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Περί ληψη 
 

Το βασίκό θέμα της παρούσας εργασίας είναί η χρήση των συστημάτων Scrubber 

στη ναυτίλία. Αρχίκά, γίνεταί μία εκτενής περίγραφή των συστημάτων Scrubber, 

των αρχών λείτουργίας τους, της δίαδίκασίας εγκατάστασής τους, καθώς καί των 

προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη δίαδίκασία αυτή καί των 

τρόπων αντίμετώπίσής τους. 

Στη συνέχεία αναφέρεταί η θετίκή επίδραση της χρήσης των Scrubbers στο 

περίβάλλον αλλά καί οί αρνητίκές συνέπείες που ενδέχεταί να παρουσίαστούν 

κατά τη χρήση τους, είδίκά σε περίπτωση βλάβης των συστημάτων. Ένα 

σημαντίκό κομμάτί της παρούσας εργασίας είναί τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων του πάχους των καμίνάδων, σε δίαφορετίκά τμήματα του πλοίου, που 

πραγματοποίήθηκαν με τη μέθοδο Ultrasonic, τα οποία δίνονταί αναλυτίκά καί 

σχολίάζονταί, ενώ προκύπτουν ενδίαφέροντα συμπεράσματα γία την 

αποτελεσματίκότητα των συστημάτων Scrubber. 

Στο τέλος της εργασίας γίνεταί μία αναφορά στίς μεθόδους βελτίστοποίησης καί 

αναβάθμίσης των υπαρχόντων συστημάτων Scrubber, καθώς καί των 

συστημάτων που πρόκείταί να αποτελέσουν την επόμενη γενίά. Επίσης, γίνεταί 

μία εκτίμηση της αποτελεσματίκότητας των Scrubbers βάσεί των 

πλεονεκτημάτων καί των μείονεκτημάτων τους. 

  



Abstract 
 

This thesis concerns the use of Scrubber systems in the shipping sector. Firstly, an 

extensive description of the Scrubbing systems is presented, with a reference to 

their working principles, the installation process and problems that may arise as 

well as ways to deal with them. Additionally the beneficial environmental impacts 

of the use of Scrubber systems are presented. Adverse effects on marine 

environment especially in case of malfunction or breakdown of the systems are 

also included in this topic. 

The main topic of this thesis is the results of thickness measurements of the 

exhausts, via Ultrasonic testing technique, which took place at several parts of the 

ship. The former results are presented analytically and there have been significant 

outcomes concerning the effectiveness of Scrubbers. 

Finally, there is a reference to optimization of factors affecting Scrubbers 

performance and to the new generation of Scrubbing technology. Last but not least 

there is an appraisal of flue gas desulfurization systems based on their advantages 

and disadvantages. 

  



Είσαγωγη  
 

Στην είσαγωγή γίνεταί μία αναφορά στα κεφάλαία από τα οποία αποτελείταί η 

παρούσα εργασία καί μία σύντομη περίγραφή στα περίεχόμενά τους. 

Ξεκίνώντας στο πρώτο κεφάλαίο, ορίζεταί η έννοία των Scrubbers ενώ 

παράλληλα γίνεταί καί μία ίστορίκή αναδρομή όσον αφορά στην εξέλίξη των 

συστημάτων καθαρίσμού καυσαερίων μέχρί τη σημερίνή μορφή τους. Επίπλέον, 

περίγράφονταί τα είδη των Scrubbers καί οί βασίκές αρχές λείτουργίας τους. 

Κλείνοντας το κεφάλαίο αυτό, παρουσίάζεταί η δίαδίκασία της εγκατάστασης 

των συστημάτων Scrubber στα πλοία. 

Το δεύτερο κεφάλαίο περίλαμβάνεί πληροφορίες σχετίκά με τίς θετίκές 

επίδράσείς των Scrubbers στο περίβάλλον αλλά καί τίς αρνητίκές επίπτώσείς που 

επίφέρεί ορίσμένες φορές η λείτουργία τους. Συγχρόνως, γίνεταί αναφορά στίς 

βλάβες που μπορεί να παρουσίάσουν τα συστήματα αυτά, καθώς καί στίς 

συνέπείες που μπορούν να προκληθούν, ενώ προτείνονταί τρόποί αντίμετώπίσης. 

Στο τρίτο κεφάλαίο δίνεταί μία είκόνα της δίεξαγωγής ελέγχων των τεχνίκών 

χαρακτηρίστίκών λείτουργίας των συστημάτων καί παρουσίάζεταί η δίδίκασία 

καί τα αποτελέσματα των μετρήσεων του πάχους των καμίνάδων με τη μέθοδο 

Ultrasonic σε δίαφορετίκά τμήματα του πλοίου. Τα συμπεράσματα που εξάγονταί 

από τα συγκεκρίμένα αποτελέσματα παρέχουν μία πολύ ξεκάθαρη είκόνα γία τη 

χρησίμότητα των Scrubbers. 

Τέλος, στο τέταρτο καί τελευταίο κεφάλαίο γίνεταί μία αξίολόγηση των 

συστημάτων Scrubbers βάσεί των πλεονεκτημάτων καί των μείονεκτημάτων που 

συνεπάγεταί η χρήση τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
Τα Scrubbers καί η λείτουργί α τους 

1.1 Είσαγωγή 

Ο κλάδος της ναυτίλίας έχεί συντελέσεί σε μεγάλο βαθμό στην επίβάρυνση της 

ατμοσφαίρίκής ρύπανσης μέσω ρύπων-καυσαερίων που εκπέμπονταί  από τα 

πλοία. Οί μηχανές εσωτερίκής καύσης που χρησίμοποίούνταί σχεδόν 

αποκλείστίκά στα πλοία είναί θερμίκές μηχανές, στίς οποίες καίγεταί ένα καύσίμο 

παρουσία αέρα μέσα σε ένα θάλαμο (θάλαμος καύσης) καί από την εξώθερμη 

αντίδραση του καυσίμου με τον οξείδωτή, που είναί το οξυγόνο του αέρα, 

δημίουργούνταί θερμά αέρία. Στους κίνητήρες εσωτερίκής καύσης, όπως οί 

κίνητήρες Diesel που υπάρχουν στα πλοία, η εκτόνωση των αερίων που 

δημίουργούνταί ασκεί δύναμη στα κίνητά μέρη του κίνητήρα (έμβολα) με 

αποτέλεσμα την παραγωγή μηχανίκού έργου (Βίκίπαίδεία, Μηχανή εσωτερίκής 

καύσης). Tα προϊόντα της καύσης του αέρα με το καύσίμο (καυσαέρία) εκλύονταί 

καί απελευθερώνονταί στο περίβάλλον. 

Τα ναυτίλίακά καύσίμα, αποτελούνταί κατά κύρίο λόγο από άνθρακα καί 

υδρογόνο (υδρογονάνθρακες πετρελαίου). Περίέχουν επίσης προσμίξείς, όπως 

θείο, η περίεκτίκότητα των οποίων δίαφοροποίείταί ανάλογα με το είδος του 

καυσίμου. Τα καυσαέρία μίας μηχανής πλοίου περίέχουν κυρίως άζωτο (Ν2), 

οξυγόνο (Ο2), υδρατμούς (Η2Ο) καί δίοξείδίο του άνθρακα (CO2). 

Περίέχουν επίσης σε κάποίο ποσοστό οξείδία του αζώτου (ΝΟX), οξείδία του θείου 

(SOX), μονοξείδίο του άνθρακα (CO), άκαυστους υδρογονάνθρακες καί 

αίωρούμενα σωμάτία (Particulate Matter – PM). 

