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Με το βιβλίο Ναυτικές Μηχανές και Μηχανήματα, επιδιώ-
κεται να ενισχυθεί η γνώση και η κατανόηση των εννοιών 
και της λειτουργίας των μηχανικών συστημάτων που συ-
ναντώνται στο πλοίο. 
Τα θέματα που αναπτύσσονται στο βιβλίο αποσκοπούν 
στη βαθύτερη κατανόηση από τους σπουδαστές των 
ΑΕΝ Πλοιάρχων, των αρχών κατασκευής και λειτουργίας 
των διαφόρων τύπων ναυτικών μηχανών που σχετίζονται 
με την πρόωση του πλοίου, των βοηθητικών μηχανημά-
των και των σχετικών με τις προωστήριες εγκαταστάσεις 
συστημάτων, των ατμολεβήτων που είναι εγκατεστημένοι 
στα πλοία, των διατάξεων ασφαλούς λειτουργίας των μη-
χανημάτων, των αντλιών και των εφαρμογών τους, καθώς 
και της αποδοτικότητας των ελίκων και των μηχανισμών 
πρόσδεσης και αγκυροβολίας.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Tο 1952 ο Ευγένιος Ευγενίδης (1882-1954) όρισε µε τη διαθήκη του τη σύσταση του Ιδρύµατος Ευγενί-
δου, 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 προέβλε-
ψε ότι αναγκαίο παράγοντα για την πρόοδο της Ελλάδος αποτελεί η άρτια κατάρτιση των Ελλήνων τεχνι-
τών κατά τα πρότυπα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Την 23η Φεβρουαρίου του 1956 εγκρίθηκε η σύσταση του κοινωφελούς Ιδρύµατος Ευγενίδου, την 
διοίκηση και διαχείριση του οποίου κατά την ρητή επιθυµία του ιδρυτή του ανέλαβε η αδελφή του Μα-
ριάνθη Σίµου (1895-1981). Τότε ξεκίνησε η υλοποίηση του σκοπού του Ιδρύµατος και η εκπλήρωση µίας 
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 Ευγε-
νίου Ευγενίδη, Νικόλαος Βερνίκος-Ευγενίδης (1920-2000). Από το 2000 το έργο του Ιδρύµατος Ευγενίδου 
συνεχίζει ο Λεωνίδας Δηµητριάδης-Ευγενίδης, ο οποίος υλοποιεί τον σκοπό του Ιδρύματος προσαρμόζο-
ντας το όραμα του ιδρυτή του στις σύγχρονες εξελίξεις.

Μία από τις πρώτες δραστηριότητες του Ιδρύµατος Ευγενίδου, ευθύς µετά την ίδρυσή του, υπήρξε η 
συγγραφή και έκδοση εκπαιδευτικών βιβλίων για τους µαθητές των τεχνικών σχολών, καθώς διαπιστώ-
θηκε ότι αποτελεί πρωταρχική ανάγκη ο εφοδιασµός τους 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, η οποία αριθµεί 32 τίτλους, η Βιβλιο-
θήκη του Τεχνικού, που περιλαµβάνει 50 τίτλους, η Τεχνική Βιβλιοθήκη µε 11 τίτλους και η Βιβλιοθήκη 
του Τεχνικού Βοηθού Χηµικού µε 3 τίτλους. Επιπλέον, 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 εκπαίδευσης. 

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 Εκπαί-
δευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η συγγραφή και έκδοση των εκπαιδευτικών βιβλίων για τους 
σπουδαστές των ναυτικών σχολών ανατέθηκε στο Ίδρυµα Ευγενίδου µε την υπ’ αριθµ. 61288/5031/9.8.1966 
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 και επικαιροποιήθηκε με Υπουργικές Αποφάσεις το 1999 και το 2005, με τις οποίες 
το ΥΕΝ ανέθεσε στο Ίδρυμα Ευγενίδου την συγγραφή των εκπαιδευτικών βοηθημάτων για τις Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Η ανάθεση της αρμοδιότητας για την έκδοση των διδακτικών βιβλίων για τις 
Ακαδημίες επαναβεβαιώθηκε με νομοθετική ρύθμιση τον Μάρτιο του 2020 (Ν. 4676).

Στην Βιβλιοθήκη του Ναυτικού περιλαμβάνονται 149 διδακτικά βιβλία ναυτικής εκπαίδευσης, καθώς 
και σχετικές έρευνες και πρακτικά συνεδρίων. Όλα τα βιβλία της Βιβλιοθήκης του Ναυτικού ανταποκρίνο-
νται στις ανάγκες των σπουδαστών των ΑΕΝ και είναι γενικότερα χρήσιµα για όλους τους αξιωµατικούς 
του Εµπορικού Ναυτικού, που ασκούν το επάγγελµα ή εξελίσσονται στην ιεραρχία. Επιπλέον οι συγγρα-
φείς και η Επιτροπή Εκδόσεων καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε τα διδακτικά βιβλία να είναι επι-
στηµονικώς άρτια, να επικαιροποιούνται με βάση τα εκάστοτε αναλυτικά προγράμματα σπουδών των 
Α.Ε.Ν. και να παραμένουν συμβατά με τις μεταβαλλόμενες διεθνείς απαιτήσεις.

Η διαχρονική συμβολή του Ιδρύματος Ευγενίδου στη Ναυτική Εκπαίδευση επιτυγχάνεται όχι μόνο με 
την έκδοση των σχετικών εκπαιδευτικών βιβλίων αλλά και με δωρεές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτι-
κού, υποτροφίες σε αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος, εκπόνηση μελετών/ερευνών και διεξαγωγή 



συνεδρίων για την ναυτική εκπαίδευση και την ναυτιλία γενικότερα, καθώς και παροχή πρόσβασης σε 
κορυφαίες ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων μέσω της Βιβλιοθήκης του.

Με την προσφορά των εκδόσεών του στους καθηγητές, στους σπουδαστές των ΑΕΝ και σε όλους τους 
αξιωµατικούς του Εµπορικού Ναυτικού, αλλά και με την πληθώρα εκδόσεων για Τεχνικούς, το Ίδρυµα Ευ-
γενίδου συνεχίζει να συµβάλλει στην τεχνική εκπαίδευση της Ελλάδος, υλοποιώντας επί 60 και πλέον χρό-
νια το όραµα του ιδρυτή του, αείµνηστου ευεργέτη Ευγένιου Ευγενίδη.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Ιωάννης Γκόλιας, Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος.
Αχιλλέας Ματσάγγος, Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.).
Γεώργιος Γεωργούλης, Πλοίαρχος Α' Ε.Ν., Ε.Δι.Π. Παν/µίου Αιγαίου.
Ελευθέριος Πετρόπουλος, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Yπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Χρήστος Βαγιωνάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Yπ. Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής.
Γραµµατέας της Επιτροπής, Ελευθερία Τελειώνη.

Ειδικός Eπιστημονικός Σύμβουλος για την έκδοση του βιβλίου «Ναυτικές Μηχανές - Μηχανήματα» ο κ. Γεώργιος 
Λιβανός, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Διατελέσαντα µέλη της Επιτροπής
Πρόεδροι
Α. Παππάς (1955-1983) καθηγητής ΕΜΠ, Μ. Αγγελόπουλος (1983-2003) οµ. καθηγητής ΕΜΠ, Α. Σταυρόπουλος οµ. καθηγητής 
Πανεπ. Πειραιώς (2003-2008), Ε. Δρης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ (2008-2020)
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Αντιπλοίαρχος, Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Γ. Τσακίρης (1967-1969) Πλοίαρχος, Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ελλ. Σίδερης (1967-
1969) Υποναύαρχος, Π. Φουστέρης (1969-1971) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ, Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Αλ. Μοσχονάς (1971-1972) 
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Λ. Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Αναστ. Δηµαράκης (1981-1982) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Τσαντήλας (1982-
1984) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ε. Τζαβέλας (1984-1986) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Γ. Γρηγοράκος 
(1986-1988) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Α. Μπαρκατσάς (1988-1989) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. 
Εκπαιδ., Κ. Παπαναστασίου (1989) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Γ. Λάµπρου (1989-1992) Πλοίαρχος Λ.Σ.,  
Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Κοκορέτσας (1992-1993) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Μαρκάκης (1993-1994) Πλοίαρχος 
Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ι. Ζουµπούλης (1994-1995) Πλοίαρχος Λ.Σ., Φ. Ψαρράς (1995-1996) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής 
Ναυτ. Εκπαιδ., Γ. Καλαρώνης (1996-1998) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Θ. Ρεντζεπέρης (1998-2000) Αντιπλοίαρχος 
Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ι. Στεφανάκης (2000-2001) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Μαρίνος (2001) Πλοίαρχος 
Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Εξαρχόπουλος (2001-2003) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Κ. Μπριλάκης (2003-2004) 
Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ν. Θεµέλαρος (2003-2004) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Π. Κουβέλης 
(2004-2005) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Δ. Βασιλάκης (2005-2008) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ.,  
Π. Πετρόπουλος (2008-2009) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Α. Ματσάγγος (2009-2011) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. 
Εκπαιδ., Ι. Σέργης (2011-2012) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Ι. Τζαβάρας, (2004-2013) Αντιναύαρχος Λ.Σ. (Ε.Α.), 
Ι. Τεγόπουλος (1988-2013) Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ, Α. Θεοφανόπουλος (2012-2014) Πλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ.,  
Β. Καλλιπολίτου (2014-2017) Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Δ/ντρια Ναυτ. Εκπαιδ., Σ. Μπέλλας (2017-2018) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Δ/ντής 
Ναυτ. Εκπαιδ., Α. Τσελίκης (2018-2019) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Δ/ντής Ναυτ. Εκπαιδ., Α. Βουτσινάς, Αντιπλοίαρχος Λ.Σ., Δ/ντής 
Ναυτ. Εκπαιδ..

Σύμβουλοι επί των Εκδόσεων 
Δ .Γ. Νιάνιας (1956-1965) Καθηγητής ΕΜΠ, Κ. Αγγ. Μανάφης (1966-2018), ομ. Καθηγ. Φιλοσ. Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.



ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

Προκειμένου τα πλοία να ταξιδεύουν και να ολοκληρώνουν τις λειτουργίες τους με ασφάλεια, είναι 
απαραίτητη η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η αποτελεσματική επικοινωνία και η συνεργασία των μελών του πλη-
ρώματος, παρά τη διαφοροποίηση σε σχέση με το αντικείμενο σπουδών των δύο κύριων ειδικοτήτων των 
Αξιωματικών Ε.Ν. 

Ως εκ τούτου, το αντικείμενο της έκδοσης του βιβλίου «Ναυτικές Μηχανές και Μηχανήματα» είναι τα 
μηχανολογικά συστήματα που είναι εγκατεστημένα στα σύγχρονα πλοία, οι βασικές αρχές λειτουργίας 
τους, καθώς και οι καινοτόμες εφαρμογές, που στόχο έχουν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτή-
των των εκπαιδευόμενων Πλοιάρχων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού σύμφωνα με τις τεχνολογικές 
εξελίξεις. 

Μέσα από τα κεφάλαια του βιβλίου «Ναυτικές Μηχανές και Μηχανήματα», επιδιώκεται να ενισχυθεί η 
γνώση και η κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με τα μηχανικά συστήματα, τα οποία συναντώνται 
όχι μόνο στο μηχανοστάσιο αλλά και σε ολόκληρο το πλοίο, επιτυγχάνοντας την εποικοδομητική συνερ-
γασία των πληρωμάτων σε ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργιών επί του πλοίου. 

Στην ύλη που περιέχεται στα κεφάλαια, λαμβάνοντας υπόψη το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, 
δόθηκε βαρύτητα στην ανάπτυξη ορισμένων αντικειμένων με κριτήριο τη βαθύτερη κατανόηση από τους 
σπουδαστές των αρχών κατασκευής και λειτουργίας των διαφόρων τύπων ναυτικών μηχανών που σχε-
τίζονται με την πρόωση του πλοίου, των βοηθητικών συστημάτων που σχετίζονται με τις προωστήριες 
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Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγε-
νίδου, στον επιστημονικό σύμβουλο κ. Γεώργιο Λιβανό, Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών 
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Εισαγωγή

Πολλές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής του 
ανθρώπου στηρίζονται στη χρήση της θερμότητας. 
Μία από αυτές ήταν η μεταλλουργία που για πολλούς 
αιώνες ο άνθρωπος τη χρησιμοποίησε. 

Πολύ αργότερα, αντιλήφθηκε ότι η θερμότητα 
μπορεί να συνδεθεί με την κίνηση εάν αξιοποιηθεί σε 
μια μηχανική διάταξη. Αυτές οι μηχανικές διατάξεις 
ονομάζονται θερμικές μηχανές και έχουν την ικανό-
τητα να μετασχηματίζουν τη θερμότητα σε μηχανικό 
έργο, επαναλαμβάνοντας συνεχώς την ίδια θερμοδυ-
ναμική μεταβολή.

Ιστορικά η πρώτη θερμική μηχανή που κατασκευ-
άστηκε ήταν η εφεύρεση του Ήρωνα του Αλεξανδρι-
νού (Έλληνα μηχανικού και γεωμέτρη) περίπου το 120 
μ.Χ., γνωστή και ως αιολικός κινητήρας του Ήρωνα, 
αιολόσφαιρα ή ατμοστρόβιλος. Αποτέλεσε την πρώ-
τη γνωστή μεταξύ άλλων απλών ατμομηχανών που εί-
χαν κατασκευαστεί ήδη από την αρχαιότητα, οι οποίες 
ποτέ δεν βρήκαν πρακτική εφαρμογή, καθώς οι κοι-
νωνίες τότε αξιοποιούσαν κυρίως την μυϊκή δύναμη. 
Το 1698 όμως κατασκευάζεται από τον Τhomas Savery 
μια ατμομηχανή για την άντληση νερού, η οποία απο-
τέλεσε την πρώτη μηχανή του είδους που κατασκευ-
άστηκε για πρακτικές εφαρμογές. Επόμενος σταθμός 
στην εξέλιξη των μηχανών με τη χρήση ατμού ήταν 
η μηχανή του Τhomas Νewcomen (1712), την οποία 
βελτίωσε ο James Watt (1763-1775). Έκτοτε οι ατμο-
μηχανές συνέχισαν να βελτιώνονται και να εξελίσσο-
νται, διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στην υλοποίηση 
της Βιομηχανικής επανάστασης. 

Η ατμομηχανή ουσιαστικά είναι μια μηχανή που εκ-
μεταλλεύεται τη θερμική ενέργεια μεταχηματίζοντάς 
την σε μηχανικό έργο. Η θερμική ενέργεια που προκύ-
πτει από τα καύσιμα μετασχηματίζει το νερό σε ατμό, 
ο οποίος στη συνέχεια κινεί τροχούς, μοχλούς ή έλικες. 
Αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτών των μηχανών ήταν 
η ανάπτυξη και άλλων κλάδων, όπως η ναυσιπλοΐα και 
η ναυτιλία, με την εμφάνιση των ατμόπλοιων, η κίνηση 
των οποίων δεν εξαρτιόταν πλέον από τον άνεμο. 

Με δεδομένο ότι πηγή της θερμότητας είναι τα 
καύσιμα και αναλόγως το καύσιμο αξιοποιείται η δι-
αθέσιμη τεχνολογία στην παραγωγή έργου, κατά τον 
19ο αιώνα μέχρι και σήμερα νέες, πιο αποδοτικές τε-
χνολογίες αναπτύχθηκαν. Οι ατμομηχανές εκτοπίστη-
καν, σε μεγάλο βαθμό, από τους κινητήρες ντίζελ. Η 
διαφοροποίηση στη λειτουργία των δύο μηχανών 
δημιούργησε μια νέα ταξινόμηση των μηχανών, αυτή 
των μηχανών εξωτερικής και εσωτερικής καύσης. 
Η ταξινόμηση αυτή υφίσταται μέχρι και σήμερα. Οι 
μηχανές εξωτερικής καύσης περιλαμβάνουν τις εμ-
βολοφόρες μηχανές και τους ατμοστροβίλους που 
κινούνται με ατμό, ενώ στις μηχανές εσωτερικής καύ-
σης περιλαμβάνονται οι εμβολοφόρες μηχανές και 
οι αεριοστρόβιλοι που η καύση πραγματοποιείται σε 
θαλάμους ειδικής διαμόρφωσης στο εσωτερικό της 
μηχανής οι οποίοι ονομάζονται θάλαμοι καύσης.

Οι εμβολοφόρες μηχανές εξωτερικής καύσης ως 
προωστήριες μηχανές χρησιμοποιήθηκαν στην κί-
νηση των πλοίων έως τα μέσα του 19ου αιώνα, όμως 
σήμερα δεν συναντώνται στα πλοία. Για τη λειτουρ-
γία τους η καύση του καυσίμου για την παραγωγή της 
θερμότητας λαμβάνει χώρα στον λέβητα ατμοπαρα-
γωγής. Ο ατμός που παράγεται μεταφέρει την θερμι-
κή ενέργεια (ως το εργαζόμενο μέσο) και εκτονώνεται 
στον κύλινδρο επιτυγχάνοντας την κίνηση των εμβό-
λων (κύριο τμήματα μιας μηχανής) για την παραγωγή 
έργου. Ανάλογα, στις μηχανές εσωτερικής καύσης 
(ΜΕΚ), η καύση για την παραγωγή της αναγκαίας 
θερμότητας πραγματοποιείται στο εσωτερικό της μη-
χανής, ενώ το μέσο για την λειτουργία (εργαζόμενο 
μέσο) είναι το καυσαέριο, το οποίο εκτονώνεται στον 
κύλινδρο και προκαλεί την μετακίνηση του εμβόλου 
παράγοντας έργο. 

Η τεχνολογική εξέλιξη οδήγησε είτε στη δημιουρ-
γία και άλλων συστημάτων είτε σε συνδυασμούς μη-
χανών με σκοπό την πρόωση, όπως είναι:

1) Οι εμβολοφόρες ΜΕΚ αμέσης μετάδοσης της κί-
νησης στον άξονα της έλικας. 

2) Οι εμβολοφόρες ΜΕΚ έμμεσης μετάδοσης της 
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 1Περιγραφή συστημάτων πρόωσης πλοίων
Πλευρά
ατμού

Πλευρά αέρα
(ατμόσφαιρα)

Άξονας

Κέλυφος

Λαβύρινθος
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κίνησης του άξονα της έλικας μέσω μειωτήρα. 
3) Οι εμβολοφόρες ΜΕΚ που κινούν ηλεκτρογεν-

νήτριες και το ρεύμα κινεί ηλεκτροκινητήρα που συν-
δέεται με την έλικα στα συστήματα ηλεκτροπρόωσης. 

4) Οι αεριοστρόβιλοι κινούν έμμεσα ή άμεσα μέσω 
μειωτήρων ηλεκτρογεννήτριες και το ρεύμα που πα-
ράγεται κινεί ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι συνδέονται 
με την έλικα.

5) Τα νέα συστήματα αξιοποίησης της θερμικής 
ενέργειας του ατμού στους ατμοστροβίλους που άμε-
σα ή έμμεσα κινούν έλικες και

6) συνδυασμοί των παραπάνω μηχανών σε συστή-
ματα ολοκληρωμένα που παρουσιάζονται παρακάτω.

Περαιτέρω, η ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαί-
ου και άλλων μορφών καυσίμων, οι απαιτήσεις για 
την περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία των μηχανών 
και η εξέλιξη στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων σε 
εξελιγμένες μηχανές και μηχανολογικά συστήματα, 
οδήγησε τον 20ο και 21ο αιώνα στην ανάγκη εφεύρε-
σης συστημάτων ικανών να αξιοποιήσουν τα καύσι-
μα αυτά, αλλά και τους νέους τρόπους διαχείρισης της 
ενέργειας για την κίνηση των πλοίων.

1.1 Μηχανική πρόωση πλοίου με ατμοστρόβιλο 

Ο ατμοστρόβιλος (κοινώς τουρμπίνα) είναι μη-
χανή εξωτερικής καύσης, στην οποία το εργαζόμενο 
μέσο είναι ο ατμός που παράγεται στον ατμολέβητα 
του πλοίου. Λειτουργικά χαρακτηρίζεται ως περι-
στροφική μηχανή, λόγω της κίνησης που ακολουθεί 
το στροφείο, το οποίο είναι ένα από τα βασικά τμήμα-
τα που αποτελείται. 

Ως κύριο μέσο πρόωσης οι ατμοστρόβιλοι έχουν 
σχεδιαστεί για να μετατρέπουν αποτελεσματικά τη 
θερμική ενέργεια του ατμού σε αξιοποιήσιμη μηχα-
νική ενέργεια, ώστε να περιστραφεί η έλικα και να κι-
νηθεί το πλοίο.

Ο ατμοστρόβιλος αποτελεί την εξέλιξη αξιόλο-
γων προσπαθειών που με επιτυχία το 1883 συνέχισε 
ο Σουηδός μηχανικός Gustaf de Laval, ο οποίος κα-
τασκεύασε τον πρώτο ατμοστρόβιλο αποτελούμενο 
από έναν τροχό με πτερύγια που περιστρέφονταν με 
ταχύτητα 25.000 στροφές το λεπτό. Το 1884 ο Άγγλος 
μηχανικός Charles Parsons εφάρμοσε με επιτυχία την 
παραγωγή έργου από τον ατμό κατασκευάζοντας τον 
ατμοστρόβιλο που βάσιζε τη λειτουργία του στην 
αρχή της αντίδρασης. Σε συνέχεια της εξέλιξης των 
ατμοστροβίλων το 1896, ο Αμερικανός μηχανικός 
Charles Gordon Curtis κατοχύρωσε με δίπλωμα ευρε-

σιτεχνίας δύο τύπους ατμοστροβίλων. Συνδύασε τις 
αρχές του στροβίλου de Laval και του στροβίλου Par-
sons σε έναν στρόβιλο δράσης πολλαπλών σταδίων. 
Ο στρόβιλος του Curtis είχε χαμηλότερη απόδοση 
από τον στρόβιλο του Parsons. Ωστόσο, ήταν πολύ 
μικρότερος σε μέγεθος, με απλούστερο σχεδιασμό, 
καθιστώντας τον κατάλληλο για απλές εφαρμογές και 
για χρήση σε μεταφορικά μέσα (π.χ. σε ατμόπλοια).

1.1.1 Περιγραφή κύριων μερών και εξαρτημάτων 
ατμοστροβίλων 

Τα κύρια μέρη από τα οποία αποτελείται ένας 
ατμοστρόβιλος είναι δύο: το σταθερό, που ονομάζε-
ται κέλυφος, και το κινητό, που ονομάζεται στροφείο. 

1) Το στροφείο (rotor) αποτελείται από τον άξο-
να και έναν ή και περισσότερους τροχούς που έχουν 
προσαρμοστεί σ' αυτόν (σχ. 1.1). Στην περιφέρεια των 
τροχών, που ονομάζεται στεφάνη, είναι σταθερά στε-
ρεωμένα τα πτερύγια τα οποία επειδή στρέφονται με 
την περιστροφή του άξονα και τη στεφάνη ονομάζο-
νται κινητά. Οι στρόβιλοι και οι τροχοί της χαρακτηρι-
στικής αυτής μορφής ονομάζονται αντίστοιχα στρό-
βιλοι δράσης και οι τροχοί δράσης.

Η άλλη κατασκευαστική μορφή είναι οι στρόβιλοι 
αντίδρασης, όπου στον περιστρεφόμενο άξονα προ-
σαρμόζεται ένα κυλινδρικό τύμπανο και στην περιφέ-
ρεια του τυμπάνου στερεώνονται σειρές με τα κινητά 
πτερύγια. Το τύμπανο αυτού του τύπου ονομάζεται 
τύμπανο αντίδρασης. Οι στρόβιλοι στους οποίους 
υπάρχει συνδυασμός τροχών και τυμπάνου, ονομάζο-
νται μεικτοί στρόβιλοι δράσης-αντίδρασης.

Το υλικό κατασκευής του άξονα και των τροχών 
είναι από άριστης ποιότητας σφυρήλατο χάλυβα, ενώ 
σε περιπτώσεις υψηλών θερμοκρασιών του ατμού 
χρησιμοποιείται μαγγανιούχος χάλυβας με προσμεί-
ξεις νικελίου, χρωμίου και μολυβδαινίου.

2) Το κέλυφος (shell) περιβάλλει το στροφείο (σχ. 
1.2) και δημιουργεί την εσωτερική κοιλότητα στην 
οποία μπορεί να περιστρέφεται το στροφείο, καθώς 
είναι εγκατεστημένο σε ειδικής διαμόρφωσης έδρανα 
(σημεία στήριξης). Το κέλυφος αποτελείται από δύο 
τμήματα το πάνω και το κάτω, τα οποία ονομάζονται 
ημικελύφη.

Στη μια πλευρά του επάνω ημικελύφους συνδέεται 
ο οχετός παροχής ατμού, για τη λειτουργία του στρο-
βίλου. Ο ατμός αυτός στη συνέχεια διέρχεται από τα 
εγκατεστημένα στο κέλυφος ακροφύσια που τον οδη-
γούν στα πτερύγια. Στην άλλη πλευρά του κελύφους 
τοποθετείται ο οχετός των εξατμίσεων προς το ψυγείο 
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Σχ. 1.1 
(α) Στροφείο ατμοστροβίλου και  

(β) εγκατάσταση στροφείου στο κάτω ημικέλυφος  
[πηγή (α): www.elliott-turbo.com, (β) marinelink.com]

Πτερύγια

Άξονας
στροφείου

(α)

Κάτω ημικέλυφος

(β)

συμπύκνωσης του ατμού. Ο ατμός στο ψυγείο συμπύ-
κνωσης υγροποιείται, ώστε μέσω του κατάλληλου δι-
κτύου να τροφοδοτήσει εκ νέου με νερό τον λέβητα 
ατμοπαραγωγής. Στην εσωτερική επιφάνεια, περιφε-
ρειακά του κελύφους, τοποθετούνται τα σταθερά πτε-
ρύγια αντίστοιχα με τα κινητά του στροφείου.

Στα άκρα του κελύφους και στα σημεία όπου ο άξο-
νας του στροφείου διέρχεται, τοποθετείται κατάλληλο 
σύστημα στεγανοποίησης, με σκοπό να εμποδίζει τις 
διαφυγές ατμού προς το περιβάλλον του μηχανοστα-
σίου και την είσοδο αέρα.

Το κάτω ημικέλυφος στηρίζεται στη βάση του 
στροβίλου, ενώ τα δύο άκρα του διαμορφώνονται 
με κατάλληλες υποδοχές για να τοποθετηθούν οι τρι-
βείς έδρασης, πάνω στους οποίους περιστρέφεται o 
άξονας του στροφείου και ο τριβέας ισορρόπησης. 
Ο τριβέας ισορρόπησης ρυθμίζεται έτσι, ώστε να επι-

τυγχάνεται και να διατηρείται η θέση του στροφείου 
προλαμβάνοντας την αξονική του μετατόπιση από τις 
πιέσεις που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία του 
στροβίλου.

Το υλικό κατασκευής των στροβίλων είναι ο χυ-
τοσίδηρος όταν οι θερμοκρασίες λειτουργίας είναι 
σχετικά χαμηλές (220o C περίπου) και ο χυτοχάλυβας 
για θερμοκρασίες 350 – 400ο C. Όταν οι θερμοκρασί-
ες είναι υψηλές, μέχρι και 550ο C, χρησιμοποιούνται 
ειδικά κράματα χυτοχάλυβα με προσμείξεις νικελίου, 
χρωμίου, βολφραμίου, βαναδίου κ.ά., προσδίδουν 
εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής στις θερμοκρασιακές 
μεταβολές και τις κοπώσεις από τις δυνάμεις που ανα-
πτύσσονται στον στρόβιλο.

Στα δύο άκρα, όπου o άξονας του στροβίλου δια-
περνά το κέλυφος, μπορεί να παρατηρηθεί είτε διαρ-
ροή ατμού προς το περιβάλλον του μηχανοστασίου, 

Σχ. 1.2 
(α) Στροφείο ατμοστροβίλου στο εσωτερικό  
του κελύφους, (β) άνω και κάτω ημικέλυφος  

[πηγή: (a) www.ge.com, (β) https://img1.cgtrader.com]

(α)

(β)
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όταν η πίεση είναι μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρι-
κή, είτε να εισέρχεται αέρας στον στρόβιλο, όταν η 
ατμοσφαιρική πίεση είναι μεγαλύτερη από την πίεση 
στο εσωτερικό του στροβίλου, όπως συμβαίνει στους 
στροβίλους χαμηλής πίεσης.

Για την πρόληψη αυτών των φαινομένων η στε-
γανοποίηση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 
με παρεμβύσματα ή την κατασκευή του σημείου δι-
έλευσης του άξονα με απόλυτη εφαρμογή, διότι η 
μεγάλη ταχύτητα περιστροφής του στροφείου και οι 
υψηλές θερμοκρασίες λόγω τριβών θα κατέστρεφε τα 
στοιχεία στεγανοποίησης. Με σκοπό να περιοριστούν 
στο ελάχιστο οι διαρροές, εφόσον είναι αδύνατον να 
εξαλειφθούν, δημιουργούνται πολύ μικρά διάκενα με 
λαβυρίνθους, όπου ο ατμός στραγγαλίζεται και διακό-
πτεται η διέλευσή του. 

Οι λαβύρινθοι αποτελούνται από μαλακό μέταλ-
λο, όπως κράμα νικελίου, χαλκού και κασσίτερου που 
έχει μικρότερη σκληρότητα από το υλικό κατασκευής 
του άξονα για πρόληψη της φθοράς του σε περίπτω-
ση επαφής (σχ. 1.3). Το σχήμα των λαβυρίνθων έχει τη 
μορφή κυκλικών λεπτών δακτυλίων, οι οποίοι στερεώ-
νονται στο κέλυφος στην τρύπα διέλευσης του άξονα. 
Αντίστοιχα ο άξονας στο σημείο αυτό διαμορφώνεται 
με ανάλογους δακτυλίους, οι οποίοι εναλλάξ με τους 
δακτυλίους του κελύφους δημιουργούν μικρά διά-
κενα, εμποδίζοντας τη διέλευση του ατμού.  Για τον 
περιορισμό της εισόδου αέρα από το περιβάλλον στο 
εσωτερικό του στροβίλου με κατάλληλη διάταξη πα-
ρέχεται ατμός σε χαμηλή πίεση, εξισορροπώντας τη 
διαφορά της πίεσης του περιβάλλοντος με εκείνη στο 
εσωτερικό του στροβίλου. Εκτός απ’ τους λαβυρίν-
θους ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ανθρακοπαρεμ-
βύσματα (κοινώς καρβουνάκια) όταν η πίεση λειτουρ-
γίας των στροβίλων είναι χαμηλή επιτυγχάνοντας κατ' 
αυτόν τον τρόπο την επιθυμητή στεγανότητα.

Στο κέλυφος και στο στροφείο υπάρχουν εγκατε-
στημένα ακροφύσια, πτερύγια, διαφράγματα, τρι-
βείς έδρασης και ισορρόπησης, καθώς και στοιχεία 
στεγανοποίησης και άλλα εξαρτήματα, κάθε ένα από 
τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στη ρύθμιση της δι-
αδρομής του ατμού για την παραγωγή έργου και την 
αποδοτική λειτουργία του.

1) Τα ακροφύσια ή προφύσια (nozzle), είναι τα 
εξαρτήματα (όργανα) για την διαχείριση του ατμού 
όταν αυτός διέρχεται από τον στρόβιλο μετατρέπο-
ντας μέρος της ενέργειάς του σε κινητική. Η δημιουρ-
γία της ταχύτητας ατμού, όπως γνωρίζουμε από τη Φυ-
σική, οφείλεται στο γεγονός ότι ο ατμός μεταφέρεται 

Σχ. 1.3 
(α) Διάταξη λαβυρίνθων ατμοστροβίλου  

και (β) σχηματική παράσταση λαβυρίνθων  
[πηγή: (α) https://allindustrialtraining.com]

Πλευρά αέρα
(ατμόσφαιρα)

Πλευρά
ατμού

Άξονας

Κέλυφος

Λαβύρινθος

(α)

(β)

Άξονας
στροφείουΛαβύρινθος

Κέλυφος Άξονας στροφείουΛαβύρινθος

από έναν χώρο μεγάλης πίεσης σε έναν χώρο μικρότε-
ρης πίεσης, με ανάλογες μεταβολές αύξησης στην τα-
χύτητα (Αρχή Διατήρησης της Μάζας). Τα ακροφύσια 
σχεδιάζονται με βάση τις θερμοδυναμικές ιδιότητες 
του ατμού και κατά τη λειτουργία του ατμοστροβί-
λου, καθώς τα ακροφύσια διαρρέονται από τον ατμό, 
ατμοστρόβιλοι προκαλούν αύξηση της ταχύτητας του 
ατμού. Συνοπτικά τα ακροφύσια είναι εξαρτήματα που 
μετατρέπουν τη θερμική ενέργεια του ατμού σε κινη-
τική, καθώς τον εκτονώνουν από υψηλότερη σε χαμη-
λότερη πίεση. Χρησιμεύουν επίσης για να οδηγούν τη 
φλέβα του ατμού κατάλληλα, προκειμένου να εισέρ-
χεται με τη σωστή κατεύθυνση στη δίοδο διέλευσης 
του ατμού (κοινώς αυλάκια), τα οποία δημιουργούνται 
μεταξύ των πτερυγίων. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως 
στους ατμοστροβίλους αντίδρασης, αντί για ακροφύ-
σια χρησιμοποιούνται σταθερά πτερύγια, τα οποία και 
ενεργούν ως ακροφύσια. 

Τα ακροφύσια έχουν διάφορα σχήματα, με διατο-
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μή κυκλική, τετραγωνική ή ορθογωνική, βασικά όμως 
η επίδρασή τους στον ατμό είναι η ίδια. Γενικά χαρα-
κτηρίζονται από τη διατομή εισόδου και τη διατομή 
εξόδου του ατμού ως σταθερής διατομής, συγκλί-
νουσας διατομής, αποκλίνουσας και συγκλίνουσας-
αποκλίνουσας όταν συνδυάζονται και οι δύο διατο-
μές (σχ. 1.4 και 1.5). 

Το υλικό κατασκευής των ακροφυσίων είναι ο ει-
δικός ανοξείδωτος χάλυβας με προσμείξεις χρωμίου, 
νικελίου και μολυβδαινίου, ώστε να είναι ανθεκτικά 
στις υψηλές θερμοκρασίες. Ο τρόπος κατασκευής 
τους διαφέρει ανάλογα με την κατασκευαστική με-
λέτη του στροβίλου και μπορεί να είναι είτε χυτά σε 
ενιαίο σώμα, από ελάσματα ή πτερύγια με ορισμένο 
πάχος με κατάλληλη διαμόρφωση, ώστε να σχηματί-
ζεται το αυλάκι και η διατομή, είτε από ενιαίο μεταλ-
λικό τεμάχιο.

Σχ. 1.5 
Συγκλίνον-αποκλίνον ακροφύσιο (επάνω)  

και διάγραμμα μεταβολών της ταχύτητας, της  
πίεσης και του ειδικού όγκου του ατμού (κάτω)

Λάρυγγας
Χώρος
υψηλής
πίεσης

Α
Είσοδος

ατμού

Χώρος
χαμηλής
πίεσης

Β

Ταχύτητα 1
Ειδικός όγκος 2

Πίεση 3

1

2

3

Έξοδος
ατμού

Σχ. 1.6 
Τυπική διάταξη διαφράγματος με ακροφύσια πτερυγίων, 

λαβυρίνθων και άξονα στροφείου

Ακροφύσια

Πτερύγια
στροβίλου

Διάφραγμα

Σημείο
στεγανοποίησης

με λαβύρινθο

Άξονας
στροφείου

2) Τα διαφράγματα. Για την αύξηση της απόδοσης 
ενός μηχανήματος η λειτουργία μπορεί να πραγματο-
ποιείται σε στάδια ή βαθμίδες. Ομοίως για την απο-
δοτικότερη λειτουργία των στροβίλων, η εκτόνωση 
του ατμού λαμβάνει χώρα με διαβάθμιση της πίεσης, 
όπως συμβαίνει στους στροβίλους δράσης. Σ’ αυτούς, 
εκτός από την πρώτη σειρά στην εισαγωγή του ατμού, 
τοποθετούνται περισσότερα (ακροφύσια ή σταθερά 
πτερύγια) σε ενδιάμεσους σταθερούς δίσκους στην 
εσωτερική περιφέρεια του κελύφους (σχ. 1.6). Οι στα-
θεροί αυτοί δίσκοι ονομάζονται διαφράγματα, με τα 
οποία επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός στο εσωτερικό 
του στροβίλου σε βαθμίδες. Τα διαφράγματα είναι χω-
ρισμένα σε δυο τμήματα, τα ημιδιαφράγματα, ώστε 
να διευκολύνεται η εγκατάστασή τους. Τα ακροφύσια 
μπορούν να εγκαθίστανται σε ένα μόνο τμήμα του 
διαφράγματος ή να εκτείνονται σε ολόκληρο τον δί-
σκο. Στο κέντρο του στροβίλου, όπου ο άξονας του 
στροφείου διαπερνά τα διαφράγματα, τοποθετούνται 
στοιχεία στεγανοποίησης, οι λεγόμενοι λαβύρινθοι 
στεγανότητας. Λόγω θέσης ονομάζονται εσωτερικοί 
λαβύρινθοι και διατηρούν τη στεγανότητα μεταξύ των 
βαθμίδων, ώστε η υφιστάμενη διαφορά πίεσης μεταξύ 
των δύο πλευρών του διαφράγματος να μην προκαλεί 
διαφυγή ατμού από τη μια βαθμίδα στην άλλη. Το υλι-
κό κατασκευής τους είναι συνήθως χάλυβας ανθεκτι-
κός σε υψηλές θερμοκρασίες. 

3) Τα πτερύγια (blades) των στροβίλων έχουν την 

(β)(α) (δ) (ε)(γ)

Σχ. 1.4 
(α) Συγκλίνον ακροφύσιο με διατομή που ελαττώνεται κατά 
τη φορά της ροής, (β) αποκλίνον ακροφύσιο αυξανόμενης 
διατομής, (γ) πλαγιοκομμένο ακροφύσιο ειδικής μορφής, 
στο οποίο η διατομή εισόδου είναι μεγαλύτερη από τη δια-
τομή εξόδου, (δ) αποκλίνον ακροφύσιο με διατομή που αυ-
ξάνεται κατά τη φορά της ροής και (ε) οδηγητικό ακροφύσιο 
σταθερής διατομής
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μορφή μικρών ράβδων ειδικού καμπύλου σχήματος 
και ιδιόμορφης διατομής που συμβάλλουν στην δια-
χείριση του ατμού και επομένως στην απόδοση κατά 
τη λειτουργία του στροβίλου (σχ. 1.7). 

Τα πτερύγια διακρίνονται σε σταθερά όταν προ-
σαρμόζονται στο εσωτερικό του κελύφους και κινητά 
όταν προσαρμόζονται στο στροφείο. Τα στοιχεία, που 
προσδιορίζουν ένα πτερύγιο είναι:

α) το ύψος του (υ), από τη βάση του μέχρι την κο-
ρυφή, 

β) το πλάτος του (π), δηλαδή η απόσταση από τη 
μια μέχρι την άλλη κόψη του (κάθετα κατά την έννοια 
του άξονα του στροβίλου) και 

γ) η καμπυλότητά του από τη μια πλευρά του ή το 
κοίλο από την άλλη, ώστε να δημιουργείται δίοδος δι-
έλευσης ατμού 

Αναλόγως της μορφής τους τα πτερύγια διακρί-
νονται σε: κινητά δράσης και σταθερά (ή οδηγητικά) 

Σχ. 1.7 
(α) Απεικόνιση πτερυγίων ατμοστροβίλου και (β) διάταξη των 

προφυσίων, κελύφους, στροφείου, κινητών και σταθερών 
πτερυγίων [πηγή: (α) wikimedia, (β) www.turbinesinfo.com]

Εισαγωγή ατμού

Εξαγωγή ατμού

Ροή
ατμού Σταθερά

πτερύγια
Κινητά

πτερύγια

Άξονες
στροφείου

(α)

(β)

δράσης και σε κινητά αντίδρασης και σταθερά αντί-
δρασης.

Συγκεκριμένα, τα κινητά πτερύγια τοποθετούνται 
επάνω στους τροχούς του στροφείου και σε μικρή 
απόσταση μεταξύ τους, έτσι ώστε μεταξύ δύο διαδοχι-
κών πτερυγίων να σχηματίζεται το αυλάκι ορισμένου 
σχήματος. Από το αυλάκι που αποτελεί τη διαδρομή 
διέλευσης του ατμού, ο ατμός ενεργώντας επί των πτε-
ρυγίων επιτυγχάνει την περιστροφή του άξονα. Τα κι-
νητά πτερύγια, επάνω στα οποία ο ατμός ενεργεί με τη 
δύναμη δράσης μόνο, χωρίς δηλαδή να μεταβάλλεται 
η πίεσή του, αλλά πέφτει μόνο η ταχύτητά του, ονομά-
ζονται κινητά πτερύγια δράσης και χρησιμοποιούνται 
στους στροβίλους δράσης. Εκείνα πάλι που μέσα στο 
καμπύλο αυλάκι συγκλίνουσας διατομής που σχημα-
τίζουν, ο ατμός αφενός ενεργεί με τη δύναμη δράσης 
κατά ένα ποσοστό και χάνει μέρος της ταχύτητάς του, 
αφετέρου εκτονώνεται και πέφτει η πίεσή του απο-
κτώντας ξανά ταχύτητα λόγω της εκτόνωσης και ενερ-
γεί κατά ένα άλλο ποσοστό με τη δύναμη αντίδρασης, 
ονομάζονται κινητά πτερύγια αντίδρασης και χρησι-
μοποιούνται στους στροβίλους αντίδρασης (σχ. 1.8). 

Τα σταθερά πτερύγια, όταν χρησιμοποιούνται για 
να κατευθύνουν τον ατμό, χωρίς δηλαδή μέσα στο 
αυλάκι τους να μεταβληθεί καθόλου η κατάστασή του 
(πίεση, θερμοκρασία, ταχύτητα), ονομάζονται οδηγη-
τικά και χρησιμοποιούνται στους στροβίλους δράσης. 
Αντίθετα όσα έχουν αυλάκια, μέσα στα οποία ο ατμός 
οδηγείται κατάλληλα, αλλά υφίσταται ταυτόχρονα και 
εκτόνωση, αποκτώντας υψηλότερη ταχύτητα, καλού-
νται εκτονωτικά και χρησιμοποιούνται στους στροβί-
λους αντίδρασης.

(α) (β)

Σταθερά
πτερύγια

x

Κινητά
πτερύγια
δράσης

Σταθερά
πτερύγια

Κινητά
πτερύγια

αντίδρασης
x

Σχ. 1.8 
Κινητά πτερύγια τύπου (α) δράσης, (β) αντίδρασης 

(όπου x η απόσταση των πτερυγίων)
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Σημαντικό λειτουργικό χαρακτηριστικό των πτε-
ρυγίων είναι τα διάκενα πτερυγίων, το οποίο αφορά 
στην αξονική απόσταση – διάκενο ή ελευθερία, που 
υπάρχει μεταξύ των σταθερών και κινητών πτερυγίων. 
Το διάκενο αυτό υπάρχει για λόγους ασφαλείας, ώστε 
κατά τη λειτουργία του στροβίλου να μην έλθουν σε 
επαφή τα κινητά με τα σταθερά πτερύγια. Γι' αυτό τα 
διάκενα αυτά ονομάζονται αξονικά.

Επίσης, πάλι για λόγους ασφαλείας, αποτρέποντας 
την επαφή των κορυφών των κινητών πτερυγίων στο 
κέλυφος ή των κορυφών των σταθερών πτερυγίων 
στο στροφείο, αφήνονται αντίστοιχες ακτινικές ελευ-
θερίες ή διάκενα κατά την έννοια της ακτίνας της περι-
φέρειας της πτερύγωσης. Τα διάκενα αυτά καλούνται 
ακτινικά.

Για τη διατήρηση των αξονικών διακένων στην 
επιθυμητή τιμή, ώστε να μην γίνουν πολύ μικρά και 
υπάρξει κίνδυνος επαφής των κινητών με τα σταθερά 
πτερύγια, υπάρχει ο τριβέας ισορρόπησης. Με αυτόν, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρόβιλος περιστρέφεται 
με ταχύτητα χιλιάδων στροφών ανά λεπτό, προλαμ-
βάνεται τυχόν επαφή, η οποία θα προκαλούσε ολο-
κληρωτική καταστροφή των πτερυγίων.

Το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή 
των πτερύγιων του στροβίλου βασίζεται στο επίπεδο 
πίεσης λειτουργίας του στροβίλου, στην αντοχή σε 
εφελκυσμό, στην αντίσταση στην πίεση, στην αντοχή 
στη διάβρωση και στην ελαστικότητα. Τα πτερύγια 
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: στα πτερύγια υψη-
λής πίεσης (HP), μέσης πίεσης (IP) και χαμηλής πίεσης 
(LP). Τα πτερύγια για υψηλή και μέση πίεση συνήθως 
κατασκευάζονται από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα, 
επειδή ο ανοξείδωτος χάλυβας έχει καλύτερες ιδιό-
τητες σε υψηλές θερμοκρασίες. Η επιλογή υλικών για 
πτερύγια σε στροβίλους χαμηλής πίεσης εξαρτάται 
απ’ την αντοχή στη διάβρωση λόγω των συνθηκών 
λειτουργίας, γι' αυτό χρησιμοποιούνται ειδικά κράμα-
τα τιτανίου. Η διάβρωση μπορεί να είναι αποτέλεσμα 
της ποιότητας του ατμού, για παράδειγμα η υγροποίη-
ση που ενδέχεται να παρατηρηθεί στα πτερύγια χαμη-
λής πίεσης εφόσον έχει αποδώσει ήδη ένα μέρος της 
θερμικής ενέργειας που μεταφέρει.

4) Οι τριβείς ολίσθησης (κοινώς έδρασης) (bear-
ings) χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση του 
άξονα και έχουν σχήμα κυλινδρικό. Εσωτερικά έχουν 
επίχρισμα αρκετού πάχους από λευκό μέταλλο για την 
αύξηση της αντοχής σε θερμοκρασία, τριβές και ώσεις 
που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία. Σε μικρούς 
στροβίλους ενδέχεται να χρησιμοποιούνται και τρι-
βείς κύλισης (κοινώς ρουλεμάν). 

Ο τριβέας χωρίζεται στον κάτω ημιτριβέα, που 
εδράζεται με απόλυτη εφαρμογή σε κατάλληλη υπο-
δοχή του κάτω ημικελύφους, και στον άνω ημιτριβέα 
που τοποθετείται επάνω στον κάτω ημιτριβέα και 
ασφαλίζεται με ειδική πλάκα. Τα δύο μισά του τριβέα 
συσφίγγονται μεταξύ τους με ισχυρούς κοχλίες (βί-
δες). Για την απρόσκοπτη λειτουργία είναι απαραίτητη 
πάντα η λίπανση του τριβέα, η οποία επιτυγχάνεται 
με κατάλληλη διάταξη και ανάλογη διαμόρφωση του 
κελύφους. Το λιπαντικό πρέπει πάντα να ελέγχεται για 
τυχόν διαρροές που θα οδηγούσαν σε σοβαρή βλάβη.

1.1.2 Βασικές κατηγορίες ατμοστροβίλων

Η διαφοροποίηση των απαιτήσεων με την πάροδο 
του χρόνου και την εξέλιξη της τεχνολογίας που ολο-
ένα αυξάνεται οδήγησε στην διαμόρφωση πολλών 
ειδών ατμοστροβίλων. Ανάλογα λοιπόν με τις απαι-
τήσεις που πρέπει να εξυπηρετηθούν, τα είδη των 
ατμοστροβίλων κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις 
διαφορές στα χαρακτηριστικά τους που μπορεί να εί-
ναι λειτουργικά, διάταξης τους συστήματος, ροής του 
ατμού, πίεσης λειτουργίας, τον τρόπο λειτουργίας που 
εφάρμοσε ο πρώτος κατασκευαστής κ.λπ. 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη λειτουργία ακο-
λουθούν τέσσερεις βασικές ταξινομήσεις:

1) Με βάση την αρχή λειτουργίας τους και τον 
τρόπο σύνθεσης στη χρήση ακροφυσίων και τύπων 
πτερυγίων που προκαλεί μια σειρά μεταβολών πίε-
σης, ταχύτητας ή έναν συνδυασμό των δύο και διακρί-
νονται σε στροβίλους:

α) Δράσης, οι οποίοι υποκατηγοροποιούνται στους 
στροβίλους δράσης με διαβάθμιση της ταχύτητας, 
στους στροβίλους δράσης με διαβάθμιση της πίεσης 
και στους συνθέτους στροβίλους με διαβάθμιση της 
πίεσης και της ταχύτητας.

β) Αντίδρασης.
γ) Μικτούς.
2) Με βάση την πίεση του ατμού οι στρόβιλοι κα-

τηγοριοποιούνται σε:
α) Υψηλής πίεσης, στους οποίους η τροφοδοσία με 

ατμό γίνεται με απευθείας τροφοδοσία απ' τον λέβητα.
β) Μέσης πίεσης, στους οποίους η τροφοδοσία με 

ατμό γίνεται με τον ατμό που εξέρχεται από τον στρό-
βιλο υψηλής πίεσης.

γ) Χαμηλής πίεσης, στους οποίους η τροφοδοσία 
γίνεται με ατμό που εξέρχεται από τον στρόβιλο μέ-
σης πιέσης.

3) Με βάση τη διεύθυνση κατά την οποία ρέει ο 
ατμός στο εσωτερικό διακρίνονται σε:

α) Στροβίλους με αξονική ροή, όπου η ροή του 
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ατμού από την είσοδό του στον στρόβιλο έως και την 
έξοδό του πραγματοποιείται παράλληλα στον άξονα 
του στροβίλου. Οι στρόβιλοι αξονικής ροής κατηγο-
ριοποιούνται ως απλής ροής, δηλαδή ροή προς μία 
μόνο διεύθυνση, και ως διπλής ροής, δηλαδή δύο δι-
ευθύνσεις αντίθετες μεταξύ τους (ο ατμός εισέρχεται 
στο μέσο του άξονα του στροβίλου και εξέρχεται προς 
τα δύο άκρα).

β) Στροβίλους με ακτινική ροή, όπως ο ατμός ρέει 
ακτινικά σε διεύθυνση κάθετη προς τον άξονα του 
στροβίλου, από το κέντρο προς την περίμετρό του ή 
και αντιστρόφως.

γ) Στροβίλους περιφερειακής ή εφαπτόμενης 
ροής, όπου η ροή του ατμού ακολουθεί την διεύθυν-
ση της εφαπτόμενης της περιμέτρου του τροχού.

4) Με βάση την θέση-διάταξη του άξονα του 
στροβίλου διακρίνονται σε οριζόντιους και κατακόρυ-
φους στροβίλους.

1.1.3 Περιγραφή λειτουργίας στροβίλων 

Σύμφωνα με την αρχή λειτουργίας τους και τον 
τρόπο σύνθεσης, με τη χρήση ακροφυσίων και τύπων 
πτερυγίων, οι ατμοστρόβιλοι ταξινομούνται σε στρο-
βίλους δράσης, αντίδρασης και μικτούς. Αναλυτικό-
τερα:

1) Στρόβιλος δράσης. Η απλούστερη μορφή στρο-
βίλου δράσης είναι αυτή του ενός τροχού ή δίσκου, ο 
οποίος στερεώνεται σε άξονα και έχει στην περιφέρειά 
του πτερύγωση δράσης (στρόβιλος de Laval). Η εκτό-
νωση του ατμού και η παραγωγή ταχύτητας γίνεται 
μόνο μέσα στα σταθερά τμήματα. Ο ατμός προσκρού-
ει στα πτερύγια και αναγκάζεται να αλλάξει διεύθυνση 
κινούμενος αντίθετα της αρχικής. Με αυτόν τον τρό-
πο προκαλείται στα πτερύγια ώθηση που στρέφει τον 
τροχό. Ο ατμοστρόβιλος αποτελείται από το στροφείο 
με τον άξονα, τον τροχό με τα εγκατεστημένα πτε-
ρύγια και το κέλυφος. Το κέλυφος υποδιαιρείται στο 
οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από τον άξονα, στα 
άνω και κάτω ημικελύφη. Το κάτω ημικέλυφος στηρί-
ζεται στη βάση της εγκατάστασης του στροβίλου. Στα 
δύο άκρα του κελύφους σχηματίζονται οι δύο τρύπες 
από τις οποίες διέρχεται ο άξονας, όπου υπάρχει και 
το σύστημα στεγανότητας, ώστε να μην συγκοινωνεί 
το εσωτερικό του στροβίλου με το περιβάλλον. Ο άξο-
νας εδράζεται και περιστρέφεται επάνω στους τριβείς, 
οι οποίοι τοποθετούνται κατάλληλα στο κέλυφος. Στη 
μια πλευρά του κελύφους συνδέεται ο σωλήνας εισα-
γωγής του ατμού και τον οδηγεί στο κιβώτιο εισαγω-
γής του ατμού και σε μια σειρά από ακροφύσια τοπο-

θετημένα σε τόξο. Τα ακροφύσια στον στρόβιλο είναι 
συγκλίνοντα-αποκλίνοντα. Στην άλλη πλευρά του κε-
λύφους διαμορφώνεται ο οχετός των εξατμίσεων (επι-
στροφή ατμού) του στροβίλου, ο οποίος τα οδηγεί στο 
ψυγείο συμπύκνωσης ατμού. 

Για τη λειτουργία του στροβίλου, ανοίγοντας το 
επιστόμιο παροχής ατμού, ο ατμός εισέρχεται στο 
ατμοκιβώτιο και στη συνέχεια διέρχεται από τα ακρο-
φύσια. Εκεί πέφτει η πίεσή του και αυξάνεται η ταχύ-
τητά του, δηλαδή η κινητική του ενέργεια. Επίσης, 
αποκτά την κατάλληλη κατεύθυνση, ώστε να εισέλθει 
στα αυλάκια των πτερυγίων. 

Στα πτερύγια ο ατμός ασκεί τη δύναμη δράσης και 
έτσι περιστρέφεται το στροφείο και παράγεται έργο. 
Κατά τη δίοδο του ατμού από τα πτερύγια η πίεσή 
του παραμένει σταθερή, επειδή τα αυλάκια που σχη-
ματίζουν τα πτερύγια έχουν σταθερή διατομή. Κατά 
την έξοδό του όμως από τα πτερύγια ο ατμός έχει μι-
κρότερη ταχύτητα από την ταχύτητα εισαγωγής, γιατί 
μέρος της κινητικής του ενέργειας μετατράπηκε σε 
έργο. Όταν ο ατμός εκτονώνεται απ’ την αρχική στην 
τελική πίεση μέσα σε μια μόνο σειρά ακροφυσίων, η 
ταχύτητα, την οποία αποκτά, είναι πολύ μεγάλη. Για 
την αποδοτική εκμετάλλευσή τους στην πράξη, επιδι-
ώκουμε οι στρόβιλοι δράσης να κινούνται με μικρότε-
ρο αριθμό στροφών. Αυτό το επιτυγχάνουμε εφαρμό-
ζοντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

α) Στους στροβίλους δράσης με διαβάθμιση της 
ταχύτητας εκμεταλλευόμαστε την ταχύτητα που 
αποκτά ο ατμός κατά τη διέλευσή του από τα ακρο-
φύσια, όχι σε μια, αλλά σε περισσότερες (2 – 5) σειρές 
κινητών πτερυγίων του στροφείου. Η ταχύτητα περι-
στροφής του στροφείου είναι συνάρτηση της ταχύ-
τητας του ατμού. Καθώς λοιπόν ο ατμός θα διέρχεται 
διαδοχικά από τις κινητές πτερυγώσεις, η ταχύτητά 
του θα ελαττώνεται βαθμηδόν ή τμηματικά μέσα σε 
κάθε πτερύγωση. Επομένως, η σχέση μεταξύ ταχύτη-
τας ατμού και ταχύτητας περιστροφής του στροφεί-
ου, είναι πολύ χαμηλότερη από εκείνη που θα υπήρχε, 
αν εκμεταλλευόμαστε όλη την ταχύτητα σε μια μόνο 
πτερύγωση. Αποτέλεσμα είναι το στροφείο με τις πε-
ρισσότερες πτερυγώσεις να στρέφεται με μικρότερη 
ταχύτητα. Κάθε πτερύγωση καλείται βαθμίδα ταχύ-
τητας, ενώ ο στρόβιλος που προκύπτει, ονομάζεται 
στρόβιλος δράσης με διαβαθμίσεις ταχύτητας ή 
τροχός Curtis (σχ. 1.9).

β) Στους στροβίλους δράσης με διαβάθμιση της 
πίεσης, όταν ο ατμός εκτονώνεται όχι σε μια, αλλά 
σε περισσότερες σειρές ακροφυσίων, τότε μετά από 
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κάθε σειρά ακροφυσίων υπάρχει και ένας τροχός 
δράσης με μια πτερύγωση (πολυβάθμιος ατμοστρό-
βιλος Rateau) (σχ. 1.10). Έχουμε δηλαδή στον στρό-
βιλο αυτό με τη σειρά ακροφύσια και κινητά πτερύγια 
της πρώτης σειράς, της δεύτερης, της τρίτης κ.ο.κ. σει-
ράς. Ο ατμός στον στρόβιλο αυτό εκτονώνεται διαδο-
χικά μέσα σε κάθε σειρά ακροφυσίων, η δε ταχύτητα, 
την οποία αποκτά κάθε φορά κατά την έξοδό του, απο-
δίδεται όλη στη σειρά κινητών πτερυγίων που ακολου-
θεί. Επομένως, η ταχύτητα αυτή είναι κάθε φορά πολύ 
μικρότερη από εκείνη την οποία θα είχε ο ατμός, αν 
εκτονωνόταν από την αρχική στην τελική του πίεση 
μέσα σε μία μόνο σειρά ακροφυσίων. Αυτό συμβαίνει 
γιατί οι επιμέρους διαφορές πίεσης πριν και μετά από 
κάθε σειρά ακροφυσίων είναι πολύ μικρότερες από τη 
συνολική διαφορά πιέσεων εισόδου και εξόδου του 
ατμού από τον στρόβιλο. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο στρό-
βιλος θα στρέφεται πάλι με μικρότερη ταχύτητα. Έτσι, 
δημιουργώντας καταμερισμό της συνολικής εκτόνω-
σης σε περισσότερες από μια βαθμίδες ο ατμοστρόβι-
λος ονομάζεται δράσης με διαβαθμίσεις πίεσης. 

γ) Στους στρόβιλους με διαβάθμιση της πίεσης και 
της ταχύτητας, στην οποία όμως μετά από κάθε σειρά 
ακροφυσίων υπάρχουν όχι μία, αλλά περισσότερες (2 – 
3 συνήθως) σειρές κινητών πτερυγίων, τότε θα έχουμε 
έναν σύνθετο στρόβιλο δράσης ή στρόβιλο δράσης 

Σχ. 1.9 
Βαθμίδα ατμοστροβίλου δράσης  
με διαβάθμιση ταχύτητας (Curtis)

Κέλυφος Σταθερά πτερύγια

Σταθερά πτερύγια

V

P

Στροφείο

Κάτοψη

Ακροφύσια

Κινητά πτερύγια

Σχ. 1.10 
Βαθμίδα ατμοστροβίλου δράσης  

με διαβάθμιση πίεσης (Rateau)

Σταθερά
πτερύγια

Κινητά 
πτερύγια

V

P

με διαβαθμίσεις πίεσης και ταχύτητας (σχ. 1.11). Προ-
φανώς, αυτός ο στρόβιλος αποτελείται από περισσότε-
ρους τροχούς Curtis, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι ο 
ένας μετά τον άλλον επάνω στον ίδιο άξονα, με την πε-

Σχ. 1.11 
Ατμοστρόβιλος δράσης  

με διαβάθμιση πίεσης και ταχύτητας

Τροχοί

Κάτοψη
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ριστροφή του να γίνεται με πολύ μικρότερη ταχύτητα.
Από κατασκευαστικής πλευράς στην περίπτωση 

τροχών δράσης με διαβάθμιση ταχύτητας έχουμε από 
2 έως 5 σειρές κινητών πτερυγίων σε έναν τροχό. Στους 
στροβίλους δράσης με διαβάθμιση πίεσης έχουμε 2 
έως 3 σειρές ακροφυσίων και ισάριθμες σειρές κινη-
τών πτερυγίων. Στους σύνθετους, τέλος, στροβίλους 
δράσης μπορεί να υπάρχει ποικιλία συνδυασμών. 

2) Οι στρόβιλοι αντίδρασης ονομάζονται και 
στρόβιλοι Ρarsons από το όνομα του Άγγλου μηχα-
νικού που τους κατασκεύασε. Στους ατμοστροβίλους 
αυτούς το έργο παράγεται από δράση και αντίδραση. 
Ατμοστρόβιλοι καθαρής αντίδρασης δεν κατασκευ-
άζονται. Θεωρητικά, σε στρόβιλο καθαρής αντίδρα-
σης, ο ατμός θα έπρεπε να περάσει πρώτα από τα 
ακροφύσια, που θα του έδιναν τόση μόνο ταχύτητα, 
όση χρειάζεται, ώστε να εισέλθει στα κινητά πτερύ-
για (σχ. 1.12). Έτσι κατά την είσοδό του σ' αυτά δεν θα 
παρήγαγε καθόλου έργο λόγω δράσης. Στη συνέχεια 
ο ατμός θα εκτονωνόταν μέσα στα κινητά πτερύγια 
αντίδρασης, όπου θα αποκτούσε ταχύτητα μεγαλύ-
τερη από εκείνη με την οποία εισήλθε, και λόγω της 
αλλαγής κατεύθυνσής τους μέσα σ' αυτά θα παρήγα-

Σχ. 1.12 
Ατμοστρόβιλος αντίδρασης με διαβάθμιση πίεσης και  

ταχύτητας μέσα στα κινητά πτερύγια αντίδρασης

Α
κρ
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Ολική πίεση

Στατική πίεση
Ταχύτητα
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Π
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ο

Π
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ο Εξαγωγή

Δίσκος-τροχός
με πτερύγια

Εισαγωγή

Άξονας
Λαβύρινθος

γε το έργο της αντίδρασης. Αυτό αποτελεί θεωρητική 
μόνο προϋπόθεση. 

Στην πραγματικότητα, οι στρόβιλοι αντίδρασης κα-
τασκευάζονται έτσι, ώστε ποσοστό 50% περίπου του 
έργου που παράγεται μέσα σε κάθε κινητή πτερύγω-
ση να παράγεται λόγω δράσης, ενώ το υπόλοιπο 50% 
λόγω αντίδρασης. Εάν λοιπόν σε έναν στρόβιλο αντί-
δρασης έχουμε βαθμό αντίδρασης (που είναι το πο-
σοστό του έργου λόγω αντίδρασης σε σχέση προς το 
συνολικό έργο) s = 0,70 ή 70%, αυτό σημαίνει ότι το 
70% του έργου μέσα σ’ αυτόν οφείλεται σε αντίδραση 
και το 30% σε δράση. Η συνηθισμένη τιμή του βαθμού 
αντίδρασης είναι s = 0,50 ή 50% περίπου. 

Στους ατμοστροβίλους αντίδρασης, στην πραγ-
ματικότητα, δεν χρησιμοποιούμε ακροφύσια αλλά 
σταθερά πτερύγια αντίδρασης, τα οποία ενεργούν 
ως ακροφύσια. Δηλαδή καθώς ο ατμός περνάει από 
αυτά, εκτονώνεται και αποκτά υψηλή ταχύτητα, πολύ 
μεγαλύτερη από εκείνη που χρειάζεται θεωρητικά, 
για να εισέλθει μόνο στην κινητή πτερύγωση αντί-
δρασης. Έτσι, λόγω της ταχύτητάς του παράγει αρχικά 
μέσα στα κινητά πτερύγια έργο από δράση χάνοντας 
μέρος της ταχύτητάς του. Στη συνέχεια εκτονώνεται 
μέσα στα κινητά πτερύγια αντίδρασης, παράγοντας 
έτσι έργο λόγω αντίδρασης. Εξερχόμενος από τα 
κινητά πτερύγια αντίδρασης εισέρχεται με χαμηλή 
ταχύτητα στην επόμενη σειρά σταθερών πτερυγίων 
αντίδρασης, όπου εκτονώνεται και πάλι και αποκτάει 
υψηλή ταχύτητα. Με αυτήν εισέρχεται στα επόμενα 
κινητά πτερύγια, για να παράγει έργο λόγω δράσης 
και αντίδρασης, όπως και προηγουμένως κ.ο.κ., μέ-
χρις ότου βγει από την τελευταία σειρά κινητών πτε-
ρυγίων οδεύοντας προς την εξαγωγή. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι μέσα 
στον στρόβιλο αντίδρασης η πίεση του ατμού πέφτει 
σταδιακά και στα σταθερά και στα κινητά πτερύγια. 
Αντίθετα η ταχύτητα αυξάνεται πρώτα μέσα στα στα-
θερά και πέφτει στη συνέχεια λόγω δράσης στα κινητά. 
Ταυτόχρονα όμως, λόγω εκτόνωσης του ατμού μέσα σ’ 
αυτά, ανέρχεται κατά ένα ποσοστό, ώστε με την ταχύ-
τητα που απομένει να εισέλθει στην επόμενη σταθερή 
πτερύγωση ή βαθμίδα. Βαθμίδα πίεσης στον στρό-
βιλο αντίδρασης καλούμε το ζεύγος που αποτελείται 
από μια σειρά σταθερών και μια κινητών πτερυγίων. 
Για να περιορίσουμε τον αριθμό στροφών στους στρο-
βίλους αντίδρασης, προκαλούμε την πτώση της πίεσης 
του ατμού σταδιακά σε πολλές βαθμίδες.

3) Ο μικτός στρόβιλος αποτελείται από ένα τμήμα 
δράσης και ένα αντίδρασης, τοποθετημένα στον ίδιο 
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άξονα και μέσα σε κοινό κέλυφος. Οι μικτοί στρόβιλοι 
κατασκευάζονται για πολύ μεγάλες ιπποδυνάμεις. Το 
τμήμα του στροβίλου δράσης τοποθετείται πάντοτε 
στην εισαγωγή του ατμού, ενώ το τμήμα του στρο-
βίλου αντίδρασης, το οποίο εργάζεται με τον ατμό 
εξαγωγής από το τμήμα δράσης, ακολουθεί κατά μή-
κος του άξονα μέχρι την εξαγωγή του ατμού από τον 
στρόβιλο. 

Με τον μικτό στρόβιλο επιτυγχάνεται μικρότερο 
συνολικό μήκος του στροβίλου για μια δεδομένη ιππο-
δύναμη. Επίσης, λόγω της μεγάλης πίεσης του ατμού 
στην εισαγωγή, έχουμε καλή απόδοση χρησιμοποιώ-
ντας πρώτα τον στρόβιλο δράσης, ενώ στη συνέχεια, 
όταν η πίεση είναι χαμηλότερη, επιτυγχάνεται καλή 
απόδοση χρησιμοποιώντας τον στρόβιλο αντίδρασης. 

Οι συνηθισμένοι μικτοί στρόβιλοι αποτελούνται 
από έναν τροχό Curtis εμπρός και έναν στρόβιλο 
αντίδρασης Ρarsons πίσω. Γι’ αυτό συχνά καλούνται 
στρόβιλοι Curtis – Ρarsons. Το σχήμα 1.13 παριστάνει 
μικτό ατμοστρόβιλο, που αποτελείται από έναν τρο-
χό δράσης με 2 βαθμίδες ταχύτητας και ένα τύμπανο 
αντίδρασης με εκτονωτικές διαβαθμίσεις. Από αυτές 
η πρώτη έχει 3 βαθμίδες, ενώ η δεύτερη και η τρί-
τη ανά 2 βαθμίδες κάθε μία. Στο πρόσθιο μέρος του 
ατμοστροβίλου διακρίνεται το αεργοστροφείο για την 
ισορρόπηση της αξονικής ώθησης του τμήματος αντί-
δρασής του.

1.1.4 Εγκατάσταση και λειτουργία ατμοστροβίλων 
σε πλοία 

Η μονάδα ατμοστροβίλου στις εγκαταστάσεις 

των πλοίων είναι σύνθετου τύπου με στρόβιλο υψη-
λής και χαμηλής πίεσης. Σε μια τυπική εγκατάσταση 
ο στρόβιλος υψηλής πίεσης είναι στρόβιλος δράσης 
10 βαθμίδων, ενώ ο στρόβιλος χαμηλής πίεσης είναι 
δράσης-αντίδρασης 8 βαθμίδων για πρόσω και δύο 
για ανάποδα.

Ο στρόβιλος υψηλής πίεσης (ΥΠ) αποτελείται από 
το άνω και το κάτω ημικέλυφος, τα οποία συνδέονται 
με κατάλληλης αντοχής κοχλίες και περικόχλια (βίδες 
και παξιμάδια). Η εισαγωγή του ατμού συνδέεται στο 
κέλυφος υψηλής πίεσης του στροβίλου, για να παρέ-
χει τον ατμό λειτουργίας. Ο στρόβιλος υψηλής πίεσης 
είναι συνδυασμός στροβίλων σε δύο στάδια δηλαδή 
με διαβάθμιση ταχύτητας (Curtis) και πίεσης (Rateau). 

Αρχικά στο στάδιο με διαβάθμιση ταχύτητας (Cur-
tis) (βλ. σχ. 1.9), εξάγεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας 
από τον ατμό. Καθώς ο ατμός εισέρχεται στον στρό-
βιλο ΥΠ, περνάει πρώτα από το μπλοκ ακροφυσίων. 
Η ταχύτητα του ατμού αυξάνεται και η πίεση μειώνε-
ται, καθώς ο ατμός διέρχεται από τα ακροφύσια. Στον 
στρόβιλο δράσης, η μόνη φορά που εμφανίζεται πτώ-
ση πίεσης είναι όταν ο ατμός διέρχεται από τα ακρο-
φύσια. Αφού ο ατμός διέρχεται από τα ακροφύσια, 
οδηγείται στην πρώτη σειρά κινούμενων πτερυγίων, 
όπου ο ατμός εκτονώνεται παράγοντας έργο, ενώ 
προκαλείται πτώση της ταχύτητας. Μετά τη διέλευ-
ση από τα κινούμενα πτερύγια οδηγείται σε σταθερά 
πτερύγια για να κινηθεί προς τη δεύτερη ομάδα κι-
νητών πτερυγίων. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμε-
νη παράγραφο τα σταθερά πτερύγια δεν επηρεάζουν 
την πίεση ή την ταχύτητα του διερχόμενου ατμού. Στη 

Τμήμα στροβίλου
δράσης

Αεργοστροφείο

Τμήμα στροβίλου
αντίδρασης

Σχ. 1.13 
Μικτός στρόβιλος με τμήμα στροβίλου (δύο βαθμίδων) δράσης και  

στη συνέχεια τμήμα στροβίλου αντίδρασης (πηγή: https://en.wikisource.org)
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συνέχεια διέρχεται από τη δεύτερη σειρά κινούμενων 
πτερυγίων. Το σύνολο ακροφυσίων κινητών και στα-
θερών πτερυγίων αποτελεί μια μόνο βαθμίδα (Curtis). 
Στη συνέχεια ο ατμός διέρχεται από τις υπόλοιπες βαθ-
μίδες του στροβίλου υψηλής πίεσης, που αφορούν σε 
μια σειρά βαθμίδων, όπου λαμβάνει χώρα διαβάθμιση 
πίεσης (βαθμίδα Rateau) (σχ. 1.14). 

Η πρώτη μόνο βαθμίδα Rateau αποτελείται από 
ένα διάφραγμα με ακροφύσια και ακολουθείται από 
μια σειρά κινητών πτερυγών. Το διάφραγμα ακροφυ-
σίων διαχωρίζει τις βαθμίδες του στροβίλου δράσης 
από τα στάδια του στροβίλου Rateau. Δηλαδή, καθώς 
ο ατμός περνά μέσα από τα ακροφύσια, η ταχύτητα αυ-
ξάνεται και η πίεση μειώνεται. Στη συνέχεια εισέρχεται 
στη σειρά κινητών πτερυγίων όπου για άλλη μία φορά 
εκτονώνεται παράγοντας έργο από τον ατμό. Καθώς 
ο ατμός εκτονώνεται, η ταχύτητά του θα μειωθεί, ενώ 
η πίεσή του δεν θα επηρεαστεί. Παρόλο που υπάρχει 
αύξηση ταχύτητας και μείωση ταχύτητας σε κάθε βαθ-
μίδα Rateau, η συνολική ταχύτητα από την είσοδο της 
πρώτης βαθμίδας Rateau έως την εξάτμιση τελικής 
βαθμίδας Rateau δεν αλλάζει. Αντιθέτως, υπάρχει μια 
πτώση πίεσης σε κάθε βαθμίδα Rateau, με αποτέλεσμα 
να λαμβάνει χώρα συνολική πτώση πίεσης από την εί-
σοδο της πρώτης βαθμίδας Rateau έως την εξάτμιση 
τελικής βαθμίδας Rateau. 

Στη συνέχεια ο ατμός από την έξοδο του στροβίλου 
ΥΠ εισέρχεται στον στρόβιλο χαμηλής πίεσης (ΧΠ) για 
να εκτονώσει την ενέργεια που έχει μετά τον ΥΠ (σχ. 
1.15). 

Ο στρόβιλος ΧΠ είναι σύνθετος με διαβάθμιση πί-
εσης, είτε μονής είτε διπλής αξονικής ροής (σχ. 1.16) 
(δηλ. η διεύθυνση του ατμού διαιρείται και ακολουθεί 
δύο αντίθετες διαδρομές παράλληλες με τον άξονα 
στροφείου του στροβίλου), και συνδυάζει τον στρό-
βιλο αντίδρασης. Σε πλοία όπου ο χώρος που κατα-
λαμβάνει η μηχανική πρόωση είναι σημαντικός, ο 
σχεδιασμός του στροβίλου ΧΠ αξιοποιείται και κατα-
σκευάζεται με διπλή αξονική ροή. Ο ατμός τότε εισέρ-
χεται στο κέντρο του στροβίλου, από διακλαδωμένο 
σωλήνα και ρέει προς τα πτερύγια  αντίδρασης σε δύο 
αντίθετες κατευθύνσεις, μειώνοντας ταυτόχρονα την 
αξονική ώθηση που αναπτύσσεται κατά τη λειτουργία. 
Εάν δεν υπάρχει περιορισμός στον χώρο εγκατάστα-
σης, χρησιμοποιείται στρόβιλος μονής ροής, πάντα με 
τη ροή του ατμού παράλληλα με το στροφείο του.

Στους στροβίλους διπλής αξονικής ροής, που συνή-
θως συναντώνται, το κέλυφος είναι ενιαίο και εγκαθί-
στανται σε αυτό οι σωλήνες για την παροχή στα κιβώ-

τια του ατμού του στροβίλου ΧΠ για την πρόσω κίνηση 
του πλοίου και του στροβίλου ΧΠ για την αναπόδιση. 
Στο κέλυφος του στροβίλου ΧΠ συνδέεται και ο οχε-
τός εξαγωγής των εξατμίσεων, προκειμένου να οδηγη-
θούν στο ψυγείο συμπύκνωσης.

Η κύρια διαφορά μεταξύ του στροβίλου ΥΠ και του 
στροβίλου ΧΠ είναι ο τύπος των πτερυγίων που χρησι-
μοποιούνται. Δηλαδή λόγω υψηλής πίεσης ατμού στον 
στρόβιλο ΥΠ είναι πιο αποδοτικό να χρησιμοποιούνται 
πτερύγια δράσης. Σε στροβίλους ΧΠ χρησιμοποιού-
νται πτερύγια αντίδρασης, διότι είναι πιο αποδοτικά 
για την παραγωγή έργου στις συνθήκες χαμηλής πίε-
σης λειτουργίας. 

Στα άκρα του κελύφους των στροβίλων υπάρχουν 
εγκατεστημένοι οι τριβείς έδρασης. Από αυτούς διέρ-
χεται και στερεώνεται ταυτόχρονα ο άξονας του στρο-
φείου. Στη συνέχεια, με κατάλληλο σύνδεσμο ο άξονας 
του στροβίλου που μεταδίδει την ισχύ, συνδέεται στο 
μικρό γρανάζι του πινιόν (κοινώς μειωτήρας) το οποίο 
περιστρέφει μεγαλύτερα γρανάζια (σχ. 1.17). Ο άξονας 
που είναι συνδεδεμένος στο γρανάζι που θα περιστρέ-
φεται με τον χαμηλότερο αριθμό στροφών συνδέεται 
με τον άξονα της έλικας. Αποτέλεσμα είναι οι χιλιάδες 
στροφές, οι οποίες πραγματοποιούνται στον στρόβι-
λο να μειώνονται, ενδεικτικά στις 100 rpm, που είναι ο 
ρυθμός περιστροφής της έλικας σε ένα σύγχρονο Δ/Ξ. 

1.1.5 Έλεγχος λειτουργίας ατμοστροβίλων

Προκειμένου να λειτουργούν με ασφάλεια οι ατμο-
στρόβιλοι, πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς 
διάφορες παράμετροι. Έτσι, θα παρέχονται στους χει-
ριστές πληροφορίες για την κατάσταση του κινητήρα 
των ατμοστροβίλων και θα διασφαλίζεται η διατήρηση 
της αποδοτικότητάς του στην παραγωγή της απαραί-
τητης ισχύος για την πρόωση του πλοίου. Αυτές οι πα-
ράμετροι είναι:

1) Η θέση του στροφείου μετριέται με συσκευή 
που βρίσκεται στο εμπρόσθιο άκρο του στροβίλου, 
υποδεικνύοντας την ασφαλή απόσταση μεταξύ στα-
θερών και κινητών πτερυγίων παρέχοντας μία ένδειξη 
της φθοράς των ρουλεμάν αξονικής ώσης. 

2) Η πίεση του ατμού στην εισαγωγή του στρο-
βίλου ΥΠ, η οποία υποδεικνύει τη διαθέσιμη πίεση 
ατμού στον κύριο στρόβιλο από τον λέβητα. 

3) Η πίεση του ατμού στην πρώτη φάση πίεσης 
μετριέται στο σημείο όπου ο ατμός εξέρχεται από τα 
ακροφύσια στην πρώτη βαθμίδα. Κατά τη διάρκεια 
των αλλαγών στην ταχύτητα, ελέγχεται η ποσότητα 
ατμού που εισάγεται στον στρόβιλο. 



Εξαγωγή
ατμού

Εισαγωγή
ατμού

Τριβέας

Τριβέας Ωστικός τριβέας
Διάφραγμα

Βαθμίδα Rateau Βαθμίδα Curtis

Σχ. 1.15 
(α) Τυπική διάταξη ροής ατμού στροβίλων σε πλοίο, (β) ατμοστρόβιλος (πηγή: https://www.ntnu.no/iv)

Λέβητας ατμού

Βαλβίδα
ελέγχου

Μειωτήρες

Έλικα

HPT

LPTASTHPT: Στρόβιλος υψηλής πίεσης
LPY: Στρόβιλος χαμηλής πίεσης
AST: Στρόβιλος αναπόδισης

(α)

Μειωτήρας
Κύριος

συμπυκνωτής
ατμού

Βαλβίδα ελέγχου
παροχής ατμού

Στρόβιλος ΥΠ

Στρόβιλος ΧΠ Στρόβιλος αναπόδισης

(β)

Άξονας

Παροχή ατμού
για ανάποδα

Επιστροφές ατμού

Παροχή ατμού
για ανάποδα

Στρόβιλος ΧΠ
Παροχή ατμού για πρόσω

μετά τον στρόβιλο ΥΠ

Σχ. 1.16 
(a) Pοή του ατμού και (β) στρόβιλος διπλής αξονικής ροής  
[πηγή: (α) https://man.fas.org), (β) https://www.ge.com]

(α) (β)

Σχ. 1.14 
Ατμοστρόβιλος ΥΠ  

(πηγή: https://man.fas.org)
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4) Η θερμοκρασία στην πρώτη βαθμίδα, που υπο-
δεικνύει τη θερμοκρασία του πρώτου σταδίου του 
στροβίλου ΥΠ, διότι εάν υπερθερμανθεί θα προκληθεί 
ζημιά στα πτερύγια και στο στροφείο του στροβίλου. 

5) Η πίεση στην εξαγωγή του ατμού μετριέται στην 
εξαγωγή του ατμού από τον στρόβιλο ΥΠ, προτού ει-
σέλθει στον στρόβιλο ΧΠ, διότι σε χαμηλές στροφές 
ενδέχεται να υποδεικνύει δυσλειτουργία του συστήμα-
τος. 

6) Η υποπίεση στον συμπυκνωτή. Ο κύριος συμπυ-
κνωτής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί υπό κενό. Εάν 
συμβεί μείωση του κενού, ο κύριος κινητήρας δεν θα 
λειτουργεί πλέον αποτελεσματικά. 

7) Η πίεση λιπαντικού ελαίου στο πιο απομακρυ-
σμένο έδρανο του στροβίλου. Σε περίπτωση απώλειας 
πίεσης συστήματος, αυτό το έδρανο θα είναι συνήθως 
το πρώτο που θα χάσει την πίεση λιπαντικού ελαίου.

8) Η θερμοκρασία του ελαίου λίπανσης στα έδρα-
να. Εάν ένα έδρανο  υπερθερμανθεί, η λιπαντική μεμ-
βράνη θα αρχίσει να «σπάει» προκαλώντας βλάβη στα 
έδρανα. Παρακολουθώντας τη θερμοκρασία και αν 
διαπιστωθεί ασυνήθιστα αυξημένη θερμοκρασία, θα 
πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα, προκειμένου να 
αποφευχθεί τυχόν περαιτέρω ζημιά των εδράνων.

1.2 Εισαγωγή στις εμβολοφόρες ΜΕΚ

Οι εμβολοφόρες ή παλινδρομικές Μηχανές Εσω-

τερικής Καύσης – ΜΕΚ (Internal Combustion Engines 
– ICE) χρονολογούνται από το 1876 όταν ο Otto ανέ-
πτυξε για πρώτη φορά τη μηχανή ανάφλεξης με σπιν-
θήρα και το 1892, όταν ο Diesel εφηύρε τη μηχανή 
ανάφλεξης με συμπίεση. Από τότε, οι μηχανές αυτές  
εξελίσσονται συνεχώς καθώς αυξάνεται η εμπειρία και 
η τεχνογνωσία στις διεργασίες που συμβαίνουν κατά 
τη λειτουργία τους. Επίσης, η ζήτηση που προέκυψε 
για νέους τύπους κινητήρων, λόγω των περιβαλλοντι-
κών περιορισμών, οδήγησε στη δημιουργία καινοτό-
μων τεχνολογιών, με ικανότητα καύσης εναλλακτικών 
καυσίμων πέραν του συμβατικού πετρελαίου. Οι εται-
ρείες που αναπτύσσουν και κατασκευάζουν τις ΜΕΚ, 
διαδραματίζουν πλέον κυρίαρχο ρόλο στους τομείς 
παραγωγής της ισχύος, της πρόωσης και της ενέργει-
ας. Περαιτέρω, με τους προβληματισμούς του κόστους 
των καυσίμων και της ανταγωνιστικότητας της αγοράς 
να γίνονται όλο και πιο σημαντικοί, τα τελευταία 25 
χρόνια, έχει παρατηρηθεί εκρηκτική ανάπτυξη στην 
έρευνα των ΜΕΚ, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος 
των εφαρμογών που έχουν ανάγκη την παραγωγή 
ωφέλιμου έργου.

Γενικά, ο σκοπός λειτουργίας των ΜΕΚ είναι η παρα-
γωγή μηχανικής ισχύος από την αξιοποίηση της χημι-
κής ενέργειας των υδρογονανθράκων που περιέχονται 
στα καύσιμα. Στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, η 
ενέργεια των υδρογονανθράκων είναι που θα παράξει 

Σχ. 1.17 
Διάταξη γραναζιών μειωτήρα

Σύνδεσμοι
αρχικής μείωσης

Άξονας από
στρόβιλο ΧΠ

Άξονας από
στρόβιλο ΥΠ

Άξονας εγκατάστασης
γραναζιών στροβίλου ΥΠ

Άξονας
εγκατάστασης
γραναζιών
στροβίλου ΧΠ

Άξονας σύνδεσης με την
άτρακτο της προπέλας

Γρανάζι αρχικής
μείωσης

Γρανάζια-πινιόν
αρχικής μείωσηςΓρανάζια-πινιόν

δεύτερης μείωσης

Κύριο γρανάζι
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τη θερμότητα η οποία απελευθερώνεται με την καύση 
στο εσωτερικό της μηχανής (δηλ. στον θάλαμο καύ-
σης), σε αντίθεση με τις μηχανές εξωτερικής καύσης, 
όπως είδαμε σε προηγούμενες παραγράφους. Το μείγ-
μα καυσίμου-αέρα πριν την καύση, και τα καυσαέρια 
ως προϊόντα της, μετά την καύση θα αποτελέσουν το 
εργαζόμενο μέσο ή εργαζόμενη ουσία, που με προκα-
θορισμένες μεταβολές χρησιμεύει για να μεταφέρει 
την θερμότητα, και επομένως την ενέργεια, στα διά-
φορα μέρη της μηχανής, ώστε να επιτευχθεί η παρα-
γωγή έργου.

Λόγω της απλότητας, της ανθεκτικότητας, της 
υψηλής αναλογίας βάρους ισχύος και του υψηλότε-
ρου βαθμού απόδοσης, οι ΜΕΚ έχουν ευρεία εφαρμο-
γή στις θαλάσσιες μεταφορές, σε ξηρά και αέρα, για 
την παραγωγή της απαιτούμενης ισχύος.

– Ταξινόμηση εμβολοφόρων ΜΕΚ

Υπάρχουν πολλοί τύποι ΜΕΚ που μπορούν να ταξι-
νομηθούν με διάφορους τρόπους. Η ταξινόμηση των 
ΜΕΚ που χρησιμοποιούνται στα πλοία συνήθως γίνε-
ται:

1) Με βάση την εφαρμογή τους διακρίνονται σε:
α) κύριες, που είναι οι μηχανές χρησιμοποιείται 

μόνο στην πρόωση του πλοίου, και
β) βοηθητικές που χρησιμοποιούνται για την πα-

ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτοντας τις απαι-
τήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια του πλοίου, όπως τα 
συστήματα ναυσιπλοΐας, τους ηλεκτροκινητήρες μη-
χανημάτων κ.ά.

