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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

πζηήκαηα αεξηνζηξφβηισλ απινχ ή ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ έρνπλ αξρίζεη λα 

δηαδίδνληαη ζε λαπηηθέο εθαξκνγέο. ηελ εξγαζία απηή ζα θάλνπκε κία πεξηγξαθή ησλ 

βαζηθψλ ιεηηνπξγηθψλ αξρψλ ηνπ λαπηηθνχ αεξηνζηξφβηινπ θαη ζα αλαθέξνπκε  ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαηά ηελ επηινγή ηνπ λαπηηθνχ 

αεξηνζηξφβηινπ σο εγθαηάζηαζε πξφσζεο ζε εκπνξηθά πινία. Θα γίλεη κία ζχληνκε 

αλαθνξά ζηνπο θηλεηήξεο Diesel θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

ζχγθξηζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ πξφσζεο. 

Θα εμεηάζνπκε θαη ζα αλαπηχμνπκε ηε δηαρξνληθή εθαξκνγή ησλ λαπηηθψλ 

αεξηνζηξφβηισλ ζηελ εκπνξηθή λαπηηιία κε παξαδείγκαηα πινίσλ θαη δηαηάμεσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξφζθαησλ turbo – electric ή θαη άιισλ ζχλζεησλ 

δηαηάμεσλ). 

 

 

ABSTRACT 

Simple or combined-circle gas turbines are of growing popularity nowadays if 

compared to alternative marine applications. In present thesis the basic functional 

principles of marine gas turbines will be presented, while same for the advantages and 

disadvantages of the selection of gas turbines as prime movers of merchant vessels. A brief 

intro regarding marine Diesel engines is also presented in this thesis assisting the 

comparison between the aforementioned propulsion plants. 

Finally, some examples of implementation of marine gas turbines in merchant ships 

including some recent turbo – electric or other complex arrangements will be examined in 

further detail. 
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1. Η ΠΡΟΧΗ ΣΟΤ ΠΛΟΙΟΤ 

Αλ θαη ε Ναππεγηθή επηζηήκε δελ έρεη αιιάμεη σο πξνο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο εδψ 

θαη ρηιηάδεο ρξφληα δελ ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε ην ίδην θαη γηα ην 

ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα πξφσζεο. Απφ ηε ρξήζε ησλ θνππηψλ θαη ησλ ηζηίσλ πέξαζε ζηηο 

αηκνκεραλέο, ηνπο θηλεηήξεο Diesel, ζηε ρξήζε αηκνζηξνβίισλ θαη αεξηνζηξνβίισλ, ή 

ζπλδπαζκνχο ησλ παξαπάλσ, έσο ζήκεξα φπνπ ε ειεθηξηθή, αθφκα θαη ε ππξεληθή 

πξφσζε, δελ είλαη ζπάληα. 

 

1.1. Ιζηνξηθή αλαζθόπεζε 

 1807, S/S Cleremont ην πξψην εκπνξηθά επηηπρεκέλν πινίν κε αηκνκεραλή 

θαη ηξνρνχο 
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 1837, Πξψηε ρξήζε ηεο έιηθαο σο πξνσζηήξα λαπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Κηλείηαη απφ παιηλδξνκηθή αηκνκεραλή 

 1894, Καηαζθεπή ηνπ πεηξακαηηθνχ πινίνπ TURBINIA κε εγθαηάζηαζε 

αηκνζηξνβίινπ απφ ηνλ Charles Parsons  

 

ρ. 1-1: M/S “TURBINIA” 
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 1892, O Rudolf  Diesel παηεληάξηζε ηελ νκψλπκε κεραλή εζσηεξηθήο 

θαχζεο 

 

ρ. 1-2: Σππηθφ έκβνιν θηλεηήξα Diesel 

 1910, Καζειθχεηαη ην M/S “VULCANUS” νιιαλδηθφ δεμακελφπινην πνπ 

είλαη ην νπζηαζηηθά ην πξψην πινίν κε εκπνξηθή επηηπρία ην νπνίν θηλείηαη 

κε θηλεηήξα Diesel.  

 1911, Καηαζθεπάδεηαη ην Γαλέδηθν θνξηεγφ πινίν M/S “SELANDIA” πνπ 

ζέηεη ηηο βάζεηο γηα θαηαζθεπή κεγάισλ θηλεηήξσλ Diesel. 

 1942, Δγθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ λαπηηθνχ αεξηνζηξνβίινπ ζηε Βξεηαληθή 

θαλνληνθφξν MCB 2009 

 1959, Καζειθχζηεθε ην πξψην πεηξακαηηθφ ππξεληθφ εκπνξηθφ πινίν, ην λέν 

Savannah  
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1.2. Δηδηθέο θαηεγνξίεο πινίσλ 

Η επηινγή ηεο πξνσζηήξηαο εγθαηάζηαζεο είλαη άκεζε ζπλάξηεζε ησλ  απαηηήζεσλ  

ζρεδίαζεο ελφο πινίνπ. Πινία κεηαθνξάο επηβαηψλ, θξνπαδηεξφπινηα, ή πινία γξακκήο, 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο απφ θνξηεγά πινία κεηαθνξάο θνξηίνπ ρχδελ (Bulk 

Carriers) δεμακελφπινηα, πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ή αθφκα θαη πινία ηνπ 

πνιεκηθνχ λαπηηθνχ.  

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηεο 

πξνσζηήξηαο εγθαηάζηαζεο θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ηεο Κχξηαο Μεραλήο παξά 

ζην ίδην ην κέζν πξφσζεο πνπ κπνξεί λα είλαη δηάθνξνη ηχπνη ειίθσλ ή waterjet. 

 

1.3. Κύξηεο εγθαηαζηάζεηο πξόσζεο ζήκεξα 

 

ρ. 1-3: Σππηθή εγθαηάζηαζε πξφσζεο 

Η επηινγή ηεο εγθαηάζηαζεο πξφσζεο απαηηεί ηε ζπζρέηηζε κεγάινπ αξηζκνχ 

κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δεκηνπξγείηαη έλα εληαίν 

ιεηηνπξγηθφ ζχλνιν κε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απφδνζεο, αζθαιή ιεηηνπξγία θαη απνδεθηφ 

θφζηνο.  

Οη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο 

πξφσζεο έρνπλ λα θάλνπλ κε: αμηνπηζηία, επρέξεηα ζπληεξήζεσο, θαηαιακβαλφκελνο 

ρψξνο, βάξνο εγθαηάζηαζεο , είδνο θαη θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ζρέζε θχξηαο κεραλήο θαη 
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βνεζεηηθψλ κεραλεκάησλ, δπλαηφηεηα ρεηξηζκψλ απαηηνχκελν πξνζσπηθφ, θφζηνο 

αξρηθήο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο πεξηνξηζκνί δηαηηζέκελεο ηππνδχλακεο.  

Η επηινγή γίλεηαη απφ ηα παξαθάησ: 

 Κηλεηήξαο Diesel (2-X, 4-X) 

 Αεξηνζηξφβηινο 

 Αηκνζηξφβηινο  

 πλδπαζκφο Diesel – αεξηνζηξνβίινπ / αηκνζηξνβίινπ 

 Ππξεληθή πξφσζε 

 Ηιεθηξηθή πξφσζε 

 

1.4. Δπηινγή θύξηαο κεραλήο πξνώζεσο 

Γηα ηελ επηινγή ηεο θχξηαο κεραλήο πξφσζεο ελφο πινίνπ ιακβάλνληαη ππφςε 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο 

1.4.1. Απαιτήσειρ υοπτίος 

 Δίδνο πινίνπ 

 Κάιπςε απαηηήζεσλ ηζρχνο 

 ρεδηαζκφο έιηθαο 

 ρεδηαζκφο ππνζπζηεκάησλ (παξνρήο αέξα, ςχμεσο, εθθίλεζεο, θιπ) 

1.4.2. Απαιτήσειρ πεπιβάλλοντορ 

 Δίδνο πινίνπ – γεσκεηξηθνί πεξηνξηζκνί 

 Αλάιπζε δπλακηθψλ θαηλνκέλσλ 
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1.4.3. Απαιτήσειρ σπήσερ 

 Βάξνο εγθαηάζηαζεο, Κφζηνο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο, 

Αμηνπηζηία 

 ρεδηαζκφο / επηινγή ζηνηρείσλ κεηάδνζεο ηζρχνο (αμνληθνχ ζπζηήκαηνο, 

κεησηήξα, εδξάλσλ) 
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2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΡΟΧΗ 

2.1.1. Κινετήπαρ Diesel (2-X, 4-X) 

Οη θηλεηήξεο Diesel κεηά απφ καθξνρξφληα έξεπλα θαηέιεμαλ λα απνηεινχλ ζήκεξα 

ην ζεκαληηθφηεξν κέζν πξφσζεο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ ζπλδπάδνληαο κεηαμχ άιισλ 

ζρεηηθά πςειφ βαζκφ απφδνζεο, δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κε βαξηά θαχζηκα (fuel oils) θαη 

κηθξέο ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο γηα απ’ επζείαο θίλεζε ηεο έιηθαο.  

2.1.2. Αεπιοστπόβιλορ 

ην παξειζφλ δελ ήηαλ ηφζν ζπρλή ε επηινγή ηνπ αεξηνζηξνβίινπ σο θχξηα κεραλή 

πξφσζεο ιφγσ ηνπ ρακεινχ βαζκνχ απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

φκσο, θεξδίδεη έδαθνο έλαληη ησλ θηλεηήξσλ Diesel ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πινίσλ 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. ηελ εξγαζία απηή ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζηνπο ιφγνπο 

πνπ ζπκβαίλεη απηφ. 

2.1.3. Ατμοστπόβιλορ 

Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα πξφσζε πινίσλ κε αηκφ μεθίλεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 

αηψλα. Οη ζεκεξηλέο αηκνκεραλέο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο πξψηεο εθαξκνγέο νη 

νπνίεο ήηαλ παιηλδξνκηθέο κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε ηζηηνθφξα πινία σο 

βνεζεηηθφ κέζν πξφσζεο. Με ηελ αλαθάιπςε ηνπ αηκνζηξνβίινπ θαη ηηο ζπλερείο 

βειηηψζεηο ζε απηή ζηαδηαθά ν αηκνζηξφβηινο αληηθαηέζηεζε ηηο πξνεγνχκελεο 

παιηλδξνκηθέο κεραλέο. Η ξαγδαία εμέιημε ησλ θηλεηήξσλ Diesel θαη ηειεπηαία ησλ 

αεξηνζηξνβίισλ, είρε σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λεφηεπθησλ αηκνθίλεησλ 

πινίσλ. Παξφια απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ληεδεινθίλεηα πινία γηα παξαγσγή 
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ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε αλάθηεζε ζεξκφηεηαο απφ ηελ θχξηα κεραλή θαζψο επίζεο θαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε αεξηνζηξφβηινπο.  

2.1.4. Πςπενική ππόυσε 

Η ππξεληθή ελέξγεηα είλαη ε πην θαηλνχξγηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ πξφσζε ησλ πινίσλ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο ππξεληθήο 

πξφσζεο κνηάδεη κε ηελ πξφσζε κε αηκνζηξνβίινπο κε νπζηαζηηθή δηαθνξά φηη ν αηκφο 

παξάγεηαη απφ ηε ζεξκφηεηα πνπ εθιχεηαη απφ ηηο δηαζπάζεηο πνπ γίλνληαη ζηνλ ππξεληθφ 

αληηδξαζηήξα.  

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ππξελνθίλεησλ πινίσλ είλαη ε κεγάιε απηνλνκία, ν κηθξφο 

φγθνο θαπζίκνπ κε θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ ρψξνπ ηνπ πινίνπ, ε αλεμαξηεηνπνίεζε 

απφ ηελ αλάγθε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα – ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηα ππνβξχρηα – θαη ε 

αλππαξμία θαπλνδφρσλ θαη γεληθφηεξα νρεηψλ εηζαγσγήο – εμαγσγήο αέξα. 

2.1.5. Ηλεκτπική ππόυσε 

Η γεληθή δηάηαμε ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο πξφσζεο απεηθνλίδεηαη ζην ρ. 2-1. 

Η θηλεηήξηα κεραλή πνπ κπνξεί λα είλαη θηλεηήξαο Diesel, αηκνζηξφβηινο ή 

αεξηνζηξφβηινο θηλεί ειεθηξνγελλήηξηα, πνπ ηξνθνδνηεί κε ξεχκα ειεθηξνθηλεηήξα. 

