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Περίληψη
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση μιας πιθανής αναβάθμισης ενός συστήματος
επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος σε ένα φορτηγό πλοίο τύπου “Handy” μεταφοράς χύδην
φορτίου, όπως ορίζεται από τη “Σύμβαση Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος” . Με στόχο την
επίτευξη ξεκάθαρων συγκρίσεων για την επιλογή ενός εκ των συστημάτων, η διατριβή αυτή
συνιστά την καταλληλότερη προσέγγιση επί του συγκεκριμένου θέματος δεδομένου ότι η
μελέτη αυτή αναφέρεται σε ένα μόνο σκάφος. Έχοντας ως απώτερο σκοπό την επιλογή του
κατάλληλου συστήματος, οι λειτουργικοί και τεχνικοί παράγοντες του σκάφους έχουν
αναλυθεί επαρκώς εντός του περιεχομένου της εργασίας. Η ανάλυση συνδυάζει
πληροφορίες που αντλήθηκαν τόσο από δευτερογενείς όσο και από πρωτογενείς πηγές
δεδομένων οι οποίες συλλέχτηκαν μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων και πραγματικών
δεδομένων σε συνεργασία με ναυτιλιακή εταιρεία η όποια δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίηση
του ονόματος αυτής και του ονόματος του πλοίου και θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της,
προκειμένου να διεξαχθεί μια έρευνα με πραγματικά δεδομένα και ακριβή αποτελέσματα.
Ύστερα από αυτό το στάδιο, επιλέχτηκε ένα Σύστημα Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος
το οποίο συνδυάζει ένα σύστημα διήθησης με τεχνολογία υπεριώδους ακτινοβολίας. Από
οικονομική σκοπιά, ήταν περιττό να διεξαχθεί έρευνα για το κόστος κύκλου ζωής του
συστήματος μέσω του κύκλου ζωής του σκάφους κάνοντας χρήση της εσωτερικής βάσης
δεδομένων. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως το υψηλότερο λειτουργικό κόστος ήταν αυτό
που συνδέεται με την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία της μονάδας
υπεριώδους ακτινοβολίας, σε αντίθεση με την αντικατάσταση των αναγκαίων μερών της
μονάδας που ήταν χαμηλής αναγκαιότητας. Επιπροσθέτως, αυτό το σύστημα είναι φιλικό
προς το περιβάλλον, επειδή δεν χρησιμοποιεί τοξικά χημικά και επιπλέον δεν έχει αρνητική
επίδραση σε άλλα συστήματα της δομής του πλοίου. Ένα ακόμα πλεονέκτημα του
προαναφερθέντος συστήματος ήταν η ικανότητα του να αδειάσει το θαλάσσιο έρμα σε
οποιαδήποτε στιγμή, γεγονός που έχει βαρύνουσα σημασία ιδιαίτερα σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης. Από το αρχικό στάδιο της έρευνας προτάθηκε εκ μέρους της
συνεργαζόμενης ναυτιλιακής εταιρείας η ενεργή έρευνα και σχεδιασμός, βάσει των οποίων
η ανάλυση του κόστους κύκλου ζωής αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη σύγκριση
διαφορετικών τεχνολογιών. Επιπλέον, αναφορικά με το επιλεχθέν σύστημα, η κατανάλωση
καύσιμου για τη λειτουργία της μονάδας υπεριώδους ακτινοβολίας η οποία χαρακτηρίζεται
από υψηλότερα επίπεδα κόστους, πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος περισσότερο και από την
αντικατάσταση άλλων μερών του συστήματος. Τέλος, εξήχθη το συμπέρασμα ότι οι
εφοπλιστές είναι απρόθυμοι να εγκαταστήσουν τέτοια συστήματα και δεν εκφράστηκε καμία
πρόθεση να συμμορφωθούν με τη «Σύμβαση Διαχείρισης θαλάσσιου Έρματος» πριν από
την εφαρμογή της.
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Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή
1.1 Πλαίσιο Εισαγωγής
Θαλάσσιο έρμα στα πλαίσια περιβαλλοντικής έρευνας ορίζεται ο μηχανισμός μέσω του
οποίου επιβλαβείς υδρόβιοι μηχανισμοί και παθογόνοι μικροοργανισμοί μεταφέρονται από
ένα μέρος του κόσμου σε ένα άλλο. Κατά το πέρασμα του χρόνου η κατανομή τέτοιων
οργανισμών έχει εξαπλωθεί και έχει ως άμεση συνέπεια πολλές παραθαλάσσιες περιοχές
και λιμάνια να έχουν μολυνθεί από τους οργανισμούς αυτούς. Στην εποχή μας, έχουν
ενταθεί οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί αναφορικά με τον αντίκτυπο τους στο
περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία καθώς και τις προεκτάσεις τους στο παγκοσμιοποιημένο
οικονομικό περιβάλλον.
Ως απάντηση στα προαναφερθέντα ζητήματα ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας υιοθέτησε
τη Σύμβαση Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος το Φεβρουάριο του 2014. Σκοπός της είναι ο
έλεγχος, η αποφυγή και ο περιορισμός της καταστροφικής επέκτασης που προκαλούν τα
θαλάσσια έρματα, μέσω ενός συνόλου κανονισμών. Όσον αναφορά τις ναυτιλιακές
εταιρείες που θα έχουν υποχρέωση να συμμορφωθούν και να τηρήσουν τη Σύμβαση, είναι
αναγκαστικός ο εφοδιασμός τους με Συστήματα Διαχείρισης θαλάσσιου Έρματος για την
ορθή λειτουργία των πλοίων τους. Εντούτοις, η διένεξη μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού
Ναυτιλίας και της Ακτοφυλακής των Η.Π.Α, σχετικά με την αναγκαία έγκριση των
συστημάτων αυτών είναι ενδεικτική ενός αέναου αβέβαιου περιβάλλοντος λειτουργίας.
Επιπροσθέτως των παραπάνω, ο κλάδος της Ναυτιλίας αποτελείται από έναν μεγάλο
αριθμό προμηθευτών που παρέχουν διαφορετικές τεχνολογίες και συνεπώς μια πιθανή
ορθή ή μη επιλογή μια εκ των τεχνολογιών αυτών συνιστά ένα θέμα υπό συζήτηση.
1.2 Μεθοδολογία
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο η επιλογή
ενός συγκεκριμένου συστήματος δύναται να εκτελεστεί έχοντας ως δεδομένα
συγκεκριμένες πληροφορίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός πλοίου τύπου Handy,
του φορτηγού πλοίου, υπολογίζοντας το συνολικό κόστος ενός συγκεκριμένου συστήματος
επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος μέσω του κύκλου ζωής του πλοίου. Το πλοίο έχει
χωρητικότητα 28.352 τόνους νεκρού βάρους και χρησιμοποιείται για εμπορικές μεταφορές
κυρίως στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί την
ορθότερη προσέγγιση επί του θέματος, δεδομένου ότι επικεντρώνεται ερευνητικά σε ένα
πλοίο αποκλειστικά. Επιπλέον, βασίζεται στο σχεδιασμό μιας μικτού τύπου μεθόδου και
χρησιμοποιεί τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, τα πρωτογενή
δεδομένα συλλέχτηκαν μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων και μέσω συλλογής
πληροφοριών από εσωτερικές πηγές δεδομένων σε συνεργασία με τη συγκεκριμένη
Ναυτιλιακή εταιρεία. Απώτερος σκοπός είναι να συνδυαστούν με τα δευτερογενή δεδομένα
και να σχηματίσουν μια περιπτωσιολογική μελέτη που να συνεισφέρουν στη διεξαγωγή
ενός αποτελέσματος το οποίο να ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα. Εστιάζοντας σε
συγκεκριμένο τύπο πλοίου και σε ένα ειδικό σύστημα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος, θα
πραγματοποιηθεί μια εκτενής και ακριβής εκτίμηση της επιλογής, αξιολόγησης και
υπολογισμού κόστους ενός συστήματος.
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1.3 Ερευνητικός Σκοπός
Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση μιας πιθανής εγκατάστασης
του συστήματος επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος σε ένα φορτηγό πλοίο τύπου Handy,
υπολογίζοντας το συνολικό κόστος του συστήματος που θα απαιτείται κατά τη διάρκεια του
κύκλου ζωής του πλοίου.
1.4 Ερευνητικοί Στόχοι
•
•
•

•

Διερεύνηση του κανονιστικού πλαισίου των συστημάτων διαχείρισης θαλάσσιου
έρματος.
Εξέταση διαφορετικών τεχνολογιών επεξεργασίας οι οποίες είναι διαθέσιμες στην
αγορά.
Εφαρμογή σε ένα φορτηγό πλοίο τύπου “Handy” και σύγκριση διαφορετικών
τεχνολογιών συστημάτων επεξεργασίας λαμβάνοντας υπόψη τα λειτουργικά τους
πρότυπα και τις τεχνολογικές τους προδιαγραφές.
Επικέντρωση σε μια πιθανή αναβάθμιση ενός συγκεκριμένου συστήματος
επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος το οποίο δύναται να εγκατασταθεί σε ένα
φορτηγό πλοίο τύπου “Handy”, υπολογίζοντας έτσι το συνολικό κόστος του κύκλου
ζωής του πλοίου.

1.5 Ερευνητικό Πλαίσιο
Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει συνοπτικά το σκοπό και τους στόχους της έρευνας . Το
υπόβαθρο της μελέτης απεικονίζει τη σημασία των συνεπειών του θαλάσσιου έρματος και
την εφαρμογή της Σύμβασης Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος βάση της οποίας οι
Ναυτιλιακές εταιρείες οφείλουν να εγκαταστήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό διαχείρισης
θαλάσσιου έρματος στα πλοία τους. Εντούτοις, είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα πλήθος
διαφορετικών συστημάτων επεξεργασίας και τεχνολογιών που είναι διαθέσιμες στην αγορά
και η επιλογή κάποιων από αυτών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις επιχειρησιακές και
χρηματοοικονομικές προοπτικές των εφοπλιστών.
Το Κεφάλαιο 2 περιγράφει περιληπτικά τη λειτουργική σημασία του θαλάσσιου έρματος
σε εμπορικά πλοία, καθώς και το ιστορικό του υπόβαθρο. Επιπλέον, αναφέρεται στις
επιβλαβείς επιπτώσεις του στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και στις άμεσες και
έμμεσες οικονομικές προεκτάσεις του θέματος. Στη συνέχεια το κανονιστικό υπόβαθρό και
η σταδιακή ανάπτυξη του συστήματος θαλάσσιου έρματος αποτυπώνονται στην ερμηνεία
των βασικών κανόνων της Σύμβασης Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος, και της
Ακτοφυλακής των Η.Π.Α σχετικά με τις κύριες αρμοδιότητες των ναυτιλιακών εταιρειών
καθώς και το είδος έγκρισης των συστημάτων διαχείρισης θαλάσσιου έρματος.
Τέλος, διαφορετικές τεχνολογίες επεξεργασίας περιγράφονται μέσω της ανάλυσης και
επεξήγησης των εφαρμογών τους και μέσω της περιγραφής των πλεονεκτημάτων και
μειονεκτημάτων της απόδοσης τους.
Το Κεφάλαιο 3 αποσαφηνίζει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για να απεικονίσει με
ένα συγκεκριμένο τρόπο τα βήματα που εφαρμόστηκαν κατά τη διαδικασία υλοποίησης
της έρευνας. Συγκεκριμένα, σε αυτό το κεφάλαιο επεξηγούνται οι μέθοδοι που
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χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων, δειγματοληψίας, η παρουσίαση των
συνεντεύξεων και η προπαρασκευαστική έρευνα.
Το Κεφάλαιο 4 περιλαμβάνει την ανάλυσης της έρευνας. Όπως έχει αναφερθεί
παραπάνω, βασίζεται σε περιπτωσιολογική μελέτη όπου τα πρωτογενή και δευτερογενή
δεδομένα συνδυάζονται για να επιφέρουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Ως περιπτωσιολογική
μελέτη, τα πρωτογενή δεδομένα αποτελούνται από συνεντεύξεις ημι-δομημένου τύπου και
προέρχονται από την εσωτερική βάση δεδομένων της συγκεκριμένης Ναυτιλιακής
εταιρείας η συνεισφορά της οποίας στην υλοποίησης της περιπτωσιολογικής μελέτης ήταν
καθοριστικής σημασίας.
Το Κεφάλαιο 5 απεικονίζει λεπτομερώς τα τελικά αποτελέσματα της ανάλυσης. Σύμφωνα
με την ανάλυση του “Κόστους Κύκλου Ζωής”, επεξηγούνται πλήρως οι κύριοι παράγοντες
επιλογής καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστημάτων επεξεργασίας.
Το Κεφάλαιο 6 περιλαμβάνει μια συζήτηση που έχει μετατραπεί σε ένα ευρύ πλαίσιο
ανταλλαγής απόψεων. Πρώτον, τονίζεται το επίμαχο σημείο της διένεξης μεταξύ των
νομοθετών και των εφοπλιστών αναφορικά με το νομικό πλαίσιο που αφορά το
περιβάλλον. Δεύτερον, η αποσαφήνιση των παραπάνω επιφέρει μια επιπλέον συζήτηση
επί των αποτελεσμάτων της έρευνας. Στη συνέχεια, παρέχονται συστάσεις και προτάσεις
στους εφοπλιστές προκειμένου να είναι πλήρως ενημερωμένοι επί του θέματος αυτού.
Τέλος, ήταν αναγκαία η υπόδειξη των περιορισμών των αποτελεσμάτων, καθώς είναι
σημαντικό αυτή η εργασία να είναι ακριβής. Οι περιορισμοί της ήταν οι μοναδικοί
προβληματικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον αναγνώστη.
Το Κεφάλαιο 7 είναι ο τελικός επίλογος της έρευνας στην οποία ο σκοπός και οι στόχοι
της επεξηγούνται σε συνδυασμό με τα βασικά αποτελέσματα.
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Κεφάλαιο 2 - Το πρόβλημα, το κανονιστικό πλαίσιο και οι τεχνολογίες
επεξεργασίας
2.1 Πλαίσιο Εισαγωγής
Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο, επεξηγείται το παγκόσμιο
σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκαλείται από το θαλάσσιο έρμα. Στο
δεύτερο, σχετικά με το πρόβλημα και την πρόθεση που υπάρχει να περιοριστεί,
περιγράφονται η επικείμενη Σύμβαση Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος που υιοθετήθηκε
από το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας και οι κανονισμοί της Ακτοφυλακής των Η.Π.Α. Τέλος,
σύμφωνα με αυτούς τους κανονισμούς, τα πλοία θα οφείλουν να είναι εξοπλισμένα με
συστήματα επεξεργασίας, ορισμένα από τα οποία περιγράφονται αναλυτικά, έτσι ώστε να
γίνει η αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους. Αυτό το κεφάλαιο
αποτελεί την κύρια θεωρητική προσέγγιση του θέματος της διατριβής, στο οποίο
περιγράφονται και τα επόμενα βήματα. Η προσέγγιση αυτή υιοθετήθηκε για τη μετάβαση
από γενικές υποθέσεις και γεγονότα σε περισσότερο ακριβείς πληροφορίες ή από το
περιβαλλοντικό πρόβλημα του θαλάσσιου έρματος στη λύση του, δηλαδή στην
εγκατάσταση των συστημάτων επεξεργασίας. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, αυτή η
εργασία βασίζεται στην επιλογή ενός συστήματος σε ένα φορτηγό πλοίο τύπου “Handy”
και μετέπειτα στην αξιολόγηση του. Το εύρος πληροφοριών που συναντάται σε αυτό το
κεφάλαιο χρησιμοποιείται για την ανάλυση της case study αναφορικά με τους
κανονισμούς, τα μέτρα και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων επεξεργασίας.
2.2 Η σημασία του Θαλάσσιου Έρματος
Πρώτο και κυριότερο, η λειτουργία του θαλάσσιου έρματος αποσκοπεί στην εξισορρόπηση
του βάρους του πλοίου η οποία αλλάζει όταν το τελευταίο φορτώνει ή ξεφορτώνει
εμπορεύματα. Αυτό είναι παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο στην ευστάθεια του
πλοίου (IMO, 2016a). Συγκεκριμένα, ο Drake L. (2015) δήλωσε ότι προκειμένου ένα πλοίο
να είναι πλεύσιμο, η προϋπόθεση της προσθήκης επιπλέον βάρους πρέπει να
ολοκληρωθεί μόνο όταν το πλοίο δεν είναι πλήρως φορτωμένο. Σύμφωνα με τον
συγγραφέα, σκοπός είναι η εξουδετέρωση της πλευστότητας η οποία μπορεί να έχει
δυσμενείς επιδράσεις όπως έλλειψη βυθίσματος προπέλας, ανεπαρκής εγκάρσια και
διαμήκης κλίση και άλλες πιέσεις και τάσεις στο κύτος του πλοίου.
Το θαλάσσιο έρμα δημιουργεί επιπρόσθετο βάρος για τους προαναφερθέντες λόγους.
Αρχικά, χρησιμοποιήθηκαν στερεά υλικά όπως λίθοι, σίδηρος, βότσαλα ακόμα και άμμος.
Κατά τη διάρκεια του 19ου Αιώνα όταν και ο σίδηρος χρησιμοποιούνταν κυρίως για την
κατασκευή πλοίων, το ξύλο ως υλικό κατασκευής πλοίων δεν αποτελούσε πλέον την κύρια
επιλογή προτίμησης, αντιθέτως το νερό έγινε η νέα επιλογή. Αυτό ήταν μια πιο προσιτή και
ευέλικτη λύση με καλύτερα αποτελέσματα, και συνδέθηκε με όλες τις σημαντικές και
περίφημες μεθόδους που υιοθετήθηκαν για αυτό το σκοπό (David M., 2007).
Είναι σημαντική η αναφορά της περιεκτικότητας του θαλάσσιου έρματος με έναν μεγάλο
αριθμό θαλάσσιων ειδών, το μέγεθος των οποίων τους επιτρέπει να μεταφέρονται
διαμέσου των αντλιών στις δεξαμενές των πλοίων. Για παράδειγμα, ένα πλήθος
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οργανισμών και μικροοργανισμών όπως τα μικρόβια, τα βακτήρια, τα μικρά ασπόνδυλα, οι
κύστες, τα αυγά και προνύμφες διαφόρων ειδών που μολύνουν τον υδρόβιο ορίζοντα του
περιβάλλοντος μεταφέρονται στα έρματα δεξαμενών μέσω των αντίστοιχων λειτουργιών
τους. (ΙΜΟ, 2016b).
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών έχει αυξηθεί
κατακόρυφα, και η εισβολή των οργανισμών που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη
παράγραφο ακολούθησε αντίστοιχη αυξητική πορεία. Ένας υπολογισμός που έγινε το
2013 έδειξε ότι η παγκόσμια μεταφορική θαλάσσια χωρητικότητα είχε υπολογιστεί σε 9,35
δισεκατομμύρια τόνους φορτίου και το συνολικό εκφορτωμένο θαλάσσιο έρμα είχε
υπολογιστεί κατά προσέγγιση σε 3,1 δισεκατομμύρια τόνους ( Werschkun B. et al., 2014).
Όπως δείχνει το παρακάτω γράφημα, το μολυσμένο θαλάσσιο έρμα υπεισέρχεται στο
εσωτερικό των πλοίων από τα λιμάνια όπου και μεταφέρονται σε άλλες περιοχές. Ως
αποτέλεσμα των παραπάνω, πολλές περιοχές του κόσμου έχουν μολυνθεί, ειδικότερα
παραθαλάσσιες περιοχές και πολυσύχναστα λιμάνια.

Σχήμα 1: Ανταλλαγή ερμάτων μεταξύ λιμανιών (Πηγή: Satir, 2010)
Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας IMO (2013), μια νέα εισβολή ενός βιολογικού
μικροοργανισμού μέσω πλοίου γίνεται στο χρονικό διάστημα των εννέα εβδομάδων. Αυτό
το συμβάν προκαλεί απώλειες όχι μόνο σε διάφορα είδη ζώων, αλλά ακόμα και στην
ανθρώπινη υγεία καθώς και στο περιβάλλον. Σταδιακά πολλά οικοσυστήματα
δυσλειτουργούν, είδη ζώων κινδυνεύουν με εξαφάνιση, πιθανόν να εμφανιστούν στην
τροφική αλυσίδα μη αναστρέψιμες αλλαγές και ενδεχομένως να εξαπλωθούν διάφοροι ιοί
(IMO, 2011). Ένας υπολογισμός δείχνει ότι 10 δισεκατομμύρια τόνοι θαλάσσιου έρματος
μεταφέρονται ανά τον κόσμο μέσω εμπορικών πλοίων κάθε χρόνο, και 7.000 είδη
μολυσμένων οργανισμών και μικροοργανισμών μετακινούνται σε ημερήσια βάση μέσω
των παραπάνω (WWF, 2009). Επιπροσθέτως, έχουν καταγραφεί στα Ευρωπαϊκά ύδατα
πάνω από 1000 επιδρομικά είδη (Ojaveer H., 2014).
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Ως άμεση συνέπεια, όλες οι προαναφερθείσες υδρόβιες εισβολές ασκούν αρνητική
επίδραση σε διαφόρους οικονομικούς τομείς. Συγκεκριμένα, ο τομέας της ναυτιλίας πάσχει
από μειωμένο τζίρο, η υδατοκαλλιέργεια έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ έχουν επηρεαστεί
αρνητικά οι παράκτιες υποδομές και ο τουρισμός. Οι παραπάνω παράγοντες οδήγησαν
τον κλάδο της ναυτιλίας να εμφανίσει απώλειες 100 δισεκατομμυρίων ανά έτος. Το κόστος
των μη γηγενών ειδών προσεγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ανά έτος (Pimentel D., Zuniga R.
and Morrison D., 2005). Επιπλέον, απαιτείται η λήψη προληπτικών μέτρων, ελέγχου,
συμμόρφωσης παρακολούθησης,
εφαρμογής και
εγκατάστασης συστημάτων
επεξεργασίας θαλασσίου έρματος, που όμως επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος σε
σημαντικό βαθμό (IUCN, 2010).
Η χρήση του θαλάσσιου έρματος επιφέρει ζημιογόνες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
λόγω της κατανομής των ανθρώπινων παθογόνων όπως των φυκιών που
απελευθερώνουν τοξικές ουσίες ή των παθογόνων βακτηρίων (Baldwin R., 1992), και
αυξάνει επιδερμικές ασθένειες που μεταδίδονται μέσω των υδάτων (Ferguson G., 1932).
Για παράδειγμα, ο οργανισμός Vibrio cholerae ο οποίος προκάλεσε το 1991 επιδημία
χολέρας στη Λατινική Αμερική, μεταφέρθηκε στις Η.Π.Α από τις κινήσεις του θαλάσσιου
έρματος. (Tajahashi et al., 2008) .
2.3 Νομοθετικό Πλαίσιο
Το θέμα της διαχείρισης θαλάσσιου έρματος επέστρεψε στο προσκήνιο στη δεκαετία του
1930, όταν και ο κλάδος της παγκόσμιας Ναυτιλίας αναπτυσσόταν γρήγορα με πλοία
τελευταίας τεχνολογίας για τα δεδομένα της εποχής. Ορισμένες χώρες επηρεάστηκαν
περισσότερο από άλλες όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία, προωθώντας ένα νομοθετικό
πλαίσιο για τη διαχείριση θαλάσσιου έρματος (Albert R., Lishman J. and Saxena J.,2013).
Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, εντούτοις, πως αυτό το πρόβλημα έχει διεθνείς διαστάσεις
και δεν μπορεί να επιλυθεί χωρίς παγκόσμιες πρωτοβουλίες. Αυτός είναι και ο λόγος που
έχουν υιοθετηθεί διάφοροι κανονισμοί όχι μόνο σε διεθνές αλλά και σε τοπικό επίπεδο
(Werchkun B. et al., 2014).
Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας είναι υπεύθυνος για να τεθούν τέτοια ζητήματα επί
τάπητος, και η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) είναι το αρμόδιο
όργανο για την εξεύρεση λύσεων και υιοθέτηση νομικά δεσμευτικών προτύπων. Μέσω της
λύσης που έλαβε χώρα το 1991, δόθηκαν απαντήσεις οι οποίες εμπεριείχαν τις σχετικές
πρακτικές διαχείρισης θαλάσσιου έρματος, και επέβαλαν την υποχρέωση ότι η ανταλλαγή
θαλάσσιου ερμάτος πρέπει να πραγματοποιείται στο μέσο των ωκεανών (Gollasch et al.,
2007). Ύστερα από προσεκτικές μελέτες, η θέση του Σώματος προοδευτικά άρχισε να
διάκειται περισσότερο θετικά στην ίδρυση της ανταλλαγής θαλάσσιων ερμάτων. Στις 13
Φεβρουαρίου 2004, πραγματοποιήθηκε Διπλωματικό Συνέδριο υπό την αιγίδα του
Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας. Αποδείχτηκε βασικός άξονας υιοθέτησης της Διεθνούς
Σύμβασης για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Θαλάσσιου Έρματος των Πλοίων και των
Υπολειμμάτων ή της Σύμβασης Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος (IMO, 2004). Η επόμενη
ενότητα εξηγεί αναλυτικά τη Σύμβαση η όποια ψηφίστηκε στις 08 Σεπτεμβρίου 2016 με
χρόνο εφαρμογής ένα έτος μετά δηλαδή στις 08 Σεπτεμβρίου 2017.
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2.3.1. Σύμβαση Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος
Η Σύμβαση Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος αποτελεί ένα θεμελιώδες βήμα στη
νομοθετική κατοχύρωση θεμάτων που αφορούν το θαλάσσιο έρμα, καθώς παρέχει όλα τα
απαραίτητα εργαλεία διαχείρισης για την υλοποίηση του. Η Σύμβαση αποτελείται από 22
Άρθρα με πέντε ενότητες κανονισμών και ένα Παράρτημα που περιλαμβάνει δεκαπέντε
κατευθυντήριες γραμμές (Για περαιτέρω δείτε στο Παράρτημα Β) (IMO, 2014). Όλα τα
παραπάνω, αποσκοπούν στο σχηματισμό ενός πλαισίου εντός του οποίου οι ναυτιλιακές
εταιρείες, τα λιμάνια και άλλα ενεχόμενα μέρη θα πρέπει να συμμορφωθούν υποχρεωτικά
με τους σχετικούς κανονισμούς, με τα περιβαλλοντικά προτύπα και με τις σχετικές
προδιαγραφές (Vloemanos M., Poszing D. and Smith J.,2012). Η Σύμβαση Διαχείρισης
Θαλάσσιου Έρματος θα τεθεί σε εφαρμογή με την πάροδο 12 μηνών από την επικύρωση
της από 30 πολιτείες-μέλη. Είναι αναγκαίο για την έγκυρη επικύρωση του αυτός ο αριθμός
να αποτελεί το 35% της παγκόσμιας χωρητικότητας της εμπορικής ναυτιλίας σε τόνους.
(IMO,2016b).
Είναι εμφανές πως όλα τα προαναφερθέντα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να αναλάβουν
ευθύνες και υποχρεώσεις τις οποίες θα κληθούν να τηρήσουν μειώνοντας ή ακόμα και
εξαλείφοντας τη μεταφορά επιβλαβών υδρόβιων οργανισμών και παθογόνων μέσω της
τήρησης της Σύμβασης Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος (IMO, 2009; Miller T., 2015).
Η Σύμβαση αυτή έχει θέσει πρότυπα που θεσπίστηκαν από τον Κανονισμό D-1 και D-2
ως διαδοχικό βήμα για την εφαρμογή της. Τα πλοία πρέπει να φέρουν εις πέρας τους
παρακάτω κανονισμούς D-1 και D-2, συγκεκριμένα στα διεθνή ύδατα και στις περιοχές των
λιμένων.
1. Κανονισμός D-1: Το Πρότυπο Ανταλλαγής Θαλάσσιου Έρματος (BWES) αξιώνει
τα πλοία να ανταλλάσουν ως ελάχιστο όριο το 95% του όγκου θαλάσσιου έρματος;
2. Κανονισμός D-2: Το Πρότυπο Απόδοσης Θαλάσσιου Έρματος (BWPS) αξιώνει η
εκφόρτωση του θαλάσσιου έρματος να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα όρια
συγκέντρωσης οργανισμών.
Πίνακας 1 : Το Πρότυπο Απόδοσης Θαλάσσιου Έρματος για μέγιστα όρια βιώσιμων
οργανισμών ανά ορισμένο όγκο εκφορτωμένου θαλάσσιου έρματος (Πηγή:
Werschkun et al., 2014).
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Επιπροσθέτως, το πλοίο πρέπει να προβεί σε ανταλλαγή θαλάσσιου έρματος σε
απόσταση 200 ναυτικών μιλίων από την πιο κοντινή ακτή, ή 50 ναυτικά μίλια εάν αυτό
είναι ανέφικτο και το βάθος της θάλασσας είναι τουλάχιστον 200 μέτρα (ABS, 2010). Η
τοποθεσία, ο όγκος και το βάθος της ανταλλαγής θαλάσσιου έρματος πρέπει να
καταγραφούν στο Βιβλίο Καταγραφής Θαλάσσιου Έρματος (BWRB). Είναι αυτονόητο ότι η
εφαρμογή των προδιαγραφών της Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος (BWM) είναι
υποχρεωτικό να εφαρμοστεί από όλα τα πλοία, όπως περιγράφεται περιληπτικά στον
παρακάτω πίνακα (Lloyds's Register, 2016).
Πίνακας 2: Περίληψη της Σύμβασης B-3 Πρόγραμμα Συμμόρφωσης (Πηγή: MCA,
2008)

