα, τα οποία είναι δυνατόν
να εκτεθούν στη σκόνη του φορτίου, πρέπει να φορούν προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά για την προστασία των ματιών από σκόνη και μάσκες σκόνης.
γ) Το φορτίο κατά τη διάρκεια της φορτώσεως
θα πρέπει να συμπιέζεται με μπουλντόζα συχνά, όσο
αυτό είναι πρακτικά δυνατό, ώστε να μην μετατοπιστεί στο ταξίδι.
δ) Πριν τα κύτη καλυφθούν (κλειστούν και ασφαλιστούν για ταξίδι) μετά τη φόρτωση πρέπει να γίνεται μια προσεκτική οπτική επιθεώρηση των κυτών
από το κατάστρωμα για ζημιές στα ελάσματα των
πλευρών του πλοίου από αιχμηρά κομμάτια φορτίου, όσο αυτό είναι δυνατόν. Μετά το πέρας της εκφορτώσεως θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται μια
πολύ πιο προσεκτική επιθεώρηση για ζημιές μέσα
στο κύτος. Όσοι θα κατεβούν στα κύτη για επιθεώρηση ή για να τα σκουπίσουν μετά την εκφόρτωση
θα πρέπει να φορούν παπούτσια ασφαλείας και να
προσέχουν πού πατάνε, διότι το φορτίο πιθανόν να
είχε και μικρά αιχμηρά κομμάτια.
ε) Είναι επίσης απολύτως απαραίτητο να γίνει
draught survey (βλ. Παράρτημα 8) για να προσδιοριστεί το φορτίο που φορτώθηκε.
στ) Θα πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια του
ταξιδίου επιφανειακός αερισμός.
ζ) Θα πρέπει να ελεγχθεί το φορτίο που ήταν
υγρό πριν τη φόρτωση, επειδή είναι πιο πιθανό να
αυτοθερμανθεί στο ταξίδι. Να μετρείται καθημερινά
η θερμοκρασία του φορτίου στην επιφάνειά του με
τέτοιον τρόπο, ώστε να μην χρειάζεται η είσοδος στο
κύτος. Αν χρειαστεί να εισέλθει μέλος του πληρώματος στο κύτος, πρέπει να φορά SCBA. Πριν εισέλθει
μέλος του πληρώματος σε χώρους που γειτνιάζουν
με κύτος φορτίου, θα πρέπει να μετρηθεί η περιεκτικότητα σε οξυγόνο.
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η) Δεν πρέπει να έρχονται τα φορτία παλιοσίδερων σε επαφή με θαλασσινό νερό και γενικά θα πρέπει να διατηρηθούν στεγνά κατά τη μεταφορά τους.
θ) Αν η θερμοκρασία της επιφάνειας του φορτίου
φτάσει τους 80oC και δεν παρουσιάζει κανένα σημάδι πως ελαττώνεται, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος
πυρκαγιάς και πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο
εκτροπής σε κατάλληλο λιμάνι καταφυγής.
Με φορτίο παλιοσίδερα, αλλά και με όλα τα φορτία από προϊόντα σιδηρούχων μετάλλων θα πρέπει να ελέγχεται η παραλλαγή
της μαγνητικής πυξίδας και να δίδεται αυξημένη προσοχή στο θέμα
αυτό, διότι είναι πιθανόν να υπάρξει μεγάλη παρεκτροπή και φυσικά
παραλλαγή.

4.7 Κ
 ίνδυνοι κατά τη μεταφορά ανακυκλώσιμων σιδηρούχων μετάλλων.
Όταν το πλοίο ναυλωθεί για να φορτώσει παλιοσίδερα σε σκόνη από τρυπάνια, ροκανίδια, ρινίσματα τόρνου, θραύσματα από σιδηρούχα μέταλλα που
αναφέρονται στον Κώδικα IMSBC ως «FERROUS
METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS OR
CUTTINGS in a form liable to self-heating, UN NO.
2793», τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα, απαιτείται
μεγάλη προσοχή κατά τη φόρτωση και τη μεταφορά. Το φορτίο θα πρέπει να φορτωθεί σύμφωνα με
τον Κώδικα ΙMSBC, να ληφθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις και να ενημερωθεί το πλήρωμα για
τους πιθανούς κινδύνους. Αν το φορτίο δεν πληροί τις
προϋποθέσεις, ο πλοίαρχος πριν επιτρέψει τη φόρτωση θα πρέπει να λάβει οδηγίες από τους διαχειριστές/
πλοιοκτήτες. Σημειώνεται πως για να φορτωθούν τα
φορτία αυτά θα πρέπει να αναφέρονται στο Έγγραφο
Συμμορφώσεως για μεταφορά επικίνδυνων φορτίων
(Document of Compliance–special requirements for
ships carrying dangerous goods – DoC).
Όταν τα φορτία παλιοσίδερων περιέχουν σκόνη,
πρέπει να προστατευτούν τα μηχανήματα και οι χώροι ενδιαιτήσεως.
Τα παραπάνω φορτία παλιοσίδερων αναμεμιγμένα ως ένα φορτίο ή καθένα ξεχωριστά (συνήθως
συσκευασμένα) ανήκουν στην κλάση 4.2 και στην
ομάδα Β. Η σκόνη από τρυπάνια συνήθως είναι
βρεγμένη ή έχει μολυνθεί με υλικά όπως ακόρεστα λάδια, πανιά και άλλα εύφλεκτα υλικά. Όπως
αναφέρει ο Κώδικας IMSBC, αν τα φορτία αυτά
συνοδεύονται με δήλωση που υπέβαλε ο φορτωτής
πριν από τη φόρτωση και δηλώνει ότι δεν έχουν ιδιότητες αυτοθερμάνσεως όταν μεταφέρονται χύδην,
τότε δεν εφαρμόζεται το σχετικό σχέδιο του Κώδικα.
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Ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος πρέπει να έχουν
συμβουλευτεί τον Κώδικα ΙMSBC. Tα φορτία αυτά
δεν πρέπει να φορτώνονται όταν η θερμοκρασία
τους είναι πάνω από 55οC. Aν η θερμοκρασία τους
ξεπερνά τους 90οC κατά τη φόρτωση, αυτή πρέπει
να διακόπτεται μέχρι η θερμοκρασία τους να πέσει
κάτω από τους 65οC. Αν η θερμοκρασία τους δεν
είναι χαμηλότερη από 65οC, το πλοίο δεν πρέπει να
αποπλεύσει. Ακόμα και αν τα φορτία αυτά που ήδη
έχουν φορτωθεί ή που βρίσκονται ακόμα στις φορτηγίδες ή στη στεριά έχουν 65οC, αλλά παρατηρήθηκε πως η θερμοκρασία τους αυξάνεται σταδιακά, η
φόρτωση πρέπει να διακοπεί και δεν θα πρέπει να
γίνουν δεκτά προς φόρτωση. Επίσης πρέπει να ζητηθούν αμέσως συμβουλές από ειδικό του P&I club
των πλοιοκτητών.
Αν και γενικά τα φορτία παλιοσίδερων δεν υπόκεινται σε αυτόματη καύση ή έχουν χαμηλό κίνδυνο
ευφλεκτότητας, μπορεί να αυτοθερμανθούν και η
αυτοθέρμανση να οδηγήσει σε αυτανάφλεξη. Αυτό
συμβαίνει επειδή έχουν μεγάλη επιφάνεια σε σχέση
με τον όγκο τους, οπότε δημιουργείται εύκολα οξείδωση. Οι δονήσεις και οι κλυδωνισμοί του πλοίου
προκαλούν τριβή και ως εκ τούτου θέρμανση, ειδικά
αν ανάμεσα στα παλιοσίδερα υπάρχουν λάδια και
ρινίσματα ή/και σκόνη από τρυπάνια.
Τα περισσότερα φορτία παλιοσίδερων δεν είναι
ομοιόμορφα και ποικίλλουν σε σχήμα, μέγεθος,
βάρος και προέλευση. Τα μεγάλα κομμάτια έχουν
σχετικά μεγαλύτερο ΣΣ, ενώ τα μικρότερα πολύ μικρότερο, δηλαδή είναι βαρύτερα. Τα μικρά κομμάτια επομένως έχουν την τάση να κατεβούν προς τον
πυθμένα του κύτους, αφήνοντας τα μεγάλα και ακανόνιστα σε σχήμα κομμάτια να κυλήσουν στα άκρα
και στις πλευρές. Έτσι, το βάρος μέσα στο κύτος δεν
είναι κατανεμημένο σωστά, αφού το μεγαλύτερο βά-
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ρος έχει συγκεντρωθεί στο κέντρο του κύτους κάτω
από το στόμιο. Αυτό προκαλεί αδικαιολόγητη καταπόνηση στην κατασκευή του πλοίου.
Με φορτίο παλιοσίδερων δεν πρέπει να αντλούνται οι υδροσυλλέκτες των κυτών, εκτός αν αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο. Όταν αντλούνται θα πρέπει
να ελέγχεται η εξαγωγή στη θάλασσα, διότι υπάρχει πάντα η πιθανότατα να περιέχουν λάδια από το
φορτίο, επειδή τα κομμάτια που προέρχονται από
συμπιεσμένα παλιά αυτοκίνητα ή άλλα μηχανήματα
περιέχουν πολλές φορές λάδια.
Ένας ακόμα κίνδυνος είναι οι μεγάλες φυσικές
ζημιές που πιθανόν να προκαλέσουν τα παλιοσίδερα
στην κατασκευή του πλοίου, ακόμα και τα γδαρσίματα
στο χρώμα των κυτών (βλ. παράγρ. 4.7, σελ. 63).
Έχουν παρουσιαστεί προβλήματα σε φορτία παλιοσίδερων χύδην
από τη Ρωσία, ακόμα και ανάμεσα σε παλιοσίδερα μέσα σε Ε/Κ,
τα οποία επί πλέον μπορεί να είναι και ραδιενεργά. Προβλήματα
παρουσιάζονται και σε παλιοσίδερα που φορτώνονται σε άλλα κράτη και δυστυχώς έχουν γίνει θανατηφόρα ατυχήματα από οβίδες
πυροβολικού αναμεμειγμένες σε παλιοσίδερα. Οι τοπικοί πόλεμοι
αποτελούν πηγή παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων παλιοσίδερων.
Τόνοι παλιοσίδερων από στρατιωτικό υλικό (military steel) φθάνουν
στα λιμάνια και αναμειγνύονται με τα συνηθισμένα βιομηχανικά παλιοσίδερα. Έχει αποδειχθεί πως δεν είναι εύκολο για τους αξιωματικούς να αναγνωρίσουν το στρατιωτικό υλικό στους σωρούς των
παλιοσίδερων που πρόκειται να φορτωθούν στο πλοίο.
Συνήθως θα πρέπει το φορτίο να συνοδεύεται από Δηλωτικό
Ασφαλείας (Safety Declaration) και Πιστοποιητικό Ποιότητας (�����
Quality Certificate). Ο πλοίαρχος θα πρέπει να απαιτήσει την περιγραφή
και τις διαστάσεις των κομματιών που θα φορτωθούν στο πλοίο
του και να ενημερώσει τους αξιωματικούς και το πλήρωμά του για
τον τύπο του φορτίου που μπορεί να φορτωθεί και του φορτίου,
το οποίο δεν θα πρέπει να γίνει δεκτό προς φόρτωση. Θα πρέπει
κοντά στο κύτος που φορτώνει να υπάρχει άτομο του πληρώματος επί 24ώρου βάσεως και να διακόπτεται η φόρτωση όταν ένα
κομμάτι πιθανολογείται πως ανήκει σε στρατιωτικό υλικό. Σ’ αυτήν
την περίπτωση θα πρέπει να σταλεί διαμαρτυρία προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και στον λιμενάρχη που είναι υπεύθυνος για την
ασφάλεια του πλοίου και να ζητηθεί αμέσως η εκφόρτωσή του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΙΤΗΡΩΝ

5.1 Ο
 ρισμός σιτηρών, πλήρους και μη πλήρους
χώρου φορτίου.
Όσα προέβλεπε η ΔΣ SOLAS ’74 στο Κεφάλαιο
VI πριν τροποποιηθεί τον Μάιο του 1991, αναφέρονται πλέον στον Διεθνή Κώδικα για την Ασφαλή Μεταφορά Σιτηρών Χύδην (International Code for the
Safe Carriage of Grain in Bulk) ή σε συντομογραφία
Διεθνή Κώδικα Σιτηρών (International Grain Code)
εκδόσεως 1991, ο οποίος είναι υποχρεωτικός.
Ο ορισμός των σιτηρών αναφέρεται στη ΔΣ
SOLAS ’74 και στον Διεθνή Κώδικα Σιτηρών. Οι
άλλοι τρεις ορισμοί που αντιστοιχούν στους χαρακτηρισμούς του «πλήρους χώρου φορτίου» (διαμερίσματος) και του «μη πλήρους χώρου φορτίου» αναφέρονται μόνο στον Διεθνή Κώδικα Σιτηρών.
Αναλυτικά λοιπόν έχομε τους εξής ορισμούς:
α) «Ο όρος σιτηρά (grain) περιλαμβάνει το σιτάρι, τον αραβόσιτο (καλαμπόκι) (maize, corn), τη
βρώμη, τη σίκαλη, το κριθάρι, το ρύζι (άγριο, καφέ
ή χρωματιστό), τα όσπρια (οσπριοειδή π.χ. φακές,
φασόλια κ.λπ.), τους σπόρους (π.χ. λούπινα, κανόλα

κ.λπ.) καθώς και τις επεξεργασμένες μορφές αυτών,
η συμπεριφορά1 των οποίων είναι παρόμοια μ’ αυτή
των σιτηρών στη φυσική τους κατάσταση».
Σιτηρά (δημητριακά ή γεννήματα) επίσης είναι τα ανάμεικτα σιτηρά (mixed grain) και άλλα γεννήματα όπως split vetch, whole vetch,
grain sorghum (ονομάζεται και milo), hull-less barley, τα διάφορα είδη
του σιταριού όπως: emmer (ονομάζεται και farro ή hulled wheat),
einkorn wheat, Polish wheat, spelt-wheat, poulard wheat, club wheat,
durum wheat, timopheevi wheat, cultivated buckwheat, bulgur κ.λπ.,
επίσης τα millet, peanuts, οι ελαιούχοι σπόροι (ελαιώδη δημητριακά) π.χ. οι ελαιούχοι σπόροι σόγιας (soybeans/soya beans που είναι
από τα κυριότερα φορτία σε μεταφερόμενες ποσότητες), ο ηλίανθος
κ.λπ.. Τα σπασμένα ή θρυμματισμένα σιτηρά έχουν την ίδια συμπεριφορά με τα σιτηρά στη φυσική τους κατάσταση και συμπεριλαμβάνονται στα σιτηρά.
Επεξεργασμένες μορφές σιτηρών των οποίων η συμπεριφορά
δεν είναι παρόμοια με αυτή των σιτηρών είναι π.χ.: (α) οι αλεσμένοι καρποί των δημητριακών (γεννημάτων), όπως το σιτάλευρο, το
σογιάλευρο (Soya mills, συνηθισμένο φορτίο των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων), (β) τα συσσωματώματα (pellets) γενικά
(που είναι κυλινδρικά κομματάκια ή σβώλοι από φλοίδες σιτηρών και
εσπεριδοειδών) που είναι ζωοτροφές όπως Soya pellets, citric pellets
κ.λπ., (γ) οι πίτες (βλ. παράγρ. 7.1, σελ. 103), η ελαιοψίχα (π.χ. κουκούτσια ελιάς μετά τη σύνθλιψη) και το πυρηνόξυλο.

β) «Ο όρος πλήρες διαμέρισμα, διευθετημένο2 (filled compartment, trimmed) [σχ. 5.1(α)] ανα-

1

Η συμπεριφορά των σιτηρών συνίσταται στα εξής: α) Στα ελευθέρως μετακινούμενα φορτία (free flowing), τα οποία υπόκεινται σε
μετακίνηση όπως τα υγρά σε συνθήκες θαλασσοταραχής, όταν υπάρχει ελεύθερη επιφάνεια. β) Στα φορτία που με τις κινήσεις του
πλοίου κατά τη διάρκεια του ταξιδίου «κάθονται» (χωνεύουν) (settle down), δηλ. όταν δεν έχει γίνει ιδιαίτερη διευθέτηση (με μηχανικό τρόπο ή με εργάτες) το ύψος του φορτίου στο κύτος θα μειωθεί, και απ’ το άνω χείλος του κουβουσιού που ήταν με το πέρας της
φορτώσεως θα βρεθεί στο ταξίδι περίπου 5% – 6% κάτω, κοντά στο ύψος του καταστρώματος (deck level). Σε πλοία με υποφράγματα
το «κάθισμα» (sinkage, settling) μπορεί να φθάσει και 10%.
2
Η φόρτωση των σιτηρών γίνεται συνήθως με απλό σωλήνα/αγωγό ροής σιτηρών (spout) [σχ. 5.1(β)]. Στα ημιπλήρη κύτη είναι απαραίτητο να γίνεται διευθέτηση (χαπιάρισμα) του φορτίου σιτηρών με το spout, όσο αυτό είναι δυνατόν. Αλλά στα πλήρη κύτη όπου
πρέπει να είναι διευθετημένα για λόγους ευστάθειας η διευθέτηση με spout σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι αρκετή, οπότε απαιτείται
ιδιαίτερη διευθέτηση. Σε ένα πλήρες αδιευθέτητο κύτος, όσο προσεκτικά και αν έχει γίνει η στοιβασία, θα έχει μείνει κάποιος κενός
χώρος πλώρα και πρύμα απ’ το στόμιο του κύτους κάτω από το κατάστρωμα και ίσως και στις πλευρές δεξιά και αριστερά. Αυτός ο
κενός χώρος έχει προβλεφθεί και υπολογισθεί στη μελέτη ευστάθειας, και αν το αποτέλεσμα του υπολογισμού πληροί τα κριτήρια της
ευστάθειας, δεν θα χρειαστεί καμία διευθέτηση. Η ιδιαίτερη διευθέτηση του φορτίου πραγματοποιείται: (α) με ειδικό μηχάνημα [σχ.
5.1(α)] που όταν φορτώνει, περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα, ενώ παράλληλα διευθετεί το φορτίο εκσφενδονίζοντάς το σε όλα τα
σημεία κάτω από το κατάστρωμα που δεν θα μπορούσε να φθάσει με spout, και (β) με φτυάρισμα. Σ’ αυτήν την περίπτωση αρχικά
το φορτίο στοιβάζεται με προσοχή μέχρι να φανεί πως έχει πληρωθεί όλος ο χώρος κάτω απ’ το κατάστρωμα διά μέσου των οπών
(bleeders) που υπάρχουν στα κουβούσια, και ο χώρος του κουβουσιού μέχρι τα χείλη των τοιχωμάτων του στομίου. Η φόρτωση-διευθέτηση συνεχίζεται από τις καθόδους και από άλλα τροφοδοτικά στόμια ή οπές, αν υπάρχουν, που οδηγούν στο κύτος. Στη συνέχεια οι
εργάτες φτυαρίζουν το φορτίο όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά μέχρι να μην «τραβάει» άλλο, προκειμένου να θεωρηθεί το κύτος πλήρες
απ’ τον πλοίαρχο, τους εργάτες και τον επιθεωρητή που πρέπει να είναι παρών στο κομπλετάρισμα των κυτών.
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φέρεται σε οποιονδήποτε χώρο φορτίου στον οποίο,
μετά τη φόρτωση και διευθέτηση που απαιτείται από
την Α 10.21 τα χύδην σιτηρά βρίσκονται στην ανώτερη
δυνατή στάθμη τους».
γ) «Ο όρος πλήρες διαμέρισμα, αδιευθέτητο
(filled compartment, untrimmed) [σχ. 5.1(β)] αναφέρεται σε χώρο φορτίου που είναι πλήρης έως τον
μέγιστο δυνατό βαθμό στον χώρο του στομίου κύτους,
αλλά ο οποίος δεν έχει διευθετηθεί εκτός της περιφέρειας του στομίου κύτους είτε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Α 10.3.12 για όλα τα πλοία, είτε της
Α 10.3.2 3 για ειδικά διαμορφωμένα διαμερίσματα»
(αυτοδιευθετούμενα).
δ) «Ο όρος μερικώς πλήρες διαμέρισμα»
(partly filled compartment, slack) αναφέρεται σε
οποιονδήποτε χώρο φορτίου, όπου το χύδην σιτοφορτίο δεν έχει φορτωθεί με τον τρόπο που περιγράφεται
στους παραπάνω ορισμούς».

(α)

5.2 Τ
 ύποι κατασκευών διαφραγμάτων για τη
μείωση της μετακινήσεως των σιτηρών.
Τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων (bulk
carriers) είναι κατασκευασμένα με τέτοιον τρόπο,
ώστε η φόρτωση σιτηρών σ’ αυτά να πληροί τις
απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα Σιτηρών που αφορούν στην ευστάθεια. Επί πλέον τα πλοία αυτά δεν
βασίζονται στα Μέσα Ασφαλίσεως, τροφοδοτικά και
διαφράγματα, για να εμποδίσουν την εγκάρσια μετακίνηση του σιτοφορτίου στο ταξίδι. Πλοίο μεταφοράς
χύδην ξηρών φορτίων φορτωμένο σιτηρά, σύμφωνα
με εγκεκριμένη μελέτη, έχει στη διάθεσή του Εγχειρίδιο τυπικών καταστάσεων φορτώσεως που απαιτεί ο
ισχύων κανονισμός του Διεθνούς Κώδικα Σιτηρών.
Σ’ αυτό παρέχονται οδηγίες για το πώς το πλοίο έχει
τη δυνατότητα να ταξιδεύει με ένα ή και με δύο κύτη

(β)

Σχ. 5.1
(α) Φόρτωση σιτηρών με ειδικό μηχάνημα για «πλήρες
διαμέρισμα, διευθετημένο». (β) Φόρτωση σιτηρών με
spout για «πλήρες διαμέρισμα αδιευθέτητο».

ημιπλήρη. Έτσι με τον υπολογισμό δυναμικής ευστάθειας ο πλοίαρχος μπορεί να αποδείξει πως το πλοίο
του έχει την απαραίτητη ευστάθεια σε όλα τα στάδια
του ταξιδίου. Αν βέβαια τα ημιπλήρη κύτη είναι πάνω

1

Η παράγραφος Α.10.2. αναφέρει πως σε κάθε πλήρες διαμέρισμα διευθετημένο, το χύδην σιτοφορτίο θα είναι διευθετημένο κατά
τέτοιον τρόπο, ώστε να έχει γεμίσει όλους τους χώρους κάτω από το κατάστρωμα και τα καλύμματα των κυτών στο μέγιστο δυνατόν.
2
Η παράγραφος Α.10.3.1. αναφέρει πως η αρχή της σημαίας που έχει εκδώσει το «Document of Authorization» με βάση τον κανονισμό Β.6. που παρέχει τις προϋποθέσεις, μπορεί να εξαιρέσει το πλοίο από την υποχρέωση διευθετήσεως. Αυτό μπορεί να συμβεί
όταν η γεωμετρία των κενών χώρων κάτω από το κατάστρωμα έχει ως αποτέλεσμα να μην αφήνει το φορτίο να κινηθεί ελεύθερα μέσα
στο διαμέρισμα, το οποίο μπορεί να διαθέτει τροφοδοτικά στόμια ή καταστρώματα με οπές ή άλλα παρόμοια μέσα που έχουν ληφθεί
υπόψη στον υπολογισμό του βάθους των παραμενόντων κενών χώρων.
3
Η παράγραφος Α.10.3.2. αναφέρει πως το διαμέρισμα είναι «ειδικά διαμορφωμένο» όπως προσδιορίζεται από την παράγραφο
Α.2.7. όταν σ’ αυτό επιτυγχάνεται στο πρωραίο και στο πρυμναίο τμήμα του ειδική διευθέτηση. Επίσς η παράγραφος Α.2.7. αναφέρει
πως με τον όρο «ειδικά διαμορφωμένο διαμέρισμα» θεωρείται ο χώρος φορτίου που είναι κατασκευασμένος με τουλάχιστον δύο κατακόρυφα ή κεκλιμένα, διαμήκη, σιτοστεγή διαφράγματα, τα οποία είτε αποτελούν την προέκταση των διαμηκών δοκών των πλευρών
του στομίου κύτους είτε είναι τοποθετημένα έτσι, ώστε να περιορίζουν την επίδραση κάθε εγκάρσιας μετακινήσεως του σιτηρού. Αν τα
διαφράγματα είναι κεκλιμένα, πρέπει να έχουν κλίση όχι μικρότερη των 30° ως προς το οριζόντιο. Τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών
φορτίων έχουν αυτήν την κατασκευή που είναι κατάλληλη για τη μεταφορά των εν λόγω αγροτικών προϊόντων.
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από δύο (σχεδόν απίθανο να συμβεί, αφού πριν κλείσει η ναύλωση έχει ελεγχθεί), τότε μάλλον θα χρειαστεί κάποια ασφάλιση του φορτίου.
Στα παλαιότερα πλοία γενικού φορτίου για τη
φόρτωση χύδην σιτηρών, έπρεπε να ληφθούν όλα
τα αναγκαία και εύλογα μέτρα, ώστε να αποτραπεί
η μετακίνηση του σιτοφορτίου. Το πλοίο έπρεπε να
πληροί τα κριτήρια της στατικής ευστάθειας, τα οποία
οι ναυπηγοί χρησιμοποιούσαν για πολλές δεκαετίες
στον σχεδιασμό νέων πλοίων. Τα μέτρα για να αποτραπεί η μετακίνηση του σιτοφορτίου συνιστούσαν
προσωρινές επεμβάσεις, για παράδειγμα κατασκευή
τροφοδοτικών παραφραγμάτων στο υπόφραγμα. Τα
πλοία που είχαν ναυλωθεί για να φορτώσουν πλήρες
φορτίο χύδην σιτηρών, θα έπρεπε με την άφιξη στο
λιμάνι φορτώσεως να είναι έτοιμα από κάθε άποψη.
Έπρεπε δηλαδή να είναι καθαροί, στεγνοί και έτοιμοι να δεχθούν το φορτίο των σιτηρών όχι μόνο οι
χώροι φορτίου, αλλά και οι μπουλμέδες. Έπρεπε να
αποκτηθεί πιστοποιητικό από επιθεωρητή για τη σωστή κατασκευή και καταλληλότητα των μπουλμέδων,
όπως βέβαια και για καθαρά κύτη φορτίου, ώστε να
μπορέσει ο πλοίαρχος να επιδώσει στους ναυλωτές
ή στους πράκτορές τους την επιστολή ετοιμότητας
προς φόρτωση.
Κάποιο πλοίο γενικού φορτίου σήμερα πιθανόν
να μην πληροί τα κριτήρια άθικτης δυναμικής ευστάθειας του Κώδικα για την άθικτη Ευστάθεια (2008 IS
Code). Σ’ αυτήν την περίπτωση μπορεί με επεμβάσεις που έχουν προβλεφθεί από τον ναυπηγό ή άλλες
προσωρινές επεμβάσεις που προβλέπει ο Διεθνής
Κώδικας Σιτηρών και για τις οποίες δίνει τις σχετικές
οδηγίες, να περιορίσει την ελεύθερη επιφάνεια του
σιτοφορτίου με παραφράγματα/διαφράγματα. Αυτά
αποτρέπουν τη μετακίνηση του σιτοφορτίου κατά την
πλήρη διάσταση του πλάτους του κύτους, ώστε να
βελτιωθεί η ευστάθειά του. Αν το πλοίο δεν διαθέτει τα υλικά, η προσωρινή κατασκευή θα κοστίσει σε
χρόνο και χρήμα. Σχεδόν ποτέ δεν χρησιμοποιείται
η προσωρινή κατασκευή, αφού σήμερα υπάρχουν
τα bulk carriers.
Τα σχέδια και οι λεπτομέρειες των κατασκευών για
τα σιτηρά (grain fittings) περιέχονται στην εγκεκριμένη μελέτη του κάθε πλοίου γενικού φορτίου (κοινά
φορτηγά πλοία), η οποία συμφωνεί με τις οδηγίες
που δίνει ο Διεθνής Κώδικας Σιτηρών για τον κάθε
τύπο.
Στη συνέχεια περιγράφονται οι διάφοροι τύποι
κατασκευών:
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α) Προσωρινά ξύλινα τροφοδοτικά παραφράγματα (μπουλμέδες, ξύλινα κουτιά) (wooden
feeders, bins and bulkheads): Τα τροφοδοτικά παραφράγματα είναι απαραίτητα στα πλοία με υποφράγματα, επειδή τα σιτηρά «κάθονται» στο ταξίδι
σε ποσοστό 5% και αυτό μπορεί να φτάσει το 10%.
Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι γερή και
καλής ποιότητας και κατάλληλη γι’ αυτόν τον σκοπό. Οι πραγματικές διαστάσεις θα είναι σύμφωνες
με τις προδιαγραφές που δίνει ο κώδικας ως προς
την αντοχή των υλικών που χρησιμοποιούνται, και
με τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν
δεν χρησιμοποιηθεί ξυλεία. Επί πλέον, θα πρέπει να
είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές για τους ορθοστάτες (μπουντέλια) που πιθανόν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή, με τα σύνθετα τμήματα και με
τα παραφράγματα που δεν καλύπτουν όλο το βάθος
του χώρου φορτίου.
β) Προσωρινά ξύλινα διαφράγματα κυτών
(shifting boards): Τα διαφράγματα κυτών είναι απαραίτητα στα πλοία με υποφράγματα πρωτίστως για
να αποτρέψουν το σιτοφορτίο από τη μετακίνησή
του. Αυτό θα συμβεί μειώνοντας το πλάτος της ελεύθερης επιφάνειας του σιτοφορτίου, ώστε να μειωθεί
και η ογκομετρική ροπή κλίσεως ή να μειωθεί το βάθος του φορτίου που απαιτείται για την ασφάλιση
της επιφάνειας του σιτηρού. Ο κώδικας προσδιορίζει το πάχος των διαφραγμάτων, το οποίο θα πρέπει
να είναι τουλάχιστον 50 mm, και εξαρτάται από το
μέγιστο μήκος μεταξύ των υποστηριγμάτων (δίδει
και σχετικό πίνακα). Τα προσωρινά ξύλινα διαφράγματα κυτών θα πρέπει να είναι σιτοστεγή, είτε το
φορτίο φορτώνεται και από τις δύο πλευρές είτε από
τη μια. Ο κώδικας δίνει τη μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο στηριγμάτων (οριζόντιων δοκών) διαφόρων
παχών, και τις προδιαγραφές για τους εντατήρες και
τα συρματόσχοινα που οριζόντια τοποθετημένα θα
υποστηρίζουν την κατασκευή των διαφραγμάτων.
Δίνει επίσης οδηγίες για τους ορθοστάτες που πιθανόν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή και για τα
ξύλινα στηρίγματα. Παρέχει επίσης πίνακες, με τους
οποίους μπορεί να υπολογισθεί το φορτίο (δύναμη)
σε νιούτον (newton-Ν) ανά μέτρο μήκους αυτών και
οδηγίες για τον προσδιορισμό του πάχους των διαφραγμάτων κατά το εγκάρσιο και κατά το διάμηκες.
Επίσης σε μερικά πλοία γενικού φορτίου υπάρχουν εκ κατασκευής μόνιμα χαλύβδινα διαφράγματα
κατά το διάμηκες, τα οποία εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό με τα προσωρινά διαφράγματα κατά το διάμηκες.
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Επίσης μπορεί να έχουν προβλεφθεί από τον ναυπηγό εγκάρσια διαφράγματα1.
5.3 Μέσα ασφαλίσεως φορτίου.
Το σιτοφορτίο που φορτώνεται σε κοινά φορτηγά
πλοία, κυρίως όταν είναι ελαφρύ και δεν καλύπτει
όλη την χωρητικότητα των κυτών ή ακόμα και αν
φαινομενικά την καλύπτει και δεν πληροί τις συνθήκες ευστάθειας που απαιτούνται, θα χρειαστεί πριν
τον απόπλου να ασφαλισθεί. Η ασφάλιση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ορισμένα Μέσα Ασφαλίσεως, ώστε να μειωθούν ή και να μηδενιστούν
οι ογκομετρικές ροπές κλίσεως, η γωνία εγκάρσιας
κλίσεως (θ) και η απομένουσα ελεύθερη επιφάνεια
να βρεθεί εντός των επιτρεπομένων ορίων. Τα Μέσα
Ασφαλίσεως που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να
καθορίζονται με λεπτομέρειες από την εγκεκριμένη
μελέτη σιτηρών που διαθέτει το κάθε πλοίο.
Ο Διεθνής Κώδικας Σιτηρών δέχεται τα παρακάτω μέσα ασφαλίσεως φορτίου:
α) Τροφοδοτικά και παραφράγματα.
β) Λεκάνες (απαγορεύονται αν το φορτίο είναι
λιναρόσπορος2 ή άλλα παρόμοια φορτία που έχουν
τις ίδιες ιδιότητες).
γ) Δεματοποίηση.
δ) Στοιβασία με σακιά πάνω από το χύδην φορτίο.
ε) Ασφάλιση με έχμαση.
στ) Ασφάλιση με δίχτυ από συρματόσχοινο [(σ’
αυτήν την τεχνική δεν χρειάζεται καμία οδηγία ή καταχώριση στο Εγχειρίδιο για τη φόρτωση σιτηρών
(Grain Loading Manual)].

Στη συνέχεια δίνεται συνοπτική περιγραφή των
μέσων ασφαλίσεως φορτίου:
α) Τροφοδοτικά και παραφράγματα (μπουλμέδες): οι μπουλμέδες είναι ξύλινα κουτιά, ανοικτά
στον πάτο, τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με
τις προδιαγραφές που δίνει ο κώδικας (παράγρ. 5.2,
σελ. 239) κάτω από το στόμιο του κύτους του πλοίου
όταν πρόκειται να μεταφέρει χύδην σιτηρά. Το φορτίο φορτώνεται στο κύτος από το κουτί το οποίο και
γεμίζει. Το κουτί τροφοδοτεί το κύτος με το σιτοφορτίο καθώς αυτό κατακάθεται κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, για να το προστατεύσει από τη μετακίνηση.
Οι δύο παρακάτω μέθοδοι (λεκάνες και δεματοποίηση) χρησιμοποιούνται σε πλήρη διαμερίσματα
διευθετημένα στο στόμιο του κύτους (hatch square)
ή του υποφράγματος.
β) Λεκάνες (saucers): Η μέθοδος αυτή για να
εφαρμοστεί πρέπει να προβλέπεται στο Εγχειρίδιο
για τη φόρτωση σιτηρών������������������������
�����������������������
του πλοίου και δεν αφορά σε πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων. Στα
στόμια των υποφραγμάτων κατασκευάζεται η λεκάνη αντί για διάφραγμα, που εμποδίζει τη μετακίνηση
του σιτοφορτίου κατά το εγκάρσιο και το υπόφραγμα
παραμένει κενό. Προϋπόθεση είναι να υπάρχουν συνεχόμενα της λεκάνης διαμήκη διαφράγματα πλώρα
και πρύμα από το στόμιο, τα οποία να πληρούν τις
απαιτήσεις του κώδικα. Το σχήμα 5.3α (εγκάρσια
τομή) παρουσιάζει την κατάσταση του φορτίου σε
κατάμπαρο κύτους μετά από μετακίνηση στο ταξίδι. Η κατασκευή λεκάνης πραγματοποιείται μετά τη
διευθέτηση του φορτίου και στη συνέχεια το στόμιο
κλείνει. Πάντως το φορτίο δεν μετακινείται καθ’ όλο

1

 ε ορισμένα μικρά φορτηγά πλοία που έχουν ένα μόνο μακρύ κύτος περί τα 50 m μήκος έχει προβλεφθεί εκ κατασκευής να διαχωΣ
ρίζεται το κύτος εγκάρσια με δύο μετακινούμενα διαφράγματα (φρακτές σιτηρών) (grain bulkheads) όταν πρόκειται να φορτώσει
σιτηρά. Οι φρακτές μεταφέρονται ανάλογα και χωρίζουν το μοναδικό κύτος του πλοίου σε τρία μικρότερα διαμερίσματα-κύτη, προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανότητα να μείνει το μοναδικό κύτος ημιπλήρες. Διαχωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το φορτίο, δίδεται
και η δυνατότητα να παραμείνει ένα πιο μικρό κύτος που διαμορφώθηκε μετά τον διαχωρισμό ημιπλήρες, π.χ. το κύτος Νο 1 και έτσι
(α) να μειωθεί η ογκομετρική ροπή και (β) να ρυθμιστεί η διαγωγή του πλοίου ανάλογα. Όταν τα μετακινούμενα διαφράγματα δεν
χρησιμοποιούνται, στοιβάζονται στο πρυμναίο μέρος του κύτους.
2
Φορτίο λιναρόσπορου: Από όλους τους ελαιούχους σπόρους, ο λιναρόσπορος είναι το φορτίο που μετακινείται πιο εύκολα. Επίσης
η υποβάθμιση της ποιότητάς του συμβαίνει ειδικότερα όταν περιέχει υπερβολική υγρασία και όταν το προϊόν είναι υπερβολικά θερμό.
Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να αναγνωρισθούν από τον αποχρωματισμό του σπόρου και την οσμή μούχλας. Η πιο ευνοϊκή
στιγμή για φόρτωση και μεταφορά του είναι αμέσως μετά τη συγκομιδή. Σε υγρές καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι), το φορτίο πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία, δεδομένου ότι μπορεί να μουχλιάσει, να αλλοιωθεί και να αυτοθερμανθεί, ως αποτέλεσμα
της αυξημένης «αναπνευστικής του δραστηριότητας». Συνεπώς, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα κατά τη μεταφορά του ως
χύδην φορτίου. Ο λιναρόσπορος χρειάζεται συγκεκριμένη θερμοκρασία, υγρασία/συνθήκες υγρασίας και αερισμού. Δεν θα πρέπει η
θερμοκρασία του φορτίου να διατηρηθεί πάνω από 30°C, γιατί ενισχύει την αναπνοή του φορτίου και μπορεί να προκαλέσει αυτοθέρμανση. Το φορτίο θα πρέπει να στοιβάζεται μακριά από πηγές θερμότητας και έτσι, ώστε να είναι ελεύθερο να αποβάλει υδρατμούς
και θερμότητα με κατάλληλα μέτρα εξαερισμού. Ο ρυθμός ανανεώσεως του αέρα κατά τον εξαερισμό πρέπει να είναι τουλάχιστον 10
αλλαγών ανά ώρα. Απαγορεύεται επομένως ο λιναρόσπορος να χρησιμοποιηθεί σε λεκάνες.
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το πλάτος και αυτό δείχνει την αποτελεσματικότητα
της λεκάνης.
Το βάθος της λεκάνης, μετρούμενο από τη βάση
της έως τη γραμμή του καταστρώματος π.χ. του υποφράγματος, πρέπει να είναι: Για πλοία πλάτους εσωτερικά των ελασμάτων έως 9,1 m, όχι λιγότερο από
1,2 m. Για πλοία πλάτους εσωτερικά των ελασμάτων
από 18,3 m και πάνω, όχι λιγότερο από 1,8 m. Για
πλοία πλάτους εσωτερικά των ελασμάτων μεταξύ
9,1 m και 18,3 m, το ελάχιστο βάθος της λεκάνης
πρέπει να υπολογίζεται με παρεμβολή.
Αν η λεκάνη κατασκευαστεί κάτω από το κουβούσι, η κορυφή της λεκάνης πρέπει να σχηματίζεται
από την κατασκευή που βρίσκεται κάτω από το κατάστρωμα στην περιοχή του στομίου του κύτους, π.χ.
στις πλευρικές σταθμίδες ή τοιχώματα του στομίου
(μαγουλοπόρτια) και στα εγκάρσια ζυγά του στομίου
κύτους (μετζανιά)1, αν είναι στη θέση τους. Η λεκάνη
(κοιλότητα), στην οποία έχει τοποθετηθεί μουσαμάς
ή ισοδύναμό του, πρέπει να είναι πλήρης με σακιασμένο φορτίο ή άλλο κατάλληλο φορτίο, αλλά και
το στόμιο πάνω απ’ αυτήν πρέπει να είναι απολύτως
πλήρες. Η λεκάνη πρέπει να εφαρμόζει επί των κατασκευαστικών μελών, έτσι ώστε να εφάπτεται σφικτά μ’ αυτά σε βάθος ίσο με ή μεγαλύτερο των 1,8 m.
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη κατασκευή που να παρέχει τέτοια επιφάνεια επαφής, θα κατασκευάζονται
προσωρινά διαφράγματα (shifting boards) αριστερά
και δεξιά στερεωμένα με συρματόσχοινο, αλυσίδα ή
διπλά τσέρκια, όπως καθορίζεται στον κώδικα και σε
διαστήματα μεταξύ τους όχι μεγαλύτερα των 2,4 m.
γ) Δεματοποίηση (bundling of bulk grain):
Πρόκειται για μια ξεχωριστή εναλλακτική μέθοδο λεκάνης για τον περιορισμό των ογκομετρικών ροπών,
η οποία εφαρμόζεται αντί για την κατασκευή της
λεκάνης που αναφέρθηκε παραπάνω, και είναι πιο
απλή και οικονομική. Αντί της πληρώσεως της λεκάνης σ’ ένα «πλήρες διαμέρισμα διευθετημένο» με σακιασμένο φορτίο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεμάτι
(bundle) από υλικό εγκεκριμένο από την Αρχή με
ανάλογη αντοχή (π.χ. μουσαμάς) γεμάτο από το ίδιο
συνήθως φορτίο χύδην. Αυτό θα τοποθετηθεί στο
στόμιο, θα σταθεροποιηθεί με την επαφή του στην
κατασκευή του στομίου και θα ασφαλισθεί όπως ορίζει ο κώδικας. Οι διαστάσεις είναι οι ίδιες όπως στη
λεκάνη και η ασφάλιση (έχματα και επίστρωση ξυ1

Λεκάνη

Σχ. 5.3α
Λεκάνη στην οποία έχει μειωθεί η δυνατότητα
μεγαλύτερης μετατοπίσεως φορτίου.

λείας) είναι ανάλογη με την αντοχή του μουσαμά σε
newton (N), όπως ορίζεται από τον κώδικα.
δ) Στοιβασία με σακιά πάνω από το χύδην
φορτίο (overstowing arrangement): Όταν χρησιμοποιείται σακιασμένο φορτίο ή άλλο κατάλληλο
φορτίο για τον σκοπό της ασφαλίσεως των μερικώς
διευθετημένων διαμερισμάτων φορτίου, η ελεύθερη επιφάνεια του χύδην σιτοφορτίου θα πρέπει να
ισοπεδωθεί. Στη συνέχεια θα πρέπει να καλυφθεί με
ύφασμα διαχωρισμού ή ισοδύναμο ή να κατασκευαστεί κατάλληλη πλατφόρμα. Μια τέτοια πλατφόρμα
θα αποτελείται από μια φέρουσα κατασκευή από σανίδες (ξυλεία επιστρώσεως) σε αποστάσεις μεταξύ
τους όχι μεγαλύτερες από 1,2 m και πάνω απ’ αυτές
σανίδες 25 mm σε αποστάσεις μεταξύ τους όχι πάνω
από 100 mm. Οι πλατφόρμες μπορούν να κατασκευαστούν και από άλλο ισοδύναμο υλικό που να το
εγκρίνει η Αρχή. Πάνω στην πλατφόρμα ή στο ύφασμα διαχωρισμού θα στοιβαχθεί σφιχτά σακιασμένο
φορτίο από το ίδιο χύδην φορτίο σε ύψος όχι μικρότερο από το 1/16 του μέγιστου μήκους της ελεύθερης
επιφάνειας του σιτοφορτίου ή 1,2 m, όποιο από τα
δύο είναι μεγαλύτερο. Τα σακιά θα είναι γερά χωρίς τρύπες, πλήρους φορτίου και γερά ραμμένα. Αντί
για σακιασμένο φορτίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
κατάλληλο φορτίο που να δημιουργεί την ίδια πίεση όπως αυτή που δημιουργούν τα σακιά με το ύψος
που αναφέρεται παραπάνω π.χ. πακέτα με σχετικά
βαρύ φορτίο.
ε) Ασφάλιση με έχμαση (strapping or lashing): Είναι γνωστό πως ένα ημιπλήρες κύτος με
σιτοφορτίο έχει μεγαλύτερη ανατρεπτική ροπή [Βά-

Ελάχιστα πλοία έχουν σήμερα ξύλινα καλύμματα κυτών (μπουκαπόρτες) που στηρίζονται στα μετζανιά.
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ρος ⋅ απόσταση (w ⋅ d)] και αυτό συμβαίνει επειδή τα
ημιπλήρη κύτη έχουν μεγάλο κενό όγκο πάνω απ’
την επιφάνεια του φορτίου, στον οποίο το σιτοφορτίο μπορεί να μετακινηθεί.
Ο Κώδικας υποθέτει πως μπορεί η γωνία που θα
σχηματίσει το φορτίο με το οριζόντιο επίπεδο (γωνία
μετακινήσεως) να φθάσει τις 25ο αντί των 15ο που
ισχύει για ένα πλήρες κύτος. Συνεπώς, θα μπορούσε
να γίνει μια αξιόλογη μείωση της συνολικής ανατρεπτικής ροπής, αν στο συγκεκριμένο κύτος αποκλειόταν η πιθανότητα μετακινήσεως του σιτοφορτίου και
μηδενιζόταν η δική του ανατρεπτική ροπή. Αυτό θα
μπορούσε να επιτευχθεί με μια κατασκευή που θα
κόστιζε ακριβά και η οποία θα κάλυπτε πλήρως την
ελεύθερη επιφάνεια του σιτοφορτίου και επομένως
θα εμπόδιζε τη μετακίνηση που θα μπορούσε να
συμβεί εν πλω με τους διατοιχισμούς του πλοίου. Η
κατασκευή αυτή δεν θα χρειαζόταν καμμία οδηγία ή
καταχώριση στο Εγχειρίδιο για τη φόρτωση σιτηρών
του πλοίου. (Λεπτομέρειες δίδονται στην παράγραφο του κώδικα Α.17 – Strapping or Lashing).
Αρχικά το σιτοφορτίο θα πρέπει να ισοπεδωθεί
καλά, αλλά ταυτόχρονα να σχηματίζει μια πολύ ελαφρά καμπύλωση με τα κυρτά προς τα πάνω σε μια
διαμήκη γραμμή πλώρα πρύμα στην επιφάνεια του
φορτίου. Στη συνέχεια, θα πρέπει να καλυφθεί με
λινάτσα προστασίας ή άλλο ανθεκτικό υλικό διαχωρισμού π.χ. μουσαμά.
Αν το φύλλο του υλικού δεν έχει τις κατάλληλες
διαστάσεις για να καλύψει όλη την επιφάνεια, τα
μικρότερα φύλλα που θα χρησιμοποιηθούν θα αλληλοκαλύπτουν το ένα το άλλο, τουλάχιστον κατά
1,8 m. Επάνω στον μουσαμά θα κατασκευασθεί συμπαγές διπλό ξύλινο δάπεδο, το πρώτο κάθετα στο
δεύτερο, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια του φορτίου, το οποίο στη συνέχεια θα δεθεί (θα εχμασθεί)
με συρματόσχοινα διαμέτρου 19 mm και εντατήρες
32 mm, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κώδικα. Αντί
για συρματόσχοινα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
διπλά τσέρκια ή αλυσίδες.
στ) Ασφάλιση με δίχτυ από συρματόσχοινο
(securing with wire mesh) (σχ. 5.3β): Ο κώδικας
αναφέρει την οικονομική και εφικτή κατασκευή της
ασφαλίσεως με δίχτυ από συρματόσχοινο. Και σ’
αυτήν τη μέθοδο πρέπει να ισοπεδωθεί το φορτίο
όπως στη μέθοδο ασφαλίσεως με έχμαση. Πρέπει
να καλυφθεί με λινάτσα προστασίας κ.λπ. με αντοχή
τανύσεως όχι μικρότερη από 1,344 Ν ανά λωρίδα
5 cm. Λεπτομέρειες για την κατασκευή και το δίχτυ,
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Κέλυφος πλοίου

Φρακτή (µπουλµές)

2,4 m max.

Σχ. 5.3β
Mέθοδος ασφαλίσεως με δίχτυ από συρματόσχοινο.

τα μαδέρια, τα συρματόσχοινα κ.λπ. αναφέρονται
στην παράγραφο Α.18 του Διεθνούς Κώδικα Σιτηρών. Η ίδια μέθοδος προτείνεται και από την NCB
των ΗΠΑ· είναι πρακτικότερη και σχετικά οικονομικότερη αφού χρησιμοποιούνται απλά μέσα. Γι’ αυτήν τη μέθοδο δεν απαιτούνται οδηγίες από το Grain
Loading Manual.
5.4 Οδηγίες καθαρισμού και προετοιμασίας κυτών για την επιθεώρηση και υποδοχή σιτηρών.
Ο καθαρισμός για τη μεταφορά σιτηρών χαρακτηρίζεται ως «καθαρισμός κυτών κατάλληλος για σιτηρά» με κύτη απολύτως καθαρά πριν τη φόρτωση
και απαλλαγμένα από υπολείμματα άλλων φορτίων
ή σκουριάς και από ζωύφια και τρωκτικά. Εκτός από
τα κύτη πρέπει να είναι καθαρό και το κατάστρωμα,
το οποίο και θα καθαρίζεται πρώτο. Οι επιθεωρητές
ελέγχουν πρώτα το κατάστρωμα και στη συνέχεια τα
κύτη. Αν το κατάστρωμα έχει φορτίο ή σκόνη από
το προηγούμενο φορτίο, είναι πολύ πιθανόν να μην
δοθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας προς φόρτωση
σιτηρών, ακόμα και αν τα κύτη είναι καθαρά. Αυτό
γίνεται διότι κατά τη φόρτωση και ειδικά όταν «κομπλετάρονται» τα κύτη/στόμια κυτών, είναι πολύ
πιθανόν να πέσει φορτίο στο κατάστρωμα, οπότε
θα χρειαστεί να το φτυαρίσουν οι εργάτες και να το
βάλουν και αυτό μέσα στα κύτη. Ένας ακόμα λόγος
είναι πως το πλήρωμα θα πατάει τη σκόνη και θα την
μεταφέρει στα φρεσκοκαθαρισμένα κύτη.
Ο πλοίαρχος πρέπει να δώσει γραπτώς και προφορικώς οδηγίες στον υποπλοίαρχο για τον καθαρισμό και την προετοιμασία των κυτών. Σ’ αυτές θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιομορφίες του

13/1/2016 2:28:45 μμ

244
συγκεκριμένου πλοίου, και φυσικά το προηγούμενο
φορτίο. Ανεξάρτητα όμως από το προηγούμενο φορτίο, όλα τα κύτη θα πρέπει να καθαρίζονται με σκούπισμα, απόξεση και πλύσιμο με υψηλή πίεση θαλασσινού νερού. Οι οδηγίες πρέπει να δίνονται πριν την
εκφόρτωση του προηγούμενου φορτίου. Κατά την
εκφόρτωση του προηγούμενου φορτίου θα πρέπει
ο υποπλοίαρχος να αναπτύξει καλές σχέσεις με τους
στοιβαδόρους, ώστε αυτοί να καθαρίσουν τα ψηλά
μέρη του κύτους από τα υπολείμματα φορτίου.
Παρακάτω αναφέρονται σημεία που θα πρέπει να
ελεγχθούν προσεκτικά στην προετοιμασία των κυτών
πριν τη μεταφορά σιτηρών καθώς και άλλων χύδην
φορτίων:
α) Καθαρισμός στους χώρους φορτίου γενικά (grain clean): Όλοι οι χώροι που πρόκειται να
φορτωθούν με σιτοφορτίο θα πρέπει να είναι πολύ
καλά καθαρισμένοι και καθ’ όλα έτοιμοι, να μην
αναδύουν οσμές, να μην υπάρχουν σ’ αυτούς φλοίδες από σκουριές (χλαπάτσες) και από χρώματα
που μπορούν να αποκολληθούν. Τα κύτη θα πρέπει
πρώτα να σκουπιστούν, να ξυστούν, να σκουπιστούν
ξανά, στη συνέχεια να πλυθούν με θαλασσινό ή γλυκό νερό και να στεγνώσουν. Αν για παράδειγμα το
προηγούμενο φορτίο ήταν DRI, απαιτείται ξέβγαλμα
των κυτών με γλυκό νερό, αφού πρώτα καθαριστεί
η γραμμή που παρέχει θαλασσινό νερό από την
αντλία πυρκαγιάς στους πυροσβεστικούς κρουνούς
του πλοίου (γραμμή fire). Ορισμένα φορτία, όπως ο
οπτάνθρακας πετρελαίου δημιουργούν την ανάγκη
να χρειαστούν τα κύτη και ένα πλύσιμο πριν το ξέβγαλμα με εγκεκριμένα και ασφαλή για το πλήρωμα
χημικά που καθαρίζουν λιπαρές ουσίες.
Το πλύσιμο γίνεται με διάφορες μεθόδους και
εξαρτάται από τα μέσα που διαθέτει το πλοίο π.χ.
απλό πλύσιμο με λεπτές ελαστικές μάνικες (σχ. 5.4α)
ή με μάνικες πυρκαγιάς ή με «κανονάκι» (combi-gun/
toby gun) (σχ. 5.4β) ή με μασίνια σε μόνιμο σύστημα
πλύσεως κυτών φορτίου (hold cleaning machines)
(σχ. 5.4γ) το οποίο πλένει με θάλασσα και ξεβγάζει
με γλυκό νερό από το APT. Τα μασίνια είναι παρόμοια με τα μηχανήματα πλύσεως COW των Δ/Ξ (σχ.
12.2δ, σελ. 182). Ιδιαίτερη προσπάθεια θα πρέπει να
καταβληθεί για τον καθαρισμό των δύσκολων σημείων, όπως είναι τα ζυγά στα «ταβάνια», και ειδικότερα
πλώρα πρύμα και στις πλευρές των στομίων των κυτών, τα μεσόζυγα, και στην κατασκευή κάτω από τις
πόρτες των κυτών.
Ειδικότερα για τον καθαρισμό των χώρων φορτίου θα πρέπει:
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Σχ. 5.4α
Πλύσιμο με ελαστικές μάνικες.

Σχ. 5.4β
Πλύσιμο με κανονάκι.
Κάλυµµα κύτους

Κουβούσι

Δύο µόνιµα συστήµατα πλύσεως
για την πλύση του κύτους

Σχ. 5.4γ
Μασίνια μέσα στο κύτος σε μόνιμο σύστημα πλύσεως.

– Να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα το πλοίο (π.χ.
να έχει εφοδιαστεί με επιπρόσθετο γλυκό νερό,
αν χρειαστεί να ξεπλυθούν τα κύτη με γλυκό
νερό μετά τον καθαρισμό, να έχει εφοδιαστεί
με χημικά αν χρειαστεί να γίνει υποκαπνισμός
εν πλω κ.λπ.).
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–Ν
 α μην υπάρξουν ίχνη σκουριάς στα εσωτερικά
διάτοιχα των στομίων των κυτών (κουβούσια)
και στις καθόδους που να προδίδουν διαρροή
νερού μέσα στο κύτος ή ίχνη στην κατασκευή
από άλλο φορτίο (π.χ. κάρβουνο).
– Να είναι όλες οι σκάλες και οι διατάξεις εισόδου
στα κύτη (π.χ. χειρολαβές), σε καλή κατάσταση,
καθαρές, χωρίς υπολείμματα προηγουμένων
φορτίων, χωρίς σκουριές και βαμμένες, αν υπάρχει χρόνος (τουλάχιστον 7 μέρες πριν την επιθεώρηση). Για τον επιθεωρητή που θα κατέβει στα
κύτη η πρώτη εντύπωση είναι καθοριστική. Η
απόξεση των σκουριών γίνεται με απλές ξύστρες,
με μηχανήματα ηλεκτρικά ή αέρος ή υδροβολή.
–Ο
 ι οχετοί των συστημάτων εξαερισμού να είναι
καθαροί και οι ανεμοδόχοι να κλείνουν καιροστεγώς και να βρίσκονται σε καλή κατάσταση
λειτουργίας.
– Οι σωληνώσεις των εξαεριστικών που περνούν
μέσα απ’ τα κύτη και τα προστατευτικά τους, να
είναι σε καλή κατάσταση και καθαρές.
– Να ελεγχθεί προσεκτικά το έλασμα οροφής διπυθμένου (πανιόλο), να μην υπάρχουν λάδια ή
νερό στις κολπώσεις (λακκούβες) του πυθμένα
και να μην υπάρχει μεμβράνη σκουριάς (το ξύσιμο της μεμβράνης και το τελευταίο σκούπισμα θα
γίνει λίγο πριν την επιθεώρηση). Τα καλύμματα
των διπυθμένων, αν υπάρχουν στο δάπεδο του
κύτους, να κλείνουν υδατοστεγώς.
– Να ελεγχθούν οι εγκάρσιες φρακτές, οι κυματοειδείς φρακτές, τα «πιάτα» (ενισχυτικά ελάσματα με
κλίση, στις εσοχές των εγκάρσιων κυματοειδών
φρακτών), τα διαμήκη διαφράγματα των πλευρικών δεξαμενών, αν υπάρχουν, τα ελάσματα
πλευράς ή το πέτσωμα του πλοίου, οι φλάντζες
των νομέων, τα επικλινή ελάσματα (hoppers) των
άνω και κάτω πλευρικών δεξαμενών έρματος και
των κάτω υποβάθρων (σκαμνιών) (stools). Αν
υπάρχουν διαχωριστικά φρεάτια (cofferdams)
στις φρακτές, πιθανόν να επιθεωρηθούν, γι’ αυτό
θα πρέπει να είναι στεγνά και καθαρά.
– Να μην υπάρχει παχύ στρώμα ασβέστη στις φρακτές και στους νομείς, αν είχε χρειαστεί να καλυφθούν με ασβέστη σε προηγούμενα ταξίδια. Να
μην υπάρχει σκόνη ή υπολείμματα από προηγούμενα φορτία σε μέρη του κύτους όπου δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά αν είναι καθαρά.
–Τ
 ο εσωτερικό των καλυμμάτων των κυτών και τα
λάστιχα να είναι καθαρά.
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– Οι ευδιαίοι (μπούνια) των υποφραγμάτων, αν
το πλοίο έχει υποφράγματα, πρέπει να είναι
κλειστοί, ώστε να μην περνούν τα σιτηρά.
Ο χρωματισμός στα κύτη και κάτω από τα καλύμματα των κυτών θα πρέπει να γίνεται με χρώματα
συμβατά με τα σιτηρά και αυτό να βεβαιώνεται με
σχετικό πιστοποιητικό.
Αν υπάρχουν διαχωριστικά πρέπει να είναι τελείως στεγνά και να μην είναι καλυμμένα. Αν στα κύτη
υπάρχουν ξύλινες κατασκευές όπως «μπουλμέδες»,
ξύλινα πανιόλα φοδραρίσματος κύτους (timber tanktop ceiling) κ.λπ. (σπάνια περίπτωση στα σημερινά
πλοία), τότε θα πρέπει να είναι καθαρός και στεγνός
ο χώρος κάτω απ’ αυτά. Επί πλέον τα ξύλα δεν θα
πρέπει να είναι φρέσκα, επειδή με την υγρασία τους
πιθανόν να επηρεάσουν το φορτίο.
β) Υδροσυλλέκτες (σεντίνες) (cargo hold bilges):
(παράγρ. 2.7, σελ. 23). Οι υδροσυλλέκτες θα πρέπει
να έχουν καθαριστεί προσεκτικά. Αμέσως μετά την
επιθεώρηση, για να αποτραπεί η είσοδος των σιτηρών στους υδροσυλλέκτες, πρέπει να κλείσουν και
να τοποθετηθεί λινάτσα διπλωμένη στα δύο πάνω
στο τρυπητό χαλύβδινο κάλυμμα, και να στερεωθεί
με κολλητική ταινία (masking tape). Αυτό μπορεί να
γίνει και πριν από την επιθεώρηση, αν οι επιθεωρητές το εγκρίνουν. Τα φίλτρα, οι σωληνώσεις και τα
καταμετρικά τους απαιτείται να είναι επίσης καθαρά.
Τέλος, πρέπει να ελέγχεται η καλή λειτουργία των
«κλαπέ» (κλαπέτα) στα ανεπίστροφα επιστόμια.
γ) Δεξαμενές έρματος (deep tanks): Τα περισσότερα πλοία δεν φέρουν δεξαμενές έρματος (Κεφ.
6, σελ. 249). Μια ανάλογη προετοιμασία σε πλοία
μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων αφορά στα κατακλύσιμα κύτη, τα οποία είχαν ερματιστεί στο άφορτο
ταξίδι. Τα κατακλύσιμα κύτη θα πρέπει φυσικά να
έχουν καθαριστεί πριν τον ερματισμό τους. Αλλά στο
λιμάνι φορτώσεως του σιτοφορτίου θα πρέπει να
αφερματιστούν το συντομότερο δυνατόν και αν επιτρέπεται από τον καιρό ή τους κανονισμούς του λιμανιού πριν την άφιξη στο λιμάνι. Έτσι θα δοθεί χρόνος
στο πλήρωμα να τα καθαρίσει και να τα ετοιμάσει
για φόρτωση. Θα πρέπει βεβαίως να ακολουθήσει
τις οδηγίες του ναυπηγού για την απομόνωση των
γραμμών ερματισμού και τη στεγανότητα των καλυμμάτων των κυτών.
δ) Άνω πλευρικές δεξαμενές (Τop Side
Tanks – TSTs): Όταν
���������������������������������
σ’ αυτές πρόκειται να φορτωθούν σιτηρά, αν είναι κατασκευασμένες γι’ αυτόν τον
σκοπό, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία
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μέτρα που προβλέπει ο ναυπηγός, ώστε να μην περάσει νερό μέσα σ’ αυτές απ’ τις γραμμές (σωληνώσεις)
ερματισμού και αφερματισμού, τα εξαεριστικά, τις
ανθρωποθυρίδες καταστρώματος ή τα overboards1
ή από οποιαδήποτε άλλα ανοίγματα. Αν τα TSTs
είναι μόνο για έρμα, θα πρέπει να αποφεύγεται ο
ερματισμός τους όταν υπάρχει φορτίο σιτηρών στα
κύτη που γειτνιάζουν μ’ αυτά.
ε) Καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος: Όλα τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και τα συναφή (πρίζες,
λάμπες κ.λπ.), τα οποία είναι πιθανόν να υπάρχουν
στους χώρους όπου θα φορτωθούν σιτηρά, αποτελούν άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς. Αν τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι απολύτως απαραίτητα
στη ναυσιπλοΐα και το κύκλωμα είναι φορητό, πρέπει
να απομακρυνθούν από τους χώρους φορτίου· αν το
κύκλωμα είναι μόνιμο, θα πρέπει το ηλεκτρικό κύκλωμα να αποσυνδεθεί απ’ την πηγή ενέργειας. Αν
υπάρχει προστατευτικό περίβλημα (cable casings)
που καλύπτει τα καλώδια, πρέπει να είναι στεγανό
και χωρίς ρωγμές.
στ) Παρασιτικές μολύνσεις στα κύτη (infestations): Τα σιτηρά προσβάλλονται εύκολα από ζωύφια, ειδικά όταν η θερμοκρασία και η υγρασία είναι
αυξημένη. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο πριν ή/και
κατά τη μεταφορά τους, αμέσως μετά τη φόρτωση και
πριν ασφαλιστούν τα κύτη για ταξίδι, τοποθετούνται
ταμπλέτες φωσφορούχου αργιλίου2 ����������������
(aluminium phosphide tablets) για υποκαμνισμό εν πλω (in-transit
fumigation)3. Οι ταμπλέτες φωσφορούχου αργιλίου
είναι γνωστές και ως AIP ή phosphine fumigants.
(Phosphine είναι το αέριο που αναδύεται όταν οι
ταμπλέτες AIP αντιδράσουν με το νερό, δηλαδή την
υγρασία των σιτηρών αλλά και το οξυγόνο. Χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση σύμφωνα με

τις οδηγίες, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στο
πλήρωμα, διότι το αέριο φωσφίνη (phosphine) είναι
θανατηφόρο αν το εισπνεύσει κάποιος.
Θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικός έλεγχος
(inspection for free of infestation or rodents) για να
επισημανθεί κάθε ίχνος από έντομα π.χ. σιταρόψειρα
(weevil) κ.ά. αλλά και από τρωκτικά (αρουραίους και
ποντίκια)4. Έλεγχος θα πρέπει να γίνει ειδικότερα στα
πλοία που είχαν φορτώσει στα αμέσως προηγούμενα
ταξίδια σιτάλευρα, άλλα άλευρα, δημητριακά/σιτοφορτία, κόπρα (φορτίο αποξηραμένης ινδικής καρύδας), ρύζι κ.ά.. Αν υπάρχουν ενδείξεις από ύπαρξη
ζωυφίων ή τρωκτικών, είναι βέβαιο ότι τα κύτη δεν
θα γίνουν δεκτά προς φόρτωση και θα απαιτηθεί να
γίνει υποκαπνισμός (θυμίαση, φουμιγκάσιο) εντομοκτονίας ή μυοκτονίας. Ο έλεγχος θα επικεντρωθεί
στην επισήμανση εντόμων, ειδικότερα παρασιτικών
εντόμων, και γενικά νοσογόνων ζωυφίων5. Ο έλεγχος
θα γίνει κυρίως στις πόρτες των κυτών, στο πανιόλο,
στους υδροσυλλέκτες, κάτω από φλοίδες σκουριάς,
κάτω από διαμήκη διαφράγματα και ξύλινα τροφοδοτικά υποφραγμάτων αν υπάρχουν, κάτω από ξύλινη
προστατευτική επιφανειακή μόνωση κοντά στο μηχανοστάσιο αν υπάρχει, από ξύλινους προφυλακτήρες κύτους αν υπάρχουν και περίβλημα ηλεκτρικών
καλωδίων αν υπάρχει. Τα έντομα είναι τόσο μικρά,
που απαιτείται εμπειρία, μεγεθυντικός φακός 10Χ15Χ και πολύ καλός φωτισμός για να εντοπιστούν.
Αν ο υποπλοίαρχος δεν έχει την εμπειρία, o έλεγχος
θα γίνει από τον πλοίαρχο. Παρόλο που δεν υπάρχουν τρωκτικά στα σημερινά φορτηγά, γιατί δεν μπορούν να επιζήσουν στα κύτη των σημερινών πλοίων,
επειδή απλά δεν βρίσκουν εκεί τροφή και νερό, και
ανεξάρτητα αν το πιστοποιητικό μυοκτονίας6 είναι σε
ισχύ, θα πρέπει να ελεγχθούν για ίχνη (περιττώματα)

1

 verboards ονομάζονται τα ανοίγματα των TSTs με τα επιστόμιά τους από τα οποία η σαβούρα βγαίνει εκτός πλοίου όταν τα ξεσαΟ
βουρώνουμε. Τα περισσότερα πλοία σήμερα δεν έχουν τέτοια ανοίγματα αλλά σωληνώσεις όπου η σαβούρα βγαίνει στη θάλασσα
μέσω μηχανοστασίου και αυτό γιατί δημιουργούνταν πολλά προβλήματα με τα overboards.
2
Είναι μια εξαιρετικά τοξική ανόργανη ένωση. Οι ταμπλέτες φωσφορούχου αργιλίου χρησιμοποιούνται αμέσως μετά τη φόρτωση
ως τρωκτικοκτόνο και εντομοκτόνο, καθώς και ως υποκαπνιστικό για σπόρους δημητριακών που φορτώθηκαν στο πλοίο.
3
Την περίπτωση της απολυμάνσεως (υποκαπνισμού) του σιτοφορτίου εν πλω δεν θα πρέπει να τη λαμβάνει κάποιος αψήφιστα,
σκεπτόμενος ότι επειδή δεν του έχει συμβεί τίποτε στο παρελθόν δεν θα του συμβεί και αυτήν τη φορά. Γι’ αυτό και θα πρέπει να
εφοδιαστεί το πλοίο με όλες τις οδηγίες, με τις συσκευές και τα φάρμακα που αναφέρονται σ’ αυτές, και έπειτα να γίνει η απολύμανση
από το συνεργείο, αν βέβαια η Αρχή της σημαίας το επιτρέπει. Ορισμένα κράτη δεν επιτρέπουν στα πλοία τους τον υποκαμνισμό εν
πλω, ακριβώς λόγω της επικινδυνότητάς του. Θα πρέπει το όλο θέμα να μελετηθεί με προσοχή (βλ. IMDG Code Supplement).
4
Τα τρωκτικά καταναλώνουν απευθείας τα τρόφιμα π.χ. σιτηρά. Μεγαλύτερη, όμως, ζημιά προκαλείται σε αυτά από τις ακαθαρσίες
που αφήνουν, γιατί περιέχουν είδη βακτηρίων, τα οποία προκαλούν ασθένειες.
5
Ως νοσογόνο ζωύφιο νοείται κάθε μορφή φυτικού ή ζωικού οργανισμού (συμπεριλαμβανομένων των εντόμων άλλων παρασίτων
και τρωκτικών) ή οποιοσδήποτε παθογόνος παράγοντας, επιβλαβής ή δυνητικά επιβλαβής για τα δημητριακά, τα φυτά ή τα φυτικά
προϊόντα ή για τους καταναλωτές των εν λόγω προϊόντων.
6
Σπάνια γίνεται μυοκτονία· αν γίνει, δίδεται Πιστοποιητικό Μυοκτονίας ισχύος 6 μηνών (Deratisation certificate/ Certificate of
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από τρωκτικά που πιθανόν να ανέβηκαν από τους κάβους στο πλοίο.
Μέσα στα κύτη παραμένουν συνήθως έντομα,
καθώς μεταφέρονται με τη φόρτωση σιτοφορτίων.
Επίσης μπορεί να παραμείνουν έντομα μέσα στα
κύτη από επίστρωση ξυλείας που χρησιμοποιήθηκε
στο προηγούμενο φορτίο. Σπόροι που έμειναν μέσα
σε κύτος από σιτοφορτίο στο οποίο αν και έγινε
υποκαπνισμός υπάρχει περίπτωση να «γεννήσουν»
πάλι έντομα μέχρι την άφιξη του πλοίου στο επόμενο
λιμάνι φορτώσεως. Στα κύτη δεν πρέπει να υπάρχουν σκαθάρια, που προέρχονται από το αλεύρι και
τα σιτηρά, έντομα που προέρχονται από την κόπρα,
άλλα έντομα υμενόπτερα ή λεπιδόπτερα που έχουν τη
μορφή πεταλούδας. Τα πιο συνηθισμένα παρασιτικά
έντομα που βρίσκονται στα κύτη είναι τα σκαθάρια
κολεόπτερα σε όλες τις μορφές (στάδια) που μπορούν να λάβουν: Αυγά σε συστάδες. Προνύμφες
από την εκκόλαψη των αυγών [αυτές έρχονται σε
μια ποικιλία σχημάτων (π.χ. σκουλήκια) και μεγεθών ανάλογα με το πού ζουν, και τι τρώνε)] οι οποίες μέσα στον σπόρο εξελίσσονται σε νύμφες (π.χ.
κουκούλι). Από τις νύμφες βγαίνουν τέλεια (ενήλικα έντομα). Τα κολεόπτερα έχουν μικρό κύκλο
ζωής π.χ. 26 ημερών στους 30oC και 75 – 76% Σ.Υ..
Στους 15°C και Σ.Υ. των σπόρων 11,3% ο πλήρης
κύκλος ζωής διαρκεί 6 μήνες. Το καλοκαίρι ή σε ζεστό περιβάλλον τα αυγά ωριμάζουν γρηγορότερα.
Ένα θηλυκό σκαθάρι γεννά 300 με 400 αυγά, που
μπορούν να πολλαπλασιαστούν σε 110 μέρες και να
προκύψουν πολλές χιλιάδες ενήλικα έντομα. Γενικά
αν υπάρχουν ενδείξεις από ύπαρξη εντόμων ή παρασίτων στα κύτη θα απαιτηθεί να γίνει υποκαπνισμός,
πιθανόν με έξοδα του πλοιοκτήτη, ειδικά αν το πλοίο
δεν βρίσκεται σε μακρά χρονοναύλωση. Αν εντοπιστούν από τον πλοίαρχο/υποπλοίαρχο πριν φθάσει το πλοίο στο λιμάνι φορτώσεως (αν και πρέπει
να γίνεται στο αγκυροβόλιο), θα πρέπει τα κύτη να
καθαριστούν πολύ προσεκτικά και στη συνέχεια να
γίνει με μεγάλη προσοχή αερισμός και εντομοκτονία
με χημικά (disinfestation) (αν υπάρχουν χρόνος και
χημικά τα οποία πρέπει πάντα να είναι διαθέσιμα).

ζ) Στεγανότητα κυτών: Τα σιτηρά , ειδικά ο αραβόσιτος, είναι υγροσκοπικά και ευπαθή φορτία και
ως εκ τούτου περιέχουν φυσική υγρασία. Ακόμα κι
αν είναι φρέσκα, οπότε η υγρασία είναι μεγαλύτερη,
υπάρχει πιθανότητα να αλλοιωθούν (να μουχλιάσουν). Επομένως πρέπει να αποφεύγεται η φόρτωση
φρέσκων σιτηρών στο πλοίο. Τα σιτηρά δεν πρέπει
να βραχούν ή να απορροφήσουν άλλη υγρασία, γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο η στεγανότητα των χώρων
φορτίου πρέπει να ελέγχεται με μεγάλη προσοχή.
Η κατασκευή (νομείς, αγκώνες, δάπεδο κ.λπ.)
όλων των χώρων φορτίου δεν θα πρέπει να έχει
σοβαρές στρεβλώσεις και κατασκευαστικές ζημιές.
Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν τσιμεντένια κουτιά1
που να κλείνουν προσωρινά ρωγμές ή τρύπες που
επηρεάζουν την υδατοστεγανότητα του χώρου, ούτε
διαρροές από τις δεξαμενές έρματος που γειτνιάζουν με τα κύτη. Όλες οι φρακτές κάτω από το κυρίως κατάστρωμα θα πρέπει να είναι στεγανές. Οι
ανθρωποθυρίδες των διπυθμένων που βρίσκονται
μέσα στα κύτη θα πρέπει να είναι υδατοστεγείς και
αν είναι δυνατόν να έχουν δοκιμαστεί, «πρεσάροντας» τα διπύθμενα με θαλάσσερμα, και να έχει γίνει
εγγραφή στο ημερολόγιο. Τα καλύμματα των κυτών
πρέπει επίσης να έχουν ελεγχθεί και να είναι καιροστεγή, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος θάλασσας σε
κακοκαιρία αλλά και κάθε πιθανότητα επεκτάσεως
υγρασίας από το κατάστρωμα. Αν είναι δυνατόν, θα
πρέπει να έχει γίνει έλεγχος στεγανότητας (hose test)
και εγγραφή στο ημερολόγιο.
Πολύ σημαντικό είναι τα παρεμβύσματα (λάστιχα) (rubber packing) των καλυμμάτων των κυτών
να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, οι υδρορροές στα
τοιχώμα των στομίων των κυτών να είναι ελεύθερες
και στις γωνίες οι ευδιαίοι με τις ανεπίστροφες βαλβίδες/αποστραγγιστικές βαλβίδες (non-return drain
valves/hatch cover drain valves/hatch drains) ή οι
εύκαμπτοι σωλήνες να λειτουργούν σωστά.
η) Επικάλυψη των φρακτών που γειτνιάζουν
με ζεστά διαμερίσματα: Αν σε κάποιο πλοίο το
μηχανοστάσιο ή το λεβητοστάσιο γειτνιάζει με χώρο
φορτίου στον οποίο πρόκειται να φορτωθούν σόγια,

Deratisation)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
και στις επόμενες επιθεωρήσεις αν δεν υπάρχουν τρωκτικά ή ο πληθυσμός τους είναι μικρός με έναν απλό μακροσκοπικό έλεγχο από αναγνωρισμένο επιθεωρητή το πλοίο αποκτά το Πιστοποιητικό Απαλλαγής Μυοκτονίας [Deratisation (ή Deratting)
Exemption Certificate].
1
Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια ρωγμή μέσα στο αμπάρι γίνεται ηλεκροσυγκόλληση ελασμάτων κομμένων καταλλήλως ώστε να
σχηματίζουν ένα είδος κουτιού που να καλύπτει τη ρωγμή (η οποία βεβαίως θα πρέπει να μην είναι μεγάλη και επικίνδυνη). Μέσα
στο κουτί αυτό ρίχνουμε τσιμέντο ταχείας πήξεως. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτομε τη ρωγμή προσωρινά για να μην υπάρχει διαρροή.
Αυτό βέβαια το τσιμεντένιο κουτί δεν επιτρέπεται να υπάρχει όταν φορτώνομε σιτηρά, είναι όμως μια λύση ανάγκης.
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σόργο, γκρέιν σόργο (μίλο), αραβόσιτος ή ρύζι χύδην, και η θερμοκρασία στη φρακτή είναι πάνω από
43,3oC (110oF), θα πρέπει να επικαλυφθεί (σπάνια
περίπτωση στα σημερινά πλοία). Αυτό απαιτείται και
για οποιαδήποτε φρακτή δεξαμενής καυσίμων στο
κύτος, όπου τα καύσιμα θερμαίνονται σ’ αυτήν τη
θερμοκρασία. Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί γι’
αυτόν τον σκοπό ή για διαχωριστικό θα πρέπει να
φέρει πιστοποιητικό (παράγρ. 2.5, σελ. 18).
θ) Επιθεώρηση καταλληλότητας κυτών: Μετά
τον καθαρισμό των κυτών και την επιθεώρησή τους
από τον πλοίαρχο και τον υποπλοίαρχο, θα πρέπει
μόλις το πλοίο αγκυροβολήσει ή παραβάλει στο λιμάνι φορτώσεως να ακολουθήσει από επιθεωρητή η
επίσημη επιθεώρηση των κυτών (grain inspection).
Επειδή τα σιτηρά προορίζονται προς βρώση, η επιθεώρηση των κυτών προς φόρτωση σιτηρών θα είναι
πολύ αυστηρή. Σε μερικές χώρες γίνεται από ανεξάρτητο επιθεωρητή ή από επιθεωρητή της Αρχής
π.χ. στην Αυστραλία από επιθεωρητή της Australian
Maritime Safety Authority – AMSA ή
��������������
από εξουσιοδοτημένο ναυτικό επιθεωρητή. Σε άλλες πραγματοποιείται από επιθεωρητές, οι οποίοι συνήθως ανήκουν στο Υπουργείο Γεωργίας της χώρας π.χ. U.S.
Department of Agriculture – U.S.D.A. στις ΗΠΑ,
Canada Department of Agriculture στον Καναδά.
Οι επιθεωρητές αυτοί ελέγχουν ώστε στα κύτη και
στα καλύμματά τους να μην υπάρχουν ζωύφια, να
είναι καθαρά από υπολείμματα ή οσμές προηγούμενων φορτίων, φλοίδες από σκουριές και φλοίδες
από χρώμα που θα μπορούσαν να αποκολληθούν
και να μολύνουν το φορτίο. Ελέγχουν επίσης ότι δεν
υπάρχει διαρροή και δεν είναι βρεγμένο το φορτίο.
Μετά από μια επιτυχή επιθεώρηση εκδίδεται επίσημο πιστοποιητικό «Certificate of cleanliness».

Σε ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία γίνεται άλλη
μία επιθεώρηση από επιθεωρητές που ανήκουν σε
άλλη υπηρεσία1 και εκδίδουν το πιστοποιητικό ετοιμότητας για φόρτωση [π.χ. Certificate of readiness to
load (USA) ή Loading permit (Aus)]. Επίσης μετά
το πέρας της φορτώσεως εκδίδουν το πιστοποιητικό
καταλληλότητας για απόπλου (Certificate of fitness to
proceed to the sea).������������������������������
Οι επιθεωρητές αυτοί ενδιαφέρονται κυρίως για την αξιοπλοΐα του σκάφους και
συγκεκριμένα:
α) Αν μετά τη φόρτωση το πλοίο θα έχει σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς την απαραίτητη άθικτη ευστάθεια, προκειμένου να ταξιδέψει με
ασφάλεια.
β) Αν τα καλύμματα των κυτών είναι καιροστεγή.
γ) Αν τα κύτη φορτίου είναι σε καλή κατάσταση
(νομείς, αγκώνες κ.λπ.) και υδατοστεγή από τα πλαϊνά ελάσματα, από τις φρακτές, από τις δεξαμενές
έρματος και τις σωληνώσεις που διέρχονται μέσα
από αυτά κ.λπ..
δ) Αν τα κλαπέ των αναρροφήσεων των ανεπίστροφων βαλβίδων στους υδροσυλλέκτες του κάθε
κύτους λειτουργούν καλά, ώστε να είναι σε θέση να
αναρροφήσουν τα νερά μιας διαρροής και να εμποδίσουν την είσοδο νερού από το μηχανοστάσιο στο
κύτος από λανθασμένη ενέργεια.
Μετά την επιθεώρηση τα κύτη που παραμένουν
κενά και τα κύτη που δεν θα φορτωθούν στο λιμάνι που επιθεωρήθηκαν ή που θα επιθεωρηθούν στο
αμέσως επόμενο λιμάνι φορτώσεως2, θα πρέπει να διατηρούνται κλειστά και ασφαλισμένα για ταξίδι. Όλα
τα κύτη φορτίου πριν από τη φόρτωσή τους πρέπει να
επιθεωρούνται σε καθημερινή βάση για να εξασφαλισθεί ότι εξακολουθούν να είναι εντελώς στεγνά.