Απηφο θηλεί ηελ έιηθα είηε απεπζείαο είηε κέζσ κεησηήξα ζηξνθψλ. Μπνξεί λα γίλεη κε 

ζπλερέο ή ελαιιαζζφκελν ξεχκα. Πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξηθήο πξφσζεο είλαη νη 

εχθνινη ρεηξηζκνί, ε αλαπφδηζε ή ε ζηάζε γίλεηαη ρσξίο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο ηεο 

θχξηαο κεραλήο θαη ζε πεξίπησζε ρξήζεο ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο δελ απαηηείηαη ε 

χπαξμε κεησηήξα ζηξνθψλ.  

Η εγθαηάζηαζε απηή κεηνλεθηεί ιφγσ ηεο απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο θαη ηνπ 

θφζηνπο ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ ηα πιενλεθηήκαηά ηεο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή φπσο ζε ζθάθε: (α) κε πςειέο απαηηήζεηο 

ειηθηηθψλ ηθαλνηήησλ (π.ρ. παγνζξαπζηηθά, σθεαλνγξαθηθά, πφληηζεο θαισδίσλ, 

ξπκνπιθά θιπ), (β) κε κεγάιε ηζρχ βνεζεηηθψλ κεραλεκάησλ (π.ρ. κεγάια 

δεμακελφπινηα, ππξνζβεζηηθά, κε ίδηα κέζα θνξηνεθθφξησζεο), (γ) κε κεγάια θνξηία 

ελδηαίηεζεο θαη έληνλε δηαθχκαλζε ηεο ηζρχνο πξφσζεο (π.ρ. κεγάια επηβαηεγά θαη 
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θξνπαδηεξφπινηα) (δ) εμνπιηζκέλα κε πνιιέο, ηαρχζηξνθεο, κε αλαζηξέςηκεο κεραλέο 

(αεξηνζηξφβηινη θαη ηαρχζηξνθεο Diesel) θαη (ε) ππνβξχρηα θαη βαζπζθάθε. 

 

 

ρ. 2-1: Γεληθή δηάηαμε ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο πξφσζεο
1
 

 

                                                 

1
 Δλεξγεηαθά πζηήκαηα Πινίνπ, Σεχρνο Α΄,Υξ. Α. Φξαγθφπνπινο, ΔΜΠ, Αζήλα Ινχιηνο 1996 

Κηλεηήξηα 

Μεραλή Γελλήηξηα Κηλεηήξαο 

Μεραληθή 

ηζρχο 

Μεραληθή 

ηζρχο 

Ηιεθηξηθή 

ηζρχο 
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3. ΝΑΤΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΣΗΡΔ DIESEL 

3.1. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε 

Ο θηλεηήξαο Diesel είλαη κία εκβνινθφξνο, ζεξκηθή, Μεραλή Δζσηεξηθήο Καχζεο 

(ΜΔΚ) πνπ θαιείηαη θαη πεηξειαηνκεραλή. Υξεζηκνπνηεί σο θαχζηκα ηα βαξχηεξα ηεο 

βελδίλεο πγξά θαχζηκα ηεο θαηεγνξίαο ησλ πεηξειαίσλ (πνπ είλαη ιηγφηεξν πηεηηθά θαη 

θζελφηεξα) φπσο ην θαχζηκν diesel ή αθφκε, ζηνπο κέζσλ θαη κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

θηλεηήξεο, ην ειαθξχ ή βαξχ θαχζηκν ιεβήησλ. 

3.2. Σύπνη λαπηηθώλ θηλεηήξσλ Diesel 

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλεηήξσλ 

Diesel, βάζε ησλ νπνίσλ θαηαηάζζνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο: 

 2-Χ (δίρξνλνη) ή  4-Χ(ηεηξάρξνλνη) αλάινγα κε ηηο δηαδξνκέο (ρξφλνπο) ηνπ 

εκβφινπ ζε έλα θχθιν ιεηηνπξγία. 

 Με θπζηθή αλαπλνή ή ππεξπιεξωκέλνη (Turbo – Charged). ήκεξα νη 

πεξηζζφηεξνη λαπηηθνί θηλεηήξεο είλαη ππεξπιεξσκέλνη ιφγσ ηεο 

κεγαιχηεξεο ζπγθέληξσζεο ηζρχνο θαη ηνπ θαιχηεξνπ βαζκνχ απφδνζεο. 

 Αξηζκόο θαη ε δηάηαμε ηωλ θπιίλδξωλ. ε ζεηξά, θαηαθφξπθα, L, 

ηνπνζεηνχληαη νη θχιηλδξνη ησλ Βξαδχζηξνθσλ (κέρξη 12 θχιηλδξνη) θαη ησλ 

Μεζφζηξνθσλ (κέρξη 10 θχιηλδξνη) θηλεηήξσλ, ελψ ζε δηάηαμε V 

ηνπνζεηνχληαη νη θχιηλδξνη ησλ Μεζφζηξνθσλ θαη Σαρχζηξνθσλ θηλεηήξσλ 

(κέρξη 20 θχιηλδξνη). Οη δηαηάμεοη αληηζέησλ εκβφισλ, αθηηλσηέο ή ζε Γ κε 

αληίζεηα έκβνια ρξεζηκνπνηνχληαη ζπαληφηεξα. 
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 Η δηάκεηξνο θαη ε δηαδξνκή ηνπ εκβόινπ ή ν όγθνο εκβνιηζκνύ 

 Με βάθηξν θαη δύγωκα – δηωζηήξα – ζηξόθαιν (θπξίωο 2-Χ θηλεηήξεο) ή κόλν 

κε δηωζηήξα – ζηξόθαιν. 

 Αξηζκόο ζηξνθώλ αλά πξώην ιεπηό, RPM. Γηαθξίλνληαη ζε Βξαδχζηξνθνπο 

(54 – 250 RPM) πνπ είλαη θπξίσο 2-Υ, Μεζφζηξνθνπο (400 – 750/1000 

RPM) – είλαη ζπλήζσο 4-Υ – θαη ζε Σαρχζηξνθνπο (1000 – 2500/3000 RPM) 

– είλαη φινη 4-Υ. 

3.3. Σππηθή δηάηαμε εγθαηάζηαζεο 

 

 

ρ. 3-1: Σππηθή δηάηαμε κεραλνζηαζίνπ ζε πινίν κε θηλεηήξα Diesel 
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4. ΝΑΤΣΙΚΟΙ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΟΙ 

4.1. Οξηζκόο ηξνβίινπ 

Ο ζηξφβηινο είλαη έλαο ηξνρφο πνπ απνξξνθά θηλεηηθή ελέξγεηα απφ έλα ξεχκα 

ξεπζηνχ. Σν λεξφ, ν αηκφο, ν αέξαο είλαη θάπνηα απφ απηά ηα ξεπζηά. Οη ζηξφβηινη κπνξεί 

λα έρνπλ ηε κνξθή ελφο αλεκφκπινπ, π.ρ. ν πδξνζηξφβηινο ελφο πδξνειεθηξηθνχ 

θξάγκαηνο, ή λα είλαη πην πνιχπινθνη φπσο νη ζηξφβηιν-αλεκηζηήξεο πνπ βξίζθνληαη 

θάησ απφ ηα θηεξά ελφο αεξνπιάλνπ. 

4.2. Δίδε Αεξηνζηξνβίισλ 

Με θξηηήξην ηε ξνή ηνπ εξγαδφκελνπ κέζνπ - ξεπζηνχ δηαθξίλνληαη ζε: 

4.2.1. Αεπιοστπόβιλοι ανοικτού κςκλώματορ 

Ο ζπκπηεζηήο αλαξξνθά αέξα απφ ηελ αηκφζθαηξα, θαη ηα θαπζαέξηα απνβάιινληαη 

ζηελ αηκφζθαηξα φπσο θαίλεηαη ζρεκαηηθά ζην (ρ. 4-1). Δίλαη κεραλή εζσηεξηθήο 

θαχζεο κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ θαπζίκνπ.  
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ρ. 4-1:Απιή κνλάδα αεξηνζηξφβηινπ αλνηθηνχ θπθιψκαηνο. 

 

4.2.2. Αεπιοστπόβιλοι κλειστού κςκλώματορ 

Σν εξγαδόκελν ξεπζηό είλαη αέξαο, ή άιιν αέξην (ζπλήζσο ήιην), πνπ δελ ζπκκεηέρεη ζηελ 

θαύζε. Θεξκαίλεηαη ζε ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο πξηλ από ηελ είζνδό ηνπ ζηνλ ζηξόβηιν θαη ςύρεηαη 

κεηά ηελ έμνδό ηνπ από απηόλ ( 

ρ. 4-2). Δίλαη ΜΔΚ. Καζψο ην εξγαδφκελν ξεπζηφ δε ζπκκεηέρεη ζηελ θαχζε, 

δηαηεξείηαη θαζαξφ θαη έηζη απνθεχγεηαη ε κεραληθή θαη ρεκηθή δηάβξσζε ηνπ ζηξνβίινπ 

απφ ηα πξντφληα ηεο θαχζεο. Δπηπιένλ, ε εμσηεξηθή θαχζε επηηξέπεη ηε ρξήζε 

νπνηνπδήπνηε θαπζίκνπ. 

C 
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Αέξαο Καπζαέξην 

Θάιακνο Καχζεο 

πκπηεζηήο Αεξηνζηξφβηινο 
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Καχζηκν 
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ρ. 4-2: Απιή κνλάδα αεξηνζηξφβηινπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο. 

 

Αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή ηνπο νη αεξηνζηξφβηινη δηαθξίλνληαη ζε: 

4.2.3. Αεπιοστπόβιλοι για βιομεσανική σπήσε 

Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο ζηε βηνκεραλία ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη πεηξειαίνπ. 

Γηαθξίλνληαη γηα ηελ ηζρπξή θαη βαξηά θαηαζθεπή ηνπο θαη είλαη θαηάιιεινη λα 

ιεηηνπξγνχλ επί κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ρσξίο δηαθνπή.. 

4.2.4. Ηλεκτποπαπαγυγικοί αεπιοστπόβιλοι 

Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία 

ε αγνξά αεξηνζηξνβίισλ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. 

Λφγσ ηεο κεγάιεο απφδνζεο (ζρεδφλ 40%), ηεο γξήγνξεο εθθίλεζεο, ηνπ ρακεινχ 

θφζηνπο θηήζεο θαη ιεηηνπξγίαο, θαη ηεο θαζαξήο θαχζεο κε ρακειά επίπεδα ξχπσλ νη 

αεξηνζηξφβηινη έρνπλ γίλεη ην επηθξαηέζηεξν κέζν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

παγθνζκίσο. 
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4.2.5. Αεπιοστπόβιλοι για αεποποπική σπήσε 

Δίλαη πνιχ ειαθξχηεξνη απφ ηνπο βηνκεραληθνχο θαη είλαη θαηάιιεινη γηα έληνλεο 

δηαθπκάλζεηο θνξηίνπ κε ζπρλέο εθθηλήζεηο θαη παχζεηο ιεηηνπξγίαο. Υξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ αεξνπνξηθή βηνκεραλία θαη ρσξίδνληαη ζε αεξηνζηξφβηινπο, ζηξνβηιν-

αληηδξαζηήξεο (turbojet), ζηξνβηιν – αλεκηζηήξεο (turbofan) ή ζηξνβηιν – ειηθνθφξνη 

(turboprop). 

4.2.6. Ναςτικοί αεπιοστπόβιλοι 

Οη λαπηηθνί αεξηνζηξφβηινη απνηεινχλ πξνζαξκνγέο ησλ αεξηνζηξφβηισλ γηα 

αεξνπνξηθή ρξήζε (aeroderivatives) ζε λαπηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Η πξνζαξκνγή 

ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζζήθε ηνπ ζηξνβίινπ ηζρχνο γηα ηελ απνξξφθεζε ηεο θηλεηηθήο 

ελέξγεηαο ησλ θαπζαεξίσλ θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πιηθψλ απφ ηε δηάβξσζε ιφγσ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ηδηαίηεξα ειαθξηά θαηαζθεπή ηνπο. 

πλήζσο είλαη αλνηθηνχ θπθιψκαηνο. 

4.3. Βαζηθά ζηνηρεία λαπηηθνύ αεξηνζηξνβίινπ 

ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ λαπηηθνχ αεξηνζηξφβηινπ 

φπσο θαίλνληαη ζρεκαηηθά ζην ρ. 4-3 πνπ αθνινπζεί. 