Στο Σχήμα 1 που ακολουθεί φαίνονταί τα καυσαέρία που εκπέμπονταί κατά τη 

δίάρκεία λείτουργίας του πλοίου καθώς καί η ποσοστίαία σύσταση των ουσίών 

που περίέχονταί σε αυτά (Κοτρίκλα, 2015). 

Το CO2 προέρχεταί από την τέλεία καύση του άνθρακα των καυσίμων. Το 

υδρογόνο των καυσίμων μετατρέπεταί σε υδρατμούς (H2O). Καθώς στίς μηχανές 
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εσωτερίκής καύσης δεν επίκρατούν πάντα συνθήκες τέλείας καύσης, από την 

ατελή καύση των καυσίμων μπορεί να προκύψεί πλείάδα καυσαερίων: σωματίδία 

άνθρακα (αίθάλη), CO, άκαυστοί υδρογονάνθρακες ή μερίκώς οξείδωμένοί 

υδρογονάνθρακες (Heywood, 1988). 

 

Σχήμα 1: Η ποσοστιαία σύσταση καυσαερίων (Man and Diesel, 2004) 

Τα SOX οφείλονταί στίς υψηλές περίεκτίκότητες σε θείο των ναυτίλίακών 

καύσίμων. Το θείο που περίέχουν τα καύσίμα οξείδώνεταί κατά τη δίάρκεία της 

καύσης στη μηχανή σε οξείδία του θείου, κυρίως SO2 καί SO3 (Man and Diesel, 

2004). Τα οξείδία του θείου αναφέρονταί ως SOX. Το SO3 αντίδρά με την υγρασία 

(Η2Ο) καί δημίουργεί σωματίδία θείίκού οξέος (H2SO4) μίκροσκοπίκού μεγέθους, 

που αίωρούνταί στην ατμόσφαίρα (αερολύματα). 

Το άζωτο (Ν2) του ατμοσφαίρίκού αέρα είναί χημίκά αδρανές υπό κανονίκές 

θερμοκρασίες καί δεν αντίδρά με το οξυγόνο (Ο2) του αέρα. 

Επίσης μέσα στίς μηχανές εσωτερίκής καύσης, λόγω των υψηλών θερμοκρασίών 

που επίκρατούν, το άζωτο (Ν2) που υπάρχεί στην ατμόσφαίρα  αντίδρά με το 

οξυγόνο του αέρα καί οξείδώνεταί σε οξείδία του αζώτου, γνωστά ως NOX – 

μονοξείδίο του αζώτου (ΝΟ) καί δίοξείδίο του αζώτου (NO2) (Αντίδραση η οποία 

σε κανονίκές συνθήκες δε λαμβάνεί χώρα). Τα ΝΟX μπορεί επίσης να 

σχηματίστούν (σε μίκρότερο ποσοστό) από την καύση συστατίκών των 

καυσίμων που περίέχουν άζωτο.  
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Τα αίωρούμενα σωμάτία (PM) αποτελούν ένα σύνθετο μίγμα οργανίκών καί 

ανόργανων ουσίών καί περίλαμβάνουν ατομίκό άνθρακα, αίθάλη, στάχτη, πολύ 

μίκρά σωματίδία καυσίμου που δεν κάηκε ή κάηκε ατελώς, άκαυστο λίπαντίκό 

έλαίο, θείϊκά καί υγρασία (Reynolds, 2004). 

O οργανίσμός ΙΜΟ (International Maritime Organization) αποτελεί ένα 

εξείδίκευμένο όργανο των Ηνωμένων Εθνών καί έχεί συσταθεί με σκοπό την 

ανάπτυξη καί δίατήρηση ενός γενίκού ρυθμίστίκού πλαίσίου, γία τη ναυτίλία που 

θα περίλαμβάνεί θέματα ασφάλείας, περίβαλλοντίκά, νομίκά, τεχνίκής 

σύμπραξης καί αποτελεσματίκής λείτουργίας των πλοίων (Wikipedia, 

International Maritime Organization). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσίο, έχεί υίοθετήσεί τους κανονίσμούς που έχουν επίβληθεί 

από τη MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from 

Ships), Annex VI, γία μείωση των εκπομπών οξείδίων του θείου (SOX) είτε 

χρησίμοποίώντας καύσίμα χαμηλής περίεκτίκότητας σε θείο (S), είτε με τη χρήση 

δίατάξεων καθαρίσμού καυσαερίων, τα επονομαζόμενα scrubber (πλυντρίδες) 

(Marpol VI, 1973). 

Τα scrubbers ανήκουν σε μία ευρεία ομάδα συσκευών ελέγχου της αέρίας  

ρύπανσης, που χρησίμοποίούνταί γία την απομάκρυνση σωματίδίων καί/ή 

αέρίων ρύπων (με δίαλυτοποίηση ή απορρόφηση) από βίομηχανίκά απαέρία 

(αέρία απόβλητα) (Wikipedia, Scrubber). 

Στην ουσία “ξεπλένουν” τα καυσαέρία από το επίκίνδυνο SO2 σε ποσοστό 90-

95%, ενώ παράλληλα μείώνουν τα αίωρούμενα σωμάτία κατά 80-85%. Αποτελεί 

ίσοδύναμο μέτρο της αλλαγής από καύσίμο περίεκτίκότητας 3,5% κ.β. σε 0,1 % 

κ.β. σε θείο (Κοτρίκλα, 2015). 

Συντελούν δηλαδή σημαντίκά στην αποτροπή απελευθέρωσης  μεγάλου μέρους  

σωματίδίων ή/καί μολυσματίκών αερίων, ίδίαίτερα όξίνων γία το  περίβάλλον, τα 

οποία  επίφέρουν  δίαταραχή στο οίκοσύστημα, επίβάρυνση της υγείας καί 

εμφάνίση ασθενείών στους ζώντες οργανίσμούς οί οποίες ορίσμένες φορές 

δύναταί να οδηγήσουν μέχρί τον θάνατο.  

Κλείνοντας την είσαγωγίκή παράγραφο αναφέρονταί επίγραμματίκά τα είδη των 

scrubbers καί οί υποκατηγορίες τους. 
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Οί  βασίκές κατηγορίες των Scrubbers είναί οί εξής: 

1) Υγρού τύπου 

i) ανοίκτού κυκλώματος 

ii) κλείστού κυκλώματος 

iii) υβρίδίκά συστήματα 

2) Ξηρού τύπου 

Στίς παραγράφους που ακολουθούν περίγράφονταί αναλυτίκά τα είδη καί ο 

τρόπος λείτουργίας τους καί οί φυσίκές αρχές επάνω στίς οποίες βασίζεταί η 

λείτουργία των scrubbers.  