1

 τις ΗΠΑ η επιθεώρηση αυτή πραγματοποιείται από επιθεωρητή του National Cargo Bureau – NCB (Εθνικό Γραφείο Φορτίου για
Σ
Επιθεωρήσεις που έχουν σχέση με τη φόρτωση ή την εκφόρτωση), στον Καναδά από επιθεωρητή του ��������������������������
Port Warden ��������������
(Υπηρεσία Εποπτών λιμένων για επιθεωρήσεις που έχουν σχέση με φορτίο σιτηρών, ξυλείας καταστρώματος) και στην Αυστραλία από επιθεωρητή
της AMSA.
2
Αν στο λιμάνι φορτώσεως δεν πρόκειται να φορτώσουν όλα τα κύτη, θα κρίνει ο επιθεωρητής αν θα επιθεωρηθούν όλα τα κύτη ή
μόνο αυτά που θα φορτωθούν εκτιμώντας αν το φορτίο μπορεί να μολυνθεί από τα κύτη που θα μείνουν κενά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΦΟΡΤΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΡΜΑΤΟΣ

6.1 Κ
 αθαρισμός και προετοιμασία των βαθέων
δεξαμενών (deep tanks) για φόρτωση.
Το κάθε πλοίο όταν είναι άφορτο πρέπει να έχει
συγκεκριμένη ποσότητα έρματος. Οι δεξαμενές έρματος είναι ικανές όταν γεμίσουν να δώσουν στο
πλοίο την ικανότητα να χειρίζει και να ταξιδεύει με
ασφάλεια. Όμως στα παλαιότερα πλοία γενικού
φορτίου που είχαν μόνο διπύθμενα και όχι άνω
πλευρικές δεξαμενές, το έρμα δεν ήταν συνήθως
αρκετό, με αποτέλεσμα να έχουν αδικαιολόγητα μεγάλο GMo και μικρή περίοδο διατοιχισμού. Γι’ αυτόν
τον λόγο (για να αυξηθεί το βύθισμα με μικρή διαγωγή) συνήθως υπήρχε μία δεξαμενή έρματος, κάτι
σαν το κατακλύσιμο κύτος των σημερινών πλοίων
μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων. Αυτή βρισκόταν
ακριβώς πίσω ή εμπρός από το μηχανοστάσιο, που
τότε ήταν στη μέση των πλοίων, η οποία ονομαζόταν βαθιά, επειδή υπήρχε χαμηλά μέσα στο κύτος
και εκτεινόταν από το δάπεδο του κύτους (πανιόλο)
μέχρι το επάνω από αυτό κατάστρωμα που υπήρχε
το υπόφραγμα. Ο ερματισμός της βαθιάς δεξαμενής,
η οποία είχε σχετικά μεγάλη χωρητικότητα, γινόταν
όταν το πλοίο ήταν κενό από φορτίο ή είχε φορτώσει
μικρή ποσότητα φορτίων (σε βάρος), ενώ δεν ανέβαζε το GMo. Ορισμένα πλοία χρησιμοποιούσαν τη

βαθιά δεξαμενή, εκτός από δεξαμενή έρματος, για να
μεταφέρουν χύδην φορτία σιτηρών, τα οποία έχουν
τα χαρακτηριστικά του υγρού φορτίου. Άλλα πλοία
(λίγα σχετικά) που έκαναν ταξίδια γραμμής (liners)
τη χρησιμοποιούσαν για να μεταφέρουν υγρά φορτία, όπως φυτικά έλαια (π.χ. φοινικέλαιο, σπορέλαια
όπως λιναροσπορέλαιο). Αν η βαθιά δεξαμενή ήταν
κατάλληλη, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τα
καύσιμα της μηχανής. Οι κανονισμοί παλαιότερα
δεν ήταν τόσο αυστηροί όσο είναι σήμερα. Η κατασκευή της βαθιάς δεξαμενής ήταν ανάλογη του σκοπού για τον οποίο προοριζόταν. Συνήθως δεν είχε
διπλό περίβλημα, ήταν όμως στεγανός χώρος, δηλαδή περικλειόταν από υδατοστεγείς φρακτές και έφερε κουβούσι και υδατοστεγές κάλυμμα. Ήταν χώρος
ανεξάρτητος χωρίς να συγκοινωνεί με το γειτονικό
κύτος, ενώ σε μερικά πλοία υπήρχαν διαχωριστικά
φρεάτια πλώρα και πρύμα από τη βαθιά δεξαμενή
(σχ. 6.1). Υπήρχαν πλοία που διέθεταν δύο βαθιές
δεξαμενές. Σήμερα τα πλοία ξηρού φορτίου πολλαπλών χρήσεων (multi purpose carriers) σπανίως
φέρουν βαθιά δεξαμενή. Αν φέρουν δεξαμενή, αυτή
συνήθως εκτείνεται σε όλο το βάθος του κύτους φορτίου από το κυρίως κατάστρωμα μέχρι το πανιόλο
και δεν εκτείνεται μέχρι το περίβλημα του πλοίου δεξιά και αριστερά ή είναι ανεξάρτητη δεξαμενή, δηλα-

Σχ. 6.1
Γενική διάταξη παλαιού φορτηγού πλοίου: 1) κύτος φορτίου, 2) μηχανοστάσιο, 3) βαθιά δεξαμενή.
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δή δεν έχει κοινά όρια με το μέρος της κατασκευής
του σκάφους. Αναφέρεται όμως ως βαθιά δεξαμενή
η οποία είναι πιστοποιημένη για φορτία φυτικών
ελαίων.
Καθαρισμός και προετοιμασία βαθιάς δεξαμενής για φόρτωση σιτοφορτίου: Επειδή η βαθιά δεξαμενή συνήθως χρησιμοποιείται για έρμα,
είναι φυσικό να φέρει λάσπες, γιατί πολλές φορές
από ανάγκη ερματίζεται σε λιμάνια ή σε ποτάμια με
ακάθαρτα λασπωμένα νερά. Επομένως επιβάλλεται να καθαριστεί, να πλυθεί, να στεγνώσει και να
αφαιρεθούν, αν υπάρχουν, φλοίδες σκουριάς από
το δάπεδο ή από τα διαφράγματα. Στη συνέχεια
αποσυνδέονται οι σωληνώσεις (γραμμές) πετρελαίου ή ερματισμού/αφερματισμού, ή απομονώνονται
κλείνοντας τα επιστόμια και τοποθετώντας τυφλές
φλάντζες τοπικά ή στο μηχανοστάσιο, αναλόγως την
κατασκευή της δεξαμενής. Οι υδροσυλλέκτες αναρροφήσεων πρέπει να καλυφθούν, αλλά τα εξαεριστικά και τα καταμετρικά να μείνουν ελεύθερα.
Σημειώνεται πως το σιτοφορτίο που έχει φορτωθεί στη βαθιά δεξαμενή δεν θεωρείται «γνήσιο φορτίο κύτους» (genuine cargo) και για την εκφόρτωσή
του οι στοιβαδόροι πληρώνονται επί πλέον.
Καθαρισμός και προετοιμασία βαθιάς δεξαμενής για φόρτωση φυτικού ελαίου μετά από
σιτοφορτίο:
Σ’ αυτήν την περίπτωση απαιτούνται τα εξής:
α) Σκούπισμα και καλό πλύσιμο.
β) Αν το προηγούμενο φορτίο ήταν υγρό, μια μικρή ποσότητα που πιθανόν να παρέμεινε στη δεξαμενή γιατί δεν μπορούσε να αντληθεί θα πρέπει να
προωθηθεί προς την αναρρόφηση, ώστε η δεξαμενή
με το πέρας της εκφορτώσεως να μείνει στεγνή.
γ) Συνήθως η βαθιά δεξαμενή είναι βαμμένη με
εποξικό χρώμα, και θα πρέπει όπου έχει φύγει το
χρώμα να αποκατασταθεί σωστά.
δ) Έλεγχος στις σερπαντίνες των καλοριφέρ,
ώστε να βρίσκονται σε καλή κατάσταση (σε πολλά
παλιά πλοία δεν υπήρχαν καλοριφέρ και η «θέρμανση» του υγρού φορτίου γινόταν από το γειτνιάζον
μηχανοστάσιο).
1

ε) Έλεγχος εξαεριστικών και καταμετρικών, τα
οποία θα πρέπει να είναι ελεύθερα και συγχρόνως
να μπορούν να κλείνουν υδατοστεγώς εν πλω.
στ) Έλεγχος και καθαρισμός των λάκκων των
υδροσυλλεκτών.
ζ) Ερματισμός-έλεγχος για στεγανότητα στο 100%
της χωρητικότητας, μέχρι δηλαδή να υπερχειλίσει
από το εξαεριστικό.
η) Αφερματισμός αφήνοντας νερό μέχρι λίγο
πάνω από τα καλοριφέρ. Προσθήκη χημικού καθαριστικού και θέρμανση με τα καλοριφέρ. Με μια
καταδυόμενη φορητή αντλία, η οποία θα συνδεθεί
με μάνικα, θα γίνει ένα καλό πλύσιμο. Στη συνέχεια
κλείσιμο των καλοριφέρ και καλό ξέβγαλμα με γλυκό νερό, σφουγγάρισμα και στέγνωμα.
θ) Αποστράγγιση και απομόνωση του συστήματος
σωληνώσεων που χρησιμοποιείται στον ερματισμό
και τη φόρτωση, ώστε να μην περιέχει θάλασσα.
ι) Στέγνωμα και κάλυψη υδροσυλλεκτών.
Το πλήρωμα που θα συμμετέχει στον καθαρισμό
θα πρέπει να φοράει τον κατάλληλο προστατευτικό
ιματισμό. Μετά τον καθαρισμό η δεξαμενή πρέπει
να επιθεωρηθεί από επιθεωρητή και να εκδοθεί πιστοποιητικό καταλληλότητας προς φόρτωση.
6.2 Μ
 έτρα προστασίας για τη μεταφορά
υγρών.
6.2.1 Μεταφορά φυτικών ελαίων.
Φυτικά έλαια1 είναι λάδια μη πετρελαιοειδή ή λίπη
φυτικής προελεύσεως, που συμπεριλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, τα έλαια ή τα φυτικά λίπη που προέρχονται από σπόρους φυτών, ξηρούς καρπούς, φρούτα
και πυρήνες. Τα φυτικά έλαια μεταφέρονται κυρίως
με χημικά πλοία.
Όταν τα φυτικά έλαια μεταφέρονται στη βαθιά
δεξαμενή πλοίου γενικού φορτίου, βασικό μέτρο
προστασίας είναι ο σχολαστικός καθαρισμός της δεξαμενής συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων
που χρησιμοποιούνται στη φόρτωση και στην εκφόρτωση της δεξαμενής. Ο σχολαστικός καθαρισμός επιβάλλεται, διότι τα φορτία αυτά είναι ευαίσθητα και

 Ένα φυτικό έλαιο αποτελείται από τριγλυκερίδιο που εξάγεται από φυτό. Με τον όρο «φυτικά έλαια» ερμηνεύεται στενά ό,τι αναφέρεται μόνο σε ουσίες υγρές σε θερμοκρασία δωματίου, ή με την ευρεία έννοια χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση της ουσίας σε μια δεδομένη θερμοκρασία. Για τον λόγο αυτό, τα φυτικά έλαια που είναι στερεά σε θερμοκρασία δωματίου μερικές φορές ονομάζονται φυτικά λίπη. Τα φυτικά έλαια αποτελούνται από τριγλυκερίδια, σε σχέση με τα κεριά που στερούνται γλυκερίνης
στη δομή τους. Παρά το γεγονός ότι πολλά μέρη ενός φυτού μπορεί να αποφέρουν λάδι, στην εμπορική πρακτική, το λάδι εξάγεται κυρίως από τους σπόρους. Τα φυτικά έλαια καθορίζονται στην κατηγορία Υ και τα πλοία που τα μεταφέρουν στον τύπο 2.
Η κατηγορία Υ αφορά στις Επιβλαβείς Υγρές Ουσίες οι οποίες, εάν απορριφθούν στη θάλασσα ως αποτέλεσμα εργασιών καθαρισμού ή
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η μόλυνση αυτών οδηγεί σε claims. Η μόλυνση του
φορτίου θα μπορούσε να αποφευχθεί αν η εκφόρτωση γινόταν με αντλίες της στεριάς. Ένα άλλο μέτρο
προστασίας είναι η τήρηση των οδηγιών μεταφοράς
για το συγκεκριμένο φορτίο.
Τα φυτικά έλαια κατά τη μεταφορά τους συνήθως
δεν πρέπει να θερμαίνονται και δεν πρέπει να έχουν
flashpoint μικρότερο από 60οC. Αν όμως απαιτείται
θέρμανση (π.χ. στο φοινικέλαιο) πρέπει να γίνεται
μόνο για λίγους οC την ημέρα. Η θερμοκρασία μεταφοράς του φοινικέλαιου είναι 50οC και σε αυτήν πρέπει να φτάσει σταδιακά σε 5 ημέρες και να διατηρηθεί
σ’ αυτή. Δεν πρέπει η θερμοκρασία του να είναι υψηλότερη από 55οC, δεδομένου ότι το φοινικέλαιο ταγκίζει γρήγορα. Άλλα φυτικά έλαια δεν χρειάζονται θέρμανση, όπως το ηλιέλαιο, του οποίου η θερμοκρασία
μεταφοράς κυμαίνεται από 5 έως 26oC, διαφορετικά
υπάρχει κίνδυνος να ταγκίσει και να υποστεί και άλλες αρνητικές μεταβολές. Η θερμοκρασία μεταφοράς
των φυτικών ελαίων δεν επηρεάζεται από το περιβάλλον, εκτός και αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι
εξαιρετικά χαμηλή. Επίσης τα φυτικά έλαια δεν χρειάζονται εξαερισμό. Επειδή το πλοίο μεταφέρει φυτικά
έλαια της κατηγορίας Υ, πρέπει να είναι γνωστό το
ιξώδες σε mill Pascal seconds στους 20οC.
Αυτά είναι και τα βασικά μέτρα προστασίας που
πρέπει να λαμβάνονται γενικά, και που ως σκοπό
έχουν την προστασία του φορτίου από μόλυνση, από
εισροή υδάτων μέσω των εξαεριστικών, των σωληνώσεων και των καταμετρικών. Επίσης τα μέτρα προστασίας αποσκοπούν στην αποφυγή διαρροών από
τα καλοριφέρ ή από τη δεξαμενή προς τα διαχωριστικά φρεάτια ή τα κύτη φορτίου.
Όπως όλες οι δεξαμενές θαλασσέρματος, έτσι
και η βαθιά δεξαμενή, πρέπει να είναι 100% γεμάτη όταν είναι ερματισμένη. Όταν η βαθιά δεξαμενή
είναι φορτωμένη με υγρό φορτίο, φορτώνεται τουλάχιστον κατά 98,5% (full/πλήρης) του γεωμετρικού της όγκου. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται το
sloshing (βλ. υποσημείωση 2, σελ. 185, ) του υγρού
πάνω στα τοιχώματα της δεξαμενής κατά τη διάρκεια

Σχ. 6.2
Ε/Κ με ένα από τους τύπους των flexitanks.

του κυματισμού και οι ζημιές στην κατασκευή αλλά
και η ζημιά στο φορτίο του γειτονικού κύτους, ενώ
παράλληλα υπάρχει και αρκετός κενός χώρος για
λόγους διαστολής του φορτίου και αερίων. Μεγάλα
και σοβαρά προβλήματα είχαν παρουσιαστεί παλαιότερα σε πλοία γενικού φορτίου, τα οποία είχαν τη
βαθιά δεξαμενή ημιπλήρη με υγρό φορτίο και δεν
διέθεταν διαχωριστικά φρεάτια.
6.2.2 Μεταφορά κρασιού.
Το κρασί θα μπορούσε να φορτωθεί στη βαθιά δεξαμενή, αλλά αυτό δεν συνηθίζεται. Η μεταφορά του
σε μικρές ποσότητες γίνεται συνήθως με ειδικά Ε/Κ
των 20 TEU, όπου τοποθετούνται flexibags/flexitanks
(σχ. 6.2), τα οποία προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα
(αλλά και μειονεκτήματα) και μπορούν να φορτωθούν
σε πλοία πολλαπλών χρήσεων ή σε κοντεϊνερόπλοια.
Απαιτείται μεγάλη προσοχή στο πού θα στοιβαχτούν
τα Ε/Κ με flexitanks, στην αντοχή των Ε/Κ, τα οποία
και πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση κ.λπ..
Τα flexitanks δεν είναι εγκεκριμένη μορφή συσκευασίας για θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων που ταξινομούνται στο πλαίσιο του IMDG. Μια
σειρά από άλλα προϊόντα μεταφέρονται τελευταία σε
flexitanks και περιλαμβάνουν κυρίως το κρασί αλλά
και άλλα υγρά φορτία όπως συμπύκνωμα φρούτων,
latex1, ζωικό λίπος, ιχθυέλαιο, απορρυπαντικά, μη

αφερματισμού δεξαμενών, θεωρείται ότι αποτελούν κίνδυνο είτε για τους θαλάσσιους πόρους είτε για την ανθρώπινη υγεία. Επί
πλέον θεωρείται ότι προκαλούν ζημιά σε χρήσεις της θάλασσας για ψυχαγωγικές ανάγκες κ.ά. και συνεπώς δικαιολογούν έναν περιορισμό της ποιότητας και ποσότητας της απορρίψεως στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Το πλοίο τύπου 2 έχει μήκος πάνω από 150 m και θα πρέπει να αντέξει σε υποθετική ζημιά σε οποιοδήποτε σημείο του μήκους του.
Το πλοίο τύπου 2 που έχει μήκος 150 m ή μικρότερο υποτίθεται ότι θα πρέπει να αντέξει σε υποθετική ζημιά σε οποιοδήποτε σημείο
του μήκους του εκτός και αν αυτή προκληθεί μεταξύ των φρακτών που ορίζουν το μηχανοστάσιο το οποίο βρίσκεται στο πρυμναίο
τμήμα του πλοίου.
1
Latex σημαίνει υδατικό εναιώρημα από καουτσούκ, στο οποίο προστίθεται μικρό ποσοστό αμμωνίας ως συντηρητικό. Δεν πρέπει να
υποβάλλεται σε ακραίες θερμοκρασίες. Μεταφέρεται χύδην ή σε βαρέλια. Σε περίπτωση που φορτωθεί χύδην σε βαθιά δεξαμενή, αν
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επικίνδυνες χημικές ουσίες, λιπαντικά, μελάνι εκτυπώσεως, πόσιμο νερό κ.λπ.. Το κρασί σε μεγαλύτερες ποσότητες μεταφέρεται με ειδικά Δ/Ξ «wine tankers».
6.2.2 Μεταφορά λίπους1.
Μεταφέρεται και το ζωικό λίπος σε flexitanks.
Μπορεί να μεταφερθεί και στη βαθιά δεξαμενή του
πλοίου και σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες και εφόσον περιλαμβάνεται στα φορτία που έχει πιστοποιηθεί να μεταφέρει το πλοίο (π.χ. αν η κατασκευή είναι
από ανοξείδωτο χάλυβα ή έχει τον κατάλληλο τύπο
εποξικού χρώματος). Η δεξαμενή θα πρέπει να είναι
καθαρή και στεγνή, όπως ισχύει και για τα φυτικά
έλαια.
Η εκφόρτωση πραγματοποιείται με αντλίες της
ξηράς και μετά την εκφόρτωση η δεξαμενή θα πρέπει να πλυθεί καλά.
6.3 Δ
 ιατήρηση θερμοκρασίας και κενού χώρου
για τη διαστολή του φορτίου.
Αν το υγρό φορτίο που θα φορτωθεί στη βαθιά
δεξαμενή είναι fuel, είναι φυσικό πως θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί μέρος μόνο του γεωμετρικού όγκου
της δεξαμενής, π.χ. μέχρι το 98,5%, με το οποίο,
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η δεξαμενή θεωρείται πλήρης. Η πλήρωση της δεξαμενής κατά 98,5%
γίνεται κυρίως για λόγους διαστολής και αερίων. Μ’
αυτόν τον κενό χώρο πάνω απ’ τη στάθμη του φορτίου, ακόμα και αν η θερμοκρασία του αυξηθεί κατά τη
διάρκεια του ταξιδίου, δεν θα γίνει υπερχείλιση.
Η θερμοκρασία του φορτίου θα πρέπει να παρακολουθείται και να διατηρείται στους βαθμούς που
ορίζουν οι οδηγίες θερμάνσεως, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα αντλήσεως. Αν δεν μεσολαβεί διαχωριστικό φρεάτιο, εκείνο που πρέπει να προσέξει ο
πλοίαρχος στην περίπτωση θερμάνσεως είναι να μην
προκληθεί ζημιά στο ξηρό φορτίο ή στα ξηρά φορτία που έχουν φορτωθεί στο γειτονικό κύτος. Άρα, το
φορτίο ή τα φορτία που θα φορτωθούν στο γειτονικό
κύτος, αν δεν υπάρχει άλλη λύση, θα πρέπει να είναι τέτοια που να μην επηρεάζονται από την αύξηση

της θερμοκρασίας μέσω του υγρού θερμαινόμενου
φορτίου της βαθιάς δεξαμενής. Τέτοιες ζημιές είχαν
παρουσιαστεί παλαιότερα σε πλοία γενικού φορτίου
που χρησιμοποιούσαν τη βαθιά δεξαμενή ως δεξαμενή καυσίμων της μηχανής, αλλά ενώ διέθεταν σώμα
θερμάνσεως, δεν υπήρχε διαχωριστικό φρεάτιο.
Από την 1η Ιανουαρίου 2007 το Παράρτημα 20 Resolution
MEPC.148(54) που υιοθετήθηκε την 24η Μαρτίου 2006, επιτρέπει
σε όσα πλοία γενικού φορτίου διέθεταν βαθιές δεξαμενές ή ανεξάρτητες δεξαμενές ειδικά κατασκευασμένες για μεταφορά χύδην φυτικών ελαίων (vegetable oils-vegoils) να μπορούν να τα μεταφέρουν
μόνο σε συγκεκριμένα ταξίδια και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να διαθέτουν το σχετικό πιστοποιητικό Επιβαλαβών Υγρών
Ουσιών (Noxious Liquid Substances – NLS) που έχει εκδοθεί πριν την
1/1/2007.
β) Τα προϊόντα που επιτρέπεται να μεταφέρονται, περιορίζονται στα μη τροποποιημένα φυτικά έλαια [(πρωτίστως τριγλυκερίδια (λιπαροί εστέρες γλυκερίνης)] που παρατίθενται στον κατάλογο
του Κώδικα IBC 17 και στην υποσημείωση (k) (Κανονισμός 4.1.3 Παράρτημα II της MARPOL 73/78) στη στήλη e (ship’s type), και
γ) το πλοίο να συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις του Παραρτήματος II της MARPOL 73/78 που αφορούν στην εκφόρτωση.
δ) Αν πρόκειται για ανεξάρτητες δεξαμενές (independent
tanks), πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 760 mm από
το εξωτερικό περίβλημα.
Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
κανονισμού του Παραρτήματος II της MARPOL 73/78 και της αναγνωρίσεως της ανάγκης για τα στάνταρ, τα οποία προσφέρουν μια εναλλακτική λύση όσον αφορά τον Διεθνή Κώδικα για την Κατασκευή και
τον Εξοπλισμό του Πλοίου που Μεταφέρει Επικίνδυνα Χημικά Χύδην.
Η Αρχή δύναται να απλουστεύσει τις απαιτήσεις για τη μεταφορά
όπως αυτή αναφέρεται στον Κώδικα IBC, όταν τα φυτικά έλαια μεταφέρονται στις βαθιές δεξαμενές των πλοίων ξηρού γενικού φορτίου
μεταξύ των κρατών για τα οποία αποδεικνύεται ότι, ως αποτέλεσμα
της γεωγραφικής τους θέσεως, η μεταφορά των φυτικών ελαίων από
το κράτος εξαγωγής στο κράτος υποδοχής δεν θα ήταν βιώσιμη χρησιμοποιώντας δεξαμενόπλοια NLS, όπως απαιτείται από το Παράρτημα II της MARPOL 73/78. Αυτή τη χαλάρωση των απαιτήσεων θα
πρέπει η Αρχή να την οπισθογραφήσει στο πιστοποιητικό του πλοίου
και να ενημερώσει τον ΙΜΟ.
Τα πλοία που συμμορφώνονται με την παραπάνω παράγραφο (β)
θα διέπονται από όσα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της MARPOL
73/78 σχετικά με την εκφόρτωση, θα φέρουν Εγχειρίδιο και θα είναι
πιστοποιημένα να μεταφέρουν φυτικά έλαια που αναφέρονται στο
πιστοποιητικό τους σύμφωνα με τον κανονισμό 10.1. του παραρτήματος.
Πριν τη χορήγηση αυτού του δικαιώματος, η Αρχή λαμβάνει γραπτή επιβεβαίωση ότι και οι δύο κυβερνήσεις της χώρας φορτώσεως
και της χώρας εκφορτώσεως συμφωνούν με την προτεινόμενη χαλάρωση. Αυτή η βεβαίωση θα παραμένει στο πλοίο.
Η μεταφορά κάποιου φυτικού ελαίου, λίπους ζωικού ή φυτικού,
προϋποθέτει ότι επιτρέπεται να φορτωθεί στη βαθιά δεξαμενή σύμφωνα με το πιστοποιητικό που διαθέτει το πλοίο.

η θερμοκρασία κατά τη μεταφορά δεν είναι χαμηλή κάτω από το 0οC, οι σερπαντίνες των καλοριφέρ θα πρέπει να αφαιρεθούν. Τα
εξαεριστικά και τα καταμετρικά πρέπει να κλέισουν με τάπα για να μην εξατμισθεί η αμμωνία. Αφού η δεξαμενή καθαριστεί σχολαστικά, οι επιφάνειες της κατασκευής επικαλύπτονται πρώτα με ζεστό κερί παραφίνης ή παρόμοια ουσία για διευκόλυνση της εκφορτώσεως. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντλία του πλοίου για την εκφόρτωση. Μετά την εκφόρτωση θα πρέπει η δεξαμενή να πλυθεί
πρώτα πολύ καλά με νερό.
1
Εννοείται το ζωικό λίπος που συμπεριλαμβάνει και το ιχθυέλαιο. Ζωικό λίπος σημαίνει λάδι μη πετρελαιοειδές, το οποίο είναι λίπος
ζώων, ψαριών ή θαλάσσιων θηλαστικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΜΟΝΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ

7.1 Χ
 αρακτηριστικά πλοίων που προορίζονται
για μεταφορά παλετών και τροχοφόρων.
Οι παλέτες (βλ. παράγρ. 7.2, σελ. 255) είναι
οι τυποποιημένες βάσεις (πλαίσια) στοιβασίας υλικών. Tο Μέγιστο Ασφαλές Φορτίο (Safe Maximum
Load – SML) πάνω στην παλέτα εξαρτάται από την
κατασκευή της και δεν είναι πάνω από 1,5 t. Αυτό
δεν σημαίνει πως θα σπάσει η παλέτα αν φορτωθούν/
στοιβαχθούν πάνω απ’ αυτήν άλλες παλέτες με συνολικό βάρος πάνω από 1,5 t· όμως παλέτα με SML
1,5 t σημαίνει πως θα αντέξει με τις συνηθισμένες
πρακτικές μεταφοράς και το φορτίο θα μείνει πάνω
της σε ορθία θέση. Ουσιαστικό χαρακτηριστικό στις
παλέτες είναι το stacked load, δηλαδή ο αριθμός που
δείχνει πόσες στρώσεις καθ’ ύψος παλετοποιημένου
φορτίου αντέχει η κάτω παλέτα να φορτωθούν πάνω
της, το οποίο συνήθως δεν υπερβαίνει τις 3 παλέτες ή
το πολύ τις 4 σε αποθήκη. Στα πλοία όμως δεν πρέπει
να φορτώνονται πάνω από 2 ή 3. Καλό είναι στην περίπτωση που οι παλέτες φορτώνονται σε στοίβα πάνω
από δυο στρώσεις, και δεν έχουν επίπεδη επιφάνεια,
να έχουν ξύλινη πλατφόρμα από πάνω (top cap), ώστε
η επιφάνεια να είναι επίπεδη και να μην χρειαστεί
κατασκευή με επίστρωση ξυλείας. Αν οι παλέτες δεν
φέρουν όλες το ίδιο φορτίο, οι βαριές θα πρέπει να
φορτώνονται κάτω και οι ελαφριές επάνω. Θα πρέπει
επίσης να υπάρχει κάποια μικρή απόσταση της μίας
στοίβας απ’ την άλλη (αλλά θα έχει γίνει το κατάλληλο σφήνωμα), προκειμένου να διευκολύνεται το
κλαρκ κατά την εκφόρτωση και επίσης μία απόσταση
απ’ την οροφή του αμπαριού περί τα 150 mm.
Τροχοφόρα: (βλ. παράγρ. 8.3, 8.4, σελ. 120,
123).
Γνωρίζοντας τα παραπάνω θα μπορούσε για τη
1

μεταφορά παλετών και τροχοφόρων να επιλεγεί
ένας από τους παρακάτω τύπους πλοίων:
α) Κοντεϊνερόπλοια (containerships) (βλ.
Κεφ. 9, σελ. 127)�������������������������������
, στα οποία οι παλέτες φορτώνονται ασφαλέστερα μέσα στα Ε/Κ και μεταφέρονται
κατευθείαν από τον πωλητή στον παραλήπτη χωρίς
τον κίνδυνο ζημιών κατά τη μεταφορά. Επίσης και τα
τροχοφόρα μπορούν να μεταφερθούν μέσα ή επάνω
σε κατάλληλα Ε/Κ.
β) Πλοία μεταφοράς φορτηγίδων [FO-FO
vessels (float-on/float-off)],������������������������
π.χ. πλοίο LASH��������
(Lighter Aboard Ship) (φορτηγίδα επί του πλοίου) (σχ.
7.1α), διότι μέσα στη φορτηγίδα (μπάριζα) (barge,
lighter, floating container)���������������������
οι παλέτες θα φορτωθούν σε δύο μόνο καθ’ ύψος σειρές. Οι παλέτες και
τα οχήματα είναι από τα συνήθη φορτία που φορτώνονται στις φορτηγίδες. H κάθε φορτηγίδα μπορεί
να φέρει φορτίο 400 ΜΤ ή 385 ΜΤ και φορτώνεται
με τη γερανογέφυρα του πλοίου SWL 510 t.
γ) Φορτηγά γενικού φορτίου τύπου ανοικτού
στομίου κύτους (βλ. υποσημείωση 1, σελ. 205)
διπλού πλευρικού περιβλήματος1 (κυρίως αυτά

Σχ. 7.1α
Εκφόρτωση φορτηγίδας από πλοίο LASH.

Τα πλοία μονού πλευρικού περιβλήματος δεν είναι κατάλληλα για μεταφορά παλετών ειδικά στο πρωραίο κύτος Νο 1 και στο πρυμναίο
κύτος, όπου, αν δεν γινόταν καλή μαραγκοδουλειά με επίστρωση, θα υπήρχε ο κίνδυνος να γείρουν οι παλέτες κατά τη διάρκεια του
ταξιδίου και να στρεβλώσουν (racking damage) ή να καταστραφούν κατά την εκφόρτωση. Αν ναυλωθεί πλοίο μονού περιβλήματος,
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που διαθέτουν υπόφραγμα και φορτοθυρίδα στην
πλευρά) (σχ. 7.1β) ή πλοία πολλαπλής χρήσεως
(multi-purpose-open-cargo-ships) (σχ. 7.1γ). Στα
πρώτα οι παλέτες στοιβάζονται σε δύο μόνο στρώσεις, μπλοκάρονται στις πλευρές και δεν αφήνουν
κενούς χώρους. Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος ζημιάς
στο φορτίο. Όσο για τα τροχοφόρα, κάποια απ’ αυτά
μπορούν να φορτωθούν με τους γερανούς στο κατάστρωμα ή στο κατάμπαρο.
δ) Οχηματαγωγά πλοία (Ro-Ro) (βλ. παράγρ.
8.1, σελ. 114). Oι παλέτες θα μπορούσαν να φορτωθούν είτε επάνω στα φορτηγά οχήματα, είτε να μεταφερθούν με κλαρκ από τα οχήματα στο πλοίο και να
στοιβαχθούν σε γκαράζ. Έτσι οι παλέτες αφενός μεν
δεν θα χρειαστεί να ανυψωθούν με αρτάνες από τους
γερανούς κατά την φορτοεκφόρτωση, αφετέρου δε,
θα μπορούν να φορτωθούν σε δύο ή τρεις στρώσεις,
εύκολα, γρήγορα και σωστά, και αν καταλαμβάνουν
όλο το πλάτος του χώρου φορτώσεως, θα περιοριστούν και τα έξοδα ή/και ο χρόνος ασφαλίσεως. Από
τα πλοία Ro/Ro, τα φορτηγά Ro/Ro-containerpallet vessels (σχ. 7.1δ) είναι τα καταλληλότερα για
τη μεταφορά παλετών και τροχοφόρων και με αυτά
είναι φτηνότερη η μεταφορά των τροχοφόρων. Τα
πλοία αυτά διαθέτουν έναν μεγάλο καταπέλτη στην
πρύμη απ’ όπου συνήθως φορτώνουν τα τροχοφόρα
οχήματα και έναν στην πλευρά απ’ όπου συνήθως
φορτώνουν τις παλέτες. Έχουν τρία καταστρώματα
(γκαράζ), το κυρίως (main deck), το κάτω (lower
deck ή tank top deck) και το επάνω κατάστρωμα
(upper deck). Όλα τα φορτία φορτώνονται στο κυρίως κατάστρωμα και από εκεί μετακινούνται στα άλλα
καταστρώματα με ισχυρούς υδραυλικούς ανελκυστήρες και με ράμπες.
Ο καταλληλότερος τύπος πλοίου για ταυτόχρονη
μεταφορά παλετών και τροχοφόρων είναι ένα φορτηγό Ro/Ro-container-pallet vessel, αλλά τελικά ο
καταλληλότερος τύπος πλοίου θα εξαρτηθεί από το
λιμάνι φορτώσεως και το λιμάνι εκφορτώσεως.
Επιγραμματικά αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά των πλοίων Ro-Ro, oι προδιαγραφές των
οποίων βασίζονται σε δύο προϋποθέσεις: στα ικανοποιητικά περιθώρια πλευστότητας και στα ικανοποιη-

τικά περιθώρια ευστάθειας, οι οποίες ικανοποιούνται
με συγκεκριμένες απαιτήσεις των κανονισμών.
α) Ο βαθμός υποδιαιρέσεως1 του πλοίου και το
επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογα με τον αριθμό των

Σχ. 7.1β
Πλοίο γενικού φορτίου τύπου ανοικτού στομίου
κύτους διπλού πλευρικού περιβλήματος με
φορτοθυρίδες στην πλευρά (με «γερανό»).

Σχ. 7.1γ
Πλοίο πολλαπλής χρήσεως με διπλό περίβλημα.

Σχ. 7.1δ
Φόρτωση παλετών σε πλοίο
RoRo-container-pallet vessel.

ε λλείψει πλοίου διπλού περιβλήματος στην περιοχή ή κακής εννοούμενης οικονομίας για μεταφορά παλετών, τότε χρησιμοποιώντας
την κατάλληλη ξυλεία επιστρώσεως, τα κύτη τους θα πρέπει να μετατραπούν έτσι, ώστε να αποκτήσουν ορθογώνιο σχήμα όπως στα
πλοία διπλού περιβλήματος. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν συμφέρει, γιατί θα κοστίσει χρόνο και χρήμα.
1
Ο βαθμός υποδιαιρέσεως του πλοίου αναφέρεται στη χάραξη των γραμμών φορτώσεως και επομένως στην ευστάθεια του πλοίου σε
άθικτη κατάσταση.
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συνεχομένων διαμερισμάτων του πλοίου, τα οποία
όταν κατακλυστούν, δεν πρέπει να αποτελέσουν αιτία βυθίσεως ή ανατροπής.
β) Οι υδατοστεγείς φρακτές διαιρούν το σκάφος
σε στεγανά διαμερίσματα, περιορίζουν την έκταση των
χώρων που κατακλύζονται σε περίπτωση συγκρούσεως ή προσαράξεως και αντέχουν στην κατάκλυση του
διαμερίσματος. Οι οχετοί ή οι σήραγγες που διέρχονται από στεγανές φρακτές είναι επίσης στεγανοί.
γ) Τα διπύθμενα που προστατεύουν το πλοίο από
την προσάραξη καλύπτουν το σκάφος ανάλογα με το
μήκος του και έχουν το ανάλογο ύψος.
δ) Ο αριθμός των ανοιγμάτων επί των στεγανών
φρακτών είναι μειωμένος στο ελάχιστο. Τα ανοίγματα επικοινωνίας στις στεγανές φρακτές έχουν ικανοποιητικά μέσα στεγανού κλεισίματος. Οι στεγανές θύρες χειρίζονται από κεντρικό σταθμό (από τη γέφυρα
του πλοίου) και είναι ολισθαίνουσες μηχανοκίνητες
με καθορισμένες προδιαγραφές. Κάθε μηχανοκίνητη
ολισθαίνουσα θύρα διαθέτει κατακόρυφη και οριζόντια κίνηση. Ειδικές προδιαγραφές ορίζουν τον χειρισμό, τον έλεγχο, τη διάρκεια κλεισίματος, τον μηχανισμό και τα συστήματα που τις ενεργοποιούν κ.λπ..
ε) Δεν υπάρχουν φορητά ελάσματα στις στεγανές
θύρες· υπάρχουν όμως στους χώρους μηχανοστασίου και τοποθετούνται στη θέση τους πριν τον απόπλου.
στ) Δεν επιτρέπονται θύρες ή ανθρωποθυρίδες
στη φρακτή συγκρούσεως κάτω απ’ τη γραμμή ορίου
βυθίσεως. Ο αριθμός των ανοιγμάτων στο εξωτερικό περίβλημα του πλοίου κάτω απ’ τη γραμμή ορίου
βυθίσεως περιορίζεται στο ελάχιστο, σύμφωνα με τη
σχεδίαση και την κανονική λειτουργία του πλοίου.
ζ) Οι ράμπες οχημάτων επί του καταστρώματος
που οδηγεί σε χώρους κάτω από αυτό, κλείνουν υδατοστεγώς και επιτηρούνται από τη γέφυρα του πλοίου
μέσω κλειστού κυκλώματος. Τα καταστρώματα είναι
στεγανά.
η) Οι καταπέλτες επιβιβάσεως και φορτώσεως
πάνω από τη γραμμή καταστρώματος είναι κατάλληλης σχεδιάσεως, κατασκευής και επαρκούς αντοχής.
Ο καταπέλτης της πρύμης ή αν έχει, και της πλώρης,
είναι μεγάλης αντοχής, υπολογίζεται συναρτήσει της
ταχύτητας του πλοίου, του μήκους του, του συντελεστή υποδιαιρέσεως κ.λπ. και είναι κατασκευασμένος
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νηογνωμόνων και
της ΔΣ SOLAS ’74.
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7.2 Φ
 ορτία συσκευασμένα σε χωριστές μονάδες. Προσαμπανιαρισμένα φορτία.
Στο εμπόριο διατίθενται πολλές χωριστές μονάδες ή μορφές μοναδοποιήσεως φορτίων ή μοναδοποιημένα φορτία (unitized cargoes) ή μονάδες φορτίου (βλ. υποσ. 1 σελ. 19). Οι σημαντικότερες είναι:
α) Οι παλέτες (pallets, skids) που είναι οι ειδικές
τυποποιημένες βάσεις, δηλαδή πλατφόρμες συγκεκριμένων προδιαγραφών π.χ. ISO, Αμερικάνικες,
Αυστραλέζικες κ.λπ.. Πάνω στις παλέτες στοιβάζεται ομοιόμορφα ένας αριθμός προσυσκευασμένων
φορτίων (π.χ. σακιά, μικρά πακέτα, βαρέλια κ.λπ.),
τα οποία στερεώνονται με δίχτυα ή μεταλλικές ταινίες
περιδέσεως (τσέρκια) ή το πιο σύνηθες με μεμβράνη,
συρρικνούμενη (shrink wrap) ή εκτατή (stretch wrap)
σφικτά τυλιγμένη με τη βοήθεια ειδικών συσκευών.
Μ’ αυτόν τον τρόπο τα προσυσκευασμένα φορτία παλετοποιούνται, δηλαδή συσκευάζονται/πακετάρονται
σε ένα ενιαίο σώμα (μια ξεχωριστή μονάδα). Έχει
μεγάλη σημασία να είναι σφικτό το περιτύλιγμα της
παλέτας, διότι αν η συσκευασία είναι χαλαρή, θα καταστραφεί το φορτίο κατά τη μεταφορά ή τη φορτοεκφόρτωση. Σημασία επίσης έχει το υλικό κατασκευής
της παλέτας. Οι περισσότερες και ειδικά αυτές που
φορτώνονται στα πλοία κατασκευάζονται από ξύλο.
β) Τα εμπορευματοκιβώτια (Ε/Κ) (freight
�������������
containers) που ���������������������������������������
αποτελούν την πιο εξελιγμένη και διαδεδομένη μορφή μοναδοποιήσεως. Ο κάθε τύπος Ε/Κ
εξυπηρετεί τη μεταφορά των ανάλογων προϊόντων
(βλ. παράγρ. 9.1, σελ. 127).
γ) Οι μεγάλοι σάκοι (big bags) ή FIBCs (βλ.
παράγρ. 4.3, σελ. 52), και
δ) οι φορτηγίδες (βλ. παράγρ. 7.1, σελ. 253) που
είναι χωριστές ομοιόμορφες μονάδες με δυνατότητα
μαζικής μεταφοράς από ειδικά πλοία π.χ. LASH (σχ.
7.1α).
Σχεδόν όλα τα φορτία, στερεά ή υγρά, για διευκόλυνση των χειρισμών και της μεταφοράς τους
συσκευάζονται σε χωριστές μονάδες. Τα πιο συνηθισμένα φορτία συσκευασμένα σε χωριστές μονάδες
είναι τα:
α) Στερεά φορτία, όπως:
– Τα σχετικά βαριά φορτία που συσκευάζονται σε
σκελετοκιβώτια (crates).
– Τα σακιασμένα φορτία αλλά και τα μεταλλικά
βαρέλια, μικρά βαρελάκια (ντρούμια) και όλα
τα σχετικά τα οποία περιέχουν υγρά, που συσκευάζονται σε παλέτες και άλλες μονάδες.
– Τα βιομηχανικά προϊόντα, τα περισσότερα χω-
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ρίς συσκευασία που συσκευάζονται ανάλογα με
τη φύση του φορτίου σε φορτηγίδες ή σε ειδικά
Ε/Κ ή ως χωριστές μονάδες χύδην π.χ. σωλήνες μεγάλης διαμέτρου σε δέσμες και προσαμπανιαρισμένες.
–Τ
 α χύδην ξηρά φορτία και πολλά άλλα φορτία
που συσκευάζονται σε μεγάλους σάκους ή τοποθετούνται σε ειδικά Ε/Κ.
– Στερεά φορτία υπό ψύξη (τρόφιμα π.χ. φρούτα,
λαχανικά, κρέατα, ψάρια), συσκευασμένα σε
χαρτόκουτα, τα οποία συνήθως παλετοποιούνται
πριν φορτωθούν σε πλοία ή σε Ε/Κ ψυγεία.
β) Υγρά φορτία χύδην, όπως:
– Το γάλα, το νερό, τα φυτικά έλαια, τα κρασιά
κ.λπ., τα οποία συσκευάζονται σε χωριστές μονάδες-βυτία ή flexitanks (βλ. παράγρ. 6.2, σελ.
250).
–Τ
 α υγροποιημένα αέρια που δεν χρειάζονται
ψύξη κατά τη μεταφορά τους και συσκευάζονται
σε χωριστές μονάδες-βυτία ή σε E/K φορητές
δεξαμενές (tank containers) με σκελετό (frame
tanks) ή με δοκούς (σχ. 9.1θ, σελ. 129) ή σε
φορητές δεξαμενές (portable tanks) (Κώδικας
CSS annex 2).
–Τ
 α πετρελαιοειδή αλλά και τα χημικά που αναφέρονται στα επικίνδυνα φορτία και συσκευάζονται σε χωριστές μονάδες-βυτία.
γ) Επικίνδυνα φορτία, όπως χημικές ουσίες σε
υγρή ή ξηρή μορφή και αντικείμενα όπως αναφέρονται στον Κώδικα IMDG σε συσκευασίες ειδικών
προδιαγραφών π.χ. FBCs.
Προσαμπανιαρισμένα φορτία/μονάδες (preslung units)�����������������������������������
ονομάζονται αυτά που έχουν ήδη σαμπανιαριστεί από το σημείο συσκευασίας τους και
είναι έτοιμα για κάθε χειρισμό μέχρι τον τελικό τους
προορισμό. Το προσαμπανιάρισμα γίνεται για να
επιταχυνθεί περαιτέρω η διαδικασία χειρισμών του
φορτίου. Εδώ προσαμπανιαρισμένο φορτίο νοείται κυρίως το μοναδιαίο φορτίο1 που έχει τοποθετηθεί
σε παλέτα. Η κάθε παλέτα ξεχωριστά είναι σαμπανιαρισμένη έτοιμη να φορτωθεί τελικά ως μονάδα
φορτίου σε μονάδα μεταφοράς φορτίου, ή η παλέτα
ως μονάδα ή ομαδοποιημένες παλέτες κατευθείαν σε
1

κύτος πλοίου με καλή στοιβασία και ασφάλιση σύμφωνα με τον Κώδικα CSS και το ΕΑΦ του πλοίου.
Αν οι παλέτες αποτελούν το μοναδικό φορτίο που
θα πληρώσει το κύτος, θα πρέπει να φορτωθούν σε
συμπαγή στοιβασία και χωρίς κενά μεταξύ του φορτίου και μεταξύ του φορτίου και των πλευρών του
κύτους (βλ. παράγρ. 7.9, σελ. 265). Ακόμα κι αν δεν
είναι προσαμπανιαρισμένες, θα πρέπει να υπάρχουν
ορισμένες προσαμπανιαρισμένες από τις οποίες θα
αρχίσει η εκφόρτωση της κάθε στρώσεως.
7.3 Μεταφορά τροχοφόρων φορτίων.
Η μεταφορά των τροχοφόρων φορτίων (τροχοφόρων CTUs), όπως αναφέρθηκε παραπάνω,
πραγματοποιείται κυρίως με οχηματαγωγά πλοία. Τα
τροχοφόρα φορτία μεταφέρονται φορτωμένα ή χωρίς φορτίο. Για τη μεταφορά τροχοφόρων με φορτίο
θα πρέπει να λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα που
έχουν σχέση με τα φορτία που αυτά περιέχουν και το
συνολικό βάρος του οχήματος. Τα ίδια θα πρέπει να
είναι σε καλή κατάσταση με επαρκή αριθμό σημείων
εχμάσεως ανάλογης αντοχής, για να ασφαλισθούν
ικανοποιητικά στο πλοίο και να διαθέτουν αποτελεσματικό σύστημα φρένων. Θα πρέπει να διαθέτουν
επίσης επαρκή σημεία ασφαλίσεως για να έχουν
ασφαλίσει αποτελεσματικά το φορτίο, ώστε αυτό να
αντέξει τις δυνάμεις και ειδικά την εγκάρσια δύναμη
που θα δημιουργηθεί κατά τη θαλάσσια μεταφορά
(βλ. Κώδικα CSS Appendix 3).
Για μια ασφαλή μεταφορά τα τροχοφόρα ως φορτία θα πρέπει να έχουν φορτωθεί, στοιβαχθεί και
ασφαλισθεί πάντα σύμφωνα με τον Κώδικα CSS
Appendix 4 και φυσικά το ΕΑΦ του πλοίου (βλ. παράγρ. 7.4 και 7.5, σελ. 257 και 258). Η ασφάλιση
γίνεται αμέσως αφού φορτωθούν στο πλοίο και όχι
μετά την αναχώρηση από τον προβλήτα, και θα πρέπει να επιθεωρείται εν πλω.
Αν τα τροχοφόρα μεταφέρουν Επικίνδυνα Φορτία (Ε.Φ.), θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί αν μπορούν
να φορτωθούν στο πλοίο και να ληφθούν μέτρα
ασφαλείας σύμφωνα με τις διατάξεις των εθνικών
κανονισμών και του IMDG Code. Αν χρειάζονται

Ο όρος μοναδιαίο φορτίο (unit load) (CSS code Annex 12) αναφέρεται σε έναν αριθμό πακεταρισμένων φορτίων (π.χ. μικρά
πακέτα) (α) ομαδοποιημένων και προσυσκευασμένων σε ευδιάκριτες μονάδες (επάνω σε βάσεις/ πλατφόρμες) (load boards) ή που
συμφωνούν με τις διαστάσεις τυποποιημένης παλέτας, πάνω στην οποία έχουν τοποθετηθεί ή στοιβαχθεί και στερεωθεί (π.χ. με τσέρκια) και παλετοποιηθεί (palletized) ή (β) τοποθετημένων σε προστατευμένο εξωτερικό πακέτο (pallet box) ή (γ) στερεωμένων μαζί
μόνιμα και προσαμπανιαρισμένων σε μια σαμπανιά (permanently secured together in a sling). Από τα μοναδιαία φορτία του παραρτήματος 12 εξαιρούνται τα μεμονωμένα μεγάλα κιβώτια, όπως φορητή δεξαμενή ή άλλο δοχείο, μεγάλοι σάκοι ή Ε/Κ.

Metafora_Fortion.indb 256

13/1/2016 2:29:28 μμ

257
αερισμό κατά τη μεταφορά τους, θα πρέπει να φορτώνονται στα ανάλογα καταστρώματα. Τα πλοία
Ro-Ro θα πρέπει να έχουν σύστημα εξαερισμού για
τους κλειστούς χώρους οχημάτων, το οποίο:
α) Θα είναι ικανό να παρέχει τουλάχιστον 10 έως
και 20 εναλλαγές αέρα ανά ώρα.
β) Θα είναι ξεχωριστό από τα άλλα συστήματα
εξαερισμού και θα λειτουργεί όποτε βρίσκονται οχήματα στους χώρους αυτούς κατά τη φόρτωση και στο
ταξίδι ή όποτε κριθεί αναγκαίο απ’ τον πλοίαρχο.
γ) Θα κατανέμει αέρα ομοιόμορφα σ’ όλο τον
χώρο.
7.4 Μ
 έθοδοι στοιβασίας φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων.
Η μέθοδος στοιβασίας των οχημάτων θα είναι
αυτή που υποδεικνύεται στο Εγχειρίδιο Ασφαλίσεως
Φορτίου του συγκεκριμένου πλοίου. Αν οι φορτωτές
καινούργιων αυτοκινήτων (αυτοκινητοβιομηχανίες)
δίνουν ειδικές συμβουλές ή οδηγίες σχετικά με τον
χειρισμό/στοιβασία και έχμαση των καινούργιων
οχημάτων, θα πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε
υπόψη. Αν τα οχήματα είναι φορτηγά και φορτωμένα
με επικίνδυνα φορτία, θα στοιβάζονται διαχωρισμένααπομονωμένα σύμφωνα με τον Κώδικα IMDG (βλ.
πίν. 2.8, σελ. 29). Τα οχήματα στοιβάζονται ανάλογα
με το βάρος, το ύψος και το μήκος τους. Ως προς το
βάρος τους θα πρέπει να κατανέμονται όσο πιο ομαλά
είναι δυνατόν επάνω στο πλοίο.
Η ασφαλής στοιβασία των οχημάτων γενικά εξαρτάται από τον κατάλληλο προγραμματισμό (το σχέδιο
φορτώσεως) και την εκτέλεση αυτού του σχεδίου. Το
προσωπικό που σχεδιάζει και επιβλέπει τη στοιβασία
και την ασφάλιση των οχημάτων θα πρέπει να είναι
εκπαιδευμένο και έμπειρο. Στις περιπτώσεις ακατάλληλης στοιβασίας θα υπάρξει κίνδυνος για την
ασφάλισή τους και για το ίδιο το πλοίο. Για να πραγματοποιηθεί μια σωστή στοιβασία, όπως και ασφάλιση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πως το πλοίο
θα συναντήσει τις χειρότερες καιρικές συνθήκες στο
συγκεκριμένο ταξίδι που πρόκειται να κάνει.
Η στοιβασία θα πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο, ώστε αν μην θέτει σε κίνδυνο το πλοίο και τους
επιβαίνοντες. Η κατασκευαστική αντοχή του πλοίου
δεν πρέπει να επηρεαστεί σε καμία περίπτωση και
παράλληλα η ευστάθειά του θα πρέπει να παραμένει στα παραδεκτά όρια καθ’ όλη τη διάρκεια του
ταξιδίου. Πρέπει και ο πλοίαρχος να επιβλέψει τη
στοιβασία, ώστε να μην υπάρξει στο ταξίδι εγκάρσια
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ολίσθηση, πλευρική ανατροπή ή ζημιά στα οχήματα.
Οι χώροι φορτίου στους οποίους θα στοιβαχθούν τα
τροχοφόρα θα πρέπει να είναι στεγνοί, καθαροί και
ελεύθεροι από γράσα και λάδια. Η στοιβασία των
οχημάτων θα γίνεται κατά το διάμηκες του πλοίου
και σε σπάνιες περιπτώσεις κατά το εγκάρσιο με την
άδεια του πλοιάρχου, ο οποίος θα λάβει υπόψη τον
καιρό που πρόκειται να συναντήσει το πλοίο και τα
σημεία εχμάσεως. Θα πρέπει τα οχήματα που στοιβάζονται κατά το εγκάρσιο να διατηρούν μικρές αποστάσεις από την κατασκευή του σκάφους και μεταξύ
τους, ώστε να μη μπορούν να μετακινηθούν αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα στην ασφάλισή τους. Θα υπάρχει όμως επαρκής χώρος ώστε να μπορεί να περάσει
το πλήρωμα ή οι επιβάτες από και προς τα οχήματα.
Γενικά θα πρέπει να υπάρχει ασφαλής πρόσβαση στα
μέσα ασφαλίσεως και στα μέσα πυρασφάλειας. Τα
κλιμακοστάσια και οι έξοδοι κινδύνου από τους χώρους κάτω από τα καταστρώματα των οχημάτων θα
πρέπει να είναι ελεύθερα.
Ως προς τη μέθοδο στοιβασίας φορτηγών
οχημάτων αναφέρονται ορισμένα βασικά σημεία:
α) Τα τροχοφόρα των οποίων το μεικτό βάρος
υπερβαίνει τους 3,5 t, τοποθετούνται έτσι ώστε η
κατά το εγκάρσιο απόσταση μεταξύ τους και μεταξύ
των άλλων οχημάτων και των πλευρών του πλοίου
να είναι η μικρότερη δυνατή και να μην υπερβαίνει
κατά μέσον όρο τα 0,50 m. Το κενό μεταξύ δύο φορτηγών θα εξαρτηθεί επίσης από τον τύπο αναρτήσεως, διότι αν είναι διαφορετικού τύπου θα πρέπει το
κενό να είναι επαρκές ώστε να μην προκληθεί ζημιά
από την διαφορετική δόνηση του κάθε οχήματος σε
κακοκαιρία.
β) Αν το κατάστρωμα είναι ζεστό (π.χ. λόγω θερμαινόμενων δεξαμενών) θα πρέπει κάτω από τις
ρόδες να τοποθετηθούν ξύλα για να μην προκληθεί
ζημιά στα λάστιχα (ρόδες).
γ) Αν τα επικαθήμενα δεν είναι συνδεδεμένα με
τα ρυμουλκά οχήματα (τράκτορες), θα πρέπει να στηρίζονται και στα δύο άκρα πάνω σε καβαλέτα που
διαθέτει το πλοίο. Στο ταξίδι δεν πρέπει να στηρίζονται πάνω στα δικά τους μέσα στηρίξεως (καβαλέτα)
(landing legs),��������������������������������������
εκτός και αν αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα γι’ αυτόν τον σκοπό και υπάρχει η σχετική
σήμανση. Σε αντίξοες καιρικές συνθήκες θα πρέπει,
για επιπρόσθετη ασφάλεια, να ενεργοποιούνται και
οι γρύλοι του ρυμουλκούμενου οχήματος και να δένονται περισσότερα έχματα.
Μέθοδος στοιβασίας Ι.Χ. αυτοκινήτων: Η στοι-
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βασία των Ι.Χ. αυτοκινήτων είναι πιο απλή. Οι αποστάσεις μεταξύ των σταθμευμένων Ι.Χ. (σχ. 7.4) θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 cm από τον καθρέφτη
του ενός μέχρι τον καθρέφτη του άλλου, δηλαδή του
πιο ακραίου σημείου τους, και περίπου 30 cm από
προφυλακτήρα σε προφυλακτήρα. Η απόσταση από
την κατασκευή του πλοίου πρέπει να είναι 20 cm.
7.5 Μέθοδοι εχμάσεως φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων.
Η έχμαση-ασφάλιση των οχημάτων θα πρέπει να
γίνει πριν το πλοίο αναχωρήσει από τον προβλήτα
και εναπόκειται κυρίως στην κρίση του πλοιάρχου, ο
οποίος θα πρέπει να εκτιμήσει όλους τους παράγοντες
(κριτήρια) για να υπολογίσει τον κίνδυνο, όπως:
α) Τον τύπο και το φορτίο του οχήματος.
β) Τη στοιβασία των οχημάτων (σημείο τοποθετήσεώς τους στον χώρο φορτίου).
γ) Τη γεωγραφική θέση στην οποία εκτελείται το
ταξίδι.
δ) Τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ή προβλέπεται να επικρατήσουν.
ε) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πλοίου (μέγεθος, ευστάθεια, ταχύτητα, καλή λειτουργία του συστήματος αποσβέσεως διατοιχισμών κ.λπ.).
Τα οχηματαγωγά φέρουν σύστημα εχμάσεως
που αποτελείται από:
α) Μόνιμο εξοπλισμό εχμάσεως για την ασφάλιση φορτηγών και ρυμουλκούμενων οχημάτων,
ο οποίος εξυπηρετεί και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα. Ο μόνιμος εξοπλισμός υπάρχει σε όλα τα καταστρώματα φορτίου (γκαράζ) καθ’ όλο το πλάτος και το
μήκος τους. Τα καταστρώματα των οχηματαγωγών
πλοίων διαθέτουν σημεία εχμάσεως (trailer lashing
points) για
���������������������������������������
την έχμαση των επικαθημένων ρυμουλκουμένων οχημάτων των 20, 30 και 40 ποδών. Το
Ανώτατο Όριο Ασφαλίσεως (Maximum Securing
Load – MSL) του κάθε σημείου είναι 20 t (196 kN)
και όχι μικρότερο από 100 kN. Αν κάποια έχμαση
υπερβεί το MSL, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην
κατασκευή. Τα σημεία εχμάσεως απέχουν μεταξύ
τους κατά το διάμηκες από 2,70 m έως 3,00 m και
κατά το εγκάρσιο από 3,05 m έως 3,25 m. Σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία, η απόσταση των σημείων δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά το διάμηκες τα
2,5 m και κατά το εγκάρσιο τα 3 m.
β) Φορητό εξοπλισμό εχμάσεως, ο οποίος πρέπει
να είναι επαρκής και να περιλαμβάνει μια ποικιλία
τύπων π.χ. σύνδεσμοι εχμάσεως (αλυσίδες) ή άλλα
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Σχ. 7.4
Αποστάσεις μεταξύ των σταθμευμένων αυτοκινήτων.

μέσα κατασκευασμένα από υλικό που να έχει την
ίδια αντοχή και χαρακτηριστικά ελαστικότητας τουλάχιστον ίσα με αυτά των χαλύβδινων αλυσίδων,
επίσης ιμάντες με αντίστοιχο αριθμό εξαρτημάτων
ρυθμίσεως της τάσεώς τους χειροκίνητα, ξύλινοι ή
λαστιχένιοι τάκοι (σφήνες), καβαλέτα, λάστιχα επιστρώσεως δαπέδου, εντατήρες, κ.λπ. για την έχμαση
φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων. Ο φορητός εξοπλισμός εχμάσεως πρέπει να είναι διανεμημένος κατάλληλα σε όλα τα καταστρώματα φορτίου. Η απογραφή του πρέπει να περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο
Ασφαλίσεως Φορτίου.
Οι αλυσίδες θεωρούνται τα καλύτερα έχματα για
φορτηγά πάνω από 3,5 t. Προτιμώνται οι αλυσίδες
που φέρουν στο ένα άκρο γάντζο (chain hook) και
στο άλλο elephant foot hook (bulb hook) ή και εκεί
γάντζο και ασφαλίζονται στα μόνιμα σημεία εχμάσεως
των καταστρωμάτων (μάπες) (raised elephant foot
ή trailer lashing point ή d-rings). Η αντοχή (MSL)
των εχμάτων, χωρίς μόνιμη παραμόρφωση, θα πρέπει να μην είναι μικρότερη από 120 kN. Ο φορητός
εξοπλισμός για την έχμαση των οχημάτων δεν θα
πρέπει να βρίσκεται εκτεθειμένος στα καταστρώματα των γκαράζ όταν κινούνται τα οχήματα, εκτός και
αν είναι προσεκτικά τοποθετημένος σε ασφαλή θέση
εκτός των λωρίδων κινήσεως των οχημάτων.
Ο εξοπλισμός εχμάσεως, μόνιμος και φορητός,
πρέπει να επιθεωρείται από ειδικευμένο πρόσωπο
τουλάχιστον κάθε έξι μήνες. Ο ελαττωματικός εξοπλισμός θα πρέπει να αποσύρεται όταν δεν μπορεί
πλέον να χρησιμοποιηθεί.
Η μόνιμη ομάδα του πληρώματος καταστρώματος που πρέπει να έχει οριστεί από τον πλοίαρχο και
η οποία θα εκτελεί την εργασία της εχμάσεως του
φορτίου, θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί στη χρήση
των μέσων εχμάσεως, ώστε να τα χρησιμοποιεί με
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την πιο αποτελεσματική μέθοδο για κάθε διαφορετικό τύπο οχήματος. Ο υπεύθυνος της ομάδας που θα
επιβλέπει την ασφάλιση θα πρέπει να είναι γνώστης
των οδηγιών του ΕΑΦ.
Στα οχήματα, όταν βρεθούν στην τελική θέση
στοιβασίας, θα πρέπει οι οδηγοί να βάζουν χειρόφρενο. Στα αυτοκίνητα με μηχανές ντίζελ ο μοχλός
ταχυτήτων πρέπει να είναι στο «νεκρό» και η μηχανή
να κλείσει με το κλειδί του αυτοκινήτου. Αν είναι αυτόματα, ο μοχλός ταχυτήτων πρέπει να είναι στη θέση
σταθμεύσεως (parking, P position), αφού πρώτα το
αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί πλήρως.
7.5.1 Μ
 έθοδος εχμάσεως φορτηγών οχημάτων
σε Ro-Ro.
Τα φορτηγά οχήματα μεικτού βάρους μεγαλύτερου από 3,5 t ή ακόμα και πάνω από 2 t θα πρέπει να
ασφαλίζονται σε όλες τις περιστάσεις που οι αναμενόμενες καιρικές συνθήκες στο ταξίδι θα είναι τέτοιες, που θα προκαλέσουν κινήσεις στα οχήματα. Όσα
οχήματα μεικτού βάρους μεγαλύτερου των 3,5 t δεν
μπορούν να φορτωθούν σε απόσταση μικρότερη από
0,50 m από τα άλλα οχήματα ή από τις πλευρές του
πλοίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να ασφαλίζονται με
τα κατάλληλα έχματα πριν τον απόπλου ακόμα και αν
ο καιρός είναι καλός. Για την ασφάλιση θα πρέπει να
παρέχονται ικανοποιητικά μέσα για αποφυγή πλευρικής ανατροπής και εγκάρσιας ολισθήσεως (π.χ.
αλυσίδες).
Φορτηγά που πρέπει οπωσδήποτε να ασφαλίζονται είναι αυτά που μεταφέρουν ζωντανά ζώα,
υγρά καύσιμα ή άλλα επικίνδυνα φορτία, φορτία
που μετακινούνται εύκολα (π.χ. βαρέλια, σωλήνες),
φορητές δεξαμενές και ανακρεμάμενα φορτία (π.χ.
κρέατα). Γενικότερα, τα φορτηγά που έχουν ψηλά το
κέντρο βάρους, και τα οχήματα μεταξύ των οποίων
παρεμβάλλεται φορτηγό καυσίμων πρέπει οπωσδήποτε να ασφαλίζονται.
Συνεπώς θα πρέπει τα οχήματα να φέρουν επαρκή αριθμό σημείων εχμάσεως (securing points)
επαρκούς αντοχής για όλες τις καταστάσεις φορτώσεως του οχήματος, ώστε να μπορούν να συνδέονται
με τα σημεία εχμάσεως του πλοίου. Τα σημεία εχμάσεως των οχημάτων θα πρέπει να είναι βαμμένα με
χρώμα ευδιάκριτα ορατό. Με ΜΒΟ (Μέγιστο μεικτό
Βάρος Οχήματος ή Gross Vehicle Mass – GVM ή
GVW) από 3,5 t έως και 20 t, πρέπει να υπάρχουν
το λιγότερο 2 σημεία ασφαλίσεως σε κάθε πλευρά
του οχήματος (σχ. 7.5α). Με ΜΒΟ από 20 t έως
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και 30 t, πρέπει να υπάρχουν το λιγότερο 3 σημεία
ασφαλίσεως σε κάθε πλευρά (σχ. 7.5β). Με ΜΒΟ
από 30 t έως και 40 t, πρέπει να υπάρχουν το λιγότερο 4 σημεία ασφαλίσεως σε κάθε πλευρά (σχ.
7.5γ). Οι τράκτορες εξαιρούνται (σχ. 7.5δ) και θα
υπολογίζονται ξεχωριστά και πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με δύο σημεία εχμάσεως στην εμπρόσθια
πλευρά του οχήματος, η αντοχή των οποίων να είναι
ικανή να εμποδίσει πλευρική κίνηση. Ένας σύνδεσμος ρυμουλκήσεως μπορεί να αντικαταστήσει τα
δύο σημεία εχμάσεως, αλλά αν χρησιμοποιείται για
έχμαση οχημάτων άλλων εκτός των οχημάτων ρυμουλκήσεως επικαθημένων, δεν πρέπει να αντικατασταθεί ή να υποκατασταθεί για τον προαναφερόμενο
ελάχιστο αριθμό και την ελάχιστη αντοχή των σημείων ασφαλίσεως σε κάθε πλευρά του οχήματος. Για
αρθρωτούς συρμούς (road trains) τα σημεία ασφαλίσεως αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε όχημα που
απαρτίζει τον συρμό, δηλαδή το όχημα που φέρει τη
μηχανή και κάθε συρόμενο αντιστοίχως.
Η ελάχιστη αντοχή χωρίς μόνιμη παραμόρφωση κάθε σημείου ασφαλίσεως σε kN είναι ίση με:

Σχ. 7.5α
Ελάχιστος αριθμός εχμάτων ΜΒΟ 10 t.

Σχ. 7.5β
Ελάχιστος αριθμός εχμάτων MBO 20 t.

Σχ. 7.5γ
Ελάχιστος αριθμός εχμάτων MBO 30 t.
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(ΜΒΟ × 10 × 1,2): Νο, όπου Νο (Number) ο συνολικός αριθμός σημείων ασφαλίσεως (securing
points) σε κάθε πλευρά του οχήματος.
Όταν τα φορτηγά οχήματα μεταφέρονται σε επικλινές κατάστρωμα, οι τροχοί τους θα πρέπει να σφηνώνονται πριν αρχίσει η έχμαση. Όπου απαιτείται,
π.χ. σε επικαθήμενο κατά την εκφόρτωση, θα πρέπει
να παραμείνουν αρκετά μέσα συγκρατήσεώς του μέχρι να συνδεθεί ο τράκτορας. Οι τάκοι θα αφαιρούνται μόνο όταν έχει συνδεθεί ο τράκτορας.
Tα σχήματα 7.5α, 7.5β και 7.5γ αναφέρονται σε
τυπικό εύρος ΜΒΟ επικαθήμενων και μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος και δείχνουν τον ελάχιστο
αριθμό εχμάτων στις μεθόδους εχμάσεως που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς για μικρά ταξίδια. Σημειώνεται πως αν το συνολικό ΜΒΟ της νταλίκας (σχ. 7.5δ) είναι 40 t (μπορεί να είναι και 45 t),
το ΜΒΟ του επικαθήμενου θα είναι 32 t. Τα έχματα
αναφέρονται σε γωνίες α 45ο και β 45ο (σχ. 7.5δ και
σχ. 9.6β, σελ. 298)· αν διαφέρουν πολύ από αυτή τη
γωνία, θα πρέπει να προστίθενται έχματα.
Η έχμαση θα πρέπει να συνδέεται στα συγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό μόνιμα σημεία εχμάσεως
του οχήματος και του πλοίου και όλος ο εξοπλισμός
του οχήματος για την ασφάλισή του στο πλοίο θα
πρέπει να έχει σχεδιαστεί γι’ αυτόν τον σκοπό. Τα έχματα θα πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιον τρόπο,
ώστε αν τυχόν λασκάρουν, να μην αποκρικωθούν
και βεβαίως να υπάρχει δυνατότητα επανεντάσεως
(φερμαρίσματος). Όλα τα έχματα θα πρέπει να είναι
ασένια, δηλαδή με ίσια τάνυση και σε προτιμώμενες
γωνίες μεταξύ του έχματος και του οριζόντιου επιπέδου από 30ο έως 60ο. Προτιμότερη έχμαση είναι αυτή

που το τρίγωνο που σχηματίζει το έχμα με την κάθετη
πλευρική επιφάνεια του οχήματος είναι ορθογώνιο
με τις γωνίες 45ο, διότι συγκρατεί πολύ καλύτερα τις
δυνάμεις ανατροπής (σχ. 7.5δ). Αν δεν μπορούν να
επιτευχθούν οι παραπάνω γωνίες, απαιτείται επιπρόσθετη έχμαση. Αν η έχμαση γίνει από τις επάνω γωνίες του οχήματος σταυρωτά (inside crossing system),
ώστε να επιτευχθεί η γωνία των 45ο, το όχημα πιθανόν να μην προστατεύεται από την ανατροπή (κατακόρυφη κίνηση) σε μέτριες γωνίες διατοιχισμού. Γι’
αυτό πρέπει να γίνει έχμαση και από τις κάτω γωνίες
του οχήματος. Όσο μικρότερη είναι η κατακόρυφη
γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του έχματος και του
οριζοντίου επιπέδου (καταστρώματος), τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία του οχήματος από την ολίσθηση (εγκάρσια οριζόντια κίνηση).
Στον Κώδικα Ασφαλούς Πρακτικής για την Στοιβασία και την Ασφάλιση Οχημάτων σε πλοία Ro-Ro
της αγγλικής Αρχής MCA (Maritime and Coastguard
Agency) παρέχονται διαγράμματα εχμάσεως (lashing
charts) για ΜΒΟ επικαθήμενων 10 t, 20 t, 30 t και
32 t. Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπολογιστεί στο
πραγματικό ύψος του καταστρώματος πάνω από την
ίσαλο και στην πραγματική περίοδο διατοιχισμού
minimum numπόσα θα είναι τα ελάχιστα έχματα (������������
ber of lashings recommended) για την ασφάλιση του
επικαθήμενου των παραπάνω σχημάτων 7.5α, 7.5β,
7.5γ. Πολλά ΕΑΦ οχηματαγωγών περιλαμβάνουν
αυτά τα διαγράμματα. Το κάθε διάγραμμα εχμάσεως ισχύει για πλοίο που υφίσταται ένα όριο κυκλικού
διατοιχισμού 20ο και ταυτόχρονο προνευστασμού 5ο.
Θεωρείται πως το επικαθήμενο βρίσκεται στη χειρότερη θέση στοιβασίας1 του συγκεκριμένου τυπικού

GVM
(30 MT)

20 MT<GVM<30 MT
Τουλάχιστον 3 σηµεία εχµάσεως σε κάθε πλευρά

Κατάστρωµα

45o

Επικαθήµενο
P/Κ
Αυτοκινούµενο
όχηµα

1

MSL = 10 MT
4 έχµατα σύνολο 40 ΜΤ

Σχ. 7.5δ
Έχμαση νταλίκας (τράκτορας + επικαθήμενο = ΜΒΟ 40t).

Η χειρότερη θέση στοιβασίας, όπου σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες αναμένονται μεγάλες επιταχύνσεις βρίσκεται στο πρωραίο,
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Τ=

0,7Β
GM

όπου:
Τ = η περίοδος διατοιχισμού σε δευτερόλεπτα (s).
Β =	τo πλάτος του πλοίου [εσωτερικά του κελύφους (moulded)] σε μέτρα (m).
GM =	το μετακεντρικό ύψος GMo σε μέτρα (m), το
οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι γνωστό
από τον υπολογισμό φορτώσεως/ευστάθειας.
0,7 =	ο συντελεστής που χρησιμοποιεί ο Lloyd’s
Register of shipping για όλα τα μεγάλα πλοία
Ro/Ro.
Έστω ότι βρέθηκε περίοδος διατοιχισμού 10 s.
Επιλέγομε το σχετικό διάγραμμα των 30 t (ΜΤ) (σχ.
7.5ε). Το διάγραμμα αν και αναφέρεται σε τριαξονικό trailer ισχύει και για semi-trailer όπως στο παραπάνω σχήμα. Με την περίοδο διατοιχισμού 10 s
και το ύψος καταστρώματος 10 m βρίσκουμε από το
διάγραμμα ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν 3 έχματα
σε κάθε πλευρά (σχ. 7.5β). Αν από το διάγραμμα η
κάθετος του οριζόντιου άξονα και η οριζόντια ευθεία
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Trailer 30 Τόνων

Ύψος πάνω από την ίσαλο (σε m)

πλοίου Ro/Ro με 6 σειρές (λωρίδες κινήσεως οχημάτων), δηλαδή στο επάνω κατάστρωμα οχημάτων
μετρούμενο από την ίσαλο, στην πρωραία θέση σταθμεύσεως και στην εξωτερική λωρίδα κινήσεως. Το
διάγραμμα δείχνει τον ελάχιστο αριθμό των εχμάτων
(αλυσίδες), τα οποία θα χρειαστούν στις καθορισμένες συνθήκες. Το όριο φορτίσεως των 9,5 t σε κάθε
αλυσίδα που χρησιμοποιείται στο διάγραμμα δίνει
ένα συντελεστή ασφαλείας 2 (50%) σε σχέση με το
φορτίο θραύσεως (βλ. παράγρ. 9.4, σελ. 290) ενός
τυπικού έχματος (grade 80 alloy) 13 mm με NBL
20 tonnef (βλ. παράγρ. 9.4, σελ. 290) ικανού να αντέξει δύναμη όχι μικρότερη από 120 kN χωρίς μόνιμη
παραμόρφωση.
Παράδειγμα υπολογισμού: Ένα επικαθήμενο
MOB 30 t φορτώνεται σε κατάστρωμα οχημάτων
ύψους 10 m από την ίσαλο. Να υπολογισθεί πόσα
έχματα θα χρειαστούν σε κάθε πλευρά για να ασφαλισθεί.
Επίλυση: Αρχικά θα υπολογισθεί η περίοδος διατοιχισμού1 του πλοίου για τη συγκεκριμένη φόρτωση, χρησιμοποιώντας τον γνωστό τύπο:

3

4

5

6

Τουλάχιστον 2 σηµεία
εχµάσεως ανά πλευρά

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Περίοδος διατοιχισµού (σε s)

Σχ. 7.5ε
Διαγράμματα εχμάσεως.

του κάθετου άξονα διασταυρώνονταν σε κάποιο ενδιάμεσο σημείο μεταξύ των 3 και των 4 εχμάτων, τα
έχματα που θα τοποθετούνταν θα ήταν αυτά που σημειώνονται στην αριστερή καμπύλη, δηλαδή 4.
Αν το φορτηγό έχει υψηλό κέντρο βάρους, θα εχμάζεται και από την κορυφή.
Σε όλα τα οχήματα απαιτείται να τοποθετούνται
τάκοι, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από το βάρος και τον τύπο του οχήματος. Οι τάκοι θα τοποθετούνται πριν την έχμαση στο πίσω μέρος των πίσω
τροχών και στο εμπρόσθιο μέρος των εμπρόσθιων
τροχών ή στο πίσω και εμπρόσθιο μέρος των πίσω
τροχών. Οι τάκοι πάντως δεν αποτελούν ασφάλιση,
αλλά προσφέρουν σ’ αυτήν αποτρέποντας τους τροχούς να κυλήσουν.
Οι χώροι φορτίου πρέπει να ελέγχονται συνεχώς
με περιπολίες ή να παρακολουθούνται με αποτελεσματικά μέσα, όπως τηλεοπτικές οθόνες επιτηρήσεως,
ούτως ώστε κάθε κίνηση των οχημάτων σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών και η πρόσβαση
στους χώρους από μη εξουσιοδοτημένους επιβάτες να
δύναται να επισημανθεί. Επί πλέον κατά τη διάρκεια
του ταξιδίου πρέπει να επιθεωρείται κατά διαστήματα
από ειδικευμένο πρόσωπο η έχμαση, ανάλογα με τη

 το πρυμναίο και στο υψηλότερο σημείο των πλευρών του πλοίου. Στα σημεία αυτά, όπου τα οχήματα είναι πιθανόν να έλθουν σε
σ
επαφή με τον καταπέλτη της πρύμης (ή της πλώρης αν υπάρχει), θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την ελάττωση του κινδύνου μιας
διαμήκους μετακινήσεως.
2
Η περίοδος διατοιχισμού μπορεί να υπολογισθεί εύκολα και από τον σχετικό πίνακα του συγκεκριμένου πλοίου.
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διάρκεια του ταξιδιού και των καιρικών συνθηκών,
ώστε να βεβαιώνεται ότι τα οχήματα παραμένουν στη
θέση τους και η έχμασή τους είναι ανέπαφη.
Τα έχματα, χωρίς την άδεια του πλοιάρχου, δεν
θα πρέπει να αφαιρούνται για την εκφόρτωση πριν
το πλοίο παραβάλει στoν προβλήτα.

α

7.5.2 Μ
 έθοδος εχμάσεως Ι.Χ. αυτοκινήτων σε
Ro-Ro1.
Εφόσον έχουν ληφθεί τα παραπάνω μέτρα, τα
Ι.Χ. αυτοκίνητα (με μέσο βάρος 1-2 t) συνήθως δεν
εχμάζονται, διότι δεν μετακινούνται εύκολα, καθώς
το κέντρο βάρους τους είναι χαμηλά. Αν όμως το ταξίδι είναι μεγάλο ή ο πλοίαρχος κρίνει ότι οι καιρικές
συνθήκες απαιτούν ασφάλιση, θα πρέπει να δεθούν
με 4 έχματα (ιμάντες συγκρατήσεως με ασφάλεια ή
σχοινιά με γάντζους). Αν τα Ι.Χ. αυτοκίνητα ρυμουλκούν τροχόσπιτα, αυτά θα πρέπει να στοιβάζονται σε
ειδικό χώρο στο κατάστρωμα, να ασφαλίζονται με
την ανάλογη έχμαση και δεν πρέπει ποτέ να μεταφέρονται στον ίδιο χώρο με επικίνδυνα φορτία.
Στo σχήμα 7.5στ φαίνεται η άμεση έχμαση Ι.Χ.
χρησιμοποιώντας ιμάντες (nylon straps). Η κατακόρυφη γωνία α δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από
60°· άλλωστε το κέντρο βάρους των Ι.Χ. είναι χαμηλά. Η οριζόντια «γωνία παρεκτροπής» β (βλ. παράγρ.
9.6, σελ. 295), του έχματος στα Ε/Γ-Ο/Γ δεν πρέπει
να βγαίνει έξω από την λωρίδα κινήσεως-σταθμεύσεως.
7.6 Μ
 έθοδοι ασφαλίσεως φορτίου που παραμένει στο πλοίο μετά από μερική εκφόρτωση.
Μία από τις επιδιώξεις του πλοιάρχου/υποπλοιάρχου κατά την προετοιμασία του σχεδίου φορτώσεως είναι: «Ο καταμερισμός και o διαχωρισμός των
φορτίων να διευκολύνει τη στοιβασία τους (συμπεριλαμβανομένης της ασφαλίσεώς τους), η οποία θα πρέπει να γίνει ανάλογα με τη σειρά προσεγγίσεως του
πλοίου στα λιμάνια». Αυτό σημαίνει πως το φορτίο
θα φορτωθεί και θα ασφαλισθεί κατά τέτοιον τρόπο,
ώστε να μην χρειαστεί να αφαιρεθούν τα έχματα των
φορτίων του Β λιμανιού εκφορτώσεως ή των επομένων λιμανιών εκφορτώσεως για να εκφορτωθεί το
φορτίο του Α λιμανιού εκφορτώσεως/προσεγγίσεως
του πλοίου, και μείνουν εκτεθειμένα τα φορτία. Αν
χρειαστεί να ασφαλιστεί το φορτίο πριν τον απόπλου

1

β
(α)

(β)

Σχ. 7.5στ
Έχμαση Ι.Χ. αυτοκινήτων.

από το λιμάνι Α για το λιμάνι του Β προορισμού, τις
περισσότερες φορές επιβαρύνεται ο πλοιοκτήτης με
τον χρόνο που θα χρειαζόταν και τα χρήματα που θα
απαιτούνταν για να ασφαλισθεί πάλι το φορτίο μετά
την εκφόρτωση στο λιμάνι Α. Επομένως, οι μέθοδοι
ασφαλίσεως του φορτίου που παραμένει στο πλοίο
αναφέρονται ουσιαστικά στην ασφάλισή του κατά τη
φόρτωση και όχι μετά από μερική εκφόρτωση στο
πρώτο λιμάνι εκφορτώσεως.
Οι μέθοδοι ασφαλίσεως είναι προφανές ότι θα
είναι ανάλογες με το φορτίο και το είδος του πλοίου και δεν είναι δυνατόν να δοθούν συγκεκριμένοι
κανόνες για όλες τις περιπτώσεις. Μία γενική βασική αρχή είναι: Τα φορτία διαφορετικών λιμανιών να
διαχωρίζονται καθ’ ύψος. Έτσι, φορτώνονται πρώτα
τα φορτία που θα εκφορτωθούν στο τελευταίο λιμάνι και πάνω από αυτά τα φορτία των προηγουμένων
λιμανιών, ανάλογα. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό και
ειδικότερα όταν τα φορτία είναι βαριά και το σχήμα
τους δεν βοηθά. Στη συνέχεια δίδονται ενδεικτικά

Στα φορτηγά Ro-Ro κάθε αυτοκινητοβιομηχανία επιβάλλει τον δικό της τρόπο εχμάσεως.
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παραδείγματα φορτίων των οποίων η ασφάλιση
απαιτείται στο λιμάνι φορτώσεως για να αποφευχθεί
η ασφάλισή αυτών που παραμένουν στο πλοίο μετά
από μερική εκφόρτωση:
α) Τα ελάσματα σε ρόλους ή άλλα βαριά αλλά
ευπαθή και ακανόνιστου σχήματος φορτία διαχωρίζονται συνήθως κατά το διάμηκες. Η παρτίδα του
πρώτου λιμανιού εκφορτώσεως φορτώνεται στο τμήμα του κύτους από τη μέση και πλώρα ή πρύμα, ανάλογα με τις κοπώσεις, και η παρτίδα του επόμενου
(δεύτερου) λιμανιού από τη μέση και πρύμα ή πλώρα αντίστοιχα. Αν υπάρχει και τρίτο λιμάνι, η παρτίδα του πρώτου λιμανιού εκφορτώσεως φορτώνεται
στη μέση, αφού αυτές των επομένων λιμανιών είχαν
φορτωθεί στο πρυμναίο ή στο πρωραίο τμήμα του
κύτους και είχε μείνει κενός χώρος στη μέση, κάτω
απ’ το στόμιο του κύτους. Η παρτίδα κάθε λιμανιού
ασφαλίζεται ξεχωριστά, είναι ανεξάρτητη και δεν
υποστηρίζει (δεν μπλοκάρει) η μία την άλλη.
β) Οι δοκοί, οι σιδερόβεργες και οι σωλήνες ή οι
αυλοί, που είναι ελαφρύτερα φορτία και το ύψος τους
είναι αρκετά μεγάλο, θα πρέπει να διαχωριστούν
καθ’ ύψος, αλλά να γίνει έχμαση κάθε παρτίδας με
συρματόσχοινα και με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην
πέσουν κάτω κατά το διάστημα του ταξιδίου που το
φορτίο μιας παρτίδας θα μείνει στο κύτος χωρίς την
στήριξη του άλλου φορτίου που εκφορτώθηκε.
γ) Τα σακιασμένα φορτία που δεν εχμάζονται και
η παρτίδα που θα παραμείνει για το επόμενο ταξίδι
έχει κάποιο ύψος, θα πρέπει να στοιβαχθούν με τη
μέθοδο cross-tier (στοιβασία σε σταυρωτό κτίσιμο)
(βλ. σχ. 4.3δ, σελ. 56). Η μέθοδος αυτή θεωρείται
η πιο συμπαγής και ασφαλής στοιβασία σε τέτοιες
περιπτώσεις.
7.7 Μέθοδοι ασφαλίσεως βαρέων φορτίων σε
κοινά πλοία.
Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στην ασφάλιση
βαρέων φορτίων (μονάδων φορτίου) μη τυποποιημένων μονάδων π.χ. άμαξες έλξεως, μετασχηματιστές, δηλαδή βαριά φορτία απροκαθορίστων προδιαγραφών.
Η προετοιμασία για τη φόρτωση των βαρέων
φορτίων είναι εξίσου σημαντική με την ίδια τη μέθοδο ασφαλίσεώς τους. Πριν φορτωθεί βαριά μονάδα πρέπει να προετοιμάζεται σχέδιο ασφαλίσεως
που θα καταγράφει τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί,
εκτός και αν η ασφάλιση του συγκεκριμένου φορ-
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τίου έχει προβλεφθεί στο ΕΑΦ του πλοίου. Η προετοιμασία και το σχέδιο ασφαλίσεως για τα βαριά
φορτία «απροκαθορίστων προδιαγραφών» πρέπει
να πραγματοποιούνται με μεγάλη σχολαστικότητα.
Ο πλοίαρχος πρέπει επίσης να συμβουλεύεται και
τον Κώδικα CSS (annex 5).
Ακόμα και αν η ασφάλιση εκτελεστεί με απόλυτη
λεπτομέρεια, θα πρέπει να γίνει και υπολογισμός της
ασφαλίσεως σύμφωνα με τον Κώδικα CSS (annex
13) «Μέθοδοι για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων της ασφαλίσεως φορτίου
απροκαθορίστων προδιαγραφών», αλλά μόνο αν
υπάρχουν όλες οι κατάλληλες πληροφορίες, διαφορετικά θα γίνει με εμπειρική μέθοδο που προτείνει ο
Κώδικας CSS (βλ. παράγρ. 9.2, σελ. 284).
Για τις πολύ βαριές μονάδες με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, όπως αναφέρονται στον Κώδικα CSS, ο
πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής θα πρέπει να συμβουλεύεται ειδικό επιθεωρητή, ειδικότερα όταν ο πλοίαρχος δεν έχει εμπειρία μεταφοράς τέτοιων φορτίων. Η βοήθεια του ειδικού θα μπορούσε να αφορά
στην ιδιαίτερη προσοχή που θα πρέπει να δοθεί στην
ακριβή θέση, στην οποία θα τοποθετηθεί το φορτίο
επί του πλοίου σε σχέση με την αντοχή της κατασκευής, στη στοιβασία και ασφάλιση, στις καιρικές
συνθήκες που αναμένεται να συναντήσει πιθανότατα
το πλοίο στο προγραμματισμένο ταξίδι κ.λπ..
Πριν τη φόρτωση πολύ βαρέων ή βαρέων φορτίων πρέπει να επιθεωρηθεί η θέση που επιλέχθηκε
για τη στοιβασία, ώστε να διαπιστωθεί αν τα μόνιμα
σημεία εχμάσεως είναι επαρκή και στη σωστή θέση.
Αν χρειάζονται περισσότερα μόνιμα σημεία εχμάσεως, θα πρέπει να προστεθούν, αλλά να ηλεκτροσυγκολληθούν από εξουσιοδοτημένο συνεργείο (πριν
αρχίσει η ηλεκτροσυγκόλληση πρέπει να έχει ληφθεί
άδεια απ’ την Αρχή του λιμανιού). Ποτέ δεν πρέπει
να δένονται τα έχματα στην κατασκευή του πλοίου.
Αν τα έχματα έχουν επαφή με αιχμηρές επιφάνειες,
θα πρέπει να προστατευθούν με κατάλληλη επίστρωση. Το μέγιστο φορτίο ασφαλείας του κάθε εξαρτήματος της εχμάσεως θα πρέπει να εξακριβώνεται
προσεκτικά, διότι είναι το πιο σημαντικό σημείο στην
ασφάλιση των βαρέων μονάδων.
Ο πλοίαρχος θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από
τον φορτωτή εκ των προτέρων για το συνολικό βάρος
της μονάδας σε ΜΤ (t), για τις βασικές διαστάσεις
της, για τη θέση του κέντρου βάρους της, για τα σημεία όπου θα τοποθετηθούν οι αρτάνες, για τις περιοχές στηρίξεως της βάσεως και τις σχετικές οδηγίες
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και για τα σημεία εχμάσεως και την αντοχή τους. Ο
πλοίαρχος θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι το φορτίο είναι συμβατό με τα υπόλοιπα ή ότι πρέπει να διαχωριστεί κατάλληλα, ότι το φορτίο είναι κατάλληλο για
το πλοίο και το πλοίο είναι κατάλληλο για το φορτίο, και ότι μπορεί να στοιβαχθεί και να ασφαλισθεί
ώστε να αντιμετωπίσει τις αναμενόμενες καιρικές
συνθήκες. Αν και η φόρτωση βαρέων φορτίων στο
κατάστρωμα πρέπει να αποφεύγεται, τις περισσότερες φορές οι ογκώδεις και βαριές μονάδες φορτώνονται αναγκαστικά σ’ αυτό. Βασική προϋπόθεση
είναι η γνώση πως:
α) Χαμηλότερες επιταχύνσεις παρατηρούνται
στη μέση του πλοίου και κάτω απ’ το κυρίως κατάστρωμα.
β) Υψηλότερες επιταχύνσεις παρατηρούνται στα
άκρα του πλοίου (πλώρα και πρύμα όπως και δεξιά και αριστερά) και στο κατάστρωμα καιρού. Κάτω
από το βαρύ φορτίο θα πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετείται ξύλινη επίστρωση (bedding) με σκοπό την
αύξηση της τριβής και την ισοκατανομή και διάχυση
του βάρους και πέρα από την επιφάνεια που καλύπτει η βάση του φορτίου. Τα έχματα θα πρέπει να
είναι αποκλειστικά καδένες ή τα ισοδύναμα. Η καλύτερη γωνία των εχμάτων με το οριζόντιο επίπεδο για
προστασία από την ολίσθηση είναι περίπου 25ο, ενώ
για την προστασία από την ανατροπή γενικά υπολογίζεται πως είναι μεταξύ 45ο και 60ο.
γ) Όλα τα έχματα και ο υπόλοιπος φορητός εξοπλισμός εχμάσεως έχουν ισοδύναμη αντοχή. Οι μηχανισμοί (εξαρτήματα), τα στοιχεία συνδέσεως (π.χ.
ναυτικά κλειδιά, σφιγκτήρες) και οι εντατήρες πρέπει να χρησιμοποιούνται με τον σωστό τρόπο. Η μείωση της αντοχής τους κατά τη διάρκεια του ταξιδίου
από σκουριά, κόπωση και μηχανική εξασθένιση θα
πρέπει να αντισταθμίζεται με εξοπλισμό μεγαλύτερης αντοχής. Όλα αυτά τα εξαρτήματα πρέπει να
είναι ειδικής κατασκευής και σωστά τοποθετημένα
όπως και τα υποστηρίγματα, ώστε να αντέξουν τις
πιέσεις της θάλασσας που θα πέφτει με ορμή στο
κατάστρωμα· επίσης στο ταξίδι θα πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται.