Το πρόγραμμα συμμόρφωσης εμπεριέχεται στον κανονισμό B-3 της Σύμβασης μέσω των
κανονισμών D1 και D2.
Σχέδιο Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος
Σύμφωνα με τον Κανονισμό D-1 οι ναυτιλιακές εταιρείες οφείλουν να τηρούν το Σχέδιο
Θαλάσσιου Έρματος (BWP) ή το Εγχειρίδιο το οποίο βασίζεται στο MEPC. 127 (53). Οι
κατευθυντήριες γραμμές για τη Διαχείριση Θαλάσσιου Έρματος (BWM) και η ανάπτυξη
των σχεδίων Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος G4), που είναι μέρος του Σχεδίου
Θαλάσσιου Έρματος (BWP), σχηματίζουν ένα σημαντικό εργαλείο για τη συμμόρφωση με
τις προϋποθέσεις της Σύμβασης. Αυτό το Σχέδιο αποτελείται από μια συγκεκριμένη οδηγία
καθοδήγησης απέναντι στο πλήρωμα των πλοίων σύμφωνα με τα Πρότυπα Ανταλλαγής
Θαλάσσιου Έρματος (BWES) και τις κατάλληλες διαδικασίες σχετικά με την προετοιμασία
του πλοίου και τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος κατά τη διάρκεια τη λειτουργία της
ανταλλαγής θαλάσσιου έρματος (ClassNK, 2004).
Συστήματα Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος (BWMS)
Είναι αναγκαίο να είναι εξοπλισμένες ναυτιλιακές εταιρίες με το Σύστημα Διαχείρισης
Θαλάσσιου Έρματος (BWMS). Το Σύστημα αυτό περιλαμβάνει Εξοπλισμό Επεξεργασίας
Θαλάσσιου Έρματος (BWTE) που βασίζεται στον έλεγχο και την παρακολούθηση του
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων δειγματοληψίας.
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Ο Εξοπλισμός Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος (BWTE) χρησιμοποιείται κατά τη
λειτουργία του ερματισμού και του αποερματισμού ή σε περιπτώσεις συνδυασμού μεταξύ
των δυο (IHS, 2014).
Η έγκριση τύπου (type approval) από τη Διοίκηση του Συστήματος Διαχείρισης Θαλάσσιου
Έρματος αποτελεί προαπαιτούμενο για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τη
Σύμβαση, ενώ παράλληλα οι κατευθυντήριες γραμμές προς έγκριση πρέπει να ληφθούν
σοβαρά υπόψη. Συστήματα που χρησιμοποιούν δραστικές ουσίες πρέπει να λάβουν
έγκριση από το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας σε συνδυασμό με τη Διαδικασία G9.
Η διαδικασία για την έγκριση των συστημάτων διαχείρισης θαλάσσιου έρματος που κάνουν
χρήση δραστικών ουσιών, προκειμένου να ελέγξει την επίδραση των Συστημάτων στο
περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, της ιδιοκτησίας ή των διαθέσιμων πόρων, περιλαμβάνει
μια διαδικασία δυο επιπέδων δηλαδή τη Βασική και την Τελική έγκριση, (IMO,2016b).
Μέθοδοι Ανταλλαγής Θαλάσσιου Έρματος
Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας έχει εγκαθιδρύσει τρεις μεθόδους ανταλλαγής θαλάσσιου
έρματος, τη διαδοχική μέθοδο (sequential), υπερχείλισης (flow-through) και τη μεθοδο
διάλυσης (dilution). Οι τελευταίες δύο είναι γνωστές και ως μέθοδοι της “απάντλησης”
pump through (ABS, 2010). Εξαιρουμένης της μεθόδου της διάλυσης, η απόδοση των
άλλων δυο έχει υπολογιστεί στο 95% σε μετακινούμενους υδρόβιους οργανισμούς ( ABS,
1999). Πρώτον, η διαδοχική μέθοδος περιλαμβάνει την πρακτική έννοια του αδειάσματος
των δεξαμενών έρματος που αργότερα γεμίζονται ξανά για την επίτευξη της ογκομετρικής
ανταλλαγής σε επίπεδο ορίου 95%. Τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ο
περιορισμός της ευστάθειας του πλοίου, και επιπροσθέτως ότι ασκούνται περισσότερες
πιέσεις-τάσεις στο πλοίο.
Από την άλλη πλευρά, η μέθοδος ροής ή υπερχείλισης επιτυγχάνεται πιέζοντας νερό σε
μια ήδη γεμάτη δεξαμενή με απώτερο σκοπό την ογκομετρική ανταλλαγή σε επίπεδο 95%.
Η ποσότητα του εγχεόμενου νερού υπολογίζεται σε τρείς φορές όσο είναι η χωρητικότητα
της δεξαμενής, και καθώς οι δεξαμενές γεμίζουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Ανταλλαγής Θαλάσσιου Έρματος, δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην ευστάθεια και την πίεση
(ABS, 1999; ABS, 2010). Τέλος, η μέθοδος της διάλυσης αναφέρεται στο γέμισμα των
δεξαμενών ενώ παράλληλα το θαλάσσιο έρμα αδειάζει από το κάτω μέρος των
δεξαμενών, διατηρώντας ένα σταθερό ρυθμό έτσι ώστε να μην μεταβληθεί το επίπεδο του
θαλάσσιου έρματος στις δεξαμενές. Παρομοίως, αυτή η μέθοδος επιτυγχάνει την
παραπάνω ογκομετρική απόδοση, καθώς επαναφέρει την ποσότητα τρεις φορές.

Σημερινή Κατάσταση
Πλαίσιο εισαγωγής
Συμφώνα με την εγκύκλιο που έλαβε χώρα στις 20ης Ιανουαρίου 2017 η οποία θα τεθεί σε
ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 από κοινού με το κανονιστικό πλαίσιο της Ακτοφυλακής των
Η.Π.Α (USCG) απαιτείται η εγκατάσταση τους στα περισσότερα πλοία που πλέουν σε
ύδατα των Η.Π.Α. Τα πλοία αυτά οφείλουν να διατηρούν ένα Σύστημα Διαχείρισης
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Θαλάσσιου Έρματος που τηρεί απαρέγκλιτα τα αυστηρότερα πρότυπα της Ακτοφυλακής
των Η.Π.Α, κατά τον πρώτο σχεδιαζόμενο ελλιμενισμό μετά την 1η Ιανουαρίου 2016.
Στις 7 Ιουλίου 2017, η 71η σύνοδος της Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής
Προστασίας (MEPC) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας κατέληξε σε συμφωνία σχετικά
με ένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για την εγκατάσταση ενός Συστήματος
Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος υπό το πλαίσιο της Συνθήκης. Το χρονοδιάγραμμα αυτό
αναβάλλει επιτυχώς για δύο χρόνια την προθεσμία συμμόρφωσης της εγκατάσταση ενός
εγκεκριμένου συστήματος Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος για πλοία, που είχαν
κατασκευαστεί πριν από τις 8 Σεπτεμβρίου 2017. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντική η
επισήμανση ότι δεν έχει επιπτώσεις στις ημερομηνίες συμμόρφωσης που είναι σύμφωνες
με τους κανονισμούς της Ακτοφυλακής των Η.ΠΑ.

Συνθήκη Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας –
Αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Η εγκύκλιος της 20ης Ιανουαρίου 2017 ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες και μέλη ότι, σύμφωνα
με τη Συνθήκη, όλα τα πλοία στο διεθνές εμπόριο υποχρεούνται να διατηρούν το θαλάσσιο
έρμα και τα ιζήματα τους σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο
σχέδιο Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος πλοίων. Επιπροσθέτως, όλα τα πλοία
υποχρεούνται να φέρουν επί του πλοίου ένα μητρώο καταγραφής ιστορικού του
θαλάσσιου έρματος τους καθώς και ένα διεθνές πιστοποιητικό Διαχείρισης Θαλάσσιου
Έρματος, με τα σημερινά πρότυπα Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος να εφαρμόζονται
σταδιακά εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
Η εγκύκλιος της 20ης Ιανουαρίου 2017 είχε ενημερώσει προηγουμένως τους ιδιοκτήτες /
μέλη ότι, εν τέλει, τα περισσότερα πλοία θα χρειάζονταν να κάνουν εγκατάσταση επί του
σκάφους ενός συστήματος επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος που πληροί τα πρότυπα του
Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας έως την ημερομηνία της πρώτης ανανέωσης International
Oil Pollution Prevention (IOPP) μετά από την έναρξη ισχύος της σύμβασης στις 8
Σεπτεμβρίου 2017.
Το νέο ανανεωμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ισχύει για εγκεκριμένα συστήματα
διαχείρισης και επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος και προσδιορίζει τα αποδεκτά επίπεδα
των βιώσιμων οργανισμών που απομένουν σε ένα θαλάσσιο έρμα μετά από την
επεξεργασία, σύμφωνα με τα Πρότυπα Απόδοσης Θαλάσσιου Έρματος της Συνθήκης D-2.
Το ανανεωμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (που εμπεριέχεται σε έναν τροποποιημένο
Κανονισμό B-3 της Συνθήκης) περιλαμβάνει τις ακόλουθες προθεσμίες:

•

Πλοία που κατασκευάστηκαν (ημερομηνία θέσης τρόπιδας) στις 8 Σεπτεμβρίου
2017 ή και έπειτα, πρέπει να έχουν εγκατεστημένο κατά τον πλου ένα σύστημα
Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος

•

Η αναθεωρημένη ημερομηνία συμμόρφωσης για τα υπάρχοντα σκάφη (τρόπιδα
πριν από τις 8 Σεπτεμβρίου 2017) θα εξαρτηθεί από τον χρονικό ορίζοντα εντός
του οποίου θα λάβει χωρά η International Oil Pollution Prevention (IOPP). Το
επίσημο κείμενο της Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC)
έχει συμφωνηθεί ως ακολούθως:
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Τα υπάρχοντα σκάφη θα έχουν μέχρι:

10.1 The first [IOPP] renewal survey … μετά την ημερομηνία όπου θα
τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος BWMC, εάν:
.1 Survey ολοκληρώθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2019 ή μεταγενέστερα; ή
.2 A renewal survey [i.e. IOPP renewal survey] ολοκληρώθηκε από
τις 8 Σεπτεμβρίου 2014 αλλά και πριν από τις 8 Σεπτεμβρίου, 2017;
10.2 The second renewal survey … μετά την ημερομηνία όπου και θα
τεθεί σε ισχύ από τη Συνθήκη Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος, εάν η
πρώτη έρευνα ανανέωσης μετά την ημερομηνία όπου θα τεθεί σε ισχύ από
τη Συνθήκη Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος ολοκληρωθεί πριν από τις 8
Σεπτεμβρίου 2019, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πληρούνται οι συνθήκες
της παραγράφου 10.1.2.

Για πλοία που έχουν κατασκευαστεί πριν από τις 8 Σεπτεμβρίου 2017, και τα οποία δεν
υπόκεινται στην MARPOL IOPP renewal survey σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση, η
συμμόρφωση με το πρότυπο D-2 πρέπει να υλοποιηθεί το αργότερο στις 8 Σεπτεμβρίου
2024.

Το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα συνοψίζεται παρακάτω:
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Πίνακας 3 Πρόγραμμα υλοποίησης εφαρμογής Συνθήκης

*Εάν η έρευνα ανανέωσης, μετά την ημερομηνία όπου θα τεθεί σε ισχύ η
Συνθήκη, έχει ολοκληρωθεί μεταξύ τις 8 Σεπτεμβρίου 2017 και πριν από τις 8
Σεπτεμβρίου 2019.
Λίστα με παραπάνω από 60 συστήματα Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος που
έχουν λάβει είτε την κύρια αναγνώριση είτε αναγνώριση τύπου από τον Διεθνή
Οργανισμό Ναυτιλίας, ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής που συμφωνήθηκε στην 71η συνεδρία της Επιτροπής Θαλάσσιας
Περιβαλλοντικής Προστασίας (MEPC) υπό το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας,
προκαλεί καθυστερήσεις στην τήρηση της προθεσμίας για τη συμμόρφωση με
τα πρότυπα D-2 και τη σχετιζόμενη εγκατάσταση του τύπου συστήματος
Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος, που έχει ήδη εγκριθεί. Η συγκεκριμένη
συμφωνία δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με το πρότυπο D-1 της Συνθήκης
αναφορικά με την απελευθέρωση του θαλάσσιου έρματος αλλά ούτε και με τα
προαπαιτούμενα για την υποβολή των εγγράφων Διαχείρισης Θαλάσσιου
Έρματος ,κατά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης στις 8 Σεπτεμβρίου 2017.

2.3.2 Κανονιστικό πλαίσιο Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος της
Ακτοφυλακής των Η.Π.Α
Marine Safety Information Bulletin (MSIB) της Ακτοφυλακής των Η.Π.Α
ημερομηνίας 07-2017, που εκδόθηκε στις 30 Ιουνίου 2017, αποτελεί
υπενθύμιση πως οι Η.Π.Α δε συνιστούν συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης
Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος, αλλά και ότι τα πλοία που εκφορτώνουν
θαλάσσιο έρμα στα ύδατα των Η.Π.Α (12 ναυτικά μίλια ανοικτά της γραμμής
βάσης) πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς Διαχείρισης
Θαλάσσιου Έρματος των Η.Π.Α (τίτλος 33 Κώδικας Ομοσπονδιακών
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Κανονισμών 151 Τμήματα C & D), ανεξάρτητα από την κατάσταση του
σκάφους υπό τη Συνθήκη Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος (ιδιοκτήτες/ μέλη
αναφέρονται στην εγκύκλιο στις 20 Ιανουαρίου 2017).
Οι κανονισμοί Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος των Η.ΠΑ δεν επηρεάζονται
ούτε από τη Συνθήκη αλλά ούτε από το προσφάτως συμφωνηθέν
αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Επιτροπής Θαλάσσιας
Περιβαλλοντικής Προστασίας (MEPC) υπό το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας.
Το Δελτίο Πληροφοριών για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (MSIB) της
Ακτοφυλακής των Η.Π.Α ημερομηνίας 07-2017 επισημαίνει τις διαφορές
ανάμεσα στις αποδεκτές μεθόδους Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος υπό τους
κανονισμούς των Η.Π.Α, και τη Συνθήκη Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος των Η.Π.Α,
“η Ακτοφυλακή των Η.Π.Α δύναται να χορηγήσει παράταση της ημερομηνίας
συμμόρφωσης του σκάφους σε ιδιοκτήτη / φορέα εκμετάλλευσης ο οποίος έχει
τεκμηριώσει ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, δεν είναι δυνατή η
συμμόρφωση με μία από τις εγκεκριμένες μεθόδους Διαχείρισης του
Θαλάσσιου Έρματος.”
Η λίστα με τις εγκεκριμένες μεθόδους διαχείρισης παρατίθεται παρακάτω:
1) Χρησιμοποιείστε ένα τύπο εγκεκριμένου τύπου συστήματος Διαχείρισης
Θαλάσσιου Έρματος από USCG
2) Χρησιμοποιείστε νερό που να προέρχεται από το δημόσιο σύστημα
ύδρευσης των Η.Π.Α (PWS)
3) Χρησιμοποιείστε
ένα εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης (AMS)
[Σημείωση: Είναι σε ισχύ πέντε χρόνια από την επίσημη ημερομηνία
συμμόρφωσης, η οποία περιλαμβάνει την ημερομηνία συμμόρφωσης
που έχει πάρει παράταση]
4) Μην εκφορτώσετε θαλάσσιο έρμα στα ύδατα των Η.Π.Α (περιλαμβάνει
τα χωρικά ύδατα που έχουν επεκταθεί σε 12 ναυτικά μίλια από τη
γραμμή βάσης); ή
5) Εκφόρτωση σε εγκαταστάσεις στην ξηρά ή σε άλλο σκάφος εάν
πρόκειται για τη συντήρηση του πλοίου (κανένα από αυτά δεν έχει
λάβει έγκριση έως τωρα).
Το Δελτίο Πληροφοριών για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (MSIB) της
Ακτοφυλακής των Η.Π.Α ημερομηνίας 07-2017 παρέχει επιπλέον
πληροφορίες για την παράταση του προγράμματος της Διαχείρισης
Θαλάσσιου Έρματος της Ακτοφυλακής των Η.Π.Α, και αιτείται μιας νέας
οδηγίας για την παράταση της ημερομηνίας συμμόρφωσης.

Επιπροσθέτως, το προαναφερθέν Δελτίο Πληροφοριών για την Ασφάλεια στη
Θάλασσα (MSIB) ενημερώνει τους ιδιοκτήτες των πλοίων αλλά και τους
χειριστές τους ότι εάν ένα εγκεκριμένου τύπου σύστημα της Ακτοφυλακής των
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Η.Π.Α είναι μη διαθέσιμο για ένα πλοίο, και η συμμόρφωση με άλλες
εγκεκριμένες μεθόδους Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος της Ακτοφυλακής
των Η.Π.Α είναι μη εφικτή, ο ιδιοκτήτης/χειριστής του πλοίου έχει τη
δυνατότητα να καταθέσει αίτηση στην Ακτοφυλακή των Η.Π.Α για την
παράταση της ημερομηνίας συμμόρφωσης του πλοίου. Ο ιδιοκτήτης/χειριστής
του πλοίου θα πρέπει να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία ότι το
εγκεκριμένου τύπου σύστημα της Ακτοφυλακής των Η.Π.Α δεν είναι διαθέσιμο
κατά την αίτηση παράτασης της ημερομηνίας συμμόρφωσης. Ο χρόνος της
παράτασης θα δοθεί βάση της διαθεσιμότητας των εγκεκριμένων τύπου
συστημάτων της Ακτοφυλακής των Η.Π.Α, και θα συμμορφωθεί με ένα
χρονοδιάγραμμα παράλληλα με μια στρατηγική λεπτομερούς εγκατάστασης.
Προδιαγραφές Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος της πολιτείας
Καλιφόρνια
Υπενθυμίζεται στους ιδιοκτήτες/μέλη ότι η πολιτεία της Καλιφόρνια έχει τα
δικά της πρότυπα Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος τα οποία είναι ακόμα πιο
αυστηρά συγκριτικά με αυτά της Ακτοφυλακής των Η.Π.Α. Τα “Interim
Performance Standards” της Καλιφόρνια για τα συστήματα Διαχείρισης
Θαλάσσιου Έρματος πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020.
Μια σχετική ειδοποίηση υπενθύμισης έχει εκδοθεί από την Επιτροπή για την
κρατική γη της Καλιφόρνια στις 30 Δεκεμβρίου 2016 και καλύπτει τις
υπάρχουσες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τη Διαχείριση Θαλάσσιου
Έρματος.
P&I Club cover
Η θέση σχετικά με την κάλυψη της ρύπανσης που προέρχεται είτε από την
εκφόρτωση του έρματος μέσα από ένα "ελαττωματικό" εγκεκριμένο σύστημα
είτε με άλλο τρόπο όπως καθορίστηκε στην εγκύκλιο μας της 20ής Ιανουαρίου
2017, και όσον αφορά τα πρόστιμα που σχετίζονται με την εκφόρτωση
έρματος στη θάλασσα, παραμένει αμετάβλητη από το αναθεωρημένο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, όπως συμφωνήθηκε στη 71η συνάντηση της
Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Προστασίας (MEPC) του Διεθνούς
Οργανισμού Ναυτιλίας.
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2.4 Συστήματα Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος
Σύστημα Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος (BWMS) είναι ένα σύστημα που
δύναται να αποδώσει αποτελεσματική ανταλλαγή θαλάσσιου έρματος σε
συμμόρφωση με το Πρότυπο Απόδοσης Θαλάσσιου Έρματος (Kανονισμός D2). Ο ορισμός του εξοπλισμού επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος από το
Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας είναι ο ακόλουθος:
“…ο εξοπλισμός, ο οποίος με μηχανικό, φυσικό, χημικό ή βιολογικό τρόπο
επεξεργάζεται είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά επιβλαβείς οργανισμούς και
παθογόνα με σκοπό να τα απομακρύνει ή να αποφευχθεί η πρόσληψη,
καθιστώντας του αβλαβείς. Ο εξοπλισμός επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος
δύναται να λειτουργεί όπως η πρόσληψη ή η εκφόρτωση του θαλάσσιου
έρματος κατά τη διάρκεια της πλεύσης, είτε ως συνδυασμός αυτών των
γεγονότων”. (ABS, 2014).
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυτά τα συστήματα εκτός από την ικανότητα
τους να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές, πρέπει να αποκτήσουν και τον
απαιτούμενο τύπο έγκρισης (type approval) έτσι ώστε η συμμόρφωση τους να
μπορεί να αποδειχτεί με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Ένα τέτοιο σύστημα,
πρέπει να είναι αξιόπιστο βάσει διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών όπως
περιεκτικότητα σε άλατα, θερμοκρασία και θολότητα. Η απόδοση αυτών των
συστημάτων θα καθορίσει τη δυνατότητα εμφάνισης πιθανών λειτουργικών
εμποδίων, όπως του μέγιστου επιπέδου παροχής των αντλιών θαλάσσιου
έρματος και του απαιτούμενου χρόνου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
του θαλάσσιου έρματος (Abu-Khader M., Barban O. and Attarakih M., 2010).
Εσχάτως έχει αναπτυχθεί ένα εύρος μεθόδων επεξεργασίας που αποσκοπεί
στην απομάκρυνση ή ακόμα και καταστροφή επικίνδυνων οργανισμών που
βρίσκονται στο θαλάσσιο έρμα (Satir T., 2014). Εντούτοις χαρακτηρίζονται
από μια τριμερή κατηγοριοποίηση όπως καταδεικνύει και ο ορισμός του
Παγκόσμιου Οργανισμού Ναυτιλίας: φυσική, μηχανική και χημική. Τα
διαθέσιμα στην αγορά Συστήματα Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος
εφαρμόζουν έναν συνδυασμό τουλάχιστον δύο διαφορετικών τεχνολογιών
(Tamelander et al., 2010).
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2.4.1 Φυσική Επεξεργασία
Μέθοδοι φυσικής επεξεργασίας περιλαμβάνουν διήθηση και διαχωρισμό. Η
ανακατεύθυνση του θαλάσσιου έρματος από φίλτρα, υδροκυκλώνες ή άλλους
διαχωριστές είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση του διαχωρισμού των
θαλάσσιων οργανισμών και των στερεών υλικών.
Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική περιβαλλοντικής επεξεργασίας είναι η
τεχνική της διήθησης. Τέτοιων ειδών συστήματα απομακρύνουν ένα ευρύ
πεδίο ιζημάτων και οργανισμών, και το νερό φιλτράρεται μέσω της εισαγωγής
του στις δεξαμενές ή κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης. Ένα ακόμα
αξιοσημείωτο πλεονέκτημα είναι ότι αποτελούν συστήματα φιλικά προς το
περιβάλλον, καθώς δεν χρησιμοποιούν καμία χημική επεξεργασία (Tsolaki E.
& Diamadopoulos E., 2010; Satir T., 2010).
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συστήματα διήθησης χρησιμοποιούν
κυρίως screens / disks με διαδικασίες backwashing και αυτόματου
καθορισμού έτσι ώστε να αυξήσουν την αποδοτικότητα της λειτουργίας τους.
Το μειονέκτημα αυτών των διαδικασιών είναι ότι μειώνουν το ρυθμό ροής όταν
το νερό περιέχει ένα υψηλό ποσοστό ιζημάτων και οργανισμών προκαλώντας
μακροχρόνιες σταθεροποιητικές ή αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες με
υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις (ABS, 2014). Σύμφωνα με το SatirT.
(2010), το μειονέκτημα τους είναι ότι η ζήτηση για εξοπλισμό αυτού του είδους
με συγκεκριμένες προδιαγραφές μπορεί να είναι πολυδάπανο και
προβληματικό όταν γίνεται χρήση εφαρμογών αυξημένης έντασης.
Κυκλωνικός διαχωρισμός είναι μια ακόμα μέθοδος φυσικής επεξεργασίας
που βασίζεται στην περιστροφή του νερού, και επιτυγχάνεται με τη
φυγόκεντρο που ξεχωρίζει τα σωματίδια και τα στερεά υλικά. Στις
περισσότερες περιπτώσεις αυτή η κατηγορία επεξεργασίας χρησιμοποιεί
υδροκυκλωνικά συστήματα στα οποία ο ρυθμός ροής του έρματος μειώνεται
σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτού των screen filters. Σύμφωνα με το
ερευνητικό έργο των McCluskey D & Holdo A (2009), η δράση των
υδροκυκλώνων μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο στο διαχωρισμό των
σωματιδίων και των στερεών υλικών που είναι μεγαλύτερα από 20μm, κάτι
που σημαίνει πως η μάζα και η πυκνότητα τους είναι καθοριστικός
παράγοντας για την απόδοση των υδροκυκλώνων (Vorkapic A., Komar I. and
Jelic Mrcelic G.,2016). Επισημαίνεται ακόμα πως από τη στιγμή που τα
συστήματα αυτά δεν έχουν τμήματα που να μπορούν να μετακινηθούν, η
εγκατάσταση, η λειτουργία και η συντήρηση τους είναι ευκολότερο να
επιτευχθούν. Μια περίληψη της φυσικής επεξεργασίας παρουσιάζεται στον
παρακάτω Πίνακα.
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Πίνακας 4: Περίληψη των φυσικών τεχνικών επεξεργασίας (Πηγή:
Tsolaki E. & Diamadopoulos E., 2010)