 

ρ. 4-3: ρεκαηηθή απεηθφληζε αεξηνζηξφβηινπ φπνπ θαίλνληαη ηα ζρεηηθά ζεκεία απφ ην δηάγξακκα 

ηνπ θχθινπ Brayton 
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4.3.1. Τμήμα εισαγυγήρ (inlet) 

Πξνζαξκφδεη ηνλ αέξα πνπ εηζέξρεηαη ζηε κεραλή ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπκπηεζηή ζε 

φιεο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Οη θπξηφηεξεο απαηηήζεηο είλαη ε θαζαξφηεηα, 

θαηαθξάηεζε ζσκαηηδίσλ, θαηάιιειε πίεζε θαη ηαρχηεηα θιπ. 

4.3.2. Σςμπιεστήρ (compressor) 

πκπηέδεη ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα ζε πίεζε 5 έσο 20 αηκνζθαηξψλ. Μπνξεί λα είλαη 

είηε αμνληθφο, είηε θπγνθεληξηθφο, είηε παιηλδξνκηθφο (πην ζπάληα) θαη παίξλεη θίλεζε απφ 

ζηξφβηιν ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε απηφλ κε έλα άμνλα. 

4.3.3. Θάλαμορ καύσερ (combustor) 

Δδψ γίλεηαη ε θαχζε ηνπ θαπζίκνπ κε ηνλ παξερφκελν αέξα απφ ηνλ ζπκπηεζηή θαη 

παξάγεηαη θαπζαέξην πςειήο πίεζεο θαη ηαρχηεηαο. 

4.3.4. Στπόβιλορ (turbine)  

Δίλαη ην ηκήκα ηεο κεραλήο φπνπ παξάγεηαη ην σθέιηκν κεραληθφ έξγν ιφγσ ηεο 

εθηφλσζεο ησλ θαπζαεξίσλ κέρξη ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε. Ο ζηξφβηινο είλαη είηε 

αμνληθφο είηε θπγνθεληξηθφο (ζπάληα). ε λαπηηθέο εγθαηαζηάζεηο απνηειείηαη ζπλήζσο 

απφ δχν ηκήκαηα ζηξνβίισλ ζε ζεηξά. Ο πξψηνο απφ απηνχο νλνκάδεηαη στπόβιλορ 

ςτελήρ πίεσερ ή στπόβιλορ αεπιογόνος θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θίλεζε 

ηνπ ζπκπηεζηή κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη κε θνηλφ άμνλα. Ο δεχηεξνο ζηξφβηινο πνπ 

νλνκάδεηαη στπόβιλορ σαμελήρ πιέσευρ,  θηλείηαη απφ ηα θαπζαέξηα εμαγσγήο ηνπ 

ζηξνβίινπ πςειήο πίεζεο θαη πεξηζηξέθεη ηνλ ειηθνθφξν άμνλα ή ηελ ειεθηξνγελλήηξηα. 

4.3.5. Τμήμα εξαγυγήρ  

Δμαξηάηαη απφ ηε ρξήζε ηεο κεραλήο. ε λαπηηθνχο θηλεηήξεο έρεη ηε κνξθή 

ζηξνβίινπ ρακειήο πηέζεσο, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ ή κεησηήξα ζηξνθψλ πνπ 

κεηαηξέπεη ηεο πςειέο ζηξνθέο ηνπ ζηξνβίινπ ζε πην θαηάιιειε ηαρχηεηα γηα ηελ έιηθα. 
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ρ. 4-4: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε βαζηθψλ ζηνηρείσλ λαπηηθνχ αεξηνζηξνβίινπ ζε ηνκή 

 

 

ρ. 4-5: Σππηθή εγθαηάζηαζε λαπηηθνχ αεξηνζηξνβίινπ απνηεινχκελν απφ αεξηνγφλν 

(αεξνζπκπηεζηή – ζάιακν θαχζεο – ζηξφβηιν) θαη ηξφβηιν ηζρχνο κε κεησηήξα. 
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4.4. Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο 

Οη ζηξνβηινκεραλέο είλαη κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο (ΜΔΚ) κε δηαδηθαζία 

ζπλερνχο θαχζεο ζε αληίζεζε κε ηνπο θηλεηήξεο Diesel ζηνπο νπνίνπο ε δηαδηθαζία 

θαχζεο είλαη δηαθνπηφκελε. 

4.5. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε 

4.5.1. Κύκλοι – Διαγπάμματα 

Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο πεξηγξάθεη ηη ζπκβαίλεη ζην εξγαδφκελν κέζν, ζπλήζσο ηνλ 

αέξα, θαζψο κπαίλεη, δηέξρεηαη θαη βγαίλεη απφ ηνλ αεξηνζηξφβηιν. 

Ανοιστού κύκλος (Open Cycle): νη πεξηζζφηεξνη λαπηηθνί αεξηνζηξφβηινη είλαη 

αλνηρηνχ θχθινπ φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη αηκνζθαηξηθφο αέξαο, σο εξγαδφκελν κέζν. Ο 

ζπκπηεζηήο αλαξξνθά αηκνζθαηξηθφ αέξα απφ ηε αηκφζθαηξα, θαη ηα θαπζαέξηα 

απνβάιινληαη ζηελ αηκφζθαηξα φπνπ ςχρνληαη θπζηθά, φπσο θαίλεηαη ζρεκαηηθά ζην ρ. 

4-6. Σα ζχζηεκα νλνκάδεηαη θαη αεξηνζηξφβηινο απλού κύκλος. 

 

ρ. 4-6: Απιή κνλάδα αεξηνζηξφβηινπ αλνηθηνχ θπθιψκαηνο 
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Η πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκπεξηθνξάο, δειαδή ε ηζρχο, ν 

βαζκφο απφδνζεο θαη ε ζπγθέληξσζε ηζρχνο, κε βειηίσζε ησλ παξακέηξσλ πνπ ηηο 

επεξεάδνπλ νδήγεζε ζε ζεακαηηθά απνηειέζκαηα. Όκσο είλαη δπλαηή ε βειηίσζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε πξφζζεην εμνπιηζκφ πνπ νδεγεί ζε παξαιιαγέο ηνπ απινχ θχθινπ. 

Έηζη ε δηάηαμε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ελδηάκεζε ςχμε ηνπ αέξα, αλαζέξκαλζε ηνπ 

θαπζαεξίνπ, αλαγελλεηηθή πξνζέξκαλζε ηνπ αέξα κε ζεξκφηεηα απφ ηα θαπζαέξηα θαη 

ζπλδπαζκνχο ησλ πξνεγνχκελσλ. 

 

ρ. 4-7: Γηάγξακκα Πίεζεο – Όγθνπ θχθινπ Brayton 

πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε αεξνπιάλα. ε λαπηηθέο ή εγθαηαζηάζεηο μεξάο κπνξεί 

λα πξνζηεζνχλ θαη άιια ζπζηήκαηα πνπ απμάλνπλ ηελ απφδνζε ή ηελ απνδηδφκελε ηζρχ 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλαζέξκαλζε. 

 

4.6. πλδπαζκνί κε θηλεηήξεο άιινπ ηύπνπ 

Ο αεξηνζηξφβηινο, ζαλ θηλεηήξαο, κπνξεί εχθνια λα ζπλδπαζηεί κε άιιεο κεραλέο 

γηα ηελ πξφσζε ησλ πινίσλ. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαπηπρζεί νη ζπλδπαζκνί 

απηνί πνηθίιινπλ. Δμαηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο αλάπηπμεο, νη αεξηνζηξφβηινη 
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θαηαζθεπάδνληαη ζε ιίγα δηαθεθξηκέλα κεγέζε κε αηζζεηή δηαθνξά ηζρχνο απφ ην έλα 

κέγεζνο ζην επφκελν. Πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ ελδηάκεζεο ή κεγαιχηεξεο 

απαηηήζεηο ηζρχνο είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπλδπαζκφο δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

κεραλψλ ίδηαο ή θαη δηαθνξεηηθήο ηζρχνο. Δπηπιένλ, ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ 

αεξηνζηξφβηινπ είλαη ζεκαληηθά κηθξφο ζε κεξηθά θνξηία. Όηαλ γίλεηαη ρξήζε 

πεξηζζνηέξσλ κεραλψλ ηίζεληαη θάζε θνξά ζε ιεηηνπξγία ηφζεο φζεο ρξεηάδνληαη έηζη 

ψζηε ε θάζε κία λα ιεηηνπξγεί θνληά ζηελ νλνκαζηηθή ηεο ηζρχ θαη επνκέλσο ζε πεξηνρή 

πςεινχ βαζκνχ απφδνζεο.  

Η ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπλδπαζκψλ αεξηνζηξνβίισλ κε άιινπο θηλεηήξεο σο θχξηεο 

πξνσζηήξηεο κεραλέο επεξεάδεη έλα εχξνο ηδηνηήησλ φπσο ε απνδνηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ην βάξνο θαη ν φγθνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ηα θφζηε θηήζεο, ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο θαη, ηέινο δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζέκαηα θαη ε έλαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αεξηνζηξνβίισλ ζε ζπλδπαζκφ 

κε άιιεο κεραλέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη καδί ή ρσξηζηά, ε νπνία παξνπζηάδεη 

πιενλεθηήκαηα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. 

4.6.1. Combined Diesel And Gas (CODAG) 

Υξεζηκνπνηείηαη ζε πινία φπνπ ε κέγηζηε ηαρχηεηα είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε 

απφ ηελ ηαρχηεηα ππεξεζίαο φπσο ηα πνιεκηθά πινία (θξεγάηεο ή θνξβέηεο). 

Πξφθεηηαη γηα εθαξκνγή ηαπηφρξνλεο ιεηηνπξγίαο αεξηνζηξνβίινπ θαη θηλεηήξα 

Diesel. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ιεηηνπξγεί ζην πιήξεο θνξηίν ν αεξηνζηξφβηινο θαη ν 

θηλεηήξαο Diesel, ελψ ζε ρακειέο ηζρείο ιεηηνπξγεί κφλν ν θηλεηήξεο Diesel. Έλα ηέηνην 

ζχζηεκα πξφσζεο θαηαιακβάλεη κηθξφηεξν φγθν απφ κία εγθαηάζηαζε κφλν κε θηλεηήξεο 

ληήδει γηα ηελ ίδηα απνδηδφκελε ηζρχ φκσο απαηηείηαη πην πεξίπινθα κεραλήκαηα κείσζεο 

ζηξνθψλ. 

Η ηππηθή ηαρχηεηα ππεξεζίαο ζε πνιεκηθά πινία κε ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο είλαη 20 

kts ελψ ε κέγηζηε είλαη 30 kts. 
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ρ. 4-8: ρεκαηηθφ δηάγξακκα εγθαηάζηαζεο CODAG κε κεησηήξεο ζηξνθψλ πνιιαπιήο κείσζεο. 

 

 

ρ. 4-9: Υαξαθηεξηζηηθή ηζρχνο –ζηξνθψλ ζπζηήκαηνο CODAG (Diesel – Αεξηνζηξφβηινπ) 



Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ ΣΗΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

 27 ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ 

4.6.2. Combined Diesel Or Gas (CODOG) 

Καη απηή ε δηάηαμε, φπσο θαη ε πξνεγνχκελε, ρξεζηκνπνηείηαη ζε πινία φπνπ ε 

κέγηζηε ηαρχηεηα είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ηελ ηαρχηεηα ππεξεζίαο φπσο ηα 

πνιεκηθά πινία (θξεγάηεο ή θνξβέηεο). 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ε εγθαηάζηαζε πξφσζεο απνηειείηαη απφ αεξηνζηξφβηιν θαη 

θηλεηήξα Diesel. Γηα θάζε ειηθνθφξν άμνλα ππάξρεη έλαο θηλεηήξαο Diesel πνπ ιεηηνπξγεί 

κφλνο ηνπ ζε ρακειέο ζηξνθέο, θαη έλαο αεξηνζηξφβηινο κε ζπκπιέθηε ν νπνίνο 

ιεηηνπξγεί ζην πιήξεο θνξηίν. Καη νη δχν θηλεηήξεο είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ ειηθνθφξν 

άμνλα κε ζπκπιέθηεο θαη ιεηηνπξγνχλ ν μερσξηζηά θάζε θνξά, ζε αληίζεζε κε ηα 

ζπζηήκαηα CODAG ζηα νπνία γίλεηαη ρξήζε ηεο ζπλδπαζκέλεο απνδηδφκελεο ηζρχνο θαη 

ησλ δχν θηλεηήξσλ. Σν πιενλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο CODOG, ζε ζρέζε κε απηφ ηηο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, είλαη ν απινχζηεξνο ζπκπιέθηεο αιιά ρξεηάδεηαη πην ηζρπξφ 

ή θαη πεξηζζφηεξνπο αεξηνζηξφβηινπο γηα ηελ ίδηα κέγηζηε απνδηδφκελε ηζρχ θαη επηπιένλ 

ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζε πςειέο ηαρχηεηεο είλαη αθφκα ρεηξφηεξε ζε ζρέζε κε ην 

ζχζηεκα CODAG. 