να οχήματα με ρυμουλκούμενα), και τα μεμονωμένα
μη αυτοκινούμενα οχήματα (επικαθήμενα, ρυμουλκούμενες χαμηλές πλατφόρμες κ.λπ.).
Τα ρυμουλκά αυτοκινούμενα οχήματα με ρυμουλκούμενα κ.λπ, φορτώνονται στα οχηματαγωγά
σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 του Κώδικα Ασφαλούς
Πρακτικής για τη Στοιβασία και Ασφάλιση. Τα πλοία
που δεν έχουν ειδικά σχεδιαστεί και εξοπλιστεί για το
σκοπό της μεταφοράς τροχοφόρων οχημάτων, αλλά
ακόμα και τα οχηματαγωγά που δεν διαθέτουν τις
απαιτήσεις του Μέρους 5 του Resolution A.581(14)
ή δεν έχουν εξοπλιστεί με ισοδύναμα μέσα εχμάσεως, θα πρέπει να εφαρμόζουν όσα απαιτεί το Κεφάλαιο 5 του Κώδικα. Θα πρέπει δηλαδή να ασφαλίζουν τα οχήματα ως «φορτία απροκαθορίστων προδιαγραφών» και σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την
Αρχή της σημαίας Εγχειρίδιο Ασφαλίσεως Φορτίων
που φέρει το πλοίο.
Ο καταλληλότερος χώρος για να στοιβάζονται
τα οχήματα σε πλοία με κύτη φορτίου, δηλαδή σε
κοινά φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου, είναι τα κατάμπαρα των μεσαίων κυτών, όπου φορτώνονται με
τα μέσα του πλοίου (φορτωτήρες ή γερανούς) (σχ.
7.8). Επειδή συνήθως μπορούν να μπλοκαριστούν
με άλλα φορτία (στερέωση φορτίου με φορτίο), δεν
θα χρειαστεί ιδιαίτερη ασφάλιση. Επί πλέον αφενός
μεν εκεί οι επιταχύνσεις είναι μικρότερες, αφετέρου
δε η εξωτερική εγκάρσια δύναμη επιταχύνσεως τείνει να τα ωθήσει προς την αντίθετη πλευρά της κλίσεως. Αν χρειαστεί έχμαση, θα χρησιμοποιηθεί ο
εμπειρικός τύπος που αναφέρει πως το σύνολο του
ελάχιστου Φορτίου Θραύσεως (ΦΘ) (βλ. παράγρ.
9.4, σελ. 290) όλων των εχμάτων δεν θα πρέπει να
είναι μικρότερο από το διπλάσιο του στατικού βάρους

7.8 Μ
 έθοδοι ασφαλίσεως οχημάτων σε κοινά
πλοία.
Ως οχήματα εδώ νοούνται τα τροχοφόρα αυτοκινούμενα (wheelbased cargoes) (φορτηγά, τράκτορες,
οχήματα με μεταλλικούς τροχούς, χωματουργικά μηχανήματα κ.λπ. αλλά όχι τα ρυμουλκά αυτοκινούμε-
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του φορτίου που θα ασφαλισθεί. Δηλαδή ένα φορτίο
βάρους 10 t χρειάζεται έχματα που να έχουν συνολικό
ΦΘ όχι μικρότερο από 20 t υπό την προϋπόθεση πως
τα έχματα θα είναι ασένια, αποτελεσματικά και σωστά
τοποθετημένα. Αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για φορτία καταστρώματος. Στο κατάστρωμα δεν πρέπει να
στοιβάζονται τροχοφόρα οχήματα, αλλά αν αυτό δεν
μπορεί να αποφευχθεί τα έχματα θα πρέπει να είναι
περισσότερα για να αντισταθούν στις δυνάμεις, επειδή στο κατάστρωμα ο διατοιχισμός αυξάνει τη δύναμη της εγκάρσιας επιταχύνσεως. Λόγω της δυσκολίας
στην πρόβλεψη των δυναμικών επιταχύνσεων και της
πολυπλοκότητας των δυναμικών υπολογισμών, οι
δυνάμεις προσδέσεως στον υπολογισμό (βλ. παράγρ.
9.2, σελ. 286) ισχύουν για άκαμπτο και μη αναρτώμενο φορτίο, δηλαδή όχι για φορτίο όπως ένα όχημα
που μπορεί να ταλαντεύεται επάνω στις ρόδες και στις
αναρτήσεις του. Οπότε δεν θα βοηθήσουν οι υπολογισμοί που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 9 (βλ. σελ. 279)
του παρόντος εγχειριδίου στην εύρεση της αποτελεσματικότητας της εχμάσεως. Εκεί θα χρησιμοποιηθεί
ο εμπειρικός τύπος του τριπλάσιου κανόνα1 (3-times
rule) για να προστατευθεί το όχημα από ανατροπή. Τα
έχματα που θα το προστατεύσουν από την ολίσθηση
θα πρέπει να είναι για διπλάσιο στατικό βάρος φορτίου. Τα έχματα θα είναι αλυσίδες ή συρματόσχοινα.
7.9 Ασφάλιση εμπορευματοκιβωτίων, φορητών
δεξαμενών και μοναδοποιημένων φορτίων,
σύμφωνα με τους διεθνείς και τοπικούς κανονισμούς και το εγχειρίδιο ασφαλίσεως
πλοίου.
Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στις διατάξεις
των παραρτημάτων (annexes) 1, 2 και 12 του Κώδικα CSS, οι οποίες συμπληρώνουν το Κεφάλαιο 5
του ίδιου κώδικα που αναφέρει τα φορτία τα οποία
έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν πιθανή πηγή κινδύνου
(βλ. παράγρ. 9.1, σελ, 279). Τα φορτία αυτά ανήκουν
στα φορτία «απροκαθορίστων προδιαγραφών» όταν
φορτώνονται σε κοινά φορτηγά πλοία, bulk carriers
και σε οχηματαγωγά που δεν ακολουθούν τις απαιτήσεις του Μέρους 5 του Resolution A.581(14) ή δεν
έχουν εξοπλιστεί με ισοδύναμα μέσα στοιβασίας και
1

εχμάσεως, ώστε να παρέχεται ισοδύναμος βαθμός
ασφάλειας στο ταξίδι.
Η ασφάλιση γενικά πρέπει να ακολουθεί και τις
υποχρεωτικές κατευθύνσεις που αναφέρονται στο
εγκεκριμένο ΕΑΦ του πλοίου το οποίo ενσωματώνει
τον Κώδικα, τις απαιτήσεις και τα πρότυπα του ISO
και τους τοπικούς κανονισμούς και τις δοκιμασμένες
πρακτικές εμπειρίας.
7.9.1 Ασφάλιση εμπορευματοκιβωτίων σε κοινά πλοία.
Η ασφάλιση των Ε/Κ στα κύτη εξαρτάται από
το αν θα ταξιδέψουν με ή χωρίς τα καλύμματα των
υποφραγμάτων. Αν τα ποντόνια των υποφραγμάτων
αφαιρεθούν για το ταξίδι, τότε το ΕΑΦ θα απαιτεί επιπρόσθετη κατασκευή με ξύλα για την ασφάλιση του
φορτίου μεταξύ των πλευρών των στηλών Ε/Κ και
του υποφράγματος, έτσι ώστε να αποφευχθεί πιθανή
ανατροπή του φορτίου κατά τους διατοιχισμούς. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να λαμβάνεται όταν φορτώνονται Ε/Κ μαζί με γενικό φορτίο και ειδικά όταν φορτώνεται γενικό φορτίο πάνω σε Ε/Κ μέσα στα κύτη.
Επειδή τα πλοία αυτά συνήθως δεν φέρουν μόνιμο σταθερό εξοπλισμό (π.χ. βάσεις στηρίξεως Ε/Κ
και ειδικές σταθερές μάπες για τους εντατήρες) στο
κατάστρωμα ούτε φορητό εξοπλισμό (π.χ. σιδηρόβεργες εχμάσεως) για την ασφάλιση των Ε/Κ, η στοιβασία δεύτερης καθ’ ύψος σειράς Ε/Κ (two high)
είναι επικίνδυνο αλλά σύνηθες εγχείρημα. Αν είναι
κενά (χωρίς φορτίο) θα μπορούσαν να φορτωθούν
το ένα πάνω στο άλλο (2 καθ’ ύψος σειρές) (tiers). Σ’
αυτήν την περίπτωση θα πρέπει το πλοίο να προμηθευτεί περιστρεφόμενα κλειδιά.
Πρέπει να ακολουθούνται ορισμένες πρακτικές:
α) Θα πρέπει να στοιβάζονται σε κατεύθυνση πλώρα-πρύμα, δηλαδή κατά το διάμηκες του πλοίου.
β) Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση τα Ε/Κ να
εκτείνονται πέρα από τις πλευρές του πλοίου. Αν είναι φορτωμένα στα καλύμματα των κυτών και προεξέχουν από αυτά, ενώ δεν υπάρχει τρόπος αυτό να
διορθωθεί θα πρέπει να παρέχεται επαρκής στήριξη.
γ) Θα πρέπει να στοιβάζονται και να ασφαλίζονται κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να μην παρεμπο-

 μπειρική μέθοδος τριπλάσιου κανόνα φορτίου που έχει φορτωθεί στο κατάστρωμα για φορτία που τείνουν να μετακινηθούν σε
Ε
μέτριες καιρικές συνθήκες: Το SWL όλων των εχμάτων θα πρέπει να είναι ίσο με το στατικό βάρος του φορτίου που θα ασφαλισθεί.
Το SWL βρίσκεται αν διαιρεθεί με το 3 το MBL (ή Φορτίο θραύσεως-ΦΘ) των εχμάτων. Αν το MBL όλων των εχμάτων είναι 30 t
θα μπορέσει να κρατήσει φορτίο στατικού βάρους 10 t υπό την προϋπόθεση πως τα έχματα θα είναι ασένια, αποτελεσματικά και
σωστά τοποθετημένα.

Metafora_Fortion.indb 265

13/1/2016 2:29:29 μμ

266
δίζεται η ασφαλής πρόσβαση του πληρώματος στα
σημεία που είναι αναγκαία για την ασφαλή λειτουργία του πλοίου.
δ) Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει το βάρος
τους να υπερβαίνει την αντοχή του καταστρώματος ή
των καλυμμάτων των κυτών στα οποία στοιβάζονται.
ε) Το κάτω Ε/Κ θα πρέπει να στοιβάζεται επάνω
σε επίστρωση ξυλείας, για να διανέμεται το φορτίο
της στήλης των δύο Ε/Κ ομοιόμορφα σε μεγαλύτερη
επιφάνεια. Ποτέ δεν πρέπει να τοποθετούνται δοκοί
ενδιάμεσα κάτω από το Ε/Κ, όπου δεν υπάρχει σκελετός, επειδή η αντοχή του πυθμένα δεν είναι μεγάλη
και θα στρεβλώσει, με αποτέλεσμα να χαλαρώσει
όλη η στοιβασία.
στ) Αν τελικά φορτωθούν σε στήλη των δύο Ε/Κ,
η σύνδεση των δύο Ε/Κ θα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε με περιστρεφόμενα κλειδιά.
ζ) Για τη θέση στοιβασίας των Ε/Κ στο κατάστρωμα ή στα καλύμματα των κυτών θα πρέπει να λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η θέση και η αντοχή των
μονίμων σημείων εχμάσεως του πλοίου, των οποίων
η αντοχή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τρεις φορές το στατικό ολικό βάρος του Ε/Κ. Το κάθε ανεξάρτητο Ε/Κ δεν πρέπει να υπερβαίνει το Ασφαλές Βάρος Φορτίου (Safe Weight Load) που του αντιστοιχεί.
Αν το ολικό βάρος (μεικτό βάρος) (gross weight) των
Ε/Κ δεν είναι γνωστό, τότε τα Ε/Κ των 20 ft και των
40 ft θα υπολογίζεται ότι είναι 20 και 26 ΜΤ αντίστοιχα, και ότι το κέντρο βάρους τους βρίσκεται στο
γεωμετρικό τους κέντρο.
Το ολικό βάρος, όπως και το απόβαρο πρέπει να
έχουν δηλωθεί και καταγραφεί επακριβώς πριν τη
φόρτωση και ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος να
έχουν ενημερωθεί και να τα γνωρίζουν.
η) Η ασφάλιση θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιον
τρόπο, ώστε να αποφευχθεί αποτελεσματικά η ολίσθηση και η ανατροπή των Ε/Κ. Αν στοιβαχθούν
επάνω στα καλύμματα των κυτών, αυτά θα πρέπει να
είναι οπωσδήποτε ασφαλισμένα για ταξίδι.
Η πρόσδεση του φορτίου καταστρώματος είναι
προτιμότερο να γίνεται με συρματόσχοινα ή αλυσίδες ή κατάλληλα υλικά με ισοδύναμη αντοχή και
χαρακτηριστικά ελαστικότητας. Αν τελικά τα έχματα
είναι συρματόσχοινα, θα πρέπει να δένονται τέσσερα
(18 mm 6 × 19) έχματα πεντένια στις επάνω γωνίες
αναρτήσεως και στηρίξεως του Ε/Κ. Το πάνω Ε/Κ
που θα είναι συνδεδεμένο με το κάτω με περιστρεφόμενα κλειδιά θα ασφαλίζεται με τέσσερα έχματα στις
κάτω γωνίες αναρτήσεως και στηρίξεως.
ι) Οι σφιγκτήρες, κλιπς (wire clips, wire rope grips,
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bull dog clips, u-bolts, clamps)��������������������
που θα χρησιμοποιηθούν στα πεντένια των συρματοσχοίνων θα πρέπει να
είναι γρασαρισμένοι και σφιγμένοι καλά, ώστε το νεκρό τέλος του συρματόσχοινου (dead end of the wire)
να φαίνεται συμπιεσμένο. Πρέπει να τοποθετηθούν
τουλάχιστον τρεις σφιγκτήρες με τα κυρτά στο «νεκρό
τέλος» του συρματόσχοινου (βλ. Παράρτημα 5).
ια) Όλα τα έχματα θα πρέπει να είναι ισομεγέθη
και να έχουν ενταθεί το ίδιο καλά, με την ίδια τάση
(ασένια) και να καταλήγουν σε εντατήρες οι οποίοι θα
ασφαλίζονται στα μόνιμα σημεία εχμάσεως του πλοίου. Επίσης πρέπει να είναι πάντα τεντωμένα, και οι
σφιγκτήρες όπως και οι εντατήρες να μην χαλαρώνουν
(λασκάρουν) λόγω τριβής ή φθοράς. Θα πρέπει, αν εν
πλω ο καιρός το επιτρέπει, η ασφάλιση να ελέγχεται
από τον υποπλοίαρχο ή από άλλον έμπειρο αξιωματικό καθημερινά και κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
ιβ) Πιθανόν να χρησιμοποιηθεί υποστήριξη με
ξυλοκατασκευή (timber shoring) (βλ. παράγρ. 9.7,
σελ. 140).
7.9.2 Ασφάλιση φορητών δεξαμενών (κυλινδρικών).
Με τον όρο φορητές δεξαμενές αναφερόμαστε
σε δεξαμενές πιστοποιημένες σύμφωνα με τον Κώδικα IMDG, γεμάτες ή άδειες και όχι σε αυτές που
το ullage τους μπορεί να δημιουργήσει απαράδεκτη
υδραυλική δύναμη λόγω ορμητικής κινήσεως του
φορτίου μέσα στη δεξαμενή. Το σχήμα 7.9α, εικονίζει
μία σωστή μέθοδο στοιβασίας και προσδέσεως κυλινδρικής φορητής δεξαμενής, η οποία όμως φέρει
την κατάλληλη βάση και τα κατάλληλα μόνιμα σημεία
εχμάσεως (securing points). Τα σημεία εχμάσεως της
δεξαμενής είναι σε τέτοιο ύψος, ώστε τα έχματα τα
οποία τοποθετούνται, όπως φαίνεται στο σχήμα, σχηματίζουν τις καλύτερες κατακόρυφες γωνίες α1 και α2.
Καταλληλότερη όσον αφορά στην ολίσθηση είναι η α1
(περίπου 25ο) και όσον αφορά στην ανατροπή είναι η
α2 (μεταξύ 45ο και 60ο), οι οποίες ισχύουν για όλες τις
μονάδες ανεξαρτήτως βάρους. Όπως παρουσιάζεται
στο σχήμα 7.9β, η μέθοδος προσδέσεως, την οποία
προτείνει ο Κώδικας CSS, δεν είναι και τόσο ασφαλής για τις φορητές δεξαμενές που δεν είναι μόνιμα
ασφαλισμένες στο πλοίο και δεν διαθέτουν σημεία εχμάσεως και των οποίων η χωρητικότητα είναι πάνω
από 450 lt ή μικρότερη από 1.000 lt. Αν χαλαρώσει
ένα από τα δύο έχματα, όλο το σύστημα προσδέσεως
θα καταρρεύσει, αφού η δεξαμενή θα αρχίσει να περιστρέφεται και να ταλαντεύεται.
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Προτιµώµενη
µέθοδος

α2

α1

α1

α2

α1: Kαταλληλότερη γωνία όσον αφορά στην ολίσθηση
α2: Καταλληλότερη γωνία όσον αφορά στην ανατροπή

Σχ. 7.9α
Μέθοδος προσδέσεως φορητής δεξαμενής
με σωστές γωνίες προσδέσεως.

Σχ. 7.9β
Μέθοδος προσδέσεως loop lashing όταν δεν
υπάρχουν σημεία εχμάσεως στη φορητή δεξαμενή.
Με τον ίδιο τρόπο θα γίνει η έχμαση και στα δυο
άκρα της φορητής δεξαμενής.

Ξύλινες σφήνες

Σχ. 7.9γ
Εναλλακτική μέθοδος ασφαλίσεως.

Εναλλακτική μέθοδος ασφαλίσεως φορητών
δεξαμενών (σχ. 7.9γ). Εναλλακτικά, για την ασφάλιση φορητών δεξαμενών θα πρέπει οπωσδήποτε να
τοποθετηθούν σφήνες ορθού τριγωνικού πρίσματος
δεξιά και αριστερά πάνω σε όλα στα δοκάρια επιστρώσεως και να καρφωθούν ή να κατασκευαστεί
καφάσι με διαμήκεις και εγκάρσιες σανίδες και πάνω
στις εγκάρσιες σανίδες να καρφωθούν οι σφήνες. Οι
σφήνες πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθούν, αφού
αποτελούν βασική αρχή της ασφαλίσεως των φορτίων με κυλινδρικό σχήμα. Αντί για συρματόσχοινα
που προτείνει ο ΙΜΟ καλό είναι να τοποθετηθούν
ισοδύναμης αντοχής ιμάντες ή άλλα ισοδύναμα έχματα, τα οποία να αυξάνουν την τριβή.
Συνολικά η φορητή δεξαμενή θα προσδεθεί με
τέσσερα ξεχωριστά έχματα ή με έξι ξεχωριστά έχματα ανά ζεύγη. Δύο θα βρίσκονται σχετικά κοντά
σε κάθε βάση της κυλινδρικής φορητής δεξαμενής
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(κοντά σε κάθε τέλος) και άλλα δύο στη μέση· αν η
δεξαμενή είναι μεγαλύτερη και απαιτούνται περισσότερα έχματα, η εμπειρική μέθοδος του τριπλάσιου
κανόνα θα βοηθήσει.
Το πρώτο (1) από τα δύο έχματα του ζεύγους που
θα δεθεί κοντά στη μία απ’ τις δύο βάσεις της κυλινδρικής φορητής δεξαμενής, αφού πρώτα ασφαλιστεί
στο κατάλληλο μόνιμο σημείο εχμάσεως του πλοίου,
θα περάσει από κάτω και περιφερειακά γύρω από τη
δεξαμενή (θα τυλίξει δηλ. την επιφάνεια της περιφέρειας της κυλινδρικής δεξαμενής) και θα ασφαλιστεί
στο αντίθετο κατάλληλο μόνιμο σημείο εχμάσεως
απ’ την άλλη πλευρά. Η θέση των μονίμων σημείων
εχμάσεως του πλοίου επί του καταστρώματος θα καθορίσει και τη γωνία του δεύτερου έχματος του ζεύγους, γι’ αυτό πρέπει να βρίσκεται στην κατάλληλη
απόσταση από τον άξονα της φορητής δεξαμενής.
Το δεύτερο (2) από τα δύο έχματα, αφού πρώτα
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ασφαλιστεί στο ίδιο μόνιμο σημείο όπου ασφαλίστηκε το πρώτο του ίδιου ζεύγους, θα τυλίξει και αυτό
την περιφέρεια της δεξαμενής κατά παρόμοιο τρόπο
με το πρώτο έχμα, αλλά με αρχική κατεύθυνση προς
τα πάνω (επάνω ακμή της φορητής δεξαμενής). Η
άκρη του θα ασφαλιστεί στο ίδιο δεύτερο μόνιμο σημείο της άλλης πλευράς κατερχόμενο υπό την ίδια
κατάλληλη γωνία, όπως η αρχική.
Αυτή η διαδικασία θα επαναληφθεί και με τα
άλλα δύο έχματα (3 και 4) του δεύτερου ζεύγους.
Στην πράξη, στην περίπτωση της κυλινδρικής δεξαμενής (σχ. 7.9γ) χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός
της παραπάνω εναλλακτικής μεθόδου και αυτής που
προτείνει ο ΙΜΟ.
7.9.3 Α
 σφάλιση μοναδοποιημένων φορτίων σε
κοινά πλοία.
Για τους σκοπούς του παραρτήματος 12 (Annex
12) του Κώδικα CSS αναφέρονται τα μοναδοποιημένα φορτία (π.χ. παλέτες), στα οποία έχουν τοποθετηθεί μοναδιαία φορτία (unit loads) (σελ. 256, υποσημείωση 1). H παρούσα υποπαράγραφος επισημαίνει
τα παρακάτω:
α) Για τη στοιβασία τους θα πρέπει ο πλοίαρχος
να λάβει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό, το είδος, τον τύπο του φορτίου και της παλετοποιήσεως,
τις διαστάσεις σε μέτρα της κάθε μονάδας, το ολικό
βάρος σε κιλά της κάθε μονάδας αλλά και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου για τις μόνιμες αρτάνες.
Επί πλέον, θα πρέπει να βεβαιωθεί πως η θέση,
την οποία έχει επιλέξει για τη στοιβασία τους, είναι
καθαρή από γράσα κ.λπ. και στεγνή, και ότι τα καταστρώματα, όπως και το δάπεδο του κύτους, είναι
επίπεδα. Οι χώροι φορτίου καλό είναι να είναι ορθογώνιοι (τετραγωνισμένοι), κάθετα και οριζόντια.
β) Σε ολική φόρτωση σε κύτη των οποίων το σχήμα δεν είναι όπως αυτό άλλων κυτών φορτιου, π.χ. το
κύτος Νο 1, θα πρέπει να γίνει καλό σφήνωμα με τη
χρησιμοποίηση ξυλείας επιστρώσεως, ώστε η περιοχή στοιβασίας μετά τη φόρτωση να φαίνεται κωνική
(σχ. 7.9δ).
γ) Αν φορτωθεί μόνο ένα μοναδοποιημένο φορτίο, θα πρέπει να στοιβάζεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε
αν χρειάζεται έχμαση να μπορεί να ασφαλιστεί απ’
όλες τις πλευρές. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να
μπλοκάρεται στην κατασκευή του πλοίου χωρίς κενά.
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Σχ. 7.9δ
Περιοχή κωνικής στοιβασίας παλετών με μοναδιαίο φορτίο στο κύτος Νο 1 (όπως φαίνεται από πάνω).

Στον Κώδικα CSS, και στο ΕΑΦ του πλοίου, δίδονται
οδηγίες για την ασφάλιση μονάδων (μοναδοποιημένων φορτίων που αποτελούνται από μοναδιαία φορτία
πάνω σε load boards) με στοιβασία κατά το εγκάρσιο
στο κατάμπαρο ή στο υπόφραγμα εφαπτόμενο στην
κατασκευή, με στοιβασία όπου το φορτίο εφάπτεται
σε κάποια πλευρά του πλοίου και οι δύο πλευρές του
είναι ελεύθερες ή αν η στοιβασία έχει τρεις πλευρές
ελεύθερες. Γενικά το μπλοκάρισμα θα ακολουθήσει
τις μεθόδους μπλοκαρίσματος, προσδέσεως, στηρίξεως και υποστηρίξεως ή συνδυασμό αυτών.
Αν το φορτίο φορτώνεται με κλαρκ, θα πρέπει να
διδεται μεγάλη προσοχή, ώστε να μην προκληθούν
ζημιές. Επίσης σε όλη τη διάρκεια του ταξιδίου θα
επιθεωρείται η ασφάλιση κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
δ) Αν φορτωθούν το ένα επάνω στο άλλο, θα
πρέπει να ελεγχθεί το βάρος και το σχήμα τους. Θα
πρέπει επίσης ο πλοίαρχος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποφευχθούν ζημιές κατά τους
χειρισμούς φορτοεκφορτώσεως. Αν το μοναδοποιημένο φορτίο είναι παλέτες και πρέπει να φορτωθούν
η μία επάνω στην άλλη, θα δίδεται μεγάλη προσοχή
στο stacked load. Οι πιο συνηθισμένες παλέτες είναι οι ευρωπαϊκές και οι αμερικάνικες. Καλό είναι
οι παλέτες με μοναδιαίο φορτίο σχετικά ελαφρύ να
μην είναι ευρωπαλέτες, διότι λόγω της μικρότερης
επιφάνειάς τους ανέρχεται το ύψος και το κέντρο βάρους του φορτίου. Μ’ αυτόν τον τρόπο το φορτίο που
είναι κάθετο προς το οριζόντιο επίπεδο της παλέτας
παίρνει εύκολα κλίση (racking).
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛEΥΣΗ ΖΩΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΥΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

8.1 Ταξίδι κατά το οποίο το λιμάνι φορτώσεως
και το λιμάνι εκφορτώσεως ανήκουν στην
ίδια ζώνη.
Άσκηση 1.
Το πλοίο M/V «ΣΥΡΟΣ» έχει Summer DW
29.607 MT και Displ. 36.267 MT. Draft 10,554 m,
έξαλα θέρους 4,28 m, FWA 240 mm, TPC 37,68 MT,
Ταχύτητα (sea speed) 15,0 knots (κόμβοι).
Ημερήσια κατανάλωση: Εν πλω (at sea) ΙFO
27 MT [intermediate fuel oil – καύσιμο πετρέλαιο
ναυτιλίας (<1% sulphur)1], LSMGO (Low Sulphur
Marine Gas Oil 0,1%)1 για αποφυγή ατμοσφαιρικής ρυπάνσεως στο ταξίδι 1 MT για τις ηλεκτρομηχανές και 28 ΜΤ για την κυρία μηχανή, FW (fresh
water– νερό) 0 MT, στο λιμάνι LSMGO 1,5 MT και
FW 7 MT. IFO 30 MT δεν μπορούν να απαντληθούν

(unpumpables), Constants 250 MT.
Την 1/1/2015 το M/V «ΣΥΡΟΣ» έφτασε στο
λιμάνι Μπέλφαστ πυκνότητας ρ = 1008, όπου θα
φορτώσει πλήρες φορτίο με μικρό ΣΣ. Μετά τη φόρτωση και πετρέλευση θα αποπλεύσει με προορισμό
τη Νέα Ορλεάνη. Στο Μπέλφαστ θα παραμείνει 10
ημέρες. Η απόσταση του ταξιδιού είναι 3.910 ν.μ.
μέχρι την είσοδο στη NA ECA1 και άλλα 766 ν.μ.
μέχρι το λιμάνι εκφορτώσεως. Είναι Απρίλιος και
η Ζώνη Γραμμής Φορτώσεως (Load Line Zone)
καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού είναι στη Θερινή
Ζώνη.
Το πλοίο έφτασε στο Μπέλφαστ με καύσιμα: IFO
85���������������������������������������
 ��������������������������������������
MT, LSMGO: 120������������������������
 �����������������������
MT και FW: 80����������
 ���������
MT. Ασφάλεια (safety margin)2 25% για το IFO, για LSMGO
περίπου για μία ημέρα και για FW: 150����������
 ���������
MT (συνολική ποσότητα).

1

 Έχει καθοριστεί από την Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος του ΙΜΟ (Marine Environment Protection Committee)/
ΔΣ MARPOL 73/78 Prevention of Air Pollution from Ships, ότι όλα τα πλοία θα καίνε καύσιμα με χαμηλότερο θειάφι (περιεκτικότητα σε θειάφι < 1% m/m) στις περιοχές SECA (Sulphur Emission Control Areas) ή ECA (Emission Control Areas),
που συμπεριλαμβάνουν τα νερά της ΕΕ και συγκεκριμένα τη Βαλτική Θάλασσα, τη Βόρεια Θάλασσα και το Στενό της Μάγχης
(English Channel) αλλά και τις ακτές της Νορβηγίας και τη θάλασσα Μπάρεντς. Αλλά και στη Β. Αμερική η NA ECA συμπεριλαμβάνει τις Ανατολικές ακτές (Ατλαντικού και κόλπου) και Δυτικές ακτές (Ειρηνικού) των ΗΠΑ μέχρι και 200 ν.μ. από αυτές
και τις ακτές του Καναδά αλλά και των νησιών της Καραϊβικής που ανήκουν στις ΗΠΑ (Puerto Rico και US Virgin Islands).
Επίσης στα περισσότερα λιμάνια του κόσμου τα πλοία επιτρέπεται να καίνε καύσιμα μόνο με περιεκτικότητα σε θειάφι 0,10%
m/m. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 όχι μόνο στα λιμάνια αλλά σε όλες τις περιοχές ECA τα πλοία θα πρέπει να καίνε καύσιμα με
περιεκτικότητα σε θειάφι 0,10% m/m. Στις περιοχές NA ECA ΗΠΑ και Καναδά αυτό ισχύει από τον Ιανουάριο του 2012 όπως
και στα λιμάνια και αγκυροβόλια της Τουρκίας (τα πλοία που περνούν τα στενά Δαρδανέλια, θάλασσα Μαρμαρά και Βόσπορο
LS 1,5%). Αυτό σημαίνει πως τα πλοία υποχρεωτικά σε όλες τις περιοχές ECA θα καίνε μόνο LSMGO (Low Sulphur Marine
Gas Oil) ή LSMDO ή άλλα νέας κατηγορίας καύσιμα όπως το ExxonMobil Premium Heavy Distillate Marine ECA 50 (HDME
50). Στον υπόλοιπο κόσμο (εκτός περιοχών ECA) τα πλοία μπορούν να καίνε IFO με μέγιστο ιξώδες 380 ή 180 Centistokes
και <3,5% sulphur ή ΙFO 380 ή 180 Low-sulphur <1.0%, ενώ από 1/1/2020 θα καίνε καύσιμα LS 0,50%. Τελευταία έχουν
ναυπηγηθεί υβριδικά πλοία που εν πλω φορτίζουν τις μπαταρίες τους και στο λιμάνι χρησιμοποιούν αυτήν την ισχύ και δεν χρησιμοποιούν τις μηχανές ντίζελ. Με βάση το resolution MEPC.184(59), ο ΙΜΟ έχει δώσει έγκριση στη νέα τεχνολογία η οποία
αναπτύσσεται πολύ τελευταία (emission treatment system), ώστε η χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο να μπορεί
να υποκατασταθεί από την εγκατάσταση και χρήση μονάδας καθαρισμού (scrubbers) με θαλασσινό (ή γλυκό νερό και καυστική σόδα) που τοποθετείται στην τσιμινιέρα, για την επεξεργασία και τον καθαρισμό των καυσαερίων της κυρίας μηχανής από
τα οξείδια του θείου (ή π.χ. στις Μεγάλες Λίμνες από τα αέρια SO2, NOX και CO2). Κατασκευάζονται επίσης πλοία που καίνε
heavy fuel oil χρησιμοποιώντας το Σύστημα επεξεργασίας των εκπομπών των πλοίων που δημιουργούν ατμοσφαιρική ρύπανση
(emission treatment system) ή μπορούν εναλλακτικά να καίνε καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (low sulphur fuels ή LNG).
2
Α
 ν το πλοίο δεν έχει αρκετά καύσιμα για το ταξίδι (αυτό εξαρτάται και από τον τύπο του ναυλοσυμφώνου) θεωρείται αναξιόπλουν.
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Ζητείται: Με τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή
σας να υπολογίσετε:
1) Τα ΙFO, LSMGO, FW παραλαβής (απαιτούμενα).
2) Το φορτίο που θα φορτωθεί.
3) Το ύψος εξάλων αναχωρήσεως από Μπέλφαστ.
4) Το βύθισμα αφίξεως σε γλυκό νερό (Fresh
Water Arrival Draft – FWAD) στη Νέα Ορλεάνη.
Λύση.
Σημειώσεις για την άσκηση 1.
Δεν χρειάζεται να γίνει κανένα βοηθητικό σκαρίφημα, αφού σε όλο το ταξίδι, από το λιμάνι φορτώσεως μέχρι και το λιμάνι εκφορτώσεως, το πλοίο θα
βρίσκεται στην ίδια ζώνη.
Στην άσκηση τα καύσιμα αναφέρονται με τέτοιον
τρόπο, ώστε να μπει ο σπουδαστής στο πνεύμα της
ΔΣ MARPOL και να ευαισθητοποιηθεί.
1) Υπολογισμός ΙFO, LSMGO, FW παραλαβής (απαιτούμενα).
α) Θα διαιρεθεί η συνολική απόσταση από το
Μπέλφαστ στην περιοχή ΝΑ ECA με την ταχύτητα
για να υπολογιστεί η διάρκεια του ταξιδίου σε ώρες.
3.910 μίλια/15 = 260,7 ώρες.
β) Οι ώρες που βρέθηκαν θα διαιρεθούν με το
24, που είναι οι ώρες που έχει η μία ημέρα, ώστε να
βρεθούν πόσες ημέρες θα διαρκέσει αυτό το ταξίδι.
260,7/24 = 10,86
ή στρογγυλοποιημένες 11 ημέρες.

ποσότητα του πετρελαίου που για διάφορους λόγους
δεν υπάρχει η δυνατότητα να απαντληθεί 30 MT. Οι
30 MT παραμένουν στις δεξαμενές καυσίμων, οπότε
δεν υπολογίζεται ως διαθέσιμο καύσιμο. Υπολογίζεται όμως ως βάρος στο πλοίο και ως συνολικό IFO
που διατίθεται στο πλοίο.
297 + 75 + 30 = 402 MT IFO για το ταξίδι.
στ) Το ΙFO που θα έχει το πλοίο με το πέρας της
φορτώσεως θα είναι 85 MT.
Από το σύνολο του IFO που πρέπει να υπάρχει
στο πλοίο για να εκτελέσει το ταξίδι, αφαιρούνται τα
καύσιμα που θα υπάρχουν μετά τη φόρτωση, ώστε
να βρεθούν οι τόνοι, με τους οποίους θα πρέπει να
εφοδιαστεί είτε από τους ναυλωτές είτε από τους διαχειριστές ανάλογα με το ναυλοσύμφωνο.
402 – 85 = 317 (IFO που θα παραγγελθεί).
ζ) Στη συνέχεια πρέπει να βρεθεί και πόσο
LSMGO χρειάζεται το πλοίο. Βρίσκεται η κατανάλωση στο λιμάνι με τον ίδιο τρόπο που βρέθηκε και
αυτή του IFO, δηλαδή πολλαπλασιάζεται η ημερήσια κατανάλωση επί τις ημέρες που το πλοίο θα παραμείνει στο Μπέλφαστ.
1,5 MT/D × 10 μέρες = 15 MT LSMGO
κατανάλωση στο λιμάνι.
η) Από το συνολικό LSMGO που είχε το πλοίο
κατά την άφιξη στο Μπέλφαστ αφαιρείται η κατανάλωση στο λιμάνι.
120 – 15 = 105 MT

297 × 25% = 74,25 ή 75 MT.

θ) Θα βρεθεί επίσης περίπου η κατανάλωση από
την είσοδο στην NA ECA μέχρι το λιμάνι εκφορτώσεως με μια περίπου μέση ταχύτητα, για παράδειγμα
περίπου 13 knots.
766/13 = 58,9 ώρες ή 58,9/24 = 2,45 ή 2,5 ημέρες. (Η αλλαγή από IFO σε LSMGO πρέπει να
γίνεται νωρίτερα, ώστε να έχει ολοκληρωθεί στην
περιοχή ECA και να μην είναι η περιεκτικότητα σε
θείο του καυσίμου που καταναλώνεται πάνω από τα
ισχύοντα όρια). Κατανάλωση LSMGO στην περιοχή NA ECA 2,5 × 28 = 70 ΜΤ.
ι) Επειδή το πλοίο θα καταναλώνει LSMGO για
τις ηλεκτρομηχανές μόνο 1 MT/μέρα στο ταξίδι, και
70 ΜΤ για την κυρία μηχανή θα χρειαστεί για το ταξίδι:
11 + 70 = 81 MT

ε) Στη συνολική πραγματική κατανάλωση IFO,
προστίθεται το ποσοστό ασφαλείας 75 MT και η

Επομένως οι 105 ΜΤ LSMGO υπόλοιπο στον
απόπλου, αν και είναι οριακά αρκετοί για το ταξίδι

γ) Θα πολλαπλασιασθεί η εν πλω ημερήσια κατανάλωση του πλοίου σε IFO με τις ημέρες του ταξιδίου
για να βρεθεί η συνολική κατανάλωση σε IFO.
11 μέρες × 27 MT/Day = 297 MT ΙFO
κατανάλωση στο ταξίδι.
δ) Επειδή πρέπει να υπάρχει πάντα στο πλοίο
περισσότερο IFO από αυτό που πράγματι χρειάζεται
για το ταξίδι, ως ασφάλεια στην περίπτωση που για
διαφόρους λόγους το ταξίδι επιμηκυνθεί, δίδεται ένα
ποσοστό ασφαλείας (Safety Margin) 25%, που είναι
και το σύνηθες για μεγάλα ταξίδια. Οπότε το ποσοστό ασφάλειας σε τόνους θα είναι:
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(81 + 28 = 109 MT), δεν θα χρειαστεί να παραγγελθεί LSMGO.
ια) Η κατανάλωση σε νερό κατά τη διάρκεια της
παραμονής του πλοίου στο Μπέλφαστ είναι:
7 MT/D × 10 = 70 MT FW
κατανάλωση στο λιμάνι.
ιβ) Από το συνολικό νερό που είχε το πλοίο κατά
την άφιξη στο Μπέλφαστ αφαιρείται η κατανάλωση
στο λιμάνι για να βρεθεί πόσο νερό θα έχει το πλοίο
με το πέρας της φορτώσεως.
80 – 70 = 10 MT FW ROB (remain on board)
(θα απομείνει στο πλοίο) πριν την ύδρευση.
ιγ) Επειδή η άσκηση αναφέρει ότι χρειάζονται συνολικά 150 τόνοι FW για το ταξίδι, θα αφαιρεθεί το
νερό που βρέθηκε ότι θα υπάρχει στο πλοίο μετά τη
φόρτωση και έτσι θα βρεθεί πόσο πρέπει να παραγγελθεί.
150 – 10 = 140 ΜΤ (FW που θα παραγγελθεί).
2) Υπολογισμός του φορτίου που θα φορτωθεί.

από το βύθισμα θέρους. Χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος.
FWA (1.025 – ρ)
DWA (mm) =
=
25
=163 mm ή 0,163 m
β) Αυτό που βρέθηκε θα προστεθεί στο βύθισμα
θέρους και θα βρεθεί το βύθισμα αναχωρήσεως από
Μπέλφαστ.
10,554 + 0,163 = 10,717 βύθισμα απόπλου
σε υφάλμυρο νερό.
γ) Αν στο βύθισμα θέρους προστεθούν τα έξαλα
θέρους, θα βρεθεί το μέγιστο βάθος στη μέση του
πλοίου από την τρόπιδα μέχρι τη Γραμμή Καταστρώματος.
10,554 + 4,28= 14,834 m
δ) Αν από το 14,834 m αφαιρεθεί το βύθισμα
απόπλου, θα βρεθεί το ύψος εξάλων αναχωρήσεως
από Μπέλφαστ.
14,834 – 10,717= 4,117 m.
Ύψος εξάλων αναχωρήσεως από Μπέλφαστ.

α) Θα πρέπει να βρεθεί το σύνολο των βαρών
εκτός φορτίου που θα υπάρχουν στο πλοίο μετά το
πέρας της φορτώσεως, όπου το πλοίο θα είναι έτοιμο να αποπλεύσει. Προστίθενται IFO, LSMGO, FW
που βρέθηκαν παραπάνω [IFO = 317 που παραγγέλθηκαν + 85 που υπάρχουν = 402 MT, LSMGO
= 105 MT και FW = 150 MT και επίσης τα σταθερά
βάρη (constants) 250 MT].
ΙFO: 402
LSMGO: 105
FW: 150
Constants: 250
Σύνολο: 907 Συνολικά Βάρη εκτός φορτίου.
β) Από το «S» DW 29.607 ΜΤ, στο οποίο θα
φορτώσει, αφαιρείται το σύνολο των βαρών εκτός
φορτίου, όποτε το υπόλοιπο θα είναι το φορτίο που
θα φορτωθεί.

4) Υπολογισμός βυθίσματος αφίξεως σε γλυκό νερό στη Νέα Ορλεάνη.

29.607 – 907 = 28.700 MT
(φορτίο που θα φορτωθεί).

δ) Αν από το εκτόπισμα θέρους που είναι γνωστό
αφαιρεθούν οι συνολικές καταναλώσεις ταξιδίου, θα
βρεθεί το εκτόπισμα αφίξεως στη Νέα Ορλεάνη:

3) Υπολογισμός του ύψους εξάλων αναχωρήσεως από Μπέλφαστ.
α) Επειδή στο Μπέλφαστ το νερό του λιμανιού
είναι υφάλμυρο πυκνότητας 1.008 kg/lt, θα πρέπει
να βρεθεί πόσο θα έχει βυθιστεί το πλοίο παραπάνω
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α) Όπως βρέθηκε παραπάνω το πλοίο εν πλω θα
καταναλώσει LSMGO: 81 MT, οπότε συνολικά στο
ταξίδι από Μπέλφαστ για Νέα Ορλεάνη θα καταναλώσει:
297 + 81= 378 MT.
β) Μετατρέπεται η κατανάλωση σε cm (στο βύθισμα) διαιρώντας με το TPC 37,68 MT που δίνει η
άσκηση και μετά σε m διαιρώντας διά 100.
378/37,68 MT = 10,03 cm ή 0,100 m
γ) Στη συνέχεια αυτά αφαιρούνται από το βύθισμα θέρους και βρίσκεται το βύθισμα αφίξεως σε
θαλασσινό νερό.
10,554 – 0,100 = 10,454 m.

36.267 – 378 = 35.889 MT.
ε) Γι’ αυτό το συγκεκριμένο εκτόπισμα αφίξεως
θα βρεθεί το FWA χρησιμοποιώντας τον παρακάτω
τύπο:
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Displacement
4 × TPC
= 35.889 / 150,72 mm ή 0,238 m.

FWA (mm) =

στ) Στο βύθισμα αφίξεως σε θαλασσινό νερό
10,454 m που βρέθηκε παραπάνω προστίθεται το
FWA σε m και βρίσκεται το βύθισμα αφίξεως σε
γλυκό νερό (FWAD): 10,454 + 0,238 = 10,688 m
ή 10,69 m.
8.2 Τ
 αξίδι από λιμάνι φορτώσεως με μικρότερο
βύθισμα από το λιμάνι εκφορτώσεως.
Άσκηση 2.
Το πλοίο M/V «ΚΥΜΗ» έχει Summer DW
70.359 MT, Displ. 79.604 MT, Draft 13,322 m.
Tropical DW 72.177 MT, Displ. 81.411 MT,
Draft 13,599 m.
Winter DW 68.559 MT, Displ. 77.804 MT, Draft
13,045 m.
TPC 65 MT, FWA 306 mm, Constants 300 MT,
Ταχύτητα 14,0 knots, πετρέλαια που δεν δύνανται να
αντληθούν 40 MT.
Καταναλώσεις στο ταξίδι IFO 29 MT, ΜGO
0 MT, FW 0 MT.
Καταναλώσεις στο λιμάνι IFO 0 MT, MGO
2 MT, FW 5 MT.
Κατάσταση αφίξεως IFO 150 MT, MGO 100
MT, FW 200 MT.
Το πλοίο έχει βραστήρα και παράγει γλυκό νερό
στο ταξίδι.
Το πλοίο φορτώνει σε λιμάνι Α (1,025) για λιμάνι Β (1,010) της ίδιας ζώνης (Θερινή Ζώνη) χωρίς
περιορισμό βυθίσματος στο λιμάνι φορτώσεως.
Απόσταση Α → B 5.600 μίλια. Παραμονή στο
λιμάνι φορτώσεως 3 ημέρες. Περιορισμός βυθίσματος στο λιμάνι εκφορτώσεως 13,5 m σε FW, Safety
Margin 25% σε FO. Δεν προβλέπεται να αγκυροβολήσει στο λιμάνι εκφορτώσεως.
Ζητείται με τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή
σας να υπολογίσετε:
1) Τα καύσιμα και το νερό παραλαβής.
2) Πόσο φορτίο θα φορτώσει μέχρι τη γραμμή
φορτώσεως θέρους.
3) Το μέσο βύθισμα αφίξεως.
Λύση.
1) Καύσιμα και νερό παραλαβής.
α) Επειδή δεν υπάρχουν καταναλώσεις εν πλω
στο MGO και στο FW, χρησιμοποιείται για ευκολία
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ο τύπος 1, όπως θα συναντήσομε στην παράγραφο
8.4 (σελ. 274) για να βρεθεί η κατανάλωση του IFO
από το λιμάνι Α στο λιμάνι Β και βρίσκεται η ποσότητα των 484 ΜΤ (στρογγυλοποιημένη).
β) Υπολογίζονται πόσοι τόνοι αντιστοιχούν στην
ποσότητα των 484 ΜΤ για 25% Safety Margin.
484 × 25% = 121 MT.
γ) Προστίθεται τώρα η συνολική κατανάλωση, το
ποσοστό ασφαλείας και οι δεξαμενές καυσίμου και
υπολογίζεται πόσο θα πρέπει να είναι το IFO κατά
την αναχώρηση του πλοίου από το λιμάνι Α.
484 + 121 + 40 = 645 MT θα πρέπει να βρίσκονται
στο πλοίο πριν τον απόπλου.
δ) Αν από την ποσότητα αυτή αφαιρεθεί η ποσότητα που είχε το πλοίο με την άφιξη στο λιμάνι Α, αφού
η κατανάλωση IFO είναι μηδενική στο λιμάνι, θα βρεθεί πόσο IFO χρειάζεται το πλοίο για το ταξίδι.
645 – 150 = 495 MT IFO Παραλαβής.
Νερό (FW) δεν χρειάζεται γιατί παράγει το ίδιο
το πλοίο με αφαλάτωση και η κατανάλωση είναι μηδενική στο ταξίδι, ενώ στο λιμάνι για 3 ημέρες παραμονής η κατανάλωση είναι 15 ΜΤ, οπότε το πλοίο
θα αποπλεύσει με FW: 200 – 15 = 185 MT.
Επίσης δεν χρειάζεται MGO, επειδή στο λιμάνι
καταναλώνει μόνο 2 τόνους την ημέρα και κατά την
αναχώρηση θα έχει 144 ΜΤ, αφού για 3 ημέρες παραμονής θα καταναλώσει μόνο 6 τόνους. Στο ταξίδι
δεν καταναλώνει MGO. 150 – 6 = 144 MT. MGO
και FW δεν χρειάζεται να παραλάβει το πλοίο.
2) Πόσο φορτίο θα φορτώσει μέχρι τη γραμμή φορτώσεως Θέρους.
α) Αν προστεθούν όλα τα βάρη εκτός φορτίου
που θα βρίσκονται επάνω στο πλοίο κατά την αναχώρηση από το λιμάνι Α, δηλαδή IFO, MGO, FW
και Constants, θα βρεθεί ένα σύνολο το οποίο αν
αφαιρεθεί από το Νεκρό Βάρος Θέρους 70.359 MT,
θα βρεθεί πόσο φορτίο θα φορτώσει το πλοίο στη
γραμμή φορτώσεως Θέρους.
645 + 144 + 185 + 300 = 1.274 MT σύνολο βαρών.
β) Επομένως αν από Summer DW 70.359 MT
αφαιρεθούν οι 1.274 ΜΤ, θα βρεθεί το φορτίο που
θα φορτωθεί.
70.359 – 1.274 = 69.085 MT
φορτίο που θα φορτωθεί.
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3) Μέσο βύθισμα αφίξεως.
α) Το βύθισμα αναχωρήσεως είναι το βύθισμα θέρους, αφού η πυκνότητα της θάλασσας
στο λιμάνι Α είναι 1,025, δηλαδή Νεκρό Βάρος
70.359 = 13,322 m (Μέσο βύθισμα απόπλου από
το λιμάνι φορτώσεως).
Το σύνολο των καταναλώσεων στο ταξίδι θα είναι 484 ΜΤ· αν διαιρεθεί με το TPC, θα μετατραπεί
σε cm βυθίσματος και στη συνέχεια σε μέτρα διαιρώντας διά 100.
484/65 = 7,44 cm 0,0744 m.
β) Αν από το βύθισμα θέρους αφαιρεθεί η κατανάλωση σε m, θα βρεθεί το βύθισμα αφίξεως σε
θαλασσινό νερό.
13,322 – 0,0744 = 13,248 m.
γ) Αν τώρα από το Νεκρό Βάρος Θέρους 70.359
αφαιρεθεί η κατανάλωση, θα βρεθεί το Νεκρό Βάρος Αφίξεως.
70.359 – 484 = 69.875 MT.
δ) Στο DW αφίξεως αν προστεθεί το ίδιο βάρος
του πλοίου (ίδιο βάρος του πλοίου 9.245 MT = Εκτόπισμα Θέρους 79.604 MT – Νεκρό Βάρος Θέρους
70.359 MT), θα βρεθεί το εκτόπισμα αφίξεως.
69.875 + 9.245 = 79.120 MT.
ε) Με τον παρακάτω τύπο βρίσκεται πόσο θα βυθιστεί το πλοίο μόλις φθάσει στο λιμάνι αφίξεως Β,
όπου τα νερά είναι υφάλμυρα, πυκνότητας 1,010.
10 × Displ × (1,025 – p)
=
TPC
= 182 mm ή 0,182 m.

DWA (mm) =

στ) Αν στο βύθισμα αφίξεως σε θαλασσινό νερό
(Salt Water Arrival Draft – SWAD) προστεθεί το
DWA, θα βρεθεί το βύθισμα αφίξεως σε υφάλμυρο
νερό (Brakish Water Arrival Draft – BWAD).
13,248+ 0,182= 13,430 m
Μέσο Βύθισμα αφίξεως.
8.3 Τ
 αξίδι από λιμάνι φορτώσεως με μεγαλύτερο βύθισμα από το λιμάνι εκφορτώσεως.
Άσκηση 3.
Ένα μικρό πλοίο νεκρού βάρους 4.654 ΜΤ, εκτοπίσματος 6.180 ΜΤ έχει βύθισμα θέρους 4,85 m και
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TPC 6,37 ΜΤ. Καταναλώνει εν πλω LSMGO 6 ΜΤ
την ημέρα και FW 3 ΜΤ την ημέρα. Η ταχύτητα του
πλοίου είναι 11,80 κόμβοι.
Το πλοίο φόρτωσε στην Κωστάντζα της Ρουμανίας (πυκνότητα 1,007) ουγγαρέζικο κριθάρι και σιτάρι συνολικά 3.527 ΜΤ και προορισμός του είναι
η Λάρνακα της Κύπρου (πυκνότητα 1,025). Το βύθισμα μέσης απόπλου είναι 4,40 m και η απόσταση
μεταξύ των δύο λιμένων είναι 912 ν.μ..
Ζητείται: Να βρεθεί το βύθισμα αφίξεως στη
Λάρνακα.
Λύση.
Και τα δύο λιμάνια βρίσκονται στην ίδια ζώνη.
Το πλοίο έχει ήδη φορτώσει σε βύθισμα 4,40 m.
Χρησιμοποιώντας αρχικά τον τύπο:
Ship’s draft × Port density
1,025
θα βρεθεί ποιο θα είναι το βύθισμα απόπλου της
μέσης σε θαλασσινό νερό πυκνότητας 1,025. Είναι
4,22 m.
Η απόσταση μεταξύ των δυο λιμένων είναι 912
ν. μ.. Αν διαιρεθεί με την ταχύτητα (11,80 κόμβοι),
θα βρεθεί η διάρκεια του ταξιδίου σε ώρες. 912:
11,80 = 77,28 ώρες.
Διαιρώντας τις ώρες με το 24 θα βρεθεί η διάρκεια του ταξιδίου σε ημέρες:
Draft in sea water =

77,28 : 24 = 3,22 ημέρες.
Η συνολική ημερησία κατανάλωση LSMGO και
FW εν πλω είναι: 6 + 3 = 9 MT.
Πολλαπλασιάζοντας τις ημέρες με την συνολική
ημερήσια κατανάλωση θα βρεθεί η συνολική κατανάλωση στο ταξίδι 3,22 x 9 = 28,98 MT. Διαιρώντας τη συνολική κατανάλωση με το TPC θα βρεθεί
κατά πόσα cm θα ελαφρύνει το σκάφος:
28,98 : 6,37 = 4,5 cm ή 0,045 m.
4,22 – 0,045 = 4,175 m
Βύθισμα αφίξεως στη Λάρνακα.
8.4 Τ
 αξίδι μεταξύ λιμανιών όταν παρεμβάλλονται εναλλασσόμενες ζώνες.
Στις ασκήσεις στις οποίες παρεμβάλλονται εναλλασσόμενες ζώνες θα πρέπει να βρεθεί το Νέο Εκτόπισμα ή το Νέο Νεκρό Βάρος για κάθε ζώνη που
θα διέλθει το πλοίο μέχρι τον προορισμό του (μέχρι την άφιξη στο όριο που αρχίζει η ζώνη) και να
συγκριθούν μεταξυ τους, ώστε να ληφθεί το μικρό-
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τερο, στο οποίο και θα φορτώσει το πλοίο. Αρχικά
θα βρεθεί το σύνολο των καταναλώσεων που αντιστοιχεί με το Επί πλέον Φορτίο (Zone Allowance ή
Additional cargo liftable). Αυτό γίνεται αν διαιρεθεί
η απόσταση από το λιμάνι απόπλου μέχρι το όριο
εισόδου στη ζώνη που διερευνάται με τη μέση ταχύτητα που εκτιμάται ότι θα έχει το πλοίο στο ταξίδι,
προκειμένου να βρεθεί η διάρκεια του ταξιδίου σε
ώρες. Στη συνέχεια, βρίσκεται η διάρκεια του ταξιδίου σε ημέρες. Οι ημέρες πολλαπλασιάζονται με το
σύνολο των ημερησίων καταναλώσεων του πλοίου
(IFO+MGO+FW). Όταν το πλοίο παράγει νερό με
βραστήρα (βαπορέτα) και δεν έχει κατανάλωση, δεν
χρειάζεται να προστεθεί η ημερήσια κατανάλωση νερού.
Οι παραπάνω πράξεις προς διευκόλυνση συνοψίζονται στον τύπο:
Επί πλέον φορτίο= [(Απόσταση/Ταχύτητα)/24] ×
Συνολικές ημερήσιες καταναλώσεις
Θα μπορούσε επίσης να πολλαπλασιασθεί η ταχύτητα επί τις 24 ώρες και να βρεθούν τα μίλια που
διανύει το πλοίο σε μία ημέρα. Τα συνολικά μίλια
από το λιμάνι απόπλου μέχρι το όριο της ζώνης, η
οποία διερευνάται, θα διαιρεθούν με τα μίλια που
διανύει το πλοίο σε μία ημέρα και θα βρεθεί πάλι
η διάρκεια του ταξιδιού σε ημέρες. Πολλαπλασιάζοντας τις ημέρες διάρκειας του ταξιδίου με το σύνολο
των καταναλώσεων του πλοίου βρίσκεται το επί πλέον φορτίο.
Το Επί πλέον φορτίο θα πρέπει να προστεθεί
στο Εκτόπισμα ή στο Νεκρό Βάρος της αντίστοιχης
ζώνης, ώστε να βρεθεί το «Νέο Εκτόπισμα» ή «Νέο
Νεκρό Βάρος»:
Εκτόπισμα για την αντίστοιχη ζώνη + Επί πλέον
φορτίο = Νέο Εκτόπισμα ή
Νεκρό Βάρος για την αντίστοιχη ζώνη + Επί πλέον φορτίο = Νέο Νεκρό Βάρος
Αν δεν φορτωθεί το επί πλέον φορτίο που αντιστοιχεί στις καταναλώσεις, το πλοίο θα αποπλεύσει
με λιγότερο φορτίο από αυτό που έχει τη δυνατότητα
να φορτώσει, δηλαδή θα είναι λιμπάδο όπως λέγεται, με αποτέλεσμα, όταν φθάσει στη ζώνη η οποία
διερευνάται, να έχει λιγότερο βύθισμα από αυτό που
θα μπορούσε να έχει και αυτό είναι ασύμφορο για
την εκμετάλλευση ενός πλοίου.
Άσκηση 4.
Ένα πλοίο έχει ΙFO: 1.000 ΜT, ΜGO: 100 ΜT,
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FW: 200 ΜT, Constants: 150 ΜT. Φορτώνει ελαφρύ αργό πετρέλαιο (light crude) σε κάποιο λιμάνι
Α που βρίσκεται στη Ζώνη Θέρους προς κάποιο λιμάνι Β που βρίσκεται στη Χειμερινή Ζώνη. Από το
λιμάνι Β μέχρι την είσοδο στη ζώνη W η απόσταση
είναι 900 ν.μ. και η ταχύτητα του πλοίου είναι 15
knots. Η συνολική ημερήσια κατανάλωση σε καύσιμα είναι 32 ΜΤ και η ημερήσια κατανάλωση νερού 8 ΜΤ. Τo Νεκρό Βάρος Θέρους και το Νεκρό
Βάρος Χειμώνα του πλοίου είναι 26.450 ΜT και
26.350 MT αντίστοιχα.
Ζητείται να υπολογισθεί το ωφέλιμο φορτίο
ώστε να μην είναι υπερφορτωμένο στο ταξίδι.
Λύση Α.
α) Όπως είναι φανερό, το μικρότερο Νεκρό Βάρος είναι αυτό που αντιστοιχεί στη Γραμμή Φορτώσεως Χειμώνα, γι’ αυτό και το πλοίο θα φορτώσει
μέχρι το βύθισμα που αντιστοιχεί σ’ αυτό το Νεκρό
Βάρος.
β) Μπορεί όμως να φορτωθεί τόσο επί πλέον
φορτίο, όσο το σύνολο των καταναλώσεων του πλοίου από το λιμάνι Α μέχρι την είσοδο του πλοίου στη
ζώνη W. Αυτό το επιτρέπει η Θερινή Ζώνη, στην
οποία θα ταξιδέψει, αφού με αυτό το φορτίο δεν θα
υπερβεί το Νεκρό Βάρος Θέρους και φτάνοντας στη
ζώνη W το αντίστοιχο βάρος θα έχει καταναλωθεί.
Το επιπρόσθετο φορτίο βρίσκεται με τον τύπο:
Zone Allowance [(Απόσταση/Ταχύτητα)/24] ×
Συνολικές ημερήσιες καταναλώσεις (1)
Αντικατάσταση: [(900/15)/24] × (32+8) = 100
MT.
Νεκρό Βάρος για την αντίστοιχη ζώνη + Zone
Allowance = Νέο Νεκρό Βάρος (2)
Επομένως Νεκρό Βάρος Χειμώνα 26.350 + 100
= 26.450 ΜΤ.
γ) Αν από το Νεκρό Βάρος των 26.450 ΜΤ αφαιρεθούν τα βάρη που είναι πάνω στο πλοίο και συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό, θα βρεθεί το φορτίο που
πρέπει να φορτωθεί, δηλαδή:
26.450 ΜΤ – (1.000 + 100 + 200 + 150) =
= 25.000 MT φορτίο
[π.χ. Το API του φορτίου είναι 30,0 (ενδιάμεσο
αργό)] (βλ. παράγρ. 10.2, σελ. 148).
Λύση Β (αναλυτικά).
(χωρίς τη χρησιμοποίηση του τύπου του Zone ���
Allowance):
1) Εύρεση όλων των προστιθέμενων βαρών που
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υπάρχουν πάνω στο πλοίο εκτός φορτίου.
IFO:	1.000 ΜT Το έχει υπολογίσει ο
Α′ Μηχανικός
ΜGO:	100 ΜT Το έχει υπολογίσει ο Α′
Μηχανικός
FW:	200 ΜT Το έχει υπολογίσει ο
υποπλοίαρχος.
Constants:	150 ΜT Είναι γνωστό από το Εγχειρίδιο Φορτώσεως και κυρίως
από προηγούμενα Draught
������������
surveys.
Σύνολο:

1.450 ΜT αναγκαίων εφοδίων

2) Εύρεση του συνόλου των καταναλώσεων από
το λιμάνι φορτώσεως μέχρι την είσοδο στη ζώνη W.
Στο παράδειγμα το πλοίο φορτώνει σε Θερινή Ζώνη
και το λιμάνι αφίξεως είναι σε Ζώνη Χειμώνα.
 υνολική κατανάλωση
Σ
καυσίμου μέχρι τη Ζώνη Χειμώνα:
Συνολική κατανάλωση
ύδατος μέχρι τη Ζώνη Χειμώνα:
 πιπρόσθετο φορτίο ή
Ε
zone allowance:

80 ΜT *
20 ΜT *
100 ΜT

(*) Πολλαπλασιάζονται οι ημέρες ταξιδιού από
το λιμάνι φορτώσεως μέχρι την είσοδο στη ζώνη W
([(900/15)/24] = 2,5 μέρες) επί την ημερήσια κατανάλωση (32 MT), δηλ.: 32 × 2,5 = 80 ΜT κ.λπ..
3) Εύρεση του ωφέλιμου φορτίου, δηλαδή αυτό
που το πλοίο είναι ικανό να φορτώσει.
 εκρό Βάρος
Ν
Χειμερινής Ζώνης:	26.350 ΜT είναι γνωστό από τα στοιχεία του
πλοίου.
Zone allowance: 	100 ΜT βρέθηκε παραπάνω (β)
 εκρό Βάρος
Ν
στον απόπλου:
26.450 ΜT
Σύνολο βαρών
που αφαιρούνται: 	1.450 ΜT βρέθηκε
παραπάνω (α)
 ορτίο
Φ
που θα φορτωθεί:	25.000 ΜT Το φορτίο
που το πλοίο μπορεί να
φορτώσει για να ταξιδεύει σύμφωνα με τους
κανονισμούς.
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Στις σχετικές ασκήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ο τύπος,
είτε να γίνουν οι πράξεις ξεχωριστά. Και οι δύο περιπτώσεις είναι
εύκολες και αποδεκτές. Το πιο σπουδαίο είναι να κατανοηθεί ο τρόπος σκέψεως.

Άσκηση 5.
Ένα πλοίο έχει «S» DW 17.705 MT Draft 9,20 m,
«T» DW 18.164 MT Draft 9,39 m, «W» DW 17.328 MT
Draft 9,01 m, TPC 22 MT, Speed 14,5 kts, ημερησία
κατανάλωση ΙFO 23 MT, ΜGO 0,5 MT, FW 6 MT.
Αποστάσεις από λιμάνι απόπλου:
α) μέχρι τη Θερινή Ζώνη 900 ν.μ.,
β) μέχρι τη Χειμερινή Ζώνη 4.700 ν.μ.
γ) μέχρι λιμάνι αφίξεως 5.800 ν.μ.
Ζητείται: Με τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή
σας να υπολογίσετε το Νεκρό Βάρος απόπλου.
Λύση.
Διερεύνηση για Νεκρό Βάρος απόπλου:
1) W 17.328 + 398 χρησιμοποιείται ο τύπος (1)
(σελ. 275) = 17.726 MT.
2) S 17.705 + 76 χρησιμοποιείται ο τύπος (1) =
17.781 MT.
3) T 18.164 MT.
Τo Νεκρό Βάρος απόπλου θα είναι το μικρότερο
από τα παραπάνω, δηλαδή του «W» = 17.726 MT.
Σημείωση: Οι ασκήσεις αυτής της ενότητας δεν ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα. Επίσης αν εξαιρεθεί το σχήμα 8.5 που είναι
απόλυτα αναγκαίο, σε όλες τις άλλες ασκήσεις που είναι πιο απλές
έχουν παραλειφθεί τα σκαριφήματα για να εξοικονομηθεί χώρος.

8.5 Ταξίδι με διέλευση διώρυγας.
Ένα πλοίο έχει S DW 17.705 MT, Draft 9,20 m, T
DW 18.164 MT, Draft 9,39 m, W DW 17.328 MT,
Draft 9,01 m, TPC 22 MT, Sp 14,5 κόμβοι, ημερήσια κατανάλωση στο ταξίδι ΙFO 23 MT, ΜGO 0,5
MT, FW 6 MT, FWA 228 mm. Το πλοίο έχει Full
bunkers και FW για το ταξίδι (δηλ. τα καύσιμα και το
γλυκό νερό που χρειάζεται για το ταξίδι).
Τo πλοίο διέρχεται διώρυγα με Υφάλμυρο νερό
(ΒW) 1012, περιορισμό βυθίσματος 30′ 05″ και η
κατανάλωση στη διώρυγα προβλέπεται να είναι IFO
20 MT, FW 8 MT.
Ζητείται: Με τα στοιχεία που έχετε και τις αποστάσεις που δίδονται στο σχεδιάγραμμα του σχήματος 8.5, να υπολογίσετε το βύθισμα αφίξεως.
Λύση.
1) Αρχικά θα υπολογιστεί στην πυκνότητα της θάλασσας (1,025 kg/m3) ποιο θα είναι το βύθισμα με το
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οποίο θα φτάσει το πλοίο στη διώρυγα, ώστε μόλις
εισέλθει στα υφάλμυρα νερά της (1,012 kg/m3) να
έχει βύθισμα 9,270 m.
α) Περιορισμός βυθίσματος στη διώρυγα 30′ 05″
ή 9,270 m.
FWA(1025 – ρ)
β) DWA (mm) ή (in) =

=
25
= 118 mm ή 0,118 m.
γ) 9,270 – 0,118 = 9,152 m περιορισμός βυθίσματος σε θαλασσινό νερό ή (9,27 × 1,012) / 1,025
= 9,152 m.
2) Αν υπήρχαν οι Υδροστατικοί Πίνακες (Υ.Π.)
με το βύθισμα 9,152 m θα βρισκόταν το εκτόπισμα
αφίξεως στη διώρυγα και το DW. Εφόσον όμως δεν
υπάρχουν, ακολουθούμε τον εξής συλλογισμό:
α) 9,200 (Βύθισμα Θέρους) – 9,152 = 0,048 m
ή 4,8 cm.
β) 4,8 × 22 = 105,6 MT.
γ) 17.705 – 105,6 = 17.599,4 MT Νεκρό Βάρος
στη διώρυγα.
3) Θα πρέπει τώρα να γίνει διερεύνηση προς εύρεση του μικρότερου Νεκρού Βάρους, στο οποίο θα
φορτώσει το πλοίο, ώστε διερχόμενο από τις παρεμβαλλόμενες ζώνες και από τη διώρυγα να μην θεωρηθεί σε καμία περίπτωση υπερφορτωμένο. Επειδή
δεν δίδονται εκτοπίσματα, γίνεται σύγκριση των Νεκρών Βαρών.
α) Για διώρυγα 17.599,4 + 517,1 (χρησιμοποιείται ο τύπος (1) = 18.116,5 MT.
β) Για W 17.328 + 575
(χρησιμοποιείται ο τύπος (1) = 17.903 MT
Κατανάλωση διώρυγας
28 ΜΤ
17.931 ΜΤ
γ) Για S 17.705 + 225 (χρησιμοποιείται ο τύπος
(3) = 17.930 MT.
δ) Για T 18.164 ΜΤ.
Το μικρότερο Νεκρό Βάρος είναι αυτό του θέρους S 17.930 ΜΤ και άρα:
Το πλοίο θα φορτώσει σε: DW 17.930 ΜΤ.
4) Στη συνέχεια θα πρέπει να βρεθεί το Νεκρό
Βάρος αφίξεως.
α) 4.250 + 6.100 = 10.350 ν.μ.
β) Από λιμάνι «A» προς λιμάνι «B» κατανάλωση
877 MT (χρησιμοποιείται ο τύπος 1).
γ) 877 + 28 (κατανάλωση στη διώρυγα) =
905 MT.
1



B (1016)

4250 mls

6100 mls

W



690 mls “S”

Kανάλι



S
2650 mls “T”

A (1025)

Σχ. 8.5
Αποστάσεις.

δ) 17.930 – 905 = 17.025 MT Νεκρό Βάρος αφίξεως.
5) Στο πλοίο θα βρισκόταν αμέσως από τους Υ.Π.
το βύθισμα στην πυκνότητα 1,025. Στην προκειμένη
περίπτωση θα γίνουν οι παρακάτω πράξεις:
α) 17.025 – 17.328 (πλησιέστερο στο Νεκρό Βάρος) = 303 MT.
β) 303 / 22 = 13,77 cm ή 0,14 m.
γ) 9,01 (Βύθισμα Χειμώνα) – 0,14 = 8,87 m.
6) Τελειώνοντας θα πρέπει να βρεθεί το βύθισμα
αφίξεως στην πυκνότητα του λιμανιού Β 1,016.
Draft in sea water =

Ship’s draft × Port density
1,025

Λύνεται ως προς Ship’s draft, και άρα (8,87 ×
1,025) : 1,016 = 8,94 m βύθισμα αφίξεως στο
υφάλμυρο νερό του λιμανιού.
8.6 Τ
 αξίδι φορτώσεως στις Μεγάλες Λίμνες και
συμπλήρωση φορτίου εκτός λιμνών.
Σ’ αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται παράδειγμα κάποιας ιδιαίτερης ασκήσεως. Ένα ποντοπόρο
πλοίο τύπου Laker ή Seawaymax salty ships (Lakes
size ship: LOA 225,5 m, B: 23,8 m) την περίοδο που
η θαλάσσια οδός του Αγ. Λαυρεντίου (St. Lawrence
seaway) είναι ανοικτή στη ναυσιπλοΐα1 φορτώνει πά-

H σεζόν για τη ναυσιπλοΐα στη θαλάσσια οδό του Αγ. Λαυρεντίου, δηλ. το «άνοιγμα», καθορίζεται από τις καιρικές συνθήκες
(συνήθως από 15/3 έως 23/12). Το 2014 που είχε βαρύ χειμώνα για τις ΗΠΑ και τον Καναδά η θαλάσσια αυτή οδός άνοιξε στις
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ντα στο μέγιστο επιτρεπόμενο βύθισμα. Πριν μερικά χρόνια το βύθισμα αυτό ήταν 7,92 m (26 ft) [ή
7,95 m (26′ 1″)]· το μέγιστο επιτρεπόμενο βύθισμα
ορίζεται πλέον από τον Καναδικό μη κερδοσκοπικό
συνεταιρισμό «St. Lawrence Seaway Management
Corporation» στα 8 m και μερικές φορές στα 8,08 m
(με την αύξηση του βυθίσματος τα πλοία φορτώνουν
λίγο παραπάνω φορτίο). Το μέγιστο επιτρεπόμενο
βύθισμα ισχύει για τη θαλάσσια οδό του Αγ. Λαυρεντίου, που συμπεριλαμβάνει και το κανάλι Welland,
τα περισσότερα κανάλια, και τα μεγάλα λιμάνια των
λιμνών (στα μικρότερα λιμάνια το βύθισμα είναι μικρότερο). Όταν το πλοίο βγει από τη θαλάσσια οδό
του Αγ. Λαυρεντίου στο Μόντρεαλ (St. Lambert
lock) συνήθως συμπληρώνει φορτίο σε λιμάνι του
ποταμού Αγίου Λαυρεντίου (St. Lawrence river) μέχρι το επιτρεπόμενο βύθισμα της εποχικής ζώνης του
Βόρειου Ατλαντικού συν το FWA (βλ. παράγρ. 5.2,
σελ. 77) και αν δεν υπάρχει πρόβλημα βυθίσματος
στο ποτάμι, φορτώνει επί πλέον την ποσότητα των
καταναλώσεων μέχρι το Cabot Strait. Μετά την συμπλήρωση του φορτίου η ευστάθεια του πλοίου είναι
πλέον ικανοποιητική για να ταξιδέψει στον Ωκεανό.
Εκείνο που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη φόρτωση είναι όταν το πλοίο δεν συμπληρώσει φορτίο
σε λιμάνι του ποταμού και έχει διαταγές να φύγει για
ταξίδι μόνο με το φορτίο των λιμνών, που συνήθως
είναι σιτηρά. Εδώ το πιο πιθανό είναι το πλοίο να
έχει πρόβλημα ευστάθειας. Πρέπει ο πλοίαρχος να
γνωρίζει τους τοπικούς κανονισμούς και να εξετάζει
καλά την ευστάθεια πριν τον απόπλου και ειδικά
όταν το πλοίο πρόκειται να ταξιδέψει στον Βόρειο
Ατλαντικό Ωκεανό με ανατολική πορεία. Γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο αναφέρεται η περίπτωση αυτή
στην ύλη και δίδεται έμφαση στη συμπλήρωση με
φορτίο των κυτών που δεν είναι πλήρη.
Με το πέρας της φορτώσεως σε λιμάνι των λιμνών, τα κύτη δεν θα είναι όλα πλήρη φορτίου. Με
τον πρόσθετο υπολογισμό ευστάθειας στη φόρμα
Addendum No 2. (βλ. Παράρτημα 10) η Αρχή του
επιτρέπει να ταξιδέψει με μειωμένη ευστάθεια στις
Μεγάλες Λίμνες και μέχρι να φτάσει σε κάποιο λιμάνι του ποταμού Αγίου Λαυρεντίου. Η άδεια να
ταξιδέψει με μειωμένη ευστάθεια ισχύει μόνο για
εσωτερικά ύδατα και για τις ακτές των ΗΠΑ, αλλά
δεν μπορεί να ταξιδέψει στην ανοικτή θάλασσα. Οι

ναυλωτές συνήθως πιέζουν να φύγει το πλοίο μόνο
με το φορτίο των λιμνών προτείνοντας ως λύση να
διορθώσει την ευστάθειά του με πλήρες έρμα γλυκού
νερού του ποταμού σε όλα τα διπύθμενα και στις δεξαμενές ζυγοσταθμίσεως και με πλήρη καύσιμα στις
δεξαμενές καυσίμων. Αυτή η λύση όμως δεν πρέπει
να γίνει αποδεκτή επειδή:
α) Πάντα υπάρχει η πιθανότητα διαρροής από τα
hoppers.
β) Όσο το πλοίο θα βρίσκεται στο ποτάμι, αν είναι στο τέλος της σεζόν (Δεκέμβριος), το γλυκό νερό
θα παγώσει μέσα στα καταμετρικά και τα εξαεριστικά και πιθανόν να υπάρξουν ζημιές.
γ) Το έρμα στις δεξαμενές ζυγοσταθμίσεως FPT
και APT, αν και βελτιώνει την ευστάθεια, δεν βρίσκεται όλο κάτω από την ίσαλο, όπως στα διπύθμενα, και αν υπάρξει διαρροή, οι δεξαμενές αυτές θα
αδειάσουν μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας. Αν
συμβεί κάτι τέτοιο, το πλοίο στον Βόρειο Ατλαντικό θα βρεθεί σε δυσμενή θέση, διότι θα μειωθεί το
εκτόπισμα, θα υπάρξουν ελεύθερες επιφάνειες που
θα υποβιβάσουν την ευστάθεια και επί πλέον θα δημιουργηθεί «sloshing».
Πολλοί πλοιοκτήτες, αν και ο ναύλος είναι μεγαλύτερος, αποφεύγουν να ναυλώσουν τα πλοία τους για φόρτωση σιτηρών στις Μεγάλες Λίμνες λόγω των διαφόρων προβλημάτων (αυστηροί κανονισμοί,
ατυχήματα στις λεκάνες κ.λπ.). Έτσι έχει αναπτυχθεί ένα «σύστημα
γέφυρας» (land bridge) ανταγωνιστικό της διώρυγας του Παναμά,
όπου τα φορτία σιτηρών του Καναδά φορτώνονται σε ειδικά βαγόνια
μεταφοράς χύδην φορτίων και μεταφέρονται με τρένα «ατελείωτα»
σε μήκος και υψηλών ταχυτήτων (shuttle trains) σε τεράστια σιλό της
Δυτικής ακτής του Καναδά (σχ. 8.6) (Vancouver B.C. και στο Prince
Rupert)· τα φορτία σιτηρών από τα λιμάνια των ΗΠΑ στις λίμνες μεταφέρονται στα λιμάνια της Δυτικής ακτής (Vancouver Washington,
Portland Oregon, Kalama κ.λπ.).

Σχ. 8.6
Τεράστιο σιλό στη δυτική ακτή του Καναδά.

