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����� �� �	
��� αποτελεί μια νέα ειδική έκδοση του περιοδικού International Publication for 
Shipping, Shipbuilding and Offshore Technology, Ship&Offshore. 
Το περιοδικό εκδίδεται από την εταιρεία DVV Media, με έδρα το Αμβούργο, ενώ αυτή η διεθνής 
σειρά περιλαμβάνει ειδικευμένες πληροφορίες για την τεχνολογία πλοίων και την παγκόσμια 
ναυτιλιακή βιομηχανία. Η αγγλική περιοδική έκδοση Ship&Offshore συμπληρώνεται από διεθνείς 
εκδόσεις που επικεντρώνονται σε σημαντικές ναυτιλιακές αγορές παγκοσμίως. 
Αυτές οι εκδόσεις, οι οποίες αποτελούν αναλύσεις τάσεων υψηλής εξειδίκευσης από ολόκληρο το 
φάσμα του ναυτιλιακού τομέα, δημοσιεύονται στην εκάστοτε εθνική γλώσσα. 
Παρόλο που η παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από πλεονάζουσα 
δυναμικότητα και όσον αφορά στη χωρητικότητα φορτίου και στις δυναμικότητες ναυπήγησης, ειδικά 
ο ελληνικός ναυτιλιακός κλάδος έχει αναπτύξει αξιοσημείωτες δυνατότητες και μη συμβατικές λύσεις.
Προφανώς, η οικονομική ύφεση στην προτιμώμενη αγορά ξηρών εμπορευμάτων χύδην δεν 
έχει περιορίσει ακόμη το μέγεθος του ελληνικού στόλου. Σύμφωνα με την Ελληνική Επιτροπή 
Ναυτιλιακής Συνεργασίας, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο, ο στόλος της εμπορικής ναυτιλίας 
ελληνικών συμφερόντων ανήλθε στα 4.092 σκάφη τον Φεβρουάριο του 2016, αυξημένος κατά 35 
σκάφη, σε σύγκριση με το ίδιο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Αυτό σημαίνει πως οι 
Έλληνες πλοιοκτήτες πρόσθεσαν μια καθαρή δυναμικότητα 6,1 εκατομμυρίων τόνων νεκρού βάρους 
(περίπου 2%), κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.
Αυτή η εξέλιξη απέδειξε, ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες διαθέτουν την ικανότητα να προσαρμόζονται 
στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες. Οι εντυπωσιακές νέες επενδύσεις αποδεικνύουν την 
προσήλωση στη ναυτιλία.
Οι Ευρωπαίοι, και κυρίως οι Γερμανοί, προμηθευτές ναυτιλιακού εξοπλισμού είναι εξαιρετικά 
επιτυχείς στην παγκόσμια αγορά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει αναπτυχθεί ένας 
μεγάλος αριθμός καινοτομιών, οι οποίες επικεντρώνονται στην ενεργειακή απόδοση και την 
περιβαλλοντική συμβατότητα. Οι ναυτιλιακές γραμμές και τα ναυπηγεία σε ολόκληρο τον κόσμο 
βασίζονται στα καινοτόμα προϊόντα που αναπτύσσονται σε αυτόν τον κλάδο, χάρη στην εμπειρία 
δεκαετιών. Ορισμένα από αυτά περιγράφονται στην παρούσα έκδοση. 
Το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ελληνική ναυτιλιακή αγορά αντανακλάται και στη φετινή 
έκθεση Ποσειδώνια 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 10 Ιουνίου στο εκθεσιακό 
κέντρο Athens Metropolitan Expo. Οι διοργανωτές αυτού τού επιβλητικού διεθνούς ναυτιλιακού 
γεγονότος ανακοίνωσαν, ότι η έκθεση Ποσειδώνια 2016 αναμένεται να αντισταθεί σθεναρά στις 
υφιστάμενες συνθήκες. Με τη ζήτηση εκθεσιακού χώρου σε πρωτοφανή επίπεδα, αυτό το ναυτιλιακό 
γεγονός αναμένεται να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ προσέλευσης της έκθεσης Ποσειδώνια 
2014, την οποία επισκέφτηκαν περισσότεροι από 1.840 εκθέτες και 19.000 επισκέπτες.
Ως εκ τούτου, τα φετινά Ποσειδώνια αναμένεται να είναι τα μεγαλύτερα μέχρι σήμερα, παρά 
τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, όπως ο καταποντισμός των τιμών του πετρελαίου και η 
επιβραδυνόμενη οικονομική ανάπτυξη σε σημαντικές οικονομίες, ειδικά στην Κίνα. 
Σύμφωνα με τους διοργανωτές της έκθεσης, η αυξημένη ζήτηση είναι εμφανής, χάρη σε σημαντικές 
στη ναυπήγηση χώρες και σε άλλους παραδοσιακούς συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο που έχουν 
ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους. Επιπλέον, θα υπάρξουν και πολλοί νέοι εκθέτες, οι οποίοι θα 
εκπροσωπήσουν ορισμένους κλάδους για πρώτη φορά στην έκθεση Ποσειδώνια.

Ελληνική Ναυτιλία – 
ευκαιρίες και δυνατότητες 
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Nadine Querfurth 
Advertising Director
Tel.: +49 – (0)40 / 237 14 –295
Fax: +49 – (0)40 / 237 14 –236 
E-Mail: nadine.querfurth@dvvmedia.com

If you are interested in placing your advertisement
in one or more issues of SMM Daily News, please contact 
your local representative or our offi ce directly. This is your 
chance of reaching 50,000 visitors and 2,100 exhibitors.

The SMM Daily News will be published every show day and will be distributed daily to visitors and exhi-
bitors at SMM. At breakfast time, the SMM Daily News will provide the latest news from the maritime 
industry to the international trade fair visitors in English straight from the printers.

• Total circulation: 10,000 copies (daily)
• Distributed with the breakfast in the 20 most popular trade fair hotels, ... 
• ... to the visitors at the entrances, ...
• ... to the visitors during the trade fair, ...
• ... to every exhibitor ...
• and in the press area

Bookable
days are:
Tue, 6th September 2016
Wed, 7th September 2016
Thu, 8th September 2016
Fri, 9th September 2016

Book your advertisement now
The 27th Shipbuilding, Machinery & Marine Technology International (SMM) trade fair will be staged 
at Hamburg Exhibition Centre, September 6th-9th 2016. Leading shipbuilding companies and mari-
time equipment suppliers will once again present numerous innovations at the show. As usual, DVV 
Media will produce the daily trade fair newspaper SMM Daily News from Tuesday to Friday!
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Making shipyards 
fit for the future
The SMM Daily News asked 
the managing director of 
Hamburg-based Lean Ma-
ritime, Theo Herzog-Zikas, 
and Jean-Yves Jaouen, senior 
vice president of operations 
at the STX France shipyard 
in Saint-Nazaire, France, for 
their expert insight into the 
implementation of “lean“ 
processes at shipyards.

Mr Herzog-Zikas, you help 
shipyards and suppliers to in-
crease their competitiveness. A 
provocative question: In what 
areas do you see the companies’ 
biggest deficiencies?
Herzog-Zikas: To reduce cost 
disadvantages in Europe, op-
erational excellence, above all, 

must have priority together 
with technological leader-
ship. We see great potential 
to increase productivity, and 
in process management along 
the value chain. This involves 
synchronising highly complex 
projects with a large num-
ber of subcontractors, which
must be coordinated in a very 
short construction time. The 
best example is cruise ship
construction here at the STX 
France yard in Saint-Nazaire. 
As we’re now seeing in Japan, 
Asian shipyards apparently 
still have a lot of trouble with 
this complexity.

Mr Jaouen, STX France has 
managed to emerge stronger 

from its difficult situation du-
ring the crisis. What are your 
secrets to success?
Jaouen: Durin
reacted with a 
provement pr

Theo Herzog-Z
shipyard in Sain

Fluid Management Motion Control Ship Performance Hoppe Marine stands for six decades of innovation in measuring 

and control technologies for maritime applications, backed by 

a global service network. Systems of Hoppe Marine control and 

manage fl uid systems, keep ships & platforms upright, reduce 

motions at sea and monitor and optimize fuel consumption 

and vessel performance.
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for a safer world
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Truly independent
LR is truly independent. Our freedom from shareholder 
dividends and government control means we provide 
impartial and informed advice that you can trust, 
free from compromise, free from prejudice.
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Could you be more specific?
Jaouen: To continue with the 
example of cruise ship con-
struction, customers’ require-
ments with regard to con-
struction times and outfitting 
increase with each new project. 
The price level of new projects 
is very low, however. We react-
ed to this and, with the help 
of consultants, examined our 
previous way of working. We’ve 
continually streamlined all pro-
cesses and increased our pro-
ductivity significantly. In short, 
we’ve appreciably improved the 
“operational excellence” men-
tioned earlier. As a result, we’ve 
considerably increased our 
competitiveness.

Could you quantify the increase 
in productivity?
Jaouen: We’ve been able to 
achieve productivity gains in the 
high double figures, particularly 
in the complex construction of 
cruise ships’ interiors. We did this 
by systematically introducing 

a takt time and synchroning the 
work of subcontractors, among 
other things. But we’ve also 
markedly raised potentials in 
constructional steelwork as well 
as in indirect areas of our ship-
yard such as engineering.

Sounds good!
Herzog-Zikas: It may sound 
simple, but the employees have 
to completely rethink their way 
of doing things. The change be-
gins in the mind. We help them 
to break up accustomed struc-
tures. The goal is to make the 
entire company fit for future 
success.
Jaouen: I’d like to pass on a few 
very important experiences. 
The slimming-down process 
is applicable to all areas of the 
shipyard. They discover reserves 
that they didn’t even know be-
fore. The results of this process 
are sometimes hard for everyone 
involved, and uncomfortable de-
cisions must be taken, but that’s 
the very point of this process.

 >  BACKGROUND: LEAN MARITIME  
AND STX FRANCE

The focus of Lean Maritime 
GmbH, a globally operating busi-
ness consultancy headquartered 
in Hamburg, is on increasing 
efficiency in large, complex and 
capital-intensive projects. The 
consultants of Lean Maritime 
have many years of experience 
and a broad knowledge of vari-
ous branches of industry. Their 
clients include maritime-oriented 
small and medium-sized com-
panies as well as internationally 

operating concerns. The aim 
of the consultancy service is to 
boost competitiveness by means 
of a strategic and organisational 
reorientation as well as enhanced 
operational performance.
STX France SA, one of the world 
leading shipyards, is located in 
Saint-Nazaire. With 2,500 people 
working in France, STX France de-
signs and builds among the world’s 
biggest cruise ships and complex 
floating modules.

 >  SURVEY ON “OPERATIONAL  
EXCELLENCE”

The Lean Maritime team is con-
ducting a survey on “Operational 
Excellence – Growth and Profit-
ability in the Maritime Industry” 
among shipyards and suppliers 
at SMM. Whoever would like to 
take part in the survey and be in-
formed of the results once they’ve 
been evaluated can find the ques-

tionnaire, in both German and 
English, on the Internet at www.
lean-maritime.de. The evaluation 
will give participants well-found-
ed insight into the “operation-
al excellence” of shipyards and 
suppliers – a benchmark against 
which they can check their own 
competitiveness.
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Fincantieri | Στο ιταλικό ναυπη-
γείο Fincantieri, στην Μαργκέ-
ρα της Ιταλίας, καθελκύστηκε 
πρόσφατα το πολυτελές κρουα-
ζιερόπλοιο Seabourn Encore, ιδι-
οκτησίας της ναυτιλιακής εται-
ρείας Seabourn που ανήκει στην 
Carnival Corp.
Το νεότευκτο πλοίο μεταφέρ-
θηκε από τη ναυπηγική δεξαμε-
νή στην προβλήτα εξοπλισμού, 
προκειμένου να διεξαχθούν οι 
τελικές εργασίες εξοπλισμού. Η 
ολική χωρητικότητα του πλοίου 
ανέρχεται σε 40.350 τόνους.

Η παράδοση του κρουαζιερό-
πλοιου Seabourn Encore, το 
οποίο μπορεί να φιλοξενήσει 600 
άτομα, προβλέπεται να πραγμα-
τοποιηθεί στα τέλη του 2016.
Το παρθενικό του ταξίδι στις θά-
λασσες του Νότου θα πραγματο-
ποιηθεί το Δεκέμβριο, ενώ περιλαμ-
βάνει τη νοτιοανατολική Ασία, την 
Αραβία και την Ινδία. Η βάπτιση 
του πλοίου θα γίνει στις 7 Ιανουαρί-
ου του 2017 στη Σιγκαπούρη.
Στη συνέχεια, το κρουαζιερό-
πλοιο θα κατευθυνθεί προς το 
Μπαλί.

Ο όμιλος Genting Group εξαγοράζει την Nordic Yards

������	��������
������������ 
Ο μαλαισιανός όμιλος Genting 
Group εξαγόρασε τα ναυπηγεία 
Nordic Yards, κάτι που, σύμφω-
να με τη γερμανική ναυπηγική 
εταιρεία, εξασφαλίζει το μέλλον 
των ναυπηγείων της στο Βίσμαρ, 
το Ρόστοκ-Βαρνεμούντε και το 
Στράλσουντ. Η σύμβαση εξα-
γοράς υπεγράφη στις αρχές του 
μήνα στο Αμβούργο. Κατόπιν 
απαιτούμενων ελέγχων από τις 
αρχές, εντός των επόμενων εβδο-
μάδων, σύμφωνα με την Nordic 
Yards, θα ολοκληρωθεί η εξαγο-
ρά, ενώ οι επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες θα μεταβιβαστούν 
στον όμιλο Genting Group.
Ο Όμιλος Genting αποτελεί ετε-
ρογενή όμιλο με δραστηριότητα 
σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ εξα-
γόρασε στις αρχές του έτους το 
σύνολο των μετοχών της Lloyd 
Werft, με έδρα το λιμάνι της Βρέ-
μης, οπότε θα διαθέτει πλέον τέσ-

σερα ναυπηγεία στη βόρεια Γερ-
μανία.
Η Nordic Yards αποτελεί πα-
ραδοσιακά μια εταιρεία που 
εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και 
την κατασκευή πλοίων υψηλής 
τεχνολογίας για χρήση στην 
Αρκτική και logistics, ενώ το νέο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντός 
της θα εστιαστεί στα κρουαζιε-
ρόπλοια, λαμβάνοντας υπόψη 
την στασιμότητα, ακόμη και τις 
πτωτικές τάσεις στους τομείς 
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
καθώς και στην ρωσική αγορά.
Η Star Cruises, η τρίτη μεγαλύτε-
ρη εταιρεία κρουαζιέρων στον κό-
σμο, όπως και η Dream Cruises, η 
Crystal Cruises και η Norwegian 
Cruise Line, ανήκουν όλες στον 
όμιλο Genting Group.
Σύμφωνα με δήλωση της Nordic 
Yards, δεν αναμένεται καμία από-
λυση εργαζομένων.

Εταιρεία κρουαζιέρας παραλαμβάνει νέα ναυαρχίδα

AIDAprima | Με καθυστέρηση ενός έτους, 
η εταιρεία κρουαζιέρων AIDA παρέλαβε 
πρόσφατα το πρώτο νεότευκτο κρουαζιε-
ρόπλοιο, το οποίο ανήκει σε μια νέα γενιά 
ενεργειακά αποδοτικών κρουαζιερόπλοι-
ων, από την ιαπωνική εταιρεία Mitsubishi 
Heavy Industries, Ltd., κατά τη διάρκεια τε-
λετής στο Ναγκασάκι. Το πλοίο ονομάζεται 
AIDAprima και είναι το ενδέκατο κρουαζιε-

ρόπλοιο της εταιρείας AIDA, η οποία εδρεύει 
στο Ρόστοκ της Γερμανίας, ενώ η επίσημη 
βάπτιση του πλοίου πραγματοποιήθηκε στις 
7 Μαΐου στο Αμβούργο, κατά τη διάρκεια 
των εορτασμών για τα 827 χρόνια του λιμα-
νιού.  
Το AIDAprima έχει μήκος 300 μέτρα, πλά-
τος 37,6 μέτρα, ενώ η χωρητικότητά του 
ανέρχεται στα 124.100 GT. Διαθέτει συ-

νολικά 1.643 καμπίνες, εκ των οποίων, 32 
σουίτες, 1.101 καμπίνες με μπαλκόνι, 198 
καμπίνες με θέα θάλασσα και 312 εσωτερικές 
καμπίνες. Το πλήρωμα του κρουαζιερόπλοι-
ου θα ξεπεράσει τα 900 άτομα.
Η αρχική ημερομηνία παράδοσης ήταν η 20ή 
Μαρτίου 2015, ωστόσο, εξαιτίας αρκετών 
προβλημάτων στο ναυπηγείο, η παράδοση 
του AIDAprima αναβλήθηκε δύο φορές.

Το AIDAprima κατασκευάστηκε στην Ιαπωνία � ����������������

Καθέλκυση του Seabourn Encore

Seabourn Encore
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Meyer Werft | Η εταιρεία The 
Walt Disney Company ανα-
κοίνωσε την πρόθεσή της να 
κατασκευάσει δύο επιπλέον 
κρουαζιερόπλοια, με στόχο την 
οικογενειακή ψυχαγωγία, δηλώ-
νοντας ότι έχει συνάψει μνημό-
νιο συμφωνίας με το ναυπηγείο 
Meyer Werft στη Γερμανία.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
η κατασκευή τους αναμένεται 
να ολοκληρωθεί αντίστοιχα το 
2021 και το 2023.
Κάθε νέο πλοίο θα έχει χωρητι-
κότητα περίπου 135.000 GT, θα 
είναι, δηλαδή, λίγο μεγαλύτερα 
από τα νεότευκτα κρουαζιερό-
πλοια της Disney Cruise Line, 
το Disney Dream και το Disney 
Fantasy, ενώ κάθε ένα από αυτά 
προβλέπεται να διαθέτει περίπου 
1.250 καμπίνες. Τα σχέδια, τα 
ονόματα και τα δρομολόγια των 
νέων κρουαζιερόπλοιων βρίσκο-
νται ακόμη υπό ανάπτυξη.
Η Disney Cruise Line ιδρύ-
θηκε το 1998, προκειμένου να 
παρέχει ένα περιβάλλον, στα 
πλαίσια της εταιρείας The Walt 
Disney Company, «όπου οι 

οικογένειες μπορούν να επανα-
συνδεθούν, οι ενήλικες μπορούν 
να χαλαρώσουν και να ξεκουρα-
στούν, ενώ τα παιδιά μπορούν 
να απολαύσουν τον κόσμο της 
φαντασίας».
Τα δύο νεότευκτα κρουαζιερό-
πλοια, το Disney Dream και το 
Disney Fantasy του 2011 και 
του 2012 αντίστοιχα, εισήγα-
γαν καινοτομίες στον κλάδο, 
όπως την νεροτσουλήθρα εν 
πλω (AquaDuck) και τα εικονι-
κά φινιστρίνια στις εσωτερικές 
καμπίνες (Magical Portholes) 
που δείχνουν εικόνες της θά-
λασσας σε πραγματικό χρόνο, 
αλλά και προβάλλουν κινούμε-
να σχέδια με χαρακτήρες του 
Disney.

NSK Shipping | Η Rolls-Royce 
δήλωσε, ότι υπέγραψε ένα συμ-
βόλαιο 6,5 εκατομμυρίων δολα-
ρίων με το ναυπηγείο Tersan της 
Τουρκίας, όσον αφορά στην πα-
ροχή ενός πακέτου πρόωσης με 
υγροποιημένο φυσικό αέριο, για 
ένα φορτηγό πλοίο, το οποίο έχει 
σχεδιαστεί από την NSK Ship 
Design για την νορβηγική πλοιο-
κτήτρια εταιρεία NSK Shipping. 
Το πλοίο πρόκειται να διανείμει 
ιχθυοτροφές για λογαριασμό του 
δανέζικου ομίλου BioMar. Το νέο 
φορτηγό πλοίο που αναμένεται να 
παραδοθεί από το ναυπηγείο το 
2017, θα είναι λίγο μεγαλύτερο 
από το αδελφό πλοίο Høydal της 
NSK Shipping, το οποίο ήταν το 
πρώτο στον κόσμο φορτηγό πλοίο 
που λειτουργούσε με υγροποιημέ-
νο φυσικό αέριο και παραδόθηκε 

από το ναυπηγείο Tersan το 2012. 
Και τα δύο πλοία έχουν σχεδιαστεί 
από την NSK Ship Design.
Το πλοίο μήκους 81,5 μέτρων θα 
έχει την δυνατότητα να μεταφέ-
ρει 2.700 τόνους ιχθυοτροφών 
σε ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύ-
σεις, κατά μήκος της νορβηγικής 
ακτογραμμής. 

Το σύστημα πρόωσης με υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο αποτε-
λείται από μια οκτακύλινδρη 
μηχανή φυσικού αερίου Bergen 
C26:33 με ονομαστική ισχύ 
2160 kW, ένα συνδυασμένο 
σύστημα πηδαλίου και προπέ-
λας Promas, μια σήραγγα-προ-
ωστήρα στην πλώρη και μια 

στην πρύμνη, και ένα σύστημα 
αυτοματισμού και δυναμικής 
τοποθέτησης της Rolls-Royce. 
Το πλοίο είναι, επίσης, εξοπλι-
σμένο με σύστημα πρόωσης 
γεννήτριας υβριδικού άξονα 
(HSG) της Rolls-Royce. Αυτό 
σημαίνει, πως η γεννήτρια θα 
παράγει, επίσης, ηλεκτρισμό 
για το πλοίο. Η HSG θα παρά-
γει ηλεκτρική ενέργεια για το 
πλοίο, ακόμη και όταν η από-
δοση του κινητήρα ποικίλλει, 
εξοικονομώντας με αυτόν τον 
τρόπο καύσιμα. Η HSG μπο-
ρεί να λειτουργήσει, επίσης, ως 
κινητήρας πρόωσης (PTI), πα-
ρέχοντας μια εναλλακτική πηγή 
ενέργειας σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει διαθεσιμότητα LNG, 
μια προϋπόθεση για την έγκρι-
ση κατηγορίας.