1.2 Περίγραφή της δίάταξης των Scrubbers 

Η Δίεθνής Σύμβαση γία την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία, γνωστή καί ως 

MARPOL 73/78, απαίτεί τη μείωση των εκπομπών 𝑆𝑂𝑥  είτε με τη χρήση καυσίμων 

χαμηλής περίεκτίκότητας σε θείο, είτε με τον καθαρίσμό των καυσαερίων. Ο 

καθαρίσμός των καυσαερίων (scrubbing) είναί γενίκά αποδεκτό ότί πρόκείταί 

γία την πλέον οίκονομίκά συμφέρουσα λύση γία τη μείωση των εκπεμπόμενων 

καυσαερίων. Το κόστος που εξοίκονομείταί καίγοντας βαρύ καύσίμο αντί γία 

καύσίμο χαμηλής περίεκτίκότητας σε θείο μπορεί να αντίσταθμίστεί από την 

εγκατάσταση καί λείτουργία ενός συστήματος Scrubber γία ένα έτος περίπου 

(Hatley, 2010). Τα συστήματα καθαρίσμού καυσαερίων που χρησίμοποίούνταί 

ευρέως σήμερα είναί γνωστά ως 𝑆𝑂𝑥 Scrubbers καί είναί ίκανά να απομακρύνουν 

έως καί το 95% της συγκέντρωσης των οξείδίων του θείου (𝑆𝑂𝑥) από τα 

καυσαέρία (EGCSA, 2010). 

1.2.1 Ιστορίκή αναδρομή 

Στη βίομηχανία, τα Scrubbers χρησίμοποίούνταί γία πολλές δεκαετίες. Το 1836 

δόθηκε το πρώτο βραβείο ευρεσίτεχνίας γία μία πρωτόλεία μορφή ενός 

πατενταρίσμένου συστήματος καθαρίσμού καυσαερίων. Εκατό χρόνία αργότερα, 

το 1935,  στη Μεγάλη Βρετανία, το 98% των ρύπων 𝑆𝑂2 που εκπέμπονταν από τη 
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βίομηχανία, καθαρίζονταν με αυτού του είδους τα συστήματα (Schifftner and 

Hesketh, 1996) 

Το πρώτο πρωτότυπο σύστημα καθαρίσμού καυσαερίων Scrubber που 

τοποθετήθηκε σε σκάφος καί χρησίμοποίούσε θαλασσίνό νερό κατά τη 

λείτουργία του εγκαταστάθηκε το 1991 (Entec, 2005). 

Εκτεταμένες δοκίμές σε συστήματα Scrubber ανοίκτού τύπου 

πραγματοποίήθηκαν το Μάίο του 1998 επί του καναδίκού παγοθραυστίκού Louis 

S. St. – Laurent. Το δίατλαντίκό ταξίδί του παγοθραυστίκού δίήρκησε 6 

εβδομάδες, ενώ οί δοκίμές του Scrubber δίήρκησαν 22 ημέρες. Την ίδία 

χρονολογία, ένα δίαφορετίκό πρωτότυπο σύστημα Scrubber, το Eco – Silencer, 

εγκαταστάθηκε γία δοκίμή στο καναδίκό φορτηγό καί επίβατηγό πλοίο Leif 

Ericson. Αυτό το πρωτότυπο Scrubber επεξεργαζόταν ολόκληρη την έξοδο 

καυσαερίων από τον κίνητήρα του πλοίου. Σκοπός αυτών των δοκίμών ήταν να 

δίερευνηθεί η αποτελεσματίκότητα αυτού του πρωτότυπου συστήματος 

Scrubber καί, αν κρίνόταν απαραίτητο, να προτείνονταν εναλλακτίκοί τρόποί 

επεξεργασίας των καυσαερίων (Entec, 2005). 

Μερίκές πίο πρόσφατες μελέτες που αφορούν σε εγκαταστάσείς συστημάτων 

Scrubber σε πλοία, όπως το Zaandam, το Pride of Kent καί το Suula, έδείξαν ότί η 

εγκατάσταση των Scrubbers είναί η πλέον αποδοτίκή λύση γία τον περίορίσμό 

καί τη ρύθμίση των επίπέδων της ατμοσφαίρίκής ρύπανσης σε αποδεκτά 

επίπεδα. Στα πλαίσία των προαναφερθέντων μελετών, συλλέχθηκαν δεδομένα με 

βάση τα οποία χαρακτηρίστηκαν καί κατηγορίοποίήθηκαν οί συγκεντρώσείς 

ρύπων στα απόβλητα (λάσπη) που προκύπτουν από τη λείτουργία των Scrubbers 

(USEPA, 2009). 

Το 2008, μία φίνλανδίκή ναυτίλίακή κοίνοπραξία εγκατέστησε καί εξέτασε ένα 

σύστημα Scrubber κλείστού τύπου στο πετρελαίοφόρο Suula (Wärtsilä, 2010). 

Ένας βοηθητίκός κίνητήρας 680kW τροφοδοτούσε τα καυσαέρία στο Scrubber 

με αποτέλεσμα τα οξείδία του θείου να μεταφέρονταί στο νερό καί να 

σχηματίζονταί θείίκά άλατα. Το νερό που αποβαλλόταν δοσομετρήθηκε με 

υδροξείδίο του νατρίου, ψύχθηκε με εναλλάκτη θερμότητας θαλασσίνού νερού 

καί έπείτα επανατροφοδοτήθηκε στο κύκλωμα. Οί ρύποί που απομακρύνθηκαν 
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από το νερό συλλέχθηκαν καί δίατηρήθηκαν ως λάσπη σε δεξαμενή 

υπολείμματίκής ίλύος καί απορρίφθηκε σε εγκατάσταση παραλαβής 

απορρίμάτων στη στερίά. Ο ρυθμός δημίουργίας λάσπης ήταν 0.1 − 0.4 𝑘𝑔 𝑀𝑊ℎ⁄  

(Wärtsilä, 2010). 

Τον Ιούνίο του 2010, το Motorship Newsletter εξέδωσε την πρώτη εμπορίκή 

δίαταγή γία τα Scrubbers ανοίκτού τύπου, προκείμένου οί πλοίοκτήτρίες εταίρίες 

να συμμορφωθούν με τους νέους κανονίσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετίκά 

με τίς εκπομπές ρύπων, χωρίς τη χρήση καυσίμων χαμηλής περίεκτίκότητας σε 

θείο (Motorship Newsletter, 2010). Συστήματα Scrubber ανοίκτού τύπου 

εγκαταστάθηκαν σε τέσσερα νέα οχηματαγωγά 45000 τόνων που καίνε βαρύ 

καύσίμο καί εκτίμήθηκε ότί με τη χρήση των Scrubbers οί ρύποί που εκπέμπουν 

ίσοδυναμούν με τους ρύπους που θα εκπέμπονταν από καύσίμο περίεκτίκότητας 

0.1% σε θείο χωρίς συστήματα καθαρίσμού. 

Η εξάπλωση των Scrubbers, πάντως, γία την αντίμετώπίση των υψηλών 

εκπομπών ρύπων από τους ντίζελοκίνητήρες των μεγάλων ωκεάνίων πλοίων, δεν 

βρίσκεταί σε ίκανοποίητίκά επίπεδα. Παρόλο που η εγκατάσταση των Scrubbers 

επίτρέπεί στην πλοίοκτήτρία εταίρία να συνεχίσεί να χρησίμοποίεί βαρύ καύσίμο, 

υψηλής περίεκτίκότητας σε θείο, με σαφές οίκονομίκό όφελος, επίκρατεί μία 

αβεβαίότητα ως προς τη χρήση τους καθώς αναμένεταί να αποδείχθεί από 

μακροπρόθεσμες επίστημονίκές μελέτες αν πράγματί δεν υπάρχεί αρνητίκό 

αντίκτυπο στο περίβάλλον από τη λείτουργία τους (Kehoe et al, 2010). Στην 

περίπτωση που οί επίστημονίκές μελέτες δείξουν ότί η λείτουργία των Scrubbers 

έχεί αρνητίκές επίπτώσείς στο περίβάλλον, οί πλοίοκτήτρίες εταίρίες θα 

αναγκαστούν να αφαίρέσουν τα Scrubbers από το στόλο τους, με αναπόφευκτη 

οίκονομίκή ζημία. 