2.4.2 Μηχανική Επεξεργασία
Η μηχανική επεξεργασία περιλαμβάνει την εφαρμογή της θερμικής
επεξεργασίας, υπεριώδους ακτινοβολίας, από-οξυγόνωσης και επεξεργασίας
απολύμανσης.
Το σύστημα θερμικής επεξεργασίας χρησιμοποιείται για την απολύμανση
του έρματος και υλοποιείται θέτοντας σε λειτουργία το σύστημα ψύξης της
κύριας μηχανής του πλοίου. Οι ανωτέρω συγγραφείς (Tsolaki E. &
Diamadopoulos E., 2010) τόνισαν ότι η θερμική επεξεργασία μπορεί να
ενεργοποιηθεί κάνοντας χρήση: i) απώλειας θερμότητας από τους κινητήρες
ii) πρόσθετου συστήματος λέβητα που να μπορεί να τοποθετηθεί εν πλω. Οι
προαναφερθέντες συγγραφείς επισήμαναν ακόμα ότι η θερμική επεξεργασία
συντελεί στην επίτευξη αποτελεσματικής απολύμανσης όταν η θερμοκρασία
είναι τουλάχιστον 40 Βαθμούς Κελσίου. Ο Satir T. (2010) τόνισε πως τα
συστήματα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν επιτυχώς σε θερμοκρασίες
ανάμεσα στους 35 και 40 Βαθμούς Κελσίου παρόλο που υπάρχει η
πιθανότητα
οι μικροοργανισμοί αυτοί να παραμείνουν ζωντανοί σε
θερμοκρασίες που βρίσκονται στο διάστημα αυτό. Εντούτοις, αναφορικά με
την αποδοτικότητα της τεχνολογίας θερμικής επεξεργασίας, το αποτέλεσμα
του συγγραφικού έργου των Quilez-Badia et al. (2008) οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι η αύξηση της θερμοκρασίας άνω των 55 Βαθμών Κελσίου
δεν ενίσχυσε περαιτέρω την απόδοση της.
Τα μειονεκτήματα της θερμικής επεξεργασίας είναι σημαντικά όταν σχετίζονται
με τις αρνητικές συνέπειες στη δομή και στα συστήματα λειτουργίας του
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πλοίου. Με το συγγραφικό έργο των Boldor et al. (2008) τονίζεται η δυσκολία
και η έλλειψη δυνατότητας αποθήκευσης της διαθέσιμης απορριπτόμενης
ενέργειας και επομένως επιπρόσθετα συστήματα λεβήτων κρίνονται
αναγκαία. Ακόμα, τα ψυχρά καιρικά φαινόμενα είναι ένας καθοριστικός
παράγοντας που ψύχει τις σωληνώσεις των συστημάτων και συνεπώς
απαιτείται περισσότερη ενέργεια. Ωστόσο, το σημαντικότερο αποτέλεσμα είναι
πως οι δείκτες οξείδωσης μπορεί να αυξηθούν και πως οι απαιτήσεις
συντήρησης που σχετίζονται με τους εναλλάκτες θερμότητας είναι ιδιαίτερα
απαιτητικές.
Υπεριώδης ακτινοβολία (UV) είναι ένας μηχανισμός που συντελεί στην
αποσύνθεση

των

κυτταρικών

μεμβρανών.

Το

γενετικό

τους

υλικό

καταστρέφεται και επομένως η ικανότητα αναπαραγωγής τους είναι μειωμένη.
Οι συγγραφείς

Drake L., (2013). Pini R.(1999) and Cangelosi A. (2001)

συμπέραναν ότι η απολύμανση της υπεριώδους ακτινοβολίας προτείνεται για
την εξολόθρευση Φυτοπλαγκτόν, βακτηρίων και ζωοπλαγκτόν καθώς και ενός
ευρέως φάσματος ιών. Τα φίλτρα και το υπεριώδες φως είναι τα πιο συχνά
χρησιμοποιούμενα εργαλεία για αυτό το σκοπό (Tsolaki E. & Diamadopoulos
E., 2010). Ο λόγος είναι πως τέτοια συστήματα δεν συνδέονται με καμία
πολύπλοκη λειτουργία και μπορούν εύκολα να εκτελεστούν από το
προσωπικό με τη μικρότερη δυνατή εκπαίδευση. (Donner P., 2009).
Επιπροσθέτως, το κόστος αυτού του συστήματος καθορίζεται από τη
συγκεκριμένη ποσότητα νερού, τις δαπάνες άντλησης, το σύστημα προδιήθησης και βέβαια από την απαιτούμενη ενέργεια για τη λειτουργία του
υπεριώδους αντιστάτη (Stehouwer P., Buma A. and Peperzak L.,2015). Ένα
ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι τα συστήματα υπεριώδους ακτινοβολίας δεν
σχηματίζουν κανένα είδος επικίνδυνων παρα-προϊόντων, και η διαδικασία
είναι κατά κύριο λόγο ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία και την περιεκτικότητα
σε άλατα (DNV, 2015; Stehouwer P., Buma A. and Peperzak L.,2015).
Από την άλλη πλευρά, το σύστημα αυτό κατά τη λειτουργία του σε ύδατα με
υψηλά επίπεδα θολότητας δύναται να επηρεαστεί αρνητικά. Ως θολότητα
ορίζεται η συγκέντρωση ιζημάτων σε συνδυασμό με το μέγεθος και τη
μορφολογία των οργανισμών. Υψηλά επίπεδα θολότητας οδηγούν σε
μειωμένες εκπομπές υπεριώδους ακτινοβολίας που προκαλεί υψηλότερα
επίπεδα έντασης, με αποτέλεσμα να απαιτούνται υψηλότερες ενεργειακές
απαιτήσεις. Ακόμα, αξιοσημείωτη και βαρύνουσας σημασίας είναι και η
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μείωση του κύκλου ζωής των λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας (AbuKhader M., Barban O. & Attarakih M., 2010).
Η από-οξυγόνωση είναι ένα σύστημα που αποσκοπεί στην αντικατάσταση
του οξυγόνου στη χημική σύνθεση του θαλάσσιου έρματος. Τα συστήματα
αυτά συνήθως λειτουργούν με τη χρήση του αδρανούς αερίου ξεχωριστά,
παραδείγματος χάρη άζωτο ή διοξείδιο του άνθρακα (de Lafontaine Y. and
Despatie S., 2014). Ένα σύστημα από-οξυγόνωσης χρησιμοποιώντας τη
χημική ένωση σουλφίδιο ή επιπλέον σύστημα “Venturi”, είναι πολύ
αποτελεσματικό ενάντια στη δράση των ζωοπλαγκτόν και φυτοπλαγκτόν που
απομακρύνουν την περιεκτικότητα οξυγόνου κατά 95%. %.(Gregg M., Rigby
R. & Hallegraeff G., 2009). Η χρήση της από-οξυγόνωσης μπορεί αξιοποιηθεί
σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες όπως η παστερίωση και σπηλαίωση. Το
χαμηλό επίπεδο οξυγόνου σκοτώνει τους περισσότερους οργανισμούς των
οποίων η ύπαρξη εξαρτάται από το ποσοστό του (DNV, 2015). Όπως είχε
επισημανθεί και στο συγγραφικό έργο των

Tamburri et al. (2002), η

οξειδωτικότητα μπορεί να αποφευχθεί με την από-οξυγόνωση, υπό την
προϋπόθεση ότι διατηρούνται στις δεξαμενές ερμάτων ορθά επίπεδα
οξυγόνου.
Αντιθέτως, το μεγαλύτερο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου επεξεργασίας είναι
πως

απαιτείται

μεγάλο

χρονικό

διάστημα

για

την

αποτελεσματική

απολύμανση του νερού. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι οι κύστες και τα
αναερόβια βακτήρια είναι οι εναπομείναντες οργανισμοί που καθυστερούν την
αντίστοιχη διαδικασία. Επομένως, η μέθοδος επεξεργασίας από-οξυγόνωσης
δεν είναι κατάλληλη για πλοία που πραγματοποιούν σύντομο πλου, καθώς ο
απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας μπορεί να ξεπεράσει τις ημέρες πλεύσης
(Gregg M., Rigby R. & Hallegraeff G.,2009).
Η σπηλαίωση αποτελεί μια μέθοδο φυσικής επεξεργασίας όπου η πίεση του
νερού μεταβάλλεται απότομα και γρήγορα (Cvetkovic M., Kompare B. and
Klemencic A. (2015)). Τα συστήματα αυτά παράγουν υψηλής ενέργειας
φυσαλίδες σπηλαίωσης, μετριάζοντας με αυτό τον τρόπο οποιεσδήποτε
επιζήμιες λειτουργικές ανωμαλίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι
υδροστατικές δυνάμεις και οι υπερπιεσεις δημιουργούνται είτε από σωλήνες
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“Venturi”

είτε

από

σχισμές

πλακών

οι

οποίες

δημιουργούν

τις

προαναφερθείσες φυσαλίδες (Arrojo S. & Benito Y., 2008). Από την άλλη
πλευρά, με το έργο τους οι Sangave P., Mukherjee A. & Pandit A. (2014)
κατέγραψαν τον όρο της σπηλαίωσης ως καταστροφικό και ως ανεπιθύμητο
φαινόμενο. Οι ανωτέρω συγγραφείς επισήμαναν ότι η μέθοδος της
σπηλαίωσης μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα συστήματα του
πλοίου, όπως για παράδειγμα στα συστήματα άντλησης και σωληνώσεων,
στις προπέλες και βαλβίδες λόγω της οξείδωσης, των ισχυρών δονήσεων
(vibration) και υψηλών επιπέδων θορύβου.
2.4.3 Χημική Επεξεργασία
Οι μέθοδοι της χημικής επεξεργασίας κάνουν χρήση έκχυσης των βιοκτόνων
στο σύστημα σωληνώσεων ή απευθείας στις δεξαμενές έρματος (ABS, 2014).
Έχοντας επιλέξει το εκάστοτε συγκεκριμένο βιοκτόνο, είναι σημαντικό να
ληφθούν υπόψη

οι επιβλαβείς συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία και στο

περιβάλλον (Satir T., 2010). Όπως έχει ήδη επισημανθεί στην ενότητα 2.3.1,
συστήματα τα οποία εμπεριέχουν δραστικές ουσίες ή προπαρασκευή,
οφείλουν να αποκτήσουν τη Βασική και την Τελική Έγκριση από το Διεθνή
Οργανισμό Ναυτιλίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Οργανισμός αυτός περιγράφει τις
δραστικές ουσίες και τα παρασκευάσματα ως ακολούθως:
“Δραστική ουσία ορίζεται η ουσία ή οργανισμός που περιλαμβάνει έναν ιό ή
μύκητα οι οποίοι έχουν είτε ένα γενικό ή συγκεκριμένο πεδίο δράσης είτε
δραστηριοποιείται

ενάντια

σε

επιβλαβείς

υδρόβιους

οργανισμούς

και

παθογόνα”.
“Παρασκεύασμα ορίζεται οποιοδήποτε εμπορικό σκεύασμα που περιέχει μία ή
περισσότερες Δραστικές Ουσίες, περιλαμβάνοντας οποιεσδήποτε προσθετικές
ουσίες. Αυτός ο όρος εμπεριέχει οποιεσδήποτε Δραστικές Ουσίες που έχουν
παραχθεί εν πλω για τους σκοπούς της διαχείρισης του θαλάσσιου έρματος,
και επίσης τις όποιες σχετικές χημικές ουσίες σχηματίστηκαν στο σύστημα
διαχείρισης θαλάσσιου έρματος που κάνουν χρήση Δραστικών Ουσιών έτσι
ώστε να είναι συμμορφωθούν με τη Σύμβαση”. (Globallast, 2008).
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Σε γενικές γραμμές, η ποσότητα των εγχεόμενων χημικών πρέπει να είναι έχει
ρυθμιστεί σωστά έτσι ώστε να εξολοθρευτεί ένας επαρκής αριθμός από
επιβλαβείς οργανισμούς και ιζήματα. Ένα βαρυσήμαντο χαρακτηριστικό των
χημικών ουσιών είναι η θανατηφόρα ισχυρή φύση τους και ότι μπορούν να
προκαλέσουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα μέσα σε ένα σύντομο χρονικό
διάστημα. Παρ’ όλα αυτά, η εξουδετέρωση ή η τήξη των βιολογικά αβλαβών
χημικών είναι εξαιρετικά σημαντική λόγω της εκφόρτωσης του θαλάσσιου
έρματος στα θαλάσσια ύδατα. Τα βιοκτόνα υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι
είτε σε στερεά είτε σε υγρή μορφή, επομένως απαιτείται να μεταφερθούν και
να αποθηκευτούν εν πλω. Οι Abu-Khader M., Barban O. & Attarakih M.
(2010) ανέφεραν ότι η μεταφορά και αποθήκευση των βιοκτόνων δεν έχει
ιδιαίτερες

απαιτήσεις

συντήρησης.

αλλά

ούτε

και

απαιτεί

περίπλοκες

διαδικασίες

Τα βιοκτόνα κατηγοριοποιούνται στα οξειδωτικά και τα μη

οξειδωτικά (Satir T., 2010).
Η χρήση των οξειδωτικών βιοκτόνων είναι ένα μέσο για τη μετατροπή του
βιομηχανικά επεξεργασμένου νερού σε πόσιμο και ακολούθως για την
κατανάλωση του από τον άνθρωπο. Τα οξειδωτικά βιοκτόνα με τη
συνηθέστερη χρήση είναι το βρώμιο, το όζον, το χλώριο, το υπεροξείδιο
υδρογόνου. Αντιθέτως, τα μη οξειδωτικά βιοκτόνα χρησιμοποιούνται για να
εμποδίσουν την επιβάρυνση του νευρικού συστήματος, και τις διαδικασίες
αναπαραγωγής ή μεταβολισμού των οργανισμών (Abu-Khader M., Barban O
& Attarakih M.,2010). Σύμφωνα με το πόρισμα του DNV (2015), υψηλά
επίπεδα οξείδωσης προκαλούμενα από το όζον, είναι δυνατό να οδηγήσουν
σε ισχυρά επίπεδα εξολόθρευσης βακτηρίων, μυκήτων και πολλών
διαφορετικών ιών.
Το ίδιο ζήτημα ανακύπτει σε ταξίδια με μικρή διάρκεια. Σχετικά με τον
απαιτούμενο χρόνο για την εξολόθρευση των οργανισμών, τα μη οξειδωτικά
βιοκτόνα δεν προτιμούνται, αλλά από την άλλη πλευρά τα οξειδωτικά
βιοκτόνα μπορεί να είναι αποτελεσματικά αναφορικά με τον απαιτούμενο
χρόνο επεξεργασίας στα σύντομα ταξίδια (Kazumi J., 2007).
Επιπροσθέτως, στοιχεία όπως το οξυγόνο και το αλάτι σε συνέργεια με
ηλεκτρικά ρεύματα ενισχύουν τη δράση για την καταστροφή των οργανισμών,
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όταν γίνεται χρήση της ηλεκτρομηχανικής οξείδωσης. Ένα τυπικό παράδειγμα
της

ηλεκτρομηχανικής

οξείδωσης

περιλαμβάνει

την

ηλεκτρολυτική

χλωρίωση, της οποίας ο θάλαμος χρησιμοποιείται για την παραγωγή
ηλεκτρικών θαλάσσιων ρευμάτων χρησιμοποιώντας χημικά στοιχεία όπως
χλώριο, υποχλωριώδες νάτριο, και υδροξύλιο. Σύμφωνα με τους Stehouwer
P., Buma A. and Peperzak L., (2015), το μειονέκτημα αυτών των συστημάτων
έγκειται στην ανάγκη τους να αποθηκεύσουν και να μεταφέρουν χημικά
στοιχεία και αλατόνερο προκειμένου να δημιουργήσουν την κατάλληλη
δραστική ουσία. Επιπροσθέτως, η αποθήκευση του άλατος παίζει καθοριστικό
ρόλο όταν το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία είτε σε γλυκό είτε σε γλυφό
νερό, καθώς απαιτούν υψηλότερη περιεκτικότητα άλατος.
Μία άλλη χημική επεξεργασία είναι το σύστημα οζονοποιησης που παράγει
όζον (O 3 ) εισάγοντας ατμοσφαιρικό αέρα και όζον και ως αποτέλεσμα των
παραπάνω η οξείδωση πραγματοποιείται στο σημείο όπου σκοτώνει τους
οργανισμούς που εισέρχονται από το θαλασσινό νερό. Τα υποβρωμιώδη
ιόντα, τα οποία είναι ισχυρά απολυμαντικά, έχουν δημιουργηθεί από την
αντίδραση του όζοντος με συστατικά στοιχεία που συναντιούνται σε ύδατα
υψηλής αλατοτητας. Αυτή η χημική αντίδραση δεν μπορεί να εφαρμοστεί όταν
το έρμα προέρχεται από γλυκά ή γλυφά νερά, διότι τα επίπεδα
περιεκτικότητας σε αλάτι είναι εξαιρετικά χαμηλά, και συνεπώς το όζον
συνιστά το μοναδικό απολυμαντικό (Cooper WJ, 2002). Σύμφωνα με τον
ισχυρισμό των Wright et al (2010), το σύστημα επεξεργασίας οζονισμού είναι
πιθανόν να αυξήσει τους δείκτες οξείδωσης και επομένως είναι αναγκαία η
χρήση συγκεκριμένης ύλης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της.
Ακόμα, η περιεκτικότητα σε άλατα καθώς και η θερμοκρασία δεν είναι οι
προφανείς παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του Συστήματος
Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος. Εντούτοις, είναι πιθανό να απαιτείται
μεγαλύτερη αξιοποίηση του απαιτούμενου χρόνου. Το όζον είναι γνωστό για
την ιδιότητα του να προξενεί βλάβες στις επικαλύψεις δεξαμενών και να
επιταχύνει την οξείδωση. Δεδομένου ότι το όζον είναι τοξικό, κρίνονται ως
αναγκαία επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας και εκπαίδευση πληρώματος. (DNV,
2015).
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Μία ακόμα χημική επεξεργασία είναι τα συστήματα ηλεκτρόλυσης και
εφαρμόζεται σε όλο το εύρος του θαλάσσιου έρματος μέσω της συστοιχίας
συσκευής ηλεκτρόλυσης που παράγουν μια δραστική ουσία η οποία διασπά
τις κυτταρικές μεμβράνες των υδρόβιων οργανισμών. Υπάρχουν δυο είδη, το
ευθυγραμμισμένο (in-line) και το πλευρικό ρεύμα (side steam). Με τα in-line
electrolysis system, ολόκληρη η ροή του έρματος περνάει διαμέσου των
συστοιχιών συσκευών ηλεκτρόλυσης. Συστήματα ηλεκτρόλυσης πλευρικού
ρεύματος δύνανται να συνδυάσουν την ηλεκτρόλυση με ένα φίλτρο, όπου μια
μικρή αναλογία ροής θαλάσσιου έρματος οδηγείται μέσω της συστοιχίας
συσκευής ηλεκτρόλυσης εκεί όπου τα απολυμαντικά παράγονται και
επιστρέφουν στην κύρια ροή έρματος (Echardt J. and Kommueller A., 2009).
Η ποσότητα της παραγόμενης δραστικής ουσίας

εξαρτάται από την

περιεκτικότητα του νερού σε άλατα. Η αντίδραση του θαλασσινού νερού στην
οξείδωση επίσης εξαρτάται από τη θερμοκρασία. H αντίδραση αυτή δεν
δημιουργεί καταστάσεις απολύμανσης σε θερμοκρασίες κάτω των 15 βαθμών
Κελσίου. Το νερό πρέπει να είναι θερμό και οδηγεί σε υψηλότερη ενεργειακή
κατανάλωση. Σε ύδατα με περιεχόμενο πλούσιο σε βιολογικά στοιχεία, το
σύστημα πρέπει να παράγει περισσότερα απολυμαντικά στοιχεία για να
δημιουργήσει ένα υψηλότερο επίπεδο τοξικών υποπροϊόντων (Matousek et
al, 2006). Η ηλεκτρόλυση πλευρικού ρεύματος δύναται να συνεισφέρει στην
εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα που προκαλούνται από το γλυκό νερό ή
από νερό με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα, αποθηκεύοντας γλυφό νερό σε
μία πρυμναία δεξαμενή ζυγοστάθμισης AFT PEAK που έχει χρησιμοποιηθεί
στην παραγωγή υποχλωριώδους για τη διαδικασία επεξεργασίας.

Ύδατα

πλευρικών ρευμάτων μπορούν να θερμαίνονται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Οι
δραστικές ουσίες και το Υδρογόνο που παράγεται κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας ηλεκτρόλυσης σημαίνουν ότι τα συστήματα ηλεκτρόλυσης πρέπει
να είναι εξοπλισμένα με επιπρόσθετες διαδικασίες ασφάλειας και εκπαίδευσης
για το πλήρωμα (DNV, 2015).
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Κεφάλαιο 3 – Μεθοδολογία
3.1 Πλαίσιο Εισαγωγής
Πρώτον και κυριότερο, η έρευνα χρησιμοποιεί μια μέθοδο που αποσαφηνίζει
το πρόβλημα θέτοντας μια υπόθεση, συγκεντρώνοντας γεγονότα και
δεδομένα τα οποία αξιολογούνται, και προβαίνοντας σε συμπεράσματα σε
ένα συστηματικό πλαίσιο εργασίας. Τέλος, τα συμπεράσματα μπορούν να
εξαχθούν ως λύσεις ή ως γενικευμένες έννοιες ή θεωρίες αναφορικά με το
θέμα που έχει εξετασθεί (Singh Y., 2006).
Η μεθοδολογία της έρευνας αποτελεί το συστηματικό εργαλείο για τη
διερεύνηση μιας πιθανής λύσης σε ένα ερευνητικό ζήτημα, ή εναλλακτικά
θεωρείται ως μια ομάδα από εγκατεστημένες διαδικασίες και μεθόδους που
έχουν εφαρμοστεί προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η έρευνα
επιτυγχάνοντας έτσι αδιάσειστα αποτελέσματα και συμπεράσματα (Berg B.,
2009). Επιπλέον, σύμφωνα με το έργο των Saunder et al (2016),

η

μεθοδολογία αποτελείται από ξεχωριστά στάδια και επίπεδα τα οποία είναι
αναπόσπαστα συνδεδεμένα μεταξύ τους και εκθέτουν τις εφαρμοσμένες
μεθόδους μιας συγκεκριμένης έρευνας.
Οι ερευνητικές μέθοδοι κατηγοριοποιούνται σε ποιοτικές και ποσοτικές. Στις
ποσοτικές,

αριθμητικά

δεδομένα,

στατιστικές

παρατηρήσεις

και

ποσοτικοποίηση θεωριών με τη χρήση ενός εύρους εργαλείων όπως τα
σωστά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια, διαμορφώνουν τη βάση αυτής της
μεθόδου. Η τελευταία χρησιμοποιείται για την εξέταση και ανάλυση των
αριθμητικών δεδομένων, καθώς και για τη διατύπωση των χρήσιμων
απαντήσεων, όπως τις συνεντεύξεις και τις μελέτες περιπτώσεων case
studies (Kumar, 2008). Σε αυτή την ενότητα, η επιλεγμένη μεθοδολογία τονίζει
τις επιλεγμένες μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων, δειγματοληψίας,
παρουσίασης των συνεντεύξεων, προκαταρκτικής έρευνας και εξέτασης.
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3.2 Ερευνητικός Σκοπός
Η έρευνα βασίζεται στην ανάλυση των βασικών κριτηρίων που οδήγησαν
στην επιλογή του κατάλληλου Συστήματος Επεξεργασίας Θαλάσσιου
Έρματος. Λόγω του γεγονότος ότι η εγκατάσταση αυτών των συστημάτων
έχει γίνει υποχρεωτική και νομικά δεσμευτική μετά από την επιβολή της
Σύμβασης Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος αυτό το θέμα θεωρείται
αυξημένης σημασίας από περιβαλλοντική, νομική, οικονομική και λειτουργική
σκοπιά. Καθώς η αγορά παρέχει τεχνολογίες επεξεργασίας σε ένα ευρύ πεδίο
θαλάσσιου έρματος, οι εφοπλιστές πρέπει να καθορίσουν ποια λύση είναι η
καλύτερη.
Συγκεκριμένα, ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να παρουσιάσει και να
αναλύσει τους καθοριστικούς παράγοντες που καθορίζουν τα κριτήρια
επιλογής για μια πιθανή αγορά και εγκατάσταση ενός Συστήματος
Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος για ένα συγκεκριμένο τύπο πλοίου. Με
άλλα λόγια, αυτή η έρευνα αποσκοπεί στην εξέταση της διαδικασίας επιλογής,
εγκατάστασης, λειτουργίας και κόστους ενός Συστήματος Επεξεργασίας
Θαλάσσιου Έρματος σε ένα φορτηγό πλοίο τύπου “Handy”.
Στη θεωρία που παρουσιάστηκε παραπάνω, περιγράφονται οι εφαρμογές
ορισμένων

τεχνολογιών

και

παρουσιάζονται

τα

πλεονεκτήματα

και

μειονεκτήματα τους. Οι τεχνολογίες αυτές ποικίλουν σχετικά με τη μέθοδο και
το είδος εφαρμογής και τον τύπο του πλοίου, και ως αποτέλεσμα το
ερευνητικό κενό παρέχει μια ανάλυση επιλογής, εστιάζοντας στην περίπτωση
του φορτηγού πλοίου τύπου “Handy”.
3.3 Ερευνητικές Ερωτήσεις
Οι στόχοι της έρευνας μπορούν να επιτευχθούν μέσω συγκεκριμένων
ερευνητικών ερωτήσεων. Επομένως, για την αναγνώριση των κριτηρίων
επιλογής που είναι καθοριστικά έτσι ώστε να γίνει σύγκριση των τεχνολογιών,
ζητήθηκαν οι ακόλουθες ερωτήσεις:
•

Ποιοι είναι οι καθοριστικοί λειτουργικοί παράγοντες για την επιλογή
ενός Συστήματος Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος ?
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•

Ποιοι είναι οι καθοριστικοί τεχνικοί παράγοντες αναφορικά με την
επιλογή του Συστήματος ?

