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Αφιέρωμα

Η ναυτιλία αποτελεί 
τον βασικό 
υποστηρικτικό 
μοχλό του παγκόσμιου 
εμπορίου, 
καθώς το 90% 
των αγαθών διακινείται 
παγκοσμίως μέσω 
των θαλασσίων 
μέσων μεταφοράς. 
Υπακούοντας 
στα κελεύσματα 
διεθνών οργανισμών 
–όπως είναι ο Διεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισμός 
(IMO) και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση– για τη μείωση 
του φαινομένου 
του θερμοκηπίου 
και της κλιματικής 
αλλαγής, 
γίνεται συστηματική 
προσπάθεια 
ώστε όλα τα πλοία 
να έχουν χαμηλό 
περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα, 
βελτιστοποιημένη 
διαχείριση 
των ενεργειακών 
αναγκών 
αλλά και μειωμένη 
κατανάλωση 
καυσίμου. 

Α νάμεσα στις διάφορες μεθόδους που έ-
χουν αναπτυχθεί για μείωση της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης των πλοίων, μια από τις 

πλέον επιτυχημένες και αποδοτικές είναι εκείνη 
που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεσή τους κατά 
τον ελλιμενισμό τους με το ηλεκτρικό δίκτυο του 
λιμένα που τα φιλοξενεί. 
Σύμφωνα με την κεντρική ιδέα αυτής της δια-
σύνδεσης (που απαντάται στη διεθνή ορολογία 
ως ship-to-shore interconnection ή alternative 
maritime power ή on shore power connection 
ή cold ironing) κατά την παραμονή στο λιμάνι, στο 
πλοίο παύουν να λειτουργούν όλες οι θερμικές 
μηχανές (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρο-
γεννητριών), ενώ οι όποιες ενεργειακές ανάγκες 
(οι οποίες είναι εν γένει ηλεκτρικές) καλύπτονται 
μέσω της ηλεκτροδότησης από την ξηρά. 
Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται στην περιοχή του 
λιμένα τόσο η μόλυνση λόγω των αέριων ρύπων 
του πλοίου όσο και ο θόρυβος που προκαλείται 
από τη λειτουργία των μεγάλης ισχύος θερμικών 
μηχανών. Εξάλλου, σημειώνεται ότι η ηλεκτρική 
ενέργεια με την οποία τα λιμάνια τροφοδοτούν τα 
πλοία προέρχεται από πηγές κατά κανόνα περισ-
σότερο φιλικές προς το περιβάλλον (και σε ση-
μαντικό ποσοστό από ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας [ΑΠΕ], δηλαδή με μηδενικό περιβαλλοντι-
κό αποτύπωμα). 
Επιπλέον, σε μία προσπάθεια επέκτασης αυτής 
της δράσης, έχει πλέον καταστεί τεχνικά και οι-
κονομικά εφικτό τα πλοία που καλύπτουν πλόες 

Ηλεκτρικές διασυνδέσεις πλοίων και λιμένων 
και προοπτικές ενεργειακής αναβάθμισης λιμένων 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Άρθρο του κ. Ιωάννη Προυσαλίδη*

Τυπική διαμόρφωση ηλεκτρικής 
διασύνδεσης πλοίου - λιμένα.