Σχέδιο του νέου φορτηγού πλοίου (Πηγή: NSK Ship Design)

Πακέτο πρόωσης με LNG για φορτηγό πλοίο μεταφοράς ιχθυοτροφών

Η Disney διευρύνει τον στόλο των κρουαζιερόπλοιών της

Η εταιρεία The Walt Disney 
Company θα προσθέσει δύο 
κρουαζιερόπλοια στο στόλο της

Η TSHD έχει σχεδιαστεί ειδικά για λειτουργία υπό υψηλές θερμοκρασίες 

TSHD για την περιοχή του Κόλπου

�!�"� � Το ολλανδικό ναυπη-
γείο Royal IHC υπέγραψε συμ-
βόλαιο για την κατασκευή μιας 
βυθοκόρου με συρόμενη αναρ-
ρόφηση και χοάνη (Trailing 
Suction Hopper Dredger 
- TSHD) με την National 
Marine Dredging Company 
(NMDC), η οποία εδρεύει στο 
Αμπού Ντάμπι.
Το πλοίο θα έχει χωρητικότητα 
6.000 m3 και θα αποτελέσει μέ-
ρος της στρατηγικής διεθνούς 
ανάπτυξης και επενδύσεων επί 
του στόλου της NMDC. Ο σχεδι-

ασμός έχει εκπονηθεί από κοινού, 
μεταξύ των εταιρειών IHC και 
NMDC. Σύμφωνα με το ναυπη-
γείο, αυτό το πλοίο αποτελεί μια 
λύση προσαρμοσμένη στις ανά-
γκες του πελάτη, συνδυάζοντας 
το μικρό βύθισμα και το μεγάλο 
βάθος βυθοκόρησης με τη με-
γάλη ευχέρεια ελιγμών, ενώ έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για λειτουργία 
υπό υψηλές θερμοκρασίες. Ο σχε-
διασμός περιλαμβάνει, επίσης, μια 
γέφυρα ενός παρατηρητή και ένα 
μελλοντικό πολυδεσμικό σύστη-
μα παρακολούθησης.
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Η δυνητικότητα εξοικονόμησης καυσί-
μων και η αυστηροποίηση των κανονι-
σμών εκτινάσσουν την εμπορική δραστη-
ριότητα στα ύψη
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΣΚΕΥΩΝ� �+������,�	�/��3��3������������
�������������������8���	3��,99������
�9����������/;�����������
���	$����������	����3��<�3��������	��,��������������������=�9=8�<�
=�9����������������������98��	�������3�>��8�<�$���<�	���������	��,�������
���$�����;����3,-
����	/����?�@��$��<��8����������������;�	,B�������$��9�������	9�3�	��������9��3���	$�����<���
����,�3����	��8���>����,������������/��?�+����������������9�/����<�������<���$����������������-
�������	������38�����������	��3����	���������	�����,���������/���3����<���,���������;,�������

�3������,����C(D)�E(GH)IHH?

� ον Ιανουάριο του 2012, ένας τόνος 
βαρύ μαζούτ κόστιζε στην Σιγκαπούρη 
720 USD, ενώ δεν απείχε πολύ από τη 

μέγιστη τιμή των 759 USD, στην οποία είχε 
εκτοξευτεί τον Ιούλιο του 2008. Σχεδόν κα-
νείς δεν θα μπορούσε να είχε προβλέψει τότε, 
πως τέσσερα χρόνια αργότερα το βαρύ μα-

ζούτ θα κόστιζε λιγότερο από το ένα τέταρτο 
εκείνων των τιμών.

Το μόνο καλό που προέκυψε από τις 
εξαιρετικά υψηλές τιμές των καυσίμων, με-
ταξύ 2008 και 2014, είναι, ότι η παγκόσμια 
ναυτιλία ταράχτηκε συθέμελα. Για πρώ-
τη φορά τα τελευταία χρόνια, οι ναυπηγοί 

αμφισβήτησαν ορισμένες από τις επί χρό-
νια παγιωμένες αρχές σχεδιασμού πλοίων. 
Η υπολογιστική ρευστοδυναμική (CFD) 
βρέθηκε πλέον στο επίκεντρο, εφόσον επι-
στήμονες υδροδυναμικής ανέλυσαν τη δυ-
νατότητα προσαρμογής των σχημάτων των 
κυτών, βελτίωσης της ροής προς την προπέ-

Στο δεξαμενόπλοιο Condor εγκαταστάθηκε πλυντρίδα καθαρισμού καυσαερίων, από την Dry Docks στο λιμάνι της Βρέμης� ������������"JGLOHL(P�QRT(GUH
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λα και μείωσης της αντίστασης δημιουργίας 
κυματισμών. 

Από την αγορά μετασκευών πλωτών 
μέσων επωφελήθηκαν, μεταξύ άλλων, εται-
ρείες καινοτόμου σχεδιασμού και ναυπη-
γεία. Οι γραμμές μεταφοράς εμπορευματο-
κιβωτίων, οι οποίες καλύπτουν συνήθως οι 
ίδιες τα έξοδα καυσίμων, αποτέλεσαν τους 
πρωτοπόρους σε πρωτοβουλίες, όπως, 
στην αντικατάσταση των πρωραίων βολ-
βών, προκειμένου να αυξήσουν την απο-
τελεσματικότητα σε χαμηλές ταχύτητες 
πλεύσης, εφόσον αυτές οι ταχύτητες φαί-
νεται να επικρατούν σήμερα. Αυτές ήταν, 
επίσης, ανάμεσα στις πρώτες εταιρείες που 
ζήτησαν αναλύσεις υπολογιστικής ρευστο-
δυναμικής, προκειμένου να αξιολογηθούν 
οι εξοικονομήσεις καυσίμων από την αντι-
κατάσταση των υφισταμένων προπελών με 
μεγαλύτερες, οι οποίες να περιστρέφονται 
με μικρότερη ταχύτητα, για παράδειγμα, 
όπως, και η πιθανότητα εγκατάστασης 
εξαρτημάτων κύτους για τη μείωση της 
αντίστασής του. 

Οι ιδιοκτήτες άλλων τύπων πλοίων, 
όπως πλοίων μεταφοράς αερίου, δεξαμενό-
πλοιων, ακόμη και τυπικών πλοίων μεταφο-
ράς φορτίου χύδην, ακολούθησαν σύντομα, 
αξιολογώντας επιλογές για την αύξηση της 
αποδοτικότητας των καυσίμων. Ακόμη και 
μικρές μειώσεις στην κατανάλωση καυσί-
μων άξιζαν τον κόπο, ενώ οι εξοικονομήσεις 
θα μπορούσαν δυνητικά να ανέλθουν ακόμη 
και σε εκατομμύρια δολαρίων ετησίως.
Τέσσερα χρόνια μετά, η εικόνα είναι αρκε-
τά διαφορετική. Οι περίοδοι επιστροφής 
της επένδυσης που μετρούνταν σε μήνες 
τότε, έχουν επιμηκυνθεί σε χρόνια, ενώ κά-
ποια έργα που άξιζαν τον κόπο στις παλιές, 
ακριβές τιμές των καυσίμων δεν φαίνεται να 
αποδίδουν πλέον.

Ωστόσο, πολλές εταιρείες εκμετάλ-
λευσης πλοίων έχουν αντιληφθεί πλέον 
τα οφέλη από την εγκατάσταση συσκευών 
εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ ορισμένες 
από αυτές καταστρώνουν ήδη στρατηγικές 
για την αντιμετώπιση υψηλότερων εξόδων 
καυσίμων στο μέλλον.

Ο Walter Bauer είναι διευθυντής πωλή-
σεων στην εταιρεία Becker Marine Systems, 
η οποία εδρεύει στο Αμβούργο και έχει ήδη 
πουλήσει πάνω από χίλια προϊόντα Becker 
Mewis Duct και Becker Twisted Fin έως 
σήμερα. «Έχουμε ακόμη παλιές παραγγε-
λίες, ενώ λαμβάνουμε και νέες», αναφέρει, 
«παρόλο που ο όγκος τους έχει μειωθεί 
κατά περίπου 30%».

Παρόλα αυτά, αυτό οφείλεται εν μέ-
ρει στην άθλια κατάσταση της αγοράς των 
πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην. Η Ελ-

λάδα, ειδικότερα, αποτέλεσε μια πολύ ση-
μαντική αγορά για την Becker, σύμφωνα 
με τον Bauer, ωστόσο η κατάσταση γίνεται 
ολοένα και δυσκολότερη.
Οι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, ωστόσο, 
μας δίνουν ακόμη αρκετή δουλειά. Ο Bauer 
επεσήμανε, πως τα πηδάλια, τα προϊόντα 
Becker Mewis Duct, όπως, και μια ποικιλία 
άλλων συσκευών για την εξοικονόμηση καυ-
σίμων σε νέα πλοία, είχαν μεγάλη ζήτηση. 

Όπως πρόσθεσε, το ενδιαφέρον για την 
επίτευξη μεγαλύτερης οικονομίας στην κα-
τανάλωση καυσίμων από εταιρείες εκμετάλ-
λευσης πλοίων ήταν συνεχές, ενώ μπορούν 
ακόμη και σήμερα, με τις σημερινές χαμηλές 
τιμές του πετρελαίου, να εξοικονομήσουν 
κάποια ποσά. Το σημαντικότερο απ’ όλα 
είναι, ότι οι οποιεσδήποτε μειώσεις στην κα-
τανάλωση καυσίμων οδηγούν σε ένα καλύ-
τερο προφίλ εκπομπών, το οποίο, όπως δή-
λωσε «θα γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό 
στο μέλλον». 

Η πολιτική τιμών της εταιρείας δεν έχει 
αλλάξει, ως συνέπεια της πτώσης των τιμών 
καυσίμων. Όμως, η εταιρεία έχει συνάψει 
ορισμένες συμφωνίες-πλαίσιο με ένα πλή-
θος πελατών, οι τιμές των προϊόντων στα 
οποία παραμένουν σταθερές για συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα. 

Ο Bauer ανέφερε, ότι η εταιρεία υπέ-
γραψε πρόσφατα συμβόλαιο με την εται-
ρεία Adnatco, η οποία εδρεύει στο Αμπού 

Ντάμπι, για την εγκατάσταση προϊόντων 
Becker Mewis Duct σε πάνω από 20 πλοία, 
ενώ πρόσφατα έλαβε, επίσης, αίτημα για 
την αναβάθμιση της εγκατάστασης πη-
δαλίου στο κρουαζιερόπλοιο Seven Seas 
Navigator. Η εταιρεία επικεντρώνεται, επί-
σης, στην πώληση πρωραίων πηδαλίων, τα 
οποία, μαζί με τα προϊόντα Becker Mewis 
Duct ή Becker Twisted Fin μπορούν να 
προσφέρουν επιπρόσθετη εξοικονόμηση 
καυσίμων. 

Το εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων 
ECO Explorer
Οι ναυπηγοί και οι επιστήμονες υδροδυ-
ναμικής του εργοστασίου της εταιρείας 
DNV GL στο Πότσνταμ της Γερμανίας, 
εκεί που βρισκόταν παλαιότερα η εταιρεία 
Futureship, θυγατρική της Germanischer 
Lloyd, ανέφεραν ότι η μετασκευή εξακολου-
θεί να αποτελεί ακόμη και σήμερα σημαντικό 
τμήμα της εμπορικής τους δραστηριότητας. 
Φυσικά, η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού 
των νέων κατασκευών εξακολουθεί να βρί-
σκεται στο επίκεντρο, ωστόσο τα οφέλη από 
την εγκατάσταση νέων πρωραίων βολβών 
και τη βελτιστοποίηση προπελών και μη-
χανών αποτελούν, επίσης, υπηρεσίες που 
έχουν ζήτηση.

Ο Karsten Hochkirch είναι ο επικε-
φαλής του τμήματος ρευστομηχανικής της 
DNV GL – Maritime στο Πότσνταμ, 

Η Becker Marine Systems θα εγκαταστήσει το προϊόν Becker Mewis Duct σε περισσότερα από 20 πλοία 
της εταιρείας Adnatco που εδρεύει στο Αμπού Ντάμπι 

>
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ενώ ο Carsten Hahn είναι ανώτερος μηχα-
νικός έργων των σειρών ECO της DNV 
GL. Εξήγησαν το σκεπτικό που κρύβεται 
πίσω από το νέο εργαλείο ECO Explorer, 
το οποίο αποτελεί προϊόν της πρώτης φά-
σης της καλά εδραιωμένης υπηρεσίας ECO 
Retrofit. Το ECO Explorer έχει σχεδιαστεί 
ως εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων.

Το σχετικά απλό υπολογιστικό φύλλο 
Excel είναι αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά 
λεπτομερούς ανάλυσης CFD, όσον αφορά 
στα πλοία, χάρη στην οποία αναλύεται μια 
τεράστια ποικιλία διαφορετικών παραμέ-
τρων για μια σειρά επιχειρησιακών προφίλ 
πλοίων. Αυτή η ανάλυση παρέχει στους 
πελάτες -συνήθως του τομέα μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων, ωστόσο όχι μόνο 
από αυτόν- ένα εύρος δυνητικών οφελών 
αποδοτικότητας, τα οποία θα μπορούσαν 
να υιοθετηθούν, ανάλογα με τα πιθανά 
μελλοντικά επιχειρησιακά προφίλ.

Σύμφωνα με τον Hahn, «αυτό επιτρέ-
πει στους πελάτες μας να βλέπουν, μέσα σε 
μερικά μόνο δευτερόλεπτα, τα αποτελέσμα-
τα της βελτιστοποίησης ενός συγκεκριμέ-
νου επιχειρησιακό προφίλ και τη βέλτιστη 
διαμόρφωση για τη μελλοντική επίτευξή 
τους». 

Ο Hochkirch ανέφερε, ότι ένα πλήθος 
ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών, 
ανεξάρτητων ιδιοκτητών δεξαμενόπλοιων από 
όλον τον κόσμο και άλλων φορέων, συμμετεί-
χαν στην πρώτη φάση του ECO Explorer, 
στην οποία διεξήχθη η ανάλυση CFD, προκει-
μένου να παρασχεθεί στον πελάτη. Ωστόσο, 
καθυστερούν τη μετάβαση στη δεύτερη φάση, 
δηλαδή στην εφαρμογή συγκεκριμένων με-
τασκευών, μέχρι να καταστεί πιο ξεκάθαρη η 
μελλοντική τιμή των καυσίμων. 

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τους ειδι-
κούς της DNV GL, το νέο προϊόν επιτρέπει 
στους διαχειριστές πλοίων να δουν τι μπορεί 
να επιτευχθεί. Ακόμη και αν δεν είναι ακόμη 
έτοιμοι να προχωρήσουν κάποιο συγκεκρι-
μένο έργο, μπορούν να δουν από τώρα την 
πιθανή επίδραση μιας συγκεκριμένης πορεί-
ας ή δράσης.

Λιγότερα έργα στον ορίζοντα
Ο Jan de Kat είναι διευθυντής ενεργεια-
κής απόδοσης και αποδοτικότητας σκα-
φών, επιχειρησιακής και περιβαλλοντικής 
αποδοτικότητας της ABS. Όπως ανέφερε, 
ένας αριθμός μετασκευών εξοικονόμησης 
ενέργειας ολοκληρώθηκε πέρυσι, ωστόσο 
παραδέχθηκε, ότι οι χαμηλές τιμές του πε-
τρελαίου είχαν επίπτωση στον κλάδο των 
μετασκευών και πως ο αριθμός των έργων 
που θα αναληφθούν εφέτος θα είναι πιθανό-
τατα μειωμένος. 
«Παρόλα αυτά, η ζήτηση δεν έχει υποχω-
ρήσει τελείως», συμπλήρωσε. «Η βελτίω-
ση της ενεργειακής απόδοσης εξακολουθεί 
να προκαλεί το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών 
που πληρώνουν καύσιμα, εφόσον μπορεί να 
υποστηρίξει το συμφέρον τους, σε μια πε-
ρίοδο, όπου τα κέρδη σε ορισμένους τομείς 
εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση. 
Στα εξαιρετικά χαμηλά, ακόμη και αρνητικά 
λειτουργικά περιθώρια κέρδους στους κλά-
δους των πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην 
και δεξαμενόπλοιων, μια εύλογη μείωση των 
λειτουργικών εξόδων μπορεί να συνεισφέρει 
σημαντικά.»

Οι ιδιοκτήτες σε αυτούς τους τομείς 
αναζητούν μάλλον γρήγορα κέρδη σε σύ-
ντομες περιόδους επιστροφής των επεν-
δύσεών τους, παρά εξαιρετικά ακριβές 

επενδύσεις μετασκευών. Όπως ανέφερε, 
υπάρχει ενεργό ενδιαφέρον για την παρα-
κολούθηση της απόδοσης των σκαφών, τη 
διαχείριση κατάστασης της προπέλας του 
κύτους και της κύριας μηχανής, για αντιρ-
ρυπαντικές επιστρώσεις, όπως, και τη μελ-
λοντική συμμόρφωση με τους κανονισμούς 
παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευ-
σης (MRV) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μετατροπές διπλού καυσίμου αποτε-
λούν άλλον έναν τομέα στον οποίο επικεντρώ-
νεται η αγορά των Η.Π.Α. Εφόσον οι κανονι-
σμοί για τις εκπομπές συνεχίζουν να γίνονται 
ολοένα και πιο αυστηροί, η χρήση του υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως καυ-
σίμου αποτελεί έναν τρόπο συμμόρφωσης με 
τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, σύμφω-
να με τον de Kat. «Η ABS παρέχει υπηρεσί-
ες ταξινόμησης για τη μετατροπή σε καύσιμο 
LNG δύο σκαφών RoRo, κατηγορίας ORCA, 
για την TOTE, όπως, και μια παρόμοια με-
τατροπή δύο επιβατικών πλοίων, κατηγορίας 
Spirit, για την BC Ferries».

Σημαντικές αγορές
Πράγματι, οι εταιρίες του τομέα της κρου-
αζιέρας και των οχηματαγωγών αποτελούν 
μια πολύτιμη αγορά-στόχο για τις επιχει-
ρήσεις μετασκευής. Πολλές εταιρείες βρί-
σκονται αντιμέτωπες με τις σχετικά υψηλές 
τιμές καυσίμων για τις περιοχές ελέγχου 
εκπομπών, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για 
τη συμμόρφωση αυτών των εκπομπών με 
τους νέους κανονισμούς. Ο Teemu Pajala 
είναι ο επικεφαλής πωλήσεων υπηρεσιών 
του τομέα κρουαζιέρας και οχηματαγωγών 
στο τμήμα ναυτιλιακών υπηρεσιών της εται-
ρείας ABB Oy στη Φινλανδία. Όπως δήλω-
σε, οι πρόσφατες ραγδαίες εξελίξεις στα 

Το ναυπηγείο επισκευής και μετατροπής Gibdock, με έδρα στο Γιβραλτάρ, βλέπει εφέτος την επιστροφή πολλών περσινών πελατών
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The Future is Clear
ME-GI dual fuel done right

MAN B&W MC/MC-C Engines   MAN B&W ME/ME-C/ME-B Engines   MAN B&W ME-GI/ME-C-GI/ME-B-GI Engines

The new ME-GI generation of MAN B&W two-stroke dual fuel ‘gas injection’ engines are characterised by 
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συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου αρχίζουν 
να καταστούν ολοένα και γρηγορότερα τα 
υφιστάμενα συστήματα απαρχαιωμένα, 
ωστόσο υπάρχουν προκλήσεις. Οι πελάτες 
επιθυμούν συχνά τη σταδιακή αντικατάστα-
ση εξαρτημάτων, όμως ο συνδυασμός των 
νέων και των παλιών εξαρτημάτων για τη 
δημιουργία μιας ισχυρής διεπαφής μεταξύ 
τους είναι συχνά πολύπλοκη. Η αναζήτη-
ση σφαλμάτων ενέχει, επίσης, προκλήσεις, 
αφού τα υφιστάμενα εξαρτήματα αποδει-
κνύονται συχνά οι «αδύναμοι κρίκοι».

Παρόλα αυτά, εφόσον η εξέλιξη της τε-
χνολογίας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας είναι ραγδαία, υπάρχουν σημαντικά 
οφέλη, τα οποία θα μπορούσαν να επιτευ-
χθούν. Σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας 
ABB, η τελευταία σειρά Azipod D, από 1,6 
MW έως 7 MW, παρέχει εξοικονόμηση καυ-
σίμων έως και 25%, σε σύγκριση με παλαι-
ότερα μοντέλα, χάρη στο νέο υβριδικό σύ-
στημα ψύξης, το οποίο φαίνεται να κάνει τη 
μεγάλη διαφορά. Για την ABB, και ο τομέ-
ας της κρουαζιέρας αλλά και ο υπεράκτιος 
αποτελούν σημαντικές αγορές, παρόλο που 
ορισμένες εταιρείες διαχείρισης υπεράκτιων 
διαδρομών δεν ξοδεύουν προς το παρόν τί-
ποτα, πέρα από τα απολύτως απαραίτητα. 

Συστήματα επεξεργασίας υδάτων 
πλυντρίδων καθαρισμού και ερματικού 
ύδατος
Στο μεταξύ, η συμμόρφωση με τους κανο-
νισμούς δημιουργεί, επίσης, δουλειά στον 
κλάδο της μετασκευής. Ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Gibdock, Richard Beards, 
αποκάλυψε πρόσφατα τη συμφωνία με 
την εταιρεία διαχείρισης πλοίων Norbulk 
Shipping, για τον καθαρισμό των καυσα-
ερίων σε πλυντρίδα πέντε πλοίων, ισχυρι-
ζόμενος ότι το εργοστάσιο του Γιβραλτάρ 
«ήταν το πρώτο ναυπηγείο στην περιοχή, 
στο οποίο ανατέθηκε ένα σημαντικό έργο 
καθαρισμού καυσαερίων σε πλυντρίδα». 
Αυτή η συμφωνία, ανέφερε, θα ανοίξει ένα 
νέο κεφάλαιο στην αγορά, όσον αφορά στις 
επιλογές εργασιών για την εγκατάσταση 
πλυντρίδων καθαρισμού καυσαερίων. Οι 
εγκαταστάσεις πλυντρίδων πραγματοποι-
ούνται, ενόσω τα πέντε πλοία της Vroon 
υποβάλλονται σε ειδικές έρευνες. 

Στα πλοία τοποθετείται το σύστη-
μα PureSOx της εταιρείας Alfa Laval, το 
οποίο, σύμφωνα με ισχυρισμούς του σου-
ηδικού κατασκευαστή, απομακρύνει πάνω 
από 98% των εκπομπών SOx από τα καυ-
σαέρια και πάνω από 80% των σωματιδίων. 
Στο τρίτο από τα πέντε πλοία, στο δεξα-
μενόπλοιο Great Eastern, νεκρού βάρους 
37.500 τόνων, χρησιμοποιήθηκαν, κατά 

τις εργασίες εγκατάστασης, 90 τόνοι νέου 
χάλυβα, σχεδόν 12,4 km ηλεκτρικών καλω-
διώσεων και πάνω από 1 km εποξειδικών 
σωλήνων με ενίσχυση γυαλιού. 

Το ίδιο σύστημα εγκαταστάθηκε από 
τη γερμανική εταιρεία Dry Docks GmbH 
& Co KHG, με έδρα το λιμάνι της Βρέμης, 
στα δεξαμενόπλοια Condor και Corsar. 
Τα σκάφη των 1.025 TEU ανήκουν στην 
Buss Shipping με έδρα το Αμβούργο, ναυ-
τιλιακής εταιρείας του παγκόσμιου ομίλου 
παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών logistics, 
Buss, που λειτουργεί αποκλειστικά σε περι-
οχές ελέγχου των εκπομπών (ECAs). Στα 
πλοία Condor και Corsar εγκαταστάθηκε 
το υβριδικό σύστημα PureSOx, με πολλα-
πλές εισόδους στο καθένα, συνδέοντας την 
κύρια μηχανή και δύο βοηθητικές μηχανές 
σε μια πλυντρίδα σχήματος U. Σε αντίθεση 
με παλαιότερα συστήματα με πολλαπλές ει-
σόδους, οι είσοδοι καταλήγουν τώρα σε ένα 
μοναδικό τμήμα της πλυντηρίδας δέσμης, 
μια εξέλιξη στην κατασκευή, η οποία θα 
κάνει την πλυντρίδα ακόμη πιο συμπαγή, 
σύμφωνα με την Alfa Laval. 

