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Πρόλογοσ  
 
Θλεκτρολογία είναι ο τομζασ τθσ επιςτιμθσ που αςχολείται με τθν θλεκτρικι ενζργεια και 

τισ εφαρμογζσ τθσ ςε όλεσ ςχεδόν τισ εκφάνςεισ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ. Αυτό ζχει ωσ 

αποτζλεςμα να υπάρχουν πολλά πεδία χριςθσ τθσ επιςτιμθσ ςε διάφορα και πολλζσ φορζσ 

τελείωσ διαφορετικά αντικείμενα. Αναμενόμενο είναι ότι οι αρχζσ που καλφπτουν τισ 

θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ διαφοροποιοφνται ανάλογα με τον τφπο τθσ εκάςτοτε 

εγκατάςταςθσ. Δθλαδι οι αρχζσ τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ ενόσ κτιρίου είναι 

διαφορετικζσ από τισ αρχζσ που ακολουκοφνται για τισ θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ ενόσ 

πλοίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ύνοψη  
 
Θ ουςιαςτικι διαφορά τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ ενόσ πλοίου είναι ότι το 
θλεκτρικό ρεφμα που χρειάηεται δεν υπάρχει δυνατότθτα να προζρχεται από ςτακμό 
παραγωγισ ενζργειασ ςε ςτακερό ςθμείο ςτθν ξθρά, αλλά πρζπει να παράγεται μζςα ςτο 
ίδιο το πλοίο. Αυτό μπορεί να γίνει μζςω γεννθτριϊν ςυνεχοφσ ι εναλλαςςόμενου 
ρεφματοσ, των οποίων θ παραγωγι ρυκμίηεται με μεταςχθματιςτζσ ανάλογα με τθν χριςθ 
τουσ  και ενιςχφεται ι υποβιβάηεται αντίςτοιχα.  
 
τθν ςυνζχεια οι διαδικαςίεσ που λαμβάνουν χϊρα είναι ςε γενικζσ γραμμζσ παρόμοιεσ με 
τισ διαδικαςίεσ ςτθν θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ μίασ κατοικίασ. Σο ρεφμα μεταφζρεται και 
διανζμεται μζςω καλωδίων ςτα ςθμεία που χρειάηεται για τθν τροφοδότθςθ λαμπτιρων 
και ςυναφϊν εξαρτθμάτων για τον φωτιςμό, για τθν ρευματοδότθςθ ςυςκευϊν γενικισ 
χριςεωσ αλλά και για βοθκθτικά και μθ μθχανιματα του πλοίου όπωσ βοθκθτικά 
μθχανιματα καταςτρϊματοσ. Επιπρόςκετα ζνα ποςοςτό ρεφματοσ χρθςιμοποιείτε για τθν 
τροφοδότθςθ ςυςςωρευτϊν ςε περίπτωςθ ανάγκθσ.  
 

Να ςθμειωκεί ότι το θλεκτρικό ρεφμα μπορεί ακόμα ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ να 

χρθςιμοποιθκεί για πρόωςθ του πλοίου, όπωσ ςε περιπτϊςεισ εκκίνθςθσ , όπιςκεν , 

απότομθσ κράτθςθσ ι για τθν υπζρμετρθ αφξθςθ ςτροφϊν του κινθτιρα κακϊσ και ςε 

ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ όπου ζχουμε χριςθ θλεκτρικϊν πθδαλίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Α.1 Γεννότριεσ 
 
τα πλοία θ θλεκτρικι ενζργεια παράγεται με τθν βοικεια ειδικϊν μθχανϊν που 
ονομάηονται θλεκτρικζσ γεννιτριεσ.  
Για να δϊςουν θλεκτρικι ενζργεια, οι γεννιτριεσ πρζπει να πάρουν περιςτροφικι κίνθςθ 
(μθχανικι ενζργεια) από άλλεσ μθχανζσ που ονομάηονται κινθτιριεσ μθχανζσ. Αυτζσ οι 
μθχανζσ μπορεί να είναι μθχανζσ εςωτερικισ καφςθσ, αεροςτρόβιλοι ι πετρελαιομθχανζσ.  
Ανάλογα με το ρεφμα που παράγουν οι γεννιτριεσ ονομάηονται γεννιτριεσ ςυνεχοφσ 

ρεφματοσ ι γεννιτριεσ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ. 

 
 
Α.1.1 Γεννότριεσ ςυνεχούσ ρεύματοσ (.Ρ.)  
 
 
Ωσ προσ τθν καταςκευι τουσ, οι γεννιτριεσ .Ρ. δεν διαφζρουν κακόλου από τουσ κινθτιρεσ 
.Ρ., θ μόνθ διαφορά είναι, ότι από τισ ψικτρεσ τθσ γεννιτριασ παραλαμβάνετε ςυνεχζσ 
ρεφμα, ενϊ ςτουσ κινθτιρεσ .Ρ. , προςδίδετε ςτισ ψικτρεσ ςυνεχζσ ρεφμα και 
παραλαμβάνετε από τον άξονα τουσ μθχανικι ενζργεια.  
ε πολφ μικρζσ μθχανζσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ το μαγνθτικό πεδίο, μζςα ςτο οποίο 

περιςτρζφεται το επαγωγικό τφμπανο, καταςκευάηεται από μόνιμο μαγνιτθ. ε όλεσ τισ 

άλλεσ περιπτϊςεισ το μαγνθτικό πεδίο δθμιουργείται από τουσ μαγνθτικοφσ πόλουσ, τα 

τυλίγματα των οποίων τροφοδοτοφνται με ςυνεχζσ ρεφμα. Θ δθμιουργία του μαγνθτικοφ 

πεδίου από το θλεκτρικό ρεφμα λζγεται διζγερςη τθσ μθχανισ 

 
 
Α.1.1.1 Εύδη γεννητριών ςυνεχούσ ρεύματοσ 
 
 
Ανάλογα με τον τρόπο που είναι ςυνδεδεμζνο το τφλιγμα διεγζρςεωσ, διακρίνονται 
γεννιτριεσ τεςςάρων ειδϊν (με υποκατθγορίεσ) :  
 
α)  Γεννιτριεσ με ξζνθ διζγερςθ:  
 
τισ γεννιτριεσ αυτζσ θ περιζλιξθ διεγζρςεωσ τροφοδοτείται από μία ξζνθ πθγι. 

Χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςε χαμθλζσ τάςεισ, για θλεκτρολφςεισ και ωσ γεννιτριεσ .Ρ. για 

τθν προϊκθςθ των πλοίων. 

β)  Γεννιτριεσ με αυτοδιζγερςθ: 
 
Διακρίνονται ςτισ τρείσ παρακάτω κατθγορίεσ 
 
β.1)  Γεννιτριεσ με διζγερςθ ςειράσ: 
 
τισ γεννιτριεσ αυτζσ θ περιζλιξθ διεγζρςεωσ ςυνδζεται ςε ςειρά με το φορτίο.  
Θ τάςθ τουσ μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται το φορτίο του εξωτερικοφ κυκλϊματοσ, για 
αυτό το λόγο δεν χρθςιμοποιοφνται όπου απαιτείται ςτακερι τάςθ. Θ χριςθ τουσ είναι 



 

 

περιοριςμζνθ και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε οριςμζνα μθχανιματα 
θλεκτροςυγκολλιςεωσ όπου θ τάςθ δεν είναι πρωτεφουςασ ςθμαςίασ.  
 
β.2)  Γεννιτριεσ με παράλλθλθ διζγερςθ  
 
 
τισ γεννιτριεσ αυτζσ θ περιζλιξθ διεγζρςεωσ ςυνδζεται παράλλθλα με το επαγωγικό 
τφλιγμα και κατά ςυνζπεια παράλλθλα και προσ το εξωτερικό φορτίο. Χρθςιμοποιοφνται ωσ 
γεννιτριεσ πλοίων, για εγκαταςτάςεισ μικρισ ιςχφοσ και για τθν φόρτιςθ ςυςςωρευτϊν.  
 
β.3)  Γεννιτριεσ με ςφνκετθ διζγερςθ  
 
 
Θ περιζλιξθ του κάκε κφριου πόλου αποτελείται από δφο μζρθ, τθν παράλλθλθ περιζλιξθ 
και τθν περιζλιξθ ςειράσ. Θ τάςθ ρυκμίηεται με μία ρυκμιςτικι αντίςταςθ που ςυνδζεται με 
τθν παράλλθλθ διζγερςθ. Θ αλλαγι φοράσ περιςτροφισ γίνεται εφκολα με τθν εναλλαγι 
των ακροδεκτϊν και χωρίσ καμία άλλθ επζμβαςθ. Με ςτακερό αρικμό ςτροφϊν θ 
παραγόμενθ τάςθ είναι ςτακερι και δεν μεταβάλλεται πολφ εάν υπάρξει απότομθ 
μεταβολι του φορτίου.  
 

Οι τελευταίεσ χρθςιμοποιοφνται περιςςότερο ςτα πλοία, γιατί θ τάςθ τθσ γεννιτριασ είναι 

ςτακερι και ανεξάρτθτθ από τθν αλλαγι του ρεφματοσ του φορτίου. 

 

 

Α.1.1.2 Ρύθμιςη γεννητριών .Ρ.  
 
 

Ρύθμιςη χαρακτηριςτικών  καμπύλων τάςεωσ  
 
 
Μια μζκοδοσ που προτείνεται από τουσ καταςκευαςτζσ είναι θ ρφκμιςθ του διάκενου 

αζροσ με τθν ειςαγωγι ι εξαγωγι ελαςμάτων μεταξφ των πόλων και του κελφφουσ. 

 Άλλεσ μζκοδοι είναι θ χρθςιμοποίθςθ αντιςτάςεωσ ςυνδεδεμζνθσ παράλλθλα με το πθνίο 

εν ςειρά και θ ρφκμιςθ τθσ κζςεωσ των ψθκτρϊν. 

Βοηθητικοί πόλοι  
 
 
Επειδι το παραγόμενο ρεφμα ςτο επαγϊγιμο δθμιουργεί ζνα δικό του μαγνθτικό πεδίο, 
προκαλείται από αυτό παραμόρφωςθ του μαγνθτικοφ πεδίου, με αποτζλεςμα να 
δθμιουργοφνται ςπινκιρεσ μεταξφ των ψθκτρϊν και του ςυλλζκτθ. Σοποκετοφνται 
βοθκθτικοί πόλοι για τθν εξάλειψθ των ςπινκθριςμϊν.  
Οι βοθκθτικοί πόλοι παραλείπονται ςτισ γεννιτριεσ πολφ μικρισ ιςχφσ αλλά είναι 
απαραίτθτοι ςτισ γεννιτριεσ μεγάλθσ ιςχφοσ για τθν επίτευξθ καλισ επαγωγισ ςε όλα τα 
φορτία. Κάκε βοθκθτικόσ πόλοσ πρζπει να ζχει τθν ίδια πολικότθτα με αυτι του κφριου 
πόλου που βρίςκεται μετά από αυτόν κατά τθν διεφκυνςθ περιςτροφισ τθσ μθχανισ.  



 

 

 

Ρυθμιςτέσ διέγερςησ  
 
 
Οι ρυκμιςτζσ (ρεοςτάτεσ) είναι απαραίτθτοι ςε όλουσ τουσ τφπουσ των γεννθτριϊν, ζτςι 

ϊςτε να ρυκμίηεται θ τάςθ για διάφορεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ. Χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ 

για να αντιςτακμίηουν τισ μεταβολζσ τθσ παράλλθλθσ αντίςταςθσ λόγω των μεταβολϊν τθσ 

κερμοκραςίασ του αζρα ψφξθσ. Ανεβάηοντασ τθν κερμοκραςία αυξάνεται θ αντίςταςθ του 

πθνίου τόςο πολφ που το ρεφμα διζγερςθσ δεν μπορεί να διατθρθκεί ςτθν κανονικι του 

τιμι και θ τάςθ ςτουσ ηυγοφσ πζφτει. Θ πτϊςθ αυτι υπολογίηεται από τον καταςκευαςτι. 

υνικωσ, θ τάςθ κατά μικοσ των ρυκμιςτϊν διζγερςθσ δεν είναι μικρότερθ του 14% τθσ 

τάςθσ τθσ γεννιτριασ. 

 

 

Α.1.1.3  Παρϊλληλη  λειτουργύα  γεννητριών  .Ρ 
 
 
Θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ςτα πλοία γίνεται με περιςςότερεσ από μία 
θλεκτρογεννιτριεσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ. Οι γεννιτριεσ αυτζσ μποροφν να λειτουργιςουν 
όλεσ μαηί παράλλθλα.  
Σα πλεονεκτιματα τθσ παράλλθλθσ λειτουργίασ είναι: 
 
α) Αυξάνεται θ ιςχφσ του δικτφου 

β) Τπάρχει θ δυνατότθτα μία γεννιτρια να δουλζψει ωσ εφεδρικι 

γ) Τπάρχει θ δυνατότθτα διακοπισ λειτουργίασ μίασ γεννιτριασ, χωρίσ να διακοπεί θ ιςχφσ 
του πλοίου. 
 
Για να είναι δυνατι θ παράλλθλθ λειτουργία όλων των γεννθτριϊν του πλοίου, πρζπει οι 

γεννιτριεσ να είναι τθσ ίδιασ τάςθσ και οι κετικοί και αρνθτικοί πόλοι των γεννθτριϊν να 

είναι ςυνδεδεμζνοι ςτον αντίςτοιχο ηυγό του πίνακα παραλλθλιςμοφ, δθλαδι, να ζχουν τθν 

ίδια πολικότθτα. 

 

 

Α.1.2 Γεννότριεσ εναλλαςςόμενου ρεύματοσ  Ε.Ρ 

 

Οι γεννιτριεσ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ είναι δφο ειδϊν:  

 

α) Οι ςφγχρονεσ γεννιτριεσ ι εναλλακτιρεσ 

β)Οι αςφγχρονεσ γεννιτριεσ  



 

 

 

Οι ςφγχρονεσ γεννιτριεσ παράγουν εναλλαςςόμενο ρεφμα, του οποίου θ ςυχνότθτα είναι 

ανάλογθ με τθν ταχφτθτα περιςτροφισ τθσ μθχανισ. Θ διζγερςθ αυτϊν των γεννθτριϊν 

τροφοδοτείται με ςυνεχζσ ρεφμα. 

Οι αςφγχρονεσ γεννιτριεσ παράγουν εναλλαςςόμενο ρεφμα του οποίου θ ςυχνότθτα είναι 

ανεξάρτθτθ από τθν ταχφτθτα περιςτροφισ και θ διζγερςθ τουσ τροφοδοτείται με 

εναλλαςςόμενο ρεφμα.  

τα πλοία χρθςιμοποιοφνται οι ςφγχρονεσ γεννιτριεσ (εναλλακτιρεσ).  

 

 

Α.1.2.1 ύγχρονεσ γεννότριεσ 

 

 

Σφποι και καταςκευι εναλλακτιρων 

Από τθν άποψθ τθσ καταςκευισ οι εναλλακτιρεσ διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ:  

 

α)Εναλλακτιρεσ με εξωτερικοφσ πόλουσ ι ςτακεροφσ πόλουσ  

β)Εναλλακτιρεσ με εςωτερικοφσ ι περιςτρεφόμενουσ πόλουσ  



 

 

Σριφαςικοί εναλλακτιρεσ 

Οι θλεκτρικζσ μθχανζσ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ παράγουν ι καταναλϊνουν θλεκτρικι 

ενζργεια υπό μορφι εναλλαςςόμενου ρεφματοσ , μονοφαςικό ι πολυφαςικό.  

Όταν το τφλιγμα του επαγωγικοφ τυμπάνου αποτελείται από δφο ι τρία ι περιςςότερα 

άκρα τότε, το τφλιγμα είναι διφαςικό, τριφαςικό κ.λπ. και ανάλογα θ μθχανι διφαςικι, 

τριφαςικι κ.λπ. Οι τριφαςικοί εναλλακτιρεσ ζχουν ςτο επαγωγικό τουσ τφμπανο τρία όμοια 

και ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ μονοφαςικά τυλίγματα.  

τα τριφαςικά τυλίγματα υπάρχουν ζξι ελεφκερα άκρα. Σρεισ αρχζσ (U, V, W) και τρία 

πζρατα (χ , ψ, η). Σο τφλιγμα U-χ αποτελεί τθν πρϊτθ φάςθ, V-ψ τθν δεφτερθ φάςθ και W-η 

τθν τρίτθ φάςθ.  

τουσ τριφαςικοφσ εναλλακτιρεσ οι εναλλαςςόμενεσ Θ.Ε. . που αναπτφςςονται ςτισ τρείσ 

φάςεισ ζχουν το ίδιο μζγεκοσ και τθν ίδια ςυχνότθτα. Οι Θ.Ε. . αυτζσ ονομάηονται φαςικζσ 

θλεκτρεγερτικζσ δυνάμεισ του εναλλακτιρα. Σο τφλιγμα κάκε φάςθσ απζχει από τισ άλλεσ 

κατά γωνία 60ο (μοιρϊν) άρα οι Θ.Ε. . ζχουν μεταξφ τουσ φαςικι διαφορά απόκλιςθ=120ο.  

Τπάρχουν δφο τρόποι να ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ οι φάςεισ του τριφαςικοφ εναλλακτιρα:  

α) φνδεςθ ςε αςτζρα (Τ)  

β) φνδεςθ ςε τρίγωνο (Δ) 

 

 

Α.1.2.2 Παρϊλληλη λειτουργύα γεννητριών Ε.Ρ.  

 

 

Για τον παραλλθλιςμό (ι αλλιϊσ τον ςυγχρονιςμό) δφο εναλλακτιρων Ε.Ρ. πρζπει να 

πλθροφνται οι ακόλουκεσ ςυνκικεσ:  



 

 

α) Οι τάςεισ των δφο εναλλακτιρων να είναι ίςεσ. Αυτό επιτυγχάνεται με τον ρεοςτάτθ 

διζγερςθσ.  

β)Οι ςυχνότθτεσ των δφο εναλλακτιρων να είναι ίςεσ. Αυτό επιτυγχάνεται με τθν μεταβολι 

τθσ ταχφτθτασ τθσ κινθτιριασ μθχανισ προσ παραλλθλιςμό εναλλακτιρα.  

γ)Οι τάςεισ και των δφο εναλλακτιρων να είναι εν φάςθ , μία προσ μία. Αυτό επιτυγχάνεται 

με τθν βοικεια του ςυγχρονοςκοπίου ι των λυχνιϊν ςυγχρονιςμοφ τα οποία είναι 

ςυνδεδεμζνα μεταξφ εναλλακτιρα και ηυγϊν.  

δ) Οι τάςεισ και των δφο εναλλακτιρων να ζχουν τθν ίδια διαδοχι φάςεων. Αυτό 

επιτυγχάνεται κατά τθν αρχικι εγκατάςταςθ του εναλλακτιρα, οπότε και αντιςτρζφεται θ 

διαδοχι των φάςεων του, εάν αυτό απαιτείται. 

 

 

A.1.3 Πύνακεσ γεννητριών ςυνεχούσ ό εναλλαςςόμενου 

ρεύματοσ 

 

Οι πίνακεσ γεννθτριϊν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα όργανα και ςυςκευζσ για τον 

ζλεγχο των γεννθτριϊν.  

Κάκε γεννιτρια ζχει το δικό τθσ πίνακα ελζγχου. Ζνασ από τουσ πίνακεσ των γεννθτριϊν του 

πλοίου (ςυνικωσ ο πρωραίοσ) περιλαμβάνει και όργανα ζνδειξθσ λειτουργίασ για τισ 

υπόλοιπεσ γεννιτριεσ και ζτςι χρθςιμοποιείται ςαν κζντρο ελζγχου, τθσ θλεκτρικισ 

διανομισ του πλοίου.  

Οι πίνακεσ αυτοί είναι κλειςτισ πρόςοψθσ και περιλαμβάνουν ο κακζνασ όργανα όπωσ : 

βολτόμετρα, αμπερόμετρα και κιλοβαττόμετρα. Επίςθσ ςυςκευζσ όπωσ: μαχαιρωτοφσ και 

αυτόματουσ διακόπτεσ, μαχαιρωτζσ αςφάλειεσ, ροοςτάτθ διζγερςθσ, ρυκμιςτι τάςθσ, 

ροθφόρουσ αγωγοφσ (ι ηυγοφσ ι μπάρεσ) και ενδεικτικζσ λυχνίεσ απωλειϊν.  

Πζρα από τα παραπάνω οι πίνακεσ γεννθτριϊν εναλλαςςόμενου ρεφματοσ περιλαμβάνουν 

επιπλζον τα ακόλουκα όργανα: ςυχνόμετρο, ςυνθμιτόμετρο, ςυγχρονοςκόπιο και λυχνίεσ 

ςυγχρονιςμοφ.  