1.2.2 Αρχές λείτουργίας των Scrubbers 

Σε αυτήν την παράγραφο περίγράφονταί οί αρχές λείτουργίας ενός συστήματος 

καθαρίσμού Scrubber. 

Ένα Scrubber, γενίκά, αποτελείταί από: 

 Το θάλαμο ανάμίξης 
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 Τη μονάδα επεξεργασίας νερού 

 Τη μονάδα συλλογής ίλύος (λάσπης) 

Στο θάλαμο ανάμείξης κατευθύνονταί τα καυσαέρία από τον κίνητήρα καί 

αναμείγνύονταί με το νερό του κυκλώματος. Κατά τίς χημίκές δίεργασίες που 

πραγματοποίούνταί στο θάλαμο ανάμείξης, τα οξείδία του θείου που περίέχονταί 

στα καυσαέρία μετατρέπονταί σε θείίκό οξύ. Λόγω περίορίσμών στο χώρο αλλά 

καί στην πρόσβαση από το τεχνίκό προσωπίκό του πλοίου, ο θάλαμος ανάμείξης 

βρίσκεταί σε υψηλά δίαμερίσματα του πλοίου, γύρω από το χώρο της 

καπνοδόχου. 

Η μονάδα επεξεργασίας νερού δίαφέρεί ανάλογα με τον τύπο του Scrubber. 

Γενίκά, χρησίμοποίούνταί μηχανίκοί τρόποί δίαχωρίσμού των στερεών 

συστατίκών, όπως ο φυγοκεντρίκός δίαχωρίστής. Τα στερεά συστατίκά που 

απομακρύνονταί από το νερό κατευθύνονταί στη μονάδα συλλογής ίλύος. 

Η μονάδα συλλογής ίλύος συγκρατεί τη λάσπη που απομακρύνεταί από το νερό. 

Η λάσπη αυτή απορρίπτεταί κατάλληλα σε χώρους παραλαβής απορρίμμάτων 

στη στερίά. 

Στα Scrubbers ανοίκτού τύπου (βλ. §1.2.3), τα οποία λείτουργούν με θαλασσίνό 

νερό, οί κυρίότερες χημίκές αντίδράσείς που λαμβάνουν χώρα κατά τη δίαδίκασία 

αποθείωσης είναί οί εξής: 

𝑆𝑂2(𝑔𝑎𝑠) + 𝐻2𝑂 +
1

2
𝑂2 → 𝑆𝑂4

−2 + 2𝛨+ 

𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻+ → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

Το 𝑆𝑂2 δίαλύεταί στο θαλασσίνό νερό καί αντίδρά με οξυγόνο σχηματίζοντας 

θείίκά ίόντα καί ανίόντα υδρογόνου. Αυξημένη συγκέντρωση ανίόντων 

υδρογόνου καταδείκνύεί αυξημένη οξύτητα, δηλαδή μείωμένο pH. Τα 

δίττανθρακίκά ίόντα (𝐻𝐶𝑂3
−) στο θαλασσίνό νερό αντίδρούν με κατίόντα 

υδρογόνου (πρωτόνία) επαναφέροντας την οξύτητα σε χαμηλότερα επίπεδα. 

Εκτός από τα οξείδία του θείου, αφαίρούνταί από τα καυσαέρία καί ορίσμένα 

οξείδία του αζώτου (𝑁𝑂𝑥), τα οποία μετατρέπονταί σε νίτρίκά ίόντα στο 

θαλασσίνό νερό. 
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Η αποδοτίκότητα της δίαδίκασίας καθαρίσμού αυξάνεταί με την αύξηση της 

αλκαλίκότητας του νερού. Χαμηλότερη αλκαλίκότητα συνεπάγεταί μεγαλύτερες 

ανάγκες γία νερό καί συνεπώς μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργείας (Boer and 

Hoen, 2015). 

Στα Scrubbers κλείτού τύπου (βλ. §1.2.3), τα οποία λείτουργούν με γλυκό νερό 

στο οποίο έχεί δίαλυθεί καυστίκή σόδα (𝑁𝑎𝑂𝐻), πραγματοποίούνταί οί 

ακόλουθες χημίκές αντίδράσείς: 

2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝑆𝑂2 → 𝑁𝑎𝑆𝑂3 + 𝐻2𝑂 

𝑁𝑎2𝑆𝑂3 + 𝑆𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 2𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂3 

𝑆𝑂2(𝑔𝑎𝑠) + 𝐻2𝑂 +
1

2
𝑂2 → 𝑆𝑂4

−2 + 2𝛨+ 

𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂 

2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂 

Ένα Scrubber κλείστού τύπου απορρίπτεί, γενίκά, 250 φορές λίγότερο νερό από 

ένα Scrubber ανοίκτού τύπου. Το νερό που κυκλοφορεί στο κλείστό κύκλωμα 

συλλέγεταί σε μία δεξαμενή καί μία περίορίσμένη ποσότητα αυτού του νερού 

εξάγεταί με αναρρόφηση πηγαίνοντας σε έναν δίαχωρίστή όπου απομακρύνονταί 

τα υπολείμματα (Boer and Hoen, 2015). 

Σε ένα Scrubber ξηρού τύπου χρησίμοποίούνταί κόκκοί υδροξείδίου του 

ασβεστίου (𝐶𝑎(𝑂𝐻)2) που αντίδρά με δίοξείδίο του θείου (𝑆𝑂2) σύμφωνα με την 

αντίδραση: 

𝑆𝑂2 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 𝐶𝑎𝑆𝑂3 + 𝐻2𝑂 

Έπείτα το θείώδες ασβέστίο (𝐶𝑎𝑆𝑂3) οξείδώνεταί προς θείίκό ασβέστίο (𝐶𝑎𝑆𝑂4): 

𝐶𝑎𝑆𝑂3 +
1

2
𝑂2 → 𝐶𝑎𝑆𝑂4 

Ένα Scrubber ξηρού τύπου λείτουργεί τροφοδοτώντας με pellets ένυδρης 

ασβέστου, τα οποία μετατρέπονταί σε κόκκους ύστερα από επεξεργασία, το χώρο 

από τον οποίο περνούν τα καυσαέρία από τίς μηχανές του πλοίου. Η ένυδρη 

άσβεστος αντίδρά χημίκά με το θερμό καυσαέρίο απορροφώντας το δίοξείδίο του 
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θείου σχηματίζοντας κόκκους γύψου. Οί κόκκοί γύψου δύναταί να 

χρησίμοποίηθούν στην τσίμεντοβίομηχανία ως πρόσθετο υλίκό στην παραγωγή 

ορίσμένων τύπων τσίμέντου (Boer and Hoen, 2015). 

Θολότητα (Turbidity) 

Η θολότητα είναί ένα μέτρο της συγκέντρωσης των αίωρούμενων στερεών στο 

νερό καί έχεί μονάδα μέτρησης το FTU (Formazin Turbidity Unit). Η μέγίστη 

θολότητα στο νερό που κυκλοφορεί σε ένα Scrubber δεν πρέπεί να ξεπερνά τα 

25FNU (Boer and Hoen, 2015). 