2) Με βάση τον αριθμό περιστροφών του στρο-
φαλοφόρου άξονα για την ολοκλήρωση του κύκλου 
λειτουργίας διακρίνονται σε:

α) δίχρονες μηχανές, και
β) τετράχρονες μηχανές
3) Με βάση το είδος του καυσίμου που χρησιμο-

ποιούν σε:
α) μηχανές βαρέος πετρελαίου (μαζούτ),
β) μηχανές ελαφρών καυσίμων (ντίζελ),
γ) μηχανές αερίων καυσίμων και φυσικού αερίου 

και
δ) μηχανές διπλού καύσιμου, όταν μπορούν να 

κάψουν δύο είδη καυσίμων, όπως ντίζελ και φυσικό 
αέριο.

4) Με βάση την ταχύτητα περιστροφής του στρο-
φαλοφόρου άξονα διακρίνονται σε:

α) αργόστροφες μηχανές, έως 350 RPM,
β) μεσόστροφες μηχανές, έως 1500 RPM,

γ) πολύστροφες μηχανές, έως 5000 RPM (δεν συ-
ναντώνται σε πλοία) και σε

δ) ταχύστροφες μηχανές από 5000 RPM και άνω 
(δεν συναντώνται σε πλοία).

5) Με βάση την φορά περιστροφής του στροφα-
λοφόρου άξονα διακρίνονται σε:

α) δεξιόστροφες μηχανές,
β) αριστερόστροφες μηχανές,
γ) αναστρεφόμενες (ή αναστρέψιμες) μηχανές και 

μη αναστρεφόμενες μηχανές.
6) Με βάση τον βασικό σχεδιασμό του κινητήρα 

και τη διάταξη των κυλίνδρων διακρίνονται σε:
α) μηχανές με κυλίνδρους σε σειρά, όταν τα έμβο-

λα και επομένως οι κύλινδροι είναι σε ευθεία διάταξη,
β) μηχανές με κυλίνδρους διάταξη V, όταν η διά-

ταξη των κυλίνδρων έχει γωνιακή απόκλιση από την 
ευθεία διάταξη και

γ) μηχανές με κυλίνδρους ακτινικά, όταν η πα-
λινδρόμηση των εμβόλων γίνεται σε κυλίνδρους δι-
ατεταγμένους περιφερειακά με το κέντρο του κύκλου 
που νοητά σχηματίζεται από το σώμα της μηχανής 
(δεν χρησιμοποιούνται σε πλοία).

7) Με βάση τον τρόπο που μεταδίδεται η κίνηση 
στην έλικα ή στο μηχάνημα που λειτουργούν διακρί-
νονται σε: 

α) απευθείας μετάδοσης, και  
β) μέσω μειωτήρα.
Ξεκινώντας από τα μικρά σκάφη έως τα πολύ με-

γάλης χωρητικότητας εμπορικά πλοία, οι μηχανές που 
χρησιμοποιούνται είναι δίχρονες, αλλά και τετράχρο-
νες διάφορων τύπων, σχημάτων, μεγεθών και ισχύος 
ανάλογα με την πιο συμφέρουσα επιλογή.

Στη μελέτη των προωστήριων ΜΕΚ που ακολουθεί, 
οι μηχανές συνδυάζουν χαρακτηριστικά σχετικά με 
τον αριθμό στροφών, τη φορά περιστροφής τους και 
τον τρόπο μετάδοσης της ισχύος για την περιστροφή 
της έλικας, διότι εξυπηρετούν το μεγαλύτερο εύρος 
λειτουργικών συνθηκών που συναντώνται για την κί-
νηση των πλοίων.

1.3 Πρόωση με αργόστροφες ΜΕΚ με απευθείας 
μετάδοση, αναστρεφόμενες

Για την πρόωση πλοίων μεγάλης μεταφορικής ικα-
νότητας απαιτείται αντίστοιχα και μεγάλη ισχύς για την 
κίνησή τους, που αντιμετωπίζεται με την εγκατάσταση 
μιας ανάλογα μεγάλης διαμέτρου και βάρους έλικας, η 
οποία θα παράξει την απαιτούμενη ώση. Για την παρα-
γωγή και στη συνέχεια τη διαχείριση αυτών των μεγά-
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λων δυνάμεων που αναπτύσσονται, χρησιμοποιούνται 
δίχρονες ΜΕΚ (σχ. 1.18) χαμηλού αριθμού στροφών 
(κοινώς αργόστροφες – slow speed engines) που συν-
δέονται απευθείας στον άξονα περιστροφής της έλικας.

1.3.1 Εξαρτήματα και τμήματα ΜΕΚ

Τα κύρια εξαρτήματα και τα τμήματα που αποτε-
λείται ένας δίχρονος κινητήρας ΜΕΚ, πιο συγκεκριμέ-
να ένας κινητήρας Diesel, είναι τα εξής:

1) Ο κορμός της μηχανής, που περιλαμβάνει το 
σώμα των κυλίνδρων (cylinder body), το πλαίσιο 
(frame) (ή σκελετός) και τη βάση (σχ. 1.19). Ειδικότερα:

α) Το σώμα των κυλίνδρων (cylinder block) [σχ. 
1.19(α)] συνδέεται με το άνω μέρος του πλαισίου. Στις 
μεγάλες μηχανές το σώμα των κυλίνδρων περιβάλλει 
και στηρίζει τα χιτώνια, τα οποία σχηματίζουν τους 
κυλίνδρους της μηχανής. Το σώμα των κυλίνδρων 
περιλαμβάνει εκτός από τους κυλίνδρους, τους θαλά-
μους κυκλοφορίας του νερού ψύξης και τους αγωγούς 
κυκλοφορίας του ελαίου λίπανσης. Στις αργόστροφες 
μηχανές, το σώμα των κυλίνδρων κατασκευάζεται από 
χυτοσίδηρο ή από συγκολλημένα χαλύβδινα ελάσμα-
τα. Η κατασκευή του σώματος των κυλίνδρων με χρή-
ση συγκολλημένων χαλύβδινων ελασμάτων παρέχει 
αύξηση της ακαμψίας και μείωση του συνολικού βά-
ρους μηχανής.

β) Το πλαίσιο (frame) [σχ. 1.19(β)] αποτελεί το κύριο 
τμήμα του κινητήρα, με τον μεγαλύτερο όγκο, πάνω 
στον οποίο προσαρμόζονται όλα τα υπόλοιπα τμήμα-
τα και τα βασικά εξαρτήματα της μηχανής. Στις μεγάλες 
αργόστροφες πετρελαιομηχανές το πλαίσιο κατασκευ-
άζεται από ηλεκτροσυγκολλημένα χαλύβδινα ελάσμα-
τα. Στο άνω μέρος του πλαισίου τοποθετείται το σώμα 
των κυλίνδρων, ενώ το κάτω μέρος του στηρίζεται στη 
βάση της μηχανής. Με την τμηματική κατασκευή επι-
τυγχάνονται μείωση του όγκου και αύξηση της αντοχής 
στις θερμικές διαστολές που δημιουργούνται κατά τη 
λειτουργία. Η σύνδεση σώματος κυλίνδρων, πλαισίου 
και βάσης γίνεται με ειδικούς κοχλίες μεγάλου μήκους 
και μεγάλης ελαστικότητας (κοχλίες ελαστικής μήκυν-
σης), που ονομάζονται συνδέτες ή εντατήρες.

γ) Η βάση (bed plate) ως ξεχωριστό τμήμα εμφανί-
ζεται μόνο στις μεγάλες μηχανές. Πάνω στη βάση στη-
ρίζεται η μηχανή [σχ. 1.19(γ)]. Έχει μορφή κιβωτίου και 
αποτελείται από δύο διαμήκεις δοκούς, οι οποίες συν-
δέονται μεταξύ τους με εγκάρσιες δοκούς. Κατασκευά-
ζεται από ηλεκτροσυγκολλημένα χαλύβδινα ελάσματα, 
ενισχύοντας την όλη δομή, ενώ ταυτόχρονα προσδίδε-
ται η απαραίτητη ακαμψία με το ελάχιστο δυνατό βάρος 

Σχ. 1.18 
Αργόστροφη δίχρονη μηχανή πρόωσης πλοίου  

(πηγή: https://www.j-eng.co.jp)

Σχ. 1.19 
Tμήματα κορμού δίχρονης ΜΕΚ 

Σώμα κυλίνδρου

Πλαίσιο

Βάση

(α)

(β)

(γ)
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και στερεώνεται στο δάπεδο του μηχανοστασίου με 
στηρίγματα ειδικής διαμόρφωσης. Η βάση στο κάτω 
τμήμα της είναι κλειστή, σχηματίζοντας την ελαιολεκά-
νη του λιπαντικού ελαίου.

2) Το χιτώνιο (cylinder jacket ή liner) (σχ. 1.20) 
είναι το κυλινδρικής διατομής τμήμα της μηχανής, 
μέσα στο οποίο παλινδρομεί το έμβολο. Τα χιτώνια 
τοποθετούνται εσωτερικά του σώματος των κυλίν-
δρων. Η διαιρετή αυτή κατασκευή προσφέρει το πλε-
ονέκτημα της εύκολης αντικατάστασης σε περίπτωση 
φθοράς ή αστοχίας. Τα χιτώνια κατασκευάζονται από 
ειδικά κράματα φαιού χυτοσιδήρου, έτσι ώστε να επι-
τυγχάνεται μεγάλη αντοχή στις πιέσεις και αντίσταση 
στη φθορά από την παλινδρόμηση του εμβόλου και 
τη χρήση βαρέος πετρελαίου. Ο ακριβής έλεγχος θερ-
μοκρασίας επιτυγχάνεται με εγκάρσιες οπές ψύξης. Ο 
χώρος νερού ψύξης μεταξύ σώματος και του χιτωνίου 
στεγανοποιείται με συνθετικούς (ελαστικούς) δακτυ-
λίους. Στο επάνω μέρος της εσωτερικής επιφάνειας 
υπάρχουν τρύπες απ’ τις οποίες ψεκάζεται ειδικής 
ποιότητας λιπαντικό, το κυλινδρέλαιο, για τη μείωση 

των τριβών με τα ελατήρια του εμβόλου, την ψύξη και 
τη στεγανοποίηση. Στο κάτω μέρος υπάρχουν οπές 
(θυρίδες) κατάλληλης διαμόρφωσης, από τις οποίες 
γίνεται η εισαγωγή του αέρα στο εσωτερικό του χιτω-
νίου για την καύση.

3) Ο διωστήρας ή μπιέλα (connecting rod) (σχ. 
1.21), είναι η δοκός που ως σκοπό έχει τη μετατροπή 
της ευθύγραμμης κίνησης του βάκτρου του εμβόλου 
στις δίχρονες αργόστροφες πετρελαιομηχανές σε πε-
ριστροφική, μεταφέροντας την κίνηση στον στροφα-
λοφόρο άξονα και αντίστροφα. Κατασκευάζεται από 
σφυρήλατο χάλυβα, ενώ τα άκρα του είναι διαμορ-
φωμένα είτε με τρύπες είτε με πλάκα (τάκο), ώστε να 
συνδέεται το επάνω άκρο στο κομβίο του ζυγώματος 
και το άλλο με το κομβίο του στροφάλου. Στα σημεία 
σύνδεσης με τα κομβία προσαρμόζονται τριβείς, οι 
οποίοι είναι επενδυμένοι συνήθως με λευκό μέταλλο. 
Εσωτερικά ο διωστήρας έχει αγωγό που μεταφέρει το 
λιπαντικό έλαιο στους τριβείς. Τα τμήματα ενός διω-
στήρα είναι:

α) Η κεφαλή, που είναι το ανώτερο τμήμα το οποίο 

Σχ. 1.20 
(α) Διάταξη χιτωνίων σε δίχρονη ΜΕΚ και (β) χιτώνιο [πηγές: (α) 
https://researchgate.net (β) https://damenscheldeparts.com]
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(β)

Σχ. 1.21 
(α) Διωστήρας δίχρονης ΜΕΚ,  

(β) διάταξη και σύνδεση διωστήρα στη μηχανή 

Κεφαλή

(α)

Στέλεχος

Πόδι

(β)
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5) Τα έμβολα ή πιστόνια (piston) (σχ. 1.23), με τα 
απαραίτητα εξαρτήματά τους, αποτελούν ένα από τα 
πιο σημαντικά μέρη της μηχανής, καθώς επιτρέπουν 
την ελεγχόμενη εκτόνωση των καυσαερίων και την 
παραγωγή του ωφέλιμου έργου. Τα έμβολα, λόγω της 
ισχυρής καταπόνησης από υψηλές θερμοκρασίες και 
ισχυρές τάσεις, πρέπει να έχουν ειδικές ιδιότητες, γι’ 
αυτό κατασκευάζονται ενιαία ή τμηματικά, από κρά-
ματα χάλυβα, χυτοσιδήρου ή αλουμινίου, ανάλογα 
με τον τύπο, το μέγεθος και τη χρήση της μηχανής. 
Όταν κατασκευάζονται τμηματικά, αποτελούνται από 
την κεφαλή (piston head) και την ποδιά (piston skirt). 
Κάθε έμβολο φέρει αυλακώσεις στην περιφέρειά του. 
Όταν είναι δυο τμήματα οι αυλακώσεις είναι στην κε-
φαλή, όπου τοποθετούνται τα ελατήρια (piston ring) 
(μεταλλικοί δακτύλιοι ειδικής κατασκευής). Με τα ελα-
τήρια εξασφαλίζεται η απαραίτητη στεγανοποίηση 
του χώρου καύσης, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή συ-
μπίεση του αέρα και την εκτόνωση των καυσαερίων, η 
αποτροπή της διαφυγής καυσαερίων προς τον οχετό 
εισαγωγής του αέρα, και η απόξεση όποιας περίσσειας 
κυλινδρελαίου, αποτρέποντας έτσι την  εισροή στον 
χώρο καύσης και τη δημιουργία εξανθρακωμάτων. 
Παλινδρομώντας το έμβολο μεταξύ Άνω Νεκρού Ση-
μείου (ΑΝΣ) και Κάτω Νεκρού Σημείου (ΚΝΣ) (που είναι 
οι δύο ακραίες θέσεις που φτάνει το έμβολο κατά την 
παλινδρόμησή του μέσα στο χιτώνιο) εντός του κυλίν-
δρου, μεταδίδει την ισχύ, η οποία μετατρέπεται από 
παλινδρομική σε περιστροφική κίνηση του στροφά-
λου. Η μετάδοση της ισχύος από το έμβολο επιτυγχά-
νεται μέσω των συνδεδεμένων σε αυτό εξαρτημάτων, 
τα οποία σε σειρά είναι το βάκτρο (piston rod), η δο-
κός που μεταφέρει την ισχύ στον σταυρό (crosshead), 
στη συνέχεια στον διωστήρα και τέλος στον στροφα-
λοφόρο άξονα.

6) Το ζύγωμα ή σταυρός (crosshead), (σχ. 1.24), εί-
ναι ένας ολισθαίνων αρθρωτός σύνδεσμος μεταξύ βά-
κτρου και διωστήρα για τη μετάδοση της κίνησης. Το 
ζύγωμα ολισθαίνει κατακόρυφα πάνω σε ειδικούς οδη-
γούς που ονομάζονται ευθυντηρίες και βρίσκονται 
στο σώμα της μηχανής, παραλαμβάνοντας τις πλάγιες 
δυνάμεις που αναπτύσσονται λόγω της μεταβαλλόμε-
νης κλίσης κατά την κίνηση του διωστήρα. Στο σχή-
μα 1.24(β) παρουσιάζεται το δυναμοπολύγωνο με τις 
δυνάμεις που ασκούνται από το έμβολο στον σταυρό 
μέσω του διωστήρα και μεταφέρονται στον διωστήρα 
για την περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα της 
μηχανής. Κατασκευάζεται από χάλυβα και φέρει ειδικό 

Σχ. 1.22 
(α) Στροφαλοφόρος άξονας δίχρονης ΜΕΚ  

(πηγή: https://worldindustrialreporter.com) 

συνδέεται με το κομβίο του ζυγώματος.
β) Το πόδι, που είναι αυτό που σχηματίζει ή συνδέ-

εται στο έδρανο ολίσθησης του διωστήρα, το οποίο 
περιβάλλει το κομβίο του στροφάλου.

γ) Το στέλεχος, που είναι η δοκός που συνδέει την 
κεφαλή με το πόδι.

4) Ο στροφαλοφόρος άξονας ή στρόφαλος (crank-
shaft) (σχ. 1.22), πρόκειται για ένα από τα βαρύτερα 
και ακριβότερα τμήματα του κινητήρα. Ο στροφαλο-
φόρος άξονας, λαμβάνει την δύναμη, από τα έμβολα 
μέσω σταυρού και διωστήρων, και περιστρέφεται. 
Έχει χαρακτηριστικό σπαστό σχήμα και αποτελείται 
από διαδοχικά τμήματα σχήματος Π. Αποτελείται από 
τα κύρια κομβία βάσης (που εδράζονται-στηρίζονται 
στα έδρανα βάσης της μηχανής) και τα κομβία των 
διωστήρων, τα οποία είναι έκκεντρα σε σχέση με τον 
νοητό άξονα που προέρχεται από το κέντρο στροφής 
του στροφάλου. Τα κομβία, συνδέονται μεταξύ τους με 
τους βραχίονες (παρειές, μάγουλα ή κιθάρες). Ο στρο-
φαλοφόρος άξονας είναι διαιρούμενος στις μεγάλες 
μηχανές, με τα τμήματα να συνδέονται με σφήνωση, 
ώστε να παραμένουν σταθερά. Κατασκευάζεται από 
σφυρήλατο χάλυβα (χρωμονικελιούχο ανοξείδωτο χά-
λυβα) άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής. Με το 
άκρο του στροφαλοφόρου άξονα συνδέεται ο σφόν-
δυλος, ο οποίος είναι ένας χαλύβδινος δίσκος που αυ-
ξάνει τη ροπή αδράνειας των περιστρεφόμενων μαζών 
(υποβοηθώντας την αποδοτική λειτουργία της μηχα-
νής), ενώ το μέγεθος εξαρτάται από τα χαρακτηριστι-
κά κατασκευής και λειτουργίας της μηχανής. Από τον 
στροφαλοφόρο άξονα μέσω οδοντωτών τροχών (ή 
αλυσίδων), μεταδίδεται η κίνηση στον εκκεντροφόρο 
άξονα ή/και σε διάφορους βοηθητικούς μηχανισμούς, 
που εξαρτώνται από την τεχνολογία του κινητήρα.
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Σχ. 1.23 
(α) Έμβολο μηχανής, (β) έμβολο με βάκτρο, έμβολο με εγκατε-

στημένα ελατήρια και (γ) διάταξη της θέσης του εμβόλου  
σε δίχρονη ΜΕΚ [πηγές: (α) https://damenscheldeparts.com, 
(β) Tribological Studies of an Internal Combustion Engine)] 

Έμβολο μέσα
σε χιτώνιο

Έμβολο

Ελατήρια

Χι
τώ

νι
ο

(γ)

(β)

(α)

(α)

Σχ. 1.24 
(α) Εικόνα σταυρού και η σύνδεση του σταυρού με τον διω-
στήρα, και (β) δυναμοπολύγωνο μεταφοράς των δυνάμεων 

(πηγή: https://1.bp.blogspot.com)

Σταυρός

(β)

κομβίο, πάνω στο οποίο προσαρμόζονται οι τριβείς 
της κεφαλής του διωστήρα. Στα σημεία επαφής του 
με τις ευθυντηρίες τοποθετούνται αφαιρούμενα πέ-
διλα από λευκό μέταλλο, ώστε να μειώνεται η τριβή 
κατά την ολίσθηση.

7) Η κεφαλή, πώμα – καπάκι (cylinder head ή  cov-
er) των κυλίνδρων, προσαρμόζεται στο επάνω μέρος 
των χιτωνίων, σχηματίζοντας με το επάνω μέρος του 
εμβόλου τον χώρο όπου πραγματοποιείται η καύση 
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κατασκευής της βαλβίδας στο σημείο επαφής με την 
έδρα είναι από κράματα (stellite ή nimonic) ιδιαίτερα 
ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες, ενώ το σώμα από 
χυτοσίδηρο.

(θάλαμος καύσης). Στις μηχανές μεγάλης ισχύος κάθε 
κύλινδρος έχει δική του κεφαλή (σχ. 1.25). Συνδέεται 
στο άνω τμήμα του κορμού της μηχανής με τη βοή-
θεια κοχλίων ελαστικής μήκυνσης (συνδετών), ενώ η 
σύσφιγξη των κοχλίων γίνεται με ειδική σειρά και προ-
καθορισμένη από τον κατασκευαστή ροπή με τη χρή-
ση ειδικών υδραυλικών εργαλείων ή δυναμοδεικτικών 
κλειδιών (ροπόκλειδα). Μεταξύ των χιτωνίων και της 
κεφαλής των κυλίνδρων παρεμβάλλεται ένα ειδικό 
μεταλλικό παρέμβυσμα (σε σχήμα στεφάνης) για την 
εξασφάλιση της πλήρους στεγανότητας. Στις δίχρονες 
αργόστροφες πετρελαιομηχανές, πάνω στο καπάκι 
είναι εγκατεστημένες οι βαλβίδες εξαγωγής καυσαε-
ρίων (σχ. 1.25) και οι εγχυτήρες. Το υλικό κατασκευής 
της κεφαλής των κυλίνδρων είναι ο χυτοσίδηρος.

8) Η βαλβίδα εξαγωγής καυσαερίων (exhaust 
valve) στις δίχρονες αργόστροφες πετρελαιομηχανές 
υπάρχει εγκατεστημένη μία βαλβίδα σε κάθε καπάκι, 
μέσω της οποίας απομακρύνονται τα καυσαέρια προς 
τον οχετό καυσαερίων. Αποτελείται από το σώμα, στο 
οποίο βρίσκεται η έδρα, και τη βαλβίδα (ή μανιτάρι 
λόγω του σχήματος). Η ενεργοποίηση για το άνοιγμα 
της βαλβίδας επιτυγχάνεται με πίεση ελαίου, με δι-
άταξη υδραυλικής αντλίας, που ενεργοποιείται από 
τον εκκεντροφόρο άξονα ή μέσω ηλεκτρομαγνητικής 
βαλβίδας σε ηλεκτρονικές μηχανές (σχ. 1.26). Το υλικό 

Σχ. 1.25 
 (α) σύνδεση καπακιού στη μηχανή για τη διαμόρφωση  

του θαλάμου καύσης και (β) Eικόνα καπακιού 
[πηγή: (α), (β) ΜΑΝ Β&W]

(β)

(α) Σχ. 1.26 
(α) Βαλβίδα εξαγωγής καυσαερίων εγκατεστημένη στο 
καπάκι ΜΕΚ και (β) υδραυλικό σύστημα ανοίγματος της 

βαλβίδας [πηγές: (α) Wärtsilä, (β) http://www.pattakon.com/
tempman/Wartsila_X92_Cylinder_Head.gif]

Ενεργοποιητής 
βαλβίδας
εξαγωγής 
καυσαερίων

Σώμα και
βαλβίδα

εξαγωγής
καυσαερίων

Εκκεντροφόρος

(β)

(α)
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9) Ο εκκεντροφόρος ή κνωδακοφόρος άξονας 
(camshaft), είναι ο άξονας που φέρει τα έκκεντρα 
(cam), κατά μήκος του τοποθετημένα σε κατάλλη-
λες θέσεις και γωνίες (σχ. 1.27). Χρησιμοποιούνται με 
σκοπό να μεταδίδουν την κίνηση για το άνοιγμα των 
αντλιών καυσίμου, καθώς και για το άνοιγμα και το 
κλείσιμο της βαλβίδας εξαγωγής καυσαερίων. Στους 
δίχρονους κινητήρες ο εκκεντροφόρος περιστρέφε-
ται με την ίδια ταχύτητα με τον στροφαλοφόρο άξο-
να. Ο εκκεντροφόρος άξονας δέχεται την κίνηση από 
τον στροφαλοφόρο άξονα, μέσω της αλυσίδας (κα-
δένας) ή οδοντωτών τροχών. Είναι κατασκευασμένος 
σε τμήματα και κάθε τμήμα εκτείνεται σε έναν ή δύο 
κυλίνδρους. Τα έκκεντρα κατασκευάζονται από χάλυ-
βα, επεξεργασμένο θερμικά, για να αποκτήσουν πολύ 
σκληρή επιφάνεια. 

Για να τοποθετηθούν τα έκκεντρα στην κατάλλη-
λη θέση του άξονα, χρησιμοποιείται είτε θερμική επε-
ξεργασία για απόλυτη εφαρμογή και διατήρηση της 
θέσης αυτής, είτε υδραυλική σύσφιγξη με κατάλληλα 
εργαλεία και στοιχεία σύνδεσης. Οι σύνδεσμοι για την 
ένωση των τμημάτων του εκκεντροφόρου επιτυγχά-
νεται επίσης με υδραυλική σύσφιγξη, επιτρέποντας τη 
ρύθμιση και διευκολύνοντας την αντικατάσταση ενός 
έκκεντρου εάν είναι απαραίτητο. Οι ηλεκτρονικές 
μηχανές δεν διαθέτουν εκκεντροφόρο, αλλά η ενερ-
γοποίηση της αντλίας του καυσίμου επιτυγχάνεται με 
ηλεκτρομαγνητικού τύπου βαλβίδες που ελέγχονται 
από κατάλληλο λογισμικό ηλεκτρονικού συστήματος.

Σχ. 1.27 
Εκκεντροφόρος άξονας δίχρονης ΜΕΚ

10) Τριβείς ολίσθησης (bearings). Οι τριβείς είναι 
κυλινδρικοί μεταλλικοί δακτύλιοι, που τοποθετούνται 
στα σημεία έδρασης των περιστρεφόμενων αξόνων 
αλλά και των μηχανικών τμημάτων, για τη μείωση 
της τριβής και τη διατήρηση της καλής λειτουργίας. 
Γι’ αυτό κατασκευάζονται από ειδικά κράματα με πολ-
λές επιστρώσεις, για να αυξηθεί η αντοχή τους, ενώ 
λιπαίνονται συνεχώς με λάδι. Επίσης, έχουν ειδική γε-
ωμετρική διαμόρφωση στην επιφάνεια επαφής, ώστε 
να συγκρατείται το λιπαντικό στην περιοχή, όπως 
συμβαίνει μεταξύ του τριβέα και του άξονα. Οι τριβείς 

ανάλογα με το τμήμα της μηχανής στο οποίο τοποθε-
τούνται είναι:

α) Οι τριβείς διωστήρων (connecting rod bear-
ings), οι οποίοι έχουν την ίδια μορφή και υλικά κατα-
σκευής με τους κύριους τριβείς. Τοποθετούνται στο 
πόδι του διωστήρα (σχ. 1.28), ενώ αντίστοιχα στην κε-
φαλή του διωστήρα τοποθετούνται ανάλογοι τριβείς.

β) Οι κύριοι τριβείς (τριβείς εδράνων βάσης), 
(main bearings) (σχ. 1.29), οι οποίοι είναι διαιρούμε-
νοι δακτύλιοι που τοποθετούνται στη βάση της μη-

Σχ. 1.28 
Διάταξη εδράνου βάσης  

και τριβέας διωστήρα σε μηχανή 

Διωστήρας
Τριβέας

διωστήρα

Τριβέας
εδράνου βάσης

Αυλάκια
λιπαντικού

Οπές
εισαγωγής
λιπαντικού

Κάτω τμήμα
τριβέα

Άνω τμήμα
τριβέα

Σχ. 1.29
Κύριοι τριβείς έδρασης 

 (πηγή: www.marineinsight.com)



22

χανής όπου εδράζεται ο στρόφαλος, σε κατάλληλες 
υποδοχές των εξωτερικών ημικελύφων (εδράνων). Οι 
τριβείς αποτελούνται από εξωτερικό χαλύβδινο πε-
ρίβλημα με εσωτερικές διαδοχικές επιστρώσεις από 
μαλακά μέταλλα (κράματα χαλκού-μολύβδου, νικελί-
ου, αντιμονίου, κασσιτέρου κ.λπ.). Το υλικό κατασκευ-
ής τους έχει αρκετά μικρότερη σκληρότητα από την 
επιφάνεια του στροφαλοφόρου άξονα (στα κομβία 
βάσης), επομένως όταν φθείρονται η αντικατάστασή 
τους είναι εύκολη και χαμηλού κόστους. 

γ) Ο ωστικός τριβέας ή ωστικό έδρανο (thrust 
bearing), ο οποίος χρησιμοποιείται με σκοπό να παρα-
λαμβάνει την ωστική αξονική δύναμη της έλικας και 
να την μεταβιβάζει στη γάστρα (σχ. 1.30). Ο ωστικός 
τριβέας είναι έδρανο, κατάλληλα διαμορφωμένο, στο 
οποίο δημιουργείται λιπαντική μεμβράνη μεταξύ των 
τριβόμενων επιφανειών σε μορφή λιπαντικής σφήνας 
(υδροδυναμική λίπανση). Η μεμβράνη αυτή δημιουρ-
γείται μεταξύ των δύο επιφανειών που δημιουργού-
νται ως προέκταση του άξονα που εξέρχεται από τη 
μηχανή και του άξονα σύνδεσης με την έλικα. Μεταξύ 
των δύο επιφανειών τοποθετούνται ειδικής διαμόρ-
φωσης κινητά παρεμβύσματα (τα πλινθία). Η λιπαντι-
κή μεμβράνη αποτρέπει την επαφή των μεταλλικών 
επιφανειών ακόμα και σε πολύ ισχυρές αξονικές φορ-

τίσεις, που δημιουργούν υψηλές πιέσεις. Σημειώνεται 
ότι η κατασκευή της γάστρας (στη θέση του ωστικού 
εδράνου) λόγω του μεγάλου φορτίου είναι ιδιαίτερα 
ενισχυμένη, ώστε να μειώνεται το φορτίο στη μηχανή.

1.3.2 Λειτουργικά συστήματα ΜΕΚ

Η λειτουργία των ΜΕΚ δεν εξαρτάται μόνο από τα 
τμήματα από τα οποία αποτελείται, αλλά και από τα 
συστήματα που είναι εγκατεστημένα στη μηχανή και 
παρέχουν τον αέρα και το καύσιμο, και τα οποία απαι-
τούνται για την πραγματοποίηση της καύσης. Για την 
παροχή του αέρα χρησιμοποιούνται οι υπερπληρωτές 
ή στροβιλοσυμπιεστές, ενώ για την παροχή καυσίμου 
οι αντλίες πετρελαίου ή σε μηχανές με ηλεκτρονικό 
έλεγχο οι ηλεκτρομαγνητικά ελεγχόμενες υδραυλικές 
βαλβίδες, που παρέχουν το καύσιμο στον θάλαμο καύ-
σης μέσω του εγχυτήρα-καυστήρα με τον οποίο γίνε-
ται ο ψεκασμός του καυσίμου. Ειδικότερα:

1) Ο στροβιλοσυμπιεστής ή υπερπληρωτής ή 
στροβιλοϋπερπληρωτής (turbocharger). Για την καύ-
ση του καυσίμου είναι απαραίτητη η παρουσία οξυ-
γόνου, το οποίο περιέχεται στον ατμοσφαιρικό αέρα. 
Επομένως ο υπερπληρωτής είναι μια συσκευή στην 
οποία συνδυάζονται ο συμπιεστής και ο στρόβιλος. 
Ο συμπιεστής, αποτελείται από μία πτερωτή, περι-
στροφική ακτινικής ροής, και χρησιμοποιείται για την 
παροχή μεγάλης ποσότητας αέρα, με μέτρια σχετικά 
πίεση και ικανότητα λειτουργίας σε μεγάλο εύρος πα-
ροχών, καλύπτοντας διαφορετικές συνθήκες λειτουρ-
γίας του κινητήρα. Σκοπό έχει να αναρροφά ατμοσφαι-
ρικό αέρα από το περιβάλλον του μηχανοστασίου, να 
τον συμπιέζει αυξάνοντας την πυκνότητά του και να 
τον στέλνει στον κύλινδρο για την καύση. Η πτερωτή 
του συμπιεστή είναι εγκατεστημένη σε κοινό άξονα με 
την πτερωτή του στροβίλου, αλλά βρίσκονται σε δι-
αφορετικούς θαλάμους, κατάλληλα διαχωρισμένους, 
ώστε να προλαμβάνεται η συγκοινωνία (σχ. 1.31). Ο 
στρόβιλος είναι αυτός που περιστρέφει τον άξονα. 
Αποτελείται από δίσκο με πτερύγια, στην επιφάνεια 
των οποίων δρουν τα καυσαέρια από τους κυλίνδρους, 
χρησιμοποιώντας την εναπομένουσα ενέργεια των 
καυσαερίων και καθώς περιστρέφεται μεταδίδει μέσω 
του κοινού άξονα την περιστροφή στον συμπιεστή. 
Αποτέλεσμα είναι με την υπερπλήρωση να αυξάνεται 
η εισερχόμενη πίεση και μάζα του αέρα στον δεδομέ-
νο όγκο του κυλίνδρου, παρέχοντας τις θερμοδυνα-
μικές προϋποθέσεις καύσης μεγαλύτερης ποσότητας 
καυσίμου. Αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται σημαντικά 

Άξονας για σύνδεση
με την προπέλα

Άξονας από
τη μηχανή

Διαμόρφωση
επιφάνειας
στους άξονες

Πλινθία με
θερμόμετρο

Διάκενο
λιπαντικού

Πλινθία

Σχ. 1.30 
Διάταξη ωστικού τριβέα  

(πηγή: https://www.kokshop.tw)
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η ισχύς που παράγεται από τον κύλινδρο, αλλά και ο 
βαθμός απόδοσης της καύσης. 

2) Οι αντλίες πετρελαίου (fuel pumps), οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για την παροχή του καυσίμου με 
υψηλή πίεση, ώστε να ψεκαστεί σωστά μέσω του εγ-
χυτήρα (καυστήρα) στον κύλινδρο. Η έγχυση πραγ-
ματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα, και αυτή 
η χρονική περίοδος πρέπει να ελέγχεται με ακρίβεια. 
Αργή έγχυση (injection) του καυσίμου ονομάζεται αρ-
γοπορεία, ενώ νωρίτερα από την δεδομένη επιθυμητή 
έγχυση ονομάζεται προπορεία. Αν κάποια απ' αυτές 
τις δύο συμβαίνει πέραν των επιθυμητών ορίων που 
ορίζει ο κατασκευαστής, θα οδηγήσει σε έλλειψη ισχύ-
ος και ζημιά στον κινητήρα. Επειδή ο χρόνος έγχυσης 
είναι ζωτικής σημασίας, ο έλεγχος της λειτουργίας της 
αντλίας γίνεται από τα έκκεντρα που είναι τοποθετημέ-

Σχ. 1.31 
Στροβιλοσυμπιεστής (πηγή: ΑΒΒ)

να στον εκκεντροφόρο άξονα. Η αντλία καυσίμου απο-
τελείται από έμβολο που ενεργοποιείται με κατάλληλη 
διάταξη από το έκκεντρο και παλινδρομεί σε χιτώνιο 
(σχ. 1.32). Καθώς το έμβολο κινείται στο εσωτερικό του 
χιτωνίου της αντλίας, η πίεση του καυσίμου αυξάνεται 
πολύ γρήγορα. Τότε το καύσιμο με υψηλή πίεση ανοί-
γει τον εγχυτήρα και ψεκάζεται στον κύλινδρο σε μι-
κροσκοπικά σταγονίδια. Αυτή είναι η αρχή πίσω από τη 
λειτουργία της αντλίας καυσίμου. Όμως, η ίδια αντλία 
είναι αυτή που προσδιορίζει και την ποσότητα παρο-
χής του καυσίμου, άρα και τη λειτουργία της μηχανής 
σε διάφορες στροφές. Για να επιτευχθεί ο έλεγχος της 
ποσότητας, κατάλληλη διάταξη αξόνων οι οποίοι ενερ-
γοποιούνται από τον ρυθμιστή στροφών, ελέγχει την 
παροχή της ποσότητας καυσίμου από την αντλία.

Στις σύγχρονες ηλεκτρονικού τύπου μηχανές 
(σχ. 1.33), όπου έχει αφαιρεθεί ο εκκεντροφόρος, η 
ποσότητα του καυσίμου και ο χρόνος παροχής του, 
επιτυγχάνεται από ηλεκτροϋδραυλικές βαλβίδες (για 
κάθε κύλινδρο), που ελέγχονται από ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή. Οι μεγάλοι κατασκευαστές ναυτικών μηχα-
νών έχουν εφαρμόσει διαφορετικές διατάξεις, όμως 
η φιλοσοφία τους είναι κοινή. Δηλαδή, αυξάνοντας 
την πίεση του καυσίμου, οι ηλεκτρονικά ελεγχόμενες 
ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ανοίγουν σε επιθυμητή 
χρονική στιγμή και για συγκεκριμένη χρονική διάρ-
κεια, παρέχοντας το καύσιμο με πίεση προς τον εγχυ-
τήρα για τον ψεκασμό στον κύλινδρο. Το πλεονέκτημα 
του ηλεκτρονικού ελέγχου είναι ότι μέσω του ελέγχου 
με ειδικούς  αισθητήρες των συνθηκών της μηχανής 

Σχ. 1.32
(α) Αντλία πετρελαίου ΜΕΚ (πηγή: MAN B&W), (β) διάταξη σε σύνδεση με καυστήρες

Στέλεχος διανομής 
πετρελαίου στους
καυστήρες

Επιστροφές πετρελαίου

Παροχή πετρελαίου

Επιστροφές πετρελαίου

Κα
υσ

τή
ρε

ς

Αντλία
πετρελαίου

(α)

(β)



24

και ενώ αυτή βρίσκεται σε λειτουργία, μεταβάλλεται 
η ποσότητα και ο χρόνος έγχυσης του καυσίμου με 
μεγάλη ακρίβεια, επιτυγχάνοντας υψηλές αποδόσεις 
και μεγάλη οικονομία καυσίμου.

3) Οι εγχυτήρες μπεκ (injectors), αποτελούν το 
τμήμα που παραδίδεται το καύσιμο από τις αντλίες 
καυσίμου. Είναι τοποθετημένοι στην κεφαλή των κυ-
λίνδρων και ο κύριος σκοπός τους είναι η έγχυση και ο 
διασκορπισμός ορισμένης ποσότητας πετρελαίου σε 

μικροσκοπικά σταγονίδια, ώστε να αναμιχθεί με τον 
αέρα και άρα το οξυγόνο στον θάλαμο καύσης. Συ-
νήθως, αποτελούνται από το σώμα (κορμός), το ελα-
τήριο επαναφοράς και το ακροφύσιο που περιέχει 
τη βελόνα (σχ. 1.34). Κατά τη λειτουργία της μηχανής 
η βελόνα ανυψώνεται, καθώς η πίεση του καυσίμου 
από την αντλία υπερνικά την ένταση του ελατηρίου, 
και το καύσιμο ωθείται μέσα από τις μικρές τρύπες 
στο ακροφύσιο για να εγχυθεί στον θάλαμο καύσης. 

Σχ. 1.33 
Σύστημα παροχής του καυσίμου και βαλβίδας εξαγωγής καυσαερίων  

σε ηλεκτρονική ΜΕΚ των εταιρειών (α) Wärtsilä, (β) MAN B&W

Παροχή
Βαλβίδες στους κυλίνδρους

Σύστημα ελέγχου
βαλβίδας εξαγωγής

καυσαερίου

6 5 4 3 2

Κοινός οχετός παροχής υδραυλικού ελαίου

Αντλία
υδραυλικού

ελαίου
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Η θερμοκρασία των σταγονιδίων αυξάνεται ραγδαία, 
καθώς απορροφούν τη θερμική ενέργεια από τον ζε-
στό αέρα στον κύλινδρο, αναφλέγονται και καίγονται 
πριν μπορέσουν να χτυπήσουν τη σχετικά κρύα επι-
φάνεια του εμβόλου. Στο τέλος της έγχυσης, η πίεση 
μειώνεται απότομα και το ελατήριο επαναφέρει ακα-
ριαία τη βελόνα του ακροφυσίου διακόπτοντας την 
παροχή του καυσίμου.

1.3.3 Λειτουργία αργόστροφων δίχρονων ΜΕΚ

Ορίζοντας το εύρος των αργόστροφων μηχανών 
στις οποίες χρησιμοποιούνται στα πλοία, εννοούμε 
τις μηχανές που ο στρόφαλος περιστρέφεται με 70-
120 rpm. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιού-
νται ως κύριες μηχανές πρόωσης, καθώς μπορούν να 
συνδεθούν απευθείας με τον άξονα και την έλικα του 
πλοίου, χωρίς ανάγκη μείωσης των στροφών και κυρί-
ως χωρίς να υπάρχει κίνδυνος βλάβης από τη δύναμη 
που μεταδίδεται και το μεγάλο βάρος.

Σχ. 1.34
(α) Τυπική τομή καυστήρα, και (β) εικόνα καυστήρα  

[πηγές: (α) YANMAR), (β) ΜAN B&W]

(β)

(α)

Μεγέθυνση ακροφυσίου
ψεκασμού καυσίμου

Σώμα
ακροφυσίου

Βελόνα ελέγχου
παροχής καυσίμου

Για την επίτευξη αυτών των συνθηκών λειτουργί-
ας, αξιοποιείται η τεχνολογία των δίχρονων ΜΕΚ, με 
ζύγωμα (σταυρό), ενώ σε όλες εφαρμόζεται υπερ-
πλήρωση και είναι αναστρέψιμες. Αυτού του τύπου οι 
μηχανές έχουν κυριαρχήσει ως πρόωσης των μεγάλων 
ποντοπόρων εμπορικών πλοίων, και τις συναντάμε σε 
δεξαμενόπλοια (Δ/Ξ), μεταφοράς χύδην φορτίου και 
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ).

Με τον όρο δίχρονη ΜΕΚ χαρακτηρίζεται η μηχα-
νή, στην οποία απαιτούνται μόνο δύο κινήσεις εμβό-
λου (ένας κύκλος) για την παραγωγή ισχύος. Οι κινή-
σεις αυτές είναι από το ΚΝΣ στο ΑΝΣ, που αποτελεί τον 
1ο χρόνο, και στη συνέχεια από το ΑΝΣ στο ΚΝΣ, που 
αποτελεί τον 2ο χρόνο, ολοκληρώνοντας έτσι έναν κύ-
κλο λειτουργίας, δηλαδή μια πλήρη περιστροφή του 
στροφαλοφόρου άξονα (σχ. 1.35).

Η διάταξη των εξαρτημάτων της δίχρονης μηχανής 
παρουσιάζεται στο σχήμα 1.36 και λειτουργικά χρησι-
μοποιούνται ως εξής:

1) Το πώμα που είναι τοποθετημένο πάνω από το 
χιτώνια δημιουργώντας τον θάλαμο του κυλίνδρου 
όπου παλινδρομεί το έμβολο.

2) Το βάκτρο που είναι τοποθετημένο κάτω από 
το έμβολο και ακολουθεί τις κινήσεις του.

3) Ο σταυρός ή το ζύγωμα που ενώνει το βάκτρο 
με τον διωστήρα και ολισθαίνει σε κατάλληλη δια-
μορφωμένη διαδρομή στο σώμα της μηχανής.

Σχ. 1.35
Διάταξη εξαρτημάτων ΜΕΚ, (α) με έμβολο στο ΚΝΣ και  

(β) έμβολο στο ΑΝΣ (πηγή: https://www.semanticscholar.org/)

(α) (β)
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4) Το χιτώνιο, στο κάτω μέρος του οποίου υπάρ-
χουν οι θυρίδες για την εισαγωγή του αέρα καύσης.

5) Στο πώμα υπάρχει η βαλβίδα εξαγωγής των καυ-
σαερίων που τα οδηγεί σε οχετό εξαγωγής.

Μεταξύ του θαλάμου όπου γίνεται η εισαγωγή 
(σάρωση) του αέρα για την καύση, και του στροφαλο-
θαλάμου υπάρχει διάφραγμα με τον στυπειοθλίπτη. 
Εσωτερικά του στυπειοθλίπτη ολισθαίνει το βάκτρο, 
αποτρέποντας την εισροή λαδιού από τον στροφαλο-
θάλαμο στον θάλαμο σάρωσης αέρα και αντίστροφα 
αέρα προς τον στροφαλοθάλαμο.

Ο δίχρονος κινητήρας πραγματοποιεί δύο διεργα-
σίες όταν λειτουργεί, οι οποίες αντίστοιχα ονομάζονται 
πρώτος και δεύτερος χρόνος. Όταν ολοκληρωθούν, 
επιτυγχάνεται ένας κύκλος λειτουργίας της μηχανής. 
Ειδικότερα:

1ος Χρόνος (first stroke). Σε αυτόν, ο στροφαλοφό-
ρος άξονας κινείται με την φορά του ρολογιού, προκα-
λεί την κίνηση του εμβόλου από το ΚΝΣ προς το ΑΝΣ, 
συμπιέζοντας τον αέρα που υπάρχει στον χώρο καύ-
σης. Η εισαγωγή του αέρα έχει γίνει από τις θυρίδες του 
χιτωνίου και κατά τη διαδρομή αυτή, καλύπτονται από 

το έμβολο (αμέσως μετά κλείνει η βαλβίδα εξαγωγής). 
Η ενέργεια που προσδίδεται, με την κίνηση του εμβό-
λου, στον αέρα που υπάρχει πλέον στον κύλινδρο, αυ-
ξάνει την πίεση και τη θερμοκρασία. Μόλις το έμβολο 
φτάνει στο ΑΝΣ, η πίεση και η θερμοκρασία του αέρα 
είναι πάνω από 100 bar πάνω από 500οC αντίστοιχα 
(τυπικές τιμές δίχρονης μηχανής πλοίου). Ακριβώς πριν 
το έμβολο φτάσει στο ΑΝΣ, το καύσιμο ψεκάζεται στον 
θάλαμο καύσης από τους εγχυτήρες. Το εισερχόμενο 
καύσιμο, στον θάλαμο καύσης, αμέσως εξατμίζεται 
σχηματίζοντας ένα νέφος  σταγονιδίων. Λόγω του μι-
κρού μεγέθους τους, τα σταγονίδια αυτά, θερμαίνονται 
πολύ γρήγορα και εκτελείται η καύση του μείγματος 
αέρα καυσίμου. Το έμβολο τώρα έχει φτάσει στο ΑΝΣ, 
και τα καυσαέρια που προέρχονται από την καύση 
εκτονώνονται πιέζοντάς το προς τα κάτω, ξεκινώντας 
τον 2ο χρόνο. Συγκεκριμένα, αρχίζει η διαδρομή παρα-
γωγής ισχύος.

2ος Χρόνος (second stroke). Το έμβολο από το ΑΝΣ 
κινείται προς τα κάτω εξαιτίας της εκτόνωσης των 
καυσαερίων, επιτυγχάνοντας την παραγωγή έργου, 
εφόσον περιστρέφουν τον στροφαλοφόρο άξονα, 
στον οποίο είναι συνδεδεμένο το έμβολο, μέσω του 
μηχανισμού βάκτρου-διωστήρα. Κατά την κάθοδο του 
εμβόλου προς το ΚΝΣ, κάποια στιγμή ανοίγει η βαλβί-
δα εξαγωγής και τα καυσαέρια βγαίνουν από τον κύ-
λινδρο προς τον οχετό καυσαερίων. Καθώς το έμβολο 
συνεχίζει να κατευθύνεται προς τα κάτω, αποκαλύπτο-
νται οι θυρίδες εισαγωγής και ο κύλινδρος γεμίζει με 
νέο αέρα, ενώ συνεχίζεται η εξαγωγή των καυσαερίων 
από την βαλβίδα εξαγωγής. Ο αέρας που εισέρχεται με 
πίεση από τη σάρωση (θάλαμο εισαγωγής αέρα), ωθεί 
περαιτέρω τα καυσαέρια, ώστε να καθαρίσει εσωτερι-
κά τον κύλινδρο (απόπλυση), και στη συνέχεια το έμ-
βολο θα αρχίσει να κινείται προς το ΑΝΣ ξεκινώντας 
έναν νέο κύκλο.

Κατά την κίνηση του εμβόλου μέσα στον κύλινδρο, 
λαμβάνουν χώρα δυο σημαντικές διεργασίες που σχε-
τίζονται με την πραγματοποίηση και την ποιότητα καύ-
σης. Αυτές είναι η υπερπλήρωση με αέρα και η έγχυση 
του καυσίμου. Ειδικότερα:

1) Με την υπερπλήρωση, η οποία γίνεται από τον 
στροβιλοσυμπιεστή, παρέχεται η ποσότητα του αέρα 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καύση. Η ανα-
λογία αέρα-καυσίμου, που είναι ο λόγος της μάζας 
αέρα προς τη μάζα καυσίμου, είναι αντικείμενο μεγά-
λου ενδιαφέροντος και ανάλογης κρισιμότητας. Αυτό 
συμβαίνει, διότι σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα της 
καύσης, αλλά και την ικανότητα ενός κυλίνδρου στην 

Σχ. 1.36
Γενική διάταξη εξαρτημάτων δίχρονης ΜΕΚ
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παραγωγή έργου. Ουσιαστικά, αφορά στην ποσότητα 
του διαθέσιμου οξυγόνου, ώστε να αντιδράσει με τους 
υδρογονάνθρακες του καυσίμου για την παραγωγή 
θερμότητας. Κατά τη λειτουργία της μηχανής, με τον 
συμπιεστή, αυξάνεται η πίεση και επομένως η πυκνό-
τητα του αέρα. Όμως, η συμπίεση του αέρα προκαλεί, 
αύξηση στη θερμοκρασία με αποτέλεσμα πάλι η πυ-
κνότητα να επηρεάζεται και λιγότερη μάζα αέρα να 
περιλαμβάνεται σε δεδομένο όγκο. Γι' αυτό πριν την ει-
σαγωγή του αέρα στη σάρωση, απ' όπου θα οδηγηθεί 
στη συνέχεα στο εσωτερικού του κυλίνδρου, ο αέρας 
ψύχεται σε εναλλάκτη θερμότητας (κοινώς ψυγείο), 
αυξάνοντας έτσι την απόδοση του συστήματος. Η λει-
τουργία του συμπιεστή επιτυγχάνεται μέσω το κοινού 
άξονα με τον στροβίλο ο οποίος περιστρέφεται από τα 
καυσαέρια. Η ταχύτητα περιστροφής είναι μεταβλητή 
και εξαρτάται από το φορτίο της μηχανής, ώστε σε χα-
μηλότερες στροφές η πίεση που αναπτύσσεται να είναι 
μικρότερη από αυτήv που αναπτύσσεται όταν η μηχα-
νή λειτουργεί σε στροφές υπηρεσιακής ταχύτητας.

2) Η έγχυση του καυσίμου επιτυγχάνεται με τον 
εγχυτήρα, με την ποσότητα και τον χρόνο έγχυσης 
να ρυθμίζεται από την αντλία πετρελαίου, η οποία 
ενεργοποιείται από τον εκκεντροφόρο άξονα, ενώ σε 
ηλεκτρονικές μηχανές επιτυγχάνεται με ηλεκτρομα-
γνητικές βαλβίδες.

Ο χρόνος και η σειρά έγχυσης του καυσίμου ορίζει 
και τη φορά περιστροφής της μηχανής, οπότε οι μηχα-
νές είναι αναστρέψιμες, έχουν δηλαδή την ικανότητα 
να περιστρέφεται ο στροφαλοφόρος άξονας δεξιό-
στροφα ή αριστερόστροφα. Με την ικανότητα αυτή, 
δίνεται η δυνατότητα περιστροφής της ατράκτου και 
κατ’ επέκταση της έλικας που είναι συνδεδεμένες με τη 
μηχανή δεξιά ή αριστερά, κινώντας το πλοίο πρόσω ή 
ανάποδα. Σε κάθε έναν από τους τύπους μηχανής, δη-
λαδή μεταξύ συμβατικών ή ηλεκτρονικών μηχανών, η 
εκκίνηση της ανάστροφης κίνησης επιτυγχάνεται με 
διαφορετικό τρόπο. Αρχικά για την εκκίνηση θα πρέπει 
να προσδιοριστεί ότι γίνεται με τη βοήθεια συμπιεσμέ-
νου αέρα. Ο αέρας παρέχεται σε έναν κύλινδρο μέσω 
ειδικής διάταξης, που περιλαμβάνει τον αεροδιανομέα 
και τη βαλβίδα προκίνησης. Η παροχή του συμπιεσμέ-
νου αέρα θα προκαλέσει την πρώτη διαδρομή ενός συ-
γκεκριμένου κάθε φορά εμβόλου και θα δημιουργηθεί 
η αρχική συμπίεση σε κάποιον άλλο κύλινδρο, στον 
οποίο εγχέεται καύσιμο ξεκινώντας την πρώτη καύση. 
Από την στιγμή που έγινε η αρχική στρέψη και καύση, 
η διαδικασία θα συνεχιστεί όπως περιγράφεται στους 
χρόνους λειτουργίας της μηχανής, και η μηχανή θα πε-
ριστρέφεται. 

Στις συμβατικές μηχανές, η ενεργοποίηση της σει-
ράς των αντλιών καυσίμου, που θα παρέχουν το καύ-
σιμο στον κατάλληλο κύλινδρο για την αναστροφή 
της περιστροφής, επιτυγχάνεται με μετατόπιση του 
εκκεντροφόρου άξονα, ώστε τα έκκεντρα να ενεργο-
ποιούν την κατάλληλη αντλία. Στις μηχανές ηλεκτρο-
νικής λειτουργίας το ηλεκτρονικό σύστημα κεντρικού 
ελέγχου ενεργοποιεί τις κατάλληλες ηλεκτρομαγνη-
τικές βαλβίδες παρέχοντας τον αέρα και το καύσιμο 
στον κατάλληλο κύλινδρο για την εκκίνηση της μηχα-
νής προς την επιθυμητή φορά περιστροφής.

1.3.4 Διάταξη απευθείας μετάδοσης στην έλικα από 
ΜΕΚ

Η μηχανική μετάδοση μπορεί να γίνεται είτε άμε-
σα, δηλαδή με απευθείας σύνδεση του άξονα περι-
στροφής (ατράκτου) της έλικας στην κύρια μηχανή 
(Κ/Μ), ώστε να περιστρέφονται με τον ίδιο αριθμό 
στροφών, είτε έμμεσα με την μηχανή να περιστρέφε-
ται με περισσότερες στροφές και να παρεμβάλλεται 
μειωτήρας. Η λειτουργία όμως των δίχρονων αργό-
στροφων μηχανών, και ειδικά στις σύγχρονες μηχα-
νές που έχουν πολύ μεγάλο λόγο διαδρομής εμβό-
λου προς τη διάμετρο κυλίνδρου, η περιστροφή του 
άξονα της έλικας μπορεί να γίνεται με πολύ μικρή 
ταχύτητα περιστροφής. Η επιλογή αυτή οφείλεται 
στο γεγονός ότι υψηλή απόδοση της έλικας παρουσι-
άζεται μόνο σε χαμηλές ταχύτητες περιστροφής της.  
Αποτέλεσμα είναι οι δίχρονες αργόστροφες μηχανές 
να λειτουργούν όχι κοντά, αλλά μέσα στην περιοχή 
βέλτιστης απόδοσης της έλικας αποτελώντας τον συ-
νηθέστερο τρόπο μετάδοσης της κίνησης των ποντο-
πόρων πλοίων.

Ο αριθμός των μηχανών άρα και των ελίκων σε 
πλοία με άμεση μετάδοση, μπορεί να διαφέρει διότι 
εξαρτάται από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τον 
τύπο του πλοίου, το φορτίο που μεταφέρεται και την 
τεχνολογία των μηχανών πρόωσης που είναι εγκατε-
στημένες.

Στο σχήμα 1.37, παρουσιάζεται η άμεση σύνδεση 
(απευθείας) του στροφαλοφόρου άξονα από τη μη-
χανή σε μία μόνο έλικα. Η σύνδεση αυτή εφαρμόζεται 
σε ποντοπόρα πλοία χύδην φορτίου, Δ/Ξ κ.ά., όπου 
πληρούνται προϋποθέσεις που σχετίζονται με την 
εγκατάσταση μηχανής μεγάλης ισχύος και το μηχανο-
στάσιο βρίσκεται στο πρυμναίο μέρος του σκάφους. 
Η σύνδεση της ατράκτου επιτυγχάνεται μέσω ωστι-
κού τριβέα με σκοπό να αναλαμβάνονται οι αξονικές 
ώσεις και να εξομαλύνεται η μετάδοση της κίνησης. 
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Λόγω του μήκους της ατράκτου και του μεγάλου βά-
ρους της, προκειμένου να διατηρηθεί η θέση της, και 
με σκοπό την απόσβεση των ακτινικών φορτίων κατά 
την περιστροφή της, η άτρακτος υποστηρίζεται από 
ένα έδρανο ή και περισσότερα ανάλογα με το μή-
κος και τις απαιτήσεις ευθυγράμμισής της. Το σημείο 
όπου ο άξονας για τη μετάδοση της κίνησης διέρχεται 
από τη γάστρα του πλοίου ονομάζεται χοάνη (stern 
tube). Η χοάνη έχει κυλινδρική διαμόρφωση και στο 
εσωτερικό της τοποθετούνται ειδικοί τριβείς, ενώ για 
την μείωση των τριβών και τη στεγανοποίηση υπάρ-
χει έλαιο λίπανσης. Στα δύο άκρα της χοάνης, δηλαδή 
στο σημείο που εξέρχεται προς το μηχανοστάσιο και 
στο σημείο που εξέρχεται στη θάλασσα, τοποθετού-
νται δακτύλιοι στεγανοποίησης από συνθετικό υλικό 
και κατάλληλης διαμόρφωσης, ώστε να διατηρείται η 
επαφή τους με την άτρακτο της έλικας και ταυτόχρο-
να να εμποδίζεται η εισροή υδάτων από το διάκενο 

που υπάρχει μεταξύ χοάνης και ατράκτου.  
Ανάλογα με τις απαιτήσεις πρόωσης, καθώς και τη 

διαθεσιμότητα της τεχνολογίας, όπως συμβαίνει στα 
πλοία LNG με την χρήση νέων δίχρονων ΜΕΚ διπλού 
καυσίμου, η διάταξη είναι όπως παρουσιάζεται στο 
σχήμα 1.38, δηλαδή διάταξη με εγκατεστημένες δύο 
αργόστροφες δίχρονες μηχανές, οι οποίες μεταδίδουν 
άμεσα την περιστροφή σε δύο έλικες αντίστοιχα. Η λει-
τουργία και τα κύρια τμήματα του κινητήρα σε αυτόν 
τον τύπο δίχρονων ΜΕΚ εξακολουθεί να είναι σχεδόν 
όμοια με των ηλεκτρονικών δίχρονων ΜΕΚ με εύρος 
λειτουργίας που κυμαίνεται στα 70 rpm. Η διαφορο-
ποίησή τους βρίσκεται στο επιπλέον δίκτυο που ανα-
πτύσσεται για την παροχή του φυσικού αερίου, που 
χρησιμοποιείται ως καύσιμο και απαιτείται ιδιαίτερη 
διαχείριση (σχ. 1.39). Η παροχή του καυσίμου στον 
κύλινδρο, επιτυγχάνεται με εγκατεστημένες επιπλέον 
βαλβίδες εισαγωγής του αερίου καυσίμων και εγχυτή-

Χοάνη στεγανοποίησης άξονα

Άξονας σύνδεσης με έλικα

Στροφαλοφόρος άξονας

Σχ. 1.37
(a) Διάταξη απευθείας-άμεσης μετάδοσης στον άξονα της έλικας, και (β) τομή  

[πηγή: (α) https://vpoglobal.com/, (β): https://www.marineinsight.com/]

(β)(α)

Μηχανή
πρόωσης

Μηχανή
πρόωσης

Γεννήτριες
ηλεκτρικού
ρεύματος

Μηχανοστάσιο

Θάλαμος
ελέγχου

μηχανοστασίου

Σχ. 1.38
Τυπική διάταξη μηχανών  σε πλοίο μεταφοράς LNG
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ρων πετρελαίου (έναρξης ανάφλεξης), για την εισαγω-
γή και την έναυση του μείγματος καυσίμου αντίστοιχα. 
Η εγκατάσταση των εδράνων και του ωστικού τριβέα 
είναι όμοιες με την εγκατάσταση όταν υπάρχει μια έλι-
κα, όμως σε διπλό αριθμό λόγω των δύο ελίκων.

1.4 Πρόωση με ΜΕΚ με μειωτήρα (μη αναστρεφό-
μενες), μέσου αριθμού στροφών, με έλικα ρυθμι-
ζόμενου βήματος

Οι πετρελαιοκινητήρες ΜΕΚ, όπως έχει αναφερθεί, 
ανάλογα με την φιλοσοφία κατασκευής και λειτουργί-
ας τους, ταξινομούνται σε δίχρονες και τετράχρονες. 
Οι δίχρονες έχουν την ικανότητα να λειτουργούν με 
πολύ χαμηλό αριθμό στροφών, όμως δεν συμβαίνει 
το ίδιο με τις τετράχρονες. Οι τετράχρονες μηχανές 
στις εγκαταστάσεις των πλοίων λειτουργούν με μέσο 
αριθμό στροφών, σε εύρος λειτουργίας 250-1200 rpm 
και χαρακτηρίζονται ως μεσόστροφες. Η ταχύτητα 
περιστροφής του άξονα, τους προσδίδει την ιδιότητα 
να χρησιμοποιούνται στις εξής διάφορες εφαρμογές 
στο πλοίο: 

1) Την πρόωση με σύνδεση στην άτρακτο της έλι-
κας μέσω μειωτήρα στροφών.

2) Τη σύνδεση με τον άξονα της έλικας ρυθμιζό-
μενου (ή μεταβλητού) βήματος μέσω μειωτήρα στρο-
φών και

3) ως κινητήριες μηχανές για την κίνηση του άξονα 
γεννητριών ηλεκτρικού ρεύματος, και στη συνέχεια το 
ρεύμα που παράγεται με κατάλληλη διάταξη να λει-
τουργεί ηλεκτροκινητήρες συνδεμένους με την έλικα.

1.4.1 Εξαρτήματα και τμήματα μεσόστροφων  ΜΕΚ 

Τα κύρια εξαρτήματα και τα τμήματα από τα οποία 
αποτελείται ενός τετράχρονος κινητήρας ΜΕΚ, με κά-
ποιες διαφοροποιήσεις λόγω λειτουργικών απαιτήσε-
ων, είναι:

1) Ο κορμός ή πλαίσιο, που έχει κιβωτιοειδή μορφή 
[σχ. 1.40(α)] και κατασκευάζεται με χύτευση από χυτο-
σίδηρο. Ανάλογα με τη διάταξη των κυλίνδρων, οι κινη-
τήρες διακρίνονται: α) Διάταξη εν σειρά, στην οποία οι 
κύλινδροι τοποθετούνται κατακόρυφα, διαδοχικά και 
στο ίδιο επίπεδο, β) διάταξη τύπου V, από το χαρακτη-
ριστικό σχήμα του λατινικού γράμματος V, στην οποία 
οι κύλινδροι τοποθετούνται σε δύο επίπεδα σχηματί-
ζοντας μεταξύ τους τη χαρακτηριστική γωνία.

2) Η βάση, που στερεώνεται στο δάπεδο του μηχα-
νοστασίου με ειδικά στοιχεία έδρασης. Στο κάτω τμή-
μα της είναι κλειστή, σχηματίζοντας την ελαιολεκάνη, 
ενώ έχει διάτρητα διαφράγματα με σκοπό τη μείωση 
του βάρους και την ελεύθερη κυκλοφορία του λιπαντι-
κού ελαίου. 

3) Τα χιτώνια, τα οποία τοποθετούνται εντός του 
σώματος των κυλίνδρων προσφέροντας το πλεονέ-
κτημα της εύκολης αντικατάστασης σε περίπτωση 
φθοράς ή αστοχίας.

4) Ο στροφαλοφόρος άξονας (σχ. 1.41), όπου 
συνδέονται οι διωστήρες των εμβόλων για τη μετά-
δοση της κίνησης και της περιστροφής. Το σώμα του 
στροφάλου είναι διάτρητο, ώστε να διαρρέεται από 
το έλαιο λίπανσης, τη μεταφορά του στα κομβία και 
τους τριβείς έδρασης, καθώς και στους τριβείς και τα 
κομβία των σύνδεσης των εμβόλων.

ΜΕΚ για
ηλεκτρική
ενέργεια

Υγρό καύσιμο (πετρέλαιο)
Υγροποιημένο φυσικό αέριο

Εξατμιστής 
φυσικού αερίου

Συμπιεστής διαχείρισης
υγροποιημένου 
φυσικού αερίου

Δεξαμενή 
υγροποιημένου
φυσικού αερίου

ΜΕΚ για
πρόωση

Σχ. 1.39
Τυπική διάταξη παροχής LNG 

και καυσίμου Diesel σε ΜΕΚ
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5) Ο εκκεντροφόρος άξονας (ή κνωδακοφόρος), 
ο οποίος φέρει τα έκκεντρα (κνώδακες) (σχ. 1.42), 
τοποθετημένα σε κατάλληλες θέσεις και γωνίες κατά 
μήκος του, μεταδίδοντας την κίνηση για το άνοιγμα 
των αντλιών καυσίμου, καθώς και για το άνοιγμα και 
το κλείσιμο των βαλβίδων εισαγωγής αέρα και εξαγω-
γής καυσαερίων. Στους τετράχρονους συμβατικούς 
κινητήρες ο εκκεντροφόρος περιστρέφεται μέσω συ-
στήματος γραναζιών που κινούνται από τον στροφα-
λοφόρο άξονα. Τα γρανάζια έχουν κατάλληλες οδο-
ντώσεις και διαμέτρους, ώστε ο κνωδακοφόρος να 
περιστρέφεται με τις απαιτούμενες στροφές για την 
λειτουργία των βαλβίδων και των αντλιών. Στις νέου 

Σχ. 1.40
(α) Πλαίσιο, (β) διάταξη σε σειρά και (γ) διάταξη V  

[πηγές: (α) https://slideplayer.com, (β) https://man.com  
και (γ) http://www.technicalcourses.net]

(α)

(β)

(γ)

Σχ. 1.41
Στροφαλοφόρος άξονας τέτραχρονης ΜΕΚ

Σχ. 1.42
(α) Εκκεντροφόρος άξονας τετράχρονης ΜΕΚ, και (β) έκκεντρο 
με μηχανική διάταξη για την ενεργοποίηση βαλβίδας ή αντλίας 

καυσίμου (πηγή: https://i1.wp.com/studentlesson.com)

Ωστήριο
ενεργοποίησης
αντλίας
καυσίμου

Κνώδακας

(α)

(β)
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Σχ. 1.43
Καπάκι με βαλβίδες  

(πηγή: https://mlxdd9dndy7i.i.optimole.com)

τύπου ηλεκτρονικές μηχανές η έγχυση του καυσίμου 
πραγματοποιείται από ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα, 
που ελέγχεται από κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

6) Η κεφαλή (πώμα ή καπάκι) των κυλίνδρων, (σχ. 
1.43), που προσαρμόζεται στο επάνω μέρος των χιτω-
νίων, σχηματίζοντας μαζί με τα χιτώνια και το επάνω 
μέρος του εμβόλου, τον χώρο όπου πραγματοποιείται 
η καύση. Στην κεφαλή των κινητήρων αυτών βρίσκο-
νται οι βαλβίδες εισαγωγής του αέρα και εξαγωγής 
των καυσαερίων. Η εγκατάσταση των βαλβίδων, ει-
σαγωγής του αέρα και εξαγωγής των καυσαερίων, εί-
ναι η ειδοποιός διαφορά που λειτουργικά τις διακρίνει 
και τις χαρακτηρίζει ως τετράχρονες. Στο εσωτερικό 
της κεφαλής διαμορφώνονται κατάλληλες κοιλότητες, 
σχηματίζοντας έτσι τους υδροθαλάμους για την κυκλο-
φορία του νερού με σκοπό την ψύξη της.

7) Οι βαλβίδες, οι οποίες με το άνοιγμα και το κλεί-
σιμό τους στις κατάλληλες χρονικές στιγμές του κύκλου 
λειτουργίας της μηχανής, ρυθμίζουν την εισαγωγή του 
αέρα και την εξαγωγή των καυσαερίων (σχ. 1.44). Σε 
κάθε κύλινδρο τετράχρονης μηχανής υπάρχουν τουλά-
χιστον δύο βαλβίδες, μία της εισαγωγής του αέρα και 
μία της εξαγωγής των καυσαερίων, ενώ ενδέχεται να 
υπάρχουν και περισσότερες από δύο βαλβίδες σε κάθε 
κύλινδρο, δηλαδή δύο εισαγωγής και δύο εξαγωγής. 
Για το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων, η κίνηση 
δίνεται από εκκεντροφόρο άξονα. Ο εκκεντροφόρος 
άξονας βρίσκεται στο σώμα των κυλίνδρων, συνήθως 
πλάγια της μηχανής. Η κίνηση στις βαλβίδες μεταδίδε-
ται με τη βοήθεια ωστικής ράβδου (κοινώς ωστήρια) 
και ζυγώθρου. Τα ωστήρια είναι το τμήμα του μηχανι-
σμού που έρχεται σε άμεση επαφή με το έκκεντρο του 
εκκεντροφόρου και το ζύγωθρο (κοινώς κοκοράκι). Το 
ζύγωθρο λειτουργεί ως μοχλός που μεταδίδει την κί-
νηση από το ωστήριο στον άξονα της κάθε βαλβίδας. 
Για την επαναφορά της βαλβίδας υπάρχουν κατάλληλα 
προσαρμοσμένα ελατήρια, που η έντασή τους επανα-
φέρει την βαλβίδα και τη διατηρεί κλειστή όταν ολο-
κληρωθούν οι διεργασίες εισαγωγής του αέρα και εξα-
γωγής των καυσαερίων.

8) Τα έμβολα και τα αντίστοιχα σε αυτά εγκατεστη-
μένα ελατήρια [σχ. 1.45(α) και 1.46], τα οποία  χρησι-
μοποιούνται, ώστε να διατηρήσουν τη στεγανοποίηση 
του κυλίνδρου και την απόδοση κατά την συμπίεση του 
αέρα και την εκτόνωση των καυσαερίων. Τα έμβολα εί-
ναι συνήθως ενιαία και στο σώμα τους υπάρχει οπή από 
την οποία διέρχεται πείρος για τη σύνδεση του εμβό-
λου με τον διωστήρα [σχ. 1.45(β)].

Σχ. 1.44
(α) Βαλβίδες εγκατεστημένες σε καπάκι  

και (β) εικόνα βαλβίδων

Στροφαλοφόρος
άξονας

Έμβολο
Χιτώνιο

Καπάκι
κυλίνδρου

Οχετός
εισαγωγής
αέρα

Βαλβίδα
εισαγωγής
αέρα

Βαλβίδα
εξαγωγής

καυσαερίου

Εγχυτήρας
καυσίμου

Εξαγωγή
καυσαερίου

(β)

(α)
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Σχ. 1.45
(α) Έμβολο και έλαιο λίπανσης στο εσωτερικό του και (β) τομή εμβόλου και πείρου (πηγή: MAN& B&W)

Πρόσθετος
δακτύλιος

Χιτώνιο

Δακτύλιοι
στεγανοποίησης

Ημιτριβείς
ποδιού διωστήρα

Άνω ημικέλυφος
ποδιού διωστήρα

Στέλεχος
διωστήρα

Τριβέας
κεφαλής

Πείρος
εμβόλου

Ασφάλεια
εμβόλου

Ασφάλεια
εμβόλου

Έμβολο

Ελατήρια
λαδιού

Ελατήρια
συμπίεσης

Κάτω ημικέλυφος
ποδιού διωστήρα

Σχ. 1.46
Διάταξη σύνθεσης εξαρτημάτων εμβόλου 

και διωστήρα τετράχρονων ΜΕΚ

Κεφαλή 
     εμβόλου

Ελατήρια
εμβόλου

Πείρος
σύνδεσης
εμβόλου με
διωστήρα

Συνθετικός
δακτύλιος

στεγανοποίησης

Βίδες σύνδεσης
κεφαλής με

ποδιά εμβόλου

Ποδιά
εμβόλου

(β)
(α)
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9) Οι διωστήρες (σχ. 1.47). Κάθε διωστήρας αποτε-
λείται από το κεφάλι, το στέλεχος και το πόδι και φέρει 
στα άκρα του δύο οπές για να συνδέεται με τον πεί-
ρο του εμβόλου και το κομβίο του στροφάλου, όπου 
αντίστοιχα τοποθετούνται οι τριβείς με επίστρωση 
λευκού μετάλλου για την διαχείριση των τριβών. Επί-
σης, είναι διάτρητος ώστε να διέρχεται στην κεφαλή 
το έλαιο λίπανσης. Σημαντική διαφορά με τις δίχρο-
νες μηχανές είναι ότι στις τετράχρονες ο διωστήρας 
συνδέεται απευθείας στον πείρο του εμβόλου χωρίς 
την παρεμβολή ζυγώματος και βάκτρου.

Σχ. 1.47
(α) Διωστήρας και (β) σύνδεσή του με έμβολο

Έμβολο

Διωστήρας

(α) (β)

  

1.4.2 Λειτουργία τετράχρονων, μεσόστροφων ΜΕΚ

Η βασική λειτουργία των τετράχρονων μεσόστρο-
φων ΜΕΚ μέσου αριθμού στροφών, πραγματοποιεί-
ται σε τέσσερεις χρόνους, δηλαδή τέσσερεις διαδρο-
μές του εμβόλου (σχ. 1.48). Αναλυτικότερα, οι χρόνοι 
αυτοί είναι:

1ος χρόνος (1st stroke), κατά τον οποίο λαμβάνει 
χώρα η εισαγωγή αέρα, γι’ αυτό και λέγεται και χρό-
νος αναρρόφησης. Το έμβολο τότε βρίσκεται στο 
ΑΝΣ και κατεβαίνει προς τα κάτω. Κατά τον χρόνο της 
αναρρόφησης, καθαρός ατμοσφαιρικός αέρας εισρέ-
ει στο εσωτερικό του κυλίνδρου, μέσω της ανοιχτής 
βαλβίδας εισαγωγής. 

2ος χρόνος (2nd stroke), κατά τον οποίο γίνεται η 
συμπίεση του αέρα. Το έμβολο βρίσκεται ήδη στο 
ΚΝΣ και αρχίζει να κινείται προς το ΑΝΣ. Ο αέρας, κα-

θώς συμπιέζεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία του, ώστε 
κατά το τέλος της συμπίεσης η θερμοκρασία να είναι 
σημαντικά υψηλότερη απ’ την θερμοκρασία αυτανά-
φλεξης του καυσίμου (η οποία είναι περίπου 350οC). 
Λίγο πριν την ολοκλήρωση του 2ου χρόνου πραγμα-
τοποιείται η έγχυση του καυσίμου.

3ος χρόνος (3rd stroke), όπου πραγματοποιείται η 
καύση και η εκτόνωση. Το καύσιμο που έχει ήδη εγ-
χυθεί, έχει εξατμιστεί λόγω της υψηλής θερμοκρασίας 
και έως την στιγμή της ανάφλεξης, έχει αναμιχθεί με 
τον συμπιεσμένο αέρα. Η ανάφλεξη που έχει αρχίσει 
λίγο πριν το ΑΝΣ, διατηρείται, εφόσον περισσότερο 
καύσιμο εγχέεται μέχρι να ολοκληρωθεί η έγχυση που 
διατηρείται για λίγες μοίρες (του στροφάλου) μετά το 
ΑΝΣ έως ότου καεί ολόκληρο το μείγμα. Έτσι προ-
κύπτει για σύντομο χρονικό διάστημα, μετά το ΑΝΣ, 
μια σχετικά σταθερή πίεση καύσης, η οποία ωθεί το 
έμβολο προς το ΚΝΣ. Η διαδρομή του εμβόλου υπό 

1ος

χρόνος
ΑΝΣ ΑΝΣ

2ος

χρόνος
3ος

χρόνος
4ος

χρόνος

ΚΝΣ ΚΝΣ

Σχ. 1.48
(α) Χρόνοι τετράχρονης ΜΕΚ και (β) διάταξη λειτουργίας.

Μπλοκ

Έμβολο

Διωστήρας

Στροφαλοφόρος
άξονας

(α)

(β)
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την επίδραση της εκτόνωσης των καυσαερίων, από το 
ΑΝΣ στο ΚΝΣ, θα παράξει το έργο. 

4ος χρόνος (4th stroke), ο οποίος είναι η εξαγωγή 
καυσαερίων και ξεκινά όταν το έμβολο βρίσκεται στο 
ΚΝΣ και αρχίζει να ανεβαίνει προς το ΑΝΣ. Τότε η βαλ-
βίδα εξαγωγής έχει ανοίξει, στην πραγματικότητα πριν 
το έμβολο φτάσει στο ΚΝΣ, και τα αέρια της καύσης 
κινούνται προς την ανοιχτή βαλβίδα, ωθούμενα απ’ 
την υπερπίεση του χώρου και το ανερχόμενο έμβολο.

Ο αέρας για την καύση προέρχεται από τον στροβι-
λοϋπερπληρωτή, ο οποίος κινείται από τα καυσαέρια, 
και οι μηχανές χαρακτηρίζονται υπερπληρούμενες. 
Το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων εισαγωγής 
του αέρα και των καυσαερίων αντίστοιχα, καθώς και η 
αντλία πετρελαίου που παρέχει το καύσιμο στον εγχυ-
τήρα για τον ψεκασμό του καυσίμου, ελέγχονται από 
τον εκκεντροφόρο άξονα.

Τις μεσόστροφες τετράχρονες ΜΕΚ, τις συναντάμε 
σε όλους τους τύπους πλοίων να χρησιμοποιούνται 
σε σύζευξη με γεννήτριες για την παραγωγή της ηλε-
κτρικής ισχύος, παρέχοντας την ηλεκτρική ενέργεια  
για τις καταναλώσεις του πλοίου. Η λειτουργία τους 
είναι τέτοια, ώστε η περιστροφή τους γίνεται προς μια 
μόνο διεύθυνση, γι’ αυτό ονομάζονται μη αναστρέψι-
μες μηχανές, γεγονός που δεν θα επέτρεπε την εγκα-
τάστασή τους ως προωστήριες μηχανές. Όμως έχουν 
αναπτυχθεί συστήματα που μπορούν να υποστηρί-
ξουν την εγκατάστασή τους ως μηχανές πρόωσης και 
αυτά είναι οι μειωτήρες, οι έλικες μεταβλητού βήμα-
τος και η ηλεκτροπρόωση.

1.4.3 Συστήματα πρόωσης με μεσόστροφες ΜΕΚ 

Η ταχεία απόκριση στη μεταβολή των στροφών σε 
τετράχρονες ΜΕΚ μέσου αριθμού στροφών, και παρά-
γοντες όπως, πρώτον η χωροταξική ευελιξία, εφόσον 
το ύψος και το μέγεθος μπορεί να περιοριστεί λόγω 
του μικρότερου εμβόλου και απουσίας βάκτρου, δεύ-
τερον η ικανότητα να παρέχουν ικανοποιητική ισχύ, 
και τρίτον η μεγάλη σχετικά ταχύτητα, η οποία μπορεί 
να αναπτύξει το πλοίο, όταν συνδυάζονται περισσό-
τερες της μιας μηχανές, δημιουργούν τις προϋποθέ-
σεις να χρησιμοποιηθούν ως κινητήρες πρόωσης σε 
διάφορους τύπους πλοίων, αντιμετωπίζοντας τις ιδιαί-
τερες απαιτήσεις. Οι τύποι αυτών των πλοίων περιλαμ-
βάνουν τα πλοία ακτοπλοΐας, τα κρουαζιερόπλοια, τα 
μικρά πλοία μεταφοράς  Ε/Κ και τα πλοία μεταφοράς 
υγροποιημένου φυσικού αερίου σε διατάξεις ντιζελο-
ηλεκτρικής πρόωσης.

Για να αξιοποιηθούν όμως τα οφέλη και να ξεπε-

ραστεί η μη αναστρεψιμότητα αυτών των μηχανών,  
μεταξύ μηχανής και έλικας, εγκαθίστανται συστήματα 
που είτε μειώνουν τον αριθμό στροφών, είτε διαμορ-
φώνεται η λειτουργία της έλικας κατάλληλα. Αυτά τα 
συστήματα είναι οι μειωτήρες και οι έλικες μεταβλη-
τού βήματος. Αναλυτικότερα:

1) Οι μειωτήρες (reduction gear) (σχ. 1.49), χρησι-
μοποιούνται με σκοπό τη μετατροπή των στροφών 
του άξονα εξόδου της προωστήριας μηχανής, στις 
στροφές που απαιτούνται για να περιστρέφεται η έλι-
κα αποδοτικά. 

Οι μειωτήρες αποτελούνται από διαφορετικών δι-
αμέτρων γρανάζια με οδοντώσεις, που εμπλέκονται 
κατάλληλα, και μεταφέρουν την ισχύ από τον άξονα 
κίνησης στην άτρακτο της έλικας με λιγότερες στρο-
φές. Επίσης με την εφαρμογή των μειωτήρων στη 
μετάδοση των κατάλληλων στροφών στην έλικα οι 
στροφές υποπολλαπλασιάζονται, όμως πολλαπλα-
σιάζεται η ροπή, προκειμένου να διατηρηθεί η ισχύς. 

Η κίνηση πρόσω και η αναστροφή του άξονα για 
την κίνηση ανάποδα του πλοίου, επιτυγχάνεται με 
συνδυασμό υδραυλικού και μηχανικού συστήματος, 
το οποίο διαχειρίζεται ο χειριστής του πηδαλίου. Οι 
άξονες που στηρίζουν τα γρανάζια εδράζονται σε κα-
τάλληλους τριβείς, ενώ υπάρχει και ωστικός τριβέας ο 
οποίος υποστηρίζει το σύστημα των γραναζιών από 
τις αξονικές ώσεις που δημιουργούνται κατά τη λει-
τουργία, ειδικά κατά την εκκίνηση της έλικας. 

Τα γρανάζια και οι άξονες κατασκευάζονται από 
κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής, ενώ οι διαστάσεις των 
γραναζιών και των αξόνων κατασκευάζονται λαμβά-
νοντας υπόψη τους βέλτιστους συντελεστές φορτίου, 
ώστε να μεταφέρεται αποδοτικά η ισχύς στην έλικα 
μειώνοντας τις μηχανικές απώλειες.

2) Οι έλικες μεταβλητού βήματος (Controllable 
Pitch Propeller – CPP) εγκαθίστανται συνήθως σε 
πλοία με μηχανές μέσου αριθμού στροφών, οι οποίες 
στρέφονται πάντα κατά την ίδια φορά και σταθερή 
ταχύτητα περιστροφής. Τα πτερύγια της έλικας δεν 
είναι σταθερά, αλλά έχουν τη δυνατότητα, με τη βοή-
θεια ενός υδραυλικού μηχανισμού, να στρέφονται σε 
σχέση με τον κάθετο άξονα της πλήμνης της έλικας, 
μεταβάλλοντας το βήμα τους τόσο σε θετικές όσο και 
σε αρνητικές γωνίες. Επομένως, με την αναστροφή της 
κλίσης των πτερυγίων της έλικας (μεταβολή βήματος) 
επιτυγχάνεται η κίνηση ανάποδα, χωρίς την ανάγκη 
αλλαγής της φοράς περιστροφής της μηχανής.  

Όταν τα πτερύγια της έλικας τεθούν σε θέση μη-
δενικού βήματος, τότε δεν παρέχεται ώση  στο πλοίο. 
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Σχ. 1.49
(α) Διάταξη γραναζιών μειωτήρα, και (β) τομή μειωτήρα  

[πηγές: (α) https://www.wärtsilä.com), (β) www.kongsberg.com]

Άξονας προς
προπέλα

Αντλία λιπαντικού
ελαίου

Γρανάζι-πινιόν
από άξονα

υψηλής ταχύτητας
περιστροφής

Άξονας από 
κινητήρια μηχανή

Σύνδεσμος
μετάδοσης

ισχύος

Ωστικός τριβέας
αντιμετώπισης από προπέλα

Γρανάζι για άξονα χαμηλής
ταχύτητας περιστροφής

(β)

(α)

Η μορφή του πτερυγίου εξαρτάται από την ταχύτη-
τα περιστροφής της έλικας και την εφαρμογή για την 
οποία προορίζεται. Τυπική μορφή έλικας μεταβλητού 
βήματος παρουσιάζεται στο σχήμα 1.50. Λόγω του 
μηχανισμού αναστροφής, η πλήμνη στις αντίστοιχες 
έλικες έχει μεγαλύτερη διάμετρο, γι’ αυτό η απόδο-
ση της έλικας είναι ελαφρά μικρότερη στο κανονικό 

σημείο λειτουργίας, σε σχέση με την αντίστοιχη στα-
θερού βήματος. Η ισχύς που απορροφά η έλικα από 
αυτή που παράγεται από τη μηχανή σε δεδομένη τα-
χύτητα του πλοίου εξαρτάται από την θέση της έλικας, 
την κατάσταση της γάστρας του πλοίου, το βύθισμα, 
τα θαλάσσια ρεύματα, τον κυματισμό, την ταχύτητα 
και τη διεύθυνση του ανέμου. Τα συστήματα έλικας 

Σχ. 1.50
(α) Εικόνα διάταξης και (β) τομή έλικας μεταβλητού βήματος [πηγές: (α) wärtsilä.com, (β) marineinsight.com]

Έλικα μεταβλητού
βήματος

Ηλεκτρικός
κινητήρας

Μειωτήρας
ΜΕΚ (β)(α)
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μεταβλητού βήματος παρέχουν εξαιρετική απόδο-
ση και ευελιξία, και συναντώνται σε πλοία που λόγω 
συχνών ελλιμενισμών είναι πολύ μεγάλη η συχνότητα 
χειρισμών, καθώς επίσης και σε πλοία που απαιτούν 
πλήρη ισχύ πρόωσης και αναπόδισης σε μικρό χρο-
νικό διάστημα.

1.5 Αεριοστρόβιλοι

Οι μεγάλες δίχρονες και τετράχρονες μηχανές χρη-
σιμοποιούνται για να κινούν τεράστια πλοία μεταφο-
ράς Ε/Κ και πετρελαίου. Όμως σε πλοία ανάλογα με τις 
απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά ναυπήγησης ενδέ-
χεται για την παραγωγή ισχύος για την πρόωση ή για 
άλλους καταναλωτές όπως οι ηλεκτρικοί κινητήρες να 
χρησιμοποιούνται αεριοστρόβιλοι. Σε σύγχρονα συ-
στήματα ενδέχεται αεριοστρόβιλοι να συνυπάρχουν 
σε συνδυασμό με άλλου τύπου μηχανές όπως συμ-
βαίνει στα υβριδικά συστήματα. Αεριοστρόβιλοι δεν 
συναντώνται συχνά, παρόλο που είναι μηχανές μικρού 
όγκου και βάρους που έχουν την ικανότητα να παρά-
ξουν μεγάλη ισχύ, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί στην 
πρόωση του πλοίου. Ο λόγος είναι η μεγάλη κατανά-
λωση καυσίμου που απαιτείται για τη λειτουργία τους, 
που τους καθιστά αντιοικονομικούς με τα σημερινά 
δεδομένα για την εμπορική ναυτιλία.