Συχνόμετρο: Όργανο που μετρά τθν ςυχνότθτα που παράγεται από τθν γεννιτρια, ςε 

κφκλουσ ανά δευτερόλεπτο.  

Συνημιτόμετρο: Όργανο μζτρθςθσ του ςυντελεςτι ιςχφοσ. Είναι κατάλλθλο για μονοφαςικά 

ι τριφαςικά κυκλϊματα.  

υγχρονοςκόπιο: Όργανο που μασ δείχνει εάν θ τάςθ που παράγεται από τον υπό 

παραλλθλιςμό εναλλακτιρα είναι ςε φάςθ προσ τθν τάςθ του δικτφου. 



 

 

Α.2 Έλεγχοσ και ρύθμιςη  

 

Α.2.1 Μεταςχηματιςτϋσ , τρεφόμενοι μετατροπεύσ – 

ανορθωτϋσ  

 

Οι μεταςχθματιςτζσ χρθςιμοποιοφνται για να ανυψϊνεται ι να υποβιβάηεται θ τάςθ του 

εναλλαςςόμενου ρεφματοσ.  

Οι ςτρεφόμενοι μετατροπείσ μετατρζπουν το εναλλαςςόμενο ρεφμα ςε ςυνεχζσ και 

αντίςτροφα το ςυνεχζσ ςε εναλλαςςόμενο ρεφμα.  

Οι ανορκωτζσ χρθςιμοποιοφνται για να μετατρζπεται το εναλλαςςόμενο ρεφμα ςε ςυνεχζσ 

ρεφμα.  

Θ αρχι λειτουργίασ του μεταςχθματιςτι είναι θ εξισ:  

Εάν δυο ανεξάρτθτα πθνία περιβάλλουν ζνα κοινό ςιδθροπυρινα και διαμζςου του ενόσ 

από τα πθνία διζλκει εναλλαςςόμενο ρεφμα, κα δθμιουργθκεί εναλλαςςόμενο μαγνθτικό 

πεδίο. Οι μαγνθτικζσ αυτζσ γραμμζσ κα περιβάλλουν και τα δυο πθνία. 

Ζτςι ςτο τφλιγμα του πθνίου, που ςυνδζεται με τθν πθγι, αναπτφςςεται Θ.Ε.Δ. από 

αυτεπαγωγι. Σο τφλιγμα αυτοφ του πθνίου καλείται πρωτεφον.  

Θ Θ.Ε.Δ. του πρϊτου πθνίου αντιςτακμίηει ςχεδόν τθν τάςθ που εφαρμόηεται ςτα άκρα του 

πρωτεφοντοσ πθνίου (τυλίγματοσ) και επζρχεται θλεκτρικι ιςορροπία. το τφλιγμα του 

άλλου πθνίου, που καλείται δευτερεφον, αναπτφςςεται εναλλαςςόμενθ θλεκτρεγερτικι 

δφναμθ από επαγωγι. Εάν τϊρα ςτα άκρα του δευτερεφοντοσ τυλίγματοσ ςυνδεκεί μια 

κατανάλωςθ τότε κα κυκλοφοριςει ρεφμα.  

Ο λόγοσ των τάςεων των δυο πθνίων (πρωτεφοντοσ και δευτερεφοντοσ) είναι ανάλογοσ του 

αρικμοφ των ςπειρϊν των περιελίξεων πρωτεφοντοσ και δευτερεφοντοσ του 

μεταςχθματιςτι. Τπάρχουν μεταςχθματιςτζσ μονοφαςικοί και τριφαςικοί.  

Παρατθριςεισ  

το εναλλαςςόμενο ρεφμα, για τθν μετατροπι μιασ τάςθσ ςε μια άλλθ μικρότερθ τθσ 

πρϊτθσ, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε αντίςταςθ. Και ςτισ δυο όμωσ περιπτϊςεισ 

(χριςθσ μεταςχθματιςτι ι αντίςταςθσ), θ τελικά λαμβανόμενθ τάςθ είναι τθσ ίδιασ 

ςυχνότθτασ με τθν αρχικι ςυχνότθτα του δικτφου.  

το ςυνεχζσ ρεφμα ζχουμε τθν δυνατότθτα μετατροπισ μιασ τάςθσ ςε μια άλλθ, μικρότερθ 

τθσ αρχικισ, μόνο, με τθν χρθςιμοποίθςθ αντιςτάςεων.  



 

 

Τπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα, με τθν βοικεια ανορκωτικϊν διατάξεων, να μετατραπεί το 

εναλλαςςόμενο ςε ςυνεχζσ ρεφμα, τθσ ίδιασ ι μικρότερθσ τάςθσ, ενϊ για το αντίςτροφο, 

δεν υπάρχει δυνατότθτα.  

 

 

Α.2.4  Ζεύγοσ κινητόρα-γεννότριασ 

 

Με τθ χριςθ ηευγϊν κινθτιρων-γεννθτριϊν μπορεί να μετατραπεί κάκε εναλλαςςόμενθ 

τάςθ ςε ςυνεχι και αντίςτροφα (ο κινθτιρασ τροφοδοτείται με εναλλαςςόμενο ρεφμα, θ δε 

γεννιτρια που κινείται υπό του κινθτιρα να παράγει τθν ςυνεχι τάςθ που απαιτείται ι και 

αντίςτροφα να τροφοδοτείται με ςυνεχζσ ρεφμα και θ γεννιτρια να παράγει 

εναλλαςςόμενο), και με το ίδιο ςφςτθμα κινθτιρα-γεννιτριασ, αλλάηει θ ςυχνότθτα τθσ 

γεννιτριασ, αλλά και θ τάςθ.  

Ο βακμόσ απόδοςθσ του ηεφγουσ κινθτιρα-γεννιτριασ είναι χαμθλόσ, διότι είναι ίςοσ προσ 

το γινόμενο των βακμϊν και των δφο (0,8x0,6=0,48).  

 

 

Α.2.3 Μετατροπϋασ ςυχνότητασ  

 

Οι μετατροπείσ ςυχνότθτασ αποτελοφνται από ζνα τριφαςικό κινθτιρα και μθχανι 

επαγωγισ με δακτυλίουσ, που ςυνδζονται μεταξφ τουσ, δια μθχανικοφ ςυνδζςμου.  

Εάν ο κινθτιρασ ςτρζψει τον δρομζα τθσ μθχανισ με δακτυλίουσ κατά φορά αντίκετθ προσ 

τθ φορά ςτροφισ του ςτρεφομζνου μαγνθτικοφ πεδίου, το οποίο δθμιουργείται από το 

τφλιγμα τουςτάτθ τθσ μθχανισ με δακτυλίουσ, τότε το τφλιγμα του δρομζα αυτισ, κα τζμνει 

τισ μαγνθτικζσ γραμμζσ με ταχφτθτα μεγαλφτερθ τθσ ταχφτθτασ του ςτρεφομζνου πεδίου. 

Ζτςι θ τάςθ που επικρατεί ςτουσ δακτυλίουσ ζχει μεγαλφτερθ ςυχνότθτα από τθν 

ςυχνότθτα του δικτφου, με των οποίων ςυνδζονται οι ςτάτεσ των δυο μθχανϊν του 

μετατροπζα.  

Με τον μετατροπζα, μπορεί να αυξθκεί ι να ελαττωκεί θ ςυχνότθτα του δικτφου. 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Α.2.4 Ανορθωτϋσ  
 
Οι ανορκωτζσ είναι ςυςκευζσ, που μετατρζπουν, όπωσ και οι ςτρεφόμενοι μετατροπείσ, το 
Ε.Ρ ςε .Ρ. Οι ανορκωτζσ, επειδι δεν ζχουν κινοφμενα μζρθ, καλοφνται ςτατοί μετατροπείσ, 
τείνουν δε να αντικαταςτιςουν τουσ ςτρεφόμενουσ μετατροπείσ ιδίωσ ςτθν παραγωγι 
ςυνεχοφσ ρεφματοσ υψθλϊν τάςεων.  
Διακρίνουμε τρία είδθ ανόρκωςθσ:  
 
α)  Σουσ ανορκωτζσ υδραργφρου  
 
β)  Σουσ ανορκωτζσ πυρακτωμζνθσ κακόδου 

γ)  Σουσ ξθροφσ ανορκωτζσ (δι' θμιαγωγϊν)  

 

 
 
Α.3 Ηλεκτρολογικό υλικό εγκαταςτϊςεων πλούων  
 
 
Όπωσ και ςτισ εγκαταςτάςεισ ξθράσ, ζτςι και ςτα πλοία υπάρχει όμοιο θλεκτρολογικό υλικό, 
το οποίο βζβαια πρζπει να είναι γερισ καταςκευισ και μονϊςεωσ διότι ςτο πλοίο, οι 
ςυνκικεσ κλίματοσ και ταλαντϊςεων, όπωσ επίςθσ και χϊρου, είναι διαφορετικζσ από τισ 
αντίςτοιχεσ τθσ ξθράσ.  
 
Οι κυριότερεσ κατθγορίεσ των διατάξεων για τον ζλεγχο και προςταςία των θλεκτρικϊν 
κυκλωμάτων είναι οι διακόπτεσ, οι αςφάλειεσ και οι αυτόματοι διακόπτεσ.  
Όςον αφορά αυτά τα υλικά, όπωσ επίςθσ και τα καλϊδια, υπάρχουν κανονιςμοί και 
ςυςτάςεισ των Νθογνωμόνων, οι οποίεσ πρζπει να τθροφνται απόλυτα.  
 
Διακόπτεσ 
 
Ο διακόπτθσ είναι μια διάταξθ, που ςκοπόσ τθσ είναι, θ αποκατάςταςθ, διακοπι ι αλλαγι 

των ςυνδζςεων ενόσ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ για ςυνκικεσ πλιρουσ φορτίου. Ο 

απλοφςτεροσ διακόπτθσ που ςυναντάται ςτα πλοία είναι ο μονοπολικόσ μαχαιρωτόσ 

διακόπτθσ. Οι μαχαιρωτοί διακόπτεσ ταξινομοφνται ανάλογα με το ρεφμα (Αμπζρ), που 

δφναται να περάςει από αυτοφσ, υπό μια οριςμζνθ τάςθ (Βολτ). Επίςθσ ζχουμε τουσ 

διπολικοφσ μαχαιρωτοφσ διακόπτεσ απλισ ενζργειασ, με ειδικζσ βοθκθτικζσ λάμεσ 

ταχφτατου ανοίγματοσ.  

Άλλοσ τφποσ διακόπτθ, είναι ο διπολικόσ μαχαιρωτόσ διακόπτθσ διπλισ ενζργειασ, που 

μπορεί να ενεργοποιιςει και δυο κυκλϊματα, ανάλογα με τθν κζςθ που ζχει θ λάμα. 

Ευρφτατα επίςθσ, χρθςιμοποιοφνται ςτα πλοία και οι περιςτροφικοί διακόπτεσ ταχφτατου 

ανοίγματοσ. ε αντίκεςθ με τουσ μαχαιρωτοφσ διακόπτεσ που μποροφν να τροφοδοτιςουν 

δυο κυκλϊματα, οι περιςτροφικοί διακόπτεσ, μποροφν να τροφοδοτιςουν ζνα, δφο ι και 

περιςςότερα κυκλϊματα. 

 



 

 

Α.3.1 Προςτατευτικϋσ διατϊξεισ  

 

Για τθν προςταςία των θλεκτρικϊν κυκλωμάτων από υπερβολικζσ τιμζσ του ρεφματοσ που 

τα διαρρζει, υπάρχουν διάφορεσ προςτατευτικζσ διατάξεισ οι οποίεσ διακόπτουν τθν 

κυκλοφορία του ρεφματοσ, όταν αυτό υπερβεί μια κακοριςμζνθ τιμι, υπό τθν οποία το 

κφκλωμα εργάηεται αςφαλϊσ.  

Σζτοιεσ διατάξεισ είναι i) οι αςφάλειεσ, ii) οι αυτόματοι διακόπτεσ και iii) οι μθχανιςμοί 

διακοπισ του κυκλϊματοσ με τθν βοικεια οριςμζνων θλεκτρονόμων (ρελζ).  

Οι αςφάλειεσ καταςκευάηονται ςιμερα ςε μεγάλθ ποικιλία ειδϊν, μεγεκϊν και για 

διάφορεσ τάςεισ θ αρχι όμωσ λειτουργίασ τουσ είναι θ ίδια. Κάκε αςφάλεια, περιλαμβάνει 

ζνα μαλακό μεταλλικό αγωγό, για τθν ςυνζχιςθ του θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ, ο οποίοσ 

τικεται και διακόπτει το κφκλωμα, όταν υπερκερμανκεί εξαιτίασ υπερβολικισ ροισ 

ρεφματοσ. Τπάρχουν οι κοχλιωτζσ και οι κυλινδρικζσ αςφάλειεσ.  

Οι αυτόματοι διακόπτεσ είναι θλεκτρικοί διακόπτεσ που μποροφν να διακόψουν το 

κφκλωμα, υπό φυςιολογικζσ ι μθ ςυνκικεσ.  

α)  Φυςιολογικι ςυνκικθ διακοπισ ενόσ κυκλϊματοσ είναι εκείνθ, κατα τθν οποία το 

διακοπτόμενο ρεφμα δεν υπερβαίνει τθν ονομαςτικι τιμι ρεφματοσ του αυτόματου 

διακόπτθ. Θ τιμι αυτι μπορεί να ρυκμίηεται και δεν είναι ςτακερι, επομζνωσ, ο αυτόματοσ 

κα πζςει, όταν το ρεφμα υπερβεί τθν τιμι για τθν οποία ζχει ρυκμιςτεί.  

β)  Μθ φυςιολογικι ςυνκικθ διακοπισ ενόσ κυκλϊματοσ είναι εκείνθ, κατά τθν οποία το 

διακοπτόμενο ρεφμα υπερβαίνει τθν ονομαςτικι τιμι του ρεφματοσ του αυτόματου 

διακόπτθ (π.χ. περίπτωςθ βραχυκυκλϊματοσ, οπότε ο διακόπτθσ ανοίγει αυτόματα).  

Οι θλεκτρονόμοι αποτελοφν εξζλιξθ των αυτομάτων διακοπτϊν. Ρυκμίηεται θ λειτουργία 

των διακοπτϊν με τθν βοικεια θλεκτρονόμων (ρελζ). Οι θλεκτρονόμοι, από τουσ οποίουσ 

εξαρτάται το άνοιγμα των αυτομάτων διακοπτϊν, μποροφν να ταξινομθκοφν ςτισ 

ακόλουκεσ κφριεσ κατθγορίεσ:  

α)  τιγμιαίου ανοίγματοσ, δθλαδι, το άνοιγμα του διακόπτθ γίνεται χωρίσ καμιά 

κακυςτζρθςθ. 

β)  Αντίςτροφου χρόνου. Εάν θ τιμι τθσ υπερζνταςθσ είναι μεγάλθ, τότε ο αυτόματοσ 

διακόπτθσ κα ανοίξει με πολφ μικρι κακυςτζρθςθ. Αντίκετα εάν είναι μικρι, τότε θ 

κακυςτζρθςθ κα είναι μεγάλθ. 

γ)  Οριςμζνου χρόνου, δθλαδι, ο αυτόματοσ διακόπτθσ ανοίγει μετά από κάποιο οριςμζνο 

χρόνο (που μπορεί να κακοριςτεί) από τθν ςτιγμι που εφαρμόηεται μια επικίνδυνθ 

υπερζνταςθ.  

 

 



 

 

Α.3.2 Καλώδια  

 

Σο είδοσ των χρθςιμοποιουμζνων καλωδίων παίηει μεγάλο ρόλο ςτθ λειτουργία του 

ςυςτιματοσ τθσ θλεκτρικισ διανομισ ςτα πλοία. Οι τφποι των καλωδίων πρζπει να είναι 

εγκεκριμζνοι από τουσ Νθογνϊμονεσ. Ιδιαιτζρωσ τονίηεται ότι πρζπει να είναι άφλεκτα και 

ςτεγανά.  

Σα καλϊδια, εκτόσ του ρεφματοσ και τθσ θλεκτρικισ τάςθσ που μεταφζρουν, πρζπει να 

ζχουν αντοχι ςτισ κάμψεισ, ςτρζψεισ, κραδαςμοφσ, κερμότθτα, ψφχοσ, ζλαια, πετρζλαιο 

και υγραςία.  

Δυο κατθγορίεσ καλωδίων, χρθςιμοποιοφνται ανάλογα με τον τφπο του πλοίου  

α)  Δφςκαμπτα καλϊδια, που χρθςιμοποιοφνται εκεί όπου θ ευκαμψία του καλωδίου δεν 

είναι απαραίτθτθ.  

β)  Εφκαμπτα καλϊδια, τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςε κυκλϊματα που απαιτοφν τθν 

αντοχι του καλωδίου, ςε επανειλθμμζνεσ κάμψεισ αυτοφ.  

Σα καλϊδια αυτά, δφςκαμπτα ι εφκαμπτα, είναι μονοπολικά , διπολικά, τριπολικά, ι και 

πολυπολικά, ανάλογα με τον αρικμό αγωγϊν που περιλαμβάνουν. Για να αναγνωρίηονται 

τα καλϊδια, τοποκετοφνται γφρω τουσ και ςε οριςμζνεσ αποςτάςεισ μεταλλικζσ πινακίδεσ, 

επάνω ςτισ οποίεσ ςθμειϊνεται το κφκλωμα που εξυπθρετεί κάκε καλϊδιο. 

 

 

Α.3.3 Κουτιϊ διακλϊδωςησ 

 

Σα καλϊδια που αναχωροφν από τουσ πίνακεσ ιςχφοσ του πλοίου τροφοδοτοφν ςυνικωσ 

περιςςότερεσ από μια καταναλϊςεισ. Δθλαδι διακλαδϊνεται ζνα κεντρικό καλϊδιο ςε 

πολλά μικρότερθσ διατομισ, κακζνα από τα οποία τροφοδοτεί ζνα μθχάνθμα ι μια 

κατανάλωςθ.  

Θ διακλάδωςθ αυτι γίνεται μζςα ςε ειδικά ςτεγανά κουτιά τα οποία ονομάηονται κουτιά 

διακλάδωςθσ. 

 

 

 

 



 

 

 

Α.3.4 Πύνακεσ ελϋγχου και διανομόσ  

 

 

 

Οι πίνακεσ ελζγχου και διανομισ, περιλαμβάνουν ειδικζσ κυψζλεσ για τθν προςαρμογι των 

διαφόρων οργάνων μετριςεωσ, ενδεικτικϊν λαμπτιρων και μθχανιςμϊν, και βζβαια 

προςτατευτικζσ και ρυκμιςτικζσ διατάξεισ, που είναι απαραίτθτεσ για τον ζλεγχο τθσ 

λειτουργίασ των γεννθτριϊν και τθν διανομι τθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ.  

Για κάκε γεννιτρια ι ομάδα γεννθτριϊν, υπάρχει πάντα και ζνασ πίνακασ ελζγχου και 

διανομισ.  

Οι κυψζλεσ αυτζσ, περιζχουν τθν μονάδα γεννιτριασ, μονάδα ροθφόρωναγωγϊν(μπαρϊν), 

μονάδα διανομισ τθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ και μονάδα διανομισ κυκλωμάτων φωτιςμοφ.  

Ολόκλθροσ ο πίνακασ, διαχωρίηεται ςε τμιματα τα οποία μεταξφ τουσ ςυνδζονται και από 

το χωριςμό αυτό περιορίηονται οι κίνδυνοι θλεκτροπλθξίασ ι ηθμιζσ από πυρκαγιζσ. Είναι 

δυνατό κάποια τμιματα που ζχουν πάκει μια βλάβθ, να επιςκευαςκοφν, χωρίσ να γίνεται 

και διακοπι των άλλων τμθμάτων.  

Οι πίνακεσ ελζγχου και διανομισ είναι ανοικτισ ι κλειςτισ πρόςοψθσ, ανάλογα με τον 

κίνδυνο επαφισ με τα όργανα του πίνακα (κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ).  