Στα βόρεια, η κατασκευάστρια εταιρεία 
συστημάτων καθαρισμού ερματικού ύδατος 
(BWTS) Optimarin, μόλις υπέγραψε μια 
συμφωνία για τον στόλο της πλοιοκτήτρι-
ας και εταιρίας διαχείρισης Carisbrooke, 
όσον αφορά στο Optimarin Ballast System 
(OBS). Η συμφωνία έχει τη δυνατότητα 
να συμπεριλάβει τη μετασκευή συστήμα-
τος επεξεργασίας υδάτων σε ολόκληρο το 
στόλο των 46 πλοίων μεταφοράς φορτίου 
χύδην και πολλαπλών χρήσεων, σύμφωνα 
με τον ΔΣ της Optimarin, Tore Andersen. 
Η Optimarin αποτελεί ήδη τον ηγέτη του 

κλάδου, με περισσότερες από 60 μετασκευ-
ές στο ενεργητικό της και στενούς δεσμούς 
με τις παγκόσμιες ναυπηγικές εταιρείες 
Goltens και Zeppelin, κάτι που της παρέχει 
τη δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωμένες 
λύσεις. 

Ο Andersen είχε μόλις επιστρέψει από 
τη Σιγκαπούρη, όπου έλαβε μια ευρεία γκά-
μα αιτημάτων για συστήματα επεξεργασίας 
Optimarin. Η Optimarin υπέγραψε πρό-
σφατα ένα σημαντικό αριθμό συμφωνιών 
μετασκευής. Αυτές περιλαμβάνουν την 
εγκατάσταση του συστήματος στο πολ-
λαπλών χρήσεων πλοίο-στρατώνα Edda 
Fides, ενός σκάφους DP3 600 ατόμων της 
εταιρείας Østensjø Rederi, στο οποίο δι-
εξάγονται αυτή τη στιγμή ναυπηγικές ερ-
γασίες στο Γκάλβεστον του Τέξας και οι 
οποίες αναμένονται να ολοκληρωθούν στα 
τέλη Μαρτίου.  
Στο μεταξύ, η νορβηγική εταιρεία σύναψε 
πρόσφατα συμβόλαιο με την τουρκική εται-
ρεία εκμετάλλευσης χημικών δεξαμενόπλοι-
ων Atlantis Tankers και, ειδικότερα, με το 
τμήμα διαχείρισής της Armona Denizcilik, 
για τη μετασκευή οκτώ υφισταμένων πλοί-
ων και δύο νέων. Οι εγκαταστάσεις στις νέες 
κατασκευές Atlantis Augusta και Atlantis 
Alicante θα πραγματοποιηθούν εφέτος, 
ενώ στα υφιστάμενα πλοία -μεταφορικά χη-
μικών IMO II, νεκρού βάρους από 3.450 
έως 6.420 τόνων- θα πραγματοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια μελλοντικών προσδέσεων. 
Σύμφωνα με τον Andersen, η έγκριση για 
τη χρήση συστημάτων Optimarin σε εκρή-
ξιμες ατμόσφαιρες, η λεγόμενη έγκριση EX, 
έπαιξε σημαντικό ρόλο για την επίτευξη της 
συμφωνίας. 

Το BWTS της Optimarin επιλέχθηκε για εννέα πλοία AHTS του ομίλου Sinopacific Shipbuilding
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Νέο πρότυπο σχεδιασμού και κατασκευής 
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��MMG ασχολήθηκε με το ζήτημα της 
εφαρμοσιμότητας και ανέπτυξε το δικό 
της πρότυπο για έλικες πλοίων, σύμ-

φωνα με πρότυπα σχεδιασμού και γεωμετρι-
κής ποιότητας. Το σχέδιο «5D Propulsion» 
της MMG συνδυάζει πέντε διαφορετικές 
μεθόδους σχεδιασμού, κατασκευής και παρα-
γωγής ελίκων. Αυτές είναι: 

MDC – Multi-Data Design Con-
cept/Έννοια Σχεδιασμού Πολλαπλών 
Δεδομένων 
Η έννοια σχεδιασμού πολλαπλών δεδομέ-
νων παρέχει την επιλογή να βασιστούν όλοι 
οι σχετικοί υπολογισμοί σε μια ευρεία βάση 
δεδομένων, η οποία αντιστοιχεί σε πιο έγκυ-
ρες πραγματικές λειτουργίες πλοίων, από ένα 
αρχικό στάδιο και έπειτα. Σε αντίθεση με τη 
συμβατική μέθοδο, όπου η έλικα βρίσκεται 
εγκατεστημένη μόνο σε ένα συγκεκριμένο 
σημείο, η MDC επιτρέπει εξαιρετικά λεπτο-
μερείς σχεδιασμούς, ανάλογα με τη διαθέ-
σιμη βάση δεδομένων. Οι επιλογές κυμαί-
νονται από τη βελτιστοποίηση των μητρών 
ως συμπυκνωμένες περιγραφές του λειτουρ-
γικού προφίλ ενός πλοίου, όσον αφορά στις 
ταχύτητες του σκάφους και τα βυθίσματα, 
μέχρι υψηλής ανάλυσης περιγραφές των 
λειτουργιών του πλοίου, υπό τη μορφή κα-
τανομών συχνοτήτων. Ο σχεδιασμός έλικας 
που προκύπτει εγγυάται βελτιωμένη αποτε-
λεσματικότητα, σύμφωνα με το λειτουργικό 
προφίλ του πλοίου. 

NPS – Numerical Propulsion Simula-
tion/Αριθμητική Προσομοίωση Πρόωσης 
Προκειμένου να προσδιορισθεί έγκυρα η 
συνολική απόδοση μιας έλικας, θα πρέπει να 
προσδιορισθούν οι δυνάμεις αλληλεπίδρασης 
μεταξύ έλικας και κύτους. Στην πραγματικό-
τητα, προκύπτουν τόσο απώλειες (π.χ. αναρ-
ρόφηση της έλικας στην πρύμνη του πλοίου) 
όσο και βελτιώσεις στην απόδοση (π.χ. αντί-
στριψη της ροής της έλικας από το πηδάλιο). 
Συνήθως διενεργούνται πρότυπες δοκιμές, 
προκειμένου να διαπιστωθούν οι δυνάμεις 

αλληλεπίδρασης μεταξύ έλικας-κύτους. Η 
περαιτέρω εξέλιξη της αριθμητικής μεθόδου 
προσομοίωσης ροής επιτρέπει, πλέον, την 
προσομοίωση τέτοιων πρότυπων δοκιμών με 
υπολογιστές υψηλής απόδοσης τελευταίας 
τεχνολογίας, σε αποδεκτούς χρόνους υπολο-
γισμού. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η φάση 
σχεδιασμού, η MMG παρουσίασε αυτή την 
τεχνική προσομοίωσης τόσο για νεότευκτα 
πλοία όσο και για έργα ανασχεδιασμού, με 
σκοπό να διευκολυνθεί η καθημερινή εργα-
σία σχεδιασμού. Χάρη στην NPS μπορούν να 
εξεταστούν και να συγκριθούν διάφορες πα-
ραλλαγές ελίκων, υπό συνθήκες πρότυπων 
δοκιμών, κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδια-
σμού, επιτρέποντας στους φορείς ανάπτυξης 
τον προσδιορισμό της διαμόρφωσης με τη 
μέγιστη συνολική αποδοτικότητα. 

OPM – Optical Precision Measurement/
Μέτρηση Οπτικής Ακριβείας 
Προκειμένου η υψηλότερη ακρίβεια στο 
σχεδιασμό ελίκων να μετατραπεί σε υψηλό-
τερη ποιότητα κατασκευής, η MMG ανέ-
πτυξε τη μέθοδο οπτικής μέτρησης για την 
παρακολούθηση της ποιότητας. Η επιφά-
νεια της έλικας σαρώνεται με ακρίβεια έως 
και 1/100mm, χρησιμοποιώντας προβολή 
κροσσών συμβολής και, στη συνέχεια, είναι 
διαθέσιμη ως επιφανειακό μοντέλο 3D για 
στοχευμένη/πραγματική σύγκριση με τη 
γεωμετρία σχεδιασμού. Η συνεπής χρήση 
OPM για έλικες σε φυσικό μέγεθος και σε 
μέγεθος κλίμακας διασφαλίζει τη συνολική 
ποιότητα σχεδιασμού. 

NCP – Numerically Controlled Process-
ing/Επεξεργασία Ψηφιακού Ελέγχου 
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι διεργασί-
ες παραγωγής και να ελαχιστοποιηθούν οι 
απώλειες ακριβείας στα στάδια σχεδιασμού, 
κατασκευής και παραγωγής, χρησιμοποιού-
νται εξατομικευμένες εφαρμογές CAD για τη 
δημιουργία των γεωμετριών ελίκων. Αυτές οι 
εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

ολόκληρη την εταιρεία, χωρίς να απαιτούνται 
μετατροπές, οι οποίες, σε συνδυασμό με την 
επεξεργασία αυτών των γεωμετριών στις 
προαναφερθείσες εφαρμογές CAM, ελαχι-
στοποιούν τις απώλειες ακριβείας, κατά μή-
κος ολόκληρης της αλυσίδας ανάπτυξης, από 
την υδροδυναμική ανάλυση μέχρι και την 
μεταλλοτεχνία, τόσο για τελικά προϊόντα σε 
φυσικό μέγεθος όσο και για έλικες σε κλίμα-
κα μοντέλου. 

VCT – Virtual Contact Test/Δοκιμή 
Εικονικής Επαφής 
Ως λογικό συμπλήρωμα στην οπτική μέτρη-
ση των εξωτερικών επιφανειών των ελίκων, 
η MMG ανέπτυξε μια νέα μέθοδο για τη 
μέτρηση και την ανάλυση της επιφανειακής 
εφαρμογής, μεταξύ του άξονα και της οπής 
πλήμνης της έλικας. Μέχρι σήμερα, αυτή η 
επαφή ελεγχόταν, συνήθως, με χρήση μιας 
δοκιμής «Blue Bedding», όπου η αναλογία 
της επιφανειακής επαφής μεταξύ άξονα και 
οπής πλήμνης της έλικας ποσοτικοποιείται 
σε ποσοστό, χρησιμοποιώντας μια έγχρωμη 
εκτύπωση. Η μέθοδος οπτικής μέτρησης 
που χρησιμοποιείται στην VCT, ωστόσο, 
παρέχει άμεσα ένα μοντέλο ψηφιακής επι-
φάνειας και των δύο επιφανειών επαφής, ενώ 
ποσοτικοποιείται αριθμητικά η αναλογία της 
επιφανειακής επαφής. Η μέθοδος επιτρέπει 
τη διεξαγωγή της τελικής επεξεργασίας της 
οπής πλήμνης στην MMG, ενώ απλοποιεί τη 
συναρμολόγηση της έλικας στο ναυπηγείο. 
Έτσι, η VCT αποτελεί προϋπόθεση για την 
επιτυχή μετασκευή ελίκων. 

Ο συνδυασμός και των πέντε μεθόδων 
αποτελεί το νέο πρότυπο κατασκευής που 
διασφαλίζει, επίσης, τη συμμόρφωση με τις 
προδιαγραφές σχεδιασμού ελίκων στο τελικό 
προϊόν. Οι διαφορές μεταξύ των προβλέψεων 
απόδοσης που βασίζονται σε υδροδυναμι-
κούς υπολογισμούς ή δοκιμές μοντέλων και 
της κατανάλωσης καυσίμου σε πραγματικές 
συνθήκες λειτουργίας μπορούν, έτσι, να ελα-
χιστοποιηθούν. Οι προβλέψεις καθίστανται 
εγκυρότερες. 
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Η Σύμβαση διαχείρισης του θαλάσσιου 
έρματος
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� φού για δεκαετίες δεν στάθηκε δυνατή η θέσπιση διεθνώς 
δεσμευτικών κανονισμών για το θαλάσσιο νερό έρματος, στα 
πλαίσια της Διάσκεψης του ΙΜΟ το 2004 κυρώθηκε η Σύμ-

βαση για τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος. Σε αυτήν ορίζεται 
πως όταν η σύμβαση τεθεί σε ισχύ, θα πρέπει να σταματήσει η έως 
τώρα συνήθης πρακτική της ανεξέλεγκτης ανταλλαγής θαλασσί-
ων υδάτων κατά τη λήψη και την απόρριψη του θαλάσσιου νερού 
έρματος. Πλέον, το νερό έρματος των πλοίων χωρητικότητας άνω 

των 400 gt πρέπει, πριν την αποβολή του στο θαλάσσιο περιβάλ-
λον, να υποβάλλεται μέσω ειδικών συστημάτων σε επεξεργασία 
κατά τρόπο που να διασφαλίζει την επίτευξη των απαιτήσεων του 
οριζόμενου στη σύμβαση προτύπου διαχείρισης θαλάσσιου έρματος 
(πρότυπο D2), δηλαδή να περιέχει, σε συνάρτηση με το μέγεθός 
τους, έως δέκα βιώσιμους οργανισμούς ανά κυβικό μέτρο ή κυβικό 
χιλιοστόλιτρο. Για την επεξεργασία του θαλάσσιου έρματος εξετά-
ζεται καταρχήν η εφαρμογή μεθόδων μηχανικής, φυσικής, χημικής 

Στις χώρες που έως τώρα έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση διαχείρισης του θαλάσσιου 
έρματος αναλογεί το 34,82% του παγκόσμιου τονάζ, ενώ υπολείπεται ακόμα 0,18% για να 
τεθεί η σύμβαση σε ισχύ 
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και βιολογικής επεξεργασίας, οι οποίες εφαρμοζόμενες μεμονωμένα ή 
συνδυαστικά στόχο έχουν να διασφαλίσουν την αφαίρεση, την εξου-
δετέρωση ή την αποτροπή της λήψης ή της μεταφοράς επιβλαβών 
οργανισμών στο νερό ή στα ιζήματα. Περίπου 60 συστήματα διαχείρι-
σης θαλάσσιου έρματος έχουν ήδη λάβει έγκριση τύπου κατά το πρό-
τυπο D2 της Σύμβασης του IMO. Μόνο για μία μεταβατική περίοδο, 
η Σύμβαση επιτρέπει υπό ορισμένες προϋποθέσεις την ανταλλαγή θα-
λάσσιου έρματος (πρότυπο D1). Επιπροσθέτως, κάθε πλοίο πρέπει να 
διαθέτει ένα σχέδιο επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος και ένα διεθνές 
πιστοποιητικό για την επεξεργασία θαλάσσιου έρματος, καθώς και να 
τηρεί ένα ημερολόγιο επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος. Σε αντίθεση 
με τη Σύμβαση SOLAS (International Convention for the Safety 
of Life at Sea) ή τη Σύμβαση MARPOL για την προστασία του θα-
λάσσιου περιβάλλοντος, η συγκεκριμένη Σύμβαση δεν περιλαμβά-
νει καμία ρήτρα εξαίρεσης για τα παλαιότερα πλοία, γνωστή και ως 
«Grandfathering». Σύμφωνα με διαφορετικές εκτιμήσεις, η Σύμβα-
ση διαχείρισης του θαλάσσιου έρματος αφορά περίπου σε 30.000 έως 
60.000 πλοία παγκοσμίως.

Θέση σε ισχύ
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 18, η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ μόνο 
μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών από την υποβολή στον IMO της 
πράξης επικύρωσής της από τουλάχιστον 30 κράτη, οι εμπορικοί στό-
λοι των οποίων ανέρχονται συνολικά τουλάχιστον στο 35% της πα-
γκόσμιας μικτής χωρητικότητας. Η προσδοκία πως αυτό θα μπορού-
σε να επιτευχθεί γρήγορα, μάλλον διαψεύστηκε έως τώρα. Ο λόγος 
είναι ότι, παρότι έως το τέλος Μαρτίου 2016 είχαν ήδη επικυρώσει τη 
Σύμβαση 48 κράτη – αριθμός σημαντικά μεγαλύτερος από τα 30 που 
προβλεπόταν – δεν είναι ακόμα σαφές, πότε θα τεθεί σε ισχύ. Μετά 
από έναν προσωρινό μεν, ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΜΟ 
καθόλα έγκυρο, ως προς τα αποτελέσματά του, έλεγχο του τονάζ, η 
μικτή χωρητικότητα των εμπορικών στόλων των χωρών που επικύρω-
σαν τη Σύμβαση δεν υπερβαίνει έως τώρα το 34,82 τοις εκατό του πα-
γκόσμιου τονάζ. Συνεπώς υπολείπεται τουλάχιστον 0,18 τοις εκατό.

Ο Κιτάκ Λιμ, γενικός γραμματέας του IMO, ανέφερε σχετικά: 
«Οι τελευταίες επικυρώσεις έφεραν πολύ κοντά τη θέση της σύμβα-
σης διαχείρισης του θαλάσσιου έρματος σε ισχύ. Ενώ δεν μπορούμε 
να προβλέψουμε πότε αυτό θα συμβεί, απευθύνω παράκληση προς τις 
χώρες που δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση να το κάνουν το συντο-
μότερο δυνατό, ώστε να μπορούμε να ορίσουμε αξιόπιστα μία ημερο-
μηνία για τη θέση της Σύμβασης σε ισχύ». 

Επίσης, ο ΙΜΟ συνιστά στους πλοιοκτήτες να προβούν στην 
εγκατάσταση των απαραίτητων συστημάτων και στην υλοποίηση 
των απαιτούμενων λειτουργικών διαδικασιών σύμφωνα με τους κα-
νονισμούς του ΙΜΟ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία και 
αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης, αμέσως μόλις αυτή τεθεί 
σε ισχύ. 
Ενώ για μεγάλο διάστημα ως έτος θέσης της Σύμβασης σε ισχύ θε-
ωρούταν το 2016, πλέον και ο ίδιος ο IMO θεωρεί το 2017 ως πιο 
πιθανό. Ο ΙΜΟ δεν παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το ποιες 
χώρες έχουν ήδη κινήσει τη διαδικασία επικύρωσης, αφού αυτό δεν 
ανήκει στις αρμοδιότητές του.

Ειδικός κανονισμός των ΗΠΑ
Ανεξάρτητα από τη Σύμβαση Θαλάσσιου Έρματος του IMO, στις 
ΗΠΑ προβλέπονται μεν ήδη από το 2012 για τα εθνικά χωρικά ύδατα, 
με το «Vessel General Permit» (VGP) σύμφωνα με το Clean Water 
Act (CWA), οι ίδιες τιμές ορίων, όμως καθορίζονται διαφορετικές 
μέθοδοι δοκιμών και εξακρίβωσης, καθώς και μια πιστοποίηση των 
συστημάτων από την ακτοφυλακή των ΗΠΑ (US Coast Guard/ >

Just Add Water 

With the GEA BallastMaster, it is very simple 

to ensure that there is only water in your 

ballast tanks – with no harmful organisms 

such as plankton, bacteria or viruses. Every-

thing beneath the waves is under control,

so you don’t have to worry about it.

This reliable and future-proof system com-

bines pre-fi ltration and UV-C. It does not need 

any chemical substances or generate any 

hazardous by-products. It uses a low pressure 

UV treatment, which is energy-effi  cient and 

requires no cooling.

Your benefi ts:

• Chemical free operation, no by-products,

no hassle, no waste disposal

• Constant high disinfection rate

• Filtration + UV in a single unit

• Small footprint, simple installation

• For new buildings and retrofi t applications

G
EA

-M
A

-0
1-

00
3

The economically and  
ecologically sound solution



USCG). Σε αντίθεση με τη Σύμβαση του ΙΜΟ, ο Κανονισμός των 
ΗΠΑ αναφέρεται στο μέγιστο αριθμό ζώντων και όχι βιώσιμων ορ-
γανισμών. Επιπροσθέτως, τα συστήματα οφείλουν να αποδίδουν τα 
ίδια αποτελέσματα ανεξάρτητα από τις διαφορές στη θερμοκρασία 
και την ποιότητα των υδάτων. Οι κανονισμοί της USCG ισχύουν 
για όλα τα νέα πλοία με τοποθέτηση τροπίδας από την 1η Δεκεμ-
βρίου 2013. Υπάρχοντα πλοία με τοποθέτηση τροπίδας πριν την 1η 
Δεκεμβρίου 2013 και μία χωρητικότητα έρματος μεταξύ 1.500 και 
5.000 κυβικών μέτρων οφείλουν να συμμορφώνονται με τους αμερι-
κανικούς κανόνες μετά τον πρώτο προγραμματισμένο δεξαμενισμό 
ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2014. Για υπάρχοντα πλοία με μία χωρη-
τικότητα έρματος μικρότερη των 1.500 κυβικών μέτρων καθώς και 
άνω των 5.000 κυβικών μέτρων, αυτό ισχύει με τον πρώτο δεξαμενι-
σμό που θα πραγματοποιηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος 
έτους. Συστήματα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος που διαθέτουν 
ήδη έγκριση κατά τα πρότυπα IMO, δεν πληρούν αυτομάτως τις 
προϋποθέσεις έγκρισης κατά το πρότυπο USCG.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, έως 
το τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους δεν είχε ακόμα πιστοποιηθεί 
κανένα σύστημα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος κατά το αμερικα-
νικό πρότυπο. Ο λόγος είναι, ότι δεν υπάρχει η διαθέσιμη τεχνολογία. 
Έτσι, στα μέσα του προηγούμενου έτους, η USCG δεν έκανε δεκτή 
τη μέθοδο most probable number (MPN) για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων επεξεργασίας θαλάσσιου  
νερού έρματος μέσω UV, η οποία υποβλήθηκε ανεξάρτητα από τέσ-
σερις διαφορετικούς κατασκευαστές συστημάτων διαχείρισης θαλάσ-
σιου έρματος. Η απόφαση αυτή αιτιολογήθηκε από την USCG με το 
σκεπτικό, πως η μέθοδος MPN εξετάζει την ικανότητα βιωσιμότη-
τας και αποίκισης οργανισμών μετά την επεξεργασία, ενώ σύμφωνα 
με το πρότυπο USCG πρέπει να αποδεικνύεται, εάν οι οργανισμοί 
είναι ζωντανοί ή νεκροί. Με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογί-
ας αυτό είναι εφικτό αξιόπιστα και με έναν υψηλό βαθμό ακριβεί-
ας. Βέβαια, το 50% περίπου των εγκρίσεων τύπου σύμφωνα με τη  
Σύμβαση IMO βασίζεται στο σύστημα UV, το οποίο σύμφωνα με την 
άποψη του νηογνώμονα DNV GL συνιστά την πλέον σημαντική και 
αξιόπιστη μέθοδο. Ο DNV GL θεωρεί, πως το καλοκαίρι του 2016  
θα καταστούν διαθέσιμες οι πρώτες εγκρίσεις τύπου κατά το πρό-
τυπο USCG, στις οποίες, ωστόσο, δεν περιλαμβάνεται η χρήση του  
συστήματος UV.