28 Μαρτίου, στις 08:00. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βύθισμα για το Montreal και τη Λίμνη Ontario ορίστηκε στα 8 m (26′ 03″). Όταν
θα είναι ευνοϊκή η στάθμη του νερού, θα επιτραπεί μέχρι και τα 8,08 m ή 26′ 06″.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
ΦΟΡΤΙΩΝ  -  ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ1

9.1 Ε
 ισαγωγή στα συστήματα ασφαλίσεως
(Στοιβασία και ασφάλιση φορτίων προκαθορισμένων, ημι-προκαθορισμένων και
απροκαθορίστων προδιαγραφών).
Το Κεφάλαιο VΙ της ΔΣ SOLAS 74 Carriage of
Cargoes αρχικά αφορούσε στις ειδικές απαιτήσεις
που είχαν σχέση αποκλειστικά με τη μεταφορά των
σιτηρών και στις ασφαλείς πρακτικές για τη στοιβασία και ασφάλισή τους. Από το 1991 που τροποποιήθηκε η SOLAS συμπεριέλαβε όλους τους τύπους
των φορτίων που μεταφέρονται σε χύδην μορφή,
εκτός των υγρών και υγραερίων. Στις τροποποιήσεις
του 1994 συμπεριελήφθησαν κανονισμοί που αφορούν στα μοναδοποιημένα φορτία (παλέτες, Ε/Κ,
κ.λπ.). Τέλος, στις τροποποιήσεις του 1998 συμπεριελήφθησαν οδηγίες καθιερώσεως και χρήσεως του
Εγχειριδίου Ασφαλίσεως Φορτίου (ΕΑΦ) (Cargo
Securing Manual – CSM) και
������������������������
του τρόπου επικοινωνίας πλοίου-ξηράς κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Μετά από οδηγίες της Επιτροπής Ναυτικής
Ασφάλειας (Maritime Safety Committee – MSC),
η Υποεπιτροπή για τα Εμπορευματοκιβώτια και τα
Φορτία (που αργότερα αντικαταστάθηκε από την
Υποεπιτροπή για τα Επικίνδυνα Εμπορεύματα, Στερεά φορτία και Εμπορευματοκιβώτια), ανέπτυξε τον
Κώδικα Ασφαλούς Πρακτικής για τη Στοιβασία και
Ασφάλιση Φορτίου (Code of Safe Practice for Cargo
Stowage and Securing – CSS code)2.
Στο Παράρτημα (Appendix) 2 του Κώδικα CSS,

όπως τροποποιήθηκε, δίδονται οδηγίες για την προετοιμασία του ΕΑΦ. Το ΕΑΦ του κάθε πλοίου ως
σκοπό έχει να δώσει τις σχετικές πληροφορίες στον
πλοίαρχο για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η ασφάλιση/έχμαση του φορτίου. Το ΕΑΦ περιλαμβάνει τις
μεθόδους υπολογισμού και τους πίνακες (βλ. Παράρτημα 3, πίν. 6) με τους οποίους θα υπολογισθούν
οι δυνάμεις που αναμένεται να επηρεάσουν το φορτίο κατά τη μεταφορά του και δίνει πληροφορίες για
τις δυνάμεις που ενεργούν σε κάθε μονάδα φορτίου
κ.λπ.. O πλοίαρχος πρέπει να βεβαιωθεί ότι το ΕΑΦ
που διαθέτει το πλοίο του περιλαμβάνει επαρκείς
πληροφορίες. Αν το πλοίο είναι κοντεϊνερόπλοιο, θα
πρέπει το ΕΑΦ να παρέχει και ένα Σχέδιο προσβάσεως ασφαλείας (Cargo safety access plan – CSAP)
(βλ. CSS Code Appendix 2, Chapter 5).
Τα πλοία που είναι υποχρεωμένα να φέρουν ΕΑΦ
σύμφωνα με τη ΔΣ SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, είναι τα εξής: τα φορτηγά, ορισμένα πλοία ξηρών
φορτίων που είναι σε θέση να μεταφέρουν εκτός από
χύδην ξηρά φορτία και άλλα φορτία [π.χ. προϊόντα
χάλυβα (σιδήρου), Ε/Κ σε περιορισμένο αριθμό, ξυλεία, φορτία σε παλέτες κ.ά.], τα μικρά πλοία κάτω
από 500 κοχ, αν και σ’ αυτήν την περίπτωση η Αρχή
της σημαίας την οποία φέρουν μπορεί να τα εξαιρέσει,
τα κοντεϊνερόπλοια, τα οχηματαγωγά, τα επιβατηγά
πλοία που εκτός από επιβάτες μεταφέρουν και τροχοφόρα, τα πλοία ποντίσεως καλωδίων και τα πλοιάρια
που εφοδιάζουν τα πηγάδια εξορύξεως πετρελαίου.
Όπως όλα τα σχετικά εγχειρίδια, που οι διάφοροι

1

 τα τροχοφόρα φορτία (wheelbased cargoes ή rolling cargoes) συμπεριλαμβάνονται τα αυτοκινούμενα π.χ. φορτηγά, τράκτορες,
Σ
χωματουργικά μηχανήματα, ελκυστήρες βαρέος τύπου, λεωφορεία, στρατιωτικά οχήματα κ.λπ. (αλλά στο παρόν Κεφάλαιο που αναφέρεται στο Annex 4 του Κώδικα CSS δεν συμπεριλαμβάνονται οι οδικοί συρμοί και οι νταλίκες), τα οχήματα που φέρουν πέλματα
ερπύστριας [π.χ. η μπουλντόζα στο Παράδειγμα (Α) του υπολογισμού ασφαλίσεως φορτίων που έχει φορτωθεί σε κοινό πλοίο,
η οποία είναι ερπυστριοφόρο όχημα] και οι ρυμουλκούμενες χαμηλές πλατφόρμες που δεν είναι αυτοκινούμενες, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στα ρυμουλκούμενα και επικαθήμενα.
2
Ο Κώδικας CSS εγκρίθηκε από την MSC κατά τη 58η συνεδρίαση (Μάιος 1990) και από την Συνέλευση (Assembly) του ΙΜΟ στην
17η τακτική σύνοδό της (Νοέμβριος 1991) με τον κανονισμό A.714 (17).
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κανονισμοί απαιτούν να έχει στη διάθεσή του ένα
πλοίο, έτσι και το ΕΑΦ:
α) Θα πρέπει να είναι επικυρωμένο από την
Αρχή (π.χ. από το ΥΠΟΥΝΤ) ή τον αναγνωρισμένο
νηογνώμονα από την Αρχή της σημαίας, την οποία
φέρει το πλοίο.
β) Δεν πρέπει να φέρει τροποποιήσεις χωρίς την
έγκριση της Αρχής που το έχει επικυρώσει, και
γ) θα πρέπει να βρίσκεται πάντα στο πλοίο και να
επιδεικνύεται όταν ζητηθεί από τους επιθεωρητές της
σημαίας του πλοίου (Flag State Control), τους επιθεωρητές των λιμένων (Port State Control – PSC) που
ελέγχουν σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννοήσεως
(Memorandum of Understanding – MOU) και τους
�������������������
to Clasεπιθεωρητές των νηογνωμόνων (Surveyors
sification Societies).
Ο πλοίαρχος ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΑΦ
πριν την έναρξη της φορτώσεως θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα απαραίτητα μέσα ασφαλίσεως και τα υλικά
επιστρώσεως είναι σωστά συντηρημένα και επαρκή,
ότι τα καταστρώματα δεν έχουν γράσα, λάδια ή νερά
και ότι οι μονάδες φορτίου είναι σε καλή κατάσταση
για μεταφορά. Πρέπει επίσης να τηρήσει τις γενικές
αρχές της ασφαλούς στοιβασίας λαμβάνοντας υπόψη
τις προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες στο συγκεκριμένο ταξίδι. Βασική ευθύνη του πλοιάρχου είναι επίσης να βεβαιωθεί μετά τη φόρτωση ότι η ασφάλιση
έγινε κατά τον πιο σωστό τρόπο και σύμφωνα με τον
σχετικό αρχικό σχεδιασμό και να ελέγξει την ασφάλιση με τους σχετικούς υπολογισμούς. Θα πρέπει επίσης να ελέγχει σε όλη τη διάρκεια του ταξιδίου ότι οι
μονάδες φορτίου είναι σωστά ασφαλισμένες.
Σε όλες τις περιπτώσεις η ακατάλληλη στοιβασία
και ασφάλιση θα είναι δυνητικά επικίνδυνη για τη
διασφάλιση των φορτίων και για το ίδιο το πλοίο.
9.1.1 Σ
 τοιβασία και ασφάλιση φορτίων προκαθορισμένων προδιαγραφών.
Σύμφωνα με τον Κώδικα CSS Φορτίο προκαθορισμένων προδιαγραφών (Standardised Cargo) σημαί������
νει φορτίο για το οποίο το πλοίο διαθέτει εγκεκριμένο
σύστημα ασφαλίσεως βασιζόμενο σε συγκεκριμένου
τύπου μονάδες φορτίου.
Τα πλοία που μεταφέρουν φορτία προκαθορισμένων προδιαγραφών σε προκαθορισμένη στοιβασία και σύστημα ασφαλίσεως, όπως είναι τα ειδικά
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα πλοία
που μεταφέρουν φορτηγίδες ή τα ειδικά πλοία που
μεταφέρουν βαγόνια τρένων, θα πρέπει:
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α) Να είναι σχεδιασμένα και εφοδιασμένα με
εγκεκριμένα συστήματα ασφαλίσεως. Τα προκαθορισμένα φορτία που μεταφέρουν, θα πρέπει να στοιβάζονται και να ασφαλίζονται/μπλοκάρονται κατά
τέτοιον τρόπο, ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδίου να μένουν με ασφάλεια στη θέση τους χωρίς να
υπάρχει κίνδυνος μετακινήσεώς τους όταν επικρατήσουν οι προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες στο συγκεκριμένο ταξίδι.
β) Το πλοίο και η μελέτη/σχεδίαση των μεθόδων
χρησιμοποιήσεως των μέσων εχμάσεως, να έχει γίνει από τον ναυπηγό και να έχει εγκριθεί από την
Αρχή της σημαίας ή από νηογνώμονα αποδεκτό από
την Αρχή της σημαίας που φέρουν, και
γ) τα πλοία να έχουν εφοδιαστεί με επαρκείς πληροφορίες, που θα χρησιμοποιηθούν από τον πλοίαρχο, σχετικά με το σχέδιο στοιβασίας και ασφαλίσεως
των συγκεκριμένων φορτίων, για τα οποία το πλοίο
σχεδιάστηκε ή μετασκευάστηκε.
Επομένως, τα πλοία που είναι σχεδιασμένα να
μεταφέρουν συγκεκριμένες μονάδες φορτίου, ακολουθούν έναν τρόπο στοιβασίας, ο οποίος έχει προσδιοριστεί γι’ αυτόν τον τύπο φορτίου και μόνο, και
χρησιμοποιούν ένα εγκεκριμένο σταθερό και προκαθορισμένο σύστημα στοιβασίας και ασφαλίσεως (ο
όρος είναι: «Standardized
���������������������������������������
stowage and securing system»). Και αντίστροφα: Οι συγκεκριμένες μονάδες
φορτίου ή ο μικρός αριθμός διαφορετικών διαστάσεων των ιδίων μονάδων φορτίου προκαθορισμένων
προδιαγραφών, για τα οποία το πλοίο έχει εγκεκριμένο σύστημα ασφαλίσεως, έχουν τις κατάλληλες
διαστάσεις και προδιαγραφές, ώστε να στοιβαχθούν
και να ασφαλισθούν στον αντίστοιχο τύπο πλοίων.
Αν για παράδειγμα το πλοίο είναι κοντεϊνερόπλοιο,
στις προδιαγραφές του συμπεριλαμβάνονται φορτία,
όπως: Ε/Κ των 20′, 40′, 45′, Ε/Κ-επικίνδυνων φορτίων (IMDG Ctrs) και Ε/Κ- ψυγεία (Reefer Ctrs).
9.1.2 Στοιβασία και ασφάλιση φορτίων ημιπροκαθορισμένων προδιαγραφών.
Σύμφωνα με τον Κώδικα CSS: Φορτίο ημι-προκαθορισμένων προδιαγραφών (Semi-standardized
cargo) σημαίνει φορτίο για το οποίο το πλοίο είναι
εφοδιασμένο με σύστημα ασφαλίσεως ικανό να εξυπηρετήσει μια περιορισμένη ποικιλία μονάδων φορτίου, όπως οχήματα, ρυμουλκούμενα κ.λπ..
H στοιβασία και η ασφάλιση φορτίων ημι-προκαθορισμένων προδιαγραφών είναι αυτή που έχει
προσδιοριστεί «κατά το ήμισυ», δηλαδή το πλοίο
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έχει ένα σύστημα ασφαλίσεως ικανό να εξυπηρετήσει μία περιορισμένη ποικιλία τροχοφόρων, όπως
μικρά οχήματα (Ι.Χ.), φορτηγά, ρυμουλκούμενα
οχήματα κ.λπ.. Τα δε οχήματα που μεταφέρονται μ’
αυτά τα πλοία πρέπει να είναι εφοδιασμένα επαρκώς με ό,τι απαιτείται για θαλάσσια μεταφορά, ώστε
να ασφαλιστούν επαρκώς. Είναι σχεδόν αδύνατο σε
όλα τα πλοία Ro-Ro να υπάρξει στοιβασία απόλυτα
τυποποιημένη και ένα σύστημα ασφαλίσεως ιδανικό για όλες τις περιπτώσεις, επειδή υπάρχει μεγάλη
ποικιλία τροχοφόρων που δεν έχουν τις ίδιες διαστάσεις και βάρος και των οποίων η θέση που θα
στοιβαχθούν δεν μπορεί πάντα να προκαθοριστεί εκ
των προτέρων με ακρίβεια.
Οι χώροι των πλοίων όπου φορτώνονται φορτία
ημι-προκαθορισμένων προδιαγραφών είναι κατάλληλοι, ώστε να εξυπηρετήσουν μια περιορισμένη
ποικιλία τροχοφόρων οχημάτων. Η στοιβασία και
ασφάλισή τους (ο όρος είναι: «semi-standardized
stowage and securing») γίνεται ανάλογα με τον
τύπο, τις διαστάσεις και το βάρος του κάθε τροχοφόρου οχήματος και τη θέση που φορτώθηκε το κάθε
όχημα, πολλές φορές τυχαία με τη σειρά προσελεύσεως στα γκαράζ του πλοίου (κυρίως στα επιβατηγά
Ε/Γ– Ο/Γ και τα Φ/Γ– Ο/Γ ακτοπλοϊκά πλοία).
9.1.3 Σ
 τοιβασία και ασφάλιση φορτίων απροκαθορίστων προδιαγραφών.
Σύμφωνα με τον Κώδικα CSS: Φορτίο απροκαθορίστων προδιαγραφών (non standardized cargo)
σημαίνει φορτίο που χρειάζεται εξοπλισμό για ανεξάρτητη στοιβασία και ασφάλιση.
Μία μεγάλη ποικιλία μονάδων φορτίου, δηλαδή οχήματα, Ε/Κ, φορητές δεξαμενές, άλλες μονάδες και μονάδες φορτίου με μοναδιαία φορτία όταν
φορτώνονται στα κοινά φορτηγά ή στα μικρά πλοία
χύδην ξηρών φορτίων ή σε άλλους τύπους πλοίων
(π.χ. οχηματαγωγά), τα οποία όμως είναι σχεδιασμένα και εξοπλισμένα να μεταφέρουν περιορισμένη
ποικιλία οχημάτων, θεωρούνται φορτία απροκαθορίστων προδιαγραφών. Τα φορτία αυτά δημιουργούν
κινδύνους και γι’ αυτό πρέπει να στοιβαχθούν και να
ασφαλιστούν κατάλληλα (non standardized stowage
and securing). Το Κεφάλαιο 5 και τα Αnnexes 1 έως
12 του Κώδικα CSS παρέχουν συμβουλές για τη
στοιβασία και ασφάλιση των φορτίων που έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν πηγή ενδεχομένου κινδύνου
1

και στοιβάζονται και ασφαλίζονται με δυσκολία.
Φορτία που από μόνα τους έχει αποδειχθεί
ότι αποτελούν πηγή ενδεχομένου κινδύνου:
Τα βαριά και ακανόνιστου σχήματος φορτία, αλλά
και ο εξοπλισμός του πλοίου που δεν είναι μόνιμα
στερεωμένος χρειάζονται ιδιαίτερη και ανεξάρτητη
στοιβασία και ασφάλιση. Ο κατάλογος αυτών των
φορτίων, όπως καταγράφονται στο Κεφάλαιο 5 του
Κώδικα CSS δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει όλα τα φορτία που αποτελούν πηγή ενδεχόμενου κινδύνου, καθώς μπορεί να υπάρχουν και άλλα.
Τα κυριότερα είναι:
α) Ε/Κ όταν μεταφέρονται στο κατάστρωμα πλοίων που δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατάλληλα εξοπλισμένα για τον σκοπό της μεταφοράς Ε/Κ
(Αnnex 1).
β) Φορητές δεξαμενές (portable
�������������������������
tanks/tank containers) (Αnnex 2).
γ) Φορητά κιβώτια (portable receptacles) (Αnnex
3).
δ) Ειδικά τροχοφόρα οχήματα εκτός από ρυμουλκούμενα [special wheel-based (rolling) cargoes]
(Αnnex 4).
ε) Βαριές μονάδες όπως βαγόνια (locomotives),
μετασχηματιστές (transformers) κ.λπ. (Αnnex 5).
στ) Χαλυβδοταινίες σε ρόλους (coiled sheet steel)
(Αnnex 6).
ζ) Βαριά προϊόντα μετάλλου (heavy metal products) (Αnnex 7).
η) Βαριά μεταλλικά προϊόντα όπως καδένες αγκυρών (heavy metal products), όχι βέβαια των αγκυρών του πλοίου (Αnnex 8).
θ) Παλιοσίδερα χύδην (metal scrap in bulk) (annex 9).
ι) Μεγάλοι σάκκοι (FIBCs) (Αnnex 10).
ια) Κορμοί δένδρων ως φορτίο κυτών (logs in underdeck stow) (Αnnex 11), και
ιβ) μοναδιαία φορτία (unit loads) π.χ. παλετοποιημένα (Αnnex 12).
Συμπεριφορά του φορτίου ως προς τη στοιβασία και την ασφάλιση: Μερικά γενικά φορτία έχουν
την τάση να παραμορφώνονται ή να συμπιέζονται μεταξύ τους από το ίδιο το βάρος τους και τις ταλαντώσεις
(κινήσεις)1 του πλοίου κατά τη διάρκεια του ταξιδίου,
με αποτέλεσμα τα έχματα να χαλαρώνουν.
Επίσης φορτία με χαμηλούς συντελεστές τριβής,
όταν στοιβάζονται χωρίς να τοποθετείται η κατάλληλη

Βλ. βιβλίο «Ευστάθεια – Κοπώσεις», Κων. Εμ. Κολλινιάτη, Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδου 2010.
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επίστρωση για την αύξηση της τριβής (λαστιχένια φύλλα ή ξυλεία) είναι δύσκολο να ασφαλιστούν, εκτός
και αν έχουν προσδεθεί και μπλοκαριστεί πολύ καλά
πάνω σε σταθερά μέρη της κατασκευής του πλοίου.
Κριτήρια για να εκτιμηθεί σωστά ο κίνδυνος μετακινήσεως του
φορτίου και συνεπώς η κατάλληλη στοιβασία και ασφάλιση είναι:
α) Οι διαστάσεις, το βάρος και η φύση του φορτίου.
β) Η θέση του φορτίου και η στοιβασία του επί του πλοίου.
γ) Η καταλληλότητα του πλοίου για το συγκεκριμένο φορτίο.
δ) Η καταλληλότητα της όλης ασφαλίσεως για το συγκεκριμένο
φορτίο.
ε) Η αναμενόμενη συμπεριφορά του πλοίου κατά τη διάρκεια του
ταξιδίου που θα εκτελέσει το πλοίο.
στ) Η ευστάθεια του πλοίου.
ζ) Η γεωγραφική περιοχή του ταξιδίου.
η) Η διάρκεια του ταξιδίου, και
θ) οι αναμενόμενες καιρικές συνθήκες και η κατάσταση της θάλασσας τη συγκεκριμένη εποχή.

Η γνώση των ταλαντώσεων που επηρεάζουν την
κάθε επιτάχυνση, η γνώση των επιταχύνσεων, η
φορά και η κατανομή τους στο πλοίο, αποτελούν τα
σημαντικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων θα γίνει
η σωστή στοιβασία και ασφάλιση των φορτίων. Οι
υπεύθυνοι φορτώσεως πρέπει να γνωρίζουν πως:
α) Η εγκάρσια επιτάχυνση δημιουργείται κυρίως από τον διατοιχισμό (διατοίχιση) και λιγότερο
από την εγκάρσια ταλάντωση κατά τον εγκάρσιο άξονα
y (sway) και το «ανέμισμα» της πλώρης (στροφική
ταλάντωση γύρω από τον άξονα z) (yaw) και ακόμη
λιγότερο από την ανάπαλση (ταλάντωση εμβαπτίσεως ή καθ’ ύψος, ανεβοκατέβασμα του πλοίου, πάνωκάτω κατά τον άξονα z) (heave).
β) Η διαμήκης επιτάχυνση δημιουργείται κυρίως από τον προνευστασμό και λιγότερο από την
ανάπαλση και ακόμα λιγότερο από την επιπρόσθετη
ταλάντωση κατά τον διαμήκη άξονα (εμπρός-πίσω που
προκαλείται από το καβάλημα στο κύμα) (surge), και
το «ανέμισμα» της πλώρης.
γ) Η κατακόρυφη επιτάχυνση δημιουργείται
κυρίως από την ανάπαλση, αλλά και από τον προνευστασμό στα άκρα του πλοίου, και λιγότερο από τον
διατοιχισμό.
Όσο ο καιρός στο ταξίδι είναι καλός, χωρίς κάποια
ιδιαίτερη ασφάλιση ή μπλοκάρισμα των φορτίων,
αυτά θα παραμένουν ακίνητα λόγω της αδράνειας
και της δυνάμεως της τριβής (στατική τριβή), αν αυτή
είναι ικανοποιητική. Η αδράνεια θα εμποδίζει αρχικά τις δυνάμεις που ασκούνται επάνω στα φορτία,
οι οποίες «προσπαθούν να τα κινήσουν». Σ’ αυτό θα
βοηθήσει και η θέση στοιβασίας αν είναι καλή. Όταν
όμως ο καιρός επιδεινωθεί, οι εγκάρσιες και οι άλλες
μεγάλες εξωτερικές δυνάμεις, οι οποίες είναι αποτέ-
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λεσμα των επιταχύνσεων που ενεργούν στο πλοίο ως
δυνάμεις μετατοπίσεως και που προέρχονται κυρίως
από τις εγκάρσιες, διαμήκεις και κατακόρυφες ταλαντώσεις του αλλά και από τις στροφικές ταλαντώσεις,
θα αυξάνονται:
α) Ανάλογα με την εγκάρσια απόσταση από τον
διαμήκη άξονα περιστροφής (προς τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά του πλοίου), με το ύψος από την τρόπιδα ή από την ίσαλο προς τα επάνω καταστρώματα, με
τη διαμήκη απόσταση του φορτίου (προς την πλώρη
ή την πρύμη) από τη θέση του κέντρου των αξόνων
κινήσεως (περί τη μέση του πλοίου), και
β) ανάλογα με την αύξηση του GMo, το οποίο
επηρεάζει την περίοδο των διατοιχισμών.
Είναι σχεδόν βέβαιο πως οι δυνάμεις επιταχύνσεως που ασκούνται στα φορτία που δεν είναι ασφαλισμένα θα κατορθώσουν τελικά να τα κινήσουν (ολίσθηση) ή/και να τα ανατρέψουν. Για να παραμείνουν
τα φορτία σταθερά σε όλη τη διάρκεια του ταξιδίου,
θα πρέπει οι δυνάμεις αυτές να «απορροφηθούν»
από την κατάλληλη ασφάλιση και τις αντίρροπες δυνάμεις. Τα έχματα όμως (π.χ. αν είναι χαλαρά και
δεν υπάρχει μεγάλος συντελεστής τριβής), είναι γεγονός πως δεν είναι σε θέση να συγκρατήσουν τη
μονάδα φορτίου σε ισορροπία όταν αυτή αρχίσει να
κινείται και η κίνησή της επιταχύνεται. Τα έχματα και
η επίστρωση δεν τοποθετούνται γι’ αυτόν τον σκοπό,
αλλά για να εμποδίσουν την κίνησή της. Επομένως,
η σωστή άμεση πρόσδεση (τα έχματα) που έχει σχεδιαστεί για το μέγιστο αναμενόμενο ύψος κύματος του
συγκεκριμένου ταξιδίου ως σκοπό έχει να μπλοκάρει
καλά τις δυνάμεις, ώστε να μην εκδηλωθούν πάνω
σε μία μονάδα και γενικά πάνω στα στοιβαγμένα επί
του πλοίου φορτία με βίαια αποτελέσματα.
Από τη μελέτη των επιταχύνσεων που ενεργούν
στο πλοίο και των δυνάμεων που ασκούνται στα φορτία, έχουν προκύψει τα ακόλουθα συμπεράσματα:
α) Οι μικρότερες επιταχύνσεις σημειώνονται στο
μέσον του πλοίου.
β) Οι επιταχύνσεις στα κατώτερα σημεία του πλοίου είναι μικρότερες απ’ ό,τι στα ψηλότερα.
γ) Όσο μεγαλύτερη είναι η εγκάρσια απόσταση
του φορτίου δεξιά ή αριστερά από τον διαμήκη άξονα περιστροφής, τόσο μεγαλύτερες είναι οι επιταχύνσεις.
δ) Η μείωση της ταχύτητας σε κακοκαιρία περιορίζει και τις τρεις επιταχύνσεις, περισσότερο όμως
την κατακόρυφη.
ε) Ο περιορισμός των κινήσεων του πλοίου με αλλαγή πορείας ή/και μείωση της ταχύτητας, μειώνει τις
επιταχύνσεις.
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στ) Όσο μεγαλύτερο είναι το μετακεντρικό ύψος
ή όσο γρηγορότερη είναι η περίοδος διατοιχισμού,
τόσο μεγαλύτερη είναι η εγκάρσια επιτάχυνση και
συνεπώς τόσο μεγαλύτερη είναι η εγκάρσια δύναμη
που ενεργεί στο φορτίο. Άρα, η πολύ μεγάλη ευστάθεια σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορεί να είναι
η βασική αιτία μετατοπίσεως του φορτίου.
ζ) Τα συστήματα σταθερωτήρων μειώνουν το εύρος διατοιχισμού σε προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες κατά 70% –80% περίπου ανάλογα με την ταχύτητα και συμβάλλουν έτσι στη μείωση των εγκαρσίων
επιταχύνσεων.
Για να είναι αποτελεσματική η έχμαση θα πρέπει:
α) Το φορτίο να κατανέμεται με τέτοιον τρόπο
ώστε το μετακεντρικό ύψος να είναι μεν μεγαλύτερο
απ’ το ελάχιστο που απαιτείται απ’ τους κανονισμούς
ή τον ναυπηγό αλλά και ανάλογο των αναγκών για
μία ασφαλή έχμαση.
β) Να γίνεται ο ανάλογος υπολογισμός, ώστε να
εξεταστεί κατά πόσο η ασφάλιση θα επηρεάζεται από
τις επιταχύνσεις που δημιουργούν οι δυναμικές κινήσεις του πλοίου και να εκτιμηθεί το μέγεθος των
δυνάμεων. Ο γρήγορος υπολογισμός των δυνάμεων
που ασκούνται στο φορτίο και η εκτίμηση του μεγέθους τους μπορούν να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους που αναφέρονται
στο ΕΑΦ. Για τον προσδιορισμό των επιταχύνσεων
υπάρχει το σχετικό πινακίδιο.
γ) Η ασφάλιση του φορτίου και ο υπολογισμός της
ασφαλίσεως να γίνονται σαν να μην διαθέτει το πλοίο
κανένα σύστημα σταθερωτήρων, για να υπάρχει η
«βεβαιότητα» πως το πλοίο θα αντεπεξέλθει και στους
προβλεπόμενους και στους απρόβλεπτους κινδύνους
της θάλασσας. Η χρησιμοποίηση διαφόρων τεχνικών
μέσων (σύστημα σταθερωτήρων κ.ά.) για μείωση της
γωνίας ή του τόξου διατοιχίσεων στα bulk carriers
περιορίζεται στα απλά παρατροπίδια. Σε άλλα πλοία
όπως στα οχηματαγωγά, στα κοντεϊνερόπλοια, στα
επιβατηγά που ο διατοιχισμός έχει σοβαρές επιπτώσεις στα φορτία ή στους επιβάτες χρησιμοποιούνται
πιο εξελιγμένα συστήματα αποσβέσεως διατοιχισμών
(antirolling systems), που μπορούν και βελτιώνουν
τη συμπεριφορά του πλοίου εν πλω. Τα αποτελέσματα όμως όλων αυτών των τεχνικών μέσων στη βελτίωση της συμπεριφοράς του πλοίου σε πολύ μεγάλη
θαλασσοταραχή δεν είναι πάντα ικανοποιητικά.
Ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση κακοκαιρίας: Η κακή εκτίμηση της καταστάσεως, η απειρία του πλοιάρχου και των αξιωματικών
και οι κακοί χειρισμοί σε κακοκαιρία μπορεί να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες επιταχύνσεις. Για να απο-
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φευχθούν οι υπερβολικές επιταχύνσεις πρέπει να ληφθούν από τον πλοίαρχο τα παρακάτω μέτρα:
α) Αλλαγή πορείας ή ταχύτητας ή συνδυασμός και
των δύο. Αν το φορτίο έχει ήδη μετατοπισθεί, η ελάττωση της ταχύτητας του πλοίου είναι επιβεβλημένη
για να ελαχιστοποιηθούν οι δυνάμεις που ασκούνται
στο φορτίο, στην κατασκευή και στην έχμαση και να
μειωθούν οι δονήσεις.
β) Τραβέρσωμα του πλοίου.
γ) Εκ των προτέρων (έγκαιρα), πριν το πλοίο συναντήσει την κακοκαιρία, θα πρέπει να αποφεύγονται
οι περιοχές όπου ο καιρός και η κατάσταση της θάλασσας προβλέπονται από τα δελτία καιρού δυσμενείς για το πλοίο και το φορτίο που αυτό μεταφέρει.
δ) Έγκαιρος ερματισμός έτσι ώστε να βελτιωθεί
η συμπεριφορά του πλοίου ή ακόμα και ο αφερματισμός κάποιας δεξαμενής (για να βελτιωθούν οι δονήσεις), όταν ο καιρός είναι ακόμα καλός, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική ευστάθεια του πλοίου.
Σχετικά με την τάση για ανατροπή και ολίσθηση των μονάδων φορτίου: Από μία περαιτέρω
μελέτη των δυνάμεων που ενεργούν στο φορτίο και
προέρχονται από τις επιταχύνσεις που ενεργούν στο
πλοίο έχουν προκύψει τα παρακάτω συμπεράσματα:
Σε περίπτωση πλευρικής ανατροπής (tip�����
ping):
α) Όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος της μονάδας
φορτίου, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη που ασκείται στο έχμα και στους συνδέσμους εχμάσεως και
άρα η πιθανότητα ανατροπής.
β) Όσο ψηλότερα βρίσκεται το κέντρο βάρους της
μονάδας φορτίου, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη
και η πιθανότητα ανατροπής.
γ) Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος της μονάδας
φορτίου, τόσο μικρότερη είναι η δύναμη και η πιθανότητα ανατροπής.
δ) Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία που σχηματίζει το έχμα με το επίπεδο του καταστρώματος, τόσο
μικρότερη είναι η δύναμη και η πιθανότητα ανατροπής.
Σε περίπτωση εγκάρσιας ολισθήσεως (slid������
ing):
α) Όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος της μονάδας
φορτίου, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη που ασκείται στο έχμα και στους συνδέσμους εχμάσεως και
άρα η πιθανότητα ολισθήσεως.
β) Όσο μεγαλύτερος είναι ο συντελεστής τριβής,
τόσο μικρότερη είναι η δύναμη και άρα η πιθανότητα ολισθήσεως.
γ) Όσο μικρότερη είναι η γωνία που σχηματίζει
το έχμα με το επίπεδο του καταστρώματος, τόσο μι-
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κρότερη είναι η δύναμη και άρα η πιθανότητα ολισθήσεως.
Παρατηρήσεις:
α) Η μεγάλη γωνία εχμάσεως προφυλάσσει τη
μονάδα φορτίου ή το όχημα από την ανατροπή, αλλά
όχι από την ολίσθηση. Η καλύτερη γωνία εχμάσεως
για την ολίσθηση είναι γύρω στις 25o.
β) Η μικρή γωνία εχμάσεως αντίθετα προφυλάσσει τη μονάδα φορτίου ή το όχημα από την ολίσθηση, αλλά όχι από την ανατροπή. Η καλύτερη γωνία
εχμάσεως για την ανατροπή είναι από 45o έως 60o.
Επομένως, ανάλογα με τον σκοπό της εχμάσεως
απαιτείται και επιλογή της κατάλληλης γωνίας.
9.2 Υ
 πολογισμός των δυνάμεων προσδέσεως
και μπλοκαρίσματος (lashing and shoring
forces).
Ο «Υπολογισμός δυνάμεων προσδέσεως και
μπλοκαρίσματος» αναφέρεται και ως «Υπολογισμός
για την εξισορρόπηση δυνάμεων και ροπών1 για την
αποτελεσματικότητα της ασφαλίσεως φορτίου απροκαθορίστων προδιαγραφών». Ο υπολογισμός δίδεται
με το ακόλουθο Παράδειγμα. Από τις δύο μεθόδους
επιλύσεως που αναφέρονται στον Κώδικα CSS θα
χρησιμοποιηθεί η προχωρημένη μέθοδος. Η λύση
του υπολογισμού συνεχίζεται στις παραγράφους 9.3
και 9.6.
Το ίδιο παράδειγμα και τα σκαριφήματα με διαφορές στις τιμές
των δεδομένων, δίδονται σχεδόν σε όλα τα ΕΑΦ των πλοίων και στον
Κώδικα CSS· γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και επειδή το Κεφάλαιο 9
αναφέρεται σε τροχοφόρα φορτία επελέγη. Η λύση της ασκήσεως
δίδεται αναλυτικά. Επειδή στην πράξη ο υπολογισμός αυτός δεν χρησιμοποιείται τακτικά, γιατί υπάρχουν πολλές αβέβαιες παράμετροι
που δεν είναι εύκολο στην πράξη να προσδιορισθούν, όπως ελαστικότητα, γεωμετρική διάταξη (γωνία, μήκος του ανεξάρτητου μέρους
από το οποίο αποτελείται το κάθε έχμα), σωστή τάνυση με τους εντατήρες κ.λπ. και πολλά στοιχεία για τον υπολογισμό δεν είναι διαθέσιμα, και επειδή τα περισσότερα πλοία δεν διαθέτουν το αντίστοιχο
πρόγραμμα στον Η/Υ, αν χρειαστεί είναι αλήθεια πως διαβάζοντας
το ΕΑΦ του πλοίου, ακόμα και αν είναι στα ελληνικά, ο υπολογισμός
δεν θα γίνει αμέσως κατανοητός και πολύ πιθανόν να γίνουν λάθη.
Στη λύση ακολουθούνται ορισμένα βήματα, όπως αναφέρονται στις
επικεφαλίδες που ορίζει η ύλη του αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας. Οι πίνακες που χρησιμοποιούνται για τη λύση του παρακάτω
παραδείγματος αναφέρονται στο Παράρτημα 3, πίνακα 6.

Παράδειγμα: Ένα πλοίο μεταφοράς χύδην ξη-

1

ρών φορτίων έχει τα εξής στοιχεία: Μήκος μεταξύ
των καθέτων (LBP) ή (L): 215,64 m, πλάτος (B):
32,20 m, ταχύτητα (V) 15,5 knots και διορθωμένο
μετακεντρικό ύψος (GMο) 2,47 m.
Πάνω στα καλύμματα του κύτους Νο 2 (DL)
έχει φορτωθεί και ασφαλισθεί με άμεση πρόσδεση
μία μπουλντόζα [σχ. 9.2α(α)] μάζας (mass-m) (βάρους) 62 μετρικών τόνων και διαστάσεων μήκους
6 m × πλάτους 4 m × ύψους 4 m («L» από πρύμη 0,7):
Έχουν τοποθετηθεί τέσσερα (4) έχματα από δεξιά με
κάθετη γωνία εχμάσεως α = 40ο και τέσσερα (4) από
αριστερά (δύο με κάθετη γωνία εχμάσεως α = 40°
και δύο με 10ο). Μοχλοβραχίονας δυνάμεως ασφαλίσεως (lever arm of securing force) που σχηματίζεται
είναι C1 = 2,3 m για τα έχματα των 40° και C2 = 0,8 m
για τα έχματα των 10ο, ο μοχλοβραχίονας ανατροπής
(lever-arm of tipping) είναι 1,80 m και ο μοχλοβραχίονας σταθερότητας (Lever arm of stableness) 2 m
(βλ. παράγρ. 9.6, σελ. 295) [σχ. 9.2α(β),(γ),(δ)]. Ο
φορητός και ο μόνιμος εξοπλισμός εχμάσεως είναι:
συρματόσχοινο καινούργιο με φορτίο θραύσεως 125
kN και ναυτικά κλειδιά, εντατήρες, «μάπες» καταστρώματος με φορτίο θραύσεως 180 kN.
Τo MSL δεν δίδεται στα πιστοποιητικά τους, ούτε
και είναι μαρκαρισμένο πάνω σ’ αυτά. Προκειμένου
να μειωθεί η πιθανή ολίσθηση της μπουλντόζας, χρησιμοποιήθηκε και κατάλληλη ξυλεία επιστρώσεως.
Ζητείται: Να γίνει ο υπολογισμός ασφαλίσεως
και να εξετάσετε: α) αν τα εγκάρσια έχματα είναι
αρκετά και β) αν χωρίς έχμαση κατά το διάμηκες η
μπουλντόζα είναι ασφαλής για το ταξίδι.
Σημειώσεις: Σε ορισμένα ΕΑΦ τα έχματα εγκάρσια ή διαμήκη με γωνία εχμάσεως α μικρότερη των
20° αγνοούνται και δεν υπολογίζονται, το οποίο είναι
και το σωστότερο. Το σχήμα 9.2α(β) δείχνει δύο έχματα με γωνία 10ο σε διαφορετικό σημείο εχμάσεως
της μπουλντόζας τα οποία παρέμειναν στις 10ο με
σκοπό την επισήμανση. Πάντως δεν επηρεάζουν τον
υπολογισμό.
Λόγω των δυναμικών κινήσεων του πλοίου δημιουργούνται εν πλω οι εξής εξωτερικές δυνάμεις
(forces-F): Η εγκάρσια Fy (transverse), η διαμήκης Fx (longitudinal) (και οι δύο είναι παράλληλες
με το κατάστρωμα), και η κατακόρυφη Fz (vertical),

« Δυνάμεις και ροπές» είναι τα φορτία και οι αντιδράσεις στηρίξεως, που εξασφαλίζουν την ισορροπία μιας μονάδας φορτίου.
Αποτελούν τις εξωτερικές δυνάμεις, η δράση των οποίων έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη εσωτερικών δυνάμεων (τάση) και παραμορφώσεως σ’ αυτή τη μονάδα και στα έχματα. Οι αντιδράσεις στηρίξεως εξαρτώνται από τον τρόπο στηρίξεως.
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κάθετη στο κατάστρωμα. Οι δύο πρώτες και κυρίως
η Fy για τον σκοπό της στοιβασίας και ασφαλίσεως
θα πρέπει να θεωρηθούν δεσπόζουσες δυνάμεις. Και
οι τρεις αποτελούν τις κύριες εξωτερικές δυνάμεις η
κάθε μία από τις οποίες θεωρείται ότι είναι συνισταμένη και άλλων δυνάμεων, και ενεργεί στο κέντρο
βάρους του φορτίου τραβώντας το ανάλογα προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά, προς την πρύμη ή προς την
πλώρη. Δηλαδή οι δυνάμεις αυτές συγκεντρώνουν
τις στατικές και δυναμικές δυνάμεις που ενεργούν

πάνω στο φορτίο. Κυρίως είναι δυναμικές και προκαλούνται (προέρχονται) από αλλαγές στην ταχύτητα
στην κάθε κίνηση του πλοίου και προς τη διεύθυνση της κινήσεως και είναι επικίνδυνες, αλλά και από
στατικές δυνάμεις, όπως η δύναμη της βαρύτητας
(της μάζας/βάρους φορτίου).
Στο παράδειγμα έχει γίνει μόνο εγκάρσια άμεση
πρόσδεση με σκοπό να αποτρέψει την ολίσθηση και
ανατροπή της μπουλντόζας. Σ’ αυτήν ενεργεί και η
εγκάρσια δύναμη προσδέσεως (lashing force)1.

Αριστερά

Δεξιά

4m

α=1,8 m
10ο

40ο
b=2 m

40ο
b=2 m

Άποψη από την πρύµνη

(α)
α=40ο, β=30ο Νο3

Πρωραίο άκρο

α=10ο, β=10ο Νο1

(β)
α=40ο, β=30ο Νο5

α=40ο, β=20ο Νο6

Αριστερά

Δεξιά

C1=2,3 m

6m
α=40ο, β=10ο Νο7
ο

ο

ο

ο

10

α=10 , β=30 Νο2
α=40 , β=30 Νο4

C2= 0,8 m

Πρυµναίο άκρο
Κάτοψη

(γ)

α=40ο, β=40ο Νο8

ο

40

ο

40

ο

Άποψη από την πρύµνη

(δ)

Σχ. 9.2α
Τα σκαριφήματα δείχνουν πώς η μπουλντόζα έχει προσδεθεί από μάπες που βρίσκονται επάνω στις πόρτες του κύτους και
στο κατάστρωμα, αλλά τα έχματα εφάπτονται στη γωνία του κουβουσιού και των καλυμμάτων. Μια τέτοια έχμαση δεν είναι
προτιμητέα και πρέπει να αποφεύγεται, γιατί μπορεί με τους κλυδωνισμούς εν πλω να δημιουργηθούν υπερβολικές δυνάμεις που τελικά να υπερβούν την αντοχή των καλυμμάτων του κύτους και να δημιουργήσουν πρόβλημα στο πλοίο, αλλά αν
δεν υπάρχει άλλη λύση, να γίνει με μεγάλη προσοχή και μελέτη. Πρέπει τα έχματα να μην έρχονται σε επαφή με αιχμηρές
και ακάλυπτες γωνίες, όπως στις άκρες των καλυμμάτων των κυτών.

1

L
 ashing force: Είναι η εγκάρσια δύναμη προσδέσεως που ενεργεί στην άμεση πρόσδεση (έχμαση). Για παράδειγμα στα Ε/Κ
και για γωνίες μεταξύ 40o και 45o η μέγιστη επιτρεπόμενη δύναμη είναι 230 kN, για γωνίες μεταξύ 20o και 25o η μέγιστη επιτρεπόμενη
δύναμη είναι 270 kN στις επάνω γωνίες 175 kN. Για κάθετη άμεση πρόσδεση (έχμαση) και άλλες γωνίες η μέγιστη επιτρεπόμενη
δύναμη είναι 300 kN.
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Η εγκάρσια δύναμη για εφελκυσμό και θλίψη
(shoring force)1 ουσιαστικά στο παράδειγμα δεν
υπάρχει, διότι δεν έχει μπλοκαριστεί και σταθεροποιηθεί η μπουλντόζα πάνω σε κατασκευή του πλοίου
με υποστήριξη χρησιμοποιώντας σιδηροκατασκευή
ή ξυλοκατασκευή.
Λύση.
Πρέπει αρχικά να επισημανθεί πως αν δεν υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, όπως δίδονται στο Παράδειγμα, δεν πρέπει να γίνει ο υπολογισμός αλλά
να ακολουθηθεί μία εμπειρική μέθοδος. Μία από
τις εμπειρικές μεθόδους την οποία αναφέρει και ο
Κώδικας CSS, ορίζει πως το MSL του αδύναμου μέρους κάθε μίας διατάξεως εχμάσεως προστίθεται με
τα άλλα της ίδιας πλευράς και το σύνολο της κάθε
πλευράς θα πρέπει να είναι ίσο με το βάρος της μονάδας φορτίου. Η εμπειρική μέθοδος δεν λαμβάνει
υπόψη καμία άλλη παράμετρο (θέση στοιβασίας, ευστάθεια ή κατάσταση φορτώσεως, μέγεθος πλοίου,
εποχή κ.λπ.). Δηλαδή για τη μπουλντόζα των 62 ΜΤ
θα πρέπει οι διατάξεις εχμάσεως σε κάθε πλευρά να
συμπληρώνουν συνολικό MSL 62 ΜΤ ή 620 kN.
Στο παράδειγμα οι διατάξεις είναι 4 σε κάθε πλευρά και έχουν συνολικό MSL 90 × 4 = 360 kN, οπότε
δεν είναι επαρκής η άμεση έχμαση και θα πρέπει
σύμφωνα με την εμπειρική μέθοδο να δεθούν και
άλλες ή συνολικά 8 παρόμοιες διατάξεις σε κάθε
πλευρά με συνολικό MSL 90 × 8 = 720 kN και άρα
μεγαλύτερο των 620 kN. Βασική προϋπόθεση είναι
το πλοίο να μην διατοιχίζεται πάνω από 30o, να μην
έχει μεγάλους προνευστασμούς και σφυροκρούσεις
πάνω σε κύματα φουσκοθαλασσιάς και τα έχματα με
εγκάρσια γωνία πάνω από 60o να μην υπολογίζονται
στον αριθμό των εχμάτων.
Αν όμως υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, όπως
στο Παράδειγμα και γίνει ο παρακάτω υπολογισμός,
μπορεί να αποδειχθεί πως η άμεση έχμαση είναι
εντάξει.
Η καταγραφή των βασικών πληροφοριών του
πλοίου, της μονάδας φορτίου (μπουλντόζας) και της
θέσεως στοιβασίας, θεωρούνται το πρώτο βήμα του

1

υπολογισμού και αναφέρονται ως «Προκαταρκτικοί
υπολογισμοί».
Στο ΕΑΦ κάθε πλοίου υπάρχει ένα έντυπο που
έχει συντάξει ο ναυπηγός. Ας πάρομε ένα τέτοιο έντυπο ως «φόρμα εργασίας», που στο παράδειγμά μας
είναι το Έντυπο Προχωρημένου Υπολογισμού Ασφαλίσεως Φορτίου (Advanced cargo securing calculation, data input sheet), σε άλλα πλοία πιθανόν να
έχει άλλη ονομασία όπως Εγχειρίδιο υπολογισμών
για χρήση από τον Πλοίαρχο (Calculation Manual for
use by the Master) κ.λπ.. Όλα όμως είναι παρόμοια
ώστε να διευκολυνθεί ο υπολογισμός με την προχωρημένη μέθοδο «Advanced calculation method».
Στο επάνω μέρος του εντύπου (σχ. 9.2β) υπάρχει το πρώτο πινακίδιο με επικεφαλίδα Ship details
με κενά τετραγωνίδια, τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν. Σ’ αυτό συμπληρώνεται το μήκος του
πλοίου μεταξύ των καθέτων (Length Between Perpendicular – LBP), το πλάτος του πλοίου (Breadth),
το μετακεντρικό ύψος μετά τη φόρτωση (εννοείται το
διορθωμένο GMο), η ταχύτητα (speed) με την οποία
θα ταξιδέψει το πλοίο, και το αποτέλεσμα της διαιρέσεως του πλάτους του πλοίου με το μετακεντρικό ύψος
(B/GM).
Κάτω από αυτό το πινακίδιο υπάρχει το δεύτερο
πινακίδιο, με επικεφαλίδα cargo details, που επίσης
θα πρέπει να συμπληρωθεί. Σ’ αυτό αναφέρονται τα
εξής: Στην πρώτη στήλη καταχωρίζεται η θέση στην
οποία είναι τοποθετημένη η μονάδα φορτίου, όπως
αυτή αναφέρεται στο πινακίδιο με τις επιταχύνσεις
του πλοίου (βλ. Παράρτημα 3, πίν. 6.2), δηλαδή αν
βρίσκεται ψηλά στο κατάστρωμα (Deck High – DH),
στο επίπεδο του καταστρώματος (Deck Level – DL),
στο υπόφραγμα (Tween Deck – TD), στο κάτω μέρος του κύτους (κατάμπαρο) (Lower Hold – LH).
Στη δεύτερη στήλη καταχωρίζεται το μήκος από την
πρύμη (Length – L) όπως αυτό αναφέρεται στο ίδιο
πινακίδιο, δηλαδή στο σημείο 0.1, 0,2… κ.λπ.. Στην
τρίτη στήλη καταχωρίζεται η μάζα (mass-m) (αυτό
που λέμε «βάρος» της μονάδας φορτίου) σε μετρικούς
τόνους. Οι διαστάσεις της μονάδας φορτίου αναφέ-

Τ
 ο shoring μπορεί να είναι μια συσκευή στηρίξεως, μια ξύλινη ή μεταλλική κατασκευή που παρέχει οριζόντια στήριξη κυρίως σε
Ε/Κ. Shoring forces είναι οι εγκάρσιες δυνάμεις εφελκυσμού και θλίψεως που ενεργούν πάνω στο μπλοκαρισμένο φορτίο. Για
παράδειγμα σε φορτίο Ε/Κ μέσα στα κύτη γενικά η μέγιστη εγκάρσια επιτρεπόμενη δύναμη εφελκυσμού και θλίψεως είναι 250 kN στις
επάνω γωνίες αναρτήσεως και στηρίξεως, ενώ για τις κάτω είναι 400 kN. Οι διαμήκεις δυνάμεις για τις επάνω γωνίες αναρτήσεως και
στηρίξεως είναι 125 kN για κλειστό Ε/Κ. Για Ε/Κ πλατφόρμα και ανοικτό επάνω, Ε/Κ δεξαμενή κ.λπ. είναι 75 kN, ενώ για τις κάτω
γωνίες είναι ίση με το βάρος του Ε/Κ.
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Ship Details
Ship Length
215,64

Breadth
32,20

GM
2,47

Speed
15,5

B/GM
13,036

(α)

Cargo Details
Cargo
(DH/DL/
TD/LH)
DL

L ftom
Aft
0,7

Mass
(m)

Lenght
F/A
6

62

CS

Port/
Stbd
P
P
P
P
S
S
S
S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

60
60
60
60
60
60
60
60

4

C of
G
(a)
1,8

4

Half
base
(b)
2

Friction
Coefficient (µ)
0,3

(β)

f = µ.sin  + cos 

Lashing Details
No
(n)

Dimensions
Height
Width

Transverse Lashings
Lever
CSa.fn
Angle
Arm (c)

10
0,8
62,40
10
0,8
62,40
40
2,3
57,60
40
2,3
57,60
40
2,3
57,60
40
2,3
57,60
40
2,3
57,60
40
2,3
57,60

Total
Total

Port
Stbd

240
230,4

CSa.cn

Fore/
Aft

Longitudinal Lashings
CSa.fn
Angle
CS


48
48
138
138
138
138
138
138
372
552

(γ)

Total
Total

Fwd
Aft

[Αpply F(x,y) only to deck cargo up to 2m above deck/hatch top]
Force by Wind Pressure (Fw(x,y))
Force by Sea Sloshing (Fs(x,y))
(Fs(x)) 2  Width
(Fs(x)) 2  Length
(Fw(x)) Width  Height (Fw(y)) Length  Height
44 =16
64 =24
24 =8
26 =12

Results

F(x,y,z) = m.a(x,y,z) + Fw(x,y) + Fs(x,y)
ax
2,9

Table 2
ay
6,3

Fy
279

az
6,2

Table Table
0,621

1

(δ)

[Apply Table 4 to ay only)

Accelerations Corrected
ax
ay
az
1,80
3,92
3,85

Fx
135,6

Forces
Fy
279,0

Fz
238,7

Fy � µ.m.g + CS1 . f1 + CS2 . f2 + ... + CSn . fn
Transverse Sliding (Port)
Transverse Sliding (Starboard)
Fy.a
Lashings
Balance OK?
Lashings
Balance OK?
YES
279
422,0
YES
412,4

Fy.a � b.m.g + CS1 . c1 + CS2 . c2 + ... + CSn . cn
Transverse Tipping (Port)
Transverse Tipping (Starboard)
Fy.a
Fy.a
Lashings
Balance OK?
Lashings
Balance OK?
502,2
YES
502,2
1588,44
YES
1768,44
Fx � μ. (m.g - Fz) + CS1 . f1 + CS2 . f2 + ... + CSn . fn
Longitudinal Sliding (Fwd)
Longitudinal Sliding (Aft)
Fx
Fx
Lashings
Balance OK?
Lashings
Balance OK?
NO
NO
135,6
135,6
110,86
110,86

(ε)

(στ)

(ζ)

(η)

Σχ. 9.2β
Έντυπο Προχωρημένου Υπολογισμού Ασφαλίσεως Φορτίου.

ρονται επίσης στην τέταρτη, πέμπτη και έκτη στήλη,
δηλαδή μήκος (length) που μετρείται πλώρα/πρύμα
(F/A), πλάτος (width), και ύψος (height) αντίστοιχα.
Στην έβδομη στήλη αναφέρεται το κέντρο βάρους
της μονάδας φορτίου [C of G (α)], στην όγδοη το
μισό της βάσεως της μονάδας φορτίου [Half of base
(β)] και στην ένατη ο συντελεστής τριβής [Friction
coefficient (μ)].
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 πολογισμός εξωτερικών δυνάμεων που
ασκούνται στο φορτίο (External forces to
the cargo).
Στην παράγραφο αυτή συνεχίζεται η λύση του
Παραδείγματος της παραγράφου 9.2 του «Υπολογισμού των δυνάμεων προσδέσεως και μπλοκαρίσματος».
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Δεύτερο βήμα1: Ουσιαστικά η λύση (ο υπολογισμός) αρχίζει από το τρίτο πινακίδιο του εντύπου
προχωρημένου Υπολογισμού Ασφαλίσεως Φορτίου
(σχ. 9.2β) με επικεφαλίδα Lashing Details.
α) Στα τετραγωνίδια της πρώτης στήλης καταχωρίζεται ο αριθμός (No, n) των εχμάτων που δένονται πάνω στη μονάδα φορτίου. Μετά τη στήλη
Νο υπάρχουν οι επικεφαλίδες Εγκάρσια έχματα
(Transverse Lashings) και Διαμήκη έχματα (����
Longitudinal Lashings), κάτω από τις οποίες υπάρχουν
διάφορες άλλες στήλες.
Στα τετραγωνίδια της στήλης Port/Stbd θα σημειωθεί σε ποια πλευρά της μονάδας φορτίου έχουν
προσδεθεί τα έχματα, δηλαδή δεξιά (Starboard – S)
ή αριστερά (Port – P).
Στα τετραγωνίδια της στήλης CS θα σημειωθεί η
υπολογισμένη αντοχή σε kN για τα εγκάρσια έχματα που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό.
Στην τέταρτη στήλη επίσης για τα εγκάρσια έχματα καταχωρίζεται η γωνία εχμάσεως (Angle, ∝ ή
α), δηλαδή αυτή που σχηματίζει το έχμα με το
επίπεδο.
Στην πέμπτη στήλη καταχωρίζεται ο μοχλοβραχίονας c της δυνάμεως εχμάσεως, που δίνει η άσκηση αυτής της παραγράφου, ο οποίος είναι η κάθετη
απόσταση από τον άξονα ανατροπής προς το έχμα
(άξονας ανατροπής είναι η διαμήκης διάσταση της
βάσεως της μονάδας φορτίου που βρίσκεται στην
απέναντι πλευρά από το έχμα το οποίο εξετάζεται).
Βρίσκεται εύκολα και αν υπάρχει το σχετικό πρόγραμμα στον Η/Υ αυτά τα στοιχεία είναι αρκετά.
Στην έκτη στήλη καταχωρίζεται το γινόμενο της
CS (βλ. παράγρ. 9.4 και 9.5) με την f για κάθε έχμα
(CSn fn). Η f βρίσκεται στον πίνακα 6.5 «τιμές f ως
συνάρτηση του α και του μ» (f-values as a function
of ∝+ and ����������������������������������������
μ) (βλ. Παράρτημα 3). Αυτές είναι οι δυνάμεις προσδέσεως/μπλοκαρίσματος (ασφαλίσεως)
που ασκούνται από την έχμαση.
Στην έβδομη στήλη καταχωρίζεται το γινόμενο
της CS με τον μοχλοβραχίονα c της δυνάμεως εχμάσεως c για κάθε έχμα (CSncn). Αυτές είναι οι ροπές ασφαλίσεως-προσδέσεως, που ασκούνται στην
έχμαση.
Στην όγδοη, ένατη, δέκατη και ενδέκατη στήλη
που είναι για τα διαμήκη έχματα καταχωρίζεται ο αύξοντας αριθμός των εχμάτων πλώρα και πρύμα, η CS
που αντιστοιχεί στα διαμήκη έχματα, η γωνία (Angle,
1

∝ ή α) που σχηματίζει το έχμα με το δάπεδο/κατάστρωμα, το γινόμενο CSn fn που αντιστοιχεί στο κάθε
έχμα, αν βέβαια υπάρχουν διαμήκη έχματα (Στην
περίπτωση της ασκήσεως δεν υπάρχουν).
Στη συνέχεια προστίθενται όλα τα CSn fn και όλα
τα CSncn, ώστε να βρεθούν τα σύνολά τους, ξεχωριστά τα αριστερά και ξεχωριστά τα δεξιά εγκάρσια
έχματα. Το ίδιο επαναλαμβάνεται και για τα διαμήκη
έχματα, αν υπάρχουν. Tα σύνολα καταχωρίζονται
στα τετραγωνίδια όπου αναγράφεται Total στο πινακίδιο με επικεφαλίδα Lashing Details, κάτω από την
αντίστοιχη στήλη.
Στην περίπτωση του παραδείγματος: Βρίσκονται οι εξωτερικές δυνάμεις προσδέσεως/μπλοκαρίσματος (lashing/blocking forces) που ασκούνται
στην έχμαση (μπλοκάρισμα στο παράδειγμα της παραγράφου 9.2 δεν υπάρχει). Θα ερευνηθεί η δράση
των δυνάμεων και ροπών σε κάθε ένα έχμα και στο
σύνολο των εχμάτων που έχουν τοποθετηθεί για να
εξασφαλίσουν την ισορροπία και να αποτραπεί η ολίσθηση και η ανατροπή της μπουλντόζας στο ταξίδι.
Πρώτα υπολογίζεται το CS (βλ. παράγρ. 9.5,
σελ. 296) με τον τύπο: CS = MSL/1,5. Από τον πίνακα βλέπομε πως όπως είναι συνδεδεμένα τα εξαρτήματα εχμάσεως μεταξύ τους, τα πιο αδύναμα μέρη
της εχμάσεως είναι τα ναυτικά κλειδιά, οι εντατήρες
και οι «μάπες» καταστρώματος, διότι έχουν το μικρότερο MSL ίσο με 90 kN (180 kN × 50%). Mε safety
factor 1,5 που λαμβάνεται για την έχμαση είναι
CS = 90 / 1,5 = 60 kN.
Όλα τα δεξιά έχματα, που είναι τέσσερα και
έχουν CS = 60 kN με γωνία 40ο το κάθε ένα, πολλαπλασιάζονται επί 0,96 (f) = CS1,2,3,4 f1,2,3,4 = 57,60
και επειδή είναι τέσσερα θα είναι τα δεξιά
57,6 + 57,6 + 57,6 + 57,6 = 230,4 (S).
Όλα τα αριστερά έχματα, που είναι δύο με CS =
60 kN με γωνία 40ο το κάθε ένα, πολλαπλασιάζονται
επί 0,96 (f) = CS5,6 f5,6 = 57,60 και επειδή είναι δύο θα
είναι: 57,6 + 57,6 = 115,2 συν όλα τα αριστερά που
είναι δύο, και έχουν CS = 60 kN με γωνία 10ο, πολλαπλασιάζονται επί 1,04 (f) = CS7,8 f7,8 = 62,40 και
επειδή είναι δύο θα είναι: 62,40 + 62,40 = 124,8.
Συνολικά τα αριστερά έχματα είναι:
115,2 + 124,8 = 240,0 (P).
Όλα τα δεξιά έχματα με γωνία 40ο, που είναι τέσσερα με CS = 60 kN το κάθε ένα, πολλαπλασιάζονται
επί το c 2,3 m που δίνει το παράδειγμα της παραγρά-

Τ
 ο πρώτο βήμα του υπολογισμού αναφέρεται στη σελ. 286.
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φου 9.2 και είναι: CS1,2,3,4 c1,2,3,4 = 60 × 2,3 = 138. Τα
4 θα είναι: 138 + 138 + 138 + 138 = 552 (S).
Όλα τα αριστερά έχματα με γωνία 40ο, που o
μοχλοβραχίονας c του κάθε έχματος των 60 kN είναι
2,3 όπως τον δίνει το παράδειγμα της παραγράφου
9.2, πολλαπλασιάζονται επί το c 2,3 m και είναι: CS5,6
c 5,6 = 60 × 2,3 = 138. Τα 2 θα είναι 138 + 138 = 276.
Σ’ αυτό θα προστεθούν και τα δύο που έχουν γωνία
10ο και που ο μοχλοβραχίονας c είναι 0,8 m όπως
τον δίνει η άσκηση, δηλαδή CS7,8 c 7,8 60 × 0,8= 48.
Τα δύο θα είναι 48 + 48 = 96.
Συνολικά τα αριστερά έχματα είναι 276 + 96 =
372 (P).
β) Στο έντυπο «Προχωρημένου Υπολογισμού
Ασφαλίσεως Φορτίου» �����������������������������
(σχ. 9.2β), υπάρχει το τέταρτο πινακίδιο και το πέμπτο πινακίδιο.
Έχουν αναφερθεί παραπάνω οι εξωτερικές δυνάμεις εγκάρσια Fy (πιθανόν να αναφέρεται σε βιβλία
και ως Ft) η διαμήκης Fx και η κατακόρυφη Fz. Όταν
όμως υπολογίζονται οι εξωτερικές δυνάμεις του φορτίου (external forces to the cargo) που μεταφέρεται
στο κατάστρωμα, επιπρόσθετα με τις παραπάνω εξωτερικές δυνάμεις, υπόκεινται και σε άλλες εξωτερικές
δυνάμεις που προέρχονται από την επίδραση του ανέμου και της θάλασσας κατά την κακοκαιρία. Οπότε θα
πρέπει να προστεθούν και οι δυνάμεις λόγω ανέμου
(Fw) και θάλασσας (Fs), προκειμένου να βρεθούν οι
συνολικές. Το εύρος των δυνάμεων μπορεί να προσδιοριστεί με κατάλληλους υπολογισμούς. Το ΕΑΦ είναι ένα καλό βοήθημα–οδηγός για τον σκοπό αυτόν.
Η εξωτερική δύναμη λόγω ανέμου Fw (force
by wind pressure) επιδρά στη μονάδα φορτίου και
συγκεκριμένα στην πρωραία επιφάνεια (wind load
longitudinal) (πλάτος επί ύψος) και στη διαμήκη επιφάνεια που βρίσκεται από την πλευρά του ανέμου
(wind force transverse) (μήκος επί ύψος) και είναι
ανάλογη με τις επιφάνειες αυτές. Για λόγους ασφαλείας στον υπολογισμό λαμβάνεται ως δεδομένο ότι
οι δυνάμεις επιδρούν ταυτόχρονα και στις δύο επιφάνειες, ενώ στην πράξη μπορεί η Fw να δρα μόνο
στην πρωραία επιφάνεια. Αυτή η δύναμη κατά προσέγγιση αντιστοιχεί σε 1 kN/m2 (για ασφάλεια θα
υπολογίζεται πάντα μ’ αυτήν την τιμή).
Η εξωτερική δύναμη λόγω των κυμάτων της
θάλασσας που πέφτουν στο κατάστρωμα Fs

(sloshing by sea force1, ή sea slosh)���������������
επιδρά στη μονάδα φορτίου και συγκεκριμένα στην πρωραία επιφάνεια (sea slosh longitudinal). Είναι ανάλογη με
την επιφάνεια, αλλά μέχρι το ύψος των 2 m πάνω
(weather deck)����������
ή το κουαπό το κατάστρωμα καιρού ������������������������
βούσι (πλάτος επί 2) ή επιδρά και στην εγκάρσια
επιφάνεια (sea slosh transverse) που βρίσκεται από
την πλευρά της θάλασσας, πάντα μέχρι το ύψος των
2 m πάνω από το κατάστρωμα ή το κουβούσι (μήκος επί 2)· αυτές εξαρτώνται από το πού χτυπάει η
θάλασσα τη μονάδα φορτίου. Για λόγους ασφαλείας
υποθέτουμε ότι το πλοίο θα συναντήσει κακοκαιρία
και στον υπολογισμό λαμβάνεται ως δεδομένο ότι οι
δυνάμεις Fw και Fs επιδρούν ταυτόχρονα και στις
δύο επιφάνειες (στην πρωραία και στην πλευρική).
Η δύναμη Fs όπως η Fw υπολογίζεται κατά προσέγγιση και αντιστοιχεί σε 1 kN/m2.
Οι εξωτερικές δυνάμεις Fw και Fs θα υπολογίζονται πάντα μ’ αυτήν την τιμή, αν και στην πραγματικότητα μπορεί να είναι μεγαλύτερες, λαμβάνεται όμως ως δεδομένο ότι ο πλοίαρχος θα χειρίσει
καταλλήλως για να ανακουφίσει το πλοίο. Πάντως,
όσο και αν υπάρχει η βεβαιότητα πως μετά τον χειρισμό του πλοιάρχου θα βελτιωθεί η κατάσταση και
τα κύματα δεν θα πέφτουν πλέον στο κατάστρωμα,
η δύναμη του 1 kN/m2 δεν πρέπει και δεν μπορεί να
περιοριστεί περισσότερο στον υπολογισμό.
Οι παραπάνω δυνάμεις, και ειδικά η Fs, δεν λαμβάνονται υπόψη όταν το πλοίο θα ταξιδέψει σε κλειστά ύδατα π.χ. ποτάμι, λίμνη ή κλειστό κόλπο, όπου
και δεν αναμένονται αρκετά κακές καιρικές συνθήκες. Οι δυνάμεις αυτές σημειώνονται με (x) για τη
διαμήκη επιφάνεια και (y) για την εγκάρσια επιφάνεια, όπως οι άξονες των κινήσεων του πλοίου2.
Έτσι, αφού βρέθηκαν οι δυνάμεις Fw και Fs που
υπάρχει πιθανότητα να ασκηθούν στο φορτίο κατά
τη διάρκεια του ταξιδίου του πλοίου προς τον προορισμό του, θα βρεθούν και οι βασικές δυνάμεις Fy,
Fx και Fz. Οι δυνάμεις αυτές προσδιορίζονται από
τον σχετικό πίνακα 6.2 του Παραρτήματος 3 [Βασικός πίνακας επιταχύνσεων (basic acceleration
data)] και για την αντίστοιχη θέση (L) της μονάδας
φορτίου επί του πλοίου απ’ όπου λαμβάνονται οι επιταχύνσεις εγκάρσια ay, διαμήκη ax και κατακόρυφη

1

 όρος «Sloshing by sea force» ή «Sea sloshing» σημαίνει τη δράση των κυμάτων της ανοικτής θάλασσας (green seas) τα οποία
O
πέφτουν με ορμή επάνω στα φορτία καταστρώματος. Για ταξίδια σε προστατευμένες περιοχές οι δυνάμεις sea sloshing δεν λαμβάνονται
υπόψη.
2
Βλ. βιβλίο «Ευστάθεια – Κοπώσεις», Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδου.
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az. Στα αποτελέσματα του πίνακα αυτού θα πρέπει
να γίνουν ορισμένες διορθώσεις. Από τον πίνακα
6.3 του Παραρτήματος 3 [Συντελεστής Διορθώσεως για μήκος και ταχύτητα πλοίου (correction
factors for length and speed)] λαμβάνεται ένας συντελεστής (correction factor), ο οποίος εξαρτάται
από το μήκος μεταξύ των καθέτων και την ταχύτητα
του πλοίου. Μ’ αυτόν τον συντελεστή διορθώνονται
οι επιταχύνσεις που βρέθηκαν από τον πίνακα 6.2
του Παραρτήματος 3. Έτσι με το μήκος σε μέτρα και
την ταχύτητα σε κόμβους οριζόντια και κάθετα αντίστοιχα προσδιορίζεται ο συντελεστής, ο οποίος πολλαπλασιάζεται επί τις επιταχύνσεις. Επίσης υπάρχει
ακόμα μία διόρθωση στον πίνακα 6.4 του Παραρτήματος 3 [ Συντελεστής Διορθώσεως για Β/GM<
13 (correction factor for B/GM<13)]. Με τον λόγο
του πλάτους του πλοίου διά του GMο του πλοίου και
τη θέση στοιβασίας του φορτίου βρίσκεται από τον
πίνακα 6.4 ο δεύτερος συντελεστής, με τον οποίο
επίσης πολλαπλασιάζονται οι επιταχύνσεις, για τη
συγκεκριμένη κατάσταση του πλοίου.
Επίσης σε ΕΑΦ, όπως αυτό του παραδείγματος,
υπάρχουν πίνακες επιταχύνσεων για ταχύτητα 15,5
knots και για GMo  ≤ 2,47 m (B/GMo ≥ 13) και για
ταχύτητα 15,5 knots και GMo = 2,93 m. Για μικρότερο GMo οι διορθώσεις θα μπορούσαν να γίνουν ή
να παραλειφθούν, ενώ για μεγαλύτερο GMo πρέπει
να γίνονται οπωσδήποτε. (βλ. πίν. 6.6 και 6.7 του
Παραρτήματος 3).
Έχοντας τώρα τις επιταχύνσεις επιλύεται ο τύπος:
F(y,x,z) = m × a (y,x,z) + Fw(y,x) + Fs (y,x) για κάθε μία από
τις δυνάμεις ξεχωριστά. Στην κατακόρυφη δύναμη
βεβαίως δεν χρειάζεται να προστεθούν οι δυνάμεις
Fw και Fs.
Στην περίπτωση του παραδείγματος: Το τέταρτο πινακίδιο (σχ. 9.2β) κάτω από την επικεφαλίδα
Results έχει την επικεφαλίδα δύναμη λόγω άνεμου
(Force by Wind Pressure ή Fw(y,x)) και κάτω από αυτή
δύο στήλες. Η πρώτη αφορά στη δύναμη που ασκείται στην πρωραία επιφάνεια της μονάδας φορτίου,
η οποία βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το πλάτος επί
το ύψος 4 × 4 = 16 kN και η δεύτερη στη δύναμη που
ασκείται στη διαμήκη επιφάνεια της μονάδας φορτίου, που βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το μήκος επί
1

το ύψος της μονάδας φορτίου 6 × 4 = 24 kN.
Επίσης, κάτω από την επικεφαλίδα δύναμη λόγω
θάλασσας (Force by Sea Sloshing Fs(y,x).) υπάρχουν
δύο ακόμη στήλες. Η πρώτη αφορά στη δύναμη που
ασκείται στην πρωραία επιφάνεια της μονάδας φορτίου, που βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το ύψος των
2 m επί το πλάτος της μονάδας φορτίου 2 × 4 = 8 kN
και η δεύτερη στη δύναμη που ασκείται στη διαμήκη
επιφάνεια της μονάδας φορτίου, που βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας το ύψος των 2 m επί το μήκος της
μονάδας φορτίου 2 × 6 = 12 kN.
Στο πέμπτο πινακίδιο (σχ. 9.2β), οι στήλες αριθμούνται με τον πίνακα από τον οποίο βρίσκονται
αυτά που πρέπει να καταχωρισθούν, δηλαδή Tables:
2, 3 και 4. Στον πίνακα 6.2 υπάρχουν 3 στήλες που
αντιστοιχούν στις επιταχύνσεις (accelerations) ax, ay
και az, οι οποίες βρίσκονται από τον πίνακα 6.2 του
Παραρτήματος 3 [Βασικός πίνακας επιταχύνσεων (Basic acceleration data)] και στο παράδειγμα
είναι: 2,9, 6,3 και 6,2 για τις ax , ay και az αντίστοιχα.
Βρίσκονται επίσης οι διορθώσεις από τους πίνακες
6.3 και 6.4 του Παραρτήματος 3, που είναι 0,621 και
1 και οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν. Στη συνέχεια,
αφού πολλαπλασιασθούν οι συντελεστές (correction
factors) επί τις επιταχύνσεις βρίσκονται οι διορθωμένες επιταχύνσεις (accelerations corrected) 1,80,
3,92 και 3,85 και καταχωρίζονται στα αντίστοιχα τετραγωνίδια. Αφού στη συνέχεια λυθεί ο τύπος για
κάθε δύναμη ξεχωριστά, κάτω απ’ τη στήλη Forces
και τις επί μέρους στήλες Fx, Fy και Fz καταχωρίζονται οι αντίστοιχες εξωτερικές δυνάμεις που βρίσκονται με τον τύπο: F(y,x,z) = m × a(y,x,z) + Fw(y,x) + Fs (y,x) ή
για την κάθε δύναμη ξεχωριστά με τους τύπους:
Διαμήκης:
Fx = 62 (2,9 × 0,621) + 16 + 8 = 135,6 kN.
Εγκάρσια:
Fy = 62 (6,3 × 0,621 × 1) + 24 + 12 = 279,0 kN.
Κατακόρυφη:
Fz = 62 (6,2 × 0,621) = 238,7 kN.
9.4 Αντοχή υλικών.
Η αντίσταση ή αντοχή της ύλης ή και των υλικών
(Strength Of Materials – SOM) 1 αποτελεί κεφάλαιο
της Μηχανικής Φυσικής, που ερευνά τον τρόπο

Α
 ναφέρονται ορισμένες βασικές αρχές και έννοιες που σχετίζονται με την «αντοχή υλικών» και δεν εξετάζονται θεωρητικά και διεξοδικά, γιατί απλά στο πλοίο δεν ενδιαφέρει η θεωρητική πλευρά και η λεπτομέρεια του θέματος που είναι τεράστιο και το οποίο από
επιστημονικής πλευράς είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που ενδιαφέρει άμεσα στο πλοίο και συναντάται στην πράξη
είναι οι βασικές αρχές και έννοιες που έχουν σχέση με την αντοχή των υλικών, τις οποίες και θα πρέπει να γνωρίζουν οι αξιωματικοί,
ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν την ασφάλιση των φορτίων κ.λπ..
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ενέργειας μίας ή περισσοτέρων εξωτερικών δυνάμεων, οι οποίες ενεργούν στο υλικό ή σε τμήμα της κατασκευής του. Οι δυνάμεις αυτές περιλαμβάνουν και
το βάρος του, όπως και τον τρόπο ή το μέγεθος της
αντιστάσεως ή αντοχής που προβάλλει το υλικό στη
δύναμη που ενεργεί σ’ αυτό. Η Μηχανική Φυσική
με δοκιμές, οι οποίες διεξάγονται σε ειδικά εργαστήρια (βιομηχανιών κατασκευής υλικών, Πολυτεχνείων κ.ά. που διαθέτουν ερευνητικά κέντρα), ερευνά
την αντοχή του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για
ένα φάσμα προϊόντων, αλλά συνήθως όχι για το
συγκεκριμένο τελικό προϊόν. Οι δοκιμές αποτελούν
συνδυασμό συνθηκών, στις οποίες εκτίθεται το υλικό
(δοκίμιο), ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να ανταποκριθεί στον συνδυασμό των συνθηκών, για τις
οποίες κατασκευάστηκε. Μερικές από τις συνθήκες,
στις οποίες υποβάλλονται τα υλικά είναι: η δόνηση,
η κυκλική τάση, η διακύμανση των φορτίσεων και
η κόπωση. Μετά τις δοκιμές εκτελούνται μετρήσεις
και έλεγχοι όπως με ακτίνες X, υπερηχητικά κύματα,
σχολαστικό μικροσκοπικό έλεγχο κ.ά..
Επίσης οι βιομηχανίες παραγωγής στα εργοστάσιά τους (π.χ. εργοστάσια φορητού εξοπλισμού εχμάσεως, ναυπηγεία κ.λπ.) διεξάγουν επιπροσθέτως
και τεχνολογικές ή μηχανικές δοκιμές, οι οποίες είναι ανάλογες του ιδιαίτερου προορισμού του τελικού
προϊόντος (π.χ. σιδηρόβεργας εχμάσεως). Οι σπουδαιότερες από αυτές τις δοκιμές καταπονήσεως (αιτίου) στις οποίες υποβάλλονται τα τελικά προϊόντα
είναι: εφελκυσμός1 μέχρι την τελική θραύση (tensile
testing) ή διαρροή, θλίψη, τμήση, κάμψη, διάρρηξη,
σκληρότητα, στρέψη, διάτμηση και κρούση.
Όλες αυτές οι δοκιμές που αναφέρθηκαν πραγματοποιούνται από τους επιστήμονες για δύο βασικούς σκοπούς:
α) Προκειμένου να προσδιορίσουν τα επικίνδυνα όρια της φορτίσεως των διαφόρων υλικών, σε
διάφορες καταστάσεις καταπονήσεων. Από τα δεδομένα αυτά θα καθορίσουν τα επιτρεπόμενα όρια
φορτίσεως του δεδομένου υλικού για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
β) Προκειμένου να δοθούν ακόμα περισσότερες
μέθοδοι και τύποι υπολογισμού των καταλλήλων διαστάσεων, τις οποίες πρέπει να έχει το υλικό για να
αντιστέκεται με ασφάλεια στην ενεργούσα δύναμη.
1

Αντίστροφα, με τις δοκιμές αυτές πρέπει να ελέγχονται οι μέθοδοι και οι τύποι για τον υπολογισμό του
κατά πόσον οι προκαλούμενες κοπώσεις ή τάσεις από
την ενεργούσα δύναμη βρίσκονται μέσα σε ανεκτά
και παραδεκτά όρια ασφαλείας για την κατασκευή.
Η γενική αρχή που χαρακτηρίζει όλες τις εφαρμογές της αντιστάσεως της ύλης, είναι ότι η αντίσταση ή αντοχή την οποία παρουσιάζει το υλικό στην
ενέργεια μίας εξωτερικής δυνάμεως (external load/
force) εξαρτάται από δύο κυρίως παράγοντες:
α) Από το είδος ή την ποιότητα του ίδιου του υλικού, δηλαδή από την υφή και σύνθεση των μορίων
του, και
β) από τις διαστάσεις ή το σχήμα του υλικού, δηλαδή από τον τρόπο της κατάλληλης διανομής της
μάζας του.
Απ’ τα παραπάνω είναι φανερό ότι για μία ορισμένη εξωτερική δύναμη, που ενεργεί κατά ορισμένο τρόπο και για τις ίδιες διαστάσεις του υλικού,
μεγαλύτερη αντοχή ή αντίσταση παρουσιάζει το υλικό που έχει την καλύτερη ποιότητα, π.χ. ο χάλυβας
έχει μεγαλύτερη αντοχή από τον μαλακό σίδερο ή το
ξύλο. Αντίστροφα, για την ίδια εξωτερική δύναμη και
το ίδιο υλικό μεγαλύτερη αντοχή παρουσιάζει αυτό
που διαθέτει μεγαλύτερες τις αντίστοιχες διαστάσεις
και καλύτερη διαμόρφωση. Είναι βεβαίως δυνατόν
ένα σώμα μεγαλύτερων διαστάσεων να παρουσιάσει
μικρότερη αντοχή από ένα σώμα με μικρότερες διαστάσεις, εάν στο πρώτο λόγω σχήματος δημιουργείται συγκέντρωση τάσεων. Η αντοχή επομένως, την
οποία παρουσιάζει το υλικό, μπορεί να διακριθεί:
α) Στην αντοχή ποιότητας του υλικού, και
β) στην αντοχή του σχήματος ή των διαστάσεών
του.
Παρακάτω αναφέρονται βασικοί όροι που αφορούν στην αντοχή υλικών και χρησιμοποιούνται για
την ασφάλιση φορτίων.
Ελαστικότητα (Ε ή Υ) (elasticity). Όλα τα υλικά
που χρησιμοποιούνται στις τεχνικές κατασκευές και
πρακτικές χρήσεις θεωρούνται ως ελαστικά. Έχουν
δηλαδή τη φυσική ιδιότητα της ελαστικότητας, κατά
την οποία το υλικό που έχει υποστεί μία ελαστική
παραμόρφωση (strain) τείνει μέσα σε ορισμένα
πάντα όρια να επανακτήσει το αρχικό του σχήμα
αμέσως μόλις παύσει να ενεργεί πάνω του η εφελ-

 αντοχή σε εφελκυσμό δεν χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις επιλογής υλικού για κατασκευαστικούς λόγους, περιοχή στην οποία
Η
επικρατεί το όριο διαρροής. Κατά την καταπόνηση των υλικών υπό συνθήκες μονοαξονικής φορτίσεως χρησιμοποιούνται τρία κριτήρια για τον προσδιορισμό της ενάρξεως της διαρροής: Το όριο ελαστικότητας, το όριο αναλογίας και η αντοχή ή όριο διαρροής
(yield strength).
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κυστική τάση (tensile stress). Στο σύστημα SI το μέτρο ελαστικότητας είναι το Pascal (Pa ή N/m2). Στις
ΗΠΑ χρησιμοποιούν το pound force ανά τετραγωνική ίντσα (pound square inch- psi).
Όριο ελαστικότητας ονομάζεται η τάση εκείνη,
μέχρι την οποία η κατά τη φόρτιση προκαλούμενη
επιμήκυνση εξαφανίζεται όταν παύσει να ενεργεί η
εξωτερική αιτία που την προκάλεσε. Διεθνώς έχει
ορισθεί το όριο ελαστικότητας ως η τάση εκείνη, στην
οποία η επιμήκυνση που παραμένει (το τελικό αποτέλεσμα της μόνιμης παραμορφώσεως), δεν υπερβαίνει το 1%.
Όριο αναλογίας ονομάζεται η μέγιστη τιμή της
τάσεως για την οποία η παραμόρφωση εξακολουθεί
να παραμένει γραμμικά ανάλογη της τάσεως (νόμος
Hooke).
Για όλα τα είδη παραμορφώσεων των στερεών
σωμάτων υπάρχουν δύο βασικά φυσικά μεγέθη που
εμπλέκονται στο φαινόμενο: η τάση (αίτιο) και η
σχετική παραμόρφωση (αποτέλεσμα). Το υλικό
παραμορφώνεται, αλλά επιστρέφει στο αρχικό του
σχήμα όταν η τάση απελευθερώνεται, και δεν υπάρχει
μόνιμη παραμόρφωση. Αν θα είναι μεγάλη ή μικρή η
ελαστική παραμόρφωση εξαρτάται από το υλικό.
Τάση ή μηχανική τάση (stress). Τα φορτία και
οι αντιδράσεις στηρίξεως οδηγούν στην ανάπτυξη
εσωτερικών δυνάμεων, οι οποίες κατανέμονται συνεχώς σε όλη τη διατομή του φορέα. Τάση είναι ο
λόγος της δυνάμεως που δρα σ’ ένα σώμα (και ευθύνεται για την παραμόρφωσή του) προς το εμβαδό
της εγκάρσιας επιφάνειας (νοητής τομής) του σώματος, πάνω στο οποίο δρα η δύναμη, δηλαδή το μέρος
της ολικής δυνάμεως που αναλογεί στη μονάδα της
επιφάνειας της διατομής του υλικού.
Ορθές τάσεις (normal stresses) ονομάζονται οι
τάσεις που είναι κάθετες στην επιφάνεια της διατομής, ενώ διατμητικές τάσεις (shear stresses) ονομάζονται οι τάσεις που ασκούνται επί της επιφάνειας
(παράλληλες) της διατομής.
Στις ελαστικές παραμορφώσεις η δύναμη είναι
ανάλογη με την επιμήκυνση που προκαλεί (νόμος
Hooke).
Όλα τα σχοινιά έχουν ελαστικότητα μέχρι ένα
ασφαλές φορτίο εργασίας και αντίστοιχα επιμηκύνονται (μακραίνουν) ως προς το αρχικό μήκος τους π.χ.
τα σχοινιά μανίλα 13%-15%, τα σχοινιά πολυεστέρα
περίπου 15%, και τα σχοινιά πολυαμίδης (νάιλον) περίπου 25%, κ.λπ.. Γι’ αυτόν τον λόγο και δεν χρησιμοποιούνται στην έχμαση, ενώ τα συρματόσχοινα σχε-

Metafora_Fortion.indb 292

δόν δεν παρουσιάζουν ελαστικότητα στην πράξη ή η
επιμήκυνσή τους είναι πολύ μικρή, περίπου 1–2%.
Ο φορητός εξοπλισμός εχμάσεως που χρησιμοποιείται στα πλοία είναι οι αλυσίδες, τα συρματόσχοινα, τα μεταλλικά τσέρκια συσκευασίας, οι σιδηρόβεργες εχμάσεως (lashing rods) και ορισμένοι
ιμάντες (οι συνθετικοί ιμάντες παρουσιάζουν μεγάλη
ελαστικότητα). Αυτά τα έχματα χρησιμοποιούνται
αφενός διότι παρουσιάζουν ελάχιστη ελαστικότητα
και αφετέρου διότι έχουν μεγαλύτερη αντοχή. Αν ο
φορητός εξοπλισμός εχμάσεως είναι τυποποιημένος,
όπως οι σιδηρόβεργες εχμάσεως, εξοικονομείται και
χρόνος κατά την έχμαση. Ένα έχμα μπορεί να αποτελείται από διάφορα κομμάτια φορητού εξοπλισμού
συνδεδεμένα μεταξύ τους (εν σειρά), τα οποία έχουν
μία ορισμένη αντοχή και οπωσδήποτε και ελαστικότητα. Οι ιδιότητες αυτές πάντα λαμβάνονται σοβαρά
υπόψη. Προκειμένου να υπολογιστεί το μέγιστο φορτίο ασφαλείας του έχματος, θα πρέπει να υπολογιστεί
το μέγιστο φορτίο κάθε εξαρτήματος ξεχωριστά, που
συμπεριλαμβάνεται στο έχμα.
Αυτός ο υπολογισμός, ακόμα και με Η/Υ, αποτελεί μία αρκετά επίπονη και χρονοβόρα εργασία, επειδή χρειάζεται πλήθος πληροφοριών και ως εκ τούτου δεν είναι καθόλου πρακτικός και εφαρμόσιμος.
Η περίπτωση κάποιου λάθους, που πάντα υπάρχει
πιθανότητα να γίνει στην έχμαση, είναι ένας ακόμα
λόγος που δεν χρησιμοποιείται στον υπολογισμό
το μέγιστο φορτίο ασφαλείας των εχμάτων, αλλά η
Υπολογισμένη Αντοχή (βλ. σελ. 294).
Φορτίο Θραύσεως (ΦΘ, Breaking Load – BL).
Όλες οι δυνάμεις και οι ροπές συνολικά που ενεργούν
εξωτερικά σ’ ένα υλικό σώμα και οι αντίστοιχες αντιδράσεις που προκαλούν, αναφέρονται ως φορτίο. Το
βάρος ενός σώματος συχνά προστίθεται στο φορτίο.
Όταν εξωτερική δύναμη (φορτίο) εφαρμοστεί
σε μία σιδηρόβεργα εχμάσεως, σε κάποια στιγμή
θα αρχίσει η αύξηση του αρχικού μήκους της σιδηρόβεργας και η μείωση της αρχικής διαμέτρου της.
Η σχέση της αυξήσεως του μήκους προς το αρχικό
μήκος καλείται εγκάρσια συστολή ή εκλέπτυνση (η
σιδηρόβεργα γίνεται πιο λεπτή). Μέσα στην περιοχή
της εκλεπτύνσεως, αν συνεχιστεί να εφαρμόζεται η
δύναμη, η μείωση της αρχικής διαμέτρου της θα επιταχυνθεί μέχρι που η τάση να λάβει τη μεγίστη τιμή
της, όπου στην ουσία σε εκείνο το σημείο αρχίζει η
πραγματική θραύση, δηλαδή η σιδηρόβεργα θα αποκοπεί (θα σπάσει). Θεωρητικά στις σιδηρόβεργες
εχμάσεως δεν πρέπει η τάνυση να είναι υπερβολική,
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όπως συνήθως γίνεται, διότι θα πάρουν επιπρόσθετη
καταπόνηση, η οποία στο ταξίδι πιθανόν να οδηγήσει σε αστοχία.
Η μέγιστη τιμή της τάσεως μέχρι την οποία εξαντλείται η αντοχή του υλικού καλείται Φορτίο Θραύσεως – ΦΘ. Το ΦΘ είναι ισοδύναμο με την ολική
δυνάμη της αντιστάσεως ή αντοχής (Breaking
Strength – BS) που προβάλλει το υλικό έναντι των
εξωτερικών δυνάμεων. Το ΦΘ δίδεται σε kΝ1.
Τα πιστοποιητικά συνήθως αναφέρουν τον όρο
Ελάχιστο Φορτίο Θραύσεως (Minimum Breaking
Load – MBL), ο οποίος προσδιορίζει το ΦΘ νέου
σχοινιού ή συρματόσχοινου κ.λπ., όπως το παραδίδει
ο κατασκευαστής. Το σχοινί αυτό έχει δοκιμαστεί στεγνό και καινούργιο και η δύναμη εφαρμόστηκε σταθερά αυξανόμενη σε ευθεία γραμμή. Σε διαφορετική
περίπτωση αναφέρουν τον όρο Ονομαστικό Φορτίο Θραύσεως (Nominal Breaking-Load – NBL), ο
οποίος αποδίδει την υπολογισμένη αντοχή, σύμφωνα
με τις μόνιμες αποδεκτές στη βιομηχανία διαδικασίες
των κατασκευαστών σχοινιών και συρματοσχοίνων,
και είναι συνήθως λίγο μεγαλύτερη σε μέγεθος από
το BS. Οι όροι MBL και NBL δεν πρέπει να συγχέονται με τον όρο (μέγιστο) Ασφαλές Όριο Εργασίας (Safe Working Load – SWL) που αναφέρεται σε
φορτίο υποπολλαπλάσιο.
Επειδή το ΦΘ είναι το σπουδαιότερο και βασικότερο στοιχείο μαζί με το SWL, αναφέρεται σε όλα
τα πιστοποιητικά με τους όρους MBL ή BS ή NBL ή
BL. Είναι φανερό πως το ΦΘ που αναφέρεται στο
πιστοποιητικό ισχύει πάντα για τον νέο, αχρησιμοποίητο και καλά συντηρημένο εξοπλισμό, ενώ για τον
μεταχειρισμένο προφανώς το ΦΘ θα είναι μικρότερο. Μεταχειρισμένα σύρματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στην έχμαση. (Οι στοιβαδόροι συνηθίζεται
να ζητούν μεταχειρισμένα συρματόσχοινα για οικονομία!). Το ΦΘ στην έχμαση μπορεί να αναφέρεται και
ως «holding power» ή «slip-load».
Φορτίο ασφαλείας. Οι κανονισμοί ορίζουν
ως φορτίο ασφαλείας ή Επιτρεπόμενο Φορτίο
Ασφαλείας (Permissible Working Load – PWL)
την τάση εκείνη, η οποία επιτρέπεται να εφαρμόζεται
στο υλικό, και την οποία μπορεί να αντέξει το υλικό
αυτό σχετικά άνετα στην πράξη. Δηλαδή επιτρεπόμενη τάση είναι η μέγιστη τάση που επιτρέπεται να
εφαρμοστεί σε κάποιο υλικό σώμα και καθορίζεται
1

συνήθως από διάφορους κανονισμούς. Αυτό σημαίνει ότι φορτίο ασφαλείας είναι η τάση εκείνη, μέχρι
της οποίας επιτρέπεται, για λόγους που αφορούν
στην ασφάλεια, να καταπονείται το υλικό κατά την
εργασία. Επομένως η τιμή του φορτίου ασφαλείας
εξαρτάται από:
α) Την ποιότητα του υλικού, από την οποία άλλωστε εξαρτάται και το φορτίο θραύσεως.
β) Τον τρόπο ενέργειας της δυνάμεως ή το λεγόμενο είδος της αντοχής, δηλαδή αν το υλικό καταπονείται από εφελκυσμό ή από θλίψη.
γ) Το αν η δύναμη που ενεργεί και καταπονεί το
υλικό είναι διαρκής και σταθερή ή μεταβαλλόμενη,
αλλά και
δ) τον συντελεστή ασφαλείας, ο οποίος εκλέγεται ή θεωρείται απαραίτητος στη χρήση της αντοχής σε
εφελκυσμό, ανάλογα με την κατασκευή του υλικού.
Στους υπολογισμούς εξισορροπήσεως για
τον προσδιορισμό της αντοχής των μέσων ασφαλίσεως των μονάδων φορτίου συναντάται ο όρος
Μέγιστο Φορτίο Ασφαλείας (Maximum Securing
Load – ΜSL). Ο όρος ΜSL (ως ποσοστό του ΦΘ)
προσδιορίζει σε kΝ τη μέγιστη επιτρεπόμενη ικανότητα φορτίου ενός εξαρτήματος φορητού εξοπλισμού
ή των μονίμων σημείων εχμάσεως του πλοίου, που
χρησιμοποιούνται σε κάθε έχμα για την ασφάλιση
του φορτίου. Μερικές φορές αναφέρεται ο όρος
SWL, αρκεί η αντοχή του εξαρτήματος που προσδιορίζει αυτός ο όρος να είναι ίση ή να υπερβαίνει την
αντοχή που προσδιορίζεται από το ΜSL. Πάντως ο
όρος ΜSL συνηθίζεται να χρησιμοποιείται για την
αντοχή των διαφόρων εξαρτημάτων ασφαλίσεως των
μονάδων φορτίου (φορητού και μόνιμου εξοπλισμού
εχμάσεως), ενώ ο όρος SWL για την αντοχή των διαφόρων εξαρτημάτων ανυψώσεως των βαρών, όπως
στους φορτωτήρες, στους γερανούς κ.λπ..
Ο πίνακας 9.4 προσδιορισμού του MSL μπορεί
να χρησιμοποιηθεί κατά την ασφάλιση του φορτίου
σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αυτό, στα υλικά εχμάσεως ή στο πιστοποιητικό που έχει δοθεί για
το συγκεκριμένο εξάρτημα. Για μερικά εξαρτήματα
εχμάσεως, όπως τους ιμάντες με τανυστήρες (καστάνιες χειρός) (fibre straps with tensioners) ή τον
εξειδικευμένο εξοπλισμό εχμάσεως των Ε/Κ, δίνεται
από τις Αρχές το PWL. Όταν το PWL δίδεται από τις
Αρχές, θα πρέπει να λαμβάνεται ως MSL. Όταν ο

 ονάδα δυνάμεως είναι το Newton (Ν). 1Ν=1kg × 1m/s2 (kg-m/sec2). 1kgf = 1kg × 9,8 m/s2. Στην επιφάνεια της Γης, με επιΜ
τάχυνση της βαρύτητας των 9,80665 m/sec2 (standard gravity) ένα Ν είναι η δύναμη που ασκείται από ένα βάρος 102 gr
9,80665 N = 0,101972 kgf (στρογγυλοποιημένα 1.000 N = 1 kΝ = 0,1 tonf και 10 kΝ = 1 tonf).
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Πίνακας 9.4
Ανώτατο όριο ασφαλίσεως (MSL) εξοπλισμού εχμάσεως.
Υλικό (Material)

Προσδιορισμός του MSL (σε kN) από το
Φορτίο Θραύσεως στο πιστοποιητικό.