Σχήμα 1: 
Τυπικό 
μονογραμμικό 
διάγραμμα 
σταθμών 
ηλεκτρικής 
διασύνδεσης.
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μικρών αποστάσεων (όπως είναι π.χ. τα 
επιβατηγά / οχηματαγωγά που εξυπη-
ρετούν πορθμειακές γραμμές διασύν-
δεσης γειτονικών λιμένων / νησιών) να 
είναι αμιγώς ηλεκτρικά, στηριζόμενα σε 
συνδυασμό μπαταριών και ηλεκτρικών 
κινητήρων πρόωσης.
Σε αυτό το πλαίσιο ευθυγράμμισης με 
τους νέους περιβαλλοντικούς κανονι-
σμούς, τόσο των νεότευκτων πλοίων όσο 
και των υπαρχόντων πλοίων (μέσα από 
διαδικασίες μετασκευής), αναβαθμίζεται 
και ο ρόλος των λιμένων που πρέπει να 
υποστηρίξουν τις πράσινες δράσεις των 
πλοίων, βελτιώνοντας το σύνολο των προ-
σφερόμενων υπηρεσιών τους. 
Έτσι, τα λιμάνια καλούνται να αναβαθ-
μίσουν τις ενεργειακές υποδομές τους 
παρέχοντας με ασφαλή τρόπο τις ηλε-
κτρικές διασυνδέσεις που αφορούν εί-
τε απλή ηλεκτροδότηση πλοίου με δυ-
νατότητα «σύνδεσης cold ironing», εί-
τε ηλεκτροφόρτιση πλοίων που έχουν 
ως κύρια πηγή ενέργειας ηλεκτρικούς 
συσσωρευτές. 
Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις λιμένα - πλοί-
ου πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές 
του διεθνούς προτύπου IEC/IEEE 80005-
1/2/3 και συγκεκριμένα:
g Εάν η διασύνδεση είναι ονομαστικής 
τάσης μεγαλύτερη των 1.000 V, τότε πρέ-
πει να ακολουθείται το πρότυπο 80005-1, 
το οποίο έχει πρακτική εφαρμογή όταν η 
ζητούμενη ισχύς είναι μεγαλύτερη του 1 
MW· σε αντίθετη περίπτωση ακολουθεί-
ται το πρότυπο 80005-3.
g Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας του 
πλοίου πρέπει να συνεργάζεται με αυτό 
του λιμένα (ειδικά στην περίπτωση που οι 
γεννήτριες του πλοίου μπορούν να συγ-
χρονίζονται με το κεντρικό ηλεκτρικό δί-
κτυο, για να μη λαμβάνει χώρα στιγμιαία 
διακοπή λειτουργίας [blackout]) σύμφω-
να με το πρότυπο 80005-2.
Επικεντρώνοντας στον εξοπλισμό «cold 
ironing» στην πλευρά του λιμένα, αυ-
τός περιλαμβάνει –όπως φαίνεται από 
τη γενική διαμόρφωση– τα κύρια μέρη 
που φαίνονται στο  σχήμα 1 και που εί-
ναι τα εξής:
g Ο υποσταθμός διανομής. Η ονομαστι-
κή ισχύς των υφιστάμενων υποσταθμών 
των λιμένων, κατά κανόνα, δεν επαρκεί 
για να καλύψει τις υψηλές (και ενίοτε 
ταυτόχρονα πολλαπλές) ανάγκες σε ηλε-
κτρική ενέργεια των πλοίων που προσ-
δένουν. Με δεδομένο το γεγονός ότι οι 
ενεργειακές ανάγκες των ελλιμενιζόμε-
νων πλοίων ποικίλλουν από 500 kVA έως 

και 15 MVA, είναι σχεδόν επιβεβλημένη 
η δημιουργία ενός τέτοιου υποσταθμού.
g Οι μετασχηματιστές-διανομείς. Για τη 
μεταφορά ισχύος από τον κεντρικό υπο-
σταθμό προς τις θέσεις ηλεκτροδότησης 
στους προβλήτες πρόσδεσης απαιτείται α-
φενός αλλαγή επιπέδου τάσης (ώστε αυτό 
να προσαρμοσθεί στην τάση λειτουργίας 
του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας του 
πλοίου, λαμβάνοντας υπόψη την όποια 

πτώση τάσης) και αφετέρου (φτάνοντας 
πλησίον του πλοίου) γαλβανική απομό-
νωση (με λόγο μετασχηματισμού τουλά-
χιστον 1:1), ώστε το όποιο σφάλμα λάβει 
χώρα στην πλευρά του πλοίου να μην ε-
πηρεάσει το υπόλοιπο δίκτυο.
g Ο μετατροπέας συχνότητας. Η μετατρο-
πή της συχνότητας της τάσης λειτουργίας 
από 50 Hz του δικτύου της ξηράς στα 60 

Hz, στην οποία λειτουργούν τα συστήμα-
τα ηλεκτρικής ενέργειας της πλειονότη-
τας των πλοίων, επιτυγχάνεται με τη βο-
ήθεια (στατών) διατάξεων ηλεκτρονικών 
ισχύος (η λειτουργία τους βασίζεται στην 
ανόρθωση από συχνότητα 50 Ηz σε συ-
νεχές ρεύμα και τάση, και στη συνέχεια 
στην αντιστροφή από συνεχές σε εναλ-
λασσόμενο ρεύμα και τάση 60 Hz).
g Το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης. 