Η τεχνολογία των αεριοστροβίλων, όπως τη γνω-
ρίζουμε σήμερα, εισήχθη ευρέως κατά την τρίτη δε-
καετία του 20ου αιώνα. Όμως, ο αεριοστρόβιλος ως 
τεχνολογία, παρουσιάστηκε την τελευταία δεκαετία 
του 19ου αιώνα, ιδέα βασισμένη σε παλαιότερες εφαρ-
μογές, οι οποίες ήταν οι ανεμόμυλοι. Και στους ανεμό-
μυλους ο αέρας λειτουργούσε ως εργαζόμενο ρευστό 
που κινούσε έναν άξονα, στον οποίο ήταν εγκατεστη-
μένα πτερύγια με σκοπό την παραγωγή έργου. 

Οι αεριοστρόβιλοι είναι περιστροφικές ΜΕΚ. Η 
ταξινόμηση των αεριοστροβίλων στις ΜΕΚ οφείλεται 
στον τρόπο λειτουργίας τους, εφόσον πραγματοποιεί-
ται η καύση ενός μείγματος αέρα-καυσίμου παράγο-
ντας θερμά αέρια (καυσαέρια), που στη συνέχεια αυτά 
περιστρέφουν τον στρόβιλο. 

Για τη λειτουργία τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ποικιλία καυσίμων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται το 
φυσικό αέριο, ελαφριά κλάσματα του πετρελαίου (π.χ. 
ντίζελ, κηροζίνη κ.λπ.), καθώς και συνθετικά καύσιμα. 
Ιδιαίτερο χαρακτικό της καύσης  σε αεριοστρόβιλους 
είναι ότι συμβαίνει συνεχώς, σε αντίθεση με τους εμ-
βολοφόρους παλινδρομικούς κινητήρες, στους οποί-
ους η καύση λαμβάνει χώρα κατά διαστήματα.

– Λειτουργικά χαρακτηριστικά και εξαρτήματα αε-
ριοστροβίλων

Όπως οι εμβολοφόρες ΜΕΚ, οι αεριοστρόβιλοι με-
τατρέπουν τη χημική ενέργεια των καυσίμων σε μηχα-
νική ενέργεια. Η ενέργεια αυτή μεταδίδεται σε άξονα 
εξόδου που συνδέεται με το μηχάνημα, το οποίο εί-
ναι απαραίτητο να κινηθεί όπως μια ηλεκτρογεννή-
τρια η οποία θα παράξει το ηλεκτρικό ρεύμα για τις 
καταναλώσεις του πλοίου. Η μετατροπή της ενέργειας 
γίνεται σε δύο κύρια στάδια. Στο πρώτο στάδιο, η χη-
μική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια στη 
διαδικασία καύσης, όπου αέρας και καύσιμο αναμει-
γνύονται και αναφλέγονται. Στη συνέχεια, στο δευ-
τερο στάδιο η θερμοκρασία αυξάνεται όταν καίγεται 
το μείγμα αέρα-καυσίμου και αυτή η θερμική ενέρ-
γεια μετατρέπεται σε μηχανική όταν τα θερμά αέρια 
εκτονώνονται, καθώς προσπίπτουν στα πτερύγια του 
στροβίλου που είναι εγκατεστημένα σε στροφείο. Η 
προέκταση του άξονα του στροφείου εξέρχεται από 
τον στρόβιλο, όπου συνδέεται ο άξονας του κινούμε-
νου μηχανήματος.

Για να πραγματοποιηθεί η διεργασία αυτή ενερ-
γοποιούνται τα κύρια μέρη από τα οποία αποτελείται 
ένας αεριοστρόβιλος δηλαδή ο συμπιεστής του αέρα 
και ο στρόβιλος, ενώ ενδιάμεσα παρεμβάλλεται ο θά-
λαμος καύσης (σχ. 1.51).

Σχ. 1.51
Εξαρτήματα αεριοστροβίλου  

(πηγή: Wärtsilä.com)

Καύσιμο

Καύσιμο

Αεροσυμπιεστής
παροχής αέρα

Θάλαμος
καύσης

Στρόβιλος

1) Ο συμπιεστής του αέρα, αποτελείται από το 
κέλυφος, εσωτερικά του οποίου περιστρέφεται στρο-
φείο. Στην εσωτερική περιφέρεια του κελύφους είναι 
εγκατεστημένα σταθερά πτερύγια, που εναλλάσσο-
νται  με κινητά πτερύγια, τα οποία είναι εγκατεστημέ-
να στο στροφείο. Κατά την λειτουργία του συμπιεστή 
εισέρχεται συνεχώς αέρας από το περιβάλλον μέσω 
αγωγού εισόδου και συμπιέζεται από την ατμοσφαιρι-
κή πίεση στην πίεση λειτουργίας του αεριοστροβίλου 
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(10 – 30 bar). Ο συμπιεστής μπορεί να είναι είτε αξονι-
κής ροής είτε ακτινικής (φυγοκεντρικής) ροής. Οι συ-
μπιεστές αξονικής ροής είναι πιο συνηθισμένοι, διότι 
έχουν υψηλότερη απόδοση και είναι αυτοί που συνα-
ντώνται σε πλοία. Αποτελούνται από πολλαπλά στάδια 
κινητών και σταθερών πτερυγίων, μέσω των οποίων ο 
αέρας διέρχεται ελκόμενος παράλληλα με τον άξονα 
περιστροφής και συμπιέζεται σταδιακά, καθώς μετα-
βαίνει από κάθε στάδιο. Η επιτάχυνση του αέρα μέσω 
των περιστρεφόμενων πτερυγίων και η διέλευσή του 
από τα σταθερά πτερύγια αυξάνει την πίεση και μειώνει 
τον όγκο του αέρα. Επομένως, σκοπός του συμπιεστή 
είναι πρώτον η εισαγωγή του αέρα, ώστε να υποστηρι-
χθεί η καύση του καυσίμου και δεύτερον να αυξηθεί η 
παροχή και η πίεση του αέρα για να καταστεί δυνατή 
η καύση περισσότερης ποσότητας καυσίμου, ώστε με 
τα δεδομένα χαρακτηριστικά του θαλάμου καύσης να 
επιτευχθεί μεγαλύτερη παραγωγή ισχύος. 

2) Ο θάλαμος καύσης είναι ο θάλαμος όπου πα-
ρέχεται ο αέρας και το καύσιμο για να δημιουργηθεί 
το μείγμα αέρα-καυσίμου. Στον θάλαμο καύσης είναι 
εγκατεστημένος σπινθηριστής, ο οποίος χρησιμοποι-
είται για έναρξη της καύσης, η οποία στη συνέχεια 
υποστηρίζεται με την παροχή αέρα και καυσίμου 
από τον συμπιεστή και τους καυστήρες αντίστοιχα. 
Σε κάθε αεριοστρόβιλο υπάρχουν περισσότεροι του 
ενός θάλαμοι καύσης (π.χ. 6, 8 κ.λπ.), οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι περιφερειακά του νοητού άξονα πε-
ριστροφής του στροφείου. Η παροχή του καυσίμου 
είναι συνεχής και όχι κατά περιόδους, όπως στις εμ-
βολοφόρες ΜΕΚ, παράγοντας που αυξάνει μεν την 
απόδοση, αυξάνει όμως πολύ το λειτουργικό κόστος. 

3) Ο στρόβιλος αποτελεί το εξάρτημα του αερι-
οστροβίλου όπου οδηγούνται τα καυσαέρια για να 
παράξουν την απαιτούμενη ισχύ. Αποτελείται από 
στροφείο με εγκατεστημένα πτερύγια, τα οποία εναλ-
λάσσονται με σταθερά πτερύγια εγκατεστημένα στο 
κέλυφος που περιβάλλει το στροφείο του στροβίλου. 
Με την εναλλαγή κινητών και σταθερών πτερυγίων 
δημιουργούνται τα στάδια του στροβίλου. Η επιφά-
νεια των κινητών όσο και των σταθερών πτερυγίων 
κάθε σταδίου αυξάνεται, επιτυγχάνοντας την αξιοποί-
ηση της ενέργειας των καυσαερίων καθώς διέρχονται, 
και με την εκτόνωση χάνουν μέρος της ενέργειας που 
μεταφέρουν. Μετά το τελευταίο στάδιο του στροβί-
λου τα καυσαέρια οδηγούνται μέσω του οχετού εξα-
γωγής στην ατμόσφαιρα. 

Ανάλογα με τα κατασκευαστικά και λειτουργικά 
του χαρακτηριστικά, τα πτερύγια του συμπιεστή και 

Σημείο διαχωρισμού
των αξόνων

Πρώτος άξονας με 
συμπιεστή και στρόβιλο

Δεύτερος άξονας
με μόνο στρόβιλο

Κοινός άξονας αεροσυμπιεστή και στροβίλου

Σχ. 1.52
(α) Αεριοστρόβιλοι με κοινό άξονα συμπιεστή και στροβίλου 

και (β) με άξονα δύο τμημάτων (πηγή: Siemens Energy)

(α)

(β)

του στροβίλου ενδέχεται να έχουν κοινό άξονα [(σχ. 
1.52(α)] ή να είναι τοποθετημένα σε δύο διαφορετικούς 
άξονες. Όταν έχουμε δύο άξονες δημιουργούνται δύο 
στροφεία όπου το ένα έχει συμπιεστή και στρόβιλο και 
το άλλο έχει πτερύγια στροβίλου, στο οποίο, στροφείο, 
συνδέεται το κινούμενο μηχάνημα [σχ. 1.52(β)]. 

Τα βασικά εξαρτήματα του αεριοστρόβιλου ο αε-
ροσυμπιεστής και ο στρόβιλος βρίσκονται σε διάτα-
ξη σειράς. Ενδιάμεσα των δύο και περιφερειακά είναι 
εγκατεστημένοι οι θάλαμοι καύσης. 

Κατά τη λειτουργία του αεριοστρόβιλου με κοι-
νό άξονα (σχ. 1.53), ο αέρας από το περιβάλλον ει-
σέρχεται στο ακροφύσιο εισόδου του συμπιεστή και 
στη συνέχεια μέσω σταθερών και κινητών πτερυγίων 
(τα στάδια του συμπιεστή) διέρχεται προς τον θάλα-
μο καύσης. Σε αυτήν τη διαδρομή η συνολική πίεση 
του αέρα αυξάνεται συνεχώς για να φτάσει στην έξο-
δο του συμπιεστή. Η επίτευξη της συνολικής πίεσης 
πραγματοποιείται με την παροχή μηχανικής ενέργει-
ας μέσω του στροβίλου. Στους αεριοστροβίλους με 
στροφείο δυο τμημάτων, κάποιες σειρές πτερυγίων 
του στροβίλου (π.χ. δύο στάδια που βρίσκονται προς 
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την πλευρά των θαλάμων καύσης) έχουν κοινό άξονα 
με τον συμπιεστή, ενώ τα επόμενα στάδια έχουν άξονα 
που εξέρχεται από τον στρόβιλο, ώστε να συνδεθεί με 
τον άξονα του κινούμενου μηχανήματος. 

Με βάση τον λόγο πίεσης, συμπίεσης, ο αέρας από 
την έξοδο του συμπιεστή σε σχετικά υψηλή συνολική 
θερμοκρασία και συνολική πίεση, εισέρχεται στον θά-
λαμο καύσης, όπου προστίθεται καύσιμο. Μέσα στον 
θάλαμο καύσης πραγματοποιείται η καύση, όπου η χη-
μική ενέργεια του καυσίμου μετατρέπεται σε θερμική 
ενέργεια. Τα καυσαέρια που προκύπτουν εισέρχονται 
στον στρόβιλο πολλαπλών σταδίων, όπου η συνολική 
του ενέργεια μετατρέπεται σε μεγάλο βαθμό σε μηχανι-
κή ενέργεια, για την κίνηση του εκάστοτε μηχανήματος.

Η λειτουργία, αλλά και η διαδικασία μετατροπής 
ενέργειας που παρουσιάστηκε παραπάνω, είναι όμοια 
σε όλους τους αεριοστροβίλους παραγωγής ενέργειας, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος, τους τύπους και την ικα-
νότητα παραγωγής ισχύος τους.

1.6 Ηλεκτροπρόωση

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν είναι απλώς 
τάση της εποχής. Αποτελεί στρατηγική κίνηση στον 
δρόμο για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του 
άνθρακα και την εκτενή εφαρμογή περιβαλλοντικών 
πρακτικών, που πλέον αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Το 
πρώτο βήμα για τα αειφόρα πλοία έχει ήδη γίνει, καθώς 
η ηλεκτροπρόωση εφαρμόζεται με επιτυχία σε ορισμέ-
νους τύπους πλοίων (κρουαζιερόπλοια, πλοία μεταφο-
ράς υγροποιημένου φορτίου, υποβρύχια) με τη χρήση 
κατάλληλων συστημάτων ηλεκτρικής πρόωσης.

Ως ηλεκτροπρόωση (ηλεκτρική πρόωση) ορίζεται, 
η μέθοδος της πρόωσης πλοίων στην οποία η άτρα-
κτος της έλικας του πλοίου κινείται από μεγάλους 

ηλεκτρικούς κινητήρες, και δεν γίνεται διασύνδεση 
με συμβατική μετάδοση κίνησης από κύριες μηχανές 
άμεσα ή μέσω άλλων συνδεδεμένων συστημάτων 
στην άτρακτο της έλικας, όπως περιγράφονται στις 
προηγούμενες παραγράφους. 

Οι πετρελαιοκινητήρες ΜΕΚ δίχρονοι ή τετράχρο-
νοι, καθώς και τα συστήματα των στροβίλων συνε-
χίζουν να υπάρχουν στις εγκαταστάσεις των πλοίων 
και στην ηλεκτρική πρόωση. Τα συστήματα αυτά δεν 
έχουν επαφή με τον άξονα της έλικας του πλοίου άμε-
σα ή δεν προορίζονται για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας μόνο για τις καταναλώσεις του πλοίου (π.χ. η 
ηλεκτροδότηση των συστημάτων ναυσιπλοΐας, ο φω-
τισμός και η λειτουργία των κινητήρων και των βοηθη-
τικών μηχανημάτων). Στην ηλεκτροπρόωση χρησιμο-
ποιούνται για να περιστρέφουν ηλεκτρικές γεννήτριες 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος, ώστε να τροφο-
δοτηθούν με ρεύμα, και να λειτουργήσουν οι ηλεκτρι-
κοί κύριοι κινητήρες πρόωσης του πλοίου. 

Η εφαρμογή της ηλεκτροπρόωσης διαθέτει προ-
φανώς διάταξη ελέγχου για τον βέλτιστο χειρισμό της, 
που αφορά: 

1) Στην εκκίνηση και στην κράτηση του κινητήρα 
και κατ’ επέκταση της έλικας. 

2) Στην αυξομείωση των στροφών, και 
3) στην αλλαγή φοράς περιστροφής. 
Με την ηλεκτροπρόωση παρέχεται η δυνατότητα 

χρήσης ηλεκτροκινητήρων συνεχούς (Σ/Ρ) αλλά και 
εναλλασσόμενου ρεύματος (Ε/Ρ). Η πλειονότητα των 
ηλεκτροκινητήρων είναι σύγχρονοι, οι οποίοι έχουν 
βαθμό απόδοσης 96 – 98%, υψηλότερο κατά 3 – 4% 
από τον βαθμό απόδοσης κινητήρων επαγωγής. Η ονο-
μαστική τάση λειτουργίας στις εγκαταστάσεις μέσης 
και μεγάλης ισχύος είναι 3,3 – 6,6 kV (η οποία στα πλοία 
χαρακτηρίζεται ως υψηλή τάση). Επίσης, τα τελευταία 

Εισαγωγή
αέρα

Στάδια συμπίεσης (αέρα) Καύση Στάδια στροβίλου (καυσαέρια) 

Άξονας σύνδεσης
με το μηχάνημα

που κινεί ο στρόβιλος

Εξαγωγή
καυσαερίων

Σχ. 1.53
Λειτουργία αεριοστροβίλου (πηγή: Siemens Energy)
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χρόνια με την ανάπτυξη της τεχνολογίας κατασκευής 
των ηλεκτροκινητήρων και των ηλεκτρονικών ισχύος, 
δόθηκε η δυνατότητα μεγάλης εξάπλωσης των συστη-
μάτων ηλεκτροπρόωσης. Η εξάπλωση αυτή οφείλεται 
στην ικανότητα της αντιμετώπισης των απαιτήσεων 
μεγάλης ισχύος πρόωσης, την ευελιξία στον χειρισμό 
του πλοίου και την οικονομία καυσίμου. 

1.6.1 Ηλεκτρικό δίκτυο και χαρακτηριστικά συστη-
μάτων ηλεκτροπρόωσης 

Το σύστημα της ηλεκτροπρόωσης ενός πλοίου, 
μπορεί να καλύπτεται από ένα μόνο δίκτυο παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο θα παρέχει 
την ισχύ σε όλες τις ενεργειακές ανάγκες του πλοίου 
συμπεριλαμβανόμενων και των κινητήρων για την 
κύρια πρόωσή του. Βέβαια, δίνεται η δυνατότητα να 
καλύπτονται με δυο δίκτυα οι ηλεκτρικές ανάγκες του 
πλοίου, το ένα να χρησιμοποιείται για την πρόωσή του 
και το δεύτερο για την κάλυψη όλων των επιμέρους 
ηλεκτρικών αναγκών του. 

Το δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε 
πλοίο με ηλεκτροπρόωση, τυπικά μπορεί να έχει την 
διαμόρφωση του σχήματος 1.54, όπου εμφανίζονται 
δυο διακριτά ηλεκτρικά δίκτυα, με ανάλογες κινητή-
ριες μηχανές των γεννητριών. Η μια χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του ηλε-
κτροκινητήρα που περιστρέφει την έλικα [δίκτυο υψη-
λής τάσης (HV)] και η άλλη για τις υπόλοιπες κατανα-
λώσεις [δίκτυο χαμηλής τάσης (LV)].

Το σύστημα ηλεκτροπρόωσης όμως εναλλακτικά 
μπορεί να καλύπτεται από ένα κοινό δίκτυο με ηλε-
κτρομηχανές (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη – Η/Ζ) παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει 
εκτός από την πρόωση και όλες τις άλλες ενεργειακές 
ανάγκες του πλοίου (σχ. 1.55).

=
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Κύκλωμα
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Κινητήρια μηχανή
(ντηζελοκινητήρας ή

αεριοστρόβιλος) Λοιπά φορτία
(αντλίες, συμπιεστές,
φωτισμός, εργάτες κ.λπ.)
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Σχ. 1.54
Διαμόρφωση δικτύου με δυο 

διακριτά ηλεκτρικά δίκτυα

Σχ. 1.55
Διαμόρφωση δικτύου με κοινό ηλεκτρικό δίκτυο
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Επομένως, οι σχεδιαστικές επιλογές των σύγχρο-
νων συστημάτων ηλεκτροπρόωσης είναι πολλές και 
κάθε µία απ' αυτές έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
ώστε επιλέγοντας από μια σειρά εναλλακτικών δίνεται 
η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις κάθε 
πλοίου. Αναλυτικότερα:

1) Το είδος των κινητήριων μηχανών που μπορεί 
να είναι παλινδρομικές ΜΕΚ, ατμοστρόβιλοι ή αεριο-
στρόβιλοι.

2) Τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού δικτύου, 
όπως το είδος ρεύματος Σ/Ρ, Ε/Ρ και η τιµή της τάσης 
παραγωγής και διανομής της ηλεκτρικής ισχύος, που 
προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις ισχύος 
πρόωσης.

3) Ο αριθμός των γεννητριών για την παραγωγή  
ηλεκτρικής ισχύος ανάλογα με τα φορτία.

4) Ο αριθμός και το είδος των κινητήρων πρόωσης 
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που να ανταποκρίνονται στα λειτουργικά χαρακτηρι-
στικά. Αυτά είναι η μέγιστη ισχύς, ο όγκος και το βά-
ρος ανά μονάδα ισχύος και η αποδοτικότητα (βαθμός 
απόδοσης).

5) Η παράλληλη-ταυτόχρονη λειτουργία με διασύν-
δεση των ηλεκτρογεννητριών.

6) Το ποσοστό αυτοματισμού στην εκκίνηση της 
λειτουργίας, σύνδεση στο δίκτυο (φόρτωση), παραλ-
ληλισμό και κράτηση των γεννητριών.

7) Η σχεδίαση της διάταξης του ηλεκτρικού δικτύ-
ου, και συγκεκριμένα:

α) Αν θα υπάρχει διάκριση ανάμεσα στα ηλεκτρικά 
φορτία του πλοίου, άρα και στα ηλεκτρικά δίκτυα, σε 
φορτία πρόωσης και στα υπόλοιπα φορτία. Η διάκριση 
αυτή που αφορά στον βαθμό εξηλεκτρισμού του πλοί-
ου, καθώς και στην αλληλεπίδραση του ηλεκτρικού 
δικτύου πρόωσης µε το ηλεκτρικό δίκτυο των υπόλοι-
πων καταναλώσεων. 

β) Στην περίπτωση που τα δύο δίκτυα συνδέονται, 
η επιλογή αφορά στον τρόπο σύνδεσης (απευθείας 
µέσω πινάκων, µέσω μετατροπέων ηλεκτρικής ισχύος, 
µέσω ζεύγους κινητήρα-γεννήτριας, µέσω μετασχημα-
τιστών κ.λπ.).

γ) Τον τρόπο µε τον οποίο διασφαλίζεται η ποιότη-
τα παρεχόμενης ισχύος του ηλεκτρικού δικτύου όσον 
αφορά στην τάση και στην συχνότητα (π.χ. θόρυβος, 
κ.ά.) και ειδικά του δικτύου χρήσης, όταν αυτό συνδέε-
ται µε το δίκτυο πρόωσης. Η ποιότητα των ηλεκτρικών 
δικτύων (συχνότητα, ταχείες διαταραχές τάσης κ.λπ.) 
καθορίζονται από τις προδιαγραφές σχεδιασμού και 
τους νηογνώμονες. Ιδιαίτερα εάν το ηλεκτρικό δίκτυο 
είναι ενοποιημένο με αυτό της πρόωσης, πρέπει να 
λαμβάνεται μέριμνα, ώστε τυχόν διαταραχές στο δί-
κτυο πρόωσης να µην επηρεάζουν το δίκτυο χρήσης. 

8) Τις ελάχιστες απαιτήσεις ηλεκτρικής ισχύος σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, πώς θα μπο-
ρεί να αντιμετωπιστεί η εκκίνηση κινητήρα πρόωσης 
µε μία µόνο γεννήτρια και να δίνεται η δυνατότητα με 
έναν µόνο κινητήρα να κινηθεί το πλοίο µε ελάχιστη 
ταχύτητα.

9) Τη δυνατότητα οι γεννήτριες να τοποθετηθούν 
σε απόσταση από τους κινητήρες, οπουδήποτε στο 
πλοίο, αρκεί να µην παραβιάζονται κλασικοί κανόνες 
που σχετίζονται µε την ευστάθεια του πλοίου, την ισο-
κατανομή των φορτίων και την ευκολία επισκευής.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός 
συστήματος ηλεκτροπρόωσης, οι βασικοί όροι που 
χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:

1) Πλήρης Ηλεκτροπρόωση (Full Electric Propul-
sion – F.E.P.), όταν η εγκατάσταση πρόωσης του πλοίου 

πραγματοποιείται αποκλειστικά από ηλεκτρικούς κινη-
τήρες. Τα ζεύγη ηλεκτρομηχανών που τροφοδοτούν 
τους κινητήρες πρόωσης, χρησιμοποιούνται αποκλει-
στικά για τον σκοπό αυτό και δεν τροφοδοτούν άλλα 
φορτία. Η ηλεκτρική ισχύς για όλες τις υπόλοιπες ηλε-
κτρικές καταναλώσεις του πλοίου παράγονται από άλ-
λες ηλεκτρογεννήτριες. 

2) Ολοκληρωμένη Πλήρης Ηλεκτροπρόωση (In-
tegrated Full Electric Propulsion – I.F.E.P.), όταν στην 
εγκατάσταση ηλεκτροπρόωσης τα ίδια ζεύγη κινητή-
ριων ηλεκτρομηχανών, τροφοδοτούν τόσο τους ηλε-
κτρικούς κινητήρες πρόωσης, όσο και τα υπόλοιπα 
ηλεκτρικά φορτία του πλοίου.

3) Πλήρως Εξηλεκτρισµένο πλοίο (All Electric 
Ship – A.E.S. ), όταν το πλοίο διαθέτει ολοκληρωμένη 
πλήρη ηλεκτροπρόωση και επιπλέον σε ευρεία έκταση 
επιτελεί τις λειτουργίες του µέσω ηλεκτρικών μηχανη-
μάτων και συστημάτων. 

4) Ηλεκτρικό δίκτυο πρόωσης (Propulsion Net-
work), που αφορά στο τμήμα δικτύου, το οποίο τρο-
φοδοτεί τα ηλεκτρικά φορτία που σχετίζονται µε την 
πρόωση. 

5) Ηλεκτρικό δίκτυο χρήσης (Ship Service System), 
που αφορά στο τμήμα δικτύου που τροφοδοτεί τα 
υπόλοιπα ηλεκτρικά μηχανήματα και συστήματα, πλην 
του δικτύου πρόωσης.

Η ηλεκτροπρόωση, πέραν των παραπάνω στοιχεί-
ων και χαρακτηριστικών στις εγκαταστάσεις των πλοί-
ων, ανάλογα με το κινητήριο μηχάνημα μπορεί να είναι 
ντιζελοηλεκτρική, ατμοηλεκτρική ή σύνθετη με συν-
δυασμό μηχανών ντίζελ και ατμού.

1.6.2 Ντιζελοηλεκτρική πρόωση

Η ντιζελοηλεκτρική πρόωση βασίζεται στη χρησι-
μοποίηση των πετρελαιοκινητήρων στην λειτουργία 
των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ), την ισχύ των 
οποίων παραλαμβάνουν ηλεκτροκινητήρες, που κι-
νούν τις έλικες του πλοίου. Οι χρησιμοποιούμενοι 
πετρελαιοκινητήρες είναι μεσόστροφες και ταχύ-
στροφες τετράχρονες ΜΕΚ. Η συγκεκριμένη μέθοδος 
πρόωσης εφαρμοζόταν σε κατηγορίες πλοίων, όπως 
ερευνητικά σκάφη, παγοθραυστικά, πλοία αναψυχής, 
πόντισης καλωδίων, σε μερικούς τύπους πολεμικών, 
καθώς και σε υποβρύχια. Με την εξέλιξη όμως της τε-
χνολογίας και την ικανότητα καύσης φυσικού αερίου 
σε ΜΕΚ, η ηλεκτροπρόωση αποτέλεσε μέθοδο πρόω-
σης και σε πλοία μεταφοράς LNG. Περαιτέρω, με την 
ανάπτυξη συστημάτων πρόωσης, με μεγάλης ισχύος 
κινητήρες εγκατεστημένους έξω από τη γάστρα του 
πλοίου (Propulsion Outboard Driven – POD), η ντιζε-
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λοηλεκτροπρόωση αποτέλεσε την εναλλακτική λύση 
για επιβατηγά και πλωτά ναυπηγήματα (πλοία, πλω-
τές πλατφόρμες και βυθοκόρους), ώστε να αντιμετω-
πίσουν τις απαιτήσεις χειρισμών ακριβείας, προκει-
μένου το πλωτό όχι μόνο να ταξιδεύει με ασφάλεια, 
αλλά να έχει την ικανότητα διατήρησης συγκεκριμέ-
νης θέσης στη θάλασσα (dynamic position).

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης 
μεθόδου είναι ο ακριβής έλεγχος της ταχύτητας του 
πλοίου, η ικανότητα γρήγορης αναστροφής, η χαμη-
λή στάθμη θορύβου των μηχανών, η υψηλή ροπή 
στρέψης που δίνουν οι ηλεκτροκινητήρες σε χαμηλές 
στροφές της έλικας και η μεγάλη ευελιξία ως προς το 
μέγεθος, τη διάταξη των μηχανών και τον χώρο του 
μηχανοστασίου. Εκτός από τα LNG, όπου η θέση του 
μηχανοστασίου είναι η ίδια με των συμβατικών πο-
ντοπόρων πλοίων, δηλαδή στο πρυμναίο τμήμα του 
σκάφους, η ικανότητα τοποθέτησης σε διαφορετι-

κούς χώρους των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών από 
τους ηλεκτροκινητήρες πρόωσης παρέχει πολύ με-
γάλη ευελιξία στη σχεδίαση του πλοίου. Ιδιαίτερα στα 
επιβατηγά πλοία και στα πλοία αναψυχής οι αυξημέ-
νες ανάγκες ηλεκτρικής ισχύος, αντιμετωπίζονται με 
ολοκληρωμένα ηλεκτρικά συστήματα, σε διάφορα 
σημεία του σκάφους. 

Επιπλέον, με τον έλεγχο των κινητήρων από συ-
στήματα διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας (Power 
Management System – PMS), οι κινητήρες μπορούν 
να λειτουργούν στην περιοχή της βέλτιστης απόδο-
σής τους. Η διαμόρφωση της εγκατάστασης των ηλε-
κτροπαραγωγών ζευγών στις εγκαταστάσεις ντιζελο-
ηλεκτρικής πρόωσης ενδέχεται να έχει τις ακόλουθες 
διαμορφώσεις.

Ντιζελοηλεκτρική πρόωση με χρήση ηλεκτρογεν-
νητριών (σχ. 1.56) για την παραγωγή ισχύος. Το ρεύ-
μα που παράγεται τροφοδοτείται σε πίνακα διανομής 

Κινητήρες πρόωσης

Κονσόλα αυτόματου ελέγχου 
και διαχείρισης ισχύος (PMS)

Αγωγός μεταφοράς
σωμάτων ελέγχου

Αγωγός ηλεκτρικής
ισχύος

Μετατροπείς ισχύος

Μετασχηματιστές

Κύριοι πίνακες διανομής ισχύος

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη

Σχ. 1.56
(α) Διαμόρφωση συστήματος ηλεκτροπρόωσης με μια έλικα, (β) με δύο έλικες και  

(γ) ολοκληρωμένο σύστημα με αζιμουθιακές έλικες και ηλεκτρογεννήτριες σε διαφορετικά σημεία του πλοίου 
[πηγές: (α) https://img.nauticexpo.com), (β) https://oceantimemarine.com, (γ) https://images.marinelink.com]

(α)

(γ)

(β)
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και από εκεί μέσω μετασχηματιστών τροφοδοτεί τον 
ηλεκτροκινητήρα που συνδέεται με μειωτήρα στην 
άτρακτο της έλικας του πλοίου [σχ. 1.56(α)]. Η αλλαγή 
της περιστροφής της έλικας για την κίνηση του πλοί-
ου από πρόσω σε ανάποδα, καθώς και η ρύθμιση των 
κατάλληλων στροφών επιτυγχάνεται από το σύστημα 
ελέγχου που ενεργεί στον ηλεκτροκινητήρα. Οι ηλε-
κτρογεννήτριες μπορεί να είναι είτε μία για κάθε έλικα, 
είτε να υπάρχουν δυο έλικες με αντίστοιχα ηλεκτροπα-
ραγωγά ζεύγη (Η/Ζ), τα οποία μπορούν να τροφοδο-
τήσουν όλα τα συστήματα πρόωσης, αλλά και τις κατα-
ναλώσεις του πλοίου αντίστοιχα σε ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα [σχ. 1.56(β)]. 

Εναλλακτικά ενδέχεται να χρησιμοποιείται έλικα 
μεταβλητού βήματος ή σύστημα, στο οποίο ο κινη-
τήρας και η έλικα είναι εγκατεστημένα έξω από τη 
γάστρα του πλοίου όπως τα αζιμουθιακά συστήματα 
ελίκων [σχ. 1.56(γ)]. Τα Η/Ζ ανάλογα τις ανάγκες του 
πλοίου ενδέχεται να τοποθετούνται σε διαφορετικά 
σημεία του σκάφους και η μετάδοση της ηλεκτρικής 
ενέργειας να περέχεται με δίκτυο καλωδίων.  

Στο πλαίσιο της ντιζελοηλεκτρικής πρόωσης είναι 
και τα συστήματα πρόωσης σε πλοία LNG, η διαμόρ-
φωσή τους παρουσιάζεται στο σχήμα 1.57. Οι μηχανές, 
το δίκτυο και οι πίνακες διανομής της ηλεκτρικής ισχύ-
ος, καθώς και οι κινητήρες που συνδέονται με τους μει-
ωτήρες της έλικας είναι εγκατεστημένοι στο πρυμναίο 
τμήμα του σκάφους. 

1.6.3 Ατμοηλεκτρική πρόωση

Μετά την εκτόπιση των ατμοστροβίλων από τις 

ΜΕΚ στα πλοία, οι ατμοστρόβιλοι παρουσιάστηκαν 
ξανά ως κινητήρες για την παραγωγή ισχύος, η οποία 
αποδιδόταν με μειωτήρα στην άτρακτο της έλικας, σε 
πλοία LNG. Σε αυτά τα πλοία, μέρος από την εξάτμιση 
του φορτίου χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε λέβητες 
ατμοπαραγωγής. Ο παραγόμενος ατμός, στη συνέ-
χεια χρησιμοποιείται για την κίνηση του ατμοστροβί-
λου, ο οποίος συνδέεται με γεννήτρια. Το παραγόμε-
νο ρεύμα, μέσω του πίνακα διανομής της ηλεκτρικής 
ισχύος, τροφοδοτεί τους ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι 
συνδέονται στον άξονα της έλικας. Συνήθως, η ατμοη-
λεκτρική πρόωση των πλοίων δεν αποτελεί τον κύριο 
μηχανισμό πρόωσης, διότι οι λέβητες έχουν μεγάλη 
κατανάλωση οποιουδήποτε είδους καυσίμου και αν 
χρησιμοποιείται, είτε είναι πετρέλαιο, είτε φυσικό αέ-
ριο. Επομένως παρουσιάζονται σημαντικές απώλειες 
στον συνολικό βαθμό απόδοσης, κατά τη μετάδοση 
της ενέργειας για τη λειτουργία του ατμοστροβίλου, 
δημιουργώντας περιορισμούς λόγω κόστους. 

Η εφαρμογή τους παρουσιάζεται σε συστήματα 
ηλεκτροπρόωσης παράλληλα με αεριοστροβίλου (1) 
που κινεί γεννήτρια (G) (σχ. 1.58). Τα καυσαέρια από 
τον ατμοστρόβιλο που διαθέτουν ένα ικανοποιητικό 
ποσό θερμικής ενέργειας, το οποίο δεν αξιοποιείται 
στον στρόβιλο, χρησιμοποιούνται στην παραγω-
γή ατμού σε λέβητα καυσαερίων (3) [Εγκαταστάσεις 
Συνδυασμένου Κύκλου (Combined Cycle Gas Turbine 
– CCGT)]. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η θερμική 
ενέργεια των καυσαερίων αποδοτικά, διαφορετικά θα 
χανόταν στο περιβάλλον. Ο ατμός που παράγεται, χρη-
σιμοποιείται στον ατμοστρόβιλο (2) κινώντας την γεν-
νήτρια (G) που παράγει το ρεύμα και διανέμεται στους 

Σχ. 1.57
Τυπική διαμόρφωση εγκα-
τάστασης ηλεκτροπρόω-

σης σε πλοίο LNG

Μειωτήρες

Κινητήρας
για την

πρόωση
Τετράχρονες μηχανές διπλού καυσίμου 
παραγωγής ηλεκτρικής ισχυός

Δεξαμενή
καυσίμου

πετρελαίου

Δεξαμενή
φορτίου
φυσικού
αερίου

Συμπιεστής
φυσικού
αερίου

Μονάδα καύσης
ατμών φυσικού

αερίου από
δεξαμενές φορτίου
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κινητήρες (Μ) μέσω του πίνακα διανομής της ισχύος (8) 
και του μετατροπέα ισχύος (6). Η ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγεται, είτε κινεί βοηθητικά συστήματα πρό-
ωσης, είτε παρέχεται στο ηλεκτρικό δίκτυο του πλοίου 
για τις υπόλοιπες καταναλώσεις (εκτός πρόωσης) (11).

1.6.4 Σύνθετη ηλεκτροπρόωση (συμπαραγωγική)

Η σύνθετη ηλεκτροπρόωση ή υβριδική πρόωση, 
σημαίνει ότι η ενέργεια για την περιστροφή της έλι-
κας και την πρόωση του πλοίου μπορεί να επιτευχθεί 
με τον συνδυασμό ηλεκτρικής και μηχανικής πηγής. 
Ανάλογα με τα εγκατεστημένα συστήματα η ενέργεια 
μπορεί να είναι:

1) Ηλεκτρική και να παράγεται από Η/Ζ, με γεν-
νήτριες που κινούνται από κινητήρες ντίζελ, αεριο-
στροβίλους ή ατμοστροβίλους και στη συνέχεια μέσω 
συστήματος κατάλληλης διαμόρφωσης να ενεργοποι-
είται ο κινητήρας και να περιστρέφεται ο άξονας της 
έλικας. 

2) Ηλεκτρική και μηχανική, η οποία συνδυάζεται 
περιστρέφοντας κοινό μειωτήρα. Η απόφαση της επι-
λογής ενός σύνθετου συστήματος ηλεκτροπρόωσης 
κατά την ναυπήγηση του πλοίου, είναι αντικείμενο 
που σχετίζεται με τον τύπο του πλοίου, την απαιτού-
μενη ισχύ για την πρόωσή του, την υπηρεσιακή του 
ταχύτητα και το καύσιμο που μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί στις μηχανές παραγωγής της ισχύος.  

1) Ηλεκτροπρόωση με ηλεκτρική ενέργεια που πα-
ράγεται από Η/Ζ

Σε αυτόν τον τύπο ηλεκτροπρόωσης, τα βασικά 
μέρη από τα οποία αποτελείται το σύστημα είναι οι 
ηλεκτρογεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας και οι ηλεκτροκινητήρες που μεταδίδουν την ισχύ 

στον άξονα της έλικας. 
Ο συνδυασμοί που συναντώνται εξαρτώνται από 

το διαθέσιμο καύσιμο, τις απαιτήσεις ισχύος, τον τύπο 
του πλοίου και τη βέλτιστη απόδοση που μπορεί να 
επιτευχθεί. Η ηλεκτρική ενέργεια, από όποια πηγή και 
αν παράγεται, τροφοδοτείται σε κεντρικό πίνακα δι-
ανομής της ηλεκτρικής ισχύος. Με κατάλληλη διάτα-
ξη μετασχηματιστών και ανορθωτών της ηλεκτρικής 
ενέργειας, τροφοδοτείται η γεννήτρια-ηλεκτροκινη-
τήρας που στρέφει την έλικα. 

Μια τυπική διαμόρφωση στην παραγωγή της ηλε-
κτρικής ενέργειας είναι όταν οι γεννήτριες-ηλεκτροκι-
νητήρες (που μπορούν είτε να παράγουν είτε να κα-
ταναλώνουν ηλεκτρική ισχύ) περιστρέφονται από την 
Κ/Μ, και παράλληλα μπορεί να τροφοδοτούνται με 
ηλεκτρική ενέργεια από ηλεκτρογεννήτριες (σχ. 1.59). 
Ανάλογα με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις λειτουργίας 
όταν οι γεννήτριες-ηλεκτροκινητήρες λειτουργούν ως 
κινητήρες, τροφοδοτούνται με ρεύμα από τον πίνακα 
διανομής της ηλεκτρικής ισχύος για την περιστροφή 
του άξονα της έλικας. Όταν όμως λειτουργούν ως γεν-
νήτριες κινούνται από την Κ/Μ, παράγοντας ρεύμα και 
μέσω του πίνακα διανομής της ηλεκτρικής ισχύος τρο-
φοδοτούνται οι υπόλοιπες καταναλώσεις του πλοίου. 

Εναλλακτικά με άλλη διαμόρφωση, οι γεννήτριες, 
δύναται να κινούνται από ατμοστροβίλους, τροφοδο-
τώντας τον πίνακα διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργει-
ας (σχ. 1.60).

Εναλλακτικά σε εγκαταστάσεις πλοίων, όπως σε 
κρουαζιερόπλοια, όπου οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική 
ισχύ είναι μεγάλες και η διάταξη καθώς και ο χώρος 
που καταλαμβάνουν τα μηχανήματα είναι ιδιαιτέρως 
σημαντική παράμετρος, χρησιμοποιούνται ΜΕΚ σε 
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για την ατμοποίηση

Σχ. 1.58
Τυπική διάταξη αεριοστροβίλου (1) και ατμοστροβίλου (2) με ηλεκτροκινητήρες (5) και μειωτήρα (8)



συνδυασμό με αεριοστρόβιλους. Σε πλοία μεταφοράς 
υγροποιημένου αερίου, όπου διατίθεται μέρος του 
φορτίου για τη χρήση του ως καύσιμο στις μηχανές 
μπορεί να συνδυάζονται ΜΕΚ με ατμοστροβίλους ή 
αεριοστρόβιλοι με ατμοστροβίλους (σχ. 1.61).

Ανάλογη διαμόρφωση του συνδυασμού ηλεκτρο-
γεννητριών είναι του σχήματος 1.62, όπου, η παραγωγή 
της ηλεκτρικής ισχύος γίνεται από ΜΕΚ και αεριοστρό-
βιλο. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια τροφοδοτεί 
ηλεκτρικό πίνακα και στη συνέχεια το ρεύμα μέσω με-

τασχηματιστών και μετατροπέων ισχύος τροφοδοτεί 
αζιμουθιακά συστήματα πρόωσης. 

2) Ηλεκτροπρόωση με συνδυασμό ηλεκτρικής και 
μηχανικής ενέργειας σε κοινό μειωτήρα.

Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από ηλεκτροπα-
ραγωγά ζεύγη (ηλεκτρομηχανές) με τη γεννήτρια να 
κινείται από τετράχρονες ΜΕΚ, ενώ η μηχανική από δί-
χρονη ή τετράχρονη ΜΕΚ (σχ. 1.63). 

Η ενέργεια που παράγεται και από τα δύο συστήμα-
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Διάταξη σύνθετης ηλεκτροπαραγωγής 
με δίχρονη και τετράχρονη ΜΕΚ παράλ-
ληλα με ατμοστρόβιλο (steam turbine) 

και διασύνδεση σε ηλεκτροκινητήρα 
(motor) για την κίνηση της έλικας

Σχ. 1.59
Διάταξη ηλεκτροπρόωσης με ΜΕΚ 
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Σχ. 1.61
Σύστημα ηλεκτροπρόωσης με αεριοστρόβιλο και  

ατμοστρόβιλο (πηγή: https://www.marinelink.com)

Σχ. 1.62
Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρο-

πρόωσης με ηλεκτρογεννήτριες 
και αεριοστρόβιλο που παρέχουν 

ηλεκτρική ενέργεια σε  αζιμουθιακό 
σύστημα ελίκων (πηγή: Wärtsilä)

Ηλεκτροκινητήρας
πρόωσης

Ηλεκτροκινητήρας
πρόωσης

Αεριοστρόβιλος

ΜΕΚ

Ηλεκτρογεννήτριες

1
2 2

3

6

5

4

G

MG
M

G –

1: ΜΕΚ με άμεση μετάδοση προς 
    τον μειωτήρα
2: ΜΕΚ συνδεδεμένες με γεννήτρια
3: Συσσωρευτές ηλεκτρικής ισχύος
4: Ηλεκτροκινητήρας γεννήτριας
5: Καταναλώσεις του πλοίου
6: Πίνακας διανομής ηλεκτρικής 
    ισχύος
G: Γεννήτριες
M: Κινητήρες

Σχ. 1.63
Σύστημα ηλεκτροπρόωσης με μει-
ωτήρα και ΜΕΚ συνδεδεμένη στον 
μειωτήρα (σχηματική παράσταση)

τα μηχανών παρέχεται σε κοινό μειωτήρα. Ο μειωτή-
ρας στη συνέχεια αποδίδει τη μηχανική ενέργεια στον 
άξονα της έλικας. 

Η ηλεκτρική ισχύς που παράγεται από τις ηλεκτρο-
γεννήτριες [(2) η ΜΕΚ, (G) η γεννήτρια], μέσω πίνακα 
διανομής της ηλεκτρικής ισχύος (6), τροφοδοτεί τον 
ηλεκτροκινητήρα (4) που συνδέεται στον μειωτήρα για 
την περιστροφή της έλικας. Από τον ίδιο πίνακα διανο-
μής, τροφοδοτούνται οι υπόλοιπες καταναλώσεις του 
πλοίου. Εναλλακτικά, ο ηλεκτρικός κινητήρας που συν-
δέεται στον μειωτήρα μπορεί να μετατραπεί σε γεννή-
τρια (MG), και η ΜΕΚ (1) που συνδέεται στον μειωτήρα 
να κινεί πλέον τη γεννήτρια (Motor/Generator – MG) 
παρέχοντας την ηλεκτρική ενέργεια στις καταναλώσεις 
του πλοίου (5), δίχως να λειτουργούν οι ηλεκτρογεννή-
τριες (σχ. 1.63). Στο δίκτυο είναι εγκατεστημένες μπα-
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ταρίες (3) για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, 
που αποδίδουν ενέργεια σε ηλεκτρικούς καταναλωτές 
όταν δεν λειτουργούν οι γεννήτριες διατηρώντας την 
ασφάλεια του πλοίου. 

1.7 Σύγκριση συστημάτων πρόωσης

H επίτευξη αποτελεσματικών βελτιώσεων στην 
αποδοτικότητα των συστημάτων πρόωσης, περιλαμ-
βάνει την αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων 
και τη διαμόρφωσή τους, ώστε να ανταποκρίνονται 
στις ιδιαίτερες απαιτήσεις πρόωσης κάθε πλοίου. Επι-
πλέον, ο σχεδιασμός της εγκατάστασης κάθε συστή-
ματος πρέπει να περιλαμβάνει και τις απαιτήσεις που 
οδηγούν στην επίτευξη μιας λύσης βιώσιμης, αλλά και 
ασφαλούς κατά τη λειτουργία.

Τα συστήματα πρόωσης αποτελούνται από το τμή-
μα παραγωγής της ισχύος και το τμήμα των αξόνων 
σύνδεσης με την έλικα. Η ισχύς που παράγεται, όπως 
ήδη περιγράψαμε στις προηγούμενες παραγράφους, 
μπορεί να είναι μηχανική ή ηλεκτρική από δίχρονες ή 
τετράχρονες ΜΕΚ, ατμοστροβίλους και αεριοστροβί-
λους.

Οι αεριοστρόβιλοι, παρά το ότι μπορούν να πα-
ράγουν μεγάλη ισχύ, δεν συναντώνται σε συστήματα 
πρόωσης εμπορικών πλοίων, αλλά περιορίζονται σε 
πολεμικά και υπό προϋποθέσεις σε κρουαζιερόπλοια 
(ελάχιστες φορές) και σε πλοία ειδικών τύπων. Οι λό-
γοι είναι η μεγάλη κατανάλωση και το μεγάλο αρχικό 
κόστος,  διότι  κατασκευάζονται από ειδικά κράματα, 
ώστε να αυξηθεί η αντοχή τους στις υψηλές θερμοκρα-
σίες λειτουργίας. 

Στη συγκριτική ανάλυση των συστημάτων πρόω-
σης που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήμα-
τα και τα μειονεκτήματα των ΜΕΚ και των ατμοστρο-
βίλων, ενώ στη συνέχεια αναλύεται η εφαρμογή και 
διαμόρφωση αυτών των μηχανών κατά τη διασύνδεσή 
τους με την έλικα.

1.7.1 Σύγκριση μηχανών πρόωσης πλοίων

Στη σύγκριση μεταξύ ΜΕΚ και ατμοστροβίλων, οι 
διαφορές που παρουσιάζονται είναι οι εξής:

1) Στις ΜΕΚ, η καύση του καυσίμου πραγματοποι-
είται στο εσωτερικό της μηχανής, και η εργαζόμενη 
ουσία είναι τα καυσαέρια που αποδίδουν την ενέργεια 
στα έμβολα με την εκτόνωσή τους. Ο ατμοστρόβιλος 
για την λειτουργία του, χρησιμοποιεί ως εργαζομένη 
ουσία το νερό, το οποίο ατμοποιείται σε εγκαταστά-
σεις που περιλαμβάνουν ατμολέβητες, συστήματα 
συμπύκνωσης (εναλλάκτες θερμότητας), αντλίες κ.λπ. 

Η καύση πραγματοποιείται στον λέβητα και ο ατμός 
μεταφέρεται στον ατμοστρόβιλο με το κατάλληλο 
δίκτυο. Επομένως, κατά τη μεταφορά της ενέργειας 
προκύπτουν απώλειες, με αποτέλεσμα την μείωση του 
συνολικού θερμικού βαθμού απόδοσης στους ατμο-
στροβίλους σε σύγκριση με αυτό των ΜΕΚ.

2) Ο υψηλότερος θερμικός βαθμός απόδοσης των 
ΜΕΚ σε σχέση με τους ατμοστροβίλους, έχει ως απο-
τέλεσμα τη λιγότερη κατανάλωση καυσίμου στο ίδιο 
ωφέλιμο μεταφερόμενο φορτίο όταν πρόκειται για 
εμπορικά πλοία.

3) Η χρήση βαρέος τύπου πετρελαίου, με την μικρή 
κατανάλωση που παρουσιάζουν οι ΜΕΚ έναντι των 
ατμοστροβίλων.

4) Οι ΜΕΚ παρουσιάζουν την ίδια ισχύ στις κινήσεις 
πρόσω και ανάποδα, ενώ ο ατμοστρόβιλος αποδίδει 
χαμηλότερη ισχύ κατά την αναπόδιση του πλοίου.

5) Η εκκίνηση στις ΜΕΚ γίνεται σχετικά γρηγορό-
τερα, φτάνοντας σύντομα την κατάσταση λειτουργίας 
πλήρους φορτίου, ενώ οι ατμοστρόβιλοι χρειάζονται 
αρκετό χρόνο για την εκκίνηση και ιδιαίτερη προσοχή 
για να φτάσουν τις συνθήκες κανονικής λειτουργίας.

6) Κατά την προθέρμανση, την εκκίνηση και τη συ-
ντήρηση οι ΜΕΚ είναι πιο απλές από τους ατμοστρο-
βίλους, για τους οποίους οποιαδήποτε απόκλιση στις 
ενέργειες διαχείρισης είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει 
στην καταστροφή του στροβίλου.

7) Παρά την πολυπλοκότητα των ΜΕΚ, σε σχέση με 
την δομή των ατμοστροβίλων, η αξιοπιστία τους είναι 
μεγαλύτερη, διότι δίνεται η δυνατότητα σε περίπτω-
ση σοβαρής βλάβης σε έναν από τους κυλίνδρους να 
απομονωθεί και η μηχανή να συνεχίσει τη λειτουργία 
της με τους υπολοίπους, με μειωμένη την παραγόμενη 
ισχύ.

Τα πλεονεκτήματα του ατμοστροβίλου σε σύγκρι-
ση με τις ΜΕΚ είναι:

1) Η πολύ μεγάλη ισχύς που μπορεί να παραχθεί σε 
σχέση με τη ΜΕΚ, με την ανάλογη όμως αύξηση στην 
κατανάλωση καυσίμου.

2) Η πιο απλή κατασκευή εφόσον δεν αποτελείται 
από μεγάλο αριθμό τριβόμενων επιφανειών, αρθρώ-
σεων και εξαρτημάτων, όπως συμβαίνει με μία ΜΕΚ.

3) Ο περιορισμένος αριθμός ανταλλακτικών στις 
αποθήκες του πλοίου,  διότι δεν είναι απαραίτητη η τα-
κτική αλλαγή των εξαρτημάτων, τα οποία λαμβάνουν 
μέρος στην καύση, όπως συμβαίνει στις ΜΕΚ.

4) Η ευκολία των επιθεωρήσεων και τυπικών εργα-
σιών συντήρησης σε σχέση με αυτές των ΜΕΚ, επομέ-
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νως δεν απαιτεί μεγάλο αριθμό ειδικευμένου προσωπι-
κού. Δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες στον στρόβιλο 
οι οποίες εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι ΜΕΚ μπορεί να είναι δίχρονες ή τετράχρονες με 
αποτέλεσμα να επηρεάζονται αντίστοιχα οι συνθήκες 
λειτουργίας και η εγκατάσταση των συστημάτων πρό-
ωσης που υποστηρίζουν. Μια σύγκρισή τους παρουσι-
άζεται στον πίνακα 1.1.

1.7.2 Σύγκριση εγκαταστάσεων συμβατικής πρόω-
σης

Τα συστήματα πρόωσης που μεταδίδουν την κίνη-
ση στην έλικα μπορεί να είναι άμεσα ή έμμεσα. 

Στα συμβατικά συστήματα άμεσης μετάδοσης 
η σύνδεση γίνεται απευθείας στον άξονα της έλικας 
μέσω του ωστικού τριβέα και η κίνηση επιτυγχάνεται 
με δίχρονες ΜΕΚ. Στις έμμεσης, η κίνηση για την περι-
στροφή της έλικας παράγεται από τετράχρονες ΜΕΚ 
και ανάλογα την εφαρμογή, την ικανότητα απόκρι-

σης σε κινήσεις και το κόστος εγκατάστασης μπορεί 
να μεταδίδεται είτε μέσω μειωτήρων με τους οποί-
ους επιτυγχάνεται και η φορά περιστροφής πρόσω 
ή ανάποδα, είτε με έλικες μεταβλητού βήματος, σε 
συνδυασμό μειωτήρα με έλικα μεταβλητού βήματος. 
Αναλυτικότερα:

1) Στην άμεση μετάδοση με δίχρονη αργόστροφη 
ΜΕΚ, μια μηχανή παρέχει ικανοποιητική ισχύ για την 
δημιουργία της απαιτούμενης ώσης στην πρόωση με-
γάλων και πολύ μεγάλων πλοίων, όπως τα χύδην ξηρού 
φορτίου και Δ/Ξ. Στην έμμεση μετάδοση για την παρα-
γωγή μεγάλης ισχύος χρειάζονται δυο ή και περισσότε-
ρες τετράχρονες ΜΕΚ.

2) Με τις δίχρονες αργόστροφες ΜΕΚ επιτυγχάνεται 
η βέλτιστη απόδοση κατά την περιστροφή της έλικας 
εφόσον περιστρέφεται στη βέλτιστη περιοχή απόδο-
σής της, παρέχοντας πολύ μεγάλες δυνάμεις ώσης. Στα 
συστήματα έμμεσης μετάδοσης με τετράχρονες ΜΕΚ 
και μειωτήρα, μειώνεται ο βαθμός απόδοσης λόγω της 

Πίνακας 1.1 
Συγκριτκός πίνακας δίχρονων και τετράχρονων ΜΕΚ

Δίχρονη ΜΕΚ Τετράχρονη ΜΕΚ

1
Έχουν μία διαδρομή ισχύος για κάθε περιστροφή του στροφα-
λοφόρου άξονα.

Έχουν μία διαδρομή ισχύος για κάθε δύο περι-
στροφές του στροφαλοφόρου άξονα.

2
Υπάρχουν θυρίδες εισόδου του αέρα καύσης και βαλβίδες για 
την εξαγωγή των καυσαερίων. 

Η εισαγωγή του αέρα και εξαγωγή των καυσαε-
ρίων γίνεται μέσω βαλβίδων.

3

Ο στροφαλοθάλαμος είναι πλήρως κλειστός από τον θάλαμο 
σάρωσης. Ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται με διάφραγμα μεταξύ 
στροφαλοθαλάμου και του οχετού παροχής καυσιγόνου αέρα 
για τη λειτουργία της μηχανής στο κάτω μέρος των κυλίνδρων. 
Το διάφραγμα έχει οπή απ' όπου διέρχεται το βάκτρο του εμβό-
λου μέσα από κατάλληλη στεγανοποίηση-στυπειοθλίπτη.

Ο στροφαλοθάλαμος δεν είναι πλήρως κλει-
στός, αλλά το επάνω μέρος προσδιορίζεται από 
τους κυλίνδρους.

4 Το μέγεθος του σφονδύλου είναι συγκριτικά μικρότερο.
Το μέγεθος του σφονδύλου είναι συγκριτικά 
μεγαλύτερο.

5
Το βάρος του κινητήρα ανά μονάδα παραγόμενης ισχύος είναι 
μικρό.

Το βάρος του κινητήρα ανά μονάδα παραγόμε-
νης ισχύος είναι μεγάλο.

6 Η θερμική απόδοση είναι υψηλή. Η θερμική απόδοση είναι χαμηλή. 

7 Η απομάκρυνση των καυσαερίων είναι σχετικά δύσκολη.
Η απομάκρυνση των καυσαερίων είναι σχετικά 
εύκολη.

8 Η ροπή που παράγεται είναι ομοιόμορφη.
Η ροπή που παράγεται είναι λιγότερο ομοιό-
μορφη.

9
Για δεδομένο βάρος μηχανής, η δίχρονη αποδίδει διπλάσια 
ισχύ από τον τετράχρονο κινητήρα.

Για το ίδιο βάρος μηχανής, αποδίδεται μόνο η 
μισή ισχύς του δίχρονου κινητήρα.

10
Μπορεί να λειτουργήσει και προς τις δύο κατευθύνσεις (δεξιό-
στροφα και αριστερόστροφα).

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για περιστρο-
φή αξόνων προς μία κατεύθυνση.
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μηχανικής μετάδοσης.
3) Στις άμεσης μετάδοσης ΜΕΚ από την εκκίνηση 

έως την ανάπτυξη πλήρους ταχύτητας περιστροφής 
καθώς και για τη μείωση των στροφών υπάρχει καθυ-
στέρηση, επομένως αργή απόκριση στην ανάπτυξη 
της ταχύτητας του πλοίου. Στην περίπτωση έμμεσης 
μετάδοσης με τετράχρονες μηχανές με μειωτήρα, κα-
θώς και με έλικα μεταβλητού βήματος, ο χρόνος από-
κρισης είναι πολύ μικρός. Γι’ αυτό χρησιμοποιούνται σε 
πλοία ακτοπλοΐας και μεταφοράς Ε/Κ, όπου η επίσκεψη 
σε λιμένες είναι τακτική.

4) Η ταχύτητα που αναπτύσσεται από το πλοίο με 
αργόστροφες ΜΕΚ είναι μικρή (της τάξης των 14-16 
knot, ενώ με τα συστήματα πρόωσης έμμεσης μετάδο-
σης επιτυγχάνονται μεγαλύτερες ταχύτητες ταξιδιού 
(που φτάνουν και τους 24 knot).

5) Το σύστημα πρόωσης με δίχρονες ΜΕΚ, από το 
σημείο σύνδεσης με τη μηχανή μέχρι την έλικα, είναι 
πιο «στιβαρό» και με λιγότερη πολυπλοκότητα, ενώ το 
σύστημα έμμεσης μετάδοσης, μπορεί σχετικά να είναι 
πιο «ελαφρύ», είναι όμως πιο πολύπλοκο διότι αποτε-
λείται από περισσότερα κινούμενα τμήματα (περισσό-
τερα γρανάζια, τριβείς, σημεία στεγανοποίησης, ανά-
πτυξη υδραυλικών δικτύων πίεσης κ.λπ.). 

1.7.3 Σύγκριση εγκαταστάσεων ηλεκτρικής πρόωσης

Η ανάπτυξη στην τεχνολογία των μηχανών, όπως η 
καύση φυσικού αερίου, και η τεχνολογία των ηλεκτρο-
κινητήρων οδήγησε στην εγκατάσταση συστημάτων 
ηλεκτροπρόωσης. Ουσιαστικά δημιουργήθηκαν συν-
δυαστικές μέθοδοι πρόωσης των πλοίων. Τα πλεονε-
κτήματα είναι:

1) Η μεγάλη οικονομία καυσίμου, διότι η επιλογή 
της κινητήριας μηχανής στην παραγωγή ηλεκτρικής 
ισχύος, είναι τέτοια ώστε να λειτουργεί πολύ κοντά στο 
βέλτιστο σημείο λειτουργίας της παράγοντας το επιθυ-
μητό ηλεκτρικό φορτίο. 

2) Η εκμετάλλευση της στρεπτικής ροπής του ηλε-
κτροκινητήρα σε όλο το πεδίο λειτουργίας του, αυξά-
νοντας την απόδοσή του.

3) Η ικανότητα διαχείρισης συνεχόμενων μεταβο-
λών της ταχύτητας περιστροφής της έλικας και της τα-
χύτητας του πλοίου, σε ολόκληρο το πεδίο λειτουργίας 
τους. 

4) Η ευελιξία στον σχεδιασμό του πλοίου, διότι 

υπάρχει ελευθερία στην τοποθέτηση των κινητήριων 
μηχανών, εφόσον η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να με-
ταφέρεται μέσω καλωδίων, πράγμα που αποτελεί εξοι-
κονόμηση ωφέλιμου χώρου στο πλοίο. 

5) Η άμεση απόκριση που παρουσιάζεται σε όλους 
τους χειρισμούς του πλοίου.

6) Τα επίπεδα θορύβου του συστήματος που είναι 
πολύ χαμηλά και δεν υπάρχουν κραδασμοί. 

7) Με τη χρήση μηχανών διπλού καυσίμου στα συ-
στήματα ηλεκτροπρόωσης εμφανίζονται πολύ χαμηλά 
ποσοστά εκπεμπόμενων ρύπων.

8) Η μικρή πιθανότητα να συμβεί κάποιο ατύχημα, 
λόγω της άμεσης απόκρισης του συστήματος, κατά 
τους χειρισμούς και κατά τη διατήρηση της δυναμικής 
θέσης του πλοίου. Το πλεονέκτημα αυτό αφορά Δ/Ξ, 
διότι κάποιο ατύχημα θα επέφερε πολύ σημαντικές 
επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και πλοία 
που απαιτούν ευελιξία ελιγμών και ταχύτητα στην από-
κριση κατά την ανάπτυξη ταχύτητας, όπως πλοία μετα-
φοράς Ε/Κ και LNG. 

Τα μειονεκτήματα περιλαμβάνουν:
1) Το πολύ υψηλό κόστος επένδυσης, και πιο συ-

γκεκριμένα αυτό αναφέρεται στους κινητήρες και στο 
σύστημα ελέγχου. 

2) Για την επίτευξη της απαιτούμενης ενέργειας για 
την κίνηση των ηλεκτροκινητήρων απαιτούνται περισ-
σότερες μηχανές. 

3) Παρουσιάζει μεγαλύτερες απώλειες στην μετά-
δοση της κίνησης στην έλικα. Σε ένα μηχανικό σύστη-
μα με πετρελαιομηχανή έχουμε περίπου 4% απώλειες 
στην μετάδοση της κίνησης, ενώ σε ένα σύστημα ηλε-
κτρικής πρόωσης, με κινητήρια μηχανή ντίζελ εμφα-
νίζονται περίπου οι διπλάσιες απώλειες, της τάξης 7 
– 8%. Σημειώνεται, ότι ο ολικός βαθμός απόδοσης της 
ηλεκτρικής πρόωσης, είναι μεγαλύτερος έναντι του 
μηχανικού συστήματος μετάδοσης της κίνησης, μόνο 
στην περίπτωση που όλες οι μηχανές λειτουργούν με 
σταθερή ταχύτητα περιστροφής και για μεγάλα χρο-
νικά διαστήματα βρίσκονται πολύ κοντά στο βέλτιστο 
σημείο λειτουργίας τους.

4) Απαιτήσεις μεγαλύτερης εξειδίκευσης και  εκ-
παίδευσης των πληρωμάτων, καθώς τα συστήματα 
ηλεκτροπρόωσης είναι εντελώς διαφορετικά από τα 
μηχανικά συστήματα, με περισσότερους αυτοματι-
σμούς.



Γενικά

Στα σύγχρονα πλοία είτε με ατμοστρόβιλη πρόω-
ση, είτε με Μ.Ε.Κ., συναντώνται διάφορα βοηθητικά 
συστήματα, που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την συ-
νολική απόδοση, αλλά και τις λειτουργικές συνθήκες 
του κύριου μηχανήματος που παράγει την αποδιδό-
μενη στην έλικα ισχύ.

2.1 Βοηθητικά συστήματα ατμοστρόβιλης πρόω-
σης

Τα βοηθητικά συστήματα στην ατμοστρόβιλη 
πρόωση είναι το σύστημα παραγωγής, διάθεσης και 
διαχείρισης του ατμού για τη λειτουργία του ατμο-
στροβίλου, το σύστημα λίπανσης των κινούμενων 
μερών από τα οποία αποτελείται ο ατμοστρόβιλος 
και το σύστημα διαχείρισης, επεξεργασίας και πα-
ροχής του καυσίμου στον ατμολέβητα. Κάθε ένα 
από αυτά αποτελείται από το δίκτυο αγωγών ή σωλη-
νώσεων, που χρησιμεύει στην ελεγχόμενη διακίνηση 
ενός ρευστού και παράλληλα συνδέει τις εγκατεστη-
μένες σε αυτό συσκευές και μηχανήματα. Ανάλογα με 
τον σκοπό που εξυπηρετούν τα βοηθητικά συστήμα-
τα, διακρίνονται στο κλειστό κύκλωμα του ατμού, 
στο σύστημα λίπανσης και στο σύστημα καυσίμου. 

2.1.1 Κλειστό κύκλωμα ατμού

Το δίκτυο που αναπτύσσεται για τη διαχείριση 
του ατμού, δηλαδή τη μεταφορά του από τον λέβητα 
στους ατμοστροβίλους Υψηλής Πίεσης (ΥΠ), Μέσης 
Πίεσης (ΜΠ) και Χαμηλής Πίεσης (ΧΠ), την συμπύ-
κνωση των εξατμίσεων από τους ατμοστροβίλους 
και την επιστροφή του ως νερό ξανά στον λέβητα για 
την εκ νέου ατμοποίηση και την τροφοδοσία ατμού 
προς τους ατμοστροβίλους συνιστά το κύκλωμα του 
ατμού. 

Αυτή η διαδρομή και η μεταβολή του από την 
υγρή φάση (νερό) στην αέρια φάση (ατμός), καθώς 
και η συμπύκνωση των επιστροφών ατμού μετά την 
εξαγωγή των ατμοστροβίλων σε υγρή φάση (νερό) 
για την επανατροφοδότηση του λέβητα, είναι μια κυ-

κλική διεργασία που ονομάζεται κλειστό κύκλωμα 
ατμού (σχ. 2.1).

Για την επίτευξη αυτής της διεργασίας σε ένα τυπι-
κό κλειστό κύκλωμα ατμού υπάρχουν οι εξής εγκατε-
στημένες συσκευές και μηχανήματα:

1) Ο κύριος ατμολέβητας (ή λέβητας) για την πα-
ραγωγή του ατμού και την παροχή του για τη λειτουρ-
γία των ατμοστροβίλων ΥΠ, ΜΠ και ΧΠ. Ο ατμολέβη-
τας ή απλά λέβητας μπορεί να είναι:

α) Φλογαυλωτός (f ire tube), όταν τα καυσαέρια 
από την καύση του καυσίμου διαρρέουν εσωτερικά 
τους σωλήνες-αυλούς που είναι εγκατεστημένοι σε 
θάλαμο με νερό, τον ατμοϋδροθάλαμο (σχ. 2.2). Το 
νερό καθώς περιβάλλει τους αυλούς που διέρχονται 
τα καυσαέρια θερμαίνεται, ατμοποιείται και συγκε-
ντρώνονται στο πάνω μέρος του ατμοϋδροθαλάμου. 
Από εκεί ο ατμός παρέχεται στο δίκτυο της κατανά-
λωσης μέσω επιστομίου που είναι εγκατεστημένο στο 
υψηλότερο σημείο του θαλάμου.

β) Υδραυλωτός (water tube), όταν το νερό καθώς 
διαρρέει εσωτερικά τους αυλούς (υδραυλούς) θερ-
μαίνεται από τα καυσαέρια που τους περιβάλλουν 
και ατμοποιείται (σχ. 2.3). Οι αυλοί αυτοί συνδέουν 
δύο θαλάμους, τον υδροθάλαμο στο κάτω μέρος και 
τον ατμοϋδροθάλαμο (ή ατμοθάλαμο) στο επάνω. Για 
την παραγωγή των καυσαερίων το καύσιμο παρέχε-
ται ταυτόχρονα με αέρα, μέσω καυστήρων και οχετού 
κατάλληλης διαμόρφωσης αντίστοιχα, στην εστία (ή 
χώρο καύσης). Τα καυσαέρια, καθώς οδεύουν προς 
τον οχετό εξαγωγής, διέρχονται μεταξύ των υδραυ-
λών παράγοντας τον ατμό. Ο ατμός συγκεντρώνεται 
στον ατμοθάλαμο, απ' όπου τροφοδοτείται μέσω του 
επιστομίου παροχής ατμού (ατμοφράκτης) στο δί-
κτυο κατανάλωσης. 

2) Ο συμπυκνωτής (steam condenser) ή κύριο 
ψυγείο (main condenser), ο οποίος είναι εναλλάκτης 
θερμότητας και χρησιμεύει για τη συμπύκνωση των 
εξατμίσεων από τον στρόβιλο ΧΠ. Έχει ειδική διαμόρ-
φωση για την απαγωγή του αέρα και τη δημιουργία 
υψηλού κενού, επιτυγχάνοντας την αποδοτική λει-
τουργία των ατμοστροβίλων.
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3) Οι εκχυτήρες κενού (steam ejectors), με τους 
οποίους απάγονται από το κύριο ψυγείο οι εξατμίσεις 
που δεν έχουν συμπυκνωθεί και κυρίως ο αέρας ο 
οποίος μπορεί να εισέλθει στο σύστημα από τα διά-
φορα σημεία στεγανοποίησης.

4) Η αντλία συμπυκνώματος (condensate pump), 
η οποία αναρροφά το συμπύκνωμα του ψυγείου και 
το καταθλίβει διαμέσου διαφόρων εναλλακτών θερ-
μότητας προς την εξαεριστική δεξαμενή.

5) Η εξαεριστική τροφοδοτική δεξαμενή (De-aer-
ating feed tank – DFT) ή θερμοδοχείο (hot well), από 
την οποία αναρροφάται το τροφοδοτικό νερό του λέ-
βητα. Η δεξαμενή αυτή έχει κατάλληλη διαμόρφωση 
ώστε από το νερό να αποχωρίζεται και να απάγεται ο 
αναμειγμένος αέρας και τα άλλα αέρια που ενδέχεται 
να υπάρχουν διαλυμένα σε αυτό. Το νερό του θερμο-
δοχείου είναι συμπύκνωμα των εξατμίσεων του στρο-
βίλου που καταθλίβεται από την αντλία συμπυκνώμα-
τος, καθώς και αποσταγμένο από τις δεξαμενές του 
πλοίου, προκειμένου να συμπληρωθεί το νερό από 
τυχόν διαρροές σε διάφορα σημεία του δικτύου, και 
από καταναλώσεις σε συσκευές και μηχανήματα. 

6) Οι εναλλάκτες θερμότητας (heat exchangers), 
οι οποίοι είναι προθερμαντήρες (heaters) τροφοδο-
τικού νερού που συμπυκνώθηκε και για την προθέρ-
μανσή του χρησιμοποιείται ατμός είτε από την εξαγω-
γή των ατμοστροβίλων, είτε από τους στυπειοθλίπτες 
των στροβίλων, ή ατμός απομάστευσης. Οι προθερ-
μαντήρες τοποθετούνται σε σειρά, ώστε να πραγμα-
τοποιείται πολυσταδιακή προθέρμανση του νερού.

7) H τροφοδοτική αντλία νερού του λέβητα (boil-
er feed water pump), η οποία είναι φυγοκεντρική 
αντλία που αναρροφά το νερό από την εξαεριστική 
τροφοδοτική δεξαμενή και το καταθλίβει προς τον 
λέβητα. Η αντλία μπορεί να κινείται με ηλεκτροκινη-
τήρα ή με ατμοστρόβιλο.

8) Ο εξοικονομητής τροφοδοτικού νερού (econ-
omizer), ο οποίος είναι εναλλάκτης εγκατεστημένος 
στο δίκτυο κατάθλιψης της κύριας τροφοδοτικής 
αντλίας. Σ’ αυτόν το νερό θερμαίνεται από τη θερμό-
τητα των καυσαερίων του λέβητα.

Κατά τη λειτουργία, σε πλοία με ατμοστρόβιλη 
εγκατάσταση, ο ατμός που εξέρχεται από τον λέβητα 
τροφοδοτεί τον στρόβιλο ΥΠ και οι επιστροφές από 
αυτόν οδηγούνται στον αναθερμαντήρα που αποτελεί 

εναλλάκτη ανάκτησης ενέργειας στον ατμό με καυσα-
έρια από τον λέβητα (βλ. σχ. 2.1). Στη συνέχεια ο ατμός 
οδηγείται στον στρόβιλο ΜΠ και η εξαγωγή από αυτόν 
στον στρόβιλο ΧΠ. Οι εξατμίσεις από τον στρόβιλο ΧΠ 
οδηγούνται στον κύριο συμπυκνωτή, όπου ο ατμός 
συμπυκνώνεται−υγροποιείται και το συγκεντρωμέ-
νο νερό απάγεται με την αντλία συμπυκνώματος για 
να οδηγηθεί στην εξαεριστική δεξαμενή. Μεταξύ της 
αντλίας και της εξαεριστικής δεξαμενής τοποθετού-
νται προθερμαντήρες και αντλίες διακίνησης του νε-
ρού. Από την εξαεριστική δεξαμενή με την τροφοδο-
τική αντλία παρέχεται στον λέβητα για να ατμοποιηθεί 
και να σταλεί ξανά στους στροβίλους. 

2.1.2 Σύστημα λίπανσης

Το δίκτυο με τα εγκατεστημένα σε αυτό μηχανή-
ματα και συσκευές1, που σκοπό έχουν την κυκλο-
φορία του ελαίου λίπανσης στα τριβόμενα μέρη του 
στροβίλου, δηλαδή τους τριβείς έδρασης, τους τρι-
βείς ισορρόπησης και τους μειωτήρες στροφών απο-
τελεί το σύστημα λίπανσης. Σε κατάλληλα σημεία του 
δικτύου, αλλά και στις συσκευές και τα μηχανήματα 
είναι εγκατεστημένα εξαρτήματα παρακολούθησης 
και ελέγχου, όπως δείκτες ροής ελαίου, θερμόμετρα, 
θλιβόμετρα, διάταξη συναγερμού χαμηλής πίεσης 
ελαίου, ασφαλιστικές βαλβίδες κ.λπ.

Τα μηχανήματα και οι συσκευές που εξυπηρετούν 
το δίκτυο αυτό είναι:

1) Οι δεξαμενές συγκέντρωσης του ελαίου (sump 
tank ή lube oil collect tank).

2) Οι αντλίες λίπανσης (lube oil pump), για την 
κυκλοφορία του λιπαντικού, οι οποίες συνήθως είναι 
θετικής εκτόπισης (π.χ. γραναζωτή).

3) Οι εναλλάκτες θερμότητας ελαίου (heat ex-
changer), για την ψύξη του λαδιού με νερό από το 
δίκτυο ψύξης του πλοίου.

4) Ο προθερμαντήρας ελαίου (lube oil heater), για 
την προθέρμανση και κυκλοφορία του λαδιού κατά 
την προετοιμασία της μηχανής.

5) Τα φίλτρα ελαίου (lube oil filters), για την κατα-
κράτηση διαφόρων ακαθαρσιών που περιέχονται σε 
αυτό.

6) Οι φυγοκεντρικοί διαχωριστές (centrifugal 
separators), για τον καθαρισμό του ελαίου λίπανσης 
με φυγοκέντριση από το νερό και τις ακαθαρσίες που 
μπορεί αυτό να περιέχει.

1  Μηχάνημα είναι το σύνολο μίας μηχανικής κατασκευής που αποτελείται από κινούμενα εξαρτήματα, σε αντίθεση με την συσκευή 
που δεν έχει κινούμενα εξαρτήματα.
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Η κυκλοφορία του ελαίου στο σύστημα λίπαν-
σης κατά τη λειτουργία των ατμοστροβίλων (σχ. 2.4) 
πραγματοποιείται με την αναρρόφηση του ελαίου 
των αντλιών από την δεξαμενή συγκέντρωσης ελαίου 
και την κατάθλιψη στα έδρανα του στροβίλου, στο κι-
βώτιο με τα γρανάζια των μειωτήρων και στον ωστικό 
τριβέα του άξονα της έλικας πρόωσης του πλοίου. Το 
ίδιο έλαιο, συνήθως, καταθλίβεται και στον ρυθμιστή 
ταχύτητας, καθώς και στην βαλβίδα ελέγχου ροής 
του ακροφυσίου παροχής ατμού στον ατμοστρόβιλο. 
Επίσης ένα τμήμα του αντλούμενου ελαίου καταθλί-
βεται σε δεξαμενή βαρύτητας, ώστε να διατηρηθεί η 
λίπανση του μηχανισμού πρόωσης για αρκετά λεπτά, 
προκειμένου να προστατευτεί από βλάβη σε περί-
πτωση αιφνίδιας διακοπής της αντλίας παροχής του 
λιπαντικού. 
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Σχ. 2.4
Τυπική διάταξη δικτύου ατμοστροβίλων

2.1.3 Σύστημα καυσίμου

Το δίκτυο με τα εγκατεστημένα σε αυτό μηχανή-
ματα και συσκευές που αναπτύσσεται με σκοπό την 
επεξεργασία του καυσίμου και την παροχή του στον 
ατμολέβητα, όπου με την παράλληλη παροχή αέρα 
θα πραγματοποιηθεί η καύση για την παραγωγή καυ-
σαερίων που θα θερμάνουν και θα ατμοποιήσουν το 
νερό, αποτελεί το σύστημα καυσίμου. Έχει σχεδια-
στεί για να παρέχει το καύσιμο στους λέβητες σε θερ-
μοκρασία και πίεση κατάλληλη για την καύση, εφό-
σον τα βαρέα κλάσματα του πετρελαίου (Μαζούτ/
Heavy Fuel Oil − HFO) απαιτούν επεξεργασία όπως 
προθέρμανση και φίλτρανση και ανάλογα φίλτρανση 
για το πετρέλαιο ντίζελ. 

Επομένως, το σύστημα αποτελείται από δεξαμε-

νές καθίζησης, φίλτρα αναρρόφησης και κατάθλιψης, 
αντλίες, εναλλάκτες θερμότητας για την προθέρμαν-
ση, επιστόμια για τον έλεγχο της ροής, μέτρηση κατα-
νάλωσης του καυσίμου, αλλά και θερμόμετρα, μετρη-
τές πίεσης και αισθητήρες ελέγχου που συνδέονται 
στο σύστημα για την ενεργοποίηση συναγερμού σε 
περίπτωση δυσλειτουργίας, ώστε να διακοπεί η πα-
ροχή του καυσίμου.

Στο τυπικό διάγραμμα του σχήματος 2.5 παρουσι-
άζεται η παροχή του καυσίμου στον λέβητα, η οποία 
ξεκινά από τη δεξαμενή καθίζησης βαρέoς πετρελαί-
ου. Το καύσιμο από αυτές τις δεξαμενές αναρροφάται 
με τις αντλίες (θετικής εκτόπισης συνήθως με κοχλίες), 
μέσω φίλτρου για την κατακράτηση τυχόν ακαθαρσι-
ών. Στη συνέχεια διέρχεται από προθερμαντήρα και 
οδηγείται στους καυστήρες του λέβητα μέσω ενός 
ακόμα φίλτρου. Η προθέρμανση γίνεται με ατμό, του 
οποίου η παροχή ελέγχεται από τον μετρητή ιξώδους, 
ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία και 
ρευστότητα για να ψεκαστεί και να αναμειχθεί με τον 
αέρα επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη καύση. Η ποσότητα 
του καυσίμου που δεν ψεκάζεται από τους καυστήρες 
επιστρέφει και κυκλοφορεί εκ νέου στο δίκτυο παρο-
χής μέσω της γραμμής επιστροφών.

Στο σχήμα 2.6 παρουσιάζεται τυπικό διάγραμμα 
εναλλακτικής παροχής υγροποιημένου φυσικού αερί-
ου ως καύσιμο για τη λειτουργία του λέβητα πλοίου. 
Σε αυτό, οι εξατμίσεις από τις δεξαμενές του φορτίου 
μέσω κατάλληλου δικτύου με συμπιεστές και προθερ-
μαντήρες, καθώς και επιστόμια και μετρητές της κα-
τανάλωσης, οδηγούνται στον καυστήρα του λέβητα 
για την καύση, την παραγωγή καυσαερίων και ατμού 
για τη χρήση στους ατμοστροβίλους. Παράλληλα με 
το δίκτυο του υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις 
δεξαμενές υπάρχει και δίκτυο για την παροχή καυσί-
μου ντίζελ, όμοιο με αυτό του σχήματος 2.5.

2.2 Πρόωση με ΜΕΚ

Για την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία της Κ/Μ 
σε πλοία με ΜΕΚ είναι απαραίτητη η παροχή καυσίμου, 
η ψύξη –για την απαγωγή της θερμότητας που ανα-
πτύσσεται με την καύση– και η λίπανση των τριβόμε-
νων μερών. Γι' αυτό και αναπτύσσονται αντίστοιχα συ-
στήματα για την κυκλοφορία και την επεξεργασία του 
καυσίμου, του νερού ψύξης και του λιπαντικού ελαίου. 

2.2.1 Σύστημα καυσίμου, πετρελαίου και διπλού 
καυσίμου 

Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις μηχανές 
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των πλοίων εξαρτώνται από την τεχνολογία που εφαρ-
μόζεται κατά την κατασκευή της μηχανής. Το καύσιμο 
εξαρτάται από τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου 
που εφαρμόζεται και μπορεί να είναι βαρύ ναυτιλιακό 
καύσιμο [HFO με διαφορετικό ποσοστό (%) σε θείο], 
ελαφρύ πετρελαϊκό κλάσμα όπως το ναυτιλιακό ντί-
ζελ (Marine Diesel Oil – MDO ή Marine Gas Oil – MGO), 

αλλά και υγροποιημένο φυσικό αέριο (Liquified Nat-
ural Gas – LNG), με ανάλογης τεχνολογίας μηχανές. 
Ανάλογα με τον τύπο του καυσίμου, αναπτύσσεται το 
κάθε σύστημα καυσίμου στο πλοίο, το οποίο αποτε-
λείται από το δίκτυο μεταφοράς, τις συσκευές και τα 
μηχανήματα που εξαρτώνται από τις απαιτήσεις επε-
ξεργασίας του. 

Σχ. 2.5 
 Τυπικό διάγραμμα παροχής του πετρελαίου στον λέβητα

Σχ. 2.6 
Τυπικό διάγραμμα παροχής υγροποιημένου φυσικού αερίου ως καύσιμο στον λέβητα
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Το σύστημα καυσίμου πετρελαίου (σχ. 2.7), αποτε-
λείται από:

1) Τις δεξαμενές αποθήκευσης (storage tanks), 
όπου παραλαμβάνεται και διατηρείται το καύσιμο. Για 
την ευκολία στη διαχείριση του καυσίμου που περιέχε-
ται στις δεξαμενές υπάρχει εγκατεστημένο δίκτυο που 
διαρρέεται με ατμό και έχει σκοπό την αύξηση του 
ιξώδους άρα και τη ρευστότητα του καυσίμου.  

2) Την αντλία μετάγγισης (transfer pump), η οποία 
χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου από τις 
δεξαμενές αποθήκευσης σε μικρότερες δεξαμενές κα-
θίζησης.

3) Τη δεξαμενή καθίζησης (settling tank), στην 
οποία πραγματοποιείται στο καύσιμο αρχικός διαχω-
ρισμός από ακαθαρσίες και νερό με την επίδραση της 
βαρύτητας και τη διαφορά της πυκνότητας μεταξύ 

του καυσίμου, του νερού που περιέχεται σε αυτό και 
των ακαθαρσιών που υπάρχουν στη μάζα του.

4) Την αντλία παροχής καυσίμου (feed pump), με 
την οποία παρέχεται καύσιμο στον προθερμαντήρα 
και τους φυγοκεντρικούς διαχωριστές.

5) Τους φυγοκεντρικούς διαχωριστές2 (centrifu-
gal separators), που χρησιμεύουν για τον περαιτέρω 
καθαρισμό του καυσίμου από νερό και ακαθαρσίες, 
που η φυσική διεργασία με καθίζηση θα απαιτούσε 
μεγάλο χρόνο παραμονής στη δεξαμενή για να απο-
μακρυνθούν, καθώς και κάποια στοιχεία που προ-
κύπτουν από τη διύλισή του και δεν μπορούν να δι-
αχωριστούν διαφορετικά. Οι διαχωριστές αυτοί είναι 
μηχανήματα που πραγματοποιούν τον καθαρισμό του 
πετρελαίου φυγοκεντρικά.

6) Τη δεξαμενή ημερήσιας κατανάλωσης βαρέος 
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Σχ.  2.7
 Τυπικό δίκτυο παροχής στην Κ/Μ και καθαρισμού του καυσίμου. Στα πλοία όπου είναι διαθέσιμο φυσικό αέριο (ή 
μελλοντικά και άλλοι τύπου αέριων καυσίμων), το σύστημα καυσίμου για το εναλλακτικό καύσιμο αποτελεί άλλο 

δίκτυο με διαφορετικές συσκευές και τρόπο διαχείρισης από τους συμβατικούς τύπους πετρελαίου

2 Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων, Α. Γλύκα και Ι. Δάγκινη, εκδ. Ίδρυμα Ευγενίδου, 2017, κεφ. 11, σελ. 224.
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πετρελαίου (service tank), το πετρέλαιο της οποίας, 
απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα στοιχεία, είναι έτοιμο 
για την κατανάλωση στη μηχανή.

7) Τη δεξαμενή ναυτιλιακού ντίζελ (MDO ή MGO), 
όπου από τα ελαφρύτερα αυτά καύσιμα απομακρύ-
νεται τυχόν υγρασία με φυσικό διαχωρισμό, αφού με 
βάση τις ιδιότητές τους μπορεί το νερό να διαχωριστεί.

