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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να την επεξήγηση και ανάλυση του
συστήματος επεξεργασίας θαλάσσιού έρματος (ballast) καθώς και τα επιμέρους
στοιχεία του. Στην αρχή κατανοούμε τι είναι το θαλάσσιο έρμα (ballast) τους
κινδύνους που επιφέρει στον υδάτινο ορίζοντα καθώς και τι πράξεις έχουν γίνει για
να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο. Έπειτα θα αναλύσουμε το σύστημα
επεξεργασίας θαλάσσιού έρματος στα επιμέρους στοιχεία του. Στην συνέχεια θα
γίνει μια σύγκριση με αλλά συστήματα επεξεργασίας καθώς και μια οικονομική
σύγκριση. Τα βασικά στοιχεία που αποτελούν ένα τέτοιο σύστημα είναι το φίλτρο,
ένα ηλεκτρολυτικό κύτταρο, ένας μετασχηματιστής/ανορθωτής , διάφοροι
αισθητήρες (θερμοκρασίας, πίεσης, υδρογόνου κτλ.), αντλίες, βαλβίδες ένας
πίνακας ελέγχου καθώς και άλλα στοιχεία που θα αναφερθούν αναλυτικά. Έπειτα
στο τέλος θα αναφερθούμε στο αν αυτό το σύστημα όντως αξίζει να εγκατασταθεί ή
να προ εγκατασταθεί στα πλοία και ποιες οι συνέπιες του.(οικονομικές,
περιβαλλοντολογικές κτλ.).
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ABSTRACT
This diploma thesis aims at explaining and analyzing the ballast water treatment
system and its components. At first we understand what ballast is about the dangers
it brings to the water horizon, and what actions have been taken to curb this
phenomenon. We will then analyze the ballast water treatment system in its
individual components. Then a comparison will be made with other processing
systems as well as a comparison.The basic elements constituting such a system are
the filter, an electrolytic cell, a transformer / rectifier, various sensors (temperature,
pressure, hydrogen, etc.), pumps, valves, a control panel, and other items to be
analyzed. Finally, we will refer to whether this system really deserves to be installed
or installed on board and what its consistency (economic, environmental, etc.)
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