 

 

ρ. 4-10: ρεκαηηθφ δηάγξακκα εγθαηάζηαζεο CODOG 
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4.6.3. Combined Gas turbine And Steam turbine (COGAS) 

Σν ζπλδπαζκέλν ζχζηεκα αεξηνζηξφβηινπ θαη αηκνχ, COGAS, πεξηγξάθεη 

εγθαηαζηάζεηο πξφσζεο πνπ απνηεινχληαη απφ αεξηνζηξφβηιν θαη αηκνζηξφβηιν. ε απηφ 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηηο ζεξκφηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ ηνπ αεξηνζηξφβηινπ αλαθηάηαη θαη 

παξάγεηαη αηκφο πνπ θηλεί ηνλ αηκνζηξφβηιν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κέξνο απφ ηελ, νχησο 

ή άιισο, ρακέλε ελέξγεηα αλαθηάηαη κεηψλνληαο έηζη ηελ εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ 

ηεο εγθαηάζηαζεο. ε κεγάιεο ειεθηξνπαξαγσγέο εγθαηαζηάζεηο μεξάο ζηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχζηεκα COGAS κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ απνδφζεηο κεγαιχηεξεο απφ 

58%. 

Η δηαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο COGAS απφ πνιιά άιια ζπζηήκαηα πξφσζεο 

ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ είλαη φηη δελ έρεη θηηαρηεί γηα λα ιεηηνπξγεί κφλν κε ην έλα 

ζχζηεκα. Παξφιν πνπ θάηη ηέηνην δελ απνθιείεηαη, ην ζχζηεκα δελ ζα ιεηηνπξγνχζε 

απνδνηηθά κε απηφλ ηνλ ηξφπν φπσο ζπκβαίλεη ζηα ζπλδπαζκέλα ζπζηήκαηα θηλεηήξσλ 

Diesel κε αεξηνζηξφβηινπο φηαλ ιεηηνπξγνχλ κφλν κε ηνπο πξψηνπο. 

4-11: : Υαξαθηεξηζηηθέο ηζρχνο –ζηξνθψλ ζπζηήκαηνο CODΟG 
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Σν ζχζηεκα COGAS πξνηάζεθε σο αλαβάζκηζε γηα πινία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

αεξηνζηξφβηινπο ζαλ θχξηα (ή κνλαδηθή) κεραλή πξφσζεο. 

 

 

ρ. 4-12: ρεκαηηθφ δηάγξακκα εγθαηάζηαζεο COGAS 

 

4.6.4. Combined Gas turbine and steam turbine integrated Electric drive System 

(COGES) 

Αλ αληί νη ζηξφβηινη λα ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ ειηθνθφξν άμνλα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηξνβηιν-ειεθηξηθή κεηάδνζε ηφηε ην ζχζηεκα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ είλαη 

γλσζηφ θαη σο GOGES. 

Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ ζπλδπαζκφ αεξηνζηξφβηινπ θαη αηκνζηξνβίινπ 

θαη εθκεηαιιεχεηαη ηελ πςειή ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ γηα ηελ παξαγσγή αηκνχ γηα 

ηνλ αηκνζηξφβηιν. Οη δχν θηλεηήξεο θηλνχλ ειεθηξνθηλεηήξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πξφσζε ηνπ πινίνπ θαζψο επίζεο θαη γηα άιιεο θαηαλαιψζεηο. ην 

ρ. 4-13 θαίλεηαη ζρεκαηηθά κία δηάηαμε κεραλνζηαζίνπ κε ζχζηεκα πξφσζεο 

COGES. 
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ρ. 4-13: Δγθαηάζηαζε COGES ζην C/S “MILLENIUM”  ηεο εηαηξείαο RCI 

 

Απφ πξφζθαηεο κειέηεο ζηηο νπνίεο εμεηάζηεθαλ δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί 

εγθαηαζηάζεσλ COGES, πξνέθπςε φηη ην ζχζηεκα ειεθηξηθήο πξφσζεο κε θηλεηήξα 

Diesel έρεη ηηο θαιχηεξεο πξννπηηθέο ζε θξνπαδηεξφπινην πνπ κεηαθέξεη 2500 επηβάηεο, 

ηδηαίηεξα αλ ιεθζνχλ ππφςε ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο, θαζψο θαη ε 

εθεδξεία ηζρχνο πξφσζεο. Βέβαηα, θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε ζπλάξηεζε 

κε ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα ηαρχπινα ζθάθε φπνπ 

ην δεηνχκελν είλαη ε πςειή ηζρχο θαη νη πεξηνξηζκνί ζην βάξνο θαη ηνλ ρψξν πξνηηκψληαη 

αεξηνζηξφβηινη κε κεραληθή εθθίλεζε. Σν ζχζηεκα COGES είλαη πην απνδνηηθφ γηα 

θξνπαδηεξφπινηα φπνπ ε ιεηηνπξγία ζε κεξηθή ηζρχ είλαη ζπρλή θαη ε αλάγθε γηα αηκφ γηα 

ρξήζε ζε βνεζεηηθά κεραλήκαηα είλαη κεγάιε. 

Σν ζχζηεκα COGES έρεη πξνηαζεί επίζεο σο θχξηα εγθαηάζηαζε πξφσζεο ζε 

εκπνξηθά πινία γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ κειινληηθνχο πεξηβαιινληηθνχο θαλνληζκνχο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Βαιηηθήο. 
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4.7. Πιενλεθηήκαηα 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ αεξηνζηξφβηισλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ 

ζπζηεκάησλ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ, έλαληη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξφσζεο κε θηλεηήξεο 

Diesel πνηθίιινπλ. 

Οη αεξηνζηξφβηινη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο δελ εθπέκπνπλ καχξν θαπλφ θαηά ηα 

ελδηάκεζα ζηάδηα θφξηηζεο ηνπ θηλεηήξα ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη φιν θαη πην 

δεκνθηιείο εμαηηίαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ, ιφγσ ησλ ρακειψλ επηπέδσλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ΝΟx θαη Sox. Οη ρακειέο εθπνκπέο νθείινληαη ζηελ πςειή πνηφηεηα 

θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 Δπηπιένλ ν ρξφλνο απφ ηελ έλαξμε γηα ηελ επίηεπμε πιήξνπο θνξηίνπ ζε ζρέζε κε 

εγθαηαζηάζεηο αηκνζηξνβίινπ είλαη πνιχ κηθξφηεξνο. Έλαο κεγάινο 2-Υ θηλεηήξαο Diesel 

θηάλεη απφ ηελ παχζε ζε πιήξεο θνξηίν ζε πεξίπνπ 0,5 – 1 ψξα ζε αληίζεζε κε ηνλ 

αεξηνζηξφβηινπ πνπ ρξεηάδεηαη ιίγν πεξηζζφηεξν απφ πέληε (5) δεπηεξφιεπηα. Δπεηδή ην 

ζχλεζεο εξγαδφκελν κέζν είλαη ν αηκνζθαηξηθφο αέξαο σο θχξηα παξνρή ελέξγεηαο ν 

αεξηνζηξφβηινο δελ απαηηεί ηελ χπαξμε ςπθηηθνχ κέζνπ (π.ρ. λεξφ ή ιάδη). 

Σν ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζρεηηθά απιφ ζε ζρέζε κε άιινπ είδνπο 

εγθαηαζηάζεηο θαη πεξηιακβάλεη κηθξφ αξηζκφ βνεζεηηθψλ κεραλεκάησλ.  

Οη αεξηνζηξφβηινη είλαη ζπζηήκαηα κε έληνλε απηνκαηνπνίεζε φπνπ φιεο νη 

ιεηηνπξγίεο ειέγρνληαη απφ ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ ην νπνίν παξαθνινπζεί ηελ 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζηξνβίινπ νπφηε εηδνπνηεί ηνλ ρεηξηζηή ζε 

πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε παξάκεηξνο ππεξβεί ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο. Παξάιιεια 

κε ηελ εηδνπνίεζε ην ζχζηεκα ειέγρνπ κεηψλεη απηφκαηα ην θνξηίν ηνπ αεξηνζηξφβηινπ 

γηα ηελ απνθπγή βιάβεο. 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζηξνβίινπ ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη φρη ζε πξνθαζνξηζκέλα 

δηαζηήκαηα αιιά φπνηε απαηηείηαη, φπνπ αληηθαζίζηαηαη φηη ρξεηάδεηαη. Δπηπιένλ ε 

ηκεκαηηθή θαηαζθεπή θαη ην κέγεζνο ησλ ζηξνβηινκεραλψλ επηηξέπεη ηελ άκεζε 

αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ ή θαη νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ελ πισ ρσξίο λα δεζκεχεηαη 

ην πινίν ζε ρξνλνβφξνπο δεμακεληζκνχο. 
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Λφγσ ηεο «επθνιίαο» απνθαηάζηαζεο βιάβεο απμάλεηαη ε αμηνπηζηία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαζψο επίζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηά ηνπ ιφγσ γξήγνξσλ επηδηνξζψζεσλ / 

αληηθαηαζηάζεσλ ησλ εμαξηεκάησλ. 

Δπεηδή νη ζηξνβηινκεραλέο είλαη πεξηζηξνθηθέο κεραλέο, ε παξαγφκελε ηζρχο είλαη 

ζηε κνξθή πνπ ρξεηάδεηαη δειαδή κία πεξηζηξνθηθή ηζρχο γηα λα πεξηζηξέςεη ηελ έιηθα ή 

ηελ ειεθηξνγελλήηξηα. Παξάιιεια επεηδή πξφθεηηαη γηα κεραλή ζπλερφκελεο θαχζεο 

έρνπλ ιηγφηεξνπο θξαδαζκνχο θαη ζφξπβν. Καηά ζπλέπεηα ηα έμνδα γηα εγθαηάζηαζε 

ερνκφλσζεο είλαη πνιχ ιηγφηεξα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ αεξηνζηξφβηισλ είλαη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο πςειήο ηζρχνο 

ζε ζρέζε κε κηθξφ κέγεζνο θαη βάξνο εγθαηάζηαζεο.  

Σέινο, ν πξνεγνχκελνο ρακειφο βαζκφο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη βειηησζεί 

ζε ζρέζε κε άιιεο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο (ΜΔΚ) θαη εγθαηαζηάζεηο αηκνζηξνβίισλ 

(πεξίπνπ 40% γηα ιεηηνπξγία απινχ θχθινπ θαη 55% γηα ζπλδπαζκέλν θχθιν)
1
. 

 

 

ρ. 4-14: Κξνπαδηεξφπινην λέαο γεληάο κε δηάηαμε πξχκλεο θαηάιιειε γηα βέιηηζηε ρξήζε ρψξνπ 

θαη πςειή δηαζεζηκφηεηα. Η πξφηαζε επηηξέπεη ηε γξήγνξε αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ εμαξηεκάησλ ησλ 

θπξίσλ κεραλψλ. 
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 Πεγή: www.dieselduct.net  

http://www.dieselduct.net/
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4.8. Μεηνλεθηήκαηα 

Τςειή, ζε ζχγθξηζε κε θηλεηήξεο Diesel, θαηαλάισζε θαπζίκνπ.  

Η ζεξκηθή απφδνζε ηνπ αεξηνζηξφβηινπ είλαη ρακειφηεξε απφ απηή θηλεηήξσλ 

Diesel ζπγθξίζηκεο ηζρχνο. Ο βαζκφο απφδνζεο αεξηνζηξφβηισλ αεξνπνξηθνχ ηχπνπ 

ηζρχνο 20 – 30 MW είλαη ηεο ηάμεο απφ 36.5 έσο 40 %. Απηφ θάλεη ηελ θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ απινχ θχθινπ ηνπ αεξηνζηξφβηινπ θαηά 20% πεξίπνπ πςειφηεξε απφ απηή ελφο 

θηλεηήξα Diesel. 