Ναυτικά κλειδιά, κρίκοι, σταθερές μάπες καταστρώματος, εντατήρες από μαλακό χάλυβα, περιστρεφόμενα
50% του ΦΘ (1/2 του ΦΘ)
κλειδιά, σιδηρόβεργες εχμάσεως, πτυσσόμενη μάπα
Εμπειρικός τύπος: ΦΘ σε kN= Διάμετρος × Διάμετρος × 20
1
σε μορφή D, μόρσοι για κώνους στηρίξεως Ε/Κ και
εξαρτήματα γεφυρώσεως στηλών Ε/Κ.
Σχοινιά από φυτικές ίνες.

33% του ΦΘ

Ιμάντες συνθετικοί, από προπυλένιο, πολυαμίδη και 50% του ΦΘ [ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ CSM (παράγρ. 9.1,
πολυεστέρα
σελ. 279) ΕΙΝΑΙ 70%]
Συρματόσχοινα καινούργια

80% του ΦΘ (Εμπειρικός τύπος:
MSL in kN = Διάμετρος × Διάμετρος × 40)

Συρματόσχοινα χρησιμοποιημένα

30% του ΦΘ

Τσέρκια καινούργια

70% του ΦΘ

Καδένες

50% του ΦΘ

Ξυλεία

0,3 kN/cm2 κατά τη διεύθυνση των νερών του ξύλου

Σημειώσεις: 1 kN × 0,101936799 = MT ή 1 kN = 101 kg, kN = MT × 9,810, 10 tonf × 1,01601 =tf (MT),
Tonf (Long) × 9,96402 = kN, kgf × 9,80665 = N, N × 0,101972 = kgf. kN × 0,100361 = Tonf

εξοπλισμός εχμάσεως είναι συνδεδεμένος σε σειρά,
για παράδειγμα ένα συρματόσχοινο με έναν εντατήρα και με μία «μάπα καταστρώματος» (deckeye), για
τον υπολογισμό θα λαμβάνεται το μικρότερο MSL
της σειράς, δηλαδή ο «πιο αδύναμος κρίκος». Επομένως ο πίνακας θα πρέπει να χρησιμοποιείται με
προσοχή, ειδικά στους εμπειρικούς τρόπους.
9.5 Συντελεστής ασφαλείας.
Ως συντελεστής ασφαλείας (safety factor) χαρακτηρίζεται ο λόγος μεταξύ της τάσεως που προκαλεί
κατασκευαστική ανεπάρκεια (μόνιμη παραμόρφωση)
σ’ ένα υλικό (π.χ. θραύση) και της μέγιστης τάσεως,
η οποία επιτρέπεται. Η σχέση του Φορτίου Θραύσεως προς το Φορτίο Ασφαλείας, είναι ένας καθαρός
αριθμός μεγαλύτερος της μονάδας, ο οποίος καλείται
Συντελεστής ασφαλείας ή απλώς ασφάλεια. Δηλαδή
για υλικό που το Φορτίο Θραύσεώς του είναι 160 kN,
αν το Φορτίο ασφαλείας (MSL ή SWL) επιλεγχθεί να
είναι ίσο με 40 kN, λέγεται ότι ο συντελεστής ασφαλείας του είναι 4 ή ότι υφίσταται τετραπλή ασφάλεια.
Ο συντελεστής ασφαλείας παίρνει τιμές μεγαλύτερες της μονάδας και η τιμή του καθορίζεται κυρίως
με κριτήρια τη σοβαρότητα της ζημιάς, που μπορεί
να προκαλέσει μια πιθανή αστοχία του υλικού. Στα
συρματόσχοινα για την ανύψωση βαρών ο ελάχιστος
1

συντελεστής ασφαλείας είναι συνήθως 5 ως προς το
ΦΘ, ενώ στα έχματα για την προχωρημένη μέθοδο
υπολογισμού (Advanced calculation method) για
την εξισορρόπηση δυνάμεων και ροπών είναι 1,5.
Στους υπολογισμούς εξισορροπήσεως (βλ. παράγρ. 9.6, σελ. 295) για τον προσδιορισμό της αντοχής των μέσων ασφαλίσεως των μονάδων φορτίου,
δηλαδή τον έλεγχο του τρόπου ασφαλίσεως των φορτίων, όπου υπολογίζεται η εξισορρόπηση των δυνάμεων και των ροπών, ο συντελεστής ασφαλείας χρησιμοποιείται στον τύπο για να βρεθεί η Υπολογισμένη
Αντοχή ή Αντοχή για τον Υπολογισμό (Calculated
Strength ή Calculation Strength – CS) των
�������������
εξαρτημάτων εχμάσεως και των συρματοσχοίνων.
Για να βρεθεί η CS, η οποία θα είναι ακόμα μικρότερη σε ονομαστική αντοχή απ’ ό,τι το MSL, χρησιμοποιείται ο τύπος:
CS = MSL / safety factor.
Στο παράδειγμα της παραγράφου 9.2 είναι: CS = MSL / 1,5 ή 90 / 1,5 = 60 kN (σχ. 9.2β).
Μερικές φορές ο συντελεστής ασφαλείας στην έχμαση δίδεται ως ποσοστό του ΦΘ και είναι 0,67
αντί για 1,5. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο συντελεστής
ασφαλείας θα πολλαπλασιαστεί με το MSL, δηλαδή
CS = MSL × safety factor ή 90 × 0,67 = 60,3 kN.
Οι λόγοι της περαιτέρω ελαττώσεως της ονομα-

Ειδικές θέσεις επί του καταστρώματος στις οποίες τοποθετούνται οι κώνοι στηρίξεως Ε/Κ.
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στικής αντοχής του MSL είναι:
α) Για να υπάρξει μία επιπρόσθετη ασφάλεια
στην πιθανότητα ανισομερούς κατανομής των δυνάμεων μεταξύ των εξαρτημάτων εχμάσεως.
β) Για την πιθανότητα ελαττώσεως της αντοχής
των εξαρτημάτων εχμάσεως λόγω σφαλμάτων που
ίσως να έχουν γίνει στη σύνδεση μεταξύ τους.
γ) Για να μην ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό η
ελαστικότητα του κάθε έχματος ξεχωριστά �����������
(load-elongation behaviour/elasticity) ����������������������
και οι πολύπλοκοι υπολογισμοί στην περίπτωση που το κάθε έχμα αποτελείται από περισσότερα από ένα διαφορετικά εξαρτήματα και για να αποκλειστεί η πιθανότητα του λάθους.
Μολονότι χρησιμοποιήθηκε ο επί πλέον συντελεστής ασφαλείας, θα πρέπει τα μέρη των διαφόρων
εξαρτημάτων του εξοπλισμού εχμάσεως, που είναι
πιθανότατα συνδεδεμένα μεταξύ τους και τα οποία
αποτελούν το κάθε έχμα (σφιγκτήρες, σιδηρόβεργες
εχμάσεως, συρματόσχοινα, καδένες κ.ά), να είναι
κατασκευασμένα απ’ το ίδιο υλικό. Το κάθε έχμα ως
σύνολο θα πρέπει να έχει το ίδιο μήκος με τα άλλα
έχματα της ίδιας πλευράς και να έχουν ενταθεί ομοιόμορφα, δηλαδή να είναι ασένια, ούτως ώστε όλο
το σύστημα εχμάσεως να παρουσιάζει ομοιόμορφη
ελαστικότητα.
Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να διαχωρίζει την ασφάλεια από
τη μη-ασφάλεια. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο υπάρχει αμφιβολία
ότι δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά τα έχματα και ότι οι πράξεις που
γίνονται δεν θα δώσουν σωστό αποτέλεσμα, πρέπει να δεθούν περισσότερα έχματα και γενικά να βελτιωθεί ο τρόπος εχμάσεως.
Η σωστή ασφάλιση μίας μονάδας φορτίου απαιτεί τη γνώση των αιτιών ή μάλλον των σπουδαιότερων λαθών ή παραλείψεων που έχουν
γίνει αιτία να χαθούν φορτία και τα οποία θα πρέπει να μην επαναληφθούν. Τα λάθη αυτά αναφέρονται με τη σειρά (στατιστικά):
α) Κακοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια μεγάλης κακοκαιρίας με ένταση ανέμου πάνω από 10�������������������������������������������
 ������������������������������������������
Bf, με ανάλογο κυματισμό και γενικά δυσμενείς για το πλοίο καιρικές συνθήκες.
β) Ελλιπής και μη αποτελεσματική χρησιμοποίηση της επιστρώσεως.
γ) Ανεπαρκή έχματα σε αριθμό ή σε αντοχή.
δ) Ανισοκατανομή και εσφαλμένη εξισορρόπηση των δεξιών και
των αντιστοίχων αριστερών εχμάτων ή των πρωραίων και των αντιστοίχων πρυμναίων.
ε) Κακή σύνδεση των συρματοσχοίνων, ώστε να μην κατευθύνονται σωστά οι μάπες και οι κρίκοι συνδέσεως. (Βλ. το εγχειρίδιο
εχμάσεως του πλοίου).
στ) Λανθασμένη χρήση των σφιγκτήρων στις γάσες των συρματοσχοίνων.

1

9.6 Ε
 ξισορρόπηση δυνάμεων και ροπών �����
(balance of forces and moments).
Στην παράγραφο αυτή συνεχίζεται η λύση του
Παραδείγματος της παραγράφου 9.2 του υπολογισμού «Δυνάμεων προσδέσεως και μπλοκαρίσματος».
Τρίτο βήμα: Μετά το δεύτερο βήμα (βλ. παράγρ.
9.3, σελ. 287) θα πρέπει να διερευνηθεί αν θα υπάρχει «Εξισορρόπηση δυνάμεων και ροπών», δηλαδή
να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα και η αντοχή
όλων των ανεξάρτητων εχμάτων, η επίδραση της τριβής, των δυνάμεων και ροπών (βλ. υποσημείωση 1,
σελ. 284), και η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας
της εχμάσεως:
α) Αν οι εξωτερικές δυνάμεις και ροπές που ασκούνται στην έχμαση της αντίθετης πλευράς και τείνουν
να μετακινήσουν τη μονάδα φορτίου…«τραβώντας
την» (δηλαδή να ολισθήσει), αποδειχθεί ότι είναι
μικρότερες ή ίσες με την εσωτερική δύναμη (τάση)
που αναπτύσσεται στην έχμαση, τότε εξασφαλίζεται η
ισορροπία δυνάμεων και ροπών. Αν αποδειχθεί ότι
είναι μεγαλύτερες και στη διάρκεια του ταξιδίου δημιουργηθούν οι εξωτερικές δυνάμεις που υπολογίσθηκαν, θα κάνουν τη μονάδα φορτίου να ολισθήσει με
δυσμενή αποτελέσματα για το φορτίο και το πλοίο.
β) Αν οι εξωτερικές δυνάμεις και ροπές που
ασκούνται στην έχμαση της αντίθετης πλευράς, οι
οποίες τείνουν να ανατρέψουν τη μονάδα φορτίου
προς μία πλευρά αποδειχθεί, ότι είναι μικρότερες ή
ίσες από τις ροπές1 της σταθερότητας και των εσωτερικών δυνάμεων, τότε εξασφαλίζεται η ισορροπία.
Αν όμως αποδειχθεί ότι είναι μεγαλύτερες και κατά
τη διάρκεια του ταξιδίου δημιουργηθούν οι εξωτερικές δυνάμεις και ροπές που υπολογίσθηκαν, πιθανότατα να ανατρέψουν το φορτίο με δυσμενή αποτελέσματα για το φορτίο και πιθανόν για το πλοίο.
Η διερεύνηση που θα γίνει θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Την εγκάρσια ολίσθηση (transverse sliding)
της μονάδας φορτίου προς τη δεξιά ή προς την αριστερή διεύθυνση που πιθανόν να συμβεί λόγω των
διατοιχισμών του πλοίου (εγκάρσια επιτάχυνση) και
των άλλων ταλαντώσεων που βρίσκονται στην ίδια
φάση. Για να μην συμβεί αυτό θα πρέπει η συνιστα-

 οπή εδώ σημαίνει απλά το γινόμενο του βάρους της μονάδας (w) επί το μήκος του μοχλοβραχίονα (d) στον οποίο εργάζεται η
Ρ
δύναμη. Αναφέρεται μόνο με έναν αριθμό και δεν ενδιαφέρει κάποια πολύπλοκη μαθηματική έννοια. Δηλαδή όταν μια δύναμη
279 kN σπρώχνει ένα κιβώτιο από το ήμισυ του ύψους του π.χ. 1,80 m, ενώ η άκρη της βάσεως της αντίθετης πλευράς του κιβωτίου
παραμείνει σταθερή, η στρεπτική ανατρεπτική ροπή που θα σχηματιστεί θα είναι περίπου 279 × 1,80 = 502,2 kN. m (51,2 tf. m) και
θα ονομάζεται 502,2 κιλονιουτόνμετρα ή 51,2 τονόμετρα (τις μονάδες αυτές τις συναντάμε στην ευστάθεια). Επειδή δεν είναι μονάδες που γίνονται αμέσως αντιληπτές, σ’ αυτό το σημείο αναφέρεται μόνο η τιμή της ροπής, κι όχι πολύπλοκες μαθηματικές πράξεις.
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μένη των εγκαρσίων δυνάμεων (λόγω διατοιχισμών
και λοιπών ταλαντώσεων) και της επιδράσεως των
δυνάμεων της θάλασσας και του αέρα που τείνει να
«τραβήξει» τη μονάδα φορτίου προς τα δεξιά ή αριστερά να είναι ίση ή μικρότερη από την έχμαση της
αντίθετης πλευράς που προσπαθεί να τις συγκρατήσει, η οποία διερευνάται. Ο τύπος της εγκάρσιας ολισθήσεως είναι:
Fy ≤ μ × m × g + CS1 × f1 + CS2 × f2 +…….. CSn × fn
ή Fy ≤ μ × m × g + Σ CSn × fn.
όπου: n, ο αριθμός των εχμάτων που υπολογίσθηκαν. Fy, η εγκάρσια εξωτερική δύναμη σε kN, μ, ο
συντελεστής τριβής (friction coefficient) (βλ. Παράρτημα 3, πίν. 6) m, η μάζα της μονάδας φορτίου σε
τόνους g (ή g0 ), η σταθερή επιτάχυνση της βαρύτητας
της γης (gravity acceleration of earth) = 9,81 m /s2
(Εδώ πρέπει να υπολογισθεί η σταθερή επιτάχυνση
της βαρύτητας για να βρεθεί το Βάρος/Δύναμη), CS
η υπολογιζόμενη αντοχή των εξαρτημάτων εχμάσεως, που έχουν τοποθετηθεί εγκάρσια σε kN. f, μία
συνάρτηση του μ και της κατακόρυφης γωνίας ∝ ή
α (βλ. Παράρτημα 3, πίν. 6.5), η οποία υπολογίζεται
και με τον τύπο:
f = μ sin ∝ + cos ∝.
β) Την εγκάρσια / πλευρική περιστροφή ή
ανατροπή (transverse ή sideways tipping) της μονάδας φορτίου προς τη δεξιά ή προς την αριστερή
διεύθυνση. Αυτή είναι πιθανόν να συμβεί γύρω από
τον άξονα ανατροπής στο αντίθετο άκρο της βάσεως
που έχει την έχμαση, δηλαδή την εξωτερική ακμή
της βάσεως της μονάδας (αν είναι όχημα θα βρίσκεται στην εξωτερική ακμή τη ρόδας απ’ αυτήν της
εχμάσεως) λόγω των διατοιχισμών του πλοίου και
των άλλων ταλαντώσεων που βρίσκονται στην ίδια
φάση. Για να μην συμβεί αυτό πρέπει η ροπή που
υπάρχει και πιθανότατα ασκείται από τις δυνάμεις
που τείνουν να ανατρέψουν τη μονάδα φορτίου, να
είναι ίση ή μικρότερη απ’ το άθροισμα των ροπών
της αντιστάσεως που αναπτύσσεται ώστε να το εμποδίσει να μεταβάλει την κατάσταση ισορροπίας, στην
οποία βρίσκεται, και των ροπών των εσωτερικών δυνάμεων που ασκούνται από την έχμαση. Ο τύπος της
εγκάρσιας ανατροπής είναι:
Fy × a ≤ b × m × g + CS1 × c1 + CS2 × c2+…….. CSn × cn
ή Fy × a ≤ b × m × g + Σ CSn × cn.
Τα Fy, m, g και CS αναφέρονται παραπάνω. Επίσης σύμφωνα με το σχήμα 9.6α:
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a είναι ο μοχλοβραχίονας ανατροπής (lever
arm of tipping) της εγκάρσιας δυνάμεως, που τείνει
να ανατρέψει τη μονάδα φορτίου. Ο μοχλοβραχίονας αυτός είναι η κάθετη απόσταση από τον άξονα
ανατροπής μέχρι το ύψος του κέντρου βάρους της
μονάδας φορτίου σε μέτρα (m).
b είναι ο μοχλοβραχίονας σταθερότητας (lever-arm of stableness)��������������������������
της δυνάμεως που αντιστέκεται στις δυνάμεις, που τείνουν να μετακινήσουν
ή να ανατρέψουν τη μονάδα φορτίου. Η αντίσταση
αυτή δημιουργείται από το ίδιο το βάρος της μονάδας φορτίου. Ο εγκάρσιος μοχλοβραχίονας είναι το
μισό του μήκους της βάσεως της μονάδας φορτίου
σε (m), υπό την προϋπόθεση ότι το φορτίο είναι κατανεμημένο σωστά. Ως μήκος βάσεως ονομάζεται η
εγκάρσια, σε σχέση με το πλοίο, διάσταση της μονάδας φορτίου.
c είναι ο μοχλοβραχίονας δυνάμεως ασφαλίσεως (lever arm of securing force): Είναι η κάθετος
από τον άξονα πιθανής ανατροπής (εξωτερική ακμή
της βάσεως) στο έχμα της απέναντι πλευράς σε μέτρα (m).
γ) Τη διαμήκη ολίσθηση (longitudinal sliding)
της μονάδας φορτίου προς την πρωραία ή την πρυμναία διεύθυνση που είναι δυνατόν να συμβεί λόγω
των προνευστασμών του πλοίου και των άλλων ταλαντώσεων που βρίσκονται στην ίδια φάση. Για να μην
συμβεί αυτό θα πρέπει η διαμήκης εξωτερική δύναμη
Fx να είναι ίση ή μικρότερη της διαμήκους εσωτερικής δυνάμεως που αναπτύσσεται στην έχμαση (πλώρα ή πρύμα) υπό συνθήκες ελαττωμένης τριβής λόγω
ελαττωμένης κατακόρυφης εξωτερικής δυνάμεως Fz
σε κάποια στιγμή που το πλοίο σκαμπανεβάζει. Η δύναμη Fz είναι στην ίδια φάση με την Fx.

CS3

Fy

CS2
a
c1 c3

c2
CS1

Άξονας
ανατροπής

b

Σχ. 9.6α
Μοχλοβραχίονες σε έχματα, βάρος και εγκάρσια δύναμη.
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Συνήθως τα εγκάρσια έχματα κατευθύνονται και
λίγο προς τα πλώρα ή πρύμα και εμποδίζουν την ολίσθηση της μονάδας φορτίου κατά το διάμηκες. Επομένως κατά το διάμηκες πολλές φορές δεν χρειάζεται
επί πλέον έχμαση. Θα μπορούσε όμως να γίνει μπλοκάρισμα στο κάτω μέρος της μονάδας (�������������
bottom blocking) χρησιμοποιώντας ξύλινους ή χαλύβδινους τάκους
ανάλογης κατασκευής (stoppers) (βλ. παράγρ. 4.9,
σελ. 69) ή μπλοκάρισμα με ξύλινους ή χαλύβδινους
ορθοστάτες ή με κατασκευή (��������������������������
blocking structure or fixture�����������������������������������������������
) (στα οχήματα οι τάκοι από μόνοι τους δεν προσφέρουν ασφάλιση απλά τα προστατεύουν για να μην
κυλήσουν). Ο τύπος της διαμήκους ολισθήσεως είναι:
Fx ≤ μ (m × g – Fz) + CS1 × f1 + CS2 × f2 + CSn × fn
ή Fx ≤ μ (m × g – Fz) + Σ CSn × fn.
όπου: Fx η διαμήκης δύναμη σε kN, μ, m, g, f, n
έχουν αναφερθεί παραπάνω, Fz, η κατακόρυφη δύναμη σε kN, CS, κατά το διάμηκες σε kN.
Στην περίπτωση του παραδείγματος: Στο
έντυπο «Προχωρημένου Υπολογισμού Ασφαλίσεως
Φορτίου������������������������������������������
» τα πινακίδια έκτο, έβδομο και όγδοο χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση εξισορροπήσεως
δυνάμεων και ροπών.
Στο έκτο πινακίδιο (σχ. 9.2β) στα τετραγωνίδια
κάτω από τα Transverse Sliding (port), Transverse
Sliding�������������������������������������������
(stbd) και Fy καταχωρίζεται η εγκάρσια δυνάμη που ασκείται στο φορτίο που βρέθηκε στον
υπολογισμό· δηλαδή κάτω από τα Fy αριστερά και
δεξιά συμπληρώνεται 279.
Στο τετραγωνίδιο κάτω από τις επικεφαλίδες
«Transverse Sliding (port)» και «Lashings» συμπληρώνεται 412,4, δηλαδή μ × m × g ή 0,3 × 62 × 9,81 =
182 + 230,4(S) οι δυνάμεις ασφαλίσεως-προσδέσεως/μπλοκαρίσματος που βρέθηκαν στον υπολογισμό
«lashing and shoring forces» CSn fn. (S). Σύνολο
182 + 230,4 = 412,4.
Στο τετραγωνίδιο κάτω από την επικεφαλίδα
«Transverse Sliding (stbd)»�������������������
και «�������������
Lashings»����
συμπληρώνεται 422,0, δηλαδή μ × m × g ή 0,3 × 62 ×
9,81 = 182 + 240,0 (P) οι δυνάμεις ασφαλίσεωςπροσδέσεως/μπλοκαρίσματος που βρέθηκαν στον
υπολογισμό «lashing and shoring forces» CSn fn (P).
Σύνολο 182 + 240 = 422,0.
Συγκρίνοντας τις δυνάμεις που ασκούνται στα
έχματα 412,4 και 422,0 αριστερά και δεξιά αντίστοιχα με την Fy = 279,0 συμπεραίνεται ότι και στις δύο
πλευρές (αριστερά και δεξιά) οι δυνάμεις στα έχματα
είναι μεγαλύτερες από την Fy = 279,0. Συνεπώς η
έχμαση από απόψεως εγκάρσιας ολισθήσεως είναι
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εντάξει (ΟΚ), οπότε η μονάδα φορτίου αναμένεται
ότι θα παραμείνει σταθερή και συμπληρώνεται η
λέξη YES (ΝΑΙ) στο τετραγωνίδιο με την ερώτηση
«Balance OK?» (Οι δυνάμεις και οι ροπές είναι εξισορροπημένες; Είναι εντάξει;).
Στο έβδομο πινακίδιο (σχ. 9.2β) συμπληρώνεται
στα τετραγωνίδια κάτω από τις επικεφαλίδες «Trans�������
verse Tipping (port)» και «Transverse Tipping
(stbd)» και «Fy × a» η ροπή 502,2 λόγω εγκαρσίων
δυνάμεων, δηλαδή Fy (συνολική εγκάρσια δύναμη
που βρέθηκε στον υπολογισμό) επί τον μοχλοβραχίονα ανατροπής a = 1,80 m (που δίδεται στην άσκηση), 279 × 1,80 = 502,2. Αριστερά και δεξιά υπάρχει
η ίδια ροπή.
Στη συνέχεια συμπληρώνονται στο τετραγωνίδιο κάτω από τις επικεφαλίδες «Transverse Tipping
(port)» και «lashings» οι ροπές σταθερότητας και οι
ροπές ασφαλίσεως-προσδέσεως που ασκούνται από
την έχμαση.
Έχμαση από δεξιά:
b × m × g + CSn cn. (S) ή 2 (Lever
���������������������
arm of stableness) × 62 × 9,81 + 552 (S) = 1768,44, και στο τετραγωνίδιο κάτω από την επικεφαλίδα «Transverse
Tipping – stbd)������������������������������������
» και «lashings» οι ροπές σταθερότητας, και
Έχμαση από αριστερά:
b × m × g + CSn cn. (P) ή 2 (��������������������
Lever arm of stableness) × 62 × 9,81 + 372 (P) = 1588,44.
Συγκρίνοντας τις συνολικές ροπές που συγκρατεί η έχμαση 1768,44 και 1588,44 αριστερά και δεξιά αντίστοιχα με τη ροπή που δημιουργείται από
το σύνολο των εγκαρσίων δυνάμεων Fy (εγκάρσια
δύναμη που βρέθηκε στον υπολογισμό επί τον μοχλοβραχίονα a = 1,80 m), δηλαδή Fy × a ή 279 ×
1,80 = 502,2, συμπεραίνεται ότι και στις δύο πλευρές (αριστερά και δεξιά) οι ροπές στα έχματα είναι
μεγαλύτερες από 502,2. Συνεπώς δεν χρειάζεται
επί πλέον έχμαση ώστε να αποφευχθεί η ανατροπή
κατά το εγκάρσιο, αφού αποδείχθηκε ότι αυτή είναι
ικανοποιητική και έτσι στο τετραγωνίδιο με την ερώτηση «Balance OK?« (οι δυνάμεις και οι ροπές είναι
εξισορροπημένες; Είναι εντάξει;) συμπληρώνεται η
λέξη YES (ΝΑΙ).
Στο όγδοο πινακίδιο (σχ. 9.2β) συμπληρώνεται
στα τετραγωνίδια κάτω από τις επικεφαλίδες «Longi�������
tudinal sliding (Fwd)», «Longitudinal sliding (Aft)»
και «Fx» η διαμήκης δύναμη 135,6 που βρέθηκε
στον υπολογισμό.
Στη συνέχεια στο ίδιο πινακίδιο συμπληρώνεται
στα τετραγωνίδια κάτω από τις επικεφαλίδες «������
Longi-
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tudinal sliding (Fwd)», «Longitudinal sliding (Aft)»
δος για την εξισορρόπηση δυνάμεων και ροπών δίνει
καλύτερα αποτελέσματα. Λαμβάνει υπόψη τις γωνίες
και «lashings» το σύνολο των δυνάμεων που ασκείπου σχηματίζουν τα έχματα με το οριζόντιο επίπεδο
ται στην έχμαση κατά το διάμηκες πρύμα και πλώρα
της βάσεως, πάνω στην οποία είναι τοποθετημένη η
αντίστοιχα.
μονάδα φορτίου και οι οποίες δεν υπολογίσθηκαν
Στο παράδειγμα δεν υπάρχει έχμαση κατά το διστην πρώτη μέθοδο, καθώς και τις δυνάμεις λόγω
άμηκες. Υπάρχει η αντίσταση του βάρους του φορτίανέμου, θάλασσας και τριβής. Καμία από τις δύο μεου και ο συντελεστής τριβής. Το βάρος του φορτίου
θόδους δεν συμπεριλαμβάνει τα χαρακτηριστικά ελαυπολογίζεται μειωμένο κατά την κατακόρυφη, προς
στικότητας των εχμάτων. Στην εναλλακτική μέθοδο
τα πάνω, δύναμη Fz, αφού η κατακόρυφη επιτάχυνόπως και στους υπολογισμούς στα έχματα και στους
ση που διευκολύνει την ολίσθηση βρίσκεται στην
ορθοστάτες για την ξυλεία καταστρώματος για την
ίδια φάση με τη διαμήκη επιτάχυνση που δημιουργεί
μέγιστη Υπολογισμένη Αντοχή ο συντελεστής ασφατη διαμήκη δύναμη, η οποία τείνει να μετακινήσει τη
λείας έχει ορισθεί στο 1,35 ή 0,74 (π.χ. CS = MSL:
μονάδα φορτίου, δηλαδή να την κάνει να ολισθήσει
1,35 ή 90/1,35 = 67 kN ή 90 × 0,74 = 67).
προς την πλώρη ή την πρύμη:
Στην πράξη τα έχματα δεν κατευθύνονται 100%
μ (m × g – Fz) ή 0,3 (62 × 9,81 – 238,7) = 110,86
κατά το εγκάρσιο ή κατά το διάμηκες, αλλά σχηματίπλώρα και πρύμα η ίδια.
ζουν κάποια γωνία κατά το οριζόντιο επίπεδο. Αυτή
Συγκρίνοντας τις διάμηκες δυνάμεις που προσπαη γωνία από 0ο έως 90ο ονομάζεται γωνία παρεθούν να εμποδίσουν το φορτίο να ολισθήσει (110,86)
κτροπής (angle of deviation) ή γωνία β και σχημαμε το σύνολο των δυνάμεων Fx (135,6) που το «τρατίζεται στο επίπεδο του καταστρώματος (σχ. 9.6β).
βάνε» συμπεραίνεται ότι και στις δύο πλευρές (πλώΟι τύποι της δεύτερης εναλλακτικής μεθόδου
ρα και πρύμα) το σύνολο των δυνάμεων που ασκούγια την εξισορρόπηση δυνάμεων και ροπών (βλ.
νται κατά το διάμηκες Fx και δημιουργούν τη δύναμη
Παράρτημα 3, πίν. 6.8.2) είναι:
ολισθήσεως (longitudinal sliding), είναι μεγαλύτερο
από την πρωραία και την πρυμναία δύναμη που αντιTransverse sliding (για κάθε πλευρά):
στέκονται στην ολίσθηση. Συνεπώς θα πρέπει να γίFy ≤ μ × m × g + CS1 × fy1. +…+ CSn × fyn
νει κάποια ασφάλιση της μονάδας φορτίου κατά το
διάμηκες. Ίσως όμως αν υπολογισθούν πάλι οι δυνάLongitudinal sliding (για πλώρα-πρύμα):
μεις με την εναλλακτική μέθοδο1 λαμβάνοντας υπόψη
Fx ≤ μ(m × g – Fz) + CS1 × fx1. +…+.CSn × fxn
τη γωνία με το οριζόντιο επίπεδο που έχουν τα έχματα, η έχμαση να αποδειχθεί ικανοποιητική (ΟΚ). Αν
Τransverse Tipping:
και πάλι δεν είναι ικανοποιητική θα πρέπει η έχμαση
Fy × a ≤ b × m × g +0,9 ×
αυτή να αναθεωρηθεί προσθέτοντας και άλλα έχματα,
(CS
×
1 × c1 + CS2 × c2+… +CSn × cn)
ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα ολισθήσεως του
φορτίου και να μεταφερθεί το φορτίο με ασφάλεια.
Στην προκειμένη περίπτωση συμπληρώνεται η
λέξη ΝΟ στο τετραγωνίδιο με την ερώτηση «Balance
OK?». Η εξισορρόπηση δυνάμεων και ροπών, αν γίνει με την εναλλακτική μέθοδο, βεβαιώνει πράγ- Πρυµναία
Πρωραία
όψη
όψη
ματι πως οι δυνάμεις είναι εξισορροπημένες.
CS
Η εξισορρόπηση των δυνάμεων ροπών με την
μέθοδο προχωρημένου υπολογισμού (advanced
calculation method), η οποία χρησιμοποιεί τη χειρότερη περίπτωση προσεγγίσεως είναι αρκετή
για να επιβεβαιώσει αν η έχμαση είναι σωστή και
α
β
συγκρινόμενη με την εμπειρική μέθοδο χρησιμοποιεί λιγότερα έχματα, αλλά η έχμαση πρέπει να γίνει
σωστά. Πολλά εγχειρίδια αναφέρουν μόνο αυτή τη
Σχ. 9.6β
Κατακόρυφη γωνία α και οριζόντια γωνία β.
μέθοδο. Παρ’ όλα αυτά η δεύτερη εναλλακτική μέθο1

H ανάλυση της εναλλακτικής μεθόδου δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος εγχειριδίου.
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Αν τα έχματα έχουν γωνίες α μικρότερες από 45o
και συγχρόνως β μεγαλύτερες από 45o, δεν θα πρέπει
να υπολογίζονται στον παραπάνω τύπο Τransverse
Tipping.
9.7 Υ
 πολογισμοί για ασφάλιση εμπορευματοκιβωτίων στο κατάστρωμα σύμφωνα με τις
προδιαγραφές των νηογνωμόνων.
9.7.1 Υ
 πολογισμοί ασφαλίσεως εμπορευματοκιβωτίων σε κοντεϊνερόπλοια.
Η εμπειρία έχει δείξει ότι υπάρχουν δύο κύρια
προβλήματα που σχετίζονται με τα πλοία μεταφοράς
Ε/Κ, υπό την προϋπόθεση ότι η ευστάθεια δεν πρόκειται να επηρεαστεί σοβαρά. Αυτά είναι:
α) Αποτυχία των μέσων ασφαλίσεως των Ε/Κ
λόγω των συνδυασμένων επιπτώσεων μεγάλης κακοκαιρίας, διατοιχισμού, προνευστασμού και ταλαντώσεως εμβαπτίσεως (κατακόρυφη ή καθ’ ύψος ταλάντωση
κατά τον άξονα «Ζ»). Αυτή η αποτυχία θα μπορούσε
να οδηγήσει στη μετακίνηση ή στην ολική απώλεια
των Ε/Κ με κλίση του πλοίου, που θα προκύψει λόγω
της ασύμμετρης φορτώσεως. Όταν τα ναυπηγεία και
οι νηογνώμονες εξετάζουν τα μέσα ασφαλίσεως των
Ε/Κ, λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές κινήσεις του πλοίου και χρησιμοποιούν άμεσες μεθόδους υπολογισμού
ή δεδομένα που εξάγονται από τις δοκιμές.
β) Οι κλίσεις που μπορούν να παραχθούν από
τους πλευρικούς ανέμους πάνω στις μεγάλες πλευρικές επιφάνειες των κοντεϊνερόπλοιων λόγω του
μεγάλου ύψους εξάλων που έχουν αυτά και των
πλευρικών επιφανειών που σχηματίζονται από τα
στοιβαγμένα Ε/Κ στο κατάστρωμα. Όταν το ύψος
της πλευρικής επιφάνειας που εκτίθεται στον άνεμο,
από την ίσαλο μέχρι την κορυφή των Ε/Κ είναι μεγαλύτερο από το 30% του πλάτους του πλοίου, τα
ναυπηγεία κατασκευάζουν μια καμπύλη στατικής ευστάθειας για το πλοίο στη «χειρότερη κατάσταση υπηρεσίας». Παράλληλα έχουν υπόψη και ότι το πλοίο
θα μπορούσε να πλέει σε περιοχές που η θερμοκρασία είναι κάτω από τους – 10oC όπου σχηματίζεται
θαλάσσιος πάγος (icing) (σχ. 9.7, υποσημείωση 1,
σελ. 216, και Παράρτημα 3, πίν. 2).
Οι πολύπλοκοι υπολογισμοί ασφαλίσεως Ε/Κ,
που έχουν γίνει από τα ναυπηγεία και τους νηογνώ1

Σχ. 9.7
Σχηματισμός πάγου σε κοντεϊνερόπλοιο.

μονες για να λυθούν τα παραπάνω προβλήματα,
περιλαμβάνονται στα σχετικά προγράμματα (λογισμικά) των Η/Υ. Αυτά υπολογίζουν τα δυναμικά
φορτία που επενεργούν στις στήλες (στοίβες) επί του
καταστρώματος.
Τα προγράμματα επιτρέπουν στους χρήστες να
σχεδιάσουν, να προβάλουν και να ελέγξουν τη στοιβασία, παρέχουν μεγάλο αριθμό διαλογικών μεθόδων θεάσεως (view modes) και ισχυρές δυνατότητες
παραγωγής αναφορών και άλλες δυνατότητες (π.χ.
ευστάθεια, έλεγχο επικίνδυνων φορτίων). Σχετικές
οδηγίες για την ασφάλιση δίδονται επίσης και στο
Container Securing Manual�����������������������
. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν:
α) Γενικές οδηγίες για τη στοιβασία και ασφάλιση
στις στοίβες (στήλες), συμπεριλαμβανομένων των
μέσων ασφαλίσεως, και υποδείγματα εχμάσεως.
β) Κατάλογο των μέσων ασφαλίσεως με σχέδια
για το καθένα και την αντοχή τους.
γ) Σχέδια στοιβασίας στο κάθε κύτος, στα καλύμματα του κάθε κύτους ή τη θέση στοιβασίας, η οποία
δείχνει και τα μέσα ασφαλίσεως. Τυπικές όψεις
(θέες) (views) της κάθε στήλης των Ε/Κ, όπου απαιτείται, και το βάρος που εγκρίνεται για το κάθε Ε/Κ
της στήλης. Ή όλες αυτές οι πληροφορίες δίδονται
στα προγράμματα του Η/Υ, τα οποία χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουν το επιτρεπόμενο βάρος της
κάθε στήλης και των μέσων ασφαλίσεως1.

 τον Η/Υ η θέα τομής του σκάφους προβάλλει μια σύνοψη του σκάφους. Με ένα κλικ σε μία περιοχή του, εμφανίζεται η θέα της
Σ
περιοχής.
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δ) Τη μέγιστη γωνία διατοιχισμού και το μετακεντρικό ύψος για το οποίο έχει εγκριθεί το σύστημα
ασφαλίσεως.
ε) Τη θέση των μέσων ασφαλίσεως.
στ) Οδηγίες για την επιθεώρηση και συντήρηση
των μέσων ασφαλίσεως.
9.7.2 Υ
 πολογισμοί ασφαλίσεως εμπορευματοκιβωτίων σε κοινά πλοία.
Οι διάφοροι Κανόνες, Κανονισμοί και Οδηγίες
που εκδίδουν οι νηογνώμονες προέρχονται από δικές τους μελέτες, αλλά συνιστούν και όλες τις τεχνικές
εκδόσεις του ΙΜΟ, όπως είναι οι διάφοροι κώδικες,
οι οποίοι περιέχουν προδιαγραφές για συγκεκριμένα
φορτία. Επομένως οι υπολογισμοί οι οποίοι αναφέρονται στον κώδικα του ΙΜΟ (CSS code, annex 13)
για κοινά πλοία (βλ. παράγρ. 9.2, 9.3 και 9.6, σελ.
286, 289 και 297) και για φορτία απροκαθορίστων
προδιαγραφών, συμπίπτουν με τις προδιαγραφές
των νηογνωμόνων. Ο κώδικας αναφέρει πως αν
τηρηθούν οι πλήρεις οδηγίες (βλ. παράγρ. 9.7, σελ.
140), δεν είναι απαραίτητος ο υπολογισμός. Αν όμως
υπάρχει παρέκκλιση από τις οδηγίες που δίνει ο κώδικας για τη στοιβασία και ασφάλιση Ε/Κ, θα πρέπει
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να γίνουν οι ίδιοι απλοί σχετικά υπολογισμοί για τα
Ε/Κ που φορτώνονται κυρίως στο κατάστρωμα το
πολύ σε δύο tiers.
Όπως και για τα άλλα φορτία έτσι και για τα Ε/Κ
που είναι φορτωμένα επί του καταστρώματος θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι εξωτερικές δυνάμεις που τα επηρεάζουν:
α) Κατά το εγκάρσιο Fy, δηλαδή οι ακραίες
εγκάρσιες επιταχύνσεις, οι οποίες συνδυάζονται με
την επιτάχυνση της βαρύτητας που ενεργεί προς τα
κάτω. Για τα Ε/Κ που βρίσκονται σε ύψος 2,4 m από
το κατάστρωμα και είναι εκτεθειμένα στον άνεμο θα
πρέπει να προστεθούν οι δυνάμεις λόγω ανέμου. Οι
δυνάμεις λόγω ανέμου Fw θα είναι 1,0 ΜΤ για Ε/Κ
των 20′ και 2.0 ΜΤ για Ε/Κ των 40′.
β) Κάθετα επί του καταστρώματος Fz, δηλαδή οι
ακραίες κατακόρυφες επιταχύνσεις, οι οποίες συνδυάζονται με την επιτάχυνση της βαρύτητας που
ενεργεί προς τα κάτω.
γ) Κατά το διάμηκες Fx, δηλαδή οι ακραίες διαμήκεις επιταχύνσεις, οι οποίες συνδυάζονται με
την επιτάχυνση της βαρύτητας που ενεργεί προς τα
κάτω. Για τα Ε/Κ που είναι εκτεθειμένα στον άνεμο
θα πρέπει να προστεθούν οι δυνάμεις λόγω ανέμου
όπως και κατά το εγκάρσιο Fy.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΑ
ΦΟΡΤΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΥΤΟΥΣ

10.1 ΑΡΙ – Ειδικό βάρος πετρελαιοειδών.
Στους υπολογισμούς χύδην πετρελαιοειδών και
άλλων χύδην υγρών χρησιμοποιούσαν παλαιότερα
140
το σύστημα Baume Gravity (Baume = ( Sp.Gr.
) – 130)
(βαθμούς Baume – Β°), στο οποίο έγινε μία μικρή
μετατροπή από τον API 1. Έτσι δημιουργήθηκε η
κλίμακα ΑΡΙ, η οποία τελικά επικράτησε.
Στους υπολογισμούς του αργού πετρελαίου και
των προϊόντων του, ο όρος ειδικό βάρος ή ειδική
βαρύτητα (ε.β.) (Specific Gravity – SG) έχει αντικατασταθεί με τον όρο σχετική πυκνότητα (Relative
Density – RD) και εκφράζεται με το ΑΡΙ-gravity. Το
ΑΡΙ-gravity, αν και αναφέρεται ως ειδικό βάρος ή
βάρος, ως μονάδα έχει τον βαθμό (degree API ή
o
API) όπως και το σύστημα Baume.
Όπως ο βαθμός Baume έτσι και ο βαθμός oAPI
αποτελεί μία αυθαίρετη μονάδα και συνδέεται με τη
σχετική πυκνότητα με τον τύπο:
o

API = [(141,5)/γο] – 131,5

(1)

Όπου γο = ρο  /ρw (αγγλικό σύστημα) = ε.β. ή RD.
πετρελαιοειδών 60oF/60oF
ή ΑΡΙ-ειδικό βάρος =
141, 5

  131, 5.


 specific gravity 60 F / 60 F or 15,6 C / 15,6 C 
o

o

o

o

Τα ε.β. στον παρανομαστή του τύπου ΑΡΙ δεν έχουν μονάδες.
Αυτό στην πραγματικότητα δεν είναι και τόσο αληθές, αφού στο αγγλικό σύστημα είναι γο = (lb oil/cu ft oil) / (lb water/cu ft water).

Αν για παράδειγμα το fuel oil είχε ειδικό βάρος
0,933, θα αντιστοιχούσε στην παλιά κλίμακα Baume

με «20 Baume-Gravity», ενώ στην κλίμακα ΑΡΙ αντιστοιχεί με «API–Gravity 20,16». Το «API-ειδικό βάρος» χρησιμοποιείται όχι μόνο στα πετρελαιοειδή,
(denαλλά γενικά στα υγρά με μικρότερη πυκνότητα �����
sity) από το νερό.
Το πλεονέκτημα της μονάδας ΑΡΙ σε σχέση μ’ αυτήν του ειδικού βάρους είναι ότι παρέχεται σε τιμές
μεγαλύτερες της μονάδας, επομένως είναι φανερό
πως θα γίνεται καλύτερη ανάγνωση.
Στη συνέχεια δίνονται παραδείγματα μετατροπής
ε.β. σε oAPI2 με βάση τον παραπάνω τύπο (1):
α) Για πολύ βαρύ αργό ε.β. 1,000 (ίσο με το ε.β.
του νερού) αντιστοιχία σε oAPI = [(141,5/1) – 131,5]
= 10,00. Συνεπώς μεγαλύτερες τιμές oAPI δείχνουν
χαμηλότερο ΑΡΙ-gravity και ως εκ τούτου ελαφρύτερο.
β) Για ε.β. υγρού 0,950 αντιστοιχία σε
ο
ΑΡΙ = [141,5/0,950 – 131,5] = 17,45.
γ) Για ε.β. υγρού 0,933 αντιστοιχία σε
ο
ΑΡΙ = [141,5/0,933 – 131,5] = 20,16.
δ) Για ελαφρύ αργό ε.β. 0,810 αντιστοιχία σε
o
API = [(141,5/0,810) – 131,5] = 43,20.
ε) Για βενζίνη ε.β. 0,715 αντιστοιχία σε
o
API = [(141,5/0,715) – 131,5] = 66,40.
Specific gravity 1,000 0,950 0,933 0,810 0,715
API gravity (°) 10,00 17,45 20,16 43,20 66,40

Όσο πιο χαμηλή είναι η τιμή του ε.β./πυκνότητας,
επειδή στον τύπο (1) oAPI βρίσκεται στον παρανομαστή, τόσο πιο υψηλή είναι η τιμή του ΑΡΙ-gravity
και πιο ελαφρύ το πετρέλαιο.

1

 μερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (American Petroleum Institute – API): Ιδρύθηκε το 1919 και ήταν ο πρώτος οργανισμός
Α
εμπορίου για τα πετρέλαια, που συμπεριλάμβανε όλους τους σχετικούς κλάδους.
2
Ο °ΑΡΙ μπορεί να μετρηθεί και στο πλοίο με ειδικό πυκνόμετρο βαθμονομημένο σε βαθμούς °ΑΡΙ. Τo ΑΡΙ-gravity που δίνεται στη
φόρτωση για φορτίο που πρόκειται να φορτωθεί, προσδιορίζεται με την ειδική μέθοδο τεστ ASTM D 287 που χρησιμοποιεί η Αμερικανική εταιρεία ελέγχων - Ινστιτούτο πετρελαίου (American Society for testing Materials-Institute of Petroleum). (Η πυκνότητα και
το ειδικό βάρος του συστήματος SI προσδιορίζεται με τη μέθοδο ASTM D 1298).
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Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι το ΑΡΙ - gravity εκφράζει το ε.β. των πετρελαιοειδών, δηλαδή μετρά
πόσο βαρύ ή ελαφρύ είναι ένα πετρελαιοειδές σε σύγκριση με το νερό. To ΑΡΙ- gravity αν και ως μονάδα
έχει τον βαθμό, στην πραγματικότητα είναι ένας συντελεστής χωρίς μονάδες και χωρίς καμία επιστημονική έννοια, καθώς η εξίσωση από την οποία προσδιορίζεται βασίζεται στο ειδικό βάρος ή στη σχετική πυκνότητα του υγρού. Λέγεται ότι το ΑΡΙ-gravity αρχικά
δημιουργήθηκε για σκοπούς εμπορίας των πετρελαιοειδών, δηλαδή δημιουργήθηκε για τον καθορισμό
των τιμών. Όσο υψηλότερο είναι το API-gravity, τόσο
υψηλότερη είναι η τιμή του πετρελαίου. Επίσης το
ΑΡΙ- gravity χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται
για τον υπολογισμό της μεταφερομένης ποσότητας.
Σημειώσεις:
Η γνώση του ειδικού βάρους/πυκνότητας είναι απαραίτητη και χρειάζεται όχι μόνο στους υπολογισμούς των φορτίων στα Δ/Ξ, αλλά και
στον σχεδιασμό της κατασκευής τους, όπως ο ΣΣ στην κατασκευή
των φορτηγών ξηρού φορτίου. Επίσης, η γνώση του ε.β./πυκνότητας
βοηθάει και στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς.
Πολύ συχνά γίνεται σύγχυση μεταξύ του όρου ειδικό βάρος και του
όρου πυκνότητα μιας ουσίας· ο λόγος είναι ότι χρησιμοποιούνται και
οι δύο επειδή εκφράζονται με τον ίδιο αριθμό σε σχέση με το νερό,
αλλά στην πραγματικότητα είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Στα πετρελαιοειδή προτιμάται ο όρος «σχετική πυκνότητα».
Σχετική Πυκνότητα (Relative density – RD) ονομάζεται ο λόγος της
πυκνότητας μιας ουσίας σε μια καθορισμένη θερμοκρασία προς έναν
ίσο όγκο αποσταγμένου νερού σε μια καθορισμένη θερμοκρασία (θερμοκρασία αναφοράς). Συνεπώς η Σχετική Πυκνότητα είναι αδιάστατο
μέγεθος και γι’ αυτό έχει την ιδιότητα να έχει την ίδια τιμή ανεξάρτητα από το σύστημα μονάδων που θα χρησιμοποιηθεί για την έκφραση
της πυκνότητας της ουσίας.
Το ειδικό βάρος (ε.β.) ή ειδική βαρύτητα (specific gravity) συμβολίζεται με «γ» και χαρακτηρίζεται το βάρος κάποιου σώματος, ή ο λόγος του βάρους ενός σώματος προς τον όγκο αυτού ή προς το βάρος
ίσου όγκου αποσταγμένου νερού θερμοκρασίας 4°C. Ο όγκος ενός
κυβικού μέτρου μιας ουσίας είναι ο λόγος της πυκνότητας της ουσίας
προς την πυκνότητα του νερού. Το ειδικό βάρος δεν έχει μονάδες.
Η πυκνότητα είναι η μάζα (βάρος) ανά μονάδα όγκου. Μονάδες kg/
m3 ή kg/litre.
Η πυκνότητα συμβολίζεται με «ρ» και είναι ο λόγος της μάζας μιας
ουσίας προς τον όγκο αυτής σε μια καθορισμένη θερμοκρασία (ή
προς την μάζα ίσου όγκου αποσταγμένου νερού θερμοκρασίας 4oC).
Το ειδικό βάρος και η πυκνότητα μεταβάλλονται με τη θερμοκρασία, οπότε δεν νοείται μέτρηση του ειδικού βάρους ή της πυκνότητας,
χωρίς μέτρηση της θερμοκρασίας, στην οποία αντιστοιχεί το ειδικό
βάρος ή η πυκνότητα.
Αληθής Πυκνότητα είναι το βάρος ανά μονάδα όγκου στο κενό.
Φαινόμενη Πυκνότητα είναι το βάρος ανά μονάδα όγκου στον
αέρα.
Στον τύπο ΑΡΙ είναι στον παρανομαστή ειδικό βάρος της ουσίας
στους 60ο F/ειδικό βάρος νερού στους 60ο F (ή πυκνότητα της ουσίας στους 15,6oC / πυκνότητα νερού στους 15,6οC) σε ατμοσφαιρική
πίεση.
Είναι γνωστό από την εμπειρία ότι στις αριθμητικές μετατροπές
πιθανόν να υπάρχουν μικροδιαφορές. Διαφορές θα υπάρχουν στην
πυκνότητα που βρίσκεται με υπολογισμό, σ’ αυτήν που μετρείται στο
πλοίο και σ’ αυτήν που μετρείται στα εργαστήρια.
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10.2 Γ
 ενικές γνώσεις περί δεξαμενοπλοίων και
εργασιών σε αυτά.
Οι δόκιμοι που θα εργαστούν στα δεξαμενόπλοια
(Δ/Ξ) και ειδικά οι ανθυποπλοίαρχοι θα πρέπει να
έχουν κάποιες γενικές γνώσεις σχετικά με τις εργασίες αφερματισμού, φορτώσεως, με τη φροντίδα του
φορτίου στο ταξίδι, με την εκφόρτωση, τον ερματισμό και την εφαρμογή της αδρανοποιήσεως των δεξαμενών. Οι εργασίες αυτές περιγράφονται περιληπτικά παρακάτω. Θα πρέπει λοιπόν οι αξιωματικοί
όταν επιβιβαστούν στο πλοίο:
α) Να μελετήσουν τα συστήματα εξαερισμού του
πλοίου και πώς αυτά προστατεύουν τις δεξαμενές
φορτίου με τα ασφαλιστικά και τα επιστόμια πιέσεως/κενού.
β) Να μελετήσουν το μόνιμο σύστημα αδρανούς
αερίου (α.α.), το οποίο εξασφαλίζει την πρόληψη για
την αποφυγή εκρήξεως μέσα στις δεξαμενές.
γ) Να γνωρίζουν τις τοξικές επιδράσεις των αερίων πετρελαιοειδών και τους κινδύνους για την υγεία
κατά τη μεταφορά ορισμένων φορτίων, και να ενημερωθούν για τις προφυλάξεις.
δ) Να γνωρίζουν τι σημαίνει στατικός ηλεκτρισμός και πώς δημιουργείται και ότι αποτελεί πιθανή
αιτία εκρήξεως σε ένα Δ/Ξ.
ε) Να μελετήσουν πώς πρέπει να χειρίζονται
τους ενδείκτες αερίων που διαθέτει το πλοίο για την
ασφάλεια του πληρώματος και του πλοίου.
στ) Να γνωρίζουν καλά τα μέτρα ασφαλείας για
την είσοδο σε κλειστούς χώρους.
ζ) Να γνωρίζουν τις πιθανές δερματικές παθήσεις που είναι δυνατόν να υποστούν όταν έρχονται
σε επαφή με φορτία πετρελαιοειδών.
Εργασίες κατά τη διάρκεια του άφορτου ταξιδίου (care on ballast voyage). Μετά τον απόπλου από
το λιμάνι εκφορτώσεως πραγματοποιούνται τα εξής:
α) Οι διαδικασίες των δεξαμενών συγκεντρώσεως καταλοίπων (άδειασμα του νερού από τα slop
tanks μετά από ειδική διαδικασία).
β) Ο οπτικός έλεγχος κατά διαστήματα στην επιφάνεια του έρματος στις δεξαμενές καθαρού έρματος (Clean Ballast Tanks – CBTs), αν υπάρχουν, για
να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει μόλυνση με πετρέλαιο.
γ) Ο έλεγχος στεγανότητας του αντλιοστασίου,
των κενών δεξαμενών και των CBTs, αν υπάρχουν,
και
δ) ο έλεγχος για διαρροή στις δεξαμενές και στις
σωληνώσεις, όταν υπάρχουν υποψίες για ρωγμές ή

13/1/2016 2:29:33 μμ

303
διαρροές (συνήθως στις συνδέσεις των σωληνώσεων).
Ο νηογνώμονας έχει ελέγξει και βεβαιώσει με
πιστοποιητικό που έχει εκδώσει και διαθέσει στο
πλοίο ότι οι δεξαμενές και οι σωληνώσεις του δεν
παρουσιάζουν διαρροή. Από το πλήρωμα γίνονται οι
ετήσιες επιθεωρήσεις των δεξαμενών φορτίου (SIRE
Inspections)1. Συνήθως δεν πραγματοποιούνται
άλλες δοκιμές δεξαμενών και σωληνώσεων από το
πλήρωμα. Όμως σε περίπτωση προβλήματος πρέπει
να τηρηθούν τα ακόλουθα:
– Για τον εντοπισμό της διαρροής σε δεξαμενή πρώτα καθαρίζεται η συγκεκριμένη δεξαμενή και οι δεξαμενές με τις οποίες γειτνιάζει.
Όταν γίνουν ελεύθερες αερίων (gas free), γεμίζει με νερό η συγκεκριμένη δεξαμενή μέχρι
να υπερχειλίσει από το εξαεριστικό της (pressure
test) και στη συνέχεια πραγματοποιείται μακροσκοπικός (οπτικός) έλεγχος για διαρροή στις
δεξαμενές που γειτνιάζουν μ’ αυτήν.
– Για τον εντοπισμό της διαρροής σε σωλήνα
(γραμμή) φορτίου ο σωλήνας φορτίου πρέπει
να διέρχεται από κενούς χώρους και να είναι
κενή η δεξαμενή που εξυπηρετεί και στην οποία
καταλήγει. Αρχικά κλείνεται και ασφαλίζεται
καλά το επιστόμιο της αναρροφήσεως. Διοχετεύεται στη γραμμή νερό ή ακόμα καλύτερα
φορτίο, αν υπάρχει, με αντλία η οποία ρυθμίζεται να δουλεύει με λίγες στροφές, π.χ. 600 rpm,
ώστε να στέλνει το υγρό με χαμηλή πίεση και
ανάλογη του σωλήνα π.χ. 15 kgf/cm2, για να
αποφευχθεί μεγαλύτερη ζημιά στη γραμμή. Στη
συνέχεια γίνεται μακροσκοπικός έλεγχος για
εντοπισμό της διαρροής. Αν η διαρροή είναι
σημαντική, ευκολότερο είναι να διαπιστωθεί με
πίεση. Αν η πίεση της αντλίας πέσει κάτω απ’
αυτήν στην οποία έχει ρυθμιστεί, διαπιστώνεται η διαρροή, γιατί η πτώση της πιέσεως είναι
ένδειξη διαρροής. Για τον εντοπισμό όμως του
σημείου στο οποίο υπάρχει η διαρροή θα πρέ-

1

πει να γίνει μακροσκοπικός έλεγχος. Η αρχική
διαπίστωση της διαρροής θα μπορούσε να γίνει
και με ακουστικό εντοπισμό, δηλαδή να αφουγκραστεί κάποιος με προσοχή τον ήχο που κάνει
το υγρό που διαρρέει. Αν η διαρροή εντοπιστεί
ακουστικά, θα πρέπει και πάλι να επιβεβαιωθεί
και να επισημανθεί με ακρίβεια, και αυτό γίνεται
μόνο μακροσκοπικά. Οι χώροι στους οποίους
θα γίνει ο μακροσκοπικός έλεγχος των σωληνώσεων θα πρέπει να είναι ελεύθεροι αερίων.
Αφερματισμός (ξεσαβούρωμα) (deballasting).
Αμέσως μετά την παραβολή και πρόσδεση του πλοίου στην προβλήτα φορτώσεως αρχίζει ο αφερματισμός χρησιμοποιώντας τις αντλίες του πλοίου. Αν
το έρμα είναι καθαρό, απορρίπτεται στη θάλασσα,
διαφορετικά εκφορτώνεται στην ξηρά. Πάντα πρέπει να ελέγχεται η εξαγωγή προς τη θάλασσα, για να
μην προκληθεί ρύπανση. Ο αφερματισμός γίνεται
παράλληλα με τη φόρτωση. Υπάρχει περίπτωση να
γίνει μερικός αφερματισμός στο ταξίδι και λίγο πριν
την άφιξη στο λιμάνι φορτώσεως, όπως γίνεται και
στα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων. Αυτό
συμβαίνει, προκειμένου να επισπευσθεί ο αφερματισμός στο λιμάνι, αν αυτό δεν επηρεάζει τους ασφαλείς χειρισμούς του πλοίου. Ο αφερματισμός και η
αποστράγγιση των δεξαμενών έρματος απαιτεί πάντα
ιδιαίτερη προσοχή και έχουν την ίδια σπουδαιότητα
με την αποστράγγιση του φορτίου.
Όταν το πλοίο διαθέτει CBTs, θα πρέπει να γίνει
αφερματισμός πριν τη φόρτωση και αφού επιθεωρηθεί το έρμα.
Φόρτωση (loading). Η μεταφορά πετρελαίου
έχει τις δικές της τεχνικές και αποτελεί μια ξεχωριστή
εξειδίκευση για τον αξιωματικό καταστρώματος, ο
οποίος πρέπει να δίδει μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια, ενώ παράλληλα πρέπει να αποκτήσει πλήρη
γνώση των συστημάτων χειρισμού του φορτίου στο
συντομότερο χρονικό διάστημα.
Η φόρτωση ουσιαστικά αρχίζει με την προετοιμασία των δεξαμενών (καθαρισμός δεξαμενών και

Ο
 ι ετήσιες επιθεωρήσεις των δεξαμενών φορτίου από το πλήρωμα, γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα Ship Inspection Report
(SIRE) που αφορά στην ασφάλεια, το οποίο θεσπίστηκε από το Διεθνές Φόρουμ Ναυτιλιακών Εταιρειών Πετρελαίου (Oil
�����������
Companies International Marine Forum – OCIMF). Οι ετήσιες επιθεωρήσεις από 2 Ιουνίου 2009 αναθεωρήθηκαν ως εξής:
α) Σ
 τα Δ/Ξ μεταφοράς πετρελαίου και τα χημικά Δ/Ξ οι δεξαμενές φορτίου θα πρέπει να επιθεωρούνται ανά διαστήματα, που δεν θα
υπερβαίνουν τα 2,5 χρόνια. Οι δεξαμενές έρματος θα πρέπει να επιθεωρούνται κάθε χρόνο.
β) Σ
 τα υγραεριοφόρα οι δεξαμενές έρματος, οι κενοί χώροι, τα διαχωριστικά φρεάτια και οι χώροι των κυτών φορτίου θα πρέπει να
επιθεωρούνται κάθε χρόνο.
γ) Τ
 α άτομα που θα εκτελούν τις επιθεωρήσεις πρέπει να έχουν εμπειρία, καθώς τα ατυχήματα στους κλειστούς χώρους εξακολουθούν
να είναι τα πιο συχνά εργατικά ατυχήματα και τα πιο θανατηφόρα.
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ελευθέρωση αερίων αν απαιτείται, επιθεωρήσεις δεξαμενών, σωληνώσεως, επιστομίων, αντλιοστασίου,
ηλεκτρονικών και μηχανικών συστημάτων, μικροεπισκευές), με τον προσεκτικό και πλήρη προϋπολογισμό του παραληφθησομένου φορτίου με βάση τα
στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο υποπλοίαρχος
(ποσότητα που θα φορτωθεί σύμφωνα με το ναυλοσύμφωνο, API-gravity, θερμοκρασία φορτώσεως
και θερμοκρασία του φορτίου στο ταξίδι κ.λπ.), με
τη μελέτη του προϋπολογισμού, την κατάρτιση του
σχεδίου φορτώσεως και την καταγραφή της διαδικασίας, η οποία συνοδεύεται από τις μόνιμες οδηγίες
υποπλοιάρχου. Με την άφιξη το πλοίο ετοιμάζεται
για κλειστή φόρτωση. Ο τερματικός σταθμός μπορεί
να είναι θαλάσσιος, όπου το πλοίο δένει σε ναύδετα
(τσαμαδούρες) και συνδέεται η μάνικα στις κεντρικές
λήψεις ή στην πρύμη ή στην πλώρη. Μπορεί επίσης
να είναι στη στεριά παραβεβλημένος και να συνδέονται οι μάνικες ή οι μεταλλικοί βραχίονες στις κεντρικές λήψεις για φόρτωση που θα γίνει μέσω του αντλιοστασίου ή των κάθετων προς τις δεξαμενές φορτίου
γραμμών. Επιθεωρούνται οι δεξαμενές. Παλαιότερα
που οι δεξαμενές φορτίου και έρματος ήταν κοινές
έπρεπε να τελειώσει πρώτα ο αφερματισμός για να
αρχίσει η φόρτωση. Σήμερα τα πλοία έχουν ξεχωριστές δεξαμενές θαλασσέρματος (Segregated Ballast
Tanks – SBT) και
������������������������������������
ξεχωριστές αντλίες, οπότε ταυτόχρονα με τη φόρτωση γίνεται και ο αφερματισμός.
Υπάρχουν πολλές μέθοδοι, αλλά συνήθως η φόρτωση αρχίζει από τις πρωραίες δεξαμενές και τελειώνει
σε κάποια κεντρική δεξαμενή.
Στη φόρτωση δεν χρησιμοποιούνται τα μέσα
του πλοίου (αντλίες) αλλά αντλίες της ξηράς (shore
pumps) ή η βαρύτητα (by gravity) από δεξαμενές των
εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε ψηλότερο επίπεδο από το πλοίο. Και στις δύο περιπτώσεις η ταχύτητα
φορτώσεως (ροή φορτίου) είναι συνήθως μεγάλη
(π.χ. πάνω από 14.000 m3/hr). Πρέπει να σημειωθεί ότι η αρχική ταχύτητα φορτώσεως και η ταχύτητα
κομπλεταρίσματος θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί
από τον υποπλοίαρχο και τον αντιπρόσωπο των
εγκαταστάσεων ξηράς πριν την έναρξη της φορτώσεως. Συμφωνείται επίσης ο τρόπος συνεννοήσεως,
η αδρανοποίηση, όλες οι λεπτομέρειες και όλα όσα
αφορούν σε ένα σχέδιο φορτώσεως (Loading plan/
cargo operation). Λ�����������������������������
αμβάνονται ειδικά μέτρα ασφαλείας που ποικίλλουν ανάλογα με το είδος του πλοίου
και το φορτίο (έκτακτη διακοπή φορτώσεως, ταχεία
απομάκρυνση του πλοίου από τον προβλήτα κ.λπ.),
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που ως σκοπό έχουν να αντιμετωπίσουν υπερχείλιση, έκρηξη/πυρκαγιά κ.λπ.. Ανοίγονται τα επιστόμια
που απαιτούνται σύμφωνα με το Σχέδιο φορτώσεως
και τον κατάλογο ελέγχου, ώστε να μην παραλειφθεί
τίποτε. Με την έναρξη της φορτώσεως γίνεται και
πάλι έλεγχος για να επιβεβαιωθεί ότι όλα πάνε καλά
σύμφωνα με το σχέδιο (δεν υπάρχει διαρροή προς
το αντλιοστάσιο, σε άλλες δεξαμενές ή στη θάλασσα,
αλλά υπάρχει ομαλή ροή φορτίου προς τις σωστές
δεξαμενές) και αν όλα πάνε καλά, αυξάνεται η ροή
του φορτίου. Ο Α/Φ πρέπει να συνεχίζει τον έλεγχο
κατά τη διάρκεια της φορτώσεως.
Όταν πλησιάζει η πλήρωση μιας δεξαμενής, θα
πρέπει να ελαττώνεται η πίεση ροής του φορτίου
για να αποφευχθεί τυχόν υπερχείλιση, ανοίγοντας
άλλες δεξαμενές, ενώ προς το τέλος της φορτώσεως
ειδοποιείται ο υπεύθυνος της εγκαταστάσεως για να
ελαττώσει την πίεση ροής. Με το πέρας της φορτώσεως και πριν τον απόπλου αποστραγγίζονται όλες
οι γραμμές φορτίου, ελέγχονται τα επιστόμια και τα
ανοίγματα των δεξαμενών ώστε να είναι κλειστά,
κλείνονται όλα τα επιστόμια των δεξαμενών συγκεντρώσεως καταλοίπων, προετοιμάζεται το πλοίο για
αναχώρηση και αποσυνδέονται οι μάνικες ή οι μεταλλικοί βραχίονες. Πριν αποσυνδεθούν, πρέπει να
καθαριστούν, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί
πεπιεσμένος αέρας προς το πλοίο για αποφυγή στατικού ηλεκτρισμού, υπερπίεση στις δεξαμενές, γραμμές, κουτιά φίλτρων κ.λπ.. Στη συνέχεια υπολογίζεται το παραληφθέν φορτίο.
Οι επιδιώξεις του πλοιάρχου κατά τη φόρτωση είναι (α) να παραληφθεί το μέγιστο φορτίο
σύμφωνα με το ναυλοσύμφωνο (π.χ. σε βάρος ή σε
χωρητικότητα των δεξαμενών), (β) να υπολογισθεί
επακριβώς η ποσότητα του παραληφθέντος φορτίου, (γ) να έχει το πλοίο τη σωστή διαγωγή, (δ) να
πραγματοποιηθεί στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, (ε)
να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ευστάθειας και οι
κοπώσεις να είναι εντός των επιτρεπτών ορίων που
προβλέπουν οι κανονισμοί και ο ναυπηγός και να
μην θέτουν σε κίνδυνο το πλοίο και (στ) να αποφευχθεί η ανάμειξη φορτίων, η διαρροή και η ρύπανση.
Εργασίες κατά τη διάρκεια του έμφορτου
ταξιδίου (care of cargo on passage). Κατά τη διάρκει του έμφορτου ταξιδίου δεν χρειάζεται να γίνουν
πολλές εργασίες σχετικά με το φορτίο εκτός βεβαίως
από τις απαραίτητες φροντίδες όπως:
α) Ο σωστός εξαερισμός του φορτίου π.χ. ενός
πτητικού φορτίου. Αν το πλοίο διαθέτει σύστημα
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αδρανούς αερίου (α.α.), παρακολουθείται η πίεση
στις δεξαμενές και αν είναι θετική και αμετάβλητη,
σταματάει η λειτουργία του συστήματος.
β) Η σωστή θέρμανση και παρακολούθηση της
θερμοκρασίας του φορτίου και των ullages τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα για να φθάσει στον προορισμό του με την καθορισμένη θερμοκρασία.
γ) Ο έλεγχος στεγανότητας του αντλιοστασίου,
των κενών δεξαμενών και των CBTs, αν υπάρχουν.
δ) Η προετοιμασία του σχεδίου εκφορτώσεως
πριν την άφιξη, κατόπιν επικοινωνίας με την ξηρά.
ε) Η επιθεώρηση των αντλιών φορτίου και οι
απαραίτητες εργασίες συντηρήσεώς τους (λίπανση,
γρασάρισμα).
στ) Η επιθεώρηση φίλτρων γραμμής φορτίου και
όλου του συστήματος εκφορτώσεως.
ζ) Οι διαδικασίες των δεξαμενών συγκεντρώσεως καταλοίπων.
Εκφόρτωση (discharging). Πριν αρχίσει η εκφόρτωση (ή η μεταφόρτωση) θα πρέπει να έχουν
ληφθεί τα ullages και οι θερμοκρασίες για την καταμέτρηση του φορτίου και θα πρέπει να λαμβάνονται
και δείγματα του φορτίου από τις δεξαμενές.
Ο υποπλοίαρχος και ο αντιπρόσωπος του τερματικού σταθμού (ή του άλλου πλοίου) θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι και οι δύο είναι έτοιμοι για να αρχίσει
η εκφόρτωση. Επίσης πρέπει να γίνει προθέρμανση
των αντλιών φορτίου, γιατί στα Δ/Ξ το φορτίο εκφορτώνεται πάντα με τα μέσα του πλοίου (με τις αντλίες
που διαθέτει) και όχι με τα μέσα της ξηράς όπως γίνεται συνήθως στα φορτηγά. Πριν την εκφόρτωση
ελέγχονται τα επιστόμια θαλάσσης αντλιοστασίου και
τα κουβούσια των δεξαμενών, τα οποία πρέπει να είναι κλειστά. Το σύστημα α.α. θα πρέπει ήδη να έχει
τεθεί σε λειτουργία. Ο υποπλοίαρχος και οι αξιωματικοί καταστρώματος πρέπει να συμβουλεύονται τον
σχετικό Κατάλογο Ελέγχου για να μην ξεχάσουν καμιά διαδικασία. Τα ανάλογα επιστόμια των γραμμών
φορτίου και του αντλιοστασίου πρέπει να βρίσκονται
στη σωστή θέση. Το πλήρωμα που λαμβάνει μέρος
στην εκφόρτωση πρέπει να έχει εξοικειωθεί με το
σχέδιο εκφορτώσεως. Γίνεται επιθεώρηση των συνδέσεων γραμμών φορτίου πλοίου–ξηράς (ή πλοίουπλοίου) και του εξοπλισμού ασφαλείας.
Το σύστημα α.α. πρέπει να είναι σε λειτουργία και
το κύριο επιστόμιο ελέγχου στο κατάστρωμα ανοιχτό.
Οι δεξαμενές φορτίου και οι δεξαμενές συγκεντρώσεως καταλοίπων πρέπει να είναι αδρανοποιημένες.
Όλα τα ανοίγματα των δεξαμενών φορτίου που δεν
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εκφορτώνονται πρέπει να είναι κλειστά συμπεριλαμβανομένων και των επιστομίων εξαερισμού. Η εκφόρτωση αρχίζει μόλις είναι όλα έτοιμα, ελεγμένα
και διπλοτσεκαρισμένα στο πλοίο και στην ξηρά (ή
και στα δύο πλοία) και αφού δώσουν από την ξηρά
(ή το άλλο πλοίο) το σύνθημα ενάρξεως της εκφορτώσεως (ή μεταφορτώσεως). Η εκφόρτωση (ή μεταφόρτωση) αρχίζει από τον σταθμό ελέγχου φορτίου,
αρχικά με μια αντλία. Τον χειρισμό αναλαμβάνει ο
υποπλοίαρχος. Η τακτική είναι να τίθεται η αντλία σε
λειτουργία και μετά να ανοίγεται το επιστόμιο καταθλίψεως της αντλίας και κύριο επιστόμιο της γραμμής
του πλοίου στις κεντρικές λήψεις, ειδικά όταν στην
εκφόρτωση οι δεξαμενές ξηράς βρίσκονται σε ψηλότερο επίπεδο από το κατάστρωμα του πλοίου. Ο
έλεγχος συνεχίζεται στα πρώτα στάδια της εκφορτώσεως σε όλα τα σημεία, σύμφωνα με τον Κατάλογο
Ελέγχου. Θα πρέπει να έχει διαπιστωθεί πως εκφορτώνεται το σωστό φορτίο απ’ τη σωστή δεξαμενή και
αν όλα πάνε καλά και ο υποπλοίαρχος βεβαιωθεί ότι
το φορτίο πραγματικά εκφορτώνεται, τότε αυξάνεται
σταδιακά ο ρυθμός εκφορτώσεως μέχρι την επιτρεπόμενη από τους παραλήπτες πίεση (ή μέχρι αυτή
που έχει συμφωνηθεί με το άλλο πλοίο).
Αμέσως μόλις αρχίσει η εκφόρτωση θα πρέπει να
λαμβάνονται δείγματα από τις δεξαμενές, αλλά και
από τις κεντρικές λήψεις.
Ανάλογα με το σύστημα που διαθέτει το κάθε
πλοίο ακολουθείται και η τακτική της εκφορτώσεως,
όπως και η αποστράγγιση των δεξαμενών. Όταν στο
τέλος έχει μείνει λίγο φορτίο στις δεξαμενές, αρχίζει
η σταδιακή κράτηση των αντλιών, αφού παράλληλα
γίνεται προσπάθεια τροφοδοτήσεως κάθε αντλίας,
ώστε αυτή να κρατηθεί σε λειτουργία όσο το δυνατόν περισσότερο. Η τελευταία δεξαμενή θα πρέπει να
έχει αρκετό φορτίο προκειμένου να δουλεύει η κύρια
αντλία. Η αποστράγγιση των δεξαμενών γίνεται με
τις ίδιες αντλίες, που έχουν δική τους διάταξη ή με
ξεχωριστές αντλίες και γραμμές.
Μετά το πέρας της εκφορτώσεως όλες οι γραμμές αποστραγγίζονται και όλα τα επιστόμια των δεξαμενών συγκεντρώσεως καταλοίπων κλείνονται.
Οι γραμμές πρέπει να αποστραγγίζονται, γιατί η περιεκτικότητα του συστήματος σωληνώσεων φορτίου
αποτελεί το 0,15% της ολικής μεταφορικής ικανότητας του πλοίου. Υπάρχει ειδικός μηχανισμός γι’ αυτόν τον σκοπό. Καλή αποστράγγιση μπορεί να γίνει
μόνο αν η διαγωγή του πλοίου είναι η κατάλληλη με
την πρύμη. Επίσης πρέπει να καθαριστούν οι μάνι-
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κες ή οι μεταλλικοί βραχίονες πριν την αποσύνδεσή
τους με πίεση αέρα ή α.α. προς τη στεριά λαμβάνοντας ορισμένα μέτρα προς αποφυγή στατικού ηλεκτρισμού1 ή ζημιών.
Μετά την εκφόρτωση (ή τη μεταφόρτωση) πραγματοποιείται η επιθεώρηση των δεξαμενών από
τον υποπλοίαρχο μαζί με τον επιθεωρητή των παραληπτών (ή τον υποπλοίαρχο του άλλου πλοίου)
για να βεβαιωθεί ότι οι δεξαμενές είναι πραγματικά
άδειες και υπογράφεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό
(Dry tank certificate ή Tank inspection report after
discharging). O ερματισμός μπορεί να έχει αρχίσει
και νωρίτερα (πριν το τέλος της εκφορτώσεως) και
το πλοίο ετοιμάζεται παράλληλα προς απόπλου (όλα
τα επιστόμια πρέπει να είναι κλειστά, οι τυφλές φλάντζες να είναι στις κεντρικές λήψεις, και ο φορητός
εξοπλισμός αντιμετωπίσεως για έκτακτες καταστάσεις πυρκαγιάς και ρυπάνσεως που είχε τοποθετηθεί στις κεντρικές λήψεις να έχει απομακρυνθεί). Το
φορτίο που θα παραμείνει στις δεξαμενές και δεν
μπορεί να εκφορτωθεί θα πρέπει επίσης να ελέγχεται, να λαμβάνονται δείγματα και να καταγράφεται
ως μη-αντλήσιμο.
Ερματισμός (σαβούρωμα) (ballasting). Ο ερματισμός σε όλα τα πλοία είναι απαραίτητος, κυρίως
για να μην καταπονείται το πλοίο στο ταξίδι και για
να βρίσκεται όλη η προπέλα ή και όλο το πηδάλιο,
αν είναι δυνατόν, μέσα στο νερό. Αυτό συμβαίνει για
να εξασφαλιστεί ο καλός χειρισμός του πλοίου στις
μανούβρες, και να μπορεί το πλοίο να αναπτύσσει
τη σωστή ταχύτητα, η οποία εξαρτάται απ’ το σωστό
βύθισμα και τη σωστή διαγωγή του. Όταν κάποια
Αρχή δώσει οδηγίες για το βύθισμα, τότε ο πλοίαρχος είναι υποχρεωμένος να τις ακολουθήσει.
Το έρμα, όπως στις δεξαμενές και στα κατακλύσιμα κύτη των φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου,
έτσι και στα Δ/Ξ πρέπει να γεμίζει τις δεξαμενές για
να αποφευχθεί το «sloshing», που προξενεί ζημιές,
και ελεύθερες επιφάνειες οι οποίες έχουν άμεσες
επιπτώσεις στην ευστάθεια. Γενικά η ποσότητα του
θαλασσέρματος εξαρτάται από το πλοίο και τις οδηγίες που δίνει ο ναυπηγός. Στο βιβλίο Ευστάθεια – Κοπώσεις δίδονται πληροφορίες σχετικά με το έρμα και
αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό
ερματισμού. Συγκέντρωση έρματος στη μέση του
πλοίου ή στα άκρα, πρέπει να αποφεύγεται. Όλα τα
1

μέτρα ασφαλείας πρέπει να τηρούνται σχολαστικά
κατά τη διάρκεια ερματισμού (και αφερματισμού)
όταν οι δεξαμενές δεν είναι ελεύθερες αερίων. Στην
περίπτωση που για κάποιο σοβαρό λόγο γίνεται
υποχρεωτικά παρέκκλιση από το υποδεικνυόμενο
σχέδιο ερματισμού, θα πρέπει να έχει υπολογιστεί η
κατάσταση των κοπώσεων με το ανάλογο πρόγραμμα στον Η/Υ του πλοίου.
Τα πλοία που διαθέτουν SBTs διαθέτουν και ξεχωριστές αντλίες έρματος και έχουν πάντα καθαρό
θαλάσσερμα, συνεπώς ο ερματισμός μπορεί να αρχίσει πριν τελειώσει η εκφόρτωση.
Υπάρχουν ακόμα πλοία που διαθέτουν CBTs. Οι
δεξαμενές αυτές παλαιότερα ήταν δεξαμενές φορτίου
και τώρα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για έρμα.
Οι αντίστοιχες όμως σωληνώσεις παραμένουν στην
εξυπηρέτηση του συστήματος φορτοεκφορτώσεως,
γι’ αυτό και απαιτείται προσεκτικός καθαρισμός τους
πριν από τον ερματισμό και συνεχής έλεγχος. Θα
πρέπει να εκφορτωθεί όλο το φορτίο πριν τον ερματισμό των CBTs.
Συνήθως ο ερματισμός γίνεται κατά τη διάρκεια
της εκφορτώσεως και πριν την αναχώρηση του πλοίου από τον προβλήτα, γιατί βοηθάει και την απόδοση
του πλοίου στους χειρισμούς απόπλου. Αν όμως δεν
προλάβει, πρέπει το πλοίο να αγκυροβολήσει μέχρι
να τελειώσει ο ερματισμός. Αν κατά τη διάρκεια του
πλου υπάρξει ανάγκη επιπρόσθετου καθαρισμού
των δεξαμενών φορτίου για να τοποθετηθεί καθαρό
έρμα, σε περίπτωση μεγάλης κακοκαιρίας, τότε θα
γίνει καθαρισμός και με νερό.
Όλες οι ενέργειες ερματισμού θα πρέπει να καταγράφονται στο Βιβλίο Καταγραφής Διαχειρίσεως
Έρματος (Ballast Management Record Book).
Εφαρμογή αδρανοποιήσεως για τους χειρισμούς στις δεξαμενές (inerting). Η αδρανοποίηση
των δεξαμενών φορτίου εφαρμόζεται:
α) Στις κενές δεξαμενές. Οι δεξαμενές όταν
είναι κενές αδρανοποιούνται με κλειστά τα εξαεριστικά, ώστε να μειωθεί το ποσοστό του οξυγόνου
(Ο2) στο 8% κ.ο. (στα crude carriers) και να αποφευχθούν ατυχήματα.
β) Στη φόρτωση ή κατά τον ερματισμό: Στη
φόρτωση το απομονωτικό επιστόμιο στο κατάστρωμα κλείνεται και η εγκατάσταση α.α. σταματά να λειτουργεί, εκτός και αν πραγματοποιείται ταυτόχρονα

 τατικός ηλεκτρισμός ονομάζεται το ηλεκτρικό φορτίο (θετικό ή αρνητικό) που περιέχεται σ’ ένα αντικείμενο. Ο αέρας και οι φυΣ
σαλίδες του μείγματος αέρα στο υγρό μπορούν να δημιουργήσουν στατικό ηλεκτρισμό.
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εκφόρτωση, οπότε θα παρακολουθείται η πίεση. Όλα
τα ανοίγματα προς τις δεξαμενές θα είναι κλειστά,
εκτός από το κεντρικό εξαεριστικό mast riser ή από
τις ισοδύναμες διατάξεις εξαεριστικών. Πριν αρχίσει
η φόρτωση, οι σήτες θα πρέπει να επιθεωρούνται
και τα επιστόμια που απομονώνουν τις δεξαμενές
από την κύρια γραμμή καταστρώματος του α.α. θα
πρέπει να είναι ανοικτά.
γ) Στην έμφορτη κατάσταση: Στο έμφορτο ταξίδι οι κενοί χώροι των δεξαμενών φορτίου (πάνω
από το φορτίο) αδρανοποιούνται, διακόπτεται η λειτουργία του συστήματος και κλείνεται και το κύριο
απομονωτικό επιστόμιο. Παρακολουθείται συνεχώς η
πίεση, που πρέπει να είναι θετική τουλάχιστον 100 mm
water gauge1, γιατί αν πέσει, θα έχει ως αποτέλεσμα
να εισέλθει ατμοσφαιρικός αέρας απ’ τα μηχανικά
επιστόμια πιέσεως/κενού (ανακουφιστικά επιστόμια
πιέσεως/κενού)2. Παρακολουθείται επίσης και το ποσοστό οξυγόνου του α.α. (5% ή λιγότερο σε όγκο) και
αν χρειαστεί τίθεται σε λειτουργία το σύστημα α.α..
δ) Στην εκφόρτωση φορτίου ή έρματος: Με
την άφιξη στο λιμάνι εκφορτώσεως το σύστημα τίθεται και διατηρείται σε λειτουργία με σταθερή παροχή
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκφορτώσεως. Όσο ελαττώνεται το φορτίο στις δεξαμενές, ο χώρος συμπληρώνεται με α.α.. Ο ρυθμός εκφορτώσεως θα πρέπει
να διατηρείται μέσα στις δυνατότητες του συστήματος
α.α.. Σ’ όλη τη διάρκεια της εκφορτώσεως πρέπει να