•

Πόσο σημαντικό είναι το απαιτούμενο Κεφάλαιο και οι λειτουργικές
δαπάνες για τη διάρκεια ζωής του πλοίου ?

•

Ποιες τεχνολογίες είναι προτιμότερες για ένα φορτηγό πλοίο τύπου
“Handy” ?

•

Σχεδιάζετε

την

αναβάθμιση

ενός

Συστήματος

Επεξεργασίας

Θαλάσσιου Έρματος πριν από την επικύρωση της Σύμβασης ?

3.4 Ερευνητικό Σχεδιασμός
Ο σχεδιασμός της έρευνας υποδεικνύει τη μορφή και τη δομή ενός
ερευνητικού θέματος αλλά και τη μέθοδο που εφαρμόστηκε, για να
συγκεντρωθούν τα δεδομένα και να δοθεί απάντηση στην ερώτηση της
έρευνας.
Ο ερευνητικός σχεδιασμός αποτελείται από βασικές αρχές που εμπεριέχουν
καθορισμένο χρόνο και ένα σχέδιο δράσης που εξαρτάται από την ερώτηση
της έρευνας, τις επιλεγμένες πηγές, την κατηγορία πληροφοριών και την
περιγραφή ενός σχεδίου για κάθε ερευνητική δραστηριότητα (Cooper D. and
Schindler P., 2011).
Σε αυτή την εργασία, η έρευνα βασίστηκε σε μια εσωτερική ιστορική βάση
δεδομένων και σε συνεντεύξεις με εφοπλιστές, ανώτερα διοικητικά στελέχη
και μέλη του πληρώματος, σε συνεργασία με συγκεκριμένη ναυτιλιακή
εταιρεία αλλά και από άλλες ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και προμηθευτές
των Συστημάτων Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος. Τα ερωτηματολόγια
είχαν ημι-δομημένη μορφή για να οδηγήσουν σε χρήσιμα και εποικοδομητικά
συμπεράσματα.
Τα πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα αξιοποιήθηκαν μέσω του
ερευνητικού σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, χρειάστηκαν τέσσερεις μήνες μελέτης
της συγκεκριμένης θεωρίας, και ένας μήνας για τη διεξαγωγή των
συνεντεύξεων.
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3.5 Ερευνητική Προσέγγιση
Η ερευνητική προσέγγιση χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, τη συμπερασματική
και την επαγωγική (Bryman A. and Bell E., 2011). Αντιθέτως, οι Saunders et al
(2016)

ισχυρίστηκαν

ότι

υπάρχει

μια

ακόμα

κατηγορία

ερευνητικής

προσέγγισης, η απαγωγική. Η συμπερασματική μέθοδος εφαρμόζει μερικές
υποθέσεις που αποσπώνται και αξιολογούνται βασιζόμενοι στη συλλογή
δεδομένων και κυρίως ότι το πλαίσιο της έρευνας χτίζεται με σκοπό να ελέγξει
και να επαληθεύσει υπάρχουσες θεωρίες. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε
ποσοτικά δεδομένα και είναι περισσότερο κατάλληλη για ένα θετικό
παράδειγμα. Στην επαγωγική μέθοδο η θεωρία αναπτύσσεται μετά από τη
συλλογή δεδομένων, γεγονός που δημιουργεί μια μη ελεγχόμενη θεωρία /
συμπέρασμα (Saunders et al, 2016). Αυτή η προσέγγιση επιλέγεται
συχνότερα για ποιοτικά δεδομένα, και είναι πιο κατάλληλη στη χρήση της ως
επεξηγηματικό παράδειγμα (Bryman A. and Bell E., 2011). Τέλος, η
απαγωγική αποτελεί μέθοδο που συντελεί στη δημιουργία μιας θεωρίας ή για
την τροποποίηση μιας υπάρχουσας. Είναι ένα “λογικό συμπέρασμα” που
προέρχεται από την ανάλυση των δεδομένων ή φαινομένων και από την
αναφορά υποδειγμάτων. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το πιο λογικό
συμπέρασμα οδηγεί στο σχηματισμό μιας θεωρίας (Saunders et al, 2016).
Σε αυτή την εργασία, η απαγωγική προσέγγιση θεωρείται ως η πιο κατάλληλη
προσέγγιση στο συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα. Ένα θετικό χαρακτηριστικό
αυτής της προσέγγισης είναι ότι μπορούν να συνδυαστούν πολλών ειδών
δεδομένα και θεωρίες, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο όταν εξετάζεται ένας
συγκεκριμένος τύπος πλοίου. Εντούτοις, απαιτούνται ένας σημαντικός
αριθμός νέων πληροφοριών και λεπτομερειών για την διεκπεραίωση και
ανάλυση της θεωρίας. Για παράδειγμα, είναι καθοριστικής σημασίας η
εξέταση

των

πληροφοριών

λειτουργικών,
σε

τεχνικών

συνδυασμό

με

και

τις

οικονομικών

απόψεις

των

κριτηρίων

και

πεπειραμένων

επαγγελματιών στο χώρο της Ναυτιλίας (Punch K. and Oancea A., 2014;
Saunders et al., 2016).
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3.6 Συλλογή Δεδομένων
Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, αυτή η εργασία εμπεριέχει όχι μόνο
ποιοτικά αλλά και ποσοτικά δεδομένα. Ο σκοπός της είναι να βγει ένα
πειστικό και αναλυτικό συμπέρασμα στην ερώτηση της έρευνας που έχει τεθεί
από το συγγραφέα της. Υπό αυτή την οπτική γωνία, επιλέχθηκε μια μελέτη
περιπτώσεων case study για να διερευνήσει λεπτομερώς τους παράγοντες
που οδήγησαν στην επιλογή της, όπως και η διαδικασία εγκατάστασης και η
ανάλυση κόστους του συστήματος κατά τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου
φορτηγού πλοίου τύπου “Handy”. Η εξέταση μιας μόνο μελέτης είναι μια
περισσότερο ρεαλιστική και αποδοτική προσέγγιση ως μέθοδος που κάνει
έρευνα συγκεκριμένων γεγονότων και απόψεων σε βάθος (Cresswell J. and
Plano C., 2011). Όλα τα παραπάνω βασίζονται

στην ανάγκη για

εποικοδομητικές συνεργασίες με τα άτομα που συμμετέχουν στη συνέντευξη
αλλά και με τις ναυτιλιακές εταιρείες που παρέχουν τα δεδομένα κατά τη
διάρκεια της εργασίας (Zikmund W.G., 2000).
3.6.1 Δευτερογενή Δεδομένα
Τα δευτερογενή δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία
σχηματίζονται από εκθέσεις και ενημερωτικές βάσεις δεδομένων από
διάφορους εμπειρογνώμονες ή φορείς, εξειδικευμένους συμβούλους και ένα
μεγάλο εύρος επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων. Σε αυτά τα στοιχεία
είναι εμφανής η άποψη των ειδικών επί των τεχνολογιών θαλάσσιου έρματος
και η προσέγγιση των κορυφαίων οργανισμών. Οι απόψεις όλων αυτών
λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να συμβάλλουν στη διεξαγωγή ορθών
συμπερασμάτων (Easterby S., Thrope R. and Jackson P., 2015). Ως κύρια
θετική πλευρά των δευτερογενών δεδομένων θεωρείται πως είναι εύκολα
προσβάσιμα και πως δημοσιεύουν εξειδικευμένες πληροφορίες και χρήσιμες
απόψεις που έχουν ληφθεί από ειδήμονες. Παρόλα αυτά, πρέπει να
διατηρηθεί η εγκυρότητα, η σαφήνεια, και η ποιότητα των εξεταζόμενων
περιεχομένων , που πρέπει να μην είναι πλήρως εξαρτώμενα (Saunders et al,
2016).
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3.6.2 Πρωτογενή Δεδομένα
Καθώς η ανάλυση της έρευνας βασίζεται στη μέθοδο μελέτης περιπτώσεων
case study, χρησιμοποιούνται πρωτογενή δεδομένα που περιλαμβάνουν
εσωτερικά δεδομένα και συνεντεύξεις που έχουν διεξαχθεί σε συνεργασία με
τη συγκεκριμένη ναυτιλιακή εταιρεία και τρεις προμηθευτές. Σε γενικές
γραμμές, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης πρωτογενών
δεδομένων είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στον συγγραφέα να καλύψει τα
πιθανά κενά πληροφοριών και λεπτομερειών, τα οποία η μέθοδος των
δευτερογενών δεδομένων αδυνατεί να καλύψει.
Πρώτον,

οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις επιλέχτηκαν ως το κατάλληλο

εργαλείο για την καταγραφή απόψεων και ιδεών από διάφορους Μάνατζερ
ανώτερου

επιπέδου

στα

τμήματα

της

ναυτιλιακής

εταιρείας.

Χρησιμοποιήθηκαν πρωταρχικά ανοιχτές ερωτήσεις, που συντελούν στο
σχηματισμό μιας μεθόδου η οποία επέτρεψε στους ερωτηθέντες να
εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους, και συνεισέφερε στη διεξαγωγή μιας
ανοιχτής συζήτησης για τα σχετικά θέματα.
Ως αποτέλεσμα, έγιναν σαφείς ερωτήσεις για να εξεταστούν όλα τα
λειτουργικά και τεχνικά ζητήματα που αφορούν τα κριτήρια επιλογής. Οι
λεπτομερείς απαντήσεις των Μάνατζερ συνεισέφεραν στη διεξαγωγή μιας
ουσιώδους και σε βάθος συζήτησης (Bryman A. and Bell E., 2011; Saunders
et al., 2016). Ακόμα, η χρήση ημι-δομημένων ερωτηματολογίων είναι ένας
τρόπος να επιβεβαιωθεί ότι η εξέταση του υποβληθέντος προβλήματος θα
παράγει περισσότερο υποκειμενικά αποτελέσματα τα οποία βασίζονται στις
απόψεις που έχουν εκφραστεί αναλυτικά και στην εμπειρία των εργαζομένων
οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα αντίστοιχα ζητήματα. Συνεπώς, ο ερευνητής
έχει τη δυνατότητα ενός πιο ενεργού ρόλου στη συζήτηση κάνοντας
περισσότερες ερωτήσεις, και όταν εντοπίζονται

επιπρόσθετα θέματα

προσαρμόζει την προσέγγιση του (Grindsted A., 2005).
Επιπλέον, ήταν εξαιρετικά χρήσιμα τα πρωτογενή δεδομένα που είναι
αποτέλεσμα εσωτερικής βάσης δεδομένων από τη συγκεκριμένη ναυτιλιακή
εταιρεία. Ο λόγος αποτυπώνεται στην αναγκαιότητα της ύπαρξης τους καθώς
αποτελούν μοναδική πηγή συγκεκριμένων πληροφοριών. Στοιχεία του πλοίου,
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λειτουργικές πρακτικές χειρισμού, εμπορικά πρότυπα και οικονομικές
προσφορές προμηθευτών προσφέρθηκαν για την ολοκλήρωση της μελέτης
περιπτώσεων

case

study.

Όλα

τα

παραπάνω

συνιστούν

χρήσιμες

πληροφορίες που είναι δύσκολο να βρεθούν οπουδήποτε αλλού.
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τον εφοπλιστή και τους εκάστοτε
Μάνατζερ του επιχειρησιακού, τεχνικού τμήματος καθώς και του τμήματος
ναυλώσεων της συγκεκριμένης ναυτιλιακής εταιρείας που θέλησε να κρατήσει
την ανωνυμία της. Ακόμα, πραγματοποιήθηκαν επιπρόσθετες συνεντεύξεις με
εκπροσώπους των εταιρειών που προμηθεύουν την εταιρεία με Συστήματα
Επεξεργασίας

Θαλάσσιου

Έρματος

κατά

τη

διάρκεια

της

Έκθεσης

“Ποσειδώνια” που έλαβε χώρα στην Αθήνα. Οι εταιρείες αυτές ήταν οι εξής:
CYECOLM, ALFA LAVAL, ERMAFIRST
3.7 Η Αξιοπιστία και η Ηθική Διάσταση της Έρευνας
Η αξιοπιστία της έρευνας είναι ένα ζήτημα καθοριστικής σημασίας καθώς το
αποτέλεσμα της πρέπει να είναι αξιόπιστο αντιπροσωπεύοντας αληθινά
γεγονότα και ορθά αποτελέσματα. Οι ερωτήσεις που ασκήθηκαν ύστερα από
προσεκτική μελέτη όπως και η διατύπωση αλλά και ο σκοπός τους, ήταν
σαφείς στους ερωτηθέντες. Η δομή των θεμάτων και οι απαντήσεις ήταν
σχετικές με τα ζητήματα που εξετάστηκαν, ενώ το περιεχόμενο κάθε
ερώτησης γινόταν αντιληπτό πολύ εύκολα. Επομένως οι απαντήσεις που
δόθηκαν ήταν ανάλογες των ερωτήσεων που έγιναν και η πιθανότητα λαθών
ή παρερμηνειών περιορίστηκε αισθητά (Hair et al., 2007).
Το γεγονός ότι οι ερωτώμενοι εμπιστεύτηκαν στους ερωτώντες τις απόψεις
και τις εκτιμήσεις τους, έγινε απόλυτα σεβαστό και δεν δημιουργήθηκε καμία
υποψία περί απόκρυψης των πραγματικών πεποιθήσεων τους. Η ηθική
συναίσθηση των συμμετεχόντων εξασφαλίστηκε μέσω των εφαρμοσμένων
μεθόδων και της συνεχούς επικοινωνίας μαζί τους. Ενημερώθηκαν πλήρως
για το σκοπό των συνεντεύξεων και για όλες τις λεπτομέρειες της
περιπτωσιολογικής μελέτης. Σε αυτή τη μελέτη, έγιναν υποθέσεις όπως το
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των λειτουργιών έρματος, η υπολειπόμενη
διάρκεια ζωής του πλοίου και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την
εγκατάσταση του συστήματος. Οι τελευταίες μπορεί να μην είναι απόλυτα
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ακριβείς ως υποθέσεις, όμως το ολικό αποτέλεσμα παραμένει έγκυρο και
αξιόπιστο απεικονίζοντας την πραγματικότητα στη συγκεκριμένη υποθετική
περίπτωση.
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Κεφάλαιο 4 : Ανάλυση
4.1 Πλαίσιο Εισαγωγής
Η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων έγινε αξιοποιώντας τις συνεντεύξεις
που διεξήχθησαν με τους εφοπλιστές και Μάνατζερ από υψηλά κλιμάκια στο
επιχειρησιακό, τεχνικό και στο τμήμα ναυλώσεων που είναι υπεύθυνα για τη
λήψη αποφάσεων αναφορικά με την επιλογή των συστημάτων Τεχνολογίας
Θαλάσσιου Έρματος. Επιπλέον, τέτοιες απαντήσεις δόθηκαν αφού πρώτα
λήφθηκαν υπόψη καθοριστικοί αλλά και δευτερογενούς σημασίας παράγοντες
τεχνολογίας και κόστους. Η πλειοψηφία δήλωσε ότι οι ναυτιλιακές τους
εταιρείες δεν προχώρησαν στην εγκατάσταση των συστημάτων σε ολόκληρο
το στόλο των πλοίων τους, όμως έχουν εγκαταστήσει αυτά τα συστήματα στα
νεότευκτα τους.
Σε αυτή την εργασία, για να βγει το συμπέρασμα ποιος είναι ο κατάλληλος
τύπου Συστήματος Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος για την εγκατάσταση
του σε ένα συγκεκριμένο τύπο πλοίου, θα διερευνηθεί ένα ευρύ πεδίο
παραγόντων. Έπειτα των συζητήσεων με τους Μάνατζερ, εξήχθη το
συμπέρασμα πως υπάρχουν πολλοί τρόποι για την αναβάθμιση ενός
συστήματος θαλάσσιου έρματος. Τα βήματα αυτά είναι τα ακόλουθα:
1. Αναγνώριση του τύπου του πλοίου, της χωρητικότητας του έρματος και
των χαρακτηριστικών του συστήματος θαλάσσιου έρματος.
2. Επιχειρησιακές σκέψεις που ερευνούν το εμπορικό πρότυπο του
πλοίου, την απαιτούμενη χρονική διάρκεια για τις λειτουργίες
ερματισμού και την ποιότητα του νερού.
3. Τεχνικές σκέψεις όπως οι επιπτώσεις σε κάποιο άλλο σύστημα ή στη
δομή του πλοίου, απαιτήσεις συντήρησης, ενεργειακές απαιτήσεις,
ασφάλεια και εκπαίδευση πληρώματος.

Ως μελέτη περιπτώσεων case study, επιλέχθηκε ένας συγκεκριμένος τύπος
πλοίου και έχουν αναλυθεί ήδη οι λόγοι για τους οποίους η υπεριώδης
τεχνολογία είναι προτιμητέα. Έπειτα, επιλέχθηκε ένα συγκεκριμένο σύστημα
επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος το οποίο είναι διαθέσιμο στην αγορά, βάσει
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του οποίου η διήθηση είναι η πρωτογενής επεξεργασία και η υπεριώδης
ακτινοβολία η δευτερογενής. Σε συνεργασία με τον προμηθευτή, έγινε έρευνα
ολόκληρης της διαδικασίας αναβάθμισης ενός Συστήματος Επεξεργασίας
Θαλάσσιου Έρματος. Τέλος, ο υπολογισμός του κύκλου ζωής του
Συστήματος Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις
κεφαλαιακές και τις λειτουργικές δαπάνες.
4.2 Πληροφορίες για το εμπορικό πλοίο Φ/Γ τύπου “Handy”
Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, επιλέχθηκε το φορτηγό πλοίο “Handy” που
ανήκει σε ναυτιλιακή εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στη Μεσόγειο και τη
Μαύρη Θάλασσα. Το πλοίο έχει χωρητικότητα 28.352 τόνους και η συνολική
χωρητικότητα έρματος είναι 16.480 κυβικά μέτρα. Ο παρακάτω πίνακας
περιέχει τη λίστα με τα στοιχεία του πλοίου.

Σχήμα 2 : Φορτηγό πλοίο τύπου -Handy-
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Πίνακας 5: Στοιχεία φορτηγού πλοίου τύπου “Handy”
Φορτηγό Πλοίο τύπου “Ηandy” - Στοιχεία Πλοίου
Τύπος Πλοίου

Φορτηγό Πλοίο

Σημαία

Λιβερία

Λιμάνι εγγραφής

Μονρόβια

Νηογνώμονας

Nippon Kaiji Kyokai

Ολική χωρητικότητα

17.023 RT

Ολικό Μήκος (LOA)

169.37m

Μήκος μεταξύ καθέτων (BP)

160.40m

Πλάτος

27.20m

Κοίλο

13.60m

Γραμμή Φόρτωσης

9.81m

Συνολική Χωρητικότητα Έρματος

16,48 m3

Το πλοίο αυτό είναι ένα τυπικό φορτηγό πλοίο τύπου “Handy” που
χρησιμοποιεί

διαδοχικές

μεθόδους

διαχείρισης

έρματος.

Βάσει

του

συστήματος ABS (2014), αυτός ο τύπος πλοίου ορίζεται ως ένας τύπος
πλοίου υψηλής εξάρτησης από την ποιότητα του έρματος (Για περισσότερες
πληροφορίες: Παράρτημα Ε). Η συγκεκριμένη επιλογή βασίστηκε στο γεγονός
ότι το μεταφορικό πλοίο “Handy” είναι υποκείμενο σε περισσότερους
περιορισμούς των λειτουργιών του έρματος συγκριτικά με μεγαλύτερα πλοία
όπως το φορτηγό πλοίο “Panamax” επειδή πραγματοποιούν κοντινότερα και
συχνότερα ταξίδια.
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Σχήμα 2: Δεξαμενές έρματος του φορτηγού πλοίου τύπου “Handy” (Για
περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο: Παράρτημα F)
Το Παράρτημα Z δείχνει τα δεδομένα του έρματος των δεξαμενών, τα
δεδομένα των αντλιών, δεδομένα υπερχείλισης και γραμμής πληρώσεων (Για
τη μέθοδο ροής) και τον απαιτούμενο χρόνο που απαιτείται για τη μέθοδο
ροής του φορτηγού πλοίου. Συνίσταται η χρήση μόνο μιας αντλίας
(250m3/hour) για τη πλήρωση / εκκένωση μιας δεξαμενής έρματος,
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρόνοι αυτοί έχουν υπολογιστεί κάνοντας χρήση τη
μέγιστη παροχή αντλίας (400m3/hour).
4.2.1 Περιγραφή του Συστήματος Ερματισμού
Η επόμενη ενότητα είναι μια περιγραφή του συστήματος έρματος κατά την εν
πλω λειτουργία του πλοίου. Όλες οι αντλίες βρίσκονται στο μηχανοστάσιο. Η
παροχή των θαλάσσιων ερμάτων λαμβάνεται από τα sea chests στις
δεξαμενές έρματος (ballast tanks). Η άντληση του έρματος εισάγεται σε όλες
τις πρωραίες δεξαμενές ζυγοστάθμισης με διάμετρο 200mm, οι πάνω πλευρές
των δεξαμενών με διάμετρο 125mm όπως και No 1, 3, 4 & 5 διπύθμενα
δεξαμενών.
4.3 Φιλοσοφία και Χαρακτηριστικά της Επεξεργασίας
Έχει επιλεγεί το σύστημα επεξεργασίας που κρίθηκε ως αποτελεσματικό
αναφορικά με τους σημαντικούς παράγοντες επιλογής. Οι λειτουργίες έρματος
υπό φυσιολογικές συνθήκες απαιτούν τη χρήση μόνο μιας αντλίας, επομένως
απαιτείται μόνο ένα σύστημα μεγέθους χωρητικότητας 250 κυβικών μέτρων
ανά ώρα.
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Δύο Φίλτρα + Υπεριώδης Αντιδραστήρας

Σχήμα 4: Σύστημα επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος – Διήθηση και
υπεριώδες σύστημα
1. Πρωτογενής Επεξεργασία: Τραχύ Φίλτρο (5mm) + Λεπτό Φίλτρο
(50μm)

Σχήμα 5: Τραχύ Φίλτρο
Κανόνας της Υψηλής Πίεσης
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Σχήμα 6: Λεπτό φίλτρο
Δευτερογενής Επεξεργασία: Μέτριας πίεσης υπεριώδης αντιδραστήρας( UV
chamber, SS316L)

Σχήμα 7: Μεσαίας πίεσης υπεριώδης αντιδραστήρας
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Η επεξεργασία συνδυάζει δύο στάδια διήθησης και τεχνολογίας υπεριώδους
απολύμανσης με μηδενικές εμπλεκόμενες χημικές ουσίες, ενώ παράλληλα
είναι εναρμονισμένη με τους κανονισμούς της Ακτοφυλακής των Η.Π.Α.
Συγκεκριμένα, έχει ενσωματωθεί στο Εναλλακτικό Σύστημα Διαχείρισης
(AMS) από την Ακτοφυλακή των Η.Π.Α εμπλέκοντας τη μέθοδο ελέγχου
FDA/CMFDA που έχει γίνει αποδεκτή από την Ακτοφυλακή των Η.Π.Α. Το
σύστημα διήθησης συνδυάζει ένα τραχύ φίλτρο μεγέθους 5mm και ένα 50μm
λεπτό φίλτρο για την επεξεργασία του ως πρωτογενή επεξεργασία. Το
παρακάτω σχήμα δείχνει το συγκεκριμένο σχεδιασμό και τις διαστάσεις του
συστήματος.