Πολυκυκλίκοί Αρωματίκοί Υδρογονάνθρακες (PAH) 

Οί πολυκυκλίκοί αρωματίκοί υδρογονάνθρακες αποτελούν τη μεγαλύτερη 

γνωστή ομάδα καρκίνογόνων ουσίών. Γία τη μέτρηση της συγκέντρωσης των 

PAH χρησίμοποίείταί ως συγκέντρωση αναφοράς η συγκέντρωση του 

φαίνανθρένίου (𝐶14𝐻10). Η μέγίστη συγκέντρωηση PAH στο νερό που 

κυκλοφορεί σε ένα Scrubber δεν πρέπεί να ξεπερνά τα 50 𝜇𝑔 𝐿𝑃𝐴𝐻𝑝ℎ𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡ℎ𝑟𝑒𝑛𝑒⁄  

(Boer and Hoen, 2015). 

pH 

Το pH είναί ένα μέτρο της οξύτητας ενός δίαλύματος καί η τίμή του, σε ένα 

δίάλυμα, καθορίζεταί από τη συγκέντρωση των κατίόντων υδρογόνου. Το pH του 

νερού στους ωκεανούς κυμαίνεταί μεταξύ 7.5 καί 8.5 (ένα ουδέτερο δίάλυμα έχεί 

pH 7). Το νερό στα Scrubbers δεν πρέπεί να έχεί pH μίκρότερο του 6.5 (Boer and 

Hoen, 2015). 

Νίτρίκά 

Τα νίτρίκά (𝑁𝑂3
−) αποτελούν την πίο οξείδωμένη μορφή του αζώτου, ενώ η 

υψηλή συγκέντρωσή τους σε λίμνες μπορεί να οδηγήσεί στο φαίνόμενο του 

ευτροφίσμού. Σε ένα Scrubber οί συγκεντρώσείς των νίτρίκών πρέπεί να 

παρακολουθούνταί τακτίκά. Στο σύστημα επεξεργασίας νερού, οί συγκεντρώσείς 

των νίτρίκών δεν πρέπεί να ξεπερνούν τα 60 𝑚𝑔 𝐿⁄  νερού (Boer and Hoen, 2015). 
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1.2.3 Είδη των Scrubbers 

Τα Scrubbers δίακρίνονταί σε τρείς βασίκές κατηγορίες: τα Scrubbers υγρού 

τύπου, τα υβρίδίκά Scrubbers καί τα Scrubbers ξηρού τύπου. 

Η τεχνολογία των Scrubbers υγρού τύπου περίλαμβάνεί δύο βασίκά είδη: τα 

Scrubbers ανοίκτού καί τα Scrubbers κλείστού κυκλώματος. 

Τα Scrubbers ανοίκτού τύπου χρησίμοποίούν θαλασσίνό νερό γία τον καθαρίσμό 

των καυσαερίων καί έπείτα το δίοχετεύουν ξανά στη θάλασσα. Τα καυσαέρία 

έρχονταί σε επαφή με το θαλασσίνό νερό με δύο πίθανούς τρόπους: είτε 

ψεκάζοντας το θαλασσίνό νερό στο ρεύμα των καυσαερίων, είτε κατευθύνοντας 

τα καυσαέρία μέσα σε υδατόλουτρο. Το δίοξείδίο του θείου (𝑆𝑂2) στα καυσαέρία 

δίαλύεταί στο νερό καί έπείτα από χημίκές δίεργασίες οξείδώνεταί σε θείίκό άλας 

αυξάνοντας την οξύτητα του νερού (Hassellov and Turner, 2007). Έπείτα, το 

θείίκό οξύ στο νερό αντίδρά με ανθρακίκά άλατα που βρίσκονταί επίσης στο νερό, 

οδηγώντας στο σχηματίσμό θείίκών αλάτων (USEPA, 2009). Στη συνέχεία, το 

νερό, περνά από μία δίαδίκασία επεξεργασίας, ώστε να απομακρυνθούν τα 

στερεά συστατίκά καί να αυξηθεί το pH του καί έπείτα επαναδίοχετεύεταί στη 

θάλασσα. Τα στερεά συστατίκά που απομακρύνονταί από το νερό, φυλάσσονταί 

στο πλοίο καί απορρίπτονταί κατάλληλα στη στερίά. 

 

Σχήμα 2: Scrubbers ανοικτού τύπου (EGSA, 2010) 
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Στο Σχήμα 2 φαίνεταί η δίάταξη ενός Scrubber ανοίκτού τύπου. Τυπίκά, μία 

τέτοία δίάταξη χρησίμοποίεί περίπου 45𝑚3 θαλασσίνού νερού ανά μεγκαβατώρα 

(MWh) γία τον αποτελεσματίκό καθαρίσμό των καυσαερίων (MEPC, 2008). Αυτό 

σημαίνεί πως γία τον αποτελεσματίκό καθαρίσμό των καυσαερίων από μία 

μηχανή 10MWh περνούν από τη δίάταξη 450 𝑚3 ℎ⁄  ή 10.800 τόνοί νερού ανά 

ημέρα. Αυτός ο όγκος νερού μπορεί να εμφανίσεί κύμανση ανάλογα με την 

αλκαλίκότητα του νερού καί τη θερμοκρασία (DNV, 2009), ενώ η ενεργείακή 

κατανάλωση της δίάταξης κυμαίνεταί στο 2-3% της παραγόμενης ενέργείας από 

τη μηχανή (Filancia, 2009). 

Τα Scrubbers κλείστού τύπου χρησίμοποίούν γλυκό νερό καί καυστίκή σόδα κατά 

τη λείτουργία τους. Η καυστίκή σόδα δίοχετεύεταί στο νερό προκείμένου να 

εξουδετερώσεί το θείο από τα καυσαέρία. Κατά την κυκλοφορία του νερού στο 

κλείστό κύκλωμα, ένα μέρος του νερού περνά από επεξεργασία ώστε να 

απομακρυνθούν τα αίωρούμενα στερεά συστατίκά από αυτό. Τα στερεά 

συστατίκά φυλάσσονταί στο πλοίο ως λάσπη καί απορρίπτονταί κατάλληλα στη 

στερίά, όμοία με την τεχνολογία ανοίκτού κυκλώματος. Το επεξεργασμένο νερό 

απορρίπτεταί στην ανοίκτή θάλασσα, είτε να παραμείνεί στο πλοίο καί 

απορρίπτεταί κατάλληλα στη στερίά, ενώ πρόσθετο γλυκό νερό προστίθεταί στο 

κλείστό κύκλωμα. 

Στο Σχήμα 3 φαίνεταί η δίάταξη ενός Scrubber κλείστού τύπου. Το νερό 

ανακυκλώνεταί καί τυχόν απώλείες αναπληρώνονταί με επίπλέον γλυκό νερό. 

Μία μίκρή ποσότητα νερού δίοχετεύεταί σε μία μονάδα επεξεργασίας καί έπείτα 

απορρίπτεταί στη θάλασσα ή φυλάσσεταί στο πλοίο καί απορρίπτεταί 

κατάλληλα στη στερίά με ρυθμό μίκρότερο σε σχέση με τίς δίατάξείς ανοίκτού 

τύπου. Συγκεκρίμένα, απορρίπτονταί 0.1 − 0.3 𝑚3 𝑀𝑊ℎ⁄ , γεγονός που οδηγεί 

στη δημίουργία μίκρότερου όγκου αποβλήτων (MEPC, 2008). 