Λόγω των καθυστερήσεων στη διαδικασία της πιστοποίησης, η 
USCG αποδέχθηκε την παράταση της προθεσμίας στα πλαίσια του 
προγραμματιζόμενου δεξαμενισμού έως το τέλος του έτους, εφόσον 
υποβληθεί σχετικό αίτημα. Αυτό έχει ήδη συμβεί για περισσότερα 
από 2.000 πλοία. Επίσης, η USCG εκδίδει από το 2013 ένα προσω-
ρινό πιστοποιητικό εναλλακτικού συστήματος διαχείρισης (AMS/
alternate management system) που ισχύει έως και πέντε έτη, εάν το 
σύστημα διαθέτει έγκριση από τρίτο κράτος και έχει εγκατασταθεί 
πριν τις προαναφερθείσες προθεσμίες. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν ανοιχτά ερωτήματα, καθότι η ναυτιλία 
είναι μία παγκόσμια επιχειρηματική δραστηριότητα που απαιτεί σα-
φείς, αξιόπιστους και ενιαίους διεθνείς κανονισμούς. Εάν η Σύμβα-
ση του ΙΜΟ τεθεί σε ισχύ πριν υπάρξουν συστήματα πιστοποιημένα 
κατά το πρότυπο USCG, οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι εταιρείες 
ναυλώσεων που δραστηριοποιούνται διεθνώς θα βρεθούν ενώπιον 
ενός προβλήματος χωρίς λύση. Όμως ακόμα και τώρα επικρατεί 
μεγάλη ανασφάλεια, επειδή οι ναυτιλιακές εταιρείες προγραμματί-
ζουν μακροπρόθεσμα, η μετασκευή έχει υψηλό κόστος, απαιτεί την 
ολοκλήρωση προκαταρκτικών εργασιών και τον προγραμματισμό 
του δεξαμενισμού. Ο Ραλφ Νάγκελ, διευθυντικό μέλος του προε-
δρείου του Συνδέσμου Γερμανών Εφοπλιστών (Verband Deutscher 

Reeder/VDR) αναφέρει σχετικά: «Επειδή οι περισσότερες γερμα-
νικές ναυτιλιακές εταιρείες ζουν από τη ναύλωση των πλοίων τους, 
τα πλοία θα πρέπει να μπορούν καταρχήν να καταπλέουν σε όλες 
τις περιοχές του κόσμου. Οι ΗΠΑ είναι μία σημαντική αγορά και 
όχι μόνο στο τμήμα των εμπορευματοκιβωτίων. Ως εκ τούτου, ένα 
σύστημα επεξεργασίας του θαλάσσιου έρματος που δεν πληροί τις 
απαιτήσεις των προτύπων USCG δεν συνιστά επιλογή». Και η 
Χέλγκα Ράιχερτ, διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της 
ναυτιλιακής εταιρείας Bernhard Schulte Shipmanagement, 26 
πλοία της οποίας είναι ήδη εξοπλισμένα με ένα σύστημα διαχείρι-
σης θαλάσσιου έρματος, ενώ για 38 άλλα έχει προγραμματιστεί η 
μετασκευή (retrofitting) έως το 2020, θεωρεί πως η ανασφάλεια ως 
προς τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις μεθόδους συμμόρφωσης 
αποτελεί μία σημαντική πρόκληση.

Εφαρμογή και έλεγχος
«Το προβλεπόμενο διάστημα για τη μετασκευή του συνόλου των 
περίπου 40.000 θιγόμενων πλοίων με τα συστήματα, το κόστος των 
οποίων φθάνει έως και τα 2 εκατομμύρια ευρώ, είναι υπερβολικά φι-
λόδοξο. Από τη θέση της Σύμβασης σε ισχύ, όλα τα πλοία πρέπει 
κατά την επόμενη παραμονή ρουτίνας σε ένα ναυπηγείο να εξοπλι-
στούν με ένα σύστημα επεξεργασίας», εξηγεί ο Νάγκελ. Αυτό θα 
γίνει το αργότερο μετά από πέντε έτη. Έως τώρα, ούτε οι δυνατότη-
τες των ναυπηγείων παγκοσμίως ήταν επαρκείς, ούτε υπήρχαν αρ-
κετοί κατασκευαστές στην αγορά – κυρίως όσοι διαθέτουν ξεχωρι-
στή άδεια USCG. «Τα κράτη μέλη του IMO θα πρέπει σύντομα να 
βρουν μία λύση για αυτό». Παρόλα αυτά, ο IMO έχει ήδη αναφερ-
θεί σε μία κοινή πρόταση του VDR και του International Chamber 
of Shipping (ICS) και έχει καθορίσει μία δοκιμαστική φάση για 
τη δειγματοληψία. Διότι, όπως αναφέρει ο Νάγκελ, έως τώρα δεν 
υπήρχε καμία ενιαία μέθοδος μέτρησης για την ακριβή εξέταση 
δειγμάτων από τις δεξαμενές θαλάσσιου έρματος. «Τα πρώτα δύο 
έτη μετά τη θέση της σύμβασης σε ισχύ, τα κράτη λιμένες μπορούν 
να λαμβάνουν δείγματα νερού αποκλειστικά για λόγους στατιστι-
κής ανάλυσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποτραπεί η ανάλυση του 
θαλάσσιου έρματος από τις επιμέρους περιοχές με αδιαφανείς μεθό-
δους και η επιβολή υψηλών προστίμων στους πλοιοκτήτες, λόγω 
υποτιθέμενων παραβιάσεων της Σύμβασης».

Σύμφωνα με στοιχεία της επαγγελματικής ένωσης μεταφο-
ρών, ταχυδρομείων-εφοδιαστικής αλυσίδας και επικοινωνιών ή BG 
Verkehr, προς το παρόν βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες από 
τις ομάδες εργασίας μνημονίου συνεννόησης (MOU) των Παρισί-
ων για την υιοθέτηση ενιαίων ελέγχων στα κράτη λιμένες. Τα εκεί 
διαθέσιμα έγγραφα εργασίας δεν έχουν ωστόσο δημοσιοποιηθεί. 
Ωστόσο, μπορεί κανείς βάσιμα να υποθέσει πως οι κατευθυντήριες 
γραμμές, όπως αυτές καθορίζονται στο ψήφισμα MEPC.252(67) 
της 17ης Οκτωβρίου 2014 για τον έλεγχο των κρατών λιμένων 
σύμφωνα με τη Σύμβαση διαχείρισης και ελέγχου του θαλάσσιου 
έρματος, θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάρτιση των οδηγιών 
του ΜΣ των Παρισίων. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ο έλεγχος 
των κρατών λιμένων σε τέσσερα βήματα: Μία πρώτη επιθεώρηση 
εστιάζει στον έλεγχο των εγγράφων και στην ύπαρξη ενός αξιω-
ματικού, αρμόδιου και κατάλληλα εκπαιδευμένου για το σύστημα 
διαχείρισης θαλάσσιου έρματος. Στα πλαίσια μίας λεπτομερούς επι-
θεώρησης εξετάζεται η κανονική λειτουργία του συστήματος. Αυτό 
μπορεί να οδηγήσει στη λήψη δείγματος, στα πλαίσια της οποίας θα 
διενεργηθεί μία ενδεικτική ανάλυση του εάν διασφαλίζεται η τήρη-
ση του προτύπου D2 της Σύμβασης ή εάν ενδεχομένως απαιτείται 
μία λεπτομερής ανάλυση. Εφόσον χρειάζεται, σε ένα τέταρτο βήμα 
ακολουθεί μία λεπτομερής ανάλυση.
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Κυβερνητική χρηματοδότηση για καθαρότερη 
ενέργεια κατά τον ελλιμενισμό πλοίων μεταφο-
ράς εμπορευματοκιβωτίων

m�[�C~�Q%C�"���� Η γερμανική κυβέρνηση χρηματοδοτεί την 
ηλεκτρική ενέργεια από LNG για τον ελλιμενισμό των πλοίων μετα-
φοράς εμπορευματοκιβωτίων. Στα μέσα Φεβρουαρίου, το Ομοσπον-
διακό Υπουργείο Μεταφορών και Ψηφιακών Υποδομών (BMVI) 
παρείχε στην εταιρεία Becker Marine Systems GmbH &Co KG, 
η οποία εδρεύει στο Αμβούργο, μια επταψήφια επιδότηση για την 
παροχή εναλλακτικής ενέργειας, κατά τη διάρκεια ελλιμενισμού 
των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Η Becker Marine 
Systems δήλωσε, ότι η ενέργεια θα προέλθει από LNG PowerPacs®, 
«τα πρώτα στον κόσμο ειδικά εμπορευματοκιβώτια αυτού του τύ-
που», τα οποία θα εγκατασταθούν στα πλοία.
«Κατά την διάρκεια του ελλιμενισμού, η ενέργεια για τα πλοία με-
ταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προέρχεται προς το παρόν από βο-
ηθητικές μηχανές ντίζελ πάνω στα πλοία, οι οποίες καταναλώνουν 
μαζούτ (πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων). Συνεπώς, τα πλοία 
είναι υπεύθυνα για την πλειονότητα των βλαβερών εκπομπών στα 
λιμάνια», δήλωσε ο Henning Kuhlmann, διευθύνων σύμβουλος 
της Becker Marine Systems, εταιρείας που ειδικεύεται σε πηδάλια 
υψηλής απόδοσης και σε ενεργειακά αποδοτική ναυτιλιακή τεχνο-
λογία ελιγμών. «Χάρη στα LNG PowerPacs® παρέχουμε μια σύγ-
χρονη, φιλική προς το περιβάλλον, ασφαλή και οικονομική επιλογή 
για την παροχή ενέργειας με βάση LNG, κατά τη διάρκεια ελλιμενι-
σμού των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων».
Η εταιρεία περιγράφει το LNG PowerPac® ως μια συμπαγή μο-
νάδα, με μέγεθος όσο δύο εμπορευματοκιβώτια των 12,19 μέτρων 
(40 ποδιών), η οποία συνδυάζει έξυπνα, σε περιορισμένο χώρο, μια 
γεννήτρια αερίου, απόδοσης 1,5 Mw, και μια δεξαμενή LNG. Μό-
λις προσδέσει το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το LNG 
PowerPac® τοποθετείται στο πλοίο, μέσω του τοπικά διαθέσιμου, 
τυποποιημένου εξοπλισμού φόρτωσης στον λιμενικό τερματικό 
σταθμό (όπως γερανογέφυρες-πυλώνες, γερανοί πλοίου-ξηράς, 
οχήματα ανυψώσεως παλετών), προκειμένου να παρασχεθεί ενέρ-
γεια, κατά τη διάρκεια του ελλιμενισμού, στην τροφοδοσία ρεύ-
ματος πάνω στο πλοίο. Σύμφωνα με την Becker Marine Systems, 
έτσι επιτυγχάνεται μια «καίρια» μείωση στην κατανάλωση ενέρ-
γειας, σε σύγκριση με τη λειτουργία των βοηθητικών μηχανών του 
πλοίου.
Ως μέρος του προβλεπόμενου πιλοτικού έργου και για πρώτη 
φορά, τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τροφοδοτού-
νται με ρεύμα από LNG PowerPacs®, κατά τη διάρκεια της παρα-
μονής τους στο λιμάνι του Αμβούργου.
«Οι ενεργειακές απαιτήσεις των πλοίων μεταφοράς εμπορευματο-
κιβωτίων εξαρτώνται από το μέγεθος του σκάφους και τη διάρκεια 
παραμονής τους στο λιμάνι», επεσήμανε ο Max Kommorowski, 
συναρμόδιος διευθυντής του υβριδικού έργου LNG της Becker 
Marine Systems.
Ο δεύτερος συναρμόδιος διευθυντής, Ralf-Thomas Rapp, συ-
μπλήρωσε: «Κάθε LNG PowerPac® είναι εξοπλισμένο με μια δε-

ξαμενή ISO 20 ποδιών για LNG. Η ποσότητα 8,2 τόνων LNG 
που παρέχεται με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπει την αποτελεσματική 
τροφοδοσία του πλοίου με ενέργεια για έως και 30 ώρες».
Για πλοία που παραμένουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο λι-
μάνι του Αμβούργου υπάρχει η εναλλακτική της τοποθέτησης, π.χ. 
δύο δεξαμενών, η μία πάνω στην άλλη, για κάθε LNG PowerPac®. 
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνεχής τροφοδοσία ρεύμα-
τος για έως και 60 ώρες. Ωστόσο, δύο LNG PowerPacs® μπορούν 
να λειτουργήσουν και παράλληλα πάνω στο πλοίο. Παράλληλη 
λειτουργία σημαίνει, ότι δύο LNG PowerPacs® μπορούν να τοπο-
θετηθούν το ένα δίπλα στο άλλο, με δυνατότητα παροχής έως και 
3 MW ηλεκτρικής ενέργειας, σε πλοία με μεγαλύτερες ενεργεια-
κές απαιτήσεις.
«Με τη χρηματοδότηση του έργου LNG PowerPac®, η ομοσπον-
διακή κυβέρνηση προωθεί τη χρήση του LNG ως εναλλακτικού 
καυσίμου στα λιμάνια. Συνεπώς, εφαρμόζουμε τις συστάσεις της 
στρατηγικής κινητικότητας και καυσίμων της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης», επεσήμανε ο Enak Ferlemann, κοινοβουλευτικός 
γραμματέας του BMVI. «Η ιδέα είναι να επισημάνουμε τα πλε-
ονεκτήματα του καυσίμου του μέλλοντος, του υγροποιημένου 
φυσικού αερίου ή LNG, μεταξύ συστημάτων, μέσω επιλεγμένης 
τοπικής επίδειξης και πιλοτικών έργων. Με τη χρήση του LNG, 
η εκπομπή οξειδίου του αζώτου μπορεί σχεδόν να εξαλειφθεί, συ-
γκρινόμενη με τις συμβατικές μηχανές ντίζελ. Όσον αφορά στα 
αέρια θερμοκηπίου, το LNG διαθέτει, επίσης, σημαντικά μικρότε-
ρο αποτύπωμα».

Το εμπορευματοκιβώτιο του LNG PowerPac®
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Οι ελληνικές εταιρείες εκμετάλλευσης πλοίων προετοι-
μάζονται για τον κανονισμό που αφορά στην παρακο-
λούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση
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� ο 2014, οι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων 
Maran, Thenamaris, Minerva, Euronav 
και Tsakos ξεκίνησαν, υπό το συντονι-

σμό του ABS, την προετοιμασία ενός σχεδίου 
ΠΥΕ, το οποίο θα μπορούσε να επικοινωνηθεί 
και στην INTERTANKO. Καθώς το έργο βρι-
σκόταν σε εξέλιξη, προστέθηκαν στην ομάδα 
και οι εταιρείες CMM και Golden Union.
Οι στόχοι του έργου είχαν προσδιοριστεί ως 
εξής:

 > Η έγκαιρη και αποτελεσματική επίτευξη 
της ημερομηνίας επιβολής της κανονιστικής 
συμμόρφωσης,

 > Η ανάπτυξη διαδικασιών για έγκυρη και 
απλή μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμων και 
υποβολή εκθέσεων,

 > Η ανάπτυξη σχεδίων παρακολούθησης και 
υποβολής εκθέσεων εκπομπών, μέσω ηλεκτρο-
νικών προτύπων, 

 > Η κοινή χρήση τεχνογνωσίας και η ανά-
πτυξη βέλτιστων πρακτικών για την ενίσχυση 
της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέ-
σεων για εκπομπές CO2, συμπεριλαμβανομέ-
νης της πιθανής συγκριτικής αξιολόγησης σε 
παρόμοια σκάφη των συμμετεχόντων στόλων,

 > Η επίδειξη περιβαλλοντικής ευαισθητο-
ποίησης και δέσμευσης για τη δημιουργία 
μιας πιο πράσινης ναυτιλιακής βιομηχανίας. 
Όσον αφορά στην επιχειρησιακή και τεχνική 
συμμόρφωση και σε ζητήματα εξακρίβωσης, 
το έργο αποτελούνταν από δύο κύρια στοιχεία:

 > Οι συμμετέχουσες εταιρείες ανέπτυξαν ένα 
πρότυπο έργο παρακολούθησης, επισημαίνο-
ντας την επιλεγμένη μέθοδο παρακολούθη-
σης και υποβολής εκθέσεων για τις εκπομπές, 
καθώς και άλλων σχετικών πληροφοριών για 
τα πλοία τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
κανονισμού.

 > Οι συμμετέχουσες εταιρείες ανέπτυξαν μια 
πρότυπη έκθεση εκπομπών, και με βάση το 
συμφωνηθέν σχέδιο παρακολούθησης, η κάθε 

εταιρεία παρακολούθησε και υπέβαλε εκθέσεις 
των συμφωνηθέντων παραμέτρων για τα επι-
λεγμένα πλοία και για συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο (δοκιμαστική περίοδο έξι μηνών). 

Η δοκιμαστική περίοδος διήρκεσε έξι 
μήνες για έναν στόλο 15 σκαφών, ο οποίος 
περιλάμβανε δεξαμενόπλοια τύπου Aframax 
(συμπεριλαμβανομένων παγοθραυστικών), 
δεξαμενόπλοια τύπου Suezmax, δεξαμενό-
πλοια προϊόντων/χημικών τύπου MR, ένα 
δεξαμενόπλοιο μεταφοράς προϊόντων τύπου 
LR2, ένα υγραεριοφόρο LNG δύο καυσίμων, 
ένα ατμοκίνητο υγραεριοφόρο LNG και πλοία 
μεταφοράς χύδην φορτίου Capesize.

Στο τέλος του έργου, ο ABS εξέτασε τις 
εκθέσεις εκπομπών, σε συμμόρφωση με τα 
συμφωνηθέντα σχέδια παρακολούθησης, αξι-
ολογώντας την εγκυρότητα, την αξιοπιστία 
και την ακρίβεια των συστημάτων παρακολού-
θησης, των αναφερθέντων δεδομένων και των 
πληροφοριών που σχετίζονται με τις εκπομπές 
και εξέδωσε μια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει 
μια σύνοψη, ευρήματα και συστάσεις. 

Η εξέταση περιλάμβανε, επίσης, μια σύ-
γκριση των εκπομπών CO2 κατά τη διάρκεια 
του εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα με τις εκ-
πομπές CO2 κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, 
μια σύγκριση αξιοπιστίας των τριών μεθόδων 
μέτρησης καυσίμων, καθώς και μια σύγκριση 
της πραγματικής κατανάλωσης καυσίμων με 
μια εκτιμώμενη κατανάλωση καυσίμων, αλλά 
και επιπλέον αναθεωρήσεις, συμπεριλαμβανο-
μένης εκείνης της δημιουργίας λάσπης.

Απαιτούνται πολύ συγκεκριμένες κατ’ 
εξουσιοδότηση και εκτελεστικές νομικές πρά-
ξεις για την προετοιμασία της ομαλής εφαρ-
μογής του κανονισμού ΠΥΕ. Προκειμένου 
να διευκολύνει τη διαδικασία, η Επιτροπή της 
ΕΕ δημιούργησε δύο υποομάδες, υπό τη δι-
εύθυνση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Βιώσιμης 
Ναυτιλίας (European Sustainable Shipping 

Forum - ESSF), με γενικό στόχο την υποστή-
ριξη της Επιτροπής στη θέσπιση ενός αριθμού 
συμπληρωματικών κανόνων για τον εν λόγω 
κανονισμό. Εφόσον αυτοί οι συμπληρωματικοί 
κανόνες δεν έχουν προσδιοριστεί κατά τη λήξη 
του έργου, η επαλήθευση των αναφερθέντων 
εκπομπών εξαιρέθηκε από το πεδίο εφαρμογής 
του έργου.

Οι συνεργάτες του έργου προσέγγισαν δυ-
ναμικά την ΠΥΕ, έτσι ώστε να αναπτυχθεί η 
απαιτούμενη τεχνογνωσία ως την ημερομηνία 
επιβολής της κανονιστικής συμμόρφωσης. Το 
έργο συνέβαλε, επίσης, στον εντοπισμό περιοχών 
στα υφιστάμενα συστήματα μέτρησης καυσίμων, 
στη ροή δεδομένων και την υποβολή εκθέσεων, οι 
οποίες απαιτούν ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις 
του κανονισμού της ΕΕ για την ΠΥΕ.

Τα τυπικά στοιχεία που απαιτούσαν αξιο-
λόγηση συμπεριελάμβαναν: 

 > Κατά πόσο οι διαδικασίες μέτρησης καυ-
σίμων ήταν σύμφωνες με τα αναγνωρισμένα 
πρότυπα και τη διασφάλιση ποιότητας του 
εξοπλισμού μέτρησης (χρονοδιαγράμματα 
βαθμονόμησης, προγράμματα συντήρησης, δι-
αθεσιμότητα των απαραίτητων εξαρτημάτων),

 > Καθορισμένες διαδικασίες, ρόλους και 
ευθύνες, καθώς και την περιγραφή των εφαρ-
μοστέων υπολογισμών και των μαθηματικών 
τύπων,

 > Την υφιστάμενη ροή δεδομένων με συ-
μπληρωματική αξιολόγηση κινδύνου για τον 
προσδιορισμό των απαιτούμενων δραστηριο-
τήτων ελέγχου,

 > Τη μεθοδολογία για τη συμπλήρωση κε-
νών των δεδομένων, π.χ. ποια εφεδρική μεθο-
δολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 
τον υπολογισμό των ελλιπών δεδομένων, σε 
περίπτωση σφάλματος στη συσκευή μέτρησης 
καυσίμων,

 > Τη διασφάλιση ποιότητας του συστήμα-
τος τεχνολογίας πληροφοριών που χρησιμο-
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Το πρώτο οχηματαγωγό της Φινλανδίας που κινείται με μπαταρία αποτε-
λεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην καθαρή ναυτιλία
����Q%%�Q�� � Η πλήρης ηλεκτροτεχνι-
κή λύση για το πρώτο οχηματαγωγό της 
Φινλανδίας, το οποίο κινείται με μπαταρία, 
παρασχέθηκε από την εταιρεία Siemens. Η 
φινλανδική ναυτιλιακή εταιρεία FinFerries 
παρήγγειλε το νεότευκτο πλοίο της από το 
πολωνικό ναυπηγείο CRIST SA. Το φιλικό 
προς το περιβάλλον οχηματαγωγό θα βελτι-
ώσει τις επιλογές μεταφοράς μεταξύ Ναούβο 
και Παράινεν στο αρχιπέλαγος Τούρκου. Το 
πλοίο θα έχει περίπου 90 m μήκος και 16 m 
πλάτος, ενώ θα χωράει έως και 90 αυτοκίνη-
τα. Η έναρξη των δρομολογίων, κατά μήκος 
της διαδρομής των 1,6 km, αναμένεται το κα-
λοκαίρι του 2017.
Το οχηματαγωγό θα είναι εξοπλισμένο με το 
σύστημα ηλεκτρικής πρόωσης BlueDrive
PlusC.  Αυτό περιλαμβάνει ένα σύστημα 
αποθήκευσης ενέργειας, τεχνολογία μετα-
βλητής ταχύτητας για τις προπέλες, όπως και 

ενσωματωμένο σύστημα συναγερμού και πα-
ρακολούθησης. Η FinFerries θα επωφεληθεί 
από τα χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα, την 
εξοικονόμηση εξόδων συντήρησης και επι-
σκευής, όπως και από τον βελτιωμένο έλεγ-
χο και την ασφάλεια, μέσω των συστημάτων 
διαχείρισης ενέργειας και ελέγχου πρόωσης, 
σύμφωνα με την Siemens. Η πλήρης ηλε-
κτροτεχνική λύση περιλαμβάνει το σύστημα 
παρακολούθησης απομακρυσμένης πρόσβα-
σης EcoMain. Η Siemens θα παρέχει, επί-
σης, μια λύση WiFi για τη σύνδεση με τους 
σταθμούς φόρτισης που βρίσκονται στην 
ξηρά, και οι οποίοι ελέγχονται από το σύστη-
μα διαχείρισης ενέργειας του οχηματαγωγού, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η αυτοματοποι-
ημένη ταχεία φόρτιση.
Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας του πλοί-
ου φορτίζεται και στα δύο λιμάνια, χάρη σε μια 
σύνδεση ξηράς με το τοπικό δίκτυο. Λόγω του 

βαρύ χειμώνα στη Φινλανδία, το πλοίο θα έχει 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί μια μηχανή 
ντίζελ, η οποία θα ενισχύει τις μπαταρίες του 
οχηματαγωγού, ως επιπρόσθετη ώθηση, κατά 
τη διάρκεια της θραύσης και της πλεύσης μέσα 
από πάγο. Σε αυτήν την περίπτωση, το πλοίο 
θα λειτουργεί ως υβριδικό όχημα.
Χάρη στη θετική εμπειρία που αποκομίσθη-
κε με το πρώτο στον κόσμο οχηματαγωγό με 
κίνηση μπαταρίας, το Ampere, η Siemens 
εκπόνησε την κατάλληλη τεχνική λύση, 
σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, για το 
πρώτο οχηματαγωγό της Φινλανδίας, χωρίς 
εκπομπές καυσαερίων. Το Ampere ξεκίνησε 
δρομολόγια στη Νορβηγία τον Μάιο του 
2015. Καταναλώνει μόνο 150 kWh ανά δρο-
μολόγιο, ενώ χάρη στην αλλαγή πρόωσης 
από ντίζελ σε μπαταρία, σύμφωνα με την 
πλοιοκτήτρια εταιρεία Norled, τα έξοδα καυ-
σίμων έχουν μειωθεί κατά 60%.