8) Την αντλία παροχής (supply pump) καυσίμου 
στη μηχανή, που σκοπό έχει να παρέχει με πίεση το 
καύσιμο προς τη μηχανή [εναλλακτικά στο δίκτυο 
καυσίμου ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον ενισχυτική 
αντλία (booster pump)].

9) Τη δεξαμενή ανάμειξης (mixing tube), για την 
ομαλή ανάμειξη των καυσίμων όταν γίνεται μετάβαση 
από έναν τύπο καυσίμου σε κάποιον άλλο. Επίσης στη 
δεξαμενή ανάμειξης επιστρέφει και η περίσσεια καυ-
σίμου που δεν φτάνει στον θάλαμο της μηχανής για 
καύση. Η δεξαμενή αυτή λειτουργεί και ως απαερωτής 
(dearetor), απομακρύνοντας τον αέρα που τυχόν να ει-
σέλθει στο δίκτυο.

10) Τον προθερμαντήρα (heater), για να θερμαίνε-
ται με ατμό το καύσιμο, ώστε να επιτευχθεί η κατάλ-
ληλη ρευστότητα και να επιτευχθεί ο καλός ψεκασμός. 

11) Τον ρυθμιστή ιξώδους (viscosity meter), ο οποί-
ος είναι συσκευή ελέγχου του ιξώδους (ρευστότητα) 
του καυσίμου και ο οποίος ρυθμίζει την ποσότητα πα-
ροχής ατμού στον προθερμαντήρα. 

Κατά τη λειτουργία του πλοίου το καύσιμο παρέχε-
ται με τις αντλίες μετάγγισης στις δεξαμενές καθίζησης, 
ώστε να γίνει η επεξεργασία του, δηλαδή η απομά-
κρυνση του νερού και των ακαθαρσιών από τους φυ-
γοκεντρικούς διαχωριστές, και να είναι άμεσα διαθέσι-
μο στη δεξαμενή ημερήσιας κατανάλωσης.

Από τη δεξαμενή ημερήσιας κατανάλωσης το καύ-
σιμο αντλείται με τις αντλίες παροχής και μέσω μετρη-
τή της κατανάλωσης διατηρεί γεμάτη τη δεξαμενή 
ανάμειξης. Στη συνέχεια με τις ενισχυτικές αντλίες, 
μέσω προθερμαντήρα και τον έλεγχο από τον ρυθ-
μιστή ιξώδους, φτάνει την επιθυμητή θερμοκρασία  
και οδηγείται στις αντλίες υψηλής πίεσης. Οι αντλίες 
υψηλής πίεσης βρίσκονται πάνω στο σώμα της μηχα-
νής (όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο) και πα-
ρέχουν το καύσιμο για ψεκασμό στους καυστήρες. Σε 
διάφορα σημεία του δικτύου, όπως πριν από την αναρ-
ρόφηση των αντλιών και πριν την είσοδο στις αντλίες 
της μηχανής, υπάρχουν εγκαταστημένα φίλτρα για την 
κατακράτηση ξένων στοιχείων που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν βλάβη.

Σημειώνεται ότι όλα τα μηχανήματα και οι συσκευ-
ές του συστήματος καυσίμου είναι διπλά, διότι είναι 

απαραίτητο να διατηρείται η λειτουργικότητα του 
πλοίου σε περίπτωση βλάβης κάποιας αντλίας ή συ-
σκευής. Έτσι δίνεται η δυνατότητα επισκευής και ερ-
γασιών συντήρησης χωρίς να επηρεάζεται η λειτουρ-
γικότητα και η ασφάλεια του πλοίου.

Τοπική διάταξη του δικτύου παροχής φυσικού αε-
ρίου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο στις μηχανές 
πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου 
παρουσιάζεται στο σχήμα 2.8. Η δυνατότητα αυτή δί-
νεται εφόσον οι μηχανές έχουν τις κατάλληλες διατά-
ξεις για την παροχή του φυσικού αερίου στον θάλαμο 
καύσης. 

Το σύστημα παροχής του φυσικού αερίου καυσί-
μου αναπτύσσεται παράλληλα με αυτό του συμβατι-
κού, όπως προαναφέρθηκε. Τα δύο δίκτυα καταλήγουν 
στην μηχανή, όπου ανάλογα με το δίκτυο υγρού καυσί-
μου υπάρχουν εγκατεστημένοι κατάλληλοι καυστήρες 
ή βαλβίδες έγχυσης του αερίου καυσίμου πλέον των 
συμβατικών καυστήρων πετρελαίου. Η δυνατότητα 
καύσης των δύο καυσίμων από τις μηχανές, χαρακτη-
ρίζει τις μηχανές ως μηχανές διπλού καυσίμου. 

Το σύστημα παροχής του αέριου καυσίμου απο-
τελείται από:

1) Τον συμπιεστή (compressor) για την παροχή του 
αερίου από τις δεξαμενές προς το δίκτυο της μηχανής, 
μέσω του θαλάμου με τις βαλβίδες ελέγχου παροχής 
του αερίου. Στον συμπιεστή, ανάλογα με τον τύπο της 
μηχανής (ΥΠ ή ΧΠ της παροχής του αερίου), πραγμα-
τοποιείται επεξεργασία με σκοπό το αέριο να εισαχθεί 
στον κύλινδρο σε κατάλληλη πίεση και θερμοκρασία. 

2) Έναν συσσωρευτή (accumulator) με δυνατό-
τητα να αποθηκεύει όγκο αερίου που αντιστοιχεί 
περίπου 20 φορές στην ποσότητα αερίου, το οποίο 
εγχέεται όταν η μηχανή λειτουργεί με πλήρες φορτίο. 
Ο σκοπός του συσσωρευτή είναι η ελαχιστοποίηση 
οποιασδήποτε πτώσης στην πίεση κατά τη διάρκεια 
έγχυσης του αερίου σε λειτουργία με πλήρες φορτίο, 
διότι η πτώση της πίεσης θα έθετε σε κίνδυνο την 
ασφαλή λειτουργία της μηχανής.

3) Το επιστόμιο ελέγχου της ροής αερίου προς 
τους εγχυτήρες της μηχανής.

4) Το επιστόμιο για την απελευθέρωση του αερί-
ου προς τη μονάδα καύσης του αερίου (Gas Combus-
tion Unit – GCU) προς την ατμόσφαιρα, όταν αυτό δεν 
οδηγείται στη μηχανή, ενώ οι συνθήκες πίεσης δεν 
επιτρέπουν να επιστραφεί στις δεξαμενές αποθήκευ-
σης φορτίου.

5) Tο επιστόμιο εκτόνωσης της πίεσης του δικτύ-
ου. Για να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η παροχή 
του αερίου προς τη μηχανή, ο σωλήνας από τη μονά-
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δα ελέγχου παροχής είναι διπλού τοιχώματος, ώστε 
εξωτερικά του σωλήνα απ’ τον οποίο διέρχεται το 
αέριο, να υπάρχει ροή ατμοσφαιρικού αέρα. Ο αέρας 
αυτός ελέγχεται συνεχώς από διάταξη αισθητήρων 
ανίχνευσης τυχόν διαρροών. 

2.2.2 Σύστημα ψύξης 

Κατά τη λειτουργία των ΜΕΚ με την καύση του 
καυσίμου, μέρος της θερμότητας των καυσαερίων 
μεταδίδεται στο σώμα της μηχανής. Αυτή η θερμότη-
τα θα πρέπει να απαχθεί από τα μεταλλικά μέρη της 
μηχανής, διαφορετικά θα προκληθούν βλάβες από 
την ανεξέλεγκτη θερμική καταπόνηση των εξαρτη-
μάτων της. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η θερμική 
καταπόνηση στο σώμα της μηχανής, υπάρχουν δια-
μορφωμένοι οχετοί για την κυκλοφορία νερού ψύξης, 
που θα απομακρύνει την θερμότητα και η μηχανή θα 

λειτουργεί με ασφάλεια.
Το νερό ψύξης είναι επεξεργασμένο απεσταγμένο 

νερό, που κυκλοφορεί σε κλειστό δίκτυο και με κατάλ-
ληλες συνδέσεις στο σώμα της μηχανής κυκλοφορεί 
στους ειδικά διαμορφωμένους εσωτερικούς οχετούς 
της. Στη συνέχεια αυτό το νερό ψύχεται σε εναλλά-
κτες θερμότητας για να επιστρέψει ξανά στη μηχανή. 
Για να επιτευχθεί η ψύξη του επεξεργασμένου νερού 
στους εναλλάκτες θερμότητας (ψυγεία) χρησιμοποι-
είται ως ψυκτικό μέσο θάλασσα. Μια τυπική διάταξη 
συστήματος ψύξης σε πλοία με ΜΕΚ παρουσιάζεται 
στο σχήμα 2.9. Οι εναλλάκτες, καθώς και οι αντλίες 
του συστήματος ψύξης, είναι διπλοί για την ασφαλή 
λειτουργία του πλοίου, ενδεικτικά όμως στο σχήμα 
παρουσιάζεται ένα από κάθε είδος και είναι τα εξής: 

1) Η αντλία θαλάσσης (sea water pump) για την 
παροχή θάλασσας στον κεντρικό εναλλάκτη θερμότη-
τας-κεντρικό ψυγείο ή ψυγείο χαμηλής θερμοκρασίας 
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Σχ. 2.8
 Τυπική διάταξη παροχής σε μηχανή εξατμίσεων  

υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις δεξαμενές
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Σχ. 2.9
Τυπικό δίκτυο με αντλίες θαλάσσης και αντλίες κυκλοφορίας γλυκού νερού  

σε σύστημα κεντρικής ψύξης του δικτύου των ψυγείων του πλοίου 

(low temperature central cooler). Μετά τη διέλευση 
από το ψυγείο η θάλασσα απορρίπτεται εκτός πλοίου.

2) Ο κεντρικός εναλλάκτης θερμότητας–ψυγείο 
χαμηλής θερμοκρασίας (low temperature central 
cooler), όπου με θάλασσα ψύχεται το νερό που κυ-
κλοφορεί εξωτερικά των χιτωνίων της Κ/Μ και των 
ηλεκτρομηχανών, στο ψυγείο λαδιού και στα ψυγεία 
των βοηθητικών μηχανημάτων π.χ. οι αεροσυμπιε-
στές κ.ά.

3) Ο εναλλάκτης θερμότητας–ψυγείο υψηλής 
θερμοκρασίας (high temperature cooler), όπου ψύ-
χεται το νερό των χιτωνίων. Παράλληλα με αυτό το 
ψυγείο, με παράκαμψη με τρίοδο βαλβίδα, είναι ο 
αποστακτήρας παραγωγής νερού.

4) Η αντλία για την κυκλοφορία (jacket pump) 
του γλυκού νερού στο ψυγείο των χιτωνίων της Κ/Μ.

5) Η αντλία για την κυκλοφορία (low temperature 
circulation pump) του νερού στο δίκτυο ψύξης που 
αφορά στο ψυγείο αέρα, λιπαντικού ελαίου, ηλεκτρο-
μηχανών και τα ψυγεία των βοηθητικών μηχανημάτων.

2.2.3 Σύστημα λίπανσης

Η λίπανση αποτελεί απαραίτητη διεργασία κατά 
τη λειτουργία της Κ/Μ διότι:

1) Μειώνει τις τριβές μεταξύ των κινούμενων με-
ρών, όπως στους τριβείς έδρασης, στους σταυρούς 
(ζύγωμα), στους κυλίνδρους μεταξύ χιτωνίου και εμ-
βόλου κατά την παλινδρομική κίνηση. 

2) Αντιμετωπίζονται τα φορτία που αναπτύσσο-
νται μεταξύ των κινούμενων μερών κατά την λειτουρ-
γία τους.

3) Παρέχει ψύξη, καθώς διερχόμενο το λιπαντικό 

από τις επιφάνειες απομακρύνει τη θερμότητα που 
αναπτύσσεται μεταξύ κινούμενων μερών.

4) Αφαιρεί τυχόν υπολείμματα ή ακαθαρσίες.
Επομένως, στο μηχανοστάσιο ενός πλοίου για την 

παροχή του λιπαντικού στη μηχανή, αλλά και για τη 
διατήρηση των ιδιοτήτων του για μεγάλο χρονικό διά-
στημα, απαιτείται η ύπαρξη των ακόλουθων συστημά-
των: του συστήματος λίπανσης της Κ/Μ, του συστή-
ματος λίπανσης των κυλίνδρων και του συστήματος 
καθαρισμού του ελαίου (σχ. 2.10). Ειδικότερα:

1) Σε ένα τυπικό σύστημα λίπανσης της Κ/Μ, συ-
ναντώνται το δίκτυο με τις δύο αντλίες, εκ των οποίων 
η μία θα λειτουργεί και η άλλη θα είναι σε αναμονή.  
Οι αντλίες του ελαίου έχουν αναρρόφηση από την 
ελαιολεκάνη, όπου συγκεντρώνεται με αποστράγγι-
ση το λάδι μετά τη λίπανση των μερών της μηχανής. Η 
κατάθλιψη των αντλιών ελαίου προς τη μηχανή γίνεται 
με πίεση, μέσω του ψυγείου ελαίου, το οποίο αφαιρεί 
τη θερμότητα. Η παροχή στο ψυγείο του λαδιού για τη 
ρύθμιση της θερμοκρασίας γίνεται μέσω μιας βαλβί-
δας τριών κατευθύνσεων που ρυθμίζει πόσο λάδι θα 
περάσει από αυτό ή πόσο θα παρακάμψει το ψυγείο. 
Το λάδι στο ψυγείο ελαίου ψύχεται από το σύστημα 
κεντρικής ψύξης γλυκού νερού. Για την απομάκρυνση 
τυχόν μεταλλικών υπολειμμάτων και ακαθαρσιών που 
παρασύρονται, καθώς το λάδι κυκλοφορεί στο εσω-
τερικό της μηχανής, είναι εγκατεστημένα στο δίκτυο 
αυτόματης έκπλυσης μαγνητικά φίλτρα. Για τη λίπαν-
ση των σταυρών (ζύγωμα) ενδέχεται να απαιτείται η 
παροχή του ελαίου να γίνεται σε μεγαλύτερη πίεση, 
οπότε ενδέχεται να υπάρχουν εγκατεστημένες ενισχυ-
τικές αντλίες.  
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2) Το σύστημα λίπανσης των κυλίνδρων, ειδικά 
στις δίχρονες μηχανές, αποτελείται από ιδιαίτερο 
δίκτυο, διότι το λιπαντικό που χρησιμοποιείται έχει 
ιδιαίτερες ιδιότητες, ώστε να αντέχει στις τριβές, στις 
υψηλές θερμοκρασίες και στην πίεση που αναπτύσ-
σεται κατά την καύση. Αυτό το λάδι, το κυλινδρέλαιο, 
καίγεται μαζί με το καύσιμο, ενώ τα άκαυστα υπολείμ-
ματα που τυχόν προκύπτουν, απομακρύνονται με 
κατάλληλη διάταξη σε δεξαμενή κατακράτησης ακά-
θαρτων μειγμάτων για την αποτέφρωσή τους ή την 
απόδοσή τους σε σταθμούς καταλοίπων στα λιμάνια. 
Σημειώνεται ότι στις τετράχρονες μηχανές το λιπαντι-
κό που χρησιμοποιείται για την λίπανση των υπόλοι-
πων τμημάτων της μηχανής είναι αυτό που λιπαίνει 
και τους κυλίνδρους.

3) Το σύστημα καθαρισμού του ελαίου αφορά 
στο δίκτυο που αναπτύσσεται ανεξάρτητα από το 
σύστημα λίπανσης της Κ/Μ, και σε αυτό είναι εγκατε-
στημένοι οι φυγοκεντρικοί διαχωριστές του ελαίου, 
οι αντλίες για την παροχή του ελαίου, οι προθερμα-
ντήρες για τον αποδοτικό καθαρισμό του στους φυ-
γοκεντρικούς διαχωριστές και οι αντλίες μετάγγισής 
του για την πλήρωση της μηχανής με νέο λιπαντικό 
όταν απαιτείται. Ο φυγοκεντρικός καθαριστής του 
ελαίου αναρροφά λάδι από την ελαιολεκάνη και μετά 
τον καθαρισμό του λαδιού επιστρέφεται ξανά στην 
ελαιολεκάνη, διατηρώντας το καθαρό από υγρασία 
και μικρού μεγέθους ακαθαρσίες που δεν μπορεί να 
απομακρυνθούν με τη φίλτρανση. 
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Σχ. 2.10 
Το κύριο σύστημα λίπανσης της Κ/Μ, το σύστημα κυλινδρελαίου και το σύστημα καθαρισμού του ελαίου



3.1 Βοηθητικοί ατμολέβητες και εγκαταστάσεις 
ανοικτού κυκλώματος ατμού

Το νερό με τη μορφή ατμού έχει την ικανότητα να 
αποθηκεύει μεγάλη ποσότητα ενέργειας (λανθάνου-
σα θερμότητα). Με την ευκολία ελέγχου και απόδοσης 
της ενέργειας που μεταφέρει, ο ατμός αποτελεί ένα 
μέσο που χρησιμοποιείται εκτός από τη λειτουργία 
των ατμοστροβίλων και σε άλλες εφαρμογές, όπως:

1) Τη θέρμανση του φορτίου. 
2) Τη θέρμανση των καυσίμων με σκοπό την εύ-

κολη αποθήκευση, μετάγγιση και επεξεργασία τους. 
3) Τη θέρμανση σε χώρους ενδιαίτησης. 
4) Τη λειτουργία μηχανισμών πρόσδεσης και αγκυ-

ροβολίας όπως τα βαρούλκα. 
5) Την κίνηση αντλιών με ατμοκίνητους κινητήρες, 

αντί ηλεκτροκινητήρων, οι οποίες είναι εγκατεστημέ-
νες σε περιοχές όπου η ύπαρξη εύφλεκτων αερίων θα 
εγκυμονούσε κινδύνους.

Επομένως, οι λέβητες εκτός από την παραγωγή 
ατμού, με σκοπό την παροχή του σε προωστήρια συ-
στήματα (βλ. § 2.1), συναντώνται και ως βοηθητικές 
συσκευές (βοηθητικοί λέβητες) που παράγουν ατμό 
για βοηθητική ισχύ, με σκοπό τη λειτουργία ηλεκτρο-
γεννητριών,  βοηθητικών μηχανημάτων (π.χ. αντλίες) 
και σε βοηθητικές συσκευές (π.χ. προθερμαντήρες, 
στοιχεία προθέρμανσης φορτίου). 

Ανάλογα με τις λειτουργικές διεργασίες του συστή-
ματος ατμού και διαχείρισης του τροφοδοτικού νερού, 
τα κυκλώματα (ή συστήματα) διακρίνονται σε δύο κα-
τηγορίες, σε κλειστό και σε ανοικτό κύκλωμα ατμού 
ή διαφορετικά σε κλειστό και ανοικτό τροφοδοτικό 
σύστημα (closed ή open feed system αντίστοιχα).

Η διαφοροποίηση μεταξύ του κλειστού και του 
ανοικτού κυκλώματος έγκειται στην επικοινωνία με 
την ατμόσφαιρα, του τροφοδοτικού νερού κατά τη 
ροή του μέσα στα δίκτυα και τις εγκατεστημένες σε 
αυτά συσκευές. Έτσι:

1) Σε εγκαταστάσεις λεβήτων με υψηλή πίεση 
ατμού, όπου κανένα μέρος του συστήματος τροφοδο-
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Εξαγωγή ατμού

Εισαγωγή
νερού

Υδραυλοί

Εστία

Παροχή
καύσιμου
αέρα

Σχ. 3.1
Τυπική διαμόρφωση υδραυλωτού λέβητα

σίας δεν είναι ανοιχτό στην ατμόσφαιρα, αυτό αναφέ-
ρεται ως κλειστό κύκλωμα ή κλειστό σύστημα τροφο-
δοσίας, ενώ, 

2) σε ένα σύστημα που σχετίζεται με βοηθητικό 
λέβητα, όπως σε πλοίο με ΜΕΚ, όπου σε χαμηλή πίε-
ση ατμού η δεξαμενή απαερίωσης είναι ανοιχτή στην 
ατμόσφαιρα, τότε το σύστημα τροφοδοσίας αναφέρε-
ται ως ανοικτό κύκλωμα ή ανοικτό σύστημα τροφο-
δοσίας.

Οι βοηθητικοί λέβητες και στα ανοικτά κυκλώματα 
μπορεί να είναι υδραυλωτοί (water tube), φλογαυλω-
τοί (f ire tube) ή συνδυασμός των δύο τύπων, όπως συμ-
βαίνει στους σύνθετους λέβητες (composite boilers). 

Για την παραγωγή του ατμού στους υδραυλωτούς 
(σχ. 3.1) και τους φλογαυλωτούς (σχ. 3.2), παρέχεται 
καύσιμο από τον καυστήρα στην εστία και μαζί με τον 
αέρα δημιουργείται το μείγμα του οποίου η καύση θα 
παράξει τα καυσαέρια. Τα καυσαέρια, καθώς διαρρέ-
ουν τα στοιχεία του λέβητα, προσδίδουν τη θερμότητα 
στο νερό που είτε διέρχεται απ' τους αυλούς, είτε τους 
περιβάλλει αντίστοιχα, και μετατρέπεται στην αέρια 
κατάστασή του (ατμός). 
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 3
5

3

610

2 9

4

8
7

Εξαγωγή σεντινών στη θάλασσα
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Οι σύνθετοι λέβητες είναι αυτοί που συνδυάζουν 
σε μια συσκευή την τεχνολογία του φλωγαυλωτού και 
του υδραυλωτού λέβητα (σχ. 3.3). Η παραγωγή του 
ατμού στους σύνθετους λέβητες επιτυγχάνεται από 
τα καυσαέρια, όταν λειτουργεί η Κ/Μ, και σε μερικά 
πλοία και από καυσαέρια των ηλεκτρογεννητριών. 
Τα καυσαέρια διέρχονται από φλογαυλούς (στοι-
χεία ατμοπαραγωγής), οι οποίοι καταλαμβάνουν ένα 
τμήμα του λέβητα. Όταν δεν λειτουργεί η Κ/Μ ή δεν 
επαρκεί η θερμότητα των καυσαερίων, παράγονται 
καυσαέρια με την παροχή καυσίμου και αέρα σε εστία 
που καταλαμβάνει ένα άλλο τμήμα του λέβητα. Τα 
καυσαέρια αυτά περιβάλλουν υδραυλούς (στοιχεία 
ατμοπαραγωγής), όπου επιτυγχάνεται η ατμοποίηση 
του νερού. Και οι δύο τύποι στοιχείων ατμοπαραγω-
γής έχουν κοινό ατμοθάλαμο, στον οποίο συγκεντρώ-
νεται ο παραγόμενος ατμός για να οδηγηθεί εν συνε-
χεία στο δίκτυο. 

Ο τύπος του εγκατεστημένου βοηθητικού λέβητα 
είναι συνάρτηση των αναγκών σε παραγωγή ατμού 
που απαιτεί το κάθε πλοίο σύμφωνα με τον ατμοκίνη-
το εξοπλισμό του, το μέγεθος αλλά και τον τύπο του. 

Σε φορτηγά πλοία και σε Δ/Ξ που οι αντλίες φορ-
τίου δεν κινούνται από ατμοστροβίλους, άλλα από 
συστήματα όπως αυτά των αντλιών με υδραυλικούς 
κινητήρες ή αντλίες που κινούνται με ηλεκτροκινητή-
ρα, ο ατμός παράγεται από σύνθετου τύπου λέβητα ή 
από λέβητες μικρής πίεσης (περίπου 7 bar) φλογαυ-
λωτούς αλλά και υδραυλωτούς. 
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η θερμική ενέργεια των καυσαερίων που παράγονται 
από τις εμβολοφόρες μηχανές, υπάρχουν εγκατεστη-
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μένοι βοηθητικοί λέβητες εξοικονόμησης αυτής της 
θερμικής ενέργειας. Η ενέργεια αυτή των καυσαε-
ρίων χαρακτηρίζεται ως απόβλητη (ή απολεσθείσα) 
θερμική ενέργεια (waste exhaust heat energy), επει-
δή εάν δεν αξιοποιηθεί αποδοτικά, θα χαθεί στο πε-
ριβάλλον  

Οι βοηθητικοί αυτοί λέβητες είναι υδραυλωτοί, 
εγκατεστημένοι στον οχετό καυσαερίων. Τα καυσα-
έρια της Κ/Μ καθώς οδεύουν προς την ατμόσφαιρα, 
περιβάλλουν τους ειδικής διαμόρφωσης υδραυλούς, 
τους θερμαίνουν και ατμοποιούν το νερό που τους 
διαρρέει. Για τον λόγο αυτόν ονομάζονται λέβητες 
καυσαερίων - εξοικονομητές (exhaust gas boiler 
- economizers) (σχ. 3.4). Το νερό προς ατμοποίηση 
παρέχεται με συνεχή κυκλοφορία από φυγοκεντρική 
αντλία εγκατεστημένη σε κλειστό δίκτυο. Η αναρρό-
φηση του νερού από την αντλία πραγματοποιείται 
από τον λέβητα καυσίμου, για να σταλεί στους υδραυ-
λούς του λέβητα καυσαερίων, όπου εκεί θερμαίνεται, 
ατμοποιείται και επιστρέφει ως κορεσμένος ατμός 
στον ατμοθάλαμο του λέβητα καυσίμου και στη συνέ-
χεια στο δίκτυο προς χρήση.

− Διεργασίες και εγκατεστημένες συσκευές σε ανοι-
κτό κύκλωμα ατμού

Η λειτουργία όλων των λεβήτων, επομένως και των 
βοηθητικών, αποτελεί μια κυκλική διεργασία τεσσά-
ρων σταδίων, η οποία:  

1) Ξεκινά με την θέρμανση του νερού και τη μετα-
τροπή του σε ατμό υψηλής ενέργειας (δηλ. υψηλής 
πίεσης και θερμοκρασίας) από τον λέβητα. 

2) Ο ατμός μέσω του δικτύου παρέχεται σε συ-
σκευές όπως εναλλάκτες θερμότητας κ.ά., όπου χρη-
σιμοποιείται για τη θέρμανση ρευστών όπως του 
πετρελαίου, του ελαίου, αλλά και σε στοιχεία προθέρ-
μανσης σε δεξαμενές φορτίου πετρελαιοφόρων κ.λπ. 

3) Οι επιστροφές του ατμού, πλέον με χαμηλή 
ενέργεια, εξέρχονται από τις συσκευές και οδηγού-
νται στον συμπυκνωτή, όπου μετατρέπονται σε νερό. 

4) Το νερό συγκεντρώνεται στην τροφοδοτική 
δεξαμενή απαερίωσης, απ’ όπου αντλείται με την 
τροφοδοτική αντλία για να εισαχθεί στον λέβητα, να 
ατμοποιηθεί εκ νέου και εν συνεχεία η κυκλική διερ-
γασία επαναλαμβάνεται.

Τα τέσσερα αυτά στάδια της διεργασίας με τα εγκα-
τεστημένα στο κύκλωμα του ατμού συστήματα απει-
κονίζονται στο σχήμα 3.5. Πιο αναλυτικά, στο κύκλωμα 
υπάρχουν εγκαταστημένες, οι τροφοδοτικές αντλίες 
νερού του λέβητα, καθώς και ο λέβητας, το δίκτυο πα-

Σχ. 3.4
(α) Διάταξη λεβήτων εξοικονόμησης ενέργειας καυσαερίων 

από τις ΜΕΚ, και (β) εικόνα λέβητα εξοικονόμησης
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ροχής ατμού στις συσκευές, ο συμπυκνωτής των επι-
στροφών ατμού και το θερμοδοχείο. 

Οι τροφοδοτικές αντλίες, οι οποίες είναι φυγοκε-
ντρικές, παρέχουν το νερό στον λέβητα που ελέγχεται 
από αυτόματη διάταξη, ώστε να διατηρείται η στάθ-
μη του στην επιθυμητή τιμή. Από τον λέβητα μέσω 
του δικτύου ο παραγόμενος ατμός παρέχεται στα 
σύστηματα του πλοίου και οι επιστροφές του ατμού 
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οδηγούνται στον συμπυκνωτή. Στον συμπυκνωτή η 
μετατροπή των μη συμπυκνωμένων ατμών σε νερό 
επιτυγχάνεται με συνεχή κυκλοφορία θαλασσινού νε-
ρού. Το συμπύκνωμα που συγκεντρώνεται στο θερ-
μοδοχείο αποτελείται από:

1) Επιστροφές ατμού από συσκευές θέρμανσης 
πετρελαίου και ελαίου.

2) Επιστροφές που προέρχονται από το δίκτυο 
ατμού για τη θέρμανση του καυσίμου στις δεξαμενές 
καυσίμων για τις καταναλώσεις του πλοίου. 

3) Το δίκτυο θέρμανσης του φορτίου (στα πετρέ-
λαιοφόρα Δ/Ξ), όταν αυτό ανάλογα με το είδος του 
φορτίου απαιτείται.

Επειδή η ροή του ατμού τόσο μέσα από αυτά τα 
δίκτυα, όσο και στους προθερμαντήρες υπόκειται σε 
κίνδυνο μόλυνσης από πετρελαιοειδή, τα στοιχεία 
μόλυνσης εμφανίζονται στις επιστροφές. Για τον λόγο 
αυτόν το θερμοδοχείο διαιρείται σε στάδια. Στο πρώ-
το στάδιο πραγματοποιείται έλεγχος για την ύπαρξη 
πετρελαιοειδών που υποδεικνύουν ότι το νερό έχει 
μολυνθεί από διαρροή και εκτελούνται ενέργειες για 
την απομάκρυνσή τους μέσω κατάλληλης διάταξης. 
Στα επόμενα στάδια εκτελείται περαιτέρω επεξεργα-
σία του συμπυκνώματος που περιλαμβάνει τη φίλ-
τρανση και την απομάκρυνση τυχόν αέρα και διαλυ-

μένου οξυγόνου που θα προκαλούσε διάβρωση στον 
λέβητα. Έτσι το νερό στην αναρρόφηση της τροφο-
δοτικής αντλίας από το θερμοδοχείο είναι καθαρό 
από ανεπιθύμητες προσμείξεις και πλέον μπορεί να 
τροφοδοτηθεί στον λέβητα. 

Παράλληλα με το θερμοδοχείο υπάρχει η δεξαμε-
νή αποσταγμένου νερού για να συμπληρώνει το νερό 
που ενδέχεται να διαρρέει από το δικτύο ή των εξα-
τμίσεων που διαφεύγουν προς την ατμόσφαιρα κατά 
την απαερίωση του συμπυκνώματος. Σημειώνεται ότι 
η συμπύκνωση των επιστροφών του ατμού μπορεί 
να πραγματοποιείται σε χαμηλό κενό στο ψυγείο συ-
μπύκνωσης και η συγκέντρωση στο θερμοδοχείο να 
πραγματοποιείται με τη βαρύτητα, γι’ αυτό το θερμο-
δοχείο είναι εγκατεστημένο σε χαμηλότερο επίπεδο 
από τον συμπυκνωτή. 

3.2 Σύστημα υδροσυλλεκτών

Με τον όρο υδροσυλλέκτης (bilge) προσδιορίζεται 
το φρεάτιο συγκέντρωσης υγρών. Στη ναυτική ορολο-
γία χρησιμοποιείται με τον όρο υδροσυλλέκτης του 
πλοίου (bilge well) ή όπως κοινώς αναφέρεται χρησι-
μοποιώντας την λατινική λέξη σεντίνα (sentina), που 
προσδιορίζει το κατώτατο εσωτερικό τμήμα των υφά-
λων του. Η ίδια λέξη, σεντίνα (bilge), χρησιμοποιείται 

Συμπυκνωτής
επιστροφών

ατμού

Ατμολέβητας

Βοηθητική αντλία
τροφοδοτικού
νερού

Δεξαμενή
τροφοδοτικού

νερού

Θερμοδοχείο
ή Δ/Ξ

απαέρωσης
Σωλήνας

υπερχείλισης

Κύρια αντλία
τροφοδοτικού

νερού

Προθερμαντήρας
νερού

Ρυθμιστής
τροφοδοτικού

νερού

Δίκτυο ατμού
για τις

καταναλώσεις

Σχ. 3.5
Ανοικτό κύκλωμα ατμού βοηθητικής  

εγκατάστασης ατμολέβητα
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Σχ. 3.6
Τυπική διαμόρφωση  

υδροσυλλεκτών εκτός μηχανοστασίου

επίσης για να περιγράψει το νερό ή το μείγμα υγρών 
που συγκεντρώνεται σε αυτήν την περιοχή. Για την 
ακρίβεια αναφέρεται έτσι το νερό υδροσυλλεκτών 
(bilge water). Όταν χρησιμοποιείται ως πρόθεμα ο 
όρος σεντίνα, αναφέρεται με σκοπό να προσδιορι-
στούν συσκευές και μηχανήματα που χρησιμοποιού-
νται για την άντληση και την επεξεργασία των υγρών 
των υδροσυλλεκτών όπως διαχωριστής νερού σεντι-
νών (bilge water separator), αντλία σεντινών (bilge 
pump), φίλτρο σεντινών (bilge filter), συναγερμός 
σεντίνας (bilge alarm) κ.λπ.

 Οι υδροσυλλέκτες συναντώνται σε όλους τους τύ-
πους πλοίων και βρίσκονται:

1) Σε διάφορα σημεία στο κατώτερο τμήμα του 
εσωτερικού κύτους του πλοίου, όπως ο χώρος εγκα-
τάστασης του bow thruster και ο χώρος αποθήκευ-
σης της αλυσίδας, σε αμπάρια πλοίων χύδην φορτίου 
και πλοίων μεταφοράς Ε/Κ και στα Δ/Ξ, σε υδροσυλ-
λέκτες που υπάρχουν κάτω από την κατώτερη πλατ-
φόρμα στο αντλιοστάσιο. Στους υδροσυλλέκτες αυ-
τούς συγκεντρώνονται όλες οι διαρροές νερού και οι 
υγροποιήσεις των επιφανειών εσωτερικά του κύτους 
υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Επίσης συγκε-
ντρώνονται μικρές διαρροές που μπορεί να παρουσι-
αστούν από βλάβες στα μηχανήματα και στα δίκτυα 
που διέρχονται από τους χώρους αυτούς ή και νερά 
που παρουσιάζονται στα κύτη από τη χρήση του δι-
κτύου πυρκαγιάς. Για να είναι δυνατή η αποτελεσμα-
τικότητα του δικτύου, πρέπει να καλύπτει όλο το κα-
τώτερο μέρος του πλοίου σε όλο το μήκος του (εκτός 
από τις δεξαμενές ζυγοστάθμισης, οι οποίες συνδέο-
νται με το δίκτυο έρματος) (σχ. 3.6).

2) Στο μηχανοστάσιο, οι υδροσυλλέκτες βρίσκο-
νται στην περιοχή κάτω από τη χαμηλότερη πλατ-
φόρμα του, όπου υπάρχουν φρεάτια για τη συγκέ-
ντρωση του νερού, το οποίο δεν είναι ακριβώς νερό, 
αλλά μείγμα υγρών ουσιών [σχ. 3.7(α)].

Για την άντληση των υγρών από τους υδροσυλλέ-
κτες, υπάρχει το δίκτυο υδροσυλλεκτών (ή δίκτυο κυ-
τών), το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια 
του πλοίου. Ένα διακριτό δίκτυο αφορά στα υγρά από 
όλους τους υδροσυλλέκτες εκτός μηχανοστασίου και 
ένα άλλο στο μηχανοστάσιο. Οι ουσίες που διακινού-
νται στο δίκτυο, απορρίπτονται εκτός πλοίου όταν εί-
ναι καθαρό νερό, ενώ όταν δεν είναι, όπως συμβαίνει 
με αυτά στους χώρους του μηχανοστασίου, μεταφέ-
ρονται σε δεξαμενές συγκέντρωσης για να υποστούν 
περαιτέρω επεξεργασία. Η επεξεργασία σκοπό έχει να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις 

ΜηχανοστάσιοΑναρροφήσεις δικτύου
υδροσυλλεκτών

ΔΣ (MARPOL 73/78) και τους τοπικούς κανονισμούς, 
με βασικότερο την περιεκτικότητα του νερού σε πε-
τρελαιοειδή που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15ppm 
για να απορριφθεί στη θάλασσα. Διαφορετικά τα υγρά 
αυτά κρατούνται στο πλοίο έως ότου αποδοθούν σε 
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίων στην 
ξηρά.  

Το δίκτυο απάντλησης υδροσυλλεκτών για όλα τα 
πλοία περιλαμβάνει ικανή εγκατάσταση αντλιών και 
σωληνώσεων με διάταξη και μέσα άντλησης, ώστε 
οποιαδήποτε ποσότητα νερού σε οποιοδήποτε διαμέ-
ρισμα του πλοίου ή μέσα σε στεγανό τμήμα διαμερί-
σματος, να μπορεί να αντλείται από μία τουλάχιστον 
αναρρόφηση ανάλογα με τη διαγωγή του πλοίου και 
με πλευρική κλίση όχι μεγαλύτερη των 5ο. Γενικά, απαι-
τούνται δύο πλευρικές αναρροφήσεις, εκτός από στε-
νούς και μικρούς χώρους, όπου από μια αναρρόφηση 
μπορεί να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική άντληση 
των υγρών στις συνθήκες που αναφέρθηκαν. 

− Υδροσυλλέκτες μηχανοστασίου

Ως υδροσυλλέκτες μηχανοστασίου σε πλοία με-
γάλης χωρητικότητας χαρακτηρίζεται γενικά ο χώρος 
κάτω από την κατώτερη πλατφόρμα του μηχανοστα-
σίου. Όμως, με σκοπό να πληρούνται οι προϋποθέσεις 
συγκέντρωσης και απάντλησης των υγρών ανεξάρ-
τητα από τη διαγωγή του πλοίου, δεξιά και αριστερά 
στην πρωραία πλευρά του μηχανοστασίου κοντά στα 
πλευρικά τοιχώματά του, καθώς και στην πρυμναία 
πλευρά του μηχανοστασίου κάτω από τον σφόνδυ-
λο, διαμορφώνονται φρεάτια μεγαλύτερου βάθους, 
όπου τα υγρά των σεντινών μπορούν να αντληθούν 
από σωλήνες βυθισμένους σε αυτά [σχ. 3.7(α)]. Σε μι-
κρότερα πλοία οι σεντίνες συνήθως αποτελούν ενιαίο 
χώρο με βαθύτερο σημείο συγκέντρωσης την περιο-
χή κατά μήκος της τρόπιδας [σχ. 3.7(β)].
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Αυτά τα υγρά που συγκεντρώνονται στα φρεάτια 
των σεντινών, αντλούνται μέσω δικτύου με εγκατε-
στημένα φίλτρα και πολλαπλές συνδέσεις, ώστε να 
επιτυγχάνεται η αναρρόφηση και η κατάθλιψη από τις 
διάφορες δεξαμενές (σχ. 3.8), για να μεταφερθούν σε 
άλλες δεξαμενές συγκέντρωσης και επεξεργασίας. Από 
αυτές τις δεξαμενές συγκέντρωσης με την αντλία και 
μέσω του διαχωριστή ελαίου νερού (oily water sepa-

rator ή bilge water separator), όταν η περιεκτικότητα 
είναι κάτω από 15ppm, απορρίπτονται στη θάλασσα, 
διαφορετικά παραμένουν στο πλοίο για περαιτέρω 
επεξεργασία ή απόδοση σε εγκαταστάσεις υποδοχής 
καταλοίπων στην ξηρά. Η αντλία σεντινών μπορεί να 
κάνει απορρίψεις του καθαρού νερού μέσω του διαχω-
ριστή απευθείας εκτός πλοίου.

Οι δεξαμενές συγκέντρωσης των διάφoρων υγρών 

2η πλατφόρμα μηχανοστασίου

Μηχανοστάσιο

Χώρος σεντινών μηχανοστασίου

3η πλατφόρμα μηχανοστασίου

(α)

(β)

Σχ. 3.7 
(α) Τυπική διάταξη υδροσυλλεκτών-σεντινών πλοίου και  (β) τυπική διάταξη αντλίας  
και περιοχής συγκέντρωσης σεντινών στο κατώτερο σημείο στο εσωτερικό σκάφους 

   Αντλία
σεντινών

Φίλτρο
σεντινών

Εξαγωγή
καθαρού
νερού στη
θάλασσα

Χώρος
συγκέντρωσης
σεντινών
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Σχ. 3.8 
Τυπικό διάγραμμα δικτύου σεντινών μηχανοστασίου
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Εξαγωγή σεντινών στη θάλασσα

1.  Δεξαμενή πετρελαιοειδών καταλοίπων
2. Διαχωριστής ελαίου-νερού
3. Αριστερό φρεάτιο σεντινών
4. Δεξί φρεάτιο σεντινών
5. Πρυμναίο φρεάτιο σεντινών

6. Φίλτρα
7. Δεξαμενή συγκέντρωσης σεντινών
8. Δεξαμενή εξάτμισης σεντινών
9. Δεξαμενή αποστράγγισης ψυγείου αέρα
10. Μηχανοστάσιο 

1

1. Δεξαμενή πετρελαιοειδών καταλοίπων
2. Διαχωριστής ελαίου-νερού
3. Αριστερό φρεάτιο σεντινών
4. Δεξί φρεάτιο σεντινών
5. Πρυμναίο φρεάτιο σεντινών
6. Φίλτρα
7. Δεξαμενή συγκέντρωσης σεντινών
8. Δεξαμενή εξάτμισης σεντινών
9. Δεξαμενή αποστράγγισης ψυγείου αέρα
10. Μηχανοστάσιο 

που σχετίζονται με σεντίνες, είναι:
1) Η κύρια δεξαμενή συγκέντρωσης σεντινών 

(bilge holding tank), στην οποία μεταφέρονται και 
αποθηκεύονται οι σεντίνες από το φρεάτιο υδροσυλ-
λεκτών, προκειμένου να απορριφθούν στη θάλασσα 
μέσω διαχωριστή ελαίου-νερού ή για να παραδοθούν 
στην ξηρά.

2) Η δεξαμενή καθίζησης διαχωρισμού σεντινών 
(bilge primary tank), στην οποία μεταφέρονται οι σε-
ντίνες ώστε να διαχωριστεί το λάδι με τη βαρύτητα και 
οποιοδήποτε στρώμα λαδιού σχηματίζεται στην επι-
φάνεια να αφαιρεθεί.

3) Η δεξαμενή εξάτμισης σεντινών (bilge evapo-
ration tank), η οποία διατίθεται από κάποια πλοία με 
σκοπό να μεταφερθούν σε αυτήν οι σεντίνες και να 
εξατμιστεί το νερό με θέρμανση από ατμό που διέρ-
χεται σε στοιχείο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της 
δεξαμενής.

4) Η δεξαμενή αποστράγγισης ψυγείου αέρα (air 
cooler drain tank). Σε αυτήν συγκεντρώνεται-απο-
στραγγίζεται όλη η υγρασία από τα ψυγεία του καυσι-
γόνου αέρα της Κ/Μ και των ηλεκτρομηχανών. Επειδή 
αυτό το νερό ενδέχεται να περιέχει μικρή ποσότητα  
από λιπαντικό, η απόρριψή του στη θάλασσα πραγμα-
τοποιείται μέσω του διαχωριστή ελαίου νερού ή οδη-
γείται στη δεξαμενή εξάτμισης.

Στην περίπτωση αντιμετώπισης κατάστασης έκτα-
κτης ανάγκης λόγω μεγάλης διαρροής στους χώρους 
του μηχανοστασίου θαλασσινού νερού από το δίκτυο 
της θάλασσας είτε από άλλη πηγή, όπως από το σημείο 

Επιστόμιο αναρρόφησης
δικτύου από θάλασσα Σωσίβιος

κρουνός

Προς 
αναρροφήσεις
αντλιών 
θαλάσσης

Θάλασσα

Σχ. 3.9 
Εγκατάσταση σωσίβιου κρουνού

στεγανοποίησης του σφονδύλου, παρέχεται η δυνατό-
τητα χρήσης μίας ηλεκτροκίνητης αντλίας πυρόσβε-
σης στο μηχανοστάσιο, η οποία αναρροφά υγρά από 
το δίκτυο υδροσυλλεκτών για να αντιμετωπιστεί ο κίν-
δυνος κατάκλυσης του μηχανοστασίου από θάλασσα. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι από τις σεντίνες 
δίνεται επιπλέον η δυνατότητα να αντληθούν τα νερά 
με την αντλία θαλάσσης, η οποία έχει μεγάλη παροχή 
εφόσον παρέχει το νερό ψύξης σε όλα τα δίκτυα του 
πλοίου. Η αναρρόφηση από τις σεντίνες πραγματο-
ποιείται χωρίς την παρεμβολή φίλτρων, και είναι ενέρ-
γεια που μπορεί να γίνει μόνο σε απόλυτη ανάγκη 
μέσω του σωσίβιου κρουνού, το οποίο είναι επιστό-
μιο που βρίσκεται εγκατεστημένο στο δίκτυο της θά-
λασσας (σχ. 3.9). 
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3.3 Ηλεκτρογεννήτριες

Ως ηλεκτρικό ρεύμα ορίζεται η προσανατολισμέ-
νη κίνηση ηλεκτρικών φορτίων ή φορέων ηλεκτρικού 
φορτίου κατά μήκος ενός ηλεκτροφόρου αγωγού. 
Γενικά σε έναν αγωγό είναι δυνατό να δημιουργηθεί 
προσανατολισμένη κίνηση, δηλαδή κίνηση προς μια 
συγκεκριμένη κατεύθυνση φορτισμένων σωματιδίων, 
τα οποία είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που υπάρχουν 
στο υλικό από το οποίο αποτελείται, και όταν κινού-
νται λέμε ότι ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει τον αγωγό. 

Το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρει ενέργεια, και αυτή 
είναι η ηλεκτρική ενέργεια, η οποία αναφέρεται στην 
κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων. Η κίνηση αυτή 
προκαλείται από την ύπαρξη διαφοράς δυναμικού 
στα άκρα του αγωγού. Όταν γίνεται χρήση του ηλε-
κτρισμού, η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε άλλη 
μορφή ενέργειας, όπως σε κινητική ενέργεια όταν λει-
τουργεί ένας ηλεκτροκινητήρας ή σε φως όταν ανά-
ψει ένας λαμπτήρας. Ο ρυθμός μεταβολής της ενέρ-
γειας (ηλεκτρικής στην περίπτωση αυτή) ως προς τον 
χρόνο, ονομάζεται ισχύς και έχει ως μονάδα μέτρη-
σης στο Διεθνές Σύστημα (SI) τo Watt.

Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί σημαντική μορ-
φή ενέργειας για τη λειτουργία του πλοίου. Χωρίς 
ηλεκτρισμό, τα πλοία δεν θα μπορούσαν να λειτουρ-
γήσουν κανένα από τα μηχανήματά τους, με αποτέλε-
σμα να αδυνατούν να εκτελέσουν τον βασικό σκοπό 
ναυπήγησής τους, δηλαδή να ταξιδεύουν μεταφέρο-
ντας ανθρώπους και αγαθά.

Βέβαια η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας ποικίλ-
λει ανάλογα με τον τύπο του πλοίου και τις καθημερι-
νές λειτουργικές ανάγκες του, δηλαδή εάν βρίσκεται 
εν πλω ή εν όρμω (στο λιμάνι). 

Για την κάλυψη της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, χρησιμοποιούνται οι ηλεκτρογεννήτριες ή απλά 
γεννήτριες (generators), οι οποίες μπορεί να είναι δύο 
ή περισσότερες κύριες γεννήτριες για την παραγωγή 
της ηλεκτρικής ενέργειας όταν το πλοίο βρίσκεται σε 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ενώ για τη διατήρη-
ση της ασφάλειας σε κάθε πλοίο υπάρχει εγκαταστη-
μένη μία ηλεκτρογεννήτρια έκτακτης ανάγκης, καθώς 
και μία συστοιχία μπαταριών, επίσης έκτακτης ανά-
γκης (σχ. 3.10). 

Η ονομαστική ισχύς για κάθε μία από τις κύριες 
γεννήτριες συνήθως κυμαίνεται από 250 kW έως 2 
MW στα 440 V και συχνότητα 60 Hz  εναλλασσόμενο 
ρεύμα (Ε/Ρ) (Alternating Current – AC). Σε εγκαταστά-
σεις ηλεκτρικής πρόωσης, η ισχύς των ηλεκτρογεν-
νητριών είναι αισθητά μεγαλύτερη. Επίσης, είναι δι-
αθέσιμες και γεννήτριες παραγωγής ισχύος 380 V και 
συχνότητας 50 Hz Ε/Ρ. Συνήθως στα πλοία η συχνότη-
τα είναι 60 Hz, και υιοθετείται ως τυπική πρακτική διό-
τι βοηθά οι κινητήρες να λειτουργούν με υψηλότερη 
ταχύτητα ακόμα και αν είναι μικρότερου μεγέθους. 

Η κίνηση των γεννητριών επιτυγχάνεται από κι-
νητήρες ντίζελ, ατμοστροβίλους, αεριοστρόβιλους ή 
από την άτρακτο της έλικας. Το κινητήριο μηχάνημα 
και η γεννήτρια αποτελούν το ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος (Η/Ζ), με το είδος του κινητήριου μηχανήμα-
τος να ταξινομεί τα Η/Ζ σε:

1) Γεννήτρια ντίζελ (Diesel Generator – D/G), όταν 
κινείται από κινητήρα ΜΕΚ.

2) Γεννήτρια με ατμοστρόβιλο (Steam Turbine 
Generator – STG), όταν κινείται από ατμοστρόβιλο.

3) Γεννήτρια με αεριοστρόβιλο (Gas Turbine Gen-
erator – GTG), όταν κινείται από αεριοστρόβιλο.

4) Γεννήτρια συνδεδεμένη στον άξονα της Κ/Μ 
πρόωσης, η οποία λαμβάνει μηχανική ισχύ από την 
Κ/Μ (Shaft Generator – S/T). Το κινητήριο μηχάνημα 
που χρησιμοποιείται για τη γεννήτρια εξαρτάται από 
το διαθέσιμο καύσιμο, την τεχνολογία και τις απαιτή-
σεις ισχύος του πλοίου. Καθώς προκύπτει η ζήτηση για 
αυξημένες απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. για 
εξειδικευμένα πλοία ανοικτής θαλάσσης και κρουαζιε- 
ρόπλοια), οι γεννήτριες παράγουν υψηλή τάση (high 
voltage)1, η οποία συνήθως είναι στα 6,6 kV, 60 Hz, ενώ 
μπορεί να συναντώνται και τάσεις 3,3 kV και 11 kV.

3.3.1 Μέρη και λειτουργία γεννητριών 

Οι γεννήτριες είναι μηχανές που η λειτουργία τους 
για την παραγωγή ρεύματος βασίζεται στους νόμους 
της ηλεκτροφυσικής και ιδιαίτερα του φαινομένου 
της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Ηλεκτρομαγνη-
τική επαγωγή ονομάζεται η εμφάνιση ηλεκτρισμού 
εξαιτίας μαγνητικού πεδίου. Συγκεκριμένα ονομάζε-
ται το φαινόμενο της ανάπτυξης διαφοράς δυναμι-

1  Η Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (Institute of Electrical and Electronics Engineers − IEEE) ορίζει ως Υψηλή Τάση στα πλοία την 
άνω των 1000 Volt για Ε/Ρ και τουλάχιστον 1200 Volt για Σ/Ρ. Στην ξηρά η κλίμακα είναι διαφορετική, με αυτή που χαρακτηρίζεται 
ως Υψηλή Τάση στα πλοία να αφορά τη Μέση Τάση.
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Σταθμός
πυρόσβεσης

Χώρος Η/Γ
εκτάκτου
ανάγκης

Ατμολέβητας

Ηλεκτρο-
γεννήτριες

Ατμολέβητας

123

4

Σχ. 3.10
(α) Εγκατεστημένες ηλεκτρογεννήτριες, (β) διάταξη ηλεκτρο-
γεννητριών και χώρος ηλεκτρογεννήτριας εκτάκτου ανάγκης 

και (γ) ηλεκτρογεννήτριες στο μηχανοστάσιο του πλοίου 
1. Νο1 Η/Ζ , 2. Νο2 Η/Ζ, 3. Νο3 Η/Ζ, 4. Κύρια μηχανή
[πηγές: (α) www.marigraph.com, (γ) marine insight]

1

2

3
4

5
6

7
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9
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1. Κύρια μηχανή (Κ/Μ)
2. Στροβιλοσυμπιεστές
3. Άτρακτος
4. Χοάνη ατράκτου
5. MΕΚ

6. Γεννήτρια
7. Σωσίβια λέμβος
8. Μηχανισμοί πρόσδεσης (βίντσια)
9. Μηχανισμός πηδαλίου
10. Πηδάλιο

(α)

(γ)

(β)

κού (ηλεκτρική τάση) στα άκρα ενός αγωγού, η οποία 
λαμβάνει χώρα όταν μεταβάλλεται η μαγνητική ροή 
που διέρχεται από την επιφάνεια την οποία ορίζει 
ένας αγωγός, προκαλώντας διαταραχή του ηλεκτρι-
κού πεδίου, κίνηση των ηλεκτρονίων και παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δημιουργία ηλεκτρικού 
ρεύματος, σύμφωνα με το φαινόμενο της επαγωγής, 
αν ένας μαγνήτης κινηθεί κοντά σε έναν αγωγό (ή 
περιέλιξη), στον αγωγό θα δημιουργηθεί ηλεκτρικό 

ρεύμα ή και το αντίθετο· αν ένας αγωγός κινηθεί σε 
σχέση με έναν μαγνήτη, στον αγωγό θα δημιουργηθεί 
ηλεκτρικό ρεύμα. Το ρεύμα αυτό θα εμφανιστεί ως δι-
αφορά δυναμικού, η οποία θα μεταβάλλεται ανάλο-
γα με τον πόλο του μαγνήτη που θα βρίσκεται κάθε 
φορά κοντά στον αγωγό. 

Στο σχήμα 3.11(α) παρουσιάζεται το μαγνητικό 
πεδίο που δημιουργείται από έναν μαγνήτη. Ο μαγνή-
της καθώς στρέφεται περνώντας ο βόρειος πόλος του 
κοντά από τη σταθερή περιέλιξη την «κόβει» παράγο-
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ντας μία ποσότητα ρεύματος. Η ποσότητα του ρεύμα-
τος που εξαρτάται από την ισχύ του μαγνητικού πεδί-
ου που σε αυτήν τη θέση του μαγνήτη έχει τη μέγιστη 
τιμή [σχ. 3.11(δ)]. 

Στη συνέχεια, καθώς το μαγνητικό πεδίο περιστρέ-
φεται και ο βόρειος πόλος αρχίζει να απομακρύνεται 
από την περιέλιξη, το ρεύμα μειώνεται καθώς μειώ-
νεται η ισχύς του πεδίου που «κόβει» την περιέλιξη. 
Όταν κανένας από τους πόλους δεν είναι κοντά στην 
περιέλιξη [σχ. 3.11(β)], το ρεύμα που διαπερνά την πε-
ριέλιξη είναι μηδέν. 

Καθώς ο μαγνήτης, άρα και το μαγνητικό πεδίο 
αντίστοιχα, συνεχίζει να περιστρέφεται, ο νότιος πό-
λος κινείται προς την περιέλιξη και ρεύμα αρχίζει πάλι 
να ρέει στην περιέλιξη, αλλά προς την αντίθετη κα-
τεύθυνση σχήμα 3.11(γ). Όταν ο νότιος πόλος βρίσκε-
ται απέναντι από την περιέλιξη, το ρεύμα έχει και πάλι 
τη μέγιστη τιμή και μειώνεται καθώς το μαγνητικό πε-
δίο απομακρύνεται με την περιστροφή του μαγνήτη. 

Αντίστοιχα, αυτός ο τρόπος παραγωγής ρεύματος 
είναι και η αρχή λειτουργίας των γεννητριών AC, οι 
οποίες συναντώνται στα πλοία. Οι γεννήτριες αποτε-
λούνται από τα εξής δύο βασικά μέρη:

1) Το κινητό μέρος που λέγεται δρομέας ή ρότο-
ρας (rotor), στον οποίο υπάρχουν μαγνήτες (μόνιμοι 
ή ηλεκτρομαγνήτες) για τη δημιουργία του περιστρε-
φόμενου μαγνητικού πεδίου, και 

2) το ακίνητο μέρος της που λέγεται στάτορας 
(stator), στον οποίο υπάρχουν πηνία όπου παράγεται 
το ηλεκτρικό ρεύμα.

Λαμβάνοντας υπόψη το φαινόμενο της επαγωγής 
και τα μέρη από τα οποία αποτελείται η γεννήτρια, η 
λειτουργία μιας γεννήτριας Ε/Ρ πραγματοποιείται ως 
εξής: τα ζεύγη ηλεκτρομαγνητικών πόλων (που απο-
τελούν τον ρότορα, ο οποίος κινείται από τον κύριο 
μηχανισμό κίνησης) δημιουργούν ένα ηλεκτρομα-
γνητικό πεδίο που περιστρέφεται με τις στροφές του 
κινητήριου μηχανήματος και επιδρά στα σταθερά 
πηνία (του  στάτορα) που βρίσκονται εγκατεστημένα 
γύρω από τον ρότορα. Η κίνηση αυτή του μαγνητι-
κού πεδίου σε σχέση με τα τυλίγματα των πηνίων του 
στάτορα, προκαλούν τη δημιουργία του ηλεκτρικού 
ρεύματος με επαγωγή, που εμφανίζεται ως τάση στα 
άκρα των αγωγών από τους οποίους αποτελούνται τα 
πηνία του στάτορα.

Μια γεννήτρια AC έχει τρεις ομάδες (σετ) πηνίων, 
που ονομάζονται περιελίξεις φάσης και βρίσκονται 
σε διαμορφωμένες σχισμές στον στάτορα (σχ. 3.12). 
Τα πηνία αυτά περιβάλλουν τους περιστρεφόμενους 
μαγνητικούς πόλους του ρότορα. H ηλεκτρεγερτική 
δύναμη που προκαλείται σε κάθε φάση είναι 120ο σε 
σχέση με τις άλλες δύο φάσεις. Οι τριφασικές περιελί-
ξεις φέρουν την ετικέτα U-V-W με χρωματική κωδικο-
ποίηση κόκκινου, κίτρινου και λευκού, που χρησιμο-
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(α)

Μαγνητικό πεδίο

Ν Β Περιέλιξη
Περιστρεφόμενος μαγνήτης

(γ)

Μαγνητικό πεδίο

ΝΒ Περιέλιξη

(δ)

+

0

–

Μέγιστη θετική
τιμή ρεύματος

Χρόνος

Μέγιστη αρνητική
         τιμή ρεύματος

Σχ. 3.11
Δημιουργία Ε/Ρ με την επίδραση μαγνητικού πεδίου σε τύλιγμα πηνίου
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ποιείται στους ακροδέκτες και τις ράβδους σύνδεσης 
και μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Τα άλλα άκρα 
των περιελίξεων φάσης συνδέονται με εξερχόμενους 
αγωγούς που ονομάζονται γραμμές και κωδικοποι-
ούνται ως L1, L2 και L3.

Οι γεννήτριες ανάλογα με το ρεύμα που παράγουν 
μπορεί να είναι γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύμα-
τος ή γεννήτριες συνεχούς ρεύματος.

Οι εναλλασσόμενου ρεύματος γεννήτριες δίνουν 
ρεύμα του οποίου η φορά αλλάζει συνεχώς όπως πε-
ριγράφηκε. Μάλιστα το πόσο γρήγορα αντιστρέφεται 
η φορά του ρεύματος, καθορίζεται από την ταχύτητα 
περιστροφής του ρότορα.

Οι συνεχούς ρεύματος (Σ/Ρ) (Direct Current – D.C.) 
γεννήτριες κατασκευαστικά αποτελούνται επίσης από 
ρότορα και στάτορα, με τη διαφορά ότι διαθέτουν 
έναν μηχανισμό, τον μεταλλάκτη, ο οποίος αναγκάζει 
το ρεύμα που παράγεται να ρέει συνεχώς προς την 
ίδια κατεύθυνση. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος δεν 
χρησιμοποιούνται πλέον σε πλοία. 

3.3.2 Εγκατάσταση γεννητριών στα πλοία

Σε κάθε πλοίο, για να διατηρηθεί η ετοιμότητα 
και η αξιοπιστία του, καθώς και για να μπορούν να 
γίνουν οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, 
υπάρχουν εγκαταστημένες δύο ή και περισσότερες 
ηλεκτρογεννήτριες (Η/Ζ). Στα μεγάλα εμπορικά πλοία 
συνήθως υπάρχουν τρεις κύριες ηλεκτρογεννήτριες 
(σχ. 3.10), με ισοδύναμη ισχύ, ενώ κάθε μία μπορεί να 
αντιμετωπίσει τα ηλεκτρικά φορτία που απαιτούνται 
από τα μηχανήματα και τις συσκευές, περιλαμβανο-
μένου του εξοπλισμού γέφυρας, των φώτων πλοή-
γησης, του εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνίας κ.λπ. όταν 
το πλοίο ταξιδεύει. Όταν όμως είναι απαραίτητο να 
υπάρχει άμεσα διαθέσιμη περισσότερη ισχύς, όπως 
όταν το πλοίο βρίσκεται σε κατάσταση φορτοεκφόρ-
τωσης ή ταξιδεύει σε διαύλους ή προσεγγίζει λιμάνια, 
λειτουργούν δύο γεννήτριες και η τρίτη παραμένει σε 
εφεδρεία για τυχόν αιφνίδια διακοπή της λειτουργίας 
κάποιας από τις άλλες δύο.  

Όταν λειτουργούν δύο ή ακόμα και περισσότερες 
ηλεκτρογεννήτριες, λειτουργούν παράλληλα (ή σύγ-
χρονα). Τα πλεονεκτήματα της παράλληλης λειτουρ-
γίας είναι ότι: 

1) Αυξάνεται η ισχύς του δικτύου. 
2) Υπάρχει η δυνατότητα μία γεννήτρια να δουλέ-

ψει ως εφεδρική. 
3) Υπάρχει η δυνατότητα διακοπής λειτουργίας 

Ν Β

ΙL

VLVPH

Ένταση

Τάση
μεταξύ
δύο
φάσεων

Περιέλιξη-πηνίο στάτορα

Σχ. 3.12 
Σχηματική παράσταση ρότορα με μαγνήτη και στάτη με 

πηνία για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

μίας γεννήτριας, χωρίς να διακοπεί η ισχύς που απο-
δίδεται στο πλοίο. 

Για να είναι δυνατή η παράλληλη λειτουργία όλων 
των γεννητριών Ε/Ρ του πλοίου, πρέπει:

1) Οι τάσεις των δύο γεννητριών να είναι ίσες. Αυτό 
επιτυγχάνεται με τον ροοστάτη διέγερσης.

2) Οι συχνότητες των δύο γεννητριών να είναι ίσες. 
3) Οι τάσεις και των δύο γεννητριών να είναι σε 

φάση, μία προς μία. 
4) Οι τάσεις και των δύο γεννητριών να έχουν την 

ίδια διαδοχή φάσεων. 
Το ρεύμα που παράγεται από τις γεννήτριες παρέ-

χεται στον κύριο πίνακα διανομής της ισχύος, ο οποί-
ος είναι ο κόμβος διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος 
του πλοίου που παίρνει την ισχύ από τη γεννήτρια και 
τη διανέμει στις καταναλώσεις σε όλο το πλοίο (σχ. 
3.13). Ο πίνακας αυτός βρίσκεται στον θάλαμο ελέγ-
χου μηχανοστασίου (ΘΕΜ) και ενώ αντιμετωπίζεται 
ως ενιαίος, ουσιαστικά είναι ένα σύνολο από άλλους 
μικρότερους πίνακες, στους οποίους είναι εγκατεστη-
μένα όλα τα απαραίτητα όργανα και συσκευές για τον 
έλεγχο των γεννητριών. 

Κάθε γεννήτρια έχει τον δικό της πίνακα ελέγχου. 
Ένας από τους πίνακες των γεννητριών περιλαμβάνει 
τα όργανα ένδειξης λειτουργίας των υπόλοιπων γεν-
νητριών και έτσι χρησιμοποιείται ως κέντρο ελέγχου, 
της ηλεκτρικής διανομής του πλοίου.

Οι πίνακες αυτοί είναι κλειστής πρόσοψης και πε-
ριλαμβάνουν ο καθένας όργανα όπως βολτόμετρα, 
αμπερόμετρα και κιλοβατόμετρα. Επίσης περιέχουν 
συσκευές όπως μαχαιρωτούς και αυτόματους διακό-
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πτες, μαχαιρωτές ασφάλειες, ροοστάτη διέγερσης, 
ρυθμιστή τάσης, ροηφόρους αγωγούς (ζυγούς ή μπά-
ρες) και ενδεικτικές λυχνίες απωλειών. 

Πέρα από τα παραπάνω, οι πίνακες γεννητριών πε-
ριλαμβάνουν επιπλέον: συχνόμετρο2, συνημιτόμετρο3, 
συγχρονοσκόπιο4 και λυχνίες συγχρονισμού5, που βοη-
θούν τις ενέργειες κατά τον παραλληλισμό (συγχρονι-
σμό) των γεννητριών.

Από αυτόν παρέχεται τροφοδοσία και σε όλα τα ση-
μαντικά μηχανήματα με τάση λειτουργίας τα 440 V (σχ. 
3.14), ενώ ένα μέρος του κεντρικού πίνακα είναι εφοδι-
ασμένο με μετασχηματιστές ρεύματος για τις κατανα-
λώσεις που απαιτείται τάση 220 V και στη συνέχεια σε 
άλλους μετασχηματιστές για την τροφοδοσία μηχανη-
μάτων και συσκευών που απαιτείται τάση 24 V. Το ίδιο 
ισχύει και στην περίπτωση που η τάση του ρεύματος 
με την οποία λειτουργούν τα μηχανήματα είναι υψηλή, 
η οποία πάλι με κατάλληλες διατάξεις μετασχηματι-
στών διαμορφώνεται στην τάση που απαιτείται. 

1

23

4

1. Πίνακας ελέγχου Νο1 Η/Ζ
2. Πίνακας ελέγχου Νο2 Η/Ζ

3. Πίνακας ελέγχου Νο3 Η/Ζ
4. Πίνακας ελέγχου και διασύνδεσης
     των Η/Ζ στο δίκτυο του πλοίου

Σχ. 3.13 
Πίνακας ελέγχου ηλεκτρομηχανών  
και διανομής της ισχύος στον ΘΕΜ 

2  Συχνόμετρο ή συγχροσκόπιο είναι το όργανο που μετρά την συχνότητα που παράγεται από την γεννήτρια, σε κύκλους ανά δευ-
τερόλεπτο.

3 Συνημιτόμετρο είναι το όργανο μέτρησης του συντελεστή ισχύος. Είναι κατάλληλο για μονοφασικά ή τριφασικά κυκλώματα.
4  Συγχρονοσκόπιο ονομάζεται το όργανο που μας δείχνει εάν η τάση που παράγεται από τον υπό παραλληλισμό εναλλακτήρα είναι 

σε φάση προς την τάση του δικτύου.
5  Οι λυχνίες συγχρονισμού είναι ενδεικτικές λυχνίες που ανάλογα τη σειρά που αναβοσβήνουν, προσδιορίζουν τη φορά του παρα-

γόμενου ρεύματος με σκοπό τη σύνδεση της γεννήτριας στο δίκτυο.
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Σχ. 3.14
Τυπικό διάγραμμα διανομής της ηλεκτρικής ισχύος από το ηλεκτρικό δίκτυο του πλοίου



Γενικά

Τα μηχανοστάσια είναι πολύπλοκα περιβάλλοντα, 
όπου ακόμη και μικρά λάθη μπορεί να έχουν σοβαρές 
συνέπειες. Με σαφείς πληροφορίες για απλές αλλά ζω-
τικής σημασίας διαδικασίες, ακολουθώντας τις οδηγί-
ες του οδηγού διαχείρισης των διατάξεων ασφαλούς 
λειτουργίας του μηχανοστασίου, που προσδιορίζο-
νται αναλυτικά από το Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρι-
σης (ΣΑΔ) και τον κατασκευαστή για κάθε πλοίο, δί-
νεται η δυνατότητα να αντιμετωπίζονται επικίνδυνες 
καταστάσεις, να αποφεύγονται δαπανηρές βλάβες 
και, το πιο σημαντικό, να περιορίζονται οι κίνδυνοι για 
την ακεραιότητα και την ασφάλεια των πληρωμάτων. 

Οι διατάξεις αυτές αφορούν ελεγκτικά συστήμα-
τα, συστήματα αντιμετώπισης πυρκαγιάς, καθώς και 
συστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να 
διατηρούνται οι βασικές λειτουργικές συνθήκες στο 
πλοίο. Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνουν:

1) Τα συστήματα ελέγχου, διαχείρισης και διακο-
πής της παροχής του καυσίμου στα μηχανήματα.

2) Διαφράγματα διακοπής του ατμοσφαιρικού 
αέρα στο μηχανοστάσιο.

3) Το σύστημα ελέγχου και ανίχνευσης αναθυμιά-
σεων ελαίου στροφαλοθαλάμου στις μηχανές.

4) Τις αντλίες πυρόσβεσης.
5) Την ηλεκτρογεννήτρια εκτάκτου ανάγκης. 
6) Το σύστημα κράτησης κινδύνου της Κ/Μ.

4.1 Λειτουργία διατάξεων σχετικών με σύστημα 
καυσίμου, αέρα μηχανοστασίου και ανίχνευσης 
αναθυμιάσεων ελαίου 

Οι διατάξεις που σχετίζονται με το σύστημα καυ-
σίμου στην Κ/Μ, στον λέβητα και στις βοηθητικές μη-
χανές όπως οι ηλεκτρογεννήτριες, περιλαμβάνουν: το 
σύστημα άμεσης διακοπής του καυσίμου και λιπα-
ντικού, το σύστημα διακοπής ατμοσφαιρικού αέρα 
στο μηχανοστάσιο και το σύστημα ανίχνευσης ανα-
θυμιάσεων ελαίου στις μηχανές. 

4.1.1 Σύστημα άμεσης διακοπής καυσίμου και λιπα-
ντικού

Το σύστημα αυτό αφορά στη διάταξη και στον 
εξοπλισμό που αναπτύσσεται με σκοπό να ενεργο-
ποιηθούν τα επιστόμια άμεσης διακοπής-κλεισίμα-
τος (quick closing valves), που είναι εγκατεστημένα 
στις δεξαμενές πετρελαίου, ελαίου λίπανσης και σε 
ορισμένες άλλες δεξαμενές (σχ. 4.1). Μέσω του άμε-
σου κλεισίματος αυτών των επιστομίων παρέχεται η 
δυνατότητα να διακοπεί εξ αποστάσεως η ροή εύφλε-
κτου υγρού από τις δεξαμενές σε περίπτωση έκτα-
κτης ανάγκης, όπως μια πυρκαγιά. 

Η ενεργοποίηση του συστήματος πραγματοποι-
είται από χώρο έξω από το μηχανοστασίο, συνήθως 
από τον σταθμό πυρόσβεσης, στον οποίο βρίσκονται 
εγκατεστημένα και τα συστήματα αντιμετώπισης 
πυρκαγιάς του πλοίου.

Τα επιστόμια άμεσης διακοπής είναι εφοδιασμέ-
να με ελατήριο, το οποίο διατηρείται συμπιεσμένο  
(οπλισμένη κατάσταση) από κατάλληλη μηχανική 
διάταξη με βραχίονες που συνδέονται στο βάκτρο 
του επιστομίου διατηρώντας το στην ανοικτή θέση 
και επιτρέποντας την ροή. Όταν η μηχανική διάταξη 
ενεργοποιηθεί, ελευθερώνεται το ελατήριο, το οποίο 
εκτονώνεται παρασύροντας το βάκτρο στην κλειστή 
θέση και διακόπτει τη ροή μέσα από το επιστόμιο. 

Ο έλεγχος και η ενεργοποίηση της μηχανικής δι-
άταξης ελευθέρωσης του ελατηρίου που διατηρεί 
ανοικτό το επιστόμιο πραγματοποιείται εξ αποστά-
σεως και ενδέχεται να επιτυγχάνεται με πνευματικό 
σύστημα και συρματόσχοινο έλξης. Ειδικότερα: 

1) Πνευματικό σύστημα. Το δίκτυο εφοδιασμένο 
με αεριοφυλάκιο πεπιεσμένου αέρα συνδέεται σε κύ-
λινδρο με έμβολο διατηρώντας το σύστημα σε συνε-
χή πίεση (σχ. 4.2). Σε κάθε επιστόμιο είναι εγκατεστη-
μένο ένα τέτοιο έμβολο. Το βάκτρο του εμβόλου, στη 
συνέχεια, συνδέεται με τον μηχανικό βραχίονα που 
διατηρεί συσπειρωμένο το ελατήριο. 

Διατάξεις ασφαλούς λειτουργίας
του μηχανοστασίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 4Συσκευή ανίχνευσης
αναθυμιάσεων

Μηχανισμοί στα διαμερίσματα
του στροφαλοθαλάμου
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Με την ενεργοποίηση του συστήματος ο αέρας 
με πίεση παρέχεται στον κύλινδρο, με αποτέλεσμα 
τη μετατόπιση του εμβόλου. Τότε ελευθερώνεται το 
ελατήριο μετακινώντας το βάκτρο του επιστομίου και 
αυτό κλείνει. Η πίεση αέρα που διατηρείται στο αερο-
φυλάκιο, που συνήθως είναι τοποθετημένο στον πυ-
ροσβεστικό σταθμό και απαιτείται για τη λειτουργία 
του συστήματος, είναι 7 kg/cm2. Ένα τέτοιο σύστημα 
καλύπτει όλες τις δεξαμενές καυσίμων και λιπαντικών 
του μηχανοστασίου.

2) Συρματόσχοινο έλξης. Ένα συρματόσχοινο μι-
κρής διατομής συνδέεται στο ένα άκρο του με το σύ-
στημα μηχανικού βραχίονα, ο οποίος με κατάλληλη 
διαμόρφωση διατηρεί συσπειρωμένο το ελατήριο (σχ. 
4.3). Στο άλλο άκρο του συρματόσχοινου και εξωτερι-
κά του χώρου των μηχανημάτων, τοποθετείται μοχλός 
για την ενεργοποίηση της διαδικασίας όταν διαπιστω-
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22. Αεροφυλάκιο

Σχ. 4.1
Σύστημα άμεσης διακοπής καυσίμου και λιπαντικού  

με σύστημα σύρματος έλξης και πνευματικό (πηγή: marineinsight.com)

Σχ. 4.2
Επιστόμιο με έμβολο  

για πνευματικό σύστημα 
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Μηχανική
διάταξη

Ελατήριο

1. Δ/Ξ αποθήκευσης ελαίου Η/Ζ
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λαίου
13. Δ/Ξ καθίζησης diesel
14. Δ/Ξ ημερήσιας κατανάλωσης diesel
15.  Δ/Ξ 1 (AP) Αποθήκευση βαρέος πετρελαίου

16.  Δ/Ξ 2 (AP) Αποθήκευση βαρέος πετρελαίου
17.  Δ/Ξ 1 (ΔΕ) Αποθήκευση βαρέος πετρελαίου
18.  Δ/Ξ 2 (ΔΕ) Αποθήκευση βαρέος πετρελαίου
19. Δ/Ξ καυσίμου Η/Ζ έκτακτης ανάγκης
20. Δ/Ξ με απόβλητα πετρελαιοειδή
21. Δ/Ξ καυσίμου diesel αποτεφρωτή
22. Αεροφυλάκιο
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θεί έκτακτη ανάγκη, κατά την οποία θα απαιτείται διακοπή 
παροχής των καυσίμων και των λιπαντικών. Ένα τέτοιο συρ-
ματόσχοινο είναι εγκατεστημένο στο κάθε επιστόμιο άμε-
σης διακοπής της ροής.

4.1.2 Διαφράγματα διακοπής του αέρα-αποσβεστήρες 
πυρκαγιάς

Η ανεξέλεγκτη πυρκαγιά αποτελεί πάντα σοβαρό κίν-
δυνο για το πλοίο. Η πυρκαγιά είναι ακόμη πιο επικίνδυνη, 
καθώς το πλήρωμα μπορεί να παραμένει στο πλοίο για να 
την αντιμετωπίσει ή έως ότου χρησιμοποιηθούν οι σωσί-
βιες λέμβοι. Όμως σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
λόγω πυρκαγιάς, η φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί μέσω των 
αγωγών εξαερισμού, οι οποίοι παρέχουν αέρα από το πε-
ριβάλλον σε κλειστούς χώρους, όπως οι χώροι ενδιαίτησης 
και το μηχανοστάσιο (σχ. 4.4). 

Ως εκ τούτου, σημαντικό είναι στους αγωγούς εξαερι-
σμού να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός με υψηλής ποιό-
τητας και ανθεκτικά διαφράγματα, δηλαδή αποσβεστήρες 
πυρκαγιάς (fire dampers), οι οποίοι εμποδίζουν την εξάπλω-
ση του καπνού, ενώ ταυτόχρονα διακόπτουν την παροχή 
του ατμοσφαιρικού αέρα, όπως συμβαίνει στο μηχανοστά-
σιο, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
πυρόσβεσης, καθώς και την διασφάλιση οδών διαφυγής.

Οι αποσβεστήρες πυρκαγιάς ενεργοποιούνται αυτόμα-
τα, αλλά ενδέχεται η ενεργοποίησή τους να πραγματοποι-
είται και χειροκίνητα, κλείνοντας «ερμητικά» την παροχή 
αέρα. Οι αποσβεστήρες πυρκαγιάς βρίσκονται αμέσως 
πίσω από τις γρίλιες μέσα στον αεραγωγό, ενώ ο έλεγχός 
τους μπορεί να γίνεται ανάλογα με το διαθέσιμο σύστημα 
είτε χειροκίνητα, είτε με ημιαυτόματο σύστημα ή αυτόματα.

Στα πλοία, η ενεργοποίησή τους πραγματοποιείται συ-
νήθως αυτόματα με τον συναγερμό πυρκαγιάς από πνευ-
ματικό δίκτυο (πεπιεσμένου αέρα), το οποίο ελέγχει και τον 
ενεργοποιητή (actuator) που είναι εγκατεστημένος στον 
αποσβεστήρα, ενώ για να επιτευχθεί το κλείσιμο των πτε-
ρυγίων, χρησιμοποιείται συνήθως αντίβαρο (σχ. 4.5). Το 
πνευματικό δίκτυο είναι κοινό με αυτό που ενεργοποιεί τα 
επιστόμια άμεσης διακοπής της παροχής του καυσίμου.   

Εναλλακτικά, σε αυτόματα συστήματα ενδέχεται η ενερ-
γοποίηση να επιτυγχάνεται από ανεξάρτητο ηλεκτρικό κύ-
κλωμα 24V Σ/Ρ. Αυτός ο ενεργοποιητής λειτουργεί μέσω 
ενός αισθητήρα θερμοκρασίας τοποθετημένου στον οχετό 
αέρα, ο οποίος μόλις φτάσει τους 72οC (ο αέρας) κλείνει 
αυτόματα τον αποσβεστήρα.

4.1.3 Σύστημα ανίχνευσης αναθυμιάσεων ελαίου στρο-
φαλοθαλάμου 

Με τη λειτουργία των ΜΕΚ πραγματοποιείται η παλιν-

Σχ. 4.3
 Επιστόμιο με ελατήριο  

για σύστημα με συρματόσχοινο έλξης

Μηχανική διάταξη
με ελατήριο και
σημείο σύνδεσης
συρματόσχοινου

Σχ. 4.4
Αποσβεστήρας πυρκαγιάς

Σχ. 4.5
Αποσβεστήρας πυρκαγιάς με ενεργοποιητή

Πτερύγια

Μηχανισμός
κίνησης

πτερυγίων

Ενεργοποιητής



74

δρόμηση των εμβόλων και η περιστροφή του στροφα-
λοφόρου άξονα που βρίσκεται στον στροφαλοθάλαμο. 
Για την αντιμετώπιση των δυνάμεων που αναπτύσσο-
νται στα σημεία ολίσθησης των κινούμενων μερών της 
μηχανής χρησιμοποιείται λιπαντικό, διατηρώντας την 
απόδοση και την αντοχή της. 

Όμως, με την παρουσία ελαίου μέσα στον στροφα-
λοθάλαμο δημιουργούνται αναθυμιάσεις από εξάτμι-
σή του και νέφη ελαίου (oil mist), με αποτέλεσμα η πα-
ρουσία θερμών σημείων από τις τριβές των επιφανειών 
που ολισθαίνουν να αποτελέσει την αιτία ανάφλεξης 
των αναθυμιάσεων. Για τον σκοπό αυτό η θερμοκρασία 
αυτών των σημείων τριβής ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρ-
κεια λειτουργίας των μηχανών, ώστε να διατηρείται σε 
ασφαλή επίπεδα. 

Με δεδομένο ότι τόσο οι αναθυμιάσεις, όσο και η 
αύξηση στη θερμοκρασίας των σημείων ολίσθησης 
είναι αναπόφευκτη, ενώ μια ανάφλεξη των αναθυμιά-
σεων θα οδηγούσε σε έκρηξη με σοβαρές συνέπειες, 
όπως τραυματισμό του προσωπικού και εκτεταμένη 
ζημιά στη μηχανή, υπάρχει εγκατεστημένος εξοπλι-
σμός ανίχνευσης/παρακολούθησης της συγκέντρωσης 
αναθυμιάσεων ελαίου. Αυτός ο εξοπλισμός είναι απα-
ραίτητος για την προστασία της μηχανής. 

Ο εξοπλισμός ανίχνευσης αναθυμιάσεων (νέφη) 
ελαίου (οil mist detector) (σχ. 4.6 και 4.7), είναι εφοδια-
σμένος με φωτοηλεκτρικά στοιχεία, που πραγματοποι-
ούν μέτρηση δείγματος από τον χώρο του στροθαλο-
θαλάμου, ανιχνεύοντας τυχόν αύξηση στην πυκνότητα 
των αναθυμιάσεων του ελαίου. Το δείγμα λαμβάνεται 
μέσω σωλήνων συνδεδεμένων σε περιστροφική βαλβί-
δα και η αναρρόφησή του επιτυγχάνεται από ηλεκτρο-
κίνητο ανεμιστήρα. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνεται 
διαδοχικά μικρή ποσότητα δείγματος από όλα τα δια-
μερίσματα του στροφαλοθαλάμου (κάθε διαμέρισμα 
αντιστοιχεί σε έναν κύλινδρο της μηχανής). 

Η λήψη δείγματος είναι συνεχής και η τιμή της 
ένδειξης των φωτοηλεκτρικών στοιχείων κάθε δια-
μερίσματος συγκρίνεται με αυτήν των άλλων διαμερι-
σμάτων και με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Εάν προκύψει 
αυξημένη τιμή, που σημαίνει και αύξηση της πυκνότη-
τας των αναθυμιάσεων σε οποιοδήποτε από τα δείγ-
ματα ενεργοποιείται συναγερμός. Ταυτόχρονα η περι-
στροφική βαλβίδα που αναρροφά το δείγμα σταματά 
καταδεικνύοντας το διαμέρισμα του στροφαλοθαλά-
μου όπου εμφανίζεται η υπερβολική αύξηση των ανα-
θυμιάσεων. Με την ενεργοποίηση του συναγερμού οι 
ενέργειες που ακολουθούνται είναι η αυτόματη μείωση 
στο ελάχιστο των στροφών λειτουργίας (slow down) 

Συσκευή ανίχνευσης
αναθυμιάσεων

Μηχανισμοί στα διαμερίσματα
του στροφαλοθαλάμου

Σχ. 4.6
Τυπική διαμόρφωση εγκατάστασης συστήματος  
ανίχνευσης αναθυμιάσεων ελαίου και μετάδοσης 

σήματος συναγερμού στο ΘΕΜ

Σχ. 4.7
Εξοπλισμός ανίχνευσης αναθυμιάσεων ελαίου  
στροφαλοθαλάμου και βαλβίδες εκτόνωσης

1

2

3

1. Σύστημα ανίχνευσης
2. Μηχανισμοί διαμερισμάτων στροφαλοθαλάμου
3. Βαλβίδες εκτόνωσης

και στη συνέχεια η άμεση κράτηση της μηχανής. 
Σημειώνεται ότι όλοι οι συναγερμοί που προέρχο-

νται από ανιχνευτές αναθυμιάσεων ελαίου, καθώς και 
συσκευών παρακολούθησης θερμοκρασίας των τριβέ-
ων ολίσθησης (όσο ύποπτο για αστοχία συναγερμού 
κι αν είναι το όργανο), πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο κινητήρας 
πρέπει να σταματήσει. Η λειτουργία κινητήρα με ενερ-
γοποιημένο συναγερμό από ανιχνευτή αναθυμιάσε-
ων ή συναγερμό θερμοκρασίας τριβέων ολίσθησης 
επιτρέπεται μόνο υπό τη δικαιοδοσία του Πλοιάρχου 
και μόνο σε ακραίες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 
πλοήγησης όπως ακραίες καιρικές συνθήκες. Σε κάθε 
περίπτωση, η μηχανή πρέπει να λειτουργεί όσο το 
δυνατόν με λιγότερες στροφές, για όσο το δυνατόν 
μικρότερο χρονικό διάστημα χωρίς προσωπικό στο 
μηχανοστάσιο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
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«μηδενίζεται» (επαναφέρεται - reset) ο συναγερμός μέ-
χρι να σταματήσει η μηχανή και να εντοπιστεί η αιτία 
ενεργοποίησής του. Όλοι οι ανιχνευτές αναθυμιάσεων 
πρέπει να συντηρούνται σε ετήσια βάση ή σύμφωνα με 
το πρόγραμμα του κατασκευαστή, ενώ συναγερμοί που 
αποδεικνύονται ψευδείς πρέπει να λαμβάνονται σοβα-
ρά υπόψη και να διερευνώνται τα αίτια ενεργοποίησης.

Αν και ο μηχανισμός ανίχνευσης αναθυμιάσεων είναι 
σημαντικός για την πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση 
υπερθέρμανσης, με σκοπό να εκτελεστούν ενέργειες 
για την άμεση κράτηση ή επιβράδυνση μιας μηχανής, ο 
κίνδυνος έκρηξης εγκυμονεί. Γι’ αυτό, στις πλευρές του 
στροφαλοθαλάμου υπάρχουν εγκατεστημένες βαλβί-
δες εκτόνωσης (σχ. 4.7), οι οποίες έχουν δύο κρίσιμες 
λειτουργίες: 

1) Να εκτονώνουν την πίεση του στροφαλοθαλάμου.
2) Να εμποδίζουν τις φλόγες να διαφύγουν από τον 

στροφαλοθάλαμο.
Σε περίπτωση έκρηξης στον στροφαλοθάλαμο, οι 

εγκατεστημένες βαλβίδες εκτόνωσης είναι το κύριο 
μέσο για τον μετριασμό των επιπτώσεων στο πλήρωμα 
και στον κινητήρα. Παρ’ όλα αυτά σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να πλησιάσει κάποιος στη μηχανή ή να ανοί-
ξει την πόρτα του στροφαλοθαλάμου μέχρι να αφεθεί 
επαρκής χρόνος για ψύξη και διασπορά των αναθυμι-
άσεων. 