Τα Scrubbers κλείστού τύπου χρησίμοποίούνταί όταν απαίτείταί καθαρίσμός 

υψηλής απόδοσης ή όταν η αλκαλίκότητα του θαλάσσίου νερού βρίσκεταί σε 

επίπεδα που καθίστούν τη χρήση Scrubbers ανοίκτού τύπου αδύνατη. Η απόδοση 

μίας δίάταξης καθαρίσμού καυσαερίων 𝑆𝑂𝑥 κλείστού τύπου είναί συνήθως 

μεγαλύτερη από 90%, ενώ η ενεργείακή της κατανάλωση κυμαίνεταί στο 0.5% 

της ίσχύος του κίνητήρα του πλοίου (Hatley, 2010). 
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Σχήμα 3: Scrubbers κλειστού τύπου (EGSA, 2010) 

Τα υβρίδίκά Scrubbers έχουν τη δυνατότητα να λείτουργούν είτε ως δίατάξείς 

ανοίκτού τύπου (με χρήση θαλασσίνού νερού), είτε ως δίατάξείς κλείστού τύπου 

(με χρήση γλυκού νερού). Τα υβρίδίκά Scrubbers πλεονεκτούν στο ότί μπορούν 

να λείτουργήσουν αποτελεσματίκά κάτω από οποίεσδήποτε συνθήκες 

αλκαλίκότητας του θαλασσίνού νερού που δίαβρέχεί το πλοίο. Γία παράδείγμα, 

τα καυσαέρία από ένα πλοίο που δίαθέτεί Scrubbers ανοίκτού τύπου 

καθαρίζονταί αποτελεσματίκά μόνο αν το πλοίο πλέεί σε θάλασσες υψηλής 

αλκαλίκότητας ενώ δεν καθαρίζονταί καθόλου (αφού η δίάταξη δεν θα 

λείτουργεί) αν το πλοίο πλέεί σε εκβολές ποταμών ή σε θάλασσες χαμηλής 

αλκαλίκότητας, όπως η Βαλτίκή Θάλασσα. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να 

ξεπεραστεί με τη χρήση υβρίδίκών Scrubbers τα οποία, λόγω της δίπλής 

λείτουργίας τους, μπορούν να λείτουργήσουν σε οποίαδήποτε θάλασσα ή ακόμα 

καί σε ποτάμία. Ένα υβρίδίκό Scrubber, που εγκαταστάθηκε στο ντίζελοκίνητήρα 

21MW του πλοίου Tor Ficaria το Μάίο του 2010, έχεί λείτουργήσεί γία πάνω από 

1000 ώρες καί αναφέρεταί στη βίβλίογραφία ως το μεγαλύτερο υβρίδίκό 

Scrubber που έχεί εγκατασταθεί ποτέ σε πλοίο (Aalborg, 2010). 

Τα Scrubbers ξηρού τύπου χρησίμοποίούν στερεά συστατίκά γία τη συλλογή των 

οξείδίων του θείου (𝑆𝑂𝑥) από τα καυσαέρία. Συγκεκρίμένα, τα καυσαέρία 
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δίοχετεύονταί καί περνούν μέσα από δίαδοχίκά στρώματα ύλης σε στερεή 

κατάσταση, όπως ανθρακίκό ασβέστίο (𝐶𝑎𝐶𝑂3), μονοξείδίο του ασβεστίου (𝐶𝑎𝑂) 

ή ένυδρη άσβεστο (𝐶𝑎(𝑂𝐻)2), στα οποία τα οξείδία του θείου απορροφόνταί καί 

αντίδρούν χημίκά σχηματίζοντας γύψο (𝐶𝑎𝑆𝑂4) (Couple Systems, 2010). Τα 

Scrubbers ξηρού τύπου πλεονεκτούν έναντί των Scrubbers υγρού τύπου στο 

γεγονός ότί οί ρύποί δεν μεταφέρονταί στο νερό αλλά αντίδρούν χημίκά 

σχηματίζοντας ένα υποπροϊόν το οποίο μπορεί να επαναχρησίμοποίηθεί ως 

πρώτη ύλη στην τσίμεντοβίομηχανία, στη βίομηχανία χάλυβα ή ως λίπασμα 

(Couple Systems, 2010). 

1.3 Εγκατάσταση των Scrubbers σε πλοία 

H εγκατάσταση συστημάτων καθαρίσμού καυσαερίων σε πλοία αποτελεί μία 

δίαδίκασία κατά την οποία πρέπεί να ληφθούν υπόψη αρκετοί παράγοντες. Εκτός 

από  την ακρίβή καί αναλυτίκή εκτίμηση το συνολίκού  κόστους που προϋποθέτεί 

η τοποθέτηση καί η συντήρηση ενός συστήματος Scrubber (υψηλό κόστος 

μετατροπής κί ενσωμάτωσης του νέου εξοπλίσμού), είναί αναγκαία η  τεχνίκή 

μελέτη γία: 

1. ίδίαίτερες σχεδίαστίκές απαίτήσείς γία την τοποθέτηση του πύργου των 

scrubbers καί των υποστηρίκτίκών συστημάτων - επάρκεία  χώρου έτσί 

ώστε να είναί εφίκτή η τοποθέτηση της συσκευής στο πλοίο. Το πλοίο, 

ενδεχομένως, να μην έχεί τη δυνατότητα να συμπερίλάβεί αυτόν τον 

εξοπλίσμό 

2. την επίπρόσθετη κατανάλωση ίσχύος (εγκατάσταση επίπλέον γεννητρίών 

που συνεπάγεταί αύξηση του μεγέθους του εξοπλίσμού) 

3. ενσωμάτωση του νέου συστήματος με το βασίκό σύστημα ενέργείας του 

πλοίου. 

4. το δίκτυο των σωληνώσεων 

5. τίς πίθανές επίπτώσείς στην πυροστεγανότητα 

6. την ενδεχόμενη επίδραση στη ευστάθεία καί ίσορροπία του οχήματος.  
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Μία παράμετρος που δεν μπορεί να αγνοηθεί, είναί καί η εκάστοτε ίσχύουσα 

νομοθεσία της κάθε χώρας γία τη λείτουργία των scrubbers καθώς υπάρχεί η 

περίπτωση απαγόρευσης λείτουργίας συγκεκρίμένων τύπων Scrubbers σε 

ορίσμένα λίμάνία (DNV-GL, 2018). 

1.3.1 Περίγραφή της δίαδίκασίας εγκατάστασης – Προβλήματα καί 

τρόποί αντίμετώπίσης 

Στα πλοία οί οίκονομητήρες (συστήματα ανάκτησης θερμότητας αερίου με υγρό 

που χρησίμοποίούν τη θερμότητα των καυσαερίων της κύρίας μηχανής γία την 

προθέρμανση του τροφοδοτίκού  νερού  του λέβητα) ή αλλίώς EGE (exhaust gas 

economizer) στην πλείοψηφία των περίπτώσεων είναί τοποθετημένοί στο 

περίβλημα του συστήματος εξάτμίσης στο κάτω μέρος του κίνητήρα, επάνω από 

την κυρίως μηχανή ή τον λέβητα (ABS, 2018). Μία πίθανή θέση του scrubber 

πάνω από τον οίκονομητήρα θα απαίτούσε την τοποθέτησή του στο επάνω 

τμήμα του περίβλήματος του συστήματος εξάτμίσης όπου στο σημείο αυτό 

συνήθως το μέγεθος του περίβλήματος είναί μίκρότερο.  Η συγκεκρίμένη θέση 

ενδεχομένως να συνεπάγεταί σημαντίκές αλλαγές στο σχεδίασμό  του 

συστήματος εξάτμίσης του κίνητήρα ώστε να δημίουργηθεί επαρκής χώρος 

(ορίζόντία καί κατακόρυφα) που θα ανταποκρίνετία στίς απαίτήσείς της 

εγκατάστασης του scrubber στο επίθυμητό σημείο (ABS, 2018). 

Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί  στο κάτω μέρος του λέβητα καυσαερίων ή του 

οίκονομητήρα. Ορίσμένοί τύποί Scrubber μπορούν να αντίκαταστήσουν τον 

σίγαστήρα της εξάτμίσης, αφήνοντας επίπλέον δίαθέσίμο χώρο. Η μονάδα 

έκπλυσης συνήθως είναί εγκατεστημένη εντός ή εκτός αλλά πάντα δίπλα στη 

χοάνη. 

To φουγάρο επίσης επηρεάζεταί από την προσθήκη του scrubber καί από την 

ενδεχόμενη ανάγκη γία ένα εφεδρίκό σύστημα σωλήνων εξάτμίσης που θα 

χρησίμεύσεί ως “παράκαμψη” στην περίπτωση που το Scrubber είναί υγρού 

τύπου (το οποίο δεν είναί σχεδίασμένο γία ξηρή λείτουργία). Εάν το scrubber 

δίαθέτεί σύστημα παράκαμψης καυσαερίων γία κάθε μηχανή ή λέβητα, οί έξοδοί 

καυσαερίων (εξατμίσεων) στην κορυφή του φουγάρου θα πρέπεί να 

δίατηρηθούν γίατί θα χρησίμεύσουν  ως σωλήνες παράκαμψης.  
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Στη συνέχεία το Scrubber θα χρείαστεί ξεχωρίστή εξάτμίση, στίς περίσσότερες 

περίπτώσείς τουλάχίστον της ίδίας δίαμέτρου με την ήδη υπάρχουσα εξάτμίση, ή 

κάποίες φορές μεγαλύτερης δίαμέτρου εάν πρόκείταί γία ενσωματωμένο 

scrubber, με αποτέλεσμα την ανάμίξη των καυσαερίων που προέρχονταί από 

περίσσότερες από μία μηχανές ή λέβητες  (ABS, 2018). 

Αυτό σημαίνεί ότί εμφανίζεταί η ανάγκη γία τουλάχίστον ένα νέο μεγάλο  σωλήνα 

εξάτμίσης καί εν δυνάμεί περίσσότερους εάν ενσωματωθούν περίσσότερα του 

ενός scrubber.   

Σε ένα τυπίκό φουγάρο δεν υπάρχεί χώρος γία επίπλέον (μεγάλους) σωλήνες 

εξάτμίσης, ως εκ τούτου θα πρέπεί να υπάρξουν τροποποίήσείς  είτε με την 

προσθήκη ενός εξωτερίκού σωλήνα εξάτμίσης είτε αυξάνοντας το μέγεθος του 

φουγάρου.  

Στα καίνούργία είδίκά πλοία  το μέγεθος του φουγάρου μπορεί να αυξηθεί  όσο 

χρείάζεταί προκείμένου να “προσαρμοστεί” στον εκτεταμένο αρίθμό των 

σωλήνων εξατμίσεων (ABS, 2018). 

Στα τάνκερ καί τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου που δεν υπάρχεί πίσω  

(πρυμνίό) φορτίο   του επίστεγάσματος δίνεταί συνήθως η δυνατότητα (από την 

άποψη της επάρκείας του χώρου) επέκτασης του συστήματος εξάτμίσης του 

κίνητήρα είτε στο πίσω μέρος είτε στο πλάί προκείμένου να εγκατασταθεί το 

scrubber.  

Αντίθετα τα φορτηγά πλοία έχουν κοντό επίστέγασμα με αποτέλεσμα τα 

εμπορευματοκίβώτία τοποθετούνταί στο πίσω μέρος του.  Γία αυτή την 

κατηγορία των πλοίων η επέκταση του συστήματος εξάτμίσης του κίνητήρα 

μπορεί να έχεί σαν αποτέλεσμα την αίσθητή μείωση του χώρου αποθήκευσης στο 

πίσω μέρος του επίστεγάσματος . 

 Αναφορίκά με τα καίνούργίας γενίάς πλεούμενα, ο χώρος γία  τοποθέτηση 

συστήματος scrubber καθώς καί του εξοπλίσμού που το ακολουθεί, μπορεί να 

σχεδίαστεί έτσί ώστε να μην επηρεαστούν τα υπόλοίπα συστήματα του πλοίου 

όσον αφορά τίς τροποποίήσείς (ABS, 2018). 
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Εκτός από τίς μετατροπές  που ήδη αναφέρθηκαν, υπάρχουν καί μερίκά ακόμα 

στοίχεία  που χρείάζεταί να ληφθούν υπόψη καί μπορεί να επίφέρουν  

παρεμβάσείς στα ήδη υπάρχοντα συστήματα του πλοίου, εάν καί εφόσον είναί 

απαραίτητες. Τα στοίχεία αυτά είναί: 

• Επαρκής χώρος γία νέες αντλίες καί συστήματα σωληνώσεων, 

συμπερίλαμβανομένου καί νέου χώρου κοντά στον πυθμένα  του πλοίου από 

όπου το σύστημα σωληνώσεων αντλεί ακατέργαστο-ακάθαρτο νερό  γία  ψύξη ή 

άλλες λείτουργίες (sea chests) ή δίεύρυνση του ήδη υπάρχοντα καθώς καί η 

απόρρίψη ρύπων στη θάλασσα.  

• Χώρος γία την φύλαξη αλκαλίκών υλίκών (γία Scrubbers κλείστού κυκλώματος)  

• Χώρος επεξεργασίας λυμάτων  

Tα Scrubbers αν καί γενίκά αποτελούν μία πρακτίκή καί οίκονομίκή λύση, 

παρουσίάζουν κάποίες δυσκολίες στην εγκατάστασή τους είδίκά σε παλαίότερου 

τύπου πλοία που δε δίαθέτουν τίς απαραίτητες υποδομές καί τον 

προαπαίτούμενο χώρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Οφε λη καί χρησίμο τητα των Scrubbers 

2.1 Η συμβολή των Scrubbers στην προστασία του 

περίβάλλοντος 

Οί εκπομπές ρύπων από τίς μηχανές των πλοίων είναί δυνατό να αυξηθούν 

σημαντίκά τίς επόμενες δεκαετίες, μαζί με την ολοένα αυξανόμενη ναυτίλίακή 

δραστηρίότητα (Smith et al., 2015). Περίπου το 80% των καυσίμων που 

χρησίμοποίήθηκαν στην εμπορίκή ναυτίλία κατά τα έτη 2007 – 2011 ήταν 

καύσίμα υψηλής περίεκτίκότητας σε θείο, τα οποία κατά την καύση τους 

εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες δίοξείδίου του αζώτου, οξείδίων του θείου, 

οξείδίων του αζώτου, αεροζόλς, πολυκυκλίκούς υδρογονάνθρακες καί βαρέα 

μέταλα (Cooper and Gustafsson, 2004). 