 

 

 



 

 

 

Α.3.5 Αντιεκρηκτικό υλικό  

 

Σμιματα μθχανθμάτων και ςυςκευϊν, που προκαλοφν ςπινκιρεσ καταςκευάηονται τελείωσ 

κλειςτά και ςτεγανά, ϊςτε να αποκλείεται θ περίπτωςθ μετάδοςθσ των ςπινκιρων ςτον 

ζξω χϊρο. Σα μθχανιματα και οι ςυςκευζσ ονομάηονται τότε αντιεκρθκτικά. Ζχουμε λοιπόν, 

αντιεκρθκτικζσ γεννιτριεσ, κινθτιρεσ, διακόπτεσ κ.α 

 

 

Α.4 υςτόματα ηλεκτρολογικών εγκαταςτϊςεων πλούων  

 

Οι θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ των πλοίων περιλαμβάνουν τα ακόλουκα ςυςτιματα:  

α)  υςτιματα ιςχφοσ: Περιλαμβάνει τισ γεννιτριεσ, τουσ κινθτιρεσ , τουσ πίνακεσ ελζγχου 

και διανομισ, τουσ πίνακεσ ιςχφοσ, τα καλϊδια, τισ ςυςκευζσ ελζγχου για τουσ κινθτιρεσ, 

τον φωτιςμό, τθν εςωτερικι επικοινωνία, τον αςφρματο, τισ ςυςκευζσ ραντάρ και τισ λοιπζσ 

θλεκτρικζσ καταςκευζσ.  

β)  φςτθμα φωτιςμοφ: Περιλαμβάνει τα καλϊδια, τα κιβϊτια διανομισ, τουσ λαμπτιρεσ 

για τον γενικό φωτιςμό, το ςφςτθμα φωτιςμοφ ανάγκθσ, τα φϊτα ναυςιπλοΐασ και 

αγκυροβολίασ, όπωσ επίςθσ και τα φϊτα και προβολείσ ςθμάτων. 

γ)  υςτιματα εςωτερικισ επικοινωνίασ: Περιλαμβάνει όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ςυςκευζσ και 

καλωδιϊςεισ ςφνδεςθσ αυτϊν για τθν διαβίβαςθ και λιψθ διαταγϊν και πλθροφοριϊν 

μεταξφ των διαφόρων διαμεριςμάτων του πλοίου. 

 

 

Α.4.1 Φρηςιμοποιούμενα ρεύματα και τϊςεισ  

 

Μετά το 1950, όταν ειςιχκει θ χρθςιμοποίθςθ του τριφαςικοφ δικτφου ςτα πλοία, 

ελαττϊκθκε θ χρθςιμοποίθςθ των δικτφων ςυνεχοφσ ρεφματοσ. Πλζον οι θλεκτρικζσ 

εγκαταςτάςεισ ςτα πλοία ζχουν μόνο τριφαςικά δίκτυα. Βζβαια και το ςυνεχζσ ρεφμα 

χρθςιμοποιείται ςτα πλοία για πολλζσ ειδικζσ χριςεισ, όπωσ π.χ. ανελκυςτιρεσ, 

φορτοεκφορτϊςεισ, πθδάλια, εργάτεσ άγκυρασ, διάφορα βαροφλκα, θλεκτρικι πρόωςθ κ.α.  



 

 

Θ ςυχνότθτα του δικτφου δεν είναι θ ίδια. τθν Ευρϊπθ χρθςιμοποιείται θ ςυχνότθτα των 

50ΘΗ, ςτθν Αμερικι των 60ΘΗ. Θ ςυχνότθτα των 400ΘΗ, που κα ζκανε πολφ πιο ελαφριά τθν 

εγκατάςταςθ, δεν ζχει εφαρμοςκεί ακόμθ ςτα πλοία. 

 

Α.4.1.1 Φρηςιμοποιούμενεσ τϊςεισ  

 

Οι χρθςιμοποιοφμενεσ τάςεισ και τα ςυςτιματα διανομισ των θλεκτρολογικϊν 

εγκαταςτάςεων των πλοίων, κακορίηονται ςτουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ των 

Νθογνωμόνων. Γενικά, ςτα 50ΘΗ δίκτυα, θ τάςθ των γεννθτριϊν είναι 390V (θ τάςθ των 

καταναλωτϊν 380V) και ςτα 60ΘΗ δίκτυα 450V (τάςθ των καταναλωτϊν 440V). 

Σα ςυςτιματα διανομισ χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ:  

i)   υςτιματα ςε ςειρά (μόνο για ςυνεχζσ ρεφμα) υπό ςτακερι ζνταςθ.  

ii)  Παράλλθλα ςυςτιματα υπό ςτακερι τάςθ  

Για τα παράλλθλα ςυςτιματα ςτακερισ τάςθσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ και εναλλαςςόμενου, οι 

χρθςιμοποιοφμενεσ τάςεισ είναι οι εξισ:  

Εναλλαςςόμενου ρεφματοσ  

α)  μονοφαςικό → 24V,42V,220V με 5OHz  

250V με 60Θz  

β)  τριφαςικό → 380V με 5OHz  

440V με 60Θz  

Μζχρι 7500V με 50Θz (θλεκτρικι πρόωςθ) 

υνεχζσ ρεφμα:  24V,220V ι 240V ι 110V  

και μζχρι 1200V για θλεκτρικι πρόωςθ. 

 

 

Α.4.1.2  Παραγωγό και διανομό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ  

 

Σα θλεκτρικά δίκτυα ςτα πλοία είναι δυο ειδϊν:  

α) Σο ακτινοειδζσ δίκτυο, το οποίο παρουςιάηεται βαςικά ςτα πλοία και  



 

 

β)  Σο κυκλικό δίκτυο, το οποίο παρουςιάηεται λιγότερο  ςτα πλοία.  

το ακτινοειδζσ θλεκτρικό δίκτυο, από μια μονόπλευρθ τροφοδοτικι γραμμι πθγαίνει μόνο 

ζνασ αγωγόσ ςτουσ καταναλωτζσ. Οι ςπουδαίοι καταναλωτζσ, είναι άμεςα ςυνδεδεμζνοι με 

τον κφριο πίνακα διανομισ, ενω όλοι οι υπόλοιποι καταναλωτζσ, τροφοδοτοφνται μζςω 

ςυςτθμάτων διανομισ.  

το κυκλικό θλεκτρικό δίκτυο, φεφγει ζνασ κυκλικόσ αγωγόσ από τον κφριο πίνακα διανομισ 

και ζρχεται πίςω, π.χ. εςωτερικά ςτο μθχανοςτάςιο, και εξωτερικά με άλλουσ αγωγοφσ 

διανομισ. 

 

 

Α.4.2 υςτόματα διανομόσ ςυνεχούσ ρεύματοσ  

 

Αυτά αποτελοφνται από τισ κφριεσ πθγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ και το ςφςτθμα διανομισ με 

δυο ι τρεισ αγωγοφσ, το ςφςτθμα φωτιςμοφ, τισ πθγζσ ανάγκθσ και προςωρινζσ 

τροφοδοτιςεισ ανάγκθσ.  

α)  Κφριεσ πθγζσ: Είναι γεννιτριεσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ, που παράγουν τάςθ ςυνικωσ 110V 

ι 220V και κινοφνται κυρίωσ μζςω μθχανϊν Ντίηελ. Οι γεννιτριεσ αυτζσ, παρζχουν 

θλεκτρικι ενζργεια ςτουσ πίνακεσ ελζγχου και διανομισ, από τουσ οποίουσ κατόπιν, 

τροφοδοτοφνται οι διάφορεσ καταναλϊςεισ ςτα πλοία. Θ μεταφορά του παραγομζνου 

ςυνεχοφσ ρεφματοσ, πραγματοποιείται με τα ςυςτιματα διανομισ, τα οποία είναι τα εξισ:  

1)  φςτθμα με δφο αγωγοφσ όπου ςυνικωσ είναι εγκατεςτθμζνα ςε πλοία που ζχουν μικρό 

ςχετικά φορτίο, το οποίο είναι ςυγκεντρωμζνο ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ ϊςτε το μικοσ 

των καλωδίων να είναι μικρό. Θ ςυνικωσ χρθςιμοποιοφμενθ τάςθ είναι 120V.  

2)  φςτθμα με τρείσ αγωγοφσ όπου ςυνικωσ είναι εγκατεςτθμζνα ςε μεγάλα πλοία. Θ 

ενζργεια παρζχεται από δυο γεννιτριεσ. Θ τάςθ μεταξφ δυο αγωγϊν είναι 120V (ςυνικωσ 

για τον φωτιςμό), μεταξφ των εξωτερικϊν αγωγϊν 240V (για τθν κίνθςθ). ιμερα δεν 

χρθςιμοποιοφνται ςτα πλοία δίκτυα ςυνεχοφσ ρεφματοσ, υπάρχουν όμωσ ακόμθ παλιά 

πλοία που ζχουν τζτοιο ςφςτθμα διανομισ ρεφματοσ.  

β)  φςτθμα φωτιςμοφ όπου και αυτό ςτισ περιςςότερεσ εγκαταςτάςεισ πλοίων είναι με 

τρεισ αγωγοφσ. Οι λάμπεσ φωτιςμοφ, ςυνδζονται μεταξφ δυο αγωγϊν τάςθσ 120V, με 

ςκοπό τθν ιςοκατανομι των λαμπτιρων ςτουσ μεςαίουσ αγωγοφσ.  

γ)  Πθγζσ ανάγκθσ: Παρζχουν αμζςωσ και αυτομάτωσ θλεκτρικι ενζργεια ςε οριςμζνα 

ηωτικά φορτία του πλοίου, ςτθν περίπτωςθ που οι κφριεσ γεννιτριεσ τεκοφν εκτόσ 

λειτουργία. Πθγζσ ανάγκθσ ςε ζνα πλοίο, είναι μια ι και περιςςότερεσ γεννιτριεσ ντίηελ. 

 



 

 

Α.4.3 υςτόματα διανομόσ εναλλαςςόμενου ρεύματοσ  

 

Αποτελοφνται από τισ κφριεσ πθγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ, τθν πθγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

ανάγκθσ, τισ προςωρινζσ τροφοδοτιςεισ ανάγκθσ, το ςφςτθμα διανομισ θλεκτρικισ ιςχφοσ, 

τθν διάταξθ λιψθσ ρεφματοσ από τθν ξθρά, τθν διάταξθ επιλογισ πθγϊν θλεκτρικισ 

ενζργειασ και το ςφςτθμα φωτιςμοφ.  

Κφριεσ πθγζσ είναι γεννιτριεσ Ε.Ρ. τριφαςικοφ, 380V,50 περιόδων ι 440V,60 περιόδων (για 

Αμερικάνικθσ καταςκευισ πλοία). Οι γεννιτριεσ αυτζσ, κινοφνται από μθχανζσ Ντίηελ και 

παρζχουν θλεκτρικι ενζργεια ςτουσ πίνακεσ ελζγχου και διανομισ.  

Από τουσ πίνακεσ αυτοφσ, τροφοδοτοφνται οι διάφορεσ καταναλϊςεισ του πλοίου, όπωσ 

και το ςφςτθμα φωτιςμοφ, θ τάςθ του οποίου είναι 220V (εάν θ τιμι που παράγει θ 

γεννιτρια είναι 380V) ι 110V (εάν θ τιμι τθσ γεννιτριασ είναι 440V),οπότε τα 110V 

προζρχονται από μεταςχθματιςτζσ τριφαςικοφσ, ςυνδεςμολογίασ πρωτεφοντοσ και 

δευτερεφοντοσ κατά τρίγωνο, των οποίων το πρωτεφον τροφοδοτείται από τα 440V.  

ε κάκε πλοίο, είναι απαραίτθτο, να υπάρχουν δυο τουλάχιςτον ανεξάρτθτεσ πθγζσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ κακεμία από τισ οποίεσ πρζπει να μπορεί να τροφοδοτεί οριςμζνα 

ηωτικά φορτία, όπωσ είναι το πθδάλιο, ο αεριςμόσ των χϊρων μθχανοςταςίων και 

λεβθτοςταςίων, θ εςωτερικι επικοινωνία του ςκάφουσ, ο αςφρματοσ, το ραντάρ και ο 

φωτιςμόσ.  

Θ μεταφορά του Ε.Ρ. πραγματοποιείται με τα ςυςτιματα διανομισ, τα βαςικότερα των 

οποίων είναι τα εξισ: 

 

Σρεισ αγωγοί μονωτικά τοποκετθμζνοι  

U = 380 V ι 440 V , όπου τροφοδοτοφνται όλεσ οι καταναλϊςεισ άμεςα από τθν γεννιτρια. 

Για μονοφαςικοφσ και μερικοφσ τριφαςικοφσ καταναλωτζσ με τάςθ 220V, θ τάςθ αυτι 

παράγεται μζςω μεταςχθματιςτϊν. Αυτό όμωσ κοςτίηει περιςςότερο ςε ςφγκριςθ με τα 

άλλα ςυςτιματα. 

Σρεισ αγωγοί με γείωςθ του ςθμείου αςτζρα  

ε αυτό το ςφςτθμα, το ςθμείο αςτζρα είναι γειωμζνο με το ςϊμα του πλοίου. Και εδϊ 

υπάρχουν δυο τιμζσ τάςθσ, χωρίσ να χρθςιμoπoιικουν μεταςχθματιςτζσ για τθν μετατροπι 

τθσ τάςθσ. Με τθν ςφνδεςθ του ςθμείου αςτζρα τθσ γεννιτριασ με το ςϊμα του πλοίου, θ 

τάςθ μεταξφ των εξωτερικϊν αγωγϊν και του ςϊματοσ του πλοίου είναι κακοριςμζνθ και 

ίςθ με τθν φαςικι τάςθ τθσ γεννιτριασ.  

Σζςςερεισ αγωγοί μονωτικά τοποκετθμζνοι  

' αυτό το ςφςτθμα των τεςςάρων αγωγϊν, το ςθμείο αςτζρα τθσ γεννιτριασ, ςυνδζεται με 

ζνα αγωγό, ο οποίοσ φζρεται ςαν τζταρτοσ αγωγόσ, οπότε το ςφςτθμα κοςτίηει, ςε 



 

 

ςφγκριςθ με το προθγοφμενο, περιςςότερο. Και ςε αυτό το ςφςτθμα υπάρχουν δυο 

διαφορετικζσ τάςεισ (π.χ. 380 και 220V επειδι Uπολικι=1,73 x Uφαςικι). 

Σζςςερεισ αγωγοί τοποκετθμζνοι με το ςθμείο αςτζρα ςυνδεδεμζνο με το πλοίο  

Οι καταναλϊςεισ ςυνδζονται όπωσ και ςτο ανωτζρω παράδειγμα, υφίςτανται δυο τάςεισ, θ 

ςφνδεςθ με το πλοίο του ςθμείου αςτζρα βοθκάει ςτθν εφρεςθ του δυναμικοφ του πλοίου, 

ανεξάρτθτα από τισ αντιςτάςεισ μόνωςθσ. Επειδι υπάρχουν ςτα ςυςτιματα αυτά με 

ςφνδεςθ δθλαδι του ςθμείου αςτζρα με το πλοίο πολλά μειονεκτιματα (κίνδυνοσ φωτιάσ, 

αποκλειόμενθ μζτρθςθ τθσ αντίςταςθσ μόνωςθσ) θ καταςκευι τζτοιων ςυςτθμάτων ζχει 

εγκαταλειφκεί. 

 

 

Α.4.4 Ηλεκτρικό πρόωςη  

τισ πολλζσ εφαρμογζσ του θλεκτριςμοφ ςτα πλοία, ανικει και θ θλεκτρικι πρόωςθ, θ 

οποία χρθςιμοποιείται ςε οριςμζνουσ τφπουσ πλοίων, όπωσ ρυμουλκά, αλιευτικά, φορτθγά 

και γενικά ςε πλοία που πρζπει να κάνουν πολλζσ μανοφβρεσ. Σα κφρια προτεριματα τθσ 

θλεκτρικισ πρόωςθσ, είναι ο μικρότεροσ χϊροσ που χρειάηεται θ εγκατάςταςθ, μικροί 

άξονεσ μζχρι τθν ζλικα και εκτόσ αυτϊν και θ δυνατότθτα διαλογισ διαφορετικϊν ςτροφϊν 

τθσ ζλικασ και τθσ κινθτιριασ μθχανισ. το ςφςτθμα αυτό τθσ θλεκτρικισ πρόωςθσ, μια 

μθχανι Ντίηελ ι ζνασ ατμοςτρόβιλοσ , γενικά μια κινθτιρια μθχανι, παρζχει τθν μθχανικι 

ιςχφ, θ οποία μετατρζπεται ςε θλεκτρικι από μια γεννιτρια που είναι ςυνδεδεμζνθ με τον 

άξονα τθσ μθχανισ. τθ ςυνζχεια, θ θλεκτρικι ιςχφσ, μετατρζπεται και πάλι ςε μθχανικι 

ιςχφ από ζνα κινθτιρα, ο οποίοσ ςτρζφει τθν ζλικα. Σο απλό αυτό ςφςτθμα παρζχει τα εξισ:  

α)  Τποβιβαςμό των ςτροφϊν μεταξφ μθχανισ και ζλικασ. 

β)  Σθν δυνατότθτα κράτθςθσ τθσ ζλικασ και τθν δυνατότθτα περιςτροφισ αυτισ προσ τα 

πρόςω ι και ανάποδα χωρίσ να κρατθκεί ι ν' αντιςτραφεί θ διεφκυνςθ κίνθςθσ τθσ 

κινθτιριασ μθχανισ.  

Ο υποβιβαςμόσ των ςτροφϊν μεταξφ κινθτιριασ μθχανισ και ζλικασ είναι αναγκαίοσ για 

τον εξισ λόγο, οι μθχανζσ Ντίηελ που ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται, είναι πολφςτροφεσ και 

ζτςι ο όγκοσ και το βάροσ τουσ είναι πολφ μικρότερα από τισ αντίςτοιχεσ μθχανζσ, τθσ ίδιασ 

ιςχφοσ, αλλά λιγότερων ςτροφϊν. Θ ζλικα όμωσ αποδίδει καλφτερα με μικρζσ ςτροφζσ 

(εξαρτάται βζβαια και από τθν διάμετρο τθσ ζλικασ) και ζτςι τόςο θ κινθτιρια μθχανι 

Ντίηελ όςο και θ ζλικα λειτουργοφν με μεγαλφτερθ απόδοςθ.  

Τπάρχουν δυο τρόποι υποβιβαςμοφ τθσ ταχφτθτασ ςτθν θλεκτρικι πρόωςθ.  

α)  με το να χρθςιμοποιθκεί κινθτιρασ μικρισ ταχφτθτασ, ο οποίοσ είναι κατευκείαν 

ςυνδεδεμζνοσ με τθν ζλικα και  

β)  με το να χρθςιμοποιθκεί κινθτιρασ μεγάλθσ ταχφτθτασ ο οποίοσ να είναι ςυνδεδεμζνοσ 

με τθν ζλικα μζςω μειωτιρα ςτροφϊν με οδοντωτοφσ τροχοφσ.  



 

 

τθν θλεκτρικι πρόωςθ όπωσ ζχει αναφερκεί και προθγουμζνωσ για τθν κράτθςθ και 

αντιςτροφι τθσ ζλικασ δεν χρειάηεται να αντιςτραφεί ι να κρατθκεί και θ μθχανι Ντίηελ ι ο 

ατμοςτρόβιλοσ, αλλά εξακολουκεί να ςτρζφεται πάντοτε προσ μια διεφκυνςθ. Ζτςι, θ 

θλεκτρικι πρόωςθ, ζχει πολλά πλεονεκτιματα ζναντι των άλλων ςυςτθμάτων, διότι δεν 

χρειάηονται οι πολφπλοκοι μθχανιςμοί αναςτροφισ τθσ μθχανισ. Για τθν θλεκτρικι πρόωςθ 

μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε ςυνεχζσ ι εναλλαςςόμενο ρεφμα.  

 

 

Α.4.4.1 Ηλεκτρικό πρόωςη με .Ρ.  

 

τθν πρόωςθ με ςυνεχζσ ρεφμα θ χρθςιμοποιοφμενθ τάςθ φτάνει μζχρι 1200Volt. Βαςικζσ 

αρχζσ τθσ θλεκτρικισ πρόωςθσ με .Ρ:  

1)Αντιςτροφι τθσ φοράσ περιςτροφισ και μεταβολι τθσ ταχφτθτασ του κινθτιρα.  

Για τθν μεταβολι τθσ ταχφτθτασ και τθσ φοράσ περιςτροφισ του κινθτιρα ςτθν θλεκτρικι 

πρόωςθ, χρθςιμοποιοφνται κινθτιρεσ ξζνθσ διζγερςθσ, διότι ςε αυτοφσ μπορεί να 

μεταβλθκεί θ μια από τισ τάςεισ (επαγϊγιμου ι διζγερςθσ), χωρίσ να επθρεάςει τθν άλλθ.  

Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να ελεγχκεί ευρφτερα θ ταχφτθτα του κινθτιρα, επειδι, 

παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ταχφτθτα ενόσ κινθτιρα .Ρ. είναι θ ζνταςθ του 

μαγνθτικοφ πεδίου των πόλων και θ εφαρμοηόμενθ τάςθ ςτο επαγϊγιμο. Αφοφ θ ζνταςθ 

του μαγνθτικοφ πεδίου των πόλων, εξαρτάται από το ρεφμα διζγερςθσ, όταν αυξάνεται το 

ρεφμα διζγερςθσ, αυξάνεται το μαγνθτικό πεδίο και ελαττϊνονται οι ςτροφζσ του κινθτιρα. 

Αντίκετα, όταν αυξάνεται το ρεφμα του επαγϊγιμου, αυξάνεται και θ ταχφτθτα του 

κινθτιρα.  

Για να αντιςτραφεί θ φορά περιςτροφισ του κινθτιρα και επομζνωσ και τθσ ζλικασ, θ 

διζγερςθ μζνει ςτακερι και αντιςτρζφεται μόνο θ τάςθ του επαγϊγιμου. Θ μεταβολι τθσ 

τάςθσ του επαγϊγιμου του κινθτιρα, γίνεται με μεταβολι τθσ τάςθσ τθσ γεννιτριασ, 

δθλαδι με μεταβολι τθσ διζγερςθσ ι τθσ ταχφτθτασ αυτισ. 

2)Διζγερςθ γεννιτριασ και κατθγορίεσ  

Επειδι θ χρθςιμοποιοφμενθ γεννιτρια και ο κινθτιρασ, είναι μεγάλθσ ιςχφοσ και ζχοντασ 

ωσ αποτζλεςμα αυτοφ το ρεφμα διζγερςθσ που είναι ςχετικά μεγάλο, εάν χρθςιμοποιθκεί 

ςφςτθμα ρεοςτατϊν ςτθν ρφκμιςθ διζγερςθσ του κινθτιρα, κα υπάρξει υπερκζρμανςθ των 

ρυκμιςτικϊν αντιςτάςεων. Για ν' αποφευχκεί αυτό ςτθν πράξθ, χρθςιμοποιοφνται δυο 

διεγζρτριεσ αρκετισ ιςχφοσ, που είναι ικανζσ να παρζχουν ρεφμα για τθν διζγερςθ τθσ 

γεννιτριασ και του κινθτιρα.  

3)Διάταξθ Διεγερτριϊν  



 

 

Οι διεγζρτριεσ ςτρζφονται από τριφαςικό κινθτιρα (εάν το δίκτυο δφναμθσ του πλοίου 

είναι εναλλαςςόμενο) ι από κινθτιρα .Ρ. (εάν το δίκτυο δφναμθσ του πλοίου είναι .Ρ.). Οι 

ρυκμιςτζσ ταχφτθτασ και διζγερςθσ του κινθτιρα, μεταβάλλουν αντίςτοιχα το ρεφμα 

διζγερςθσ των διεγερτριϊν γεννιτριασ και κινθτιρα.  

τον αυτό άξονα του τριφαςικοφ κινθτιρα και διεγερτριϊν είναι ςυνδεδεμζνθ και μια άλλθ 

γεννιτρια ςτακερισ τάςθσ, θ οποία χρθςιμοποιείται για τθν τροφοδότθςθ του ρυκμιςτι 

ταχφτθτασ και του ρυκμιςτι διζγερςθσ. 

 

 

Α.4.4.2 Ηλεκτρικό πρόωςη με Ε.Ρ.  

 

Γεννιτρια τριφαςικι εναλλαςςόμενου ρεφματοσ, παράγει θλεκτρικι ενζργεια και κινεί τον 

κινθτιρα. Ζτςι, ο θλεκτροκινθτιρασ, ο οποίοσ είναι τριφαςικόσ ςφγχρονοσ μετατρζπει 

τελικά τθν από τθν γεννιτρια προερχόμενθ θλεκτρικι ενζργεια ςε μθχανικι, και 

περιςτρζφει μζςω ενόσ άξονα τθν ζλικα του πλοίου.  

Εκτόσ του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ πρόωςθσ, για να επιτευχκεί μεγίςτθ απόδοςθ και από 

τον ατμοςτρόβιλο (ταχφτθτα περιςτροφισ πολφ υψθλι) και από τθν ζλικα (χαμθλζσ 

ςτροφζσ για μζγιςτθ απόδοςθ) πρζπει να υπάρχει μεταξφ ατμοςτροβίλου και ζλικασ 

ςφνδεςθ μειωτιρα ςτροφϊν (οδοντωτοί τροχοί), για να μειωκοφν οι ςτροφζσ τθσ ζλικασ 

ςτισ απαιτοφμενεσ για τθν καλι απόδοςι τθσ. Σα πλεονεκτιματα που παρουςιάηει θ 

ςτρoβιλoθλεκτρικι πρόωςθ (θ οποία ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ είναι πρόωςθ με Ε.Ρ.) 

ζναντι τθσ πρόωςθσ δια ςτροβίλων μζςω μειωτιρων, είναι τα εξισ:  

α)  τθν ςτρoβιλoθλεκτρικι πρόωςθ (με Ε.Ρ.) θ φορά περιςτροφισ του ςτροβίλου είναι 

πάντα θ ίδια, ανεξάρτθτα, εάν θ ζλικα περιςτρζφεται κατά τθν διεφκυνςθ του πρόςω ι του 

ανάποδα.  

Αυτό αποτελεί ςοβαρό πλεονζκτθμα τθσ προοωςτθρίου εγκατάςταςθσ διότι:  

1) Θ καταςκευι του ςτροφζα του όλου ςτροβίλου είναι απλι διότι δεν απαιτεί τισ 

επιπρόςκετεσ γνωςτζσ ςειρζσ πτερυγίων των ςτροβίλων ανάποδα.  

2) Θ ιπποδφναμθ που δίνεται ςτον ελικοφόρο άξονα είναι θ αυτι κατά τθν κίνθςθ του 

πλοίου πρόςω ι ανάποδα.  

Αυτό δεν ςυμβαίνει ςε περίπτωςθ ςφνδεςθσ με μειωτιρα ςτροφϊν, διότι ο ςτρόβιλοσ του 

ανάποδα, είναι πάντα κατά πολφ μικρότεροσ του ςτροβίλου πρόςω και ςυνεπϊσ και θ 

δυνάμενθ να δοκεί ςτον ελικοφόρο άξονα ιπποδφναμθ, είναι κατά πολφ μικρότερθ κατά 

τθν αναπιδθςθ του πλοίου.  



 

 

τθν ςτρoβιλoθλεκτρικι πρόωςθ με Ε.Ρ. αρκεί θ εναλλαγι δυο εκ των τριϊν φάςεων που 

τροφοδοτοφν τον ςφγχρονο κινθτιρα Ε.Ρ. για τθν αντίςτροφι τθσ φοράσ περιςτροφισ του 

ελικοφόρου άξονα.  

β)  τθν ςτρoβιλoθλεκτρικι πρόωςθ, είναι δυνατι θ λειτουργία του ςτροβίλου, χωρίσ να 

περιςτρζφεται θ ζλικα του πλοίου.  

Αυτό μπορεί να γίνει με απλι διακοπι του κυκλϊματοσ παροχισ ρεφματοσ από τθν 

γεννιτρια, Ε.Ρ. προσ τον ςφγχρονο κινθτιρα. Σο πλεονζκτθμα αυτό παρζχει τθν δυνατότθτα 

τθσ προ-κζρμανςθσ του ςτροβίλου, δια περιςτροφισ του με ςχετικά υψθλι ταχφτθτα πριν 

αναχωριςει το πλοίο. 

 

 

Α.4.5 Ηλεκτρικό κύνηςη μηχανών καταςτρώματοσ και λοιπών 

βοηθητικών μηχανών  

 

Θ θλεκτρικι κίνθςθ των βοθκθτικϊν μθχανϊν ςτα πλοία, περιλαμβάνει ζνα μεγάλο μζροσ, 

και κατά το ταξίδι του πλοίου αλλά και κατά τθν αναμονι ςτο λιμάνι. το πλοίο υπάρχουν 

όλα τα είδθ ιςχφοσ και όλα τα πεδία ςτροφϊν και ροπϊν ςτρζψεων, από τα πολφ χαμθλά 

μζχρι τα πολφ ψθλά, ςτα οποία βζβαια ανικει και θ θλεκτρικι πρόωςθ. 

 

Α.4.5.1 Αντλύεσ  

 

 



 

 

Τπάρχουν πολλοί τφποι αντλιϊν, ανάλογα με τθν χρθςιμοποίθςθ τουσ ςτο πλοίο, όπωσ 

αντλίεσ για τθν κφρια μθχανι, αντλίεσ για τθν εγκατάςταςθ λειτουργίασ του πλοίου, και 

επίςθσ αντλίεσ για τισ ανάγκεσ του πλθρϊματοσ και επιβατϊν.  

Θ ιςχφσ των αντλιϊν αυτϊν ποικίλει από περίπου 100W μζχρι περίπου 1,2MW, και ζτςι 

ανάλογα με τθν ιςχφ, χρθςιμοποιοφνται και οι αντίςτοιχοι κινθτιρεσ, για μεγάλεσ ιςχφοσ 

αντλίεσ, κινθτιρεσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ, για μζτριασ ιςχφοσ αντλίεσ, αςφγχρονοι, κινθτιρεσ 

μονοφαςικοί για 0,1~0,3κW~, τριφαςικοί μζχρι 100κW, επίςθσ και διάφοροι τριφαςικοί 

κινθτιρεσ με ιςχφ μζχρι 800ΚW. 

 

 

Α.4.5.2 Ανεμιςτόρεσ  

 

Οι ανεμιςτιρεσ χρθςιμοποιοφνται ςτα πλοία, για τον αεριςμό και εξαεριςμό του 

μθχανοςταςίου, χϊρουσ εργαςίασ, κφτοσ φορτίου και επίςθσ για τουσ χϊρουσ παραμονισ 

του πλθρϊματοσ και των επιβατϊν. (Για τθν κίνθςθ των ανεμιςτιρων χρθςιμοποιοφνται 

τριφαςικοί κινθτιρεσ.) 

 

 

Α.4.5.3 Ηλεκτροκύνητα πηδϊλια  

 

Σα ςυςτιματα πθδαλίων των πλοίων υποδιαιροφνται ςε δυο βαςικζσ κατθγορίεσ.  

α)  Ατμοκίνθτα ςυςτιματα  

Αυτά τείνουν να εξαλειφκοφν ςτισ ςφγχρονεσ ςυςκευζσ και δεν κα εξεταςκοφν παρακάτω.  

β)  Θλεκτροκίνθτα ςυςτιματα  

Αυτά διαιροφνται ςε δυο κατθγορίεσ:  

Θλεκτρομθχανικά πθδάλια και Θλεκτροχδραυλικά πθδάλια  

Ηλεκτρομθχανικά πθδάλια  

Θ αρχι λειτουργίασ των θλεκτρομθχανικϊν πθδαλίων είναι πρακτικά θ ίδια, ςε όλουσ τουσ 

τφπουσ τουσ. Οι διαφορζσ που υπάρχουν αφοροφν τον τφπο του χρθςιμοποιοφμενου 

κινθτιρα (ςυνεχοφσ ι εναλλαςςόμενου ρεφματοσ), τον τρόπο με τον οποίο ο κινθτιρασ 

ςυνδζεται με το πτερφγιο του πθδαλίου, και τθν μζκοδο με τθν οποία επιτυγχάνεται ο 

ζλεγχοσ του κινθτιρα. 



 

 

Ζτςι ο κινθτιρασ, μπορεί να περιςτρζφει το πτερφγιο του πθδαλίου με τθν βοικεια 

οδοντωτϊν τροχϊν και οδοντωτοφ κυκλικοφ τομζα ι με τθν βοικεια δεξιόςτροφου και 

αριςτερόςτροφου ςυςτιματοσ κοχλιϊν ι και με τθν βοικεια κατάλλθλου τυμπάνου, επάνω 

ςτο οποίο τυλίγεται ςυρματόςχοινο. Οι μθχανιςμοί ελζγχου του θλεκτροκινθτιρα είναι 

βαςικά δυο τφπων, μθχανιςμόσ ελζγχου με ι χωρίσ παρακολοφκθςθ.  

τουσ χωρίσ παρακολοφκθςθ μθχανιςμοφσ ελζγχου, ο θλεκτροκινθτιρασ ελζγχεται με 

ςφςτθμα επαφϊν (κοντρόλερ) που βρίςκεται ςτο διαμζριςμα πθδαλιουχίασ και λαμβάνουν 

εντολζσ από τθν περιςτροφι του οιακοςτρόφιου. Με το ςφςτθμα αυτό επιτυγχάνεται 

επίςθσ και θ αναςτροφι τθσ κίνθςθσ του θλεκτροκινθτιρα, για να περιςτρζφεται αριςτερά 

ι δεξιά το πτερφγιο πθδαλίου.  

τουσ με παρακολοφκθςθ μθχανιςμοφσ ελζγχου, ο θλεκτροκινθτιρασ ελζγχεται με ςφςτθμα 

επαφϊν, που λαμβάνουν εντολζσ, αφενόσ από τθν περιςτροφι του οιακοςτρόφιου, 

αφετζρου από τθν περιςτροφι του ίδιου του πτερυγίου πθδαλίου.  

ιμερα όλοι ςχεδόν οι μθχανιςμοί ελζγχου του θλεκτροκινθτιρα καταςκευάηονται με 

ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ. 

 

Ηλεκτροχδραυλικά πθδάλια  

 

Όλα ςχεδόν τα ςφγχρονα πλοία είναι ςιμερα εφοδιαςμζνα με θλεκτροχδραυλικά πθδάλια, 

των οποίων το μεγάλο προτζρθμα είναι, να ανταποκρίνονται ςτθν απαιτοφμενθ υψθλι 

ροπι ςτρζψεωσ των πθδαλίων, ςε ςφγκριςθ με τθν περιοριςμζνθ ροπι ςτρζψεωσ των 

θλεκτροκινθτιρων, των θλεκτρομθχανικϊν ςυςτθμάτων.  

Ο μθχανιςμόσ του ςυςτιματοσ αυτοφ αποτελείται βαςικά, από τον ςυγχρονομεταδότθ, τον 

ςυγχρονοδζκτθ, από τθν αντλία που κινείται από θλεκτροκινθτιρα με τισ απαιτοφμενεσ 

ςωλθνϊςεισ και από οδοντωτοφσ τροχοφσ, ςυνδεδεμζνουσ με άξονεσ για τθν μεταφορά τθσ 

περιςτροφικισ κίνθςθσ ςτον άξονα του πτερυγίου πθδαλίου.  

Σο όλο ςφςτθμα, ζχει πλικοσ αςφαλιςτικϊν διατάξεων, οι οποίεσ βζβαια, ποικίλουν από 

καταςκευαςτι ςε καταςκευαςτι. 

 

 

Α.4.5.4 Ανελκυςτόρεσ φορτοεκφόρτωςησ  

 

Οι χρθςιμοποιοφμενοι ςε οριςμζνουσ τφπουσ πλοίων ανελκυςτιρεσ φορτοεκφόρτωςθσ, 

υποδιαιροφνται ςτουσ  

α) Θλεκτροχδραυλικοφσ 



 

 

β)  Θλεκτρομθχανικοφσ 

 

α) Ηλεκτροχδραυλικοί ανελκυςτιρεσ  

Αυτοί υποδιαιροφνται ςε δυο κατθγορίεσ: τουσ ανελκυςτιρεσ των οποίων ζνα ι 

περιςςότερα υδραυλικά ζμβολα είναι απευκείασ ςυνδεδεμζνα με το δάπεδο ανφψωςθσ. 

Και ςτουσ ανελκυςτιρεσ των οποίων ο υδραυλικόσ μθχανιςμόσ περιςτρζφει τφμπανο 

περιζλιξθσ ςυρματόςχοινου.  

 

β) Ηλεκτρομθχανικοί ανελκυςτιρεσ  

ε αυτοφσ τουσ ανελκυςτιρεσ, το δάπεδο ανυψϊνεται ι κατεβαίνει με τθν βοικεια δυο 

ομάδων ςυρματόςχοινων, τα οποία είναι τυλιγμζνα ςε δυο τφμπανα, που περιςτρζφονται 

ςυγχρόνωσ από θλεκτροκινθτιρα, με τθν βοικεια ςυςτιματοσ οδοντωτϊν τροχϊν. 

 

 

Α.4.5.5 Βαρούλκα 

 

Σα βαροφλκα, είναι βοθκθτικά μθχανιματα καταςτρϊματοσ, για τον χειριςμό των φορτίων. 

Αποτελοφνται από μθχανιςμό, ο οποίοσ περιςτρζφει ζνα οριηόντιο άξονα, ςτα άκρα του 

οποίου υπάρχουν ζνα ι δυο τφμπανα, για το τφλιγμα ςχοινιϊν ι ςυρματόςχοινων.  

Και αυτά υποδιαιροφνται ςε θλεκτροχδραυλικά και θλεκτρομθχανικά. Σο ρεφμα που 

χρθςιμοποιείται, μπορεί να είναι ςυνεχζσ ι εναλλαςςόμενο. 

 

 

 
 



 

 

Α.4.5.6 Εργϊτεσ  
 
 
Εργάτθσ γενικά ςτθν ναυτικι ορολογία, ονομάηεται το βαροφλκο εκείνο, του οποίου το 

τφμπανο, ςχιματοσ κουβαρίςτρασ, ςτρζφεται γφρω από κατακόρυφο άξονα. Οι εργάτεσ 

ςυνικωσ ςτα πλοία αποτελοφν μζροσ του μθχανιματοσ βαροφλκου αγκυρϊν και 

ονομάηονται «εργάτεσ αγκυρϊν». Οι εργάτεσ, οι οποίοι δεν αποτελοφν μζροσ του 

μθχανιματοσ βαροφλκου αγκυρϊν, είναι ατμοκίνθτοι ι θλεκτρομθχανικοί όπωσ και τα 

θλεκτρομθχανικά βαροφλκα. 

 

 

Α.4.5.7 υςςωρευτϋσ  

 

Οι θλεκτρικοί ςυςςωρευτζσ αποτελοφν πθγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςυνεχοφσ ρεφματοσ, οι 

οποίεσ δθμιουργοφνται, με τθν παροχι από ζξω, θλεκτρικισ ενζργειασ. τα πλοία, 

χρθςιμοποιοφνται ςυςςωρευτζσ μολφβδου και ςυςςωρευτζσ αλκαλικοί. τουσ 

ςυςςωρευτζσ, γίνεται αποκικευςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ οποία ςυςςωρεφεται μζςα 

ς' αυτοφσ, για να λθφκεί πάλι, όπου και όταν υπάρξει ανάγκθ.  

τα πλοία λοιπόν, πρζπει να υπάρχει μια εγκατάςταςθ φόρτωςθσ των ςυςςωρευτϊν και 

μάλιςτα θ φόρτωςθ να γίνεται πλιρωσ μζςα ςε οκτϊ ϊρεσ. Οι ςυςςωρευτζσ αποτελοφνται 

από πολλά ςτοιχεία, τα οποία το κακζνα ζχουν τάςθ 2volt και ζτςι ανάλογα με τον αρικμό 

των ςτοιχείων (κετικά ι αρνθτικά), κακορίηεται και θ τάςθ, κακϊσ και θ χωρθτικότθτα τθσ 

μπαταρίασ. Οι ςυςςωρευτζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτα πλοία, ςαν κφριεσ πθγζσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ, ςαν ανεξάρτθτεσ πθγζσ για τθν τροφοδότθςθ διαφόρων 

καταναλωτϊν και τζλοσ ςαν θλεκτρικζσ πθγζσ ανάγκθσ. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ πρζπει να 

τθροφνται αυςτθρά οι διατάξεισ των Νθογνωμόνων. 

 

 

Α.4.5.8 Εγκαταςτϊςεισ γϋφυρασ  

 

Οι εγκαταςτάςεισ γεφφρασ περιλαμβάνουν τα θλεκτρικά κυκλϊματα των φϊτων πλεφςεωσ 

και αγκυροβολίασ, τισ ςυςκευζσ αςυρμάτου τθλεπικοινωνίασ, τα θχοβολιςτικά τα 

ραδιογωνιόμετρα, τα πθδάλια (ι ςυςκευζσ αυτομάτου ναυςιπλοΐασ), τα δρομόμετρα, τουσ 

πορειογράφουσ, τουσ προβολείσ ορατισ ςιμανςθσ κ.λπ.  

Ηλεκτρικά κυκλϊματα γζφυρασ  



 

 

τα θλεκτρικά κυκλϊματα γεφφρασ περιλαμβάνονται τα κυκλϊματα θλεκτροδότθςθσ των 

φϊτων πλεφςεωσ και αγκυροβολίασ, τα φϊτα ορατϊν ςθμάτων δι 'αναλαμπϊν, οι 

προβολείσ ςθμάτων και το ςφςτθμα φωτιςμοφ των τθλεγράφων και ςτροφοδεικτϊν 

μεταβίβαςθσ διαταγϊν από γζφυρα ςτο μθχανοςτάςιο.  