4.2 Αντλίες πυρόσβεσης, ηλεκτρογεννήτρια κινδύ-
νου, συστήματα κράτησης κινδύνου

Για την διατήρηση της ασφάλειας του πλοίου υπάρ-
χουν εγκατεστημένα μηχανήματα και συστήματα με 
σκοπό την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανά-
γκης και πυρκαγιάς. Αυτά περιλαμβάνουν αντλίες πυ-
ρόσβεσης, γεννήτρια έκτακτης ανάγκης και σύστημα 
κράτησης Κ/Μ.

4.2.1 Αντλίες πυρόσβεσης

Οι αντλίες πυρόσβεσης που συναντώνται στα πλοία 
είναι οι εξής:

1) Οι αντλίες πυρόσβεσης και γενικής χρήσης (f ire 
and general service pumps), οι οποίες είναι ηλεκτροκί-
νητες φυγοκεντρικές αντλίες, κάθετης συνήθως διάτα-
ξης και μεγάλης παροχής.  

Η αναρρόφηση των αντλιών είτε συνδέεται στο 
δίκτυο θάλασσας, του οποίου η εισαγωγή είναι στην 
πλευρά του πλοίου κάτω από την επιφάνεια της θά-
λασσας, είτε με ανεξάρτητο δίκτυο αναρρόφησης επί-
σης από την πλευρά του πλοίου. Γι’ αυτό, βρίσκονται 
εγκατεστημένες στο χαμηλότερο σημείο του μηχανο-

στασίου, εξασφαλίζοντας έτσι ικανοποιητική παροχή 
στην αναρρόφηση. Η κατάθλιψη της θάλασσας στο 
δίκτυο πυρόσβεσης πραγματοποιείται με πίεση, ανά-
λογη αυτής που απαιτείται από τα σχεδιαστικά χαρα-
κτηριστικά του δικτύου (σχ. 4.8). 

Συνήθως διατίθενται δύο αντλίες στο μηχανοστά-
σιο και εκτός από το δίκτυο πυρόσβεσης ενδέχεται να 
χρησιμοποιούνται για την παροχή θάλασσας μέσω επι-
στομίων διασύνδεσης σε άλλα δίκτυα του πλοίου, όπως 
στο δίκτυο γενικής χρήσης, στο δίκτυο θάλασσας του 
μηχανοστασίου, στο δίκτυο πλύσης των δεξαμενών κ.ά. 

Η αναρρόφησή τους εκτός από τη θάλασσα μπορεί 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να γίνει από το μηχα-
νοστάσιο, είτε μέσω του δικτύου σεντινών, είτε μέσω 
του σωσίβιου κρουνού, με σκοπό την εκμετάλλευση της 
μεγάλης αντλητικής τους ικανότητας. 

2) Οι αντλίες πυρόσβεσης έκτακτης ανάγκης (emer-
gency f ire pumps), οι οποίες είναι εγκατεστημένες έξω 
από το μηχανοστάσιο σε φρεάτιο, είτε στην πρύμνη του 
πλοίου πίσω από τον χώρο όπου είναι εγκατεστημένος 
ο μηχανισμός πηδαλιούχησης, είτε στην πλώρη επίσης 
σε φρεάτιο, όσο πιο χαμηλά μπορεί να γίνει αυτό. Τα 
επιστόμια αναρρόφησης, καθώς και αυτά για τη διασύν-
δεσή τους στο δίκτυο πυρόσβεσης, είναι πάντα ανοι-
κτά, ώστε άμεσα με την εκκίνησή τους να παρέχεται 
η θάλασσα στο δίκτυο, ενώ για να αποφευχθεί η αντί-
στροφη ροή χρησιμοποιούνται κατάλληλα επιστόμια 
(ανεπίστροφα) είτε ιδιαίτερες βαλβίδες ανεπιστροφής 
(κλαπέ). 

Η εγκατάστασή τους χαμηλά μέσα σε φρεάτιο σκο-
πό έχει να επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση των συν-
θηκών αναρρόφησης της αντλίας, διασφαλίζοντας την 
απρόσκοπτη παροχή της θάλασσας στα δίκτυα άμεσα 
κατά την εκκίνησή της. 

Οι αντλίες αυτές είναι κάθετης ή οριζόντιας διάτα-
ξης και κινούνται είτε από ηλεκτροκινητήρα, είτε από 
μικρές ΜΕΚ που χρησιμοποιούν ως καύσιμο για την λει-
τουργία τους πετρέλαιο ντίζελ (diesel engine driven f ire 
pumps). Όταν για τη λειτουργία τους χρησιμοποιούνται 
ηλεκτροκινητήρες, η παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας 
γίνεται από τον ηλεκτρικό πίνακα εκτάκτου ανάγκης, 
ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα και όταν οι 
κύριες ηλεκτρογεννήτριες δεν λειτουργούν, διατηρώ-
ντας έτσι την ασφάλεια του πλοίου. 

Στις φυγοκεντρικές αντλίες πυρόσβεσης, λόγω της 
μεταβολής του ύψους αναρρόφησης από έμφορτη σε 
άφορτη κατάσταση και της πιθανότητας εγκλωβισμού 
αέρα στην αναρρόφηση που θα προκαλούσε διακοπή 
της παροχής στο κέλυφος της αντλίας, η αρχική αναρ-
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ρόφηση επιτυγχάνεται με εγκατεστημένη εξαρτη-
μένη αντλία απαγωγής του αέρα. Τότε τίθεται εκτός 
λειτουργίας ή λειτουργεί άεργα όταν αυξηθεί η πίεση 
κατάθλιψης. 

Η αντλία αυτή ονομάζεται προπλήρωσης (priming-
vacuum pump) και μπορεί να είναι υγρών εμβόλων ή 
πτερυγιοφόρος1. Στην αντλία αυτή η αναρρόφηση 
πραγματοποιείται από την αναρρόφηση της κύριας 
αντλίας και η κατάθλιψη σε έναν θάλαμο διαχωρισμού. 
Η σύνδεση για τη μετάδοση της κίνησης στην αντλία 
προπλήρωσης πραγματοποιείται από τον άξονα της 
φυγοκεντρικής αντλίας και επιτυγχάνεται με κατάλλη-
λη διάταξη μέσω ενός τροχού-δίσκου επενδυμένου με 
συνθετικό αντιολισθητικό υλικό (φερμουίτ) (σχ. 4.9).

Με την εκκίνηση της κύριας αντλίας αρχίζει να πε-
ριστρέφεται από τον τροχό η αντλία προπλήρωσης. Η 
επαφή του τροχού με τον άξονα της φυγοκεντρικής 
αντλίας ελέγχεται από ένα υγρό έμβολο, και ο κύλιν-
δρος του εμβόλου συνδέεται με σωλήνα στην κατά-
θλιψη της φυγοκεντρικής αντλίας. Όταν αφαιρεθεί 
όλη η ποσότητα του αέρα και η φυγοκεντρική αντλία 
δημιουργήσει πίεση στην κατάθλιψη, ο κύλινδρος του 
εμβόλου γεμίζει με υγρό. Τότε το βάκτρο του εμβόλου, 

που συνδέεται με τον τροχό περιστροφής της αντλίας 
προπλήρωσης, απομακρύνει τον τροχό από τον άξο-
να περιστροφής της κύριας αντλίας, διακόπτοντας τη 
λειτουργία της αντλίας προπλήρωσης, ενώ η φυγοκε-
ντρική αντλία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά παρέ-
χοντας θάλασσα στο δίκτυο πυρόσβεσης (σχ. 4.9).

4.2.2 Γεννήτρια έκτακτης ανάγκης

Η γεννήτρια έκτακτης ανάγκης είναι ηλεκτροπα-
ραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) μικρότερου μεγέθους και ισχύος 
από τα κύρια Η/Ζ του πλοίου. Κινείται από κινητήρα 
ΜΕΚ και παρέχει ηλεκτρική ενέργεια για φορτία που 
απαιτούνται από μηχανήματα τα οποία θα λειτουργή-
σουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι εγκατε-
στημένη έξω από το μηχανοστάσιο σε ιδιαίτερο χώρο, 
συνήθως στο πίσω μέρος του χώρου ενδιαίτησης στο 
επίπεδο του κύριου καταστρώματος (σχ. 4.10). 

Η ισχύς της συνήθως κυμαίνεται από 100 έως 250 
kW με τάση τα 440 V ή 220 V ισχύος (σχ. 4.11).

Η κύρια απαίτηση από τη γεννήτρια έκτακτης ανά-
γκης όταν διακοπεί αιφνίδια η λειτουργία και η παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις κύριες γεννήτριες 
είναι να λειτουργεί συνεχώς. 

Σχ. 4.8
Τυπική διάταξη δικτύου και αντλιών πυρόσβεσης πλοίου

Μηχανοστάσιο

Ηλεκτροκίνητες αντλίες
πυρκαγιάς και γενικής

χρήσης στο μηχανοστάσιο

Σωσίβιος κρουνός Αναρρό-
φηση

Χώροι
ενδιαίτησης

Γέφυρα

ΦρακτήΦρακτή

Χώρος
πηδαλίου

Αντλία
πυρόσβεσης

έκτακτης ανάγκης

Πρύμνη

Ίσαλος γραμμή

mθ
.

1  Αντλίες, Ι. Δάγκινη, Α. Γλύκα, εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου (β′ έκδοση), 2017, (§ 2.7.1). 



77

Σχ. 4.9
Τυπική διάταξη αντλίας προπλήρωσης, εγκατεστημένη σε φυγοκεντρική αντλία,  

(α) κατά τη διάρκεια της εκκίνησης και (β) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
Λεπτομέρεια αυτόματης βαλβίδας Λεπτομέρεια αυτόματης βαλβίδας
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φηση αέρα
από αντλία

Δεξαμενή
διαχωρισμού

Αντλία κατά την εκκίνηση
με αέρα στο εσωτερικό της

Αντλία γεμάτη νερό μετά
την απομάκρυνση του αέρα

Εξαγωγή
αέρα

Μοχλός ελέγχου
επαφής τροχών

Αναρρόφηση
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Τροχός κίνησης
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εγκατε-
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στον άξονα
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3
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5

1. Ηλεκτρογεννήτρια έκτακτης ανάγκης
2. Ηλεκτρικός πίνακας έκτακτης ανάγκης
3. Κύριος ηλεκτρικός πίνακας διανομής
     ηλεκτρικής ενέργειας
4. Κ/Μ
5. Ηλεκτρογεννήτριες
6. Πίνακας διανομής ηλεκτρικής
     ισχύος στο κατάστρωμα
7. Πίνακας ηλεκτρικής ισχύος
8. Έλικα ώσης πλώρης

Σχ. 4.10
Χώρος εγκατάστασης γεννήτριας έκτακτης ανάγκης

(α) (β)
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Η εκκίνησή της πραγματοποιείται αυτόματα και 
παρέχει άμεσα ρεύμα στον πίνακα έκτακτης ανάγκης, 
ο οποίος είναι ανεξάρτητος πίνακας διανομής ηλεκτρι-
κής ισχύος σε κοντινή απόσταση και στον ίδιο χώρο με 
τη μηχανή.

Ο πίνακας έκτακτης ανάγκης διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας τροφοδοτεί με την αντίστοιχη τάση ρεύμα-
τος τα εξής:

1) Την αντλία σεντινών έκτακτης ανάγκης (440 V).
2) Το σύστημα καταιονισμού (440 V).
3) Έναν από τους μηχανισμούς του τιμονιού (440 V).
4) Τον εξοπλισμό πλοήγησης (220 V).
5) Το σύστημα ραδιοεπικοινωνίας (220 V).
6) Μετασχηματισμένη την παροχή στα συστήματα 

μπαταριών (220 V).
7) Τη συστοιχία μπαταριών έκτακτης ανάγκης για τα 

φώτα έκτακτης ανάγκης.
8) Το συνεχούς ρεύματος χαμηλής ισχύος στη συ-

στοιχία μπαταριών για το σύστημα συναγερμού και το 
σύστημα ελέγχου.

Η εντολή για την εκκίνηση είναι αυτόματη και πραγ-
ματοποιείται από ανεξάρτητα μέσα με αέρα ή μπατα-
ρία, διασφαλίζοντας την άμεση λειτουργία της μετά 
από μια διακοπή ρεύματος. Οι προσπάθειες εκκίνη-
σης ορίζονται από τους κανονισμούς ασφαλείας και 
μπορούν να πραγματοποιηθούν επαναλαμβανόμενες 
εκκινήσεις τουλάχιστον 3 φορές, ενώ περαιτέρω προ-
σπάθεια μπορεί να γίνει εντός 30 λεπτών.

Η παροχή καυσίμου στη ΜΕΚ που λειτουργεί την 
γεννήτρια έκτακτης ανάγκης πραγματοποιείται από 
ανεξάρτητη δεξαμενή και πρέπει να μπορεί να εκκι-
νήσει σε ψυχρή κατάσταση έως και μηδέν (0°C). Σε 
χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος το νερό στο 
σύστημα ψύξης της μηχανής της γεννήτριας πρέπει 
να περιέχει αντιψυκτικό και να υπάρχει κατάλληλη 
διάταξη θέρμανσης. Μιας και η γεννήτρια έκτακτης 

ανάγκης είναι ένα μηχάνημα που σχετίζεται άμεσα με 
την ασφάλεια του πλοίου, πρέπει σύμφωνα με τους 
διεθνείς κανονισμούς να πραγματοποιούνται τακτικοί 
έλεγχοι, ώστε να διαπιστωθεί η καλή λειτουργική της 
κατάσταση. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται κάθε 
Σάββατο και περιλαμβάνουν:

1) Τη δοκιμαστική εκκίνηση και λειτουργία της. 
2) Τον έλεγχο του αεροφυλακίου με τον συμπιε-

σμένο αέρα για την εκκίνηση, το οποίο πρέπει να είναι 
πλήρες ή της μπαταρίας που πρέπει να είναι συνεχώς 
πλήρως φορτισμένη.

3) Για την εκκίνηση, τοποθετείται ο διακόπτης επι-
λογής στην τοπική θέση και πριν την εκκίνηση βεβαι-
ώνεται ότι ο διακόπτης που διασυνδέει τη γεννήτρια με 
τον κύριο πίνακα είναι στη θέση «απενεργοποιημένο». 
(Η διάταξη αυτή παρέχεται ως ασφαλιστική μεταξύ του 
κύριου διακόπτη παροχής ρεύματος στο μηχανοστάσιο 
και του διακόπτη έκτακτης ανάγκης για να αποφευχθεί η 
ταυτόχρονη παροχή ρεύματος μέσω των δύο διακοπτών 
που θα προκαλούσε βλάβη στο σύστημα).

4) Τον έλεγχο της συχνότητας, της τάσης και των 
αμπέρ κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

5) Τον έλεγχο της στάθμης στη δεξαμενή καυσίμου. 
Πρέπει πάντα να διασφαλίζεται ότι το καύσιμο επαρκεί 
για τη λειτουργία της μηχανής.

6) Τον έλεγχο του φίλτρου αέρα της γεννήτριας, το 
οποίο πρέπει να διατηρείται πάντα καθαρό.

7) Τον έλεγχο των απαιτούμενων εργαλείων και 
ανταλλακτικών, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα σε 
κιβώτιο στον χώρο εγκατάστασης της γεννήτριας.

8) Τον έλεγχο και του φωτισμού έκτακτης ανάγκης 
του χώρου όπου η γεννήτρια είναι εγκατεστημένη.

Ο εξοπλισμός που τροφοδοτείται από τη γεννήτρια 
έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει:

1) Τον φωτισμό έκτακης ανάγκης στους διαδρό-
μους των χώρων ενδιαίτησης, στο κατάστρωμα επιβί-
βασης των σωσίβιων λέμβων και στο μηχανοστάσιο. Τα 
φωτιστικά που τροφοδοτούνται φέρουν σήμανση ως 
φωτιστικά έκτακτης ανάγκης (Emergency Light – EL).

2) Το σύστημα πλοήγησης.
3) Τον εξοπλισμό πηδαλιουχίας.
4) Την αντλία πυρόσβεσης έκτακτης ανάγκης.
5) Τον συμπιεστή αέρα έκτακτης ανάγκης.
6) Την φόρτιση μπαταριών.
7) Το σύστημα πυρανίχνευσης και συναγερμού.
8) Τον ραδιοεξοπλισμό (εξοπλισμό επικοινωνίας).
9) Την λυχνία σηματοδότησης ημέρας και την σφυ-

ρίχτρα πλοίου.
10) Τον εξοπλισμό πλοήγησης.
11) Το σύστημα συναγερμού.

Σχ. 4.11
Γεννήτρια έκτακτης ανάγκης
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12) Τον χειροκίνητο συναγερμό πυρκαγιάς.
13) Το σύστημα ελέγχου για τις υδατοστεγείς θύρες.

4.2.3 Σύστημα κράτησης Κ/Μ 

Το μοναδικό διαθέσιμο μέσο για την κίνηση του 
πλοίου και την ολοκλήρωση των ταξιδιών του, το οποίο 
του επιτρέπει να αντιμετωπίσει την επίδραση των θα-
λάσσιων ρευμάτων, του ανέμου και πολλών άλλων εξω-
τερικών παραγόντων, είναι η Κ/Μ. Όπως αναφέρεται 
στους Διεθνείς Κανονισμούς προς Αποφυγή Συγκρού-
σεων στη Θάλασσα (COLREGS 1972) σχετικά με τη χρή-
ση μηχανών στα πλοία και στις κατευθυντήριες γραμ-
μές της ΔΣ STCW για την τήρηση φυλακών Γέφυρας, οι 
ΑΦ πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι και εξοικειωμένοι 
με τα διάφορα συστήματα ελέγχου από τη γέφυρα και 
τη χρήση της Κ/Μ. Αυτή η τεχνογνωσία είναι απαραίτη-
τη για την αντιμετώπιση έκτακτων ή κρίσιμων ελιγμών, 
όπου απαιτείται ενδελεχής κατανόηση των διαφόρων 
συναγερμών και δεικτών.

Με γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία της Κ/Μ 
υπάρχει, εκτός του μηχανοστασίου, εγκατεστημένος 
στη γέφυρα πίνακας με ενδεικτικές λυχνίες εποπτικού 
ελέγχου της κατάστασης των μηχανημάτων του μηχα-
νοστασίου, καθώς και σύστημα για την εκκίνηση, τους 
χειρισμούς (κινήσεις) και την κράτηση της μηχανής. 
Επιπλέον, για την κράτηση της μηχανής σε περίπτωση 
κινδύνου που προκύπτει είτε από τη δυσλειτουργία των 
μηχανημάτων που υποστηρίζουν τη λειτουργία της, 
είτε στην περίπτωση βλάβης σε εξαρτήματά της, υπάρ-
χει το σύστημα άμεσης μείωσης των στροφών λειτουρ-
γίας της (slow down), καθώς και το σύστημα άμεσης 
διακοπής λειτουργίας της (shut down).  

Σε κανονικό σταμάτημα της Κ/Μ, η αλληλουχία 
αυτοματοποιημένων διαδικασιών κράτησής της είναι 

ενεργή μέχρι να ακινητοποιηθεί. Στη συνέχεια, το σύ-
στημα επιστρέφει αυτόματα στην κατάσταση «έτοι-
μο για εκκίνηση». Σε περίπτωση που δεν είναι ενεργή 
κάποια από τις λειτουργίες που θα εμπόδιζαν την εκ-
κίνηση, δηλαδή δεν υπάρχει ανάγκη για μη αυτόματη 
επαναφορά μιας κανονικής διακοπής, η μηχανή είναι 
έτοιμη για επανεκκίνηση.

Όμως, σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας κάποιου συ-
στήματος ενεργοποιείται η διακοπή έκτακτης ανάγκης 
είτε αυτόματα, είτε χειροκίνητα. Η χειροκίνητη διακοπή 
μπορεί να ενεργοποιηθεί με το τοπικό κουμπί διακοπής 
έκτακτης ανάγκης στον πίνακα ελέγχου στη γέφυρα 
είτε από απομακρυσμένη τοποθεσία με διακόπτη ενερ-
γοποίησης, που βρίσκεται εγκατεστημένος δεξιά και 
αριστερά στα φτερά της γέφυρας (βαρδιόλες – bridge 
wings) (σχ. 4.12). Η χειροκίνητη ενεργοποίηση της Κ/Μ 
έκτακτης ανάγκης εκτός της γέφυρας, μπορεί να ενερ-
γοποιηθεί από το ΘΕΜ και από τον τοπικό πίνακα ελέγ-
χου, που βρίσκεται πάνω στη μηχανή (σχ. 4.13). 

Με την αυτόματη απενεργοποίηση έκτακτης ανά-
γκης, ενεργοποιείται συναγερμός ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
και ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει στον πίνακα λει-
τουργίας της μηχανής. Η αυτόματη όπως και η χειρο-
κίνητη απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης μπορεί να 
εκτελεστεί ανεξάρτητα από την εντολή που έχει δοθεί 
από το σύστημα εντολών ελέγχου για τη λειτουργία της 
μηχανής. Η διαδικασία ασφαλείας της Κ/Μ που ενεργο-
ποιεί το σύστημα μείωσης στροφών ή τερματισμού λει-
τουργίας της προκαλείται από διάφορα αίτια: 

Διάφορες αιτίες ενεργοποίησης της μείωσης στρο-
φών, όπου η Κ/Μ θα περιστρέφεται με αργές στροφές, 
δηλαδή κάτω από τις 30 rpm είναι οι ακόλουθες:

1) Σημαντική μείωση της πίεσης λαδιού λιπαντικού 
(π.χ. στο 1,5 bar).

Σύστημα ελέγχου
στο αριστερό φτερό
της γέφυρας

Σύστημα ελέγχου
στο δεξί φτερό

της γέφυρας
Σύστημα πηδαλιουχίας

και ελέγχου μηχανής

Σύστημα
ηλεκτρικών
χαρτών (2)

Συστήματα
ναυσιπλοΐας

Συστήματα
ηλεκτρονικών
χαρτών (1)
ECDIS

Ραντάρ

Γέφυρα

Γραφείο γέφυρας

Αριστερή
είσοδος
γέφυρας

Δεξιά
είσοδος

γέφυρας

Σχ. 4.12
Τυπική διάταξη της θέσης των συστημάτων ελέγχου της μηχανής από την πλατφόρμα της γέφυρας (πηγή: Marine Insight)
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Σύστημα ελέγχου
μηχανής στο φτερό
αριστερά της γέφυρας

Σύστημα ελέγχου
μηχανής στο φτερό

δεξιά της γέφυρας

Σύστημα ελέγχου
στην κονσόλα της

γέφυρας

Ενεργοποιητές
άμεσης διακοπής
λειτουργίας Κ/Μ

Τοπικό σύστημα
ελέγχου στη μηχανή

Σύστημα ελέγχου
στο ΘΕΜ

Κ/Μ

2) Διαφορά στη θερμοκρασία εξαγωγής των καυ-
σαερίων από τους κυλίνδρους της Κ/Μ πέραν του εύ-
ρους προσδιορισμένων τιμών.

3) Μη ύπαρξη ροής του μέσου ψύξης του εμβόλου 
εμβόλου (μπορεί να είναι νερό ή λάδι).

4) Ανίχνευση υψηλής τιμής και ενεργοποίηση τρι-
βέων ολίσθησης από τον ανιχνευτή αναθυμιάσεων 
ελαίου ή τους αισθητήρες θερμοκρασίας.

5) Υψηλή θερμοκρασία του λιπαντικού στην είσοδο 
του κινητήρα (π.χ. μεγαλύτερη των 60οC).

6) Υψηλή θερμοκρασία ψύξης του εμβόλου (π.χ. με-
γαλύτερη των 75οC).

7) Υψηλή θερμοκρασία ψύξης των χιτωνίων (π.χ. 
μεγαλύτερη των 88οC).

8) Υψηλή θερμοκρασία των καυσαερίων του κυλίν-
δρου του κινητήρα (π.χ. μεγαλύτερη των 450οC).

9) Υψηλή θερμοκρασία εισόδου του καυσιγόνου 
αέρα (π.χ. μεγαλύτερη των 65οC).

10) Υψηλή θερμοκρασία των τριβέων ολίσθησης  
(π.χ. μεγαλύτερη των 75οC). 

11) Χαμηλή ροή του λιπαντικού κυλίνδρου.
12) Χαμηλή πίεση του αέρα στο σύστημα ελέγχου 

(π.χ. μικρότερη των 5,5 bar).
Διάφορες αιτίες ενεργοποίησης της άμεσης δια-

κοπής λειτουργίας της μηχανής, περιλαμβάνουν: 
1) Την πτώση πίεσης στην είσοδο του λιπαντικού 

ελαίου στη μηχανή (πολύ χαμηλή <1 bar).
2) Πολύ υψηλή θερμοκρασία νερού ψύξης των χι-

τωνίων (π.χ. μεγαλύτερη των 95ο C).
3) Χαμηλή πίεση νερού ψύξης των χιτωνίων. 
4) Αιφνίδια διακοπή ροής του ελαίου λίπανσης.

5) Υψηλή θερμοκρασία στον ωστικό τριβέα.
6) Χαμηλή πίεση εισόδου του λιπαντικού ελαίου 

στον στροβιλοσυμπιεστή.
7) Υπερβολική ταχύτητα ή υπερβολική φόρτιση της 

μηχανής, συνθήκες όπου διακόπτεται η λειτουργία της 
όταν υπερβεί το 107 % της Μέγιστης Συνεχούς Ισχύος 
(Maximum Contineous Ratinς – MCR).

Ανάλογα με την διεργασία που ενεργοποιεί την 
μείωση στροφών ή την διακοπή λειτουργίας της Κ/Μ, 
είναι δυνατή η παράκαμψή της, ενέργεια που πρέπει 
να γίνει με μεγάλη προσοχή διότι ενδέχεται να δημι-
ουργηθεί σοβαρή βλάβη στη μηχανή. Η δυνατότητα 
αυτή δεν παρέχεται όταν ο τερματισμός λειτουργίας 
οφείλεται σε υπερβολική ταχύτητα (υπερτάχυνση) ή 
λόγω διακοπής έκτακτης ανάγκης.

Σημαντικό είναι να έχετε υπόψη σας ότι πριν την 
επανεκκίνηση της μηχανής, θα πρέπει να διερευνηθεί 
διεξοδικά και να διορθωθεί η αιτία της διακοπής λει-
τουργίας. Έχουν καταγραφεί διεθνώς πολλά περιστα-
τικά εκρήξεων μηχανών από υπερτάχυνση, τα οποία 
οδήγησαν σε εκτεταμένη φωτιά στο μηχανοστάσιο και 
σε ανθρώπινες απώλειες. Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή η 
διερεύνηση των αιτιών του φαινομένου της υπερτά-
χυνσης, πριν την επανεκκίνηση της μηχανής. Ο χειρι-
στής που θα επιχειρήσει την επανεκκίνηση της μηχα-
νής πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τους μηχανισμούς 
έκτακτης κράτησης της μηχανής, στην περίπτωση που 
αυτό απαιτηθεί. Υπάρχει η πιθανότητα να μην λειτουρ-
γήσει το αυτόματο σύστημα κράτησης και ο χειριστής 
θα πρέπει να ενεργοποιήσει τον μηχανικό μοχλό δια-
κοπής καυσίμου της μηχανής.

Σχ. 4.13
Τυπική διάταξη και διασύνδεση συστήματος κράτησης Κ/Μ 

από τη γέφυρα και το μηχανοστάσιο



Εισαγωγή 

Ο έλεγχος και η λειτουργία των πλοίων, από τα 
πρώτα ναυπηγήματα μέχρι και τα πιο σύγχρονα, γίνε-
ται από ανθρώπους. Ο αριθμός όμως των ατόμων που 
απαιτούνται για τη λειτουργία του πλοίου εξαρτάται 
από το μέγεθος, τον τύπο και την αποστολή του, κα-
θώς και από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για 
την εκτέλεση των διαφόρων ενεργειών με σκοπό την 
ασφαλή ναυσιπλοΐα και την ολοκλήρωση του προορι-
σμού του. 

Παράλληλα, με τη συνεχή ανάπτυξη της ναυτιλι-
ακής βιομηχανίας, αυξήθηκαν οι απαιτήσεις σχετικά 
με την αποδοτικότητα της εργασίας, την αξιοπιστία 
των εγκατεστημένων συστημάτων των πλοίων, των 
μηχανών και συνεπώς των επιμέρους συσκευών τους. 
Η εφαρμογή νέων και καινοτόμων λύσεων κατά την 
κατασκευή των συστημάτων ελέγχου της λειτουργίας 
των πλοίων είχε ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση των συ-
στημάτων αυτόματου ελέγχου (automation control 
systems) και του απομακρυσμένου ελέγχου ή διαφο-
ρετικά τηλεχειρισμού (remote control). 

Ορισμένες από αυτές τις διεργασίες που σχετίζο-
νται με τον αυτοματοποιημένο και τον εξ αποστάσεως 
έλεγχο, περιλαμβάνουν την πλοήγηση και τους ελιγ-
μούς, την πρόσδεση και την αγκυροβολία, τη φόρτω-
ση, την εκφόρτωση, τη διαχείριση των μηχανών πρό-
ωσης και όλων των υπόλοιπων μηχανημάτων που την 
εξυπηρετούν. Οι ενέργειες αυτές απαιτούσαν παραδο-
σιακά την παρουσία ενός ή περισσότερων ατόμων για 
την εκτέλεσή τους, αλλά και για τον έλεγχο των δια-
δικασιών με σκοπό τη διατήρηση της αξιοπιστίας του 
εξοπλισμού και επομένως ολόκληρου του πλοίου. 

Αποτέλεσμα είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις να 
έχουν μειώσει τις απαιτήσεις ύπαρξης μελών του πλη-
ρώματος για την εκτέλεση των λειτουργικών διαδικα-
σιών. Η αυξημένη αυτοματοποίηση της λειτουργίας 
των συστημάτων πρόωσης και οι μειωμένες απαιτή-
σεις για συντήρηση από νέα υλικά και λειτουργικές 
διεργασίες έχουν μειώσει τον αριθμό του πληρώμα-
τος του καταστρώματος και των μηχανοστασίων που 

απαιτούνται σε λιγότερο από δέκα, ακόμη και σε 
πλοία μεγαλύτερα τύπου. 

5.1 Διαφορά μεταξύ αυτόματου ελέγχου και τηλε-
χειρισμού

Με τον όρο αυτοματισμός νοείται η χρήση συ-
στημάτων ελέγχου και τεχνολογιών πληροφορικής 
(συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών) με σκοπό 
τη μείωση της ανάγκης για ανθρώπινη εργασία στην 
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της 
εκβιομηχάνισης, ο αυτοματισμός είναι ένα βήμα πέρα   
από τη μηχανοποίηση. Ενώ, η μηχανοποίηση παρείχε 
στους χειριστές μιας διεργασίας μηχανήματα για να 
υποβοηθήσει τις μυϊκές απαιτήσεις στην παραγωγή 
ενός έργου, ο αυτοματισμός μειώνει σημαντικά την 
ανάγκη για ανθρώπινες αισθητηριακές και νοητικές 
απαιτήσεις.

Τα αυτοματοποιημένα και τα εξ αποστάσεως συ-
στήματα ελέγχου διεργασιών βρίσκουν εφαρμογές 
στα σύγχρονα πλοία, ενώ κάθε τρόπος ελέγχου έχει 
διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Τα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου – ΣΑΕ είναι σε 
θέση να ελέγχουν μια διαδικασία με ελάχιστη ή καθό-
λου ανθρώπινη παρέμβαση και έχουν τη δυνατότητα 
σε μια προκαθορισμένη διαδικασία να εκκινούν, να 
διακόπτουν,  να προσαρμόζουν, να λαμβάνουν και να 
μετρούν μεταβλητές, προκειμένου να διαμορφώσουν 
τις συνθήκες λειτουργίας μιας εγκατάστασης με διορ-
θωτικές ενέργειες μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. Επομένως ως ΣΑΕ ορίζονται τα συστή-
ματα που αποτελούνται από ένα σύνολο φυσικών ή 
τεχνητών στοιχείων συνδεδεμένων μεταξύ τους με 
τέτοιον τρόπο, ώστε να καθοδηγούν, να ελέγχουν, να 
ρυθμίζουν ή να μεταβάλλουν την λειτουργία τόσο του 
συστήματος στο οποίο ανήκουν όσο και άλλων συ-
στημάτων με προκαθορισμένο τρόπο. 

Στις εγκαταστάσεις των πλοίων με την εφαρμογή 
των ΣΑΕ υλοποιείται η βέλτιστη απόδοση του μηχανο-
λογικού εξοπλισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνε-
χή λήψη κατάλληλων μετρήσεων που σχετίζονται με 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Συστήματα τηλεχειρισμού, αυτόματου ελέγχου και 
παρακολούθησης λειτουργίας του μηχανοστασίου
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τις συνθήκες λειτουργίας ενός μηχανήματος και στη 
συνέχεια μέσω του συστήματος πραγματοποιούνται 
οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες, εάν αυτό απαι-
τηθεί, ώστε να διατηρείται η λειτουργία του μηχανή-
ματος στα επιθυμητά επίπεδα. 

Παράδειγμα λειτουργίας συστήματος με την 
εφαρμογή ΣΑΕ αποτελεί ο έλεγχος της λειτουργίας 
ενός αεροσυμπιεστή που ελέγχει την παραγόμενη 
πίεση του αέρα στο δίκτυο που τροφοδοτείται και 
ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον συμπιεστή για να 
διατηρεί την πίεση του αέρα σε επιθυμητό εύρος. 
Έτσι, δεν απαιτείται ο έλεγχος από τον άνθρωπο για 
τη διατήρηση της πίεσης, αλλά ο αυτόματος ελεγκτής 
διατηρεί τις τιμές πιο αποδοτικά. 

Με δεδομένο ότι σε ένα πλοίο υπάρχουν πολλές 
παράμετροι που πρέπει να ελέγχονται ή να παρα-
κολουθούνται, όπως: θερμοκρασία, πίεση, επίπεδο 
στάθμης, ιξώδες, έλεγχος ροής, θέση σκάφους, τα-
χύτητα, έλεγχος ροπής του συστήματος πρόωσης, 
τάση, ρεύμα, κατάσταση μηχανήματος (on/off) και 
κατάσταση εξοπλισμού (ανοιχτό/κλειστό), ένα σύγ-
χρονο ΣΑΕ μπορεί να καλύπτει πολλές πτυχές της 
λειτουργίας του. Αυτές περιλαμβάνονται σε ολοκλη-
ρωμένα συστήματα διατηρώντας σε επιθυμητές τιμές 
τις λειτουργίες του πλοίου όπως: τη λειτουργία των 
συστημάτων πρόωσης, τη διαχείριση ισχύος στους 
βοηθητικούς κινητήρες, τη λειτουργία των βοηθητι-
κών μηχανημάτων, τη λειτουργία μέσων φόρτωσης 
και εκφόρτωσης και γενικότερα τη ναυσιπλοΐα.

Ο τηλεχειρισμός (remote control) είναι ο χειρισμός 
ή η κίνηση από μακριά, δηλαδή η δυνατότητα που 
παρέχεται στον χειριστή μιας διεργασίας να πραγμα-
τοποιεί από απόσταση τον έλεγχο ή μια ενέργεια. Με 
τον τηλεχειρισμό λοιπόν επιτυγχάνεται η αναγκαία 
μετάδοση της μηχανικής κίνησης ή άλλης εντολής 
από ένα σημείο σε κάποιο άλλο, το οποίο βρίσκεται 
σε αρκετή απόσταση. Στα πλοία η εφαρμογή των 
τεχνολογιών τηλεχειρισμού παρέχει τη δυνατότητα 
στον χειριστή μιας διεργασίας να ολοκληρώνει τον 
έλεγχο των ενεργειών ή τη διαχείριση του εξοπλισμού 
χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία του στο ση-
μείο πραγματοποίησής της. 

Την εφαρμογή του τηλεχειρισμού τη συναντάμε 
σε πολλές διεργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: το 
άνοιγμα ή το κλείσιμο των επιστομίων (βαλβίδων) 
ενός δικτύου, όπως τα δίκτυα φορτοεκφόρτωσης των 
Δ/Ξ, τη μετάδοση των εντολών και τον έλεγχο της 
προωστήριας εγκατάστασης και του μηχανισμού 
πηδαλιουχίας από τη γέφυρα (bridge), τα δίκτυα θα-

Είσοδος

Αίτιο

Έξοδος

Αποτέλεσμα
Διεργασία

Σχ. 5.1
Διαγραμματική απεικόνιση αιτίου, διεργασίας και 
αποτελέσματος μεταξύ των διαφόρων στοιχείων 

που αποτελούν ένα σύστημα 

λάσσιου έρματος για την πλήρωση ή την εκκένωση 
των αντίστοιχων δεξαμενών, τον έλεγχο ροής στις 
διάφορες συσκευές του μηχανοστασίου όπως εναλ-
λάκτες θερμότητας (ψυγεία, προθερμαντήρες κ.ά.) 
μέσω επενεργοποιητών (actuators) ή χειροκίνητα 
που λειτουργούν τα τοπικά επιστόμια κ.ά.

5.1.1 Ανάλυση συστημάτων αυτόματου ελέγχου

Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου – ΣΑΕ (Automation 
Control Systems) ονομάζεται ένα σύνολο (τεχνητό ή 
φυσικό) στοιχείων και εξαρτημάτων κατάλληλα συν-
δεδεμένων μεταξύ τους, που μπορεί να ελέγχει μια 
διεργασία ή ορισμένα μεταβλητά μεγέθη όπως: 

1) Θέση (x, y, z).
2) Ταχύτητα. 
3) Πίεση.
4) Ηλεκτρική τάση.
5) Θερμοκρασία κ.λπ.
Με δεδομένη την εφαρμογή των ΣΑΕ σε μηχανικές 

διατάξεις, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να διορθώ-
νουν αυτόματα τη συμπεριφορά της λειτουργίας του 
συστήματος που επιβλέπουν, τα τρία βασικά μέρη 
από τα οποία αποτελούνται (σχ. 5.1) είναι: 

1) Η είσοδος του συστήματος, η οποία είναι μια 
διέγερση, εντολή ή αιτία που εφαρμόζεται στο σύ-
στημα από εξωτερική πηγή, ώστε να επιτελεστεί το 
ζητούμενο έργο.

2) Η διεργασία, που είναι η εκτελούμενη ενέργεια 
από ένα στοιχείο του συστήματος, το οποίο συγκρίνει 
την κατάσταση με μια επιθυμητή, παίρνει τις κατάλ-
ληλες αποφάσεις και δίνει τις αντίστοιχες διορθωτικές 
εντολές.

3) Η έξοδος, η οποία αφορά στο πραγματικό απο-
τέλεσμα ή απόκριση, η οποία προκύπτει από την 
εφαρμογή της εισόδου στο σύστημα.

Τα ΣΑΕ ανάλογα με το αν έχουν ανατροφοδότηση 
(feedback) ή όχι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στα 
ανοιχτά συστήματα ή συστήματα ανοιχτού βρόχου 
και στα κλειστά συστήματα ή συστήματα κλειστού 
βρόχου. Ειδικότερα:
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1) Στο ΣΑΕ ανοιχτού βρόχου ή ανοιχτό σύστημα 
(σχ. 5.2) χρησιμοποιείται ένας ελεγκτής (controller). 
Ο ελεγκτής ελέγχει τη διεργασία για να διατηρείται η 
επιθυμητή έξοδος. Το σήμα εισόδου που εφαρμόζεται 
στον ελεγκτή είναι η επιθυμητή έξοδος, όμως, το σήμα 
εισόδου δεν είναι συνάρτηση της εξόδου, δηλαδή δεν 
επηρεάζεται η τιμή του από την έξοδο. Επομένως, στο 
ανοιχτό σύστημα δεν υπάρχει ανατροφοδότηση (ή 
ανάδραση), αλλά αντίθετα χρησιμοποιείται µία ενερ-
γός συσκευή που παράγει το σήμα εισόδου, προκειμέ-
νου να ελέγξει απευθείας την διεργασία.

Είσοδος Έξοδος

Ελεγκτής Ελεγχόμενο
σύστημα

Σχ. 5.2
Γραφική απεικόνιση ΣΑΕ

Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε ως σύ-
στημα τον έλεγχο στάθμης του νερού σε μια δεξαμε-
νή (σχ. 5.3). Η είσοδος του συστήματος ελέγχου είναι 
η εντολή από το αισθητήριο στάθμης για τη διατήρη-
ση της στάθμης του νερού, που επενεργεί από το επι-
στόμιο παροχής του νερού. Το ελεγχόμενο σύστημα 
(επιστόμιο παροχής νερού) διατηρεί ή διακόπτει την 
παροχή του νερού στην επιθυμητή στάθμη.

2) Στο ΣΑΕ κλειστού βρόχου χρησιμοποιείται ένα 
σήμα το οποίο προέρχεται από τη μέτρηση της πραγ-
ματικής εξόδου. Tο σήμα αυτό με τη βοήθεια της ανα-
τροφοδότησης επιστρέφει στην είσοδο του συστή-
ματος, όπου συγκρίνεται με ένα σήμα αναφοράς που 
αντιστοιχεί στην επιθυμητή έξοδο. Επομένως ασκείται 
συνεχής δυναμικός έλεγχος κατά τη διάρκεια της δια-
δικασίας ελέγχου.

Για την ύπαρξη του δυναμικού ελέγχου απαιτού-

Ελεγκτής

Αισθητήριο
στάθμης

Επιστόμιο παροχής
νερού

Σχ. 5.3
Παράδειγμα ΣΑΕ ανοιχτού βρόχου

Συγκριτής Ελεγχόμενη
μεταβλητή

Ελεγχόμενη
έξοδος

+
–

e

Επιθυμητή
είσοδος

αναφοράς

Ελεγχόμενο
σύστημα

Μετρητής

Διαδικασία ανάδρασης

Ελεγκτής

Σχ. 5.4
Γραφική απεικόνιση ενός ΣΑΕ κλειστού βρόχου  

ή συστήματος ελέγχου με ανατροφοδότηση (ή ανάδραση) 

νται η διαδικασία μέτρησης, κατά την οποία μετριέ-
ται η έξοδος του συστήματος από έναν μετρητή και 
η διαδικασία της σύγκρισης, κατά την οποία το σήμα 
του μετρητή συγκρίνεται με την επιθυμητή είσοδο 
αναφοράς από τον συγκριτή (σχ. 5.4).

Για να επιτευχθεί η διαδικασία ελέγχου απαιτείται 
αντίστροφη πορεία από την έξοδο προς την είσοδο, 
δηλαδή από το αποτέλεσμα προς το αίτιο που είναι 
η ανατροφοδότηση (feedback). Η ανατροφοδότηση 
επιτρέπει τη μέτρηση της ελεγχόμενης εξόδου από το 
σύστημα, την επαναφορά της στην είσοδο με σκοπό την 
σύγκρισή της με την επιθυμητή είσοδο αναφοράς, σχη-
ματίζοντας σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου 
το σφάλμα. Το σφάλμα ελέγχου (e) είναι το αποτέλε-
σμα της σύγκρισης ανάμεσα στην πραγματική ελεγ-
χόμενη έξοδο και την επιθυμητή είσοδο αναφοράς 
ενός συστήματος ελέγχου και αποτελεί την διέγερση 
του ελεγκτή του συστήματος.

O συγκριτής συγκρίνει αλγεβρικά (+ και –) το 
σήμα εισόδου με το σήμα ανατροφοδότησης. Θετι-
κό ή αρνητικό σφάλμα σημαίνει αντίστοιχα θετική ή 
αρνητική απόκλιση μεταξύ εισόδου και εξόδου, με 
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αποτέλεσμα να ενεργοποιείται ο ελεγκτής με στόχο 
την επαναφορά του συστήματος στην επιθυμητή κα-
τάσταση. Όταν το σφάλμα είναι μηδενικό, σημαίνει 
ταύτιση των τιμών εισόδου αναφοράς και εξόδου. 

Παράδειγμα της διαδικασίας ελέγχου κλειστού 
βρόχου είναι ο μηχανικός ρυθμιστής ταχύτητας μη-
χανής για τη διατήρηση των στροφών κατά τις μετα-
βολές του φορτίου (σχ. 5.5). Η ρύθμιση των στροφών 
γίνεται με τον έλεγχο παροχής του καυσίμου, από μη-
χανισμό που μετατρέπει τις στροφές του άξονα της 
μηχανής σε ευθύγραμμη μετατόπιση του άξονα ελέγ-
χου της βαλβίδας παροχής καυσίμου. 

Το σύστημα αποτελούν ο μηχανισμός των δύο 
περιστρεφόμενων σφαιρών (αντίβαρα), η βαλβίδα 
ελέγχου υδραυλικού ελαίου και η βαλβίδα ελέγχου. Η 
περιστροφή των σφαιρών επιτυγχάνεται με εμπλοκή 
αξόνων και γραναζιών, που μεταδίδουν την περιστρο-
φική κίνηση από τη μηχανή σε άξονα που παρασύρει 
τις σφαίρες να κινούνται ανάλογα, ενώ η διασύνδεση 
με το υπόλοιπο σύστημα γίνεται μέσω μηχανικών μο-
χλών και ελατηρίου επαναφοράς. Κατά τη λειτουργία 
του συστήματος, όταν μειωθούν οι στροφές του άξο-
να της μηχανής, λόγω αύξησης του φορτίου, τότε οι 
περιστρεφόμενες σφαίρες μετακινούνται προς τα 
κάτω. Οι μοχλοί που μετατοπίζονται με την περιστρο-
φή των σφαιρών επηρεάζουν την θέση του άξονα που 

ελέγχει την βαλβίδα υδραυλικού ελαίου. Το υδραυλι-
κό έλαιο  με πίεση παρέχεται ανάλογα στον κύλινδρο 
ελέγχου της βαλβίδας καυσίμου. Τότε το έμβολο, που 
ενεργεί στη βαλβίδα καυσίμου, την μετατοπίζει προς 
τα κάτω παρέχοντας μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου, 
με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής 
της μηχανής, υπερνικώντας τη δύναμη που προκαλεί-
ται από την αύξηση του φορτίου. Αντίθετα, όταν αυξη-
θούν οι στροφές του κινητήριου άξονα της μηχανής 
λόγω μείωσης του φορτίου, τότε οι περιστρεφόμενες 
σφαίρες μετακινούνται προς τα πάνω κλείνοντας τη 
ρυθμιστική βαλβίδα, με αποτέλεσμα τη μείωση της 
παροχής του καυσίμου. Επομένως, μειώνονται και οι 
στροφές της μηχανής.

5.1.2 Ανάλυση συστημάτων ελέγχου εξ αποστάσε-
ως – τηλεχειρισμού

Σε ένα σύστημα τηλεχειρισμού η εντολή ελέγχου 
και η εκτέλεσή της διαχωρίζονται από μια απόσταση. 
Το σύστημα συνήθως περιλαμβάνει μία συσκευή εντο-
λών, απ' όπου εισάγεται η εντολή ελέγχου, και έναν 
ενεργοποιητή που την εκτελεί. Αυτά συνδέονται με ένα 
μέσο μετάδοσης της εντολής, το οποίο μπορεί να είναι:

1) Ένας μηχανικός σύνδεσμος, όπου η εντολή με-
ταδίδεται ως δύναμη. 

2) Ένα πνευματικό ή υδραυλικό δίκτυο, όπου η πί-

ΦορτίοΜΕΚΚλείσιμο
Άνοιγμα

Βαλβίδα ελέγχου
υδραυλικού ελαίου

Βαλβίδα ελέγχου
καυσίμου παροχής

Καύσιμο

Έλαιο
υπό

πίεση

Κύλινδρος
ελέγχου
βαλβίδας
καυσίμου

Αντίβαρο Μηχανικός
ρυθμιστής
Watt

Γρανάζια

 

Σχ. 5.5
(α) ΣΑΕ κλειστού βρόχου με αυτόματο ρυθμιστή παροχής καυσίμου για έλεγχο ταχύτητας 

περιστροφής μηχανής (μηχανικός ρυθμιστής Watt) και (β) διάγραμμα ροής διεργασιών

Είσοδος
παροχής
καυσίμου Μηχανικός 

ρυθμιστής Watt

Φορτίο+– ΜΕΚ

(β)

(α)
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εση του ρευστού αντιπροσωπεύει την εντολή.
3) Μία ηλεκτρική γραμμή με σήμα τάσης ρεύμα-

τος που διαμορφώνει την εντολή και μεταδίδεται 
στον δέκτη (ενεργοποιητή).

4) Υπέρυθρα κύματα που διαμορφώνονται σύμφω-
να με την εντολή και λαμβάνονται από κάποιον δέκτη 
σε απόσταση.

Τα απλούστερα συστήματα τηλεχειρισμού περιορί-
ζονται σε λειτουργίες τύπου μεταγωγής (μεταφοράς). 
Αυτά τα συστήματα λειτουργούν βασικά σε ανοιχτό 
βρόχο, χωρίς δηλαδή να βασίζονται σε ανατροφοδό-
τηση. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ένα 
φωτιστικό οροφής, που ανάβει και σβήνει από διακό-
πτη φώτων μέσω ηλεκτρικού καλωδίου, και η λειτουρ-
γία on/off ενός δέκτη τηλεόρασης με τηλεχειριστήριο 
υπερύθρων. 

Τα πιο χαρακτηριστικά συστήματα τηλεχειρισμού 
περιλαμβάνουν ανατροφοδότηση που παρέχεται από 
τον χειριστή, ο οποίος εκδίδει την εντολή ελέγχου, 
αντιλαμβάνεται το αποτέλεσμα της ενέργειας ελέγχου 
και καθοδηγεί το σύστημα ανάλογα. Αυτό το είδος λει-
τουργίας μπορεί να συναντάται στα πλοία με τον έλεγ-

χο από τη γέφυρα των προωστήριων μηχανών, των δι-
κτύων μεταφοράς θάλασσας στις δεξαμενές έρματος 
κ.ά. Η ανατροφοδότηση του αποτελέσματος προς τον 
χρήστη για την ολοκλήρωση της εντολής ή την απαίτη-
ση για διορθωτικές ενέργειες συνήθως όταν δεν είναι 
δυνατή η οπτική επαφή επιτυγχάνεται με ένα παράλ-
ληλο σύστημα ελέγχου της διεργασίας.

Έτσι, τα συστήματα τηλεχειρισμού στα σύγχρονα 
πλοία έχουν συνήθως ένα σύστημα μεταφοράς ελέγ-
χου, που επιτρέπει τη μεταφορά του ελέγχου μεταξύ 
τοποθεσιών. 

Ο τηλεχειρισμός της προωστήριας Κ/Μ είναι 
συνήθως δυνατός από δύο θέσεις: τη γέφυρα και 
τον θάλαμο ελέγχου μηχανοστασίου (Engine Control 
Room – ECR) (σχ. 5.6). Ορισμένα πλοία δεν διαθέτουν 
τηλεχειρισμό στο ECR. Όταν η λειτουργία μηχανής εί-
ναι σε λειτουργία ελέγχου γέφυρας, το χειριστήριο 
της γέφυρας ελέγχει απευθείας το σημείο ρύθμισης 
της ισχύος που θα αποδίδεται από την Κ/Μ. Όταν βρί-
σκεται σε λειτουργία ελέγχου μηχανής από το ECR, 
το χειριστήριο της γέφυρας στέλνει ένα τηλεγραφικό 
σήμα στο ECR και από το χειριστήριο ECR ελέγχεται 
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Σχ. 5.6
Τυπική διάταξη τηλεχειρισμού μηχανής πλοίου  

(πηγή: https://www.semanticscholar.org/)
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το σημείο ρύθμισης του συστήματος απόδοσης ισχύ-
ος από την Κ/Μ. Σε περίπτωση επιτόπιου έλεγχου της 
Κ/Μ, το σύστημα τηλεχειρισμού είναι ανενεργό. Σε 
αυτή την περίπτωση το χειριστήριο της γέφυρας στέλ-
νει ένα τηλεγραφικό σήμα σε συσκευή που βρίσκεται 
πάνω στο σώμα της Κ/Μ στη θέση τοπικού ελέγχου και 
ο χειριστής δίνει την εντολή για τη λειτουργία της μη-
χανής με χειριστήρια, τα οποία βρίσκονται στο σώμα 
της μηχανής.

Αντίστοιχα για τον τηλεχειρισμό των επιστομίων 
στο δίκτυο υγρών ενός πλοίου η δομή παρουσιάζεται 
στο σχήμα 5.7, όπου ένα ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα 
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ροής στα δίκτυα. 
Το σύστημα αποτελείται από την κονσόλα ελέγχου 
από την οποία ο χειριστής ελέγχει τη μονάδα αύξησης 
της πίεσης του υδραυλικού ελαίου, η οποία παρέχει 
το έλαιο στο δίκτυο ελέγχου, και αντίστοιχα με ενδιά-
μεσες βαλβίδες ελέγχεται η παροχή του ελαίου στους 
ενεργοποιητές των επιστομίων. Αποτέλεσμα είναι ο 
έλεγχος να επιτυγχάνεται με αξιοπιστία και ασφάλεια 
και με λιγότερο προσωπικό.

5.1.3 Κατηγορίες και σύγκριση συστημάτων ελέγχου 

Τα ΣΑΕ και τα συστήματα τηλεχειρισμού, ανάλογα 
µε τη φύση του μέσου ελέγχου που εφαρμόζεται, κα-
τατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

1) Ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά συστήματα. Το μέσο 
ελέγχου στα συστήματα αυτά είναι ένα ηλεκτρικό 
σήμα, που μπορεί να ενισχυθεί κατάλληλα µε ηλε-
κτρικούς ενισχυτές και να διεγείρει κάποιον ηλεκτρικό 
κινητήρα, που µε την σειρά του θα κάνει ανάλογη δι-
όρθωση στον μηχανισμό µε τον οποίο είναι συνδεδε-
μένος.

2) Πνευματικά συστήματα. Το μέσο ελέγχου είναι 
αέρας µε πίεση που προέρχεται από κάποιον αεροσυ-
μπιεστή (air compressor) και διεγείρει κάποια βαλβίδα 
που µέσω κυλίνδρου µε έμβολο πραγματοποιεί την 
αναγκαία διόρθωση.

3) Υδραυλικά συστήματα. Το μέσο ελέγχου είναι 
συνήθως έλαιο που έρχεται από κάποια αντλία και κινεί 
υδραυλικό κινητήρα ή το έμβολο κυλίνδρου.

4) Ηλεκτροϋδραυλικά συστήματα. Η βασική δια-
φορά µε τα προηγούμενα συστήματα είναι ότι η ρυθ-
μιστική βαλβίδα δεν είναι μηχανική αλλά ηλεκτρική. 
Δηλαδή, λειτουργεί με μεταβλητό ηλεκτρικό σήμα που 
δέχεται από απόσταση και καθορίζει έτσι το μέγεθος 
και τη φορά της ροής ελαίου προς τον υδραυλικό κινη-
τήρα (ή το έµβολο). 

5) Ηλεκτροπνευματικά συστήματα. Η βασική δια-
φορά τους µε τα πνευματικά συστήματα είναι ότι δια-
θέτουν ηλεκτροπνευματική βαλβίδα που ρυθμίζεται 
από απόσταση µε ηλεκτρικό σήμα.

Συγκρίνοντας τα πνευματικά, τα υδραυλικά και τα 

Σχ. 5.7
Σχηματική αναπαράσταση συστήματος τηλεχειρισμού επιστομίων δικτύων  

(πηγή: aqualogistics.com)
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Εντός δεξαμενής

Εκτός δεξαμενής

: Ροή υδραυλικού κυκλώματος (P)
: Ροή υδραυλικού κυκλώματος (T)
: Ροή ηλεκτρικού κυκλώματος 
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ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου σύμφωνα με τα σχεδι-
αστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά βλέπουμε ότι:

1) Τα πνευματικά συστήματα ελέγχου:
α) Εγκαθίστανται εύκολα.
β) Έχουν απλό σχεδιασμό. 
γ) Σε αυτά χρησιμοποιείται πεπιεσμένος αέρας ως 

πηγή παροχής για την εκτέλεση της εργασίας.
2) Τα υδραυλικά συστήματα ελέγχου: 
α) Είναι πολύπλοκα στη συναρμολόγησή τους.
β) Σε περίπτωση διαρροής προκαλείται ρύπανση.
γ) Σε αυτά χρησιμοποιείται υδραυλικό έλαιο ως 

πηγή τροφοδοσίας για την εκτέλεση της εργασίας.
3) Τα ηλεκτρικά συστήματα ελέγχου:
α) Είναι απλά συγκριτικά συστήματα.
β) Έχουν ευρεία βιομηχανική χρήση.
γ) Σε αυτά χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια ως 

πηγή τροφοδοσίας για την εκτέλεση εργασιών δημι-
ουργώντας περιορισμό στη χρήση σε κάποιες κατη-
γορίες πλοίων.

5.2 Σκοποί που εξυπηρετούνται από τον τηλεχει-
ρισμό και τον αυτοματοποιημένο έλεγχο της προ-
ωστήριας εγκατάστασης του πλοίου

O τηλεχειρισμός και ο αυτοματοποιημένος έλεγχος 
αναδιαμορφώνουν τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Τα συ-
στήματα ελέγχου στα πλοία περιλαμβάνουν συνήθως 
συμβατικά συστήματα ελέγχου διεργασιών, συστήμα-
τα ασφαλείας, συστήματα διαχείρισης του πλοίου, συ-
στήματα διαχείρισης ισχύος, συστήματα ελέγχου πρό-
ωσης, δυναμική τοποθέτηση του σκάφους και άλλα 
συστήματα παρακολούθησης ή ελέγχου. Οι περισσό-
τερες εφαρμογές, όπως τα συστήματα πρόωσης, εν-
σωματώνονται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, συν-
δυάζοντας όλα τα οφέλη τεχνολογίας πληροφοριών 
(IT) και επιχειρησιακής τεχνολογίας (OT). 

Με την εφαρμογή του τηλεχειρισμού και του αυ-
τόματου ελέγχου επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση δια-
δικασιών, η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των 
πλοίων με μειωμένο προσωπικό, αλλά και με μεγάλη 
ασφάλεια. Επομένως, πεδία που εξυπηρετούνται από 
την εφαρμογή τους περιλαμβάνουν:

1) Ταχύτερη και συνεχή πληροφορία λειτουργικών 
διεργασιών του συστήματος πρόωσης, όπως η ταχύ-
τητα λειτουργίας της μηχανής, η κατανάλωση καυσί-
μου και οι θερμοκρασίες νερού ψύξης και λιπαντικών 
κατά τη λειτουργία.

2) Ταχύτερη απόκριση μετά τη λήψη της κατάλλη-
λης πληροφορίας σε έναν ή δύο συγκεντρωτικούς πί-
νακες ελέγχου, από τους οποίους μπορούν να γίνουν 

και διορθωτικές ενέργειες όπως η εκκίνηση και η 
κράτηση μηχανημάτων σχετικών με την προωστήρια 
εγκατάσταση.

3) Βελτίωση της χωροταξίας με τη συγκέντρωση 
των ελεγκτικών μηχανισμών σε συγκεκριμένα σημεία 
στη γέφυρα και στο δωμάτιο ελέγχου του μηχανο-
στασίου.

4) Αύξηση του βαθμού απόδοσης της μηχανικής 
εγκατάστασης, εφόσον με τα συστήματα αυτομάτου 
ελέγχου και με τηλεχειρισμό επιτυγχάνονται ακριβέ-
στερος και ταχύτερος έλεγχος των διαφόρων μετα-
βλητών που επηρεάζουν την οικονομικότερη λειτουρ-
γία της προωστήριας εγκατάστασης του πλοίου. Έτσι 
εξασφαλίζεται αποδοτικότερη λειτουργία, με αποτέ-
λεσμα τη μείωση του κόστους λειτουργίας, αλλά και 
της φθοράς από την κόπωση του συστήματος.

5) Μείωση του κόστους καυσίμων και λιπαντικών 
εφόσον η λειτουργία πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
της αποδοτικότερης λειτουργίας.  

6) Μείωση του κόστους συντήρησης λόγω της δι-
ατήρησης των συνθηκών λειτουργίας στα επιτρεπτά 
όρια, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά.

7) Εξάλειψη του ανθρώπινου λάθους που μπορεί 
να προκληθεί από την κόπωση, αλλά και τις λανθα-
σμένες ενέργειες. 

8) Βελτίωση των συνθηκών εργασίας του πληρώ-
ματος και μείωση των μελών που απαιτούνται στον 
έλεγχο των μηχανημάτων, περιορίζοντας το λειτουρ-
γικό κόστος για την στελέχωση των πλοίων.

9) Αύξηση της ασφάλειας της ζωής και αποτελε-
σματικότερη χρήση του χώρου στον σχεδιασμό του 
πλοίου και στην αποδοτική χρήση των καυσίμων.

Παράδειγμα ελέγχου κατά τη λειτουργία της προ-
ωστήριας εγκατάστασης και του ελέγχου με τηλεχει-
ρισμό και αυτοματισμούς είναι η αύξηση της απόδο-
σης κατά την εκτέλεση ενός ταξιδιού. Η χρήση των 
συστημάτων βρίσκει εφαρμογή στον αυτόματο ελέγ-
χο του πηδαλίου και στην μεταβολή της ταχύτητας 
του πλοίου. 

Με το σύστημα αυτόματης πηδαλιουχίας (αυτόμα-
τος πιλότος – auto pilot) παρέχεται η δυνατότητα της 
πηδαλιουχίας χωρίς παρατιμονιές, οι οποίες θα μετέ-
βαλλαν, έστω και στο ελάχιστο, την πορεία του πλοίου, 
κάτι που είναι αναπόφευκτο κατά την πηδαλιουχία από 
άνθρωπο. Ο αυτόματος πιλότος, λαμβάνοντας τις εντο-
λές από το σύστημα ελέγχου του πηδαλίου, προβαίνει 
σε συνεχή διόρθωση, ώστε να διατηρεί την πορεία του 
πλοίου σταθερή. Αποτέλεσμα είναι η αποδοτική λει-
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τουργία της μηχανής, εφόσον δεν γίνονται μεταβολές 
στο φορτίο της και ταυτόχρονα διατηρώντας την πο-
ρεία, να αυξάνεται η απόδοση, διατηρώντας την κατα-
νάλωση των καυσίμων σε φυσιολογικά επίπεδα. 

Στη σύγχρονη ναυτιλία, οι πρόσφατες εξελίξεις 
στον αυτοματισμό, θεωρητικά, καθιστούν δυνατή 
την περαιτέρω μείωση ή ακόμα και την εξάλειψη των 
πληρωμάτων που στελεχώνουν τα πλοία για την εκτέ-
λεση των λειτουργιών τους. Ωστόσο, αυτό απαιτεί ο 
έλεγχος και οι αποφάσεις να λαμβάνονται από πλή-
ρωμα εκτός πλοίου (απομακρυσμένη παρακολούθη-
ση και έλεγχος) ή από το ίδιο το σύστημα. Η μείωση 
ή η «εξάλειψη» του πληρώματος απαιτεί επίσης να 
ληφθούν μέτρα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας σε 
αυτές τις λειτουργίες. Εάν όλες οι απαιτούμενες λει-
τουργίες του πλοίου είναι πλήρως αυτοματοποιημέ-
νες και λειτουργούν εξ αποστάσεως ή αυτόνομα, θα 
μπορούσε κάποιος θεωρητικά να απομακρύνει όλο 
το πλήρωμα από το πλοίο. Ωστόσο, το κίνητρο για 
την εισαγωγή τηλεκατευθυνόμενων και αυτόνομων 
λειτουργιών δεν είναι απαραίτητα η απομάκρυνση ή 
εξάλειψη του πληρώματος, αλλά η βελτίωση της απο-
τελεσματικότητας κατά τη λειτουργία του πλοίου, κα-
θώς και η αύξηση της απόδοσης ή/και της ασφάλειας 
με το πλήρωμα παρόν.

5.3 Πλεονεκτήματα από τη συνεχή παρακολούθη-
ση της λειτουργίας του μηχανοστασίου

Καθώς ο αυτόματος έλεγχος αντικαθιστά λειτουρ-
γίες που παραδοσιακά εκτελούνται από ανθρώπους, 
οι τρόποι λειτουργίας και τα πιθανά σενάρια σε ένα 
μηχανοστάσιο θα πρέπει να αναλυθούν διεξοδικά για 
να εντοπιστούν όλες οι σχετικές παραλλαγές και οι πι-
θανοί κίνδυνοι. 

Παραδοσιακά, μια αυτοματοποιημένη λειτουργία 
παράγει συναγερμό όταν κάτι δεν πάει καλά ή ξεφεύ-
γει από τα όρια, και είναι ευθύνη του χειριστή να προ-
βεί στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να διαχειριστεί 
και να διορθώσει την κατάσταση.

Καθώς ο χειριστής αντικαθίσταται εν μέρει ή πλή-
ρως από τεχνολογικά συστήματα, οι εξ αποστάσεως 
και αυτόνομες λειτουργίες αναμένεται να διαχειρίζο-
νται μεγαλύτερη ποικιλία λειτουργιών. Έτσι, και τα συ-
στήματα του πλοίου θα πρέπει να σχεδιάζονται, ώστε 
η έκταση και η ανάγκη για ενέργειες σε συνθήκες πα-
ρακολούθησης και συναγερμού να αντιστοιχούν στις 
πραγματικές. Βεβαίως, είναι απαραίτητο να αναλυθούν 
εκ των προτέρων οι επιχειρησιακές πτυχές, προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί ότι η εφαρμοσμένη τεχνολογία θα 

είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλα τα γεγονότα.
Κατά την εφαρμογή της αυτόματης και απομακρυ-

σμένης λειτουργίας, είναι σημαντικό να καθοριστεί 
πώς το πλοίο και οι λειτουργίες του θα πρέπει να αντα-
ποκρίνονται σε όλες τις σχετικές καταστάσεις συνα-
γερμού, οι οποίες περιλαμβάνουν βασικές λειτουργίες 
της αυτόματης απομακρυσμένης υποδομής του όπως:

1) Έλεγχο εξ αποστάσεως και επίβλεψη δεξαμενών 
και μηχανημάτων.

2) Επικοινωνία.
3) Πηδαλιουχία, πλοήγηση και ελιγμούς.
4) Πρόωση του σκάφους.
5) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
6) Έλεγχο και παρακολούθηση.
7) Στεγανότητα και προστασία του μηχανοστασίου 

από κατάκλυση υδάτων.
8) Ασφάλεια από πυρκαγιά. 
9) Αντληση υδάτων υδροσυλλεκτών.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιες βλάβες μπορεί 

να αναγκάσουν το ίδιο το πλοίο ή μέρη της μηχανολο-
γικής υποδομής του να αποκλίνουν από την κανονική 
λειτουργία τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι απαραί-
τητο να καθοριστεί η απόκριση και να τεθεί το πλοίο 
σε κατάσταση που τα γεγονότα θα εγκυμονούν τους 
ελάχιστους δυνατούς κίνδυνους για τη ζωή, το περι-
βάλλον και την ιδιοκτησία. Αυτές οι καταστάσεις ονο-
μάζονται Συνθήκες Ελάχιστου Κινδύνου (Minimum 
Risk Condition – MRC) (σχ. 5.8).

Μια συνθήκη ελάχιστου κινδύνου (MRC) είναι 
μια κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί το πλοίο 
όταν η υποδομή της αυτόματης ή/και απομακρυσμέ-
νης λειτουργίας αντιμετωπίζει συνθήκες διαφορετικές 
από αυτές στις οποίες μπορεί να λειτουργήσει κανονι-
κά, και θα πρέπει να υπάρξουν ενέργειες που θα ελαχι-
στοποιήσουν ή θα εξαλείψουν τον κίνδυνο. 

Ένα πλοίο τυπικά μεταπίπτει από μια κανονική κα-
τάσταση λειτουργίας σε κατάσταση MRC από γεγονό-
τα που προκαλούνται είτε από αλλαγές στο περιβάλ-
λον (π.χ. επιδείνωση του καιρού), είτε από αστοχίες/
συμβάντα (π.χ. απώλεια συστήματος πρόωσης). Είναι 
επίσης πιθανό ένα γεγονός να επαναφέρει το πλοίο 
σε κανονική λειτουργία από κατάσταση MRC όταν για 
παράδειγμα υπάρξει βελτίωση του καιρού ή αποκατα-
σταθεί το σύστημα της πρόωσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την προσπάθεια για την ελα-
χιστοποίηση του κινδύνου, τη διατήρηση της αξιοπι-
στίας του πλοίου και του μηχανολογικού του εξοπλι-
σμού, η συνεχής παρακολούθηση του μηχανοστασίου 
ενισχύει την διαθεσιμότητα και την κανονική λειτουρ-
γία των μηχανημάτων, ενώ παρέχει πληροφορίες που 
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θα βοηθήσουν στη διαχείριση, ώστε να υπάρξουν πε-
ριθώρια αντίδρασης πριν την έσχατη λύση. 

Η συνεχής παρακολούθηση του μηχανοστασίου 
παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:

1) Βελτίωση της επιμέρους αλλά και της συνολι-
κής απόδοσης του μηχανολογικού εξοπλισμού, με 
παρακολούθηση του μηχανοστασίου σε πραγματικό 
χρόνο, επανεξετάζοντας συνεχώς τις λειτουργικές δι-
αδικασίες και τη διατήρηση από αποκλίσεις, ώστε τα 
μηχανήματα να λειτουργούν στα επιδιωκόμενα επίπε-
δα απόδοσης. 

2) Διαχείριση της ενεργειακής απόδοσης από την 
λειτουργία των απαραίτητων μηχανημάτων, που μει-
ώνουν παράλληλα το λειτουργικό κόστος από την κα-
τανάλωση καυσίμων. 

3) Άμεση ανατροφοδότηση της λειτουργικής κα-
τάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού προς τους 
χειριστές, ώστε όταν αποτύχει ο μηχανισμός, θα ενερ-
γοποιηθεί ηχητικός και οπτικός συναγερμός ειδοποι-
ώντας τον χρήστη για το πρόβλημα.

4) Ανίχνευση της αρχικής κόπωσης των μηχανημά-
των και του έγκαιρου προγραμματισμού συντήρησης.  

5) Μείωση των περιοδικών επιτόπιων ελέγχων με 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας του πληρώματος.

6) Μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής 
μέσω της δυνατότητας προληπτικού προσδιορισμού 
και επιδιόρθωσης προβλημάτων.

7) Παροχή πληροφοριών για την λειτουργία του 
μηχανήματος που επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων βά-
σει δεδομένων.

8) Βελτιστοποίηση της ασφάλειας με την άμεση 
ενημέρωση δυσλειτουργίας και βλαβών, και μείωση 

Έσχατη λύση

Συνθήκες ελάχιστου κινδύνου

Συνθήκες βλάβης

Κανονικές
συνθήκες

λειτουργίας

γεγονός

γεγονός

γεγονός

γεγονός

γεγονός

γεγονός

Σχ. 5.8
Τυπική απεικόνιση ροής, από κανονική λειτουργία,  

σε συνθήκες βλάβης (μη κανονική κατάσταση)  
και Συνθήκες Ελάχιστου Κινδύνου (MRC)

του χρόνου απόκρισης και ενεργειών από τους χρή-
στες (π.χ. κατά την αιφνίδια κράτηση της μηχανής ή 
τη διακοπή της λειτουργίας του συστήματος πηδαλι-
ουχίας). 

9) Παροχή πληροφοριών στα στελέχη, οι οποίες  
είναι απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων σε κατα-
στάσεις διαχείρισης κινδύνου.

10) Επαύξηση της αξιοπιστίας και της λειτουργικής 
αξιοποίησης από τον κύκλο ζωής των μηχανημάτων.

5.4 Γενική διάταξη θαλάμου ελέγχου μηχανής

Με την εγκατάσταση των αυτοματισμών, των συ-
στημάτων πληροφορικής που τους υποστηρίζουν, 
αλλά και την ευρεία εφαρμογή των διατάξεων τηλε-
χειρισμού, ο αριθμός των μελών του μηχανοστασίου 
στα σύγχρονα πλοία έχει μειωθεί σημαντικά. Επομέ-
νως, η διάταξη των μηχανημάτων θα πρέπει να είναι 
με τέτοιον τρόπο δομημένη, που θα επιτρέπει στους 
μηχανικούς να ελέγχουν και να χειρίζονται τα μηχανή-
ματα με ευκολία, αποτρέποντας αρνητικές επιδράσεις 
στη λειτουργικότητα και στην ασφάλεια του πλοίου. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο ευκολότερος και 
πλέον αποδοτικός έλεγχος, είναι απαραίτητη η συγκέ-
ντρωση των οργάνων παρακολούθησης και χειρισμού 
των μηχανημάτων σε συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος 
ονομάζεται Θαλάμος Ελέγχου Μηχανής – ΘΕΜ (En-
gine Control Room – ECR). Παράλληλα με τη συγκέ-
ντρωση των αυτοματισμών ελέγχου και χειρισμών 
σε πίνακες-κονσόλες στο μηχανοστάσιο, δημιουργή-
θηκαν και ανάλογοι συγκεντρωτικοί πίνακες ελέγχου 
αλλά και χειρισμών στη γέφυρα του πλοίου. Επιπλέον, 
με την επαύξηση της αξιοπιστίας των συστημάτων και 
την θέσπιση νέων κανονισμών, τα μηχανοστάσια μπο-
ρούν να λειτουργούν για μεγάλα σχετικά διαστήματα 
χωρίς την επιτήρηση από μηχανικό (μέγιστο διάστημα: 
16 ώρες) και την παρουσία προσωπικού.

Ο ΘΕΜ τοποθετείται μέσα ή σε συνέχεια του μηχα-
νοστασίου. Συνήθως βρίσκεται στο ψηλότερο δάπεδο 
του μηχανοστασίου ή στο επίπεδο των πωμάτων-κα-
πακιών της Κ/Μ σε πλοία με ΜΕΚ. Είναι θάλαμος ηχη-
τικά και θερμικά μονωμένος από τους γειτονικούς χώ-
ρους, ώστε να μην επηρεάζεται από τους θορύβους 
και την εκπομπή θερμότητας από την προωστήρια 
εγκατάσταση και τη λειτουργία των υπόλοιπων μη-
χανημάτων. Ο αερισμός, καθώς και ο κλιματισμός του 
θαλάμου, είναι απαραίτητος και εξασφαλίζεται από 
ιδιαίτερο δίκτυο. Ο κλιματισμός βοηθάει τόσο στην 
ασφαλή διαβίωση του προσωπικού, όσο και στην ομα-
λή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων, εφό-
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σον η λειτουργία τους σε υψηλές θερμοκρασίες πα-
ρουσιάζει δυσλειτουργίες και λανθασμένες ενδείξεις. 
Συνήθως η θερμοκρασία του ΘΕΜ διατηρείται στους 
20–25οC και η σχετική υγρασία περίπου στους 45%.

Τα όργανα ελέγχου και τα χειριστήρια είναι το-
ποθετημένα σε ειδικούς πίνακες-κονσόλες. Σε κάθε 
κονσόλα είναι εγκατεστημένη μία ομάδα οργάνων 
ελέγχου των μηχανημάτων της προωστήριας εγκα-
τάστασης διευκολύνοντας τον χειρισμό (π.χ. της Κ/Μ, 
των ηλεκτρομηχανών, των λεβήτων, των ενδείξεων 
συναγερμού κ.ά.). Στα σύγχρονα πλοία, στην κεντρι-
κή κονσόλα, υπάρχουν οθόνες και πληκτρολόγια που 
προσομοιάζουν με διαγράμματα τη λειτουργία του 
μηχανοστασίου, ενώ δίνεται η δυνατότητα να ελέγ-
χονται πιέσεις, θερμοκρασίες, δίκτυα κ.ά. Τα διαγράμ-
ματα είναι λειτουργικά και παρέχουν τη δυνατότητα 
στους μηχανικούς να εκκινούν και να διακόπτουν τη 
λειτουργία στα μηχανήματα, να ενεργούν σε επιστό-
μια δικτύων συνδέοντας μηχανήματα και δεξαμενές 
στη διακίνηση και μετάγγιση ρευστών (π.χ. πετρέλαιο, 
νερό, λιπαντικά κ.λπ.).

Βασικό τμήμα της κονσόλας του ΘΕΜ είναι ο πίνα-
κας συναγερμών που παρουσιάζει όλα τα μηχανήματα 
με συνοπτική αναφορά, ενώ δίπλα σε κάθε αναφορά 
υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες, που σε περίπτωση ανω-
μαλίας του μηχανήματος ή της διεργασίας που ελέγ-
χεται, ενεργοποιείται (κοκκινίζει). Ταυτόχρονα με το 
οπτικό σήμα εκπέμπεται και ηχητικό σήμα συναγερ-
μού, ενημερώνοντας τον χειριστή για τη βλάβη. Σε φυ-
σιολογική λειτουργία οι λυχνίες έχουν πράσινο χρώμα, 
δηλώνοντας ότι το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. 
Στα πλοία με οθόνες ελέγχου παρουσιάζεται με όμοιο 
τρόπο η όποια δυσλειτουργία των μηχανημάτων. Έτσι, 
ο μηχανικός εποπτικά μπορεί να πληροφορείται άμε-
σα για την λειτουργική κατάσταση των μηχανισμών 
και των διεργασιών του μηχανοστασίου. 

Κατά την ενεργοποίηση του συναγερμού, καθώς 
και κατά την εκκίνηση ή την κράτηση κάθε μηχανήμα-
τος, υπάρχει αυτόματο καταγραφικό, που καταγράφει 
τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στο μηχανο-
στάσιο ή τους συναγερμούς, και τα στοιχεία αυτά δι-
ατηρούνται σε μνήμη Η/Υ ή σε εκτυπωμένο αντίγρα-
φο. Στο πλαίσιο των ενεργειών που καταγράφονται, 
περιλαμβάνονται οι κινήσεις της Κ/Μ σύμφωνα με τις 
εντολές από τη γέφυρα και ο χρόνος απόκρισης μέχρι 
την εκτέλεση της εντολής. Ο χρόνος και η ημερομηνία 
των καταγραφών εμφανίζεται για όλες τις ενέργειες 
που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος ελέγ-
χου. Σε τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί, αυτόματα 
ή κατ’ εντολή του μηχανικού χειριστή, να εκδίδονται 

στοιχεία με τις βασικές ενδείξεις της λειτουργίας των 
μηχανημάτων. Η καταγραφική διεργασία δίνει την ευ-
χέρεια στους μηχανικούς να τηρούν και το ημερολό-
γιο του μηχανοστασίου μέσω του αυτοματοποιημένου 
συστήματος χωρίς να είναι απαραίτητη η τήρηση έγ-
γραφου ημερολογίου. 

Η διάταξη του ΘΕΜ της κονσόλας και των πινάκων 
φαίνεται στην σχήμα 5.9 και είναι ως ακολούθως:

1) Στο κέντρο βρίσκεται η κονσόλα με τον τηλέγρα-
φο μετάδοσης των εντολών κίνησης από τη γέφυρα 
και δίπλα τα χειριστήρια της Κ/Μ, που εκτελούνται οι 
ενέργειες τηλεχειρισμού του σχήματος 5.10.

2) Για την επικοινωνία με τη γέφυρα, καθώς και με 
άλλα κύρια σημεία του πλοίου με τα οποία απαιτείται 
απρόσκοπτη επικοινωνία, όπως το δωμάτιο πηδαλίου, 
το αντλιοστάσιο, η κατώτερη πλατφόρμα μέσα στο 
μηχανοστάσιο και τα γραφεία των ανώτερων αξιωμα-
τικών, υπάρχει τηλέφωνο με προκαθορισμένες επιλο-
γές για άμεση απόκριση.

3) Ακριβώς πάνω από τα χειριστήρια είναι ο πίνα-
κας με τα όργανα ελέγχου βασικών λειτουργιών της 
μηχανής, καθώς και όργανα με ενδείξεις που παρου-
σιάζουν άμεσα τις στροφές οι οποίες αναπτύσσονται 
κατά τις εντολές των κινήσεων, το φορτίο που ανα-
πτύσσει η μηχανή κατά την αύξηση των στροφών, την 
πίεση λιπαντικού ελαίου, την πίεση νερού ψύξης, την 
πίεση του αέρα στα διάφορα δίκτυα χειρισμού, και την 
στρέψη του πηδαλίου, ώστε να ενημερώνεται ο μηχα-
νικός για την κατάσταση λειτουργίας της.

4) Δεξιά ή αριστερά των βασικών οργάνων ελέγχου 
βρίσκονται τα βασικά όργανα εποπτείας των ατμολε-
βήτων όπως στάθμης, πίεσης και ελέγχου διεργασίας 
εκκίνησης λειτουργίας. 

5) Στην κεντρική κονσόλα χειρισμού υπάρχει εγκα-
τεστημένο και το σύστημα ενημέρωσης με την ένδειξη 
του συναγερμού πυρκαγιάς.   

Σχ. 5.9
Εποπτική διάταξη κονσόλας (δεξιά)  

και πινάκων (αριστερά) σε ΘΕΜ 
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6) Στα σύγχρονα πλοία υπάρχουν οθόνες προσο-
μοίωσης με τα πληκτρολόγια χειρισμού για να διε-
ρευνούν οι μηχανικοί στα διάφορα διαγράμματα και 
να ελέγχουν τα υπόλοιπα βοηθητικά μηχανήματα, τις 
στάθμες των δεξαμενών, τις περαιτέρω λειτουργικές 
ενδείξεις θερμοκρασίας−πίεσης των λειτουργούντων 
μηχανημάτων, καθώς και τη ροή μέσω των δικτύων 
των διαφόρων ρευστών, όπως νερό για την ψύξη, λι-
παντικά έλαια, ατμός, αέρας κ.λπ.

7) Ακριβώς απέναντι και πίσω από τη θέση που 
έχει ο χειριστής, βρίσκεται ο πίνακας διανομής της 
ηλεκτρικής ισχύος, του οποίου η διάταξη έχει ως εξής: 

α) Στο κέντρο του πίνακα βρίσκονται τα όργανα 
ελέγχου λειτουργίας των Η/Ζ (ηλεκτρομηχανών), που 
παράγουν την ηλεκτρική ισχύ για τις καταναλώσεις 
του πλοίου, με τα αντίστοιχα όργανα ελέγχου του ηλε-
κτρικού φορτίου, και οι κεντρικοί διακόπτες παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης στον πίνακα αυτόν βρί-
σκονται οι αυτοματισμοί για την εκκίνηση, την κράτη-

Σχ. 5.10 
Τηλέγραφος εντολών και χειριστήριο  

τηλεχειρισμού Κ/Μ (πηγή: https://i.ytimg.com)

ση και την παράλληλη λειτουργία των Η/Ζ.
β) Δεξιά και αριστερά του πίνακα των Η/Ζ είναι οι 

πίνακες με την ένδειξη λειτουργίας των βοηθητικών 
μηχανημάτων, ενώ για κάθε μηχάνημα υπάρχουν και 
διακόπτες για την εξ αποστάσεως εκκίνηση και κρά-
τησή τους. Για λόγους ασφάλειας και διαθεσιμότητας 
όλα τα μηχανήματα του πλοίου είναι τουλάχιστον δι-
πλά. Με σκοπό να διευκολύνεται ο έλεγχός τους, ομα-
δοποιούνται στους πίνακες. Έτσι, τα No 1 μηχανήμα-
τα είναι συγκεντρωμένα (ενδεικτικά) στην αριστερή 
πλευρά του πίνακα και αντίστοιχα τα Νο 2 στη δεξιά.

5.5 Πλεονεκτήματα από τη χρήση διαγραμμάτων 
προσομοιωτή

Η προσομοίωση αποτελεί βασικό στάδιο της ανά-
πτυξης ενός συστήματος και σημαντικό εργαλείο ενός 
μηχανικού. Στην επιστήμη των υπολογιστών, ο προ-
σομοιωτής ενός επεξεργαστή είναι το λογισμικό, το 
οποίο σχεδιάζεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εκτε-
λεί και να αναπαράγει την λειτουργία μιας κεντρικής 
μονάδας επεξεργασίας, όσο το δυνατό πιο αξιόπιστα, 
βασισμένο πάντα στις αρχές σχεδίασης της αρχιτεκτο-
νικής του υλικού.

Ομοίως, στα σύγχρονα πλοία κατά τη λειτουργία 
των συστημάτων και για τον έλεγχό τους αναπτύσσο-
νται συστήματα προσομοίωσης που είναι σχεδιασμέ-
να έτσι ώστε να αναπαράγεται η λειτουργία της Κ/Μ, 
των ηλεκτρομηχανών (σχ. 5.11), των λεβήτων, των συ-
στημάτων φορτοεκφόρτωσης και όλων των βοηθητι-
κών μηχανημάτων. 

Η παρουσίαση της λειτουργίας των συστημάτων, 
αλλά και των εγκατεστημένων σε αυτά μηχανημά-

Σχ. 5.11
Διάγραμμα ελέγχου ηλεκτρομηχανής (πηγή: kongsberg.com)
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των, επιτυγχάνεται με συγκεντρωτικά διαγράμματα, 
τα οποία εμφανίζονται σε οθόνες Η/Υ που βρίσκονται 
στην κεντρική κονσόλα του ΘΕΜ (σχ. 5.12).

Σχ. 5.12
Κονσόλα ελέγχου με προσομοιωτή σε πλοίο με αζιμουθιακό 

σύστημα πρόωσης (πηγή: https://media.springernature.com)

Η δομή των διαγραμμάτων είναι τέτοια, ώστε λαμ-
βάνοντας πληροφορίες από το κεντρικό σύστημα 
ελέγχου να παρουσιάζεται σε πραγματικό χρόνο η 
λειτουργική κατάσταση του κάθε μηχανήματος, το δί-
κτυο που είναι εγκατεστημένο και ο τρόπος που είναι 
συνδεδεμένο στο δίκτυο που το εξυπηρετεί, π.χ. πα-
ροχή καυσίμου, διακίνηση ή παροχή λιπαντικού κ.ά. 