Σχήμα 8: Σχεδιασμός του Συστήματος Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος
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Χαρακτηριστικά του συστήματος
Εύρος Χωρητικότητας (capacity range) (m3/hr): 50-250
Ονομαστική Χωρητικότητα (m3/hr): 250
Ενέργεια (kW/hour): 16-30
Διαστάσεις (LxBxH) - Δυνατότητες: 1)1200x1160x2550, 2)2400x1236x2100
Βάρος (kg): 1495

4.4 Λειτουργικοί Παράγοντες
Το δεύτερο στάδιο της επιλογής αποτελείται από τα operational areas του
πλοίου και συγκεκριμένα από το λιμένα κατάπλου. Ο απαιτούμενος χρόνος
για την επεξεργασία του θαλάσσιου έρματος που βασίζεται στο διαθέσιμο
χρόνο που κάνει το πλοίο τύπου “Handy” κατά τη διάρκεια των ταξιδιών που
πραγματοποιεί, και η ποιότητα υδάτων των λιμένων είναι οι περισσότερο
καθοριστικοί παράγοντες για τις πιθανές επιλογές Συστημάτων Επεξεργασίας
Θαλάσσιου Έρματος.
4.4.1 Απαιτούμενος Χρόνος Επεξεργασίας
Από τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, όλοι οι Μάνατζερ του
τεχνικού τμήματος αλλά και οι εφοπλιστές ανέφεραν ότι ο πιο σημαντικός
επιχειρησιακός παράγοντας για την επιλογή ενός Συστήματος Επεξεργασίας
Θαλάσσιου Έρματος είναι ο χρόνος διατήρησης (retention time) ή με άλλα
λόγια ο απαιτούμενος χρόνος για την επεξεργασία του θαλάσσιου έρματος.
Συγκεκριμένα, επεσήμαναν ότι η συντομότερη επεξεργασία είναι η καλύτερη
επιλογή, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επιθυμούσαν να προκληθούν
επιπρόσθετοι περιορισμοί στα δρομολόγια ταξιδιών των πλοίων τους.
Μεταξύ των ετών 2013 και 2015, το πλοίο συνήθως γέμιζε το φορτίο στη
Μαύρη Θάλασσα και έπλεε in load condition στα ύδατα της Μεσογείου
περνώντας μέσω Βοσπόρου και των στενών στα Δαρδανέλλια. Συγκεκριμένα,
το πλοίο μετέφερε δημητριακά, σιτάρι, άνθρακα, scrap και προϊόντων χάλυβα,
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όπως χαλύβδινα ρολά και χαλύβδινα ελάσματα, από την Ουκρανία τη Ρωσία
και τη Μαύρη Θάλασσα.
Λιμάνια που χρησιμοποιούνται συχνότερα για τη φόρτωση εμπορευμάτων
είναι το Nikolaev στην Ουκρανία, Kavkaz και Novorossiysk στη Ρωσία
προκειμένου να γίνει εκφόρτωση των φορτίων στα λιμάνια Haifa και Ashdod
του Ισραήλ, Sfax στην Τυνησία και Tangier στο Μαρόκο. Για παράδειγμα, ένα
συνηθισμένο ταξίδι από το λιμάνι Novorossiysk όπου γεμίζει με φορτίο όπως
προϊόντα χάλυβα και άνθρακα στην Αίγυπτο, χρειάζεται 6 μέρες σχεδόν όταν
η ταχύτητα του πλοίου είναι 12 knots λαμβάνοντας υπόψη τη συμφόρηση στο
Βόσπορο και στα στενά των Δαρδανελίων. Όταν το πλοίο εκφορτώνει στις
χώρες της Μεσογείου, συνήθως επιστρέφει σε λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας
για να ξαναφορτώσει. Για παράδειγμα, το πλοίο εκφορτώνει στην Αίγυπτο και
ξεκινάει να πλέει πίσω στη Μαύρη Θάλασσα σε κατάσταση έρματος ενώ
φορτώνει στο λιμάνι του Novorossiysk.
Άλλα operational areas γι΄ αυτό το πλοίο είναι τα ύδατα της Βόρειας
Ευρώπης, αλλά αυτό είναι λιγότερο σύνηθες από τις περιπτώσεις που
αναλύθηκαν παραπάνω. Για παράδειγμα, αυτό το πλοίο έχει φορτώσει
εμπόρευμα σιδήρων στα λιμάνια των Μπρίστολ, Ρότερνταμ και Άμστερνταμ
και ταξιδεύει προς Τουρκία. Το ταξίδι αυτό διαρκεί 12 ημέρες, και προς
Ρότερνταμ ή Άμστερνταμ 15 μέρες περίπου. Ένα άλλο ταξίδι που έχει γίνει
από τη Ρουέν της Γαλλίας στο Αλγέρι με φορτίο δημητριακά, διήρκησε 8
ημέρες περίπου.
Αρκετές φορές, το πλοίο τύπου “Handy” έχει πραγματοποιήσει κοντινά ταξίδια
στη Μαύρη Θάλασσα, στα Δαρδανέλια και στα στενά του Βοσπόρου. Σε αυτή
την περίπτωση, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν τα φορτία του
πλοίου όπως για παράδειγμα άνθρακας και steel coils από το λιμάνι Νικολάεβ
προκειμένου να ξεφορτώσει στον Κόλπο Νεμρούτ. Ο εκτιμώμενος χρόνος για
την πραγματοποίηση αυτού του ταξιδιού υπολογίζεται μεταξύ τριών και
τεσσάρων ημερών. Το ταξίδι αυτού του τύπου μπορεί να επιφέρει
προβλήματα αναφορικά με το χρόνο διατήρησης (retention time) ορισμένων
τεχνολογιών επεξεργασίας.
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Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο απαιτούμενος χρόνος για την
αποτελεσματική ανταλλαγή ερμάτων νερού σε αυτή την περιοχή είναι το κύριο
πρόβλημα λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή χρονική διάρκεια του ταξιδιού.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στη θεωρία, η χρήση των μη οξειδωτικών
βιοκτόνων δεν είναι κατάλληλη γι αυτή την περίπτωση λόγω του
απαιτούμενου για την απενεργοποίηση χρόνου που μπορεί να διαρκέσει από
3 έως 4 ημέρες (Kazumi J., 2007). Επιπλέον, άλλες τεχνολογίες ενέχουν
μειονεκτήματα σχετικά με το χρόνο θνησιμότητας, εκτός από αυτόν της
υπεριώδους ακτινοβολίας με διήθηση, όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα
παρακάτω (ABS, 2011).
Πίνακας 6 Σημαντικά χαρακτηριστικά της μεθόδου επεξεργασίας

Διαδικασία Επεξεργασίας

Μέθοδος Επεξεργασίας

Εφαρμογή

Δημιουργία Χλωρίου

Η

Στην

Χρόνος

Πιθανότητα Διάβρωσης

Θνησιμότητας
χρήση

του

ηλεκτρολυτικού

Ορισμένες ώρες

κυττάρου γίνεται για τη δημιουργία

πρόσληψη και

χλωρίου

εξουδετερώνετ

και

βρώμιου

που

λειτουργούν ως βιοκτόνα. Έπειτα,

αι

η

εκφόρτωση

χρήση

θειικού

νάτριου

Υψηλά επίπεδα δοσολογίας προκαλούν
τη διάβρωση του χάλυβα

στην

εξουδετερώνει το θαλάσσιο έρμα
λόγω της εκφόρτωσης. Όταν το
χλώριο

είναι

δεξαμενή,

το

διάχυτο

στη

βιοκτόνο

θα

ενεργοποιηθεί με μια δοσολογία
που θα προσαρμοστεί έτσι ώστε
να κρατήσει ενεργοποιημένο το
βιοκτόνο
Χημική Εφαρμογή

Το ανακάτεμα ιδιόκτητων χημικών

Η

με

γίνεται

το

θαλάσσιο

έρμα

σε

μετρημένες δόσεις η πρόσληψη

πρόσληψη

24 Ώρες

μέσω

Υψηλά επίπεδα δοσολογίας προκαλούν
τη διάβρωση του χάλυβα

αγωγού

των οποίων δύναται να σκοτώσει
ζωντανούς
χημικά

οργανισμούς.

υποβαθμίζονται

Τα

με

την

πάροδο του χρόνου έτσι ώστε το
έρμα να μπορεί να είναι ασφαλές
με την εκφόρτωση.
Διήθηση και Ακτινοβολία

Η

διήθηση

νερού,

του

συνήθως

εισερχόμενου
με

φίλτρα

Στην

Κατά

πρόσληψη

την επεξεργασία

αυτόματου καθαρισμού μεγέθους

φίλτρου

50μm, σε παραλληλισμό με την

υπεριώδους

απελευθέρωση του

ακτινοβολίας

όπου

στα ύδατα

πραγματοποιείται

η

και

καθώς και στην
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Καμία επίδραση

πρόσληψη. Το θαλάσσιο έρμα

εκφόρτωση της

εκτίθεται

τελευταίας

σε

μια

μορφή

ραδιενέργειας, όπως η υπεριώδης
ενέργεια

ή

άλλες

μορφές

δραστικής υδροξυλικής γεννήτριας
που σκοτώνουν μικροοργανισμούς
και βακτήρια.
Από-οξυγόνωση

Το ανακάτεμα αδρανούς αερίου

Κατά

που παράγεται εν πλω από το

πρόσληψη για

θαλάσσιο

κάποια

εκχυτήρα
είτε

έρμα

είτε

συστήματος

μέσω

μέσω
“Venturi”

διοχέτευσης

από

σωλήνες στις δεξαμενές. Αυτό

την

4 -6 ημέρες

Συγκριτικά χαμηλότερη διάβρωση

Μέχρι 15

Περιορισμένη επίδραση καθώς το όζον

ημέρες

έχει

συστήματα και
σε άλλα στις
δεξαμενές

αφαιρεί το οξυγόνο από το νερό
χαμηλώνει το ρΗ, και επιφέρει
θανάτωση

των

ζωντανών

οργανισμών. Αυτή η διαδικασία
απαιτεί

τη

αδρανή

διατήρηση

σε

μια

κατάσταση

της

ατμόσφαιρας στη δεξαμενή
έρματος
Δημιουργία Όζοντος

Το όζον δημιουργείται εν πλω,

Κατά

λειτουργεί ως βιοκτόνο και έχει

πρόσληψη για

πρακτική

κάποια

επεξεργάζεται κατά την εκφόρτωση του,

διάρκεια άντλησης του θαλάσσιου

συστήματα και

δεν υπάρχει καμία επίδραση.

έρματος από τον εκχυτήρα είτε

σε άλλα κατά

στην

την εκκένωση.

εφαρμογή

πρόσληψη

κατά

είτε

τη

στην

την

μικρή

διάρκεια

εκκένωση. Μπορεί να συνδυαστεί
με τη μέθοδο της διήθησης ή με
άλλες μεθόδους επεξεργασίας.

Όπως δείχνει ο πίνακας, η πιο συνηθισμένη τεχνολογία όσον αναφορά το
χρόνο διατήρησης είναι η υπεριώδης ακτινοβολία με διήθηση καθώς
απολυμαίνεται αποτελεσματικά κατά την επεξεργασία, και τα συστήματα που
ευνοούν τη δημιουργία χλωρίου κατατάσσονται δεύτερα στη σειρά. Υπό αυτή
τη σκοπιά και σύμφωνα με τους Stehouwer P., Buma A. and Peperzak L.
(2015), όταν τα υπεριώδη συστήματα εξετάζονται υπό το πρίσμα των
εφοπλιστών, παρουσιάζουν ένα βασικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με τα
συστήματα ηλεκτρο-χλωρίωσης. Το πλεονέκτημα αφορά τη δυνατότητα που
έχει η εκκένωση του θαλάσσιου έρματος να πραγματοποιείται οποιαδήποτε
στιγμή και χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και
χρήσιμο για έναν καπετάνιο ειδικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
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ζωής.

Εάν

4.4.2 Ποιότητα Υδάτων
Δεύτερον, αναφορικά με την ποιότητα υδάτων των λιμένων, η θολότητα, η
θερμοκρασία και η περιεκτικότητα σε άλατα είναι παράγοντες που
ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά την αποδοτικότητα ορισμένων
Συστημάτων Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος. Αυτό σημαίνει ότι η
εγκατάσταση τους πρέπει να ελεγχθεί σε πραγματικές συνθήκες ύδατος όπως
υψηλά ποσοστά θολότητας, χαμηλή περιεκτικότητα υδάτων σε άλατα, σε
γλυκά και υφάλμυρα νερά αλλά και σε κρύα νερά (ABS, 2014). Βάσει αυτής
της θεωρίας, γίνεται αναφορά ότι η υπεριώδης τεχνολογία βασίζεται στα
επίπεδα θολότητας των υδάτων, τη διαφορετικότητα στο μέγεθος και τη
μορφολογία των οργανισμών. Υψηλά επίπεδα θολότητας πιθανόν να
οδηγήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα υπεριώδους μετάδοσης, το οποίο
σημαίνει ότι πρέπει να αυξηθούν οι εντάσεις για να είναι περισσότερο
αποτελεσματική. Η αύξηση αυτή προκαλεί υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας
και συνεπώς μεγαλύτερες απαιτήσεις για κατανάλωση καυσίμου. Αντιθέτως,
έχει γίνει αναφορά ότι τα υπεριώδη συστήματα δεν συμβάλλουν στο
σχηματισμό επιβλαβών παρα-προϊόντων, και ολόκληρη η διαδικασία είναι
ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία και την περιεκτικότητα των υδάτων σε άλατα.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι τα υπεριώδη συστήματα να μην
επηρεάζονται από την υδάτινη περιεκτικότητα σε άλατα ή από τη
θερμοκρασία, γεγονός που αφήνει προσοδοφόρο έδαφος για συνεπή και
αξιόπιστη απόδοση των υδάτων σε όλα τα λιμάνια.
Επιπλέον, σε αυτή τη διπλωματική εργασία έγινε επιλογή της υπεριώδους
τεχνολογίας με σύστημα διήθησης, καθώς το πλοίο τύπου “Handy” αδειάζει το
θαλάσσιο έρμα στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία αποτελεί την κύρια
προβληματική περιοχή από αυτή την άποψη. Προκειμένου τα αποτελέσματα
και η ανάλυση να διεξαχθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια, είναι καθοριστικής
σημασίας να αναγνωριστούν τα επίπεδα

θολότητας σε αυτά τα ύδατα,

δεδομένου ότι η υπεριώδης τεχνολογία δεν είναι αποτελεσματική σε ύδατα με
υψηλά επίπεδα θολότητας.
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Η Μαύρη Θάλασσα συνδέεται με τη Μεσόγειο μέσω των στενών του
Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Αποτελεί απόδειξη

ότι πολλά ποτάμια

απελευθερώνουν γλυκό νερό μέσα σε αυτά και στη θάλασσα που
περιβάλλεται από νησιά το γλυκό νερό μπορεί να διατηρείται λόγω των
χαμηλών επιπέδων εξαερισμού των βαθέων υδάτων από φαινόμενα
πλευρικής παλίρροιας (Sur H., Ozsoy E. and Unluata U., 1994). Οι Konovalov
& Murray (2001) επεσήμαναν ότι ένας ευρύς αριθμός εργασιών καταδεικνύουν
τη σημασία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Μαύρης Θάλασσας. Ακόμα,
ποτάμια όπως ο Δούναβης, ο Ντίενπρ και ο Ντίενστρ απελευθερώνουν
μεγάλες ποσότητες οργανισμών με θρεπτικές ουσίες, αλλά και ρύπους (Mee,
1992; Wijsman et al., 2002). Ως αποτέλεσμα, η Μαύρη Θάλασσα
χαρακτηρίζεται συνεχώς από υψηλά επίπεδα θολότητας και ύδατα υψηλής
περιεκτικότητας σε άλατα καθώς τα γλυκά νερά των ποταμών διατηρούνται σε
σημαντικό επίπεδο (Kara A., Wallcraft A. & Hurlburt H., 2005). Επιπλέον, το
σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας μπορεί υπό προϋποθέσεις να αυξήσει την
ορμητικότητα αυτών των υδάτων μέσω της κατανάλωσης υψηλότερων
επιπέδων ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πλοίαρχος του πλοίου θα
πρέπει να αξιολογήσει τα επίπεδα θολότητας, έχοντας πρώτα λάβει υπόψη
του την κατανάλωση ενέργειας.
Σε αυτό το σημείο και όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, πολλοί μεγάλοι
ποταμοί που καταλήγουν στη Μαύρη Θάλασσα, συνιστούν την περιεκτικότητα
σε άλατα της επιφάνειας της Μαύρης Θάλασσας στο μισό όσο έχει ο ωκεανός
(35 τοις χιλίοις μέσος όρος) όπου ο μέσος όρος αλατότητας είναι 17 τοις
χιλίοις. Τα σχήματα παρακάτω απεικονίζουν τα επίπεδα αλατότητας στη
Μαύρη Θάλασσα ανά μήνες (Grinevetsky et al., 2015).
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Σχήμα 9: Κλιματολογική Αλμυρότητα στη Μαύρη Θάλασσα (Πηγή:
Maximenko et al., 2016): Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα της
θεωρίας, η ηλεκτρόλυση και η ηλεκτρολυτική χλωρίωση επηρεάζονται
αρνητικά από χαμηλά επίπεδα αλατότητας, επομένως η απόδοση τους
μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο στα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας.
Εντούτοις, η υπεριώδης τεχνολογία είναι ανεξάρτητη από την αλμυρότητα και
δεν επηρεάζεται αρνητικά από αυτή σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή. Η
Μεσόγειος Θάλασσα διατηρεί υψηλότερα επίπεδα αλμυρότητας από αυτά της
Μαύρης Θάλασσας, και χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές από πολύ υψηλά
επίπεδα που αγγίζουν ακόμα και αυτά του ωκεανού.
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Σχήμα 10: Μέσος όρος επιφάνειας αλμυρότητας στη Μεσόγειο Θάλασσα
( UNEP/MAP, 2012)
Συνεπώς, οι ανωτέρω τεχνολογίες επεξεργασίας δεν μπορούν να έχουν
εφαρμογή στα ύδατα της Μεσογείου Θάλασσας, δεδομένου ότι το βασικό
πρόβλημα αποτυπώνεται στα χαμηλά επίπεδα περιεκτικότητας σε άλατα.
4.4.3 Μέτρα Ασφαλείας και Εκπαίδευση Πληρώματος
Το συμπέρασμα που βγήκε από τα πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα
είναι ότι επιπρόσθετες διαδικασίες ασφαλείας και εκπαίδευσης πληρώματος
είναι δευτερεύουσας σημασίας λόγω του χαμηλού κόστους αλλά και της
δυνατότητας των Μάνατζερ να τα υλοποιήσουν. Όπως έχει αναλυθεί στην
ενότητα της θεωρίας, συστήματα που χρησιμοποιούν δραστικές ουσίες
χρήζουν επιπρόσθετων διαδικασιών ασφαλείας και μέτρων αλλά και
εκπαίδευσης πληρώματος προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια της
αποθήκευσης και διαχείρισης των χημικών ουσιών.
Το προτεινόμενο αυτό σύστημα δεν παρουσιάζει κάποιο συγκεκριμένο
πρόβλημα στο σύστημα εκπαίδευσης ούτε κάτι ανάλογο σε θέματα
ασφαλείας. Αυτό το σύστημα είναι σαφώς λιγότερο περίπλοκο συγκριτικά με
άλλα συστήματα του πλοίου, καθώς δεν καλείται να διαχειριστεί και να
αποθηκεύσει τα χημικά. Γάντια και μάσκες προσώπου είναι τα αναγκαία
αντικείμενα που οφείλουν τα μέλη του πληρώματος να χρησιμοποιούν για την
ασφαλή λειτουργία του συστήματος. Το μοναδικό σημαντικό στοιχείο της
εκπαίδευσης των μελών του πληρώματος αφορά την εξοικείωση τους με τη
συσκευή προγραμματιζόμενου ελεγκτή λογικής PLC, για την ασφαλή
λειτουργία του πλοίου χωρίς σφάλματα.
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4.5 Τεχνικοί Παράγοντες
Το τρίτο στάδιο αυτής της έρευνας συνδέεται με τη μελέτη των τεχνικών
θεμάτων που σχετίζονται με τους κύριους τεχνικούς παράγοντες του
Συστήματος επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος. Μέσω των συνεντεύξεων
έχει εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι κύριοι παράγοντες που είναι άρρηκτα
συνδεδεμένοι με τα λειτουργικά κόστη είναι τα εξής:
1. Επιδράσεις σε άλλα συστήματα ή δομές του πλοίου
2. Απαιτήσεις Συντήρησης
3. Ενεργειακές Απαιτήσεις
4.5.1 Επιδράσεις σε άλλα συστήματα ή στις δομές του πλοίου
Ένας από τους σημαντικότερους τεχνικούς προβληματισμούς σχετίζεται
με τον αντίκτυπο των δεξαμενών έρματος σε οποιασδήποτε πιθανότητα
διάβρωσης που αποτυπώνεται στα υψηλά κόστη συντήρησης. Συγκεκριμένα,
για πλοία με ανεξάρτητο σύστημα έρματος, το υψηλότερο κόστος συντήρησης
είναι η φθορά του χάλυβα που προκαλείται από τη διάβρωση λόγω του
αλατόνερου, όσο το πλοίου γίνεται παλιότερο (ABS, 2014). Ποικίλες
συνέπειες που προκαλούνται από την αυξανόμενη διάβρωση στις δεξαμενές
και στις αντλίες του πλοίου μπορούν να αναγνωριστούν λόγω της ικανότητας
των Συστημάτων Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος να μεταβάλλουν τη
χημική σύνθεση του νερού και της ατμόσφαιρας. Η ορθή διαχείριση και ο
σχεδιασμός τέτοιων συστημάτων είναι αναγκαίες για την αποφυγή τέτοιας
ζημιάς.
Όσον αφορά τα λειτουργικά κόστη ενός συστήματος επεξεργασίας, ύστερα
από συζητήσεις με Technical Managers, εξήχθη το συμπέρασμα ότι ο
αντίκτυπος των δεξαμενών έρματος και ποσοστών διάβρωσης αποτελούν
έναν από τους σημαντικότερους τεχνικούς παράγοντες για την επιλογή ενός
συστήματος λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του πλοίου. Συγκεκριμένα, η
συντήρηση των δεξαμενών έρματος είναι πολύ δαπανηρή, και ενδεχομένως
να έχει παρόμοιο κόστος με αυτό της αγοράς ενός συστήματος θαλάσσιου
έρματος.
Ακόμα,

επιπρόσθετες

μελέτες

έχουν

δείξει

ότι

εξοικονομήσεις

σε

αντικατάσταση ελασμάτων χάλυβα είναι πιθανόν να είναι μακροβιότερες του
κόστους κύκλου ζωής των Συστημάτων Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος
(ABS,

2014).

Επιπλέον,

Μάνατζερ

μειονέκτημα αυτών των συστημάτων

υπογράμμισαν

ότι

σπουδαιότερο

είναι η ζημιά των επιστρώσεων

δεξαμενών έρματος από συστήματα που χρησιμοποιούν χημικές ουσίες. Από
θεωρητικής πλευράς, έχει τονιστεί ότι ο οζονισμός, η θερμική επεξεργασία και
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η από-οξυγόνωση έχουν συνδεθεί με τα αυξανόμενα ποσοστά διάβρωσης
(DNV, 2015, Boldor et al., 2008; Tamburri et al, 2002).
Επιπλέον, έχει γίνει αναφορά πως το σύστημα σπηλαίωσης ενδέχεται να
επηρεάσει αρνητικά διαφορετικές επιφάνειες όπως τις προπέλες, τις αντλίες,
τις βαλβίδες, και τους σωλήνες του πλοίου, προκαλώντας διάβρωση,
δονήσεις και ανεπιθύμητους θορύβους (Sangave P., Mukherjee A. & Pandit
A., 2014).
Από την άλλη πλευρά, οι technical Managers ανέφεραν ότι στα πλοία με
πενταετή διάρκεια ζωής, τέτοιου είδους συστήματα μπορεί να εγκατασταθούν
καθώς δεν είναι αναγκαία καμία άλλη συντήρηση επικάλυψης. Ακόμα, τόνισαν
ότι είναι δύσκολη η πρόβλεψη του βαθμού όπου τα συστήματα επεξεργασίας
θα αλλάξουν τους δείκτες διάβρωσης και είναι μεγάλης σημασίας για την
έρευνα να γίνουν βήματα προς τα εμπρός με σκοπό την κατανόηση αυτής της
αβεβαιότητας, έχοντας ως απώτερο στόχο το σχεδιασμό της συντήρησης και
διαστημάτων επιθεώρησης. Επίσης επεσήμαναν ότι εάν ένα πλοίο
εγκαταστήσει ένα σύστημα επεξεργασίας που χρησιμοποιεί χημικές ουσίες,
είναι καθοριστικής σημασίας ο κατασκευαστής να παρέχει τη διασφάλιση ότι
οι δεξαμενές δεν θα επηρεαστούν δυσμενώς.
Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, θα αποκτηθεί από τα μέλη του
πληρώματος επαρκής επιχειρησιακή εμπειρία σε αυτά τα συστήματα τα οποία
θα είναι και περισσότερο φιλικά και εύχρηστα κατά την εγκατάσταση τους.
Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, το σύστημα διήθησης
υπεριώδους ακτινοβολίας δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην διάβρωση των
δεξαμενών έρματος και δεν αυξάνει τα ποσοστά διάβρωσης. Δεδομένου ότι το
πλοίο τύπου “Handy” έχει υφιστάμενη διάρκεια ζωής 8 έτη και υποθέτοντας
ότι η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του πλοίου είναι τα 12 έτη, έγινε επιλογή της
τεχνολογίας υπεριώδους τεχνολογίας προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές
αρνητικές επιδράσεις σε άλλα συστήματα ή δομές του πλοίου και πιθανή
συντήρηση επίστρωσης.
4.5.2 Ενεργειακές Απαιτήσεις
Όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες ενός συστήματος, οι ενεργειακές
απαιτήσεις και οι απαιτήσεις συντήρησης συνιστούν τα κύρια λειτουργικά
κόστη. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένας καθοριστικός
παράγοντας που καθορίζει τον προϋπολογισμό του πλοίου και μπορεί να
αποτελέσει τον υψηλότερο δείκτη λειτουργικού κόστους, ειδικά για ορισμένου
τύπου τεχνολογίες οι οποίες εγκαθίστανται ειδικά στα υψηλής ενέργειας
εξαρτημένα συστήματα θαλασσιού έρματος. Για παράδειγμα, τεχνολογίες
όπως η υπεριώδης ακτινοβολία, η ηλεκτρολυτική χλωρίωση και απόοξυγόνωση, των οποίων οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια κυμαίνονται
55

μεταξύ 150 και 300 Kw ανά Σύστημα Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος το
οποίο μπορεί να είναι αποτελεσματικό για μια χαμηλή αναλογία σε επίπεδα
δύο χιλιάδων κυβικών μέτρων ανά ώρα. Ως αποτέλεσμα αυτών των υψηλών
απαιτήσεων ηλεκτρικής ενέργειας καθώς τα πλοία λειτουργούν και με άλλα
όργανα που καταναλώνουν υψηλές ποσότητες ενέργειας, η τροφοδότηση
αυτών των συστημάτων με ενέργεια ενδεχομένως να είναι άνιση μεταξύ τους
(ABS, 2014). Αντιθέτως, τα περισσότερα Συστήματα Επεξεργασίας
Θαλάσσιου
Έρματος
που
χρησιμοποιούν
χημικά
βιοκτόνα
και
παρασκευάσματα, έχουν χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις συγκριτικά με
τα προαναφερθέντα συστήματα, παρόλη την απαίτηση τους για περισσότερη
ογκομετρική ανάγκη σε εξοπλισμό και διαθέσιμους χώρους εργασίας. Τα
συστήματα αυτά έχουν συστήματα διαχείρισης με αυξημένη σημασία.
Σύμφωνα με τη θεωρία, τα συστήματα υπεριώδους ακτινοβολίας αυξάνουν
την κατανάλωση ενέργειας όταν η μετάδοση της μειώνεται λόγω των υψηλών
ορίων θολότητας στα ύδατα. Ως συνέπεια του παραπάνω, τα συστήματα αυτά
καταναλώνουν υψηλά επίπεδα ενέργειας όπως στην προηγούμενη
περίπτωση. Καθώς το επιλεγμένο σύστημα χρησιμοποιεί σύστημα διήθησης,
είναι περιττή η αναφορά πως η κατάσταση αυτή δημιουργεί επιπρόσθετη
αντίσταση στη ροή του έρματος. Σύμφωνα με το ABS(2016), φίλτρα με
υψηλές απώλειες πίεσης και αυτόματα συστήματα αυτοκαθαρισμού μπορούν
να διαρκέσουν 20% περισσότερο συγκριτικά με τα συστήματα διαχείρισης
θαλάσσιου έρματος δίχως επεξεργασία. Από την άλλη, υδροκυκλώνες
μπορούν να μειώσουν τις ταχύτητες ροής από 5 έως 10%. Όπως αναφέρει
και η θεωρία, τα παραπάνω φυσικά συστήματα κατηγοριοποιήθηκαν ως
πρωτογενή συστήματα και μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση ενέργειας
όταν οι ταχύτητες ροής μειώνονται. Τέλος, η επιλεγμένη ενότητα υπεριώδους
ακτινοβολίας καταναλώνει κατά προσέγγιση ανά ώρα από 16 έως 30 kW.
Επιπρόσθετοι υπολογισμοί των λειτουργικών δαπανών που σχετίζονται με
την ενεργειακή κατανάλωση παρουσιάζονται παρακάτω.
4.5.3 Απαιτήσεις Συντήρησης
Η δεύτερη κατηγορία λειτουργικού κόστους είναι το κόστος συντήρησης.
Βάσει της θεωρίας, τονίζεται ότι η θερμική επεξεργασία απαιτεί υψηλή
συντήρηση ειδικά για τους εναλλάκτες θερμότητας. Σε άλλη περίπτωση, τα
Συστήματα Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος που εφαρμόζουν οξειδωμένα
και μη-οξειδωμένα βιοκτόνα έχουν χαμηλότερες ανάγκες συντήρησης . Καθώς
επιλέχτηκε η τεχνολογία υπεριώδους ακτινοβολίας με σύστημα διήθησης, η
βασική συντήρηση είναι συνυφασμένη με την αντικατάσταση των φίλτρων και
των λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας. Πρώτον, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή για το σύστημα αυτό, η διάρκεια ζωής των
φίλτρων ξεπερνάει τα 10 χρόνια. Δεύτερον, η ενότητα υπεριώδους
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ακτινοβολίας περιλαμβάνει 14 τέτοιες λάμπες καθεμία από τις οποίες έχει
διάρκεια ζωής 8 000 ώρες.
4.6 Διαδικασία Εγκατάστασης
Ύστερα από πολλές συζητήσεις με τον προμηθευτή αυτού του συστήματος,
την πρώτη φάση αποτελεί η τρισδιάστατη έρευνα των δεξαμενών έρματος,
των μηχανοστασίων και άλλων σημαντικών τμημάτων όπως σωληνώσεις,
ηλεκτρικές συνδέσεις και διαθέσιμες διόδους για εγκατάσταση του εξοπλισμού
του σκάφους. Στη συνέχεια, διαγράμματα και άλλα σχέδια του συστήματος
στέλνονται για έγκριση. Μετά την έγκρισή όλων των προαναφερθέντων
σχεδίων, ξεκινά η εγκατάσταση και προ-κατασκευή. Σε αυτό το σημείο, ο
τεχνικός διευθυντής τονίζει ότι όσο πιο καλός και προσεκτικός είναι ο
σχεδιασμός, τόσο λιγότερος είναι ο χρόνος που δαπανάται για την
επιβεβαίωση από τον νηογνώμονα που δίνει την έγκριση, και για την
εγκατάσταση στο ναυπηγείο. Ο ρόλος του προμηθευτή σε αυτές τις
διαδικασίες είναι ζωτικής σημασίας, καθώς διευκολύνει με την εμπειρία του
όλη αυτή τη διαδικασία. Παρόμοιες εγκαταστάσεις μπορούν να γίνουν κατά τη
διάρκεια μιας περιόδου δεξαμενισμού, προβλήτα μικρής διάρκειας παραμονής
ή ακόμα επί του σκάφους για μικρότερα πλοία που έχουν λιγότερο περίπλοκη
δομή.
Σε αυτή την περίπτωση, καταρχάς γίνεται η υπόθεση ότι η εγκατάσταση
διεξάγεται σε κάποια προβλήτα μικρής διάρκειας παραμονής, και στη
συνέχεια στο δεξαμενισμό, όπου οι δεξαμενές έρματος πρέπει να είναι κενές.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, σύμφωνα με το ABS (2016)
όλες οι δεξαμενές και οι σχετιζόμενες αντλίες πρέπει να καθαριστούν
επιμελώς. Το αρχικό στάδιο του Συστήματος Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος
με μη υπολειπόμενους οργανισμούς είναι αναγκαίο για την απόδοση του
Συστήματος αυτού (ABS, 2014).