Για την παρακολούθηση, τη διαχείριση 
και τον έλεγχο της όλης διαδικασίας η-
λεκτροδότησης απαιτείται ένα σύστημα 
εποπτείας τύπου SCADA.
Από την άλλη πλευρά, πάνω στο πλοίο ο 
εξοπλισμός διασύνδεσης («cold ironing») 
πρέπει να περιλαμβάνει:
α) Πίνακα διασύνδεσης ξηράς («shore-
connection») εγκατεστημένο σε εύκολα 

Τα λιμάνια καλούνται να αναβαθμίσουν 
τις ενεργειακές υποδομές τους 

παρέχοντας «πράσινες» και ασφαλείς ηλεκτρικές 
διασυνδέσεις στα πλοία

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 
α)Πλοίο 
του οποίου 
η κύρια πηγή 
ενέργειας 
είναι 
μπαταρίες.
β)Λεπτομέρεια 
από την 
ηλεκτροδότηση 
φόρτισης των 
μπαταριών.
γ)Συστοιχία 
μπαταριών.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 
Η αναβάθμιση 
των λιμένων σε 
ενεργειακούς 
κόμβους.
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προσβάσιμη θέση (στο ανώτερο κατά-
στρωμα και κοντά στο σημείο πρόσδε-
σης του πλοίου) και με κατάλληλη δια-
μόρφωση, ώστε να μεταφέρει την ηλε-
κτρική ενέργεια της διασύνδεσης στον 
κεντρικό πίνακα διανομής του πλοίου. 
β) Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, το 
οποίο πρέπει να διαθέτει (με κατάλληλη 
τροποποίηση) τη δυνατότητα παρακολού-
θησης της διασύνδεσης, ενίοτε και με ε-
πιπλέον δυνατότητα παραλληλισμού των 
ηλεκτρογεννητριών (ώστε να αποφεύγε-
ται η έστω και μικρής διάρκειας νέκρω-
ση του δικτύου του πλοίου κατά τη με-
τάβαση από τον ένα τρόπο παροχής ε-
νέργειας στον άλλο).
γ) Ειδικό διασυνδετικό καλώδιο (Cable 
Management System – CMS) μεταξύ του 
σημείου ηλεκτροδότησης στο λιμάνι και 
του πίνακα διασύνδεσης στο πλοίο, το ο-
ποίο καλώδιο πρέπει να παρέχει την α-
παιτούμενη ευελιξία ώστε να επιτυγχά-
νεται αλλά και να διατηρείται καθ’ όλη 
τη διάρκεια του ελλιμενισμού η ασφα-
λής ηλεκτροδότηση του πλοίου. Για το 
λόγο αυτό, το CMS πρέπει να διαθέτει:
g Ένα καλώδιο ισχύος σχετικά εύκα-
μπτο (ενδεχομένως να απαιτούνται ξε-
χωριστά και περισσότερα του ενός κα-
λώδια ανά φάση για την επίτευξη αυτού 
του στόχου).
g Μηχανισμό που να υποβοηθά την έ-
λιξη / αποέλιξη αλλά και τη συγκράτηση 
του καλωδίου ανεξαρτήτως των επικρα-
τουσών καιρικών συνθηκών.
g Ενσωματωμένο εσωτερικά τηλεπικοι-
νωνιακό καλώδιο («πιλότο»), ώστε να ε-
πικοινωνεί το σύστημα ενεργειακής δια-
χείρισης του πλοίου με αυτό του λιμένα.
Κατά την ηλεκτροδότηση στο λιμάνι τα 
πλοία παύουν τη λειτουργία όλων των 
μηχανών τους, δηλαδή και των ηλεκτρο-
γεννητριών, και διασυνδέονται με το κε-
ντρικό ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο ανα-
λαμβάνει να καλύψει τις ανάγκες του 
πλοίου σε ηλεκτρική ενέργεια. 
Η τεχνολογία ηλεκτροδότησης εφαρμό-
ζεται με επιτυχία τις τελευταίες δύο δε-
καετίες σε λιμάνια της βόρειας Ευρώπης 
(π.χ. Γκέτεμποργκ, Μπέργκεν, Ρόττερνταμ) 
αλλά και της Αμερικής (π.χ. στα λιμάνια 
της Πολιτείας της Καλιφόρνια). Στην Ελ-
λάδα το πρώτο εμπορικό λιμάνι με ε-
φαρμογή ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι 
το λιμάνι της Κυλλήνης, εφαρμογή που 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊ-
κού έργου EL.E.MED. («Electrification in 
the Eastern Mediterranean», «Ηλεκτρο-
κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο»), με 

συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή Innovation and Networks 
Executive Agency [INEA] και από το Τα-
μείο Συνοχής.
Όμως οι δράσεις ενεργειακής αναβάθ-
μισης των λιμένων δεν σταματούν στην 
ηλεκτροδότηση των ελλιμενιζόμενων 
πλοίων. Έτσι, σε επόμενα στάδια τα λι-
μάνια θα πρέπει να καταστούν –εκτός 
από συγκοινωνιακοί– και ενεργειακοί 
κόμβοι, ενσωματώνοντας την τεχνολο-
γία των έξυπνων μικροδικτύων με δυ-
νατότητες για: 
g Ιδιοπαραγωγή (π.χ. από φωτοβολτα-
ϊκές συστοιχίες και από μικρής ισχύος 
ανεμογεννήτριες εντός της ζώνης δικαι-
οδοσίας των λιμένων). 
g Αποθήκευση και προσφορά πράσινης 