Για τη διευκόλυνση του χρήστη τα διαγράμματα 
προσομοίωσης είναι κατανεμημένα σε ομάδες σύμ-
φωνα με:

1) Τα μηχανήματα και τα διασυνδεδεμένα σε αυτά 
συστήματα (π.χ. η Κ/Μ και οι μηχανισμοί ελέγχου ή τα 
διασυνδεδεμένα σε αυτή συστήματα).

2) Τη διεργασία που παρουσιάζεται στην οθόνη 
του Η/Υ (π.χ. μετάγγιση ή μεταφορά καυσίμων μεταξύ 
των δεξαμενών).

3) Τον τομέα που ελέγχεται (π.χ. την πλατφόρμα 
στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένο ένα μηχάνημα ή 
ένα σύστημα). 

4) Τα κυκλώματα και τα δίκτυα (π.χ. δίκτυο θάλασ-
σας, δίκτυο παροχής καυσίμου στην Κ/Μ, δίκτυο λί-
πανσης, δίκτυο διανομής της ηλεκτρικής ισχύος κ.λπ.).

Πολλά από αυτά τα διαγράμματα προσομοίωσης 
εκτός από ελεγκτικά είναι και λειτουργικά, δίνεται δη-
λαδή η δυνατότητα ελέγχου των μηχανημάτων, όπως 
η εκκίνηση ή η κράτηση των μηχανημάτων, το άνοιγ-
μα ή το κλείσιμο των επιστομίων, η λήψη διαγραμμά-
των απόδοσης των μηχανημάτων. Αποτέλεσμα είναι 
να παρέχονται πλεονεκτήματα από τη χρήση τους, τα 
οποία περιλαμβάνουν:

1) Πληροφορίες και αναφορές σε πραγματικό χρό-
νο που επιτρέπουν την ταχεία αντίδραση στις αλλαγές 
συνθηκών λειτουργίας και ενισχύουν την αποτελε-
σματικότητα.

2) Εποπτικό έλεγχο του μηχανοστασίου, ελαχιστο-
ποιώντας αποκλίσεις από τα επιδιωκόμενα επίπεδα 
απόδοσης και αποτελεσματικότητας. 

3) Συνεχή παρακολούθηση, επιτρέποντας στους 
χειριστές να επανεξετάζουν συνεχώς τις λειτουργικές 
διαδικασίες.

4) Απρόσκοπτη, έγκαιρη και ακριβή πληροφόρηση 
των λειτουργιών του μηχανοστασίου εξαλείφοντας πι-
θανά ανθρώπινα λάθη. 

5) Ενίσχυση της πρόληψης, εφόσον παρέχεται 
η δυνατότητα να γίνονται αντιληπτά έγκαιρα τυχόν 
στοιχεία που υποδηλώνουν την έναρξη μιας δυσλει-
τουργίας. 

6) Μείωση των απαιτήσεων αριθμού των μελών για 
την στελέχωση των φυλακών του μηχανοστασίου.

7) Ενίσχυση της ασφάλειας του πληρώματος, εφό-
σον μειώνονται οι ενέργειες που προκαλούν φυσική 
κόπωση.

8) Ικανότητα διατήρησης ιστορικού διαδικασιών 
και άμεση καταγραφή ενεργειών. 

9) Ενίσχυση των διαδικασιών εξοικείωσης και κα-
τανόησης των λειτουργιών των συστημάτων του μη-
χανοστασίου.



Εισαγωγή 

Ο όρος πλοίο χρησιμοποιείται για να δηλώσει το πλω-
τό μέσο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αγαθών 
και προσώπων από ένα σημείο σε άλλο διαμέσου του 
νερού. Η πρόωση πλοίου πραγματοποιείται με τη βοή-
θεια-περιστροφή μιας προπέλας1. Η κύρια πηγή ισχύος 
για την περιστροφή της έλικας, παράγεται από μηχανές, 
με τον τύπο μηχανής που χρησιμοποιείται να εξαρτάται 
από την αποδοτικότητα που μπορεί να επιτυγχάνεται και 
την τεχνολογική εξέλιξη που υφίσταται κατά περιόδους. 
Σήμερα, για την πρόωση των πλοίων χρησιμοποιούνται 
κυρίως οι εμβολοφόρες ΜΕΚ (σχ. 6.1). 

Σχ. 6.1

Το μέγεθος της ισχύος που απαιτείται να παραχθεί 
από τη μηχανή και η ταχύτητα περιστροφής της έλικας 
που θα πρέπει να επιτευχθεί, εξαρτώνται σε μεγάλο 
βαθμό από τη μορφή της γάστρας του πλοίου και τον 
σχεδιασμό της έλικας. Επομένως, για να διερευνηθεί η 
αποδοτικότητα του πλοίου και να αξιολογηθεί η ικανό-
τητά του, καθώς και για να εκφραστεί σε συγκρίσιμες 
μονάδες το αποτέλεσμα από τη λειτουργία του πλοίου, 
είναι απαραίτητες ορισμένες γνώσεις ως προς τη σχέση 

ανάμεσα στην ταχύτητα, την ισχύ, την κατανάλωση 
του καυσίμου και παραμέτρων όπως το βήμα της έλι-
κας και ο υπολογισμός της διανυόμενης απόστασης 
σε σχέση με την ταχύτητα της μηχανής.

6.1 Ορισμοί και τιμές της ειδικής κατανάλωσης 
καυσίμου ανά κιλοβατώρα (kWh) ή ανά ίππο και 
ώρα (bhp) 

Για όλες τις κατηγορίες μηχανών το κύριο ενδια-
φέρον κατά τη λειτουργική διαχείριση είναι η κατανά-
λωσή τους σε καύσιμα. Για τον υπολογισμό της χρη-
σιμοποιούνται οι όροι ειδική κατανάλωση καυσίμου 
πέδησης BSFC (Brake Specific Fuel Consumption σε 
gr/kWh ή tons/kWh), η ωριαία κατανάλωση καυσί-
μου hFC (hourly Fuel Consumption) και η συνολική 
κατανάλωση TFOC (Total Fuel Oil Consumption):

1) H ειδική κατανάλωση καυσίμου πέδησης είναι ένα 
μέτρο της απόδοσης από την καύση ποσότητας καυ-
σίμου οποιουδήποτε κύριου κινητήρα παράγει πε-
ριστροφική ισχύ ή ισχύ στον άξονα. Προσδιορίζεται 
ως το ποσό του καυσίμου, σε γραμμάρια, που καίει η 
μηχανή για να παράξει ισχύ (Ν) ενός κιλοβάτ την ώρα 
(kWh) [ή αντίστοιχα εάν η ισχύς δίνεται σε ίππους, σε 
γραμμάρια που καίει η μηχανή για να παράξει μία μο-
νάδα ιπποδύναμης (bhp) την ώρα]. Αποτελεί μέτρο 
σύγκρισης μεταξύ διαφόρων μηχανών, με μονάδες 
gr/(kWh) ή gr/(HPh). 

2) Η ωριαία κατανάλωση καυσίμου είναι η ποσότη-
τα του καυσίμου που καταναλώνεται από τη μηχανή 
για κάθε ώρα λειτουργίας και δίνεται σε γραμμάρια, 
από τον πολλαπλασιασμό της ισχύος που παράγεται 
από τη μηχανή (Ν) με την ειδική κατανάλωση (BSFC), 
σύμφωνα με τη σχέση:

 hFC = BSFC · Ν (6.1)

3) H συνολική κατανάλωση χρησιμοποιείται με σκο-
πό να προσδιοριστεί η συνολική κατανάλωση της μη-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 6Απόσταση – ταχύτητα – κατανάλωση μηχανής

Ολίσθηση

Θεωρητική
προχώρηση
έλικας

Πραγματική
προχώρηση

έλικας

1  Ο όρος προπέλα χρησιμοποιείται ευρέως και αντιστοιχεί στον ναυτικό όρο έλικα, του οργάνου για την πρόωση των πλοίων [Ετυ-
μολ. < αγγλ. propeller (λατ. propello – «προωθώ»).
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χανής σε ορισμένο χρόνο ταξιδίου (πλου) του πλοίου, 
σε γραμμάρια ή τόνους. Υπολογίζεται:

α) Είτε από το γινόμενο της ωριαίας κατανάλωσης 
με το σύνολο των ωρών (t) σε γραμμάρια, χρησιμο-
ποιώντας τη σχέση:

 TFOC = hFC · t (6.2)

β) Είτε χρησιμοποιώντας την ειδική κατανάλωση 
στον υπολογισμό των καταναλώσεων μιας μηχανής 
για ορισμένη περίοδο λειτουργίας της και μπορεί 
άμεσα να αποδοθεί σε τόνους από τη σχέση:

BSFC σε 
gr

kW h

όπου: N σε kW, h σε ώρες (h).
Σημειώνεται ότι:
1) Όλες οι παραπάνω καταναλώσεις υπολογίζο-

νται σε γραμμάρια, αλλά εύκολα μετατρέπονται σε 
κιλά (χιλιόγραμμα), τόνους ή και λίμπρες καυσίμου, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις. 

2) Όσο μικρότερη είναι η ειδική κατανάλωση μιας 
μηχανής, τόσο υψηλότερη είναι η απόδοσή2 της, και 
αντίστροφα, όσο υψηλότερη είναι η απόδοσή της, 
τόσο μικρότερη είναι η κατανάλωση, δηλαδή τόσο 
οικονομικότερη είναι η λειτουργία της μηχανής.

6.2 Σχέση ταχύτητας, ισχύος και κατανάλωσης 
καυσίμου

Όπως αναφέρθηκε, στη λειτουργική διαχείριση 
των πλοίων το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
κατανάλωση των μηχανών σε καύσιμα για την απόδο-
ση της επιθυμητής ισχύος στην παραγωγή ωφέλιμου 
έργου. Επομένως, η διερεύνηση και ο προσδιορισμός 
της κατανάλωσης της μηχανής (C) σε τόνους και η 
σχέση με παραμέτρους όπως η ισχύς (Ν) της μηχανής 
σε kW ή HP, ο χρόνος (t) σε ώρες, η ταχύτητα (v) του 
πλοίου σε κόμβους (knots) και ο αριθμός στροφών (n) 
της μηχανής ανά λεπτό (σ.α.λ. ή rpm) παρουσιάζεται 
ως ακολούθως:

1) Κατανάλωση σε σχέση με την ιπποδύναμη, 
όπου η κατανάλωση είναι ανάλογη προς την ιπποδύ-
ναμη που αναπτύσσει η μηχανή, και δίνεται (για δεδο-
μένη και σταθερή ειδική κατανάλωση καυσίμου):

 
C1

C2

 = 
Ν1

Ν2

 (6.4)

2  Με τον όρο απόδοση ή βαθμός απόδοσης εννοούμε τον λόγο των θερμίδων έργου που αξιοποιούνται (γίνονται πραγματικό 
έργο) προς τις καταναλισκόμενες, ο οποίος είναι μικρότερος της μονάδας (1).

2) Κατανάλωση σε σχέση με τον χρόνο, όπου η κα-
τανάλωση είναι ανάλογη προς τον χρόνο λειτουργίας 
της μηχανής, με σταθερή ταχύτητα του πλοίου (για 
σταθερές συνθήκες πλεύσης του πλοίου).

 
C1

C2

 = 
t1

t2

 (6.5)

3) Κατανάλωση σε σχέση με την ταχύτητα, για 
σταθερό χρόνο κίνησης, όπου η κατανάλωση είναι 
ανάλογη προς τον κύβο της ταχύτητας που έχει κάθε 
φορά το πλοίο (για σταθερές συνθήκες θάλασσας και 
κατάσταση φόρτωσης).

 
C1

C2

 = 
v 31
v 32

 (6.6)

4) Κατανάλωση σε σχέση με την ταχύτητα, για 
σταθερά διανυόμενη απόσταση, όπου η κατανάλωση 
είναι ανάλογη προς το τετράγωνο της ταχύτητας που 
χρησιμοποιείται κάθε φορά για το ίδιο πάντα διάστη-
μα (για σταθερές συνθήκες θάλασσας και κατάσταση 
φόρτωσης).

 
C1

C2

 = 
v 21
v 22

 (6.7)

5) Κατανάλωση σε σχέση με τον αριθμό στροφών 
της μηχανής, όπου η κατανάλωση είναι ανάλογη με 
τον κύβο του αριθμού στροφών ανά λεπτό που χρη-
σιμοποιούνται κάθε φορά (για σταθερές συνθήκες 
θάλασσας και κατάσταση φόρτωσης).

 
C 21
C 22

 = 
n 31
n 32

 (6.8)

Η σχέση αυτή ταυτίζεται με την σχέση 6.6, εφόσον 
η ταχύτητα και ο αριθμός στροφών μηχανής και έλι-
κας είναι ποσά ευθέως ανάλογα, μέσα στα όρια του 
συνηθισμένου πλου ενός πλοίου.

6.3 Έλικα, βήμα και ολίσθηση

Το παραδοσιακό μέσο που χρησιμοποιείται για 
την κίνηση ενός πλοίου είναι η έλικα. Μερικές φορές, 
ανάλογα με τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους, 
οι έλικες μπορεί να είναι δύο και σε σπανιότερες περι-
πτώσεις περισσότερες από δύο. 
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Όμως, για να κινηθεί ένα πλοίο µε ταχύτητα v, 
πρώτα από όλα είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί απαι-
τούμενη ώση της έλικας. Η ώση αυτή πρέπει όχι μόνο 
να υπερνικήσει αλλά και να είναι μεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη αντίσταση, δηλαδή την δύναμη που δρα 
αντίθετα από την ώση. 

Γενικά η αντίσταση ενός πλοίου επηρεάζεται κυρί-
ως από την ταχύτητά του, το εκτόπισμά του, την κατά-
σταση της θάλασσας, και την μορφή της γάστρας του. 
Η συνολική αντίσταση ρυμούλκησης RT αποτελείται 
από πολλές συνιστώσες αντιστάσεις (R), που μπορούν 
να ταξινομηθούν σε τρεις κυρίως ομάδες ως εξής:

1) Αντίσταση τριβής της γάστρας (RF), η οποία 
εξαρτάται από το μέγεθος της βρεχόμενης επιφάνειας 
της γάστρας και από τον ειδικό συντελεστή αντίστα-
σης τριβής CF. Η τριβή αυτή αυξάνεται με τη ρύπανση 
της γάστρας και της έλικας από θαλάσσιους οργανι-
σμούς, όστρακα, φύκια κ.λπ. Συνεπώς, αυξάνεται με-
ταξύ διαδοχικών Dry Docks, οπότε και επανέρχεται 
στα αρχικά επίπεδα μετά τον καθαρισμό της γάστρας 
και της έλικας.

2) Υπόλοιπη αντίσταση (RR), η οποία περιλαμβάνει 
την αντίσταση κυματισμού και την αντίσταση δινών. Η 
αντίσταση κυματισμού αφορά στην απώλεια ενέργει-
ας που προκύπτει λόγω της δημιουργίας κυμάτων από 
το σκάφος κατά την διάρκεια της πρόωσής του μέσα 
στο νερό, ενώ η αντίσταση των δινών αφορά στην 
απώλεια λόγω αποκόλλησης της ροής που δημιουργεί 
δίνες, ειδικά στην πρύμνη του σκάφους.

3) Αντίσταση αέρα (RA), η οποία σε ήρεμο νερό, 
θεωρητικά, είναι ανάλογη με το τετράγωνο της ταχύ-
τητας του πλοίου και επίσης ανάλογη με την μετωπι-
κή επιφάνεια του πλοίου πάνω από την ίσαλο.

Η σχέση που αποδίδει το σύνολο των αντιστάσε-
ων είναι: 
 RT = RF + RR + RA (6.9)

Με σκοπό την απόδοση της έλικας, ο υπολογισμός 
της αντίστασης παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή 
της κατάλληλης έλικας και στην εν συνεχεία επιλογή 
της Κ/Μ, ενώ κατά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία 
της θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που 
περιλαμβάνουν το βήμα και την ολίσθηση.

6.3.1 Βήμα έλικας

Η έλικα κατά τη λειτουργία της στρέφεται μέσα 
στο νερό, όπως ένας κοχλίας στο περικόχλιό του. 
Κατά την περιστροφή της αναρροφά νερό από το 
εμπρόσθιο μέρος της και το καταθλίβει προς τα πίσω, 

με ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη με την οποία το 
αναρρόφησε. Η διαφορά ταχυτήτων που δημιουργεί 
με την περιστροφή της, παράγει μια δύναμη αντίδρα-
σης, η οποία προκαλεί την αξονική της ώση. Η ώση 
αυτή μεταδίδεται μέσω του ελικοφόρου άξονα και 
της ενδιάμεσης ατράκτου στον ωστικό τριβέα, και 
από αυτόν στο σκάφος, που αναγκάζεται να προχω-
ρήσει στο νερό (σχ. 6.2).

Σχ. 6.2

Το πόσο η έλικα μετατοπίζεται μέσα στο νερό, και 
αποδίδει τα λειτουργικά της χαρακτηριστικά (λαμβά-
νοντας υπόψη και τα άλλα στοιχεία της που περιγρά-
φονται στη Ναυπηγία), προσδιορίζεται από το βήμα 
της.

Το βήμα (pitch) της έλικας είναι η απόσταση που 
θα προχωρήσει αυτή κατά τον άξονά της, αν πε-
ριστραφεί κατά 360° (δηλ. μία πλήρη περιστροφή) 
μέσα σε σταθερό περικόχλιο. Αυτό είναι το θεωρητι-
κό, δηλαδή το γεωμετρικό βήμα της (σχ. 6.3).

Έτσι εάν η έλικα, θεωρητικά, περιστρεφόταν, θα 
προχωρούσε μπροστά με ταχύτητα vθ = p · n, όπου p 
είναι το βήμα της έλικας και n ο ρυθμός περιστροφής 
της. Από το γινόμενο αυτό προκύπτει η θεωρητική 
ταχύτητα του πλοίου (vθ ), η οποία υπολογίζεται με 
βάση το βήμα και τον αριθμό στροφών της έλικας, 
σύμφωνα με τη σχέση:

 vθ = 
p · n

60
   σε   

m

s
 (6.10)

ή μπορεί να αποδοθεί σε κόμβους από τις σχέσεις:

 vθ = 
p · n · 60

1852
   ή   vθ = 

p · n · 60

6080
 (6.11)

στο μετρικό σύστημα όπου το ναυτικό μίλι (ν.μ.) είναι 
1852 m και στο αγγλικό σύστημα όπου το ν.μ. είναι 
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6080 ft αντίστοιχα, ενώ, το p είναι το θεωρητικό βήμα 
σε m ή ft αντίστοιχα και n ο αριθμός στροφών της έλι-
κας ανά λεπτό.

Η έλικα όμως, κατά την περιστροφή της μέσα στο 
νερό, δεν προχωρεί σε κάθε στροφή απόσταση ίση 
με το θεωρητικό βήμα της, άλλα μικρότερη. Με άλλα 
λόγια, η έλικα ολισθαίνει (βλ. §6.3.2). 

Προκειμένου να οριστεί η ολίσθηση, θα πρέπει 
εκτός της  θεωρητικής ταχύτητας του πλοίου, να ορι-
στεί η ταχύτητα προχώρησης του πλοίου (ή απόλυτη 
ταχύτητα), η ταχύτητα δηλαδή με την οποία κινείται 
το πλοίο σε σχέση με την ξηρά. Για τον υπολογισμό 
της χρησιμοποιείται η σχέση:

 v = 
H’ · n

60
   σε   

m

s
 (6.12)

ή μπορεί να αποδοθεί σε κόμβους από τις σχέσεις:

v = 
H’ · n · 60

1852
 knots

ή v = 
H’ · n · 60

6080
 knots (6.13)

στο μετρικό σύστημα και στο αγγλικό σύστημα αντί-
στοιχα, ενώ το H’ είναι η προχώρηση της έλικας, δη-
λαδή η απόσταση που προχωρεί η έλικα όταν περι-
στραφεί κατά μία στροφή μέσα στο νερό σε m ή ft 
αντίστοιχα και n ο αριθμός στροφών της έλικας ανά 
λεπτό.

6.3.2 Ολίσθηση

Η ολίσθηση (slip) της έλικας του πλοίου είναι ένα 
φαινόμενο που σχετίζεται με τις συνθήκες λειτουργί-
ας της έλικας και οφείλεται στο γεγονός ότι η έλικα 
δεν «βιδώνεται» μέσα σε κάποιο στερεό, αλλά μέσα 
σε μια υγρή μάζα, όπου και ολισθαίνει. Επομένως, σε 
κάθε στροφή της έλικας το σκάφος δεν «προχωρεί» 
κατά το βήμα της έλικας, αλλά κατά μια απόσταση 
μικρότερη του βήματος, που είναι η προχώρηση του 
σκάφους. Δηλαδή, ολίσθηση της έλικας ονομάζουμε 
τη διαφορά μεταξύ θεωρητικού βήματος και προχώ-
ρησης (σχ. 6.4). Για μία στροφή της έλικας έχουμε την 
παρακάτω σχέση:

 s = p – Η’ (6.14)

όπου s είναι η ολίσθηση της μίας στροφής, p το βήμα 
της έλικας και Η’ η προχώρηση της έλικας.

Επομένως, σε συνέχεια του ορισμού της ολίσθη-
σης, έχουμε και τον όρο συνολική ολίσθηση st, η 
οποία αφορά στη διαφορά διαστήματος (σε μίλια) 
που προκύπτει αν η έλικα στρέφεται μέσα στο νερό 
για χρόνο t ωρών. Τα ν.μ. (M) που θεωρητικά διανύει 
το πλοίο δίνονται από τη σχέση:

Σχ. 6.4
Θεωρητική και πραγματική 

προχώρηση έλικας

Ολίσθηση

Θεωρητική
προχώρηση
έλικας

Πραγματική
προχώρηση

έλικας

Σχ. 6.3 
Το βήμα της έλικας

Βήμα
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 Μθ = vθ · t (6.15)

Τα ν.μ. σε σχέση με την ξηρά δίνονται από τη σχέ-
ση:
 Μ = v · t (6.16)

Οπότε, η συνολική ολίσθηση θα δίνεται από την 
σχέση:

 st = Μθ – M (6.17)

6.3.3 Συντελεστής ολίσθησης

Συντελεστής ολίσθησης (S) καλείται το πηλίκο της 
ολίσθησης προς το βήμα της έλικας, δηλαδή:

 S = 
s

p
   ή   S = 

p – H’

p
 (6.18)

Ανάλογα υπολογίζεται από τη διαφορά ταχυτήτων 
ως: 

 S = 
vθ – v

vθ

 (6.19)

Ενώ από τη διαφορά των ν.μ. δίνεται από τη σχέση:

 S = 
Μθ – Μ

Μθ

 (6.20)

και είναι αριθμός μικρότερος από τη μονάδα, που δί-
νεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%), και ονομάζεται 
εκατοστιαία ολίσθηση.

Από τις παραπάνω σχέσεις, και αν είναι γνωστός 
ο συντελεστής S, υπολογίζεται η προχώρηση Η’, ή η 
πραγματική ταχύτητα vR, ή τα πραγματικά διανυθέντα 
ν.μ. ΜR, με τους τύπους:

 Η’ = p · (1 – S) (6.21)

 vR = vθ · (1 – S) (6.22)

 ΜR = Μθ · (1 – S) (6.23)

6.3.4 Φαινομενική και πραγματική ολίσθηση

Η ολίσθηση, η οποία περιγράφεται παραπάνω, 
λέγεται φαινομενική ή φαινόμενη SΑ. Ονομάζεται 
φαινόμενη, γιατί η προχώρηση Η΄, η ταχύτητα v και 
τα μίλια Μ φαίνεται ότι έχουν αυτές τις τιμές, για έναν 
παρατηρητή που βρίσκεται ακίνητος στην ξηρά. Με 

3  Ταχύτητα ομόρου ονομάζεται η διαφορά της ταχύτητας του πλοίου και της ταχύτητας προχώρησης της έλικας. 

άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι έχουν αυτές τις τιμές σε 
σχέση με το νερό, που ηρεμεί και βρίσκεται σε από-
λυτη ακινησία. Προκύπτει, όπως είδαμε, με σύγκριση 
των θεωρητικών μεγεθών s, vθ και Μθ προς τα Η΄, v ή 
Μ αντίστοιχα.

Ο φαινόμενος λόγος ολίσθησης SA, που είναι αδιά-
στατος, ορίζεται ως:

 SA = 
vθ – v

vθ

   ή   
(p · n) – v

p · n
 = 1– 

v

p · n
 (6.24)

όπου, p το βήμα της έλικας και n ο αριθμός των στρο-
φών στη μονάδα του χρόνου.

Ο φαινόμενος λόγος ολίσθησης SA, που υπολογί-
ζεται από το πλήρωμα, δίνει μια αποτύπωση του φορ-
τίου που ασκείται στην έλικα κάτω από διαφορετικές 
συνθήκες λειτουργίας. Ο φαινόμενος λόγος ολίσθη-
σης αυξάνεται, μεταξύ άλλων, όταν το σκάφος πλέει 
αντίθετα με τον άνεμο ή τα κύματα, σε ρηχά νερά, 
όταν η γάστρα είναι ρυπασμένη και όταν το σκάφος 
επιταχύνει.

Επομένως, ο πραγματικός λόγος ολίσθησης θα 
είναι μεγαλύτερος από τον φαινόμενο, γιατί η πραγ-
ματική ταχύτητα προχώρησης vA της έλικας είναι μι-
κρότερη από την ταχύτητα του πλοίου v (v > vA ). Η 
διαφορά μεταξύ των δύο ταχυτήτων ονομάζεται τα-
χύτητα ομόρου3 (w).

Ο πραγματικός λόγος ολίσθησης SR, ο οποίος δί-
νει μια πιο αληθινή εικόνα της λειτουργίας της έλικας, 
είναι:

 SR = 1– 
vA

p · n
 = 1– 

v · (1 – w)

p · n
 (6.25)

6.3.5 Υπολογισμός ολίσθησης σε σχέση με την  
πραγματική απόσταση και την ταχύτητα της  
μηχανής

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκειμένου να υπο-
λογιστεί η ολίσθηση σε ένα πλοίο κατά τη λειτουργία 
του, λαμβάνεται η απόσταση που διανύεται σε σχέση 
με την ταχύτητα της μηχανής. Η απόσταση αυτή δίνε-
ται από τις πραγματικές στροφές της μηχανής που κα-
ταγράφονται από το στροφόμετρο του μηχανοστα-
σίου για δεδομένη χρονική διάρκεια (π.χ. 24 ώρες). 



98

Όταν οι στροφές πολλαπλασιαστούν με το πηλίκο του 
βήματος της έλικας προς το ναυτικό μίλι (1852 m), το 
αποτέλεσμα θα αποτυπώνει τα ν.μ. (κοινώς μίλια μη-
χανής) που η μηχανή απέδωσε (ΜΕ), και η σχέση είναι:

 
ME = (πραγματικές στροφές 

της μηχανής)
 · 

p

1852
 (6.26)

Ακολούθως, τα πραγματικά μίλια που διανύθηκαν 
στην ίδια χρονική διάρκεια και αποτυπώνονται από 
τους υπολογισμούς και τα συστήματα γέφυρας (ΜΒ), 
χρησιμοποιούνται στην ακόλουθη σχέση:

 S = 
{ME – MB} · 100

ME

 (6.27)

Σημειώνεται ότι η σχέση ισχύει για συστήματα πρό-
ωσης άμεσης μετάδοσης, εφόσον σε πλοία με εναλλα-
κτικά συστήματα όπως αυτά με μειωτήρες στροφών 
κ.ά. θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η μείωση των στρο-
φών της μηχανής σε σχέση με αυτές της έλικας.

Όμοια, όταν είναι γνωστή η θεωρητική και η πραγ-
ματική ταχύτητα, η ολίσθηση μπορεί να αποδοθεί με 
τη σχέση:

 S = 
{v – vA} · 100

v
 (6.28)

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται παράρτημα με 
αριθμητικά παραδείγματα εφαρμογής των σχέσεων 
του κεφαλαίου αυτού.



Εισαγωγή 

Το πλοίο είναι μια τεράστια κατασκευή, που προ-
σεγγίζοντας τα λιμάνια προς εκπλήρωση των σκοπών 
που εξυπηρετεί (φόρτωση, εκφόρτωση, πετρέλευση 
κ.ά.), είναι απαραίτητο να προσδεθεί με τρόπο που να 
διατηρείται η θέση του σταθερή ή αν συμβεί κάποια 
μετακίνηση, αυτή να μην υπερβαίνει κάποια όρια. 
Τυχαία μετακίνησή του θα οδηγούσε σε διακοπή των 
λειτουργιών του, ενώ η πιθανότητα να προκληθούν 
τραυματισμοί στο πλήρωμα και σοβαρές βλάβες στις 
εγκαταστάσεις είναι μεγάλη. 

Για την πρόσδεση καθώς και για τους χειρισμούς 
αγκυροβολίας, προκειμένου να διατηρηθεί η θέση 
ενός μεγάλου πλοίου χρησιμοποιούνται τα μηχανήμα-
τα πρόσδεσης και αγκυροβολίας που είναι εγκατεστη-
μένα σε κατάλληλα σημεία στο κατάστρωμα του πλοί-
ου. Κάποια από αυτά μπορούν να εξυπηρετήσουν και 
άλλες εργασίες όπως την διακίνηση φορτίου μέσω γε-
ρανών, την ανύψωση αντικειμένων μεγάλου βάρους 
(π.χ. ανταλλακτικά) με σκοπό τη μεταφορά τους κ.ά.

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για να 
πραγματοποιηθούν αυτές οι ενέργειες ονομάζονται 
βαρούλκα. Με αυτά μπορούν να εκτελούνται με 
ασφάλεια ελεγχόμενες έλξεις, ανυψώσεις και κατά-
βαση βαρών με χρήση αλυσίδας, συρματόσχοινων ή 
κάβων. Είναι εγκατεστημένα στο κατάστρωμα, στην 
πλώρη, στην πρύμνη ή σε άλλα σημεία του πλοίου 
όταν απαιτείται. 

Η επιλογή του τύπου βαρούλκου που θα χρησι-
μοποιηθεί, εξαρτάται από το είδος της εργασίας που 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί, τη θέση και τα ειδικά 
καθήκοντα που θα εξυπηρετεί, το φορτίο που απαιτεί-
ται να αντιμετωπιστεί και τη διαθέσιμη ενέργεια από 
τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του πλοίου που 
θα το λειτουργεί. Πιο συγκεκριμένα, η κινητήρια δύ-
ναμη μπορεί να είναι ατμός, υδραυλική ή ηλεκτρική 

1 Αλυσέλικτρο < αλυσίδα + έλικτρο (έλξη της αλυσίδας). Στην κοινή ναυτική ορολογία: σκρόφα.

Σχ. 7.1 
Αλυσέλικτρο

ενέργεια. Αναλόγως τα βαρούλκα έχουν τα αντίστοι-
χα λειτουργικά χαρακτηριστικά και ταξινομούνται σε 
αντίστοιχες κατηγορίες. 

7.1 Βαρούλκα - Εργάτες

Τα βαρούλκα είναι μηχανήματα που αποτελού-
νται από ειδικά τύμπανα (τροχαλίες), εγκατεστημένα 
κατάλληλα σε άξονες, εφοδιασμένους με γρανάζια. 
Τα γρανάζια συμπλέκονται και περιστρέφονται μετα-
δίδοντας την περιστροφική κίνηση από τον μηχανι-
σμό κίνησης μέσω των αξόνων στα τύμπανα. 

Τα τύμπανα (ή τροχαλίες) είναι κατάλληλα διαμορ-
φωμένα ώστε να έλκουν και να διαχειρίζονται κάβους 
και συρματόσχοινα. Τα τύμπανα για κάβους και συρ-
ματόσχοινα έχουν επιφάνεια λεία με κοίλη διαμόρ-
φωση, ώστε να διευκολύνεται η έλξη, ενώ υπάρχουν 
και τύμπανα όπου συλλέγονται οι κάβοι και τα συρμα-
τόσχοινα, τα οποία αποτελούν τα τύμπανα αποθήκευ-
σης. Για την έλξη και τη διαχείριση της αλυσίδας, τα 
τύμπανα έχουν ιδιαίτερη διαμόρφωση με κοιλότητες, 
ώστε οι κρίκοι που αποτελούν την αλυσίδα να εφαρ-
μόζουν σε αυτές και να επιτυγχάνεται η έλξη. Τα τύ-
μπανα αυτά ονομάζονται αλυσέλικτρα1 (σχ. 7.1). 

Επομένως, τα βαρούλκα χρησιμοποιούνται σε διά-
φορες εργασίες, οι οποίες τα κατηγοριοποιούν ανάλο-
γα με τον σκοπό που εξυπηρετούν ως εξής:

Μηχανήματα καταστρώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 7
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περιστροφήςΥδραυλική

αντλία
ελαίου

Δεξαμενή
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υδραυλικού ελαίου

στο κλειστό κύκλωμα
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ελαίου



100

1) Βαρούλκα άγκυρας ή εργάτες άγκυρας (anchor 
windlass ή capstan). Χρησιμοποιούνται για την αγκυ-
ροβολία, που συνίσταται σε πόντιση και ανάσπαση-
αποκόλληση από τον βυθό και ανέλκυση της άγκυρας.

2) Βαρούλκα πρόσδεσης (mooring winches). Είναι 
μικρότερα από τα βαρούλκα αγκυροβολίας, συνα-
ντώνται σε μεγάλου μήκους πλοία και χρησιμοποιού-
νται για την πρόσδεση. Ενδέχεται σε κάποια πλοία να 
χρησιμοποιούνται και ως βαρούλκα φορτωτήρων. Σε 
σύγχρονα πλοία έχουν το πλεονέκτημα να διαθέτουν 
διάταξη αυτόματης ρύθμισης της έντασης ή διάταξη 
σταθερής τάσης των κάβων πρόσδεσης.

3) Βαρούλκα των φορτωτήρων (crane winches). 
Χρησιμοποιούνται για τη φορτοεκφόρτωση ξηρού 
φορτίου, σε συνεργασία με τους ιστούς και τους φορ-
τωτήρες.

4) Βαρούλκα πρόσδεσης για πρυμνοδέτηση και 
ρυμούλκηση (tugboat winches). Χρησιμοποιούνται 
για την πλαγιοδέτηση και πρυμνοδέτηση του πλοίου 
και για την ρυμούλκηση άλλου πλοίου, όταν αυτό χρει-
αστεί. 

5) Βαρούλκα επωτίδων2 και κλιμάκων (davit 
winches). Τα βαρούλκα αυτά, που είναι μικρά, είναι 
συνήθως ηλεκτροκίνητα ή με πεπιεσμένο αέρα με 
κατάλληλο κινητήρα. Χρησιμοποιούνται για την «κα-
θαίρεση» και την «ανέλκυση» των σωσίβιων λέμβων 
των πλοίων.

Η χαρακτηριστική διαφορά ενός μηχανισμού πρόσ-
δεσης και αγκυροβολίας σε εργάτη ή βαρούλκο (σχ. 
7.2), έγκειται στη διάταξη του άξονα που περιστρέφει 
το τύμπανο έλξης. Στον εργάτη ο άξονας του τυμπά-
νου είναι κάθετος προς το κατάστρωμα του πλοίου, 
ενώ στο βαρούλκο έχει οριζόντια διάταξη. Γενικά όμως 
στην πράξη πολλές φορές και τα δύο ονομάζονται ερ-
γάτες.

7.1.1 Περιγραφή κύριων χαρακτηριστικών βαρούλ-
κου και εργάτη ατμού

Ο ατμός για τη λειτουργία των μηχανημάτων κα-
ταστρώματος, καθώς και του συστήματος ελέγχου 
τους, παρέχεται μέσω δικτύου που αναπτύσσεται στο 
κατάστρωμα του πλοίου. Αρχικά διέρχεται από μια 
κύρια βαλβίδα (επιστόμιο) του δικτύου ατμού του 
καταστρώματος και στη συνέχεια μέσω ιδιαίτερης 
βαλβίδας εισαγωγής ατμού τροφοδοτείται σε κάθε 

2  Επωτίδες (καπόνια) ονομάζονται οι μεταλλικές κατασκευές που φέρονται ανά ζεύγος, και χρησιμοποιούνται για την ένθεση, 
εξαίρεση − ανακρέμαση, καθέλκυση και ανέλκυση των σωσίβιων λέμβων των πλοίων.

Σχ. 7.2 
(α) Βαρούλκο, (β) Εργάτης  

(πηγή: https://www.schoellhorn-albrecht.com/)

(β)

Κιβώτιο
γραναζιών

Αλυσέλικτρο
Φρένο

Κινητήρας
λειτουργίας

Τύμπανο
έλξης

(α)

ένα μηχάνημα. Για να αντιμετωπιστούν διάφορες δι-
ακυμάνσεις της πίεσης του ατμού που προκύπτουν 
από τη χρήση ατμού σε άλλες καταναλώσεις, χρησι-
μοποιούνται ρυθμιστικές διατάξεις πίεσης, διατηρώ-
ντας την στην επιθυμητή για τη λειτουργία του μηχα-
νήματος τιμή.

Τα κύρια μέρη που αποτελούν το ατμοκίνητο βα-
ρούλκο είναι:

1) Η ατμομηχανή.
2) Το κιβώτιο οδοντωτών τροχών (γρανάζια) μετά-

δοσης της κίνησης.
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Τύμπανο
έλξης Αλυσέλικτρο

Ατμομηχανή
Μοχλός
ελέγχου
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Σχ. 7.3 
Ατμοκίνητο βαρούλκο (πηγή: steamesteem.com)

Αλυσέλικτρο

Τύμπανο
έλξης

Ατμο-
μηχανή

Ατμομηχανή

Αλυσέλικτρο

Τύμπανο
έλξης

Ατμο-
μηχανή

Ατμομηχανή

Τύμπανο
έλξης

Κατάστρωμα

Γρανάζια
μετάδοσης

κίνησης
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3) Οι άξονες.
4) Το αλυσέλικτρο.
5) Το τύμπανο έλξης.
6) Το τύμπανο περιέλιξης.
Η ατμομηχανή που κινεί το σύστημα του βαρούλ-

κου ή εργάτη (σχ. 7.3 και 7.4) είναι διπλής ενέργειας 
και συνήθως δύο κυλίνδρων, σε οριζόντια διάταξη, με 
κατάλληλο σύστημα διανομής του ατμού και μηχα-
νισμό αναστροφής του μηχανήματος. Τα βάκτρα από 
τα έμβολα του ατμού μεταδίδουν την κίνηση σε στρο-
φαλοφόρο άξονα, επάνω στον οποίο προσαρμόζονται 
με κατάλληλη διάταξη οι τροχοί του κιβωτίου μετάδο-
σης της κίνησης. Από το κιβώτιο η κίνηση μεταδίδεται 
στους άξονες στους οποίους συνδέεται, στο αλυσέλι-
κτρο, που έλκει την αλυσίδα, και στα τύμπανα που έλ-
κουν τα συρματόσχοινα και τους κάβους (σχοινιά).

Το βαρούλκο μπορεί να είναι απλού ή διπλού τυ-
μπάνου έλξης, με σύνθετη οδόντωση, ώστε να επιτυγ-
χάνονται δύο επίπεδα ελκτικής ικανότητας: αυτό που 

Σχ. 7.4 
 Ατμοκίνητο βαρούλκο  

(α) οριζόντιας και (β) κάθετης διάταξης  
(πηγή: maritime.org)

χρησιμοποιείται για μεγάλα φορτία όπως η ανέλκυση 
της άγκυρας και το χαμηλό για φορτία μικρότερου 
βάρους. Η ταχύτητα μπορεί εύκολα να ελεγχθεί από 

(β)

(α)
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την παροχή του ατμού με μεγάλη παροχή για επίτευ-
ξη μεγάλης ταχύτητας και χαμηλή παροχή για μικρή 
ταχύτητα. Έτσι, τα βαρούλκα μπορούν να χρησιμοποι-
ούνται εξυπηρετώντας, εκτός από τον χειρισμό της 
άγκυρας και των προσδέσεων, τους χειρισμούς των 
φορτωτών. Για την ακινητοποίηση των τροχών και των 
τυμπάνων, το βαρούλκο διαθέτει μηχανικό φρένο, το 
οποίο αποτελείται από τροχό που περιβάλλεται από 
έλασμα εσωτερικά επενδεδυμένο με συνθετικό υλικό 
(φερμουίτ) ώστε να αποφεύγεται η ολίσθηση. Συνή-
θως είναι τοποθετημένο:

1) Στα βαρούλκα φορτωτών (γερανούς) για προλη-
πτική χρήση και χρησιμοποιείται σπάνια σε κανονική 
λειτουργία, εφόσον η κατάβαση του φορτίου εκτελεί-
ται πάντοτε με το βαρούλκο ενεργοποιημένο. 

2) Στο βαρούλκο άγκυρας, όπου χρησιμοποιείται 
για να συγκρατήσει ή να ασφαλίσει την αλυσίδα κατά 
την πόντιση ή την ανέλκυση.

Η χρήση των ατμοκίνητων βαρούλκων έχει περι-
οριστεί. Στο παρελθόν συναντώνταν ευρέως στα Δ/Ξ 
λόγω του μικρού κινδύνου έκρηξης και πυρκαγιάς που 
παρουσίαζαν, καθώς το μέσο για τη λειτουργία τους εί-
ναι ο ατμός. Όμως, το μήκος του δικτύου που αναπτύσ-
σεται στο κατάστρωμα και το διαβρωτικό περιβάλλον 
λειτουργίας δημιουργούν σημαντικές απαιτήσεις σε 
εργασίες συντήρησης, στρέφοντας τους κατασκευα-
στές να αντικαθιστούν τα συστήματα ατμού στα νέα 
πλοία με υδραυλικά και ηλεκτροκίνητα συστήματα.

7.1.2 Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του 
ηλεκτρικού βαρούλκου και του εργάτη

Τα περισσότερα βαρούλκα που βρίσκονται στα 
σύγχρονα πλοία λειτουργούν είτε με άμεσα συνδεδε-
μένους ηλεκτρικούς κινητήρες είτε με υδραυλικούς 
κινητήρες ελαίου υπό πίεση. Τα κινητήρια μηχανήμα-
τα στα ηλεκτροκίνητα βαρούλκα σχεδιάζονται έτσι 
ώστε να λειτουργούν ανάλογα με την παροχή ρεύμα-
τος που διατίθεται στο πλοίο, το οποίο μπορεί να είναι 
συνεχές ή εναλλασσόμενο.

Όταν η παροχή είναι συνεχούς ρεύματος, ο έλεγ-
χος της ταχύτητας του μηχανήματος επιτυγχάνεται με 
θυρίστορ3 (thyristor), με τα οποία ελέγχεται ομαλά η 
ταχύτητα του ηλεκτροκινητήρα με τη βέλτιστη κα-
τανομή της ροπής.  Οι βαθμίδες ταχύτητας των βα-

ρούλκων συνεχούς ρεύματος είναι τρεις έως πέντε. 
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των κινητήρων συνε-
χούς ρεύματος είναι η αποδοτικότητά τους σε σχέση 
με τους κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος. Όταν 
λειτουργούν σε ταχύτητες της κατώτερης κλίμακας 
λειτουργίας τους, παρέχεται η δυνατότητα να λει-
τουργούν σε συνεχές φορτίο στην πλήρη ροπή τους, 
γι’ αυτό χρησιμοποιούνται στα αυτόματα βαρούλκα 
πρόσδεσης.

Στα συστήματα με παροχή εναλλασσόμενου ρεύ-
ματος, ο έλεγχος της ταχύτητας επιτυγχάνεται με τη 
βοήθεια μεταβαλλόμενων συνδέσεων πόλων ή με 
ολισθαίνοντες δακτυλίους. Οι κινητήρες με μεταβαλ-
λόμενους πόλους είναι κατασκευής κλωβού, παρέ-
χοντας δύο ταχύτητες λειτουργίας, με το ρεύμα που 
απαιτείται για την εκκίνηση να είναι υψηλό, ενώ οι 
κινητήρες με ολισθαίνοντες δακτυλίους απαιτούν χα-
μηλό ρεύμα εκκίνησης με χαμηλές απώλειες ισχύος. 

Γενικά στα ηλεκτροκίνητα βαρούλκα, για την επι-
λογή του κινητήρα μεταξύ των δύο τύπων επιλέγε-
ται αυτός που έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για 
κάθε χρήση.

Ένα τυπικό ηλεκτροκίνητο βαρούλκο (σχ. 7.5) απο-
τελείται από τον ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος συνδέε-
ται οριζόντια με το κιβώτιο γραναζιών. Η περιστροφή 
των γραναζιών μεταδίδει την κίνηση μέσω άξονα στο 
τύμπανο έλξης, το τύμπανο περιέλιξης και στο αλυσέ-
λικτρο. 

Αντίστοιχα το ηλεκτροκίνητο βαρούλκο (εργάτης) 
(σχ. 7.6) είναι κάθετης διάταξης. Σε αυτό, ο κινητήρας 
με το κιβώτιο των γραναζιών τοποθετείται κάτω από 
το κατάστρωμα και η μετάδοση της κίνησης στο τύ-
μπανο και το αλυσέλικτρο πραγματοποιείται μέσω 
του κάθετου άξονα σύνδεσης.

Τα οριζόντια όσο και τα κάθετου τύπου βαρούλκα 
μπορεί να είναι εφοδιασμένα εκτός από χειροκίνητο 
και με ηλεκτρικό φρένο, που ενεργεί αυτόματα, συ-
γκρατώντας το φορτίο σε περίπτωση αιφνίδιας δια-
κοπής του ρεύματος στον κινητήρα. Το φρένο αποτε-
λείται από δύο δίσκους, έναν κινητό στερεωμένο στον 
άξονα του κινητήρα και έναν σταθερό. Οι δύο δίσκοι 
βρίσκονται σε επαφή, συγκρατώντας τον άξονα στα-
θερό. Με την παροχή ρεύματος για τη λειτουργία του 
κινητήρα, παρέχεται ρεύμα σε πηνίο με το οποίο εί-

3  Θυρίστορ ονομάζονται οι ημιαγωγές συσκευές, που συνήθως χρησιμοποιούνται στον έλεγχο της τάσης εναλλασσόμενου ρεύμα-
τος.
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ναι εφοδιασμένο το φρένο, το οποίο αναπτύσσοντας 
μαγνητική δύναμη ανασηκώνει τον κινητό δίσκο, επι-
τρέποντας την ελεύθερη περιστροφή του άξονα και 
προς τις δύο κατευθύνσεις. Μόλις το ρεύμα διακοπεί, 
οι δίσκοι έρχονται πάλι σε επαφή, διατηρώντας τη 
θέση του άξονα σταθερή.

Επίσης, λόγω μεγάλης ποικιλίας από διάφορους 
κατασκευαστές και ανάλογα με τη χρήση, η πέδη-
ση (φρενάρισμα) του άξονα περιστροφής μπορεί να 
πραγματοποιείται με τη βοήθεια χειροκίνητης διάτα-
ξης με αντισταθμισμένο μοχλό (αντίβαρο που επανα-
φέρει το φρένο στη θέση συγκράτησης) και σύστημα 

Τύμπανο
έλξης

Φρένο

Τύμπανο
περιέλιξης

κάβου

Ηλεκτροκινητήρας
λειτουργίας

Κιβώτιο
γραναζιών

Τύμπανο
έλξης

Αλυσέλικτρο

Κατάστρωμα

Ηλεκτρο-
κινητήρας

Σχ. 7.5 
Ηλεκτροκίνητο βαρούλκο
(πηγή: www.wartsila.com)

Σχ. 7.6 
Ηλεκτροκίνητο βαρούλκο-εργάτης
 (πηγή: schoellhorn-albrecht.com)

μοχλών και συνδέσμων. Μέσω αυτού του συστήμα-
τος, επιτυγχάνεται η σταθερή θέση του βαρούλκου 
όταν ο κινητήρας βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή στην 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όταν υποστεί βλάβη το 
μαγνητικό φρένο.

7.1.3 Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του 
υδραυλικού βαρούλκου

Τα υδραυλικά συστήματα χρησιμοποιούν το λάδι 
(έλαιο) ως μέσο για τη διανομή της ενέργειας, ώστε 
η πίεση του ελαίου μέσω υδραυλικών κινητήρων να 
χρησιμοποιείται για την λειτουργία των συσκευών. 
Τα υδραυλικά βαρούλκα (σχ. 7.7), έχουν μεγαλύτερη 
ροπή, διότι ο υδραυλικός κινητήρας μπορεί να λει-
τουργεί σε πολύ χαμηλές στροφές, ακόμη και στις 
5−10 σ.α.λ., δημιουργώντας μια πολύ υψηλή ροπή 
στρέψης. Έτσι, τα χαρακτηριστικά ροπής – ταχύτητας 
του υδραυλικού συστήματος είναι πολύ καλύτερα και 
ευέλικτα από τα ηλεκτρικά συστήματα. 

Η παροχή του υδραυλικού ελαίου για τη λειτουρ-
γία των υδραυλικών συστημάτων και την κίνηση των 
υδραυλικών κινητήρων των βαρούλκων μπορεί να εί-
ναι ανοικτού βρόχου (σχ. 7.8) ή κλειστού βρόχου (σχ. 
7.8), με κάθε τύπο να έχει χαρακτηριστικά ανάλογα 
με την επιθυμητή πίεση λειτουργίας και τον σχεδια-
σμό του συστήματος. Η υδραυλική πίεση του ελαίου 
λειτουργίας των συστημάτων μπορεί να είναι υψηλή, 
μέση και χαμηλή. Στα μέσης πίεσης συστήματα των 
πλοίων, όπως και σε μικρότερες εγκαταστάσεις, χρη-
σιμοποιούνται ανοικτού ή κλειστού βρόχου κυκλώ-
ματα. 

Όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός υδραυλικών κινη-
τήρων, για τη λειτουργία των βαρούλκων χρησιμοποι-
είται το κύκλωμα άμεσης απόκρισης. Σε αυτό, στο δί-
κτυο ελαίου διατηρείται υψηλή πίεση και με βαλβίδες 
ελέγχου παρέχεται το λάδι στον υδραυλικό κινητήρα 
σε κάθε βαρούλκο που απαιτείται να λειτουργήσει. Η 
πίεση του υδραυλικού ελαίου επιτυγχάνεται από μο-
νάδα υδραυλικής ισχύος εγκατεστημένη στο μηχανο-
στάσιο του πλοίου. Αυτό το σύστημα είναι περισσότε-
ρο αποδοτικό και οικονομικό όταν οι απαιτήσεις είναι 
μεγάλες.

Τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα 
υδραυλικό σύστημα και το υδραυλικό βαρούλκο (σχ. 
7.9), είναι:

1) Το υδραυλικό υγρό που υπάρχει μέσα σε μια δε-
ξαμενή διαστολής και αποθήκευσης, από την οποία 
αντλείται και κυκλοφορεί στο δίκτυο υδραυλικού 
ελαίου.
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2) Η υδραυλική αντλία, που αναγκάζει το υγρό να 
κυκλοφορήσει στο σύστημα.

3) Ο υδραυλικός κινητήρας, που είναι εγκατεστημέ-
νος στο βαρούλκο, για να μετατρέψει την ενέργεια του 
κινούμενου υγρού σε περιστροφική μηχανική δύναμη 
στα γρανάζια. 

4) Το κιβώτιο των γραναζιών μετάδοσης της κίνη-
σης από τον υδραυλικό κινητήρα.

5) Ο άξονας που περιστρέφεται, με  συνδεδεμένα 
σε αυτόν το τύμπανο έλξης, το αλυσέλικτρο και τον 
τροχό του φρένου.

6) Το φρένο, που αποτελείται από μεταλλικό έλα-
σμα με συνθετική επένδυση η οποία περιβάλλει τον 
τροχό του φρένου.

7) Το υδραυλικό κιβώτιο με τις βαλβίδες ελέγχου 
της παροχής του υδραυλικού ελαίου και άρα της τα-
χύτητας λειτουργίας του βαρούλκου.

8) Η βαλβίδα κρούσης με ελατήριο, η οποία παρέ-

Σχ. 7.7
Υδραυλικό βαρούλκο:  

(α) οριζόντιας διάταξης και (β) κάθετης διάταξης (εργάτης)

Αλυσέλικτρο
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Τύμπανο
περιέλιξης Φρένο

Τύμπανο
έλξης

Τύμπανο έλξης

Υδραυλικός
κινητήρας

(α)

(β)

Υδραυλικός
κινητήρας

βαρούλκου

Υδραυλική βαλβίδα
ελέγχου φοράς
περιστροφήςΥδραυλική

αντλία
ελαίου

Δεξαμενή
υδραυλικού

 ελαίου

Δεξαμενή
υδραυλικού

 ελαίου

Ανεπίστροφη
βαλβίδα

Υδραυλική βαλβίδα
διατήρησης

πίεσης ελαίου

Υδραυλικός
κινητήρας

βαρούλκου

Δεξαμενή 
παροχής υδραυλι-

κού ελαίου στο 
κλειστό κύκλωμα

Υδραυλική
αντλία
ελαίου

Σχ. 7.8 
Τυπική διαγραμματική απεικόνιση υδραυλικού συστήματος: 

(α) ανοικτού και (β) κλειστού βρόχου

(α)

(β)

χεται για την ασφάλεια του συστήματος και συνδέει 
την πλευρά της υψηλής πίεσης με την πλευρά της 
χαμηλής πίεσης του υδραυλικού ελαίου όταν συμβεί 
υπερφόρτωση του βαρούλκου.

Κατά τη λειτουργία των υδραυλικών κινητήρων 
των βαρούλκων, όταν ο μοχλός στο κιβώτιο ελέγχου 
τοποθετείται στην ουδέτερη θέση, η ροή ελαίου δεν 
πραγματοποιείται προς τον υδραυλικό κινητήρα αλλά 
επιστρέφει στο δίκτυο. Όταν τοποθετείται στη θέση 
χαμηλής λειτουργίας (π.χ. θέση 1), τότε η ποσότητα 
παροχής του υδραυλικού ελαίου είναι μικρή και δίνει 
μια ορισμένη ταχύτητα στο βαρούλκο με ανάλογη 
χαμηλή ροπή. Όταν ο μοχλός τοποθετείται στη θέση 
υψηλών απαιτήσεων λειτουργίας (π.χ. θέση 2), η ροή 
του ελαίου είναι μεγαλύτερη και το βαρούλκο λειτουρ-
γεί με υψηλότερη ροπή και ταχύτητα. Η θέση χαμηλής 
λειτουργίας χρησιμοποιείται για την αποκόλληση της 
άγκυρας από τον βυθό και για την ανύψωσή της μαζί 
με την αλυσίδα. 

Για την αναστροφή στην κίνηση του βαρούλκου 
υπάρχει ενδεικτική θέση στο κιβώτιο ελέγχου, προκα-
λώντας τη ροή του ελαίου με αντίστροφη κατεύθυν-
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ση, στρέφοντας έτσι τον υδραυλικό κινητήρα προς 
την αντίστροφη κατεύθυνση. 

7.2 Αυτοεντεινόμενα βαρούλκα

Η ασφαλής πρόσδεση είναι απαραίτητη για την 
ασφάλεια των επιβατών, του πληρώματος, του φορ-
τίου, των πλοίων καθώς και των λιμενικών κατασκευ-
ών. Συνήθως τα μέσα πρόσδεσης βρίσκονται ψηλά 
στα καταστρώματα και υπό συνθήκες δεν είναι πάντα 
ικανά να διασφαλίσουν την διατήρηση της ασφαλούς 
πρόσδεσης των πλοίων. Αυτές οι συνθήκες περιλαμ-
βάνουν τις δυνάμεις που προκαλούνται σε πλοία που 
είναι προσδεδεμένα στις προβλήτες των λιμανιών ή 
αγκυροβολημένα από διερχόμενα πλοία, την ένταση 
του ανέμου, τα θαλάσσια ρεύματα, την παλίρροια και 
την άμπωτη, που μεταβάλλονται συνεχώς. Επομένως, 
παρουσιάζονται προβλήματα λόγω του μεγέθους του 
πλοίου, της πρόσδεσης −εφόσον οδηγούν σε αναπο-
τελεσματικές γωνίες έλξης στους κάβους−, της μετα-
τόπισης του πλοίου, της κόπωσης του ανθρώπινου 
δυναμικού από χρονοβόρες λειτουργίες λόγω συχνών 
μεταβολών στην πρόσδεση κ.ά.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω ιδιαίτερων 
λειτουργικών συνθηκών, εγκαθίστανται αυτοεντει-
νόμενα βαρούλκα. Αυτά είναι σχεδιασμένα να διατη-
ρούν την ένταση των κάβων ή των συρματόσχοινων 
αυτόματα κάθε φορά που η τάση πέφτει κάτω από μια 
συγκεκριμένη προκαθορισμένη τιμή (κοινώς λασκά-

ρουν) και ομοίως όταν υπερβαίνει μια προκαθορισμέ-
νη τιμή (κοινώς φερμάρουν). Η χρήση των αυτοεντει-
νόμενων βαρούλκων δεν συνιστάται όταν η γωνία που 
αναπτύσσεται στην πρόσδεση υπερβαίνει τις 90° προς 
τον άξονα του πλοίου. Σημειώνεται ότι τα αυτοεντει-
νόμενα βαρούλκα παρουσιάζουν ορισμένα σοβαρά 
μειονεκτήματα όταν κατά καιρούς λόγω υπερβολικού 
φορτίου έχουν αποκολληθεί από το σημείο εγκατά-
στασης, γι’ αυτό οι τερματικοί σταθμοί πετρελαίου και 
φυσικού αερίου συνήθως απαγορεύουν τη χρήση αυ-
τεντεινόμενων βαρούλκων σε Δ/Ξ ή πλοία μεταφοράς 
υγροποιημένων αέριων φορτίων.

Τα αυτοεντεινόμενα συστήματα πρόσδεσης συ-
ναντώνται συνήθως σε υδραυλικά και ηλεκτροκίνητα 
βαρούλκα. 

7.2.1 Αυτοεντεινόμενα υδραυλικά βαρούλκα

Στα αυτοεντεινόμενα συστήματα με υδραυλικά 
βαρούλκα, οι μηχανισμοί έλξης είναι όμοιοι με αυτούς 
που περιγράφηκαν στην παράγραφο 7.1.3, με διαφο-
ροποιημένη τη λειτουργία του συστήματος παροχής 
του υδραυλικού ελαίου στον υδραυλικό κινητήρα που 
λειτουργεί το βαρούλκο. Δηλαδή, η λειτουργία της 
συνεχούς μεταβολής της τάσης των κάβων, των συρ-
ματόσχοινων και της αλυσίδας, επιτυγχάνεται με την 
εγκατάσταση στο υδραυλικό σύστημα της αντλίας αυ-
τόματης ρύθμισης των προσδέσεων, η οποία είναι κα-
τάλληλη για τον έλεγχο και την διατήρηση των κάβων 
και των συρματόσχοινων τεντωμένων (σχ. 7.10).

Υδραυλικός
κινητήρας

Κιβώτιο
γραναζιών

Αλυσέ-
λικτρο

Φρένο

Τύμπανο
έλξης

(α)

Υδραυλικός
κινητήρας

(β)

Σχ. 7.9 
Υδραυλικό βαρούλκο: (α) πρόσοψη και (β) πλάγια όψη
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Η διάταξη αυτή περιλαμβάνει:
1) Την υδραυλική αντλία αύξησης της πίεσης του 

υδραυλικού ελαίου του συστήματος.
2) Την αντλία αυτόματης ρύθμισης πρόσδεσης, η 

οποία είναι σε παράλληλη διάταξη με την υδραυλική 
αντλία αύξησης της πίεσης. Σκοπό έχει να ενεργοποιεί 
τον υδραυλικό κινητήρα του βαρούλκου κατά τη διάρ-
κεια των κινήσεων της αυτόματης ρύθμισης της έντα-
σης των προσδέσεων.

3) Μία ανεπίστροφη βαλβίδα εγκατεστημένη στο δί-
κτυο κατάθλιψης της υδραυλικής αντλίας αύξησης της 
πίεσης.

4) Μία υδραυλική βαλβίδα ρύθμισης των προσδέσε-
ων, η οποία ενεργοποιείται από την πίεση του ελαίου 
του συστήματος, πίεση η οποία είναι αντίστοιχη προς 
την ένταση του μέσου πρόσδεσης (σχοινί ή συρματό-
σχοινο). Μέσω αυτής της βαλβίδας δίνεται η δυνατότη-
τα να επιλέγεται η ένταση των μέσων πρόσδεσης κάθε 
στιγμή σε βαθμολογημένη κλίμακα.

Στο σχήμα 7.11 παριστάνεται η διάταξη της κύριας 
υδραυλικής αντλίας Α1, της αντλίας αυτόματης ρύθμι-
σης πρόσδεσης Α2 για τον έλεγχο των προσδέσεων, η 
υδραυλική βαλβίδα ρύθμισης των προσδέσεων (Υ), 
ένα ασφαλιστικό σε περίπτωση αύξησης της πίεσης (Σ) 
και το βαρούλκο Β. Η ροή του ελαίου στο δίκτυο πα-
ριστάνεται με την έντονη γραμμή, ενώ το τμήμα του 
δικτύου που παρακάμπτεται και δεν περνάει έλαιο πα-

ριστάνεται με τη διακεκομμένη γραμμή. Έτσι:
1) Η κυκλοφορία του υδραυλικού ελαίου πραγμα-

τοποιείται από την κύρια υδραυλική αντλία (Α1) στη δι-
άρκεια των συνηθισμένων χειρισμών πρόσδεσης (σχ. 
7.11α).

2) Η κυκλοφορία του υδραυλικού ελαίου πραγ-
ματοποιείται μέσω της αντλίας αυτόματης ρύθμισης 
πρόσδεσης (Α2), ρυθμίζοντας αυτόματα την ένταση 
του σχοινιού ή του σύρματος πρόσδεσης με τη βοή-
θεια της βαλβίδας ρύθμισης των προσδέσεων (σχ.  
7.11β).

3) Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της 
υδραυλικής βαλβίδας ρύθμισης των προσδέσεων (Υ) 
αντλίας (Α2), όταν η ένταση των προσδέσεων είναι όση 
ακριβώς απαιτείται (σχ. 7.11γ).

4) Η κυκλοφορία πραγματοποιείται από την αντλία 
(Α2) και τον κινητήρα του βαρούλκου με αντίθετη κα-
τεύθυνση μέσω της υδραυλικής βαλβίδας ρύθμισης 
των προσδέσεων (Υ), ώστε το βαρούλκο να ελευθερώ-
νει περισσότερο σχοινί ή συρματόσχοινο, επιτυγχάνο-
ντας την απαιτούμενη ένταση πρόσδεσης (σχ. 7.11δ).

Στο σχήμα 7.12 παρουσιάζεται η διάταξη ενός 
σύγχρονου αυτοεντεινόμενου υδραυλικού βαρούλ-
κου, όπου η μονάδα ελέγχου, λαμβάνοντας τις μετα-
βολές στην τάση έντασης από το μέσο πρόσδεσης, 
ενεργοποιεί το σύστημα υδραυλικού ελαίου διατη-
ρώντας την επιθυμητή ένταση των προσδέσεων.
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Ανεπίστροφη
βαλβίδα
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Μοχλός χειρισμού ταχύτητας 
(χαμηλή ταχύτητα)
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Σχ. 7.10
Αυτοεντεινόμενο υδραυλικό βαρούλκο
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Σχ. 7.12
Αυτοεντεινόμενο σύστημα βαρούλκου με μονάδα ελέγχου της έντασης πρόσδεσης  

(πηγή: offshoreteknikk.wordpress.com)
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(γ)

(δ)

Α2

Σχ. 7.11 
Λειτουργία αυτοεντεινόμενου υδραυλικού βαρούλκου

7.2.2 Αυτοεντεινόμενα ηλεκτρικά βαρούλκα

Στο αυτόματο σύστημα πρόσδεσης συνήθως χρη-
σιμοποιείται ηλεκτροκινητήρας με δύο ταχύτητες, που 
ενεργοποιείται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστή-
ματα με τη βοήθεια ειδικού χρονοδιακόπτη. Το σχοινί 
πρόσδεσης έλκεται αυτόματα ή χαλαρώνει αντίστοιχα 
προς τις μεταβολές της έντασής του και διατηρείται τε-
ντωμένο με τη βοήθεια μαγνητικής πέδης. 

Σε διατάξεις διατήρησης σταθερής έντασης, ο 
άξονας του βαρούλκου ή το τύμπανο έλξης εφοδιά-
ζεται με ειδικό μηχανισμό ελέγχου της έντασης, που 
ενεργοποιείται από την τάση του μέσου πρόσδεσης 
(δηλ. κάβου, συρματόσχοινου ή αλυσίδας) και επι-
δρά σε διακόπτη λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα, 
ανάλογα με τις μεταβολές έντασης που ασκούνται 
από την πρόσδεση. Ο κύριος διακόπτης ελέγχου του 
συστήματος συνήθως τοποθετείται στο κατάστρωμα, 

Επιλογέας
αυτόματης-
χειροκίνητης
λειτουργίας

ΕP

Υδραυλικός ελεγκτής
ταχύτητας έλξης

Ρυθμιστής έντασης
πρόσδεσης

Μονάδα ελέγχου

Controller
RC2-2/21

Τύμπανο
έλξης

Κιβώτιο
γραναζιών

Υδραυλικός
κινητήρας

Αισθητήρας
ελέγχου
έντασης

πρόσδεσης

Ελεγκτής
πίεσης

Υδραυλική
βαλβίδα ρύθμισης

διατήρησης
έντασης πρόσδεσης

Δίκτυο
υδραυλικού

ελαίου

Υδραυλική
αντλία

Ηλεκτρο-
κινητήρας

FΜ I



108

κοντά στα σημεία απ’ όπου διευκολύνεται ο χειρισμός 
του μηχανήματος.

Τα τμήματα που αποτελούν το σύστημα του ηλε-
κτροκίνητου βαρούλκου (σχ. 7.13), είναι:

1) Το κιβώτιο με ηλεκτρικό εξοπλισμό ελέγχου του 
βαρούλκου.

2) Η αλυσίδα άγκυρας.
3) Το συρματόσχοινο πρόσδεσης.
4) Το τύμπανο έλξης.
5) Το χειροκίνητο φρένο συγκράτησης.
6) Ο συμπλέκτης ενεργοποίησης περιστροφής τυ-

μπάνων.
7) Ο μηχανισμός ελέγχου της έντασης.
8) Το ηλεκτρομηχανικό φρένο.
9) Ο ηλεκτροκινητήρας.
10) Το κιβώτιο γραναζιών μετάδοσης της κίνησης 

από τον ηλεκτροκινητήρα.

7.3 Απαιτούμενες προφυλάξεις ασφαλείας και κα-
τάλληλη χρήση των βαρούλκων 

Σήμερα, τα περισσότερα βαρούλκα των πλοίων κι-
νούνται απευθείας από ηλεκτρικούς κινητήρες ή από 
υδραυλικό λάδι υπό πίεση, εξυπηρετώντας την έλξη 
και ανύψωση διαφορετικών φορτίων. Τα κύρια μέρη 
ενός βαρούλκου είναι ο κύριος άξονας, ο κινητήριος 
άξονας με τα γρανάζια, τα τύμπανα (ένα ή περισσότε-
ρα), τα αλυσέλικτρα, το φρένο με την επένδυση από 
αντιολισθητικό συνθετικό υλικό, οι διακόπτες χειρι-
σμού για τα ηλεκτρικά και το κιβώτιο με τις υδραυλι-
κές βαλβίδες χειρισμού για τον έλεγχο των υδραυλο-
κίνητων βαρούλκων, στις διαφορετικές ταχύτητες και 
εντάσεις έλξης που απαιτούνται κάθε φορά. 

Επομένως, όπως είναι κατανοητό, τα βαρούλκα εί-
ναι σύνθετα μηχανήματα. Ο χειρισμός μεγάλων φορ-
τίων και αντικειμένων μεγάλου βάρους εγκυμονεί κιν-
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Σχ. 7.13 
Αυτοεντεινόμενο ηλεκτροκίνητο βαρούλκο (πηγή: Danfos)
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δύνους που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ώστε η 
λειτουργία και ο χειρισμός τους να πραγματοποιείται 
με ασφάλεια, τόσο για το πλήρωμα όσο και για όλο 
το πλοίο και τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Εφόσον δεν 
μπορούν να εκτιμηθούν με ακρίβεια οι κίνδυνοι κατά 
την διαχείριση των βαρούλκων λόγω της πληθώρας 
των τύπων (με μικρές ή μεγάλες διαφοροποιήσεις από 
τη βασική δομή τους), των μεγεθών και των εφαρμο-
γών, παρέχονται οι ακόλουθες γενικές οδηγίες:

1) Πάντα να χρησιμοποιούνται τα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), [γνωστά και ως Personal Protec-
tive Equipment – PPE], τα οποία αφορούν σε προστα-
τευτικά ρούχα, κράνη ασφαλείας, γυαλιά προστασίας, 
παπούτσια ασφαλείας ή άλλα ρούχα εργασίας ή εξο-
πλισμό που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει από 
τραυματισμό, μόλυνση ή άλλο κίνδυνο για την ασφά-
λεια και την υγεία όποιου τον φοράει. 

2) Η προσέγγιση των χώρων εγκατάστασης των 
βαρούλκων να πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσο-
χή, εφόσον τόσο τα βαρούλκα όσο και οι αλυσίδες – 
κάβοι – συρματόσχοινα βρίσκονται υπό μεγάλα φορ-
τία και υπάρχουν κίνδυνοι θραύσης και πρόκλησης 
σοβαρών βλαβών, ακόμα και την απώλεια ζωής. 

3) Να γίνουν κατανοητοί, σύμφωνα με τις οδηγί-
ες του κατασκευαστή, οι περιορισμοί σχεδιασμού/
λειτουργίας των εγκατεστημένων βαρούλκων. Οι 
περιορισμοί αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
παράγοντες όπως τα θαλάσσια ρεύματα, η ένταση 
του ανέμου, οι απαιτήσεις για την αντιμετώπιση των 
δυνάμεων έλξης κατά τη χρήση όλων των βαρούλ-
κων, και ειδικά το βάθος της θαλάσσιας περιοχής, και 
το μήκος/βάρος της αλυσίδας και της άγκυρας όταν 
πρόκειται για βαρούλκα άγκυρας.

4) Το πλήρωμα να είναι εξοικειωμένο με τον χειρι-
σμό και τις λειτουργίες σύμφωνα με τα εγχειρίδια του 
κατασκευαστή και τις οδηγίες του Κώδικα Ασφαλούς 
Διαχείρισης (Safety Management Code) της ναυτιλια-
κής εταιρείας.

5) Οι εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά να 
πληρούν τις προϋποθέσεις του κατασκευαστή, και οι 
εργασίες συντήρησης και επισκευών να ακολουθούν 
τις οδηγίες του.

Με δεδομένη την μελέτη και εξοικείωση με τα πα-
ραπάνω, οι απαιτούμενες προφυλάξεις για την ασφά-
λεια και την επίβλεψη της κατάλληλης χρήσης των 
μηχανημάτων καταστρώματος σε όλες τις συνθήκες 
περιλαμβάνουν:

1) Την τακτική επιθεώρηση των εξωτερικών, των 

εσωτερικών και των κινούμενων μερών, όπως των γρα-
ναζιών, των τυμπάνων και των αξόνων, που επιτρέ-
πουν στον αξιωματικό του πλοίου να ελέγχει τη φθο-
ρά από τη χρήση αυτών των κρίσιμων μηχανημάτων. 
Πιθανή αύξηση στη θερμοκρασία ενδέχεται να είναι 
αποτέλεσμα ύπαρξης χαμηλότερης λίπανσης από την 
απαιτούμενη.

2) Τον έλεγχο, κατά τη χρήση βαρούλκων, της 
θερμοκρασίας στο δίκτυο των υδραυλικών που το 
λειτουργούν. Πιθανή αύξησή της μπορεί να αποτελεί 
ένδειξη για περαιτέρω επιθεώρηση και απαίτηση επι-
σκευής.

3) Τον έλεγχο των τριβέων έδρασης, και των ολι-
σθαινόντων μερών του μηχανήματος, τα οποία απαι-
τούν ειδικά λιπαντικά (γράσο ή έλαιο), που συνιστάται 
να χρησιμοποιούνται για την αποφυγή βλαβών από 
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα υδραυλικά έλαια 
μπορεί να είναι ορυκτά ή συνθετικά με ειδικά πρό-
σθετα που ενισχύουν τις ιδιότητές τους, ώστε να αντι-
στέκονται στην οξείδωση, στις υψηλές θερμοκρασίες 
και στις πιέσεις των σύγχρονων συστημάτων.

4) Τον συχνό έλεγχο των φίλτρων, των υδραυλικών 
αντλιών και των υδραυλικών κινητήρων που χρησι-
μοποιούνται για τη λειτουργία των βαρούλκων, με 
κάποιους από αυτούς να αποτελούν μέρος των ερ-
γασιών συντήρησης ρουτίνας από το προσωπικό του 
πλοίου. Δείγματα ελαίου θα πρέπει να συλλέγονται 
περιοδικά και να αποστέλλονται για εργαστηριακή 
ανάλυση.

5) Τον έλεγχο των αξόνων που εκτείνονται έξω από 
το πλαίσιο του κιβωτίου γραναζιών και συνδέονται τα 
τύμπανα, για τυχόν παραμορφώσεις.

6) Τον έλεγχο των φρένων, αυτόματων και χειρο-
κίνητων, και την επισκευή ή την αντικατάσταση των 
αντιολισθητικών υλικών (φερμουίτ) αντίστοιχα. Ση-
μειώνεται ότι, όταν η ταχύτητα πόντισης της άγκυρας 
είναι μεγάλη, η αντιολισθητική επένδυση του φρένου 
μπορεί να καταστραφεί λόγω θερμότητας.

7) Τον έλεγχο για τυχόν φθορά των πίρων, των στη-
ριγμάτων και των κοχλιών (βίδες) με τα οποία συν-
δέονται τα βαρούλκα με το κατάστρωμα στο σημείο 
εγκατάστασης. 

8) Τον έλεγχο και την ιδιαίτερη προσοχή κατά τη 
χρήση του φρένου των βαρούλκων, που όταν βρίσκε-
ται σε λειτουργία, θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση 
απεμπλοκής, και να ασφαλίζεται όταν βρίσκεται στη 
θέση συγκράτησης.

Σε ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες, είναι 
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απαραίτητο να χαλαρώνεται η τάση της αλυσίδας 
αγκύρωσης, με σκοπό να ελέγχεται η υπερβολική 
φόρτιση.

Κατά την έλξη και ανύψωση βαρών θα πρέπει να 
αποφεύγεται το υπερβολικό φορτίο στα βαρούλκα. 
Σε περίπτωση που ασκηθεί υπερβολικό φορτίο, τοπο-
θετείται ο μοχλός ελέγχου λειτουργίας στην ουδέτερη 
θέση, στη συνέχεια χαλαρώνεται το συρματόσχοινο-

αλυσίδα−κάβος, και μόλις μειωθεί το φορτίο, επανα-
λαμβάνεται η έλξη.

Η συντήρηση για την απομάκρυνση σκουριάς θα 
πρέπει να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα, εφόσον οι ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες του 
περιβάλλοντος που είναι εγκατεστημένα τα βαρούλκα 
αυξάνουν τη διάβρωση. Φθαρμένα και διαβρωμένα 
εξαρτήματα επιβάλλεται να αντικαθίστανται άμεσα.



Εισαγωγή 

Σε όλα τα δίκτυα που αναπτύσσονται για τη μετα-
φορά υγρών υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα 
που τους μεταδίδουν την απαραίτητη ενέργεια για 
την κυκλοφορία τους. Έτσι, και στα δίκτυα των πλοί-
ων, υπάρχουν εγκατεστημένα μηχανήματα και συ-
σκευές που είτε καταναλώνοντας μηχανικό έργο, είτε 
χρησιμοποιώντας την ενέργεια που μεταφέρεται από 
ένα άλλο ρευστό (υγρό ή αέριο), πραγματοποιούν τη 
μεταφορά ενός υγρού από έναν χώρο σε άλλο, μέσω 
κατάλληλου δικτύου σωληνώσεων. 

Τα μηχανήματα που αξιοποιούν το μηχανικό έργο 
ονομάζονται αντλίες (pumps)1, ενώ οι συσκευές που 
χρησιμοποιούν την ενέργεια που μεταφέρεται από 
κάποιο άλλο ρευστό στο υγρό που απαιτείται να μετα-
φερθεί ονομάζονται εκχυτήρες-τζιφάρια2 (ejectors). 

Η διαδικασία που πραγματοποιείται, ονομάζεται 
άντληση (pumping), ενώ το σύστημα (δίκτυο) που 
αναπτύσσεται, ονομάζεται σύστημα άντλησης (pump-
ing system).

8.1 Είδη αντλιών και τζιφαριών

Οι αντλίες ταξινομούνται σε δύο μεγάλες κατηγο-
ρίες ανάλογα με τη μέθοδο μετάδοσης της ενέργειας 
στο ρευστό, προσδιορίζοντας παράλληλα και κάποια 
κατασκευαστικά, αλλά και λειτουργικά τους χαρακτη-
ριστικά. Αυτές οι κατηγορίες είναι:

1) Οι αντλίες θετικής μετατόπισης (εκτόπισης), 
στις οποίες ασκείται άμεσα πίεση στο ρευστό. Η πίε-
ση ασκείται είτε με τα έμβολα, τα οποία παλινδρομούν 
και οι αντλίες ως εκ τούτου ονομάζονται παλινδρομι-

κές αντλίες ή εμβολοφόρες, είτε με περιστρεφόμενα 
στοιχεία στο εσωτερικό ενός κελύφους ως περιστρο-
φικές μηχανές (αντλίες με λοβό, με ατέρμονα κοχλία, 
γρανάζια κ.ά.).

2) Οι αντλίες δυναμικής μεταβολής, οι οποίες με-
ταδίδουν την ενέργεια στο ρευστό, μεταβάλλοντας τη 
θέση ή την κατάστασή του. Αυτού του τύπου αντλίες 
κατά κύριο λόγο αυξάνουν την κινητική ενέργεια του 
υγρού. Οι δυναμικές αντλίες περαιτέρω υποδιαιρού-
νται σε:

α) Φυγοκεντρικές (centrifugal), στις οποίες το 
υγρό μετακινείται με την επίδραση της φυγόκεντρου 
δύναμης. Οι φυγοκεντρικές αντλίες διακρίνονται 
περαιτέρω σε αξονικής, περιφερειακής και ακτινι-
κής - μεικτής ροής, ενώ χαρακτηρίζονται από μεγά-
λες ταχύτητες περιστροφής και μεγάλη παροχή.

β) Αντλίες ειδικής επίδρασης (special effect), στις 
οποίες ανήκουν οι αντλίες ακροφυσίου - εκχυτήρες, 
και αξιοποιώντας την ενέργεια που έχει κάποιο άλλο 
ρευστό (υγρό ή αέριο) πραγματοποιείται η άντληση.

Χωρίς την ύπαρξη αντλίας, δεν είναι δυνατή η με-
ταφορά του υγρού σε ένα δίκτυο που αναπτύσσεται 
μεταξύ δύο δεξαμενών Α και Β [σχ. 8.1(α)], διότι οι 
ελεύθερες επιφάνειές τους βρίσκονται στο ίδιο επί-
πεδο και σε αυτές ασκείται η ίδια πίεση. Σε αυτή την 
περίπτωση το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση στα-
τικής ισορροπίας3.

Για να υπάρξει ροή από τη δεξαμενή Α στη Β, πρέ-
πει να τοποθετηθεί μια αντλία η οποία θα αναρροφά 
υγρό από τη δεξαμενή Α και θα το καταθλίβει στη δε-
ξαμενή Β, παρέχοντάς του την αναγκαία ενέργεια για 
να αντιμετωπιστούν οι απώλειες λόγω τριβών, αλλά και 

1  Αντλίες, Ι. Δάγκινη, Α. Γλύκα, εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου, 2016.
2  Οι εκχυτήρες ονομάζονται και παροχικοί σίφωνες ή συνήθως τζιφάρια από το όνομα του Γάλλου μηχανικού και εφευρέτη τους 

Henri Giffard (1825 –1882).
3  Στατική ισορροπία, γενικά, είναι μια κατάσταση στην οποία τόσο οι μακροσκοπικές όσο και οι μικροσκοπικές ιδιότητες ενός 

συστήματος παραμένουν αμετάβλητες με τον χρόνο. Ένα ρευστό βρίσκεται σε κατάσταση στατικής ισορροπίας όταν δεν υπάρχει 
προσανατολισμένη κίνηση των στοιχειωδών όγκων από τους οποίους αποτελείται σε σχέση με τους γειτονικούς, όπως συμβαίνει 
στο σύστημα που περιέχεται το υγρό [σχ. 8.1(α)], όπου το ρευστό δεν κινείται μεταξύ των δεξαμενών.

Αντλίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 8
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για την αύξηση της δυναμικής του ενέργειας, καθώς η 
στάθμη της δεξαμενής Β θα ανέρχεται [σχ. 8.1(β)]. 

Η αναγκαιότητα μιας αντλίας, για να επιτευχθεί η 
απόδοση ενέργειας στο ρευστό, ώστε να πραγματο-
ποιηθεί άντληση, μπορεί να γίνει σε δύο περιπτώσεις:

1) Όταν η ελεύθερη επιφάνεια της δεξαμενής Β 
βρίσκεται υψηλότερα από την επιφάνεια της Α, και 

2) όταν η ελεύθερη επιφάνεια της Β έχει μεγαλύτε-
ρη πίεση απ’ αυτήν που ασκείται στην ελεύθερη επι-
φάνεια της Α.

Επομένως, με τη χρήση της αντλίας επιδιώκεται:
1) Να υπάρχει ροή υγρού από χαμηλότερη προς 

υψηλότερη (ή ίση) ενεργειακή στάθμη και
2) να αυξηθεί η παροχή της υφιστάμενης ροής.

8.2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά αντλιών

Για να πραγματοποιηθεί η λειτουργία της άντλη-
σης, θα πρέπει:

1) Οι αντλίες να διαθέτουν έναν θάλαμο, το περί-
βλημα του οποίου ονομάζεται σώμα (ή κέλυφος) της 
αντλίας, και

2) στο εσωτερικό του κελύφους να υπάρχουν 
εξαρτήματα με κατάλληλο σχήμα και διάταξη, τα 
οποία κινούμενα από κινητήριο μηχάνημα, να αποδί-
δουν ενέργεια στο υγρό. 

Τα εξαρτήματα αυτά είναι:
1) Τα έμβολα, με διαφορετικές διαμορφώσεις στις 

αντλίες θετικής εκτόπισης.
2) Οι λοβοί, τα γρανάζια, οι κοχλίες κ.ά. στις περι-

στροφικές θετικής εκτόπισης και 

A

Aντλία

B

A B

(α)

(β)

W

Σχ. 8.1
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(β) ροή υγρού με τη βοήθεια αντλίας

Σχ. 8.2
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3) οι πτερωτές (κοινώς impellers) στις φυγοκεντρι-
κές. 

Επιπλέον, το κέλυφος σε όλους τους τύπους αντλι-
ών διαθέτει δύο ανοίγματα κατάλληλης διαμόρφω-
σης, ώστε να συνδέονται οι σωλήνες του δικτύου στο 
οποίο είναι εγκατεστημένη η αντλία συγκοινωνώντας 
το εσωτερικό της με το δίκτυο (σχ. 8.2). 

Με σκοπό να επιτευχθεί η ελεγχόμενη εισαγωγή 
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και εξαγωγή του υγρού στο εσωτερικό της αντλίας, 
στα ανοίγματα του κελύφους υπάρχουν εγκατεστημέ-
νες βαλβίδες. Τα ανοίγματα ονομάζονται αναρρόφη-
ση (suction) και κατάθλιψη (discharge) της αντλίας 
αντίστοιχα, και οι βαλβίδες χαρακτηρίζονται ανάλογα 
σε αναρρόφησης και κατάθλιψης. 

Κατά τη λειτουργία μιας αντλίας, και αξιοποιώντας 
τα κατασκευαστικά της χαρακτηριστικά, θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν οι εξής τρεις βασικές ενέργειες:

1) Η αναρρόφηση, η οποία αναφέρεται στην εισα-
γωγή του υγρού στο κέλυφος της αντλίας. Η αναρρό-
φηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. 

α) Θετική αναρρόφηση υπάρχει όταν η στάθμη 
του υγρού που πρόκειται να αντληθεί (ή ακόμα και 
ολόκληρη η δεξαμενή που περιέχει το υγρό) βρίσκε-
ται ψηλότερα από την αντλία. Τότε το υγρό ρέει προς 
την αντλία είτε με την ενέργεια που διαθέτει λόγω θέ-
σης, και της ατμοσφαιρικής πίεσης που ασκείται στην 
ελεύθερη επιφάνεια του υγρού σε μια ανοικτή δεξα-
μενή, είτε λόγω της πίεσης που επικρατεί στην ελεύ-
θερη επιφάνεια του υγρού σε μια κλειστή δεξαμενή. 
Η αντλία τότε προσθέτει ενέργεια μόνο για τη διέλευ-
ση του υγρού από το υπόλοιπο σύστημα. 

β) Αρνητική αναρρόφηση υπάρχει όταν η ελεύθε-
ρη επιφάνεια του υγρού βρίσκεται χαμηλότερα από 
το σημείο που είναι τοποθετημένη η αντλία. Τότε, για 
να πραγματοποιηθεί αναρρόφηση, θα πρέπει στην ει-
σαγωγή της αντλίας να δημιουργηθεί πίεση χαμηλό-
τερη από την ατμοσφαιρική ή χαμηλότερη από αυτή 
που επικρατεί στην επιφάνεια του υγρού σε μια κλει-
στή δεξαμενή.

2) Η μετάδοση της ενέργειας στο υγρό μέσα στο 
κέλυφος της αντλίας. Αυτή μπορεί να πραγματοποι-
είται με: 

α) θετική μετατόπιση, καθώς μειώνεται ο όγκος 
του χώρου στον οποίο περιέχεται το ρευστό, π.χ. με 
το έμβολο που παλινδομεί, αυξάνεται η πίεση, με 
αποτέλεσμα το ρευστό ως ασυμπίεστο να εξέρχεται 
από το σώμα της αντλίας προς την κατάθλιψη, 

β) δυναμική μεταβολή, όταν στο ρευστό που πε-
ριέχεται στην αντλία, προστίθεται συνεχώς ενέργεια 
στο υγρό με την περιστροφή της πτερωτής, αυξάνο-
ντας την ταχύτητά του μέσα στην αντλία. Καθώς το 
υγρό εγκαταλείπει την πτερωτή, η μείωση της ταχύ-
τητας δημιουργεί την αύξηση της πίεσης, σε τιμή με-
γαλύτερη απ’ αυτήν που έχει στην κατάθλιψη.