ποιείται για δραστηριότητες ροής δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε συ-
στήματα, των αντιγράφων ασφαλείας, της ανά-
κτησης δεδομένων, της συντήρησης, ασφάλει-
ας και προστασίας από παραποίηση,

 > Εσωτερικές αναθεωρήσεις και επικύρωση 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της σύ-
γκρισης δεδομένων σε βάθος χρόνου και της 
διασταύρωσης στοιχείων διαφορετικών μεθό-
δων μέτρησης της κατανάλωσης καυσίμων,

 > Διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες που 
πραγματοποιήθηκαν, όπως η αντικατάσταση 
ακατάλληλων οργάνων μέτρησης και η βελτί-
ωση των δραστηριοτήτων ελέγχου,

 > Έλεγχο των διαδικασιών που ανατίθενται 
σε τρίτους, όπως του εφοδιασμού, των εξωτε-
ρικών εργαστηριακών αναλύσεων και της συ-
ντήρησης του εξοπλισμού μέτρησης,

 > Ανάλυση των κενών στο υφιστάμενο σύ-
στημα εκθέσεων και τροποποίησή του, σύμφω-
να με τις απαιτήσεις του κανονισμού.
Αυτό το κοινό διακλαδικό έργο κατέδειξε, ότι 
οι εταιρείες που επιθυμούν τη συμμόρφωση με 
τον κανονισμό θα αναγκαστούν, κατά πάσα πι-
θανότητα, να αξιολογήσουν τρία στοιχεία των 
υφιστάμενων συστημάτων:

 > Την ποιότητα των δεδομένων που παράγο-
νται πάνω στα σκάφη, ώστε να διασφαλιστεί 
ότι πληρούν το αποδεκτό επίπεδο.

 > Την υφιστάμενη ροή δεδομένων, ώστε να δια-
σφαλιστεί ότι τα δεδομένα μεταβιβάζονται, υπόκει-
νται σε επεξεργασία, αποθηκεύονται και ανακαλού-
νται με ελεγχόμενο και καλά οργανωμένο τρόπο.

 > Το υφιστάμενο σύστημα εκθέσεων, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι οι εκθέσεις που παράγο-
νται περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες, οι οποίες καθορίζονται από τον 
κανονισμό.

Υπό αυτή την έννοια, οι εταιρείες θα πρέπει να 
λάβουν υπόψη τους δυνητικά σημεία αποτυχί-
ας σε κάθε πηγή δεδομένων, διαχείριση δεδο-
μένων ή βήμα επεξεργασίας, κατά τη διάρκεια 
της προετοιμασίας για τη συμμόρφωση με τον 
κανονισμό. Ορισμένα παραδείγματα περιλαμ-
βάνουν, το εάν ο μετρητής ροής δεν είναι ακρι-
βής λόγω ελλιπούς βαθμονόμησης, εάν η ηλε-
κτρονική διαβίβαση δεδομένων αποτύχει, εάν η 
έλλειψη εκπαίδευσης οδηγήσει σε λανθασμένη 
ανάγνωση των μετρήσεων, εάν έχουν καταχω-
ρισθεί λάθος δεδομένα λόγω ανθρώπινου λά-
θους, ή εάν το λογισμικό συλλογής δεδομένων 
περιέχει σφάλματα ή άλλα ζητήματα υπολογι-
στικής φύσης.

Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοια προ-
βλήματα, οι εταιρείες θα πρέπει να εντοπίσουν 
τις πηγές δεδομένων και τις ενέργειες μέτρη-
σης/υπολογισμού και, στη συνέχεια, να δημι-
ουργήσουν μια λογική ακολουθία συλλογής 
δεδομένων και βημάτων επεξεργασίας (ροή 
δεδομένων). Παραδείγματα δραστηριοτήτων 
ροής δεδομένων περιλαμβάνουν την ανάγνω-
ση ενδείξεων από όργανα, τη συγκέντρωση 
δεδομένων, τη μετατροπή όγκου σε μάζα, τη 
μεταβίβαση, την επεξεργασία και την αποθή-
κευση. Το διάγραμμα ροής δεδομένων θεωρεί-

ται χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση και/ή 
τη δημιουργία διαδικασιών ροής δεδομένων.

Τα σφάλματα σε αυτές τις δραστηριότητες 
είναι αναμενόμενα, αφού εμπλέκεται και το προ-
σωπικό πάνω στο πλοίο και το προσωπικό στην 
ξηρά, ενώ αλληλοεπιδρά με συστήματα τεχνο-
λογίας πληροφοριών. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες 
θα πρέπει να αξιολογήσουν τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη ροή δεδομένων και να λάβουν 
τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου για τον περιορι-
σμό των εντοπισμένων κινδύνων. 

Τέλος, κατόπιν εφαρμογής των μέτρων 
ελέγχου, η εταιρεία θα πρέπει να αξιολογήσει 
ακόμη μια φορά τους κινδύνους, ώστε να δια-
σφαλιστεί ότι τα μέτρα έχουν εφαρμοστεί απο-
τελεσματικά και ότι οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι 
είναι επαρκώς χαμηλοί, προκειμένου να μπορέ-
σει το σύστημα ροής δεδομένων να εξαγάγει 
μια έκθεση μέτρησης καυσίμων, η οποία θα 
είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια καλά δια-
μορφωμένη ροή δεδομένων, ένα σύνολο δρα-
στηριοτήτων ελέγχου και ένα πρακτικό σχέδιο 
αξιολόγησης κινδύνου. Η τακτική εκπαίδευση 
όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού είναι εξαι-
ρετικά σημαντική, καθώς και η επισήμανση, ότι 
η σωστή εφαρμογή των διαδικασιών αποτελεί 
ευθύνη του. Συνιστάται, οι εταιρείες να λάβουν 
υπόψη και τις τροποποιήσεις, μέσω κατ’ εξουσιο-
δότηση νομικών πράξεων, των μεθόδων που ανα-
φέρονται στο Παράρτημα Ι και των κανόνων που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, οι οποίες 
αναμένεται να δημοσιευτούν στα τέλη του έτους.
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«Η επένδυση υπήρξε λογική συνέπεια»
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Αναλάβατε καθήκοντα ως νέος 
περιφερειακός διευθυντής του DNV 
GL Ανατολικής Μεσογείου, Μαύρης 
και Κασπίας Θάλασσας τον περασμένο 
Αύγουστο. Ποιοι είναι οι βασικοί σας στόχοι 
σε αυτές τις περιοχές;
Εργάζομαι για την ανάπτυξη και ενίσχυση 
των σχέσεών μας με τους πελάτες μας στις 
περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, της 
Μαύρης και της Κασπίας Θάλασσας, εστιά-
ζοντας στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα. 
Πιστεύω πως οι καλές σχέσεις είναι σημαντι-
κές για την επίτευξη των στόχων που έχουμε 
θέσει. Ο DNV GL αποφάσισε να ενισχύσει 
ακόμα περισσότερο την παρουσία του στην 
περιοχή, καθιστώντας την Ελλάδα την τρίτη 

εγχώρια αγορά του. Στο πλαίσιο αυτό, ο συ-
ντονισμός της αναδιοργάνωσης υπήρξε πρω-
ταρχική μου προτεραιότητα ως νέος περιφε-
ρειακός διευθυντής.  Η ελληνική ναυτιλία 
κατέχει ηγετική θέση στα πλοία μεταφοράς 
ξηρού φορτίου και στα τάνκερ, ως εκ τούτου 
ο DNV GL μετέφερε στον Πειραιά τους δι-
ευθυντές που είναι υπεύθυνοι για τα τμήματα 
αυτά. Επίσης, ενισχύσαμε το γραφείο στον 
Πειραιά και εγκαινιάσαμε ένα κέντρο υπο-
στήριξης για άμεση πρόσβαση σε ειδικευ-
μένους τεχνικούς (DATE) που θα καλύπτει 
τις ανάγκες στην περιοχή. Το τοπικό κέντρο 
εγκρίσεων ενισχύθηκε, προκειμένου να 
πραγματοποιεί τοπικά όλες τις εγκρίσεις για 
τα πλοία του εν ενεργεία στόλου. Εστιάσαμε 

στην εμπορική διάσταση της δραστηριότη-
τας του τοπικού κέντρου μας έρευνας και και-
νοτομίας, προκειμένου η εγχώρια αγορά να 
επωφελείται άμεσα από τα αποτελέσματα της 
έρευνας. Επίσης, δημιουργούμε ένα τμήμα 
συμβουλευτικής, ενώ τα τμήματα CAP και 
προσυμβατικής υποστήριξης στον Πειραιά 
ενισχύονται με αναβαθμισμένη δικαιοδοσία 
λήψης αποφάσεων. Θα έχουμε έναν γενικό 
επιθεωρητή με έδρα στον Πειραιά, έτσι ώστε 
να διασφαλίζεται επιτόπου η επίλυση όλων 
των θεμάτων γκρίζων ζωνών, των διαδικα-
στικών προβλημάτων και των ενδεχόμενων 
ζητημάτων ποιότητας. Επιπλέον, ο DNV GL 
αναπτύσσει ένα παγκόσμιο δίκτυο ελληνό-
φωνων επιθεωρητών για πλοία εν ενεργεία 
στόλων και νεότευκτα πλοία. Οι Έλληνες 
πλοιοκτήτες θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το 
δίκτυο σε μελέτες επί των πλοίων τους πα-
γκοσμίως.

Θα μπορούσε αυτό να έχει ευρύτερες 
επιπτώσεις για την περιοχή; 
Θα μπορούσε να την επηρεάσει με αποφασι-
στικό τρόπο. Οι πελάτες από τις γειτονικές 
χώρες, όπως είναι η Ιταλία και η Τουρκία, 
μπορούν πλέον να απευθύνονται απευθείας 
στον Πειραιά έχοντας διαθέσιμο στην περιο-
χή τους όλο το φάσμα των δυνατών υπηρεσι-
ών ταξινόμησης. Αυτό διευκολύνει σημαντι-
κά τη συνεργασία με τον DNV GL, ειδικά σε 
ό,τι αφορά στις καθημερινές τους δραστηριό-
τητες. Πλέον, είμαστε σε θέση να επιλύουμε 
όλα τα ζητήματα απευθείας στον Πειραιά.

Ποια είναι η εικόνα της ελληνικής αγοράς 
αυτή τη στιγμή; 
Ο Πειραιάς είναι ένα μοναδικό μέρος, με 
πολύ υψηλή συγκέντρωση ναυτιλιακών 
εταιρειών. Εδώ ελέγχεται μία χωρητικότη-
τα άνω των 180 εκατομμυρίων Gt, η οποία 
ανέρχεται στο 16% περίπου του παγκόσμι-
ου στόλου και στο 47% του ευρωπαϊκού 
στόλου. Τα τελευταία 15 χρόνια, ο ελλη-
νόκτητος στόλος ανανεώθηκε σημαντικά. 
Πλέον, η μέση ηλικία ενός ελληνόκτητου 
πλοίου ανέρχεται σε λίγο λιγότερο από δέκα 

Ιωάννης Χιωτόπουλος

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 Ship & Offshore Ελληνική Έκδοση | 2016



έτη. Κατά τη διάρκεια του 2015, οι Έλληνες 
πλοιοκτήτες πραγματοποίησαν επενδύσεις 
άνω των 7,1 δις δολαρίων στην αγορά το-
νάζ, με το ύψος τους να υπερβαίνει αυτό του 
Η.Β. και της Κίνας μαζί. Λαμβάνοντας υπό-
ψη αυτά τα μεγέθη-ρεκόρ, το να επενδύσου-
με στην Ελλάδα και να έρθουμε πιο κοντά 
στην αγορά υπήρξε λογική συνέπεια για τον 
DNV GL. 

Ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα για τους 
πλοιοκτήτες τη σημερινή εποχή; Αξίζει να 
επενδύσει κανείς στην πράσινη τεχνολογία 
πλοίων και τη μετατροπή αλλαγής καυσίμου 
(retrofitting) των πλοίων; 
Ναι, πιστεύω ότι οι πράσινες τεχνολογίες 
έχουν μέλλον. Οι περισσότερες από τις και-
νοτομίες που αφορούν στα επονομαζόμενα 
πλοία «ECO», όπως η βελτιστοποίηση σχε-
διασμού του κύτους για μεμονωμένα δρομο-
λόγια και οι μηχανές μειωμένης ταχύτητας 
πλεύσης αποτελούν σήμερα κοινή πρακτική 
και αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης σχε-
δίασης και ναυπήγησης. Υπάρχει ακόμα ένας 
πλήθος καινοτομιών χαμηλότερου κόστους 
που γίνονται δημοφιλείς, κι ενώ οι χρόνοι 
απόσβεσης έχουν αυξηθεί, το μακροπρόθε-
σμο όφελος για τους διαχειριστές θα εξακο-
λουθεί να είναι υπολογίσιμο – για παράδειγ-
μα οι σύγχρονες βαφές κύτους ή η εφαρμογή 
διαχείρισης της απόδοσης του στόλου όπως 
η ECO Insight του DNV GL. Αφετέρου, σε 
ό,τι αφορά στη μετατροπή αλλαγής καυσίμου 
(retrofitting) των πλοίων, ίσως να υπάρξει 
κάποια μείωση, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο 
επειδή τα πλοία που επιδέχονται μετατρο-
πής βρίσκονται ήδη στο ναυπηγείο, ενώ τα 
παλαιότερα δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά, 
ακόμα και εάν υλοποιηθούν παρεμβάσεις με-
τατροπής.
Η ναυπήγηση ενός νέου πλοίου είναι μία μα-
κροπρόθεσμη επένδυση και οι πλοιοκτήτες 
πρέπει να είναι σίγουροι πως το πλοίο που κα-
τασκευάζουν σήμερα θα λειτουργεί με αντα-
γωνιστικούς και αποδοτικούς όρους καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής του, ενώ θα πληροί και 
τους όποιους κανονισμούς τεθούν σε εφαρ-
μογή στο προβλέψιμο μέλλον. Αυτός είναι ο 
λόγος που συνεχίσαμε να προσφέρουμε τα-
ξινομήσεις όπως GAS Ready και Scrubber 
Ready, οι οποίες επιτρέπουν στους πλοιοκτή-
τες να θέσουν τις βάσεις για μία μεταγενέστε-
ρη τροποποίηση αλλαγής καυσίμου. Αυτό 
τους εξασφαλίζει μία ελευθερία επιλογής, 
αποφεύγοντας μία υπέρμετρη επιβάρυνση 
των κεφαλαιακών δαπανών CAPEX σε μία 
δύσκολη αγορά.
Παρά τις τρέχουσες τιμές του πετρελαίου, 
αναμένουμε και μία αύξηση της ζήτησης 
για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) 

ως καύσιμο πλοίων. Ο αριθμός των ρυθμι-
στικών δυνάμεων που προωθούν τη χρήση 
εναλλακτικών καυσίμων όπως το LNG (η 
εξάπλωση των ECAs, η αυστηροποίηση 
των NOx, SOx και η θέσπιση ορίων σωμα-
τιδίων, καθώς και η πιθανότητα εισαγωγής 
ελέγχων στις εκπομπές CO2 στη ναυτιλία) 
αυξάνεται. Την ίδια στιγμή, διαφαίνεται μία 
σημαντική αύξηση του δυναμικού υγροποί-
ησης και παραγωγής που θα συμβάλει στη 
διαφοροποίηση της τιμής και στην επέκτα-
ση των λιμενικών υποδομών και συνεπώς 
στην αύξηση της διαθεσιμότητας. Προς το 
παρόν, υπάρχουν σε λειτουργία 77 πλοία 
που χρησιμοποιούν LNG ως καύσιμο κίνη-
σης και 85 επιβεβαιωμένα νεότευκτα υπό 
παραγγελία πλοία με LNG και αυτό είναι 
ένα μεγάλο άλμα ακόμα και σε σύγκριση με 
το 2012.

Τι είδους αλλαγές αναμένετε από την 
τρέχουσα κατάσταση της ελληνικής 
οικονομίας και τα σχέδια των 
μεταρρυθμίσεων; 
Ο τομέας της ναυτιλίας δεν έχει επηρεα-
στεί πολύ. Υπάρχει μόνο μία αύξηση 4% 
στη φορολογία τονάζ για τα επόμενα πέντε 
έτη που επιβαρύνει τους πλοιοκτήτες. Αυτή 
είναι ανάλογη με ό,τι ισχύει στις άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες και δεν δημιουργεί κίνητρα 
αποχώρησης για τις ναυτιλιακές εταιρείες. 
Εκτός αυτού, πρέπει να αναφέρουμε πως 
ο τομέας της ναυτιλίας υπήρξε ανέκαθεν 
διεθνοποιημένος. Οι Έλληνες πλοιοκτή-
τες συνεργάζονται με διεθνείς διαχειριστές 
φορτίου και ναυλώσεων, ενώ οι συναλλαγές 
πραγματοποιούνται κατά κανόνα σε δολά-
ρια. Ίσως ο τομέας της ναυτιλίας να αποδει-
χθεί μέρος της λύσης που θα συμβάλει στην 
έξοδο από την κρίση. Με περίπου 4.000 
πλοία σε ελληνικά χέρια θα ήταν δυνατή η 
δημιουργία πολύ περισσότερων θέσεων ερ-
γασίας στη χώρα.

Ποια είναι η θέση του DNV GL στην Ελλάδα 
σήμερα; 
Αυτήν τη στιγμή έχουμε ταξινομημένα 705 
ελληνικά πλοία, αριθμός που αντιστοιχεί σε 
μερίδιο αγοράς 18,3% ως προς τον αριθμό 
των πλοίων. Στόχος μας είναι να αυξήσου-
με αυτόν τον αριθμό σε ένα διάστημα πέντε 
ετών. Οι σχέσεις του DNV GL με την ελλη-
νική ναυτιλιακή βιομηχανία μετρούν σχεδόν 
μία εκατονταετία και η συνεργασία μας με 
τους πλοιοκτήτες σε αυτήν την αγορά υπήρ-
ξε πάντα στενή. Σε συνδυασμό με τα νέα μέ-
τρα και τις υφιστάμενες υπηρεσίες, είμαστε 
σίγουροι πως μπορούμε να επιτύχουμε αυτόν 
τον στόχο και να γίνουμε η πρώτη επιλογή 
για τον Έλληνα πελάτη. 

efficiency-by-mmg.de
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"%�� � Η εταιρεία Voith Turbo, 
με έδρα τη Γερμανία, δήλωσε ότι 
προμηθεύει τις έλικες για ένα νέο 
ρυμουλκό, στην ανάπτυξη του 
οποίου συνεργάστηκε με την 
καναδική ναυτική αρχιτεκτονι-
κή εταιρεία R. Allan Ltd (RAL) 
και την εταιρεία Novatug BV. Το 
πλοίο χαρακτηρίζεται από ένα 
βαρούλκο ρυμούλκησης πάνω σε 
ένα στεφάνι, το οποίο μπορεί και 
περιστρέφεται ελεύθερα γύρω 
από το υπερστέγασμα γέφυρας 
του ρυμουλκού -μια μονάδα 
που αναφέρεται ως «σύστημα 
ρυμούλκησης καρουζέλ»- και 
ονομάζεται Carrousel RAVE 
Tug (CRT), χρησιμοποιώντας 
την ολλανδική ορθογραφία της 
λέξης «καρουζέλ». Το σύστημα 
εξαλείφει τον κίνδυνο ανατροπής 
εξαιτίας του βάρους ρυμούλκη-
σης.
Σε συνδυασμό με δύο έλικες 
Voith Schneider Propellers 
(VSP) διατεταγμένες επί της 
γραμμής, ο σχεδιασμός του ρυ-
μουλκού επιτρέπει την κατα-
σκευή ενός λεπτού και υψηλής 
απόδοσης κύτους, σύμφωνα με 
την Voith, η οποία δήλωσε, ότι 
μπορούν να επιτευχθούν «νέα 
και πρωτοφανή επίπεδα λειτουρ-
γικής ασφάλειας και απόδοσης 
του ρυμουλκού». Οι πρώτες δύο 
CRT βρίσκονται υπό κατασκευή 
για λογαριασμό της Novatug 
BV, θυγατρικής της ολλανδικής 
εταιρείας Multraship Towage & 
Salvage.
Οι λειτουργίες πέδησης και πη-
δαλίου μπορούν να εκτελεστούν 
με μεγάλη αποτελεσματικότητα 
στα νέα ρυμουλκά, σύμφωνα με 
την Voith, η οποία επισημαίνει, 
ότι η αξιοποίηση δυνάμεων του 
κύτους αντί δυνάμεων του προ-
ωθητήρα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μικρότερη κατανάλωση καυσί-
μου και χαμηλότερες εκπομπές. 
Η Voith υποστηρίζει, ότι η CRT 
μπορεί να πραγματοποιήσει πρω-

τοφανείς ελιγμούς, τους οποίους 
δεν μπορεί να εκτελέσει κανένα 
άλλο ρυμουλκό σκάφος. Κατά τη 
διάρκεια αυτών των ελιγμών, οι 
γωνίες κλίσης ως προς τη γραμ-
μή πορείας του ρυμουλκού είναι 
«θεωρητικά απεριόριστες». 
Οι VSP, σύμφωνα με την Voith, 
επιλέχθηκαν για τον ακριβή 
έλεγχο ώσης τους, τη γρήγορη 
ανταπόκρισή τους και την έλ-
λειψη ευαισθησίας τους, όσον 
αφορά στις μεταβολές της κα-
τεύθυνσης εισροής. Βρίσκονται 
διατεταγμένες επί της γραμμής 
και επιτρέπουν τον ομαλό και 
ακριβή έλεγχο διεξαγωγής της 
ρυμούλκησης, υπό οποιεσδήπο-
τε συνθήκες λειτουργίας. Όπως 
δήλωσε η εταιρεία, η δύναμη του 
σχοινιού ρυμούλκησης μπορεί να 
ελέγχεται διαρκώς, με ασφάλεια 
και ακρίβεια, μέσω των VSP.
Με τη βοήθεια υπολογιστικής 
ρευστοδυναμικής, του προσο-

μοιωτή πλοίου της Voith και δο-
κιμών σε μοντέλα, έχουν πραγ-
ματοποιηθεί εκτενείς εργασίες 
βελτιστοποίησης στο σχεδιασμό, 
προκειμένου να καθοριστεί η 
βέλτιστη θέση των ελίκων, σε 
σχέση με το σύστημα καρουζέλ, 
καθώς και για να προσδιοριστεί 
το βέλτιστο μέγεθος και η θέση 
της πτέρνας τρόπιδας. Το απο-
τέλεσμα, σύμφωνα με την Voith, 
είναι ένα πολύ καλά ισορροπημέ-
νο ρυμουλκό, το οποίο παραμέ-
νει σταθερό και εύχρηστο, υπό 
οποιεσδήποτε θαλάσσιες ή και-
ρικές συνθήκες. Οι VSP ελέγχο-
νται από ένα πλήρως πλεονάζον 
ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου 
της Voith με χειριστήριο.
Τον Νοέμβριο του 2015, ο ολ-
λανδικός όμιλος ναυπηγείων 
Damen ξεκίνησε την κατασκευή 
των ρυμουλκών, μέσω της θυ-
γατρικής του εταιρείας Van der 
Velden Barkemeyer GmbH. Η 

παράδοση αναμένεται να πραγ-
ματοποιηθεί εντός του πρώτου 
τριμήνου του 2017. Οι CRT 
έχουν συνολικό μήκος 32 m και 
μέγιστο λειτουργικό βύθισμα 
6,30 m. Η πρόωση πραγμα-
τοποιείται με δύο έλικες Voith 
Schneider 32RV5 EC/250, σε 
συνδυασμό με δύο συζεύξεις 
Voith Turbo 1150 DTL, συ-
μπλέκτες Renk και δύο κύριους 
κινητήρες ABC που παρέχουν 
2.650 kW στις 1.000 rpm.
Το λεπτό σχήμα του κύτους 
των CRT και το χαρακτηρι-
στικό του ελέγξιμου βήματος 
της έλικας των VSP, επιτρέ-
πουν την ταχύτητα ελεύθερης 
πορείας 14 κόμβων. Η ελκτική 
ικανότητα του ρυμουλκού θα 
ανέλθει στους 70 τόνους. Παρά 
το συμπαγές μέγεθος των CRT, 
οι δυνάμεις διεύθυνσης φτά-
νουν τους 160 τόνους στους 10 
κόμβους.