Η ζεξκηθή απφδνζε είλαη αλάινγε ηεο απφδνζεο ηνπ αεξηνζηξφβηινπ. Η ζεξκηθή 

απφδνζε κηθξψλ αεξηνζηξφβηισλ, ζην εχξνο 2 – 5 MW, κε δπζθνιία ππεξβαίλεη ην 30%. 

Απαίηεζε γηα θαχζηκν πςειήο πνηφηεηαο θαη, επνκέλσο, πςεινχ θφζηνπο. 

Οη αεξηνζηξφβηινη ιεηηνπξγνχλ είηε κε αέξην θαχζηκν, είηε κε πγξφ θαχζηκν, είηε 

θαη κε ηα δχν ηαπηφρξνλα, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ σο πξνο ηελ αλαινγία κεηαμχ ησλ 

θαπζίκσλ. Όκσο, ππάξρνπλ ζνβαξνί πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηφηεηα ησλ πγξψλ 

θαπζίκσλ. Η πεξηεθηηθφηεηα ζε  βαλάδην θαη ζείν ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη εληφο ησλ 

θαζνξηζκέλσλ νξίσλ έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε δηάβξσζε, απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 

ησλ πηεξπγίσλ ηνπ ζηξνβίινπ, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε απψιεηα ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν πεξηνξηζκφο ηνπ θαπζίκνπ απνθιείεη ηειείσο ηε ρξήζε 

νπνηνπδήπνηε ηδεκαηηθνχ θαπζίκνπ θαζψο επίζεο θαη ησλ θζελψλ θιαζκάησλ 

πεηξειαίνπ. 

Η αξρηθή επέλδπζε γηα έλαλ αεξηνζηξφβηιν ηεο ηάμεο ησλ 20 – 30 MW είλαη 

πεξίπνπ 15 – 20% πςειφηεξε απφ θηλεηήξα Diesel ζπγθξίζηκεο ηζρχνο. Γηα κηθξφηεξεο 

κεραλέο, γηα ηδηαίηεξα αλ πξνέξρεηαη απφ κεραλέο ειηθνπηέξσλ, ε δηαθνξά ηεο ηηκήο είλαη 

αθφκα πςειφηεξε. 

Σν ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ησλ λαπηηθψλ αεξηνζηξφβηισλ απνηειεί απφ κφλν ηνπ 

κία πξφθιεζε. Αλ θαη ν ζαιαζζηλφο αέξαο πνπ παξέρεηαη γηα ηελ θαχζε δελ απνηέιεζε 

πνηέ ηδηαίηεξν πξφβιεκα γηα ηνπο θηλεηήξεο Diesel ή ηηο εγθαηαζηάζεηο αηκνχ εληνχηνηο, 

νη κεγάιεο πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ αεξηνζηξφβηιν επηηξέπνπλ ζεκαληηθή 

πνζφηεηα πγξαζίαο λα εηζέιζεη ζηε κεραλή. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα πξέπεη ε κεραλή 
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λα πξνζαξκνζηεί γηα λα απνηξαπεί ε δηάβξσζε θαη ην θιείζηκν ησλ δηειεχζεσλ απφ ηελ 

ελαπφζεζε αιάησλ. Μία άιιε πξφθιεζε πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε ηνπο 

αεξνζηξφβηινπο είλαη ε θαηαπνλήζεηο πνπ πθίζηαληαη απφ πξνλεπηαζκφ, ηαιαληεχζεηο, 

θξαδαζκνχο απφ ηελ έιηθα θιπ. Πξέπεη επνκέλσο, λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζηήξημεο θαη απφζβεζεο. 

Όινη νη παξαπάλσ ιφγνη κπνξεί λα απνηξέςνπλ πνιινχο απφ κία επέλδπζε ζε 

αεξηνζηξφβηιν. Η αιήζεηα είλαη φηη αλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο αεξηνζηξφβηινπ δελ 

αληηζηαζκίδνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα, ην πινίν ζα είλαη κία νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή. Όηαλ, 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, παξαγγέιζεθε ε πξψηε ζεηξά αεξηνζηξφβηισλ γηα 

θξνπαδηεξφπινηα, θάπνηνη πξνζσξηλά έραζαλ ηελ αίζζεζε ηεο πξννπηηθή ηνπο. ε φια ηα 

είδε ζρεδίσλ πνπ παξαδνζηαθά είραλ θηλεηήξεο Diesel σο θχξην κέζν πξφσζεο, μαθληθά 

εθνδηάζηεθαλ εθ λένπ κε αεξηνζηξφβηινπο απφ φιεο ηηο κάξθεο θαη κεγέζε. Καλέλα απφ 

απηά δελ μεπέξαζε ην ζηάδην ηεο ζρεδίαζεο. Πνιιά απφ απηά ηα πνλήκαηα απέηπραλ ιφγσ 

ηεο ρακειήο ζεξκηθήο απφδνζεο ησλ κηθξφηεξσλ ζηξνβίισλ. Αθφκα θαη νη κειέηεο πνπ 

πεξηειάκβαλαλ κεγάινπο αεξηνζηξφβηινπο απέηπραλ ιφγσ ηεο πςειήο εηδηθήο 

θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ηνπ αεξηνζηξφβηινπ θαη ην πςειφ θφζηνο ηνπ θαπζίκνπ. Όηαλ ηα 

ηδεκαηηθά (residual fuel) θαχζηκα είλαη θαηά 60 USD θαη 100 USD θζελφηεξα αλά ηφλν 

απφ ην MDO θαη νη θηλεηήξεο Diesel είλαη θαηά 20% πην απνδνηηθνί, νη αεξηνζηξφβηινη 

απινχ θχθινπ έρνπλ δχζθνιν αληαγσληζκφ. 

Γεληθά νη αεξηνζηξφβηινη δελ είλαη αλαζηξέςηκνη, ελψ νη θηλεηήξεο Diesel ππφ 

πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ ζηελ ηθαλφηεηα εθηέιεζεο ειηγκψλ ηνπ ζθάθνπο. 

Όκσο γηα εγθαηαζηάζεηο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε ειεθηξηθή πξφσζε (COGES) δελ 

πθίζηαηαη ηέηνην πξφβιεκα αθνχ ζηελ ειεθηξηθή πξφσζε ε έιηθα είλαη αλαζηξέςηκε. Σν 

ίδην ζπκβαίλεη θαη φηαλ ε έιηθα ζπλδέεηαη άκεζα κε ζχζηεκα ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ αθνχ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεησηήξεο αλάπνδεο ψζεο ή έιηθεο κεηαβιεηνχ βήκαηνο
1
. 

Οη θηλεηήξεο Diesel αληαπνθξίλνληαη ηαρχηεξα ζηηο κεηαβνιέο θνξηίνπ απφ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ. Ο ρξφλνο απφθξηζεο ηνπ αεξηνζηξφβηινπ είλαη 

                                                 

1
 Controllable pitch propeller 
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ζπγθξίζηκνο κε απηφλ ηνπ θηλεηήξα Diesel φκσο ν αηκνζηξφβηινο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν 

ρξφλν. 
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5. ΚΙΝΗΣΗΡΔ DIESEL VS - ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ 

Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ αεξηνζηξφβηισλ είλαη ε ζπκπαγήο θαηαζθεπή ηνπο. 

Απηφ νθείιεηαη ζηε ζπλερή ξνή ηνπ ξεπζηνχ (αέξα) κέζα ζηε κεραλή ζε αληίζεζε κε ηηο 

επηηαρχλζεηο θαη επηβξαδχλζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ κέζνπ (αέξαο θαη πξντφληα θαχζεο) κέζα 

ζηηο ΜΔΚ θαηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ θχθινπ. Οη απαξαίηεηεο κεηαβνιέο ηνπ κέζνπ 

ζπλεπάγνληαη θαη αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ηεο ηαρχηεηαο ησλ εκβφισλ, βαιβίδσλ 

δησζηήξσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο. 

Οη ζηξφβηινη είλαη κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο (ΜΔΚ) κε ζπλερή θαχζε ζε 

αληίζεζε κε ηνπο θηλεηήξεο Diesel φπνπ ε θαχζε είλαη δηαθνπηφκελε. 

Άιιν πιενλέθηεκα ησλ αεξηνζηξφβηισλ είλαη φηη ε πεξηζηξνθηθή κνξθή ηεο ηζρχνο 

εμφδνπ ηνπο είλαη ακέζσο ρξεζηκνπνηήζηκε γηα ηελ θίλεζε άιισλ δηαηάμεσλ φπσο κίαο 

αληιίαο, γελλήηξηαο, έιηθαο θιπ.  

Οη αεξηνζηξφβηινη παξάγνπλ κεγάιε ηππνδχλακε ελψ θαηαιακβάλνπλ ιηγφηεξν 

ρψξν θαη βάξνο απφ έλα θηλεηήξα Diesel ηεο ίδηαο ηππνδχλακεο. Σν κέγεζνο θαη ε κάδα 

ελφο θηλεηήξα Diesel είλαη έλα αδηακθηζβήηεην κεηνλέθηεκα ζε πνιιέο εθαξκνγέο. Όκσο 

ζηα λέα θξνπαδηεξφπινηα ηχπνπ Panamax κε απμεκέλν αξηζκφ θαηαζηξσκάησλ θαη 

ακεηάβιεην πιάηνο, γηα ιφγνπο επζηάζεηαο απαηηείηαη πνιχ βάξνο ζηα χθαια ηνπ πινίνπ 

– έηζη ε αμία ηνπ κηθξφηεξνπ βάξνπο ηνπ αεξηνζηξφβηινπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξεθηηκάηαη. 

Με ζθνπφ λα ρακειψζεη ην θέληξν βάξνπο ηνπ πινίνπ, απηή ε έιιεηςε βάξνπο κπνξεί λα 

θαιπθζεί κε επηπιένλ δεμακελέο θξέζθνπ λεξνχ ή θαπζίκσλ. Μία άιιε ελαιιαθηηθή ζα 

ήηαλ λα κεησζεί ειαθξψο ην χςνο ηνπ θπξίνπ θαηαζηξψκαηνο ή ην βχζηζκα ηνπ ζθάθνπο. 

Όκσο φια απηά ζα ρξεηάδνληαλ λέα ζρεδίαζε πινίνπ, απνθιείνληαο ηε ρξήζε κίαο θνηλήο 

κνξθήο γάζηξαο γηα θηλεηήξεο Diesel ή αεξηνζηξφβηινπο ην νπνίν ζα ήηαλ ηδηαίηεξα 

επηθεξδέο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. 
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Όζνλ αθνξά ηψξα ζηελ σθέιεηα ηνπ κηθξφηεξνπ φγθνπ ηνπ αεξηνζηξφβηινπ απηφ 

δελ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί πιήξσο. 

Κάπνηα απφ ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο αεξηνζηξφβηινπ θαηαιακβάλνπλ 

κεγαιχηεξν φγθν απφ ηα αληίζηνηρα ηνπ θηλεηήξα Diesel. Δπηπιένλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε  

ηαρεία αληηθαηάζηαζε ελ πισ ελφο ζηξνβίινπ (ή ηνπιάρηζηνλ ηεο γελλήηξηαο αέξα) εληφο 

ιίγσλ σξψλ, απαηηείηαη επηπιένλ ρψξνο. Σν κεραλνζηάζην ζα πξέπεη λα έρεη ζρεδηαζηεί κε 

αξθεηφ ειεχζεξν ρψξν θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνβιέςεηο θαη εμνπιηζκφ γηα κία ηέηνηα 

πεξίπησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο αληαιιαθηηθνχ αεξηνζηξφβηινπ. 

Σέινο, ε δηαζεζηκφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιφγνη αζθαιείαο θαζηζηνχλ ηελ χπαξμε 

ελφο ή δχν ζεη ληεδεινγελλεηξηψλ απαξαίηεηε γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ απαηηήζεηο ρακειήο 

ηζρχνο πνπ θαιχπηνληαη δχζθνια κε έλα αεξηνζηξφβηιν θαη σο γελλήηξηα αλάγθεο. Κάηη 

ηέηνην δελ κεηψλεη κφλν ηνλ ειεχζεξν ρψξν αιιά επηπιένλ απμάλεη ην αξρηθφ θφζηνο θαη 

ηα θφζηε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. 