4.6.1 Επιλογή Ναυπηγείου και Στόχος της Εργασίας
Καθώς το πλοίο τύπου “Handy” πλέει κατά κύριο λόγο στη Μεσόγειο και στη
Μαύρη Θάλασσα, κυριαρχεί η υπόθεση πως η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί
σε ένα Τούρκικο ναυπηγείο στην περιοχή της Τούζλα. Κατόπιν συνομιλιών και
διαπραγματεύσεων με τον προμηθευτή του επιλεγμένου συστήματος, η
εγκατάσταση του εξοπλισμού του πλοίου μπορεί να είναι σχετικά συγκρίσιμη
με Δ/Ξ πλοία. Ως εμπορικό πλοίο και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα
προβλήματα σε ελευθέρια χώρων, το μηχανοστάσιο έχει διαθέσιμο χώρο. Οι
στόχοι της εργασίας στο ναυπηγείου παρουσιάζονται παρακάτω:
57

1. Τοποθέτηση και κατασκευή σωλήνα
Η εγκατάσταση των δυο φίλτρων και της μονάδας υπεριώδους
ακτινοβολίας απαιτεί την αλλαγή και ορθή τροποποίηση του
συστήματος σωλήνωσης. Ως συνέπεια των παραπάνω, είναι αναγκαία
η έρευνα για την αποτελεσματική εγκατάσταση των μονάδων αυτών,
προσφέροντας έτσι πρόσβαση σε όλα τα μέρη. Έπειτα, θα χρειαστεί η
κατασκευή των σχεδιασμένων σωλήνων, ενώ οι υπάρχοντες θα
τροποποιηθούν.
2. Ηλεκτρικές καλωδιώσεις
Οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις απαιτούνται για τη σύνδεση του εξοπλισμού
με τον πίνακα ελέγχου control panel και το πάνελ ισχύος (power panel).
Απαιτείται βοηθητικός πίνακας πάνελ ισχύς (auxiliary machinery power
panel) για να εγκατασταθεί στο μηχανοστάσιο.
3. Εγκατάσταση των φίλτρων, μονάδας υπεριώδους ακτινοβολίας και
μονάδας πίνακα ελέγχου.
Ο πίνακας ελέγχου θα εγκατασταθεί στο μηχανοστάσιο και θα συνδεθεί με το
κύριο κατάστρωμα. Η μονάδα υπεριώδους ακτινοβολίας θα συνδεθεί με τους
σωλήνες και τις βαλβίδες και θα εγκατασταθεί στο μηχανοστάσιο. Τα δυο
φίλτρα θα συνδεθούν με την αντλία έρματος και με τη μονάδα υπεριώδους
ακτινοβολίας, και θα εγκατασταθούν στο μηχανοστάσιο.

4.7 Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής του Συστήματος. Εκτίμηση
Υποθέσεων και Δεδομένων
ΒWMC επιβάλλει στους εφοπλιστές την υποχρέωση για την εγκατάσταση
τέτοιων συστημάτων σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Ωστόσο, ο
οικονομικός παράγοντας δεν μπορεί να αγνοηθεί από την πλευρά των
ιδιοκτητών. Η ανάλυση της οικονομικής ιδιοκτησίας απεικονίζεται στην
εξέταση των κερδών του έργου το οποίο υπολογίζεται από την εξίσωση:
Κέρδη = Έσοδα - Έξοδα – Φόροι
Εντούτοις, τα Συστήματα Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος δεν
δημιουργούνε κέρδη κατά τη διάρκεια ζωής του πλοίου και εγκαθίστανται
αποκλειστικά και μόνο για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της
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παρούσας Σύμβασης. Είναι περιττή η εξήγηση ότι οι σχετικές δαπάνες θα
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερες για να μετριάσουν την έλλειψη
κερδών (Je-Eun et al, 2005). Το έργο αυτό παρουσιάζει την ανάλυση του
κόστους κύκλου ζωής LIFE CYCLE COST ANALYSIS για την οικονομική
αξιολόγηση των επιλεγμένων Συστημάτων Επεξεργασίας Θαλάσσιου
Έρματος.
Θεωρητικά, ο υπολογισμός του Κόστους Κύκλου Ζωής επικεντρώνεται στην
αξιολόγηση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας του εξοπλισμού, που
αποτελείται από την απόκτηση, εγκατάσταση, κόστος λειτουργίας και
συντήρησης. Μια πολύ σημαντική παράμετρος για τον υπολογισμό του
Κόστους Κύκλου Ζωής, είναι η συνολική διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Παρά
το γεγονός ότι στο παρόν, θα ληφθεί υπόψη η συνολική διάρκεια ζωής του
πλοίου, το σύστημα μπορεί να λειτουργεί περισσότερα χρόνια από ό, τι το ίδιο
το πλοίο. Με άλλα λόγια, το Κόστος Κύκλου Ζωής είναι απλώς το ποσό των
μελλοντικών ταμειακών ροών σε όλη τη διάρκεια της ζωής του πλοίου, το
οποίο περιέχει ένα δεδομένο ποσοστό πληθωρισμού που κυμαίνεται από τα
στοιχεία κόστους.
Επιπλέον, υπολογίζεται η παρούσα αξία του Κόστους Κύκλου Ζωής, που είναι
η παρούσα αξία ή η αξία των προβλεπόμενων ταμειακών ροών υποθέτοντας
πως υπάρχει προεξοφλητικό επιτόκιο. Θεωρητικά, το προεξοφλητικό επιτόκιο
είναι το ονομαστικό επιτόκιο το οποίο αναμένει να λάβει ο πλοιοκτήτης, αν θα
επένδυε το ίδιο ποσό χρημάτων σε χρόνο μηδέν και σε άλλη επένδυση
(Dhillon B.S, 2010). Σε αυτή την εργασία δεχόμαστε τους παρακάτω δείκτες:
Υπολειπόμενη Διάρκεια Ζωής του πλοίου: 12 έτη
Υποθετικός Δείκτης Έκπτωσης: 8%
Ποσοστό πληθωρισμού των καυσίμων: 3%
Φίλτρα και λαμπτήρες υπεριώδους ακτινοβολίας: 5%
Για τον υπολογισμό του Κόστους Κύκλου Ζωής στο επιλεγμένο σύστημα που
σχετίζεται με τον κύκλο ζωής του πλοίου πρέπει να προσδιοριστεί το κεφάλαιο
και τις λειτουργικές δαπάνες του συστήματος. Πρωτογενή στοιχεία δείχνουν
ότι ένα σημαντικό μέρος των δαπανών αυτών πραγματοποιούνται μόνο στα
μετέπειτα χρόνια, όπου και η αντικατάσταση των λαμπτήρων υπεριώδους
ακτινοβολίας αλλά και των φίλτρων, έτσι ώστε οι ιδιοκτήτες που αποφασίζουν
να διατηρήσουν ένα πλοίο για περισσότερο από 3-5 χρόνια θα πρέπει να
εξετάσουν τις λειτουργικές δαπάνες ως έναν σημαντικό παράγοντα.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του πλοίου είναι τα 12
έτη, οι δαπάνες αυτές αποτελούν έναν ιδιαίτερα καθοριστικό παράγοντα.
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4.7.1 Κεφαλαιακές Δαπάνες
Σε αυτή τη μελέτη οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ή αρχικό κόστος περιλαμβάνουν
την τιμή του εξοπλισμού, κόστη προμηθειών, κόστη των ναυπηγείων, το
κόστος εγκατάστασης τα κόστη έναρξης λειτουργίας, τα κόστη ελέγχου και τα
ερευνητικά κόστη από την αρμόδια αρχή. Αναπτύχθηκε για αυτή τη μελέτη μια
εκτίμηση κόστους προϋπολογισμού. Η εσωτερική ιστορική βάση δεδομένων
κόστους χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των Κεφαλαιακών Δαπανών που
περιλαμβάνει:
• Τιμή εξοπλισμού: $ 150.000
• Δαπάνες Προμηθειών : $ 7.000
• Κόστη Ναυπηγείου: $ 6.500 / ημέρα, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση του
κόστους των ναυπηγείων, σε συνεργασία με τον προμηθευτή. Ο χρόνος
εγκατάστασης διαρκεί 8 ημέρες περίπου. Ειδικότερα: τοποθέτηση
σωληνώσεων και κατασκευής - 5 ημέρες, ηλεκτρική καλωδίωση - 2 ημέρες,
εγκατάσταση φίλτρων, μονάδα υπεριώδους ακτινοβολίας και μονάδα πίνακα
ελέγχου - 1 ημέρα). Ως αποτέλεσμα, το συνολικό κόστος ναυπηγείου εκτιμάται
σε: $ 52.000
• Κόστος εγκατάστασης (3D σάρωση, σχεδιασμός του συστήματος,
εγκατάσταση του συστήματος, τοποθέτηση και κατασκευή σωληνώσεων,
ηλεκτρικά καλώδια, μηχανολογικά έξοδα και έξοδα αναλωσίμων): $ 175,000
• Κόστη εγκατάστασης, δοκιμών και έρευνας: $ 30.000
4.7.2 Λειτουργικές Δαπάνες
Τα πρωτογενή και τα δευτερογενή δεδομένα δείχνουν ότι οι λειτουργικές
δαπάνες αποτελούν την ύστατη γραμμή ενδιαφέροντος για τους εφοπλιστές
κατά την παλαίωση των πλοίων. Επιπλέον, υπογραμμίστηκε ότι όσο
μικρότερη είναι η ηλικία ζωής του πλοίου τόσο υψηλότερης σημασίας είναι οι
λειτουργικές δαπάνες. Σε αυτή την εκτίμηση, λαμβάνεται υπόψη η υπόθεση
ότι το υπόλοιπο της ζωής του πλοίου είναι τα 17 έτη.
Γενικά για όλα τα Συστήματα Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος οι κύριες
λειτουργικές δαπάνες είναι οι ακόλουθες:
1. Ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήματος,
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργεια και των καυσίμων για την
παραγωγή υλικών επεξεργασίας (όζον, αδρανές αέριο και άλλα βιοκτόνα).
2. Αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών, όπως τα χημικά, λάμπες και
συστατικά στοιχεία φίλτρων.
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Καθώς έγινε επιλογή μιας τεχνολογίας υπεριώδους ακτινοβολίας με δύο
φίλτρα, υπολογίστηκαν:
1. Η ετήσια κατανάλωση καυσίμων για την ενέργεια που απαιτείται για τη
μονάδα υπεριώδους ακτινοβολίας
Πίνακας 7: Ετήσια κατανάλωση καυσίμου για την απαιτούμενη ενέργεια
της μονάδας υπεριώδους ακτινοβολίας.
Μεταβλητές
Κατανάλωση
ενέργειας υπεριώδους
ακτινοβολίας
Τιμή Καυσίμου

Μετρήσεις
16-30 kW/ώρα

Μέση Τιμή
23kW/ώρα

$250-$300/τόνο

$275/τόνο

2. Η αντικατάσταση των λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας και των
φίλτρων:
Η μονάδα υπεριώδους ακτινοβολίας περιλαμβάνει 14 λάμπες υπεριώδους
ακτινοβολίας που έχουν διάρκεια ζωής 8.000 ωρών, αλλά γίνεται η υπόθεση
ότι θα αντικατασταθούν με αυτές των 7.000 ωρών, προκειμένου να
αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι μη τήρησης της υπόθεσης. Σύμφωνα με τον
κατασκευαστή, η διάρκεια ζωής των φίλτρων είναι πάνω από 10 χρόνια. Σε
αυτή την εκτίμηση, γίνεται η υπόθεση ότι η αντικατάσταση των φίλτρων θα
συμβεί σε 9 χρόνια.
Πίνακας 8: Αντικατάσταση των λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας
και φίλτρων
Μονάδες
Λάμπα Υπεριώδους
Ακτινοβολίας
Φίλτρα

Διάρκεια Ζωής
7 000 ώρες

Τιμή
$700

9 έτη

$20 000

Επιπλέον, γίνεται η υπόθεση πως το επιπλέον κόστος εργασίας για την
αντικατάσταση αυτών των μονάδων είναι:
•
•

Αντικατάσταση υπεριώδους ακτινοβολίας: $ 8000
Αντικατάσταση Φίλτρων: $ 5000

Για τον υπολογισμό των ανωτέρω λειτουργικών δαπανών, είναι αναγκαίο να
προσδιοριστεί ο χρόνος των λειτουργιών ερματισμού ανά έτος για το πλοίο,
καθώς το σύστημα θα λειτουργεί μόνο σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ο
χρόνος λειτουργίας ερματισμού του πλοίου υπολογίστηκε σε 1.300 ώρες /
έτος. Στην ενότητα 6.6.2, αναφέρεται ότι τα φίλτρα με τα συστήματα αυτο61

καθαρισμού μπορούν να δεχτούν 20 % περισσότερο από ό, τι ερματισμός
χωρίς επεξεργασία. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την καθυστέρηση του
ερματισμού, καθώς το επιλεγμένο σύστημα είναι εξοπλισμένο με 2 ξεχωριστά
φίλτρα με σύστημα αυτο-καθαρισμού, υποθέτουμε ότι ο χρόνος ερματισμού
θα αυξηθεί κατά 17%, όταν το πλοίο θα λειτουργεί με αυτό το σύστημα. Ως
αποτέλεσμα αυτής της εκτίμησης υποθέτουμε ότι η λειτουργία του χρόνου
ερματισμού απαιτεί 1521 ώρες ανά έτος.
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Κεφάλαιο 5 - Αποτελέσματα
5.1 Πλαίσιο Εισαγωγής
Σε αυτή τη διατριβή επιλέχθηκε το φορτηγό πλοίο Handy με μεικτή
χωρητικότητα gross tonnage 17 023 τόνους και συνολική χωρητικότητα
έρματος 16 480 κυβικά μέτρα. Από την αρχή υλοποίησης της έρευνας έχει
επισημανθεί ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο μία αντλία των 250 κυβικών
μέτρων ανά ώρα και ότι είναι αναγκαία η εγκατάσταση ενός Συστήματος
Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος με μέγεθος 250 κυβικών μέτρων ανά
ώρα. Το επιλεχθέν σύστημα αποτελείται από δυο φίλτρα πρωτογενούς
επεξεργασίας και ως δευτερογενή επεξεργασία από ένα σύστημα υπεριώδους
ακτινοβολίας. Αυτό το σύστημα συμβάλει στην απολύμανση του θαλάσσιου
έρματος με μη χημικές ουσίες και έχει αποκτήσει το πρόγραμμα AMS από την
Ακτοφυλακή των Η.Π.Α.
5.2 Λειτουργικοί Παράγοντες
Το πρώτο στάδιο της έρευνας αποτελεί τη βάση των λειτουργικών
παραγόντων οι οποίοι χωρίζονται παρακάτω σε τρεις κατηγορίες. Ο
παρακάτω πίνακας δείχνει τη σημασία των τριών αυτών παραγόντων οι
οποίοι συλλέχτηκαν μέσω πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων.
Πίνακας 9 : Σημασία των λειτουργικών παραγόντων

Επιχειρησιακοί Παράγοντες

Σημασία

Απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας Υψηλή
για να είναι αποτελεσματικοί
Ποιότητα Υδάτων

Υψηλή

Μέτρα ασφαλείας και εκπαίδευση Δευτερεύουσας
πληρώματος
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5.2.1 Απαιτούμενος χρόνος Επεξεργασίας
Πρώτο και κυριότερο, έχουν εντοπιστεί οι λειτουργικοί τομείς του φορτηγού
πλοίου τύπου “Handy”, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση του απαιτούμενου
χρόνου για τον ερματισμό /αφερματισμό ή με άλλα λόγια, να γίνει η
εγκατάσταση του συστήματος για την επεξεργασία του θαλάσσιου έρματος
έτσι ώστε να υπολογιστεί ο απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης του
συστήματος. Καθώς το εν θέματι πλοίο διεξάγει ταξίδια που διαρκούν 3-4
ημέρες

στη

Μαύρη

χρησιμοποιούμενων

Θάλασσα,

τεχνολογιών

διερευνήθηκε
και

σε

το

θεωρητική

πλαίσιο
βάση,

και

των
τα

αποτελέσματα ήταν ότι τα συστήματα που εφαρμόζουν μη-οξειδωτικά
βιοκτόνα, θερμική επεξεργασία, απο-οξυγόνωση, σπηλαίωση και οζονισμού
είναι ακατάλληλα για το εν λόγω πλοίο.
Από την άλλη πλευρά, η πλέον συμφέρουσα τεχνολογία ήταν η υπεριώδης
ακτινοβολία με σύστημα διήθησης το οποίο εφαρμόζεται ανά πάσα στιγμή και
ο πλοίαρχος του πλοίου δεν χρειάζεται να εξετάσει άλλους λειτουργικούς
περιορισμούς.
5.2.2 Ποιότητα Υδάτων
Το δεύτερο στάδιο των λειτουργικών παραγόντων αφορά την ποιότητα των
υδάτων στα λιμάνια. Οι κύριοι παράγοντες είναι περιεκτικότητα σε άλατα,
θερμοκρασία και θολότητα του νερού. Ο πίνακας παρακάτω δείχνει τα
συστήματα που επηρεάζονται αρνητικά από τους ανωτέρω παράγοντες.
Πίνακας 10 : Σημαντικοί παράγοντες της ποιότητας υδάτων
Χαμηλή Αλατότητα

Χαμηλή Θερμοκρασία

Υψηλή Θολότητα

Ηλεκτρόλυση

Ηλεκτρόλυση

Υπεριώδης ακτινοβολία

Ηλεκτρολυτική

Θερμική επεξεργασία

χλωρίωση
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Είναι περιττό να αναφερθεί ότι τα συστήματα οζονισμού δεν επηρεάζονται
από την αλατότητα και τη θερμοκρασία. Επιπλέον, καθώς το εν θέματι πλοίο
διεξάγει λειτουργίες ερματισμού / αφερματισμού στη Μαύρη Θάλασσα και στα
νερά της Μεσογείου, ερευνήθηκαν μόνο τα επίπεδα αλατότητας σε αυτούς
τους τομείς. Πρώτον, η Μαύρη Θάλασσα έχει χαμηλά επίπεδα αλατότητας,
κατά συνέπεια η ηλεκτρόλυση και η ηλεκτροχλωρίωση

μπορεί να έχουν

χαμηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Ακόμα,
οποιαδήποτε άλλη παρόμοια έρευνα για τα ύδατα της Μεσογείου έχει
παρουσιάσει φυσιολογικά επίπεδα αλατότητας και δεν μπορεί να επηρεαστεί
από καμία από τις τεχνολογίες που εξετάζονται κατά την έρευνα. Τέλος, το
πλεονέκτημα της υπεριώδους ακτινοβολίας είναι ότι οι επιδόσεις της είναι
ανεξάρτητες από την αλατότητα και τη θερμοκρασία.
5.2.3 Μέτρα Ασφαλείας και Εκπαίδευση Πληρώματος
Τέλος, οι τελευταίοι επιχειρησιακοί παράγοντες ήταν τα μέτρα ασφαλείας και η
εκπαίδευση του πληρώματος. Το Σύστημα Επεξεργασίας Θαλάσσιου
Έρματος που χρησιμοποιεί δραστικές ουσίες απαιτεί πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας και εκπαίδευση του πληρώματος, διότι τα χημικά χρειάζονται
αποθήκευση και διαχείριση. Ένα άλλο μειονέκτημα αυτών των συστημάτων
είναι ότι χρειάζονται περισσότερο χώρο για την αποθήκευση των χημικών
ουσιών που χρησιμοποιούνται. Από την άλλη πλευρά, το επιλεγμένο σύστημα
εφαρμόζει την τεχνολογία υπεριώδους ακτινοβολίας που δεν απαιτεί
επιπρόσθετες διαδικασίες ασφάλειας και εκπαίδευσης του πληρώματος, λόγω
της έλλειψης σε δραστικές ουσίες ή παρασκευάσματα. Το μοναδικό
προαπαιτούμενο για την εκπαίδευση των μελών του πληρώματος είναι ότι η
εξοικείωση τους με τον Ελεγκτή PLC.

5.3 Τεχνικοί Παράγοντες
Το δεύτερο στάδιο της μελέτης περιλαμβάνει τα τεχνικά ζητήματα. Τα
πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία δείχνουν ότι οι πιο σημαντικοί
παράγοντες ήταν:
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1. Επιδράσεις στα άλλα συστήματα ή τη δομή του σκάφους
2. Απαιτήσεις συντήρησης
3. Ενεργειακές απαιτήσεις
5.3.1 Επιδράσεις σε Άλλα Συστήματα ή στη Δομή του Πλοίου
Αναφορικά με τον πρώτο τεχνικό παράγοντα η πιο επωφελής τεχνολογία ήταν
η υπεριώδης ακτινοβολία με διήθηση καθώς δεν επηρεάζει ούτε άλλα
συστήματα του πλοίου ούτε τη δομή του.
Από την άλλη, συστήματα που χρησιμοποιούν χημικές εφαρμογές, θερμική
επεξεργασία, οζονισμό, σπηλαίωση, ηλεκτρολυτική χλωρίωση και απόοξυγόνωση, έχουν αρνητικές επιδράσεις στα συστήματα του πλοίου ή και στη
δομή του. Πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα καθορίζουν ότι αυτός ο
παράγοντας μπορεί να συνιστά το σημαντικότερο μέρος του κόστους
συντήρησης, που εντείνεται με την πάροδο της ηλικίας του πλοίου.
5.3.2 Ενεργειακές Απαιτήσεις
Ομοίως, οι ενεργειακές απαιτήσεις εξαρτώνται από τη χρησιμοποιούμενη
τεχνολογία, αλλά και από την ποιότητα του νερού. Η ηλεκτρολυτική
χλωρίωση, η υπεριώδης ακτινοβολία και η απο-οξυγόνωση καταναλώνουν
υψηλά επίπεδα ενέργειας. Σε σχέση με τα επιλεχθέντα Συστήματα
Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος, η μονάδα υπεριώδους ακτινοβολίας
καταναλώνει μεταξύ 16kW και 30kW. Το καύσιμο που απαιτείται για την
κάλυψη των ενεργειακή απαιτήσεων του συστήματος υπολογίζεται σε 261.625
τόνους ετησίως.
5.3.3 Απαιτήσεις Συντήρησης
Επιπλέον, οι απαιτήσεις συντήρησης εξαρτώνται από την εφαρμοζόμενη
τεχνολογία επεξεργασίας. Σε γενικές γραμμές, η θερμική κατεργασία
συνδέεται με τις υψηλές απαιτήσεις συντήρησης των εναλλακτών θερμότητας.
Αντιθέτως, τα συστήματα που χρησιμοποιούν οξειδωτικά και μη οξειδωτικά
βιοκτόνα απαιτούν σχετικά μικρά επίπεδα συντήρησης. Όσον αφορά τα
επιλεγμένα Συστήματα Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος, βασική ανάγκη
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συντήρησης είναι η αντικατάσταση των φίλτρων και των λαμπτήρων
υπεριώδους ακτινοβολίας των οποίων η χρήση δεν είναι συχνή. Περαιτέρω,
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα συστήματα που επηρεάζουν αρνητικά τα
άλλα συστήματα ή τη δομή του σκάφους πρέπει να ληφθούν υπόψη επειδή
έχουν σχέση με μη προγραμματισμένη συντήρηση συνεπάγονται με πιθανά
υψηλά κόστη.
5.4 Διαδικασία Εγκατάστασης – Τοποθεσία Ναυπηγείου
Η εγκατάσταση των επιλεγμένων Συστημάτων Επεξεργασίας Θαλάσσιου
Έρματος στο εν θέματι πλοίο είναι σχετικά απλή σε σύγκριση με αυτή των
δεξαμενόπλοιων, καθώς η ίδια είναι μεταφορέας χύδην φορτίου και επομένως
δεν μπορούν να εμφανιστούν επικίνδυνες επιπλοκές στο χώρο του πλοίου.
Επιπλέον, το μηχανοστάσιο διαθέτει χώρο για τα μηχανήματα. Η καλύτερη
τοποθεσία για την εγκατάσταση είναι η Τουρκία, και ιδίως η περιοχή Τούζλα,
τα ναυπηγεία της οποίας έχουν το χαμηλότερο κόστος σε αυτούς τους τομείς
και επιπλέον επειδή το συγκεκριμένο πλοίο έχει δρομολόγια πολύ συχνά σε
αυτή τη γεωγραφική περιοχή. Το αντικείμενο της εργασίας ήταν η
κατηγοριοποίηση σε τρία στάδια: 1. Τοποθέτηση σωληνώσεων και κατασκευή
(5 ημέρες), 2. Ηλεκτρική καλωδίωση (2 ημέρες), 3. Εγκατάσταση των
φίλτρων, μονάδας υπεριώδους ακτινοβολίας και πίνακα ελέγχου (3 ημέρες ).
5.5 Κεφαλαιακές Δαπάνες -CAPEX
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις κεφαλαιουχικές
δαπάνες για την εγκατάσταση του συστήματος:
Πίνακας 11: Σύνολο Κεφαλαιακών δαπανών
Κόστη

Δολάρια Αμερικής $

Τιμή εξοπλισμού

150 000

Κόστη Προμηθειών

7 000

Συνολικό κόστος Ναυπήγησης
Κόστος εγκατάστασης

52 000
175 000

Αρχικά έξοδα, δοκιμών & έρευνας
Συνολικό Κόστος

30 000
414 000
67

Υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος ναυπηγείου είναι 6.500 $ / ημέρα και ο
χρόνος εγκατάστασης θα διαρκέσει 8 ημέρες, το συνολικό κόστος του
ναυπηγείου εκτιμάται σε $ 52.000. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό λειτουργικό
κόστος υπολογίζεται σε $ 414.000.
Σε γενικές γραμμές, η τιμή του εξοπλισμού του Συστήματος Επεξεργασίας
Θαλάσσιου Έρματος είναι ευκολότερο να υπολογιστεί καθώς οι τιμές δίνονται
από τους πωλητές που εμπεριέχουν όλες τις μη ανακτήσιμες δαπάνες τους
για την έρευνα και την ανάπτυξη και, επίσης, τις απαραίτητες εγκρίσεις και
δαπάνες πιστοποίησης. Δεδομένου ότι ο στόλος της συγκεκριμένης
ναυτιλιακής εταιρείας
φορτίου,

οι

περιλαμβάνει δέκα Handy πλοία μεταφοράς χύδην

οικονομικές

προσφορές

που

υποβάλλουν

οι

πωλητές

περιλαμβάνουν καλύτερες τιμές για το σύνολο του στόλου. Επιπλέον, αξίζει
να σημειωθεί ότι η διακύμανση του κόστους εγκατάστασης εξαρτάται από τα
διάφορα είδη των Συστημάτων Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος και είναι
δυσκολότερο

να

υπολογιστεί.