Έλικες επί της γραμμής για ρυμουλκά με σύστη-
μα ρυμούλκησης τύπου «καρουζέλ»

Μοντέλο της μονάδας Carrousel 
R AVE Tug (CRT)



Οικοσυμβατό λιπαντικό ανοικτών γραναζιών
�m�EQ%� � Η  Klüber 
Lubrication ανέπτυξε το νέο 
γράσο Klüberbio LG 39-701 N 
για κατασκευαστές και χειριστές 
βιντσιών άγκυρας, συστημάτων 
ανύψωσης και άλλου εξοπλισμού 
πλοίων με ανοικτά συστήματα 
μετάδοσης κίνησης και επαφή με 
θαλασσινό νερό. Η καλή συμπε-
ριφορά του λιπαντικού σε χαμη-
λή θερμοκρασία επιτρέπει τη λει-
τουργία ανοικτών συστημάτων 
μετάδοσης κίνησης σε περιοχές 
με θερμοκρασία περιβάλλοντος 
έως -30°C, σύμφωνα με τον κα-
τασκευαστή εξειδικευμένων λι-
παντικών με έδρα το Μόναχο.
Τα ειδικά πρόσθετα μειώνουν 
την φθορά και παρατείνουν τη 
διάρκεια ζωής του εξαρτήμα-
τος. Σύμφωνα με την Klüber 
Lubrication, ο ψεκασμός του 
λιπαντικού μπορεί να μειώσει 

σημαντικά την κατανάλωση, 
συγκριτικά με συμβατικές με-
θόδους εφαρμογής, ενώ το νέο 
λιπαντικό υψηλής θερμοκρασί-
ας είναι συμβατό με τις απαιτή-
σεις των περιβαλλοντικά αποδε-
κτών λιπαντικών (EAL), όπως 

ορίζονται στο Παράρτημα Α 
της Γενικής Άδειας Πλοίων του 
2013.
«Το υψηλό ιξώδες του βασι-
κού ορυκτελαίου του γράσου 
Klüberbio LG 39-701 N προ-
έρχεται από 100% ανανεώσιμες 
πηγές και είναι εύκολα βιοα-
ποικοδομήσιμο», επεσήμανε ο 
Dirk Fabry, Διευθυντής Ανά-
πτυξης Επιχειρήσεων για τον 
κλάδο της ναυτιλίας της Klüber 
Lubrication. «Αυτό σημαίνει 
πως υπάρχει σημαντικά μικρότε-
ρη επίπτωση στο περιβάλλον, σε 
περίπτωση διαρροής ή επαφής 
με το θαλασσινό νερό. Επιπλέον, 
τα διαστήματα επαναληπτικής 
λίπανσης παρατείνονται, χάρη 
στην εξαιρετική πρόσφυση και 
στην ανθεκτικότητα του νέου 
λειτουργικού λιπαντικού στο 
νερό. Αυτό συμβάλει στη μείωση 

των εξόδων, ενώ είναι και ευεργε-
τικό για το περιβάλλον».
Το Klüberbio LG 39-701 N 
έχει σχεδιαστεί κυρίως για την 
λίπανση ανοικτών συστημάτων 
μετάδοσης κίνησης, βιντσιών 
άγκυρας, οδοντοτροχών και 
ικριωμάτων σε συστήματα ανύ-
ψωσης, καθώς και για χαμηλής 
ταχύτητας έδρανα ολίσθησης σε 
πλοία AHTS και συστήματα πη-
δαλίου. Η Klüber Lubrication 
αναφέρει, ότι το νέο γράσο έχει 
ήδη εγκριθεί από ορισμένους κα-
τασκευαστές, π.χ. από έναν κο-
ρυφαίο κατασκευαστή συσκευ-
ών ψεκασμού για συστήματα 
ανύψωσης, για τη λίπανση των 
εδράνων υποστήριξης σε προ-
ωθητήρες που αντέχουν στον 
πάγο και για την αντιδιαβρωτική 
προστασία των πλημνών σε προ-
πέλες FP. 

Το Klueberbio LG 39-701 N έχει 
σχεδιαστεί, κυρίως, για τη λίπανση 
ανοικτών συστημάτων μετάδοσης 
κίνησης
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Υψηλής απόδοσης βιοκτόνο αντιρρυπαντικό για την αγορά βαθέων υδάτων
���Q%"QC�� �jxx� mCC� �  
Η εταιρεία AkzoNobel κυκλοφό-
ρησε το προϊόν Intercept® 8500 
LPP, το βιοκτόνο αντιρρυπαντικό 
με την υψηλότερη απόδοση της 
σειράς ναυτιλιακών επιστρώσεων 
International®. Έχει σχεδιαστεί 
για την αγορά βαθέων υδάτων, 
ενώ αποτελεί το νέο προϊόν της 
σειράς Intercept της AkzoNobel, 
μιας σειράς κατοχυρωμένων βι-
οκτόνων αντιρρυπαντικών επι-
στρώσεων, η οποία, σύμφωνα 
με την εταιρεία, παρέχει ομοιό-
μορφη, προβλέψιμα γραμμική 
στιλβωτική απόδοση αντιρρυπα-
ντικού ελέγχου, για περιόδους 
πλεύσης έως και 90 μηνών, ακόμη 
και σε διαδρομές με υψηλό κίνδυ-
νο ρύπανσης.
Παρέχεται, επίσης, με εκτεταμένες 
εγγυήσεις απόδοσης, αποδεδειγ-
μένη στη χρήση αποτελεσματικό-
τητα και ένα μοναδικό συνδυασμό 
πολυμερ ών που ενσωματώνει 
την κατοχυρωμένη τεχνολογία 
Lubyon® της AkzoNobel, με ένα 
αυτοστιλβωτικό συμπολυμερές 
μεθακρυλικού σιλυλίου.

«Ο μοναδικός συνδυασμός πο-
λυμερών του Intercept 8500 LPP 
αποτελεί μια σημαντική καινοτο-
μία στην απόδοση των βιοκτόνων 
επιστρώσεων, η οποία αναμένεται 
να αποδειχθεί επαναστατική στην 
εν λόγω αγορά», δήλωσε ο Carl 
Barnes, εμπορικός διευθυντής 
αντιρρυπαντικών προϊόντων του 
τομέα ναυτιλιακών επιστρώσεων 
της AkzoNobel. «Σύμφωνα με 
δοκιμές σε πλοία που εκτελούσαν 
διαδρομές με υψηλό κίνδυνο ρύ-
πανσης, μεταξύ Περσικού Κόλπου 
και Νοτιοανατολικής Ασίας, το 
Intercept 8500 LPP υπερέβη κατά 
πολύ την απόδοση ρυπαντικού 
ελέγχου όλων μας των βιοκτόνων 
αντιρρυπαντικών επιστρώσεων».
Η ακριβής επιχειρησιακή, οικονο-
μική και περιβαλλοντική αποδο-
τικότητα του Intercept 8500 LPP 
εξαρτάται από τα μοναδικά χαρα-
κτηριστικά και τις εμπορικές δρα-
στηριότητες του κάθε σκάφους.
Χρησιμοποιώντας το Intertrac 
Vision, την τεχνολογία μαζικών 
δεδομένων της AkzoNobel για 
την πρόγνωση της απόδοσης 

κύτους, οι πλοιοκτήτες και οι δια-
χειριστές πλοίων μπορούν να απο-
κτήσουν πρόσβαση σε μια έγκυρη 
εικόνα της απόδοσης του προϊό-
ντος στα σκάφη τους, κατά τη δι-
άρκεια του πλήρους κύκλου δεξα-
μενισμού, πριν από την εφαρμογή.
«Το Intercept 8500 LPP αποτε-
λεί προϊόν δεκαετούς έρευνας και 
ανάπτυξης, καθώς και επένδυσης 
των ερευνητικών επιστημόνων, 
επιστημόνων υδροδυναμικής 
και θαλάσσιων βιολόγων της 

AkzoNobel στην καινοτομία», 
ανέφερε ο Oscar Wezenbeek, δι-
ευθύνων σύμβουλος των επιχειρή-
σεων θαλάσσιων επιστρώσεων της 
AkzoNobel.
Ο Barnes συμπλήρωσε: «Η 
AkzoNobel παρέχει αυξημένες εγ-
γυήσεις, μέσω των συμβάσεων δια-
τήρησης της απόδοσης, όσον αφο-
ρά στο Intercept 8500 LPP. Αυτές 
περιλαμβάνουν εγγυημένη υπο-
βάθμιση μέχρι 4% και εγγύηση 
στατικής απόδοσης για έως και 35 
ημέρες, παρέχοντας αυξημένη εξα-
σφάλιση, συγκρινόμενες με οποιο-
δήποτε άλλη βιοκτόνο αντιρρυπα-
ντική επίστρωση ή σιλικονούχο 
προϊόν αποδέσμευσης ρύπων. Οι 
πελάτες που επιθυμούν να μάθουν 
περισσότερα για την απόδοση του 
Intercept 8500 LPP στα σκάφη 
τους, μπορούν να επικοινωνήσουν 
με τους ειδικά εκπαιδευμένους 
συμβούλους του Intertrac Vision 
της AkzoNobel, προκειμένου να 
λάβουν μια πλήρη οικονομική 
και περιβαλλοντική αξιολόγηση, 
η οποία διεξάγεται πριν από την 
εφαρμογή της επίστρωσης».

Η επίστρωση εφαρμόζεται με την 
ίδια τεχνική, όπως εκείνη των 
βιοκτόνων επιστρώσεων, χωρίς 
επιπρόσθετο κόστος, χρόνο ή 
πόρους κατά τη διάρκεια του 
δεξαμενισμού



Νέα δεξαμενόπλοια με ενσωματωμένα συστήματα EGR
������ �*�CC��[� � Σύμφωνα 
με την MAN Diesel & Turbo, η 
εταιρεία εφοδιάζει τους δίχρονους 
κύριους κινητήρες MAN B&W 
6G70ME-C9.5 με ενσωματω-
μένα συστήματα ανακυκλοφο-
ρίας καυσαερίων (exhaust gas 
recirculation/EGR) σε δύο δεξα-
μενόπλοια αργού πετρελαίου της 
κλάσης Suezmax, στα πλαίσια 
σχετικής σύμβασης με την τουρ-
κική πλοιοκτήτρια εταιρεία Ditas 
Shipping. Τα δεξαμενόπλοια 
χωρητικότητας 158.000 m3 θα 
κατασκευαστούν από τον τομέα 
ναυπηγικής του ομίλου Hyundai 
Heavy Industries (HHI-SBD).
Ενώ υπάρχουν ήδη εν πλω πλοία 
συμβατά με της απαιτήσεις IMO 
Tier III που διαθέτουν συστήμα-

τα EGR, τα νεότευκτα Suezmax 
θα είναι τα πρώτα πλοία με το-
ποθέτηση τροπίδας μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016 που θα πιστο-
ποιηθούν επίσημα ως προς τη 
συμμόρφωσή τους με τα όρια εκ-
πομπών κατά τη βαθμίδα Tier III 
στις υφιστάμενες Περιοχές Ελέγ-
χου Εκπομπών (NECAs) των 
οξειδίων του αζώτου (NOx) της 
Βορείου Αμερικής και των Ηνω-
μένων Πολιτειών / Καραϊβικής, 
σύμφωνα με τον προμηθευτή κι-
νητήρων ντίζελ και αερίου μεγά-
λης διαμέτρου κυλίνδρων και συ-
στημάτων στροβιλοσυμπιεστών.
Η τεχνολογία EGR είναι μια τεχνο-
λογία ελέγχου των εκπομπών οξει-
δίων του αζώτου (NOx). Η MAN 
Diesel & Turbo αρχικά ανέπτυξε, 

σχεδίασε και κατασκεύασε το πρώ-
το σύστημα EGR για δίχρονους 
κινητήρες πλοίων μεταφοράς εμπο-
ρευματοκιβωτίων το 2010.
Σχετικά με την εισαγωγή των 
κινητήρων της, τύπου G, η κα-
τασκευάστρια εταιρεία MAN 
Diesel & Turbo αναφέρει πως 
ακολουθώντας τις τάσεις βελτι-
στοποίησης της απόδοσης στην 
αγορά, εξέτασε τη δυνατότητα 
χρήσης προπελών ακόμα μεγα-
λύτερου μεγέθους και συνεπώς 
μηχανών ακόμα χαμηλότερων τα-
χυτήτων για την πρόωση δεξαμε-
νοπλοίων και πλοίων μεταφοράς 
ξηρού φορτίου. Τα πλοία αυτού 
του είδους ίσως είναι ακόμα πε-
ρισσότερο συμβατά με προπέλες 
μεγαλύτερης διαμέτρου συγκριτι-

κά με τα μέχρι τώρα χρησιμοποι-
ούμενα σχέδια, επιτυγχάνοντας 
υψηλότερες αποδόσεις μετά τον 
επανασχεδιασμό του πρυμναίου 
μέρους για την τοποθέτηση με-
γαλύτερης προπέλας.
Εκτιμάται πως τέτοιες αναβαθμί-
σεις σε ό,τι αφορά στον σχεδιασμό 
του πρυμναίου μέρους με κινητή-
ρες της σειράς G παρέχουν δυνη-
τική εξοικονόμηση καυσίμων της 
τάξης του 4-7%, με ανάλογες μει-
ώσεις των εκπομπών CO2, σύμ-
φωνα πάντα με την εταιρεία. Ταυ-
τόχρονα, ο κινητήρας καθαυτός 
μπορεί να επιτύχει υψηλή θερμική 
αποδοτικότητα χρησιμοποιώ-
ντας τις τελευταίες παραμέτρους 
επεξεργασίας και τα σχεδιαστικά 
χαρακτηριστικά των κινητήρων.

Νέα ελατήρια εμβόλου μειώνουν τη χρήση λαδιού σε δίχρονους κινητήρες ντίζελ
Q���Q� � Η εταιρεία Federal-
Mogul Powertrain, η οποία 
ανήκει στην Federal-Mogul 
Holdings Corporation που 
εδρεύει στο Μίσιγκαν των 
Η.Π.Α., έχει αναπτύξει ένα νέο 
ελατήριο εμβόλου για δίχρονους 
κινητήρες ντίζελ, το οποίο, σύμ-
φωνα με την εταιρεία, μειώνει 
την κατανάλωση λαδιού και την 
θαλάσσια ρύπανση, χάρη στη 
σημαντική μείωση της ποσότη-
τας του χρησιμοποιούμενου λι-
παντικού. Η κατοχυρωμένη το-
πογραφία επιφάνειας των νέων 
ελατηρίων eWAVE® έχει σχεδια-
στεί με στόχο την πιο ομοιόμορ-
φη κατανομή του λαδιού στην 
εσωτερική διάμετρο του κυλίν-
δρου, παρέχοντας έτσι μεγαλύ-
τερη προστασία, με μικρότερη 
ποσότητα λαδιού.
«Το eWAVE αποτελεί το πρώ-
το ελατήριο που διασπείρει λάδι 
στην εσωτερική διάμετρο του κυ-
λίνδρου σε μια ομοιογενή στρώ-
ση, προφυλάσσοντας από την το-
πική διάσπαση του φιλμ λαδιού, 
βελτιώνοντας την σφράγιση 
των αερίων καύσης, μειώνοντας 

την φθορά και διασφαλίζοντας 
πιο ομοιόμορφες θερμοκρασίες 
χιτωνίου», δήλωσε ο Richard 
Mittler, ανώτερο διοικητικό στέ-
λεχος του τμήματος Ανάλυσης 
και Ανάπτυξης Προϊόντων, Τε-
χνολογίας, Ελατηρίων & Χιτω-
νίων της Federal-Mogul. «Αυτό 
σημαίνει ότι η ποσότητα του λα-
διού που εγχέεται στον κύλινδρο 
μπορεί να μειωθεί σημαντικά, 
και επειδή οι δίχρονοι κινητήρες 
αποβάλλουν το λιπαντικό τους 
με τα καυσαέρια, λιγότερο λάδι 
σημαίνει χαμηλότερες εκπομπές 
άνθρακα, καθώς και μειωμένες 
λειτουργικές δαπάνες».
Τα συμβατικά δίχρονα ελατή-
ρια εμβόλων έχουν κατά κύριο 
λόγο σχεδιαστεί με αρχές που 
μοιάζουν πολύ με εκείνες των 
τετράχρονων κινητήρων, στους 
οποίους υπάρχει ροή λαδιού 
από τον στροφαλοθάλαμο προς 
ολόκληρη την περιφέρεια του 
ελατηρίου. Ωστόσο, στους δί-
χρονους κινητήρες το λιπαντικό 
λάδι ψεκάζεται στο χιτώνιο κυ-
λίνδρου, ανάλογα με το φορτίο 
του κινητήρα. Αυτό το λιπαντικό 

δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στα 
τοιχώματα του κυλίνδρου.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ελάχιστη ασφαλής κάλυψη όλων 
των περιοχών του χιτωνίου, εγ-
χέεται επιπλέον λάδι, προκειμέ-
νου να αντισταθμίσει την ανο-
μοιόμορφη κατανομή. Εφόσον 
δεν υπάρχει μηχανισμός που να 
κατανέμει το λάδι περιφερειακά 
στην εσωτερική διάμετρο του κυ-
λίνδρου, μεγάλη ποσότητα από 
το πλεονάζον λάδι ωθείται προς 
τα κάτω, στην κατεύθυνση των 
στομίων, με αποτέλεσμα περίπου 
το 30 με 40% του εγχυμένου 
λαδιού να καταλήγει στα καυσα-
έρια, χωρίς να έχει επιτελέσει τε-
λικά καμία χρήσιμη λειτουργία.
Όπως περιγράφηκε από την 
Federal-Mogul Powertrain, η γε-
ωμετρία των ελατηρίων εμβόλου 
eWAVE δημιουργεί μια περιφε-
ρειακή διαφορά πίεσης, η οποία 
προκαλεί την ελεγχόμενη ροή 
λαδιού στην εσωτερική διάμετρο 
του κυλίνδρου, καθώς το έμβολο 
κινείται παλινδρομικά, βελτιώνο-
ντας την ομοιομορφία του φιλμ 
λαδιού. Αυτό επιτυγχάνεται, με-

ταβάλλοντας το σημείο, γύρω 
από την περιφέρεια, στο οποίο το 
ελατήριο στρέφεται στην αυλά-
κωσή του, καθώς το έμβολο αλλά-
ζει κατεύθυνση. Η εταιρεία ανα-
φέρει, ότι σύμφωνα με δοκιμές, 
το ελατήριο eWAVE κατανέμει το 
λάδι σε περιοχή περίπου δέκα φο-
ρές μεγαλύτερη από εκείνη, την 
οποία επιτυγχάνουν να καλύψουν 
τα συμβατικά προφίλ ελατηρίων, 
τα οποία δημιουργούν ροή λαδιού 
μικρότερη του 1%, σε περιφερεια-
κή κατεύθυνση.
«Μακροπρόθεσμες δοκιμές από 
το 2013 σε ένα πλήθος σκαφών 
με διαφορετικές τεχνολογίες έγ-
χυσης λαδιού, επιβεβαίωσαν τα 
οικονομικά και περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήματα των ελατηρίων 
eWAVE», ανέφερε ο Mittler. 
«Σε περισσότερες από 8.000 
ώρες δοκιμών, παρατηρήσαμε 
βελτιωμένη αντίσταση στην 
φθορά, μειώνοντας, ταυτόχρο-
να, την κατανάλωση λαδιού έως 
και 20%, συμβάλλοντας έτσι στη 
μείωση των λειτουργικών δαπα-
νών και βελτιώνοντας παράλλη-
λα το θαλάσσιο περιβάλλον».
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Propulsion systems with power ratings 
from 250 up to 30,000 kW