ην παξειζφλ ην θχξην κεηνλέθηεκα ησλ αεξηνζηξφβηισλ ζε ζρέζε κε άιιεο ΜΔΚ 

ήηαλ ν ρακειφο βαζκφο απφδνζεο θαη σο ζπλέπεηα απηνχ ε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ. Όκσο ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα ε ζπλερφκελεο έξεπλεο ψζεζαλ ην ζεξκηθφ 

βαζκφ απφδνζεο απφ 18% (1939 ζηξφβηινο Neuchatel) ζηα ζεκεξηλά επίπεδα πεξίπνπ 

40% γηα ιεηηνπξγία απινχ θχθινπ θαη πεξίπνπ 55% γηα ιεηηνπξγία ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ 

ελψ αλακέλνληαη αθφκα πην απνδνηηθνί αεξηνζηξφβηινη ζην κέιινλ κε β.α. 45 – 47% θαη 

60% γηα ιεηηνπξγία απινχ θαη ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ αληίζηνηρα. 

5.1. Κόζηνο θηήζεο θαη ζπληήξεζεο 

ε αληίζεζε κε ην βάξνο θαη ην κέγεζνο, ηα θφζηε θηήζεο θαη ζπληήξεζεο είλαη 

ρακειφηεξα γηα ηνλ θηλεηήξα Diesel. 

Σν ζχζηεκα ειέγρνπ νπ αεξηνζηξφβηινπ παξαθνινπζεί ηηο επηδφζεηο θαη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ζηξνβίινπ «on-line». 

Καηά ηε ζπληήξεζε «on-condition» (ζχκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε) απνθεχγνληαη κε 

απαξαίηεηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο, αληηθαζίζηαηαη φ,ηη ρξεηάδεηαη 

αληηθαηάζηαζε. 
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Η ηκεκαηηθή (modular) θαηαζθεπή ηνπ αεξηνζηξφβηινπ επηηξέπεη ηελ ηαρεία 

αληαιιαγή / αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ ηεο κεραλήο απνθεχγνληαο ηηο καθξνρξφληεο επί  

ηφπνπ επηζθεπέο. Δπίζεο ην κέγεζνο θαη ην βάξνο ηνπ αεξηνζηξφβηινπ ηελ πιήξε 

αληηθαηάζηαζε ηεο κεραλήο εληφο ιίγσλ σξψλ ρσξίο δεμακεληζκφ ή εθηεηακέλε 

παξακνλή ζην ιηκάλη. 

Σέινο, ν ζηξφβηινο θαη ηα αληαιιαθηηθά κπνξνχλ λα απνζηαινχλ αεξνπνξηθψο ζε 

φιν ηνλ θφζκν. 

5.2. Αμηνπηζηία θαη δηαζεζηκόηεηα 

Οη αεξηνζηξφβηινη πνπ πξνέξρνληαη απφ ζηξνβίινπο γηα αεξνπνξηθή ρξήζε έρνπλ 

πνιχ πςειή αμηνπηζηία θαη δηαζεζηκφηεηα ηεο ηάμεο ηνπ 99,5% θαη 97,5% αληίζηνηρα
1
. 

5.3. Κόζηνο θαπζίκσλ θαη ιεηηνπξγίαο 

Οη θηλεηήξεο Diesel πιενλεθηνχλ σο πξνο ρακειφηεξεο ηηκέο θαπζίκσλ, ρακειφηεξε 

θαηαλάισζε ζε φια ηα θνξηία θαη, θαηά ζπλέπεηα ιηγφηεξεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαη θαιχηεξε απνδνρή θφξησζεο θαζψο θαη κηθξφηεξν ρξφλν έλαξμεο. 

Οη αεξηνζηξφβηινη ιεηηνπξγνχλ κε MDΟ, έηζη δελ είλαη απαξαίηεηε ε ζέξκαλζε ηνπ 

θαπζίκνπ, ε ράξαμε γξακκήο θαπζίκνπ θαη ε χπαξμε ζπζηεκάησλ πξνεηνηκαζίαο 

θαπζίκνπ. 

Όηη νη αεξηνζηξφβηινη ιεηηνπξγνχλ κε jet fuel είλαη κχζνο αθνχ δέρνληαη φια ηα 

θαχζηκα αξθεί λα κελ επεξεάδνληαη νη ηδηφηεηεο ηεο θαχζεο. Σερληθά, είλαη εθηθηή ε 

θαχζε κε θαιά δηαρσξηζκέλα βαξηά θιάζκαηα πεηξειαίνπ. Παξφια απηά, ηα θνηλά 

θαχζηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ βαξέα θιάζκαηα πεηξειαίνπ έρνπλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα 

ζε Θείν, Βαλάδην θαη αιθαιηθά κέηαιια. Οη πξνδηαγξαθέο πγξνχ θαπζίκνπ ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ λαπηηθψλ αεξηνζηξφβηισλ έρνπλ ζπληαρζεί έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη 

                                                 

1
 Πεγή: The future of LNG transportation: Various Propulsion Alternatives by B. Gupta & K. Prasad 

Available online at Martin's Marine Engineering Page - www.dieselduck.net 
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ηθαλνπνηεηηθά δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ αληηθαηαζηάζεσλ ησλ κεξψλ ηνπ ζεξκνχ 

ηκήκαηνο. Σα θιάζκαηα θαπζίκνπ, φπσο MDO DMX θαη DMA είλαη απνδεθηά, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε Θείν δελ ππεξβαίλεη ην 1.0%. πςειφηεξεο 

ζπγθεληξψζεηο Θείνπ θαη αιθαιηθψλ κεηάιισλ ζα κεηψζνπλ ην ρξφλν δσήο ησλ ζεξκψλ 

ηκεκάησλ αληίζηνηρα. Η πεξηεθηηθφηεηα ζε Βαλάδην πξέπεη λα είλαη 0,5 ppm θαηά κέγηζην 

θαζψο πςειφηεξεο ηηκέο ζα επηηάρπλαλ ηε δηάβξσζε ιφγσ πςειήο ζεξκνθξαζίαο ησλ 

πηεξπγίσλ ηνπ ζηξνβίινπ. Σν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ελφο πξφσξα ραιαζκέλνπ ζεξκνχ 

ηκήκαηνο ζα αληηζηάζκηδε, ζίγνπξα, ηα θέξδε απφ ηε ρξήζε κε ζπκβαηψλ θαπζίκσλ. 

5.4. Κξαδαζκνί, ζόξπβνο  

Όζνλ αθνξά ζηνπο θξαδαζκνχο θαη ην ζφξπβν, νη πνιπθχιηλδξεο παιηλδξνκηθέο 

κεραλέο κε ηε δηαθνπηφκελε θαχζε κεηνλεθηνχλ, αλ θαη κεξηθέο θνξέο νη πξαγκαηηθέο 

δηαθνξέο δηνγθψλνληαη ή εξκελεχνληαη ιαλζαζκέλα. Με άκεζε ειαζηηθή έδξαζε ησλ 

θηλεηήξσλ Diesel θαη κε άιια ζρεδηαζηηθά κέηξα κπνξεί λα κεησζεί ην πνζνζηφ ησλ 

θξαδαζκψλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνλ θηλεηήξα Diesel, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ζηε 

κεηαιιηθή θαηαζθεπή ηνπ πινίνπ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ρψξνπο θακπηλψλ. 

Οη ζηξφβηινη είλαη κεραλήκαηα «hands-off», αλ ην ζχζηεκα ειέγρνπ δελ δείρλεη 

πξνβιήκαηα, δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα ζπληήξεζε. Καηά ηελ εθθίλεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ην 

ζβήζηκν, ν ρεηξηζκφο ηνπ αεξηνζηξφβηινπ γίλεηαη απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ, ην νπνίν 

ειέγρεη ηε δηαρείξηζε θαπζίκνπ, αιιά παξαθνινπζεί θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζηξνβίινπ. 

Αλ νπνηαδήπνηε παξάκεηξνο ππεξβεί ηα πξνθαζνξηζκέλα φξηα ην ζχζηεκα ειέγρνπ ζα 

εηδνπνηήζεη θαη ζα κεηψζεη ην θνξηίν ηνπ ζηξνβίινπ γηα ηελ απνθπγή βιάβεο. ε 

πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ην ζχζηεκα ειέγρνπ ζα θιείζεη ηε κεραλή.  

Δπεηδή νη αεξηνζηξφβηινη είλαη πεξηζηξνθηθέο κεραλέο έρνπλ, απφ θαηαζθεπήο, 

ρακειφ ζφξπβν πξνεξρφκελν απφ ηελ θαηαζθεπή. Ο ζφξπβνο απηφο κεηψλεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν κε ηελ ειαζηηθή έδξαζε ησλ θηβσηίσλ.  

Σα θηβψηηα ησλ αεξηνζηξφβηισλ βξίζθνληαη ζε αθνπζηηθφ πεξίβιεκα, κεηψλνληαο 

ηα επίπεδα ζνξχβνπ ζην κεραλνζηάζην βειηηψλνληαο έηζη, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζην 

κεραλνζηάζην.  
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Ο αεξνκεηαθεξφκελνο ζφξπβνο ζην κεραλνζηάζην απφ ηνπο αεξηνζηξφβηινπο είλαη 

κηθξφηεξνο απφ απηφλ πνπ παξάγεηαη απφ έλαλ θηλεηήξα Diesel. Απηφ νθείιεηαη ζηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ζηξνβίισλ εληφο αθνπζηηθά κνλσκέλσλ πεξηβιεκάησλ ελψ ν ζφξπβνο ζε 

έλα θηλεηήξα Diesel κεηξάηαη ρσξίο θάπνηα αθνπζηηθή ή ζεξκηθή κφλσζε.  

Ο αεξνκεηαθεξφκελνο ζφξπβνο πςειήο ζπρλφηεηαο κεηξηάδεηαη εχθνια. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην θφζηνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ερνκφλσζεο είλαη 

ρακειφηεξν ζηνπο αεξηνζηξφβηινπο. 

 

5.5. Καηαλάισζε ιηπαληέιαησλ 

Σα ιηπαληηθά έιαηα ηνπ αεξηνζηξφβηινπ δελ εθηίζεληαη ζηε δηαδηθαζία θαχζεο κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη ρακειή θαηαλάισζε ιηπαληηθψλ θαη κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ 

πεξίπινθα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ιηπαληειαίνπ. 

Αλ θαη ε εηδηθή θαηαλάισζε ιηπαληειαίνπ ηνπ αεξηνζηξφβηινπ είλαη ζεκαληηθά 

κηθξφηεξε απφ απηή ηνπ θηλεηήξα Diesel ελ ηνχηνηο απαηηνχληαη πςεινχ θφζηνπο 

ζπλζεηηθά ιηπαληηθά γηα ηνλ πξψην ζε αληίζεζε κε ηνλ δεχηεξν. 

5.6. Δθπνκπέο θαπζαεξίσλ 

Οη αεξηνζηξφβηινη ππεξηεξνχλ ζεκαληηθά φζνλ αθνξά ζηηο εθπνκπέο SOx θαη NOx 

θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ θαπζίκνπ ην νπνίν ζπλήζσο είλαη MDO θαη φρη 

βαξέα θιάζκαηα πεηξειαίνπ. 

Οη αεξηνζηξφβηινη δελ εθιχνπλ καχξν θαπλφ θαηά ηα ελδηάκεζα θνξηία, έρνπλ 

ρακειέο εθπνκπέο ζσκαηηδίσλ θαη δελ ππάξρνπλ θαηάινηπα πεηξειαίνπ απφ βαξέα 

θαχζηκα. 
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5.7. ρεδίαζε πινίνπ 

Σν κηθξφ βάξνο θαη νη ζπκπαγείο δηαζηάζεηο ηνπ αεξνζηξνβίινπ θαη ησλ νεζεηηθψλ 

κεραλεκάησλ επηηξέπνπλ θάπνηεο ζρεδηαζηηθέο ειεπζεξίεο σο πξνο ηε ζέζε ηνπ 

κεραλνζηαζίνπ ζην πινίν. 

Σν κηθξφ βάξνο επηηξέπεη ηε κεηαθίλεζε ηνπ κεραλνζηαζίνπ απφ ην θάησ κέξνο ηνπ 

πινίνπ αλ θαη θάηη ηέηνην δελ είλαη πάληα επηζπκεηφ γηα ιφγνπο επζηάζεηαο. 

Σν κηθξφηεξν κεραλνζηάζην αθήλεη πεξηζζφηεξν εθκεηαιιεχζηκν ρψξν ζην πινίν 

γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. 