Ομοίως,

οι

προμηθευτές

προσφέρουν

καλύτερες τιμές για εγκατάσταση του συστήματος.
Είναι προφανές ότι το κόστος εγκατάστασης αποτελεί το υψηλότερο από τα
λειτουργικά κόστη, καθώς περιλαμβάνει πολλές διαδικασίες όπως 3D
σάρωση,
κατασκευή

σχεδιασμό και εγκατάσταση του συστήματος, τοποθέτηση και
σωληνώσεων, ηλεκτρική καλωδίωση, υλικά και διάφορα

μηχανολογικά κόστη. Πρωτογενή δεδομένα δείχνουν ότι οι μηχανολογικές
δαπάνες είναι πολύ υψηλές σε αντίθεση με άλλες δαπάνες εγκατάστασης,
λόγω του γεγονότος ότι απαιτείται πολλή εργασία για τη διαμόρφωση των
σωληνώσεων και του ηλεκτρικού συστήματος.
Μετά τις συνεντεύξεις, αναφέρεται ότι οι δαπάνες του ναυπηγείου δεν
αποδίδονται μόνο στον εκ των υστέρων εκσυγχρονισμό αυτού του
συστήματος, αλλά και στις συνήθεις επισκευές συντήρησης και εργασίας στις
δεξαμενές, όπως η συντήρηση των κύριων βαλβίδων του θαλασσινού νερού
αναρρόφησης ή άλλων βαλβίδων θαλασσινού νερού και σωλήνων , καθώς και
άλλες εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν μόνο στη δεξαμενή. Σε αντίθετη
περίπτωση, τονίστηκε ότι, αν η εκ των υστέρων τοποθέτηση του συστήματος
καθυστερεί το χρόνο δεξαμενισμού και το σκάφος παραμένει περισσότερες
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ημέρες στο Ναυπηγείο ενώ ταυτόχρονα έχουν ολοκληρωθεί οι συνήθεις
συντηρήσεις και εργασίες, τότε το γεγονός αυτό θα είναι ο κύριος λόγος για
πρόσθετες δαπανών του Ναυπηγείου. Σε αυτή την εκτίμηση, προστίθεται το
συνολικό ναυπηγικό κόστος στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, καθώς δεν είναι
γνωστό αν το σκάφος θα παραμείνει περισσότερες ημέρες στο ναυπηγείο
λόγω του εκ των υστέρων εκσυγχρονισμού του συστήματος, αλλά ούτε και
ποιο είναι το επίπεδο συντήρησης και των έργων θα πραγματοποιηθούν αυτή
τη στιγμή, έτσι ώστε να υπολογιστούν οι ακριβείς ημέρες που θα απαιτηθούν
για αυτές τις ξεχωριστές εργασίες συντήρησης και μελετών.
5.6 Λειτουργικές Δαπάνες - ΟPEX
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το μελλοντικό λειτουργικό κόστος για κάθε έτος
χωρίς τον υπολογισμό των ποσοστών προεξόφλησης και του πληθωρισμού.
Πίνακας 12: Μελλοντικές Λειτουργικές Δαπάνες για κάθε χρόνο κύκλου
ζωής

Μελλοντικές λειτουργικές δαπάνες σε n έτη (USD$)
Έτη

Κατανάλωση
Καυσίμου
1

-

Αντικατάσταση
λαμπτήρων

υπεριώδους

ακτινοβολίας

Αντικατάσταση
Φίλτρων

-

-

2

62,531.975

-

-

-

-

4

62,531.975

17,800

-

62,531.975

3
5
6
7
8
9

10
11
12

ΣΥΝΟΛΟ

62,531.975

-

-

-

-

62,531.975

-

-

-

-

62,531.975

17,800

62,531.975

-

25,000

-

-

750,383.70

35,600

25,000

62,531.975
62,531.975

-

62,531.975
62,531.975
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-

Πρώτον, λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας έχουν διάρκεια ζωής 8.000 ωρών,
αλλά θεωρείται ότι θα αντικατασταθούν με αυτές των 7.000 ωρών,
προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι αθέτησης. Περαιτέρω, ο χρόνος
ερματισμού του εν θέματι πλοίου είναι 1.300 ώρες / έτος.
Υποθέτοντας ότι ο χρόνος έρματος θα αυξηθεί κατά 17% για φίλτρα που
μειώνουν την ταχύτητα ροής, ο εκτιμώμενος χρόνος ερματισμού είναι 1.521
ώρες ετησίως. Αυτό είναι ένα κρίσιμο μετρό προκειμένου να υπολογιστεί ο
ακριβής χρόνος αντικατάστασης των λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας.
Ως αποτέλεσμα του παραπάνω, οι λάμπες αυτές πρέπει να αντικαθίστανται
κάθε 4,60 χρόνια πράγμα που σημαίνει ότι η αντικατάσταση αυτή θα
πραγματοποιηθεί στο 4ο και 9ο έτος. Η τιμή ενός λαμπτήρα υπεριώδους
ακτινοβολίας είναι $ 700 και η μονάδα υπεριώδους ακτινοβολίας περιλαμβάνει
14 τέτοιες λάμπες. Το συνολικό κόστος για την αντικατάσταση των
λαμπτήρων είναι $ 8.000. Ως εκ τούτου, αυτό το είδος της αντικατάστασης θα
κοστίσει $ 17.800 στο 4ο και 9ο έτος και συνολικά $ 35.600 κατά τη διάρκεια
ζωής του πλοίου.
Δεύτερον, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, η διάρκεια ζωής των φίλτρων
διαρκεί για περισσότερο από 10 χρόνια. Σε αυτή την εκτίμηση, γίνεται η
υπόθεση ότι η αντικατάσταση των φίλτρων θα υλοποιηθεί σε 9 έτη. Η
αντικατάσταση των φίλτρων θα πρέπει να γίνεται μόνο μία φορά στο 9ο έτος,
και θα κοστίσει $ 25.000 συνολικά, με την προϋπόθεση ότι η τιμή των φίλτρων
και το κόστος της αντικατάστασης είναι $ 20.000 $ 5.000, αντίστοιχα. Είναι
σημαντικό να διευκρινιστεί ότι οι παραπάνω υπολογισμοί δεν περιλαμβάνουν
την εφαρμογή της ανάλυσης του Κόστους Κύκλου Ζωής και με άλλα λόγια δεν
περιλαμβάνονται ακόμα, το προεξοφλητικό επιτόκιο και ο πληθωρισμός.
Μετά από συνεντεύξεις, αναφέρθηκε ότι οι τιμές των λαμπτήρων υπεριώδους
ακτινοβολίας, φίλτρων και άλλων ανταλλακτικών του συστήματος θα
μπορούσαν

να

παρατείνουν

την

αντικατάστασή

τους

η

οποία

θα

πραγματοποιηθεί σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, σε σχέση με την ηλικία του
σκάφους, ο προμηθευτής υποστήριξε ότι τα φίλτρα πιθανόν να μην απαιτούν
αντικατάσταση, καθώς η διάρκεια ζωής τους είναι πάνω από 10 χρόνια.
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Περαιτέρω, η μονάδα υπεριώδους ακτινοβολίας ενεργοποιείται μόνο κατά τη
διάρκεια ερματισμού. Η αυξημένη κατανάλωση καυσίμου για την παραγωγή
ηλεκτρικής ισχύος της μονάδας υπεριώδους ακτινοβολίας περιλαμβάνεται σε
αυτή τη διαδικασία. Το πλοίο καταναλώνει 1,3 τόνο καυσίμου για 200kW και η
μονάδα υπεριώδους ακτινοβολίας καταναλώνει από 16kW έως 30kW ανά
ώρα. Λαμβάνοντας υπόψη τη μέση τιμή της κατανάλωσης ενέργειας της
μονάδας υπεριώδους ακτινοβολίας, η οποία είναι 23kW ανά ώρα, το καύσιμο
που καταναλώνεται για την ενέργεια που απαιτείται για τη μονάδα αυτή
υπολογίζεται σε 0,1495/τόνο καυσίμου ανά ώρα. Καθώς οι ετήσιες ώρες
διάρκειας ερματισμού του πλοίου θα είναι 1.521 ώρες ανά έτος, το καύσιμο
που απαιτείται για τη μονάδα ανά έτος υπολογίζεται σε 227.389 τόνους
καυσίμων ετησίως. Περαιτέρω, έχει ληφθεί υπόψη ότι οι τιμές του πετρελαίου
διαφέρουν στον κόσμο και κυμαίνονται από $ 250- $ 300. Σε αυτή τη μελέτη,
παίρνουμε τη μέση τιμή των τιμών των καυσίμων, η οποία είναι $ 275 ανά
τόνο πετρελαίου. Σε αυτό το σημείο, είναι περιττό να αναφερθεί ότι οι τιμές
των καυσίμων είναι πολύ χαμηλές σε αυτό το χρονικό διάστημα και αν
αυξηθούν στο μέλλον, το λειτουργικό κόστος θα αυξηθεί αναλόγως.
Για το λόγο αυτό το ποσοστό πληθωρισμού για την κατανάλωση καυσίμου
είναι χαμηλότερο από το κόστος της λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας και την
αντικατάσταση του φίλτρου. Επιπλέον, το ποσοστό του πληθωρισμού για την
αντικατάσταση των μονάδων είναι μεγαλύτερο λόγω του γεγονότος ότι ο
πληθωρισμός θα αυξηθεί κατά πάσα πιθανότητα, ενώ η τεχνολογία γίνεται
φθηνότερη με την πάροδο του χρόνου, όπως έχει θεωρηθεί από τους
περισσότερους χρήστες και κατασκευαστές.
Τέλος αποδεικνύεται ότι η κατανάλωση καυσίμου συνιστά το υψηλότερο
στοιχείο του λειτουργικού κόστους σε αντίθεση με την αντικατάσταση των
λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας και τα φίλτρα, επειδή η ακτινοβολία
αυτή καταναλώνει υψηλά ποσοστά ενέργειας και οποίο αποτελεί το
μεγαλύτερο μειονέκτημα, όπως αναφέρθηκε στη θεωρία παραπάνω.
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5.7 Αποτελέσματα Κόστους Κύκλου Ζωής
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κατά τον υπολογισμό του Κόστους Κύκλου
Ζωής του συστήματος κατά τη διάρκεια ζωής του πλοίου, παρακάτω
εφαρμόστηκαν οι συντελεστές:
1. Δείκτης Προεξόφλησης: 8%
2. Ρυθμός Πληθωρισμού: 3%
• Καύσιμα: 3%
• Φίλτρα και λαμπτήρες υπεριώδους ακτινοβολίας: 5%
Όσον αφορά τον ανωτέρω πίνακα λειτουργικού κόστους, έγινε διαχωρισμός
της κατανάλωσης καυσίμου και της αντικατάστασης των φίλτρων και
λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας, καθώς έχουν διαφορετικά ποσοστά
πληθωρισμού.
Κατανάλωση καυσίμου (Δείκτης Προεξόφλησης: 8%, Ποσοστό πληθωρισμού:
3%):
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Πίνακας 13: Εκτίμηση της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων.
Χρονική

Δείκτης

Ρυθμός

Μελλοντική

Περίδος

Προεξόφλησης Πληθωρισμού κατανάλωση

Παρούσα

Συνολική

Αξία

Παρούσα

καυσίμου σε

Αξία

nth χρόνια
nth έτος

1(1+8/100)n

(1+3/100)n-1

USD$

USD$

USD$

1

-

-

-

-

-

2

0.8573

1.0300

62,531.975

55,216.922

55,216.922

3

0.7938

1.0609

62,531.975

52,660.828

107,877.750

4

0.7350

1.0927

62,531.975

54,239.313

162,117.063

5

0.6806

1.1255

62,531.975

47,900.449

210,017.512

6

0.6302

1.1592

62,531.975

45,681.348

255,698.860

7

0.5832

1.1940

62,531.975

43,565.964

299,264.824

8

0.5403

1.2298

62,531.975

41,550.054

340,814.875

9

0.5003

1.2667

62,531.975

39,628.389

380,443.267

10

0.4633

1.3047

62,531.975

37,798.547

418,241.814

11

0.4293

1.3439

62,531.975

36,076.964

454,318.778

12

0.3973

1.3842

62,531.975

34,389.000

488,707.788

Όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμων, το αποτέλεσμα του κόστους
εκτιμάται σε $ 488,707.788. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ίδια
διαδικασία για την αντικατάσταση των λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας
και των φίλτρων, με το ίδιο προεξοφλητικό επιτόκιο, αλλά με ποσοστό
πληθωρισμού 5%.
Αντικατάσταση των λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας και φίλτρων
(Ποσοστό έκπτωσης: 8%, Πληθωρισμός: 5%)

73

Πίνακας 14: Εκτίμηση για την αντικατάσταση των λαμπτήρων και
φίλτρων
Χρονική
Περίοδος

Προεξοφλητικό Πληθωρισμός
Επιτόκιο

Μελλοντική

Μελλοντική

Παρούσα

Συνολική

Αξία

Παρούσα

αντικατάσταση αντικατάσταση
λαμπτήρων

φίλτρων

Αξία

nth έτος

1(1+8/100)n

(1+5/100)n-1

USD$

USD$

USD$

USD$

1

-

-

-

-

-

-

2

0.8573

1.0500

-

-

-

-

3

0.7938

1.1025

-

-

-

-

4

0.7350

1.1576

17,800

-

15,144.88

15,144.880

5

0.6806

1.2155

-

-

-

15,144.880

6

0.6302

1.2762

-

-

-

15,144.880

7

0.5832

1.3400

-

-

-

15,144.880

8

0.5403

1.4071

-

-

-

15,144.880

9

0.5003

1.4774

17,800

25,000

10

0.4633

1.5513

-

-

-

46,780.209

11

0.4293

1.6288

-

-

-

46,780.209

12

0.3973

1.7103

-

-

-

46,780.209

31,635.329 46,780.209

.
Συνοψίζοντας, ο υπολογισμός του Κόστους Κύκλου Ζωής του συστήματος
θεωρήθηκε ως η παραπάνω εξίσωση:
Κύκλου Ζωής = CAPEX + Σύνολο PVFC + Σύνολο PVUVF
Ως αποτέλεσμα, Κόστος Κύκλου Ζωής = $ 414.000 + $ 488,707.788 + $
46,780.209
Κόστος Κύκλου Ζωής = $ 949,487.997
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το συνολικό Κύκλου Ζωής καθ 'όλη την
αναμενόμενη διάρκεια ζωής του φορτηγού πλοίου τύπου “Handy”.
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Πίνακας 15: Εκτίμηση του Συνολικού Κόστους Κύκλου Ζωής του
συστήματος πάνω από τη διάρκεια ζωής του πλοίου
Χρονική

Συνολική

Συνολική

Κεφαλαιακές

Συνολικό

Περίοδος

Παρούσα Αξία

Παρούσα Αξία

Δαπάνες

Κόστος Κύκλου

(Σταθερά

(UVF)

Ζωής

Κόστη)
Nοστό Έτος

USD$

USD$

USD$

USD$

1

-

-

414,000

414,000

2

55,216.922

-

414,000

469,216.922

3

107,877.750

414,000

521,877.750

4

162,117.063

15,144.880

414,000

591,261.943

5

210,017.512

15,144.880

414,000

639,162.392

6

255,698.860

15,144.880

414,000

684,843.740

7

299,264.824

15,144.880

414,000

728,409.704

8

340,814.875

15,144.880

414,000

769,959.755

9

380,443.267

46,780.209

414,000

841,223.476

10

418,241.814

46,780.209

414,000

879,022.023

11

454,318.778

46,780.209

414,000

915,098.987

12

488,707.788

46,780.209

414,000

949,487.997

-

Απεικονίζεται εμφανώς ότι η κατανάλωση καυσίμου είναι το πιο σημαντικό
μειονέκτημα αυτού του συστήματος, καθώς συνιστά το υψηλότερο κόστος επί
του συνολικού. Αυτό είναι λογικό καθώς όταν η τεχνολογία υπεριώδους
τεχνολογίας βρίσκεται σε λειτουργία απαιτεί υψηλά επίπεδα ενέργειας.
Επιπλέον, είναι περιττό να επισημανθεί ότι τα φίλτρα παρατείνουν το χρόνο
ερματισμού κατά 17%, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στοιχείο κόστους,
δεδομένου ότι το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί για περισσότερο χρόνο και
έτσι θα καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια. Δεύτερον, όπως αναφέρθηκε
και παραπάνω οι κεφαλαιακές δαπάνες αποτελούν το δεύτερο υψηλότερο
κόστος, ενώ το κόστος της εγκατάστασης είναι ακόμα υψηλότερο, καθώς αυτή
η διαδικασία απαιτεί εξειδικευμένους μηχανικούς των οποίων το μισθολογικό
κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό. Εντούτοις, η εμπειρία τους είναι κάτι
περισσότερο από αναγκαία.
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Κεφάλαιο 6 – Συζήτηση
6.1 Πλαίσιο Εισαγωγής
Έπειτα από πολλές συνεντεύξεις, έγινε φανερό ότι οι εφοπλιστές ήταν
απρόθυμοι να κάνουν την εγκατάσταση του Συστήματος πριν από την
οριστική εφαρμογή της Σύμβασης αφού το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά
την κανονιστική λειτουργία του θαλάσσιου έρματος μεταβαλλόταν συχνά. Οι
Αραβώσσης Κ. & Παβλοπούλου Υ (2013) επεσήμαναν ότι οι νομοθέτες και ο
επιχειρηματικός κόσμος της Ναυτιλίας δεν αντιμετωπίζουν κατευθείαν τη
ρεαλιστική και πρακτική πλευρά του νέου νομικού περιβαλλοντικού πλαισίου.
Ακόμα, οι συγγραφείς αυτοί τόνισαν ότι τα φιλικά προς το περιβάλλον
συστήματα είναι αναγκαία στο Ναυτιλιακό κλάδο καθώς συμβάλλουν στη
βιωσιμότητα του μακροπρόθεσμα, και συμπέραναν ότι σε γενικές γραμμές οι
περισσότεροι εφοπλιστές έχουν την αντίληψη ότι επιπλέον νομοθετικές
ρυθμίσεις υψώνουν αμέσως εμπόδια στην επιχείρηση τους και συνεπάγονται
με νέες μεγάλες επενδύσεις και δαπάνες για χρονοβόρα επιχειρησιακά θέματα
όπως δαπάνες για νέο εξοπλισμό και για την εγκατάσταση του. Οι εφοπλιστές
λοιπόν πιστεύουν ότι οι νομοθέτες και οι Ρυθμιστικές Αρχές, στο όνομα της
προστασίας του περιβάλλοντος παραλείπουν να συνυπολογίσουν τις
πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής των νέων κανόνων αλλά και το ευμετάβλητο
παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR αποτελεί τη νέα τάση
στη Ναυτιλία και πολλές εταιρείες τα τελευταία χρόνια την έχουν ενσωματώσει
στην επιχειρησιακή τους στρατηγική. Συγκεκριμένα, η Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη αποδίδει περιληπτικά την άποψη ότι κάθε εταιρεία εξυπηρετεί έναν
πολύ

βαθύτερο

σκοπό

από

την

εφαρμογή

των

νομοθετικών

της

υποχρεώσεων, και έχει δυναμική προοπτική η οποία αποσκοπεί στην
ικανοποίηση των ηθικών της κινήτρων.
Όσον αναφορά τα Συστήματα Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος, πολλοί
εφοπλιστές έχουν ολοκληρώσει την Επεξεργασία Θαλάσσιου Έρματος, άλλοι
έχουν ήδη εγκαταστήσει τέτοια συστήματα, κάποιοι τα έχουν εγκαταστήσει
αλλά τα έχουν ήδη αφαιρέσει επειδή απέτυχαν στην πράξη. Στην τελευταία
76

περίπτωση, είναι ένα υψηλό τίμημα που καλείται να επωμιστούν οι
εφοπλιστές απλά και μόνο για να εκπληρώσει την επιθυμία του να είναι
δυναμικοί και καινοτόμοι.
Επίσης, έχουν υιοθετηθεί πολλές εγκαταστάσεις συστημάτων υπεριώδους
ακτινοβολίας από τη μέθοδο του Most Probable Number (MPN που είναι
αποδεκτή από το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας IMO, όχι όμως και από την
Ακτοφυλακή των Η.Π.Α.USCG. Επομένως οι εφοπλιστές έχουν σημαντικές
ζημίες επειδή τα πλοία τους δεν έχουν το νομικό δικαίωμα να πλέουν σε
ύδατα

των

Η.Π.Α

και

παράλληλα

τα

συστήματα

τους

πρέπει

να

επανεξεταστούν βάσει των προδιαγραφών της Ακτοφυλακής.
6.2 Συζήτηση επί των Αποτελεσμάτων
Τα Πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα καταδεικνύουν ότι το πλέον
διαδεδομένο και συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο σύστημα για ένα Φ/Γ πλοίο
τύπου “Handy” χύδην φορτίου είναι συστήματα υπεριώδους ακτινοβολίας,
χρησιμοποιώντας το σύστημα διήθησης. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι
προτιμούν το σύστημα ηλεκτρόλυσης επειδή το λειτουργικό κόστος είναι
χαμηλότερο. Ένα άλλο πλεονέκτημα του συστήματος ηλεκτρόλυσης είναι ότι
δεν είναι διαβρωτικό και δεν επηρεάζει αρνητικά οποιοδήποτε άλλο σύστημα
αλλά ούτε και τη δομή του πλοίου. Σε αυτή την μελέτη περιπτώσεων case
study, αναφέρεται ότι η απόδοση του συστήματος ηλεκτρόλυσης επηρεάζεται
αρνητικά σε νερά με χαμηλά επίπεδα αλατότητας και υψηλή θολότητα.
Διαφορετικά, στη θεωρία, αναφέρεται ότι πλευρικό ρεύμα SIDE STEAM
ηλεκτρολύσεως μπορεί να προσφέρει μια λύση στα προβλήματα που
προκαλούνται από φρέσκο νερό FRESS WATER ή χαμηλά επίπεδα
αλατότητας με την αποθήκευση του νερού στην πρυμναία δεξαμενή
ζυγοστάθμισης. Επίσης, πλευρικό ρεύμα SIDE STEAM νερού μπορεί να
θερμαίνεται σε κρύα νερά. Ύστερα από συζητήσεις με εκπρόσωπο ενός
πωλητή που παρέχει συστήματα ηλεκτρόλυσης, αναφέρθηκε ότι αυτό το
σύστημα απαιτεί ελάχιστη συντήρηση καθώς δεν προκύπτει καμία σημαντική
αντικατάσταση εξαρτημάτων, όπως λαμπτήρες υπεριώδους ακτινοβολίας
αλλά και η κατανάλωση ενέργειας είναι σχετικά χαμηλή (1,8kW / 100m3). Από
την άλλη πλευρά, αναφέρεται ότι το κόστος εξαγοράς είναι σχετικά υψηλό
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επειδή το κόστος λειτουργίας είναι χαμηλό. Κατά συνέπεια, πλευρικό ρεύμα
ηλεκτρόλυσης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εξαιρετικό πεδίο έρευνας με
μεγάλο ενδιαφέρον με κεντρικό σημείο τη διερεύνηση του εκσυγχρονισμού του
εξοπλισμού.
Όσον αφορά την επιλογή του Συστήματος Επεξεργασίας, όλες οι τεχνολογίες
σε γενικές γραμμές έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα βάσει της
απόδοσης και του κόστους τους. Είναι προφανές ότι οι τεχνολογίες μπορεί να
έχουν πλεονεκτήματα για ένα συγκεκριμένο τύπο πλοίου, αλλά όχι για ένα
ευρύτερο πεδίο πλοίων. Για παράδειγμα, ένα σύστημα επεξεργασίας το οποίο
εφαρμόζει

σύστημα

δευτερεύουσα

φιλτραρίσματος

χρησιμοποιεί

ως

υπεριώδη

κύρια

επεξεργασία

ακτινοβολία

και

και

ως

ηλεκτρολυτική

χλωρίωση, δεν προτιμάται για ένα πλοίο τύπου Handy. Ο λόγος είναι ότι οι
λειτουργικές δαπάνες αυξάνονται σημαντικά λόγω της προσθήκης ενός ακόμη
συστήματος που απαιτεί υψηλότερα επίπεδα συντήρησης, αλλά και λόγω των
αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων.
Επιπλέον, η παροχή της αντλίας ενός σκάφος τύπου Handy είναι 1.300 m3 /
ώρα περίπου και μόνο το σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας μπορεί να είναι
επαρκές για την αποτελεσματική επεξεργασία του νερού, όπως εξηγείται στο
case study. Από την άλλη πλευρά, το σύστημα αυτό μπορεί να είναι
κατάλληλο σε μία δεξαμενή τύπου Capesize, όπου η παροχή της αντλίας
υπολογίζεται σε 3.000 m3 / ώρα και διαθέτει συνολική χωρητικότητα έρματος
65,000m3.
Όσον αφορά την επιλεγμένη φιλοσοφία επεξεργασίας, το σύστημα διήθησης
είναι ενισχυμένο με δύο ξεχωριστά φίλτρα. Αυτό είναι ένα σημαντικό
πλεονέκτημα επειδή τα φίλτρα είναι σε θέση να εμποδίσουν την κυκλοφορία
μεγάλων οργανισμών, ιζημάτων και στερεών, γεγονός που οδηγεί στη μείωση
των επιπέδων θολότητας. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα
φίλτρα μειώνουν την ταχύτητα ροής του έρματος ύδατος μέχρι 20 τοις εκατό,
ενώ παράλληλα υδροκυκλώνες μειώνουν την ταχύτητα ροής του έρματος
ύδατος από 5 έως 10 τοις εκατό, και ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα αυτής
της τεχνολογίας όσον αφορά το χρόνο της λειτουργίας του ερματισμού.