παρακολουθείται η πίεση και η περιεκτικότητα του
οξυγόνου του α.α., και
ε) Κατά τη διάρκεια πλύσεως των δεξαμενών
με αργό πετρέλαιο COW: Πριν αρχίσει το πλύσιμο με αργό πετρέλαιο οι δεξαμενές πρέπει να είναι
αδρανοποιημένες, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος από
φωτιά και έκρηξη, διότι στη δεξαμενή υπάρχει εύφλεκτη ατμόσφαιρα και πιθανόν να δημιουργηθούν
μεγάλες ηλεκτροστατικές φορτίσεις και σπινθήρας.
Επομένως, πριν την πλύση των δεξαμενών θα πρέπει να ληφθούν μετρήσεις περιεκτικότητας οξυγόνου
στην αδρανοποιημένη ατμόσφαιρα σε διαφορετικά
επίπεδα. Αν το οξυγόνο περάσει το 8% κ.ο. ή η πίεση
της ατμόσφαιρας παύσει να είναι θετική, το πλύσιμο
θα σταματήσει μέχρι να αποκατασταθούν οι απαιτούμενες συνθήκες.
10.3 Π
 ροϋπολογισμός ποσότητας σε βάρος
φορτίου σε ολική φόρτωση.
Η ποσότητα του φορτίου που θα φορτώσει το
πλοίο εξαρτάται από το ναυλοσύμφωνο. Υπάρχουν
περιπτώσεις που δίδεται η ποσότητα του φορτίου
σε m3, άλλες σε βαρέλια π.χ. U.S. Bbls3 Net (Net
Bbls στους 60oF), που ουσιαστικά είναι «βάρος» και
μπορεί να μετατραπεί αμέσως σε μετρικούς τόνους.
Άλλες φορές δίδεται το βάρος σε μετρικούς τόνους
ακριβώς ή οι οδηγίες αναφέρουν πως θα μπορούσε

1

 χετική πίεση 100 mm WG: Τα μανόμετρα δίνουν ενδείξεις γνωστές ως «σχετική πίεση» (gauge pressure), οι οποίες είναι η
Σ
διαφορά μεταξύ της πραγματικής τιμής πιέσεως και της πιέσεως του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται. Η απόλυτη τιμή της πιέσεως
των αερίων προκύπτει με την άθροιση σχετικής και βαρομετρικής πιέσεως, δηλαδή Απόλυτη πίεση = Σχετική πίεση + Ατμοσφαιρική πίεση. Στην πραγματικότητα πουθενά δεν υπάρχει απόλυτο κενό. Ως κενό στην προκειμένη περίπτωση χαρακτηρίζεται
οποιαδήποτε περιοχή εντός της οποίας η απόλυτη πίεση ενός μείγματος αερίου είναι μικρότερη της ατμοσφαιρικής πιέσεως.
Η σχετική πίεση σε «mm Water Gauge (WG)» (σύστημα SI) μετρείται με ειδικό όργανο στήλης νερού. Η μονάδα πιέσεως 1 mm
WG (standard pressure gauge) είναι ίση με περίπου 10 Pa ή με 0,000097 bar. Με μια σχετική πίεση 100 mm WG (= 1.000 Pa
ή 0,01 bar) δεν υπάρχει πρόβλημα στη δεξαμενή. Όταν μετά τη μονάδα πιέσεως ακολουθεί g (π.χ. 59 mbarg), σημαίνει πίεση από
μετρητικό όργανο, δηλαδή σχετική πίεση.
Ατμοσφαιρική ή Βαρομετρική πίεση είναι η πίεση που εξασκείται σε κάθε αντικείμενο που βρίσκεται μέσα σε ατμοσφαιρικό αέρα,
η οποία στην επιφάνεια της θάλασσας σε κανονικές συνθήκες έχει συνηθέστερη τιμή 1,033 at (1 at ή kgf/cm2, τεχνική μονάδα). 1,033
at =101325 Pa (Ν/m2)=1,01325 bar = 14.696 PSI = 1 atm.
2
Αν η σχετική πίεση δεν παρακολουθείται ώστε να αντιμετωπιστεί με είσοδο α.α. θα ηχήσει το low pressure alarm, επειδή η απόλυτη
πίεση τείνει να γίνει μικρότερη της ατμοσφαιρικής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί στη δεξαμενή «κενό» δηλ. υποπίεση. Σ’ αυτήν την
περίπτωση αν η «ανακουφιστική βαλβίδα κενού» (μηχανικό επιστόμιο κενού) λειτουργεί σωστά, θα ανοίξει και θα εισέλθει στη δεξαμενή ατμοσφαιρικός αέρας, ο οποίος θα αντισταθμίσει μεν την πίεση της ατμόσφαιρας της δεξαμενής για να μην παραμορφωθούν τα
τοιχώματά της και γίνει αιτία πυρκαγιάς, εκρήξεως ή/και ρυπάνσεως, αλλά η είσοδος του ατμοσφαιρικού αέρα θα αυξήσει το οξυγόνο
της αδρανοποιημένης δεξαμενής και το μείγμα θα εισέλθει εντός του εύρους ευφλεκτότητας.
3
U.S. Barrel (bbl): Είναι μονάδα όγκου, η οποία χρησιμοποιείται στα Δ/Ξ γιατί διευκολύνει τους υπολογισμούς. Το βαρέλι στη
βιομηχανία των πετρελαιοειδών είναι ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη West Virginia τo 1866 και βασίζεται στα
ξύλινα βαρέλια με τα οποία μετέφεραν το πετρέλαιο, χωρητικότητας 42 γαλονιών ΗΠΑ ή 970,0 in2 ή 35 imperial gallons ή 158,9873 ltr.
Ήταν μια συμφωνία που όριζε ότι ο παραγωγός θα δίνει στον αγοραστή 2 γαλόνια επί πλέον για κάθε 40 γαλόνια λόγω πιθανών
διαρροών και εξατμίσεως. Σήμερα το πιο συνηθισμένο μέγεθος για τη μεταφορά σε βαρέλια είναι 55 γαλόνια (drum size), αλλά
ακόμα και σήμερα είναι κοινή πρακτική να προσδιορίζεται η παραγωγή των πηγαδιών στη μονάδα: βαρέλι (bbl) των 42 γαλονιών.
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να φορτώσει 5% ή 10% moloo (more or less owners
option), στην ευχέρεια των πλοιοκτητών. Είναι επίσης πιθανόν να υπάρχει περιορισμός βυθίσματος στο
λιμάνι φορτώσεως ή εκφορτώσεως. Σε άλλες οδηγίες των ναυλωτών το πλοίο θα πρέπει να φορτώσει μέχρι τη γραμμή φορτώσεως (προϋπολογισμός
ποσότητας φορτίου σε ολική φόρτωση). Μπορεί
επίσης το πλοίο να φορτώσει πλήρες φορτίο (ολική
φόρτωση) στο μέγιστο δυνατό της χωρητικότητας
των δεξαμενών (maximum permissible full load).
Στην περίπτωση αυτή εκείνο που θα προσδιορίσει
την ποσότητα του φορτίου θα είναι η χωρητικότητα
των δεξαμενών του πλοίου, αν το βύθισμα θα συμφωνεί με τη ζώνη φορτώσεως και εδώ θα ισχύει ένα
ποσοστό 5% moloo. Για έναν ολοκληρωμένο προϋπολογισμό φορτώσεως θα πρέπει να είναι γνωστά τα
εξής: Οι ζώνες φορτώσεως, το μέγιστο επιτρεπόμενο
βύθισμα, οι περιορισμοί βυθισμάτων λιμένων αναχωρήσεως και αφίξεως και διώρυγας (αν υπάρχει),
η χωρητικότητα δεξαμενών, το API ή πυκνότητα του
φορτίου και η θερμοκρασία φορτώσεως του φορτίου. Αν η ποσότητα του φορτίου δεν είναι γνωστή, θα
πρέπει να υπολογιστεί (προϋπολογισμός ποσότητας
φορτίου σε ολική φόρτωση) και ταυτόχρονα να υπολογιστούν οι κοπώσεις και η ευστάθεια του πλοίου.
Σήμερα που ισχύει το μετρικό σύστημα (SI) οι πίνακες των πλοίων είναι σε m3 και τα βυθίσματα σε m.
Ακόμα και στην Αγγλία χρησιμοποιούν πλέον από το
1970 το μετρικό σύστημα μονάδων, ενώ στην Αμερική κυριαρχεί ακόμα το «αγγλικό». O προϋπολογισμός
της ποσότητας του φορτίου (ωφέλιμο φορτίο σε βάρος ή απλώς φορτίο ή net DW ή cargo deadweight to
load) σε ολική φόρτωση γίνεται όπως στην άσκηση
4 της παραγράφου 8.4 (σελ. 274). Για οικονομία χώρου δεν γίνεται ξεχωριστός υπολογισμός.
Συνεπώς ισχύει ο υπολογισμός της παραγράφου
8.4, με τον οποίο βρέθηκε πως το φορτίο που πρόκειται να φορτώσει το πλοίο είναι 25.000 ΜΤ, που
στην άσκηση 4 είναι ένα ενδιάμεσο αργό με οΑΡΙ 30,
το οποίο θα φορτωθεί στους 90ο F.
10.4 Π
 ροϋπολογισμός όγκου παραληφθησόμενου φορτίου.
calibration tables, capacΟι ογκομετρικοί πίνακες (��������������������������
ity tables) των δεξαμενών στα πλοία χρησιμοποιούν
μονάδες όγκου συνήθως βαρέλια ή κυβικά πόδια ή
κυβικά μέτρα κ.λπ.. Συνεπώς είναι απαραίτητο στον
προϋπολογισμό του παραληφθησόμενου φορτίου να
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μετατραπεί το βάρος του φορτίου που πρόκειται να
φορτωθεί σε όγκο που θα καταλάβει το φορτίο και
αυτός να αντιστοιχεί στη θερμοκρασία παραλαβής.
Ας υποτεθεί ότι έχει υπολογιστεί πως το πλοίο
πρόκειται να παραλάβει φορτίο 25.000 Μ/Τ. Μετά
από την εύρεση του βάρους του φορτίου που θα φορτωθεί, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να
μετατραπεί το βάρος του φορτίου (οι 25.000 ΜΤ)
σε χωρητικότητα (όγκο), ώστε να κατανεμηθεί στις
δεξαμενές φορτίου λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη τις
κοπώσεις. Στην περίπτωση των πετρελαιοειδών, η
χωρητικότητα που έχει επικρατήσει είναι τα αμερικάνικα βαρέλια (U.S. Barrels).
Αν στον υπολογισμό χρησιμοποιηθεί Η/Υ, το
βάρος μετατρέπεται αυτόματα σε όλες τις μονάδες
χωρητικότητας. Οι Η/Υ και τα σχετικά προγράμματα
διευκολύνουν πάρα πολύ. Αν όμως ο υπολογισμός
γινόταν χωρίς Η/Υ, για να μετατραπούν οι μετρικοί
τόνοι σε αμερικάνικα βαρέλια στους 60ο F, θα έπρεπε να πολλαπλασιαστούν με τον συντελεστή που δίνει ο πίνακας 13 (βλ. Παράρτημα 3, πίν. 7).
Αν το βάρος ήταν σε αγγλικούς τόνους, η μετατροπή σε βαρέλια Net Bbls στους 60οF θα γινόταν με τη
βοήθεια του πίνακα 11 (βλ. Παράρτημα 3, πίν. 8).
Η χωρητικότητα (όγκος) του παραληφθησόμενου
φορτίου από Net Bbls σε Gross Bbls των 90ο F βρίσκεται αν τα Net Bbls διαιρεθούν με τον συντελεστή
διορθώσεως όγκου VCF στους 60ο F ή συντελεστή
θερμικής διαστολής, όπως συνηθίζεται να λέγεται,
ο οποίος βρίσκεται από τους πίνακες ASTM 6Α ή
περιλαμβάνεται σε CD-ROM. Ο κατάλληλος VCF
βρίσκεται από τους ανάλογους πίνακες. Για τα κυβικά μέτρα λαμβάνεται ο VCF στους 15ο C από τον
πίνακα 54Β του ASTM 54Β.
Ο υπολογισμός της χωρητικότητας μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Η συνηθέστερη μέθοδος
υπολογισμού που ακολουθείται είναι η μέθοδος με
τον συντελεστή διορθώσεως όγκου στους 60 ο F
(Volume Correction Factor – VCF):
α) Από τους σχετικούς πίνακες π.χ. ASTM 6A
για ΑΡΙo 30,0 και θερμοκρασία φορτίου 90οF λαμβάνεται ο συντελεστής VCF 0,9866.
β) Αρχικά μετατρέπεται η ποσότητα του φορτίου
που πρόκειται να φορτωθεί (25.000 ΜΤ) σε Nett
Barrels (όγκος φορτίου σε βαρέλια ΗΠΑ στους
60οF – Gross Standard Volume – GSV) διαιρώντας
με ΜΤ/Bbl:
ήτοι 25.000 MT: 0,13899 ΜΤ/Bbl = 179.869,05
Net Bbl στους 60ο F.
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ή πολλαπλασιάζοντας με το Bbl/MT
ήτοι 25.000 MT × 7,1947622 = 179.869,05 Net
Bbl στους 60ο F.
γ) Στη συνέχεια διαιρώντας το GSV1 (Net Bbl)
με τον συντελεστή VCF στη θερμοκρασία που θα
παραληφθεί το φορτίο (δηλ. στους 90ο F) θα βρεθεί ο πραγματικός όγκος σε βαρέλια (Gross Barrels,
Gross Observed Volume – GOV)2, που θα καταλάβει το φορτίο στις δεξαμενές φορτίου που περιέχουν
OBQ/ROB (βλ. παράγρ. 10.8, σελ. 312).
ήτοι: 179.869,05 : 0,9866 = 182.312,03 Gross
Bbls στους 90° F.
δ) Αφού πλέον είναι γνωστός ο συνολικός όγκος
που θα καταλάβει το φορτίο σε βαρέλια στη θερμοκρασία φορτώσεως, γίνεται η κατανομή του φορτίου
στις δεξαμενές κατά «ullage», όγκο (σε m3, G. Bbls,
N. Bbls) και βάρος (σε MT) και για πλήρωση δεξαμενών όχι μόνο για 100% (full) στην πραγματικότητα 98,5% αλλά και για 25%, 50% και 75%.
ε) Με το βάρος του πλήρους φορτίου (98,5%) σε
κάθε δεξαμενή προϋπολογίζονται τα βυθίσματα με
τον γνωστό υπολογισμό των ροπών και συγχρόνως
τον υπολογισμό των κοπώσεων και της ευστάθειας.
Αν τα βυθίσματα δεν είναι τα επιθυμητά, τότε γίνεται κάποια αλλαγή στον προϋπολογισμό μεταφέροντας την ανάλογη ποσότητα από μία δεξαμενή
σε άλλη που έχει επιλεγεί, έτσι ώστε με τις ποσότητες
που θα φορτωθούν σε κάθε δεξαμενή συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας (αυτής που θα κομπλετάρει), να επιτευχθούν με το πέρας της φορτώσεως
τα επιθυμητά βυθίσματα και η διαγωγή. Με τον Η/Υ
ο προϋπολογισμός βυθισμάτων, κοπώσεων και ευστάθειας γίνεται εύκολα και γρήγορα.
10.5 Μέθοδος μετατροπής όγκου – Επίλυση.
Η μέθοδος μετατροπής όγκου [δηλ. με τον
�������
θερμικό συντελεστή διαστολής υγρών (expansion coefficient ή coefficient of expansion)] ����
αναφέρεται στο αγγλικό σύστημα. Ο τρόπος αυτός δεν
χρησιμοποιείται συχνά, αφού έχει επικρατήσει η
Volμέθοδος με τον συντελεστή διορθώσεως όγκου (����
ume Correction Factor – VCF)3.
Παράδειγμα: Να βρεθεί η ποσότητα σε US Bbls

και σε κυβικά πόδια φορτίου βάρους 25.000 L/Tons,
για μέσο προς ελαφρύ αργό με °API 39 στους 60° F
και για θερμοκρασία παραλαβής 90° F με σκοπό να
κατανεμηθεί στις δεξαμενές φορτίου.
Λυση.
Το πρώτο βήμα είναι η μετατροπή του φορτίου
από βάρος 25.000 L/Tons σε όγκο στους 60° F. Στη
συνέχεια αυτός ο όγκος που θα καταλάβει το φορτίο
πρέπει να μετατραπεί στη θερμοκρασία φορτώσεως
(90° F), όπου και θα είναι μεγαλύτερος.
α) Με το ΑΡΙ από τον σχετικό πίνακα ASTM-ΙΡ
βρίσκονται τα βαρέλια US Bbls ανά L/Ton στους
60° F (7,718) και τα 43,33 cu.ft. /LTon (κυβικός συντελεστής).
Σε άλλο πίνακα του ASTM-ΙΡ βρίσκεται ο θερμικός συντελεστής διαστολής, δηλαδή ο συντελεστής
μετατροπής όγκου για θερμοκρασία 90° F (0,9860).
β) Πολλαπλασιάζοντας τους τόνους φορτίου
25.000 L/Tons με τα βαρέλια ανά τόνο στη θερμοκρασία των 60° F θα βρούμε τα βαρέλια στη θερμοκρασία των 60° F.
ήτοι 25.000 L/Ton x 7,718 = 192.950 Bbls στους
60oF.
γ) Διαιρώντας τα βαρέλια (60oF) με τον συντελεστής μετατροπής όγκου για θερμοκρασία 90oF θα
βρεθούν τα βαρέλια στη θερμοκρασία παραλαβής
του φορτίου 90οF, ήτοι 192.950 : 0,9860 = 195.689,7
US Bbls στους 90° F, και US Bbls x 5,6145 = Cub.
ft. ή 195,689,7 × 5,6145 = 1.098.699,8 cu.ft. στους
90° F,
ή
α) Πολλαπλασιάζοντας τους τόνους φορτίου π.χ.
25.000 LTons με τον κυβικό συντελεστή βρίσκεται ο
όγκος που θα καταλάβει το φορτίο σε κυβικά πόδια
(cu.ft..) στους 60oF.
ήτοι 25.000 LTon × 43,33 = 1.083.250 cu.ft.
στους 60° F, και
β) Διαιρώντας τα με τον θερμικό συντελεστή διαστολής 0,9860 θα βρεθεί ο όγκος σε κυβικά πόδια
που θα χρειαστούν οι 25.000 LTon στους 90oF.
ήτοι 1.083.250 : 0,9860 = 1.098.631 cu.ft. στους
90oF.
Ή χρησιμοποιώντας τον συντελεστή όγκου (����
Volume-Coefficient – Vc) ως εξής:

1

 ross Standard Volume – GSV ονομάζεται το σύνολο του όγκου φορτίου, τα ιζήματα και το νερό εκτός του ελεύθερου νερού,
G
διορθωμένο με τον ανάλογο συντελεστή θερμοκρασίας (θερμικός συντελεστής διαστολής) (volume correction factor) για τη θερμοκρασία που μετρήθηκε και το ΑΡΙ, σε μια σταθερή θερμοκρασία (standard temperature 60°).
2
Με τον Η/Υ η ποσότητα αυτή βρίσκεται αυτόματα.
3
Το VCF για τον υπολογισμό του GSV στη δεξαμενή ξηράς αναφέρεται ως CTL (Calculation of Temperature on the Liquid density).
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α) Με oΑΡΙ 39 από τους σχετικούς πίνακες ASTMΙΡ βρίσκεται ο συντελεστής όγκου (π.χ. 0,00047).
β) Πολλαπλασιάζοντας τον συντελεστή όγκου με
τη διαφορά θερμοκρασιών (60οF – 90oF = 30) βρίσκεται ένας νέος συντελεστής, ο οποίος αν πολλαπλασιαστεί με τον όγκο του φορτίου στους 60οF θα
βρεθεί ο όγκος που αντιπροσωπεύει τη συνολική διαστολή του φορτίου, ήτοι 30 × 0,00047 = 0,0141 και
1.083.250 × 0,0141 = 15.274 cu.ft..
γ) Αν τα συνολικά κυβικά διαστολής του όγκου
για τους βαθμούς διαφοράς των θερμοκρασιών (30o)
προστεθούν στον όγκο του φορτίου στους 60ο F, θα
βρεθεί ο όγκος σε κυβικά που θα χρειαστεί να καταλάβει το φορτίο στη θερμοκρασία που θα έχει το φορτίο στη φόρτωση, δηλαδή στους 90o F, ήτοι 1.083.250
+ 15.274 = 1.098.524 cu.ft. στους 90οF.
Κατά συνέπεια το φορτίο θα κατανεμηθεί στις
δεξαμενές φορτίου, και το ullage θα πρέπει να υπολογιστεί σύμφωνα με τον όγκο της υψηλότερης θερμοκρασίας. (Αν όμως το φορτίο θερμανθεί κατά τη
διάρκεια του ταξιδίου, ο όγκος που θα ληφθεί υπόψη
θα πρέπει να είναι της υψηλότερης θερμοκρασίας που
δίδεται στις πληροφορίες θερμάνσεως του φορτίου).
10.6 Μ
 έθοδος μετατροπής ειδικού βάρους –
Επίλυση.
Η μέθοδος για την εύρεση του ειδικού βάρους
ώστε να βρεθεί ο όγκος του φορτίου υπολογίζεται με
τον συντελεστή μετατροπής του ειδικού βάρους.
Παράδειγμα: Να βρεθεί η ποσότητα σε US Bbls
και σε κυβικά πόδια φορτίου βάρους 25.000 L/Tons,
μέσο προς ελαφρύ αργό με oAPI 39 στους 60oF για
θερμοκρασία παραλαβής του φορτίου 90oF.
Λυση.
α) Με oΑΡΙ 39 και τους σχετικούς πίνακες ASTMΙΡ υπολογίζονται το εδικό βάρος στους 60oF (0,8299)
και ο συντελεστής μετατροπής ειδικού βάρους (π.χ.
0,00038) ανά 1oF.
Με μία αύξηση στη θερμοκρασία το βάρος σε
κάθε μονάδα όγκου θα μειώνεται, αλλά και το ειδικό βάρος θα μειώνεται όσο ο όγκος θα αυξάνεται (ο
συντελεστής μετατροπής ε. β. εξαρτάται από το είδος
του πετρελαίου, δηλαδή από την τιμή της πυκνότητας
και τη θερμοκρασία αν είναι Κελσίου ή Φαρενάιτ.
1

Ανά βαθμό ο συντελεστής ειδικού βάρους είναι διαφορετικός για οC και για οF).
Η διαφορά θερμοκρασιών του φορτίου 90o
–60oείναι 30o.
Αν επομένως πολλαπλασιαστεί η διαφορά θερμοκρασιών (30o) επί τον συντελεστή ε. β., θα αλλάξει
το ε. β. και αν αυτή η αλλαγή του ε. β. αφαιρεθεί από
το ειδικό βάρος, θα βρεθεί το νέο διορθωμένο ειδικό
βάρος για τη θερμοκρασία του φορτίου στη φόρτωση (90oF), ήτοι 30o × 0,00038 = 0,0114 (διόρθωση
ειδικού βάρους) και 0,8299 – 0,0114 = 0,8185 ε. β.
στους 90oF.
Αυτό συμβαίνει διότι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του φορτίου στις δεξαμενές, αυξάνεται ο όγκος
του φορτίου, ενώ το ειδικό βάρος μειώνεται. Το συνολικό βάρος του φορτίου δεν θα αλλάζει σε καμία
αλλαγή του ειδικού βάρους ή της πυκνότητας, εκτός
βεβαίως από την εξάτμιση του φορτίου.
β) Με το νέο ειδικό βάρος (0,8185 στους 90oF)
από τον σχετικό πίνακα ASTM-ΙΡ βρίσκεται ο κυβικός συντελεστής (τα κυβικά ανά τόνο φορτίου στους
90oF) (43,93) και τα US Bbls ανά L/Ton στους 90oF
(7,824). Αν πολλαπλασιαστούν αντίστοιχα με το
βάρος του φορτίου, θα βρεθεί ο όγκος που θα καταλάβει το φορτίο σε κυβικά πόδια και σε US Bbls
στη θερμοκρασία του φορτίου στην φόρτωση (στους
90oF),
ήτοι 25.000 × 7,824 = 195.600 US Bbls στους
90oF .
ή 25.000 × 43,94 = 1.098.500 cu.ft. στους 90o F.
10.7 Μετατροπές σε άλλες μονάδες όγκου.
Ο όγκος ενός σώματος ή μίας ουσίας σχεδόν πάντα υπολογίζεται έμμεσα1, γι’ αυτό και η μέτρηση της
πυκνότητας γίνεται έμμεσα.
Ο όγκος των υγρών μπορεί να βρεθεί στατικά,
αν το υγρό διοχετευθεί σ’ έναν χώρο, του οποίου ο
γεωμετρικός όγκος είναι γνωστός. Αν το υγρό διοχετευθεί σε μία δεξαμενή ογκομετρημένη σε κυβικά
μέτρα ή κυβικά πόδια, θα διαπιστωθεί ο όγκος του
από τους πίνακες της συγκεκριμένης ογκομετρημένης δεξαμενής. Για να βρεθεί το βάρος του φορτίου στο περιβάλλον (weight–W in air) χρειάζεται ο
όγκος, η πυκνότητα και η θερμοκρασία του φορτίου.
Ο τύπος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί γι’ αυτόν τον

 πειδή δεν μπορούμε να υπολογίσομε τον όγκο ενός υγρού απ’ ευθείας, το βάζομε μέσα σε μια δεξαμενή της οποίας γνωρίζομε τον
Ε
γεωμετρικό όγκο και έτσι βρίσκομε έμμεσα τον όγκο του υγρού.
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σκοπό είναι: W = V × ρ. Η πυκνότητα (Density – D ή
d ή ρ) του υγρού και η θερμοκρασία βρίσκονται με
αισθητήρες μετρήσεως και μεταδόσεως πυκνότητας,
liquid density transducκαι θερμοκρασίας υγρών (������������������������
er) ή με ψηφιακό μετρητή πυκνότητας (digital density
meter) ή με υδρόμετρο, το οποίο στηρίζεται στην
αρχή του Αρχιμήδη και θερμόμετρο. Οι μονάδες
όγκου ορίζονται με:
α) Το κυβικό πόδι που είναι ο όγκος του κύβου, ο
οποίος έχει πλευρές μήκους ενός ποδιού.
β) Το κυβικό μέτρο που είναι ο όγκος του κύβου,
ο οποίος έχει πλευρές μήκους ενός μέτρου.
γ) Το U.K. Gallon που είναι ο όγκος που καταλαμβάνουν 10 pounds βάρους αποσταγμένου νερού
ζυγισμένοι σε ειδικές συνθήκες.
δ) Το U.S. gallon που καταλαμβάνει όγκο 231
κυβικές ίντσες.
ε) Το λίτρο, η μονάδα όγκου του μετρικού συστήματος, που είναι ίσο με 0,001 κυβικά μέτρα. Ένας
κύβος που οι ακμές του είναι 10 cm έχει όγκο ένα
λίτρο. Τον όγκο ενός λίτρου καταλαμβάνει η μάζα
ενός κιλού νερού σε ειδικές συνθήκες θερμοκρασίας και πιέσεως (Conf�rence G�n�rale des Poids et
Mesures – CGPM 1901).
Στην περίπτωση των πετρελαιοειδών τα κυβικά
πόδια που είναι μία απ’ τις μονάδες όγκου του Βρετανικού συστήματος ή οι μετρικοί τόνοι που είναι μία
από τις μονάδες όγκου του Μετρικού συστήματος,
αποδεκτές από το σύστημα (SI) το οποίο χρησιμοποιεί μόνο τη μάζα, το μήκος και τον χρόνο (MassLength-Time system – MLS), μετατρέπονται σε αμερικάνικα βαρέλια. Συνεπώς οι άλλες μονάδες όγκου,
στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος αυτή, είναι τα
αμερικάνικα βαρέλια (βαρέλια ΗΠΑ) που είναι για
τις ΗΠΑ μονάδα όγκου πετρελαιοειδών.
Μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για
την εύρεση της ποσότητας του φορτίου στις δεξαμενές των τερματικών σταθμών βασίζεται στη μέτρηση
του όγκου τους με τη στάθμη και τη θερμοκρασία του
φορτίου. Ο ενδείκτης των «soundings» είναι ρυθμισμένος στη μικρότερη τιμή της μονάδας. Κάποια
άλλη μέθοδος βασίζεται στη μέτρηση της μάζας με
υδραυλική πίεση στη στήλη του υγρού.
Στα πλοία, η εύρεση της ποσότητας του φορτίου
βασίζεται κυρίως στη μέτρηση του όγκου των δεξαμενών, όπου με τα ullages και μέσω των πινάκων
υπολογίζεται η χωρητικότητα (όγκο) που κατέλαβε
το φορτίο στην αντίστοιχη δεξαμενή σε κυβικά μέτρα
και σε U.S. Barrels στη θερμοκρασία του φορτίου
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για τη στιγμή της μετρήσεως. Με τη θερμοκρασία του
φορτίου και το ΑΡΙ-ειδικό βάρος μέσω σχετικών πινάκων και υπολογισμών, μετατρέπεται ο όγκος από
τη θερμοκρασία φορτώσεως στον όγκο που θα καταλάμβανε αν ήταν στους 60οF και σε κυβικά μέτρα
στους 15οC.
Στους πίνακες των εταιρειών πετρελαίου, στους
πίνακες ASTM και σε άλλους πίνακες διαφόρων
συγγραφέων και οργανισμών σχετικά με το ειδικό
βάρος, την πυκνότητα με τους συντελεστές και τις
θερμοκρασίες, υπάρχει ένας κανόνας χωρίς εξαίρεση: Η πυκνότητα και οι μονάδες της πρέπει να ανήκουν
στο μετρικό σύστημα και η θερμοκρασία να είναι στους
15οC, ενώ το ειδικό βάρος (SG ή RD) και το APIgraviy με τον συντελεστή θερμικής διαστολής όγκου
(thermal expansion coefficient) και τη θερμοκρασία
που έχει ως βάση τους 60οF πρέπει να ανήκουν στο
βρετανικό και στο αμερικάνικο σύστημα. Διορθώσεις
και συντελεστές θα υπολογίζονται στους 60οF.
Ο συντελεστής διορθώσεως όγκου χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει τον όγκο που βρίσκεται από
τους πίνακες του πλοίου μετά από μέτρηση λόγω της
επιδράσεως της θερμοκρασίας και εξαρτάται από
την πυκνότητα, η οποία διορθώνει τους όγκους των
υγρών σε μία σταθερή θερμοκρασία (60οF ή 15οC)
(βλ. Παράρτημα 3, πίν. 10).
1) Στο αγγλικό τεχνικό σύστημα (βρετανικό,
Imperial) και στο αμερικανικό σύστημα χρησιμοποιούνται οι εξής μονάδες:
α) Ειδικό βάρος (ε.β.) (SG ή RD) στους
ο
60 /60οF.
β) API πάντα στους 60οF.
γ) Θερμοκρασία οF.
δ) Όγκος U.K./Imperial Bbls και UK/Imperial
gallons
Όγκος US Bbls και US gallons στους 60οF.
ε) Κυβικά πόδια και κυβικές ίντσες.
στ) Συντελεστής όγκου και συντελεστής θερμικής
διαστολής.
ζ) Βάρος lbs και τόνος (LT) των 2240 λιβρών (ή
1016,05 kgs) στον αέρα.
2) Στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (Interna���������
tional System of Units – SI) ή στο μετρικό τεχνικό
σύστημα χρησιμοποιούνται οι εξής μονάδες:
α) Πυκνότητα (kg/m3, kg/l ή gr/ml ή gr/cm3 ή
ΜΤ/m3 ή kg/dm3, στους 15οC).
β) Θερμοκρασία οC.
γ) Όγκος σε κυβικά μέτρα (m3) στους 15oC ή
λίτρα (Litre) ή dm3 (ίσο με ένα λίτρο νερού στους 4οC
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που είναι και η μεγαλύτερη πυκνότητα του νερού).
δ) Ειδικό βάρος σε θερμοκρασία 15οC.
ε) Βάρος kg και τόνος (t ή MT ή mt) των 1.000 kg
σε κενό.
Το βάρος στο βρετανικό και αμερικάνικο σύστημα μετρήσεως απαιτείται από τον νόμο να είναι
βάρος στο περιβάλλον, οπότε όπως έχει συμφωνηθεί, οι πίνακες οι οποίοι δίνουν βάρος ανά μονάδα
όγκου επιτρέπουν τον υπολογισμό του βάρους στον
αέρα άμεσα από την πυκνότητα, το ειδικό βάρος ή
το ΑΡΙ ειδικό βάρος του πετρελαίου. Ομοίως, οι
πίνακες οι οποίοι δίνουν όγκο ανά μονάδα βάρους
επιτρέπουν τον υπολογισμό του όγκου από γνωστό
βάρος στον αέρα για ειδικό βάρος ή πυκνότητα που
έχει βρεθεί από ένα πυκνόμετρο. Προκειμένου να
ξεπεραστούν οι δυσκολίες οι οποίες προκαλούνται,
όταν χρησιμοποιούνται αυτοί οι πίνακες σε χώρες
όπου οι νόμοι απαιτούν τα βάρη να εκφράζονται στο
μετρικό σύστημα ως μάζα, δηλαδή βάρος σε κενό,
κάθε πίνακας που περιλαμβάνει βάρη στο μετρικό
σύστημα θα περιλαμβάνει στην εισαγωγή του έναν
σύντομο πίνακα για την μετατροπή των βαρών στο
μετρικό σύστημα στον αέρα και των βαρών στο μετρικό σύστημα σε κενό (βλ. Παράρτημα 3, πίν. 10).
Ο όγκος του φορτίου δεν πρέπει να μετατρέπεται
σε βάρος, παρά μόνο την τελευταία στιγμή. Πρέπει
να γίνει κατανοητό πως απλούστεροι υπολογισμοί
οδηγούν σε λιγότερα σφάλματα και είναι απόλυτα
αναγκαίο και έχει μεγάλη σημασία πρώτον όταν γίνονται μετατροπές να ακολουθούνται ακριβώς οι οδηγίες των πινάκων, και δεύτερον ο υπολογισμός να γίνεται με λιγότερες μετατροπές, όσο αυτό είναι δυνατόν.
Μερικοί συντελεστές μετατροπής μονάδων όγκου:
US Barrels × 5,6145 = Cubic Feet
US Barrels × 34,9725 = Imperial Gallons
US Barrels × 42,0 = US Gallons
US Barrels × 158,9839 = Liters
UK Barrels × 5.779 = Cubic Feet
UK Barrels × 36,0 = Imperial = (UK Gallons)
UK Barrels × 163,564 = Liters
US Gallon × 231,0 = Cubic inches
US Gallon × 3,78541 = Liters
Cubic Feet × 0,02831 = Cubic Meters
Cubic Feet × 0,17811= US Barrels
Cubic Feet × 7,08051 = US Gallons
Cubic Feet × 28,31623 = Liters

Συνήθως προκαλούνται λάθη στη χρήση της πυκνότητας, του ειδικού βάρους και των συντελεστών
αυτών. Λάθη επίσης γίνονται στη χρήση των όρων
και των δεδομένων που αντιστοιχούν στους όρους.
Γενικά η σύγχυση και τα σφάλματα στους υπολογι-
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σμούς είναι μία σπουδαία αιτία των διαφορών μεταξύ
πλοίου και στεριάς, όσον αφορά στην ποσότητα του
φορτίου. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί αν το
πλοίο και η στεριά χρησιμοποιούν τις ίδιες συντμήσεις
και ακρωνύμια, τους ίδιους πίνακες, την ίδια μέθοδο
υπολογισμού ή το ίδιο πρόγραμμα στον Η/Υ, κάτι που
γίνεται μεν, αλλά δεν συμβαίνει πάντοτε. Πάντως οι
περισσότεροι πίνακες σήμερα έχουν προσαρμοστεί με
τους αμερικάνικους πίνακες ASTM-IP. Αν υπάρχουν
διαφορές ή διαφωνία σχετικά με την ποσότητα του
φορτίου ανάμεσα στους υπολογισμούς πλοίου επιθεωρητών στεριάς, η αιτία πρέπει να αναγράφεται καθαρά ή να επιδίδεται σχετική επιστολή διαμαρτυρίας
(letter of protest). Αν η διαφορά οφείλεται στις μετρήσεις, θα πρέπει αυτές να γίνονται από την αρχή χωρίς
να σκεφθεί ο υποπλοίαρχος τις καθυστερήσεις.
Οι επιθεωρητές από τις εταιρείες πετρελαίων και
οι αναγνωρισμένοι ανεξάρτητοι επιθεωρητές είναι
υποχρεωμένοι να εξηγούν τη μέθοδο με την οποία
εργάζονται. Αν ο υποπλοίαρχος χρησιμοποιεί τη μέθοδο και τους πίνακες που χρησιμοποιούν οι επιθεωρητές και οι παραλήπτες του φορτίου, τότε θα είναι
πολύ απλό να ελεγχθούν οι υπολογισμοί. Πολλές φορές οι υπολογισμοί γίνονται ταυτόχρονα από τέσσερα
άτομα, δηλαδή τον υποπλοίαρχο, τον επιθεωρητή του
πλοίου, τον επιθεωρητή των φορτωτών και τον επιθεωρητή των παραληπτών και παρόλα αυτά είναι πιθανό να υπάρξουν διαφορές στο αποτέλεσμα. Δεν είναι λίγες οι φορές που υπάρχει διαιτητής (arbitrator)
για να συμφωνηθεί το τελικό αποτέλεσμα. Το αν θα
υπάρξει διαιτητής εξαρτάται από το ναυλοσύμφωνο.
Επίσης στην εκφόρτωση επιβιβάζονται στο πλοίο και
ειδικοί σύμβουλοι (cargo
���������������������������������
consultants)��������������
. Αυτοί διορίζονται από τους έχοντες συμφέροντα στο φορτίο, με
σκοπό να τα προστατεύσουν, μετρώντας την ποσότητα του φορτίου, ελέγχοντας την ποιότητα και τις προδιαγραφές του και επιβεβαιώνοντας ότι το φορτίο θα
εκφορτωθεί γρήγορα και το σπουδαιότερο, χωρίς να
μείνουν υπολείμματα στις δεξαμενές του πλοίου.
10.8 Υ
 πολογισμός ποσότητας παραληφθέντος
φορτίου.
Ο υπολογισμός για τον προσδιορισμό της ποσότητας του παραληφθέντος φορτίου είναι δυνατόν να
γίνει με πολλούς τρόπους.
Είναι φανερό πως όσο πιο απλός είναι ο υπολογισμός τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να γίνει
λάθος. Ο κάθε αξιωματικός στα πλοία κάνει τους
υπολογισμούς του συνήθως με έναν τρόπο.
Οι διαφορές μεταξύ του υπολογισμού του υπο-
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πλοιάρχου και των επιθεωρητών προέρχονται συνήθως από:
α) Λάθος μέτρηση στα ullages (βλ. υποσημείωση
2, σελ. 153) (τα ullages δεν πρέπει να μετρούνται αμέσως μετά τη φόρτωση αλλά αφού κατακαθίσει το φορτίο) ή/και λάθος μέτρηση θερμοκρασίας του φορτίου.
Η μέτρηση πλέον γίνεται με τους Μετρητές δεξαμενών
με ειδικά ραντάρ (Radar Tank Gauges), γι’ αυτό και
τα λάθη περιορίζονται, αν και είναι προτιμότερο να
χρησιμοποιείται η ειδική ηλεκτρονική μετροταινία.
β) Διαφορετικό τρόπο στον υπολογισμό, και
γ) πιθανό αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό,
που και αυτό με τη χρήση προγραμμάτων στον υπολογιστή έχει περιοριστεί.
Η καλύτερη λύση για την εύρεση του όγκου ή της
ποσότητας του φορτίου θα ήταν αν όλοι οι εμπλεκόμενοι έκαναν τους υπολογισμούς χρησιμοποιώντας
την ίδια μέθοδο και τους ίδιους πίνακες, διότι έτσι θα
περιορίζονταν οι πιθανότητες για διαφορές στον υπολογισμό.
Όλοι ισχυρίζονται ότι το αποτέλεσμα του υπολογισμού των φορτωτών (shore figures) [δηλαδή η ποσότητα φορτίου (βάρος και όγκος) που υπολογίσθηκε
με βάση μετρήσεις των δεξαμενών στεριάς] είναι πιο
σωστό από την ποσότητα φορτίου (βάρος και όγκος)
που υπολογίσθηκε με βάση τις μετρήσεις των δεξαμενών του πλοίου και χρήση των πινάκων χωρητικότητας των δεξαμενών (ship’s figures). Αυτό συμβαίνει
διότι οι δεξαμενές στη στεριά είναι σταθερές και δεν
επηρεάζονται απ’ την κίνηση, όπως πιθανότατα να
συμβαίνει με τις δεξαμενές του πλοίου. Υποστηρίζεται πως οι πίνακες χωρητικότητας των δεξαμενών
του πλοίου προέρχονται από τα ναυπηγικά σχέδια
και όχι από εξακριβωμένες πραγματικές μετρήσεις
βαθμονομημένων δεξαμενών. Λέγεται επίσης ότι το
σχήμα των δεξαμενών στη στεριά είναι πιο κανονικό,
πως είναι καλά βαθμονομημένες και πως η θερμοκρασία του φορτίου είναι πιο σταθερή σε σχέση με
τις δεξαμενές του πλοίου κ.λπ.. Θεωρητικά αυτά όλα
είναι σωστά, αν στη στεριά δεν υπήρχαν οι διάφοροι
παράγοντες λάθους, που όμως οι φορτωτές αποφεύγουν να τους αναφέρουν. Κάποιοι απ’ αυτούς είναι η
θερμοκρασία που και εκεί δεν είναι ομοιόμορφη, η
περιεκτικότητα σε νερό και οι αλλαγές δεξαμενών, διότι ποτέ δεν αναφέρουν πόσες δεξαμενές στη στεριά
έχουν αλλάξει για να συμπληρώσουν την ποσότητα
του φορτίου που φόρτωσαν στο πλοίο. Επί πλέον δεν
1

μπορεί να ελεγχθεί από το πλοίο αν οι γραμμές από
τις δεξαμενές μέχρι τις κεντρικές λήψεις είναι κενές ή
υπάρχει μέσα κάποια ποσότητα φορτίου.
Όλοι γνωρίζουν ότι ποτέ σχεδόν δεν είναι παρών
ο αξιωματικός του πλοίου στο μέτρημα των δεξαμενών της στεριάς, διότι δεν υπάρχει χρόνος για κάτι
τέτοιο, ενώ αντιθέτως το μέτρημα των δεξαμενών του
πλοίου γίνεται πάντα με την παρουσία όλων! Ως εκ
τούτου πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στο μέτρημα
των δεξαμενών του πλοίου και στους υπολογισμούς
για έναν ακόμα λόγο: Το πλοίο φέρει ολόκληρη την
ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια φορτίου ή ζημιά
που θα προκληθεί από αμέλεια ή παράλειψη ή άλλη
ενέργεια του πληρώματος του πλοίου ή λόγω ανωτέρας βίας.
Συνεπώς το πλοίο (Δ/Ξ) είναι υπεύθυνο για το
φορτίο από τη στιγμή που το προϊόν διέρχεται από
τη φλάντζα συνδέσεως των σωληνώσεων του λιμανιού φορτώσεως με την αντίστοιχη των σωληνώσεων
του πλοίου στις κεντρικές λήψεις, μέχρι τη στιγμή που
διέρχεται από τη φλάντζα συνδέσεως των σωληνώσεων του πλοίου με την αντίστοιχη των σωληνώσεων του λιμανιού εκφορτώσεως. Το ίδιο ακριβώς
γίνεται και στα φορτηγά. Στα πετρελαιοφόρα όμως
αν οι παραλήπτες μετρήσουν λιγότερο φορτίο που
μεταφέρθηκε στις δεξαμενές τους με βυτιοφόρα, θα
στραφούν εναντίον του πλοίου ακόμα και αν πριν την
εκφόρτωση η ποσότητα που βρέθηκε με την ογκομέτρηση των δεξαμενών συμφωνούσε απόλυτα με την
ποσότητα της φορτωτικής.
Οι διαφορές μεταξύ του φορτίου που φορτώθηκε
σύμφωνα με τους υπολογισμούς και του φορτίου που
υπολογίστηκε στις δεξαμενές της στεριάς μπορούν να
φθάσουν στο ±2%.
Υπολογισμός με τη χρησιμοποίηση του VCF
(βλ. Παράρτημα 3, πίν. 10):
α) Αρχικά μετά το πέρας της φορτώσεως βρίσκονται τα ullages (observed ullages), τα οποία διορθώνονται (corrected ullages), αν χρειάζεται (βλ.
Παράρτημα 3, πίν. 9). Στα νέα πλοία συνήθως δεν
χρειάζεται. Γίνονται όμως οι όποιες διορθώσεις υπάρχουν ανάλογα με τα συστήματα που χρησιμοποιεί το
πλοίο.
β) Με τα ullages και τους πίνακες του πλοίου βρίσκεται ο όγκος που έχει καταλάβει το φορτίο στη θερμοκρασία παρατηρήσεως σε κάθε δεξαμενή φορτίου
(Total observed volume – TOV)1 σε κυβικά μέτρα

Total Observed Volume (TOV) είναι ο συνολικός όγκος που μετρήθηκε (total measured volume) και συμπεριλαμβάνει το φορτίο
πετρελαίου, τα ιζήματα και το νερό (S&W), αλλά και το ελεύθερο νερό (free water) στη θερμοκρασία και πίεση που μετρήθηκε.
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και σε βαρέλια (G. Bbls). Απ’ αυτόν αφαιρείται το
σύνολο του ελεύθερου νερού (free water), που βρέθηκε ότι υπάρχει σε κάθε δεξαμενή φορτίου και βρίσκεται ο όγκος GOV (Gross Observed Volume)1.
γ) Με τους πίνακες 6A (βλ. Παράρτημα 3, πίν.
10) του πλοίου, τη θερμοκρασία του φορτίου και το
ΑΡΙ βρίσκεται ο VCF, ο οποίος πολλαπλασιάζεται
με τo GOV και βρίσκονται τα Net Bbls (Gross
������������
Standard Volume – GSV) στους 60οF ή και τα κυβικά μέτρα στους 15ο C (GSV = GOV × VCF).
δ) Στο σύνολο όλων των GSV των δεξαμενών
φορτίου προστίθεται πάλι το σύνολο του ελεύθερου
νερού (free water) σε βαρέλια και βρίσκεται ο Συνολικός Υπολογισμένος Όγκος (Total Calculated
Volume – TCV)�����������������������������������
, που περιέχει υπολείμματα του προηγούμενου φορτίου στις δεξαμενές (TCV = GSV +
ελεύθερο νερό).
Από το TCV αφαιρείται το σύνολο των ιζημάτων
κ.λπ. (OBQ/ROB) σε βαρέλια (αν υπάρχουν) στις
δεξαμενές φορτίου, τα οποία είχαν υπολογιστεί πριν
τη φόρτωση με τη wedge formula (βλ. Παράρτημα
9), (On Board Quantity – OBQ) και έτσι βρίσκεται
το σύνολο του όγκου που φορτώθηκε (���������
Total Received ή Calculated Volume ή Loaded TCV) σε Net
Bbls/60ο F και τα κυβικά μέτρα στους 15ο C.
ε) Ο Συνολικός αυτός Όγκος σε Βαρέλια (Vessel
Gross Volume Loaded) πριν συγκριθεί με τον Συνολικό Όγκο Φορτίου που δίνει ο φορτωτής (Supplier
Gross Volume Loaded) πολλαπλασιάζεται με τον
VEF2, ο οποίος είναι διαθέσιμος, και έτσι προκύπτει ο Τελικός Διορθωμένος Όγκος (Total Received

Volume adjusted for VEF) ή Συνολικός Όγκος Φορτίου (Net Standard Volume – NSV)3 σε Βαρέλια
(Gross Net Bbls./60) και σε κυβικά μέτρα.
στ) Στη συνέχεια ο όγκος αυτός μετατρέπεται σε
βάρος σε Μετρικούς Τόνους ή σε Long Tons στο περιβάλλον (in air) με τους πίνακες 13 και 11 αντίστοιχα
(βλ. Παράρτημα 3, πίν. 7 και 8). Το βάρος του φορτίου σε μετρικούς τόνους βρίσκεται και σε κενό μέσω
των πινάκων ASTM 56 που δίνουν τον συντελεστή
διορθώσεως για μετατροπή του βάρους σε ατμόσφαιρα (in air), σε βάρος σε κενό (in vacuum) ή το αντίστροφο. Το βάρος σε κενό θα είναι μεγαλύτερο.
Ο ίδιος υπολογισμός γίνεται οπωσδήποτε και
πριν την εκφόρτωση.
Προσεκτικές μετρήσεις και ακριβείς υπολογισμοί, τόσο των φορτίων αργού πετρελαίου όσο και
των παραγώγων του, πρέπει να γίνονται με σκοπό
να προστατεύονται τα συμφέροντα πλοίου/πλοιοκτήτη από απαιτήσεις (claims) για απώλεια φορτίου
κατά την παραμονή του φορτίου στο πλοίο. Με τις
συνθήκες που επικρατούν σήμερα οι πλοιοκτήτες
αναγκάζονται να υπογράφουν ναυλοσύμφωνα που
προβλέπουν την αποζημίωση και της τελευταίας σταγόνας πετρελαίου που δεν παραδίδεται στο λιμάνι
εκφορτώσεως. Πάντως μελέτες από μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών έχουν δείξει ότι ένα σφάλμα
±0,21% μπορεί να προκύψει κατά τον υπολογισμό
μετρήσεως του όγκου, ενώ ένα σφάλμα της τάξεως
του ±0,25% μπορεί να προκύψει κατά τον υπολογισμό μετρήσεως του βάρους. Έτσι τα σφάλματα μετρήσεως μπορεί να αντιπροσωπεύουν αυτό που έχει

1

Τ
 ο Gross Observed Volume (GOV) συμπεριλαμβάνει το σύνολο του όγκου φορτίου, τα ιζήματα και το νερό (ή OBQ), αλλά δεν
συμπεριλαμβάνει το ελεύθερο νερό στη μετρηθείσα πίεση και θερμοκρασία.
2
Οι πίνακες calibration tables των δεξαμενών των πλοίων βασίζονται στα σχέδια των ναυπηγών και όχι σε πραγματικές μετρήσεις
των δεξαμενών. Επειδή η τελική κατασκευή των δεξαμενών μπορεί να μην είναι ακριβώς ίδια με αυτή των σχεδίων υπάρχουν, αμφισβητήσεις ως προς την ακρίβεια των πινάκων. Το API ανέπτυξε τον Εμπειρικό Συντελεστή Πλοίου (Ship’s Experience Factor
- Vessel’s Experience Factor – VEF) για φόρτωση (ή και για εκφόρτωση), ώστε να μειωθούν οι διαφορές που προκύπτουν από τον
υπολογισμό του όγκου φορτίου μεταξύ ship-to-shore. Πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμος για κάθε δεξαμενή ξεχωριστά ή στο σύνολο
των δεξαμενών. Για να υπολογισθεί ο VEF υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Σε μία από τις μεθόδους χρειάζεται να υπολογισθούν τα
20 τελευταία ταξίδια εκτός των μεταφορτώσεων και φυσικά δεν συνυπολογίζονται οι φορτώσεις πριν από μετασκευές στις δεξαμενές
φορτίου. Αν δεν έχουν γίνει 20 ταξίδια, χρειάζεται η μέση τιμή τουλάχιστον 5 ικανοποιητικών Vessel Load Ratios (VLRs) [Για την
εκφόρτωση πρέπει να υπολογίζεται και Vessel Discharge Ratio (VDR)]. Αν στα 20 τελευταία ταξίδια δεν υπάρχουν 5 «qualified
voyages» (ικανοποιητικές φορτώσεις, δηλ. με VLR ή VDR μέχρι 0,3%.) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο VEF (L) ή VEF (D). Το
VLR βρίσκεται αν διαιρεθεί το Vessel’s TCV σε Bbls/60 χωρίς το ROB ή OBQ διά του Shore TCV που παραδόθηκε στο πλοίο
σε Bbls/60 (φορτίο φορτωτικής) (και για το VDR αντίστοιχα διά της «Outturn Quantity).
Υπάρχουν και άλλες διορθώσεις, π.χ. της διαγωγής (trim correction), η οποία για να γίνει πρέπει το υγρό να εφάπτεται και στα
τέσσερα διαφράγματα.
3
Net Standard Volume (NSV) είναι ο συνολικός όγκος φορτίου (και όλων των υγρών μέσα στο φορτίο) εκτός από το S&W και το
ελεύθερο νερό, διορθωμένο με τον ανάλογο συντελεστή θερμοκρασίας που αντιστοιχεί σε API 60ο ή Density 15οC (χρησιμοποιείται
στις φορτωτικές) για το κατάλληλο VEF στη θερμοκρασία που μετρήθηκε observed temperature και το API Gravity σε μια σταθερή
θερμοκρασία.
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χαρακτηριστεί ως measurement error loss (απώλεια
φορτίου από σφάλμα μετρήσεως) ή measurement
tolerance (αντοχή μετρήσεως).
Απώλεια πλου: Η απώλεια πλου υπολογίζεται
από τη σύγκριση των ullages του πλοίου διορθωμένων για τη διαγωγή, αν απαιτείται, μετά τη φόρτωση,
με τα ullages του πλοίου επίσης διορθωμένα πριν
την εκφόρτωση. Αν όμως δεν υπάρχουν στο πλοίο
πίνακες διορθώσεως διαγωγής (trimming correction
tables) ή αν το πλοίο δεν είναι ισοβύθιστο κατά τις
μετρήσεις ή δεν έχει την ίδια διαγωγή κατά τις μετρήσεις, τότε η απώλεια πλου υπολογίζεται με τη σύγκριση πρωτοκόλλων φορτώσεως και εκφορτώσεως
σε μονάδες όγκου και σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό
των ullages-ullages. Για τη σύγκριση όλες οι ποσότητες πρέπει να εκφράζονται στις ίδιες μονάδες (GSV).
Σε περίπτωση ελλείμματος1, αφαιρείται η μέγιστη
επιτρεπόμενη απώλεια. Για το υπόλοιπο έλλειμμα
(υπερέλλειμμα) επιβαρύνεται το πλοίο.
Στα έντυπα του πλοίου όπου γίνονται οι υπολογισμοί συνιστάται
να χρησιμοποιούνται οι όροι Barrels (Bbls) για τα Gross Bbls όταν
πρόκειται για την πραγματική θερμοκρασία που μετρήθηκε και Bbls
at 60ο F για τα net barrels. Οι όροι TOV και GOV χρησιμοποιούνται για
τα Gross Bbls και οι όροι GSV και πραγματικός όγκος φορτίου (Net
Observed Volume – NOV) για τα Νet Bbls.
Τα GOV και GSV δεν περιέχουν ελεύθερο νερό, αλλά περιέχουν
ROB υπολείμματα φορτίου/OBQ και ιζήματα και φορτίο που έμεινε
στη δεξαμενή, τα οποία δεν είναι αντλήσιμα.
ROB (Remaining On Board): είναι το σύνολο ουσιών που παραμένουν στο πλοίο μετά την εκφόρτωση (sediment και sludges)·
μπορεί να είναι αντλήσιμο ή όχι.
OBQ (On board Quantity): είναι το σύνολο των ουσιών που μετρήθηκε στις δεξαμενές φορτίου και στις σωληνώσεις, πριν τη φόρτωση. Συμπεριλαμβάνει λάδι, νερό, Sediments, Sludges, Bottoms και
Clingages.
Τo αργό πετρέλαιο περιέχει και νερό. Όταν το νερό κατά την
φόρτωση είναι πάνω από 500 ppm, δημιουργεί μαζί με τους υδρογονάνθρακες του φορτίου τα υπολείμματα φορτίου [πολτοειδές μείγμα λαδιού (oily residues), στερεών υπολειμμάτων φορτίου (cargo
residues), νερού, περιεχόμενα σωληνώσεων κ.λπ.] τα λεγόμενα
sludges, τα οποία λόγω του ιξώδους τους δεν είναι αντλήσιμα, μπορούν όμως να μετρηθούν. Επίσης τα BOTTOMS είναι υλικά μαζεμένα
στον πυθμένα δεξαμενής (άμμος, σκουριά, κερί κ.λπ).
Τα sludges όμως δεν συμπεριλαμβάνουν την ποσότητα των ουσιών που είναι προσκολλημένες στις κάθετες επιφάνειες και οριζόντιες ενισχύσεις της κατασκευής των δεξαμενών (clingage). Μετά
την εκφόρτωση της δεξαμενής η ποσότητα που αντιστοιχεί υπολογίζεται μέχρι 4 ίντσες σε ύψος στον πυθμένα. Αν έχει γίνει πλύση με
COW η ποσότητα είναι μηδενική, ενώ αν έχει γίνει πλύση με νερό

θα υπολογιστεί στο 50%. Υπάρχουν και τα ιζήματα (στερεοποιημένα
κατακάθια κατάλοιπα υγρού φορτίου) (sediments) που είναι δυνατόν
να περιέχουν πετρέλαιο, κερί, άμμο, στερεά σωματίδια που υπήρχαν
στο φορτίο και προϊόντα σκουριάς των ελασμάτων της δεξαμενής,
δηλ. σώματα σε υγρή μάζα και ανόργανα στερεά υλικά μέσα σε νερό,
τα οποία κάθονται στον πυθμένα της δεξαμενής.
Τα Sediment και sludges σε όγκο που παραμένουν πριν τη φόρτωση ονομάζονται και non-liquid unpumpable residues (δηλ. υπολείμματα που δεν είναι υγρά και δεν μπορούν να αντληθούν) [αυτά
που παραμένουν μετά την εκφόρτωση λέγονται ROB ή LOB (Left On
Board)], τα οποία αν κυλάνε λόγω της διαγωγής (TRIM), θα σχηματίζουν μέσα στη δεξαμενή μία σφήνα. Υπάρχει δυνατότητα αυτή η σφήνα να υπολογισθεί με τη Wedge Formula. Υπάρχει πίνακας στο πλοίο
ή και σχετικό πρόγραμμα «cargo on board quantity report by wedge
formula», στο οποίο απλώς συμπληρώνεται το Dip (m), και drafts
fore and aft και δίδεται αμέσως ο όγκος σε m3 και σε βαρέλια.
Ο όγκος του ελεύθερου νερού (free water) (Cfw) που μετρήθηκε μετά τη φόρτωση στις δεξαμενές που φορτώθηκαν με φορτίο ή
περιείχε το φορτίο και το οποίο καταστάλαξε μετά την εκφόρτωση
προσδιορίζεται μετά από συμφωνία των ενδιαφερομένων είτε με την
ηλεκτρονική μετροταινία (UTI ή MMC), την ίδια που παίρνομε τα
ullages και τη θερμοκρασία ή με δειγματολήπτη, ο οποίος είναι ένας
σωλήνας με μπίλια και βαλβίδα για να εγκλωβίζει το νερό είτε με χειρωνακτική εργασία, δηλαδή αλείφοντας στη μετροταινία εγκεκριμένη
πάστα (water finding paste) που περιέχει πάστα ηλιοτροπίου ή άλλη
χημική ουσία, η οποία αλλάζει χρώμα όταν έλθει σε επαφή με το νερό
και για ελαφριά προϊόντα πρέπει να παραμένει στη δεξαμενή 10 sec.
Στο crude oil η μέτρηση γίνεται πιο σωστά με δειγματολήπτη.
Στη φόρτωση ελέγχεται με αυτόματο δειγματολήπτη από τον σωλήνα στη στεριά ή κοντά στις κεντρικές λήψεις καταστρώματος.
Όταν ένας αυτόματος δειγματολήπτης μέσα στη γραμμή (σωλήνα) λειτουργεί σωστά και χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της
εκφορτώσεως σε πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου, θα δίνει Oil,
S&W και sludge.
Το S&W αναφέρεται στα Sediment and Water σε όγκο. Ουσίες
που συνυπάρχουν στο φορτίο αλλά δεν θεωρούνται πετρέλαιο και
απαιτείται ξεχωριστή μέτρηση σε εργαστήριο (Laboratory) για τον
προσδιορισμό τους (API/ASTM ή άλλες μέθοδοι).

10.9 Ό
 ρια πληρώσεως δεξαμενών με υγροποιημένο φορτίο.
Σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα για την Κατασκευή και τον Εξοπλισμό των Πλοίων που Μεταφέρουν
Χύδην Υγροποιημένα Αέρια (International Code for
the Construction and Equipment of Ships Carrying
Liquefied Gases in Bulk – IGC Code)2 θα πρέπει να
υπάρχουν διαθέσιμα στο πλοίο σε καταλόγους (πίνακες ή διαγράμματα) που θα έχει ο πλοίαρχος, τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια πληρώσεως κάθε δεξαμενής
φορτίου για κάθε προϊόν (υγροποιημένο φορτίο) που
είναι πιστοποιημένο να μεταφέρει το υγραεριοφόρο
Δ/Ξ για κάθε θερμοκρασία φορτώσεως που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και για τη μέγιστη δυνατή θερμο-

1

 ν παρουσιαστεί έλλειμμα, θα πρέπει ο υποπλοίαρχος να γνωρίζει τις πιθανές αιτίες. Η διαφορά μπορεί να είναι πραγματική ή
Α
πλασματική. Είναι πιθανόν να οφείλεται στις μεθόδους που ακολουθούνται στους διαφόρους υπολογισμούς. Αυτό ισχύει για όλα τα
υγρά φορτία, τα υγραέρια αλλά και τα ξηρά φορτία.
2
O Κώδικας IGC ισχύει για τα υγραεριοφόρα Δ/Ξ που κατασκευάστηκαν την ή μετά την 1η Ιουλίου 1986.
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κρασία αναφοράς στην κλίση πλοίου που εγκρίνει η
Αρχή. Στον κατάλογο θα πρέπει να αναφέρονται και
οι πιέσεις στις οποίες θα ρυθμιστούν οι ανακουφιστικές βαλβίδες πιέσεως (ασφαλιστικά) (Pressure relief
valves/Discharge valves) συμπεριλαμβανομένων και
των βαλβίδων που απαιτούνται από τον Κώδικα IGC
σε περίπτωση πυρκαγιάς.
������
Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο πληρώσεως (Filling Limit – FL) των δεξαμενών των υγραεριοφόρων
με υγροποιημένο φορτίο πρέπει να είναι μικρότερο
από το 98% (FL = 98) στη θερμοκρασία αναφοράς.
Ο εναπομένων χώρος 2% που καταλαμβάνει ο ατμός
του φορτίου προστατεύει ή τουλάχιστον καθυστερεί
την υπερπλήρωση της δεξαμενής με υγρό φορτίο
σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα μένουν
ελεύθερα τα ασφαλιστικά 1. Ο Κώδικας IGC αναφέρει πως καμία δεξαμενή δεν θα πρέπει να φορτωθεί
πάνω από το όριο πληρώσεως 98% στη θερμοκρασία αναφοράς. Μπορεί όμως να συμβεί εάν το έχει
εγκρίνει η Αρχή της σημαίας λαμβάνοντας υπ’ όψη
το σχήμα της δεξαμενής, τις διατάξεις των ασφαλιστικών, την ακρίβεια των μετρητών στάθμης (ή περιεχομένου) και θερμοκρασίας και τη διαφορά μεταξύ
της θερμοκρασίας φορτώσεως και της θερμοκρασίας που αντιστοιχεί στην πίεση ατμού του φορτίου.
Σε αυτήν την πίεση έχουν ρυθμιστεί τα ασφαλιστικά
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά στη φάση των ατμών
θα παραμείνουν ελεύθερα με κλίση του πλοίου στις
15ο και διαγωγή σε μέτρα 0,015L (ο Κώδικας IGC
δεν εξαιρεί τα LNGCs, αλλά για αντικειμενικούς λόγους στα LNGC εγκρίνονται αυξημένα όρια).
Ο μέγιστος όγκος πληρώσεως μιας δεξαμενής
φορτίου βρίσκεται με τον τύπο (1):
VL  0,98V

ρR
ρL

(1)

όπου: VL, ο μέγιστος όγκος στον οποίο θα πρέπει
να φορτωθεί η δεξαμενή, V, ο συνολικός γεωμετρι-

κός όγκος της δεξαμενής, ρR, η σχετική πυκνότητα
του φορτίου στη «θερμοκρασία αναφοράς»2 και ρL,
η σχετική πυκνότητα του φορτίου στη θερμοκρασία
και στην πίεση φορτώσεως.
Αν ο όγκος VL διαιρεθεί διά του V και πολλαπλασιαστεί επί 100, βρίσκεται το μέγιστο επιτρεπόμενο
όριο φορτώσεως σε ποσοστό επί τοις 100 του όγκου
της δεξαμενής φορτίου (maximum filling limit % ή
maximum Loading Limit % – LL) ή βρίσκεται με τον
τύπο (2):
LL = FL (ρR /ρL) ή LL = 98 (ρR /ρL).

(2)

Ο μέγιστος όγκος της κάθε δεξαμενής των πετρελαιοφόρων που
χρησιμοποιείται για τη φόρτωση για λόγους διαστολής και αερίων
(υπερπίεση) είναι 98% έως και 98,5% του συνολικού γεωμετρικού
της όγκου στη μέγιστη θερμοκρασία μεταφοράς που δίδεται στις οδηγίες φορτώσεως. Στο 98% η δεξαμενή θεωρείται ως «πλήρης φορτίου» (full) (στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χαρακτηρισμός «100%
πλήρης» δεν είναι σωστός). Μία δεξαμενή που έχει πληρωθεί πάνω
από 98% θεωρείται «υπερπλήρης» (overfull), και μία δεξαμενή φορτίου που γεμίζει εντελώς περιγράφεται ως «100% πλήρης» (βεβαίως
ποτέ μια δεξαμενή υγρού φορτίου δεν γεμίζει εντελώς).
Όγκος φορτίου με ποσοστό μικρότερο του 98% του γεωμετρικού
όγκου της δεξαμενής δημιουργεί πρόβλημα ελευθέρων επιφανειών.
Η επίδραση των ελευθέρων επιφανειών στην ευστάθεια είναι συνήθως αμελητέα για όγκο μεγαλύτερο του 98% ή μικρότερο του 1% του
γεωμετρικού όγκου της δεξαμενής. Αν όμως η δεξαμενή έχει πλάτος
μεγαλύτερο από το 60% του μέγιστου πλάτους του πλοίου, ακόμα και
αν είναι πλήρης σε ποσοστό 98% ή 98,5%, οι ελεύθερες επιφάνειες
των υγρών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Οι ελεύθερες επιφάνειες του φορτίου στις δεξαμενές δεν επηρεάζουν μόνο την ευστάθεια του πλοίου την οποία και υποβαθμίζουν,
αλλά δημιουργούν «Sloshing», το οποίο είναι πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα ειδικά όταν η στάθμη του υγρού είναι μεταξύ 10% και
80% του όγκου της δεξαμενής.
Στα πολύ μεγάλα LNGCs π.χ. 245 m μήκους και χωρητικότητας
266.000 m3, όταν οι δεξαμενές τύπου μεμβράνης δεν είναι πλήρεις,
ορμητικά κύματα από την κίνηση του φορτίου στο εσωτερικό της
δεξαμενής θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ζημιά στην από λεπτό
ανοξείδωτο χάλυβα μεμβράνη, η οποία προστατεύει την κατασκευή
του πλοίου από το φορτίο, με καταστροφικές κρυογονικές επιπτώσεις στην κατασκευή του πλοίου.

1

 πό συνθήκες εκθέσεως σε πυρκαγιά (υπερπίεση) η δυναµικότητα (ικανότητα παροχής) υπό πλήρη ροή των ανακουφιστικών
Υ
βαλβίδων πρέπει να είναι επαρκής για την προστασία των δεξαµενών (να προστατεύσει τον εξαεριωτή).
2
«Θερμοκρασία αναφοράς» σύμφωνα με τον Κώδικα IGC Κεφάλαια 15, 7 και 8 σημαίνει: (α) Θερμοκρασία που αντιστοιχεί
στην πίεση του ατμού του φορτίου, στην οποία έχουν ρυθμιστεί οι ανακουφιστικές βαλβίδες πιέσεως όταν δεν υπάρχει έλεγχος στην
πίεση και στη θερμοκρασία του ατμού στις δεξαμενές (π.χ. σύστημα ρυθμίσεως της πιέσεως μέσα στις δεξαμενές με μηχανική ψύξη,
χρήση απαερίων στην πρόωση, κ.λπ.) (β) Θερμοκρασία φορτίου με το πέρας της φορτώσεως ή στο ταξίδι ή κατά την εκφόρτωση,
οποιαδήποτε είναι μεγαλύτερη όταν υπάρχει έλεγχος στην πίεση και στη θερμοκρασία του ατμού στις δεξαμενές. Αν μεγαλύτερη
είναι η θερμοκρασία κατά την εκφόρτωση, η σχετική πυκνότητα θα υπολογισθεί με τη μεθοδο μετατροπής ε.β.. Αν η «θερμοκρασία
αναφοράς» θα καθιστούσε τη δεξαμενή «πλήρη φορτίου» πριν το φορτίο φτάσει σε θερμοκρασία που αντιστοιχεί στην πίεση ατμού
του φορτίου, στην οποία έχουν ρυθμιστεί οι ανακουφιστικές βαλβίδες πιέσεως, θα πρέπει να υπάρχει επιπρόσθετο σύστημα ανακουφίσεως της πιέσεως.
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Παράρτημα 1
Τυπικές θέσεις ευαίσθητες σε κατασκευαστική ζημιά και διάβρωση.
Διάβρωση στο πρυµναίο
τοίχωµα υψωµένου
προστέγου

Διάβρωση στη βάση των
µηχανηµάτων καταστρώµατος

Διάβρωση και φθορά στις καιροστεγείς θύρες
και στους µηχανισµούς κλεισίµατος
Μόνιµη παραµόρφωση και διάβρωση
στα καλύµµατα των κυτών

Ρωγµές στα ελάσµατα
καταστρώµατος

Κυµάτωση στα ενδιάµεσα
από τα στόµια των κυτών
ελάσµατα

Διάβρωση στα εξαεριστικά
και στους ανεµοδόχους
Ρωγµές στους αγκώνες
του παραπέτου

Ρωγµές στη βάση των
αγκώνων (µπρακέτων)
αντιστηρίξεως του κουβουσιού

α) Σηµεία στο κυρίως κατάστρωµα, στα οποία παρουσιάζονται ρωγµές.

α) Σημεία στο κυρίως κατάστρωμα στα οποία παρουσιάζονται ρωγμές.

Διάµηκες διάτοιχο
στοµίου κύτους
(κουβούσι)

Έναρξη ρωγµών στα ενδιάµεσα από τα
στόµια των κυτών ελάσµατα στη βάση
των αγκώνων, στα άκρα των πλευρών
του κουβουσιού και των αγκώνων πλώρα
και πρύµα του κουβουσιού

Έναρξη ρωγµών στα ενδιάµεσα
από τα στόµια των κυτών ελάσµατα,
πλησίον της βάσεως του γερανού

Έναρξη ρωγµών από τις ηλεκτροσυγκολλήσεις που συνδέουν το πλαίσιο
µιας ανθρωποθυρίδας µε το έλασµα
του καταστρώµατος

Έναρξη ρωγµών στο έλασµα
του καταστρώµατος
που είναι οι υποδοχές (βάσεις)
τοποθετήσεως των ορθοστατών

Έναρξη ρωγµών στα σηµεία
όπου ένας αγκώνας παραπέτου
συνδέεται µε το κατάστρωµα

β) Διάφορα άλλα
άλλα σηµεία
σημεία στο
στο κυρίως
κυρίως κατάστρωµα,
κατάστρωμα, στα
σταοποία
οποία παρουσιάζονται
παρουσιάζονταιρωγµές.
ρωγμές.
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Ρωγµές

Λεπτοµέρεια

Ρωγµή

γ) Σημεία όπου παρουσιάζονται ρωγμές
πάνω στα κουβούσια

δ) Σημεία στο στόμιο του κύτους επί του κυρίου καταστρώματος, στο οποίο παρουσιάζονται ρωγμές.

Οπές από διάβρωση

Οπές από διάβρωση

ε) Πρυμναίο
Πρυµναίο τοίχωμα
τοίχωµα του
του προστέγου
πρόστεγου και
σταοποία
οποίαπαρουσιάζονται
παρουσιάζεται διάβρωση.
ε)
και σηµεία,
σημεία στα
διάβρωση.

Ρωγµές
Ρωγµές

στ)στ)
Ρωγµές
στοστο
εγκάρσιο
τοίχωµα
του FPT.
Ρωγμές
εγκάρσιο
τοίχωμα
της

Ρωγµές στο
στο hopper.
hopper.
ζ)ζ)Ρωγμές

πρωραίας δεξαμενής ζυγοσταθμίσεως.
Έλασµα οροφής διπύθµενου

Κέντρο ή πλευρά
σταθµίδας
(λώρος πυθµένα)

Ρωγµή

Έδρα

Έλασµα πυθµένα
η) Ρωγµές στις διαµήκεις ενδυναµώσεις κάτω από την οροφή διπύθµενου.

η) Ρωγμές στις διαμήκεις ενδυναμώσεις κάτω από την οροφή διπύθμενου.
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Ρωγµή

Ρωγµή

Ρωγµές

Υδροσυλλέκτης
Υδροσυλλέκτης

Ρωγµές

θ) Ρωγµές
στα κουτιά
των υδροσυλλεκτών.
ι) Ρωγµές
επί των ενισχύσεων
στα άκρα των
θ) Ρωγµές στα
κουτιά των
υδροσυλλεκτών.
ι) Ρωγµές επί
των ενισχύσεων
στα άκρα των
ι) Ρωγμές επί των ενισχύσεων
στα άκρα των
προσθέτωνπροσθέτων
ελασµάτων.ελασµάτων.

θ) Ρωγμές στα κουτιά των υδροσυλλεκτών.

προσθέτων ελασμάτων.

Έλασµα εγκάρσιου
ενισχυτικού νοµέα
πλησίον του hopper

ια) Περιοχές των εγκαρσίων ενισχυτικών νομέων στα διπύθμενα, στις οποίες είναι πιθανόν
να υπάρξουν ρωγμές.

Έλασµα εγκαρσίου
ενισχυτικού νοµέα
πλησίον του πυθµένα

Έλασµα εγκαρσίου
ενισχυτικού νοµέα
πλησίον του περιβλήµατος

Mηχανοστάσιο

ια) Περιοχές των εγκαρσίων ενισχυτικών νοµέων στα διπύθµενα,
No. 5WBT No. 4WBT
στις οποίες είναι πιθανόν να υπάρξουν ρωγµές.

ιβ) Περιοχές όπου παρατηρείται μεγάλη
διάβρωση λόγω της θερμοκρασίας από τις
δεξαμενές.

No. 3WBT

No. 2WBT

No. 1WBT
No. 4 FOT

No. 4 FOT

No. 4 FOT

No. 4 FOT

FPT

ιβ) Περιοχές όπου παρατηρείται µεγάλη διάβρωση λόγω της θερµοκρασίας
από τις δεξαµενές καυσίµων.
Έναρξη διαβρώσεως

Έναρξη διαβρώσεως

WBT

FOT

WBT

FOT

ιγ) Η διάβρωση συνεχίζεται και στις δεξαμενές
θαλασσέρματος που γειτνιάζουν με τις δεξαμενές
καυσίμων. Επίσης θα πρέπει να ελέγχονται για
διάβρωση και φθορά όλες οι κάθοδοι που οδηγούν
στα διπύθμενα, αν υπάρχουν.

ιγ) H διάβρωση συνεχίζεται και στις δεξαµενές θαλασσέρµατος που γειτνιάζουν
µε τις δεξαµενές καυσίµων. Επίσης θα πρέπει να ελέγχονται για διάβρωση και φθορά
όλες οι κάθοδοι που οδηγούν στα διπύθµενα, αν υπάρχουν.
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Παράρτημα 2
Σήμανση ετικετών του Κώδικα IMDG.

Κλάση 1
Εκρηκτικές
ουσίες ή
αντικείμενα

Κλάση 2
Αέρια

Κλάση 3
Εύφλεκτα
υγρά

Κλάση 4
Εύφλεκτα
στερεά

1

Divisions 1.1, 1.2 and 1.3
Υποκλάσεις 1.1., 1.2 και 1.3.
Εκρηκτικές ουσίες ή αντικείμενα

Divisions 1.4
Υποκλάση 1.4

Divisions 1.5
Υποκλάση 1.5

Divisions 1.6
Υποκλάση 1.6

Σύμβολο: Μία βόμβα μαύρου χρώματος που δείχνει ότι έχει εκραγεί.
Εκεί που είναι δύο αστερίσκοι αναγράφεται η υποκλάση ή τίποτε.
Κάτω υπάρχει ένας αστερίσκος
(Βλ. τη σχετική σημείωση στην
επόμενη ετικέτα).
Φόντο: Πορτοκαλί χρώμα
Ο αριθμός 1 της κλάσεως αναγράφεται στην κάτω γωνία.

Επάνω αναγράφεται ο αριθμός της Υποκλάσεως (Υποδιαιρέσεως) και από κάτω υπάρχει
ένας αστερίσκος. Όπου υπάρχει ένας αστερίσκος αναγράφεται η ομάδα συμβατότητας1 ή
τίποτε (Στη θέση του ενός ή των δύο αστερίσκων μπορεί να μην γραφτεί τίποτε αν ο κίνδυνος της εκρηκτικότητας είναι υποδεέστερος).
Φόντο: Πορτοκαλί χρώμα
Ο αριθμός 1 της κλάσεως αναγράφεται στην
κάτω γωνία.

Επάνω αναγράφεται ο αριθμός
της Υποκλάσεως (Υποδιαιρέσεως) και από κάτω υπάρχει ένας
αστερίσκος. Εκεί που υπάρχει ο
αστερίσκος αναγράφεται η ομάδα
συμβατότητας ή τίποτε. (Βλ. τη
σημείωση για την προηγούμενη
ετικέτα).
Φόντο: Πορτοκαλί χρώμα
Ο αριθμός 1 της κλάσεως αναγράφεται στην κάτω γωνία.

Επάνω αναγράφεται ο αριθμός της
Υποκλάσεως (Υποδιαιρέσεως) και
από κάτω υπάρχει ένας αστερίσκος.
Εκεί που υπάρχει ο αστερίσκος
αναγράφεται η ομάδα συμβατότητας
ή τίποτε. (Βλ. τη σημείωση για την
προηγούμενη ετικέτα).
Ο αριθμός 1 της κλάσεως αναγράφεται στην κάτω γωνία.

Class 2.1 Flammable gases
Κλάση 2.1 Εύφλεκτα Αέρια

Class 2.2 Non-flammable, non-toxic gases
Κλάση 2.2 Μη-εύφλεκτα, μη-τοξικά Αέρια
Υποκλάση 2.2

Class 2.3 Toxic gases
Κλάση 2.3 Τοξικά αέρια

Σύμβολο: Μία φλόγα μαύρου ή άσπρου χρώματος.
Φόντο: Κόκκινο χρώμα.
Ο αριθμός 2 της κλάσεως αναγράφεται στην κάτω
γωνία.

Σύμβολο: Ένας κύλινδρος με αέριο (μπουκάλα) μαύρου ή
άσπρου χρώματος.
Φόντο: Πράσινο χρώμα.
Ο αριθμός 2 της κλάσεως αναγράφεται στην κάτω γωνία.

Σύμβολο: Μία νεκροκεφαλή και δύο κόκκαλα χιαστί μαύρου χρώματος.
Φόντο: Άσπρο χρώμα
Ο αριθμός 2 της κλάσεως αναγράφεται
στην κάτω γωνία.

Σύμβολο: Μία φλόγα μαύρου ή άσπρου χρώματος.
Φόντο: Κόκκινο χρώμα.
Ο αριθμός 3 της κλάσεως αναγράφεται στην κάτω γωνία.

Class 4.1 Flammable solids
Κλάση 4.1 Εύφλεκτα στερεά

Class 4.2 Substances liable to
spontaneous combustion
Κλάση 4.2 Ουσίες που υπόκεινται
σε αυτόματη καύση.

Class 4.3 Substances which, in contact
with water, emit flammable gases
Κλάση 4.3 Ουσίες που στην επαφή τους
με το νερό αναδύουν εύφλεκτα αέρια.

Σύμβολο: Μία φλόγα μαύρου χρώματος.
Φόντο: Άσπρο με επτά κόκκινες ρίγες.
Ο αριθμός 4 της κλάσεως αναγράφεται
στην κάτω γωνία.

Σύμβολο: Μία φλόγα μαύρου χρώματος.
Φόντο: Το πάνω μισό άσπρο και το κάτω μισό κόκκινο.
Ο αριθμός 4 της κλάσεως αναγράφεται στην κάτω γωνία.

Σύμβολο: Μία φλόγα μαύρου ή άσπρου χρώματος.
Φόντο: Μπλε χρώμα.
Ο αριθμός 4 της κλάσεως αναγράφεται στην κάτω
γωνία.

 ομάδα συμβατότητας υποδεικνύει κατά πόσο κάποια ΕΦ είναι συμβατά με άλλα. Αυτά που ανήκουν στην ίδια ομάδα συμβατόΗ
τητας μπορούν να τοποθετηθούν μαζί στην ίδια συσκευασία. Αν δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα συμβατότητας αυτό δεν επιτρέπεται σε
καμία περίπτωση, γιατί μπορεί να προκληθούν επικίνδυνες αντιδράσεις.
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Κλάση 5
Οξειδωτικές
ουσίες και
οργανικά
υπεροξείδια

Κλάση 6
Τοξικές και
μολυσματικές
ουσίες

Κλάση 7
Ραδιενεργά
υλικά

Κλάση 8
Διαβρωτικές
ουσίες

Class 5.2 Organic peroxides
Κλάση 5.2 Οργανικά υπεροξείδια

Class 5.1 Oxidizing substances
Κλάση 5.1 Oξειδωτικές ουσίες
Σύμβολο: Μία φλόγα μαύρου χρώματος πάνω από κύκλο.
Φόντο: Κίτρινο χρώμα.
Ο αριθμός 5.1 της κλάσεως αναγράφεται στην κάτω γωνία.

Σύμβολο: Μία φλόγα μαύρου ή άσπρου χρώματος.
Φόντο: Το πάνω μισό κόκκινο και το κάτω μισό κίτρινο χρώμα.
Ο αριθμός 5.2 της κλάσεως αναγράφεται στην κάτω γωνία.

Class 6.1 Toxic substances
Κλάση 6.1 Τοξικές ουσίες

Class 6.2 Infectious substances
Κλάση 6.2 Μολυσματικές ουσίες

Σύμβολο: Μία νεκροκεφαλή και δύο κόκκαλα χιαστί μαύρου χρώματος.
Φόντο: Άσπρο χρώμα.
Ο αριθμός 6 της κλάσεως αναγράφεται στην κάτω γωνία.

Σύμβολο: Τρεις ημισέληνοι τοποθετημένες πάνω σ’ έναν κύκλο μαύρου χρώματος
και μπορεί να υπάρχει επίσης λεζάντα μαύρου χρώματος.
Φόντο: Άσπρο χρώμα.
Ο αριθμός 6 της κλάσεως αναγράφεται στην κάτω γωνία.
Μπορεί να υπάρχει και η λεζάντα
«ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ».
Σε περίπτωση διαρροής ειδοποιήστε αμέσως την Αρχή.

Category I – White
Κατηγορία Ι Λευκό

Category II – Yellow
Κατηγορία ΙΙ Κίτρινο

Category III – Yellow
Κατηγορία ΙΙΙ Κίτρινο

Class 7 fissile material
Κλάση 7 Σχάσιμα υλικά

Σύμβολο: Τριφύλλι μαύρου χρώματος.
Φόντο: Άσπρο χρώμα.
Υποχρεωτικά θα αναγράφεται με
μαύρο χρώμα στο κάτω μισό «ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ Περιέχει..., Δράση...»
Ο αριθμός 7 της κλάσεως αναγράφεται στην κάτω γωνία.
Μια κάθετη κόκκινη γραμμή υπάρχει
μετά τη λέξη Ραδιενεργά.

Σύμβολο: Τριφύλλι μαύρου χρώματος.
Φόντο: Το πάνω μισό κίτρινο και το
κάτω μισό άσπρο.
Υποχρεωτικά θα γράφει με μαύρο
χρώμα στο κάτω μισό «ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ Περιέχει..., Δράση...» και σε
ετικέτα τετράγωνη τις ενδείξεις
μεταφοράς.
Ο αριθμός 7 της κλάσεως αναγράφεται στην κάτω γωνία.
Δύο κάθετες κόκκινες γραμμές
υπάρχουν μετά τη λέξη Ραδιενεργά.

Σύμβολο: Τριφύλλι μαύρου χρώματος.
Φόντο: Το πάνω μισό κίτρινο και το
κάτω μισό άσπρο.
Υποχρεωτικά θα αναγράφεται με
μαύρο χρώμα στο κάτω μισό «ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ Περιέχει..., Δράση...» και
σε ετικέτα τετράγωνη τις ενδείξεις
μεταφοράς.
Ο αριθμός 7 της κλάσεως αναγράφεται στην κάτω γωνία.
Τρεις κάθετες κόκκινες γραμμές
υπάρχουν μετά τη λέξη Ραδιενεργά.

Φόντο: Άσπρο.
Υποχρεωτικά θα αναγράφεται με
μαύρο χρώμα στο πάνω μισό «Σχάσιμο» και σε ετικέτα τετράγωνη στο
κάτω μισό η Κρισιμότητα των Ενδείξεων ασφαλείας.
Ο αριθμός 7 της κλάσεως αναγράφεται στην κάτω γωνία.