Σα ρακειά επίπεδα ζνξχβνπ θαη θξαδαζκψλ βειηηψλνπλ ηελ άλεζε ησλ επηβαηψλ 

θαη ηνπ πιεξψκαηνο επηηξέπνληαο ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλνζηαζίνπ πην θνληά ζηνπο 

ρψξνπο ελδηαίηεζεο. 

5.8. ρεδίαζε εγθαηάζηαζεο πξόσζεο 

Οη αεξηνζηξφβηινη έρνπλ ζεκαληηθέο εθπνκπέο κάδαο θαη ζεξκνθξαζίαο 

θαπζαεξίσλ, πξάγκα πνπ θαζηζηά ηελ αλάθηεζε ζεξκφηεηαο ηφζν ηερληθά φζν θαη 

νηθνλνκηθά εθαξκφζηκε. 

5.9. Δγθαηάζηαζε 

Ο αεξηνζηξφβηινο, ην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη ηα βνεζεηηθά κεραλήκαηα είλαη 

ζπζθεπαζκέλα ζε ηξνρνχο, έηνηκα πξνο εγθαηάζηαζε ζηε λαππεγηθή θιίλε, επηηαρχλνληαο 

ηε δηαδηθαζία λαππήγεζεο.  

Σν θηβψηην ηνπ αεξηνζηξφβηινπ κε ηα βνεζεηηθά ζπλαξκνινγνχληαη  θαη ειέγρνληαη 

ζην εξγνζηάζην απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, έηζη κεηψλεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ζην 

λαππεγείν αθνχ απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα ζπλαξκνιφγεζεο θαη θαζπζηεξήζεηο. 

Οη αεξηνζηξφβηινη είλαη αεξφςπθηνη έηζη δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ζπζηεκάησλ 

ςχμεο λεξνχ πςειήο θαη ρακειήο ζεξκνθξαζίαο. 
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6. ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ 

6.1. Δκπνξηθά πινία 

Μφιηο πξφζθαηα έγηλε πην δηαδεδνκέλε ε ρξήζε ησλ αεξηνζηξφβηισλ ζε εκπνξηθά 

πινία θαζψο νη ζπκπαγείο θαη ειαθξηέο κεραλέο ηθαλνπνίεζαλ κία ζπγθεθξηκέλε αλάγθε. 

Η αλάπηπμε ηεο αγνξάο ησλ ηαρχπινσλ ζθαθψλ, πνπ ζπλήζσο είλαη πινία πνπ 

κεηαθέξνπλ πάλσ απφ 50 επηβάηεο κε ηαρχηεηα πάλσ απφ 25 θφκβνπο, δεκηνχξγεζε έλαλ 

αλαπηπζζφκελν ηνκέα πινίσλ φγθνπ πνπ κεηαθέξνπλ θνξηίν ρακειήο ππθλφηεηαο, φπσο 

είλαη νη επηβάηεο θαη ηα απηνθίλεηα, ηα νπνία ρξεηάδνληαη ζπζηήκαηα πξφσζεο ζηηβαξά 

θαη κε κηθξφ βάξνο. Οκνίσο, ε αγνξά ησλ θξνπαδηεξφπινησλ φπνπ ελδηαθέξεη, θαηά θχξην 

ιφγν, ε απνδνηηθή ρξήζε ηνπ εζσηεξηθνχ φγθνπ ηνπ πινίνπ, αληηπξνζσπεχεη έλα φιν θαη 

πην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηε ρξήζε ησλ αεξηνζηξφβηισλ. 

6.1.1. Κποςαδιεπόπλοια 

Η ιεηηνπξγία ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κεηψλεη ηελ εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζε 

πην αληαγσληζηηθά επίπεδα. πλήζσο κε έλαλ αεξηνζηξφβηιν κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη 

απαηηήζεηο ηζρχνο νιφθιεξνπ ηνπ πινίνπ.  

Γηα ρψξν κεραλνζηαζίνπ επηηξέπεη ηελ αχμεζε κεηαθνξηθήο ηθαλφηεηαο επηβαηψλ 

κε ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο. Σα ρακειά επίπεδα θξαδαζκψλ θαη ζνξχβνπ απμάλνπλ ηελ άλεζε 

ησλ επηβαηψλ. 

Υσξίο νξαηφ θαπλφ ζηα θαπζαέξηα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ πιεχζε ζηα λεξά ηεο 

Αιάζθαο, ελψ νη ρακειέο εθπνκπέο NOx θαη SΟx επηηξέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ζε 

πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο. 

 



Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ ΣΗΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

 43 ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ 

1. C/S “MILLENNIUM”
1
: Καηαζθεπαζκέλν απφ ην λαππεγείν Chantier de l’ Atlantique 

ην θξνπαδηεξφπινην κε νιηθφ κήθνο 294 m θαη πιάηνο 32,2 m κεηαθέξεη 2,449 

επηβάηεο θαη έρεη  

 

ρ. 6-1: Cruise Ship ”MILLENNIUM”, LOA = 294m, B = 32,2m, 2xGELM 2500+ 

 

ρ. 6-2: Με ην θφθθηλν βέινο θαίλεηαη ε ζέζε ηνπ ελφο αεξηνζηξφβηινπ ζην θξνπαδηεξφπινην 

MILLENNIUM
2
. 

                                                 

1
 Αλαζχξζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα http://www.ship-technology.com/project/millennium/ ζηηο 

22/11/09 

2
 Πεγή: Chantiers de l'Atlantique 

http://www.ship-technology.com/project/millennium/


Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ ΣΗΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

 44 ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ 

Η πξνσζηήξηα εγθαηάζηαζε απνηειείηαη απφ δεχγνο λαπηηθψλ αεξηνζηξφβηισλ GE 

LM2500 θαη έλαλ αηκνζηξφβηιν νη νπνίνη ν θάζε έλαο θηλνχλ απφ κία ειεθηξνγελλήηξηα 

ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (AC). Σν ζχζηεκα ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ αεξηνζηξφβηισλ θαη 

αηκνζηξνβίισλ, ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειεθηξηθήο πξφσζεο (COGES) ηεο GE 

παξέρεη ηζρχ ζε δχν ειεθηξηθέο κνλάδεο ειηθνπεδαιίσλ πξφσζεο
1
. Καζψο θάζε 

ειηθνπεδάιην κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη νξηδφληηα θαηά 360
ν
 δελ είλαη απαξαίηεηε ε 

χπαξμε γηα γξακκέο πεδαιίνπ, πξπκλαίεο έιηθεο, έδξαλα κεραληζκνχ πεδαιίνπ θιπ. 

Ο αηκνζηξφβηινο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθηά ζεξκφηεηα απφ ηα θαπζαέξηα, θαη παξέρεη 

ελέξγεηα γηα δεζηφ λεξφ θαη άιιεο ειεθηξηθέο αλάγθεο φπσο παξαγσγή λεξνχ, 

αλαζέξκαλζε ηνπ θιηκαηηζκνχ, θνπδίλεο, θαζαξηζηήξηα θιπ. 

Η θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηεο εγθαηάζηαζεο COGES είλαη θαηά 7% κηθξφηεξε απφ 

κία αληίζηνηρε εγθαηάζηαζε κε κεζφζηξνθν θηλεηήξα Diesel ελψ νη εθπνκπέο νμεηδίσλ 

ηνπ Αδψηνπ (NOx) κεηψζεθαλ θαηά 80% θαη δηνμεηδίνπ ηνπ Θείνπ (SO2) θαηά 98%. 

 

                                                 

1
 Electrically driven podded propulsion units, Mermaids. Cegelic Kamewa  
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2. O/L “QUEEN MARY 2”
1
: Καηαζθεπαζκέλν απφ ην λαππεγείν Chantier de l’ 

Atlantique ην επηβαηεγφ πινίν κε νιηθφ κήθνο 345,03m θαη πιάηνο 40m(45m ζηε 

γέθπξα). 

 

ρ. 6-3: Ocean Liner “QUEEN MARY 2” Δηθφλα απφ ηηο δνθηκέο ζαιάζζεο 

 

Η πξνσζηήξηα εγθαηάζηαζε απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θηλεηήξεο Diesel, Wartsila, 

θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ δχν αεξηνζηξνβίινπο. Η ζπλνιηθή ηζρχο είλαη 118MW. Σν 

ζχζηεκα πξφσζεο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ειηθνπεδάιηα, δχν ζηαζεξά θαη δχν 

πεξηζηξεθφκελα θαηά 360
ν
 . 

                                                 

1
 Αλαζχξζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα http://www.ship-technology.com/project/queen_mary/ ζηηο 

22/11/09 

http://www.ship-technology.com/project/queen_mary/


Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΑΔΡΙΟΣΡΟΒΙΛΧΝ ΣΗΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

 46 ΡΙΑΚΗ ΣΤΛΙΑΝΗ 

 

ρ. 6-4: Σνπνζέηεζε ειηθνπεδαιίνπ κε έιηθα ζηαζεξνχ βήκαηνο
1
 κε πηεξχγηα πςειήο ινμφηεηαο  

(highly skew blades) γηα ρακειά επίπεδα ζνξχβνπ θαη θξαδαζκψλ 

 

6.1.2. Τασύπλοα επιβατεγά πλοία 

Σν κηθξφ βάξνο θαη κέγεζνο ησλ αεξηνζηξφβηισλ θαζψο θαη ε απιή δηάηαμε ησλ 

βνεζεηηθψλ κεραλεκάησλ, αθήλνπλ πεξηζζφηεξν ρψξν γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Η 

απνδηδφκελε πςειή ηζρχο ησλ αεξηνζηξφβηισλ θαζηζηά δπλαηή ηελ επίηεπμε ηεο 

απαηηνχκελεο πςειήο ηαρχηεηαο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο έλα ηαρχπινν ζθάθνο κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη δχν ζπκβαηηθά επηβαηεγά πινία. 

Η ηάζε ζηελ αγνξά ησλ ηαρχπινσλ ζθαθψλ είλαη γηα κεγαιχηεξα ζθάθε κε 

πεξηζζφηεξε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα θαη ηαρχηεηα ππεξεζίαο άλσ ησλ 40 θφκβσλ. Η 

αλάγθε απηή γηα κεγαιχηεξα δίγαζηξα (θαηακαξάλ) πινία απαηηεί ζπλνιηθή ηζρχ πάλσ 

απφ 50 MW, πνπ κνηξάδεηαη ζε δχν ζπζηήκαηα γηα ηηο δχν γάζηξεο ηνπ ζθάθνπο. Έλα 

                                                 

1
 Fixed – pitch propeller. 
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ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζε φγθν, βάξνο θαη θφζηνο κπνξεί λα ππάξμεη αλ ε ηζρχο απηή 

παξέρεηαη απφ έλα κφλν αεξηνζηξφβηιν ζε θάζε γάζηξα. 

 

Δ/Γ Ο/Γ ΚΑΣΑΜΑΡΑΝ: 

Γηα παξάδεηγκα, έλα ηαρχπινν ζθάθνο θαηαζθεπαζκέλν απφ ηελ Austal είλαη 

θαηακαξάλ θαη θέξεη δχν GE LM2500 αεξηνζηξφβηινπο, πξφζθαηα έθαλε ξεθφξ 

απφζηαζεο πνπ έρεη δηαλπζεί πνηέ απφ εκπνξηθφ επηβαηεγφ πινίν. Σαμίδεςε 1.060 λαπηηθά 

κίιηα κε κέζε ηαρχηεηα 44 θφκβνπο θαη κέγηζηε ηαρχηεηα 47 θφκβνπο. Σν ίδην πινίν 

ηαμηδεχεη κεηαμχ Γαλίαο θαη νπεδίαο απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2000, έρεη κήθνο 86 κέηξα 

θαη κπνξεί λα κεηαθέξεη 1.037 επηβάηεο θαη 186 απηνθίλεηα. 

