
  Πεξίιεςε 

   H λαπηηιία απνηειεί κηα ηαρεία αλαπηπζζόκελε ζησπειή 

δύλακε. Γηα ηελ Ειιάδα θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη 

νηθνλνκία, από ηα αξραία ρξόληα κέρξη θαη ζήκεξα, ε 

λαπηηιία απνηειεί βαζηθό ππιώλα γηα ηελ δνκή θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπο. Πίζσ όκσο από απηή ηελ ηεξάζηηα λαπηηθή 

βηνκεραλία, ειινρεύνπλ ζεκαληηθόηαηνη θίλδπλνη κηαο θαη ηα 

θαπζαέξηα πνπ εθπέκπνπλ νη λαπηηθνί θηλεηήξεο απνηεινύλ 

κείδνλ παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ αηκόζθαηξα θαη ηελ 

αλζξώπηλε πγεία. Σε κέξε κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο 

λαπηηιηαθήο δξαζηεξηόηεηαο, όπσο είλαη νη ιηκέλεο, ιύζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα θηινδνμεί λα θέξεη ε κέζνδνο ηεο 

ειεθηξηθήο ηξνθνδόηεζεο ειιηκεληζκέλσλ πινίσλ από ηελ 

ζηεξηά ή αιιηώο Cold Ironing. Σύκθσλα κε απηή ηελ 

ηερλνινγία ηα πινία, θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζην ιηκάλη ζα 

ζβήλνπλ ηηο γελλήηξηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πνπ δηαζέηνπλ θαη ζα πξνκεζεύνληαη ελέξγεηα γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ελεξγεηαθώλ ηνπο αλαγθώλ από ηελ ζηεξηά, 

ειαρηζηνπνηώληαο ηνπο λαπηηθνύο ξύπνπο. Σηελ παξνύζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεηαη κηα κειέηε εγθαηάζηαζεο 

ηεο ηερλνινγίαο ηνπ Cold Ironing γηα ην θαηλνύξγην λόηην 

ιηκέλα ηεο Πάηξαο. Σηόρνο είλαη λα παξνπζηαζηνύλ νη 

πηζαλέο ιύζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα επηιερζεί ε 

θαιύηεξε από πιεπξάο νηθνλνκίαο, εξγνλνκίαο θαη 

ιεηηνπξγηθόηεηαο, ζύκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

ππάξρνπζεο αιιά θαη κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ θαηλνύξηνπ 

ιηκαληνύ, αμηνπνηώληαο παξάιιεια όια ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία. 
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Διπλωμαηική Επγαζία  
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(COLD IRONING) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΚΑΙΝΟΤΡΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΗ ΠΑΣΡΑ 
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Σπκπεξάζκαηα-Σρόιηα 

• Η ηερλνινγία ηνπ Cold Ironing θηινδνμεί λα δώζεη ιύζε ζηηο 

εθπνκπέο αέξησλ ξύπσλ ησλ ειιηκεληζκέλσλ πινίσλ. 

• Η κέζνδνο Cold Ironing βνεζάεη ζηνλ άκεζν πεξηνξηζκό ηεο 

αηκνζθαηξηθήο - ερεηηθήο ξύπαλζεο θαη ησλ δνλήζεσλ. 

• Μεγάιε βησζηκόηεηα ηνπ ζρεδίνπ ζην θαηλνύξην ιηκάλη ηεο 

Πάηξαο, ιόγσ  ηεο κνξθνινγίαο ηνπ ιηκαληνύ θαη ησλ πινίσλ 

πνπ ειιηκελίδνληαη. 

• Εθηθηή ε κεηαζθεπή πάλσ ζην πινίν κε πιήξε θάιπςε ησλ 

ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ θαη κηθξό θόζηνο. 

• Οηθνλνκηθή αλάιπζε : 

1) Θεηηθό νηθνλνκηθό πξόζεκν γηα ην ιηκάλη. 

2) Θεηηθό νηθνλνκηθό πξόζεκν γηα ην πινίν ππό 

πξνϋπνζέζεηο 

• Τα κέγηζηα απνηειέζκαηα ηεο κεζόδνπ ηνπ Cold Ironing 

επέξρνληαη αλ ε ειεθηξηθή παξνρή αμηνπνηεί ζπζηήκαηα  ΑΠΕ 

θαη θπζηθνύ αεξίνπ. 

Τςπική διάηαξη ηηρ μεθόδος ηος Cold Ironing ζε λιμάνι 

Καινούπιορ νόηιορ λιμέναρ Πάηπαρ 

Πποηεινόμενο ζσέδιο ζςγκενηπωμένος ζςζηήμαηορ HVSC για ηο νέο 

λιμάνι ηηρ Πάηπαρ με 5 θέζειρ διαζύνδεζηρ πλοίων 

Cable Management System  

Αποηύπωζη ζσεδίος πάνω ζηο λιμάνι 

Πποηεινόμενη θέζη εγκαηάζηαζηρ πάνω ζηο πλοίο 

Πποηεινόμενη διαδπομή καλωδίωζηρ πάνω ζηο πλοίο 

Σύγκπιζη κόζηοςρ παπαγωγήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ 

πάνω ζηο πλοίο με ηα δύο οικονομικά ζενάπια ηος Cold 

Ironing 
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