REINTJES GmbH 

Eugen-Reintjes-Str. 7
D-31785 Hameln
Tel. +49 (0)5151 104-0 
Fax +49 (0)5151 104-300
sales@reintjes-gears.de • www.reintjes-gears.de
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Wendenstraße 130 • D-20537 Hamburg
Tel.: +49-40 711 80 20 • Fax: +49-40 711 80 221

e-mail: oceangoing@vdvms.com
www.vdvms.com

Rudders and Steering Gears
- High-Tech Manoeuvring Equipment -
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Jastram GmbH & CO. KG

Billwerder Billdeich 603 • D-21033 Hamburg
Tel. +49 40 725 601-0 • Fax +49 40 725 601-28
e-mail:   info@jastram.net
Internet: www.jastram-group.com

Transverse Thrusters, Rudder Propellers,
Azimuth Grid Thrusters, Electric Drives
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Exhaust Gas Purifi cation Systems
Diesel Particulate Filters / SCR Catalysts

Hug Engineering AG

Im Geren 14 • CH 8352 Elsau
Phone +41 52 368 20 20 • Fax +41 52 368 20 10
info.ch@hug-engineering.com • www.hug-eng.ch
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DÜSTERLOH Fluidtechnik GmbH

Abteilung Pneumatik Starter

Im Vogelsang 105
D-45527 Hattingen
Tel. +49 2324 709 - 0 • Fax +49 2324 709 -110
E-mail: info@duesterloh.de • www.duesterloh.de

Air Starters for Diesel and
Gas Engines up to 9.000 kW

www.tdi-turbotwin.com • www.nk-air.com
Neuenhauser Kompressorenbau GmbH

Hans-Voshaar-Str. 5 • D-49828 Neuenhaus
Tel. +49(0)5941 604-319 • Fax +49(0)5941 604-202
e-mail: nk@neuenhauser.de

TDI TurboTwin Druckluftanlasser für 
Diesel- und Gasmotoren bis zu 300 l Hubraum
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BOLL & KIRCH Filterbau GmbH
Siemensstraße 10-14 • 50170 D-Kerpen 
Phone +49 2273 562-0 • Fax: +49 2273 562-223
E-mail: info@bollfilter.de • www.bollfilter.com

Automatic, Duplex and Simplex Filters for 

Lubricating Oil, Fuel and Sea Water

Fluid management for heavy diesel engines

HYDAC INTERNATIONAL GMBH

Industriestraße • D-66280 Sulzbach/Saar
Telefon +49 (0) 6897 509-01
Fax +49 (0) 6897 509-454  

E-Mail: info@hydac.com • www.hydac.com
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Ganser CRS AG

Industriestrasse 26
CH-8404 Winterthur
Switzerland
Tel. +41 (0)52 235 38 88
Fax +41 (0)52 235 38 81 
e-mail: info@ganser-crs.ch • www.ganser-crs.ch

Common Rail Systems for Diesel and Dual Fuel 
Engines up to 10’000 kW, also as a retrofit 

High pressure fuel injection systems up to 2.500 bar

for diesel engines from 1.000 to 40.000 kW

L'Orange GmbH 

Porschestrasse 30
D-70435 Stuttgart
Tel.  +49 711 / 8 26 09 - 0
Fax  +49 711 / 8 26 09 - 61
e-mail:  sales@lorange.com
www.lorange.com
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Schniewindt GmbH & CO. KG

Postfach 13 60 • D-58805 Neuenrade
Phone  +49 (0) 23 92 - 69 20
Fax       +49 (0) 23 92 - 69 211
e-mail:    Vertrieb-Waerme@schniewindt.de
                     www.schniewindt.de

Electrical preheaters for diesel engines
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ICCP & MGPS Systems / Sacrifi cial Anodes

PES-Propellershaft Earthing Systems/Supplier & Service

CIS Elektrotechnik GmbH 

Wellseedamm 13 
D-24145 Kiel-Wellsee
Tel.:  +49 431 71 97 003
Fax:  +49 431 71 97 004
info@cis-ship.com 

www.cis-ship.com
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REFRIGERATION • HVAC

Schniewindt GmbH & CO. KG

Postfach 13 60 • D-58805 Neuenrade
Phone  +49 (0) 23 92 - 69 20
Fax       +49 (0) 23 92 - 69 211
e-mail:    Vertrieb-Waerme@schniewindt.de
                     www.schniewindt.de

Heating systems for cabins, bathrooms, 

stores and engine rooms
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The world´s No. 1 supplier of marine foodservice

equipment, laundry systems and pantry appliances.

Your representative for 
UK / Ireland: Bernard Steel

Phone: + 44   /    14 4 4   / 41 4 2 93
bernardsteel@uktpl.com

For further information please visit: 
www.shipandoff shore.net

Make sure your ad counts
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ŕs
 G

u
id

e



III

5.06 ������	�	�����*�0��	
�%��������
+��!$����	�	$!���$"�	+$��$!��

Lock and Hardware Concepts 
for Ship & Yachtbuilders

Schwepper Beschlag GmbH & Co. KG

Velberter Straße 83
D-42579 Heiligenhaus 
Tel.  +49 2056 58-55-0
Fax +49  2056 58-55-41
e-mail: info@schwepper.com

www.schwepper.com
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BOLL & KIRCH Filterbau GmbH
Siemensstraße 10-14 • 50170 D-Kerpen 
Tel.: +49 2273 562-0 • Fax: +49 2273 562-223
E-Mail: info@bollfilter.de • www.bollfilter.de

Ballastwasseraufbereitung | Ballast Water Treatment

Ballast Water Management

HYDAC INTERNATIONAL GMBH

Industriestraße • D-66280 Sulzbach/Saar
Telefon +49 (0) 6897 509-01
Fax +49 (0) 6897 509-454  

E-Mail: info@hydac.com • www.hydac.com

5.15 ���������	� �)��������
REFUELLING SYSTEMS

On board helicopter and boat refuelling
systems for aviation fuel, petrol and diesel

Alfons Haar Maschinenbau GmbH & Co. KG

Fangdieckstraße 67
D-22547 Hamburg
Tel. +49 (40) 83391-0
Fax +49 (40) 844910
Sales@alfons-haar.de 

www.alfons-haar.de
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von-Thünen-Str. 7  
D-28307 Bremen
Tel. +49 421 486 81-0 • Fax +49 421 486 81-11
e-mail:    info@behrenspumpen.de
Internet: www.behrenspumpen.de

Ship Centrifugal Pumps

KRACHT GmbH
Gewerbestr. 20 • D-58791 Werdohl

Tel. +49(0)2392.935 0 • Fax +49(0)2392.935 209
info@kracht.eu • www.kracht.eu

Gear Pumps – Flow Measurement – Hydraulics

Körting Hannover AG 
Badenstedter Straße 56 
30453 Hannover/Germany 

Kontakt:
Tel.: +49 511 2129-446 
st@koerting.de www.koerting.de

Bilge and ballast ejectors/eductors

Leistritz Pumpen GmbH | Markgrafenstr. 36-39 
D 90459 Nuremberg | Phone: +49 911 4306 - 0 
pumps@leistritz.com | www.leistritz.com

Screwpumps & Systems
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Neuenhauser Kompressorenbau GmbH

Hans-Voshaar-Str. 5
D-49828 Neuenhaus

Tel. +49(0)5941 604-0 • Fax +49(0)5941 604-202
e-mail: nk@neuenhauser.de

www.neuenhauser.de • www.nk-air.com

Air- and water-cooled compressors, air receivers

with valve head, bulk head penetrations

Sauer  Compressors

J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH 
P.O. Box 92 13, 24157 Kiel/Germany

P H O N E  +49 431 3940-0 
F A X  +49 431 3940-24 
E - M A I L  info@sauercompressors.de

www.sauercompressors.com

Wasser- und luftgekühlte Kompressoren
Water- and air-cooled compressors

www.sauercompressors.com

Water- and air-cooled compressors
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Wafer Type Check Valves, 
Wafer Type Duo Check Valves, Special Valves

RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. 

Armaturenwerk KG

Industriepark Heilshorn
Sachsenring 30
D-27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel. +49 4795 55042-0 • Fax +49 4795 55042-850
e-mail: contact@ritag.com • www.ritag.com

6.05 ���������	���� ���� 
/$/$!�	�������

STRAUB Werke AG

Straubstrasse 13
CH 7323 Wangs
Tel. +41 81 725 41 00 • Fax +41 81 725 41 01
E-mail:    straub@straub.ch
Internet:  www.straub.ch

STRAUB – With an overview 
                 for the right connection

6.07 �������*�(��� ��	��������
���"��	."!��",,��	
#,#�	�������

Tel.: 04 21 - 4 86 03 - 0 • Fax: 04 21 - 4 86 03 - 89
sales@sander-marine.com • spares@sander-marine.com 

www.sander-marine.com

Valves delivery ex stock 
48 Std. Service

ARMATUREN • ANTRIEBE • STEUERUNGEN • AUTOMATISATION 
VALVES • ACTUATORS • REMOTE CONTROL SYSTEMS • AUTOMATION
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GEAQUELLO® + FLAMMADUR® 
Fire protection systems

AIK Flammadur Brandschutz GmbH

Otto-Hahn-Strasse 5
D-34123 Kassel
Phone : +49(0)561-5801-0
Fax     : +49(0)561-5801-240
e-mail : info@aik-flammadur.de

www.shipandoffshore.net
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KRACHT GmbH
Gewerbestr. 20 • D-58791 Werdohl

Tel. +49(0)2392.935 0 • Fax +49(0)2392.935 209
info@kracht.eu • www.kracht.eu

Gear Pumps – Flow Measurement – Hydraulics
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Test kits, autom. monitoring systems,
sampling devices, ultrasonic cleaning

Martechnic GmbH

Adlerhorst 4
D-22459 Hamburg
Tel. +49 (0)40 85 31 28-0
Fax +49 (0)40 85 31 28-16
E-mail:   info@martechnic.com
Internet: www.martechnic.com
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NORIS Group GmbH

Muggenhofer Str. 95
90429 N uremberg / Germany
Phone: +49 (0)911 3201 - 0
Fax: +49 (0)911 3201 - 150
Mail: info@noris-group.com
www.noris-group.com

Monitoring & remote control of propulsion 
machinery, sensors, control devices, indicators
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CASSENS & PLATH GmbH
Am Lunedeich 131 • D- 27572 Bremerhaven

Tel. (0471) 483 999 - 0 • Fax (0471) 483 999 - 10
E-Mail: sales@cassens-plath.de

www.cassens-plath.de

Professional Compasses /Electronic Compasses
NMEA He ading /Anemometer /Sextants
Production - Repair - on-board service

Manufacturer of finest marine chronometers,
clocks and electrical clock systems

Gerhard D. WEMPE KG

Geschäftsbereich Chronometerwerke 
Steinstraße 23 • D-20095 Hamburg
Tel.: + 49 (0)40 334 48-899
Fax: + 49 (0)40 334 48-676
E-mail: chrono@wempe.de
www.chronometerwerke-maritim.de
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Marine seat systems for yachts 
and commercial ships

Pörtner Seats

Werther Str. 274 
D-33619 Bielefeld
Tel. +49 (0) 521 10 01 09 
Fax +49 (0) 521 16 04 61
E-Mail:   info@poertner-seats.de 
internet: www.poertner-seats.de
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d-i davit international-hische Gmbh
Sandstr. 20
D-27232 Sulingen
Tel. +49 (0) 4271 93 44 0
e-mail:   info@di-hische.de
Internet: www.di-hische.de

Cranes, davits and free-fall systems

Global Davit GmbH 

Graf-Zeppelin-Ring 2 
D-27211 Bassum
Tel. +49 (0)4241 93 35 0 
Fax +49 (0)4241 93 35 25
e-mail:   info@global-davit.de
Internet: www.global-davit.de

Survival- and Deck Equipment
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KABE Ingenieurbüro GmbH
Blankeneser Landstrasse 2A
D-22587 Hamburg / Germany

Tel.: +49 4038 91 680
cad@kabe-hamburg.de
www.kabe-hamburg.de

Shipbuilding - Mechanical Engineering
Steel Construction - Offshore Design Structures

Design – Construction – Consultancy
Stability calculation – Project management

Naval architects
Marine engineers

info@shipdesign.de · www.shipdesign.de · Hamburg

SHIP DESIGN & CONSULT
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d-i davit international-hische Gmbh
Sandstr. 20
D-27232 Sulingen
Tel. +49 (0) 4271 93 44 0
e-mail:   info@di-hische.de
Internet: www.di-hische.de

Cranes, davits and free-fall systems

Boats & Davits - Safety is our mission

Industriestr. 2
D-27804 Berne/Germany
Tel. +49 (0) 4406/942-582
Fax +49 (0) 4406/942-4582
e-mail: boats@fassmer.de
www.fassmer.de

Fr. Fassmer GmbH & Co.KG

Global Davit GmbH 

Graf-Zeppelin-Ring 2 
D-27211 Bassum
Tel. +49 (0)4241 93 35 0 
Fax +49 (0)4241 93 35 25
e-mail:   info@global-davit.de
Internet: www.global-davit.de

Survival- and Deck Equipment

Your ad in 
the right place

Your representative for
The Netherlands / Belgium / Italy: Antony Stein

Phone: +44 / 1483 824211
tony.r.stein@btinternet.com

For further information please visit: 
www.shipandoff shore.net
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18 Buyer’s Guide
Information

Select

Target  
regions

Germany/
Central Europe Worldwide China, Greece,

Special GreenTech

Issues

January January –
– February –

March March –
– – April / China

May May –
– – June / Special Greece

July – July / Special GreenTech
– August –

September September –
– – October / China

November November –
– December –

Size I

H 30 / B 58 mm
Size II

H 40 / B 58 mm

1 Keyword     € 95,–     € 125,–

2 Keywords each € 90,– each € 120,–

3 Keywords each € 85,– each € 115,–

4 Keywords each € 80,– each € 110,–

5 Keywords each € 75,– each € 105,–

from 6 Keywords each € 70,– each € 100,–

Minimum time span for your booking is one 
year in one target region. Each target region 
can be booked individually. For bookings in 
several regions, we offer the following rebate 
off the total price:

Two target regions/year:    10%
Three target regions/year: 20%

 The premium online entry, inclu-
ding an active link, logo and email, is 
free of charge for all customers of the 
Buyer’s Guide print issue.

The Buyer’s Guide provides a market overview and 

an index of supply sources. Every entry in the Buyer’s 

Guide includes your company logo (4 colour), address 

and communications data plus a concise description 

of products or services offered.

Buyer’s Guide

� For further information please contact:

Carolin Ritz 

Phone: +49/40/23714 - 2 53

e-mail: carolin.ritz@dvvmedia.com

Publishing Price per keyword per issue

Buyer’s Guide Online

1 Werften
Shipyards

1.06 REPARATUREN + UMBAUTEN 
REPAIRS + CONVERSIONS

Reparaturen - Umbauten - Klassearbeiten

Dockstraße 19 • D-27572 Bremerhaven
Tel.  +49 (471)7997-10 • Fax  +49 (471)7997-18

info@bredo.de • www.bredo.de

Buyer‘s Guide 
Premium online entry + Buyer‘s Guide 

print entry

Bu
ye

ŕs
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Ο κίνδυνος της θαλάσσιας πειρατείας παραμένει 
αμετάβλητα υψηλός

� ο IMB κατέγραψε παγκοσμίως 246 
πειρατικές επιθέσεις για το 2015, μια 
επίθεση περισσότερη από εκείνες του 

2014. Ο αριθμός των περιπτώσεων, στις οποίες 
οι πειρατές κατάφεραν να ανέλθουν στο σκάφος, 
αυξήθηκε κατά 11% στα 203 περιστατικά.
Κατά ενός πλοίου σημειώθηκαν 
πυροβολισμοί, ωστόσο δεν κατελήφθη, ενώ 
27 επιθέσεις κατέστη εφικτό να αποτραπούν. 
Οι πειρατές, οι οποίοι ήταν οπλισμένοι με 
μαχαίρια και πυροβόλα όπλα, σκότωσαν 
ένα μέλος του πληρώματος και τραυμάτισαν 
τουλάχιστον 14 άτομα.
Ο αριθμός των μελών του πληρώματος που 
απήχθησαν, με σκοπό την απαίτηση λύτρων 
για την απελευθέρωσή τους, αυξήθηκε 
από εννέα το 2014 σε 19 άτομα το 2015. 
Όλες οι απαγωγές που καταγγέλθηκαν 
το προηγούμενο έτος, κατά τη διάρκεια 
συνολικά πέντε επιθέσεων, έλαβαν χώρα 
κοντά στις ακτές της Νιγηρίας.
Σε παγκόσμιο επίπεδο κατελήφθησαν 
από πειρατές συνολικά δεκαπέντε πλοία 
το 2015, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 
προηγούμενου έτους ήταν 21. Ο αριθμός 
των μελών του πληρώματος που κρατήθηκαν 
όμηροι μειώθηκε από 442 το 2014 σε 271 το 
2015.
Το τελευταίο τρίμηνο του 2015 δεν 
υπήρξαν καθόλου καταγγελίες κρουσμάτων 
πειρατείας. Σύμφωνα με το IMB, αυτή η 
παγκόσμια μείωση των επιθέσεων οφείλεται, 
κατά κύριο λόγο, στη μείωση των επιθέσεων 
κατά μικρότερων δεξαμενόπλοιων κοντά 
στις ακτές της νοτιοανατολικής Ασίας. 
Το τελευταίο κρούσμα καταγγέλθηκε τον 
Αύγουστο του 2015.

Συμμορίες της νοτιοανατολικής Ασίας

Το IMB συγχαίρει τις αρχές της Ινδονησίας 
και της Μαλαισίας για τα βιώσιμα μέτρα 
που έλαβαν, προκειμένου να εντοπιστούν 
και να διωχθούν ποινικά δύο συμμορίες, 

οι οποίες είχαν καταλάβει δεξαμενόπλοια. 
Οι ύποπτοι ως εγκέφαλοι της σπείρας 
συνελήφθησαν.
Εν τούτοις, το IMB συνιστά σε όλους τους 
καπετάνιους να παραμείνουν σε επιφυλακή 
και να τηρούν τα μέτρα κατά της πειρατείας 
στην εν λόγω περιοχή.
Οι επιθέσεις στην περιοχή της 
νοτιοανατολικής Ασίας εξακολουθούν 
να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των 
παγκοσμίων επιθέσεων. Σχεδόν το 55 τοις 
εκατό των επιθέσεων στην περιοχή έλαβε 
χώρα εν πλω, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
ανερχόταν μόνο στο 37 τοις εκατό για 
το 2014. Τα περισσότερα περιστατικά 
αφορούσαν σε μικρότερες κλοπές. Το IMB 
αξιολογεί την αύξηση των κρουσμάτων σε 
πλοία εν πλω ως προβληματική, καθότι αυτό 
ενέχει περισσότερους δυνητικούς κινδύνους 
για τα πλοία και τα πληρώματά τους.
Το IMB και το Κέντρο Αναφοράς Πειρατείας 
(PRC) εξακολουθούν να συνεργάζονται 
με την Ακτοφυλακή της Ινδονησίας και 
άλλων ινδονησιακών αρχών, στον τομέα της 
παρακολούθησης των επικίνδυνων περιοχών.

Στα έντεκα σημεία αγκυροβόλησης, τα 
οποία έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα, 
σημειώθηκε μείωση των κρουσμάτων, με 
εξαίρεση τα λιμάνια Belawan και Nipah, 
στα οποία παρατηρήθηκε σημαντική 
αύξηση το 2015, με 15 και 26 περιστατικά 
αντίστοιχα.

Νιγηρία: Πετρέλαιο και καταλήψεις πλοίων

Η ανατολική ακτή της Αφρικής και 
ειδικότερα τα χωρικά ύδατα της Νιγηρίας, 
εξακολουθούν να αποτελούν περιοχή υψηλού 
κινδύνου για βίαιες επιθέσεις και ένοπλες 
ληστείες, παρόλο που αρκετά περιστατικά 
ενδέχεται να μην καταγγέλλονται καθόλου. 
Έχουν καταγραφεί δεκατέσσερα περιστατικά 
από τη Νιγηρία.
Σε μία περίπτωση, δέκα πειρατές οπλισμένοι 
με αυτόματα πυροβόλα όπλα τύπου AK47, 
κατέλαβαν ένα δεξαμενόπλοιο και κράτησαν 
ομήρους και τα εννέα μέλη του πληρώματος. 
Μετέφεραν το φορτίο πετρελαίου σε ένα άλλο 
πλοίο, το οποίο, στη συνέχεια, απομακρύνθηκε 
από δύο εκ των επιτιθεμένων. Το ναυτικό της 
Γκάνας απέστειλε ένα πλοίο του πολεμικού 
ναυτικού, προκειμένου να ελέγξει το 
δεξαμενόπλοιο, μόλις αυτό εισήλθε στην 
επικράτειά της και συνέλαβε τους πειρατές 
που βρίσκονταν πάνω σε αυτό.

Η Σομαλία εξακολουθεί να αποτελεί περιοχή υψηλού 
κινδύνου

Το 2015 δεν υπήρξε καμία καταγγελία 
περιστατικών από τη Σομαλία. Παρά το 
γεγονός ότι η ζώνη κινδύνου συρρικνώθηκε 
το Δεκέμβριο του 2015, το IMB εξακολουθεί 
να συνιστά στα πλοία που διασχίζουν τον 
κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό να 
παραμένουν ιδιαίτερα προσεκτικά.

Άλλες περιοχές

Παρόλο που το 2014 καταγράφηκαν μόνο 
επτά περιπτώσεις στις ακτές του Βιετνάμ, 

Σύνοψη των καταγγελθέντων πειρατικών 
επιθέσεων το 2015  � ������LRR�RRO?&GZ
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Τυποποιητής δεδομένων ως ανοικτή διεπαφή 
�!�%�� �*�C� � Ο πάροχος ναυτιλιακού 
λογισμικού και υπηρεσιών σέρβις, καθώς και 
κατασκευαστής συστημάτων VDR, η εταιρεία 
Interschalt Maritime Systems AG, ανέπτυξε 
την εφαρμογή παρασκηνίου Maritime Data 
Engine (MDE), τον πρώτο τυποποιητή 
δεδομένων για VDR ή άλλες πηγές, ως 
ανοικτή διεπαφή με βάση το πρότυπο OPC 
UA. Η εφαρμογή MDE διαθέτει δύο βασικές 
καινοτομίες, σε σύγκριση με τα υφιστάμενα 
συστήματα συλλογής δεδομένων πλοίων: 

 > Όλα τα δεδομένα ενός πλοίου ή στόλου 
πλοίων με διαφορετικές δομές δεδομένων, 
ανεξαρτήτως της πηγής δεδομένων και 
της χρησιμοποιούμενης πλατφόρμας, 
καταγράφονται, τυποποιούνται και 
καθίστανται γρήγορα αξιοποιήσιμα.

 > Η MDE δεν αποτελεί ιδιόκτητη λύση 
νησίδας, αλλά ένα τυποποιημένο και 
ανεξάρτητο από πλατφόρμες βιομηχανικό 
πρωτόκολλο επικοινωνίας με βάση το 
OPC UA, το οποίο είναι, συνεπώς, 
προσβάσιμο σε τρίτους, όπως, π.χ. 
προμηθευτές. Πρόκειται, λοιπόν, για μια 
λύση δικτύου, στα πλαίσια του Industry 
4.0, η οποία καθιστά διαθέσιμα σε τρίτους 
τα δεδομένα πραγματικού χρόνου, μέσω 
τυποποιημένης διεπαφής OPC UA, για 
την ενοποίηση συστημάτων.