Σα παραπάνω κυκλϊματα, θλεκτροδοτοφνται ςυνικωσ από ιδιαίτερο πίνακα, που 

βρίςκεται ςτο διαμζριςμα πθδαλιουχίασ και τροφοδοτείται από τον πίνακα ανάγκθσ του 

πλοίου ι από τουσ πίνακεσ διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ των κυρίων θλεκτρογεννθτριϊν, 

χωρίσ παρζμβαςθ άλλων ενδιαμζςων διακοπτϊν. 

υςκευζσ ραδιοεντοπιςμοφ (RADAR )  

Οι ςυςκευζσ ραδιοεντοπιςμοφ γνωςτζσ ςαν RADAR , είναι θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, που 

χρθςιμοποιοφνται για τον προςδιοριςμό τθσ απόςταςθσ και διόπτευςθσ αντικειμζνων, Π.χ. 

πλοίων, ακτϊν κ.λπ. Θ λζξθ RADAR, προζρχεται από τα αρχικά των Αγγλικϊν λζξεων RADIO 

DETECTION AND RANGING.  

Για να μποροφν να αξιοποιθκοφν οι πλθροφορίεσ που παρζχονται από το RADAR, 

απαιτείται θ οπτικι απεικόνιςθ τθσ θχοφσ του ςτόχου ςε μία οκόνθ, που κα παρζχει ςτον 

χειριςτι τθσ ςυςκευισ, τθν ευχζρεια κακοριςμοφ τθσ διόπτευςθσ και απόςταςθσ του 

ςτόχου.  

Ενδείκτθσ αυτοφ του είδουσ, είναι ο ενδείκτθσ ΡΡΙ, από τα αρχικά των Αγγλικϊν λζξεων 

PLAN POSITION INDICATOR (ενδείκτθσ κζςεωσ), ο οποίοσ βαςικά είναι ζνα είδοσ κακοδικοφ 

παλμογράφου. Οι βαςικζσ μονάδεσ που ςυνιςτοφν το RADAR είναι:  

α)  ο διαμορφωτισ, που παράγει τα ςιματα ςυγχρονιςμοφ, τα οποία ενεργοποιοφν τον 

πομπό, ϊςτε να εκπζμπει τόςεσ φορζσ το δευτερόλεπτο, όςεσ είναι επικυμθτζσ.  

Β)  Ο πομπόσ, ο οποίοσ δθμιουργεί τθν ενζργεια ραδιοςυχνότθτασ, θ οποία εκπζμπεται υπό 

μορφι βραχζων και ιςχυρϊν παλμϊν.  

γ)  Σο ςφςτθμα κεραίασ, που λαμβάνει τθν ενζργεια ραδιοςυχνότθτασ από τον πομπό και 

τθν ακτινοβολία και δζχεται τισ τυχόν επιςτρζφουςεσ ανακλάςεισ τισ οποίεσ διαβιβάηει 

ςτον δζκτθ.  

δ)  Σον δζκτθ, ο οποίοσ ενιςχφει τουσ αςκενείσ παλμοφσ ραδιοςυχνότθτασ και τουσ 

αναπαράγει, ςαν οπτικό ςιμα ςτον ενδείκτθ.  

ε)  Σον ενδείκτθ, ο οποίοσ παράγει τθν οπτικι ζνδειξθ και  

ςτ)  Σο τροφοδοτικό ιςχφοσ, το οποίο παρζχει όλεσ τισ αναγκαίεσ τάςεισ ςυνεχοφσ ι 

εναλλαςςόμενου ρεφματοσ για τθν λειτουργία των διαφόρων ςυνιςτωςϊν του ςυςτιματοσ. 

υςκευϋσ αςύρματου επικοινωνύασ  
 
Είναι ειδικζσ ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν επικοινωνία μεταξφ πλοίων, ι πλοίου 

και ξθράσ. Οι ςυςκευζσ αυτζσ διακρίνονται ςε πομποφσ και δζκτεσ. 

Ηχοβολιςτικά  



 

 

Είναι όργανα για τον αυτόματο ζλεγχο και καταγραφι του βάκουσ τθσ κάλαςςασ κάτω από 

το ςθμείο που πλζει το πλοίο. Μζςω των θχοβολιςτικϊν ςυςκευϊν, εκπζμπονται προσ το 

βυκό τθσ κάλαςςασ υπερθχθτικά κφματα, τα οποία αφοφ προςκροφςουν εκεί, ανακλϊνται 

προσ τα πίςω. Μετράται ο χρόνοσ από τθν εκπομπι μζχρι και τθ λιψθ τθσ θχοφσ του, 

προςδιορίηεται αυτόματα θ απόςταςθ τθσ τρόπιδασ του πλοίου από το βυκό, αφοφ βζβαια 

είναι γνωςτι θ ταχφτθτα διάδοςθσ των κυμάτων, ςτο καλάςςιο νερό.  

Ραδιογωνιόμετρα  

Σο ραδιογωνιόμετρα, ιταν θ μόνθ θλεκτρικι ςυςκευι, προτοφ ανακαλυφκεί το RADAR, για 

τον προςδιοριςμό του ςτίγματοσ ενόσ πλοίου. Εάν το λιμάνι ι οι ακτζσ που πλθςιάηει ζνα 

πλοίο, είναι εφοδιαςμζνεσ με ςτακμοφσ ραδιογωνιόμετρων, τότε υπάρχει θ δυνατότθτα να 

προςδιοριςκεί το ςτίγμα του πλοίου.  

Λοιπζσ ναυτιλιακζσ ςυςκευζσ γζφυρασ  

Άλλεσ ναυτιλιακζσ ςυςκευζσ γεφφρασ, που ζχουν ςχζςεισ με τισ εφαρμογζσ θλεκτριςμοφ 

ςτα πλοία, είναι τα δρομόμετρα και ο πορειογράφοσ.  

Σα δρομόμετρα, χρθςιμεφουν για να δείχνουν κάκε ςτιγμι τθν ταχφτθτα του πλοίου, αλλά 

και τθν απόςταςθ που διανφκθκε.  

Ο πορειογράφοσ είναι ςυςκευι, θ οποία λειτουργεί ςε ςυνδυαςμό με τθν γυροςκοπικι 

πυξίδα και το δρομόμετρο του πλοίου και καταγράφει ςε ζνα χάρτθ τθν πορεία του πλοίου 

και τθν απόςταςθ που διανφκθκε. 

 

 

Α.4.5.9 Καθοδικό Προςταςύα  

 

Θλεκτροχθμικι διάβρωςθ παρουςιάηεται, όταν δφο ανόμοια μζταλλα είναι παρόντα ςε ζνα 

μζςο θλεκτρόλυςθσ. 

Σο καλαςςινό νερό είναι ζνασ δραςτικόσ θλεκτρολφτθσ. Διαφορετικά μζρθ του ίδιου 

μετάλλου, που είναι ανόμοια λόγω κατεργαςίασ, ι ζνα μζταλλο και το οξείδιο του, είναι 

επαρκϊσ ανόμοια ϊςτε να δθμιουργιςουν μία διάβρωςθ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 1. Μία 

ανοδικι περιοχι, όπωσ προκφπτει με το οξείδιο του ςιδιρου, διαβρϊνεται δθμιουργϊντασ 

περιςςότερθ ςκουριά, ενϊ ςυγχρόνωσ δθμιουργείται ζνα θλεκτρικό ρεφμα που ρζει από το 

μζταλλο τθσ ανοδικισ περιοχισ προσ μία κακοδικι περιοχι, όπου δεν παρουςιάηεται 

διάβρωςθ. Ο χρωματιςμόσ, όταν είναι τζλειοσ, αυξάνει τθν θλεκτρικι αντίςταςθ και 

κακυςτερεί τθν διαδικαςία (διάβρωςθσ), όμωσ ςε οποιαδιποτε ατζλεια τθσ χρωματικισ 

ουςίασ μπορεί να δθμιουργθκοφν βακιζσ εςοχζσ λόγω τισ ςυγκζντρωςθσ θλεκτρολυτικϊν 

επιδράςεων.  



 

 

Οι μζςεσ τιμζσ του θλεκτρικοφ δυναμικοφ για μία ςειρά από διαφορετικά μζταλλα ςε ςχζςθ 

με τθν δράςθ τουσ ςε καλαςςινό νερό ςτουσ 25οC δίνεται από τθν θλεκτροχθμικι κλίμακα 

του πίνακα, όπωσ βλζπετε παρακάτω(Θλεκτροχθμικόσ πίνακασ). Όπου θ διαφορά μεταξφ 

των δυναμικϊν, υπερβαίνει τα 0,25volts περίπου, κα προκφψει μία υπολογίςιμθ διάβρωςθ 

του μετάλλου, αν θ ζνωςθ είναι υγρι.  

Ζνα νζο μζταλλο που βρίςκεται ψθλότερα ςτθν θλεκτροχθμικι κλίμακα, τοποκετθμζνο 

κοντά ςε ζναν θλεκτρολφτθ, κα μετατρζψει το ςφνολο του πρϊτου ςτο χιμα 1 μετάλλου 

ςε κάκοδο, αν θ επίδραςθ του είναι αρκετι ϊςτε να υπερκεράςει τθν τοπικι δράςθ και 

τότε δεν παρουςιάηεται διάβρωςθ ςε αυτό το ςθμείο(χιμα 2). Όλθ θ διάβρωςθ 

παρουςιάηεται ςτο καινοφργιο μζταλλο, το οποίο είναι θ κυςιαηόμενθ άνοδοσ. Μία τζτοια 

προςταςία εφαρμόηεται ςυνικωσ ςε μικρά ςτατικά αντικείμενα όπωσ οι ςθμαντιρεσ και ςε 

μεμονωμζνεσ κολϊνεσ, τα δε υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τισ ανόδουσ, 

ςυμπεριλαμβάνουν ψευδάργυρο υψθλισ κακαριότθτασ, μαγνιςιο και αλουμίνιο. Θ βαςικι 

αρχι είναι θ καταςτολι του ρεφματοσ τθσ τοπικισ διάβρωςθσ με τθν επιβολι ενόσ 

αντίκετου ρεφματοσ από μία εξωτερικι πθγι. 

 

   χιμα 1(Ηλεκτρολυτικι διάβρωςθ)χιμα 2(Θυςιαηόμενθ άνοδοσ) 



 

 

 

 Ηλεκτροχθμικόσ πίνακασ 

Ζνα πιο αποτελεςματικό ςφςτθμα είναι αυτό που χρθςιμοποιεί ζνα επιβαλλόμενο ρεφμα 

(χιμα 3). Σο δυναμικό όλων των περιοχϊν του μετάλλου πρζπει να καταςτζλλεται ςε μία 

τιμι περιςςότερο αρνθτικι από τθ φυςικι ανοδικι περιοχι. Αυτό μπορεί να μετρθκεί ςε 

ςχζςθ με ζνα ςτακερό θλεκτρόδιο αναφοράσ ςτο καλαςςινό νερό. Οι απαιτοφμενεσ 

πυκνότθτεσ ρεφματοσ μπορεί να διαφζρουν λόγω παραγόντων όπωσ θ ταχφτθτα του 

πλοίου, οι ςυνκικεσ βαφισ, θ αλμυρότθτα και θ κερμοκραςία του καλαςςινοφ νεροφ. Σο 

ςφςτθμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε πλοία ι ςε μεγάλεσ δεξαμενζσ υγροφ φορτίου.  

Μονάδεσ αυτόματου ελζγχου χρειάηονται για να κάνουν δυνατι τθ ρφκμιςθ ωσ προσ ζνα 

θλεκτρικό θμικφτταρο αναφοράσ, το οποίο είναι ςτερεωμζνο ςτθ γάςτρα. Μία κατάλλθλθ 

μόνιμθ άνοδοσ φτιαγμζνθ από ζνα ζλαςμα τιτανίου με επικάλυψθ λευκόχρυςου, 

τοποκετείται ςε μία περιοχι τθσ γάςτρασ που καλφπτεται με μονωτικι εποξειδικι ρθτίνθ 

ςχεδιαςμζνθ να διαχζει τθν προςτατευτικι δράςθ. Άνοδοι κυςιαηόμενου τφπου ι 

ςφρματοσ αλουμινίου χρθςιμοποιοφνται αρκετά ςυχνά.  



 

 

Εκτόσ από τισ εξωτερικζσ επιφάνειεσ τθσ γάςτρασ και τισ εςωτερικζσ επιφάνειεσ των 

δεξαμενϊν υγροφ φορτίου, κακοδικι προςταςία μπορεί επίςθσ να εφαρμοςκεί και ςτα 

ςυςτιματα ςωλθνϊςεων κακϊσ και ςτθ μθχανι. 

 

χιμα 3 (Κακοδικι προςταςία με επιβαλλόμενο ρεφμα) 

 

Α.6 υνθόκεσ λειτουργύασ  

 

Θ λειτουργία του θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ ςε ζνα πλοίο κα πρζπει να ικανοποιεί τισ 

ςυνκικεσ με οποίεσ βρίςκεται αντιμζτωπο αυτό, όταν είναι ςτθν κάλαςςα. Δθλαδι όλο το 

θλεκτρολογικό ςφςτθμα κα πρζπει να λειτουργεί μόνιμα κάτω από ςυνκικεσ ςυνεχϊν 

κραδαςμϊν και αλλαγϊν ςτισ κερμοκραςίεσ ανάλογα με το ςθμείο του πλοίου.  

Σουσ ςυνεχείσ κραδαςμοφσ δθμιουργεί θ κίνθςθ του πλοίου και οι δυνάμεισ που αςκοφνται 

ςε αυτό. Οι λόγοι είναι α) τα υπόγεια ρεφματα που χτυποφν πάνω ςτο πλοίο, β)θ 

ςφγκρουςθ με κυματιςμοφσ που δθμιουργοφνται ςτθν επιφάνεια του νεροφ και γ)λόγω του 

μεγζκουσ των εμπορικϊν πλοίων θ αντίςταςθ του αζρα ςε κάκε μεγάλθ επιφάνεια του 

άλλα και εξαεριςμϊν που χρθςιμοποιοφνται για λόγουσ ςτακεροποίθςθσ των 

κερμοκραςιϊν.  

Πολφ ςθμαντικζσ αλλαγζσ κερμοκραςίασ επιβάλλονται από τον αζρα ςτο κομμάτι του 

πλοίου που βρίςκεται ,ανάλογα με τθ φόρτωςθ του, ζξω από το νερό και από το νερό ςτο 

υπόλοιπο κομμάτι. Επίςθσ υπάρχουν ςθμεία μζςα ςτο πλοίο που δεν γίνεται να αερίηονται 

επαρκϊσ οπότε και ανάλογα με τθν χριςθ τουσ αναπτφςςουν ανάλογεσ κερμοκραςίεσ. Ζτςι 

ζχουμε περίπου 0 (μθδζν)οC ζωσ 45 οC ςτα εςωτερικά διαμερίςματα του πλοίου, -25 οC 

ζωσ 45 οC ςτα επάνω ανοιχτά ςθμεία του πλοίου και περίπου 32 οC ςτο νερό τθσ 

κάλαςςασ. 



 

 

Β.1 Προςταςύα υςτημϊτων  

 

Οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ των πλοίων είναι ζτςι ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε να προςτατεφονται 

από υπερτάςεισ ςυμπεριλαμβανομζνων και των βραχυκυκλωμάτων. Οι ςυςκευζσ 

προςταςίασ οφείλουν να είναι ικανζσ να παρζχουν ςυνεχι προςταςία ςτα κυκλϊματα 

διακόπτοντασ τυχόν προβλθματικά ςυςτιματα και κατά αυτόν τον τρόπο 

εξουδετερϊνοντασ πικανι καταςτροφι του ςυςτιματοσ ι και πυρκαγιά.  

 

 

Β.1.1 Προςταςύα κατϊ υπερφόρτωςησ 

 

Α) Σα χαρακτθριςτικά των διακοπτϊν και των αςφαλειϊν για προςταςία από υπερφόρτωςθ 

επιλζγονται με βάςθ τθν κερμοχωρθτικότθτά του θλεκτρικοφ εξοπλιςμοφ και των καλωδίων 

με ςκοπό τθν προςταςία τουσ. Αςφάλειεσ μεγαλφτερεσ των 200 Α δεν χρθςιμοποιοφνται 

ςτθν προςταςία από υπερφόρτωςθ.  

Β) Σα χαρακτθριςτικά τθσ κατάλλθλθσ προςταςίασ για κάκε κφκλωμα είναι μόνιμα 

αναρτθμζνα ςτθν κζςθ που βρίςκεται θ ςυςκευι προςταςίασ, κακϊσ και θ «μεταφορικι» 

ικανότθτα κάκε κυκλϊματοσ.  

Γ) Σα ρελζ αςφαλείασ των γεννθτριϊν και των διατάξεων για προςταςία από υπερφόρτωςθ 

εκτόσ από τουσ κλειςτοφ τφπου διακόπτεσ πρζπει να παρζχουν τθν δυνατότθτα ρφκμιςθσ 

του ρεφματοσ και τα χαρακτθριςτικά χρονοκακυςτζρθςθσ.  

 

 

Β.1.2 Προςταςύα από βραχυκύκλωμα   

 

Α) Θ διάταξθ προςταςίασ οφείλει να διακόψει τθν τροφοδοςία του κυκλϊματοσ όταν το 

ρεφμα λάβει μεγαλφτερθ τιμι από τθν μζγιςτθ τιμι του ρεφματοσ βραχυκφκλωςθσ το οποίο 

μπορεί να διαρρεφςει ςε ζνα ςθμείο τθσ εγκατάςταςθσ. 

Β)  Θ τιμι τθσ αςφάλειασ ι του διακόπτθ που είναι υπεφκυνοσ να διακόψει το κφκλωμα 

εφόςον είναι αναγκαίο ςε βραχυκφκλωμα δεν πρζπει να είναι μικρότερθ από τθν τιμι του 

ρεφματοσ βραχυκφκλωςθσ ςτο ςθμείο τθσ εγκατάςταςθσ. το εναλλαςςόμενο ρεφμα αυτι θ 

μζγιςτθ τιμι ανταποκρίνεται ςτθν πολικι τιμι.  



 

 

Γ)  ε περίπτωςθ όπου θ προδιαγραφόμενθ τιμι διακοπισ και /ι θ προδιαγραφόμενθ 

πραγματικι ικανότθτα τθσ προςταςίασ από βραχυκφκλωμα δεν ςυμμορφϊνεται με τισ 

παραπάνω αναφερόμενεσ απαιτιςεισ (Α,Β), αςφάλειεσ ι διακόπτεσ με ικανότθτα διακοπισ 

όχι μικρότερθ από το αναμενόμενο ρεφμα βραχυκφκλωςθσ πρζπει να παρζχονται ςτθν 

πθγι ρεφματοσ τθσ παραπάνω προςταςίασ βραχυκυκλϊματοσ. Οι αςφάλειεσ τθσ γεννιτριασ 

δεν χρθςιμοποιοφνται γι’αυτό τον ςκοπό. Οι διακόπτεσ που είναι ςυνδεδεμζνοι ςτθν 

πλευρά του φορτίου πρζπει να είναι ςε καλι κατάςταςθ και να είναι ικανοί να 

χρθςιμοποιθκοφν ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ:  

1. Όταν το ρεφμα βραχυκυκλϊςεωσ διακόπτεται από τουσ διακόπτεσ αςφαλείασ.  

2.Όταν οι διακόπτεσ που είναι ςυνδεδεμζνοι ςτθν πλευρά του φορτίου είναι κλειςτοί ςτο 

ρεφμα βραχυκυκλϊματοσ ενϊ οι διακόπτεσ αςφαλείασ διακόπτουν το κφκλωμα.  

Δ) Λόγω απουςίασ δεδομζνων των κινθτιρων τα παρακάτω ρεφματα βραχυκφκλωςθσ ςτα 

τερματικά αυτϊν κα είναι υποκετικά. Όταν οι μθχανζσ ζχουν φορτίο, το ρεφμα 

βραχυκφκλωςθσ είναι το ςφνολο του ρεφματοσ βραχυκφκλωςθσ των γεννθτριϊν και αυτό 

των μθχανϊν.  

1.υςτιματα ςυνεχοφσ ρεφματοσ  

Δζκα φορζσ το προδιαγραφόμενο ρεφμα των γεννθτριϊν που είναι ςυνικωσ ςυνδεδεμζνεσ.  

Ζξι φορζσ το προδιαγραφόμενο ρεφμα των κινθτιρων που λειτουργοφν ταυτόχρονα.  