Σύμβολο: Υγρό που πέφτει από δύο γυάλινα δοχεία και προσβάλλει ένα χέρι και ένα μεταλλικό αντικείμενο μαύρου χρώματος.
Φόντο: Το πάνω μισό άσπρο και το κάτω μισό μαύρο.
Ο αριθμός 8 της κλάσεως αναγράφεται στην κάτω γωνία.

Κλάση 9
Διάφορες
επικίνδυνες
ουσιες και
αντικείμενα

Σύμβολο: Επτά μαύρες κάθετες λωρίδες στο
πάνω μισό.
Φόντο: Άσπρο
Ο αριθμός 9 της κλάσεως αναγράφεται στην
κάτω γωνία.

Σημειώσεις:
α) Η σειρά με την οποία έχει γίνει η αρίθμηση των κλάσεων δεν έχει καμία σχέση με τον βαθμό κινδύνου.
β) Στο εμπόριο οι αυτοκόλλητες ετικέτες μπορεί να έχουν μικροδιαφορές στο σχέδιο που απεικονίζουν.
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Δύο μαύρα ή κόκκινα βέλη σε λευκό ή
σε κατάλληλη αντίθεση με το φόντο.
Τα ορθογώνια σύνορα είναι προαιρετικά.

Ελ

Ελ

m

Αφίσα Κλάσεως 7: Για την κλάση 7, η επισήμανση πρέπει να έχει οπωσδήποτε ελάχιστες συνολικές διαστάσεις 250 mm × 250 mm (εκτός
όπως επιτρέπεται από την παράγρ. 5.3.1.1.5.2) με μία μαύρη γραμμή 5
χιλιοστά μέσα από την άκρη και παράλληλα με αυτή, και να είναι όπως
φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικές
διαστάσεις, πρέπει να διατηρούνται οι σχετικές αναλογίες. Ο αριθμός
“7” δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 25 mm. Το χρώμα του φόντου
του πάνω μισού της επισημάνσεως θα είναι κίτρινο και του κάτω μισού
άσπρο, το χρώμα των τριών φύλλων και η λέξη πρέπει να είναι μαύρα.
Η χρήση της λέξεως RADIOACTIVE στο κάτω μισό είναι προαιρετική για
να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ο χώρος, προκειμένου να επιδείξει τον
κατάλληλο αριθμό Η.Ε. του φορτίου.

Τα παραδείγματα της τοποθεσίας που θα πρέπει να
αναγράφεται ο αριθμός Η.Ε. (UN Number) δίδονται με
δύο αστερίσκους επάνω στις Ετικέτες των Κλάσεων
2 και 3 ή σε πορτοκαλί αφίσα δίπλα στις ετικέτες. Ο
ένας αστερίσκος δείχνει την τοποθεσία που πρέπει
να αναγράφεται ο αριθμός της κλάσεως ή της υποκλάσεως.

Επιπρόσθετες ετικέτες (Labels)
α) Για συνδυασμένες συσκευασίες με εσωτερικές συσκευασίες που περιέχουν υγρά
επικίνδυνα εμπορεύματα.
β) Μονές συσκευασίες εξοπλισμένες με αεραγωγούς, και
γ) κρυογονικά δοχεία για κρυογονικές θερμοκρασίες1, που προορίζονται για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων υπό ψύξη.

*
**

*
**
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Επιπρόσθετες σημάνσεις (Marks)

Y

Σήμανση «Excepted Quantity» συν τον αριθμό κλάσεως. Όπου έχει Πακέτα που περιέχουν περιορισμένες ποσότητες και μεταφέροΝέο σύμβολο Marine Pollutant.
Απεικονίζει ένα νέκρο δένδρο και ένα νεκρό κόκκινο μπορεί να είναι μαύρο. Η ουσία δεν πρέπει να μεταφέρει σε νται με πλοία.
ψάρι. Μαύρο σε άσπρο φόντο.
κατ’ εξαίρεση ποσότητες.
Σημειώσεις: Για παράδειγμα, μια ουσία γνωστή σε όλους που θεωρείται Marine Pollutant είναι η Transfluthrin (Τρανσφλουθρίνη), η οποία είναι εντομοκτόνο ταχείας δράσεως με χαμηλή
ανθεκτικότητα. Περιέχεται στα γνωστά αντικουνουπικά φιδάκια, τα οποία κατασκευάζονται στην Ινδονησία και μεταφέρονται στην Ελλάδα.
Επίσης πολλές ουσίες των κλάσεων 1 έως 9 θεωρούνται επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον. Μερικές από αυτές είναι εξαιρετικά επιβλαβείς και αναγνωρίζονται ως πολύ σοβαρά
επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον (severe marine pollutants).

Ελάχιστη διάσταση
250 mm

THIS UNIT IS UNDER FUMIGATION
WITH ( fumigant name* ) APPLIED ON
( date* )
( time* )
VENTILATED ON ( date* )

Ελάχιστη διάσταση
300 mm

άχ
Ελ

η

σ
στα
διά
στη m
άχι 250 m

Ελ

ιστ
25 η διά
0 m στ
m αση

DANGER

DO NOT ENTER
*insert details as appropriate

Ελάχιστη διάσταση 400 mm

Ουσίες σε αυξημένη θερμοκρασία: Οι μονάδες μεταφοράς φορτίου που περιέχουν μια ουσία η οποία
μεταφέρεται ή προσφέρεται για μεταφορά σε υγρή κατάσταση σε μια θερμοκρασία ίση ή άνω των
100°C ή σε στερεά κατάσταση σε θερμοκρασία ίση ή μεγαλύτερη από 240°C θα φέρει σε κάθε πλευρά και σε κάθε άκρο το σήμα που φαίνεται παραπάνω. Το τριγωνικού σχήματος σήμα (Mark) θα πρέπει
να έχει πλευρές τουλάχιστον 250 mm και πρέπει να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα.

1

Πινακίδες (Signs)
Fumigation Warning Mark
Προειδοποιητική πινακίδα σε χώρους που έχει γίνει υποκαπνισμός.

Κρυογονική θερμοκρασία σημαίνει κάτω από τους –90° C (π.χ. –104oC) σε απόλυτη πίεση 101,3 kPa (στάνταρ πίεση).
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Οδική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων – συμφωνία ADR
Για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ατυχημάτων κατά
τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και των επιπτώσεών τους, έχουν θεσμοθετηθεί αυστηροί κανόνες και προδιαγραφές. Συγκεκριμένα για τις διεθνείς οδικές μεταφορές
επικίνδυνων εμπορευμάτων ισχύει η Ευρωπαϊκή Συμφωνία
ADR. Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν προσαρμόσει τη Συμφωνία ADR στην εθνική νομοθεσία τους. Αντίστοιχες Συμφωνίες/Κανονισμοί ισχύουν στις σιδηροδρομικές (RID), στις
θαλάσσιες (IMO & IMDG) και στις αεροπορικές μεταφορές
(IATA & ICAO).
Οι πινακίδες πορτοκαλί χρώματος (orange–coloured
plate) αποτελούνται από δύο μέρη. Στο επάνω μέρος (αριθμητής) αναγράφεται ο Αριθμός Αναγνωρίσεως Κινδύνου
(Hazard Identification Number – HIN) και δείχνει το είδος
και το μέγεθος του κινδύνου ή των κινδύνων (πρωτεύοντα
και δευτερεύοντα) που ενέχει η ουσία. Στο κάτω μέρος της
πινακίδας (παρονομαστής) αναγράφεται ο αριθμός αναγνωρίσεως της ουσίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN
Number). Ο αριθμός αυτός αποτελείται από 4 ψηφία και δείχνει την ακριβή ονομασία της ουσίας ή το όνομα μιας συλλογικής επικεφαλίδας (κατηγορίας) και δίνεται για κάθε ουσία
της Συμφωνίας ADR από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Η.Ε.

30 cm

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ADR

33
1203
40 cm

Αριθµός αναγνωρίσεως κινδύνου (HIN)
33: Πολύ εύφλεκτο υγρό (σηµείο αναφλέξεως
κάτω από 23οC)
Αριθµός αναγνωρίσεως κινδύνου της
ουσίας του ΟΗΕ (UN Number)
1203: Βενζίνη

Πινακίδες πορτοκαλί χρώματος συμφωνίας ADR.
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Συγκεκριμένα, ο αριθμητής αποτελείται από δύο ή τρία
ψηφία που δείχνουν τους παρακάτω κινδύνους:
1. Εκρηκτικές ουσίες και είδη.
2. Εκπομπή αερίου λόγω πιέσεως ή χημικής αντιδράσεως.
3. Ευφλεκτότητα υγρών (ατμών) και αερίων ή αυτοθερμαινόμενων υγρών.
4. Ευφλεκτότητα στερεών ή αυτοθερμαινόμενων στερεών.
5. Οξειδωτική (πυροδυναμωτική) επίδραση.
6. Τοξικότητα ή κίνδυνος μολύνσεως.
7. Ραδιενέργεια.
8. Διαβρωτικότητα.
9. Κίνδυνος αυθόρμητης βίαιης αντιδράσεως.
Σημείωση: Ο κίνδυνος αυθόρμητης βίαιης αντιδράσεως
με την έννοια του ψηφίου 9 συμπεριλαμβάνει την πιθανότητα
επακόλουθου κινδύνου από τη φύση μιας ουσίας, όπως αντίδραση εκρήξεως, αποσυνθέσεως και πολυμερισμού ακολουθούμενη από απελευθέρωση θερμότητας ή εύφλεκτων και/ή
τοξικών αερίων.
Διπλασιασμός του ψηφίου φανερώνει αύξηση του
συγκεκριμένου κινδύνου, π.χ. HIN 33 φανερώνει αυξημένο κίνδυνο της κλάσεως 3, δηλαδή πολύ εύφλεκτο
υγρό.
Για παράδειγμα:
1. Εάν ο κίνδυνος μπορεί να υποδειχθεί ικανοποιητικά
από ένα μόνο ψηφίο, αυτό ακολουθείται από το μηδέν (0).
2. Αν ο αριθμός αναγνωρίσεως κινδύνου έχει μπροστά
το γράμμα «Χ», αυτό υποδεικνύει ότι η ουσία θα αντιδράσει
επικίνδυνα με το νερό. Γι’ αυτές τις ουσίες το νερό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από έγκριση από ειδικούς.
Υπάρχει σχετικός Πίνακας όπου παρουσιάζονται οι αριθμητές (αριθμοί αναγνωρίσεως κινδύνου – HIN) των πινακίδων πορτοκαλί χρώματος της Συμφωνίας ADR, ο οποίος δεν
αναφέρεται σ’ αυτό το παράρτημα.

13/1/2016 2:29:36 μμ

Metafora_Fortion.indb 325

Master

HOLD No....

HOLD No....

HOLD No....

HOLD No....
VENTING

SEA

o

C
Chief Officer

Wet Dry Dew Wet Dry Dew Wet Dry Dew Wet Dry Dew Wet Dry Dew Wet Dry Dew (Yes or No) TEMP
Bulb Bulb Point Bulb Bulb Point Bulb Bulb Point Bulb Bulb Point Bulb Bulb Point Bulb Bulb Point

HOLD No....

Average cargo temperature at loading

2000

1600

1200

0800

0400

0000

2000

1600

1200

0800

0400

0000

2000

1600

1200

0800

0400

0000

2000

1600

1200

0800

0400

0000

DATE TIME

OUTSIDE AIR

GENERAL
REMARKS
(If not possible
to ventilate, state
reasons)

325

Παράρτημα 3

Πίνακας 1
Πίνακας Καταγραφής του Σημείου Δρόσου των κυτών φορτίου.
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Πίνακας 2
Κυριότερα Μετεωρολογικά επαναλαμβανόμενα γεγονότα
που επηρεάζουν τα πλοία, καταχωρισμένα ανά μήνα.
Γεγονότα

ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΪ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ.

Β/Α μουσσώνια, Ν Κινεζική Θάλασσα
Ν/Δ μουσσώνια, Ν Κινεζική Θάλασσα
Ν/Δ μουσσώνια, Αραβική Θάλασσα
Τροπικοί κυκλώνες, Κόλπος Βεγγάλης
Τροπικοί κυκλώνες, Αραβική Θάλασσα
Τροπικοί κυκλώνες, Ν/Δ Ινδικός Ωκεανός
Τροπικοί κυκλώνες, Δ Αυστραλία
Τροπικοί κυκλώνες, Α Αυστραλία
Τυφώνες, Ν/Δ Βόρειος Ειρηνικός Ωκεανός
Κυκλώνες (hurricanes),
Ν/Α Βόρειος Ειρηνικός
Κυκλώνες (hurricanes),
Ν/Δ Βόρειος Ατλαντικός
Παγόβουνα, Grand Banks
Θαλάσσιος πάγος (κάλυψη 75%),
Α Καναδάς
Θαλάσσιος πάγος (κάλυψη 75%),
Βοθνικός Κόλπος
Θαλάσσιος πάγος (κάλυψη 75%),
Λεκάνη Κουρίλης
Συσσώρευση πάγου στις υπερκατασκευές,
Β Ειρηνικός, Β. Ατλαντικός
Εκτεταμένη ομίχλη, Β Ατλαντικός
Εκτεταμένη ομίχλη, Β Ειρηνικός
Τεχουανταπέκερ, Ν Ακτή Μεξικού
Θύελλες Μιστράλ, Μεσόγειος
Θύελλες Μιστράλ, Μεσόγειος

Περίοδος πιθανής εμφανίσεως φαινομένου
Περίοδος εξάρσεως φαινομένου
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Πίνακας 3
Υδροστατικοί πίνακες του πλοίου «Bulker».

Το Μ/V BULKER έχει τα παρακάτω στοιχεία:
DEADWEIGHT
MARK ZONE

FREEBOARD
(M)

DRAUGHT
(EXT.)
(M)

TROPICAL FRESH WATER

4.709

14.7395

88399,6

76472,85

F

FRESH WATER

5.003

14.4455

88475,9

74550,15

T

TROPICAL

5.033

14.4155

88437,8

76511,05

S

SUMMER

5.327

14.1215

88457,0

74540,25

W

WINTER

5.621

13.8275

84505,8

72579,05

TF

DISPLACEMENT DEADWEIGHT
(TONNES)
(TONNES)

CARGO HOLDS
CAPACITIES

CEN. OF GRAVITY

LOCATION
(fr.no)

VOLUME
100%
(M3)

L.C.G
(M)

V.C.G
(M)

MAX
F.S.MOM.
(M4)

NO.1 HOLD

200-227

12293.1

66.61

11.66

50378

NO.2 HOLD (PARTIAL)

173-201

13263.9

62.05

10.81

70237

NO.3 HOLD

145-174

13169.3

36.70

10.78

70214

NO.4 HOLD (FLOODABLE)

119-147

13194.7

11.35

10.78

70234

NO.5 HOLD

92-120

13278.0

–14.11

10.78

70635

NO.6 HOLD (PARTIAL)

65-93

13223.4

–39.48

10.79

70305

NO.7 HOLD

38-66

12127.5

–64.82

11.37

69052

COMPARTMENT

SUB. TOTAL

90549.9

BUNKER CONSUMPTION:
Sea Consumption
Loaded at 14 kns: IFO 32,5 for main engine MT/D plus 2,5 MT/D for D/G. MDO Nil
Ballast at 14 kns: IFO 27,5 for main engine MT/D plus 2,5 MT/D for D/G. MDO Nil
Port Consumption
IFO 2,5 MT/D for D/G or 3,5 MT/D when Ballasting/De ballasting MDO Nil
FW CONSUMPTION:
Sea: Nil (self produced)
Port: 8MT/D
Unpumpable IFO:
Constants:

30MT
300MT

Ο Υδροστατικός Πίνακας του M/V BULKER στις επόμενες σελίδες.
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Σημείωση: DRAUGHT (EXT.) είναι η απόσταση από το χαμηλότερο σημείο του περιβλήματος του πυθμένα στη μέση του πλοίου
(21,5 mm κάτω από τη βασική γραμμή) μέχρι την ίσαλο. Θετικό πρόσημο (+) του LCB και LCF σημαίνει με διεύθυνση προς την πλώρη,
από τη μέση του πλοίου. Ο όρος displacement (ext) αναφέρεται σε θαλασσινό νερό ε.β. 1025. Η μέση του πλοίου βρίσκεται 0,08 m προς
την πλώρη από τον νομέα 121.
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Πίνακας 4
Διόρθωση πυκνότητας (C3).
Πυκνότητα

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,000 0,024390 0,024293 0,024195 0,024098 0,024000 0,023902 0,023804 0,023707 0,023609 0,023511
1,001 0,023415 0,023318 0,023220 0,023122 0,023025 0,022928 0,022831 0,022733 0,022636 0,022539
1,002 0,022439 0,022341 0.022244 0,022147 0,022049 0,021951 0,021853 0,021756 0,021658 0,021560
1,003 0,021464 0,021366 0,021268 0,021170 0,021173 0,020975 0,020877 0,020779 0,020682 0,020584
1,004 0,020488 0,020391 0,020294 0,020197 0,020099 0,020001 0,019903 0,019806 0,019708 0,019610
1,005 0,019513 0,019415 0,019317 0,019220 0,019122 0,019024 0,018927 0,018830 0,018733 0,018636
1,006 0,018537 0,018440 0,018343 0,018246 0,018148 0,018050 0,017952 0,017854 0,017756 0,017658
1,007 0,017561 0,017465 0,017367 0,017270 0,017173 0,017076 0,016978 0,016880 0,016783 0,016685
1,008 0,016585 0,016489 0,016391 0,016293 0,016195 0,016097 0,016000 0,015902 0,015804 0,015707
1,009 0,015610 0,015514 0,015416 0,015318 0,015220 0,015129 0,015024 0,014926 0,014829 0,014731
1,010 0,014635 0,014538 0,014441 0,014344 0,014247 0,014150 0,014052 0,013954 0,013856 0,013756
1,011 0,013660 0,013563 0,013465 0,013367 0,013269 0,013171 0,013074 0,012977 0,012879 0,012781
1,012 0,012683 0,012587 0,012490 0,012393 0,012296 0,012198 0,012000 0,011902 0,011805 0,011708
1,013 0,011707 0,011612 0,011514 0,011416 0,011318 0,011220 0,011122 0,011024 0,010926 0,010828
1,014 0,010732 0,010636 0,010539 0,010442 0,010344 0,010247

0,010150 0,010052 0,009955 0,009858

1,015 0,009756 0,009658 0,009564 0,009466 0,009369 0,009271 0,009173 0,009075 0,008978 0,008880
1,016 0,008780 0,008684 0,008586 0,008488 0,008390 0,008292 0,008194 0,008096 0,007998 0,007900
1,017 0,007805 0,007710 0,007613 0,007516 0,007418 0,007320 0,007223 0,007125 0,007028 0,006931
1,018 0,006830 0,006734 0,006636 0,006538 0,006441 0,006344 0,006246 0,006149 0,006051 0,005954
1,019 0,005853 0,005758 0,005660 0,005562 0,005464 0,005366 0,005268 0,005170 0,005073 0,004975
1,020 0,004880 0,004783 0,004685 0,004587 0,004490 0,004392 0,004295 0,004198 0,004100 0,004002
1,021 0,003903 0,003807 0,003709 0,003612 0,003514 0,003416 0,003318 0,003220 0,003123 0,003025
1,022 0,002927 0,002832 0,002734 0,002636 0,002538 0,002440 0,002343 0,002245 0,002147 0,002050
1,023 0,001951 0,001855 0,001757 0,001659 0,001561 0,001483 0,001365 0,001267 0,001169 0,001071
1,024 0,000976 0,000878 0,000780 0,000683 0,000585 0,000487 0,000389 0,000292 0,000195 0,000098

Κάθετα στην ένδειξη «Πυκνότητα» υπάρχουν τα τετραγωνίδια που δείχνουν την πυκνότητα του υδρόμετρου σε χιλιοστά,
απ’ την πυκνότητα του γλυκού νερού 1,000 μέχρι την πυκνότητα 1,024, ενώ οριζόντια από την ένδειξη «Πυκνότητα» υπάρχουν
τα τετραγωνίδια από 0 μέχρι 9 για πυκνότητες με δέκατα του χιλιοστού (δεκάκις χιλιοστά) όπως 1,0001, 1,0002 ......1,0009.
Για παράδειγμα, για να βρούμε τη διόρθωση του 1,0025 θα πάμε στην πυκνότητα 1,0020 και οριζόντια μέχρι τη στήλη 5. Στο
Υδρόμετρο θα πρέπει η ανάγνωση να γίνεται με πολύ μεγάλη ακρίβεια, διότι ακόμα και ένα λάθος στα δεκάκις χιλιοστά της
πυκνότητας θα επηρεάσει την ποσότητα του φορτίου, ειδικά όταν η πυκνότητα μεταβάλλεται λόγω ρευμάτων.
Ο συντελεστής C3 αντιπροσωπεύει το σκέλος του τύπου C3 = ds – d × Displacement και αρκεί να πολλαπλασιασθεί με το
d
εκτόπισμα για να δώσει τη διόρθωση.
Σήμερα που υπάρχουν οι Η/Υ ο πίνακας αυτός δεν έχει πρακτική σημασία, αλλά αναφέρεται διότι όταν οι υπολογισμοί
γίνονται στο χέρι υπάρχει πιθανότητα λάθους.
Προτιμότερο είναι στο Draught Survey να χρησιμοποιείται ο τύπος:
Νέο Εκτόπισμα διορθωμένο για την πυκνότητα = Displacement × d διότι μ’ αυτόν τον τύπο υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες
d
λάθους.
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Πίνακας 5
Διόρθωση πυκνότητας για τη θερμοκρασία των 15οC.
Πυκνότητα

0° C

5° C

10° C

15° C

20°C

25° C

30 °C

1,000

0,996

0,9994

0,9995

1,000

1,0008

1,0019

1,0032

1,001

1,0006

1,0003

1,0005

1,001

1,0018

1,0029

1,0042

1,002

1,0015

1,0013

1,0015

1,002

1,0028

1,0039

1,0053

1,003

1,0024

1,0023

1,0025

1,003

1,0038

1,0049

1,0063

1,004

1,0034

1,0032

1,0034

1,004

1,0048

1,0060

1,0073

1,005

1,0044

1,0042

1,0044

1,005

1,0059

1,0070

1,0084

1,006

1,0053

1,0052

1,0054

1,006

1,0069

1,0080

1,0094

1,007

1,0062

1,0062

1,0064

1,007

1,0079

1,0090

1,0104

1,008

1,0072

1,0071

1,0074

1,008

1,0089

1,0100

1,0115

1,009

1,0081

1,0081

1,0084

1,009

1,0099

1,0111

1,0125

1,010

1,0091

1,0091

1,0094

1,010

1,0109

1,0121

1,0135

1,011

1,0100

1,0100

1,0104

1,011

1,0119

1,0131

1,0146

1,012

1,0110

1,0110

1,0113

1,012

1,0129

1,0141

1,0156

1,013

1,0119

1,0120

1,0123

1,013

1,014

1,0152

1,0166

1,014

1,0129

1,0125

1,0133

1,014

1,015

1,0162

1,0176

1,015

1,0138

1,0139

1,0143

1,015

1,016

1,0172

1,0187

1,016

1,0148

1,0149

1,0153

1,016

1,017

1,0182

1,0197

1,017

1,0158

1,0158

1,0163

1,017

1,018

1,0192

1,0207

1,018

1,0167

1,0168

1,0173

1,018

1,019

1,0203

1,0218

1,019

1,0176

1,0178

1,0182

1,019

1,020

1,0213

1,0228

1,020

1,0186

1,0188

1,0192

1,020

1,021

1,0223

1,0238

1,1021

1,0196

1,0197

1,0202

1,021

1,022

1,0233

1,0248

1,022

1,0205

1,0207

1,0212

1,022

1,0231

1,0243

1,0259

1,023

1,0215

1,0217

1,0222

1,023

1,0241

1,0254

1,0269

1,024

1,0224

1,0226

1,0232

1,024

1,0251

1,0264

1,0279

1,025

1,0234

1,0236

1,0242

1,025

1,0261

1,0274

1,0289

1,026

1,0243

1,0246

1,0252

1,026

1,0271

1,0284

1,0300

1,027

1,0253

1,0256

1,0261

1,027

1,0291

1,0294

1,0310

1,028

1,0262

1,0265

1,0271

1,028

1,0291

1,0305

1,0320

1,029

1,0272

1,0275

1,0281

1,029

1,0301

1,0315

1,0330

1,030

1,0281

1,0285

1,0291

1,030

1,0312

1,0325

1,0341

Ο πίνακας αυτός δημιουργήθηκε για πυκνότητες από 1,000 έως 1,030 και για 7 θερμοκρασίες (για ενδιάμεσες θερμοκρασίες θα πρέπει
να γίνεται παρεμβολή). Οι πυκνότητες του παραδείγματος που αναφέρεται στο Παράρτημα 8 δίνονται με έντονα μαύρα στοιχεία. Ο πίνακας παρατίθεται για να δείξει πόσο μπορεί να μεταβληθεί η πυκνότητα του νερού σε σχέση με την θερμοκρασία. Στο Draught Survey
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αυτή η διόρθωση της πυκνότητας του νερού του ντόκου σε θερμοκρασία των 15οC.
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Πίνακας 6
Πίνακες για το πλοίο του παραδείγματος του Κεφαλαίου 9, σελ. 279.
6.1: Friction coefficient = μ.
μ

Υλικά σε επαφή

0,4

για επαφή ξύλου με ξύλο υγρό ή στεγνό

0,3

(ή ανάλογα από 0,2-0,3) για επαφή μετάλλου με ξύλο ή λάστιχο.

0,1

για επαφή μετάλλου με μέταλλο όταν το κατάστρωμα είναι στεγνό.

0,0

για επαφή μετάλλου με μέταλλο όταν το κατάστρωμα είναι βρεγμένο.

6.2: Βασικός πίνακας επιταχύνσεων σύμφωνα με το ANNEX 13 IMO Res. A714(17).
TRANSVERSE ACCELERATION in m/s2 ay
on deck, high
on deck, low
tween deck
lower hold
Length of ship L

0

7,1
6,5
5,9
5,5
0,1

6,9
6,3
5,6
5,3
0,2

6,8
6,7
6,7
6,8
6,1
6,1
6,1
6,1
5,5
5,4
5,4
5,5
5,1
5,0
5,0
5,1
0,3
0,4
0,5
0,6
VERTICAL ACCELERATION az

6,9
6,3
5,6
5,3
0,7

7,1
6,5
5,9
5,5
0,8

7,4
6,7
6,2
5,9
0,9 1

7,6

6,2

5,0

6,2

7,6

9,2

4,3

4,3

5,0

Longitudinal
acceleration
ax in m/s2
3,8
2,9
2,0
1,5

Σημείωση: Το 0 και το 1 αντιστοιχούν στις θέσεις του επιστέγου και του προστέγου του φορτηγού πλοίου, πάνω στις οποίες δεν γίνεται φόρτωση. Οι
υπόλοιπες θέσεις από το 0,1 έως το 0,9 χωρίζουν ανάλογα το μήκος του πλοίου μεταξύ των κάθετων.

6.3: Συντελεστής διορθώσεως για μήκος και ταχύτητα πλοίου.
LBP (m)
Ταχύτητα
σε κόμβους

9
12
15
18
21
24

50

60

70

80

90

100

120

140

160

180

200

1,20
1,34
1,49
1,64
1,78
1,93

1,09
1,22
1,36
1,49
1,62
1,76

1,00
1,12
1,24
1,37
1,49
1,62

0,92
1,03
1,15
1,27
1,38
1,50

0,85
0,96
1,07
1,18
1,29
1,40

0,79
0,90
1,00
1,10
1,21
1,31

0,70
0,79
0,89
0,98
1,08
1,17

0,63
0,72
0,80
0,89
0,98
1,07

0,57
0,65
0,73
0,82
0,90
0,98

0,53
0,60
0,68
0,76
0,83
0,91

0,49
0,57
0,63
0,71
0,78
0,85

Σημείωση: Για μήκος/ταχύτητα που δεν δίδεται άμεσα στον πίνακα 6.3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω τύπος:
Correction factor = (0,345 * v/ √ L) + (58,62 * L – 1034,5) / L2
Όπου v = ταχύτητα σε knots και L = LBP σε μέτρα. Ο τύπος αυτός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πλοία με μήκος μικρότερο από 50 m ή μεγαλύτερο
από 300 m. Επιπροσθέτως για πλοία με Β/GM μικρότερο του 13 οι τιμές της εγκάρσιας επιταχύνσεως θα πρέπει να διορθώνονται με τον συντελεστή
του πίνακα 6.4.

6.4: Συντελεστής διορθώσεως για Β/GM<13.
Β/GM
Deck
On Deck, high
On Deck, low
Tween-deck
Lower hold (Tank top)

7
1,56
1,42
1,26
1,15

8

9

10

11

12

1,40
1,30
1,19
1,12

1,27
1,21
1,14
1,09

1,19
1,14
1,09
1,06

1,11
1,09
1,06
1,04

1,05
1,04
1,03
1,02

13
και πάνω
1,00
1,00
1,00
1,00

6.5: f-values as a function of ∝ and μ.
∝
μ

0,3
0,1
0,0
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– 30°

0,72
0,82
0,87

–20°

–10°

0,84
0,91
0,94

0,93
0,97
0,98

0°

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

80°

90°

1,00
1,00
1,00

1,04
1,00
0,98

1,04
0,97
0,94

1,02
0,92
0,87

0,96
0,83
0,77

0,87
0,72
0,64

0,76
0,59
0,50

0,62
0,44
0,34

0,47
0,27
0,17

0,30
0,10
0,00
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Οι επιταχύνσεις που δίδονται στον παρακάτω πίνακα ισχύουν για ταχύτητα 15,5 knots και για μετακεντρικό ύψος GMo ≤ 2,47 m (B/
GMo≥ 13).

6.6

Long. Pos.
deck high
deck low
tween deck
lower hold

0,10
4,41
4,04
3,67
3,42

0,20
4,29
3,92
3,48
3,29

0,30
4,23
3,79
3,42
3,17

4,72

3,85

3,11

Accelerations in m/s2 for GMo ≤ 2,47 m
Transverse acceleration ay
0,40
0,50
0,60
0,70
4,16
4,16
4,23
4,29
3,79
3,79
3,79
3,92
3,36
3,36
3,42
3,48
3,11
3,11
3,17
3,29
Vertical Acceleration az
2,67
2,67
3,11
3,85

0,80
4,41
4,04
3,67
3,42

0,90
4,60
4,16
3,85
3,67

4,72

5,72

Long.acc.
ax
2,36
1,80
1,24
0,93

Σημείωση: Οι επιταχύνσεις στον παρακάτω πίνακα ισχύουν για ταχύτητα 15,5 knots και για μετακεντρικό ύψος GMo = 2,93 m. Σε άλλα πλοία υπάρχουν διορθώσεις και για μικρότερα GMo και για διαφορετικές ταχύτητες. Αν για κάποιο πλοίο υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερων GMo, θα πρέπει
οπωσδήποτε να γίνονται διορθώσεις.

6.7

Long. pos.
deck high
deck low
tween deck
lower hold

0,10
4,90
4,41
3,69
3,56

0,20
4,76
4,27
3,69
3,43

0,30
4,69
4,13
3,62
3,30

4,72

3,85

3,11

Accelerations in m/s2 for GMo = 2,93 m
Transverse acceleration ay
0,40
0,50
0,60
0,70
4,63
4,63
4,69
4,76
4,13
4,13
4,13
4,27
3,56
3,56
3,62
3,69
3,23
3,23
3,30
3,43
Vertical Acceleration az
2,67
2,67
3,11
3,85

0,80
4,90
4,41
3,69
3,56

0,90
5,11
4,54
4,09
3,81

4,72

5,72

Long.acc.
ax
2,36
1,80
1,24
0,93

6.8.1 για μ = 0,4.
β
για
fy
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

∝ήα
-30

-20

-10

0

10

20

30

40

45

50

60

70

80

90

0,67
0,65
0,61
0,55
0,46
0,36
0,23
0,10
-0,05
-0,20

0,80
0,79
0,75
0,68
0,58
0,47
0,33
0,18
0,03
-0,14

0,92
0,90
0,86
0,78
0,68
0,56
0,42
0,27
0,10
-0,07

1,00
0,98
0,94
0,87
0,77
0,64
0,50
0,34
0,17
0,00

1,05
1,04
0,99
0,92
0,82
0,70
0,56
0,41
0,24
0,07

1,08
1,06
1,02
0,95
0,86
0,74
0,61
0,46
0,30
0,14

1,07
1,05
1,01
0,95
0,86
0,76
0,63
0,50
0,35
0,20

1,02
1,01
0,98
0,92
0,84
0,75
0,64
0,52
0,39
0,26

0,99
0,98
0,95
0,90
0,82
0,74
0,64
0,52
0,41
0,28

0,95
0,94
0,91
0,86
0,80
0,72
0,63
0,53
0,42
0,31

0,85
0,84
0,82
0,78
0,73
0,67
0,60
0,52
0,43
0,35

0,72
0,71
0,70
0,67
0,64
0,60
0,55
0,49
0,44
0,38

0,57
0,56
0,56
0,54
0,53
0,51
0,48
0,45
0,42
0,39

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

β
για
fx
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

6.8.2 για μ = 0,3.
β
για
fy
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
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∝ήα
-30

-20

-10

0

10

20

30

40

45

50

60

70

80

90

0,72
0,70
0,66
0,60
0,51
0,41
0,28
0,15
0,00
-0,15

0,84
0,82
0,78
0,71
0,62
0,50
0,37
0,22
0,06
-0,10

0,93
0,92
0,87
0,80
0,70
0,58
0,44
0,28
0,10
-0,05

1,00
0,98
0,94
0,87
0,77
0,64
0,50
0,34
0,17
0,00

1,04
1,02
0,98
0,90
0,81
0,69
0,54
0,39
0,22
0,05

1,04
1,03
0,99
0,92
0,82
0,71
0,57
0,42
0,27
0,10

1,02
1,00
0,96
0,90
0,81
0,71
0,58
0,45
0,30
0,15

0,96
0,95
0,91
0,86
0,78
0,69
0,58
0,45
0,33
0,19

0,92
0,91
0,88
0,82
0,75
0,67
0,57
0,45
0,33
0,21

0,87
0,86
0,83
0,79
0,72
0,64
0,55
0,45
0,34
0,23

0,76
0,75
0,73
0,69
0,64
0,58
0,51
0,43
0,35
0,26

0,62
0,62
0,60
0,58
0,54
0,50
0,45
0,40
0,34
0,28

0,47
0,47
0,48
0,45
0,43
0,41
0,38
0,35
0,33
0,30

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

β
για
fx
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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6.8.3 για μ=0,2.
β
για
fy
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

∝ήα
-30

-20

-10

0

10

20

30

40

45

50

60

70

80

90

0,77
0,75
0,71
0,65
0,56
0,46
0,33
0,20
0,05
-0,10

0,87
0,86
0,81
0,75
0,65
0,56
0,40
0,25
0,09
-0,07

0,95
0,94
0,89
0,82
0,72
0,60
0,46
0,30
0,14
-0,03

1,00
0,98
0,94
0,87
0,77
0,64
0,50
0,34
0,17
0,00

1,02
1,00
0,96
0,89
0,79
0,67
0,53
0,37
0,21
0,03

1,01
0,99
0,95
0,88
0,79
0,67
0,54
0,39
0,23
0,07

0,97
0,95
0,91
0,85
0,76
0,66
0,53
0,40
0,25
0,10

0,89
0,88
0,85
0,89
0,72
0,62
0,51
0,39
0,26
0,13

0,85
0,84
0,81
0,75
0,68
0,60
0,49
0,38
0,26
0,14

0,80
0,79
0,76
0,71
0,65
0,57
0,47
0,37
0,26
0,15

0,67
0,67
0,64
0,61
0,56
0,49
0,42
0,34
0,26
0,17

0,53
0,52
0,51
0,48
0,45
0,41
0,36
0,30
0,25
0,19

0,37
0,37
0,36
0,35
0,33
0,31
0,28
0,26
0,23
0,20

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

β
για
fx
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

6.8.4 για μ=0,1.
β
για
fy
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

45

50

60

70

80

90

0,82
0,80
0,76
0,70
0,61
0,51
0,38
0,25
0,10
-0,05

0,91
0,89
0,85
0,78
0,69
0,57
0,44
0,29
0,13
-0,03

0,97
0,95
0,91
0,84
0,74
0,62
0,48
0,32
0,15
-0,02

1,00
0,98
0,94
0,87
0,77
0,64
0,50
0,34
0,17
0,00

1,00
0,99
0,94
0,87
0,77
0,65
0,51
0,35
0,19
0,02

0,97
0,96
0,92
0,85
0,75
0,64
0,50
0,36
0,20
0,03

0,92
0,90
0,86
0,80
0,71
0,61
0,48
0,35
0,20
0,05

0,83
0,82
0,78
0,73
0,65
0,56
0,45
0,33
0,20
0,06

0,78
0,77
0,74
0,68
0,61
0,53
0,42
0,31
0,19
0,07

0,72
0,71
0,68
0,63
0,57
0,49
0,40
0,30
0,19
0,08

0,59
0,58
0,56
0,52
0,47
0,41
0,34
0,26
0,17
0,09

0,44
0,43
0,42
0,39
0,36
0,31
0,26
0,21
0,15
0,09

0,27
0,27
0,26
0,25
0,23
0,21
0,19
0,16
0,13
0,10

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

β
για
fx
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

∝ήα

6.8.5 για μ =0,0.

∝ήα

β
για
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Πίνακας 7
Πίνακας μετατροπής μετρικών τόνων σε βαρέλια στους 60 οC.
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Πίνακας 8
Πίνακας μετατροπής αγγλικών τόνων σε βαρέλια στους 60 οF.
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Πίνακας 9
Υπολογισμός ποσότητας παραληφθέντος φορτίου.
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Πίνακας 10
Πίνακας συντελεστή θερμικής διαστολής (Volume Correction Factor – VCF).
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Παράρτημα 4
Κίνδυνοι λόγω καιρικών συνθηκών κατά τη Μεταφορά Φορτίων.
Ομίχλη (με συχνότητα μεγαλύτερη από 10% των παρατηρήσεων με ορατότητα μικρότερη από 1/2 ν.μ.)
Θύελλες (με συχνότητα ανέμων δυνάμεως 7 Bf και πάνω, μεγαλύτερη από 10% των παρατηρήσεων)
Πιθανό όριο θαλασσίων πάγων (pack-ice)
Mερικές από τις κύριες θαλάσσιες διαδρομές (ρότες) που ακολουθούν τα πλοία
Τομείς των διαδρομών, κατά μήκος των οποίων η θερμοκρασία της θάλασσας υπάρχει πιθανότητα να μειωθεί πολύ γρήγορα όσο το πλοίο
κατευθύνεται προς τη διεύθυνση που δείχνει το βέλος
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Παράρτημα 5
Τρόπος τοποθετήσεως των σφιγκτήρων συρματοσχοίνων (clips, clamps, wire rope grips).
Παρακάτω αναφέρεται ο πρόχειρος, γρήγορος και πολλές φορές μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να κατασκευαστεί μία γάσα σε ένα συρματόσχοινο. Ο τρόπος αυτός
χρησιμοποιείται συχνά στην έχμαση των φορτίων όταν δεν
χρησιμοποιούνται καδένες, σιδηρόβεργες εχμάσεως, ιμάντες
ή τσέρκια. Στο σχήμα Π.5(α) φαίνεται ο σωστός τρόπος τοποθετήσεως των κλιπς. Κάθε άλλη παραλλαγή τοποθετήσεώς τους είναι λανθασμένη, π.χ. η γέφυρα με τα παξιμάδια
στο νεκρό τέλος του συρματόσχοινου ή εναλλάξ. Δυστυχώς η
λανθασμένη τοποθέτηση των κλιπς είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη των στοιβαδόρων αλλά και των πληρωμάτων.
Τα κλιπς των συρματοσχοίνων που φαίνονται στο σχήμα
Π.5(β) πρέπει πάντα να τοποθετούνται σωστά, διότι ακόμα
και σωστά τοποθετημένα είναι αποτελεσματικά κατά περίπου
90% ή κατ’ άλλους περίπου 70% της αντοχής τους. Όπως
ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, για καλύτερα αποτελέσματα,
θα πρέπει όλα τα κλιπς να τοποθετούνται με τον ίδιο τρόπο,
δηλαδή με τη γέφυρα στο μεγαλύτερο μήκος του συρματόσχοινου και το U-bolt [σχ. Π.5(α)] στο μικρό μέρος (νεκρό
τέλος). Σε κάθε συρματόσχοινο θα τοποθετούνται τουλάχιστον 3 κλιπς και όχι περισσότερα από 7. Πάντα τα παξιμάδια θα πρέπει να βιδώνονται σφιχτά και να ελέγχονται σε
τακτά χρονικά διαστήματα και αν απαιτείται να σφίγγονται
πάλι. Συνιστάται να τοποθετείται ο παρακάτω αριθμός κλιπς

σε κάθε σύνδεση. Θα πρέπει επίσης τα U-bolts να πιάνουν
το συρματόσχοινο το λιγότερο σε μια απόσταση 6 φορές τη
διάμετρο του συρματόσχοινου με ένα κλιπ για κάθε ίντσα
στην περιφέρεια του συρματόσχοινου σύμφωνα με τον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα π.χ. για συρματόσχοινο διαμέτρου 26 mm × 6 = 156 mm, δηλαδή τα κλιπς θα πιάνουν μια
απόσταση του νεκρού τέλους του συρματόσχοινου περίπου
16 cm τουλάχιστον (πρακτικά θα είναι μεγαλύτερη) και θα
τοποθετηθούν το λιγότερο 4 κλιπς με το πρώτο στο τέλος της
ροδάντζας.
Δύο κλιπς μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σε πεντένι, αν
και εδώ προτιμότερα είναι τα τρία.
Διάμετρος συρματόσχοινου

Όχι λιγότερα από

Μέχρι και 22 mm

3 περιφ. 2 3/4″

Πάνω από 22 mm μέχρι και 32 mm

4 περιφ. 4″

Πάνω από 32 mm μέχρι και 38 mm

5 περιφ. 5″

Πάνω από 38 mm μέχρι και 51 mm

6 περιφ. 6 ½″

Πάνω από 51 mm

7 περιφ. 7″

(α)
Σχ. Π5

Ορθός τρόπος τοποθετήσεως σφιγκτήρων.
(β)
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Παράρτημα 6
Επεξήγηση στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων.
Το σχέδιο στοιβασίας των κοντεϊνερόπλοιων αποτελείται από επί μέρους σχέδια (Bay plan). Με τα τελικά Bay plan συμπληρώνονται όλα τα έγγραφα. Στο σχήμα Π.6α του κοντεϊνερόπλοιου ξεχωρίζουν 38 Bays των 20′ TEU.

Σχ. Π.6α

Θεωρητικά τα 38 Bays θα μπορούσαν να αριθμηθούν συνεχόμενα από το 1 μέχρι το 38, αυτό όμως θα βοηθούσε αν όλα τα
Ε/Κ που θα φορτώνονταν ήταν των 20′ TEU. Στο σχήμα Π.6β το ίδιο κοντεϊνερόπλοιο έχει φορτώσει 19 Bays των 40′ TEU.
Στην περίπτωση αυτή τα 19 Bays θα μπορούσαν να αριθμηθούν συνεχόμενα από το 1 μέχρι το 19.

Σχ. Π.6β

Επειδή όμως το πλοίο συνήθως μεταφέρει ταυτόχρονα Ε/Κ των 20′ και των 40′ ΤEU, χρησιμοποιείται ένας άλλος τρόπος
αριθμήσεως για να μην γίνουν λάθη. Οι 38 θέσεις που θα καταλάμβαναν τα Ε/Κ των 20′ TEU αριθμούνται από πλώρα προς
τα πρύμα μόνο με μονούς αριθμούς, δηλαδή 01, 03, 05 κ.λπ. μέχρι 75, ενώ οι ζυγοί αριθμοί που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην
αρίθμηση των θέσεων για τα Ε/Κ των 20′ TEU θα χρησιμοποιηθούν για τις θέσεις των FEU Ε/Κ (40′ ΤEU), δηλαδή 02, 04,
06 μέχρι το 74.
74
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Σχ. Π.6γ

Με τον τρόπο αυτόν αν το πλοίο, όπως φαίνεται στο σχήμα Π.6γ είχε φορτώσει δύο πρώτες στρώσεις (tiers) κατάπλωρα
με Ε/Κ των 20′ TEU, θα λέγαμε ότι αυτά βρίσκονται στα Bay 1 και 3 και αν πάνω από αυτά, δηλαδή στην τρίτη και τέταρτη
στρώση, είχαν φορτωθεί Ε/Κ των 40′ ΤEU και καταλάμβαναν τα Bay 1 και 3 των 20′ TEU, θα λέγαμε ότι βρίσκονταν στο Bay
02.
Τα Rows των Ε/Κ στα κοντεϊνερόπλοια αριθμούνται από τον διαμήκη άξονα συμμετρίας και δεξιά με μονούς αριθμούς
και από τον διαμήκη άξονα συμμετρίας και αριστερά με ζυγούς. Αν όμως λόγω του πλάτους του πλοίου τα Ε/Κ που χωράνε
συνολικά κατά το εγκάρσιο είναι μονά, δηλαδή τα Rows είναι μονά, τότε το μεσαίο Row θα πάρει τον αριθμό 00 (σχ. Π.6δ).
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Στο σχήμα Π.6ε διακρίνεται η αρίθμηση των αριστερών θέσεων των Rows αυτού του Bay με άσπρα νούμερα μαρκαρισμένα το 16 [σχ. Π.6ε(α)] στο κατάστρωμα και το 14, 12, 10, 08 και 06 στη φρακτή του κύτους και διαχωρίζονται από τους
οδηγούς ολισθήσεως κελιών. Στις θέσεις αυτών των Rows δεν έχουν φορτωθεί ακόμα τα Ε/Κ, ενώ οι θέσεις των αριστερών
Rows 04, 02 δεν φαίνονται, γιατί έχουν ήδη καλυφθεί με τα καλύμματα του κύτους (pontoons).

(α)

(β)
Σχ. Π.6ε

Το σχήμα Π.6ε(β) εστιάζει στην αρίθμηση του σχήματος Π.6ε(α).
Στο σχήμα Π.6στ διακρίνεται αντίστοιχα η αρίθμηση των θέσεων των δεξιών Rows του ίδιου Bay με άσπρα νούμερα 05,
07, 09, 11, 13 στο κύτος και 15 στο κύτος, θέση η οποία όμως δεν είναι ελεύθερη γιατί έχει καλυφθεί από Ε/Κ. Οι θέσεις 05,
07, 09, 11 και 13 είναι ακόμα ελεύθερες. Η θέση 03 έχει και αυτή καλυφθεί, οι θέσεις των δεξιών Rows 01 και 03 όπως και η
θέση του μεσαίου Row 00 δεν φαίνονται στο σχήμα.

(α)

(β)
Σχ. Π.6στ

Το σχήμα Π.6στ(β) εστιάζει στην αρίθμηση του σχήματος Π.6στ(α). Το σχήμα Π.6ζ δείχνει την αρίθμηση των Rows του
τελευταίου Bay (Aft Bay) του κοντεϊνερόπλοιου, όπως φαίνεται από την πρύμη και είναι αντίστοιχη με αυτή των κυψελοειδών
κυτών. Οι αριθμοί με τα κίτρινα στοιχεία στο σχήμα δείχνουν πώς γίνεται η αρίθμηση των Rows.

Σχ. Π.6ζ
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Το σχήμα Π.6η εικονίζει την αρίθμηση των Tiers πάνω στο κατάστρωμα.
Η αρίθμηση των Tiers στο κατάστρωμα αρχίζει από κάτω προς τα πάνω και από τον βασικό κωδικό 8 ακολουθούμενο από
έναν ζυγό αριθμό αλληλουχίας π.χ. 80 (πάνω στο κατάστρωμα) και μετά 82, 84, κ.λπ. χρησιμοποιώντας μόνο ζυγούς αριθμούς.
Τα Ε/Κ που έχουν φορτωθεί πάνω στα καλύμματα των κυτών έχουν αριθμό 82. Οι αριθμοί με τα κίτρινα στοιχεία στη φωτογραφία δείχνουν πώς γίνεται η αρίθμηση των Tiers.

Σχ. Π.6η

Η αρίθμηση των Tiers στα κύτη, όπως δείχνουν και τα Bay plans (σχ. Π.6θ), που εικονίζονται πάντα από την πρύμνη,
αρχίζει από κάτω προς τα πάνω και από τον αριθμό 02 (πάνω στο πανιόλο) χρησιμοποιώντας και εδώ μόνο ζυγούς αριθμούς
στο συγκεκριμένο πλοίο από 02 έως 18. Στα Bay plans σημειώνονται οι αριθμοί των bay, row και tier.
Στο σχήμα Π.6ι δίνονται παραδείγματα για το πώς προσδιορίζονται τα Ε/Κ. Σύμφωνα λοιπόν με το σύστημα «Bay-RowTier» τα χρωματισμένα Ε/Κ έχουν τις παρακάτω συντεταγμένες:
Το μαρκαρισμένο Ε/Κ των 20 TEU, τετραγωνάκι (slot) με κόκκινο χρώμα (Κ): 531212
Το μαρκαρισμένο Ε/Κ των 40 FEU, τετραγωνάκι (slot) με μπλε χρώμα (Μ): 540788
Το μαρκαρισμένο Ε/Κ των 20 TEU, τετραγωνάκι (slot) με πράσινο χρώμα (Π): 551184
Οι δύο πρώτοι αριθμοί αντιπροσωπεύουν το Bay, οι επόμενοι δύο το Row και οι τελευταίοι δύο αριθμοί το Tier.
Από πλοίο σε πλοίο πιθανόν να υπάρχουν διαφορές, αλλά όχι μεγάλες. Για παράδειγμα υπάρχει περίπτωση οι συντεταγμένες να δίδονται με άλλη σειρά π.χ. row-bay-tier ή άλλη. Υπάρχει περίπτωση και η αρίθμηση των rows ή bays ή tiers να
διαφέρει.
Στα Ro-Ro τα slots των Ε/Κ στα πλάνα απεικονίζονται σε διαμήκεις γραμμές (lanes running lengthwise).
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Παράρτημα 7
Μέσα εχμάσεως εμπορευματοκιβωτίων.
Μόνιμος σταθερός εξοπλισμός εχμάσεως
(Ηλεκτροσυγκολλημένος στην κατασκευή του πλοίου)
Περιγραφή

Σκοπός

Ισόπεδη υποδοχή
(φωλιά)
(flush socker)

Σημείο στηρίξεως των περιστρεφομένων κλειδιών βάσεως ή των
κώνων της στοίβας στο κύτος.

Συνήθως βρίσκεται σε μικρή εσοχή ώστε να εξασφαλίζεται η υδατοστεγανότητα. Πρέπει πριν τη χρήση να ελέγχεται,
ώστε να είναι καθαρό.

Υψωμένη υποδοχή
(raised socker)

Σημείο στηρίξεως των περιστρεφομένων κλειδιών βάσεως ή των κώνων της στοίβας στο κατάστρωμα.

Πρέπει πριν τη χρήση να ελέγχεται, ώστε
να είναι καθαρή.

Σταθερή μάπα
(dashing plate,
pad-eye)

Σημείο στο κατάστρωμα ή στο κάλυμμα του κύτους για να βιδώνει
το κάτω άκρο του εντατήρα.

Είναι σχεδιασμένο μόνο για να ασκείται
δύναμη παράλληλα με τη διάμετρο της
οπής. Αν η δύναμη είναι κάθετη προς
τη διάμετρο της οπής, θα μπορούσε να
στρεβλώσει τη μάπα και να δημιουργήσει
ρωγμή στην ηλεκτροσυγκόλληση.

Πτυσσόμενη μάπα
σε μορφή δακτυλίου
(D-Ring)

Εναλλακτικό σημείο για να βιδώνει το κάτω άκρο του εντατήρα.

Η διάβρωση του πίρου μειώνει την αντοχή
της μάπας. Είναι όμως κατάλληλη για παράλληλη και για κάθετη φορά της δυνάμεως σε σχέση με την ακτίνα του δακτυλίου.

Βάση στηρίξεως Ε/Κ Βάση μέσα στην οποία γλιστρά το
(dovetail foundation) περιστρεφόμενο κλειδί.

Πρέπει να καθαρίζεται πριν χρησιμοποιηθεί και να ελέγχεται για πιθανή ζημιά ή
φθορά.

Σταθερός κώνος
στοιβάσεως
(fixed stacking cone)

Για να προστατεύει από οριζόντια
μετακίνηση Ε/Κ 20′ που τοποθετήθηκαν σε οδηγούς κελιών των
40′.

Βρίσκεται συχνά στη βάση οδηγού κελιών.

Οδηγός μισού Bay
(mid-bay Guide)

Για να προστατεύει από εγκάρσια
μετακίνηση Ε/Κ 20′ σε οδηγούς
40′. Βρίσκεται στο επίπεδο του πανιόλου.

Δεν επηρεάζει τη στοιβασία των Ε/Κ των
40′.

Μάπα τύπου
breech base
(container lashing
point)

Εναλλακτικό σημείο για να εφαρμόζει το κάτω άκρο του εντατήρα.

Πρέπει πριν τη χρήση να ελέγχεται, ώστε
να είναι καθαρό.
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Συνήθης φορητός εξοπλισμός εχμάσεως
Περιγραφή

Σκοπός

Σιδηρόβεργα εχμάσεως (σχ. Π.7α)
(lashing rod)

Για να ασφαλίζονται οι στήλες
(στοίβες) Ε/Κ στο κατάστρωμα. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με εντατήρα.

Προβάλλει αντίσταση σε τάνυση. Οι πολύ μεγάλες σε μήκος σιδηρόβεργες είναι δύσκολες
στον χειρισμό και στην αγκίστρωσή τους στη
γωνία αναρτήσεως και στηρίξεως του Ε/Κ.
Πρέπει να υπάρχουν οπές και στα δύο άκρα
της σιδηρόβεργας.

Προέκταση
σιδηρόβεργας
(extension piece)

Για επιμήκυνση σιδηρόβεργας εχμάσεως όταν ασφαλίζονται Ε/Κ Higl cube 9′6″
(2,896 mm).

Προσαρμόζεται στη βάση της σιδηρόβεργας
εχμάσεως και συνδέεται με τον εντατήρα.

Εντατήρας
(turnbukle)

Για σύνδεση σιδηρόβεργας
εχμάσεως με τη μάπα και
ρύθμιση της τανύσεως της σιδηρόβεργας εχμάσεως.

Αντιστέκεται στις φορτίσεις τανύσεως και
χρησιμοποιείται για να κρατάει τεντωμένο το
έχμα. Πρέπει κατά τακτά χρονικά διαστήματα
να γρασάρονται τα σπειρώματα και να ελέγχεται αν η ασφάλεια είναι στη θέση της.

Κεφαλή σε
σχήμα άγκιστρου
(penguin book)

Χρησιμοποιείται ως εξάρτημα
προστασίας σε συνδυασμό με
ειδική σιδηρόβεργα εχμάσεως
με οπή στο ένα της άκρο.

Πιθανόν να τοποθετηθεί όταν το Ε/Κ βρίσκεται
στον ντόκο, διότι είναι δύσκολη η τοποθέτησή
του όταν αυτό βρίσκεται στο πλοίο. Υπάρχει ο
κίνδυνος τραυματισμού αν πέσει, όταν το Ε/Κ
φορτωθεί στο πλοίο.

Κώνος στοιβάσεως
(σχ. Π.7β)
(stacking cone)

Τοποθετείται μεταξύ Ε/Κ σε
μία στήλη και στην υποδοχή
της γωνίας αναρτήσεως και
στηρίξεως.

Αντιστέκεται στις οριζόντιες δυνάμεις. Υπάρχουν πολλοί τύποι. Μπορεί να κλειδωθεί
μέσα στη γωνία αναρτήσεως και στηρίξεως
πριν το Ε/Κ φορτωθεί στο πλοίο.

Τοποθετείται μεταξύ Ε/Κ σε
μία στήλη και στην υποδοχή
της γωνίας αναρτήσεως και
στηρίξεως.

Ομοίως με το παραπάνω, αλλά επίσης αντιστέκεται στη δύναμη διαχωρισμού που τείνει
να διαλύσει τη στήλη. Απαιτείται να κλειδωθεί μετά την τοποθέτησή του. Υπάρχουν τύποι
για τη δεξιά και την αριστερή πλευρά του Ε/Κ
και δημιουργείται αβεβαιότητα αν κάποιο είναι ανοικτό ή κλειδωμένο.

Ημιαυτόματο
περιστρεφόμενο
κλειδί
(SATL)

Τοποθετείται μεταξύ Ε/Κ σε
μία στήλη και στην υποδοχή
της γωνίας αναρτήσεως και
στηρίξεως.

Ομοίως με το παραπάνω. Μπορεί να τοποθετηθεί όταν το Ε/Κ βρίσκεται στον ντόκο και
κλειδώνει αυτόματα με το κάτω Ε/Κ όταν θα
τοποθετηθεί επάνω σ' αυτό. Μπορεί πολύ πιο
εύκολα να παρατηρήσει κάποιος αν είναι κλειδωμένο ή όχι σε σύγκριση με τα απλά περιστρεφόμενα κλειδιά. Ξεκλειδώνει με το χέρι.

Πλήρως αυτόματο
περιστρεφόμενο
κλειδί
(Fully automatic
twistlock-FAT)

Τοποθετείται μεταξύ Ε/Κ σε
μία στήλη και στην υποδοχή
της γωνίας αναρτήσεως και
στηρίξεως.

Ένα νέο σε σχεδιασμό περιστρεφόμενο κλειδί, το οποίο ξεκλειδώνει αυτόματα όταν η γερανογέφυρα σηκώνει το Ε/Κ. Συνήθως ανοίγει σε μια απότομη κατακόρυφη ανύψωση και
συγχρόνως με μια περιστροφική ανύψωση.

Περιστρεφόμενο
κλειδί (twistlock)

Φωτογραφία

Σημειώσεις

(συνεχίζεται)
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Συνήθης φορητός εξοπλισμός εχμάσεως
Περιγραφή

Σκοπός

Φωτογραφία

Σημειώσεις

Περιστρεφόμενο
κλειδί βάσεως
(κώνος δαπέδου
στηρίξεως Ε/Κ)
(deck mount
twistlock)

Για να συνδέει τη βάση του Ε/Κ
με το πλοίο.

Εφαρμόζει ακριβώς στο μόρσο της βάσεως.
Χρησιμοποιείται στα καλύμματα των κυτών
και στα κύτη όταν μία υψωμένη υποδοχή δημιουργεί εμπόδιο. Στο σχέδιο φαίνεται μέσα στο
ψαλιδωτό μόρσο βάσεως.

Εξάρτημα γεφυρώσεως στηλών
(σχ. Π.7β)
(bridge fitting)

Για να συνδέει τα επάνω Ε/Κ
δύο γειτονικών στηλών. Χρησιμοποιείται στο κατάστρωμα και
στα κύτη.

Αντιστέκεται στις δυνάμεις συμπιέσεως και τανύσεως. Ενδεχόμενος κίνδυνος πτώσεως για
τους στοιβαδόρους κατά την τοποθέτησή του.

Οριζόντιο περιστρεφόμενο κλειδί
Τοποθετείται μεταξύ δύο Ε/Κ
(horizontal twist- γειτονικών στηλών.
lock)

Συνδέει τις επάνω και κάτω γωνίες αναρτήσεως και στηρίξεως Ε/Κ δύο γειτονικών στηλών.
Αντιστέκεται στις οριζόντιες δυνάμεις. Συμβατό
με Ε/Κ τύπου ISO.

Τοποθετείται μεταξύ των Ε/Κ
της και στην υποδοχή της γωνίας αναρτήσεως και στηρίξεως.
Χρησιμοποιείται στο κατάστρωμα μεταξύ Ε/Κ των 20′ σε Bay
των 40′ στη θέση του μισού
Bay.

Αντιστέκεται στις πλευρικές και στη δύναμη διαχωρισμού. Προσαρμόζεται στις κάτω βάσεις του
Ε/Κ όταν αυτό βρίσκεται στον ντόκο και κλειδώνει αυτόματα με το κάτω Ε/Κ όταν τοποθετηθεί
στο πλοίο.

Συσκευή
στηρίξεως
(battress)

Εξωτερική υποστήριξη της στήλης σε κύτος.

Μπορεί να αντιστέκεται στις δυνάμεις συμπιέσεως και τανύσεως. Πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με διπλούς κώνους στήλης
ή link plates και να είναι παράλληλα με την
κατασκευή του πλοίου στην πλευρά.

Διπλός κώνος
συνδέσεως στηλών
(σχ. Π.7β) (double
stacking cone)

Για να συνδέει γειτονικές στήλες και ειδικότερα αυτές που
βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με
τη συσκευή αντιστηρίξεως.

Αντιστέκεται σε οριζόντιες δυνάμεις. Χρησιμοποιείται πιο συχνά στα κύτη των con-bulkers
(πλοία μεταφοράς χύδην φορτίων και Ε/Κ).

Συσκευή αντισταθΓια την εξισορρόπηση της δυμίσεως δυνάμεως
νάμεως που ασκείται σε δύο
(load equalizing
παράλληλα έχματα.
device)

Βοηθάει δύο συνδέσεις σε δύο Ε/Κ με σιδηρόβεργες εχμάσεως, ώστε και τα δύο να είναι
πλήρως αποδοτικά. Χρησιμοποιείται μόνο με
τις ενδεδειγμένες σιδηρόβεργες εχμάσεως.

Ενδιάμεσο
κλειδί στήλης
(mid-lock)

Σχ. Π.7α
Σιδηρόβεργα εχμάσεως με άγκιστρο και
αγκίστρωση στη γωνία αναρτήσεως και
στηρίξεως του Ε/Κ.
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Παράρτημα 8
Παράδειγμα υπολογισμού draught survey (ή draft survey) ή
cargo weight calculation (υπολογισμός βάρους φορτίου).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Υδρόμετρο Draught Survey (DSH) και διόρθωση
θερμοκρασίας στην πυκνότητα του ντόκου.
Τα περισσότερα πλοία έχουν μόνο DSH για να προσδιορίζουν την πυκνότητα του νερού του ντόκου σε kg/l ή
το φαινόμενο βάρος του πλοίου (βάρος στο περιβάλλον, in
air), το οποίο είναι το παραδεκτό για το εμπόριο βάρος
του φορτίου που έχουν φορτώσει.
Η κλίμακα του DSH έχει βαθμολογηθεί από 0,990 έως
1,040 kg/l, σε μέση τάση επιφανείας του νερού και σε μια
σταθερή θερμοκρασία π.χ. 15οC (ή 20οC), αλλά δεν χρειάζεται να γίνει καμία διόρθωση γι’ αυτήν τη σταθερή θερμοκρασία και την πίεση. Ένα μικρό σφάλμα θα μπορούσε
να υπάρχει, αλλά αυτό αντισταθμίζεται από την αλλαγή του
όγκου του πλοίου, γιατί οι συντελεστές διαστολής του χάλυβα
(πλοίο) και του γυαλιού (υδρόμετρο) είναι αντίθετοι, οπότε
αντισταθμίζει το ένα το άλλο.

Υδρόμετρο Draught Survey για να καθοριστεί η
πυκνότητα του θαλασσινού ή του γλυκού νερού.
Αν το πλοίο έχει και χάλκινο Υδρόμετρο για τις γραμμές φορτώσεως (Brass Load Line Hydrometer – LLH) θα
πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του εκτοπίσματος σε δεδομένη ίσαλο και σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της ΔΣ για τις Γραμμές Φορτώσεως του 1966.
Η ΔΣ επιτρέπει στο πλοίο να φορτώσει μέχρι τη γραμμή
φορτώσεως και επί πλέον θα υπάρχει μία ανοχή που θα αντιστοιχεί στη Σχετική Πυκνότητα του νερού στο οποίο επιπλέει
(15οC/15οC).
Η ΔΣ χρησιμοποιεί ειδικό βάρος (σχετική πυκνότητα) σε
κενό (in vacuo). Το LLH δείχνει σχετική πυκνότητα σε δύο
σταθερές θερμοκρασίες, της θάλασσας και του καθαρού γλυκού νερού σε κενό 15οC/15οC ή 60οF/60οF. Αν η διαφορά
του νερού του ντόκου είναι μεγάλη, τότε θα πρέπει να γίνει
κάποια μικρή διόρθωση θερμοκρασίας για τη διαστολή ή συστολή του υδρόμετρου (LLH).
Το LLH δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο Draught
Survey.
Η πυκνότητα του καθαρού νερού σε κενό στη θερμοκρασία των 15οC (αληθής πυκνότητα σε κενό) είναι 0,9991 kg/l.
Αν το LLH μας δείξει σχετική πυκνότητα θάλασσας 1,025,
σημαίνει ότι η θάλασσα θα έχει μια πραγματική πυκνότητα
(1,025 × 0,9991 kg/l) = 1,0241 kg/l. Οπότε το 1 λίτρο αυτού
του νερού θα έχει βάρος 1,0241 kg σε κενό (in vacuo). Το
εμπορικό όμως βάρος, βάσει του οποίου γίνεται η πληρωμή του ναύλου, μετρείται στο περιβάλλον (in air) και
όχι στο κενό, και στο περιβάλλον ένα λίτρο θάλασσας θα έχει
μια δύναμη ανώσεως 0,0011 kg.
Οπότε το ένα λίτρο αυτής της θάλασσας θα έχει βάρος
1,0241 – 0,0011 = 1,023 kg/l στο περιβάλλον, που θα έδει-
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χνε ένα υδρόμετρο βαθμονομημένο στο περιβάλλον. Επομένως όταν το LLH δείχνει σχετική πυκνότητα 1,025, το DSH
θα δείχνει 1,023 kg/l. Και τα δυο είναι σωστά.
Η διαφορά μεταξύ της φαινόμενης πυκνότητας όπως
προσδιορίζεται με το DSH και της σχετικής πυκνότητας
όπως προσδιορίζεται με το LLH, δίνει τη διόρθωση της αντώσεως στον αέρα (περιβάλλον) (air buoyancy correction) και
αντιστοιχεί με 0,002. Η διόρθωση για να βρεθεί η ανάγνωση
του LLH είναι πάντα προσθετική στην πυκνότητα που βρέθηκε με το DSH αγνοώντας τη διόρθωση της θερμοκρασίας.
Στο παράδειγμα του Draught Survey:
Το DSH έχει δείξει πυκνότητα στο περιβάλλον (water
observed density) 1,0220 kg/lt σε θερμοκρασία 25οC, η
οποία χρειάζεται μόνο για τις ανάγκες του Draught Survey,
δηλ. του εμπορίου, οπότε δεν θα χρειαστεί διόρθωση
θερμοκρασίας παρ’ όλο που το νερό του ντόκου δεν έχει τη
θερμοκρασία των 15οC, στην οποία έχει βαθμονομηθεί και
αυτό γιατί:
α) Θεωρητικά λόγω διαστολής του υλικού από το οποίο
είναι κατασκευασμένο το υδρόμετρο η πυκνότητα που μας
δείχνει στους 25οC είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι αν το νερό του
ντόκου ήταν 15οC, στην οποία βαθμονομήθηκε. Δηλαδή
στους 25οC το υδρόμετρο όπως και το μεταλλικό σκάφος (το
πλοίο) θα διασταλούν. Εξαιτίας της διαστολής το υδρόμετρο,
επειδή αυξάνεται ο όγκος του, θα πρέπει να δείχνει μεγαλύτερη πυκνότητα (π.χ. + 0,0003 και θα�������������������
επηρεάσει
������������������
το εκτόπισμα με μία μικρή αύξηση). Ο όγκος του πλοίου από την
άλλη θα αυξηθεί και γι’ αυτό θα έχει μικρότερο βύθισμα. Η
εκτόπιση του νερού εξαρτάται από το βύθισμα του πλοίου που
θεωρείται πάλι για 15οC. Εξαιτίας της διαστολής του πλοίου
το εκτόπισμα που μετρείται από το βύθισμα θα είναι ανάλογα
μικρότερο απ’ ό,τι αν το νερό του ντόκου είχε θερμοκρασία
15οC. Αν οι συντελεστές διαστολής του πλοίου και του υδρόμετρου είχαν την ίδια ακριβώς τιμή, τότε το ένα σφάλμα θα
αντιστάθμιζε απόλυτα το άλλο. (Αν και οι συντελεστές δεν
είναι ίδιοι, ποτέ δεν κάνομε τέτοιες διορθώσεις διαστολής ή
συστολής όγκου του υλικού· άλλωστε η τελική διαφορά στο
εκτόπισμα θα είναι αμελητέα).
β) Η ίδια η πυκνότητα του νερού στους 25οC η οποία
μετρήθηκε με το DSH θα είναι μικρότερη από αυτή που θα
έδειχνε στους 15οC, γι’ αυτό και το�������������������������
DSH έχει βυθιστεί περισ������������������������
σότερο, αφού βασίζεται στην αρχή του Αρχιμήδη.
Παράλληλα το πλοίο που επιπλέει στο ίδιο νερό θα βυθιστεί περισσότερο και θα εκτοπίσει τον ανάλογο όγκο νερού,
του οποίου το βάρος θα είναι μικρότερο απ’ ό,τι αν υπολογιζόταν για 15οC (το πλοίο δηλαδή συμπεριφέρεται σαν
υδρόμετρο).
γ) Η πυκνότητα εξαρτάται από τη θερμοκρασία της θάλασσας, από τη βαρομετρική πίεση κ.λπ. και μεταβάλλεται κατά
περιοχή, εποχή, χρονική στιγμή και βάθος. Ο ύφαλος όγκος
του πλοίου καλύπτει κάποιο βάθος και δεν είναι και πολύ σωστό να θεωρηθεί η θερμοκρασία του νερού ενιαία, ώστε να
γίνουν διορθώσεις για τη θερμοκρασία, αν και λαμβάνεται
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να γίνει διόρθωση θερμοκρασίας, διότι στην εκφόρτωση
θα λείπει φορτίο.
Άλλωστε η πυκνότητα που δίνουν κάποιοι πίνακες ή
βιβλία, οι αρχές, ο πράκτορας ή οι ναυλωτές για τον προϋπολογισμό του βυθίσματος/φορτώσεως�������������������
������������������
του πλοίου δεν συνοδεύεται ποτέ απ’ τη θερμοκρασία του νερού ή αυτή των
15οC, προφανώς διότι δεν χρησιμοποιείται, και ελάχιστοι
επιθεωρητές (marine surveyors) ανά τον κόσμο τη χρησιμοποιούν (κακώς). Το λάθος μπορεί να φθάσει μέχρι 0,3%
του φορτίου, ίσως και παραπάνω.
Ο υπολογισμός του «draught survey» είναι πολύ βασικός και γίνεται με στοιχεία από τον υδροστατικό πίνακα του
πλοίου για την εύρεση του φορτωθέντος ή εκφορτωθέντος
φορτίου από το βύθισμα.
Ο υπολογισμός αυτός πρέπει να γίνει:
α) Στην αρχή της φορτώσεως ή της εκφορτώσεως του
φορτίου (initial, start ή before loading/discharging)
και
β) στο τέλος της φορτώσεως ή εκφορτώσεως (final, finish, on completion ή after Loading/Discharging).
Αφαιρώντας τα δύο «καθαρά εκτοπίσματα» (net ����
displacements), αρχικό και τελικό (που δεν περιέχουν τα υγρά),
βρίσκεται ανάλογα το φορτίο που φορτώθηκε ή εκφορτώθηκε. Ο ίδιος τρόπος χρησιμοποιείται με το πέρας της φορτώσεως κάποιας παρτίδας ή οποιαδήποτε στιγμή, ώστε να
βρεθεί μέσω του βυθίσματος το φορτίο που φορτώθηκε ή
εκφορτώθηκε συγκρίνοντας το Αρχικό Draught Survey
και το Ενδιάμεσο Draught Survey.
Το παράδειγμα που ακολουθεί, δίδεται με επεξηγήσεις,
και για απλοποίηση του υπολογισμού αναφέρεται μόνο στο
«Τελικό Draught Survey» φορτώσεως, επειδή και στο «Αρχικό Draught Survey» οι υπολογισμοί και η σειρά που ακολουθείται είναι ακριβώς οι ίδιοι.

(όχι πάντα) ένας μέσος όρος της πυκνότητας του νερού στο
οποίο επιπλέει το πλοίο.
Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεραίνεται πως για να
βρεθεί το πραγματικό εκτόπισμα αρκεί να πολλαπλασιασθεί ο όγκος της γάστρας (ύφαλος όγκος του πλοίου) που
εκείνη τη στιγμή βρίσκεται μέσα στο νερό, δηλαδή ο όγκος
του νερού που εκτοπίζει το πλοίο, επί την πυκνότητα που
έδειξε το DSH. Ο ναυπηγός δίνοντας στους πίνακες το
εκτόπισμα έχει πολλαπλασιάσει τον όγκο της γάστρας (συμπεριλαμβανομένου του περιβλήματος του πλοίου) που αντιστοιχεί στο κάθε βύθισμα επί την πυκνότητα 1,025 kg/lt. Έτσι
αρκεί να γίνει μια απλή μέθοδος των τριών για να βρεθεί το
ζητούμενο διορθωμένο εκτόπισμα.
Επομένως πολλαπλασιάζοντας το εκτόπισμα που βρέθηκε στους Υδροστατικούς Πίνακες με το Βύθισμα Εκτοπίσματος, επί την πυκνότητα που βρέθηκε με το υδρόμετρο (χωρίς
να ελεγχθεί η θερμοκρασία του νερού του ντόκου) και διαιρώντας το γινόμενο διά του 1025 kg/l, που είναι η πυκνότητα
των πινάκων, θα βρεθεί το ζητούμενο νέο εκτόπισμα. Για τις
ανάγκες του Draught Survey το αποτέλεσμα αυτό του φαινόμενου βάρους θα είναι αρκετά ικανοποιητικό και πολύ πιο
σωστό απ’ ό,τι αν γινόταν διόρθωση για τη θερμοκρασία.
Παρακάτω αναφέρονται τρία παραδείγματα για να φανεί πόσο θα μπορούσε να αλλάξει το εκτόπισμα και άρα το
φορτίο από μια μεμονωμένη διόρθωση (αναγωγή) της
πυκνότητας που βρέθηκε με το DSH στη θερμοκρασία των
15οC, χρησιμοποιώντας κάποιο σχετικό πίνακα που υπάρχει
στο πλοίο��������������������������������������������
όπως τον πίνακα του �����������������������
�������������������������������������������
U.S. Department of Commerce – Coast and Geodetic Surve���������������
y ή τον πίνακα “Reduc�������
tion of Observed Specific Gravity to Specific Gravity at
15οC” του Brown’s Nautical Almanac ή άλλον):
α) Αν το DSH δείξει πυκνότητα 1,0000 και ταυτόχρονα η
θερμοκρασία του νερού του ντόκου είναι 25οC, η πυκνότητα
στον 1οC θα είναι 1,0019 kg/lt.
β) Αν το υδρόμετρο δείξει 1,0300 σε θερμοκρασία 25οC,
η πυκνότητα στους 15οC θα είναι 1,0325 kg/lt.
γ) Αν το υδρόμετρο δείξει 1,0220 kg/lt σε θερμοκρασία 0οC, η πυκνότητα στους 15οC θα είναι 1,0205 kg/lt, οπότε
θα βρεθεί και μικρότερο εκτόπισμα από αυτό που θα βρισκόταν με πυκνότητα 1,0220 kg/lt.
Στην πυκνότητα 1,0220 kg/lt με θερμοκρασία 25οC,
η πυκνότητα στους 15οC θα είναι 1,0243 kg/l, οπότε
αν χρησιμοποιηθεί η διόρθωση του εκτοπίσματος,
το διορθωμένο εκτόπισμα θα είναι μεγαλύτερο κατά
187 ΜΤ. Άρα στη διόρθωση C3 (σελ. 333) δεν πρέπει

Παράδειγμα.
Ας υποτεθεί ότι το πλοίο «BULKER» είναι παραβεβλημένο με τη δεξιά του πλευρά και φορτώνει (σχ. Π.8α). Τα
βυθίσματα είναι όπως θα αναφερθούν στο Βήμα 1. H πυκνότητα του ντόκου σύμφωνα με το υδρόμετρο (observed
density, πυκνότητα στο περιβάλλον) είναι 1,0220 kg/l και το
LBP 217 m.
Ανάγνωση βυθισμάτων και εύρεση μέσου όρου (draught
reading).
Το πρώτο βέβαια πράγμα και το σπουδαιότερο σ’ ένα
Draught Survey είναι η σωστή και ακριβής ανάγνωση των
LBP/2

LBP/2

LBM ή Ld
µατος

Πλευρά καταστρώ

a

da

F

do

Ιf
Ίσαλος γραµµή

la
da

Ld

LOA

draft amid.

df

df

ΥΦΑΛΑ

f

LBP
LWL

Σχ. Π.8α
Το σχήµα παρουσιάζει µερικές από τις διαστάσεις
του πλοίου που χρησιµοποιούνται στο Draft survey
Μερικές από τις διαστάσεις του πλοίου που χρησιμοποιούνται στο Draught Survey.
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βυθισμάτων (ακόμα και στα πιο ήρεμα νερά ένα λάθος μέχρι
2 cm είναι πολύ πιθανόν να γίνει και ας υπάρχει η απόλυτη
βεβαιότητα ότι τα βυθίσματα ελήφθησαν με ακρίβεια). Αν
τα βυθίσματα που θα ληφθούν δεν είναι ακριβείας, τότε όσο
καλά και αν γίνει ο υπολογισμός, το αποτέλεσμα δεν θα είναι
απόλυτα σωστό (άλλωστε ποτέ δεν είναι, γι’ αυτό υπάρχει η
ανοχή του 0,5%). Η ανάγνωση των βυθισμάτων προϋποθέτει γνώση, αλλά συγχρόνως και κάποια σχετική εμπειρία, η
οποία αποκτάται στην πράξη, διότι δεν θα είναι λίγες οι φορές
που θα χρειαστεί να ληφθούν βυθίσματα σε όχι και τόσο ήρεμα νερά. Η εμπειρία μπορεί να περιορίσει το λάθος.
Όταν επικρατεί κυματισμός, θα πρέπει να διαβάζονται 6
βυθίσματα στην κορυφή του κύματος και 6 βυθίσματα στο
κάτω σημείο του κύματος, να απορρίπτεται το πολύ μεγάλο
και το πολύ μικρό, να προστίθενται τα υπόλοιπα 10 και το
άθροισμα να διαιρείται με τον αριθμό του συνόλου των ικανοποιητικών βυθισμάτων που διαβάστηκαν π.χ. 10. (Μετά την
απόρριψη 2 από τα 12, διαιρούμε διά του 10).
Τα βυθίσματα λαμβάνονται περιμετρικά του πλοίου, σε
όλες δηλαδή τις κλίμακες βυθισμάτων, με μεγάλη προσοχή,
δηλαδή τα βυθίσματα της πλώρης, της πρύμης και της μέσης
από αριστερά και από δεξιά. Πάντα������������������������
διαβάζονται
�����������������������
τα βυθίσματα και στις δύο πλευρές του πλοίου, διότι υπάρχει περίπτωση
το πλοίο, ειδικά όταν είναι μεγάλο και πλατύ, να έχει κάποια
ελάχιστη κλίση, η οποία συνήθως δεν γίνεται αντιληπτή με το
μάτι αλλά ούτε με το κλισίμετρο (κλινόμετρο) (clinometer).
Έτσι, σχεδόν ποτέ δεν θα υπάρχει η βεβαιότητα ότι το πλοίο
έχει ή όχι κλίση αν δεν ελεγχθούν τα βυθίσματα και ειδικά τα
βυθίσματα της μέσης και στις δύο πλευρές.
Από την ανάγνωση των βυθισμάτων που είναι το πρώτο
πράγμα που γίνεται στο Draught Survey ξεκινάει�������������
το πρώτο πι������������
θανό σφάλμα του υπολογισμού. Η ανάγνωση κανονικά πρέπει να γίνεται από το επίπεδο της επιφάνειας της θάλασσας.
Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μία βάρκα που θα πλησιάσει
κοντά στις κλίμακες των βυθισμάτων, που όμως πολύ σπάνια
γίνεται στην πράξη. Η ανάγνωση επίσης πρέπει να γίνεται σε
νηνεμία, που και αυτό δεν είναι πάντα εφικτό.
Αν η κλίμακα βυθίσματος της μέσης βρεθεί π.χ. επάνω
σε κάποιο προσκρουστήρα (μπαλόνι) του προβλήτα, κάτι
που κατά την παραβολή (ρεμέτζο) (during making fast) θα
έπρεπε να είχε αποφευχθεί, και που τώρα παρεμποδίζει την
ανάγνωση του βυθίσματος, θα πρέπει ή να μετακινηθεί λίγο
το πλοίο με τους κάβους (warping), αν αυτό είναι δυνατόν, ή
να ανοίξει λασκάροντας τους ανάλογους κάβους προσεκτικά,
ώστε να είναι ορατό το βύθισμα. Αυτό πρέπει να γίνει, διότι
το βύθισμα της μέσης έχει τη μεγαλύτερη σημασία (υπάρχει
περίπτωση ο ντόκος να διαθέτει και ρυμουλκό για να τραβήξει λίγο το πλοίο από το κρηπίδωμα).
Μπορεί να συμβεί και αντίστροφα, δηλαδή το δεξί βύθισμα προς τον προβλήτα να είναι μεγαλύτερο και ορατό π.χ.
14,14 m, ενώ το εξωτερικό της αριστερής πλευράς να μην
μπορεί να διαβαστεί.
Αν τελικά δεν είναι δυνατό να γίνει κάτι, τότε μπορεί να
βρεθεί με διάφορους άλλους τρόπους, όπως:
α) Mε τα έξαλα της μέσης. Αφού μετρηθούν τα έξαλα
της μέσης με ταινία, θα βρεθούν τα αντίστοιχα βυθίσματα.
β) Mε μανόμετρο. Το μανόμετρο αποτελείται από δύο
μικρούς διαφανείς πλαστικούς σωλήνες τοποθετημένους στις
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άκρες μιας πλαστικής μάνικας, η οποία έχει το μήκος της μέσης του πλοίου. Το μανόμετρο θα μετρήσει τα ύψη στο μέγιστο πλάτος του πλοίου που θα έχει οριστεί, δηλαδή πάνω
από τη γραμμή καταστρώματος και των δύο πλευρών ή πάνω
από κάποιο σταθερό επίπεδο. Το βύθισμα της πλευράς που
δεν μπορεί����������������������������������������������
���������������������������������������������
να διαβαστεί θα βρεθεί προσθέτοντας ή αφαιρώντας τη διαφορά των βυθισμάτων της μέσης π.χ. 5 cm (2d)
στην πλευρά που το βύθισμα ήταν ορατό. Στην προκειμένη
περίπτωση:
Ύψος δεξιάς πλευράς 10 cm (h2) – Ύψος αριστερής πλευράς 5 cm (h1) = Διαφορά των βυθισμάτων της μέσης 5 cm
(2d), και dMP = 14,14 m – 0,5 cm = 14,09 m
Βήμα 1. Πρώτος υπολογισμός βυθίσματος (raw
draught calculation).
Το κάθε ζευγάρι βυθισμάτων, δηλαδή αριστερό και δεξί
βύθισμα των κλιμάκων προστίθεται και διαιρείται διά δύο,
ώστε να βρεθεί ο μέσος όρος βυθίσματος στην κάθε κλίμακα. Αυτό συμβαίνει, διότι προϋπόθεση είναι να βρεθούν τα
βυθίσματα διορθωμένα για την κλίση που πιθανόν να έχει
το πλοίο εκείνη τη στιγμή, για να μπορέσουν να γίνουν οι διορθώσεις που απαιτούνται, ώστε να βρεθεί ένα σωστό μέσο
βύθισμα και αντιπροσωπευτικό της καταστάσεως στην οποία
βρίσκεται το πλοίο.
Στο παράδειγμα:
Πρωραίο βύθισμα αριστερά (dfp):
13,90
Πρωραίο βύθισμα δεξιά (dfs):
13,96
Βύθισμα πλώρης (df):
13,93* ή dfm
Πρυμναίο βύθισμα αριστερά (dap):
14,10
Πρυμναίο βύθισμα δεξιά (das):
14,20
Βύθισμα πρύμης (da):
14,15 *
ή dam. Φαινόμενη διαγωγή = (da – df ) = 0,220 m
Το μέσο βύθισμα των df και da που δεν αντιστοιχούν
στις καθέτους δεν μας είναι χρήσιμο.
Βύθισμα μέσης αριστερά (d⊗p):
14,04
Βύθισμα μέσης δεξιά (d⊗s):
14,14
Βύθισμα μέσης (d⊗):
14,09
* ή dMP Μέσο βύθισμα μέσης ή απλά Βύθισμα μέσης.
Βήμα 2. Διόρθωση καθέτων ή αναγωγή των παραπάνω βυθισμάτων στις καθέτους (�������������������
stem and stern corrections to perpendiculars ή corrections for fwd and
aft draught).
Αν τα βυθίσματα της πλώρης, της πρύμης αλλά και της
μέσης, δεν βρίσκονται, όπως είναι πολύ πιθανόν, μαρκαρισμένα αντίστοιχα επάνω στην πρωραία κάθετο, στην πρυμναία κάθετο και στην κάθετο της μέσης (LBP/2), τότε θα
πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μία διόρθωση στα βυθίσματα
που διαβάσθηκαν στις κλίμακες βυθισμάτων των άκρων και
πιο σπάνια της μέσης. Αυτή η διόρθωση των βυθισμάτων για
τις καθέτους γίνεται προκειμένου να βρεθεί το μέσο βύθισμα
στη μέση του μήκους μεταξύ των καθέτων του πλοίου, να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάμψη και να διορθωθεί.
Το διορθωμένο για τις καθέτους μέσο βύθισμα θα αντιστοιχεί στην ίσαλο που είχε το πλοίο τη στιγμή που διαβάστη-
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καν τα βυθίσματα, αλλά δεν θα αντιστοιχεί στο βύθισμα των
Υδροστατικών πινάκων που έχουν υπολογιστεί για το μέσο
βύθισμα του πλοίου σε επίπεδη επιφάνεια ισάλου (straight
waterplane), δηλαδή χωρίς κάμψη. Δεν θα αντιστοιχεί επίσης
και σε στατική κατάσταση του πλοίου χωρίς διαμήκη κλίση
(χωρίς διαγωγή), καθώς και για την πυκνότητα της θάλασσας
(1,025 kg/l). Για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις θα γίνουν διορθώσεις διαγωγής και πυκνότητας, οι οποίες όμως μπορούν
να γίνουν στο εκτόπισμα, γιατί δεν επηρεάζουν την επιφάνεια
της ισάλου, ενώ οι δύο πρώτες διορθώσεις, η αναγωγή του
βυθίσματος στις καθέτους και η διόρθωση της κάμψεως γίνονται στο βύθισμα, ώστε να βρεθεί το διορθωμένο για straight
waterplane (επίπεδη επιφάνεια ισάλου) βύθισμα «mean of
mean of means» (mean adjusted draught, mean of mean 2)
(βύθισμα μέσο του μέσου όρου βυθισμάτων μέσης του πλοίου
το οποίο ονομάζεται και ρυθμισμένο βύθισμα μέσης ή μέσο
βύθισμα του μέσου όρου βυθισμάτων 2), το οποίο θα αντιπροσωπεύει το Βύθισμα Εκτοπίσματος των Υδροστατικών Πινάκων (Displacement Draught ή Draught for entering table).
Αν η εύρεση του μέσου όρου των αριστερών και δεξιών βυθισμάτων θεωρηθεί βασική προϋπόθεση, τότε ουσιαστικά η πρώτη διόρθωση, και μία απ’ τις δύο που γίνονται
πάνω στο βύθισμα για να βρεθεί το Βύθισμα Εκτοπίσματος
(Displacement Draught) θα είναι η αναγωγή των βυθισμάτων στις καθέτους.
Για να γίνει η αναγωγή των βυθισμάτων στις καθέτους,
συνήθως υπάρχουν σχετικά πινακίδια στο Εγχειρίδιο φορτώσεως του πλοίου και από αυτά βρίσκονται οι διορθώσεις. Τα πινακίδια αυτά ή τα διαγράμματα έχουν διάφορες μορφές, αλλά
είναι τόσο πολύ απλά που δεν παρουσιάζουν καμία δυσκολία.
Αν δεν υπάρχουν πινακίδια, πράγμα απίθανο για ένα σύγχρονο πλοίο, τότε οι διορθώσεις θα βρεθούν με τους τύπους:
(1) (f) = (lf/Ld) × AT και
(2) (a) = (la/Ld) × AT
Θα μπορούσε να βρεθεί η διαγωγή μεταξύ df ′ και d⊗ και να
χρησιμοποιηθεί ο τύπος:

(lf × trim μεταξύ df ′ και d⊗)/(LBP/2 – lf) και στη συνέχεια η διαγωγή μεταξύ da ′ και d⊗ και να χρησιμοποιηθεί
ο τύπος:
(la × trim μεταξύ da ′ και d⊗)/(LBP/2 – la).
(3) d
 f διορθωμένο για την κάθετο = df ′ = df +/ – (f)
και
(4) d
 a διορθωμένο για την κάθετο = da′ = da +/ – (a).
όπου:
(f) = Δ
 ιόρθωση βυθίσματος πλώρης (���������������������
stem correction, forward correction).
(a) = Δ
 ιόρθωση βυθίσματος πρύμης (stern correction, aft
correction).
df = Ο
 μέσος όρος του αριστερού και δεξιού πρωραίου βυθίσματος (Draught fwd).
da = Ο
 μέσος όρος του αριστερού και δεξιού πρυμναίου βυθίσματος (Draught aft).
lf = ή
 (DF) η απόσταση (Distance) επί της ισάλου σχεδιάσεως (Designed Waterline – DWL ή Έμφορτης ισάλου
Load Waterline – LWL) από την κάθετο που είναι μαρκαρισμένα τα βυθίσματα της πλώρης μέχρι την πρωραία
κάθετο (Fore Perpendicular–F.P.). Δίδεται στο Εγχειρίδιο φορτώσεως ή βρίσκεται αν μετρηθεί σε σχέδιο
(plan) του πλοίου, όπως στο General Arrangement
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Plan (Σχέδιο γενικής διατάξεως πλοίου) χρησιμοποιώντας ένα χαρακάκι. Tα χιλιοστά (mm) πολλαπλασιάζονται με την κλίμακα (scale) του σχεδίου, ενώ la =
(ή DA) η απόσταση (distance) επί της ισάλου σχεδιάσεως από την κάθετο που είναι μαρκαρισμένα τα
βυθίσματα της πρύμης μέχρι την πρυμναία κάθετο (Aft
Perpendicular – A.P.). Βρίσκεται με τον ίδιο τρόπο που
βρέθηκε και η lf. Στην πρύμη μπορεί πρακτικά να μετρηθεί με μία κορδέλα πάνω στο κατάστρωμα, αρκεί να
βρίσκεται κάποιος στον ντόκο για να δείξει πού είναι τα
σημεία των βυθισμάτων και της καθέτου.
Και τα δύο, δηλαδή το lf και το la [γνωστά απλά και ως
«αποστάσεις» (distances)] στο παράδειγμά μας είναι 10 m,
αλλά αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε όλα τα πλοία. Στα
μικρά πλοία με προκλίνουσα μορφή πλώρης όταν τα βυθίσματα είναι μαρκαρισμένα κατάπλωρα, το lf είναι διαφορετικό σε
κάθε βύθισμα, καθώς αλλάζει το σχήμα της πλώρης και το
μήκος της ισάλου, οπότε θα υπάρχει πίνακας ή διάγραμμα.
Πρέπει να δίδεται προσοχή στα πρόσημα.
ΑΤ= Apparent trim (φαινόμενη διαγωγή).
Ld = LBP-distance.
Όπου distance είναι η απόσταση μεταξύ της πρωραίας
(Fore P.P. – F.P.) ή πρυμναίας (Aft P.P. – A.P.) καθέτου
και της καθέτου όπου είναι μαρκαρισμένα τα βυθίσματα της
πρύμης (Aft draught Scale P.P.) ή της πλώρης (Fwd draught
Scale P.P.) αντίστοιχα. Αν όμως και τα δύο βυθίσματα δεν
είναι μαρκαρισμένα στις καθέτους, το Ld είναι το LBM που
αντιπροσωπεύει τη διαμήκη απόσταση μεταξύ των καθέτων
όπου βρίσκονται οι υποδιαιρέσεις των βυθισμάτων της πλώρης και της πρύμης. Ονομάζεται Μήκος μεταξύ των κλιμάκων βυθίσματος (Length Between Marks – LBM) ή Length
Between Scales (LBS) ή LBP- distances, δηλαδή Μήκος μεταξύ των καθέτων (Length Between Perpendicular), μείον
τις αποστάσεις (distances) lf και la: Ld = LBP – (lf+la).
To σημείο της διορθώσεως στους τύπους (3) και (4), αν
είναι προσθετικό ή αφαιρετικό, εξαρτάται από τη θέση που
έχει η ένδειξη του βυθίσματος σχετικά με τις καθέτους (A.P.
και F.P.), δηλαδή αν είναι πλώρα η πρύμα απ’ αυτές και βεβαίως από τη διαγωγή του πλοίου (αν το πλοίο είναι έμπλωρο
ή έμπρυμο), σύμφωνα με το παρακάτω πινακίδιο.
Σημείο διορθώσεως «f»

Σημείο διορθώσεως «a»

Θέση υποδιαιρέσεων βυθίσματος
σχετικά με τις καθέτους
Fwd. of F.P. Aft of F.P Fwd of A.P. Aft of A.P.
Έμπλωρο

Πλην (–)

Συν (+)

Πλην (–)

Συν (+)

Έμπρυμο

Συν

Πλην (–)

Συν (+)

Πλην (–)

(+)

Σε μερικά πλοία, κυρίως στα μικρά, γίνεται διόρθωση και
στο βύθισμα της μέσης και γι’ αυτό δίδεται το DM, ίσως και
πινακίδιο. Αν το πλοίο δεν διαθέτει πινακίδιο, η διόρθωση
αυτή βρίσκεται με τον παρακάτω τύπο (5). Η διόρθωση θα
γίνει αν τη συνιστά ο ναυπηγός:
(5) d⊗ corrected���������������������������������
for�����������������������������
��������������������������������
perpendicular���������������
����������������������������
ή Midship�����
������������
Cor����
rection= [Apparent Trim × Middle Dist.]: LBM or Ld,
όπου: Middle Distance (συμβολίζεται και ως DM) είναι η
απόσταση των βυθισμάτων μέσης (που είναι σχεδόν πάντα
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προς την πρύμη) από τη μεσαία κάθετο (�����������������
midship����������
���������
perpendicular = η κάθετος επί την ίσαλο στη μέση απόσταση, δηλ. στο
LBP/2 που διέρχεται από τη Deck Line και το κέντρο του δίσκου ασφαλείας). Tο πρόσημο της διορθώσεως θα εξαρτηθεί από τη διαγωγή, δηλαδή αν το βύθισμα της πρύμης είναι
μεγαλύτερο, ως συνήθως η διόρθωση θα είναι αφαιρετική
(–). Και εδώ πρέπει να προσεχθεί το πρόσημο.
Παράδειγμα.
Διόρθωση για το πρωραίο βύθισμα = 10 × 0,220 (Φαινόμενη διαγωγή)/197 (LBM) = – 0,0111
Διόρθωση για το πρυμναίο βύθισμα = 10 × 0,220 (Φαινόμενη διαγωγή)/197 (LBM) = + 0,0111
Μέσο πρωραίο
βύθισμα
Stem διόρθωση
Draught fwd (df ′)

13,93

Μέσο πρυμναίο
βύθισμα
–0,0111 Stern διόρθωση
13,919

Draught aft (da′)

14,15
0,0111
14,161

CORRECTED FOR P.P. (′)

Αν το πλοίο έχει πινακίδιο ή διάγραμμα με διόρθωση και
���������������
υπάρχει διόρθωγια το βύθισμα της μέσης d⊗ ή dMP (σπάνια����������������
ση), αυτή θα πρέπει να γίνει.
Πραγματική διαγωγή (Real Trim) είναι da′ – df′ = 0,242
Μέσο Βύθισμα (μέσος όρος των επί καθέτων ακραίων,
mean fore and aft draught, dm′ ή dm ή Arithmetic Mean
Draught, AMD) είναι (df′ + da′)/ 2= 14,04.
Το μέσο βύθισμα των βυθισμάτων πριν διορθωθούν για
τις καθέτους δεν χρησιμοποιείται στο draught survey, εκτός
και αν δεν υπάρχουν διορθώσεις για τις καθέτους στα βυθίσματα πλώρης και πρύμης. Τα βυθίσματα της πλώρης,
της πρύμης ή και της μέσης, που δεν χρειάζονται διόρθωση
γιατί είναι χαραγμένα στις καθέτους, ονομάζονται και αυτά
corrected to perpendiculars (διορθωμένα για τις καθέτους),
δηλαδή df', da' και d⊗'.
Βήμα 3. Διόρθωση κάμψεως (ή επίδραση της κάμψεως ή διόρθωση βυθίσματος για κύρτωση/καμπύλωση).
Αφού έχει γίνει η αναγωγή στις καθέτους στα βυθίσματα,
μπορεί πλέον να βρεθεί το διορθωμένο μέσο βύθισμα (mean
adjusted draught) για επίπεδη επιφάνεια ισάλου (straight
waterplane), δηλαδή ο μέσος όρος των βυθισμάτων της μέσης του πλοίου ο διορθωμένος για την κάμψη (correction
for hull deflection, sagging ή hogging), κάνοντας τη δεύτερη
και τελευταία διόρθωση στο βύθισμα. Η διόρθωση βρίσκεται με πίνακα/διάγραμμα «table of correction», αν διαθέτει
το πλοίο, ή και με τον τύπο: Mean adjusted draught= AMD
+ factor (dMP – AMD) αν το πλοίο διαθέτει διάγραμμα, με
τον συντελεστή επιφάνειας ισάλου (water plane coefficient)
βρίσκεται ένας συντελεστής «factor» ή μ’ έναν από τους παρακάτω τύπους (1 και 2):
Συγκρίνεται ο μέσος όρος των βυθισμάτων των καθέτων με τον μέσο όρο των βυθισμάτων που διαβάστηκε στη
μέση: αν dm′ > dMP = καμπύλωση ή dMP – dm′ (Αλγεβρικά) < 0 = καμπύλωση, αν dm′< dMP = κύρτωση ή dMP – dm′
(Αλγεβρικά) > 0 = κύρτωση.
Πάντως είτε καμπύλωση είναι είτε κύρτωση ο ίδιος τύπος χρησιμοποιείται για τη διόρθωση. Άλλωστε εδώ, στoν
συγκεκριμένο τρόπο διορθώσεως με τον Αμερικάνικο τύπο
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(1), δεν ενδιαφέρει τι είναι και πόση είναι η κάμψη, αλλά
το βύθισμα να μην αντιστοιχεί σε κάμψη. Αν η κάμψη είναι
φυσικά 0, δεν χρειάζεται διόρθωση.
(1) Διορθωμένο για την κάμψη μέσο βύθισμα (Αμερικάνικος τύπος):
df   da
 d 
2
 d 
2
dm / m / m 
2

Μ’ αυτόν τον τύπο προστίθενται το διορθωμένο βύθισμα
πλώρης και το διορθωμένο βύθισμα πρύμης και διαιρούνται διά δύο (2) για να βρεθεί ο μέσος όρος του βυθίσματος των καθέτων (μέσο βύθισμα dm, mean fore and aft
draught). Στη συνέχεια αυτό προστίθεται στον μέσο όρο του
βυθίσματος μέσης (midship mean draught, corrected
mid draught, draught amid, d⊗, dMP) και διαιρείται διά
δύο για να βρεθεί το μέσο της μέσης βύθισμα (μέσος όρος
βυθισμάτων dm και d⊗) (mean of means 1, mean of
means, M.M, m/m corrected draught, dm/m) και σ’
αυτό προστίθεται πάλι το midship mean draught και διαιρείται διά δύο για να βρεθεί το μέσο βύθισμα διορθωμένο για κάμψη (διορθωμένο βύθισμα για sag. ή hog.),
[Corrected for deflection, actual mean draught (όχι
true), Mean adjusted draught, Draught mean of mean
of means, Mean of means 2, M.M.M., dm/m/m, Mean
of means corrected Draught, Double Mean of Means ή
Displacement Draught)]. Με αυτό μπορεί πλέον να γίνει η
είσοδος στους Υδροστατικούς πίνακες και να βρεθεί το Εκτόπισμα, (Displacement = Δ), δηλαδή στον Αμερικάνικο
τύπο υπολογίζεται ένα – ένα τμήμα του όπως παρακάτω:
α) Draught fore and aft mean ή arithmetic mean draught
ή AMD ή dm′= dm  d   ή 0.5 × (df′+ da′) και
2

β) Draught mean of means, dm/m= dm m  d  και
2
γ) Draught mean of mean of means διορθωμένο για sag.
ή hog, dm/m/m = df  6d   da
2
Στο παράδειγμα αν αντικατασταθούν τα βυθίσματα που
έχουν βρεθεί παραπάνω στον τύπο (1) ή στους τύπους (α),
(β) και (γ), το αποτέλεσμα θα είναι 14,077 m.
Το ίδιο βύθισμα μπορεί να βρεθεί και με τον Ιαπωνικό
τύπο (2).
(2) Διορθωμένο για την κάμψη μέσο βύθισμα «6/8» (Ιαπωνικός τύπος): dm/m/m = df  6d   da
8
(2β) Για Fuller form και Box-shaped πλοία χρησιμοποιείται ο τύπος των «4/6»: dm/m/m= df  4d   da
6

Ο Ιαπωνικός αυτός τύπος (2) χρησιμοποιείται συνήθως στα πλοία γιατί απλά είναι πιο εύχρηστος, ενώ οι
περισσότεροι επιθεωρητές, πλην Ιαπώνων και άλλων Ασιατών, συνηθίζουν να χρησιμοποιούν τον αμερικανικό τύπο.
Δεν υπάρχει καμία διαφορά, αφού και με τους δύο ή και με
άλλους τύπους βρίσκεται το ίδιο αποτέλεσμα.
Στο παράδειγμα: (14,09 × 6 + 13,919 + 14,161) : 8 =
14,077 m.
Σημείωση: Ακόμα και αν το πλοίο είναι full form (που
έχει τετράγωνο σχήμα στα ύφαλα), όταν παρουσιάζει συχνά
κάμψη, χρησιμοποιείται πάντα ο τύπος «6/8».
Μετά από τις δύο αυτές διορθώσεις στα βυθίσματα, αφού
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πλέον το mean of mean of means βύθισμα ανταποκρίνεται
στα βυθίσματα που βρίσκονται στις καθέτους και ταυτόχρονα
αντιστοιχεί σε straight waterplane που είναι υπολογισμένοι
οι Υδροστατικού Πίνακες (Υ.Π.), μπορεί να βρεθεί από τους
Υδροστατικούς Πίνακες το εκτόπισμα του πλοίου στην πυκνότητα για την οποία είναι φτιαγμένοι (Density Scale), συνήθως ds = 1,025 (SW Displacement). Στο Draught Survey
πάντα οι υπολογισμοί γίνονται με το Εκτόπισμα και όχι με το
νεκρό βάρος.
Στο παράδειγμα: Εκτόπισμα σε θαλασσινό νερό (Salt
Water Displacement) για dm/m/m 14,077 m = 86168,56 ΜΤ.
Επίσης υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να βρεθεί το βύθισμα Mean of mean of means, που όμως καλύτερα να μην
χρησιμοποιούνται στο draught survey.
Απόλυτα δεν μπορεί να υπάρξει διόρθωση της κάμψεως στο βύθισμα που θα χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό. Δεν μπορούν ποτέ να μετρηθούν τοπικές μόνιμες ή προσωρινές παραμορφώσεις του σκάφους, ώστε
να συμπεριληφθούν στο διορθωμένο μέσο βύθισμα
για επίπεδη επιφάνεια ισάλου. Στα μεγάλα και ταλαιπωρημένα πλοία απ’ τις μεταφορές βαρέων φορτίων,
όπως τα μεταλλεύματα, πάντα υπάρχει αυτή η πιθανότητα και μάλιστα αλλάζει από ταξίδι σε ταξίδι.
Με τη διόρθωση κάμψεως γίνεται προσπάθεια να γίνει
απλά επίπεδη η επιφάνεια της ισάλου, δηλαδή χωρίς κάμψη,
βρίσκοντας τον μέσο όρο των ισάλων που αντιστοιχούν στα
βυθίσματα dm και d. Για να μην γίνεται σύγχυση, ο μέσος όρος
των βυθισμάτων των καθέτων, που είναι αυτός που θα έπρεπε
να διαβαστεί στη μέση, αναφέρεται ως «Μέσο Βύθισμα» και
συμβολίζεται με dm ή dm′ ή AMD, ενώ ο μέσος όρος των
βυθισμάτων που πράγματι διαβάστηκε στη μέση του μήκους
των καθέτων του πλοίου αναφέρεται ως «Βύθισμα Μέσης»
και συμβολίζεται με d⊗ ή dMP. Αν δεν υπάρχει κάμψη, αυτά
τα δύο βυθίσματα είναι ίσα και αληθή. Αν υπάρχει διαγωγή,
ούτε αυτά, αλλά ούτε το διορθωμένο για την κάμψη βύθισμα
dm/m/m θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν θα
είναι δηλαδή το πραγματικό (αληθινό) “TMD, True Mean
Draught” (do), διότι θα υπολείπεται η διόρθωση της διαγωγής. To βύθισμα “true mean draught” στο κέντρο πλευστότητας, στο οποίο έχουν γίνει όλες οι διορθώσεις, συμβολίζεται ως do. Αυτό το βύθισμα, αν και είναι το σωστότερο,
δεν χρησιμοποιείται στο Draught Survey, η διόρθωση
όμως της διαγωγής γίνεται στο εκτόπισμα.
Βήμα 4. Διόρθωση για τη διαγωγή του πλοίου (διόρθωση λόγω διαγωγής, trim correction ή layer correction ή displacement correction).
Οι Υ.Π. όμως είναι φτιαγμένοι για την ισοβύθιστη κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή η ίσαλος του βυθίσματος
της μέσης είναι παράλληλη με την ίσαλο κατασκευής, οπότε το d⊗ δεν διαφέρει από το πραγματικό dMP ή d⊗. Το
εκτόπισμα που βρέθηκε παραπάνω αντιστοιχεί για επίπεδη
επιφάνεια ισάλου, αλλά όχι σε ισοβύθιστη κατάσταση, αφού
το κέντρο ζυγοσταθμίσεως (Cf) δεν βρίσκεται στη μέση του
πλοίου. Άρα θα πρέπει να γίνει κάποια διόρθωση για τη
διαγωγή που έχει το πλοίο (διόρθωση λόγω διαφοράς διαγωγής ή λόγω του σχήματος της γάστρας όπως λέγεται). Τα
βυθίσματα μέχρι τώρα είναι διορθωμένα για τις καθέτους,
την κλίση και την κάμψη του πλοίου. Εκείνο που λείπει είναι
να διορθωθεί το d⊗ για να γίνει αληθές d⊗ (TMD ή do ).
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Αφού όμως ήδη έχει βρεθεί το εκτόπισμα από τους πίνακες,
μπορεί αντί να διορθωθεί το dm′ σε do να διορθωθεί το εκτόπισμα, όπως και συνηθίζεται. Έτσι, αν υπολογισθεί και αυτή
η διόρθωση για τη διαγωγή σε ΜΤ, το εκτόπισμα που βρέθηκε από τους Υδροστατικούς Πίνακες θα ανταποκρίνεται τελικά στο σωστό βύθισμα, αλλά είναι πιθανόν να υπολείπεται
ακόμα μιας διορθώσεως, ώστε το διορθωμένο εκτόπισμα για
τη διαγωγή να αντιστοιχεί και στη σωστή μάζα που εκτοπίζει
το πλοίο, δηλαδή να είναι ένα πλήρως διορθωμένο εκτόπισμα (displacement fully corrected).
Η διόρθωση για τη διαγωγή γίνεται από ένα πινακίδιο ή
διάγραμμα, που όλα τα σύγχρονα πλοία έχουν στο Εγχειρίδιο
φορτώσεως. Αν δεν υπάρχει σχετικό πινακίδιο ή διάγραμμα,
πράγμα απίθανο, τότε θα χρησιμοποιηθούν οι σχετικοί τύποι
(α) και (β) που δίδονται παρακάτω, ώστε να διορθωθεί το
εκτόπισμα που έχει βρεθεί. Το μήκος που χρησιμοποιείται
στον τύπο στα εμπορικά πλοία σήμερα είναι το μήκος μεταξύ των καθέτων, ενώ η διαφορά διαγωγής είναι η πραγματική διαφορά διαγωγής (Πραγματική Διαγωγή) (Real ή
Perpendiculars Trim ή True Trim – TT) και όχι αυτή της
αναγνώσεως των βυθισμάτων (Apparent Trim).
α) C1 ή FTC Πρώτη διόρθωση διαγωγής (First Trim
Correction – FTC)= TPC  F  TT 100 .
LBP

Η απόσταση ⊗F ή lc βρίσκεται στον Υδροστατικό Πίνακα ή υπολογίζεται. Η απόσταση ⊗F (lc) έχει πολύ μεγάλη
σημασία στη διόρθωση για τη διαγωγή.
1) Αν έχομε το Cf ως LCF από την πρυμναία κάθετο, π.χ.
LBP/2– LCF = ⊗F, TRIM είναι το Real TRIM (–0,242 m)
και LBP είναι το μήκος των καθέτων σε μέτρα (217 m).
2) Αν οι Υδροστατικοί Πίνακες, αντί για LCF δίνουν Trim
factors, βρίσκεται με τον τύπο: LCF from AP = (LBP ×aft
trim factor): (fwd trim factor + aft trim factor).
Στο αγγλικό σύστημα αντικαθίστανται στον τύπο (α) το
100 με το 12 και φυσικά το TPC με το TPI.
Η διόρθωση C1 είναι προσθετική στο εκτόπισμα (Δ) αν
το F (Cf , Center of Flotation – CF, Κέντρο πλευστότητας) και
η διαγωγή (trim) είναι ομώνυμα και αφαιρετική αν είναι ετερώνυμα ή με άλλα λόγια:
Όταν το Cf είναι πιο κοντά στο μέγιστο βύθισμα η διόρθωση είναι προσθετική, ενώ αν είναι πιο κοντά στο μικρότερο βύθισμα είναι αφαιρετική. Πρέπει όμως να εξακριβωθεί
αν το Cf βρίσκεται πλώρα ή πρύμα από τη μέση του πλοίου.
Το πρόσημο από μόνο του δεν δείχνει τη διεύθυνση. Οι Υ.Π.
θα έχουν τη σχετική παρατήρηση.
Υπάρχει και μια δεύτερη διόρθωση (Second Trim
Correction – STC) ή Nemoto ή C2, η οποία αν δεν υπάρχει
διάγραμμα ή πινακίδιο βρίσκεται με τον τύπο (β) που αναφέρεται παρακάτω και είναι πάντοτε προσθετική.
Αυτή η διόρθωση είναι συμπληρωματική και αφορά στη
μετατόπιση του Cf λόγω αλλαγής της διαγωγής. Έχει υπολογίσιμη αξία αν η διαγωγή είναι μεγαλύτερη από το 1 m ή
έστω 50 cm ή αν η διαγωγή είναι το 1% του LBP λόγω αξιοσημείωτης μετακινήσεως του Cf σε σχέση με τους Υ.Π.. Οι
περισσότεροι όμως υπολογίζουν και αυτήν τη διόρθωση ανεξάρτητα της τιμής της διαγωγής και πρέπει να γίνεται ειδικά
σε μεγάλα πλοία.
2
β) C2 ή STC = 50 × δMTC × TT ή STC = (TT × TT ×
LBP
δMTC ×50) / LBP.
Η διαγωγή (TRIM) στον τύπο είναι η διαγωγή από τα δι-
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ορθωμένα βυθίσματα πλώρης και πρύμης. Το δMTC συμβολίζεται και ως dMTC ή Dm/DZ ή DMZ ή Diff Mu. Το δMTC
βρίσκεται αν αφαιρεθούν τα MTC που βρίσκονται στους Υ.Π.
για τα βυθίσματα που αντιστοιχούν σε βύθισμα 0,50 m πάνω
από το Displacement draught και σε βύθισμα 0,50 m κάτω
από το Displacement draught.
Στο αγγλικό σύστημα αντικαθίστανται στον τύπο (β) το 50
με το 6 και φυσικά το MTC με το MTI″.
Ο τύπος (β) είναι γνωστός ως «Nemoto formula».
Displacement corrected for Trim ή DispT = D + (FTC +
STC).
Στο παράδειγμα: Συνολικά θα είναι C1 και C2 = (5,14 +
0,28) = 5,42 ΜΤ και Εκτόπισμα σε θαλασσινό νερό correct��������
ed for trim = 86.168,56 ΜΤ + 5,42 = 86.173,98 MT.
Με μεγάλη κλίση π.χ. 3 m διαφορά αριστερού και δεξιού
βυθίσματος μέσης αξίζει να γίνεται και διόρθωση για την κλίση με τον τύπο: Corr. for List σε ΜΤ (πάντα +) = 6 × (TPC2
– TPC1) × (d2 –d1), όπου d2 και d1 τα βυθίσματα μέσης
στην κάθε πλευρά και τα αντίστοιχα TPC2 και TPC1.
Βήμα 5. Διόρθωση για πυκνότητα (διόρθωση λόγω
μεταβολής ειδικού βάρους ή density correction).
Το νέο διορθωμένο εκτόπισμα που βρέθηκε αντιστοιχεί
σε πυκνότητα 1,025 kg/l ή σε άλλη τιμή για την οποία είναι
φτιαγμένοι οι πίνακες (Όγκος γάστρας x Πυκνότητα θάλασσας = Εκτόπισμα).
Με ένα υδρόμετρο (draught survey hydrometer) βρίσκεται η πυκνότητα του ντόκου (observed density, apparent
density of Dock water) π.χ. 1,022 σε kg/l (1,022 kg/m3 ή
1,022 MT/m3), η οποία δεν συμφωνεί μ’ αυτήν των Υ.Π.
του πλοίου. Η πυκνότητα πρέπει να λαμβάνεται αμέσως πριν
ή αμέσως μετά την ανάγνωση των βυθισμάτων. Στο παράδειγμα δηλαδή η πυκνότητα του ντόκου διαφέρει απ’ αυτήν
των πινάκων, άρα ακόμα το εκτόπισμα που βρέθηκε με τον
υπολογισμό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική μάζα που
εκτοπίζει το πλοίο. Για να είναι σωστό το εκτόπισμα θα πρέπει
να αντιστοιχεί στην πυκνότητα που έχει το νερό, στο οποίο το
πλοίο επιπλέει (στην πυκνότητα δηλ. του ντόκου).
Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο (α) θα βρεθεί μια
διόρθωση, η C3 ή χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο (β)
θα βρεθεί το νέο εκτόπισμα διορθωμένο για την πυκνότητα
του ντόκου, αν φυσικά αυτή διαφέρει από την Πυκνότητα
των Υδροστατικών Πινάκων (Density Scale), συνήθως
1025 kg/m3.
ds  d
α) Διόρθωση C3 = ds × Εκτόπισμα.
β) Νέο Εκτόπισμα διορθωμένο για την πυκνότητα =

Εκτόπισµα  d όπου Εκτόπισμα είναι το εκτόπισμα το διορds

θωμένο για τη διαγωγή, d είναι η πυκνότητα του ντόκου
(Density Port) και ds (Density Scale) είναι η πυκνότητα, για
την οποία είναι φτιαγμένοι οι υδροστατικοί πίνακες, που συνήθως είναι για 1,025 kg/l.
Στο παράδειγμα: Χρησιμοποιώντας τον τύπο (α) θα είναι – 252,216, οπότε 86173,98 MT – 252,216 = 85921,76
ΜΤ Εκτόπισμα για το νερό του ντόκου ή Εκτόπισμα πλήρως
διορθωμένο.
Σημειώσεις:
1) Τα περισσότερα υδρόμετρα (special draught survey
hydrometers 0,990 – 1,040 kg/l) που χρησιμοποιούνται στα
πλοία είναι κατασκευασμένα στην Αγγλία, οπότε θα πρέπει να
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έχουν και BSI certificate για να πιστοποιούν την ακρίβεια της
βαθμονομήσεώς τους, αλλά όπου κι αν είναι κατασκευασμένα
πρέπει να έχουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης είναι βαθμονομημένα στο περιβάλλον και στο Υδρόμετρο Draught
������������
Survey. H πυκνότητα που θα προκύψει ονομάζεται και «apparent
density» που αυτό επιτρέπει την εύρεση του βάρους με έναν
πολλαπλασιασμό της πυκνότητας που δείχνει το υδρόμετρο επί
του όγκου (ρ × V = m). Αν στο πιστοποιητικό υπάρχει κάποιο
εργαλειακό σφάλμα, αυτό πρέπει να υπολογιστεί.
2) Για τις ανάγκες του Draught Survey καμία άλλη διόρθωση στις αναγνώσεις της πυκνότητας που έδειξε το υδρόμετρο (observed density) δεν χρειάζεται να γίνει. Μια ανάγνωση είναι σωστότερη όταν χρησιμοποιείται γυάλινο υδρόμετρο
του Draught Survey (glass DSH) στη θερμοκρασία 15oC ή
20oC. Κάθε προσπάθεια να διορθωθεί η πυκνότητα του νερού που έδειξε το υδρόμετρο στην πυκνότητα των 15oC ή
των 20oC ή των 60oF (15,5555oC) ή σε κάποια άλλη σταθερή
θερμοκρασία, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλα σφάλματα
στους υπολογισμούς του βάρους του φορτίου που φορτώθηκε
ή εκφορτώθηκε.
Πάντως, όσο καλά και αν μετρηθεί η πυκνότητα του ντόκου, ένα μικρό σφάλμα πάντα θα υπάρχει στον υπολογισμό.
Βήμα 6. Εύρεση του τελικού καθαρού εκτοπίσματος
(final net displacement).
Μετά την εύρεση του εκτοπίσματος, που είναι πλέον
διορθωμένο και για την πυκνότητα, όπου�������������
τώρα
������������
ανταποκρίνεται πλήρως στους υπολογισμούς που έχει κάνει ο ναυπηγός για να δώσει τo αντίστοιχο στο βύθισμα εκτόπισμα
των Υδροστατικών πινάκων, αλλά και στην πραγματικότητα,
μπορεί πλέον να βρεθεί το Τελικό καθαρό εκτόπισμα,
αν αφαιρεθούν τα βάρη των υγρών επί του πλοίου (Αναγκαία εφόδια ταξιδίου), δηλαδή Fuel oil, Diesel oil, Fresh
Water, Ballast, Water, Luboils (αν δεν συμπεριλαμβάνεται
στα σταθερά βάρη) και η επίστρωση.
Τελικό καθαρό εκτόπισμα = (Φορτίο + Ίδιο βάρος +
σταθερά βάρη).
Στο παράδειγμα ισχύουν: FO 602,3 + DO 70 + FW
200 + BALLAST 49 + LO 00 + OTHERS 8,7 = 930,00 ΜΤ
και 85.921,76 ΜΤ – 930,00 = 84.991,76 ΜΤ = Final Net
Displacement (Cargo + Light ship + Constants).
Βήμα 7. Εύρεση του παραληφθέντος φορτίου (cargo
loaded).
Στο Αρχικό βάρος άφορτου πλοίου που βρέθηκε με
το Draught Survey (Initial light ship draught survey) που
υποτίθεται πως είχε γίνει πριν την έναρξη της φορτώσεως
(δεν αναφέρεται αναλυτικά σ’ αυτό το παράδειγμα) το Intitial
Net Displacement βρέθηκε να είναι ίσο με: 12.126,75 ΜΤ
Οπότε:
Τελικό καθαρό εκτόπισμα – Αρχικό καθαρό
εκτόπισμα = (Φορτίο + Ίδιο βάρος + Σταθερά βάρη) –
( Ίδιο βάρος + Σταθερά βάρη) = Παραληφθέν φορτίο σε
draught survey.
Στο παράδειγμα: 84.991,76 ΜΤ – 12.126,75 ΜΤ =
72865,01 MT CARGO loaded per draught survey.
Το καλό σ’ αυτόν τον υπολογισμό των Καθαρών Εκτοπισμάτων είναι ότι τα σταθερά βάρη αν έχουν κάποια μικροδιαφορά δεν επηρεάζουν το φορτίο και δεν ενδιαφέρουν άμεσα.
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Εύρεση των σταθερών βαρών (πληροφοριακά).
Το Ίδιο βάρος βρίσκεται αν από το Εκτόπισμα Θέρους
αφαιρέσομε το Νεκρό Βάρος Θέρους (86.467–74.540,25)
= 11.926,75 ΜΤ
Αν από το Αρχικό καθαρό εκτόπισμα αφαιρεθεί το
Ίδιο βάρος θα βρούμε τα σταθερά βάρη (άλλα βάρη εκτός
φορτίου).
Οπότε: 12.126,75 – 11.926,75 = 200,00 ΜΤ περίπου.
Με αυτόν τον τρόπο βρίσκονται τα σταθερά βάρη του πλοίου, αρκεί να βρεθεί σωστό καθαρό εκτόπισμα, που τις περισσότερες φορές δεν είναι απόλυτα σωστό λόγω του έρματος.
Σύγκριση φορτίου.
Αν οι φορτωτές δώσουν το φορτίο που φόρτωσαν στο
πλοίο με τους δικούς τους υπολογισμούς (shore weightscale,
weight-meter, weighbridge, shore figures), το πιο πιθανό
είναι να μην συμφωνεί με το draught survey.
Αν στο παράδειγμα είναι 72.890,36 ΜΤ, τότε όπως είναι φανερό υπάρχει μια διαφορά (72.890,36 – 72.865,01 =
25,35 ΜΤ), που δείχνει ότι το πλοίο έχει φορτώσει λιγότερο
φορτίο, αλλά μια τέτοια μικρή διαφορά δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
Δεν θα υπάρχουν μεγάλες διαφορές όταν έχει γίνει ένα
σωστό Draught Survey, όταν τα shore figures έχουν βρεθεί
σωστά με ηλεκτρονική ζυγαριά προσφάτως και καλά βαθμονομημένη (ή ακόμα καλύτερα με τον μέσο όρο 3 ηλεκτρονικών
ζυγαριών, όπως συμβαίνει σε μοντέρνα Loading facilities/
terminals) ή όταν το σφάλμα των συστημάτων ζυγίσεως στη
στεριά είναι γνωστό και έχει υπολογιστεί στην ποσότητα. Ακόμα και στις καλύτερες περιπτώσεις οι ζυγαριές έχουν ένα λάθος τουλάχιστον 0,1%. Λάθη μπορεί να υπάρχουν σε ζυγαριές
σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (πάνω από –10°C,
π.χ. Δεκέμβριο στο ποτάμι του Αγ. Λαυρεντίου).
Στους ιμάντες μεταφοράς (conveyor/weight-belt
��������������������������
systems) μπορεί να φτάσει και 2% όταν φορτώνουν πάνω από
6000 ΜΤ/h (μέχρι 6000 ΜΤ/h 0,5%).
Συμπερασματικά η ακρίβεια του βάρους που δίνει η στεριά σε σακιασμένο φορτίο ή χύδην θα είναι 0,2% και με ιμάντα μεταφοράς δεν θα είναι καλύτερη από ± 2%.
Αν όμως το loading facility δεν διαθέτει ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τότε το πιο πιθανό είναι το draught survey
να είναι ακριβέστερο. Πρέπει βέβαια να έχουν υπολογισθεί
τα dunnage
����������������������������������������������������������
και
��������������������������������������������������
τα lashings και separation��������������������
materials,
�������������������
αν υπάρχουν. Αν και αυτά είναι υπολογισμένα, τότε το draught survey
θα είναι αρκετά ικανοποιητικό για τις ανάγκες του εμπορίου.
Πάντα βέβαια θα υπάρχουν τα πιθανά λάθη, όπως:
α) Ανάγνωση των βυθισμάτων λόγω κακής ορατότητας ή
όταν δεν το έχομε δει από κοντά, ανάγνωση από το επίπεδο
της θάλασσας.
β) Συνθήκες κακές με ισχυρό άνεμο, θαλασσοταραχή ή
φουσκοθαλασσιά.
γ) Μέτρηση της πυκνότητας της θάλασσας και των υγρών
επί του πλοίου κυρίως του θαλασσέρματος.�����������������
Κλίση
����������������
και διαγωγή του πλοίου.
δ) Παραμόρφωση του σκάφους.
1

Για όλα τα παραπάνω, και άλλους παράγοντες, υπάρχει
ένα παραδεκτό σφάλμα μέχρι 0,5% (principle of one half
of one percent), το οποίο είναι και το trade allowance. Στα
πολύ μεγάλα πλοία η ακρίβεια θα πρέπει να είναι περίπου
της τάξεως του 0,05%.
Αν η ποσότητα από το weightscale (shore figures) σε χύδην φορτίο που θα μπει πιθανότατα στη φορτωτική έχει διαφορά (περισσότερο ή λιγότερο) (surplus ή shortage) συγκρινόμενη μ’ αυτήν που βρίσκεται με το Draught Survey ή/και με
τον ογκομετρικό υπολογισμό των Δ/Ξ, μέχρι 0,5% είναι αποδεκτή και συνήθως δεν δημιουργείται πρόβλημα. Πάντως η
ανοχή του 0,5% σε περίπτωση που το φορτίο έχει υπολογιστεί
με Draught Survey δεν είναι αποδεκτή σε όλα τα κράτη.
– Αν με το Draught Survey στο λιμάνι εκφορτώσεως
βρεθεί μεγαλύτερη ποσότητα.
Κανείς δεν πρόκειται να πληρώσει ναύλο στον μεταφορέα για το επί πλέον φορτίο ούτε και συμψηφίζεται αυτό με
κάποια ποσότητα φορτίου που έπαθε ζημία στο ταξίδι. Αν με
το Draught Survey η ποσότητα του φορτίου βρεθεί μεγαλύτερη απ’ αυτήν της φορτωτικής, ο παραλήπτης θα ισχυριστεί
πως έγινε λάθος στον υπολογισμό και θα είναι ευχαριστημένος που παρέλαβε περισσότερο φορτίο. Αλλά θα είναι ευχαριστημένος και ο πλοιοκτήτης, αφού δεν βρέθηκε έλλειμμα
στο φορτίο. Το P&I club θα είναι επίσης ευχαριστημένο και
δεν θα αναμειχθεί στο πρόβλημα.
– Αν με το Draught Survey στο λιμάνι εκφορτώσεως
βρεθεί μικρότερη ποσότητα.
Το 0,5% είναι και πάλι μια παραδεκτή ανοχή και συνήθως
δεν δημιουργεί πρόβλημα, αλλά αν δεν είναι ενσωματωμένη
στο ναυλοσύμφωνο στις πιο πολλές περιπτώσεις, οι παραλήπτες αν και δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν ασφαλιστικά
μέτρα, πιθανόν να εγείρουν απαιτήσεις μετά τον απόπλου.
Δεν πρόκειται όμως να δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Το
πρόβλημα θα δημιουργηθεί όταν το έλλειμμα είναι πάνω από
την ανοχή του 0,5 %.
Το βάρος που προσδιορίζεται με το draught survey ποτέ
δεν θα είναι τόσο ακριβές για να επιβεβαιώσει το βάρος του
φορτίου όπως δηλώνεται από τους φορτωτές (αν και αυτό
είναι ικανοποιητικό) ή να προσδιορίσει απώλεια κατά τη μεταφορά του φορτίου.
Σε μεγάλα κυρίως πλοία που έχουν μεγάλες δεξαμενές
έρματος, όταν δεν είναι γεμάτες ή κενές, σχεδόν ποτέ δεν
μπορεί να βρεθεί απολύτως σωστά το καθαρό εκτόπισμα κυρίως στο Αρχικό Draught Survey πριν αρχίσει η φόρτωση ή
στο Τελικό μετά την εκφόρτωση. Αλλά ακόμα και αν πρεσαριστούν οι δεξαμενές έρματος ή είναι κενές και έχει γίνει και
η διόρθωση για την κλίση και τη διαγωγή, υπάρχει και πάλι
πιθανότητα να μην έχει βρεθεί σωστά το θαλάσσερμα.
Η διόρθωση της πυκνότητας του θαλασσέρματος είναι
πολύ πιθανόν να μην έχει γίνει σωστά. Για να μετρηθεί η πυκνότητα του θαλασσέρματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαθλασίμετρο αλατότητας (salinity refractometer)1, που πολλές
φορές δεν είναι διαθέσιμο.
Το θαλάσσερμα μπορεί να μη βρεθεί σωστά για τους εξής
λόγους:

 να διαθλασίμετρο αλατότητας χρησιμοποιεί την εκτροπή του φωτός καθώς περνά μέσω διαφορετικών ουσιών. Όταν διέρχεται από
Έ
το νερό, ο βαθμός της αποκλίσεως (διάθλαση) έχει άμεση σχέση με την ποσότητα των ανόργανων αλάτων που είναι διαλυμένα στο
νερό.

Metafora_Fortion.indb 360

13/1/2016 2:29:43 μμ

361
α) Ενώ το πλοίο έχει μεγάλη διαγωγή με την πρύμη και
έχει βγάλει όλο το έρμα, οι πίνακές του δίνουν για μηδέν
sounding κάποια ποσότητα υπολογίζοντας ότι το δάπεδο της
δεξαμενής σε κατάσταση ισοβυθίσεως περιέχει νερό όσο το
πάχος του doubler κάτω από το sounding pipe, κάτι που δεν
φαίνεται σωστό.
β) Όταν οι μιξοί (limber holes, limbers, parcloses, water
courses) είναι φραγμένοι από λάσπη, τα soundings στα διπύθμενα, όταν είναι «κενά», δεν είναι σωστά, γιατί δεν είναι
ελεύθερη η ροή του νερού.
γ) Σε πρεσαρισμένες δεξαμενές με μεγάλη διαγωγή του
πλοίου υπάρχει εγκλωβισμένος αέρας (air pockets),
δ) Υπάρχει μικρή κλίση του πλοίου για την οποία δεν
υπάρχει διόρθωση στο έρμα,
ε) Το πλοίο διατοιχίζεται, και
στ) η θέση της άγκυρας είναι διαφορετική (π.χ. ήταν φουνταρισμένη ή έξω από το όκιο και μετά στη θέση της ) κ.λπ...
Να θυμάστε πως:
α) Σε ποτάμια ή άλλους ντόκους όπου υπάρχει πολύ ρεύμα και το βάθος είναι μικρότερο από το διπλάσιο βύθισμα του
πλοίου, το πλοίο επηρεάζεται από το squat και άρα το βύθισμα
δεν είναι πολύ σωστό για να γίνει ένα ακριβές ������������
Draught Survey. Καλό είναι στην περίπτωση αυτή να μπαίνει στο Draught
Survey Report η παρατήρηση «Possible squat effects».
β) Και οι δύο άγκυρες πρέπει να βρίσκονται στη θέση
τους. Αν κάποια είναι φουνταρισμένη, η καδένα της δεν θα
πρέπει να είναι τεντωμένη και θα πρέπει το βάρος της και το
βάρος της καδένας να προστεθεί στο φορτίο. Το βάρος της
άγκυρας είναι γνωστό. (Το βάρος του κάθε κλειδιού στο νερό
είναι σχεδόν ίσο με 15 επί τη διάμετρο του κρίκου στο τετράγωνο επί 3,87 διά 1000).
γ) Η πισίνα του πλοίου πρέπει να είναι άδεια.
δ) Πρέπει να υπολογίζεται και το χιόνι στο κατάστρωμα.
Η ακρίβεια στο Draught Survey εξαρτάται από την εμπειρία, την κατάρτιση, τη γνώση και προπαντός την επιμέλεια
που θα δείξει ο επιθεωρητής, αλλά και ο υποπλοίαρχος. Πρέπει ο υποπλοίαρχος να επιβλέπει και να ελέγχει τον επιθεωρητή (draught surveyor) όταν κάνει τους υπολογισμούς για
την εύρεση του καθαρού εκτοπίσματος. Πρέπει το Draught
Survey να είναι προς το συμφέρον του πλοίου, δηλαδή να
παρουσιαστεί στο τέλος μια παραδεκτή διαφορά. Ο υποπλοίαρχος που γνωρίζει τα σταθερά βάρη δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να βρει με το καθαρό εκτόπισμα (loaded) με αρκετά
καλή ακρίβεια πόσο είναι το φορτίο που εκφορτώθηκε ή που
φορτώθηκε για να ελέγξει τον επιθεωρητή. Εδώ θέλει προσοχή, γι’ αυτό δουλέψτε πάνω σ’ αυτό το θέμα και καλό θα είναι
να έχετε προετοιμαστεί για το ταξίδι που κάνετε!
Προσπαθήστε στα δύο πρώτα ταξίδια ως υποπλοίαρχοι,
να ελέγξετε και εσείς τα σταθερά βάρη, αν αυτό είναι δυνατόν,
και να μην θεωρήσετε αυτά που θα σας δώσει ο προκάτοχός
σας ως απολύτως σωστά. Προσπαθήστε να τα ελέγξετε με όσο
λιγότερο έρμα γίνεται ή ακόμα και στην έμφορτη κατάσταση
αλλά σε ντόκους που έχουν ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
και όταν η θάλασσα είναι ήρεμη. Ελέγξτε πολύ καλά το έρμα

που δεν αντλείται, επίσης ελέγξτε τα καύσιμα συμπεριλαμβανομένων των μη αντλησίμων σε συνεργασία με τον Α΄ Μηχανικό, διότι δεν αποκλείεται να μην σας έχει δώσει σωστά την
ποσότητα των καυσίμων.
Εξηγήστε του για ποιο λόγο θέλετε τα bunkers.
Ελέγξτε από το Εγχειρίδιο φορτώσεως πόσα ήταν τα σταθερά βάρη όταν παραδόθηκε το πλοίο από τον ναυπηγό και
τι συμπεριλαμβάνουν αυτά. Συγκρίνετε αυτά που βρίσκετε με
αυτά που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο φορτώσεως. Οπωσδήποτε τα σταθερά βάρη δεν παραμένουν τα ίδια, με την πάροδο του χρόνου μεταβάλλονται (π.χ. λάσπες στα διπύθμενα,
περισσότερα στόρια κ.λπ.). Συνήθως τα σταθερά βάρη αυξάνονται με τα χρόνια.
Ελέγξτε αν το πλοίο έχει κατασκευαστικές μετατροπές
(modifications) μετά τη ναυπήγησή του, διότι σε τέτοια περίπτωση θα έχει αλλάξει το ίδιον βάρος πλοίου π.χ. σε πλοίο
γενικού φορτίου open hatch type, είχαν αφαιρέσει βάσεις
στοιβασίας Ε/Κ δεξιά και αριστερά στο κύτος Νο 1. Ειδικά
όμως σε παλιό πλοίο, αν δεν γνωρίζετε, ελέγξτε αν έχει γίνει αμμοβολή και καθάρισμα των δεξαμενών έρματος στην
τελευταία επισκευή, διότι και έτσι μπορεί να έχουν αλλάξει
τα σταθερά βάρη και το ίδιον βάρος πλοίου. Ακόμα και σε
πλοίο ενός έτους έχουν βρεθεί αρνητικά σταθερά βάρη από
λανθασμένο ίδιον βάρος.
Όπως έχει αναφερθεί, τα σταθερά βάρη δεν επηρεάζουν
άμεσα το φορτίο στον υπολογισμό του Draught Survey αν
όμως σε ένα χρονοναυλωμένο πλοίο βρεθούν περισσότερα
από αυτά που έχουν συμφωνηθεί στο ναυλοσύμφωνο, θα
υπάρξει πρόβλημα. Συνήθως το ναυλοσύμφωνο αναφέρει
περισσότερα, αλλά πολλές φορές αυτά συμπεριλαμβάνουν
και το γλυκό νερό.
– Άλλος τρόπος Draught Survey.
Η σειρά διορθώσεως των βυθισμάτων είναι η ίδια με την
παραπάνω.
Βρίσκεται με το dm′ και το dMP η κάμψη, κύρτωση ή καμπύλωση. Στη συνέχεια βρίσκεται η διόρθωση και το Βύθισμα Εκτοπίσματος για την είσοδο στους Υ.Π..
Γίνεται η διόρθωση για την πυκνότητα (density
����������������
correction)���������������������������������������������������
, δηλαδή:������������������������������������������
Νέο Εκτόπισμα διορθωμένο για την πυκνότη�����������������������������������������
τα = Εκτόπισµα  d και στη συνέχεια θα γίνει η διόρθωση για
ds

τη διαγωγή (Trim correction).
Από το διορθωμένο πλέον εκτόπισμα (displacement
corrected), αφού αφαιρεθεί το light ship, βρίσκεται το αντίστοιχο Dead Weight (Light) του πλοίου, από το οποίο αν
αφαιρεθούν τα υγρά (liquids), δηλαδή Ballast water, Fuel
oil, Diesel oil, Luboil, Fresh Water, και θα μείνουν τα σταθερά βάρη.
Αν κατά τον ίδιο τρόπο και μετά τη φόρτωση βρεθεί το
αντίστοιχο Dead Weight (loaded) και από αυτό αφαιρεθούν
τα υγρά και τα constants που βρέθηκαν στο initial draught
survey (dight), θα βρεθεί το φορτίο (CARGO) που φόρτωσε το πλοίο.

 ια παράδειγμα, στους 20οC ο δείκτης διαθλάσεως του αποσταγμένου ύδατος είναι 1,333 και ο δείκτης διαθλάσεως του θαλασσινού
Γ
νερού (σχετική πυκνότητα 1.025, 35 μέρη ανά χίλια αλατότητα) είναι 1,339 στην ίδια θερμοκρασία.
Όταν χρησιμοποιείται διαθλασίμετρο, τοποθετείται ένα δείγμα στο οπτικό πρίσμα στο παράθυρο δείγματος. Καθώς το φως περνά
μέσω του δείγματος, οι ακτίνες κάμπτονται σύμφωνα με την αλατότητα του νερού που εξετάζουμε και φαίνεται μια σκιά στην κλίμακα,
η οποία είναι ορατή μέσα από τον προσοφθάλμιο.
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Παράρτημα 9
Χρήσιμοι τύποι.
Αν τα νερά του λιμανιού φορτώσεως είναι υφάλμυρα
(brackish water) ή γλυκά, θα πρέπει να γίνει Διόρθωση για
την Πυκνότητα του Νερού του ντόκου (Dock immersion
for brackish/Dοck Water Allowance – DWA) ή Μεταβολή
Βυθίσματος Υφάλμυρου Ύδατος (ΜΒΥΥ) ή Διόρθωση για
την Πυκνότητα γλυκού νερού (Dock immersion fresh water/
Fresh Water Allowance – FWA). Η διόρθωση για να βρεθεί το βύθισμα στην πυκνότητα του νερού του ντόκου (Port
Density) ή το αντίστροφο, από το βύθισμα που έχει το πλοίο
στην πυκνότητα του νερού του ντόκου στο αντίστοιχο βύθισμα στην πυκνότητα της θάλασσας (1,025������������������
Kg/l)
�����������������
κ.λπ., βρίσκεται με τους παρακάτω τύπους.
FWA(in) 

Εκτόπισµα
(TPI του αντίστοιχου Εκτοπίσµατος)
40  ΤPI

FWA(in) 

Εκτόπισµα (ΜΤ)
(TPI του αντίστοιχου Εκτοπίσµατος)
40  ΤPI

DWA(mm) ή (in) 

FWA(1,025  ρ)
ρ σε kg/l
25

DWA(mm) ή (in) 

FWA(1,025  ρ) FWA(1,025  RD)
ή
ή
0,025
0,025
FWA(mm)  (1,025  ρ)  0,04

10  Δ  (1,025  ρ)
DWA(mm) 
ή
ΤPC
DWA(mm) =

Δ  (1,025  ρ)
ή
100  ΤPC

SF(cu.ft / LT)
, SF (cu. ft/LT) × 0,02787
35,88

= SF (m3/MT), SF (m3/MT) × 35,88 = SF (cu. ft/LT)
SF (cu. ft/LT) =

Δ  (1,025  RD)
DWA(in) 
TPI
Δ  (1,025  RD)  1000
ή
1,025
d
Δ corrected for d=  Δ
ds

d = Πυκνότητα του ντόκου, ds = Πυκνότητα που αντιστοιχεί στο εκτόπισμα του Υδροστατικού Πίνακα συνήθως
της θάλασσας 1,025 (Density Scale). Διόρθωση αφαιρετική
για πυκνότητα μικρότερη του 1,025 kg/l και προσθετική
για μεγαλύτερη από 1,025 kg/lt.
Βυθίσµα  Πυκνότητα λιµένα
Βύθισµα σε θαλασσινό νερό 
1,025

(Αυτός ο τύπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς του Κεφαλαίου 8, σελ. 270).
Μήκος:
Στο μετρικό ή δεκαδικό ή γαλλικό σύστημα (παλιό μετρικό σύστημα) το μέτρο (�������������������������������
m������������������������������
) είναι το ένα δεκάκις εκατομμυριοστό του 1/4 του μεσημβρινού της γης, δηλαδή το εν
τεσσαρακοντάκις εκατομμυριοστό του όλου μήκους του μεσημβρινού της γης.
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Επιφάνεια:
ft2 × 0,092902 = m2, m2 × 10,7639 = ft2
SG (MT/m3) ή Density = 1/SF (Grain κ.λπ.) m3/MT ή
1/CF

SF (m3/MT) =

Δ  (1,025  ρ)
ή
1000  ΤPI

Διόρθωση για SG σε LT ή ΜΤ 

Όγκος:
ft3 × 0,0283168 = m3, m3 × 35,3147 = ft3

Συντελεστής στοιβασίας:

Δ  (1,025  ρ)
DWA(mm) 
ή
ρ  ΤPC
DWA(inches) =

Στο νέο μετρικό σύστημα SI το 1983 το μέτρο ορίσθηκε
ως η απόσταση που διανύει το φως στο κενό σε χρόνο ίσο
με 1/299792458 του δευτερολέπτου. Και τα δύο συστήματα
έχουν τις ίδιες υποδιαιρέσεις.
Το μέτρο έχει πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια του 10,
γι’ αυτό λέγεται και δεκαδικό σύστημα, δηλ. το 1/10 του μέτρου ή παλάμη (dm, decimeter, δέκατο μέτρου), τo εκατοστό ή
πόντος (cm, centimeter). 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
(mm = millimeter, χιλιοστό).
1 χιλιόμετρο ή στάδιο = 1000 m.
Στο αγγλικό σύστημα το πόδι (foot ή ft ή ′) είναι 1
ίντσα ή δάκτυλος (inch ή in ή ′′) το δωδέκατο του ποδιού: 1
πόδι = 12 δάκτυλοι. 1 γιάρδα (���������������������������
yard�����������������������
) = 3 πόδια = 36 δάκτυλοι, 1 οργιά (fathom) = 2 γιάρδες, 1 οργιά = 6 πόδια (feet)
= 72 δάκτυλοι.
mm × 0,0393701 = inches, in × 25,3975 = mm, ft ×
0,3948 = m 1 ft = 304,8 mm, fathom × 1,8288 = m (1 fthm ×
1,83), m × 1,28084 = ft 1 m = 0,5468 fathoms, cm × 0,39370
= inches, inches × 2,540 cm.

SF(m3 / MT)
, και SF (m3/MT) =
0,02787

SF(cu.ft / MT)
, SF (cu. ft/MT)= SF (cu. ft/LT) ×
35,316

0,9842035
SG (MT/m3) =

35,316
,
SF(cu.ft / MT) Grain

1 MT = 1000 kg = 2204,621 lbs = 0,98421 LT= 1,10231
short/American ton MT = kg/1000, LT = kg × 0,0009842,
kg = LT × 1016,047, LT = lbs/2240 και 1 LT = 2240 lbs =
1,12 short/American ton = 1016,05 kg = 1,01605 MT
GRAIN SF(cu.ft / LT) 

2240 lbs
1,2445
test weight per bu(ibs)

α) GRAIN SF = Συντελεστής χωρητικότητας (����������
cubic factor) για σιτηρά.
β) U.S. Bushel = 2150,42 κυβικές ίντσες = 1,2445 ft3 =
0,35242 m3.
U.S. Bu × 1,0315 = Canadian Imperial Bushel ή�������
������
Αγγλικά Bushel ή Imperial Bushel Canadian Imperial Bushel
= 1,2837 ft3 = 0,03637 m3.
Βάρος

Ειδικό Βάρος (SG) (Absolute Density) =
= Kg/m3
Όγκος
ή lbs/cu.ft
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Ειδικό Βάρος (SG, Relative density)=

Πυκνότητα in kg m3
(Δεν έχει μονάδες).
1000

Συντελεστής Χωρητικότητας (ή Grain SF για τα σιτηρά) σε m3/MT: Συντελεστής Χωρητικότητας m3/MT = 1/Density.
Συντελεστής Χωρητικότητας για κιβώτια (cu.ft/LT) =
Ποσότητα Τόνων 

2240  Όγκος Κιβωτίου
Βάρος Κιβωτίου

Χωρητικότητα Κύτους  (1  Χαµένος χώρος)
Συντελεστής Χωρητικότητας

Ποσότητα Κιβωτίων 

Χωρητικότητα Κύτους  (1  Χαµένος χώρος)
Όγκος Κιβωτίου

Συντελεστής Στοιβασίας 

Χωρητικότητα Κύτους σε cu.ft or m3
Καθαρό Βάρος σε LT ή ΜΤ κύτ. φορτ. που είναι πλήρες, χωρίς ιδιαίτερη διευθέτηση

Χωρητικότητα Κύτους που θα χρειαστεί για τη φόρτωση=

Βάρος Φορτίου  Συντελεστής Χωρητικότητας
(1  χωρητικότητα κύτους)

Wedge formula:
Χρησιμοποιείται για να βρεθούν τα ΟΒQ σε δεξαμενές
φορτίου στα πετρελαιοφόρα ή και το έρμα στα διπύθμενα σε
ορισμένα πλοία που το απαιτούν οι πίνακες υπολογισμού του
έρματος που διαθέτουν. Φυσικά χρησιμοποιείται μόνο όταν
υπάρχει διαγωγή (TRIM). Οι παρακάτω τύποι αποτελούν
την «wedge formula» σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 8697
wedge: Da = D × [f × (Y –H × f)], όπου Da = Διορθωμένο
sounding στην πρυμναία φρακτή, D = sounding που μετρήσαμε (Sounded Level, Dip), Y = απόσταση του Dipping
point (συνώνυμο του Gauging point=σημείο από το οποίο
γίνεται η μέτρηση) από την πρυμναία φρακτή της δεξαμενής,
(Distance of Gauging Pt. (DP) from Aft Bulkhead�����������
), ��������
Η ������
= ����
ολικό ύψος της δεξαμενής (Overall Reference Height, RH) και
f = συντελεστής διαγωγής δηλαδή trim/Lpp.
Ct = Ls/ (2 × Ts × Lt), όπου Ct = tank constant, Ls =
Lpp, Ts = η διαγωγή, Lt = Length of tank.
k = Da – Ct, όπου k = συντελεστής. Αν k > 0,5, δεν υπάρχει σφήνα, αν k = 0,5, υπάρχει σφήνα. Αν k > 0,5, υπολογίζεται ο όγκος του υγρού στη δεξαμενή από τους πίνακες
χωρητικότητας δεξαμενών φορτίου με το D υπολογίζοντας
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και διόρθωση για διαγωγή. Αν k = 0,5 υπολογίζεται το Dx.
Dx = Da/2. Mε το Dx μπαίνουμε στους πίνακες του πλοίου χωρίς διόρθωση για διαγωγή για να βρεθεί ο όγκος V0
και V1 = V0 × 2 × k, όπου V1=ο όγκος της σφήνας. Υπάρχει
και ο υπολογισμός που βασίζεται στη Γεωμετρία, αλλά και η
μέθοδος με το COW�����������������������������������
��������������������������������������
manual����������������������������
����������������������������������
. Όλα τα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου έχουν το πρόγραμμα ή/ και πίνακες.
Σημειώσεις: Ο υπολογισμός εκ προοιμίου δεν είναι απόλυτα σωστός. Θα ήταν σωστός αν η δεξαμενή είχε σχήμα κύβου, αν δεν είχε μέσα σωλήνες και σερπαντίνες καλοριφέρ
και αν η ποσότητα αυτή του OBQ είχε πράγματι σχηματίσει
με ομαλές επιφάνειες το σχήμα της σφήνας (wedge). Κάτι τέτοιο είναι φυσικό να μην συμβαίνει, αλλά οι ναυλωτές απαιτούν και αποδέχονται τον υπολογισμό της σφήνας.
Θερμοκρασία:
ο
F = 9/5 × C + 32 αλλιώς Tf = (9/5) × Tc + 32, όπου Tf:
Βαθμοί Φαρενάιτ (από 32ο σημείο δρόσου έως 212ο που είναι το σημείο βρασμού) και Tc: Βαθμοί Κελσίου, Celsius,
Centigrade δηλαδή 100ο (centi) grade (από 0ο έως 100ο).
ο
C = (F – 32) × 5/9 αλλιώς Tc = (5/9) × Tf – 32).
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Παράρτημα 10
Ένθετο του Αμερικάνικου εντύπου ευστάθειας. Part IV. Addendum No 2
για εσωτερικά ύδατα (inland waters).

Metafora_Fortion.indb 364

13/1/2016 2:29:43 μμ

ΕΥ Ρ ΕΤ Η Ρ ΙΟ
Αγγλικοί όροι

F

A

Fan 41
Feet 89
Fire point 150
First Trim Correction (FTC) 358
Flashpoint 150
Flexible bulk container (FBC) 95
Flexible Intermediate Bulk Containers
(FIBC) 56
Flushing 187
Forty-foot Equivalent Unit (FEU) 130
Free water 317
Fresh Water Allowance (FWA) 81

AIP 246
Air draft 16
Alternate hold loading condition 109
Annex 140
API 301
Appendix 140
Arithmetic mean draught (AMD) 357
Auto ignition point 150

B
Bale capacity 106
Bay 132
Block hold loading condition 109
Blocking device 141
Blowers 41
Booster pumps 172
Bottom lines 176
Breaking Strength (BS) 293
Bulk density 77,108
Butterfly valves 174
Butterworth 179
Buttress 141

C
Calculated strength (CS) 294
Caper 13
Car Equivalent Units (CEU) 114
Cargo deadweight 75
Cargo Transport Unit (CTU) 256
Cargoworthy 2
Centistokes (cSt) 149
CFC 198
Check valves 174
Coastal Ferries 115
Code of safe Practice for cargo Stowage
and Security (CSS code) 281
Combined transport 130
Container Terminal 140
Crude Oil Washing (COW) 178
Cubic factor 77

D
Deep Sea Ro-Ro ferries 115
Deep tanks 249
Deepwell pumps 172
Density correction 359
Direct Reduced Iron (DRI) 232
Draught mean of mean of means 357
Draught survey 353

E
Emergency Escape Breathing Apparatus
(EEBA) 221
Emission Control Areas (ECA) 270
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G
Gate valves 174
Globe valves 174
Grain 238
Grain clean 244
Gross Observed Volume (GOV) 314
Gross Standard Volume (GSV) 309

H
Hazardous Materials (HAZMATS) 92
Heat exchanger 188
Hog wire 210
Hogging 46
Homogenoeus hold loading
condition 109
Hot Rolled Pickled Coils (HRPO) 226
HydroChloroFluoCarbons (HCFC) 198
HydroFluoCarbons (HFC) 198

I
Inert gas (IG) 152
Inert Gas System (IGS) 158
Inerting 153
Infestations 246
Interlayer dunnage 19
Intermediate Bulk Containers (IBC) 95
Intermodal transport 130
International Code for the Construction
and Equipment for Ships carrying
Liquefied Gases in Bulk (IGC code)
315
International Code of intact Stability (IS
code) 215
International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC code) 103
Iron sponge spent 233
ISO 129, 148

K
Kobe separation 28

L
Lane metre 114
Large Car Truck Carriers (LCTC) 117

Lashing force 62
Lateral dunnage 19
Latex 251
Length Between Marks (LBM) 356
Length Between
Perpendiculars (LBP) 79
Length Between Scales (LBS) 356
Lifts 21
Linear metre 114
Liquefaction 149
Liquefied Natural Gas (LNG) 156
Liquefied Petroleum Gas (LPG) 156
LNG Carriers 156
LoadLine Hydrometer (LLH) 353
Loop lashing 71, 215
Lower Flammable Limit (LFL) 152
LPG Carriers 156

M
Marine Pollutants 94
MARPOL 73/78 94
Mast vent riser 160,161
Materials Hazardous only in Bulk
(MHB) 105
Max. Squat 6
Maximum Security
Load (MSL) 293, 294
Mean freeboard 47
Measurement ton 77
Medium distance Ro-Ro ferries 115
Metal flow arms 182
Metallurgical coals 219
Midships position 88
Multimodal transport 130
Multiple Elements Gas Container
(MEGC) 96

N
Net standard volume (NSV) 314
Newton 293
Nominal Breaking Load (NBL) 293

O
Oil flexible cargo hoses 182
Oil/Ore (O/O) 163
Open Hatch General Cargo (OHGC)
Ships 205
Optional cargoes 6
Ore/Bulk/Oil (OBO) 163
Outage 153
Outreach 59
Overboards 246
Overstressing 13

P
Panamax 13
Permissible Working Load (PWL) 295
pH 218
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Phosphine 246
Phosphine fumigants 246
Post Panamax 13
Pressure surge 185
Pressure/Vacuum (P/V) valves 159,160
Pure Car Carriers (PCC) 117
Pure Car/Truck Carriers (PCTP) 117
Purging 153

R
Racking strength 5
Reserve buoyancy 77
Rigid cargo package 208
Ro-Ro 114
Row 132

S
Safety factor 294
Sagging 46
Sea sloshing 289
Seaworthy 2
Second Trim Correction (STC) 358
Sediments and sludges 315
Self Contained Breathing
Apparatus (SCBA) 221
Sharp tapered wedges 20
Shelves 20
Ship’s Squat 6
Shipping ton 77
Shoring 286
Shoring forces 286
Short Sea Ro-Ro Ferries 115
Short Sea Shipping (SSS) 115
Ship Inspection Report (SIRE) 303
Sloshing 185
Sloshing by sea 289
Sluice/sliding valves 174
SOLAS 94
Sour crude oil 147
Spar ceiling 21
Spiked crude oil 147
Square angled wedges 20
Square woods 20
Stabilized crude oil 147
Standard pressure gauge 307
Statement of facts 7
Steam coals 219
Stowage Factor (SF) 52
Stress 292
Submerged cargo pumps 172
Sulphur Emission Control
Areas (SECA) 270
Syst�me International d' Unit�s (SI) 72
Sweet crude oil 147

T
Tanktop dunnage 19
Temperature and Controlled Atmosphere reefers (CA reefers) 203
Tier 132,133
Timber discs 20
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Top dunnage 19
Top Side Tanks (TSTs) 245
Topping off 153
Topping- up 153
Total Observed Volume (TOV) 313
Transportable Moisture
Limit (TML) 104
Trim correction 361
Triple-E containership 136
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) 130

U
Ullage 153
U.N. Number 92
Unit loads 256
Upper Flammable Limit (UFL) 152
U.S measurement ton 77
U.S. Barrel (bbl) 307

V
Vapour pressure 149
Vessel's Experience Factor (VEF) 314
Viscosity 149

W
Walkway 82
Water Ingress Detectors (WID) 51
Water Gauge (WG) 307
Wedges 20
Wiggle wire 210
Wood treatment certificate 19

Ελληνικοί όροι
Α
Αδρανές αέριο (α.α.) 151
Αδρανής κατάσταση 153
Αδρανοποίηση 153
Αερόψυξη 197
Αληθής πυκνότητα 302
Άμεσα αποξειδωμένος σίδηρος 232
Άμεση έχμαση 122
Άμεσο ή απευθείας σύστημα δικτύου 165
Αναπνευστικές συσκευές έκτακτης
ανάγκης 221
Αναπνευστικές συσκευές που φέρουν
οξυγόνο 221
Ανάφλεξη 149
Ανεμιστήρας 41
Ανεμοδόχος εισαγωγής 39
Ανεμοδός εξαγωγής 39
Ανεμοδόχος μυκητοειδής 40
Ανεμοδόχος περιστρεφόμενου
τύπου 40
Ανεξάρτητα ανακουφιστικά επιστόμια
πιέσεως/κενού 159
Ανεπίστροφα επιστόμια 23
Άνθρακες οπτανθρακοποιήσεως 219
Ανιχνευτές στάθμης νερού για την
διαρροή 51

Ανοικτό κατάστρωμα 114
Αντιπροσωπευτικό δείγμα 105
Αντλίες 168
Αντλίες βαθέων φρεάτων 172
Αντλιοστάσιο 172
Αντοχή καταστρώματος 69
Αντοχή στη στρέβλωση 5
Άντωση 73
Άνω πλευρικές δεξαμενές 245
Άνωση 73
Ανώτερο όριο ευφλεκτότητας 152
Αξιόπλουν πλοίο 2
Αξονική θλίψη 20
Απόλυτη υγρασία 33
Απόσμηση 22
Απώλεια πλου 315
Αργό πετρέλαιο 146
Αριθμός UΝ 92
Ασφάλιση Ε/Κ 133
Ατμοσφαιρική πίεση 309
Αυτανάφλεξη 149
Αυτόματη καύση 13

Β
Βαγόνια τρένου για Ε/Κ 121
Βαθιές δεξαμενές Δ/Ξ 165
Βαριά φορτία 77
Βαριά φορτία χύδην 108
Βάρος άφορτου πλοίου 74
Βαφή χαλύβων 225
Βιομηχανικά φορτία 25
Βρώμικα φορτία 25
Βύθισμα 85

Γ
Γενικό φορτίο 52
Γραμμή καταστρώματος 80
Γραμμή πυθμένα 176
Γραμμή φορτώσεως θέρους 80
Γραμμή φορτώσεως σε γλυκό νερό 81
Γραμμή φορτώσεως χειμώνα 80
Γραμμή φορτώσεως χειμώνα Βόρειου
Ατλαντικού 80
Γωνία αναπαύσεως 104

Δ
Δεξαμενές έρματος 245, 249
Δεξαμενές ζυγοσταθμίσεως 165
Δεξαμενές συγκεντρώσεως
καταλοίπων 165
Δεξαμενόπλοια 156
Διάγραμμα συνθέσεως ευφλεκτότητας
154
Διάδρομος δεξαμενοπλοίων 82
Διατροπική μεταφορά 130
Διαχωρισμός τύπου Kobe 28
Διαχωριστικά φρεάτια 165
Διεθνής Κώδικας για την Κατασκευή
και τον Εξοπλισμό των πλοίων που
μεταφέρουν Χύδην Υγροποιημένα
Αέρια 317
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Διεθνής Κώδικας περί ευστάθειας στην
άθικτη κατάσταση 215
Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Στερεών
Φορτίων Χύδην 103
Διόρθωση για την πυκνότητα 361
Διόρθωση λόγω διαγωγής 358
Διπλό κινητό συρματόσχοινο 210
Διπλό πλευρικό περίβλημα 15, 254
Δίσκοι 20
Δίσκος ασφάλειας 78
Δ/Ξ μεταφοράς αργού πετρελαίου 157
Δ/Ξ μεταφοράς παραγώγων
πετρελαίου 160
Δ/Ξ μεταφοράς συνδυασμένων φορτίων
πετρελαίου 161
Δ/Ξ μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού
αερίου 156
Δ/Ξ μεταφοράς χύδην χημικών
φορτίων 164
Δοκάρια 20
Δυνάμεις και ροπές 284
Δυνάμεις σφυροκρούσεως 51
Δύναμη της αντιστάσεως ή αντοχής 293
Δυναμικές δυνάμεις 46

Ε
Ε/Γ-Ο/Γ πλοία ανοικτού τύπου 115
Εγκάρσια δύναμη για εφελκυσμό και
θλίψη 286
Εγκάρσια θλίψη 20
Εγκάρσιες ενισχύσεις 69
Εγκιβωτισμός 123
Ειδικό βάρος 302
Ειδικό βάρος πετρελαιοειδών 301
Ειδικό έγγραφο καταγραφής γεγονότων 7
Ε/Κ ανοικτής οροφής 128
Ε/Κ γενικού φορτίου 127
Ε/Κ θερμικά 127
Ε/Κ μεταφοράς υγρού χύδην
φορτίου 129
Ε/Κ μεταφοράς χύδην ξηρού
φορτίου 127
Ε/Κ πλατφόρμας με επίπεδη βάση 128
Ε/Κ πλατφόρμας με τοιχώματα 128
Ε/Κ συγκεκριμένου φορτίου 127
Εκρηκτικότητα 151
Εκτόπισμα 72
Εκφόρτωση 305
Ελαφρά φορτία 77
Ελάχιστη επιφάνεια στρώσεως 70
Ελεύθερη επιφάνεια 206
Ελεύθερο νερό 317
Ελευθέρωση αερίων 153
Εμπειρικός συντελεστής πλοίου 314
Εμπλουτισμένο μετάλλευμα 109
Εμπορικό βάρος φορτίου 74
Έμφορτο βύθισμα 78
Επιβαλλόμενη μέριμνα 10
Επιβάτης 125
Επιβλαβείς ουσίες 3, 98
Επιθεώρηση καταλληλότητας κυτών 248
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Επιθεώρηση κυτών 17
Επικίνδυνα φορτία 24, 90
Επιπρόσθετες σημάνσεις 97
Επιπρόσθετη εφεδρική πλευστότητα 206
Επιστολή ετοιμότητας 10
Επιστόμια 174
Επιστόμια αυτόματα 174
Επιστόμια διακοπής 174
Επιστόμια με ολισθαίνουσα θυρίδα 174
Επιστόμια με σύρτες 174
Επιστόμια τύπου πεταλούδας 174
Εποχικές ζώνες 84
Εποχικές περίοδοι 85
Εποχικές περιοχές 84
Ερματισμός 306
Εσωτερικά ύδατα 85
Ετικέτες κλάσεως 96
Εύκαμπτες ελαστικές μάνικες 182
Ευπαθή φορτία 25
Εύρος ευφλεκότητας 152
Εύφλεκτο μείγμα 151
Ευφλεκτότητα 151
Εφεδρική πλευστότητα 77
Εφίδρωση πλοίου 38
Εφίδρωση φορτίου 39

Η
Ημικατεργασμένα βιομηχανικά
προϊόντα 25

Θ
Θαλάσσιοι ρυπαντές 94
Θερινές ζώνες 83
Θερμαντικοί άνθρακες 219
Θερμικά Ε/Κ 127
Θερμικές επιδράσεις 49
Θερμική επεξεργασία 19
Θερμοκρασία αναφοράς 316
Θερμοκρασία αυταναφλέξεως 149
Θετική πλευστότητα 77

Ι
Ιξώδες 149

Κ
Καθαρά φορτία 25
Καθαρή χωρητικότητα (ΚΧ) 76
Καθαρισμός 153
Καθαρισμός στους χώρους φορτίου 244
Καθολική επιβύθιση πλοίου 6
Καιροστεγές 78
Κάλυμμα σκέπαστρο 153
Καμπύλωση 46
Καρότσες συνδεδεμένες με σιδηρόβεργες
συνδέσεως 121
Κατάσταση ρευστή 104
Κατάστρωμα καιρού 114
Κατώτερο όριο ευφλεκτότητας 152
Καύση 150
Κιβώτια 57
Κινηματικό ιξώδες 149
Κλείδωμα 122

Κομπλετάρισμα 153
Κοντεϊνερόπλοια χωρίς καλύμματα
κυτών 135
Κόρος 76
Κρυφές ζημιές 67
Κυλινδική ξυλεία 205
Κύρτωση 46
Κχ 76
Κώδικας Ασφαλούς Πρακτικής
για την Στοιβασία και Ασφάλιση του
Φορτίου 279

Λ
Λειοτρίβηση 109
Λεπτόκοκκο σιδηρομετάλλευμα 108
Λιναρόσπορος 241

Μ
Μαζική έκρηξη 92
Μεγάλοι σάκοι 56
Μέγιστο βύθισμα 78
Μέγιστο φορτίο ασφαλείας 293
Μέθοδος διαλύσεως 154
Μέθοδος εκτοπίσεως 154
Μέσο μπλοκαρίσματος 141
Μέσο ύψος εξάλων 47
Μεταλλικοί βραχίονες φορτίου 182
Μετανάστευση υγρασίας 104
Μεταφορέας 2
Μη συμβατά φορτία 26
Μη συνεκτικά χύδην στερεά φορτία 112
Μήκος μεταξύ των κλιμάκων βυθίσματος
356
Μηχανικός εξαερισμός 41
Μονάδα μεταφοράς φορτίου 19
Μονάδα φορτίου 19
Μοναδιαίο φορτίο 256
Μόνιμες ζώνες 84
Μόνιμες υδατοστεγείς εγκάρσιες φράκτες
120
Μόνιμο σύστημα αδρανούς αερίου 158
Μπλοκάρισμα 122
Μπλοφάρισμα κλοριφέρ 187
Μυκητοειδής ανεμοδόχος 40

Ν
Νεκρό βάρος 74

Ξ
Ξεχωριστές δεξαμενές
θαλασσέρματος 165
Ξηρά φορτίια 25

Ο
Ο/Γ ακτοπλοϊκά πλοία 115
Ο/Γ μεσαίων αποστάσεων 115
Ο/Γ ποντοπόρα 115
Ο/Γ-Ε/Γ ανοικτού τύπου 117
Ολική χωρητικότητα (ΟΧ) 76
Ομάδα Α 104
Ομάδα Β 105
Ομάδα C 105
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Ονομαστικό φορτίο θραύσεως 293
Όξινη βροχή 198
Ορθοστάτες 211
Όρια ευφλεκτότητας 152
Όριο υγρασίας ασφαλούς μεταφοράς
φορτίου 104

Σ

Τριπλάσιος κανόνας 267
Τροπικές ζώνες 83
Τροπική γραμμή φορτώσεως 81
Τροπική γραμμή φορτώσεως σε γλυκό
νερό 81
Τροχοφόρα 120
Τροχοφόρα φορτία 279
Τσέρκια 225

Πακεταρισμένη άκαμπτη ξυλεία 208
Παραμετρικός διατοιχισμός 139
Παράρτημα 140
Παρασιτικές μολύνσεις στα κύτη 246
Πάσσαλοι 20
Περιεκτικότητα υγρασίας 104
Πινακίδες 97
Πιστοποιητικό απαλλαγής
μυοκτονίας 247
Πιστοποιητικό γραμμής φορτώσεως 81
Πιστοποιητικό καταλληλότητας κυτών 17
Πλήρης κύκλος 180
Πλόες μικρής ακτοπλοϊας 115
Πλοίο ανοικτών κυτών 205
Πλοίο αξιόπλουν 2
Πλοίο μεταφοράς οχημάτων 114
Πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου
πετρελαίου 156
Πλοίο ΟΒΟ 163
Πλοίο Ο/Ο 163
Πλοίο τύπου 1 164
Πλοίο τύπου 2 164
Πλοίο τύπου 3 164
Πλύσιμο με αργό περέλαιο 178
Πλύσιμο με νερό 178
Πλύσιμο μπλοφάρισμα 178
Πόδια 89
Πολυτροπική μεταφορά 130
Προϊόντα πετρελαίου 148
Πρόσθετα φίλτρα 24
Πρυμναία κάθετος 88
Πρωραία κάθετος 88
Πρώτη διόρθωση διαγωγής 358
Πρωτογενή μεταλλεύματα 111
Πυκνότητα 302
Πυκνότητα 1,025 80
Πυκνότητα ξύλου 205
Πυκνότητα σωρού 108
Πυκνότητα φορτίου 16
Πυραμίδα φωτιάς 150

Σεντιστόκ 149
Σήμανση-αναγνώριση 30
Σήμανση-διαχωρισμός 30
Σήμανση-προειδοποίηση 30
Σημείο αναφλέξεως 150
Σημείο βρασμού 157
Σημείο δρόσου 32
Σημείο κόρου 32
Σημείο πήξεως 191
Σημείο πυρκαγιάς 150
Σημείο ρευστοποίσεως 104
Σήτα 40
Σιτηρά 238
Σταθερά βάρη 75
Σταθμός έλεγχου φορτίου 174
Στατικός ηλεκτρισμός 306
Στεγανότητα κυτών 247
Στέραιο χύδην φορτίο 103
Στοιβαδόροι 53
Στοιβασία 54
Συμβατά φορτία 26
Συμπλήρωση δεξαμενής με φορτίο 153
Συμπύκνωμα 33
Συμπύκνωση 33
Συνδυασμένη μεταφορά 130
Συνεκτικά χύδην στερεά φορτία 112
Συνηθισμένες ζημιές 66
Συνολικός όγκος φορτίου 314
Συντελεστής ασφαλείας 294
Συντελεστής στοιβασίας 52
Συντελεστής φορτώσεως 52
Συντελεστής χωρητικότητας 77
Σύστημα άμεσης μηχανικής ψύξεως 196
Σύστημα διπλού δακτυλίου 167
Σύστημα ελεύθερης ροής 166
Σύστημα έμμεσης μηχανικής ψύξεως 197
Σύστημα εξαερισμού φορτίου 159
Σύστημα θερμάνσεως με Εναλλακτήρα
Θερμότητας 188
Σύστημα θερμάνσεως με στοιχείο
καλοριφέρ 187
Σύστημα SI 72
Σφήνες 20
Σφήνες με μυτερό κωνικό σχήμα 20
Σφήνες ορθού τριγωνικού σχήματος 20
Σχετική πίεση 307
Σχετική πυκνότητα 302
Σχετική υγρασία 32

Ρ

T

Ράφια 20
Ροδέλες 20
Ρυμουλκά αυτοκινούμενα οχήματα 121
Ρυμουλκούμενα οχήματα μη
αυτοκινούμενα 121

Ψ

Ταμπλέτες φωσφορούχου αργιλίου 246
Τάση ατμών 149
Τερματικοί σταθμοί 140
Τεχνητός εξαερισμός 42
Τρίγωνο της φωτιάς 150

Ψυχρομετρικός χάρτης 33
Ψυχρόμετρο 35

Π

Metafora_Fortion.indb 368

Υ
Υγρά φορτία 25
Υγρόμετρο 33
Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου 156
Υγροποιημένο φυσικό αέριο 156
Υγροποίηση 108, 149
Υδαρές 105
Υδατοστεγές 78
Υδραυλική σφύρα 185
Υδρόμετρο για τις γραμμές φορτώσεως
353
Υδρόμετρο draught survey (DSH) 353
Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) 156
Υδροστατικοί πίνακες 72
Υδροσυλλέκτες 23
Υδροχλωροφθοράνθρακες 198
Υλικά επικίνδυνα μόνο όταν
μεταφέρονται χύδην 105
Υπερπίεση 159
Υπολογισμένη αντοχή 294
Υποπίεση 160
Ύψος εξάλων 80

Φ
Φαινόμενη πυκνότητα 302
Φαινομενική πυκνότητα ξύλου 205
Φαινόμενο βάρος 108
Φάκελος ευφλεκτότητας 152
Φθοριωμένοι υδρογονάνθρακες 198
Φορτηγά οχήματα ψυγεία 121
Φορτίο ασφαλείας 293
Φορτίο νεκρού βάρους 231
Φορτοεκφορτωτές 53, 64
Φόρτωση 303
Φόρτωση στα μονά κύτη 109
Φορτωτής 16
Φυσικός εξαερισμός 39

Χ
Χαπιάρισμα 112
Χημικά προϊόντα 25

Ω
Ωφέλιμο φορτίο 75
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