«Η MDE διαθέτει τη δυνατότητα 
εγκατάστασης ως κεντρική διεπαφή, για 
την ενοποίηση συστημάτων σε πλοία», 
διευκρινίζει ο Robert Gärtner, ΔΣ της Inter-
schalt, όσον αφορά στη στρατηγική σημασία 
της νέας εφαρμογής παρασκηνίου. «Η 
MDE αποτελεί το ιδανικό συμπλήρωμα των 
συστημάτων VDR μας, εφόσον τα δεδομένα 
ενός πλοίου ή στόλου πλοίων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ακόμη ευρύτερα. Και τα 
δύο προϊόντα έχουν αναπτυχθεί από τη δική 
μας εταιρεία, ως εκ τούτου, συνεργάζονται 
βέλτιστα μεταξύ τους». 

Η εφαρμογή MDE διευρύνει το πρότυπο 
OPC UA κατά δυναμικά εξαρτήματα. Με την 
εγκατάσταση σε κάποιο πλοίο, δημιουργεί 
μια τυποποιημένη και τρέχουσα εικόνα των 
διαδικασιών του. Με την εγκατάσταση στην 
ξηρά και την ύπαρξη δικτύωσης WAN όλων 
των πλοίων ενός στόλου, η MDE μπορεί 
να παρέχει τυποποιημένες εικόνες των 
διαδικασιών του στόλου. Αυτό ισχύει τόσο για 
νεότευκτα όσο και για νεοαποκτηθέντα πλοία. 
Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η δαπανηρή 
ανάπτυξη λύσεων από διάφορους τρίτους 
προμηθευτές για κάθε μεμονωμένο πλοίο 
και τα διαφορετικά συστήματά τους, όπως, 
για παράδειγμα τις υδατοστεγείς θύρες ή τα 
συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς. 
Η εφαρμογή MDE παρέχει και άλλες 
δυνατότητες χρήσης, ειδικά για επιβατηγά 
πλοία, δεξαμενόπλοια και ερευνητικά σκάφη, 
όπου η τυποποιημένη παροχή των δεδομένων 
διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο για 
συστήματα τρίτων είναι ιδιαίτερα σημαντική, 
είτε πρόκειται για την αύξηση της ασφάλειας 
είτε για χρήση σε ερευνητικά έργα.
Κάθε πλοίο και ο εξοπλισμός του είναι μοναδικά 
και εδώ έγκειται η μεγάλη πρόκληση της 
τυποποίησης των εκάστοτε δεδομένων για 
γενική χρήση, ανεξαρτήτως συστήματος, 
προκειμένου τα δεδομένα αυτά να αξιοποιηθούν 
βέλτιστα. Αυτό ισχύει τόσο για μεμονωμένα 
πλοία όσο και για ολόκληρο στόλο πλοίων. 
Σε πολλές περιπτώσεις, ο κάθε προμηθευτής 
εγκαθιστά τα δικά του συστήματα πάνω στο 
πλοίο, με αποτέλεσμα να απαιτείται μια επίπονη 
διαδικασία, για παράδειγμα, εξαιτίας της 
τοποθέτησης των καλωδιώσεων. Σύμφωνα με 
τον Gärtner, «η συμβατή εφαρμογή MDE 
λύνει αυτό το πρόβλημα, αφού δημιουργεί ένα 
ενιαίο και δεσμοποιημένο σύννεφο δεδομένων 
όλων των τομέων του πλοίου, ενώ επιδέχεται 
προσαρμογή, τόσο στα τρέχοντα αλλά και σε 
μελλοντικά συμπληρωματικά εξαρτήματα 
του εξοπλισμού». Οι υφιστάμενες λύσεις 

λειτουργούσαν σε ιδιοκτησιακό καθεστώς, 
δηλαδή κάθε εφαρμογή χρησιμοποιούσε 
ιδιόκτητα, μη τυποποιημένα πρωτόκολλα. 
Το πρότυπο OPC UA παρέχει, επίσης, 
πολυεπίπεδες λειτουργίες ασφαλείας και 
εξουσιοδότησης, έτσι ώστε τα τυποποιημένα 
δεδομένα να μπορούν να αναγιγνώσκονται 
με τυποποιημένες διεπαφές και πρωτόκολλα 
επικοινωνίας από την εικόνα διαδικασιών, 
ωστόσο, να προφυλάσσονται από μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Οι πρώτοι πελάτες προέρχονται από τον 
κλάδο της κρουαζιέρας 
Πρακτικά, η εφαρμογή MDE βρίσκεται ήδη σε 
χρήση. Οι ναυτιλιακές εταιρείες AIDA Cruis-
es και Costa Crociere παρακολουθούν πρώτες 
τα δεδομένα των πλοίων τους σε πραγματικό 
χρόνο, μέσω MDE, στο νέο Fleet Operation 
Center της κοινής Marine Operations Unit, 
Carnival Maritime, στο Αμβούργο. 

Εγκατάσταση
Εφόσον υπάρχει σύνδεση WAN με τα πλοία 
ενός στόλου, η εγκατάσταση της MDE 
μπορεί, γενικά, να πραγματοποιηθεί μέσω 
διακομιστή πάνω στο πλοίο, ο οποίος θα 
διαθέτει απομακρυσμένη πρόσβαση στην 
εφαρμογή, μέσω δορυφορικής επικοινωνίας. 
Οι τρέχουσες εγκαταστάσεις της βασικής 
MDE πραγματοποιήθηκαν από τεχνικό της 
Interschalt πάνω στα πλοία, προκειμένου 
να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι κατά τη 
διαμόρφωση του δικτύου και να διεξαχθούν 
έλεγχοι λειτουργίας και λογικότητας των 
προς καταγραφή δεδομένων και πηγών 
δεδομένων. Όλες οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις 
πραγματοποιήθηκαν από απόσταση. Οι 
επακόλουθες συμβάσεις συντήρησης 
περιλαμβάνουν τη συντήρηση του προϊόντος, 
την υποστήριξη του λογισμικού, τη διόρθωση 
σφαλμάτων και την υπηρεσία ενημέρωσης του 
λογισμικού.

υπάρχουν αναφορές 27 κρουσμάτων για 
το προηγούμενο έτος. Αυτές αφορούν 
κυρίως μικρότερες ληστείες σε πλοία, τα 
οποία βρίσκονταν αγκυροβολημένα. 15 
αυτών των περιπτώσεων έλαβαν χώρα στα 
ύδατα και την περιοχή του λιμανιού του 
Vung. 
Το Δεκέμβριο του 2015 καταγγέλθηκαν 
τέσσερα κρούσματα από την Κίνα – πρώτη 
φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στο Μπαγκλαντές, ο αριθμός των 
καταγγελιών για απλές ληστείες μειώθηκε 
από 21 το 2014 σε έντεκα το 2015.
Το Διεθνές Γραφείο Ναυσιπλοΐας (IMB) 
αποτελεί μια εξειδικευμένη μονάδα του 
Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC).
Το Κέντρο Αναφοράς Πειρατείας (PRC), το 
οποίο ανήκει στο IMB, αποτελεί το μοναδικό 
παγκόσμιο ίδρυμα, το οποίο λαμβάνει και 
επεξεργάζεται αναφορές πειρατείας όλο το 

εικοσιτετράωρο. Το IMB προτρέπει όλους 
τους καπετάνιους και τους πλοιοκτήτες να 
αναφέρουν στο Κέντρο Αναφοράς Πειρατείας 
του IMB όλες τις πραγματοποιηθείσες και 
ύποπτες περιπτώσεις πειρατείας, όλες τις 
απόπειρες πειρατείας, καθώς και όλες τις 
ένοπλες επιθέσεις. Αυτό είναι απαραίτητο, 
προκειμένου να ενημερωθούν οι αρχές για 
την κρισιμότητα του προβλήματος της 
πειρατείας.
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Φάση επικύρωσης του σχεδίου 
διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας
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� αρόλο που η θαλάσσια μεταφορά αποτελεί μια πολύ 
σημαντική δύναμη για την παγκόσμια οικονομία, η 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων δεν 

είναι βέλτιστη, ενώ οι τεχνικές δυνατότητες δεν αξιοποιούνται 
πλήρως. Γι’ αυτό το λόγο αναπτύχθηκαν τα έργα MONALISA 
και MONALISA 2.0. Η βασική ιδέα ήταν να δημιουργηθεί 
ένα σύστημα διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας (STM), 
εμπνευσμένο από το πρόγραμμα SESAR (Ερευνητικό πρόγραμμα 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού) του ευρωπαϊκού τομέα των αερομεταφορών. Το SESAR 
δημιουργήθηκε το 2007 ως κοινό έργο των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη βελτίωση της κοινής εποπτείας 
και παρακολούθησης της εναέριας κυκλοφορίας.

Το MONALISA 2.0 ξεκίνησε ως κοινό ερευνητικό έργο, στο 
οποίο συμμετείχαν 38 ευρωπαϊκοί εταίροι. Στους συμμετέχοντες 
συγκαταλέγονται πανεπιστήμια ναυτιλιακών σπουδών, 
διαχειριστές λιμένων, κατασκευαστές θαλάσσιας τεχνολογίας και 
λιμενικές αρχές.

Οι βασικοί στόχοι του έργου ήταν η ενίσχυση της ασφάλειας 
πλοήγησης, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θαλάσσιας 

κυκλοφορίας και η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, μέσω της βελτιστοποιημένης επικοινωνίας όλων των 
εμπλεκομένων: πλοίο προς πλοίο, πλοίο προς ακτή και ακτή προς 
ακτή.

Οι βασικοί τομείς εργασίας συνεπάγονταν την ανάπτυξη των 
ακόλουθων τεσσάρων σχεδίων:

 > Διαχείριση ταξιδιού – υποστήριξη σκάφους κατά τον 
προγραμματισμό και τη διεξαγωγή του ταξιδιού,

 > Διαχείριση ροής – βελτιστοποίηση διαδρομής σε περιοχές με 
υψηλή κυκλοφοριακή πυκνότητα,

 > Λήψη αποφάσεων σε συνεργασία με τον λιμένα – βελτιωμένη 
ακρίβεια για τη διαθεσιμότητα χρονοθυρίδων ελλιμενισμού,

 > Διαχείριση πληροφοριών για το σύνολο του συστήματος 
– βελτιωμένη αποτελεσματικότητα κατά την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων.

Επιπλέον, έχουν επιτευχθεί ποικίλα άλλα αποτελέσματα ερευνών, 
όπως η ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου για την ασφαλή χρήση 
λέμβων διάσωσης από την καταγραφή πλοίων, ένα νέο εργαλείο 
συντονισμού αναζήτησης και διάσωσης, και ένα σύστημα 

Καταστάσεις πριν και μετά, στη διαχείριση θαλάσσιας κυκλοφορίας
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ραδιοσυχνικής αναγνώρισης που βοηθά στην πυρόσβεση CO2 
στο πλοίο, διασφαλίζοντας πρώτα την εκκένωση του προσωπικού.

EMSN – Το μεγαλύτερο στον κόσμο πολιτικό δίκτυο 
προσομοίωσης
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ναυτιλιακής Προσομοίωσης 
(EMSN) ιδρύθηκε στα πλαίσια του MONALISA 2.0 και 
αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο παγκοσμίως πολιτικό 
δίκτυο προσομοίωσης. Προκειμένου να επικυρωθεί με 
ασφάλεια το σχέδιο STM και οι υπό ανάπτυξη λύσεις, έχουν 
διασυνδεθεί κέντρα προσομοίωσης διαχείρισης πλοίων σε 
εννέα τοποθεσίες, σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, έτσι 
ώστε να πραγματοποιηθούν κοινές προσομοιώσεις. Έως και 
30 τέτοια κέντρα αναμένεται να συνδεθούν ταυτόχρονα σε ένα 
σενάριο θαλάσσιας κυκλοφορίας, προκειμένου να αποκτηθούν 
γνώσεις, όσον αφορά στην πρακτικότητα των πορισμάτων της 
έρευνας. Οι τρέχοντες συμμετέχοντες στη Γερμανία είναι το 
Fraunhofer CML, το Κέντρο Ναυτιλίας του Πανεπιστήμιου 
Εφαρμοσμένων Επιστημών του Φλένσμπουργκ και το Κέντρο 
Προσομοίωσης AIDA στο Ρόστοκ.

Το EMSN έχει ήδη χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές κατά τη 
διάρκεια του έργου. Αρχικά, η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε 
με βάση πραγματικές συνθήκες και, στη συνέχεια, συγκρίθηκε 
με μεταγενέστερες δοκιμές που βασίζονταν σε τροποποιημένες 
συνθήκες, οι οποίες περιλάμβαναν τις προσφάτως ανεπτυγμένες 
εφαρμογές STM. Οι προσομοιώσεις έλαβαν χώρα στη θαλάσσια 
περιοχή της Κατεγάτης, υπό δύσκολες κυκλοφοριακές συνθήκες 
πλοήγησης, μεταξύ του νησιού Άνχολτ και της γέφυρας Store-
bælt. Σε αυτές τις ασκήσεις διασυνδέθηκαν επιτυχώς 14 γέφυρες 
προσομοίωσης.

Δοκιμάστηκαν διάφορες νέες λειτουργικότητες ECDIS και 
ειδικότερα, η κοινή χρήση πληροφοριών διαδρομής μεταξύ πλοίων, 
καθώς και μεταξύ πλοίου και ακτής, και η δυναμική προσαρμογή 
διαδρομών για τη βελτιστοποίηση της ροής κυκλοφορίας. 
Επιπλέον, δοκιμάστηκε η εφαρμογή παραθύρων χρόνου ETA 
για την οικονομική ρύθμιση της ταχύτητας και τη διαχείριση της 
θαλάσσιας κυκλοφορίας. Με τη βοήθεια διαφόρων κατασκευαστών 
και προσομοιωτών διαχείρισης πλοίων, αναπτύχθηκε μια νέα μορφή 
για την ανταλλαγή πληροφοριών διαδρομής πλοίων.

Μια τυπική αξιολόγηση ασφάλειας εξέτασε τους κινδύνους 
που συνδέονται με την εφαρμογή της STM, μέσω δεδομένων 
μέτρησης, όπως η μείωση των δυνητικών κινδύνων σύγκρουσης 
πλοίων, αλλά και μέσω συνεντεύξεων με συμμετέχοντες σε 
προσομοιώσεις.

Επακόλουθο έργο: Επικύρωση STM
Κατά τη διάρκεια του MONALISA 2.0 διασαφηνίστηκε το 
σχέδιο της STM, τέθηκαν στόχοι και αναπτύχθηκε ένα γενικό 
πρόγραμμα. Αποδείχθηκε πως μπορούν να επιτευχθούν σημαντικές 
εξοικονομήσεις σε κόστος καυσίμων, μέσω της βελτιωμένης 
δρομολόγησης, αυξάνοντας παράλληλα την ασφάλεια στη θάλασσα, 
καθώς και την αξιοποίηση πόρων σε λιμενικές εγκαταστάσεις. Στο 
επόμενο στάδιο του έργου θα υλοποιηθεί η σταδιακή εφαρμογή 
σε διάφορους τομείς, προκειμένου να δοκιμαστούν τα οφέλη του 
σχεδίου STM υπό πραγματικές συνθήκες. Αρχικά θα εξοπλιστούν 
με το σύστημα STM 300 δοκιμαστικά σκάφη, δέκα λιμάνια και 
τρεις σταθμοί ξηράς στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Θάλασσα. Τα δύο 
λιμάνια, στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας και στην Βαλένθια της 
Ισπανίας, έχουν ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή, κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου έργου.

Compressed Air Receivers

TDI-Engine Air Starters

Gastight Bulkhead
Penetrations

Compressors

- starting air

- control air

- working air

Solutions for
Shipbuilding 
and �ndustry

Neuenhauser Kompressorenbau GmbH

Στο γενικό σχέδιο STM περιλαμβάνονται συγκεκριμένα 
ζητήματα, έως και το έτος 2030:

 > Μείωση του αριθμού ναυτιλιακών ατυχημάτων κατά 50%, 
χάρη στη βελτιωμένη διαχείριση των διαδρομών και της ροής 
κυκλοφορίας,

 > Μείωση των συνολικών εξόδων ταξιδιού κατά 10% και των 
χρόνων αναμονής ελλιμενισμού κατά 30%,

 > Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 10%, όπως και προστασία ευαίσθητων 
θαλάσσιων περιοχών.

Κάτοχοι διπλώματος ευρεσιτεχνίας με πρακτική εμπειρία, όπως 
αξιωματικοί φυλακής γέφυρας, πλοίαρχοι, πιλότοι και πλοηγοί 
με έδρα στην ακτή, μπορούν να λάβουν μέρος στην αξιολόγηση 
των ανεπτυγμένων συστημάτων STM. Με αυτόν τον τρόπο 
θα αποκτηθεί στην πράξη ανατροφοδότηση, όσον αφορά στην 
καταλληλόλητα, την ποιότητα και την ευκολία χρήσης των 
ανεπτυγμένων συστημάτων. Οι πλοηγοί που ενδιαφέρονται 
να συμμετάσχουν στις προσομοιώσεις STM στο Αμβούργο, το 
Φλένσμπουργκ ή σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή περιοχή προσομοίωσης 
είναι ευπρόσδεκτοι. Οι συμμετέχοντες δεν λαμβάνουν απλά 
μέρος σε προσομοιώσεις, οι οποίες αφορούν σε έναν πρωτοφανή 
αριθμό γεφυρών προσομοίωσης, αλλά διαδραματίζουν επίσης 
ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την υλοποίηση 
τεχνολογιών θαλάσσιας κυκλοφορίας, με έμφαση στην στρατηγική 
ηλεκτρονικής πλοήγησης του IMO.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο 
 � ¢¢¢?R\)? G(DPJ& IG?UI

Ship & Offshore Ελληνική Έκδοση | 2016 33



��������	
�	���	
�	�����
�
���
���������
	�����	�

������	��	���� ��!
�"
�#���
$�%%&'"
�	�'��(


)*��	�
+,�
,�,�
�--.��

/

0�1�
+,�
,�,�
�--.��.

/

����2!��3��������4�	

���4!��3��������4�	


5��	%����!
�������	%
���
���	%
���
%���	%
*������!
��%�
�'3��	�
���*
�	�%����
����%�	�
�	��&�	%

���
�*	
���%*��	
6����"
!�%�
���
�����7
	�	�!(
���&%��(
�%
�	��
�%
���
���
����
��
%	�!���!
�	%%	�%


34 Ship & Offshore Ελληνική Έκδοση | 2016

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δύο νέα μοντέλα ραντάρ στην αγορά
�£%£�~�� Η ιαπωνική εταιρεία κατασκευής 
ηλεκτρονικών ναυτιλίας Furuno, ανακοίνωσε 
την επικείμενη κυκλοφορία δύο νέων 
μοντέλων ραντάρ: της σειράς FAR-15x3 
και της σειράς FAR-15x8. Σύμφωνα με 
δήλωση της εταιρείας, έχουν αναπτυχθεί 
για να παρέχουν υψηλή απόδοση και άριστη 
λειτουργικότητα.
Η σειρά FAR-15x8 ανταποκρίνεται πλήρως 
στα τελευταία πρότυπα απόδοσης του IMO, 
όσον αφορά στα ραντάρ της κατηγορίας 2 
(οθόνη 19 ιντσών και πραγματική διάμετρος 
250 mm) και της κατηγορίας 3 (οθόνη 15 
ιντσών και πραγματική διάμετρος 180 mm).
Η σειρά FAR-15x3, παρότι δεν είναι 
εγκεκριμένη από τον IMO, είναι κατάλληλη 
για εμπορικά πλοία και αλιευτικά σκάφη, 
σύμφωνα με την Furuno, παρέχοντας 
πλεονεκτήματα, όσον αφορά στην απόδοση 
και τη λειτουργία, συγκρίσιμα με εκείνα 
της σειράς FAR-15x8. Μια καινοτομία 
της σειράς FAR-15x3 είναι η λειτουργία 
Target Analyzer™, η οποία προβάλλει με 
διαφορετικά χρώματα τους κινούμενους 
στόχους, τους σταθερούς στόχους, τη βροχή, 
την επιφάνεια της θάλασσας και τους στόχους 
που προσεγγίζουν το πλοίο. Όπως ανέφερε 
η Furuno, η λειτουργία Target Analyzer™ 
θα μπορούσε να βελτιώσει την επίγνωση των 
καταστάσεων, ενισχύοντας παράλληλα την 
λειτουργική ασφάλεια του σκάφους.
Άλλο ένα χαρακτηριστικό της σειράς FAR-15x3 
είναι η ποικιλία των λειτουργιών προβολής. 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη λειτουργία 
προβολής ανάλογα με τις ανάγκες των χειριστών, 
συμπεριλαμβανομένης π.χ. της προβολής της 
ηχούς του ραντάρ σε πλήρη οθόνη.
Αμφότερες οι σειρές είναι εξοπλισμένες με 
λειτουργία αυτόματης εξάλειψης παρασιτικών 
ενδείξεων (ACE - Automatic Clutter Elimi-
nation), η οποία, σύμφωνα με την Furuno, 
παρέχει μια καθαρή εικόνα της ηχούς, χάρη σε 
μια μόνο πίεση ενός συγκεκριμένου πλήκτρου.
Όταν η λειτουργία ACE είναι ενεργοποιημένη, 
ο έλεγχος απολαβής και ο έλεγχος των 
παρασιτικών ενδείξεων λόγω κυματισμού 
στην επιφάνεια της θάλασσας και/ή 
λόγω βροχής, προσαρμόζονται αυτόματα, 
απαλλάσσοντας τον χειριστή από πολύπλοκες 
και χρονοβόρες εργασίες προσαρμογής του 
ραντάρ και επιτρέποντάς του να συγκεντρωθεί 

στη λειτουργία του σκάφους. Η λειτουργία 
ACE βασίζεται στην τεχνολογία προηγμένης 
επεξεργασίας σήματος της Furuno, η οποία 
χρησιμοποιήθηκε επίσης και στο τελευταίο 
Chart Radar.
Όπως δήλωσε η Furuno, χάρη στη 
λειτουργία Fast Target Tracking™, η 
ταχύτητα συλλογής δεδομένων και των 
δύο σειρών ραντάρ έχει βελτιωθεί. Μετά 
την επιλογή στόχου, η ταχύτητα και το 
διάνυσμα πορείας προβάλλονται μέσα σε 
ελάχιστα δευτερόλεπτα. Τέλος, η τυπική 
μονάδα ελέγχου έχει εξοπλιστεί με Touchpad, 
παρέχοντας ανθεκτικότητα και διαισθητική 
λειτουργία. Η μονάδα ελέγχου της σφαίρας 
διαδρομής επιδέχεται, επίσης, προαιρετική 
σύνδεση, για ακόμη πιο άνετη χρήση του 
εξοπλισμού με το ένα χέρι.

Η σειρά FAR-15x3 (αριστερά) και η FAR-15x8
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