2.υςτιματα εναλλαςςόμενου ρεφματοσ  

Δζκα φορζσ το προδιαγραφόμενο ρεφμα των γεννθτριϊν που είναι ςυνικωσ ςυνδεδεμζνεσ.  

Σρείσ φορζσ το προδιαγραφόμενο ρεφμα των κινθτιρων που λειτουργοφν ταυτόχρονα.  

 

 

Β.1.3 Προςταςία κυκλωμάτων  

 

Α) Κάκε πόλοσ και φάςθ όλων των μονωμζνων κυκλωμάτων εκτόσ από τον ουδζτερο και 

των ιςοδφναμων κυκλωμάτων κα παρζχονται με προςταςία από βραχυκφκλωμα.  

Β) Όλα τα κυκλϊματα που είναι πικανότερο να υπερφορτωκοφν κα παρζχονται με 

προςταςία από υπερφόρτωςθ όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

1.φςτθμα δφο καλωδίων ςυνεχοφσ ρεφματοσ ι μίασ φάςθσ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ:  

Σουλάχιςτον μία γραμμι ι μία φάςθ.  

2.φςτθμα τριϊν καλωδίων ςυνεχοφσ ρεφματοσ:  



 

 

Θετικό – Αρνθτικό – Θετικό.  

3.φςτθμα τριϊν φάςεων , τριϊν καλωδίων:  

Σουλάχιςτον δφο φάςεισ.  

4.φςτθμα τριϊν φάςεων, τεςςάρων καλωδίων:  

Κάκε φάςθ ζνα καλϊδιο.  

Γ) Μία αςφάλεια ι ζνασ αςφνδετοσ διακόπτθσ δεν πρζπει να μπαίνει ςτθ γραμμι τθσ 

γείωςθσ και του ουδετζρου. 

 

 

Β.1.4 Προςταςύα των γεννητριών  

 

Α) Οι γεννιτριεσ προςτατεφονται από τυχόν βραχυκφκλωμα ι υπερφόρτωςθ, με 

πολυπολικό διακόπτθ ςε κατάλλθλθ διάταξθ που να ανοίγει ταυτόχρονα όλουσ τουσ 

μονωμζνουσ πόλουσ, ι ςε περίπτωςθ που οι γεννιτριεσ είναι μικρότερεσ των 50KW και όχι 

διαταγμζνεσ να λειτουργοφν παράλλθλα , μποροφν να προςτατεφονται από πολυπολικό ςε 

ςειρά διακόπτθ με αςφάλεια , ι από μικρό-αυτόματο διακόπτθ ςε κάκε μονωμζνο πόλο. Θ 

αςφάλεια υπερφόρτωςθσ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τθν κερμοχωρθτικότθτα των 

γεννθτριϊν.  

Β) Για τισ ςυνεχοφσ ρεφματοσ γεννιτριεσ ςε παράλλθλθ διάταξθ , επιπλζον των όςων 

αναφζρκθκαν παραπάνω μία προςταςία ςτιγμιαίασ αντίςτροφθσ πολικότθτασ ρεφματοσ θ 

οποία λειτουργεί ςε μία ςτακερι αξία αντίςτροφθσ πολικότθτασ ρεφματοσ θ οποία 

κυμαίνεται από το 2% - 15% τθσ τάξθσ του ρεφματοσ των γεννθτριϊν πρζπει να παρζχεται.  

Γ) Για τισ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ γεννιτριεσ ςε παράλλθλθ διάταξθ επιπλζον των όςων 

αναφζρκθκαν ςτθν παράγραφο Α) μία προςταςία αντίςτροφθσ τάςθσ με 

χρονοκακυςτζρθςθ επιλεγμζνθ και ρυκμιςμζνθ μζςα ςτα όρια 2% -15% του πλιρουσ 

φορτίου ςε μία ςτακερι τιμι ςε ςυμφωνία με τα χαρακτθριςτικά τθσ κφριασ μθχανισ κα 

παρζχεται.  

 

Β.1.5 Προςταςύα τροφοδοτικών κυκλωμϊτων  

 

Α) Σα κυκλϊματα παροχισ ςτουσ υπο-πίνακεσ και ςτουσ πίνακεσ διανομισ πρζπει να 

προςτατεφονται από υπερφόρτωςθ και βραχυκφκλωμα με πολυπολικό αυτόματο διακόπτθ 

ι αςφάλειεσ. ε περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφνται αςφάλειεσ ζνασ διακόπτθσ παρζχεται 

από τθν πλευρά τθσ πθγισ.  



 

 

Β) Κάκε μονωμζνοσ πόλοσ ενόσ τελικοφ υπο-κυκλϊματοσ πρζπει να προςτατεφεται από 

βραχυκφκλωμα και υπερφόρτωςθ με αυτόματο διακόπτθ ι αςφάλεια. τθν περίπτωςθ που 

χρθςιμοποιείται αςφάλεια ζνασ διακόπτθσ παρζχεται από τθν πλευρά τθσ πθγισ.  

Γ) Κυκλϊματα που τροφοδοτοφν μθχανζσ που ζχουν ςφςτθμα προςταςίασ από 

υπερφόρτωςθ , μποροφν να ζχουν μόνο προςταςία από βραχυκφκλωμα.  

Δ) τθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφνται αςφάλειεσ για προςταςία τριφαςικοφ 

εναλλαςςόμενου κυκλϊματοσ μθχανϊν παρζχεται προςταςία ςε κάκε φάςθ ξεχωριςτά.  

Ε) ε περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται πυκνωτισ για ανφψωςθ τθσ φάςθσ , πρζπει να 

υπάρχει εγκατεςτθμζνθ προςταςία από υπερτροφοδότθςθ. 

 

 

Β.1.6 Προςταςύα Μεταςχηματιςτών τϊςεωσ και φωτιςμού  

 

Α) Σα πρωτεφοντα κυκλϊματα μεταςχθματιςτϊν τάςεωσ και φωτιςμοφ πρζπει να 

προςτατεφονται από βραχυκφκλωμα και υπερφόρτωςθ με πολυπολικό αυτόματο διακόπτθ 

ι αςφάλειεσ.  

Β) Όταν οι μεταςχθματιςτζσ είναι ςε παράλλθλθ διάταξθ, ζνα μζςο απομόνωςθσ κα 

παρζχεται ςτα δευτερεφοντα κυκλϊματα.  

 

 

Β.1.7 Προςταςύα ηλεκτρικών κινητόρων  

 

Α) Κινθτιρεσ που ξεπερνοφν τθν τάξθ των 0.5KW και όλοι οι κινθτιρεσ υπθρεςίασ εκτόσ από 

τουσ κινθτιρεσ πθδαλιοφχθςθσ κα προςτατεφονται χωριςτά από υπερφόρτωςθ.  

Β) Οι ςυςκευζσ προςταςίασ πρζπει να ζχουν χαρακτθριςτικά χρονοκακυςτζρθςθσ ϊςτε να 

επιτρζπεται θ εκκίνθςθ των κινθτιρων.  

Γ) Για κινθτιρεσ που δεν είναι ςυνεχϊσ ςε χριςθ θ ρφκμιςθ του ρεφματοσ και θ 

χρονοκακυςτζρθςθ κα επιλζγονται ςε ςχζςθ με τον παράγοντα του φορτίου των 

κινθτιρων.  

 

 



 

 

Β.1.8 Προςταςύα φωτιςμού  

 

Σα κυκλϊματα φωτιςμοφ κα προςτατεφονται από υπερφόρτωςθ και βραχυκφκλωμα. 

 

Β.1.9 Προςταςύα μετρητών , ενδεικτικών λυχνιών και 

κυκλωμϊτων ελϋγχου   

 

Α) Προςταςία κα παρζχεται ςτα βολτόμετρα, ςε τυλίγματα τάςθσ μετρθτικϊν οργάνων , 

ςυςκευζσ ζνδειξθσ γείωςθσ και ςε ενδεικτικζσ λυχνίεσ μαηί με τουσ αγωγοφσ ςφνδεςθσ τουσ, 

μζςω αςφάλειασ ςυνδεδεμζνθσ ςε κάκε μονωμζνο πόλο. Μία ενδεικτικι λυχνία 

εγκατεςτθμζνθ ςαν μζροσ ενόσ άλλου οργάνου ι εξοπλιςμοφ δεν χρειάηεται να 

προςτατεφεται χωριςτά αρκεί θ πικανι βλάβθ οποιαςδιποτε ενδεικτικισ λυχνίασ να μθν 

προκαλεί βλάβθ ςτθν παροχι ςθμαντικοφ εξοπλιςμοφ.  

Β) Μονωμζνα καλϊδια για κυκλϊματα ελζγχου και οργάνων τα οποία οδθγοφν απευκείασ 

ςε μπάρεσ γεφφρωςθσ και γεννιτριεσ κα προςτατεφονται από αςφάλειεσ ςτο κοντινότερο 

ςθμείο ςτθν ςφνδεςθ. Μονωμζνα καλϊδια μεταξφ των αςφαλειϊν και του ςθμείου 

ςφνδεςθσ δεν κα πρζπει να είναι δεμζνα με καλϊδια άλλων κυκλωμάτων.  

Γ) Μποροφν να παραλείπονται αςφάλειεσ ςε κυκλϊματα όπωσ αυτόματθσ ςτακεροποίθςθσ 

τάςεωσ όπου θ πτϊςθ τάςθσ μπορεί να ζχει ςοβαρζσ ςυνζπειεσ. Εφόςον παραλείπονται, 

ζνα κατάλλθλο μζςο για τθν προςταςία πυρκαγιάσ πρζπει να παρζχεται ςτισ μθ 

προςτατευμζνεσ περιοχζσ τθσ εγκατάςταςθσ. 

 

 

Β.1.10 Προςταςύα μπαταριών  

 

Α) υςςωρευτζσ διαφορετικοί από αυτοφσ τθσ εκκίνθςθσ κινθτιρων πρζπει να 

προςτατεφονται από υπερφόρτωςθ και βραχυκφκλωμα με ςυςκευζσ τοποκετθμζνεσ όςο 

τον δυνατόν πιο κοντά ςτισ μπαταρίεσ. Οι μπαταρίεσ ανάγκθσ που τροφοδοτοφν ςθμαντικζσ 

υπθρεςίεσ μποροφν να ζχουν μόνο προςταςία βραχυκυκλϊματοσ. 

 

 

 



 

 

Γ) Ηλεκτρικό παροχό εκτϊκτου ανϊγκησ  

 

 

 

Γ.1.1 Γενικϊ  

1.Μία αυτόνομθ θλεκτρικι παροχι εκτάκτου ανάγκθσ κα πρζπει να παρζχεται.  

2.Θ θλεκτρικι παροχι εκτάκτου ανάγκθσ, ςχετικόσ εξοπλιςμόσ μεταςχθματιςτϊν, θ πθγι 

μετάβαςθσ τθσ θλεκτρικισ παροχισ εκτάκτου ανάγκθσ, ο πίνακασ εκτάκτου ανάγκθσ και ο 

πίνακασ φωτιςμοφ εκτάκτου ανάγκθσ κα πρζπει να βρίςκονται πάνω από το ανϊτατο 

ςυνεχζσ κατάςτρωμα και να είναι εφκολα προςβάςιμα από το ανοιχτό κατάςτρωμα. Δεν κα 

πρζπει να βρίςκονται μπροςτά από το μπουλμζ πρόςκρουςθσ, εκτόσ αν επιτρζπεται από 

τον φορζα Πιςτοποίθςθσ ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ.  

3.Θ τοποκεςία τθσ θλεκτρικισ παροχισ εκτάκτου ανάγκθσ, του ςχετικοφ εξοπλιςμοφ 

μεταςχθματιςτϊν, τθσ πθγι μετάβαςθσ τθσ θλεκτρικισ παροχισ εκτάκτου ανάγκθσ, του 

πίνακα εκτάκτου ανάγκθσ και του πίνακα φωτιςμοφ εκτάκτου ανάγκθσ κα πρζπει να είναι 

τζτοια ϊςτε να διαςφαλίηεται ςε ικανοποίθςθ του φορζα Πιςτοποίθςθσ ότι θ φωτιά ι άλλο 

ατφχθμα ςτο χϊρο που περιζχει τθν κφρια παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ, το ςχετικό 

εξοπλιςμό μεταςχθματιςτϊν και τον κφριο πίνακα ελζγχου, ι ςε οποιοδιποτε χϊρο 

μθχανοςταςίου Α δεν κα παρεμβάλει με τθν παροχι τον ζλεγχο και τθ διανομι του 

θλεκτριςμοφ εκτάκτου ανάγκθσ. Όςο είναι πρακτικό, ο χϊροσ που περιζχεται θ θλεκτρικι 

παροχι εκτάκτου ανάγκθσ, ςχετικόσ εξοπλιςμόσ μεταςχθματιςτϊν, θ πθγι μετάβαςθσ τθσ 

θλεκτρικισ παροχισ εκτάκτου ανάγκθσ και ο πίνακασ εκτάκτου ανάγκθσ δεν κα πρζπει να 

είναι δίπλα ςε χϊρουσ μθχανοςταςίου Α ι ςε αυτοφσ τουσ χϊρουσ που περιζχουν τθν κφρια 

παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ, ςχετικό εξοπλιςμό μεταςχθματιςτϊν και τον κφριο πίνακα 

ελζγχου.  

4.ε περίπτωςθ που θ γεννιτρια εκτάκτου ανάγκθσ χρθςιμοποιείται ςτθν τροφοδότθςθ 

κυκλωμάτων μθ εκτάκτου ανάγκθσ κα πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ ότι τα φορτία εκτάκτου 

ανάγκθσ κα παρζχονται κάτω από κάκε ςυνκικθ. 



 

 

Γ.1.2 Ικανότητα τησ ηλεκτρικόσ παροχόσ εκτϊκτου ανϊγκησ  

 

1. Θ θλεκτρικι παροχι κα πρζπει να είναι αρκετι να καλφψει όλεσ αυτζσ τισ υπθρεςίεσ που 

είναι απαραίτθτεσ για τθν αςφάλεια ςε μία ζκτακτθ ανάγκθ με απαραίτθτθ προςοχι να 

δίδεται ςτισ υπθρεςίεσ εκείνεσ που κα πρζπει να λειτουργοφν ςυγχρόνωσ. 

2.Θ θλεκτρικι παροχι εκτάκτου ανάγκθσ κα πρζπει να είναι ικανι να εξυπθρετεί 

ςυγχρόνωσ τουλάχιςτον τισ παρακάτω υπθρεςίεσ για τα χρονικά διαςτιματα που ορίηονται 

εφόςον αυτά ςτθρίηονται ςτθν ίδια πθγι για τθν λειτουργία τουσ: 

α) για χρονικό διάςτθμα τριϊν ωρϊν το φωτιςμό εκτάκτου ανάγκθσ ςτα ςθμεία 

ςυγκζντρωςθσ και επιβίβαςθσ όπωσ αυτό απαιτείται από τθν διεκνι ςφμβαςθ SOLAS 

(SafetyofLifeatSea) 

β) για χρονικό διάςτθμα δεκαοκτϊ ωρϊν το φωτιςμό εκτάκτου ανάγκθσ: 

1.ςε όλουσ τουσ διαδρόμουσ, τισ ςκάλεσ και εξόδουσ υπθρεςίασ και ενδιαίτθςθσ κακϊσ και 

ςτουσ ανελκυςτιρεσ προςωπικοφ.  

2.ςε όλουσ τουσ χϊρουσ μθχανοςταςίου και τουσ κφριου ςτακμοφσ γεννθτριϊν 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςθμείων ελζγχου τουσ.  

3.ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ ελζγχου, δωμάτιο ελζγχου μθχανοςταςίου και ςε κάκε πίνακα 

ελζγχου κφριο και εκτάκτου ανάγκθσ.  

4.ςε όλουσ τουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ πυροςβεςτικϊν ςτολϊν  

5.ςτο πθδάλιο  

6.ςτθν αντλία πυρκαγιάσ, ςτθν αντλία ψεκαςμοφ εφόςον υπάρχει, ςτθν εκτάκτου ανάγκθσ 

αντλία ςεντινϊν, εφόςον υπάρχει, και ςτισ κζςεισ εκκίνθςθσ των μθχανϊν. 

γ) για χρονικό διάςτθμα δεκαοκτϊ ωρϊν τα φϊτα πλοιγθςθσ και λοιπά φϊτα που 

απαιτοφνται από InternationalRegulationsforPreventingCollisionatSea ςε ιςχφ και τα φϊτα 

που απαιτοφνται από τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ τθσ χϊρασ που είναι νθολογθμζνο το 

πλοίο.  

δ) για χρονικό διάςτθμα δεκαοκτϊ ωρϊν:  

1.όλα τα εςωτερικά ςυςτιματα επικοινωνίασ που απαιτοφνται ςε περίπτωςθ εκτάκτου 

ανάγκθσ.  

2.VHF εγκαταςτάςεισ εκπομπισ, MF εγκαταςτάςεισ εκπομπισ, INMARSAT, και MF/HF 

εγκαταςτάςεισ εκπομπισ όπωσ απαιτείται από τθν SOLAS (SafetyofLifeatSea). Όπου, 

ωςτόςο, αυτζσ οι εγκαταςτάςεισ είναι διπλζσ δεν χρειάηεται να λθφκεί υπόψθ θ ςφγχρονθ 

λειτουργία των διπλϊν αυτϊν εγκαταςτάςεων ςτον κακοριςμό τισ ικανότθτασ τθσ 

θλεκτρικισ παροχισ εκτάκτου ανάγκθσ.  



 

 

3.Σα βοθκιματα πλοιγθςθσ που απαιτοφνται από τθν SOLAS (SafetyofLifeatSea), εκτόσ αν θ 

ςθμαία ζχει εξαιρζςει το πλοίο.  

4.Θ πυρανίχνευςθ και το ςφςτθμα ςυναγερμοφ πυρκαγιάσ 

5.Θ διαλείπουςα λειτουργία των λαμπτιρων ςθμάτων κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ, θ 

κόρνα του πλοίου, οι χειροκίνθτοι ςυναγερμοί φωτιάσ, και όλα τα εςωτερικά φϊτα που 

προαπαιτοφνται ςε ζκτακτθ ανάγκθ. Εάν τζτοιου τφπου υπθρεςίεσ ζχουν ανεξάρτθτθ 

παροχι για το χρονικό διάςτθμα των δεκαοκτϊ ωρϊν, μπαταρία κατάλλθλα τοποκετθμζνθ 

για χριςθ ςε ζκτακτθ ανάγκθ. 

ε) για χρονικό διάςτθμα δεκαοκτϊ ωρϊν, αντλία πυρκαγιάσ ζτςι ςχεδιαςμζνθ ςαν εξάρτθςθ 
πάνω ςτθν γεννιτρια εκτάκτου ανάγκθσ όπωσ ςτισ προδιαγραφζσ του αντίςτοιχου φορζα 
Πιςτοποίθςθσ.  
ςτ)  για χρονικό διάςτθμα που απαιτείται από τισ προδιαγραφζσ του αντίςτοιχου φορζα 
Πιςτοποίθςθσ, το πθδάλιο όπου χρειάηεται κα πρζπει να παρζχεται με αυτζσ τισ 
προδιαγραφζσ.  
 
η)  για χρονικό διάςτθμα τριάντα λεπτϊν ενδείξεισ που δείχνουν εάν τα μζςα κλειςίματοσ 
είναι ανοιχτά ι κλειςτά και ακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ που δείχνουν ότι το μζςο 
κλειςίματοσ λειτουργεί βάςθ των προδιαγραφϊν του αντίςτοιχου φορζα Πιςτοποίθςθσ και 
ενδείξεισ που δείχνουν εάν το μζςο κλειςίματοσ είναι ανοιχτό ι κλειςτό βάςθ των 
προδιαγραφϊν του αντίςτοιχου φορζα Πιςτοποίθςθσ εφόςον λειτουργοφν με θλεκτρικι 
ενζργεια.  
 
θ) ε πλοία που ζχουν τακτικά ταξίδια μικρισ διάρκειασ, ο φορζασ Πιςτοποίθςθσ 

ικανοποιείται με ζνα επαρκζσ πρότυπο αςφαλείασ και επιτυγχάνεται θ αποδοχι 

μικρότερου χρονικοφ διαςτιματοσ των δεκαοκτϊ ωρϊν αλλά όχι μικρότερου των δϊδεκα 

ωρϊν. 