Stena AB HSS semi-swath (Stena Explorer, Stena Voyager, Stena Discovery): 

Πξφθεηηαη γηα κία κνξθή δίγαζηξνπ ζθάθνπο κε κηθξή επηθάλεηα ηζάινπ. Κάζε πινίν 

έρεη δχν αεξηζηξνβίινπο LM 1600 θαη δχν LM2500 ζε δηάηαμε GOGAG. Έρνπλ 

κήθνο 126 κέηξα θαη πιάηνο 40 κέηξα, ε ηαρχηεηα ηνπο κπνξεί λα μεπεξάζεη ηνπ 40 

θφκβνπο θαη ε κεηαθνξηθή ηνπο ηθαλφηεηα είλαη 1500 επηβάηεο θαη 375 απηνθίλεηα ή 

50 θνξηεγά θαη 100 απηνθίλεηα 

 

ρ. 6-5: Πινίν κηθξήο επηθάλεηαο ηζάινπ (Semi swath) 
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Δ/Γ Ο/Γ MONOHULL “CORSAIRE 14000”: Σν ηαρχπινν απηφ έρεη κήθνο 140m 

θαη ηαρχηεηα ππεξεζίαο 42 kn. Υξεζηκνπνηεί δχν αεξηνζηξφβηινπο LM2500+ 

θαηαζθεπαζκέλνπο απφ ηελ MTU ζε κία δηάηαμε. Πξφθεηηαη γηα ην πξψην ηαρχπινν 

ην νπνίν έρεη σο θχξην κέζσ πξφσζεο αεξηνζηξνβίινπο πνπ δξνκνινγήζεθε ζηελ 

Διιάδα απφ ηελ Ναπηηιηαθή Δηαηξεία Λέζβνπ. 

 

ρ. 6-6: Σαρχπινν Δπηβαηεγφ – Ορεκαηαγσγφ κίαο γάζηξαο (monohull) ηχπνπ CORSAIRE 14000 

 

MDV 3000 MONOHULL: πξφθεηηαη γηα ηα κεγαιχηεξα ηαρχπινα ζθάθε ζηνλ θφζκν 

ζρεδηαζκέλα ζηα λαππεγεί FICANTIERI ηεο Ιηαιίαο. Χο θχξην κέζσ πξφσζεο θέξνπλ 

δχν αεξηνζηξφβηινπο LM2500 θαη ηέζζεξηο θηλεηήξεο diesel ζε δηάηαμε CODAG. Η 

ζπλνιηθή απνδηδφκελε ηζρχο ηνπ ζθάθνπο είλαη 70 MW θαη κπνξεί λα θηάζεη 

ηαρχηεηεο πάλσ απφ 40 θφκβνπο, ελψ ε κεηαθνξηθή ηνπ ηθαλφηεηα είλαη 1.800 

επηβάηεο θαη 460 νρήκαηα. 
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ρ. 6-7: Σαρχπινν Δπηβαηεγφ – Ορεκαηαγσγφ κίαο γάζηξαο (monohull) ηχπνπ MDV 3000 

 

6.1.3. Φοπτεγά πλοία 

Οη λαπηηθνί αεξηνζηξφβηινη, δελ ζπλαληψληαη ζε εκπνξηθά θνξηεγά πινία θαη ε 

πξννπηηθή ηεο αιιαγήο ζε κία ηφζν ζπληεξεηηθή βηνκεραλία ζπλαληά ζεκαληηθέο 

αληηδξάζεηο νη νπνίεο, θαηά κία έλλνηα, είλαη θαηαλνεηέο. Όηαλ απνζπλδεζνχλ απφ κε 

ξεαιηζηηθνχο πεξηνξηζκνχο (πρ ε έιιεηςε ζρέζεο κε ηε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα) ηα ηερληθά 

θαη νηθνλνκηθά επηρεηξήκαηα γηα ρξήζε αεξηνζηξφβηισλ ζηα πινία κεηαθνξάο θπζηθνχ 

αεξίνπ  κηινχλ απφ κφλα ηνπο. Με ηελ χπαξμε αεξηνζηξφβηισλ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ 

θηλνχλ ηα κεραλήκαηα πγξνπνίεζεο θαη αεξηνπνίεζεο θαηά ηελ άθημε ή ηελ αλαρψξεζε 

ηνπ πινίνπ ε πηνζέηεζε ησλ αεξηνζηξφβηισλ ζε κειινληηθά LNG είλαη ην επφκελν ινγηθφ 

βήκα. 
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ρ. 6-8: Πινίν κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) 

 

Σα πινία κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) είλαη κνλαδηθά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. 

Δίλαη ην κνλαδηθφ είδνο πινίνπ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα (θαη ην θάλεη) λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ην θνξηίν ηνπ σο πεγή θαπζίκνπ. Αθφκα πεξηζζφηεξν αθνχ ην θαχζηκν απηφ είλαη 

θηελφηεξν απφ ην πεηξέιαην, ελψ είλαη πνιχ πην θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ αθφκα θαη 

απφ ηα αέξηα πξντφληα δηχιηζεο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ιζηνξηθά, ππήξρε πάληα κία επσθειήο 

δηαθνξά ηηκήο γηα ηε βελδίλε θαη φιεο νη ζρεδηάζεηο δηπινχ θαπζίκνπ (είηε παιηλδξνκηθέο 

κεραλέο είηε ζηξφβηινη) θάλνπλ μεθάζαξε ρξήζε απηνχ ηνπ πιενλεθηήκαηνο θφζηνπο γηα 

ηελ πηνζέηεζε ηεο αιιαγήο, κε ηνλ πεξηβαιινληηθφ παξάγνληα θαη ηνλ παξάγνληα δσήο 

ηνπ θηλεηήξα σο επηζπκεηά θαη ηζρπξά πιενλεθηήκαηα. 

Ο ζηξφβηινο ηζρχνο θηλεί ηελ ειεθηξνγελλήηξηα ε νπνία παξέρεη ξεχκα ζηνλ θχξην 

πίλαθα κέζσ ηνπ νπνίνπ δηαλέκεηαη ζε φινπο ηνπο ειεθηξηθνχο θαηαλαισηέο. Η έιηθα 

θηλείηαη απφ ειεθηξνθηλεηήξα κε έιεγρν ηεο ζπρλφηεηαο. Σα θαπζαέξηα ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηε δεκηνπξγία αηκνχ νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κε αηκνζηξφβηιν ν νπνίνο επίζεο ηξνθνδνηεί ηνλ θχξην ειεθηξηθφ πίλαθα. 
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ρ. 6-9: Δλδεηθηηθή εγθαηάζηαζε αεξηνζηξφβηινπ ζε πινίν κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη ε πςειή ζεξκηθή απφδνζε, κεγαιχηεξε 

κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα έσο 13,8%, πιεφλαζκα ηζρχνο πξφσζεο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

ηθαλφηεηα ρξήζεο δηπινχ θαπζίκνπ, δελ απαηηείηαη θφζηνο επαλαζρεδίαζεο ηεο γάζηξαο, 

ή έιηθα ζηαζεξνχ βήκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ρσξίο κεησηήξα ζηξνθψλ  γηα 

αλαπφδεζε, ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο, απινπνηεκέλε δηάηαμε κεραλνζηαζίνπ, 

κηθξφηεξα ζπζηήκαηα παξαγσγήο αηκνχ θαη λεξνχ ςχμεο, κηθξφηεξνο ρξφλνο πξνκήζεηαο 

θαη ηνπνζέηεζεο ζηε λαππεγηθή θιίλε ιφγσ ειέγρνπ θαη ζπλαξκνιφγεζεο ζην 

εξγνζηάζην.  

Παξφια απηά φκσο ππάξρνπλ θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα φπσο νη απψιεηεο 

κεηαηξνπήο ελέξγεηαο ζην ειεθηξηθά θηλνχκελν ζχζηεκα, απαηηείηαη ζπκπηεζηήο αεξίνπ 

γηα ηελ παξνρή αεξίνπ θαπζίκνπ ζε πίεζε 30 bar ζηνλ αεξηνζηξφβηιν, ην ζχζηεκα είλαη 

πην πεξίπινθν θαη αθξηβφ απφ ην κεραληθφ, ην ιεηηνπξγηθφ πξνθίι ηεο εγθαηάζηαζεο 

ηζρχνο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε κεξηθνχο δηαθξηηνχο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο. 
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6.2. Άιιεο ρξήζεηο (Πνιεκηθά πινία) 

ηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα, νη αλάγθεο ηζρχνο αιιάδνπλ γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. 

Αληί γηα ζπλερφκελε αλάπηπμε κεγαιχηεξσλ πινίσλ κε κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο ηζρχνο 

δηαθαίλεηαη ε ηάζε γηα κηθξφηεξνπ κεγέζνπο πινία. Αληί γηα ηηο κεγάιεο θξεγάηεο, ηα 

αληηηνξπηιηθά θαη ηα θαηαδξνκηθά ησλ πξφζθαησλ ρξφλσλ απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα 

ζθάθε κεγέζνπο πεξηπνιηθψλ θαη θνξβέηαο κε κηθξφηεξν εθηφπηζκα αιιά παξφκνηεο 

ηθαλφηεηεο. Σν κηθξφηεξν κέγεζνο ζηα πινία δελ ζπλεπάγεηαη, απαξαίηεηα, θαη κηθξφηεξεο 

επηρεηξεζηαθέο δπλαηφηεηεο. Οη ηειεπηαίεο ζηα κηθξά πινία είλαη, θαηά θάπνην ηξφπν πην 

δχζθνιν λα επηηεπθηνχλ απφ φηη ζε κεγαιχηεξα πινία θαζψο ην σθέιηκν θνξηίν 

εμνπιηζκνχ είλαη εθηελέο. Δπηπιένλ νη απαηηήζεηο ηαρχηεηαο ησλ λεφηεπθησλ πινίσλ 

πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε απηή ηνπ ππάξρνληνο ζηφινπ. ε κεγαιχηεξα πινία έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί πνιιαπινί αεξηνζηξφβηινη γηα λα θηάζνπλ ηελ απαηηνχκελε ηαρχηεηα, ε 

νπνία είλαη ζπλήζσο 30 θφκβνη ή θαη κεγαιχηεξε. Σα κηθξά πινία κε εθηφπηζκα 1200 

ηφλνπο κπνξνχλ λα θηάζνπλ ηελ ηαρχηεηα απηή κε κνλφ αεξηνζηξφβηιν ζε δηάηαμε 

CODOG. Γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ επηηπγράλνληαο παξάιιεια θαη ηελ 

απαηηνχκελε ηαρχηεηα, ζε απηά ηα πινία είλαη επηζπκεηφ ζχζηεκα CODOG απινχ 

αεξηνζηξφβηινπ ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ βάξνπο, ρψξνπ θαη θφζηνπο. 

ηε λαππήγεζε πνιεκηθψλ πινίσλ επαλέξρεηαη ην ζχζηεκα CODAG. Ο 

ζπλδπαζκφο απηφο επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία θηλεηήξα Diesel θαη 

αεξηνζηξφβηινπ. Δπνκέλσο, ε ζπλνιηθή ηζρχο είλαη ην άζξνηζκα ηεο ηζρχνο ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ κεραλψλ. 
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7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Η εθαξκνγή ησλ λαπηηθψλ αεξηνζηξφβηισλ έρεη εμειηρζεί ζεκαληηθά απφ ην 1970 ζε 

έλα επξχ πεδίν εκπνξηθψλ θαη άιισλ λαπηηθψλ εθαξκνγψλ. Η εμέιημε απηή πξνθχπηεη 

απφ ηηο βειηηψζεηο ησλ ηερληθψλ δπλαηνηήησλ ησλ αεξηνζηξφβηισλ θαζψο επίζεο θαη απφ 

ηελ επθπή ρξήζε ζπλδπαζκέλσλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία βειηηζηνπνηνχλ ηελ απφδνζε. 

Απζηεξνί πεξηβαιινληηθνί πεξηνξηζκνί ζηα πινία έρνπλ εληζρχζεη ηε ρξήζε ησλ 

αεξηνζηξφβηισλ παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζπληήξεζεο. πκβφιαηα 

πιήξνπο ππνζηήξημεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο απνκαθξπζκέλεο δηάγλσζεο, 

επηηξέπνπλ ζηνπο operators λα απνιακβάλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίαο ρσξίο λα απαηηείηαη επέλδπζε ζε ππνδνκή ππνζηήξημεο. 

Η εθαξκνγή ησλ λαπηηθψλ αεξηνζηξφβηισλ ζα επεθηαζεί θαη ζε άιινπο ηχπνπο 

πινίσλ θαζψο θαίλνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ζε ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έθαλαλ ηνπο αεξηνζηξφβηινπο ειθπζηηθνχο ζε λαπηηθέο εθαξκνγέο, ην 

ρακειφ βάξνο θαη ν κηθξφο φγθνο, ε πςειή αμηνπηζηία, ην ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο, 

θαη νη ρακειέο εθπνκπέο, εθαξκφδνληαη ζε πεξηζζφηεξεο εκπνξηθέο θαηεγνξίεο.  
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