78

Επιπλέον, το σύστημα αυτό θεωρείται ότι έχει τη φιλικότερη περιβαλλοντική
συμπεριφορά από τα άλλα, διότι δεν χρησιμοποιεί τοξικές χημικές ουσίες.
Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι το Σύστημα Επεξεργασίας Θαλάσσιου
Έρματος δεν απαιτεί retention time για την επεξεργασία και αυτό σημαίνει ότι
είναι σε θέση να απελευθερώσει ποσότητες υδάτινου έρματος οποιαδήποτε
στιγμή και χωρίς να προκαλέσει περιβαλλοντικά προβλήματα. Αυτό θεωρείται
ότι είναι πολύ σημαντικό και χρήσιμο, δεδομένου ότι ο πλοίαρχος του πλοίου
δεν πρέπει να εξετάσει άλλους λειτουργικούς περιορισμούς. Τέλος, το
σύστημα αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι δεν είναι διαβρωτικό και δεν επηρεάζει
αρνητικά τα άλλα συστήματα του σκάφους, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό
για τη συντήρηση του πλοίου.
6.3 Προτάσεις
Με την εφαρμογή της Σύμβαση Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος εφοπλιστές
και συγκεκριμένα τα στελέχη των τεχνικών τμημάτων των εταιρειών τους
πρέπει να προβούν σε πρωτογενή έρευνα και να μελετήσουν την αγορά
Συστημάτων Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος. Είναι σημαντική η σύγκριση
εύρους διαφορετικών τεχνολογιών Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος
σχετικά με την απόδοση, το κόστος και την αξιοπιστία τους. Όσον αφορά τις
συγκρίσεις του κόστους, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο και πολύ χρήσιμο
εργαλείο είναι η ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής. Επιπλέον, η απόδοση
αυτών των συστημάτων είναι αλληλένδετη με τους προαναφερθέντες
λειτουργικούς και τεχνικούς παράγοντες, γι αυτό και συνίσταται έρευνα βήμα
προς βήμα. Πρώτα απ 'όλα, οι εφοπλιστές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν
αίτηση επέκτασης για την παράταση της από την Ακτοφυλακή των Η.ΠΑ ή
συμπληρωματική παράταση, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για την
προηγούμενη. Θα πρέπει να αιτηθούν για την έκδοση ενός νέου MARPOL
παραρτήματος 1 και IOPP πιστοποιητικού. Περαιτέρω, όσον αφορά την
επιλογή, συνιστάται οι εφοπλιστές να επιλέξουν ένα Σύστημα Επεξεργασίας
Θαλάσσιου Έρματος που έχει ήδη εγκριθεί από την Ακτοφυλακή των Η.ΠΑ
όταν θα είναι διαθέσιμο στην αγορά. Αν όχι, είναι αναγκαίο για το σύστημα να
έχει λάβει το πρόγραμμα AMS, έτσι ώστε το πλοίο να μπορεί να πλέει στα
ύδατα των Η.Π.Α.
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Ένα ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι η συντήρηση του συστήματος βάσει
ενός ακριβούς χρονοδιαγράμματος. Σε αυτό το σημείο, είναι απαραίτητη η
διεξαγωγή ελέγχου της διαθεσιμότητα παροχής υπηρεσιών, αναλώσιμων,
ανταλλακτικών και άλλα μερών του Συστήματος Επεξεργασίας Θαλάσσιου
Έρματος στα εκάστοτε λιμάνια. Από οικονομικής πλευράς, οι ταμειακές ροές
αποτελούν την κύρια πηγή για την καταβολή του επιπλέον κόστους του
συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι η προγραμματισμένη συντήρηση και η
κατανάλωση καυσίμου να θεωρούνται ως έγκαιρες πληρωμές που πρέπει να
εκτελεστούν στο μέλλον. Στην αυτήν την περίπτωση, η ανάλυση του Κόστους
Κύκλου Ζωής είναι πολύ χρήσιμη για την πλήρη ενημέρωση του οικονομικού
τμήματος. Τέλος, πριν από την απόκτηση του Συστήματος Επεξεργασίας
Θαλάσσιου Έρματος, η ασφάλιση και οι εγγυήσεις για το σύστημα είναι
ζωτικής σημασίας σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης βλάβης που θα
μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική οικονομική απώλεια από την
επικύρωση προστίμων από την Σύμβαση. Το υψηλό κόστος επισκευής αλλά
και η δυσκολία για την επισκευή του συστήματος είναι παράγοντες που
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
Στην

περίπτωση

της

τεχνολογίας

της

υπεριώδους

ακτινοβολίας,

η

κατανάλωση ενέργειας είναι πολύ δαπανηρή και θα πρέπει να εξεταστεί πιο
διεξοδικά συγκριτικά με την αντικατάσταση μονάδων. Επιπλέον, για την
αντικατάσταση των λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας είναι περιττή η
σύγκριση της διάρκεια ζωής των λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολίας και
της διάρκεια ζωής του πλοίου, επειδή πιθανόν να μην χρειάζονται
αντικατάσταση ή από την άλλη πλευρά να χρειάζονται συχνή αντικατάσταση.
6.4 Περιορισμοί στα Αποτελέσματα της Εργασίας
Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν ορισμένες μόνο από τις επιλογές
συστημάτων επεξεργασίας, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αγορά. Βάσει της
θεωρίας,

οι

τεχνολογίες

επεξεργασίας

χωρίζονται

σε

τρεις

μεγάλες

κατηγορίες: στις φυσικές, τις μηχανικές και τις χημικές. Υπάρχουν και άλλες
μέθοδοι επεξεργασίας που δεν αναφέρονται σε αυτή τη μελέτη, καθώς οι
διάφοροι συμμετέχοντες στην έρευνα προβάλουν διαφορετικό συνδυασμό
μεθόδων από αυτά τα συστήματα, με τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις της
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εκάστοτε τεχνολογίας. Είναι σημαντικό που ορισμένοι ερευνητές και
σύμβουλοι έχουν εστιάσει στη φυσική επεξεργασία, όπως για παράδειγμα
αυτή της διήθησης.
Αναφορικά με την ποιότητα του νερού, ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί η
θερμοκρασία στο πεδίο λειτουργίας του πλοίου, καθώς ήταν δύσκολη η
εύρεση των ορίων στις επιδόσεις των τεχνολογιών που επηρεάζονται
αρνητικά από κρύα νερά. Ένα άλλο προβληματικό ζήτημα μπορεί να
εντοπιστεί

στην

ανάλυση

του

Κόστους

Κύκλου

Ζωής

καθώς

δεν

υπολογίστηκαν τα κόστη υπηρεσιών του πλοίου.
Όσον αφορά τις μη επιλεγμένες τεχνολογίες, ήταν δύσκολο να γίνει η
ποσοτικοποίηση των απαιτήσεων του κόστους απόκτησης και εγκατάστασης,
της ενέργειας, των αναλωσίμων αλλά και της συντήρησης τους, επειδή
ορισμένοι προμηθευτές δεν έδωσαν τις οικονομικές προσφορές που βγάζουν
σε ειδικές περιπτώσεις αλλά και άλλες σημαντικές πληροφορίες όπως η τιμή
των χημικών ουσιών, για να γίνει σύγκριση των κεφαλαιακών και λειτουργικών
εξόδων.
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Κεφάλαιο 7 – Συμπεράσματα
Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, διερευνήθηκε μια πιθανή εγκατάσταση ενός
συστήματος επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος σε φορτηγό πλοίο τύπου
Handy και ήταν αναγκαία η υλοποίηση μιας μελέτης περιπτώσεων case study
για αυτό το σκοπό. Η μελέτη δομήθηκε βήμα προς βήμα, και αποτελεί ένα
βασικό δομικό στοιχείο της διαχείρισης αναβάθμισης. Πρώτον και κυριότερο,
όπως αναπτύχθηκε διεξοδικά στο κεφάλαιο 6, οι δραστήριοι εφοπλιστές είχαν
αποτυχίες και αξιοσημείωτες ζημίες κάτι που σημαίνει ότι για τα περισσότερα
πλοία δεν προτείνεται να εξοπλιστούν αντίστοιχα πριν από την επικύρωση της
Σύμβασης. Εντούτοις, η πλήρης απραγία είναι πολύ πιθανόν να είναι μια
δαπανηρή επιλογή, όχι μόνο σε χρηματοοικονομικούς όρους αλλά και σε
όρους λειτουργικής ευελιξίας.
Όταν επικυρωθεί η Σύμβαση, κάθε πλοίο πρέπει να μπει σε πρόγραμμα
τήρησης των απαιτούμενων προδιαγραφών. Σε αυτό το σημείο αξίζει να
σημειωθεί ότι χρειάζεται επιπλέον έρευνα για την εγκατάσταση τέτοιων
συστημάτων διότι ένα περίπλοκο σύστημα επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος
πρέπει να επιλεγεί από ένα περιορισμένο εύρος αξιόπιστων κατασκευαστών
συστημάτων επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος. Το ρυθμιστικό τοπίο έχει
εγκατασταθεί ήδη και είναι διαθέσιμα τα εργαλεία συμμόρφωσης για αυτό και
ο δραστικός σχεδιασμός πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Αυτή η ανάγκη
αποτέλεσε τον κύριο σκοπό αυτής της διπλωματικής εργασίας με την
απεικόνιση όλης της διαδικασίας βήμα προς βήμα, όπως προηγήθηκε.
Σε γενικές γραμμές, το πρώτο βήμα εκσυγχρονισμού ενός συστήματος
επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος συνδέεται με την αναγνώριση του
συγκεκριμένου τύπου πλοίου και των σχετικών χαρακτηριστικών του, όπως
για παράδειγμα ballast capacity, και flow rate requirements. Ως case study,
όλες οι παραπάνω πληροφορίες προσδιορίζονται και περιγράφονται στο
πρώτο στάδιο. Στο δεύτερο στάδιο, επιλέχθηκε ένα συγκεκριμένο σύστημα
επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος το

οποίο κάνει χρήση συστήματος

διήθησης με τεχνολογία υπεριώδους ακτινοβολίας. Είναι απαραίτητη η
ερμηνεία των λόγων που οδήγησαν στην επιλογή αυτού του συστήματος και
ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σε αντίθεση με άλλες
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διαφορετικές

τεχνολογίες

επεξεργασίας.

Διαπιστώθηκε

λοιπόν

ότι

το

επιλεχθέν σύστημα χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο φιλικά προς το
περιβάλλον συστήματα και δεν απαιτεί καμία επιπρόσθετη διαδικασία
ασφάλειας αλλά ούτε επιπρόσθετη εκπαίδευση του πληρώματος, καθώς το
σύστημα δεν χρησιμοποιεί καμία τοξική χημική ουσία.
Εκτός

από

τα

προαναφερθέντα

πλεονεκτήματα

το

πιο

σημαντικό

χαρακτηριστικό αυτού του συστήματος ήταν πως έχει αποδειχθεί ότι το
σύστημα υπεριώδους τεχνολογίας είναι σε θέση να προβεί σε επεξεργασία σε
οποιοδήποτε σημείο, ενώ άλλα συστήματα δεν κάνουν κάτι αντίστοιχο. Αυτό
είναι βαρύνουσας σημασίας επειδή το εν θέματι πλοίο διεξάγει ταξίδια 3-4
ημερών, και κάποιες άλλες τεχνολογίες κρίθηκαν ακατάλληλες. Επιπλέον,
λαμβάνοντας υπόψη τα πρόστιμα της Σύμβασης διαχείρισης θαλάσσιου
έρματος και την ενδεχόμενη μόλυνση των υδάτων, είναι ζωτικής σημασίας για
τις πρακτικές επιχειρησιακής διαχείρισης έρματος σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης.
Όσον αφορά το κόστος συντήρησης ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα ήταν ότι το
σύστημα δεν είχε αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα συστήματα ή στη δομή του
σκάφους, ενώ ταυτόχρονα οι άλλες τεχνολογίες αυξάνουν τα ποσοστά
διάβρωσης και έχουν και άλλες αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα συστήματα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτό το είδος της συντήρησης είναι
απρογραμμάτιστο και πολύ δαπανηρό.
Αναφορικά με την ποιότητα των υδάτων, η τεχνολογία υπεριώδους
ακτινοβολίας μειονεκτεί σε νερά με υψηλά επίπεδα θολότητας και για το λόγο
αυτό επιλέχθηκε το σύστημα επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος επειδή
χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά φίλτρα που μειώνουν τα επίπεδα της
θολότητας για καλύτερη μετάδοση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Επιπλέον, οι
περισσότερες από τις τεχνολογίες επηρεάστηκαν αρνητικά από τα επίπεδα
θερμοκρασίας και της αλατότητας του νερού, εκτός από την περίπτωση των
συστημάτων οζονισμού.
Μετά από αυτό το στάδιο διεξήχθη μια πιθανή διαδικασία εγκατάστασης και
περιελάμβανε όλα τα αναγκαία στάδια. Το τελικό στάδιο ήταν η ανάλυση του
κόστους κύκλου ζωής του συστήματος το οποίο θεωρείται ως το πιο
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σημαντικό από οικονομική σκοπιά. Αποδείχθηκε ότι η τεχνολογία υπεριώδους
ακτινοβολίας καταναλώνει υψηλά επίπεδα ενέργεια, και αυτό αποδείχθηκε
στην πράξη όπου η κατανάλωση ενέργειας υπεριώδους ακτινοβολίας είχε το
υψηλότερο κόστος πάνω στη διάρκεια ζωής του πλοίου. Τέλος, διαπιστώθηκε
ότι μια καλή περίπτωση για περαιτέρω έρευνα αποτελεί το σύστημα
ηλεκτρόλυσης που σχετίζεται με το κόστος λειτουργίας του.
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Table 1: List of ballast water management systems that make use of Active
Substances which received Basic Approval from IMO
Name of the system and
Name of manufacturer
Date of Basic Approval
proposing country
1
Peraclean® Ocean
Degussa GmbH,
24 March 2006
(subsequently changed
Germany
(MEPC 54)
to SEDNA® Ballast
Water Management
System (Using
Peraclean® Ocean)),
Germany
2
Electro-Clean
Techcross Ltd. and
24 March 2006
(electrolytic disinfection) Korea Ocean Research (MEPC 54)
system (subsequently
and Development
changed to ElectroInstitute (KORDI)
Cleen™), Republic of
Korea
3
Special Pipe Ballast
Japan Association of
13 October 2006
Water Management
Marine Safety (JAMS)
(MEPC 55)
System (combined with
Ozone treatment),
Japan (subsequently
changed to FineBallast
OZ (the Special Pipe
Hybrid Ballast Water
Management System
combined with Ozone
treatment version))
4
EctoSysTM
Permascand AB,
13 October 2006
electrochemical system, Sweden, subsequently
(MEPC 55)
Sweden (subsequently
acquired by RWO
changed to the RWO
GmbH, Germany
ballast water
management system)
5
PureBallast System,
Alfa Laval/Wallenius
13 July 2007
Sweden
Water AB
(MEPC 56)
6
NK Ballast Water
NK Company Ltd.,
13 July 2007
Treatment System,
Republic of Korea
(MEPC 56)
Republic of Korea
(subsequently changed
to NK-O3 BlueBallast
System (Ozone))
7
Hitachi Ballast Water
Hitachi, Ltd./Hitachi
4 April 2008
Purification System
Plant technologies, Ltd.
(MEPC 57)
(ClearBallast), Japan
8
Resource Ballast
Resource Ballast
4 April 2008
Technologies System,
Technologies (Pty) Ltd.
(MEPC 57)
South Africa

9

10

GloEn-PatrolTM Ballast
Water Management
System, Republic of
Korea
OceanSaver® Ballast
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Panasia Co., Ltd.

4 April 2008
(MEPC 57)

MetaFil AS

4 April 2008

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Water Management
System, Norway
TG Ballastcleaner and
TG Environmentalguard
System (subsequently
changed to JFE Ballast
Water Management
System), Japan
Greenship Sedinox
Ballast Water
Management System,
the Netherlands
Ecochlor® Ballast Water
Treatment System,
Germany
Blue Ocean Shield
Ballast Water
Management System,
China
Hyundai Heavy
Industries Co., Ltd.
(HHI) Ballast Water
Management System
(EcoBallast), Republic
of Korea
AquaTriCombTM
Ballast Water Treatment
System, Germany
SiCURETM Ballast
Water Management
System, Germany
Sunrui Ballast Water
Management System
(subsequently changed
to BalClor Ballast Water
Management System),
China
DESMI Ocean Guard
Ballast Water
Management System,
Denmark
Blue Ocean Guardian
(BOG) Ballast Water
Management System,
(subsequently changed
to "ARA Ballast" Ballast
Water Management
System), Republic of
Korea
Hyundai Heavy
Industries Co., Ltd.
(HHI) Ballast Water
Management System
(HiBallast), Republic of
Korea
Kwang San Co., Ltd.
(KS) Ballast Water
Management System
"En-Ballast", Republic
of Korea
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(subsequently changed
to OceanSaver AS)
The Toagosei Group
(TG Corporation,
Toagosei Co., Ltd. and
Tsurumi Soda Co., Ltd.)

(MEPC 57)

Greenship Ltd

10 October 2008
(MEPC 58)

Ecochlor, Inc, Acton,
the United States

10 October 2008
(MEPC 58)

China Ocean Shipping
(Group) Company
(COSCO)

17 July 2009
(MEPC 59)

Hyundai Heavy
Industries Co., Ltd.,
Republic of Korea

17 July 2009
(MEPC 59)

Aquaworx ATC GmbH

17 July 2009
(MEPC 59)

Siemens Water
Technologies

26 March 2010
(MEPC 60)

Qingdao Sunrui
Corrosion and Fouling
Control Company

26 March 2010
(MEPC 60)

DESMI Ocean Guard
A/S

26 March 2010
(MEPC 60)

21st Century
Shipbuilding Co., Ltd.

26 March 2010
(MEPC 60)

Hyundai Heavy
Industries Co., Ltd.,
Republic of Korea

26 March 2010
(MEPC 60)

Kwang San Co., Ltd.

26 March 2010
(MEPC 60)

10 October 2008
(MEPC 58)

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

OceanGuard™ Ballast
Water Management
System, Norway
Severn Trent DeNora
BalPure® Ballast Water
Management System
(subsequently changed
to BalPure® BP-500),
Germany
Techwin Eco Co., Ltd.
(TWECO) Ballast Water
Management System
(Purimar), Republic of
Korea
AquaStar Ballast Water
Management System,
Republic of Korea
(subsequently changed
to AquaStar™ BWMS
and MACGREGOR
WATER BALLAST
TREATMENT
SYSTEM)
Kuraray Ballast Water
Management System,
(subsequently changed
to MICROFADETM
Ballast Water
Management System),
Japan
ERMA FIRST Ballast
Water Management
System (subsequently
changed to ERMA
FIRST BWTS), Greece
BlueSeas Ballast Water
Management System,
Singapore
SKY-SYSTEM® with
Peraclean® Ocean
Ballast Water
Management System,
Japan
JFE BallastAce that
makes use of NeoChlor
Marine® Ballast Water
Management System,
Japan
BallastMaster Ballast
Water Management
System, Germany
BlueWorld Ballast
Water Management
System, Singapore

Qingdao Headway
Technology Co., Ltd.

26 March 2010
(MEPC 60)

Severn Trent De Nora
(STDN), LLC

26 March 2010
(MEPC 60)

Techwin Eco Co., Ltd.

1 October 2010
(MEPC 61)

AQUA Eng. Co., Ltd.

1 October 2010
(MEPC 61)

Kuraray Co., Ltd.

1 October 2010
(MEPC 61)

ERMA FIRST ESK
Engineering Solutions
S.A.

15 July 2011
(MEPC 62)

Envirotech and
Consultancy Pte. Ltd.

15 July 2011
(MEPC 62)

Katayama Chemical,
Inc.

15 July 2011
(MEPC 62

JFE Engineering
Corporation

15 July 2011
(MEPC 62)

GEA Westfalia
Separator Systems
GmbH
Envirotech and
Consultancy Pte. Ltd.

15 July 2011
(MEPC 62)

Neo-PurimarTM Ballast
Water Management
System, Republic of
Korea
"Smart Ballast" Ballast

Samsung Heavy
Industries Co., Ltd.

15 July 2011
(MEPC 62)

STX Metal Co., Ltd.

2 March 2012
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15 July 2011
(MEPC 62)

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Water Management
System, Republic of
Korea
DMU ·OH Ballast Water
Management System,
China
EcoGuardianTM Ballast
Water Management
System, Republic of
Korea
KTM-Ballast Water
Management System,
Republic of Korea
(subsequently changed
to MARINOMATE™
Ballast Water
Management System)
Hamworthy
AquariusTM-EC BWMS,
the Netherlands
(subsequently changed
to Aquarius™-EC
BWMS)
OceanDoctor Ballast
Water Management
System, China
HS-BALLAST Ballast
Water Management
System, Republic of
Korea
GloEn-SaverTM Ballast
Water Management
System, Republic of
Korea
Van Oord Ballast Water
Management System,
the Netherlands
REDOX AS Ballast
Water Management
System, Norway
BlueZoneTM Ballast
Water Management
System, Republic of
Korea
ECOLCELL BTs Ballast
Water Management
System, Italy
Ecomarine-EC Ballast
Water Management
System, Japan
ATPS-BLUEsys Ballast
Water Management
System, Japan
KURITA™ Ballast
Water Management
System, Japan
ElysisGuard ballast
water management
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(MEPC 63)

Dalian Maritime
University

2 March 2012
(MEPC 63)

Hanla IMS Co., Ltd.

2 March 2012
(MEPC 63)

Korea Top Marine (KT
Marine) Co., Ltd.

5 October 2012
(MEPC 64)

Hamworthy Water
Systems Ltd.

5 October 2012
(MEPC 64)

Jiujiang Precision
Measuring Technology
Research Institute
HWASEUNG R&A Co.,
Ltd.

5 October 2012
(MEPC 64)

PANASIA Co., Ltd.

5 October 2012
(MEPC 64)

Van Oord B.V.

17 May 2013
(MEPC 65)

REDOX Maritime
Technologies AS

17 May 2013
(MEPC 65)

SUNBO INDUSTRIES
Co., Ltd., DSEC Co.,
Ltd., and the Korean
Institute of Machinery &
Material (KIMM)
Azienda Chimica
Genovese (ACG)

17 May 2013
(MEPC 65)

Ecomarine Technology
Research Association

4 April 2014
(MEPC 66)

Panasonic
Environmental Systems
& Engineering Co., Ltd.
Kurita Water Industries
Ltd.

4 April 2014
(MEPC 66)

KALF Engineering Pte.
Ltd.

17 October 2014
(MEPC 67)

5 October 2012
(MEPC 64)

4 April 2014
(MEPC 66)

4 April 2014
(MEPC 66)

51

52

53

54

55

56
57
58

system, Singapore
NK-CI BlueBallast
System, Republic of
Korea
ECS-HYCHLORTM
System, Republic of
Korea
ECS-HYCHEMTM
System, Republic of
Korea
ECS-HYBRIDTM
System, Republic of
Korea
VARUNA Ballast Water
Treatment System,
Republic of Korea
ClearBal BWMS,
Denmark
MICROFADE II BWMS,
Netherlands
Envirocleanse inTank™
BWTS, Norway
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NK Company Ltd.

15 May 2015 (MEPC
68)

TECHCROSS Inc.

15 May 2015 (MEPC
68)

TECHCROSS Inc.

15 May 2015 (MEPC
68)

TECHCROSS Inc.

15 May 2015 (MEPC
68)

Kadalneer Technologies
Pte. Ltd.

15 May 2015 (MEPC
68)

University of Strathclyde

28 October 2016
(MEPC 70)
7 July 2017
(MEPC 71)
7 July 2017
(MEPC 71)

Kashiwa Co., Ltd. and
Kuraray Co., Ltd
Envirocleanse, LLC

Παράρτημα B – Οδηγίες της Σύμβασης για τη Διαχείριση Θαλάσσιου
Έρματος

Source: ABS (2014)

Παράρτημα Γ – Επιπρόσθετες Απαιτήσεις του Προγράμματος
Θαλάσσιου Έρματος από την Ακτοφυλακή των Η.Π.Α
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Πηγή: ABS (2014)

Παράρτημα Δ – Επιπρόσθετες Απαιτήσεις Θαλάσσιου Έρματος
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Πηγή: ABS (2014)

Παράρτημα E – Χωρητικότητα Θαλάσσιου Έρματος και παροχή
άντλησης Έρματος ανά τύπο πλοίου
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Πηγή: ABS (2014)

Παράρτημα Ζ – CAPACITY PLAN του Φ/Γ πλοίου τύπου “Handy”
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Παράρτημα Η Πίνακας ballast exchange sequences from LLOYS

BALLAST EXCHANGE SEQUENCES

Πηγή : LLOYDS WBM PLAN
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