 

 

Γ.1.3 Εύδοσ και απόδοςη εκτϊκτου ανϊγκησ ηλεκτρικόσ πηγόσ  

 

Θ εκτάκτου ανάγκθσ θλεκτρικι πθγι μπορεί να είναι μία γεννιτρια ι μία μπαταρία και 

πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τα παρακάτω:  

1.Όταν θ εκτάκτου ανάγκθσ θλεκτρικι πθγι είναι γεννιτρια πρζπει να ςυμμορφϊνεται με 

τα παρακάτω:  

α) Θ εκτάκτου ανάγκθσ γεννιτρια πρζπει να οδθγείται από κατάλλθλθ κινθτιρια μθχανι με 

ανεξάρτθτθ υποςτιριξθ καυςίμων ζχοντασ ςθμείο ανάφλεξθσ(κλειςτό δοχείο δοκιμισ)που 

δεν ξεπερνά τουσ 43 βακμοφσ κελςίου.  



 

 

β) Θ εκτάκτου ανάγκθσ γεννιτρια πρζπει να ξεκινάει αυτόματα ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ 

βαςικισ θλεκτρικισ πθγισ. Αφοφ ξεκινιςει αυτόματα πρζπει αυτόματα να τροφοδοτεί τον 

πίνακα ελζγχου εκτάκτου ανάγκθσ.  

γ) Μεταβατικι πθγι παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ πρζπει να παρζχεται ζωσ ότου θ 

εκτάκτου ανάγκθσ γεννιτρια τροφοδοτιςει τισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ , ξεκινιςει αυτόματα 

και τροφοδοτιςει το απαιτοφμενο φορτίο τόςο γριγορα ϊςτε να είναι αςφαλζσ και 

πρακτικό ςε μζγιςτο χρόνο 45 δευτερολζπτων.  

2.Όταν θ εκτάκτου ανάγκθσ θλεκτρικι πθγι είναι μπαταρία πρζπει να ςυμμορφϊνεται με 

τα παρακάτω:  

α) Με το εκτάκτου ανάγκθσ θλεκτρικό φορτίο χωρίσ επαναφόρτιςθ να διατθρεί τθν τάςθ 

τθσ μπαταρίασ κατά τθν διάρκεια τθσ αποφόρτιςθσ μζςα ςτα πλαίςια πάνω από 12% ι 

μικρότερθ τθσ ονομαςτικισ τάςθσ. 

β) Να ςυνδζεται αυτόματα να τροφοδοτεί τον πίνακα ελζγχου εκτάκτου ανάγκθσ, ςε 
περίπτωςθ βλάβθσ τθσ βαςικισ θλεκτρικισ πθγισ.  
γ) Να τροφοδοτιςει άμεςα τισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ εκτάκτου ανάγκθσ. 

 

 

Γ.1.4 Μεταβατικό πηγό παροχόσ ηλεκτρικού ρεύματοσ  

 

Θ μεταβατικι πθγι παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ πρζπει να αποτελείται από μία μπαταρία 

κατάλλθλα τοποκετθμζνθ για χριςθ ςε ζκτακτθ ανάγκθ, πρζπει να :  

Α) Λειτουργεί χωρίσ επαναφόρτιςθ διατθρϊντασ τθν τάςθ τθσ μπαταρίασ κατά τθν διάρκεια 

τθσ αποφόρτιςθσ πάνω από 12% ι λιγότερο από τθν ονομαςτικι τάςθ  

Β) Να είναι τζτοιασ χωρθτικότθτασ και ζτςι τοποκετθμζνθ για τθν αυτόματθ παροχι ςε 

περίπτωςθ βλάβθσ τθσ κεντρικισ θλεκτρικισ παροχισ ι τθσ παροχισ εκτάκτου ανάγκθσ, για 

χρονικό διάςτθμα μιςισ ϊρασ το λιγότερο για τισ παρακάτω υπθρεςίεσ εάν εξαρτάται από 

θλεκτρικι παροχι για τθν λειτουργία: 

1.Απαιτοφμενοσ φωτιςμόσ όπωσ αναφζρεται ςτο Γ.1.2-2(α)ζωσ(γ). Για τθν μεταβατικι φάςθ 

ο απαιτοφμενοσ ο φωτιςμόσ εκτάκτου ανάγκθσ, όςον αφορά το μθχανοςτάςιο, χϊρουσ 

ενδιαίτθςθσ και χϊρουσ υπθρεςιϊν πρζπει να παρζχεται από αυτόνομουσ, ανεξάρτθτουσ, 

αυτόματθσ τροφοδοςίασ και ενεργοποιοφμενουσ με ρελζ αυτοτροφοδοτοφμενουσ 

λαμπτιρεσ.  

2.Όλεσ οι υπθρεςίεσ που απαιτοφνται ςτο Γ.1.2-2(δ)(1),(4)και(5) εκτόσ αν τζτοιου είδουσ 

υπθρεςίεσ ζχουν ανεξάρτθτθ τροφοδοςία για χρονικό διάςτθμα που κακορίηεται από τθν 

μπαταρία που υπάρχει για χριςθ ςε περίπτωςθ εκτάκτου ανάγκθσ. 

 



 

 

Γ.1.5 ημεύο τοποθϋτηςησ κ.ο.κ. για εκτϊκτου ανϊγκησ 

ηλεκτρικόσ παροχόσ  

 

Α)  Ο πίνακασ ελζγχου εκτάκτου ανάγκθσ πρζπει να εγκακίςτανται όςο πιο κοντά είναι 

πρακτικό ςτθν εκτάκτου ανάγκθσ θλεκτρικι παροχι.  

Β)  Όπου θ εκτάκτου ανάγκθσ θλεκτρικι παροχι είναι γεννιτρια, ο πίνακασ ελζγχου 

εκτάκτου ανάγκθσ πρζπει να εγκακίςταται ςτον ίδιο χϊρο εκτόσ αν θ λειτουργία του πίνακα 

ελζγχου εκτάκτου ανάγκθσ κα μποροφςε να διαταραχκεί.  

Γ)  Χωρίσ ενςωματωμζνθ μπαταρία ςφμφωνα με το Γ.3 πρζπει να εγκακίςταται ςτο ίδιο 

χϊρο με τον πίνακα ελζγχου εκτάκτου ανάγκθσ. 

Δ) Μία ζνδειξθ τοποκετθμζνθ ςε ανάλογο ςθμείο ςτον κεντρικό πίνακα ι ςτο χϊρο ελζγχου 

ωσ ζνδειξθ όταν οι μπαταρίεσ αποτελοφν είτε τθν εκτάκτου ανάγκθσ θλεκτρικι παροχι ι 

τθν μεταβατικι θλεκτρικι πθγι που αναφζρκθκε ςτο Γ.3.3(2) ι ςτο Γ.3.4 και ζχει 

αποφορτιςτεί.  

Ε) Μια διαςφνδεςθ τροφοδοςίασ ςυνδεδεμζνθ με τον πίνακα ελζγχου εκτάκτου ανάγκθσ 

και τον κεντρικό πίνακα ελζγχου πρζπει να υπάρχει:  

1.με επαρκι προςταςία ςτον πίνακα ελζγχου εκτάκτου ανάγκθσ κατά τθσ υπερφόρτωςθσ 

και του βραχυκυκλϊματοσ,  

2.να αποςυνδζεται αυτόματα ςτον πίνακα ελζγχου εκτάκτου ανάγκθσ ςε περίπτωςθ 

βλάβθσ τθσ κεντρικισ θλεκτρικισ πθγισ, και  

3.προςτατευμζνο ςτον πίνακα ελζγχου εκτάκτου ανάγκθσ το λιγότερο ςε βραχυκφκλωμα 

όταν το ςφςτθμα διατάςςεται ςε λειτουργία ανάδραςθσ. Επίςθσ ο πίνακασ ελζγχου 

εκτάκτου ανάγκθσ πρζπει να τροφοδοτείται κατά τθν διάρκεια κανονικισ λειτουργίασ από 

τον κεντρικό πίνακα ελζγχου.  

Σ) Διατάξεισ πρζπει να γίνονται όπου υπάρχει ανάγκθ αυτόματθσ αποςφνδεςθσ των μθ –

εκτάκτου ανάγκθσ κυκλωμάτων από τον πίνακα ελζγχου εκτάκτου ανάγκθσ για να 

εξαςφαλίςει ότι θ θλεκτροδότθςθ κα είναι διακζςιμθ αυτόματα ςτα κυκλϊματα εκτάκτου 

ανάγκθσ 

Γεννιτρια εκτάτου ανάγκθσ 90kw. 



 

 

 

Γ.1.6 Πρόβλεψη για τον ϋλεγχο  

 

Σα θλεκτρικά ςυςτιματα εκτάκτου ανάγκθσ παρζχονται με όργανα για περιοδικό ζλεγχο. Ο 

περιοδικόσ ζλεγχοσ περιλαμβάνει τον ζλεγχο αυτόματθσ εκκίνθςθσ διατάξεων. 

 

 

Γ.2  υςςωρευτϋσ(Μπαταρύεσ)  

 

 

 

Γ.2.1 Γενικϊ  

 

Α) Οι απαιτιςεισ ςε αυτό το κεφάλαιο απευκφνονται ςε μόνιμα εγκατεςτθμζνεσ 

δευτερεφουςεσ μπαταρίεσ, ανοικτοφ τφπου. Μια ανοικτοφ τφπου δευτερεφουςα μπαταρία 

είναι μία ςτθν οποία ο θλεκτρολφτθσ μπορεί να αντικαταςτακεί και θ οποία μπορεί να 

απελευκερϊςει αζριο ενϊ λειτουργεί ςε φόρτιςθ και υπερφόρτιςθ.  

Β) Προτάςεισ για τθν χριςθ άλλων τφπων δευτερευουςϊν μπαταριϊν κα πρζπει να 

κεωροφνται από τον ανάλογο Οργανιςμό Πιςτοποίθςθσ.  

Γ) Οι ςυςςωρευτζσ κα πρζπει να είναι κατάλλθλοι για τισ εργαςίεσ που προορίηονται. 

 



 

 

 

Γ.2.2 Καταςκευό  

 

Σα κελία όλων των μπαταριϊν κα πρζπει να είναι ζτςι καταςκευαςμζνα και αςφαλιςμζνα 

ϊςτε να αποφεφγεται διαρροι του θλεκτρολφτθ με τισ κινιςεισ του πλοίου κακϊσ και 

εκπομπζσ οξζων ι αλκαλικϊν αερίων. 

 

 

Γ.2.3 Σοποθεςύα 

 

Α) Αλκαλικζσ μπαταρίεσ και μπαταρίεσ οξζων μολφβδου δεν κα πρζπει να εγκακίςτανται 

ςτο ίδιο διαμζριςμα.  

Β) Μεγάλεσ μπαταρίεσ κα πρζπει να εγκακίςτανται ςε διαμερίςματα ειδικά για αυτζσ. 

Μποροφν να εγκακίςτανται ςε κουτιά ςτο κατάςτρωμα εφόςον υπάρχει κατάλλθλοσ 

εξαεριςμόσ και τα μζςα για τθν αποφυγι τθσ ειςόδου νεροφ.  

Γ) Οι μπαταρίεσ για τθν εκκίνθςθ μθχανϊν κα πρζπει να τοποκετοφνται όςο το δυνατό πιο 

κοντά ςτισ μθχανζσ που εξυπθρετοφν. Αν τζτοιεσ μπαταρίεσ δεν μποροφν να τοποκετθκοφν 

ςτο δωμάτιο μπαταριϊν κα τοποκετοφνται ςε μζροσ όπου ο επαρκισ εξαεριςμόσ κα είναι 

ςίγουροσ.  

Δ) Μπαταρίεσ απαγορεφεται να τοποκετοφνται ςε κατοικθμζνα διαμερίςματα. 

 

 

Γ.2.4 Διαδικαςύεσ εγκατϊςταςησ και προςταςύα από διϊβρωςη 

 

Α) Οι μπαταρίεσ κα πρζπει να διατάςςονται ϊςτε να επιτρζπουν τθν εφκολθ πρόςβαςθ για 

αντικατάςταςθ, επικεϊρθςθ, δοκιμι, αναπλιρωςθ και κακαριςμό τουσ.  

Β) Σα κελιά κα πρζπει να τοποκετοφνται ςε μθ απορροφθτικά και απομονωτικά 

ςτθρίγματα. Θα πρζπει να τοποκετοφνται ζτςι ϊςτε να αποφεφγεται κάκε κίνθςθ τουσ 

λόγω τθσ κίνθςθσ του πλοίου.  

Γ) τθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται οξφ για θλεκτρολφτθσ, ζνασ δίςκοσ από υλικά 

αντοχισ ςτο οξφ κα παρζχεται κάτω από τα κελιά εκτόσ από τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία 

το κατάςτρωμα ςτο οποίο βρίςκονται ζχει παρόμοια προςταςία.  



 

 

Δ) Σο εςωτερικό του διαμερίςματοσ μπαταριϊν ςυμπεριλαμβανομζνων και των ραφιϊν κα 

πρζπει να είναι βαμμζνο με ειδικι βαφι κατά τθσ διάβρωςθσ.  

Ε) Σο εςωτερικό των αγωγϊν εξαεριςμοφ και των πτερωτϊν των ανεμιςτιρων εξαεριςμοφ 

κα πρζπει να καλφπτονται με βαφι κατά τθσ διάβρωςθσ, εκτόσ και αν είναι 

καταςκευαςμζνοι από αντιδιαβρωτικό υλικό. 

 

 

Γ.2.5 Εξαεριςμόσ  

 

Α) Σα διαμερίςματα των μπαταριϊν κα πρζπει να καλφπτονται από ανεξάρτθτο ςφςτθμα 

εξαεριςμοφ.  

Β) τθν περίπτωςθ φυςικοφ εξαεριςμοφ οι αγωγοί κα πρζπει να δρομολογοφνται από τθν 

οροφι του διαμερίςματοσ κατευκείαν ςτο ανοιχτό αζρα και κανζνα μζροσ των αγωγϊν δεν 

κα πρζπει να ζχει γωνία κλίςθσ μεγαλφτερθ των 45 μοιρϊν από τθν κάκετθ.  

Γ) Αν ο φυςικόσ εξαεριςμόσ είναι μθ εφαρμόςιμοσ κα πρζπει να παρζχεται μθχανικόσ 

εξαεριςμόσ. Οι θλεκτρικζσ μθχανζσ για τουσ ανεμιςτιρεσ εξαεριςμοφ δεν κα τοποκετοφνται 

μζςα ςτουσ αγωγοφσ. 

Σο υλικό των ανεμιςτιρων κα πρζπει να είναι τζτοιο ϊςτε να αποκλείεται θ δυνατότθτα 

δθμιουργίασ ςπίκασ ςτθν περίπτωςθ που πτερωτι αγγίξει το κάλυμμα του ανεμιςτιρα. 

 

 

Γ.2.6 Ηλεκτρικό εγκατϊςταςη ςτο διαμϋριςμα των μπαταριών  

 

Α) Διακόπτεσ, αςφάλειεσ και άλλεσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ που είναι πικανό να 

δθμιουργιςουν τόξο δεν πρζπει να εγκακίςτανται ςτο διαμζριςμα των μπαταριϊν.  

Β) Φωτιςτικά που παρζχονται μζςα ςτο χϊρο του διαμερίςματοσ των μπαταριϊν κα πρζπει 

να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ ςτο κεφάλαιο  και να είναι ικανά για χριςθ ςε 

περιβάλλον μεγάλθσ πικανότθτασ ζκρθξθσ ςε τάξθ αερίων και ατμϊν τθσ ομάδασ IIC και ςε 

κερμοκραςία τάξθσ T1 όπωσ υποδεικνφεται ςτο πρότυπο IEC Publication 79 ι αντίςτοιχο 

αυτοφ πρότυπο.  

Γ) Σα καλϊδια εκτόσ αυτϊν που χρθςιμεφουν για τισ μπαταρίεσ και θλεκτρικζσ 

εγκαταςτάςεισ που υποδεικνφονται παραπάνω κα πρζπει, κατά κανόνα, να μθν 

εγκακίςτανται ςτουσ χϊρουσ των διαμεριςμάτων των μπαταριϊν εκτόσ αν θ εγκατάςταςθ 

ςε άλλουσ χϊρουσ κακίςταται αδφνατθ.  



 

 

Γ.2.7 Εξοπλιςμόσ φόρτιςησ  

 

 

Α) Πρζπει να παρζχεται ικανόσ εξοπλιςμόσ για τθν φόρτιςθ. Ο εξοπλιςμόσ φόρτιςθσ των 

μπαταριϊν ςε περίπτωςθ ςυνεχοφσ ρεφματοσ γεννιτριασ και ςε ςειρά αντίςταςθ πρζπει να 

παρζχεται με προςταςία αντιςτρόφου ρεφματοσ όταν θ τάςθ φόρτιςθσ είναι ςτο 20% τθσ 

τάςθσ γραμμισ ι υψθλότερθ.  

Β) ε κάκε περίπτωςθ όπου το φορτίο είναι ςυνδεδεμζνο ςτθν μπαταρία ενϊ θ μπαταρία 

αυτι είναι ςε φόρτιςθ, θ μζγιςτθ τάςθ τθσ μπαταρίασ κάτω από οποιεςδιποτε ςυνκικεσ 

φόρτιςθσ δεν πρζπει να ξεπερνοφν τθν αςφαλι τιμι τάςθσ τθσ κάκε ςυνδεδεμζνθσ 

ςυςκευισ. τακεροποίθςθ τάςθσ ι άλλοσ εξοπλιςμόσ για τον ζλεγχο τθσ τάςθσ πρζπει να 

παρζχεται για αυτιν τθν περίπτωςθ. 

 

 

Δ.1 ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΕΙΩΗ  

 

Δ.1.1 Σύποι γειώςεων  

 

Σο ςφςτθμα διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ ενόσ πλοίου γειϊνεται με ζναν από τουσ 

ακόλουκουσ τρόπουσ:  

1.υμπαγϊσ γειωμζνο  

2.Γειωμζνο μζςω αντίδραςθσ (χωρθτικισ ι επαγωγικισ)  

3.Γειωμζνο μζςω αντίςταςθσ (υψθλι και χαμθλι αντίςταςθ)  

4.Αγείωτο  

τα επόμενα υποκεφάλαια κα δοφμε πιο αναλυτικά κακζναν από αυτοφσ.  

 

Δ.1.2 Αγεύωτο ςύςτημα  

 

Σο αγείωτο ςφςτθμα είναι ζνα ςφςτθμα ςτο οποίο δεν υπάρχει πουκενά εκοφςια ςφνδεςθ 

του με τθ γθ. Ο χαρακτθριςμόσ «αγείωτο» είναι ουςιαςτικά παραπλανθτικόσ κακϊσ κάκε 



 

 

ςφςτθμα είναι γειωμζνο μζςω τθσ εγγενοφσ του χωρθτικισ φόρτιςθσ προσ τθ γθ ι μζςω του 

ςυςτιματοσ ανίχνευςθσ γείωςθσ.  

Ζνα αγείωτο ςφςτθμα διανομισ (με μονωμζνο ουδζτερο αγωγό) προτιμάται από πολλοφσ 

ζναντι ενόσ γειωμζνου ςυςτιματοσ διανομισ για να μειωκεί θ πικανότθτα να χακοφν 

κρίςιμα για τθ λειτουργία του ςκάφουσ φορτία εξαιτίασ ςφάλματοσ γείωςθσ. τθν 

περίπτωςθ μονοφαςικοφ ςφάλματοσ γείωςθσ ο εξοπλιςμόσ κα ςυνεχίςει να λειτουργεί, 

ενϊ θ λάμπα ανίχνευςθσ ςφάλματοσ γείωςθσ, όπωσ κα δοφμε και παρακάτω, δείχνει τθν 

κατάςταςθ του προβλιματοσ.  

Οι ενζργειεσ που απαιτοφνται για να ξεπεραςτεί το πρόβλθμα είναι: πρϊτον ο εντοπιςμόσ 

του με αλλεπάλλθλεσ ενεργοποιιςεισ-απενεργοποιιςεισ μζχρι να βρεκεί το προβλθματικό 

κφκλωμα, δεφτερον διόρκωςθ του λάκουσ, τρίτον ςφνδεςθ με εναλλακτικό πάροχο για να 

διαβεβαιωκεί θ ςυνζχεια λειτουργίασ ι απενεργοποίθςθ τθσ προβλθματικισ λειτουργίασ 

και αντικατάςταςι τθσ από εφεδρικι λειτουργία.  