3) Η κατάθλιψη, που είναι η αναγκαστική εξαγωγή 
του όγκου υγρού που υπάρχει στο εσωτερικό της αντλί-
ας προς το δίκτυο μεταφοράς του, και κατ’ επέκταση 

προς τη δεξαμενή όπου πρόκειται να γίνει η μεταφορά.

8.2.1 Εμβολοφόρες αντλίες

Στις εμβολοφόρες αντλίες (θετικής μετατόπισης), 
η ικανότητα άντλησης επιτυγχάνεται με τη μείωση 
ή την αύξηση του όγκου ενός χώρου − θαλάμου, ο 
οποίος περιέχει το υγρό. Ο χώρος αυτός είναι ο κύλιν-
δρος και μπορεί μια αντλία να αποτελείται από έναν 
ή περισσότερους κυλίνδρους, μέσα σε κάθε έναν από 
τους οποίους παλινδρομεί ένα έμβολο:

1) Τον κύλινδρο (cylinder) (ή κυλίνδρους) με το 
χιτώνιο (liner). Ενδεχομένως το χιτώνιο σε κάποιους 
τύπους αντλιών να μην υφίσταται με τον κύλινδρο να 
αποτελεί μέρος της διαμόρφωσης του κελύφους της 
αντλίας. 

2) Το πώμα (ή καπάκι) (cover) του κυλίνδρου.
3) Τη βαλβίδα αναρρόφησης (suction valve) ή τη 

θυρίδα αναρρόφησης ανάλογα με τον τύπο και τον 
τρόπο κατασκευής της αντλίας.

4) Τη βαλβίδα κατάθλιψης (discharge valve) ή τη 
θυρίδα κατάθλιψης, ανάλογα με τον τύπο και τον τρό-
πο κατασκευής της αντλίας.

5) Το έμβολο (plunger ή piston) ή τα έμβολα που 
παλινδρομούν μέσα στον κύλινδρο ή στους κυλίν-
δρους αντίστοιχα. Στο σώμα του εμβόλου σε κατάλ-
ληλα διαμορφωμένα αυλάκια τοποθετούνται ελατή-
ρια (piston rings), επιτυγχάνοντας τη στεγανοποίηση 
του θαλάμου μεταφοράς του υγρού, ενώ ταυτόχρονα 
επιτρέπεται ελεύθερα η παλινδρομική κίνηση του εμ-
βόλου.

6) Το βάκτρο του εμβόλου (piston rod) για τη μετά-
δοση της κίνησης από το κινητήριο μηχάνημα.

7) Τον διωστήρα (connected rod) και τον στροφα-
λοφόρο άξονα (crank shaft).

8) Τον κινητήριο μηχανισμό, ο οποίος μπορεί να 
είναι κύλινδρος με έμβολα ατμού (steam cylinder), 
μηχανή εσωτερικής καύσης (internal combustion en-
gine), σύστημα μετάδοσης της κίνησης από κάποιο 
μηχάνημα (mechanical transmission system) ή ηλε-
κτροκινητήρας (electric motor ή απλά motor).

Έτσι, αν κατά τη λειτουργία της αντλίας το έμβολο 
βυθιστεί μέσα σ’ έναν κύλινδρο που περιέχει υγρό, ο 
όγκος του υγρού που εκτοπίζεται είναι ίσος με τη μετα-
βολή του όγκου του κυλίνδρου από τη μετατόπιση του 
εμβόλου που βυθίστηκε στον κύλινδρο (σχ. 8.3).

Αν ο κύλινδρος είναι συνδεδεμένος σ’ ένα δίκτυο, 
τότε με την κίνηση του εμβόλου άλλοτε το υγρό ει-
σέρχεται (ή αναρροφάται) στον κύλινδρο που παλιν-
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δρομεί το έμβολο και άλλοτε εξέρχεται (ή καταθλίβε-
ται) απ’ αυτόν μέσω των βαλβίδων (σχ. 8.3). 

Οι βαλβίδες τόσο της αναρρόφησης όσο και της 
κατάθλιψης είναι ανεπίστροφες, επιτρέποντας τη ροή 
του υγρού μόνο προς μία διεύθυνση. Έτσι, κατά την 
αναρρόφηση η βαλβίδα ανοίγει για να πληρωθεί ο 
κύλινδρος με υγρό και κλείνει όταν με την παλινδρο-
μική κίνηση του εμβόλου το υγρό πιέζεται. Τότε, εφό-
σον τα υγρά είναι ασυμπίεστα, το υγρό ωθείται ανοί-
γοντας την βαλβίδα κατάθλιψης για να οδηγηθεί στο 
δίκτυο. Η βαλβίδα κατάθλιψης αντίστοιχα διατηρεί-
ται ανοικτή όσο υφίσταται πίεση από το υγρό. Επο-
μένως η βαλβίδα κατάθλιψης θα κλείσει όταν, είτε το 
έμβολο κινείται στην αντίθετη διεύθυνση, είτε η πίε-
ση του δικτύου είναι μεγαλύτερη ή με την ένταση του 
ελατηρίου. Οι βαλβίδες θα παραμείνουν κλειστές έως 
το σημείο που η πίεση στο εσωτερικό του κυλίνδρου 
θα είναι μικρότερη από αυτή του δικτύου αναρρόφη-
σης, ώστε να ανοίξει η βαλβίδα αναρρόφησης και να 
επαναληφθεί η διεργασία της άντλησης. 

Γενικά, η κίνηση των εμβόλων στον κύλινδρο 

Σχ. 8.3
Εμβολοφόρα αντλία με βαλβίδες, (α) με ανοικτή την 

βαλβίδα αναρρόφησης και κλειστή την βαλβίδα κατά-
θλιψης, (β) με κλειστή την βαλβίδα αναρρόφησης και 

ανοικτή την βαλβίδα της κατάθλιψης
Σχ. 8.4

Καμπύλη παροχής H-V
.
 αντλίας θετικής εκτόπισης.

Φάση αναρρόφησης

Φάση κατάθλιψης

(β)

Έμβολο

Ανεπίστροφη βαλβίδα
κατάθλιψης

Ανεπίστροφη 
βαλβίδα

κατάθλιψης

(α)

επιτυγχάνεται μέσω μηχανισμών διωστήρα και στρο-
φάλου που συνδέονται με εξωτερική πηγή, η οποία 
παρέχει την ενέργεια, ενώ η διέλευση του υγρού από 
την αντλία πραγματοποιείται μέσω βαλβίδων αναρ-
ρόφησης και κατάθλιψης τοποθετημένων στο πώμα 
(ή καπάκι) του κυλίνδρου.

Το άθροισμα του όγκου υγρού που καταθλίβεται 
από την παλινδρομική κίνηση του εμβόλου από τον 
κύλινδρο (ή από το σύνολο των κυλίνδρων εάν αποτε-
λείται από πολλούς) σε συνάρτηση με τον χρόνο, προσ-
διορίζει την αντλητική ικανότητα της αντλίας ή την πα-
ροχή της, η οποία εκφράζεται σε m3/h, lit/min κ.ά.

Η δυνατότητα άντλησης των εμβολοφόρων αντλι-
ών (reciprocating pumps), βασίζεται στη σταδιακή 
μείωση και αύξηση του όγκου ενός θαλάμου, από τον 
οποίο διέρχεται το υγρό, σε έναν δεδομένο αριθμό 
παλινδρομικών κινήσεων σε σχέση με τον χρόνο. Δεν 
βασίζεται στην μεταβολή της ταχύτητας του ρευστού 
όπως συμβαίνει στις δυναμικές αντλίες (φυγοκεντρι-
κές). Επομένως, η ταχύτητα λειτουργίας τους είναι 
πολύ μικρή σε σύγκριση με τις δυναμικές αντλίες, άρα 
και η παροχή τους μικρότερη απ’ αυτήν των δυναμι-
κών αντλιών.

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των εμβολοφό-
ρων αντλιών αποτελούν και τους παράγοντες που 
σχετίζονται με την αξιοποίησή τους. Δηλαδή, εφόσον 
πρόκειται για μηχανήματα όπου σε κυλίνδρους με ελά-
χιστες κατά το δυνατό εσωτερικές διαρροές το υγρό 
που πρόκειται να μεταφερθεί αναρροφάται και στη 
συνέχεια καταθλίβεται, η αναρρόφηση και η κατάθλι-
ψη μπορεί να συμβαίνει θεωρητικά από οποιοδήποτε 
ύψος και να οδηγείται σε οποιοδήποτε ύψος (σχ. 8.4). 

8.2.2 Φυγοκεντρικές αντλίες

Οι φυγοκεντρικές αντλίες ανήκουν στην κατηγο-
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ρία των αντλιών δυναμικής μεταβολής. Η λειτουργία 
τους στηρίζεται στη μεταβολή της κινητικής κατά-
στασης του υγρού με τη μετατροπή της κινητικής του 
ενέργειας. Έτσι, η μεγάλη ταχύτητα ροής που αρχικά 
προσδίδεται στο υγρό μετατρέπεται σε στατική πίε-
ση. Το μέγεθος αυτής της αλλαγής εξαρτάται από τις 
διαστάσεις, το σχήμα του χώρου απ’ όπου διέρχεται 
το υγρό και την ταχύτητα λειτουργίας − περιστροφής 
της πτερωτής.

Μια φυγοκεντρική αντλία (σχ. 8.5) απαρτίζεται από:
1) Το κέλυφος (volute casing), που αποτελεί τον 

θάλαμο μέσα στον οποίο περιστρέφεται η πτερωτή 
για τη διακίνηση του υγρού. Ο θάλαμος αυτός έχει 
ειδική διαμόρφωση, ώστε να δημιουργείται ο χώρος 
αναρρόφησης και κατάθλιψης. Στο κέλυφος, υπάρ-
χουν δύο κατάλληλης διαμόρφωσης ανοίγματα με πε-
ριαυχένια (κοινώς φλάντζες) για την εισαγωγή − αναρ-
ρόφηση και την εξαγωγή − κατάθλιψη του υγρού. Στα 
περιαυχένια αυτών των ανοιγμάτων συνδέονται τα 
περιαυχένια των σωληνώσεων του δικτύου. 

2) Την πτερωτή (impeller), η οποία αποτελεί το πε-
ριστρεφόμενο εξάρτημα της φυγοκεντρικής αντλίας, 
που επιταχύνει το υγρό από το κέντρο περιστροφής 
προς την εσωτερική επιφάνεια του κελύφους που 
το περιβάλλει. Με την πτερωτή μεταφέρεται η ενέρ-
γεια από τον κινητήρα που χρησιμοποιείται για τη 
λειτουργία της αντλίας στο ρευστό που αντλείται. Τα 
στροφεία που μπορεί να έχει μια αντλία ανάλογα με 
τα κατασκευαστικά της χαρακτηριστικά μπορεί να 
είναι ένα ή περισσότερα, παρέχοντας στην αντλία δι-
αφορετικά λειτουργικά χαρακτηριστικά, όπως μεγα-
λύτερη πίεση κατάθλιψης και παροχής. Οι αντλίες με 
περισσότερα στροφεία ονομάζονται πολυσταδιακές 
ή πολυβάθμιες.

3) Τον άξονα (shaft) στου οποίου το ένα άκρο είναι 

Σχ. 8.5
Φυγοκεντρική αντλία

εγκατεστημένη η πτερωτή. Ο άξονας διέρχεται από το 
κέλυφος και στο άκρο αυτό συνδέεται με τον κινητήρα 
μεταδίδοντας στην πτερωτή την περιστροφική κίνηση.

4) Το στοιχείο στεγανοποίησης (pump seal), το 
οποίο είναι εγκατεστημένο στο σημείο του κελύφους 
όπου διέρχεται άξονας, προς αποφυγή διαρροής του 
υγρού που διακινείται προς τον περιβάλλοντα χώρο 
στον οποίο είναι εγκατεστημένη η αντλία. Ταυτόχρο-
να, προλαμβάνεται τυχόν εισαγωγή αέρα στο εσωτε-
ρικό της αντλίας. Η στεγανοποίηση μπορεί να πραγμα-
τοποιείται με στυπεία (κοινώς σαλαμάστρες – gasket) 
ή με μηχανικό στυπειοθλίπτη (mechanical seal). 

5) Τους τριβείς (bearings), που χρησιμοποιούνται 
για τη στήριξη του άξονα της αντλίας και τη διατήρη-
ση της θέσης του κατά την περιστροφή.

6) Τους δακτυλιοειδείς τριβείς (mouth rings ή 
δακτύλιους φθοράς – wear rings), οι οποίοι είναι με-
ταλλικοί δακτύλιοι που τοποθετούνται στο εσωτερικό 
του κελύφους της αντλίας και γύρω από την πτερω-
τή, απομονώνοντας τον χώρο αναρρόφησης από τον 
χώρο κατάθλιψης. 

Με τη λειτουργία των φυγοκεντρικών αντλιών, 
ασκείται στο υγρό δύναμη καθώς αυτό επιταχύνεται 
από τα πτερύγια της πτερωτής με την περιστροφή 
της. Δηλαδή, καθώς η πτερωτή περιστρέφεται, επι-
ταχύνει και εκτοπίζει το υγρό που υπάρχει στο εσω-
τερικό της, ενώ νέο υγρό διέρχεται από την πτερωτή 
αντικαθιστώντας την ποσότητα που εκτοπίζεται. Έτσι, 
δημιουργείται μια σταθερή ροή από την αναρρόφη-
ση προς την κατάθλιψη. Η ταχύτητα που προσδίδεται 
στο υγρό είναι η κινητική ενέργεια, μετακινώντας το 
από το κέντρο προς την εσωτερική περιφέρεια του 
κελύφους, όπου στη συνέχεια μετατρέπεται σε πίε-
ση, από την στιγμή που εγκαταλείπει την πτερωτή 
έως και το κέλυφος. Η πίεση που δημιουργείται στο 
υγρό, διατηρείται στην αντλία με τη στεγανοποίηση 
στα σημεία συναρμολόγησής της με παρεμβύσματα 
(τσούτες) και στο σημείο εισόδου του άξονα στο κέ-
λυφος με τον στυπειοθλίπτη. Στη συνέχεια, το υγρό 
διοχετεύεται στο δίκτυο από την έξοδο − κατάθλιψη 
του κελύφους της αντλίας προς το δίκτυο. 

Η παροχή των φυγοκεντρικών αντλιών, καθώς και 
η πίεση του υγρού που καταθλίβεται, εξαρτάται από 
παράγοντες που περιλαμβάνουν: 

1) Την διάμετρο της πτερωτής. 
2) Τον αριθμό των πτερωτών.
3) Το μέγεθος της εισόδου από την οποία το υγρό 

εισέρχεται στην πτερωτή (μάτι της πτερωτής). 
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4) Τον αριθμό των περιστροφών του άξονα σε σχέ-
ση με τον χρόνο (rpm).

5) Το ύψος κατάθλιψης ή μανομετρικό ύψος4. 
Το ύψος κατάθλιψης με την παροχή, σύμφωνα με 

τα προηγούμενα, έχουν άμεση σχέση και αυτό μπο-
ρεί να καταδειχθεί με το ακόλουθο παράδειγμα. Εάν 
έχουμε σταθερό αριθμό στροφών (n) σε μια αντλία 
και μεταβληθεί το μανομετρικό ύψος λειτουργίας της 
(σημείο εκροής του υγρού), παρατηρείται μεταβολή 
της παροχής (σχ. 8.6). Δηλαδή, σε ένα μανομετρικό 
ύψος (Η0) λειτουργίας της αντλίας, η παροχή μηδενί-
ζεται και καλείται ύψος μηδενικής παροχής (V

.
 0). Αντί-

στοιχα εάν μειωθεί το μανομετρικό ύψος, η παροχή 
αυξάνεται στο μέγιστο. 

Αυτό συμβαίνει διότι:
1) Η ροή του υγρού στις φυγοκεντρικές αντλίες 

δεν πραγματοποιείται μέσω «κλειστών» θαλάμων 
(όπως συμβαίνει στις θετικής εκτόπισης), αλλά ρέει 
πάνω στα πτερύγια της πτερωτής, καθώς ωθείται από 
αυτά και μεταβάλλεται η ενεργειακή του κατάσταση.

2) Η στεγανοποίηση μεταξύ του χώρου αναρρό-
φησης και του χώρου κατάθλιψης στο σημείο στε-
γανοποίησης των δακτυλιοειδών τριβέων δεν είναι 
απόλυτη, διαφορετικά δεν θα μπορούσε η πτερωτή 
να περιστρέφεται. 

Επομένως, για το πρώτο δημιουργείται αύξηση 
στην τιμή αντίστασης στη ροή (αντίθλιψη) απ' το 
ίδιο το ρευστό, όταν συναντώνται εμπόδια στη ροή 
του από την κατάθλιψη όπως η κατάθλιψη σε μεγάλο 
ύψος, η κατάθλιψη σε γεμάτη δεξαμενή, η κατάθλιψη 
σε μεγάλη απόσταση και η κατάθλιψη σε κλειστή δε-

4  Μανομετρικό ύψος (h) ονομάζεται το κατακόρυφο ύψος στο οποίο έχει την δυνατότητα μια αντλία να καταθλίψει το υγρό.

Σχ. 8.6
Καμπύλη μεταβολής παροχής H-V

.
 (ύψος-παροχή) σε σχέση 

με την αύξηση του μανομετρικού ύψους αντλίας δυναμικής 
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ξαμενή που βρίσκεται υπό πίεση.
Στην δεύτερη περίπτωση, λόγω της αυξημένης τι-

μής αντίστασης στη ροή, δημιουργείται διαρροή και 
αύξηση της ποσότητας κυκλοφορίας του υγρού μετα-
ξύ αναρρόφησης και κατάθλιψης.

Αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις, είναι η 
μείωση στη ροή και το ύψος που μπορεί η αντλία να 
στείλει το υγρό.

Όσον αφορά στην αναρροφητική τους ικανότητα, 
οι φυγοκεντρικές αντλίες δεν έχουν σταθερό όγκο 
άντλησης, αλλά αυτός εξαρτάται από το βάθος της 
αναρρόφησης του υγρού και την πίεση που πρέπει να 
υπερνικηθεί στην κατάθλιψη. Όσο μεγαλύτερο είναι 
το βάθος που αναρροφά η αντλία, τόσο μικρότερη 
είναι η ποσότητα που διέρχεται απ’ αυτήν, ενώ όταν 
η κατάθλιψη της αντλίας πραγματοποιείται σε δίκτυο 
ή δεξαμενή όπου υπάρχει πίεση, η ποσότητα του 
αντλούμενου υγρού μειώνεται όσο η πίεση αυξάνεται. 

Η επίτευξη μεγαλύτερων πιέσεων κατάθλιψης από 
τις φυγοκεντρικές αντλίες μπορεί να πραγματοποιη-
θεί είτε χρησιμοποιώντας αντλίες που έχουν μεγάλο 
αριθμό στροφών περιστροφής και μπορεί να υπερ-
βαίνουν τα 10 bar, είτε από πολυβάθμιες αντλίες στις 
οποίες χρησιμοποιούνται πτερωτές σε σειρά, με την 
κατάθλιψη του ενός να αποτελεί την αναρρόφηση 
του επόμενου.

Γι’ αυτούς τους λόγους, είναι απαραίτητο η αντλία 
που πρόκειται να εγκατασταθεί σε ένα δίκτυο να είναι 
σχεδιασμένη έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στις συ-
γκεκριμένες συνθήκες άντλησης, οι οποίες προσδιο-
ρίζονται κοντά στο κανονικό σημείο λειτουργίας της, 
επιτυγχάνοντας τις βέλτιστες συνθήκες άντλησης.

Η ευρεία εφαρμογή των φυγοκεντρικών αντλιών, 
που σήμερα συναντώνται στα περισσότερα δίκτυα, 
οφείλεται στα εξής:

1) Στην υψηλή απόδοση με μηχανήματα μικρού 
όγκου και βάρους.

2) Στο σχετικά χαμηλό κόστος κατασκευής τους.
3) Στην συνεχή και ομοιόμορφη περιστροφική 

τους κίνηση, χωρίς να παρουσιάζονται διακυμάνσεις 
στην πίεση και στην παροχή (όπως συμβαίνει με τις 
εμβολοφόρες παλινδρομικές αντλίες).

4) Στην απλότητα του σχεδιασμού τους.
5) Στην δυνατότητα εύκολης σύνδεσης με διάφο-

ρους τύπους κινητήρων.
6) Στην ικανότητά τους να διαχειρίζονται μεγάλης 
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ποσότητας υγρά, άρα να χρησιμοποιούνται όταν οι 
απαιτήσεις παροχής είναι μεγάλες.

Σε κανονικές συνθήκες η ταχύτητα λειτουργίας 
των φυγοκεντρικών αντλιών κυμαίνεται από 1.500 
έως 3.000 rpm, ενώ ορισμένοι τύποι αντλιών είναι σχε-
διασμένοι να λειτουργούν σε ταχύτητες της τάξης των 
5.000 – 25.000 rpm.

8.2.3 Αντλίες ακροφυσίου - Εκχυτήρες (τζιφάρια)

Οι αντλίες ακροφυσίου (jet pumps) ή εκχυτήρες, 
γνωστές και ως τζιφάρια, βασίζουν τη λειτουργία 
τους στην ενέργεια, η οποία μεταδίδεται από ένα ρευ-
στό (υγρό ή αέριο) που ονομάζεται ρευστό λειτουρ-
γίας ή βοηθητικό, σε ένα άλλο ρευστό, το οποίο κα-
λείται αντλούμενο ρευστό. Η άντληση με εκχυτήρες 
επιτυγχάνεται από τη δημιουργία υποπίεσης σε αγω-
γό, για την αναρρόφηση του υγρού m

. 
2, με τη βοήθεια 

του ρευστού λειτουργίας m
. 

1 που παρέχεται στον εκ-
χυτήρα από διαφορετικό αγωγό (σχ. 8.7).

Η κατάθλιψη και των δύο ρευστών (m
. 

3) πραγμα-
τοποιείται σε κοινό αγωγό, τον διαχυτήρα, γι’ αυτό 
και οι εφαρμογές των εκχυτήρων ως αντλιών έχουν 
περιορισμούς κατά τη χρήση. Αυτοί οι περιορισμοί 
δεν αποτελούν πρόβλημα εάν χρησιμοποιούνται για 
την άντληση όμοιων ρευστών που συμπίπτουν τα χα-
ρακτηριστικά τους (π.χ. το ρευστό λειτουργίας και το 
αντλούμενο να είναι νερό).

Για να πληρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις, τα 
κύρια εξαρτήματα απ’ τα οποία αποτελείται ένας εκ-
χυτήρας (σχ. 8.8) είναι, το ακροφύσιο, ο αγωγός αναρ-
ρόφησης και ο διαχυτήρας, ενώ η λειτουργία του 

Σχ. 8.7
Αναρρόφηση υγρού από εκχυτήρα

Σχ. 8.8
Τομή εκχυτήρα

όλου συστήματος βασίζεται στην εξίσωση του Ber-
noulli και τη λειτουργία του σωλήνα Venturi. 

Για τη μελέτη της ροής μέσω των αντλιών εκχυτή-
ρων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η μεταβολή της 
πίεσης και της ταχύτητας, που θα δημιουργήσουν τις 
συνθήκες υποπίεσης στο εσωτερικό του εκχυτήρα, 
άρα και την άντληση. Έτσι, εάν η διάμετρος στην εί-
σοδο του ρευστού λειτουργίας στο ακροφύσιο είναι 
d1, η ταχύτητά του v1, η πίεση p1 και τα αντίστοιχα με-
γέθη στην έξοδο του ακροφυσίου d2, ν2 και p2 (σημεία 
1 και 2 του σχ. 8.7), θα πρέπει να ισχύει ότι p2 < p1. 

Η πτώση πίεσης στην έξοδο του ακροφυσίου του 
σχήματος 8.7 οδηγεί σε αναρρόφηση του αντλούμε-
νου ρευστού (m

. 
2) από τον σωλήνα αναρρόφησης, 

με παροχή και ταχύτητα οι οποίες εξαρτώνται από 
τη διαφορά πίεσης και τα μεγέθη του σωλήνα αναρ-
ρόφησης. Το αντλούμενο ρευστό αναμειγνύεται με 
το ρευστό λειτουργίας στον θάλαμο που περιβάλλει 
το ακροφύσιο και αποκτούν κοινή ταχύτητα, η οποία 
στο αποκλίνον τμήμα του αγωγού (διαχυτήρα), μειώ-
νεται και αυξάνει η πίεση του ρευστού.

Σημαντικό πλεονέκτημα των εκχυτήρων είναι ότι 
δεν διαθέτουν κινητά μέρη (στροφείο ή έμβολο), 
αλλά λαμβάνουν την ενέργεια για την άντληση από 
ρευστό λειτουργίας και όχι απευθείας από κινητήριο 
μηχανισμό. Ως ρευστό λειτουργίας δύναται να χρησι-
μοποιείται ατμός με πίεση, πεπιεσμένος αέρας ή νερό 
υπό πίεση.

Στα μειονεκτήματα των αντλιών του τύπου αυτού, 
εκτός από τον περιορισμό της συμβατότητας των ρευ-
στών που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία και το 
αντλούμενο ρευστό, είναι και η μείωση της απόδοσης 
σε περίπτωση που η κατάθλιψη γίνεται σε περιβάλλον 
με πίεση ή σε μεγάλα ύψη λόγω αντίθλιψης από δίκτυο 
κατάθλιψης.

Οι εκχυτήρες χρησιμοποιούνται για την άντληση 
υγρών, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν διαλυμένα 
αέρια ή αέρα λόγω της δυνατότητάς τους να τα αναρ-

Ατμοσφαιρική
πίεση

Διαχυτήρας

Δ

Α O

Σ

Θ

Νm2
.

m1
.

m3
.

ΔιαχυτήραςΑκροφύσιο
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ροφούν με τη δημιουργία υποπίεσης (κενού) από τον 
θάλαμο που πραγματοποιείται η άντληση.

8.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία 
των αντλιών

Την αποδοτική λειτουργία των αντλιών που εγκα-
θίστανται σε ένα σύστημα άντλησης επηρεάζουν μια 
σειρά από παράγοντες, οι οποίοι εκφράζονται ως χα-
ρακτηριστικά μεγέθη των αντλιών. 

Αυτά περιλαμβάνουν:
1) Το μανομετρικό ύψος (Hm ), με το οποίο εκφρά-

ζεται η αύξηση της ενέργειας που θα γίνει πίεση του 
υγρού, καθώς διέρχεται από την αντλία. Στην πράξη, 
μπορεί να μετρηθεί εύκολα με μανόμετρα τοποθετη-
μένα στην είσοδο και στην έξοδο της αντλίας. Στον 
τρόπο μέτρησής του οφείλεται και η ονομασία του.

2) Το ύψος πίεσης του συστήματος άντλησης 
(Hp ), το οποίο καλείται η μεταβολή του ύψους πίεσης 
μεταξύ αρχής και τέλους του συστήματος άντλησης. 
Ισούται με τη μεταβολή της πίεσης προς το ειδικό βά-
ρος του αντλούμενου υγρού. 

3) Το καθαρό θετικό ύψος αναρρόφησης (Net 
Pressure Suction Head – NPSH), το οποίο χρησιμοποι-
είται προκειμένου να ελεγχθούν οι συνθήκες αναρ-
ρόφησης κάτω από τις οποίες πρέπει να λειτουργεί η 
αντλία. Το NPSH εκφράζει την ελάχιστη πίεση με την 
οποία πρέπει το υγρό να εισέλθει στην αναρρόφηση 
της αντλίας ώστε αυτή να είναι πάντα γεμάτη. Προ-
φανώς, η πίεση στην αναρρόφηση της αντλίας δεν 
πρέπει να γίνει μικρότερη από την τάση ατμών του 
υγρού στη θερμοκρασία λειτουργίας της αντλίας, γι-
ατί σε διαφορετική περίπτωση το υγρό ατμοποιείται 
και οι παραγόμενοι ατμοί δημιουργούν το φαινόμενο 
της σπηλαίωσης (cavitation).

4) Στατικό ύψος αναρρόφησης (Ηα), το οποίο 
είναι η κατακόρυφη απόσταση από τη στάθμη του 
υγρού μέχρι την επιφάνεια του υγρού στη δεξαμε-
νή αναρρόφησης για ανοικτό δοχείο ή στον θάλαμο 
αναρρόφησης σε κλειστό δοχείο.

5) Στατικό ύψος κατάθλιψης (Ηκ ), το οποίο ανα-
φέρεται στην κατακόρυφη απόσταση από τον θάλα-
μο κατάθλιψης μέχρι τη στάθμη του υγρού στο δο-
χείο που αυτό καταλήγει.

6) Το στατικό (ή γεωμετρικό) ύψος του συστή-
ματος άντλησης (ΗΣ), που εκφράζει τη μεταβολή της 
δυναμικής ενέργειας, από την αρχή ως το τέλος του 
συστήματος άντλησης. Ισούται με την υψομετρική δι-
αφορά μεταξύ αρχής και τέλους του συστήματος και 
γι’ αυτό ονομάζεται και γεωμετρικό ύψος. Το στατικό 

ύψος είναι το άθροισμα της κατακόρυφης απόστασης 
μεταξύ των ελεύθερων επιφανειών του υγρού στις δε-
ξαμενές αναρρόφησης και κατάθλιψης, και εκφράζε-
ται ως:

ΗΣ = Ηα + Ηκ + ΗΣp

όπου: Ηα το στατικό ύψος αναρρόφησης, Ηκ το στα-
τικό ύψος κατάθλιψης και ΗΣp το στατικό ύψος της 
αντλίας.

7) Το ύψος απωλειών (Hf ), το οποίο είναι το σύνο-
λο των αντιστάσεων λόγω τριβών στη ροή του υγρού.  
Εξαρτάται από το μήκος των σωληνώσεων, τις γωνίες 
και τις καμπύλες κατά τη διαδρομή του υγρού και την 
παρεμβολή ρυθμιστικών οργάνων (επιστόμια κ.λπ.).

8) Το αποδιδόμενο ύψος αντλίας (Ηο ) (ή ολικό 
ύψος συστήματος άντλησης), που εκφράζει την ενέρ-
γεια που δίνει η αντλία στο υγρό το οποίο διέρχεται 
απ’ αυτήν.

8.4 Συστήματα κίνησης αντλιών

Η ενέργεια για τη λειτουργία των αντλιών επιτυγ-
χάνεται ή με ατμό από εμβολοφόρα ατμομηχανικά 
συστήματα, δηλαδή με εμβολοφόρες ατμομηχανές, ή 
με ατμοστροβίλους που κινούν φυγοκεντρικές αντλί-
ες, ή με ηλεκτρική ενέργεια, ή με μηχανές ΜΕΚ ή με 
υδραυλικό έλαιο σε υψηλή πίεση το οποίο παρέχεται 
από υδραυλικούς κινητήρες. Αναλυτικότερα:

1) Εμβολοφόρα ατμομηχανικά συστήματα λει-
τουργίας εμβολοφόρων αντλιών (σχ. 8.9). Αποτελού-
σαν την κύρια μέθοδο σε παλαιότερης τεχνολογίας 
πλοία στην κίνηση αντλιών, αλλά συναντώνται και 
σήμερα λόγω των εύφλεκτων αερίων που ενδέχεται 
να υπάρχουν στον χώρο που είναι εγκατεστημένη η 
αντλία. Η απαιτούμενη ενέργεια για τη λειτουργία των 
εμβολοφόρων αντλιών παρέχεται από τον ατμό, ο 
οποίος καθώς εισέρχεται στον κύλινδρο ατμού, εκτο-
νώνεται ωθώντας να παλινδρομεί το αντίστοιχο έμ-
βολο ατμού (σχ. 8.9). Ο κύλινδρος ατμού αποτελεί και 
τον μηχανισμό κίνησης (κινητήρα) της αντλίας. 

2) Ατμοστρόβιλοι για την κίνηση φυγοκεντρικών 
αντλιών, οι οποίοι αποτελούν τους πιο διαδεδομένους 
τρόπους κίνησης φυγοκεντρικών αντλιών φορτίου 
στα Δ/Ξ, λόγω της μεγάλης ισχύος που μπορούν να 
παράξουν με σχετικά μικρού μεγέθους μηχανήματα 
(σχ. 8.10). Οι ατμοστρόβιλοι βρίσκονται εγκατεστημέ-
νοι στο μηχανοστάσιο και μεταδίδουν την περιστρο-
φική κίνηση στον άξονα της αντλίας μέσω διάταξης 
γραναζιών. 

3) Ηλεκτροκινητήρες, που περιστρέφουν άμεσα 
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τον άξονα των φυγοκεντρικών αντλιών. Αποτελούν 
μαζί με τους ατμοστροβίλους, ένα επίσης διαδεδο-
μένο σύστημα κίνησης αντλιών. Για την κίνηση του 
άξονα της πτερωτής της αντλίας, χρησιμοποιούνται 
ενδιάμεσοι άξονες κατάλληλα συνδεδεμένοι στον 
ηλεκτροκινητήρα. Το μήκος του άξονα μπορεί να κυ-
μαίνεται μεταξύ μερικών εκατοστών έως κάποια μέ-
τρα, ανάλογα με την απόσταση του κινητήρα από την 
αντλία, και αυτό εξαρτάται από το σύστημα άντλησης 
που είναι εγκατεστημένο στο πλοίο. Στα πετρελαιο-

φόρα Δ/Ξ είναι εγκατεστημένοι στο μηχανοστάσιο, 
ακριβώς δίπλα στον χώρο του αντλιοστασίου. 

Στα υγραεριοφόρα είναι εγκατεστημένοι στο κα-
τάστρωμα, πάνω από τη δεξαμενή που είναι εγκα-
τεστημένη η αντλία (σχ. 8.11) ή μέσα στη δεξαμενή 
κοντά στον πυθμένα (σχ. 8.12). Οι κινητήρες αυτοί εί-

Σχ. 8.9
Εμβολοφόρα ατμοκίνητη αντλία

Σχ. 8.10
Ατμοστρόβιλος και σύστημα γραναζιών  

φυγοκεντρικής αντλίας

Σχ. 8.11
Φυγοκεντρική αντλία κινούμενη από ηλεκτροκινητήρα  

(πηγή: marflex.com)
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στροφών

Σύνδεση με άξονα αντλίας

Ατμοστρόβιλος

Γρανάζια
μετάδοσης
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μείωσης
στροφών

Σύνδεση με
άξονα αντλίας

Ηλεκτροκινητήρας

Μηχανικός
στυπειοθλίπτης

Βαλβίδα εισαγωγής
αερίου έκπλυσης
του σωλήνα
φορτίου

Σωλήνας
στο κατάστρωμα
με περιαυχένιο
για τη σύνδεση στο
δίκτυο εκφόρτωσης

Σωλήνας έκπλυσης
δικτύου αντλίας

Σωλήνας
κατάθλιψης

φορτίου

Άξονας μετάδοσης
κίνησης από τον ηλεκτρο-

κινητήρα στην πτερωτή
της αντλίας

Φυγοκεντρική
αντλία

Σχ. 8.12
Ηλεκτροκίνητη αντλία πλοίου LNG

Σωλήνας
κατάθλιψης

φορτίου

Ηλεκτρο-
κινητήρας

Αντλία

Αναρρόφηση
από δεξαμενή
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ναι ειδικής μόνωσης για να αντιμετωπίζονται τόσο οι 
συνθήκες στο κατάστρωμα, όσο και οι επικρατούσες 
στη δεξαμενή ή μέσα σε φρεάτια στις δεξαμενές, κα-
θώς και οι κίνδυνοι έκρηξης και πυρκαγιάς από αέρια 
του φορτίου. Γι' αυτό αποτελούν μια ιδιαίτερη κατη-
γορία κινητήρων με υψηλά κατασκευαστικά πρότυ-
πα προστασίας από εκρήξεις (explosion-protected), 
ακολουθώντας τους αυστηρούς κανονισμούς που 
ορίζει ο Διεθνής Κώδικας για την Κατασκευή και τα 
εγκατεστημένα Μηχανήματα των Πλοίων Μεταφοράς 
Υγροποιημένων Χύδην Φορτίων (International Code 
for the Construction and Equipment of Ships Carry-
ing Liquefied Gases in Bulk, IGC Code).

4) Ηλεκτροκινητήρες που περιστρέφουν τον στρο-
φαλοφόρο άξονα εμβολοφόρων αντλιών (σχ. 8.13). 
Στις αντλίες αυτές το έμβολο που χρησιμοποιείται για 
τη μεταφορά του υγρού κινείται μέσω στροφάλου, 
διωστήρα και βάκτρου και ως εκ τούτου οι αντιλίες 
ονομάζονται στροφαλοκίνητες αντλίες (crank piston 
pumps) (σχ. 8.13). Με αυτήν τη σύνδεση η περιστρο-
φική κίνηση του στροφάλου γίνεται γραμμική στο βά-
κτρο του εμβόλου (παλινδρόμηση του εμβόλου).

5) Μηχανές ΜΕΚ λειτουργίας αντλιών (σχ. 8.14). 
Πρόκειται για εμβολοφόρους κινητήρες, οι οποίοι 
συνδέονται με κατάλληλη διάταξη στον άξονα φυγο-
κεντρικών αντλιών ή σε αντλίες θετικής μετατόπισης 
(εβολοφόρες). Χρησιμοποιούνται όταν η αντλία είναι 
απαραίτητο να λειτουργεί χωρίς να εξαρτάται από 
ηλεκτρική, υδραυλική ή ισχύ που μεταφέρεται από 
τον ατμό, εφόσον το καύσιμο για τη λειτουργία του 

Σχ. 8.13
Ηλεκτροκινητήρας  

σε στροφαλοκίνητη αντλία

Σχ. 8.14
Μηχανή ΜΕΚ για την κίνηση  

φυγοκεντρικής αντλίας

Σχ. 8.15
Φυγοκεντρική αντλία  

με υδραυλικό κινητήρα

Ηλεκτροκινητήρας

Εμβολοφόρα
αντλία

Στροφαλοφόρος

‘Εμβολο
αντλίας

κινητήρα ΜΕΚ παρέχεται από ιδιαίτερη δεξαμενή. 
6) Υδραυλικοί κινητήρες λειτουργίας αντλιών (σχ. 

8.15). Για την λειτουργία αυτού του τύπου κινητήρων  
των αντλιών χρησιμοποιείται πίεση υδραυλικού ελαί-
ου, ενώ σε κάθε αντλία είναι συνδεδεμένος ένας κινη-
τήρας. Ο κινητήρας αποτελείται από έμβολα σε αξονι-
κή διάταξη, και η πίεση του υδραυλικού ελαίου για τη 
λειτουργία του αναπτύσσεται από κεντρική υδραυλι-
κή μονάδα ισχύος (hydraulic power unit) εγκατεστη-
μένη στο μηχανοστάσιο. Ο έλεγχος των υδραυλικών 
κινητήρων πραγματοποιείται μέσω πίνακα ελέγχου, 
που βρίσκεται στο δωμάτιο διαχείρισης φορτίου του 
πλοίου (Cargo Control Room).

Φυγοκεντρική
αντλία

ΜΕΚ

Τομή της αντλίας

.
m
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8.5 Αντλίες χώρων φορτίου και βοηθητικών δεξα-
μενών

Οι αντλίες που συναντώνται στα πλοία έχουν ως 
σκοπό τη μεταφορά υγρών φορτίων προς και από τις 
δεξαμενές, τη διακίνηση των υγρών με μεγάλη παρο-
χή και την εφαρμογή τους στα δίκτυα του μηχανοστα-
σίου, όπου εξυπηρετούν τη λειτουργία των μηχανη-
μάτων. 

Ειδικότερα, οι αντλίες φορτίου που χρησιμοποιού-
νται σε Δ/Ξ5 και αυτών που χρησιμοποιούνται για την 
άντληση υγρών από χώρους φορτίου και βοηθητικών 
δεξαμενών, όπως οι δεξαμενές έρματος, ανάλογα με 
την εφαρμογή τους, η οποία σχετίζεται με την πίεση 
και την παροχή που απαιτείται να αντιμετωπίσουν, 
μπορεί να είναι εμβολοφόρες (θετικής εκτόπισης), 
φυγοκεντρικές (δυναμικής μεταβολής) και ειδικής 
επίδρασης. 

8.5.1 Φυγοκεντρικές αντλίες

Οι φυγοκεντρικές αντλίες μπορούν να κινούνται 
από ατμοστρόβιλο ή ηλεκτροκινητήρα και συνήθως 
εγκαθίστανται τρεις ή τέσσερεις αντλίες στο αντλιο-
στάσιο (σχ. 8.16), απ’ όπου αναπτύσσεται κατάλληλο 
δίκτυο που μπορεί να αντλεί φορτίο τόσο από τις δε-
ξαμενές φορτίου όσο και από δεξαμενές έρματος.

Η πτερωτή των φυγοκεντρικών αντλιών είναι μο-
νής ή διπλής αναρρόφησης. Η στήριξη του στροφεί-
ου για τις αντλίες διπλής αναρρόφησης πραγματοποι-
είται μεταξύ δύο ένσφαιρων τριβέων (ρουλεμάν).

Οι αντλίες μπορεί να τοποθετούνται κάθετα (σχ. 
8.17) ή οριζόντια (σχ. 8.18), ενώ η στεγανοποίηση του 
άξονα με το κέλυφος πραγματοποιείται με μηχανικό 
στυπειοθλίπτη (mechanical seal) και στις δύο πλευρές 
του κελύφους. Στο κέλυφος των τριβέων συχνά τοπο-
θετούνται ανιχνευτές θερμοκρασίας, αποτρέποντας 
εκρήξεις που μπορεί να προκαλέσει η αύξηση της 
θερμοκρασίας τους λόγω της συγκέντρωσης των αε-
ρίων στον χώρο του αντλιοστασίου, προστατεύοντας 
παράλληλα τους τριβείς από άλλες σοβαρές βλάβες.

Για την λειτουργία των φυγοκεντρικών αντλιών 
φορτίου συνήθως χρησιμοποιούνται ατμοστρόβιλοι, 
που μεταδίδουν την περιστροφική κίνηση στον άξο-
να της αντλίας μέσω συστήματος οδοντωτών τροχών. 
Σε άλλες εγκαταστάσεις η λειτουργία τους μπορεί να 
πραγματοποιείται με άμεση μετάδοση από ηλεκτρο-
κινητήρα. 

Τα κινητήρια μέσα εγκαθίστανται στο μηχανο-
στάσιο δίπλα στο αντλιοστάσιο, ώστε να διευκολύ-
νεται ο έλεγχος των ατμοστροβίλων. Η σύνδεση των 
κινητήρων με τις αντλίες πραγματοποιείται μέσω 

5  Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων, (Κεφ 9), Ι. Δάγκινη, Α. Γλύκα, εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου (β′ έκδοση), 2017. 
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Σχ. 8.16
Φυγοκεντρική αντλία κινούμενη από ατμοστρόβιλο εγκατεστημένη στο αντλιοστάσιο
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αξόνων. Με αυτήν τη σύνδεση απομονώνονται το 
αντλιοστάσιο από το μηχανοστάσιο, και προλαμβά-
νονται οι κίνδυνοι έκρηξης λόγω των αναθυμιάσεων 
που δημιουργούνται από την αντλία. Το σημείο απ’ το 
οποίο διέρχεται ο άξονας της αντλίας από τη φρακτή, 
μεταξύ μηχανοστασίου και αντλιοστασίου, στεγανο-
ποιείται με στυπειοθάλαμο αεροστεγούς διάταξης 
(gas – tight stuffing box) επιτυγχάνοντας την πρόλη-
ψη διαφυγής αερίων προς το μηχανοστάσιο (σχ. 8.19). 
Για την μείωση της συγκέντρωσης αναθυμιάσεων από 
τη λειτουργία της αντλίας, παρέχεται αέρας με ανεμι-
στήρες από το εξωτερικό περιβάλλον, οι οποίοι θα 
πρέπει να λειτουργούν συνεχώς κατά τη διάρκεια της 
εκφόρτωσης, αλλά και όταν βρίσκεται μέλος του πλη-

Σχ. 8.17
Φυγοκεντρική αντλία κάθετης διάταξης με πτερωτή διπλής αναρρόφησης

Σχ. 8.18
Φυγοκεντρική αντλία οριζόντιας διάταξης με πτερωτή  

διπλής αναρρόφησης (πηγή: ksb.com)

Σχ. 8.19
Φυγοκεντρική αντλία Δ/Ξ και μηχανισμός  

στεγανοποίησης άξονα

Σύνδεσμος με
κινητήρα

Στροφείο
(πτερωτή)

Μηχανικός
στυπειοθλίπτης Βάση αντλίας

Ένσφαιρος τριβέας (ρουλεμάν)

Άξονας στροφείου

Κέλυφος αντλίας

Δακτύλιος
στεγανοποίησης

Στροφείο διπλής
αναρρόφησης

Εισαγωγή στην αντλία

Ένσφαιρος τριβέας

�

m.

Κέλυφος
αντλίαςΠτερωτή

Αναρρόφηση

ρώματος στο αντλιοστάσιο. Στις αντλίες με κάθετη 
διάταξη ο άξονας μετάδοσης, λόγω βάρους, υποστη-
ρίζεται από κατάλληλα τοποθετημένο ωστικό τριβέα. 

Για να πραγματοποιηθεί η αναρρόφηση του φορ-
τίου στις φυγοκεντρικές αντλίες, ο σωλήνας αναρ-
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ρόφησης πρέπει να είναι γεμάτος με υγρό. Γι’ αυτό, 
οι αντλίες τοποθετούνται στο χαμηλότερο σημείο 
του αντλιοστασίου, κοντά στον πυθμένα του πλοίου, 
ώστε η αναρρόφηση να βρίσκεται πολύ χαμηλότερα 
από την ελεύθερη επιφάνεια του φορτίου που υπάρ-
χει στις δεξαμενές.

Επίσης, ένα ή περισσότερα εξαεριστικά συνδέο-
νται στον σωλήνα αναρρόφησης εξασφαλίζοντας την 
απαγωγή του αέρα και των αερίων που δημιουργού-
νται κατά την αναρρόφηση του φορτίου. Όμως αυτό 
δεν είναι αρκετό, διότι καθώς μειώνεται το φορτίο 
στη δεξαμενή, μειώνεται συνεχώς και το ύψος αναρ-
ρόφησης. Με την συνεχή μείωση του ύψους αναρρό-
φησης σε συνδυασμό με την ιδιότητα του φορτίου να 
δημιουργεί αέρια λόγω της τάσης ατμοποίησης κατά 
την άντληση, συχνά οι αντλίες λειτουργούν με σχετι-
κά χαμηλή τιμή αναρρόφησης, με κίνδυνο να διακο-
πεί η άντληση. 

Για την αποτροπή αυτών των συνθηκών, αλλά και 
για την αποστράγγιση των δεξαμενών του πλοίου, 
υπάρχουν ιδιαίτερες εμβολοφόρες αντλίες θετικής 

6  Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων, (Κεφ. 9), Ι. Δάγκινη, Α. Γλύκα, εκδ. Ιδρύματος Ευγενίδου (β′ έκδοση), 2017. 

εκτόπισης με μικρότερη παροχή από τις κύριες αντλί-
ες εκφόρτωσης, ενώ διατίθεται εξοπλισμός με κα-
τάλληλη διάταξη, που αφαιρεί τον αέρα και τα αέρια 
από τους αγωγούς αναρρόφησης των αντλιών, καθώς 
μειώνεται η στάθμη του υγρού φορτίου μέσα στη δε-
ξαμενή6.

8.5.2 Φυγοκεντρικές αντλίες κινούμενες από υδραυ-
λικό κινητήρα

Πρόκειται για φυγοκεντρικές αντλίες που συνα-
ντώνται σε Δ/Ξ με ειδικά κατασκευαστικά χαρακτη-
ριστικά, όπως τα χημικά, όπου οι απαιτήσεις κατά 
τη μεταφορά του φορτίου είναι η ελαχιστοποίηση 
της συγκέντρωσης αναθυμιάσεων του φορτίου και 
η δυνατότητα άντλησης από διακριτά διαχωρισμένα 
δίκτυα. Σε αυτά τα πλοία δεν διατίθεται αντλιοστάσιο 
για τις αντλίες του φορτίου, αλλά υπάρχει μία ή περισ-
σότερες αντλίες εγκαταστημένες σε κάθε δεξαμενή 
(σχ. 8.20). Για την κίνηση κάθε αντλίας χρησιμοποιεί-
ται υδραυλικός κινητήρας, ο οποίος λειτουργεί με την 
πίεση υδραυλικού ελαίου.  

Κατάθλιψη

Αναρρόφηση

Κατάστρωμα

Δεξαμενή
φορτίου

.
m

.
m

(α)

(β)

Σχ. 8.20
(α) Αντλίες με υδραυλικό κινητήρα εγκατεστημένες στη δεξαμενή 

και (β) αντλία με υδραυλικό κινητήρα (πηγή: framo.com)
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Το σύστημα του υδραυλικού κινητήρα της αντλίας 
φορτίου συνδέεται με μικρού μήκους άξονα με την 
πτερωτή της φυγοκεντρικής αντλίας, και όλα μαζί 
είναι εγκατεστημένα στον πυθμένα της δεξαμενής. 
Η αναρρόφηση της αντλίας πραγματοποιείται μέσα 
από μικρό φρεάτιο, ειδικά διαμορφωμένο στον πυθ-
μένα της δεξαμενής, διευκολύνοντας την αποστράγ-
γιση της δεξαμενής απ’ το φορτίο.

8.5.3 Εμβολοφόρες αντλίες κινούμενες με ατμομη-
χανική διάταξη (ατμομηχανή)

Οι αντλίες αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως για 
την αποστράγγιση των δεξαμενών και του δικτύου 
του φορτίου, εφόσον, ως θετικής μετατόπισης, έχουν 
την ικανότητα να αναρροφούν τα υγρά ακόμα και 
όταν η στάθμη του υγρού στη δεξαμενή βρίσκεται 
χαμηλότερα από την αναρρόφησή της ή η άντληση 
πρέπει να γίνει σε μικρή παροχή, όπως συμβαίνει στο 
δίκτυο. Η κίνηση της αντλίας επιτυγχάνεται από το έμ-
βολο ατμού, το οποίο μέσω του βάκτρου του συνδέ-
εται με το έμβολο πίεσης του υγρού της αντλίας, που 
με τη σειρά του παλινδρομεί σε αντίστοιχο κύλινδρο 
(κύλινδρος υγρού). Στον κύλινδρο υγρού, μέσω των 
βαλβίδων που είναι εγκατεστημένες, επιτυγχάνεται η 
αναρρόφηση και η κατάθλιψη, άρα και η μεταφορά 
του υγρού (σχ. 8.21).

8.5.4 Φυγοκεντρικές αντλίες κινούμενες από ηλε-
κτροκινητήρα σε υγραεριοφόρα Δ/Ξ

Η άντληση φορτίου στα υγραεριοφόρα πραγ-
ματοποιείται είτε με αντλίες βαθέος φρέατος (deep 
well pumps) είτε με βυθιζόμενες αντλίες με ηλεκτρο-
κινητήρα (electric motor driven submersible cargo 
pumps). Η χρήση τους σε υγραεριοφόρα Δ/Ξ οφείλε-
ται στις χαμηλές θερμοκρασίες του φορτίου (περίπου 
–162o C για LNG και για πολλά LPG φορτία κάτω από 
–50ο C), στις οποίες το υδραυλικό έλαιο που χρησιμο-
ποιείται για τη λειτουργία των βυθιζόμενων αντλιών 
με υδραυλικό κινητήρα, λόγω του ελαίου που κυκλο-
φορεί στο δίκτυο, τις καθιστά ακατάλληλες. 

Οι αντλίες αυτές είναι μόνιμα εγκατεστημένες 
στον πυθμένα κάθε δεξαμενής, και αποτελούνται από 
μία ή περισσότερες πτερωτές. Ο αριθμός των αντλιών 
σε κάθε δεξαμενή ορίζεται από τα κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά του πλοίου. Ειδικότερα: 

1) Στις αντλίες βαθέος φρέατος, ο αριθμός των 
πτερωτών εξαρτάται από το επιθυμητό ύψος κατά-
θλιψης, ενώ ένα επαγωγικό στροφείο (επαγωγική πτε-

ρωτή – βοηθητική πτερωτή τύπου έλικας – inducer) 
στην εισαγωγή – αναρρόφηση της αντλίας βελτιώνει 
τη ροή των πτητικών υγρών (σχ. 8.22). Οι πτερωτές 
συνδέονται με άξονα μεγάλου μήκους τον ηλεκτρο-
κινητήρα, που τοποθετείται στο ύψος του καταστρώ-
ματος πάνω από την αντλία. Ο άξονας από τον ηλε-
κτροκινητήρα έως την αντλία είναι τοποθετημένος 
εσωτερικά του σωλήνα κατάθλιψης της αντλίας και 
υποστηρίζεται σε διάφορα σημεία από ανθρακικά 
έδρανα στήριξης. Για την προστασία των σημείων 
αυτών κατά τη λειτουργία της αντλίας, στον άξονα 
προσαρμόζεται κυλινδρικό περίβλημα από ανοξεί-
δωτο ατσάλι. Με τον άξονα εσωτερικά του σωλήνα 
κατάθλιψης, επιτυγχάνεται η λίπανση και η ψύξη των 
τριβέων από το υγρό φορτίο. Αυτός ο τρόπος στήρι-

Σχ. 8.21
Εμβολοφόρος αντλία κινούμενη με ατμό (τύπου Weir)
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Σχ. 8.22
Αντλία φορτίου βαθέος φρεατίου

Σχ. 8.23
Βυθιζόμενη φυγοκεντρική αντλία φορτίου πλοίου μεταφοράς 

υγροποιημένου φυσικού αερίου και μικρότερη αντλία  
ψεκασμού (πηγή: lgmcryo.com)
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μέρος της αντλίας και καθώς καταθλίβεται, διέρχεται 
μέσω μίας δακτυλιοειδούς διόδου που σχηματίζεται 
μεταξύ του πλαισίου του κινητήρα και του εξωτερι-
κού κελύφους που τον περιβάλλει. Μια ποσότητα 
από το υγρό που αντλείται ρέει διαμέσου του κινητή-
ρα, όπου εκτός από την ψύξη του κινητήρα λιπαίνει 
και τα ρουλεμάν που υποστηρίζουν τον κοινό άξονα 
του κινητήρα, όπου είναι εγκατεστημένες οι πτερωτές 
της αντλίας. Μετά την διέλευση του υγρού φορτίου 
από τη δακτυλιοειδή δίοδο του κινητήρα, καταθλί-
βεται στον κατακόρυφο σωλήνα που οδηγεί στο κα-
τάστρωμα του πλοίου, όπου αναπτύσσεται το δίκτυο 
εκφόρτωσης.

Οι ηλεκτροκινητήρες των αντλιών για τα πλοία 
μεταφοράς υγροποιημένων φορτίων όπως αναφέρε-
ται στην παράγραφο 8.3, είναι ειδικά κατασκευασμέ-
νοι, ώστε να λειτουργούν χωρίς κίνδυνο πρόκλησης 
έκρηξης.

Εκτός από τις κύριες αντλίες εκφόρτωσης βυ-
θιζόμενου τύπου που χρησιμοποιούνται στα πλοία 
μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, εγκαθί-
στανται και μικρότερες αντλίες (ψεκασμού). Η εγκα-
τάσταση αυτών των αντλιών εξυπηρετεί την προε-
τοιμασία (ψύξη) των δεξαμενών πριν τη φόρτωση, 
ψεκάζοντας υγροποιημένο φορτίο στο εσωτερικό 
των δεξαμενών μέσω ακροφυσίων για την απαγωγή 
της θερμότητας, και την αποστράγγιση των δεξαμε-
νών από το φορτίο που δεν μπορεί να αντληθεί από 
τις κύριες αντλίες (σχ. 8.23).

8.5.5 Εκχυτήρες για την άντληση υγρών στα πλοία

Οι εκχυτήρες χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρ-
μογές στο πλοίο. Ειδικά στις λειτουργίες καταστρώ-

ξης βέβαια καθιστά απαγορευτική τη λειτουργία της 
αντλίας χωρίς φορτίο, διότι υπερθερμαίνονται οι τρι-
βείς του άξονα. Γι’ αυτό η αντλία προστατεύεται από 
θερμικό διακόπτη, προλαμβάνοντας τις βλάβες από 
την πιθανότητα υπερθέρμανσης. Επίσης, εφαρμόζο-
νται στον άξονα ωστικοί τριβείς για την απόσβεση 
των αξονικών ώσεων και των τάσεων που οφείλονται 
στους κραδασμούς του πλοίου.

2) Οι βυθιζόμενες αντλίες με ηλεκτροκινητήρα 
(σχ. 8.23) είναι φυγοκεντρικές, κάθετης διάταξης μο-
νοβάθμιες ή διβάθμιες. Στο κάτω άκρο του άξονα 
που κινείται από ηλεκτροκινητήρα υπάρχουν εγκα-
τεστημένες οι πτερωτές. Επιπλέον στην αναρρόφηση 
της πτερωτής (της πρώτης βαθμίδας σε αντλίες δύο 
βαθμίδων), με σκοπό τη μείωση του καθαρού θετικού 
απαιτούμενου ύψους αναρρόφησης (NPSHr) για την 
ομαλή λειτουργία της αντλίας, υπάρχει εγκατεστη-
μένο ένα επαγωγικό στροφείο για τη βελτίωση της 
ροής. Η βυθιζόμενη αντλία με ηλεκτροκινητήρα απο-
τελεί ένα ενιαίο σύνολο, και τοποθετείται μία αντλία 
σε κάθε δεξαμενή. Το υγρό φορτίο εισέρχεται από 
το άνοιγμα αναρρόφησης των στροφείων στο κάτω 
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ματος χρησιμοποιούνται για την διαχείριση υγρών 
από διάφορους χώρους, όπως:

1) Στην πλήρωση και στην άντληση των δεξαμενών 
έρματος (διαδικασίες ερματισμού/αφερματισμού).

2) Στην άντληση νερού από τις δεξαμενές ακαθάρ-
των στο κύτος του πλοίου.

3) Στην αποστράγγιση από τις δεξαμενές του ενα-
πομείναντος φορτίου.

4) Στην αποστράγγιση του θαλασσινού νερού από 
τον χώρο αποθήκευσης της αλυσίδας της άγκυρας 
(chain locker).

5) Στην άντληση των λειτουργικών αποβλήτων 
του μηχανοστασίου, π.χ. καύσιμα ή λιπαντικές ύλες 
κάθε είδους, θαλασσινό νερό που προέρχεται από τα 
δίκτυα ψύξης και διαρροές κ.ά., που συγκεντρώνο-
νται στις σεντίνες του πλοίου.

Ανάλογα με την χρήση τους, διακρίνονται σε:
1) Εκχυτήρες μόνιμων δεξαμενών έρματος (σχ. 

8.24). Ο τύπος αυτός ονομάζεται εκχυτήρας σε σειρά 
(in-line ejector) και συναντάται στο μόνιμο δίκτυο ερ-
ματισμού/αφερματισμού ορισμένων Δ/Ξ. Το ρευστό 
που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία τους είναι νερό 
υπό πίεση ή ατμός. Το ακροφύσιο λειτουργίας τους ει-
σέρχεται από την πλευρά του θαλάμου του εκχυτήρα, 
ενώ η αναρρόφηση είναι στον ίδιο άξονα με τον σω-
λήνα της αναρρόφησης.

Σχ. 8.24
Εκχυτήρας μόνιμων δεξαμενών έρματος

2) Εκχυτήρες άντλησης κυτών ή εκχυτήρες κύ-
τους (σχ. 8.25), οι οποίοι διαφέρουν από τους εκχυ-
τήρες σε σειρά, διότι το νερό λειτουργίας εισέρχε-
ται από το τέλος του εκχυτήρα, ενώ η αναρρόφηση 

γίνεται από την πλευρά του θαλάμου (side suction 
ejectors). Για τη λειτουργία τους εκτός από νερό μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί ατμός, που μειονεκτεί λόγω 
μεγάλης κατανάλωσής του. Συνήθως χρησιμοποιού-
νται για την άντληση υγρών από τις δεξαμενές κυτών, 
στο μηχανοστάσιο, για την αποστράγγιση θάλασσας 
από τον χώρο αποθήκευσης της άγκυρας κ.ά.

3) Εκχυτήρες ακαθαρσιών ή αποχέτευσης (bilge- 
sewage eject) (σχ. 8.26), οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι 
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτρέπουν τη διέλευση 
μεγάλων σωματιδίων από τον θάλαμο και τον οχετό 
ανάμειξης της εξαγωγής του εκχυτήρα. Ο ίδιος τύπος 
εκχυτήρα είναι κατάλληλος για την απομάκρυνση 
της στάχτης από τους αποτεφρωτές, αλλά και για την 
άντληση υγρών από τις σεντίνες.

Σχ. 8.26
Εκχυτήρας ακαθαρσιών

4) Φορητούς εκχυτήρες (portable ejectors) (σχ. 
8.27), οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην άντληση ρευ-
στών από χώρους, όταν η μόνιμη εγκατάστασή τους 
δεν είναι απαραίτητη. Το ρευστό μέσο για τη λειτουρ-
γία τους είναι το νερό ή ο αέρας. Η σύνδεσή τους στο 
σύστημα άντλησης γίνεται με ευκάμπτους συνθετι-
κούς σωλήνες (μάνικες), και χρησιμοποιούνται για 
τον καθαρισμό ή την εκκένωση δεξαμενών με μικρή 
ποσότητα υγρών.

Σχ. 8.25
Εκχυτήρας άντλησης κυτών

Σχ. 8.27
Φορητός εκχυτήρας
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8.6 Καμπύλες απόδοσης αντλιών

Οι χαρακτηριστικές καμπύλες απόδοσης των 
αντλιών παρουσιάζουν τις συγκεκριμένες δυνατό-
τητες και τα όρια κάθε αντλίας, ενώ αποτελούν ανα-
γκαίο δεδομένο για τον υπολογισμό και τη λειτουργία 
οποιουδήποτε συστήματος άντλησης. Επομένως, για 
την αξιολόγηση κάθε είδους αντλίας ανάλογα με τα 
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους εξετάζονται οι 
καμπύλες των δυναμικών αντλιών και οι καμπύλες των 
αντλιών θετικής μετατόπισης, με σκοπό να διερευνη-
θεί η καταλληλότητά της σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
άντλησης.

8.6.1 Χαρακτηριστικές καμπύλες δυναμικών αντλιών

Οι τελικές σχέσεις μεταξύ ύψους – παροχής, ισχύ-
ος – παροχής, βαθμού απόδοσης – παροχής, αλλά και 
απαιτούμενου καθαρού θετικού ύψους αναρρόφη-
σης – παροχής, παρέχονται από την κατασκευάστρια 
εταιρεία υπό μορφή διαγραμμάτων. Οι καμπύλες που 
απεικονίζονται σ’ αυτά καλούνται χαρακτηριστικές 
καμπύλες της αντλίας (pump performance curves). 
Σημειώνεται ότι όμοιες αντλίες ή αντλίες με την ίδια ει-
δική ταχύτητα θα έχουν ποιοτικά όμοια διαγράμματα, 
τα οποία όμως θα διαφοροποιούνται σημαντικά όσον 
αφορά στις τιμές των μεγεθών (αφού αυτές εξαρτώ-
νται από το μέγεθος των αντλιών και τις στροφές τους).

Μια δυναμική αντλία σχεδιάζεται και κατασκευά-
ζεται για μια ορισμένη περιοχή παροχών και αποδιδό-
μενου ύψους. Σ’ αυτήν την περιοχή έχει την καλύτερη 
σχέση ωφέλιμου αποτελέσματος προς κατανάλωση, 
επομένως τον καλύτερο βαθμό απόδοσης. Αν και ο 
κατασκευαστής συστήνει μια αντλία για τη συγκεκρι-
μένη περιοχή λειτουργίας, αυτή συχνά λειτουργεί και 
με άλλες τιμές παροχών και αποδιδόμενου ύψους, 
λόγω των αναγκών του συστήματος άντλησης.

Αναλυτικά κάθε μία καμπύλη παρουσιάζει την 
σχέση:

1) Αποδιδόμενου ύψους (Η ή Ηο) – παροχής (V
.
 ) με 

την καμπύλη Η – V
.
 . Εάν οι στροφές της πτερωτής (n) 

και η διάμετρος της πτερωτής (D) είναι σταθερές, τότε 
η σχέση που παρουσιάζεται με την καμπύλη Η του δι-
αγράμματος στο σχήμα 8.28 και δίνεται ως Η = f1 (V

.
 ), 

όπου στον άξονα των τετμημένων είναι το αποδιδό-

Σχ. 8.28
Καμπύλη αποδιδόμενου ύψους – παροχής

μενο ύψος και των τετμημένων η παροχή. Η μορφή 
αυτού του διαγράμματος που καλείται καμπύλη Η – V

.
 , 

εξαρτάται από την ειδική ταχύτητα της αντλίας NS, 
τον αριθμό των πτερυγίων και τη μορφή του κελύ-
φους της αντλίας7.

Υπάρχουν δύο είδη καμπυλών Η – V
.
 :

α) Οι ευσταθείς καμπύλες Η – V
.
 , όπου όταν αυξά-

νεται η παροχή, μειώνεται το αποδιδόμενο ύψος.
β) Οι ασταθείς καμπύλες Η – V

.
 , οι οποίες συναντώ-

νται σε ορισμένες φυγοκεντρικές αντλίες, και όπου 
μέγιστο ύψος Hmax παρουσιάζεται για παροχή V

.
 ο ≠ 0. 

Για παροχές από 0 έως V
.
 ο το αποδιδόμενο ύψος αυ-

ξάνεται, και για περαιτέρω αύξηση της παροχής το 
αποδιδόμενο ύψος μειώνεται. Οι κατασκευαστές των 
αντλιών αποφεύγουν γενικά τις καμπύλες αυτής της 
μορφής (επειδή δημιουργείται κάποια αστάθεια και, 
κυρίως, απρόβλεπτη συμπεριφορά στην περίπτωση 
της παράλληλης σύνδεσης αντλιών) και στοχεύουν σε 
ευσταθείς καμπύλες Η – V

.
 .

2) Η καμπύλη αξονικής ισχύος – παροχής (Ρα – V
.
 ), 

όπου η μόνη επιπλέον παράμετρος που λαμβάνεται 
υπόψη είναι η πυκνότητα του υγρού. Αν θεωρηθεί ως 
αντλούμενο ρευστό το νερό, με σταθερές στροφές 
(n) και συγκεκριμένη διάμετρο πτερωτής (D), προκύ-
πτει ότι Ρα = f2 (V

.
 ) και παρουσιάζεται στο σχήμα 8.29 

με την καμπύλη P.
3) Η καμπύλη βαθμού απόδοσης – παροχής 

(η – V
.
 ), όπου η συνάρτηση η = f3 (V

.
 ) εκφράζεται από 

την καμπύλη η στο διάγραμμα του σχήματος 8.30, 
το οποίο καλείται χαρακτηριστική καμπύλη βαθμού 
απόδοσης – παροχής της αντλίας ή απλά καμπύλη 

7  Για να μειωθούν οι μεταβλητές, ως ρευστό θεωρείται το νερό. Αν και ο ρόλος του ιξώδους στη σχέση ύψους – παροχής δεν είναι 
τόσο σημαντικός, πιθανή μεγάλη αλλαγή του πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η εξέταση της αντλίας για στροφές (n) και διάμετρο πτε-
ρωτής (D), περιορίζει τις μεταβλητές σε δύο: το αποδιδόμενο ή ολικό ύψος και την παροχή.

Α
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Η

.
V
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η – V
.
 . Η κλίση της καμπύλης (πόσο απότομα ανεβαί-

νει από το 0% στο ηmax και κυρίως πόσο απότομα 
κατεβαίνει για παροχές V

.
  > V

.
 n), καθώς και το σημείο 

της μέγιστης απόδοσης, εξαρτώνται από την ειδική 
ταχύτητα της αντλίας. Οι κατασκευαστές των αντλιών 
σχεδιάζουν και προτείνουν κάθε αντλία να λειτουργεί 
σε συνθήκες μέγιστης παροχής, δηλαδή στο σημείο 
της καμπύλης η – V

.
  που αντιστοιχεί στο ηmax. Το ση-

μείο αυτό καλείται βέλτιστο σημείο λειτουργίας (Best 
Efficiency Point – BEP). Η παροχή που αντιστοιχεί στο 
ΒΕΡ καλείται βέλτιστη ή κανονική παροχή (V

.
 n), της 

αντλίας. Αντίστοιχα, το ύψος καλείται κανονικό απο-
διδόμενο ύψος (Hn), και η ισχύς κανονική ισχύς (Pn). 
Παρατηρείται ότι για λίγο μικρότερες ή μεγαλύτερες 
τιμές της παροχής, η μείωση του βαθμού απόδοσης 
είναι μικρή. Η περιοχή αυτή συνιστάται επίσης ως 
κατάλληλη για τη λειτουργία της αντλίας και καλεί-
ται βέλτιστη περιοχή λειτουργίας. Όταν η αντλία λει-

Α
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.
V
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Σχ. 8.29
Καμπύλη αξονικής ισχύος – παροχής

Σχ. 8.30
Καμπύλη βαθμού απόδοσης – παροχής και  

βέλτιστο σημείο λειτουργίας
Σχ. 8.31

Καμπύλη NPSHr – παροχής V
.
 δυναμικών αντλιών

τουργεί σ’ αυτήν την περιοχή, έχει μεγάλη απόδοση, 
μικρότερο θόρυβο και στρωτή λειτουργία (μείωση 
δονήσεων). Συνήθως, η βέλτιστη περιοχή ορίζεται ως 
η περιοχή στην οποία ο βαθμός απόδοσης αποκλίνει 
ως 15% από τη μέγιστη τιμή του. Υπάρχει επίσης μια 
ευρύτερη περιοχή (για ακόμα μικρότερες ή μεγαλύ-
τερες παροχές, στο σχήμα με κίτρινο χρώμα) στην 
οποία, αν και ο βαθμός απόδοσης έχει μειωθεί αρκε-
τά, οι συνθήκες λειτουργίας είναι αποδεκτές. Πέρα απ’ 
αυτήν την περιοχή, πρέπει να αποφεύγεται η λειτουρ-
γία της αντλίας, όχι μόνο επειδή είναι αντιοικονομική, 
αλλά επειδή υπάρχει κίνδυνος σοβαρών βλαβών.

4) Η καμπύλη απαιτούμενου καθαρού θετικού 
ύψους αναρρόφησης – παροχής ή NPSHr – V

.
  , η οποία 

αφορά στη σχέση μεταξύ του απαιτούμενου καθα-
ρού θετικού ύψους αναρρόφησης (NPSHr) και της πα-
ροχής (V

.
 ) (σχ. 8.31). Όπως  παρουσιάζεται στο σχήμα, 

σε μεγάλες τιμές παροχής, το NPSHr αυξάνει πολύ και 
επομένως ο κίνδυνος της σπηλαίωσης είναι άμεσος. 
Πρόκειται για περιοχή, η οποία πρέπει να αποφεύγε-
ται κατά τη λειτουργία της αντλίας. Οι σχεδιαστές των 
αντλιών φροντίζουν (με την κατάλληλη διαμόρφωση 
της εισόδου στην αντλία και την πτερωτή) να επιτυγ-
χάνουν όσο το δυνατόν μικρότερες τιμές NPSHr για 
το ΒΕΡ και γενικότερα για την περιοχή βέλτιστης λει-
τουργίας της αντλίας. Η περιοχή βέλτιστης λειτουργί-
ας της αντλίας πρέπει να βρίσκεται πριν από την επιρ-
ρεπή σε σπηλαίωση περιοχή παροχών.

8.6.2 Χαρακτηριστικές καμπύλες αντλιών θετικής 
μετατόπισης

Μία παλινδρομική αντλία που λειτουργεί σε στα-
θερή ταχύτητα, δίνει πραγματική παροχή V

.
  που μπο-

ρεί να υπολογισθεί από τα γεωμετρικά χαρακτηρι-
στικά του συστήματος κυλίνδρου – εμβόλου και από 
στροφές του στροφαλοφόρου άξονα ή του συστήμα-
τος λειτουργίας της όπως σε αυτές με ατμοέμβολα. 
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Αν οι εσωτερικές διαρροές, που μπορεί να συμ-
βαίνουν στα ελατήρια του εμβόλου του κυλίνδρου, 
είναι αμελητέες, η παροχή είναι σταθερή (σχ. 8.32). 
Επομένως, η παροχή εξαρτάται από τα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά της αντλίας και την ταχύτητα παλιν-
δρόμησής του και όχι από το ύψος που αντιμετωπί-
ζει η αντλία για να μεταφέρει το υγρό. Αυτό ισχύει με 
ικανοποιητική ακρίβεια για σχετικά μικρά ύψη. Όταν 
όμως το ύψος που αποδίδει η αντλία αυξηθεί σημα-
ντικά, οι εσωτερικές διαρροές είναι αναπόφευκτες, ο 
ογκομετρικός βαθμός απόδοσης8 (ηV) μειώνεται, επο-
μένως μειώνεται και η παροχή.

Σχ. 8.32
Καμπύλη H – V

.
 με την κλίση να παρουσιάζει τη μείωση της 

πραγματικής παροχής λόγω εσωτερικών διαρροών

8  Ογκομετρικός βαθμός απόδοσης, για την εμβολοφόρο αντλία, ονομάζεται το ποσοστό του υγρού που πραγματικά καταθλίβεται 
προς το δίκτυο, σε σχέση με το θεωρητικά υπολογιζόμενο.

9  Το υδραυλικό πλήγμα ή υδραυλικό χτύπημα, είναι η επιπλέον πίεση που ασκεί από την αδράνεια του υγρού σε έναν σωλήνα, όταν 
ένα επιστόμιο κλείνοντας σταματήσει απότομα τη ροή του. 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος

Πραγματικό
ύψος

Θεωρητικό
ύψος
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Ηο
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άντληση των παχύρρευστων υγρών γίνεται συνήθως 
με χρήση περιστροφικών αντλιών.

3) Η συμπιεστότητα. Όλα τα υγρά είναι πρακτικά 
ασυμπίεστα. Η ιδιότητά τους αυτή δεν επηρεάζει την 
απόδοση στο σύστημα άντλησης, όμως δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα κατά την απότομη μεταβολή 
της κινητικής τους κατάστασης εντός των σωληνώσε-
ων, διότι δημιουργείται το φαινόμενο του υδραυλικού 
πλήγματος (κτυπήματος)9. Γι’ αυτό θα πρέπει να δίνε-
ται ιδιαίτερη φροντίδα κατά τη λειτουργία της αντλίας, 
ώστε οι μεταβατικές καταστάσεις (έναρξη και πέρας 
λειτουργίας) να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλές. Ιδι-
αίτερα σημαντικό είναι το πρόβλημα στις παλινδρομι-
κές αντλίες, το οποίο αντιμετωπίζεται με χρήση αερο-
κωδώνων.

4) Η τάση ατμών (πτητικότητα), η οποία επηρε-
άζει άμεσα το διαθέσιμο καθαρό θετικό ύψος αναρ-
ρόφησης (NPSHa) και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 
αναρρόφησης Ηα, που μπορεί να επιτευχθεί από το 
σύστημα άντλησης. Όσο πιο πτητικό είναι ένα υγρό 
(δηλ. όσο πιο μεγάλη είναι η τάση ατμών του για μια 
συγκεκριμένη θερμοκρασία), τόσο μικρότερο είναι το 
ύψος αναρρόφησης στο οποίο μπορεί να λειτουργεί 
η αντλία αποδοτικά και τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος 
σπηλαιώσης.

5) Η θερμοκρασία, η οποία όταν αυξάνεται κατά 
την άντληση οδηγεί σε αύξηση της τάσης των ατμών. 
Επομένως οι συνθήκες δημιουργίας αερίων και ο κίν-
δυνος σπηλαίωσης αυξάνονται.

6) Η διαλυτότητα αερίων στα υγρά, η οποία όταν 
είναι υψηλή, όπως συμβαίνει στο νερό, πιθανόν να 
δημιουργήσει προβλήματα στο σύστημα άντλησης, 
τόσο ενεργειακά (πτώση βαθμού απόδοσης της 
αντλίας), όσο και λειτουργικά (σπηλαίωση). 

7) Οι διαβρωτικές ιδιότητες υγρών, που εμφανίζει 
ανεπιθύμητα αποτελέσματα όταν τα αντλούμενα υγρά 
έρχονται σε συνεχή επαφή με τις εσωτερικές επιφάνει-
ες των σωληνώσεων και των αντλιών. Το διαβρωτικό 
περιβάλλον που διαμορφώνουν πολλά από αυτά, 
απειλεί με σοβαρές φθορές τις αντλίες, μειώνοντας 
αρχικά την απόδοσή τους, οδηγώντας συχνά σε ολική 
καταστροφή εξαρτημάτων ή και αντλιών. Προκειμέ-

8.7 Επίδραση της φύσης του υγρού στην αντλία 
και στη λειτουργία του αντλητικού συστήματος

Οι σημαντικότερες φυσικές ιδιότητες των υγρών 
που επηρεάζουν (ενεργειακά ή λειτουργικά) το σύ-
στημα άντλησής τους και ιδιαίτερα την αντλία, είναι 
οι ακόλουθες:

1) Η πυκνότητα και το ειδικό βάρος του υγρού,  
από το οποίο εξαρτάται το ύψος πίεσης που αποδίδει 
η αντλία (μανομετρικο ύψος) αλλά και όλο το αντλη-
τικό σύστημα. 

2) Το ιξώδες, το οποίο επηρεάζει τον συντελεστή 
τριβής, άρα και το ύψος απωλειών. Πέρα όμως από 
αυτό, υγρά με πολύ μεγάλο ιξώδες δημιουργούν προ-
βλήματα στις αντλίες δυναμικού τύπου. Γι’ αυτό, η 
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νου να αντιμετωπιστεί η διάβρωση που προκαλούν 
επικίνδυνα υγρά, οι αντλίες που χρησιμοποιούνται 
είναι κατασκευασμένες από ειδικά υλικά (ή κράματα).

8.8 Σύνδεση αντλιών

Όταν επιδιώκονται μεγάλες παροχές ή μεγάλα ύψη 
κατάθλιψης των υγρών, η χρήση μιας αντλίας ίσως να 
μην είναι η κατάλληλη ή η πιο οικονομική λύση. Σε ορι-
σμένες μάλιστα περιπτώσεις, μια υφιστάμενη αντλία 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συ-
στήματος άντλησης. Τότε χρησιμοποιείται η σύνδε-
ση αντλιών. Η σύνδεση δύο ή περισσότερων αντλιών 
μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε παράλληλα είτε σε 
σειρά, με την κάθε διαμόρφωση συνδεσμολογίας να 
έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, την οποία και εκμεταλ-
λευόμαστε. Χρησιμοποιώντας την τεχνική αυτή, δίνε-
ται στο αντλητικό σύστημα περισσότερη ευελιξία. 

Οι διαμορφώσεις κατά τη σύνδεση αντλιών είναι 
οι εξής:

1) Παράλληλη σύνδεση δύο όμοιων αντλιών (σχ. 
8.33), όταν δύο (ή περισσότερες) όμοιες αντλίες που 
συνδέονται παράλληλα καταθλίβουν στον ίδιο σωλή-
να (η αναρρόφηση πιθανόν να πραγματοποιείται από 
διαφορετικούς σωλήνες). Παρατηρείται ότι το σύστη-
μα των δύο παραλλήλων αντλιών, τοποθετημένο στη 
συγκεκριμένη σωληνογραμμή, δίνει παροχή μεγαλύ-
τερη από την παροχή που θα έδινε η μία αντλία το-
ποθετημένη στο ίδιο σύστημα (αλλά όχι διπλάσια) και 
ύψος απόδοσης μεγαλύτερο από αυτό που θα απέδι-
δε η μία αντλία.

2) Παράλληλη σύνδεση δύο διαφορετικών αντλι-
ών, όταν οι δύο αντλίες έχουν διαφορετικές χαρακτη-
ριστικές καμπύλες μανομετρικού ύψους – παροχής και 
τροφοδοτούν τον ίδιο σωλήνα κατάθλιψης. Η παράλ-
ληλη σύνδεση διαφορετικών αντλιών χρησιμοποιείται 
κατά κύριο λόγο για την αύξηση της παροχής του συ-

στήματος, με αποτέλεσμα να υπάρχει και αύξηση του 
ολικού ύψους, αφού η παροχή είναι μικρότερη από το 
άθροισμα των παροχών που θα έδινε κάθε αντλία εάν 
βρισκόταν μόνη της στο σύστημα άντλησης. 

3) Σύνδεση σε σειρά δύο όμοιων αντλιών (σχ. 
8.34), η οποία καθώς η παράλληλη σύνδεση αντλιών 
χρησιμοποιείται συχνά για την αύξηση της παροχής, 
η σύνδεση σε σειρά δεν είναι τόσο συνηθισμένη. Αυτό 
συμβαίνει διότι όταν αντιμετωπίζονται μεγάλα ύψη 
(χωρίς αντίστοιχες μεγάλες παροχές), τα οποία δεν γί-
νεται να αντιμετωπιστούν με μία (μονοβάθμια) αντλία, 
είναι προτιμότερη λύση η χρησιμοποίηση πολυβάθ-
μιας αντλίας. Αν όμως οι ανάγκες μεγάλου ύψους δεν 
είναι μόνιμες, τότε τη λύση μπορεί να προσφέρει η 
σύνδεση αντλιών σε σειρά. 

Γενικά, η παράλληλη σύνδεση χρησιμοποιείται για 
την αύξηση της παροχής του συστήματος άντλησης, 
ενώ η σύνδεση σε σειρά για την αύξηση του αποδιδό-
μενου ύψους.

Σωλήνας
αναρρόφησης

Κατάθλιψη
αντλιών

Αντλία Α
Αντλία Β

Σχ. 8.34
Σύνδεση σε σειρά δύο αντλιών

8.9 Όργανα ελέγχου αντλιών και ασφαλιστικές δι-
ατάξεις

Για τον έλεγχο και την αποδοτική λειτουργία των 
αντλιών υπάρχουν εγκαταστημένα είτε στο σώμα της 
αντλίας, είτε στους ηλεκτρικούς πίνακες παροχής της 
ενέργειας για τη λειτουργία τους, κατάλληλα βαθμο-
νομημένα όργανα. Αυτά περιλαμβάνουν:

1) Τα μανόμετρα (manometers) ή μετρητές πίε-
σης (pressure gauges). Πρόκειται για όργανα ελέγχου 
που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της πίεσης 
του υγρού που διέρχεται μέσα από την αντλία και 
καταθλίβεται στο δίκτυο. Τοποθετούνται στην αναρ-
ρόφηση και την κατάθλιψη της αντλίας. Οι ενδείξεις 
τους πληροφορούν τον χρήστη για την απόδοση της 
αντλίας, εφόσον η διαφορά των δύο ενδείξεων είναι 
η ενέργεια που αποδίδεται από την αντλία στο υγρό 
και επομένως το μανόμετρο ύψος που μπορεί να απο-
δίδει η αντλία. Η ένδειξη μπορεί να είναι θετική ή αρ-
νητική (κενό). Η βαθμονόμηση των μανομέτρων με 
θετική πίεση είναι σε bar και psi, ενώ για την μέτρηση 
κενού είναι σε psi, bar ή mmHg, σε κλίμακα ανάλογα 
με την εφαρμογή.  

Σωλήνας
αναρρόφησης

αντλιών

Σωλήνας
κατάθλιψης
των δύο
αντλιών

Αντλία Α

Αντλία Β

Σχ. 8.33
Παράλληλη σύνδεση αντλιών
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Η θετική πίεση, όταν παρατηρείται στην αναρρό-
φηση της αντλίας, παρέχει τις εξής πληροφορίες:

α) Η στάθμη του αντλούμενου υγρού είναι υψηλό-
τερα από την αναρρόφηση. 

β) Στη δεξαμενή όπου το υγρό αναρροφάται ασκεί-
ται πίεση στην επιφάνειά του, όπως συμβαίνει στην 
επιφάνεια μιας κλειστής δεξαμενής υπό πίεση. 

Ανάλογα, αρνητική πίεση (πίεση κάτω του μηδε-
νός, όπου μηδέν στη βαθμονόμηση του μανομέτρου 
είναι η ατμοσφαιρική πίεση), σημαίνει ότι  η επιφάνεια 
του υγρού που αναρροφάται είναι χαμηλότερα από 
την αναρρόφηση της αντλίας. 

Μηδενική ένδειξη στο μανόμετρο αναρρόφησης 
μπορεί να οφείλεται στους εξής παράγοντες:

α) Η αντλία λειτουργεί χωρίς υγρό (ξέπιασμα). 
β) Η στεγανοποίηση σε κάποιο σημείο του δικτύ-

ου ή της ίδιας της αντλίας έχει βλάβη – φθορά, με 
αποτέλεσμα την εισροή αέρα.

γ) Η δεξαμενή αναρρόφησης έχει αδειάσει. 
Στην κατάθλιψη η ένδειξη του μανομέτρου είναι 

πάντα θετική, εφόσον η παροχή του υγρού λαμβά-
νει ενέργεια από την αντλία, ενώ μηδενική ένδειξη 
στην κατάθλιψη μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν ρέει 
υγρό προς το δίκτυο. Περαιτέρω, χαμηλή πίεση στην 
κατάθλιψη είναι ένδειξη ότι η απόδοση της αντλίας 
έχει μειωθεί. Ενδέχεται λόγω μεγάλης αντίθλιψης στο 
δίκτυο κατάθλιψης από το ίδιο το υγρό, η πίεση που 
αναπτύσσεται σε φυγοκεντρικές αντλίες να είναι μει-
ωμένη σε σχέση με αυτήν που είναι κατασκευασμένη 
η αντλία να αποδίδει, λόγω εσωτερικής κυκλοφορίας 
του υγρού μεταξύ των χώρων αναρρόφησης και κα-
τάθλιψης. Τότε, ενώ η αντλία φαινομενικά λειτουργεί 
«κανονικά», η παροχή του υγρού μειώνεται. Σε κάθε 
περίπτωση διερεύνησης της αιτίας που η αντλία δεν 
αποδίδει, πρέπει να ελέγχονται τα επιστόμια αναρρό-
φησης και κατάθλιψης, τα οποία θα πρέπει να είναι 
ανοικτά, ώστε η αντλία να συγκοινωνείται κατάλληλα 
στο δίκτυο.