ηλεκτρικής ενέργειας προς τα πλοία και 
τους λοιπούς μεγάλους καταναλωτές. 
g Ηλεκτρική ενέργεια αμφίδρομης ρο-
ής και αποθήκευσης. 
g Εξομάλυνση αιχμών ζήτησης με κε-
ντρική παρακολούθηση. 
g Διαχείριση των ενεργειακών συναλ-
λαγών από σύγχρονα κέντρα διαχείρι-
σης ηλεκτρικής ενέργειας. 
g Φιλοξενία σταθμών φόρτισης ηλεκτρο-
κινούμενων οχημάτων κ.ο.κ.

Η διεπιστημονική ομάδα 
«Πρωτέας» 

Στα πλαίσια ενός ολιστικού σχεδίου ε-
νεργειακής αναβάθμισης λιμένων έχει 
δημιουργηθεί η διεπιστημονική ομάδα 
«Πρωτέας» (Proteus), που αποτελείται 
από εξειδικευμένους εμπειρογνώμο-
νες μηχανικούς (ειδικότητας ηλεκτρο-

λόγου, ναυπηγού, πολιτικού, συγκοινω-
νιολόγου μηχανικού). 
Ο «Πρωτέας» προέκυψε από τη συνεργα-
σία του Εργαστηρίου Θαλάσσιων Μεταφο-
ρών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου και των ιδιωτικών εταιρειών «Protasis 
Engineering and Consulting S.A.», «Hydrus 
Engineering Ltd» και «Gates Ltd». 
Στην Ελλάδα, η οποία διαθέτει πάνω από 
150 λιμάνια (από τα οποία 5 είναι μεγάλες 
συγκοινωνιακές πύλες [coreport], ενώ τα 
20 είναι κόμβοι του συμπληρωματικού 
δικτύου [comprehensive network ports] 
του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών 
[TEN-T]) υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για 
την εφαρμογή του σχεδίου αυτού.
Η πρώτη εφαρμογή του σχεδίου ολιστι-
κής ενεργειακής αναβάθμισης «Πρωτέ-

ας»θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της 
Ηγουμενίτσας (μία από τις πέντε μεγά-
λες συγκοινωνιακές πύλες) στο πλαί-
σιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου 
από την INEA με τίτλο «Alternative Fuel 
Implementation in Igoumenitsa Port» 
(ALFION), το οποίο ξεκίνησε τον Αύ-
γουστο του 2020. 
Εκτός από το Οργανισμό Λιμένα Ηγου-
μενίτσας (Ο.Λ.ΗΓ.) συμμετέχουν τα μέλη 
της ομάδας «Πρωτέας» και ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι τα λι-
μάνια της Ραφήνας και του Πειραιά, μα-
ζί με μέλη της ομάδας «Πρωτέας», συμ-
μετέχουν στο επίσης συγχρηματοδο-
τούμενο από την ΙΝΕΑ έργο «European 
flagship Action for cold ironing in ports» 
(EALING), με στόχο την κατάρτιση μελε-
τών εφαρμογής ηλεκτρικής διασύνδε-
σης ελλιμενιζόμενων πλοίων σε 16 ευ-
ρωπαϊκά λιμάνια.

Η πρώτη εφαρμογή του σχεδίου 
ολιστικής ενεργειακής αναβάθμισης «Πρωτέας» 

θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

*O κ. Ιωάννης 
Προυσαλίδης 
είναι 
διευθυντής 
του Τομέα 
Ναυτικής 
Μηχανολογίας 
στη Σχολή 
Ναυπηγών 
Μηχανολόγων 
Μηχανικών 
του Εθνικού 
Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 
Φωτογραφί-
ες από την 
εφαρμογή 
στο λιμάνι 
της Κυλλήνης:
α) Το σύστημα 
διαχείρισης 
του ηλεκτρικού 
καλωδίου 
διασύνδεσης 
με τον πίνακα 
στη θέση 
ηλεκτροδότησης. 
β) Ο πίνακας 
διασύνδεσης 
με την ξηρά, 
πάνω στο 
κατάστρωμα 
του πλοίου. 
γ) Λεπτομέ-
ρεια του ρευ-
ματολήπτη της 
ηλεκτρικής 
διασύνδεσης.
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