ε κατάςταςθ μονοφαςικισ γείωςθσ λόγω ςφάλματοσ, θ λειτουργία κα ςυνεχιςτεί κακϊσ 

δεν ενεργοποιείται το ςφςτθμα προςταςίασ. Σο αγείωτο ςφςτθμα είναι αςφαλζσ όςο δεν 

υπάρχει μονοπάτι μεταξφ τθσ φάςθσ και τθσ γθσ αλλά μπορεί να υπάρξει μονοπάτι 

διαρροισ μζςω ςφάλματοσ τθσ μόνωςθσ του καλωδίου προσ τον εξοπλιςμό κάνοντασ τθν 

επαφι με θλεκτρικϊσ ενεργά μζρθ επικίνδυνθ για θλεκτροπλθξία. Επιπλζον, το αγείωτο 

ςφςτθμα μπορεί να είναι επικίνδυνο ςε περίπτωςθ μονοφαςικοφ ςφάλματοσ κακϊσ ςτισ 

υπόλοιπεσ ενεργζσ φάςεισ παραμζνει φαςικι τάςθ. υνεπϊσ δεν μποροφμε να ποφμε ότι οι 

επιβαίνοντεσ μποροφν να αγγίηουν με αςφάλεια τα θλεκτρικϊσ ενεργά μζρθ ςτα αγείωτα 

ςυςτιματα.  

 

 

Δ.1.3 Γειωμϋνο ςύςτημα (ςυμπαγώσ γειωμϋνο)  

 

Σο ςυμπαγϊσ γειωμζνο ςφςτθμα χρθςιμοποιείται ςε ειδικζσ περιςτάςεισ ςτο πλοίο για 

αςφάλεια ςτθ χριςθ φορθτϊν ςυςκευϊν όπωσ τα θλεκτρικά εργαλεία. Αυτό το είδοσ 

ςυμπαγϊσ γειωμζνου ςυςτιματοσ απαιτείται και επιτυγχάνεται με χριςθ γαλβανικισ 

μόνωςθσ ςτον ουδζτερο αγωγό.  

υνικωσ όταν χρθςιμοποιείται αυτοφ του είδουσ θ γείωςθ, εφαρμόηεται ςυνδεςμολογία Τ 

όπου ο ουδζτεροσ αγωγόσ ξεκινά από το κοινό ςθμείο των τριϊν φάςεων. Σο ςυμπαγϊσ 

γειωμζνο ςφςτθμα μπορεί να εφαρμοςτεί και ςε ςυνδεςμολογία με τθ διαφορά ότι 

χρειάηεται επιπλζον εξοπλιςμόσ.  

Σο κφριο χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ μεκόδου είναι ότι οποιοδιποτε βραχυκφκλωμα με τον 

ουδζτερο αγωγό προκαλεί μεγάλα ποςά ρεφματοσ βραχυκυκλϊματοσ. Θ τάςθ ςτθ φάςθ με 

το ςφάλμα μικραίνει ενϊ ρζει ςε αυτιν μεγάλο ρεφμα ςφάλματοσ λόγω τθσ μικρισ τιμισ 

τθσ ςφνκετθσ αντίςταςθσ. Παράλλθλα, θ τάςθ και το ρεφμα ςτισ άλλεσ φάςεισ δεν 



 

 

μεταβάλλεται. τατιςτικά, το 90-95% όλων των βραχυκυκλωμάτων ςε τζτοιου είδουσ 

ςυςτιματα είναι ςφάλματα γείωςθσ.   

 

 

Δ.1.4 Γεύωςη μϋςω υψηλόσ αντύςταςησ  

 

Σο ςφςτθμα γείωςθσ υψθλισ αντίςταςθσ γενικά χρθςιμοποιείται ςε χριςεισ υψθλισ ιςχφοσ 

και μζςθσ ι υψθλισ τάςθσ. Θ τιμι τθσ αντίςταςθσ του ςυςτιματοσ κακορίηεται για να 

ελαχιςτοποιιςει τθν κυκλοφορία ρευμάτων ςφάλματοσ γείωςθσ. τθν εν λόγω υλοποίθςθ, 

το ρεφμα ςφάλματοσ γείωςθσ παρακολουκείται και καταγράφεται διαρκϊσ για ςκοποφσ 

προςταςίασ των ςυςκευϊν και ςυνζχειασ τθσ λειτουργίασ 

τισ περιπτϊςεισ που το ςφςτθμα είναι είτε γειωμζνο μζςω αντίςταςθσ είτε αγείωτο, 

ςυνικωσ δεν απαιτείται ουδζτεροσ αγωγόσ λόγω του ότι δεν αναμζνεται ροι ρεφματοσ 

ςτον ουδζτερο αγωγό.  

 

 

Δ.1.5 Γεύωςη μϋςω αντύδραςησ  

 

ε πολλζσ εμπορικζσ και βιομθχανικζσ εφαρμογζσ, θ γείωςθ μζςω αντίδραςθσ 

χρθςιμοποιείται ςτουσ ουδζτερουσ αγωγοφσ γεννθτριϊν. τισ περιςςότερεσ γεννιτριεσ, θ 

ςυμπαγισ γείωςθ επιτρζπει τθν ανάπτυξθ ρευμάτων ςφάλματοσ γείωςθσ μεγαλφτερων από 

τθν τιμι που μποροφν να ανεχτοφν τα τυλίγματα τθσ γεννιτριασ. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ 

χρθςιμοποιείται αντίδραςθ πυρινα αζροσ για να μειωκεί το ρεφμα ςφάλματοσ. Αυτι θ 

αντίδραςθ ιδανικά, περιορίηει το ρεφμα ςφάλματοσ και επιτρζπει ςτο ςφςτθμα να 

λειτουργεί με φαςικά φορτία.  

 

 

Δ.1.6 Γεύωςη μϋςω χαμηλόσ αντύςταςησ  

 

Χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλθ αντίςταςθ ϊςτε να ρζει ρεφμα 200-800Α ςε κατάςταςθ 

ςφάλματοσ γείωςθσ, ζχουμε ουςιαςτικά ζνα ςφςτθμα γείωςθσ μζςω χαμθλισ αντίςταςθσ. 

Σο ρεφμα ςφάλματοσ γείωςθσ παρότι περιορίηεται, παραμζνει αρκετά μεγάλο για να 

εξακολουκεί να απαιτείται ο άμεςοσ εντοπιςμόσ και διόρκωςθ του ςφάλματοσ. Θ 



 

 

ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ γείωςθσ χρθςιμοποιείται ςε ςυςτιματα μζςθσ τάςθσ που ζχουν 

φορτία τριϊν αγωγϊν, όπωσ ςε κινθτιρεσ, όπου ο περιοριςμόσ τθσ βλάβθσ μασ αναγκάηει 

να χρθςιμοποιιςουμε αντίςταςθ ενϊ είναι ανεκτό το ςφςτθμα να βγει εκτόσ λειτουργίασ 

λόγω ςφάλματοσ γείωςθσ. Ωσ προσ το κόςτοσ εγκατάςταςθσ, το ςφςτθμα χαμθλισ 

αντίςταςθσ είναι ακριβότερο από το ςφςτθμα ςυμπαγοφσ γείωςθσ αλλά φκθνότερο από το 

ςφςτθμα υψθλισ αντίςταςθσ. 

 

 

Δ.1.7 ύγκριςη τύπων γειώςεων 

 

1.Μζγεκοσ ςφάλματοσ γείωςθσ:  

Θ πτϊςθ αςφάλειασ (διακοπι ρεφματοσ) είναι απαραίτθτθ ςτθ γείωςθ μζςω χαμθλισ 

αντίςταςθσ, αντίδραςθσ και ςτθ ςυμπαγι γείωςθ. Θ γείωςθ υψθλισ αντίςταςθσ και τα 

αγείωτα ςυςτιματα ζχουν ελάχιςτα ρεφματα ςφάλματοσ που μποροφν κανονικά να 

διατθρθκοφν χωρίσ πτϊςθ αςφάλειασ.  

2.Μετάδοςθ ςφάλματοσ:  

Σα ςφάλματα γείωςθσ ςτθ γείωςθ υψθλισ αντίςταςθσ και ςτα αγείωτα ςυςτιματα 

ςυνικωσ δεν μετατρζπονται ςε πολυφαςικζσ βλάβεσ. τα ςυμπαγϊσ γειωμζνα και τα 

γειωμζνα μζςω αντίςταςθσ ςυςτιματα μποροφν γριγορα να κλιμακωκοφν ςε πολυφαςικά 

ςφάλματα. Σα γειωμζνα ςυςτιματα μζςω χαμθλισ αντίςταςθσ περιορίηουν τα ρεφματα 

βλάβθσ και είναι λιγότερο πικανό να εξαπλωκοφν ςε πολυφαςικζσ βλάβεσ, κάτι που τελικά 

μπορεί να ςυμβεί αν ο χρόνοσ πτϊςθσ τθσ αςφάλειασ είναι μεγάλοσ. 

3.χθματιςμόσ Σόξου:  

Ο κίνδυνοσ ςχθματιςμοφ τόξου από ςφάλματα γείωςθσ είναι αμελθτζοσ για τα ςωςτά 

ελεγμζνα αγείωτα και υψθλισ αντίςταςθσ ςυςτιματα. Ο κίνδυνοσ ςχθματιςμοφ τόξου είναι 

ο υψθλότεροσ ςε ςυμπαγϊσ γειωμζνο ςφςτθμα, ο οποίοσ μειϊνεται ελαφρά με το 

γειωμζνο μζςω αντίδραςθσ ςφςτθμα και μειϊνεται ςθμαντικά με τθν χαμθλι αντίςταςθ 

γείωςθσ ςυςτιματοσ.  

4.Βακμόσ αςφαλείασ:  

Σο αγείωτο και το υψθλισ αντίςταςθσ γειωμζνο ςφςτθμα είναι τα δφο πιο αςφαλι 

ςυςτιματα.  

5.Βλάβθ του εξοπλιςμοφ:  

Για ζνα ςωςτά ελεγμζνο αγείωτο και υψθλισ αντίςταςθσ γειωμζνο ςφςτθμα, θ δυνατότθτα 

ηθμιάσ ςτον εξοπλιςμό είναι ελάχιςτθ.  



 

 

6.Σοποκεςία ςφάλματοσ:  

Οι βλάβεσ μποροφν εφκολα να εντοπιςτοφν ςε όλα τα ςυςτιματα με εξαίρεςθ το αγείωτο 

ςφςτθμα. Αυτό είναι ζνα από τα βαςικά πλεονεκτιματα τθσ γείωςθσ μζςω υψθλισ 

αντίςταςθσ ζναντι του αγείωτου ςυςτιματοσ. Ο εντοπιςμόσ γείωςθσ ςτα αγείωτα 

ςυςτιματα γίνεται μζςω τθσ διαδικαςίασ κατάργθςθσ. Όλα τα κυκλϊματα ςυςτθματικά 

απενεργοποιοφνται μζχρι τα κυκλϊματα ανίχνευςθσ βλάβθσ γθσ να απενεργοποιθκοφν 

εντοπίηοντασ ζτςι το ςφάλμα. Με το υψθλισ αντίςταςθσ γειωμζνο ςφςτθμα θ βλάβθ 

γείωςθσ μπορεί να εντοπιςτεί, διατθρϊντασ τον εξοπλιςμό εντόσ υπθρεςίασ. 

7.υνζχεια τθσ Τπθρεςίασ:  

Θ θλεκτρικι υπθρεςία μπορεί να διατθρείται τόςο ςτο αγείωτο όςο και ςτο μζςω 

αντίςταςθσ γειωμζνο ςφςτθμα. Αυτό δεν ιςχφει και με τα άλλα ςυςτιματα  

8.Επίπεδα μεταβατικισ υπζρταςθσ:  

Θ μεταβατικι υπζρταςθ είναι περιοριςμζνθ ςε όλα τα ςυςτιματα με εξαίρεςθ το αγείωτο 

ςφςτθμα.  

9.Επιλεκτικι πτϊςθ αςφάλειασ:  

Θ επιλεκτικι πτϊςθ αςφάλειασ είναι δυνατι ςε όλα τα ςυςτιματα με εξαίρεςθ το αγείωτο 

ςφςτθμα.  

10.υναγερμόσ χωρίσ διακοπι ρεφματοσ:  

Θ λειτουργία ςυναγερμοφ χωρίσ διακοπι ρεφματοσ είναι δυνατι μόνο για το αγείωτο και 

μζςω υψθλισ αντίςταςθσ γειωμζνο ςφςτθμα. Όλα τα άλλα ςυςτιματα απαιτοφν διακοπι 

ρεφματοσ.  

11.Επίπεδα μόνωςθσ:  

Θ απαιτοφμενθ διαςταςιολόγθςθ για τουσ απαγωγείσ υπερτάςεων και το επίπεδο μόνωςθσ 

είναι θ υψθλότερθ για το αγείωτο και το μζςω υψθλισ αντίςταςθσ γειωμζνο ςφςτθμα. 

 

Δ.1.8 Γεύωςη ςυςτημϊτων παραγωγόσ και διανομόσ  

 

Ο ουδζτεροσ αγωγόσ κάκε γειωμζνου ςυςτιματοσ παραγωγισ και διανομισ πρζπει να 

γειϊνεται ςτον πίνακα ελζγχου τθσ γεννιτριασ εκτόσ του ουδετζρου ενόσ ςυςτιματοσ 

παραγωγισ επείγουςασ ανάγκθσ που κα πρζπει να γειϊνεται χωρίσ άμεςθ ςφνδεςθ με τθ 

γθ ςτον πίνακα ελζγχου ζκτακτθσ ανάγκθσ. Ο ουδζτεροσ δίαυλοσ του πίνακα ελζγχου 

ζκτακτθσ ανάγκθσ πρζπει να είναι μόνιμα ςυνδεδεμζνοσ με τον ουδζτερο δίαυλο του 

πίνακα ελζγχου λειτουργίασ του πλοίου και κανζνασ διακόπτθσ ι αςφάλεια δεν πρζπει να 

είναι ςτον ουδζτερο αγωγό του ςυνδεδεμζνου ςτο δίαυλο παροχζα που ςυνδζει τον κφριο 

πίνακα με τον πίνακα ζκτακτθσ ανάγκθσ.  



 

 

Θ ςφνδεςθ με τθ γείωςθ πρζπει να είναι προςβάςιμθ για ζλεγχο τθσ αντοχισ τθσ μόνωςθσ 

τθσ γεννιτριασ προσ τθ γθ προτοφ αυτι να ςυνδεκεί ςτο δίαυλο.  

Οι αςφάλειεσ δεν πρζπει και οι διακόπτεσ δεν χρειάηεται να υπάρχουν ςτον ουδζτερο 

αγωγό ενόσ κυκλϊματοσ. Ο γειωμζνοσ αγωγόσ ενόσ κυκλϊματοσ δεν πρζπει να 

αποςυνδεκεί από ζναν διακόπτθ ι αςφάλεια εκτόσ αν αποςυνδεκοφν ταυτόχρονα και οι 

αγείωτοι αγωγοί.  

Σα ουδζτερα πρωτεφοντα τυλίγματα ενόσ μεταςχθματιςτι μζςθσ τάςθσ δεν πρζπει να είναι 

γειωμζνα εκτόσ αν όλεσ οι γεννιτριεσ είναι αποςυνδεδεμζνεσ και γίνεται παροχι ιςχφοσ 

από τθν ξθρά.  

 

Δ.1.9 Γεύωςη εξοπλιςμού  

 

1.Σα εκτεκειμζνα μθ ρευματοφόρα μεταλλικά μζρθ του ςτακεροφ εξοπλιςμοφ, που μπορεί 

να γίνουν θλεκτρικϊσ ενεργά λόγω κάποιασ κατάςταςθσ για τθν οποία θ ρφκμιςθ και θ 

μζκοδοσ εγκατάςταςθσ δεν μποροφν να διαςφαλίςουν κετικι γείωςθ, πρζπει να 

γειϊνονται μόνιμα μζςω ξεχωριςτοφ αγωγοφ ι ιμάντα γείωςθσ, αςφαλϊσ προςδεδεμζνου 

και προςτατευμζνου από φκορζσ.  

2.Σο μεταλλικό κουτί κάκε οργάνου, ρελζ, ενδείξεωσ, και μεταςχθματιςτι οργάνου πρζπει 

να γειϊνεται.  

3.Σα περιβλιματα των οργάνων και των μεταςχθματιςτϊν ελζγχου, πρζπει να γειϊνονται 

ςτθ δομι του πλοίου.  

 

 

Δ.1.10 Γεύωςη φορητού εξοπλιςμού  

 

Οι φορθτζσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ που τροφοδοτοφνται μζςω του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ 

του πλοίου κα πρζπει να ζχουν όλα τα εκτεκειμζνα μεταλλικά μζρθ τουσ γειωμζνα. Αυτό κα 

πρζπει να επιτυγχάνεται με ζνα πρόςκετο αγωγό (πράςινο) ςτο φορθτό καλϊδιο και μια 

διάταξθ γείωςθσ ςτθν πρίηα και τον υποδοχζα. Περαιτζρω αςφάλεια μπορεί να παρζχεται 

με τθ χριςθ ενόσ μεταςχθματιςτι απομόνωςθσ. Οι φορθτζσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ με διπλι 

μόνωςθ δεν χρειάηεται να ζχουν γειωμζνα εκτεκειμζνα μεταλλικά μζρθ. 

 

 



 

 

Δ.2 ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΝΙΦΝΕΤΗ ΓΗ 

 

Δ.2.1  ύςτημα ανύχνευςησ γησ ςε αγεύωτο ςύςτημα  

 

ε αυτό το είδοσ τθσ εγκατάςταςθσ ανίχνευςθσ, υπάρχουν τρία ςετ λαμπτιρων ανίχνευςθσ 

γθσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν ανίχνευςθ γείωςθσ, με ζνα ςετ για κάκε φάςθ. Οι 

λαμπτιρεσ είναι γειωμζνοι ςε ζνα κοινό ουδζτερο ςθμείο με ζναν κανονικά κλειςτό 

διακόπτθ ςε ςυνδεςμολογία Y. Οι λαμπτιρεσ ςυνικωσ παρζχονται με ενςωματωμζνο 

μεταςχθματιςτι για παροχι 12V και 25. Κανονικά, θ τάςθ γραμμισ ςυςτιματοσ είναι ίςθ με 

τθν τάςθ φάςθσ προσ φάςθ διαιρεμζνθ με (πολικι τάςθ ςυςτιματοσ). Ωςτόςο, εάν μία 

φάςθ είναι γειωμζνθ, ο λαμπτιρασ που αντιςτοιχεί ςε αυτι τθ φάςθ κα λάμπει πιο 

αδφναμα. Ο διακόπτθσ παρζχεται για να χρθςιμοποιθκεί ςτθ δοκιμι του ςυςτιματοσ. Ο 

διακόπτθσ ανοίγει τθ γραμμι για να παράςχει πολικι τάςθ ςτο λαμπτιρα, κάνοντασ το 

λαμπτιρα να λειτουργιςει ςε πλιρθ φωτεινότθτα. 

 

 

Δ.2.2 υςκευϋσ ανύχνευςησ γησ ςε γειωμϋνη εγκατϊςταςη  

 

Ζνα γειωμζνο ςτον ουδζτερο αγωγό ςφςτθμα ανίχνευςθσ γείωςθσ, τεςςάρων αγωγϊν με 

διπλι τάςθ για κακολικι χριςθ ανεξαρτιτωσ τάςθσ(π.χ. 100/240V, 110/220V, 120/250V), 

αποτελείται από ζνα αμπερόμετρο, ζνα διακόπτθ δοκιμισ, ζνα μορφοτροπζα και ζνα 

μεταςχθματιςτι ρεφματοσ. Ο μεταςχθματιςτισ ρεφματοσ είναι ςυνδεδεμζνοσ με τθν 

ουδζτερθ γραμμι με ζνα μορφοτροπζα και ζνα αμπερόμετρο με κλίμακα μζτρου ρεφματοσ 

γείωςθσ από 0 ζωσ 10A. Σο ςφςτθμα ανιχνεφει πικανι ροι ρεφματοσ ςτον ουδζτερο αγωγό 

και κλείνει τον κανονικά ανοιχτό διακόπτθ, επιτρζποντασ ςτο αμπερόμετρο να καταγράψει 

τθν τιμι του ρεφματοσ ςφάλματοσ.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Δ.2.3 ύςτημα παρακολούθηςησ μόνωςησ ςε αγεύωτο ςύςτημα 

 

Σο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ μόνωςθσ καταγράφει διαρκϊσ το επίπεδο μόνωςθσ του 

ςυςτιματοσ μετρϊντασ τθν τιμι τθσ αντίςταςθσ μεταξφ μιασ ενεργισ φάςθσ και τθσ γθσ που 

(αν και κεωρθτικά δεν υπάρχει ςτο κφκλωμα κακϊσ αυτό είναι αγείωτο) ορίηεται από το 

ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ μόνωςθσ. Σο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ μόνωςθσ είναι ικανό 

να παρζχει απομακρυςμζνθ ζνδειξθ, παρακολοφκθςθ μζςω ζνδειξθσ και ςυναγερμό όταν θ 

τιμι τθσ μετρόυμενθσ αντίςταςθσ πζφτει κάτω από ζνα όριο.  
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