2) Τα θερμόμετρα (thermometers). Πρόκειται για 
όργανα ελέγχου στα οποία ποσοτικοποιείται η θερ-
μοκρασία χρησιμοποιώντας ένα θερμόμετρο επαφής, 
του οποίου ο αισθητήρας έρχεται σε φυσική επαφή με 
το προς μέτρηση υγρό που αντλείται, αλλά και με το 
σώμα της αντλίας, συνήθως ελέγχοντας το λιπαντικό 
στα σημεία ολίσθησης. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί-
ται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας καθορίζεται από 

το αντίστοιχο εύρος θερμοκρασίας που ενδεχομένως 
να αναπτυχθεί και από ειδικές απαιτήσεις όπως οι 
συνθήκες εγκατάστασης, η ακρίβεια και η μεταφορά 
του σήματος μιας συγκεκριμένης μέτρησης. Υψηλή 
θερμοκρασία υποδηλώνει την εσωτερική διαρροή 
του υγρού, την πιθανή επαφή των κινούμενων και των 
σταθερών εξαρτημάτων και την έλλειψη λίπανσης στα 
σημεία στήριξης και ολίσθησης ή την υπερβολική λί-
πανση.

3) Μετρητές κραδασμών – δονήσεων (vibration 
monitors). Είναι όργανα ελέγχου εφοδιασμένα με κα-
τάλληλους αισθητήρες και χρησιμοποιούνται στην 
παρακολούθηση κραδασμών κρίσιμων και βοηθητι-
κών συστημάτων άντλησης, συμβάλλοντας στη βελ-
τίωση της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της ικανότη-
τας απόδοσης του μηχανήματος. Οι κραδασμοί που 
παράγονται κατά τη λειτουργία της αντλίας είναι εν-
δεικτικοί της κατάστασής της, ανιχνεύοντας τόσο την 
εμφάνιση αρχικών βλαβών όσο και την αστοχία εξαρ-
τημάτων, παρέχοντας τη δυνατότητα να προλαμβά-
νονται σοβαρές βλάβες. Ενδείξεις κραδασμών μπορεί 
να είναι αποτέλεσμα της διάβρωσης στην πτερωτή, 
κακής ευθυγράμμισης της αντλίας, προβλήματος στη 
σύζευξη (σύνδεση αντλίας με κινητήρα), χαλάρωσης 
των συνδέσεων βάσης και στήριξης του άξονα, καθώς 
και η σπηλαίωσης. Η επιλογή του τύπου αισθητήρα 
κραδασμών εξαρτάται από την εφαρμογή και τις συ-
χνότητες που ελέγχουν, καθώς και τον τύπο της αντλί-
ας που παρακολουθείται.

4) Αμπερόμετρα (Ampere meters). Είναι όργανα 
ελέγχου των Αμπέρ10 του ηλεκτροκινητήρα κατά τη 
λειτουργία μιας αντλίας και κυμαίνονται εντός ενός 
εύρους τιμών που προσδιορίζονται από τον κατα-
σκευαστή. Η μεταβολή στην ένδειξη μπορεί να αυ-
ξάνεται καθώς αυξάνεται το φορτίο της αντλίας (π.χ. 
ροή υγρών διαφορετικού ιξώδους, αύξηση στην πίε-
ση απόδοσης της αντλίας, αντίσταση στην κίνηση της 
αντλίας λόγω επαφής των κινούμενων εξαρτημάτων 
της), η οποία εάν είναι πέραν κάποιων ορίων (που ορί-
ζονται από τον κατασκευαστή), μπορεί να προκληθεί 
σοβαρή βλάβη στον κινητήρα. Αντίστοιχα τα Αμπέρ 
μειώνονται καθώς μειώνεται το φορτίο στην αντλία.

Τα παραπάνω όργανα ελέγχου αποτελούν και τα 
μέσα για την ασφαλή λειτουργία των αντλιών, γι’ αυτό 
θα πρέπει να παρακολουθούνται οι ενδείξεις, τόσο 
κατά την εκκίνηση όσο και κατά τη λειτουργία σε τα-

10  Αμπέρ (Ampere) ονομάζεται η μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI).
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κτά χρονικά διαστήματα, ώστε να προλαμβάνονται 
τυχόν ανεπιθύμητες συνέπειες και σοβαρές βλάβες. 

Επιπλέον των οργάνων ελέγχου υπάρχουν εγκατε-
στημένες, αναλόγως του τύπου της αντλίας, και μηχα-
νικές διατάξεις, όπως οι ανεπίστροφες βαλβίδες και 
τα ασφαλιστικά. 

1) Οι ανεπίστροφες βαλβίδες (non return valves) 
σκοπό έχουν να διασφαλίζουν την αποτροπή της 
αντίθετης ροής προς την αντλία όταν διακόπτεται η 
λειτουργία της, ενώ όταν εγκαθίσταται στην αναρ-
ρόφηση, σκοπό έχουν να διατηρείται το δίκτυο της 
αναρρόφησης γεμάτο με υγρό εξασφαλίζοντας την 
αρχική αναρρόφηση στις φυγοκεντρικές αντλίες. 

2) Τα ασφαλιστικά ή εκτονωτικές βαλβίδες (safe-
ty valves ή relief valves) αποτελούνται από το στέλε-
χος και ένα κατάλληλα διαμορφωμένο έμβολο που 
διατηρείται κλειστό με την ένταση ενός ελατηρίου. Η 
ένταση του ελατηρίου μπορεί να μεταβάλλεται, ώστε 
να ρυθμίζεται στην επιθυμητή τιμή η πίεση στην 
οποία θα ανοίξει το ασφαλιστικό, και έτσι η πίεση που 
αναπτύσσεται να εκτονωθεί και να αποτραπούν βλά-
βες στην αντλία.  

8.10 Κίνδυνοι φθοράς και βλάβες αντλιών 

Προκειμένου να ανταποκριθούν οι αντλίες στις 
συνθήκες του περιβάλλοντος λειτουργίας τους, είναι 
αναγκαίο να κατασκευάζονται από ανθεκτικό υλικό 
κατάλληλο για το ρευστό που διακινούν. Όμως, παρά 
την αντοχή του υλικού κατασκευής τους, η συνεχής 
έκθεση και λειτουργία τους στις ιδιαίτερες συνθήκες 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των κραδασμών και 
των απότομων μεταβολών του σημείου εγκατάστα-
σής τους κατά τη λειτουργία και την αλλαγή της δια-
γωγής του πλοίου, καθώς και λανθασμένοι χειρισμοί 
κατά τη διαχείρισή τους, έχουν ως αποτέλεσμα την 
καταπόνηση και την φθορά σε διάφορα σημεία τους. 
Τα σημεία αυτά εξαρτώνται από τον τύπο της αντλίας, 
ενώ παράλληλα επηρεάζεται η απόδοσή τους. Επομέ-
νως, για κάθε τύπο αντλίας αναφέρεται ότι:

1) Στις εμβολοφόρες αντλίες, φθορά εμφανίζε-
ται στους δακτυλίους στεγανοποίησης των εμβό-
λων (ελατήρια), στους στυπειοθλίπτες στεγανοποί-
ησης του βάκτρου και στις βαλβίδες. Ένας από τους 
πιο σοβαρούς παράγοντες εμφάνισης φθοράς και 
βλαβών σε αυτά τα εξαρτήματα είναι η έλλειψη του 
υγρού προς άντληση κατά την λειτουργία της (κοινώς 
ξέπιασμα), που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

θερμοκρασίας λόγω τριβών και την κόπωση σε όλη 
την αντλία. Άλλος παράγοντας φθοράς είναι η ποιό-
τητα του ρευστού που αντλείται και η κακή διαχείριση 
κατά την εκκίνηση, αλλά και κατά τη διάρκεια της λει-
τουργίας της. Η φθορά στους στυπειοθλίπτες είναι εύ-
κολο να διαπιστωθεί, λόγω της εξωτερικής διαρροής 
που παρουσιάζεται, οπότε διεξάγονται οι κατάλληλες 
ενέργειες συντήρησης και επισκευής από το προσω-
πικό του πλοίου. Όμως η εσωτερική διαρροή λόγω 
φθοράς στα ελατήρια των εμβόλων και τις βαλβίδες, 
γίνεται αντιληπτή από τη μείωση στην παροχή της 
αντλίας και τη μείωση της πίεσης που αναπτύσσεται 
στους κυλίνδρους. Η αντιμετώπιση της φθοράς τότε 
επιτυγχάνεται με τη συντήρηση και την αντικατάστα-
ση των ελατηρίων, των βαλβίδων ή των στοιχείων 
στεγανοποίησης των βαλβίδων.

2) Στις δυναμικές αντλίες, φθορά εμφανίζεται 
στην περιοχή όπου είναι εγκατεστημένοι οι δακτυ-
λιοειδείς τριβείς μεταξύ του στροφείου και του κε-
λύφους της αντλίας, όπου διαχωρίζεται ο χώρος της 
αναρρόφησης από τον χώρο της κατάθλιψης, και 
στους στυπειοθλίπτες απ’ όπου διέρχεται ο άξονας 
περιστροφής του στροφείου, στους τριβείς στήριξης 
του άξονα, στην εσωτερική επιφάνεια του κελύφους 
και στην πτερωτή, στα οποία εμφανίζεται διάβρωση. 
Η φθορά μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγο-
ντες, στους οποίους περιλαμβάνονται η ποιότητα του 
υγρού που τη διαρρέει, η θερμοκρασία του, η λειτουρ-
γία των αντλιών χωρίς υγρό (ξέπιασμα), η σπηλαίωση, 
αλλά και σε κακούς χειρισμούς στην εκκίνηση και τη 
λειτουργία τους. Ανάλογα με τη φθορά, τα συμπτώ-
ματα που μπορεί να παρουσιαστούν είναι εξωτερική 
διαρροή π.χ. από τους στυπειοθλίπτες και τα σημεία 
στεγανοποίησης, αύξηση της θερμοκρασίας, κραδα-
σμοί και θορυβώδης λειτουργία π.χ. από τη φθορά 
στους τριβείς, μείωση στην αποδιδόμενη παροχή και 
πίεση π.χ. λόγω φθοράς στους δακτυλιοειδείς τριβείς, 
διάβρωση στην πτερωτή, διάβρωση στο εσωτερικό 
του κελύφους κ.ά.

Σοβαρές παράμετροι στην εμφάνιση βλαβών, εί-
ναι διαδικασίες πριν και κατά την εκκίνηση, καθώς και 
ο έλεγχος των λειτουργικών συνθηκών σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα. Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβά-
νουν τις επιθεωρήσεις ρουτίνας, τις επισκευαστικές 
ενέργειες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευα-
στή, ώστε οι αντλίες να διατηρούν την αποδοτική και 
ασφαλή λειτουργία τους.

Πριν την εκκίνηση μιας αντλίας (pump starting) 
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είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται οι εξής προ-
παρασκευαστικοί έλεγχοι:

1) Έλεγχος των κρουνών που συγκοινωνούν τα 
όργανα ελέγχου, όπως τα μανόμετρα, τα θερμόμετρα 
κ.ά., ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι ανοικτά.

2) Έλεγχος του λιπαντικού των εδράνων, ώστε 
να εξασφαλιστεί η επαρκής λίπανση και ψύξη ή να 
ανοιχτεί η παροχή ψύξης στα υδρόψυκτα έδρανα, αν 
υπάρχουν, και στους στυπειοθλίπτες. Με αυτό απο-
φεύγεται η φθορά και η υπερθέρμανση των εδράνων.

3) Έλεγχος για την ύπαρξη ικανοποιητικής ποσό-
τητας υγρού στο εσωτερικό της αντλίας για την αρχι-
κή εκκίνηση (ανάλογα με τον τύπο της). Εάν η στάθμη 
του υγρού που αναρροφάται είναι υψηλότερη από το 
ανώτερο σημείο της αντλίας ή το δίκτυο αναρρόφη-
σης βρίσκεται υπό πίεση, για να γεμίσει η αντλία με 
υγρό, αρκεί να ανοιχθεί το επιστόμιο αναρρόφησης 
και να γίνει εξαέρωση ανοίγοντας τον εξαεριστικό 
κρουνό που βρίσκεται εγκατεστημένος στην κορυφή 
του κελύφους. Διαφορετικά, εάν η στάθμη του υγρού 
βρίσκεται κάτω από το κέντρο του κελύφους της 
αντλίας, θα πρέπει να ληφθούν για την πλήρωσή της 
με υγρό. Στις αντλίες θετικής εκτόπισης η εξαέρωση 
επιτυγχάνεται με άνοιγμα του εξαεριστικού, ενώ για 
δυναμικές αντλίες με την αντλία προπλήρωσης ή από 
εξωτερική πηγή παροχής του υγρού.

4) Έλεγχος των επιστομίων αναρρόφησης και κα-
τάθλιψης της αντλίας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι 
ανοικτά.

5) Έλεγχος του άξονα των φυγοκεντρικών αντλιών, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι περιστρέφονται με ευκολία 
(κοινώς ελεύθερα), διαφορετικά πρέπει να ελεγχθεί 
και να αποκατασταθεί. 

6) Έλεγχος του επιστομίου κατάθλιψης, το οποίο 
σε αντλίες θετικής εκτόπισης πρέπει να είναι ανοιχτό, 
ενώ σε φυγοκεντρικές, κατά την εκκίνηση το επιστό-
μιο της κατάθλιψης μπορεί να είναι κλειστό και να 
ανοίγεται σταδικά.

Ανάλογα, κατά την λειτουργία των αντλιών θα 
πρέπει να ελέγχονται περιοδικά τα ακόλουθα:

1) Η λειτουργία της αντλίας και του κινητήρα πρέ-
πει να είναι ομαλή και αθόρυβη (π.χ. έλεγχος για θο-
ρύβους από κρούση μετάλλων, συριγμούς ή άλλους 
πέραν των φυσιολογικών).

2) Η θερμοκρασία των εδράνων του κελύφους και 

του μηχανισμού κίνησής του να μην υπερβαίνει το 
επιτρεπόμενο όριο.

3) Η κατανάλωση ενέργειας του κινητήρα πρέπει 
να διατηρείται σταθερή σύμφωνα με τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά της αντλίας που ορίζονται από τον 
κατασκευαστή. Ένδειξη σε ηλεκτροκίνητες αντλίες 
είναι η διακύμανση που παρουσιάζεται στις παραμέ-
τρους του ρεύματος τροφοδοσίας (Amperes), λαμ-
βάνοντας υπόψη ότι κατά την εκκίνηση της αντλίας 
η αύξηση της τιμής (εντός των κατασκευαστικών 
ορίων) είναι φυσιολογική, αρκεί (συνήθως άμεσα) να 
επανέρχεται στην κανονική τιμή.

4) Η πίεση που αναπτύσσεται και η παροχή, ανά-
λογα με τις λειτουργικές συνθήκες, πρέπει να διατη-
ρούνται σταθερές και να συμφωνούν με τα κατασκευ-
αστικά χαρακτηριστικά της αντλίας.

5) Η διαρροή από τους στυπειοθλίπτες πρέπει να 
είναι ελάχιστη, ώστε να αποτρέπεται η υπερθέρμαν-
ση. Εάν η στεγανοποίηση πραγματοποιείται με μη-
χανικούς στυπειοθλίπτες, αυτοί δεν πρέπει να έχουν 
καμία διαρροή, ενώ όταν η στεγανοποίηση του άξονα 
πραγματοποιείται με στυπεία, θα πρέπει να εμφανίζε-
ται υγρασία ώστε να ψύχονται.

6) Στις φυγοκεντρικές όμως αντλίες, για την απο-
φυγή της εμφάνισης υδραυλικού πλήγματος, το 
οποίο ενδέχεται να παρουσιαστεί εάν διακοπεί από-
τομα η λειτουργία της αντλίας, θα πρέπει το επιστό-
μιο κατάθλιψης να κλείνεται βαθμιαία, στη συνέχεια 
να διακόπτεται η λειτουργία του κινητήρα και τέλος 
να κλείνεται το επιστόμιο αναρρόφησης. 

Για να διακοπεί η λειτουργία των αντλιών (κοινώς 
κράτηση) μετά την επιθυμητή διάρκεια λειτουργίας, 
αρχικά διακόπτεται η λειτουργία του κινητήριου μη-
χανήματος και στη συνέχεια κλείνονται τα επιστόμια 
αναρρόφησης και κατάθλιψης, καθώς και το επιστό-
μιο του δικτύου ψύξης στους στυπειοθλίπτες, εάν 
υπάρχει.

– Διάβρωση λόγω σπηλαίωσης 

Το φαινόμενο της σπηλαίωσης (cavitation) αποτε-
λεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα διάβρωσης 
των φυγοκεντρικών αντλιών. Εμφανίζεται όταν ένα 
υγρό διέρχεται με μεγάλη ταχύτητα11, από μια αντλία, 
με αποτέλεσμα (υπό ορισμένες συνθήκες) να σχηματι-
στούν φυσαλίδες ατμών μέσα στην κινούμενη μάζα, με 

11  Σύμφωνα με την εξίσωση Bernoulli, αν για οποιονδήποτε λόγο αυξηθεί η ταχύτητα ροής του υγρού, θα έχουμε αντίστοιχη πτώση 
της πίεσης.
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δυσμενή επίδραση στη λειτουργία της και διάβρωση. 
Η σπηλαίωση, ειδικότερα σε μια αντλία, αρχίζει 

να εμφανίζεται όταν η απόλυτη στατική πίεση στην 
αναρρόφησή της γίνει (περίπου) ίση ή μικρότερη από 
την πίεση στην οποία μπορεί να συμβεί ατμοποίηση 
στο υγρό που διακινείται. Γενικά, οι προϋποθέσεις για 
την εμφάνιση της σπηλαίωσης είναι:

1) Η μικρή πίεση σε σύγκριση με τη μέγιστη τάση 
των ατμών (κορεσμού) του υγρού που αντλείται. Έτσι, 
παρ’ όλο που οι αντλίες αυξάνουν την πίεση στην κα-
τάθλιψη, δύσκολα εμφανίζεται εκεί σπηλαίωση. Στην 
αναρρόφηση η εξωτερική πίεση μπορεί εύκολα να 
πέσει κάτω από την τιμή της πίεσης ατμών του υγρού 

στη θερμοκρασία λειτουργίας. Το φαινόμενο της σπη-
λαίωσης είναι δυνατόν να αναπτυχθεί σε όλες τις ροές 
υγρών και ιδιαίτερα στις περιοχές όπου αναπτύσσο-
νται υψηλές τιμές στην ταχύτητα της ροής, όπως στις 
αντλίες, σε επιστόμια κατά το μερικό κλείσιμο, σε δια-
κλαδώσεις δικτύων κ.α. 

2) Όταν η παροχή είναι μεγαλύτερη από την κανο-
νική, η σπηλαίωση εμφανίζεται ευκολότερα, γιατί αυ-
ξάνεται η ταχύτητα ροής με αντίστοιχη πτώση πίεσης.

3) Απότομη αλλαγή της διεύθυνσης ροής, από-
τομη διεύρυνση των διόδων ροής μέσα στην αντλία 
ή κακές συνθήκες εισόδου του υγρού στην πτερωτή 
είναι δυνατό να προκαλέσουν σπηλαίωση.



Εισαγωγή

Για τον έλεγχο της πορείας του πλοίου, το κύριο 
μέσο που χρησιμοποιείται είναι το πηδάλιο (rudder ή 
rudder blade). Η κίνηση του πηδαλίου εξαρτάται από 
ένα κεντρικό σύστημα που ονομάζεται μηχανισμός 
πηδαλιουχίας (Steering Gear), ο οποίος συνδέεται με 
το πηδάλιο μέσω του άξονά του (rudder stock). Επο-
μένως, ο μηχανισμός πηδαλιουχίας ορίζει τον «μηχα-
νισμό περιστροφής» του πηδαλίου και είναι απαραί-
τητος για κάθε πλοίο ανεξαρτήτως μεγέθους, τύπου 
και λειτουργίας.

Οι εντολές αλλαγής της πορείας δίνονται από τη 
γέφυρα και εκτελούνται από τον θάλαμο μηχανισμού 
πηδαλίου, κοινώς τιμονάκι (steering gear room), που 
βρίσκεται στο πρυμναίο τμήμα του πλοίου, συνήθως 
πίσω από το μηχανοστάσιο.

Το σύστημα πηδαλιουχίας τυπικά απαρτίζεται από 
τρία υποσυστήματα:

1) Το σύστημα ελέγχου (control equipment).
2) Το σύστημα παραγωγής ισχύος (power unit), και
3) το σύστημα μεταφοράς της απαιτούμενης ροπής 

στον άξονα του πηδαλίου (transmission to the rudder 
stock).

Το σύστημα ελέγχου παράγει το επιθυμητό σήμα 
από τη γέφυρα του πλοίου. Στη συνέχεια, το σήμα 
ενεργοποιεί το σύστημα παραγωγής ισχύος και έτσι 
δημιουργείται η απαιτούμενη ροπή από το σύστημα 
μετάδοσης, προκειμένου να περιστραφεί το πηδάλιο 
στην επιθυμητή γωνία.

9.1 Μονάδα ελέγχου και μετάδοσης εντολών πη-
δαλιουχίας

Το σύστημα ελέγχου ενός πηδαλίου περιλαμβάνει 
το οιακοστρόφιο ή τιμόνι (rudder wheel), το οποίο 
βρίσκεται στη γέφυρα του πλοίου και ανάλογα με τον 
τύπο του συστήματος πηδαλίου διακρίνεται στις εξής 
κατηγορίες:

1) Στo μηχανικά ελεγχόμενο πηδάλιο (mechanical 
rudder).

2) Στο ηλεκτρικοϋδραυλικό σύστημα τηλεκίνησης 
(electrohydraulic system – telemotor), και 

3) στo ηλεκτρικά ελεγχόμενο πηδάλιο (electric 
rudder).

9.1.1 Το μηχανικά ελεγχόμενο πηδάλιο

Ο μηχανικός έλεγχος πηδαλίου δεν χρησιμο-
ποιείται πλέον σε μεγάλα πλοία, διότι τόσο η ροπή 
στρέψης όσο και οι ανάγκες απόκρισης των πηδα-
λίων των νεότευκτων πλοίων εξυπηρετούνται από 
νέα ηλεκτροϋδραυλικά και ηλεκτρικά συστήματα με 
αποδοτικότερο τρόπο. Γενικά, ο μηχανικός έλεγχος 
του πηδαλίου επιτυγχάνεται με τη χρήση συστήματος 
γραναζιών που ενεργοποιούνται από το τιμόνι στη 
γέφυρα, μεταφέροντας την εντολή στον οίακα, που 
βρίσκεται στο διαμέρισμα πηδαλίου, ακριβώς επάνω 
από τον άξονά του (σχ. 9.1).

9.1.2 Το ηλεκτρικοϋδραυλικό σύστημα τηλεκίνησης

Στις κατασκευές των νεότευκτων πλοίων, στα οποία 
για τη μετάδοση των κινήσεων από τη γέφυρα απαι-
τούνται απλοί, λειτουργικοί και αξιόπιστοι μεταδότες, 
το ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα τηλεκίνησης του πη-
δαλίου (telemotor) είναι το ευρύτερα χρησιμοποιού-
μενο.

Η μονάδα τηλεκίνησης αποτελείται από δύο μέρη, 
τον πομπό και τον δέκτη. Ο πομπός είναι εγκατεστη-
μένος στη γέφυρα και διαθέτει το τιμόνι του πηδαλί-
ου, το οποίο με την περιστροφή μεταδίδει την εντολή 
στον δέκτη, που βρίσκεται στον χώρο εγκατάστασης 
του συστήματος στρέψης. Ο δέκτης μεταβιβάζει την 
εντολή στη μονάδα ελέγχου (σχ. 9.2), η οποία βρίσκε-
ται επίσης στον χώρο εγκατάστασης του συστήματος 
στρέψης. Η τηλεκίνηση μπορεί να είναι υδραυλικού, 
ηλεκτρικού ή, όπως συμβαίνει στα περισσότερα σύγ-
χρονα συστήματα πηδαλιούχησης πλοίων, ηλεκτροϋ-
δραυλικού τύπου.

Το οιακοστρόφιο (τιμόνι) ενός τέτοιου συστήματος 
παρουσιάζεται στο σχήμα 9.3, ενώ ο μηχανισμός ελέγ-
χου για την πηδαλιουχία του πλοίου στο σχήμα 9.2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

9
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               Άξονας μετάδοσης απόκρισης
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Σύστημα κίνησης πηδαλίου
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Κατά τη λειτουργία του συστήματος, το οιακο-
στρόφιο στη γέφυρα περιστρέφεται από τον χειριστή 
(πηδαλιούχο), με σκοπό την αλλαγή της θέσης του 
πηδαλίου και επομένως της πορείας του πλοίου. Τότε, 
μέσω ενός εκ των δύο ροοστατών, προκαλείται ηλε-
κτρική μεταβολή στην ισορροπία του ρεύματος που 
διαρρέει τον μηχανισμό ελέγχου. Έτσι, προκαλείται 
η ενεργοποίηση κινητήρα και μέσω μιας συνδεσμο-
λογίας αξόνων με σπείρωμα που περιστρέφονται, 
μεταδίδεται η κίνηση σε έναν μεταβλητό μοχλό με-

τάδοσης που συνδέεται με τον βραχίονα ελέγχου της 
αντλίας μεταβλητής κατάθλιψης υδραυλικού ελαίου. 
Η αντλία μεταβλητής κατάθλιψης (που ελέγχεται από 
τον άξονα ελέγχου), παρέχει υδραυλικό λάδι με πίεση, 
προκειμένου να μετακινηθεί ο μηχανισμός στρέψης, 
που είναι συνδεδεμένος με τον άξονα του πηδαλίου.

Στη συνέχεια, με την επίδραση ενός  άξονα συνδε-
δεμένου με την λαγουδέρα του πηδαλίου, μετατοπί-
ζεται ο μεταβλητός μοχλός μετάδοσης (της κίνησης), 
που βρίσκεται στο κιβώτιο με το μηχανικό σύστημα 

Σχ. 9.1 
Μηχανικό πηδάλιο με χρήση οριζόντιας ράβδου μεταφοράς της κίνησης

Σχ. 9.2
Διάταξη συστήματος ηλεκτρικής μετάδοσης χειρισμών τηλεκίνησης
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Σχ. 9.3
Σύστημα πηδαλιουχίας στη γέφυρα του πλοίου

του τηλεκινητήρα, επαναφέροντας τον βραχίονα 
ελέγχου της αντλίας μεταβλητής κατάθλιψης ελαίου. 
Επομένως, και μετά την επιτυχή στρέψη του πηδαλί-
ου στην επιθυμητή γωνία, ο άξονας με το σπείρωμα 
επανέρχεται στην αρχική θέση, ισορροπώντας το 
ηλεκτρικό κύκλωμα, ενώ ο κινητήρας στον μηχανι-
σμό ελέγχου δεν περιστρέφεται.

Εκτός απ’ τη θέση πηδαλιουχίας της γέφυρας, οι-
ακοστρόφια μπορεί να υπάρχουν και σε άλλα σημεία 
του σκάφους στα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί 

Σχ. 9.4
Διάταξη πηδαλίου Ward-Leonard

ΟιακοστρόφιοΡοοστάτης 
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η πηδαλιουχία. Αν οι θέσεις τηλεχειρισμού είναι πε-
ρισσότερες από μία, τότε υπάρχει κατάλληλος επι-
λογέας με ενδεικτική λυχνία για την επιθυμητή θέση 
ελέγχου, καθώς ενδεικτικές λυχνίες υπάρχουν και σε 
κάθε μεταδότη για τη θέση πηδαλιουχίας που έχει 
επιλεγεί και τη διαθέσιμη ισχύ.

O μηχανισμός είναι εφοδιασμένος με χειροκίνη-
το άξονα ελέγχου για τον τοπικό έλεγχο του πηδα-
λίου (βλ. σχ. 9.5). Για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος 
χειροκίνητα, διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύ-
ματος και αφαιρείται ο πείρος ασφαλείας που είναι 
εγκατεστημένος στο σύστημα. Τότε, με τη βοήθεια 
του τοπικού οιακοστροφίου, που συνδέεται με γρα-
νάζι στο σύστημα ελέγχου, γίνεται ο έλεγχος του με-
ταβλητού μοχλού μετάδοσης με τον ίδιο τρόπο που 
έχει ήδη περιγραφεί παραπάνω.

9.1.3 To ηλεκτρικά ελεγχόμενο πηδάλιο

Αναφέρεται στις διατάξεις διεύθυνσης που πε-
ριλαμβάνουν ηλεκτρικό έλεγχο, ηλεκτρική μονάδα 
ισχύος και ηλεκτρική μετάδοση. Οι κύριες κατηγορίες 
είναι δύο, το σύστημα Ward-Leonard και το σύστη-
μα άμεσου μονού κινητήρα (Direct Single Motor). Και 
οι δύο τύποι διαθέτουν κίνηση κινητήρα με γρανάζια 
μετάδοσης μέσω πινιόν σε οδοντωτό κοχλία.

Η διάταξη Ward-Leonard παρουσιάζεται στο σχή-
μα 9.4, όπου ένα ζεύγος κινητήρα-γεννήτριας που λει-
τουργεί συνεχώς είναι άμεσα συνδεδεμένο σε διεγέρ-
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τη για να παρέχει το ρεύμα στη γεννήτρια.
Το σύστημα ενός ηλεκτρικού πηδαλίου Ward-

Leonard, αποτελείται από:
1) Το οιακοστρόφιο.
2) Δύο ροοστάτες.
3) Τη γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 

με τον κινητήρα της.
4) Τη διεγέρτρια γεννήτρια.
5) Τον κινητήρα του πηδαλίου με το σύστημα γρα-

ναζιών για την μετάδοση της κίνησης στο πηδάλιο.
Το σύστημα κινητήρα − γεννήτριας τροφοδοτείται 

με ηλεκτρική ενέργεια από τις γεννήτριες του πλοίου. 
Η παραγόμενη τάση από τη γεννήτρια κυμαίνεται από 
μηδέν έως τη μέγιστη θετική τιμή και από μηδέν έως 
τη μέγιστη αρνητική. Με την τάση αυτή τροφοδοτεί-
ται ο κινητήρας του άξονα στρέψης του πηδαλίου επι-
τυγχάνοντας, ανάλογα με την πολικότητα της τάσης, 
την φορά προς την οποία θα στρέψει το πηδάλιο.

Το σύστημα κινητήρα − γεννήτριας βρίσκεται σε 
συνεχή λειτουργία και συνδέεται άμεσα με τον διε-
γέρτη, ο οποίος μεταβάλλει το ρεύμα στο μαγνητικό 
πεδίο διέγερσης της γεννήτριας. Σε κάποια ηλεκτρικά 
κυκλώματα, το τροφοδοτικό ρεύμα ελέγχου ενεργεί 
άμεσα στο μαγνητικό πεδίο της γεννήτριας, παραλεί-
ποντας τον διεγέρτη. Επίσης, για τη λειτουργία και τον 
έλεγχο του ηλεκτρικού πηδαλίου δεν παρεμβάλλο-
νται διακόπτες στο κύκλωμα μεταξύ γεννήτριας και 
κινητήρα του πηδαλίου.

Ο έλεγχος του ρεύματος διέγερσης της γεννήτρι-
ας πραγματοποιείται από τους δύο ροοστάτες, έναν 
στη γέφυρα και έναν στον χώρο του πηδαλίου. Τους 
ροοστάτες διαρρέει ρεύμα μικρής τάσης, και συνδέο-
νται μεταξύ τους ηλεκτρικά με γέφυρα Wheatstone1. 
Πάνω σε αυτούς ολισθαίνουν επαφές, και μετακινώ-
ντας τη θέση τους μεταβάλλεται το μαγνητικό πεδίο 
του διεγέρτη.

Όταν οι επαφές που ολισθαίνουν πάνω στους ροο-
στάτες βρίσκονται σε αντίστοιχες θέσεις στο ηλεκτρι-
κό κύκλωμα του πηδαλίου, επικρατεί ισορροπία και 
δεν προκαλούνται μεταβολές στην τάση διέγερσης 
του διεγέρτη και της γεννήτριας. Ως αποτέλεσμα, ο κι-
νητήρας του πηδαλίου δεν διαρρέεται από ρεύμα και 
το πηδάλιο δεν κινείται. Στη θέση αυτή ενεργοποιεί-
ται μαγνητική πέδη, που συγκρατεί τον κινητήρα του 

πηδαλίου, ώστε το πηδάλιο να μένει ακίνητο και να 
απενεργοποιείται όταν το πηνίο της πέδης διαρρέεται 
με ρεύμα.

Η μετατόπιση της επαφής του ροοστάτη απ’ τη 
θέση πηδαλιουχίας της γέφυρας γίνεται πάνω σε άξο-
να με σπείρωμα που συνδέεται με το οιακοστρόφιο 
της γέφυρας, ενώ η επαφή του ροοστάτη στον μηχα-
νισμό ελέγχου μετακινείται πάνω σε άξονα με σπεί-
ρωμα που συνδέεται με τον κινητήρα μέσω μειωτήρα 
οδοντωτών τροχών.

Περιστρέφοντας το τιμόνι παρασύρεται μέσω του 
άξονα η επαφή του ροοστάτη, ώστε να στραφεί το  
πηδάλιο δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με την επιθυμητή 
φορά.

Μετατοπίζοντας τη θέση του ενός ροοστάτη δια-
ταράσσεται η ισορροπία ρεύματος του κυκλώματος, 
μεταβάλλοντας την τάση στον διεγέρτη της γεννή-
τριας. Από το ρεύμα που θα κυκλοφορήσει στη διέ-
γερση, διεγείρεται η γεννήτρια και αρχίζει να παρέχει 
ρεύμα στον κινητήρα στροφής του πηδαλίου. Επίσης, 
το ρεύμα διαρρέει και το πηνίο της μαγνητικής πέδης, 
απελευθερώνοντας το πηδάλιο.

Το πηδάλιο θα αρχίσει να κινείται, σύμφωνα με την 
εντολή που έχει δοθεί από τον πηδαλιούχο στο τιμόνι 
της γέφυρας του πλοίου. Ο πηδαλιούχος περιστρέφει 
τον άξονα που συνδέει τον κινητήρα του πηδαλίου με 
τον ροοστάτη, παρασύροντας σε αντίστοιχη θέση με 
την επαφή του ροοστάτη της γέφυρας την επαφή του 
ροοστάτη πηδαλίου, επαναφέροντας το κύκλωμα σε 
ισορροπία.

Το κύκλωμα δεν διαρρέεται πλέον από ρεύμα, 
σταματάει να κινείται ο κινητήρας του πηδαλίου, 
ενεργοποιείται η μαγνητική πέδη (φρένο) και το πη-
δάλιο μένει ακίνητο στην επιθυμητή θέση.

Για τον έλεγχο της φοράς του πηδαλίου απ’ το πλή-
ρωμα υπάρχουν σε κλίμακα με υποδιαίρεση σε μοί-
ρες κατάλληλοι δείκτες που συνδέονται με περικόχλιο 
στους άξονες, όπου ολισθαίνουν οι επαφές των ροο-
στατών της γέφυρας και του μηχανισμού ελέγχου. Οι 
δείκτες αυτοί δείχνουν τη γωνία στροφής του.

Η αντίθετη φορά του τροφοδοτικού ρεύματος 
από τον κινητήρα είναι αυτή που ωθεί το πηδάλιο να 
στραφεί προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, και εξαρ-
τάται απ’ την κίνηση της επαφής στον ροοστάτη, που 

1  Γέφυρα Wheatstone ονομάζεται το ηλεκτρικό κύκλωμα σταθερού ρεύματος, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση μιας άγνω-
στης αντίστασης, συγκρίνοντάς την με μια γνωστή πρότυπη αντίσταση.
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παρασύρεται από το οιακοστρόφιο στη γέφυρα.
Στα συστήματα άμεσου μονού κινητήρα, η παρο-

χή του ρεύματος για την κίνηση του πηδαλίου προ-
έρχεται από το κύριο κύκλωμα τροφοδοσίας ρεύμα-
τος του πλοίου μέσω διακόπτη εκκίνησης (starter). Ο 
κινητήρας λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα μέχρις 
ότου, διακόπτοντας το ρεύμα, να σταματήσει η λει-
τουργία του από το σύστημα ελέγχου. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση είναι απαραίτητη πάλι η λειτουργία ενός 
συστήματος πέδης (φρένου), ώστε το πηδάλιο να πα-
ραμένει ακίνητο.

9.2 Σύστημα πηδαλιουχίας έκτακτης ανάγκης

Ένα σύστημα ελέγχου πηδαλιουχίας έκτακτης 
ανάγκης, το οποίο αποτελεί και τον εφεδρικό μηχα-
νισμό, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια βλάβης του 
κύριου συστήματος ελέγχου διεύθυνσης του πλοίου.

Ο μηχανισμός κίνησης του πηδαλίου αποτελείται 
από μία ηλεκτροϋδραυλική μονάδα (βλ. § 9.3), με δύο 
ή περισσότερους υδραυλικούς κινητήρες που παρέ-
χουν με πίεση το υδραυλικό έλαιο κατά τη λειτουργία 
του. Όμως, ενδέχεται να προκύψει αιφνίδια διακοπή 
στη λειτουργία του μηχανισμού ελέγχου διεύθυνσης 
από τη γέφυρα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διακο-
πή της παροχής ρεύματος ή σε ηλεκτρική βλάβη στο 
σύστημα ελέγχου, με αποτέλεσμα την απώλεια της 
λειτουργίας του τηλεκινητήρα ή του σερβοκινητήρα 
που χρησιμοποιείται για την μεταφορά του σήματος 
από τη γέφυρα στο σύστημα ελέγχου του πηδαλίου.

Τότε, για την αντιμετώπιση της ανάγκης ελέγχου 
της πηδαλιουχίας του πλοίου χρησιμοποιείται ο μη-
χανισμός εκτάκτου ανάγκης, ο οποίος λειτουργεί 
χειροκίνητα από τον χώρο εγκατάστασης του μηχα-
νισμού πηδαλιουχίας. Σημειώνεται ότι στον χώρο του 
πηδαλίου στο μηχανοστάσιο, καθώς και στη γέφυρα, 
θα πρέπει να είναι αναρτημένη η διαδικασία και το 
διάγραμμα για τη λειτουργία του συστήματος πηδα-
λιουχίας έκτακτης ανάγκης. Περαιτέρω, οι απαιτήσεις 
περιλαμβάνουν τα εξής:

1) Ο ένας από τους κινητήρες υδραυλικού ελαίου 
θα πρέπει να τροφοδοτείται από τη γεννήτρια έκτα-
κτης ανάγκης απευθείας μέσω του πίνακα διακοπτών 
έκτακτης ανάγκης (κανονισμός SOLAS − Requirement 
on steering gear system). Στον κινητήρα στον οποίο 
παρέχεται η ενέργεια από τον πίνακα έκτακτης ανά-
γκης θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη, η οποία εμφανί-
ζεται διακριτά στο τιμόνι (π.χ. με ενδεικτική λυχνία).

2) Θα πρέπει να διασφαλίζεται σαφής επικοινωνία 

για λειτουργία έκτακτης ανάγκης μέσω VHF ή τηλε-
φωνικού συστήματος του πλοίου.

3) Συνήθως, υπάρχει ένας διακόπτης στον πίνακα 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος διεύ-
θυνσης για τον τηλεκινητήρα, ο οποίος θα πρέπει να 
είναι κλειστός (σε νεότερες κατασκευές αυτό γίνεται 
αυτόματα).

4) Επιλέγεται ο τρόπος λειτουργίας σε χειροκίνητο 
και, στη συνέχεια, τροφοδοτείται με ρεύμα ο υδραυ-
λικός κινητήρας έκτακτης ανάγκης.

Ο έλεγχος της ροής του υδραυλικού ελαίου προς 
το σύστημα στρέψης του πηδαλίου πραγματοποιείται 
είτε από μηχανικό σύστημα που λειτουργεί χειροκίνη-
τα (σχ. 9.5), είτε από κατάλληλους μοχλούς λειτουργί-
ας σε ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ελέγχου (σχ. 9.6). 
Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, οι εντολές για 
τον χειρισμό από τον χώρο του πηδαλίου λαμβάνο-
νται από τη γέφυρα μέσω ιδιαίτερης τηλεφωνικής 
συσκευής, ενώ η ένδειξη της απόκρισης στις κινήσεις 
ελέγχεται από τον τοπικό μηχανικό δείκτη της θέσης 
του πηδαλίου.

Για τη διατήρηση της ετοιμότητας του χειροκί-
νητου συστήματος έκτακτης ανάγκης και την καλή 
λειτουργία του, καθώς και την εκπαίδευση του πλη-
ρώματος, θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος ρουτί-
νας και γυμνάσια ετοιμότητας (emergency steering 
drills) κάθε μήνα (με προβλεπόμενη διενέργεια κάθε 
3 μήνες), κατά τον οποίο ελέγχεται εκτός της καλής 
λειτουργίας και η σωστή επικοινωνία με τη γέφυρα σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

9.3 Μηχανισμοί λήψης και εκτέλεσης εντολών πη-
δαλιουχίας

Για την εκτέλεση των εντολών πηδαλιουχίας οι μη-
χανισμοί που χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα πλοία 
είναι ο μηχανισμός παλινδρομικής στρέψης με έμ-
βολα (ram type steering gear) και ο μηχανισμός με 
περιστροφικό πτερύγιο (vane type steering gear). 
Και οι δύο τύποι είναι ηλεκτροϋδραυλικοί εφόσον 
χρησιμοποιούνται υδραυλικές αντλίες για τη διακί-
νηση του υδραυλικού ελαίου και ηλεκτροκινητήρες 
που λειτουργούν τις υδραυλικές αντλίες. Επίσης, για 
τον έλεγχο του υδραυλικού ελαίου υπάρχουν εγκα-
τεστημένες στο δίκτυο ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες 
για την παροχή του ελαίου στον μηχανισμό των εμβό-
λων, είτε στον μηχανισμό με περιστροφικό πτερύγιο, 
ανάλογα με ποιο τύπο μηχανισμού χρησιμοποιείται.
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Σχ. 9.6
Τυπική διάταξη πηδαλίου με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα που 

ελέγχεται με μοχλό σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
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υδραυλικό

έμβολο

Δεξί
υδραυλικό

έμβολο
Λαγουδέρα

Κ1
Κ2

Κ4
Κ3

Τριβείς Άξονας
επαναφοράς

Υδραυλικές
αντλίες
δικτύου

Αριστερή
αντλία

Hele-Shaw

Δεξιά αντλία
Hele-Shaw

Κινητήρες
αντλιών

Φρένα
αντλιών

Αντισταθμιστική
υδραυλική

αντλία

Χειροκίνητη
υδραυλική

αντλία

Άξονας
πηδαλίου

Μοχλός
επαναφοράς

Χειροκίνητο
τιμόνι

Εντολή από
τη γέφυρα

Πηδάλιο

Κιβώτιο
ελέγχου

Υδραυλική
αντλία

Ηλεκτρο-
μαγνητική

βαλβίδα

Βαλβίδα
ελέγχου

Μοχλός ελέγχου
Η/Μ βαλβίδας

έκτακτης 
ανάγκης

Παράκαμψη
δικτύου

υδραυλικού
ελαίου

Σήμα ανατροφοδότησης

Κύλινδρος με έμβολο
διπλής ενέργειας
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υδραυλικού

ελαίου

9.3.1 Μηχανισμός παλινδρομικής στρέψης

Ο παλινδρομικός τύπος μηχανισμού στρέψης πη-
δαλίου αποτελείται από έμβολα βύθισης, τα οποία 
λαμβάνουν εντολή από τον μηχανισμό ελέγχου στη 
γέφυρα. Ο παλινδρομικός τύπος μηχανισμού πηδα-
λίων συναντάται με δύο και με τέσσερα έμβολα, πα-
ραλλαγές που εξαρτώνται από τις απαιτήσεις ροπής 
στρέψης.

Η λαγουδέρα που συνδέεται στον άξονα του πη-
δαλίου είναι κατασκευασμένη από σφυρήλατο ή χυτό 
χάλυβα, ενώ τα έμβολα από χυτοσίδηρο ή χάλυβα με 
τέλεια λείανση, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη ολί-
σθηση στις επιφάνειες τριβής.

Παλινδρομώντας στους υδραυλικούς κυλίνδρους, 
τα έμβολα κινούν τη λαγουδέρα. Η παλινδρομική κί-
νηση των εμβόλων μετατρέπεται σε περιστροφική 
στον άξονα του πηδαλίου από τη σύνδεση των εμβό-
λων με τη λαγουδέρα. Η σύνδεση αυτή γίνεται με πεί-
ρους και δακτυλίους τριβής, ώστε να μετατρέπεται η 
γραμμική κίνηση των εμβόλων σε περιστροφική στον 
άξονα του πηδαλίου μέσω της λαγουδέρας.

Για την κυκλοφορία του υδραυλικού ελαίου χρησι-
μοποιούνται αντλίες μεταβλητής κατάθλιψης, οι οποί-
ες συνδέονται με τους κυλίνδρους των εμβόλων μέσω 
κατάλληλου δικτύου. Μέσω του δικτύου οι αντλίες 
αναρροφούν ή καταθλίβουν έλαιο από αυτούς. Οι 

Σχ. 9.5
Πραγματική διάταξη πηδαλίου τεσσάρων εμβόλων με  χειροκίνητη αντλία υδραυλικού ελαίου εκτάκτου ανάγκης
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αντλίες είναι εμβολοφόρες περιστροφικές και έχουν τη 
δυνατότητα να παρέχουν το υδραυλικό έλαιο με μεγά-
λη πίεση, ενώ δεν απαιτείται να σταματήσουν ή να γίνει 
αλλαγή στη φορά περιστροφής τους για να μεταβληθεί 
η αναρρόφησή τους σε κατάθλιψη και αντίστροφα. Η 
μεταβολή αυτή επιτυγχάνεται με άξονα ελέγχου των 
εξαρτημάτων της αντλίας, τα οποία είναι μια λεκάνη 
ολίσθησης ή μια κινούμενη στεφάνη.

Όταν ο άξονας ελέγχου της αντλίας μεταβλητής κα-
τάθλιψης αξονικής διάταξης εμβόλων ή ακτινικής διά-
ταξης (τύπου Waterburry ή Hele-Shaw αντίστοιχα), που 
στρέφεται με σταθερή ταχύτητα, βρίσκεται στη μέση 
θέση, δεν έχουμε αναρρόφηση και κατάθλιψη, άρα 
δεν έχουμε κίνηση των εμβόλων. Στρέφοντας το οιακο-
στρόφιο στη γέφυρα, μέσω τηλεκίνησης μεταφέρεται 
η κίνηση στον άξονα ελέγχου της αντλίας, μεταβάλλο-
ντας την κλίση της λεκάνης ή μετατοπίζοντας τη θέση 
της στεφάνης. Έτσι, η αντλία αναρροφά από τον έναν 
κύλινδρο και καταθλίβει στον άλλο έλαιο, προκαλώντας 
την πίεση που απαιτείται για την κίνηση των εμβόλων 
και τη στρέψη του πηδαλίου (σχ. 9.7).

Στο σύστημα πηδαλιουχίας δύο εμβόλων (σχ. 9.8) οι 
αντλίες αναρροφούν το έλαιο από τον κύλινδρο Κ1 και 
το καταθλίβουν στον κύλινδρο Κ2, αναγκάζοντας το ση-
μείο σύνδεσης της λαγουδέρας Λ1 (τριβέα) να μετατο-
πιστεί προς τα αριστερά και τον άξονα του πηδαλίου να 
περιστραφεί δεξιά, σύμφωνα με την φορά του τόξου.

Σχ. 9.7
Παλινδρομικός τύπος μηχανισμού πηδαλίου δύο εμβόλων. Τυπική διάταξη ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων ελέγχου του πηδαλίου
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Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες
ελέγχου ροής υδραυλικού ελαίου

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες
ελέγχου ροής υδραυλικού ελαίου

Σχ. 9.8
Διάταξη μηχανισμού στρέψης πηδαλίου δύο εμβόλων (με 

διακεκομμένες γραμμές αποδίδεται η διάταξη όταν έχουμε 
τέσσερα έμβολα). Κ1, Κ2, Κ3, Κ4 είναι οι εμβολοφόροι κύλινδροι 

και Λ1, Λ2 ο τριβέας

Άξονας
πηδαλίου

Λαγουδέρα

Ανακουφιστική βαλβίδα

ΑντλίαΑντλία

Κινητήρας Κινητήρας

Δεξαμενή
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Κ2Λ1
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Στα συστήματα πηδαλιουχίας με τέσσερα έμβολα 
(σχ. 9.9), οι βασικές αρχές λειτουργίας είναι ίδιες με 
αυτές του συστήματος πηδαλιουχίας με δύο έμβο-
λα, εκτός απ’ την κυκλοφορία του ελαίου στο δίκτυο, 
όπου η αναρρόφηση από την αντλία γίνεται από τους 
απέναντι και διαγώνιους κυλίνδρους και η κατάθλιψη 
στους άλλους δύο αντίστοιχα. Σύμφωνα με το σχήμα 
9.8, κατά τη λειτουργία του μηχανισμού στρέψης, οι 
αντλίες αναρροφούν έλαιο από τους κυλίνδρους Κ1 
και Κ4 (σχ. 9.8) καταθλίβοντάς το στους κυλίνδρους Κ2 
και Κ3, μετατοπίζοντας το σημείο σύνδεσης Λ1 αριστε-
ρά και το σημείο σύνδεσης Λ2 δεξιά, στρέφοντας το 
πηδάλιο σύμφωνα με τη φορά του τόξου δεξιά.

9.3.2 Μηχανισμός με περιστροφικό πτερύγιο

Οι μηχανισμοί πτερυγιοφόρων πηδαλίων είναι 
ισοδύναμοι με τους μηχανισμούς στρέψης πηδαλίων 
δύο εμβόλων, με δυνατότητα ροπής στρέψης ανάλο-
γη του μεγέθους τους (σχ. 9.10).

Η διάταξη δύο πτερυγιοφόρων μηχανισμών στρέ-
ψης, με τον έναν μηχανισμό τοποθετημένο επάνω 
από τον άλλο, έχει το ίδιο αποτέλεσμα και αποδοτικό-
τητα, ώστε να παρέχεται η ίδια ασφαλής λειτουργία 
όταν χρησιμοποιείται ένας μηχανισμός στρέψης πη-
δαλίου τεσσάρων εμβόλων.

Ένα πτερυγιοφόρο πηδάλιο (σχ. 9.11), αποτελείται 
από:

1) Το κινητό τμήμα του μηχανισμού (rotor), το 
οποίο συνδέεται με τον άξονα του πηδαλίου και πάνω 
σ’ αυτό στηρίζονται τα κινητά πτερύγια.

2) Το σταθερό τμήμα (stator), στην εσωτερική πε-
ριφέρεια του οποίου είναι εγκατεστημένα τα σταθερά 
πτερύγια, και εφαρμόζεται στο σώμα της κατασκευής 
του πλοίου.

Τα σταθερά και τα κινητά πτερύγια είναι κατα-
σκευασμένα από σφαιροειδή γραφιτούχο χυτοσίδη-
ρο (spheroid graphite cast iron) και στηρίζονται στο 
σταθερό και στο κινητό τμήμα του μηχανισμού αντί-
στοιχα. Η στερέωση και η μηχανική υποστήριξη των 
πτερυγίων επιτυγχάνεται με ατσάλινες βίδες, πείρους 
και ασφάλειες.

Όπως διακρίνεται στο σχήμα 9.11, μεταξύ του κορ-
μού του άξονα πηδαλίου, που στηρίζεται στο κινητό 
τμήμα του μηχανισμού με τα κινητά πτερύγια, και του 
σταθερού τμήματος του μηχανισμού στον οποίο στη-
ρίζονται τα σταθερά πτερύγια, δημιουργείται η πλή-
μνη των θαλάμων πίεσης και κάθε θάλαμος συνδέεται 
με διακλάδωση σωληνώσεων με το δίκτυο παροχής 
ελαίου από την αντλία μεταβλητής κατάθλιψης.

Σχ. 9.9
(α) Τυπική διαμόρφωση μηχανισμού στρέψης πηδαλίου με 

έμβολα και (β) εγκατάστασή του στο «τιμονάκι» στο πρυμναίο 
τμήμα του πλοίου (πηγή: macgregor.com, siamagazin.com)

(α)

Σχ. 9.10
Περιστροφικός μηχανισμός πηδαλίου συνδεδεμένος  

στο πηδάλιο (πηγή: maxresdefault.jpg)

Ηλεκτροκινητήρες
υδραυλικών αντλιών

Υδραυλικά έμβολα στρέψης πηδαλίου

Λαγουδέρα

(β)
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Σχ. 9.12
Διάταξη περιστροφικού πτερυγιοφόρου πηδαλίου

Κάθε θάλαμος πίεσης, που δημιουργείται μεταξύ 
των σταθερών πτερυγίων, χωρίζεται σε δύο ημιθαλά-
μους από τα κινητά πτερύγια και ενώ στον μισό θάλα-
μο γίνεται η εισαγωγή του υδραυλικού ελαίου, στον 
άλλο μισό ταυτόχρονα γίνεται η εξαγωγή.

Η ποσότητα του ελαίου που καταθλίβεται από 
την αντλία στη μία πλευρά του θαλάμου, εξάγεται 
από την αντίθετη πλευρά και αναρροφάται από την 
αντλία. Επομένως, τα πτερύγια ενεργούν σαν έμβολα, 
τα οποία καθώς μετακινούνται γωνιακά υπό την πίεση 
του ελαίου, στρέφουν τον άξονα του πηδαλίου δεξιά 
ή αριστερά, σύμφωνα με την εναλλαγή της εξαγω-
γής − εισαγωγής της αντλίας μεταβλητής κατάθλιψης. 
Στο σχήμα 9.12 παρουσιάζεται μια τυπική διάταξη 
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Κινητήρας
αντλίας

Άξονας 
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Σταθερό πτερύγιο

Σταθερό τμήμα

Μ Μ

περιστροφικού πτερυγιοφόρου ηλεκτροϋδραυλικού 
πηδαλίου με τρία σταθερά και τρία κινητά πτερύγια, 
καθώς και δύο αντλίες μεταβλητής κατάθλιψης που 
μπορούν να λειτουργούν εναλλάξ διατηρώντας τη 
μία σε αναμονή (stand by) ή και οι δύο ταυτόχρονα 
αυξάνοντας τη ροπή και την ταχύτητα απόκρισης στις 
κινήσεις του πηδαλίου.

9.4 Γωνιοδείκτης ελέγχου εντολών πηδαλιουχίας

Ο γωνιοδείκτης πηδαλίου είναι πολύ σημαντι-
κός εξοπλισμός για τη θέση που έχει το πηδάλιο και 
επομένως τον έλεγχο της πορείας που πρόκειται να 
ακολουθηθεί κατά την πλοήγηση του πλοίου. Πρόκει-
ται για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό ένδειξης της γωνίας 
πηδαλίου και χρησιμοποιείται ώστε να είναι εύκολη 
η μέτρηση και η παρακολούθηση της πραγματικής 
γωνίας του πηδαλίου σε σχέση με τη μέση θέση. Η 
μέση θέση σε μοίρες αρχίζει από τις 0ο, που αντιπρο-
σωπεύουν τη θέση στην οποία βρίσκεται το πηδάλιο, 
και ακολουθεί «ευθεία» πορεία.

Με τον γωνιοδείκτη ελέγχου του πηδαλίου, ο πη-
δαλιούχος επιβεβαιώνει μέσω των ενδείξεων γωνίας 
την πραγματική θέση του πηδαλίου, που είναι το απο-
τέλεσμα των εντολών που δίνονται μέσω του οιακο-
στροφίου και του μηχανισμού μετάδοσης των εντο-
λών πηδαλιουχίας από τη γέφυρα του πλοίου.

Ουσιαστικά, με τον όρο γωνιοδείκτης πηδαλίου 
ορίζεται το σύνολο του εξοπλισμού που μεταδίδει την 
πραγματική θέση του πηδαλίου.

Ο εξοπλισμός αυτός αποτελείται από:
1) Τον πομπό (transmitter) που βρίσκεται εγκα-

Σχ. 9.11
Τυπικός μηχανισμός 

στρέψης πηδαλίου με 
πτερύγια 
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Σχ. 9.13
(α) Πομπός γωνιοδείκτη πηδαλίου εγκατεστημένος σε πτερυγιοφόρο μηχανισμό στρέψης πηδαλίου  

(β) πομπός γωνιοδείκτη πηδαλίου

Σχ. 9.14
Τύποι δεκτών ενδείξεων θέσης γωνίας πηδαλίου

Μηχανισμός
πηδαλίου

               Άξονας μετάδοσης απόκρισης
      στις εντολές που πραγματοποιούνται
από τον μηχανισμό πηδαλίου

PORT STBD

L1
L1’

L2’

L2

“D”
“C”

“Β”
“Α”

(α) (β)

τεστημένος στον θάλαμο μηχανισμού ελέγχου του 
πηδαλίου και συνδέεται με τον μηχανισμό στρέψης 
του άξονα του πηδαλίου μέσω ενός μοχλού και μιας 
ράβδου ζεύξης (σχ. 9.13).

2) Έναν ή περισσότερους δέκτες ενδείξεων (indi-
cator receivers) της γωνίας του πηδαλίου (σχ. 9.14 και 
9.15), που συναντώνται στη γέφυρα κοντά στο οιακο-
στρόφιο, στον θάλαμο ελέγχου του μηχανοστασίου 
και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλοίου μπορεί 
να είναι εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου του πηδα-
λίου (τιμόνι).

Καθώς το πηδάλιο περιστρέφεται, κατά την πλο-
ήγηση του πλοίου, ο άξονας που συνδέει τον μηχανι-
σμό πηδαλίου με τον πομπό μετατοπίζεται και προ-
καλεί την περιστροφή ενός κινητήρα με συγχρονισμό 
γωνίας (angle-synchronized motor) που αποτελείται 
ο πομπός. Η αλλαγή με τη μετατόπιση της γωνίας με-
ταξύ στάτορα και ρότορα του κινητήρα αυτού προ-
καλεί διαφορά τάσης (voltage), με αποτέλεσμα να πα-
ράγεται ένα σήμα που παρουσιάζεται στους δέκτες 
ενδείξεων σε βαθμονομημένη κλίμακα σε μοίρες.

Με σκοπό τον επιτόπιο έλεγχο της γωνίας μετα-
τόπισης του πηδαλίου, στον χώρο εγκατάστασης του 
μηχανισμού πηδαλιουχίας, υπάρχει μηχανική διάτα-
ξη, στην οποία παρουσιάζεται η μεταβολή των μοι-
ρών κατά τη λειτουργία. Η μηχανική διάταξη αποτε-
λείται από έναν βαθμονομημένο σε μοίρες μεταλλικό 
κανόνα ή έλασμα σε μορφή τόξου, σταθερά εγκατε-
στημένο στη βάση του πηδαλίου, και έναν μεταλλικό 

δείκτη (σαν βέλος) εγκατεστημένο σταθερά στη λα-
γουδέρα του πηδαλίου. Σε κάθε κίνηση ο δείκτης κα-
ταδεικνύει τη θέση στην οποία βρίσκεται το πηδάλιο 
σε μοίρες στον βαθμονομημένο κανόνα. Η μηχανική 
διάταξη αποτελεί μια αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης 
της θέσης του πηδαλίου σε περίπτωση έκτακτης ανά-
γκης, όταν υφίσταται βλάβη του γωνιοδείκτη ελέγχου 
ή σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος στα όργανα ελέγχου.

9.5 Δυνατότητες – Περιορισμοί – Πιθανές βλάβες

Βασικοί κανόνες της SOLAS σχετικά με τις δυνα-
τότητες του συστήματος πηδαλιουχίας, τους περιορι-
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σμούς και την απόκριση σε πιθανές βλάβες, είναι οι 
εξής:

1) Να υπάρχει εκτός του κύριου μηχανισμού πηδα-
λίου, ένα πλήρες βοηθητικό σύστημα και αντίστοιχης 
ιπποδύναμης, το οποίο να μπορεί να τεθεί σε λειτουρ-
γία σε περίπτωση βλάβης του κύριου.

2) Το σύστημα μηχανισμού πηδαλίου πρέπει να εί-
ναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αντέχει υδραυλικές πιέ-
σεις και δυνάμεις στο 125% των συνθηκών σχεδίασης.

3) Η γωνία στροφής του πηδαλίου πρέπει να είναι 
από –35ο έως +35ο (σύνολο 70ο) σε σχέση με τη μέση 
θέση και στο βύθισμα σχεδίασης του πλοίου πρέπει ο 
χρόνος στροφής να μην υπερβαίνει τα 28 s για συνο-
λική γωνία στροφής 65ο.

4) Η ελάχιστη διάμετρος του άξονα πηδαλίου πρέ-
πει να είναι 120 mm, εκτός αν το πλοίο είναι σχεδια-
σμένο να πλέει σε θάλασσα με πάγους, που στην πε-
ρίπτωση αυτή είναι μεγαλύτερη.

5) Τα Δ/Ξ άνω των 10.000 κόρων ολικής χωρητικό-
τητας (κοχ) πρέπει να έχουν δύο ανεξάρτητα συστή-
ματα ελέγχου στη γέφυρα του πλοίου.

6) Σε όλους τους τύπους πλοίων άνω των 70.000 
κοχ και ειδικά στα Δ/Ξ άνω των 10.000 κοχ πρέπει να 
υπάρχουν δύο όμοια κύρια συστήματα παραγωγής 
ισχύος.

7) Σε περίπτωση αστοχίας του κύριου συστήμα-
τος μηχανισμού πηδαλίου, πρέπει να ενεργοποιείται η 
οπτική και ηχητική ειδοποίηση που υπάρχει στη γέφυ-
ρα και να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία το βοηθητι-
κό σύστημα εκτάκτου ανάγκης, το αργότερο σε 45 s.

8) Ο βοηθητικός μηχανισμός πηδαλιουχίας πρέπει 
να είναι επαρκούς αντοχής και να τίθεται γρήγορα 
σε λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επί-
σης να έχει την δυνατότητα να μεταβάλλει τη θέση 
του πηδαλίου από 15ο στη μία πλευρά έως 15ο στην 
άλλη πλευρά σε χρόνο όχι περισσότερο από 60 s με 
το πλοίο στο βύθισμα σχεδίασης και με ταχύτητα πο-
ρείας στο μισό της μέγιστης ταχύτητας υπηρεσίας ή 7 
knots (όποιο είναι μεγαλύτερο).

9) Πρέπει να υπάρχει σύστημα επικοινωνίας μετα-
ξύ της γέφυρας και του θαλάμου συστήματος πηδα-
λιούχησης.

9.6 Έλεγχος λειτουργίας

Ο μηχανισμός πηδαλιουχίας αποτελεί ένα από τα 
κύρια συστήματα του πλοίου που βρίσκεται σε συ-
νεχή λειτουργία, και είναι τόσο κρίσιμος που οποια-
δήποτε αστοχία ή δυσλειτουργία του μπορεί να έχει 
καταστροφικές συνέπειες.

Συνοπτικά, οι βασικές απαιτήσεις του μηχανισμού 
πηδαλιουχίας είναι:

1) Η συνεχής διαθεσιμότητά του, ώστε η θέση του 
πηδαλίου να μεταβάλλεται γρήγορα και να διατη-
ρείται σε οποιαδήποτε θέση μοιρών ανάλογα με την 
εντολή που δίνεται από τη γέφυρα κατά τη διάρκεια 
των ελιγμών και το ταξίδι του πλοίου.

2) Να διαθέτει διατάξεις ρυθμισμένες για την εκτό-
νωση (ανακούφιση) μη φυσιολογικής φόρτισης και 
την επαναφορά τους σε φυσιολογικές συνθήκες λει-
τουργίας.

Σχ. 9.15
Διασύνδεση πομπού με δέκτες ενδείξεων

Δωμάτιο μηχανισμού
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3) Να διατηρεί το πλοίο στην πορεία του ανεξάρτη-
τα από τον άνεμο και τον κυματισμό.

Για να διατηρούνται αυτές οι απαιτήσεις, είναι απα-
ραίτητο να πραγματοποιείται μια σειρά από ελέγχους 
και δοκιμές που συνοψίζονται και μπορούν να κατη-
γοριοποιηθούν ως εξής:

1) Δοκιμές στο λιμάνι και πριν από την αναχώρηση.
2) Δοκιμές στη θάλασσα.

9.6.1 Δοκιμές στο λιμάνι και πριν από την αναχώρη-
ση

Οι δοκιμές για το σύστημα πηδαλιουχίας περιλαμ-
βάνονται στους κανονισμούς της SOLAS (Κεφάλαιο 
V, Κανονισμός 26 και 33 CFR § 164.25 − Tests before 
entering or getting underway). Σε αυτές αναφέρο-
νται όσες δοκιμές πρέπει να πραγματοποιούνται κατά 
τη διάρκεια παραμονής στο λιμάνι μεταξύ ταξιδιών ή 
διελεύσεων, ενώ θα πρέπει να διεξάγονται εντός 12 h 
από τον εκτιμώμενο χρόνο «αναμονής αναχώρησης». 
Η συνήθης αποδεκτή πρακτική είναι να πραγματο-
ποιούνται μία ώρα πριν την αναχώρηση, με τις ηλε-
κτρογεννήτριες που απαιτούνται για την κατάσταση 
αναμονής να λειτουργούν και τους Αξιωματικούς Φυ-
λακών Γέφυρας και Μηχανοστασίου σε υπηρεσία.

Αρχικά και πριν από τη δοκιμή, πρέπει να πραγμα-
τοποιηθούν τα ακόλουθα:

1) Έλεγχος στη στάθμη υδραυλικού ελαίου στην 
κύρια και στην εφεδρική δεξαμενή, οι οποίες πρέπει 
να έχουν ελάχιστη στάθμη ισοδύναμη με 90% της συ-
νολικής χωρητικότητας.

2) Τα σημεία λίπανσης και οι διατάξεις λίπανσης 
πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση.

3) Να πραγματοποιείται οπτική επιθεώρηση του 
μηχανισμού διεύθυνσης και των σχετικών συνδέσεων.

4) Να πραγματοποιείται δοκιμή καλής λειτουργίας 
του συστήματος επικοινωνίας μεταξύ του χώρου του 
συστήματος πηδαλιουχίας και της γέφυρας.

Εν συνεχεία οι δοκιμές πρέπει να περιλαμβάνουν 
τον έλεγχο:

1) Στον κύριο μηχανισμό πηδαλιουχίας, στους κι-
νητήρες, στις αντλίες και στα υδραυλικά μηχανήματα.

2) Στα χειροκίνητα χειριστήρια πηδαλιουχίας της 
γέφυρας.

3) Στο ηλεκτρικό σύστημα πηδαλιουχίας της γέ-
φυρας.

4) Στο χειροκίνητο σύστημα πηδαλιουχίας στον 
χώρο πηδαλιουχίας.

5) Στο σύστημα συναγερμού.
6) Στον γωνιοδείκτη ελέγχου πηδαλιουχίας στη 

γέφυρα ή σε όποιο άλλο σημείο του πλοίου υπάρχουν 
εγκαταστημένοι αυτοί οι γωνιοδείκτες.

7) Στο πηδάλιο, με δοκιμαστικές κινήσεις του πη-
δαλίου από τη μέση θέση προς τα δεξιά και από τη 
μέση θέση προς τα αριστερά.

8) Των αυτόματων διατάξεων απομόνωσης και 
οποιουδήποτε άλλου αυτόματου εξοπλισμού.

Κατά τη διάρκεια των κινήσεων του πηδαλίου  πρέ-
πει να ελέγχεται η ενδεικτική λυχνία του συστήματος 
διεύθυνσης, ενώ οι ενδείξεις του από τη λειτουργία 
των κινητήρων πρέπει να καταγράφονται στο Ημερο-
λόγιο Μηχανοστασίου. Επίσης θα πρέπει να ελέγχεται 
ο χρόνος που απαιτείται για να μετακινηθεί το πηδά-
λιο 35ο από την μία πλευρά στην άλλη, ο οποίος πρέ-
πει να καταγραφεί, καθώς και ο χρόνος των ενεργειών 
κίνησης του πηδαλίου με ενεργοποιημένο κάθε έναν 
κινητήρα και στη συνέχεια για τους δύο μαζί. Αυτοί οι 
χρόνοι πρέπει να συγκριθούν με τους χρόνους που κα-
θορίζονται από τον κατασκευαστή.

9.6.2 Δοκιμές στη θάλασσα

Η δοκιμή του μηχανισμού διεύθυνσης στη θάλασ-
σα είναι στη δικαιοδοσία του Πλοιάρχου. Ο Πλοίαρχος 
πρέπει να βρίσκεται στη γέφυρα και ο Α΄ Μηχανικός 
στον χώρο εγκατάστασης του συστήματος πηδαλιου-
χίας τη στιγμή της δοκιμής.

Οι ενέργειες που λαμβάνουν χώρα πραγματοποι-
ούνται σε κανονική ταχύτητα ταξιδιού στο βύθισμα 
σχεδίασης του πλοίου, και το πηδάλιο πρέπει να λει-
τουργήσει από τη μέση θέση προς τα δεξιά με τον 
έναν μόνο κινητήρα και από τη μέση θέση προς τα 
αριστερά με τον άλλο. Αυτή η διαδικασία πρέπει να 
επαναληφθεί χρησιμοποιώντας και τους δύο κινητή-
ρες. Οι ενδείξεις από το φορτίο των κινητήρων (του 
αμπερόμετρου) που αντιπροσωπεύουν το φορτίο, 
κατά τη διάρκεια των δοκιμών πρέπει να καταγρά-
φονται και να καταχωρούνται στο Ημερολόγιο του 
Μηχανοστασίου. Εάν ο χρόνος που απαιτείται για την 
μετακίνηση του πηδαλίου από 35ο από τη μια πλευρά 
σε 30ο από την άλλη πλευρά υπερβαίνει τα 28 s όταν 
χρησιμοποιούνται και οι δύο κινητήρες, τότε θα πρέ-
πει να ενημερωθεί το γραφείο της διαχειρίστριας εται-
ρείας του πλοίου.

Σε πλοία που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν 
με έναν μόνο κινητήρα τον μηχανισμό πηδαλιουχίας 
ακόμη και κατά τους ελιγμούς τους (ο δεύτερος κινη-
τήρας είναι σε κατάσταση αναμονής), θα πρέπει να 
πληρούνται τα ίδια κριτήρια. 



Τα παραδείγματα που ακολουθούν αποτελούν 
εφαρμογές των σχέσεων του 6ου κεφαλαίου.

Παράδειγμα 1

Μηχανή πλοίου αναπτύσσει ισχύ Ν1 = 11.000 kW 
και καταναλώνει ανά 24ωρο C1 = 26 τόνους καυσίμου. 
Με την παραδοχή ότι ο βαθμός απόδοσης της προ-
ωστήριας εγκατάστασης είναι σταθερός να βρεθεί η 
κατανάλωση του καυσίμου C2, σε ισχύ N2 = 10.000 kW.

Λύση 

Σύμφωνα με τη σχέση (6.4) η κατανάλωση του 
καυσίμου C2 δίνεται ως:

C2 = 
N2

N1

 · C1  = 
10.000 kW

11.000 kW
 26 τόνους =  

= 23,64 τόνοι το 24ωρο

Παράδειγμα 2

Μηχανή πλοίου ντίζελ, ισχύος 12.000 kW, έχει ωρι-
αία κατανάλωση πετρελαίου 2 τόνους. Να βρεθεί η 
ισχύς που αναπτύσσει η μηχανή όταν η κατανάλωση 
του καυσίμου είναι 1850 kg ανά ώρα, λαμβάνοντας 
υπόψη την παραδοχή ότι ο βαθμός απόδοσης της 
προωστήριας εγκατάστασης είναι σταθερός.

Λύση

Σύμφωνα με τη σχέση (6.4) η ισχύς N2 που ανα-
πτύσσεται από τη μηχανή του πλοίου θα δίνεται ως:

 N2 = 
C2

C1

 · N1 = 
1850 kg

2000 kg
 · 12.000 kW = 11.100 kW

Παράδειγμα 3

Πλοίο πλέει με σταθερή ταχύτητα για 11 h, και έχει 
κατανάλωση 14 τόνους καυσίμου. Με δεδομένο ότι 
οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του ταξιδίου 
είναι σταθερές, να υπολογιστεί η ποσότητα του καυ-
σίμου που θα καταναλώσει η Κ/Μ, εάν διατηρείται 
σταθερή η ταχύτητα, σε 24 h;

Λύση

Από τη σχέση (6.5) η κατανάλωση του καυσίμου 
της Κ/Μ σε 24 ώρες θα είναι:

 C2 = C1 · 
t2

t1

 = 14 τόνους · 
24 h

11 h
 = 30,54 τόνους

Παράδειγμα 4

Πλοίο πλέει με σταθερή ταχύτητα 14 knots και 
έχει ημερήσια κατανάλωση 24,8 τόνους. Με την πα-
ραδοχή ότι οι καιρικές συνθήκες σε όλη τη διάρκεια 
ταξιδιού παραμένουν αμετάβλητες, να υπολογιστεί η 
απόσταση μπορεί να διανύσει το πλοίο με την ίδια τα-
χύτητα, αν στις δεξαμενές του το υπόλοιπο των καυ-
σίμων είναι 212 τόνους;

Λύση

Για να βρεθεί ο χρόνος λειτουργίας της Κ/Μ σε 
ώρες, με την ποσότητα των διαθέσιμων καυσίμων, 
λαμβάνεται υπόψη η σχέση (6.5), από την οποία:

 t2 = t1 · 
C2

C1

 = 24 h · 
212 τόνους

24,8 τόνους
 = 205,2 h

Επομένως η απόσταση που θα διανύσει το πλοίο 
με ταχύτητα 14 knots δηλαδή με 14 ν.μ. την ώρα, θα 
είναι το γινόμενο των ωρών λειτουργίας με τη από-
σταση που διανύεται κάθε ώρα σύμφωνα με τη δεδο-
μένη ταχύτητα. 

Επομένως:

 205,2 h · 14 ν.μ./h = 2872,8 μίλια

Παράδειγμα 5

Πλοίο ταξιδεύει με ταχύτητα v1 = 16 knots. Η μη-
χανή του αναπτύσσει N1 = 12.000 kW. Ποια θα είναι 
η ισχύς N2 θα αναπτύξει η μηχανή, εάν το πλοίο τα-
ξιδεύει με ταχύτητα v2 = 12 knots; Για το παράδειγμα 

Παράρτημα
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γίνεται η παραδοχή ότι οι καιρικές συνθήκες που επι-
κρατούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού δεν μεταβάλ-
λονται.

Λύση

Για να βρεθεί η ισχύς που θα αναπτύξει η μηχανή 
του πλοίου λαμβάνονται υπόψη οι σχέσεις (6.4) και 
(6.6) και δίνεται η σχέση:

Ν1

Ν2

 = 
v 31
v 32

   ή   N2 = N1 · 
v 32
v 31

   ή   

ή   N2 = 12.000 kW · 
123 knots

163 knots
   ή   N2 = 5062,5 kW 

Παράδειγμα 6

Πλοίο αναπτύσσει ισχύ 7000 kW και έχει ταχύτη-
τα 16 knots. Ποια ταχύτητα θα έχει με ισχύ 11.800 kW; 
Λαμβάνεται υπόψη η παραδοχή ότι ο βαθμός απόδο-
σης της εγκατάστασης πρόωσης είναι σταθερός.

Λύση

Για να βρεθεί η ταχύτητα που θα έχει το πλοίο σε 
ισχύ 11.800 kW, λαμβάνονται υπόψη οι σχέσεις (6.4) 
και (6.6) και εφαρμόζεται η σχέση:

v 32 = 
Ν2

Ν1

 · v 31 = 
11800 kW

7000 kW
 · 163 knots   ή

 ή   � �2
11800

v 16 knots
7000

   ή 

ή   v2 = 1,19 · 16 knots = 19 knots 

Παράδειγμα 7

Πλοίο καταναλώνει C1 = 74 τόνους καυσίμου, για 
να διανύσει διάστημα 940 ν.μ., με ταχύτητα v1 = 12 
knots. Ποια είναι η κατανάλωση του C2, για το ίδιο διά-
στημα, με ταχύτητα v2 = 14 knots; Λαμβάνεται υπόψη 
η παραδοχή ότι ο βαθμός απόδοσης της εγκατάστα-
σης πρόωσης είναι σταθερός.

Λύση

Από τη σχέση (6.7) δίνεται ότι:

 C2 = C1 · 
v 22
v 21

 = 74 τόνους · 
142 knots

122 knots
 = 100,7 τόνους

Παράδειγμα 8

Πλοίο διανύει 1.250 ν.μ. απόσταση με ταχύτητα 16 
knots, και έχει κατανάλωση 85 τόνους. Αν κατά την 
επιστροφή ξεκινήσει με υπόλοιπο 74 τόνους καυσί-
μου στις δεξαμενές του, με ποια ταχύτητα πρέπει να 
πλεύσει, ώστε να διανύσει το ίδιο διάστημα; Λαμβά-
νονται υπόψη η παραδοχές ότι ο βαθμός απόδοσης 
της εγκατάστασης πρόωσης και η καιρικές συνθήκες 
κατά τη διάρκεια του ταξιδίου είναι σταθερές.

Λύση

Η ταχύτητα με την οποία ταξιδεύει το πλοίο εξαρ-
τάται από την ισχύ που αποδίδεται από μηχανή, η 
οποία όσο μεγαλύτερη είναι τόσο αυξάνεται και η κα-
τανάλωση του καυσίμου. 

Επομένως η ταχύτητα με την οποία θα πρέπει να 
ταξιδεύει το πλοίο, ώστε να διανύσει το ίδιο διάστημα 
με τη δεδομένη ποσότητα καυσίμων των 74 τόνων θα 
δίνεται από τη σχέση (6.7), ως εξής: 

v 22 = 
C2

C1

 · v 22 ⇒ v 22· 162 

ή   � � �2
74

v 16 14,9 knots
85

Παράδειγμα 9

Πλοίο πλέει με n1 = 96 rpm. Καταναλώνει C1 = 28 
τόνους το 24 h. Ποια είναι η κατανάλωση του C2 με 
n2 = 106 rpm; Λαμβάνεται υπόψη η παραδοχή ότι ο 
βαθμός απόδοσης της εγκατάστασης πρόωσης είναι 
σταθερός.

Λύση

Η κατανάλωση καυσίμου C2 λαμβάνεται από τη 
σχέση (6.8) ως:

C2 = C1 · 
n 32
n 31

 = 28 τόνους · 
1063

963
 = 37,69 τόνους

Παράδειγμα 10

Πλοίο πλέει με n1 = 70 rpm. Καταναλώνει 29,5 τό-
νους ανά 24 h. Με πόσες στροφές πρέπει να πλεύσει, 
για να ελαττώσει την κατανάλωσή του σε 26,4 τόνους 
ανά 24 h; Λαμβάνεται υπόψη η παραδοχή ότι ο βαθ-
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μός απόδοσης της εγκατάστασης πρόωσης είναι στα-
θερός.

Λύση 

Η στροφές που θα πρέπει να πλεύσει το πλοίο για 
να ελαττωθεί η κατανάλωση δίνονται από τη σχέση 
(6.8) ως:

n 32 = 
C2

C1

 · n 31 = 
26,4 τόνοι

29,5 τόνοι
 · 703 rpm   ή

ή   � � �32
26, 4

n 70 rpm 67,5 rpm
29,5

Παράδειγμα 11

Πλοίο με Μ.Ε.Κ. ισχύος 12.000 kW και ειδικής κα-
τανάλωσης 171 gr/kWh, πλέει με ταχύτητα 14 knots. 
Η απόσταση που διανύεται είναι μεταξύ λιμένων ανα-
χώρησης και προορισμού είναι 2.450 ν.μ.. Ποια είναι 
η συνολική κατανάλωση της μηχανής σε καύσιμο για 
την ολοκλήρωση του ταξιδιού;

Λύση

Βρίσκουμε τις ώρες ταξιδίου όπως παρακάτω:

απόσταση που διανύεται

ταχύτητα
 = 

2450 ν.μ.

14 knots/h
 = 175 h

Με δεδομένο ότι για να πραγματοποιηθεί το ταξίδι 
θα πρέπει να λειτουργεί η Κ/Μ τις ίδιες ώρες, αντικα-
θιστώντας τις στη σχέση (6.3), λαμβάνεται ότι η συ-
νολική κατανάλωση του καυσίμου από τη μηχανή θα 
είναι:

TFOC =  ΒSFC · 
N· h

106 gr/ton
 = 

= 171 gr/kWh · 
12000 kW · 175 h

106 gr/ton
 =  

= 359,10 τόνους

Παράδειγμα 12

Πλοίο με έλικα θεωρητικού βήματος p = 5 m και 
στροφές n = 86 rpm, σε διάστημα 12 h διάνυσε από-
σταση που μετρήθηκε από τη γέφυρα, Μ = 154 ν.μ.. 
Πόσα είναι τα θεωρητικά ν.μ. που διάνυσε η έλικα, η 
συνολική ολίσθηση των 12 h, και o συντελεστής S της 
φαινομενικής ολίσθησης;

Λύση

Σύμφωνα με τη σχέση (6.14) τα ν.μ. που διανύει θε-
ωρητικά το πλοίο είναι:

Μθ = vθ · t

όπου: vθ = 
p · n ·60

1852

Επομένως: Μθ = 
5 · 86 ·60

1852
 · 12 = 167,17 ν.μ.

Επομένως από τη σχέση (6.16) η συνολική ολίσθη-
ση των 12 h θα είναι:

St = Μθ – M   ή   St = 167,17 – 154 = 13,17 ν.μ.

Άρα από τη σχέση (6.18) ο συντελεστής S της φαι-
νομενικής ολίσθησης θα δίνεται ως:

St = 
Μθ – Μ

Μθ

 = 
13,17

167,17
  0,078   ή   7,8%

Παράδειγμα 13

Η έλικα πλοίου στρέφεται με n = 114 rpm, έχει 
p = 12 ft, και γνωστό συντελεστή φαινομενικής ολί-
σθησης S = 8%. Με την προϋπόθεση ότι η θάλασσα 
στην περιοχή όπου πλέει το πλοίο είναι «ακίνητη», να 
βρεθεί η ως προς την ξηρά ταχύτητα του v.

Λύση 

Από τη σχέση (6.21) προσδιορίσετε την προχώρη-
ση Η′ όπου: 

� �� � � � � � � � � �� �
� �

8
Η p (1 S)  ή  Η 12 1   ή  Η 11,04 ft

100

Επίσης από τη σχέση (6.13) εφόσον το βήμα της 
έλικας δίνεται σε ft η ταχύτητα προχώρησης θα δίνε-
ται ως:

v = 
Η′ · n · 60

6080
   ή   v = 

11,04 · 114 ·60

6080
 = 12 knots

Παράδειγμα 14

Δεξαμενόπλοιο αναπτύσσει απόλυτη ταχύτητα 16 
knots, με στροφές έλικας n = 98 rpm. Ποια είναι η φαι-
νομενική ολίσθηση της έλικας, όταν το θεωρητικό 
βήμα της είναι p = 5,4 m;
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Λύση

Από τη σχέση (6.10) η θεωρητική ταχύτητα του 
πλοίου θα είναι:

vθ = 
p · n

60
 m/s   ή   vθ = 

5,4 · 98

60
 = 8,82 m/s

Όμως η απόλυτη ταχύτητα του πλοίου δίνεται και 
είναι 16 knots.

1 knot = 0,514 m/s

Τότε η ταχύτητα σε σχέση με την ξηρά θα δίνεται 
από τη σχέση:

v = 16 · 0,514 = 8.224 m/s

Επομένως ο συντελεστής ολίσθησης S σύμφωνα 
με τη σχέση (6.19) θα είναι:

S = 
vθ – v

v
   ή   S = 

8,82 – 8,224

8,82
 = 0,067   ή   6,7%

Παράδειγμα 15

Πλοίο με ταχύτητα 14 ν.μ. διένυσε πραγματική από-
σταση 385 ν.μ. σε 24 h σύμφωνα με τα δεδομένα που 
αποτυπώθηκαν στο GPS. Οι στροφές που καταγράφο-
νται από το μετρητή στροφών της Κ/Μ για το ίδιο διά-
στημα είναι 149.760 στροφές. Το βήμα της έλικας είναι 
5 m. Να υπολογισθεί η πραγματική ολίσθηση;

 Λύση

Τα ν.μ. που διανύθηκαν από τη μηχανή σύμφωνα 
με τη σχέση (6.26) θα είναι:

ME = 149.760 · 
p

1852
 = 149.760 · 

5

1852
 = 404,31 ν.μ.

Τότε από τη σχέση (6.27) δίνεται ότι η πραγματική 
ολίσθηση θα είναι:

S = 
(ME – MB) · 100

ME

 = 
(404,31 – 385) · 100

404,31
 = 4,77%

Παράδειγμα 16

Το βήμα της έλικας Δ/Ξ είναι 5,5m. Η ένδειξη στο 
μετρητή στροφών της Κ/Μ στις 12:00 το μεσημέρι 
την 14η Ιουλίου ήταν 3.468.543 στροφές, ενώ την 15η 
Ιουλίου είχε ένδειξη 3.621.183 στροφές. Η πραγματι-
κή απόσταση που διένυσε το πλοίο (ΜΒ) ήταν 420 ν.μ.. 
Ποια είναι η πραγματική ολίσθηση; 

Λύση

Το σύνολο των στροφών σε 24 h της Κ/Μ είναι:

3.621.183 – 3.468.543 = 152.640 στροφές

Επομένως από τη σχέση (6.26) δίνεται ότι τα ν.μ. 
της έλικας ΜΕ θα είναι:

ME = 152.640 · 
p

1852
 = 445,06 μίλια μηχανής

Τότε σύμφωνα με τη σχέση (6.27) η ολίσθηση θα 
είναι:

S = 
(ME – MB) · 100

ME

 = 
(445,06 – 420) · 100

445,06
 = 5,6%

Παράδειγμα 17

Το βήμα της έλικας πλοίου είναι 5,6m και οι στρο-
φές της Κ/Μ κατά την λειτουργία της στη διάρκεια του 
ταξιδίου είναι 92 rpm. H πραγματική ταχύτητα του 
πλοίου είναι 16 ν.μ.. Να υπολογιστεί η ολίσθηση.

Λύση

Η ταχύτητα του πλοίου σύμφωνα με τα λειτουργι-
κά δεδομένα και το βήμα της έλικας σε m θα δίνεται 
από τη σχέση ( 6.11) θα είναι:

v = 
92 · 5,6 · 60

1852
 = 16,69 ν.μ.

Επομένως με πραγματική ταχύτητα VA=16 ν.μ., η 
ολίσθηση σύμφωνα με τη σχέση (6.28) θα είναι:

S = 
(v– vA) · 100

v
 = 

(16,69 – 16) · 100

16,69
 = 4,13%
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