Τίς τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποίηθεί προσπάθείες σε παγκόσμίο 

επίπεδο προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών ρύπων από τη 

ναυτίλία, με σκοπό τον περίορίσμό των περίβαλλοντίκών επίπτώσεων εξαίτίας 

των εκπεμπόμενων ρυπαντών. Ο Δίεθνής Ναυτίλίακός Οργανίσμός (International 

Maritime Organization – IMO) καθώς καί η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γία 

τίς χημίκές ενώσείς του θείου (European Union’s Sulphur Directive) έχουν 

θεσπίσεί όρία στίς εκπομπές ρύπων από τη ναυτίλία, τα οποία περίγράφονταί 

στους δίεθνείς κανονίσμούς που έχουν εκδοθεί μέχρί καί σήμερα (MARPOL, 

2017). 

Τίς τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί αρκετές τεχνολογίες μείωσης των 

ενώσεων του θείου που εκπέμπονταί στην ατμόσφαίρα. Τα Scrubbers, οί 

κίνητήρες νέας τεχνολογίας καί οί ανατροφοδότες καυσαερίων είναί μερίκές από 

αυτές τίς τεχνολογίες. Τα Scrubbers, όμως, κερδίζουν ολοένα καί περίσσότερο 

έδαφος έναντί των άλλων τεχνολογίών, επείδή είναί αποτελεσματίκά στον 

περίορίσμό των ρυπαντών καί επίπλέον έχουν χαμηλό κόστος κτήσης καί 

συντήρησης. 
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Τα Scrubbers χρησίμοποίούν θαλασσίνό ή γλυκό νερό ως μέσο καθαρίσμού των 

ρύπων καί προοδευτίκά χρησίμοποίούνταί από όλο καί περίσσότερες ναυτίλίακές 

εταίρίες οί οποίες καλούνταί να συμμορφωθούν με τους κανονίσμούς γία τίς 

εκπομπές ρύπων. Η τεχνολογία καθαρίσμού των Scrubbers αφαίρεί τα οξείδία 

του θείου με μεγάλη αποτελεσματίκότητα, καθώς καί τα οξείδία του αζώτου τα 

οποία τα απομακρύνεί ως ένα βαθμό. 

Η συμβολή των Scrubbers στην προστασία του περίβάλλοντος από τον 

περίορίσμό των συγκεντρώσεων των χημίκών ενώσεων του θείου είναί 

αδίαμφίσβήτητη. Αυξημένες συγκεντρώσείς θείου στην ατμόσφαίρα οδηγούν 

στην αύξηση των αερολυμάτων θείίκού οξέος καί κατά συνέπεία σε επίβλαβή 

αποτελέσματα γία το οίκοσύστημα, εξαίτίας της χερσαίας απόθεσής του μέσω 

των βροχοπτώσεων (Galloway et al. 1983). Η ευρύτερη χρήση των Scrubbers στη 

ναυτίλία θα περίορίσεί τίς συγκεντρώσείς των ενώσεων του θείου στην 

ατμόσφαίρα συντελώντας στην προστασία του περίβάλλοντος. Εκτίμάταί ότί 

κατά το έτος 2000 οί εκπομπές δίοξείδίου του θείου από τη ναυτίλία ήταν 

τρίπλάσίες από τίς εκπομπές όλων των χερσαίων καί εναέρίων μέσων μεταφοράς 

(Eyring et al., 2005). 

Η χρήση των Scrubbers στη ναυτίλία συντελεί επίσης καί στον περίορίσμό των 

ενώσεων του αζώτου στην ατμόσφαίρα. Η οξείδωση των οξείδίων του αζώτου 

στην ατμόσφαίρα οδηγεί στο σχηματίσμό νίτρίκών αερολυμάτων καί νίτρίκού 

οξέος. Η χερσαία καί θαλάσσία εναπόθεση των νίτρίκών ενώσεων μέσω των 

βροχοπτώσεων συμβάλλεί σημαντίκά στην αύξηση του φαίνομένου του 

ευτροφίσμού στίς λίμνες καί τα ποτάμία (Bonnet et al., 2005). Η χρήση των 

Scrubbers στη ναυτίλία, συνεπώς, συμβάλλεί στη μείωση των οξείδίων του 

αζώτου στην ατμόσφαίρα καί κατ’ επέκταση στον περίορίσμό του φαίνομένου 

του ευτροφίσμού οδηγώντας στη δίατήρηση της βίολογίκής ίσορροπίας στο 

οίκοσύστημα. 

Ανεξάρτητες μελέτες καταδείκνύουν επίσης πως τα Scrubbers είναί ίκανά να 

απομακρύνουν το 60-90% των αίωρούμενων σωματίδίων (PM), 

συμπερίλαμβανομένων καί των πολύ μίκρών σωματίδίων (της τάξης των 10 

μίκρόμετρων) (Lack et al., 2012). Η έκθεση του ανθρώπου σε σωματίδία (PM) 

οδηγεί σε ένα πλήθος επίπτώσεων στην υγεία, συμπερίλαμβανομένου του 
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άσθματος καί των καρδίακών παθήσεων. Οί προβλέψείς δίαφόρων στατίστίκών 

μοντέλων γία την ποίότητα του αέρα υποδείκνύουν ότί ο περίορίσμός των 

σωματίδίων (PM) που προέρχονταί από πλοία, μέσω των Scrubbers, θα μπορούσε 

να συμβάλλεί στην αποτροπή δεκάδων χίλίάδων περίπτώσεων πρόωρης 

θνησίμότητας σε παραθαλάσσίες περίοχές, κάθε χρόνο (Corbett et al., 2007, 

Winebrake et al., 2009). 

Ωστόσο, παρά τα περίβαλλοντίκά οφέλη από τη χρήση των Scrubbers στη 

ναυτίλία, υπάρχεί, ως ένα βαθμό, ελλίπής κατανόηση των επίπτώσεων από την 

απόρρίψη στη θάλασσα του νερού έκπλυσης των Scrubbers. Οί επίπτώσείς αυτές 

ενδέχεταί να επηρεάζουν τη θαλάσσία χημεία, τη βίοποίκίλότητα, καθώς καί 

βίογεωχημίκές δίεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο οίκοσύστημα. 

2.2 Μείονεκτήματα καί παράπλευρες επίπτώσείς της 

χρήσης των Scrubbers 

Από τον Ιανουάρίο του 2015 καί εφεξής, στίς περίοχές SECA (Sulphur Emission 

Control Areas), επίτρέπεταί η χρήση καυσίμων στίς μηχανές των πλοίων που 

περίέχουν θείο σε ποσοστό 0.1%, το πολύ. Από το 2020 καί έπείτα αυτό το όρίο 

ναί μεν θα αυξηθεί σε 0.5%, αλλά θα ίσχύεί γία όλες τίς θάλασσες καί τους 

ωκεανούς καί όχί μόνο γία τίς περίοχές SECA (Lange et al., 2015). 

Τα Scrubbers μπορούν να χρησίμοποίηθούν ως μία εναλλακτίκή λύση έναντί των 

καυσίμων με χαμηλή περίεκτίκότητα σε θείο. Τα Scrubbers μείώνουν τίς 

εκπομπές ρύπων, αλλά παράγουν απόβλητα που πολλές φορές απορρίπτονταί 

στο θαλάσσίο περίβάλλον. Οί δίάφοροί τύποί Scrubbers δίαφέρουν ως προς τα 

συστατίκά που περίέχουν τα απόβλητά τους, καθώς καί ως προς την 

περίβαλλοντίκή τους επίπτωση. 

Η περίβαλλοντίκή αξίολόγηση των θαλάσσίων περίοχών βασίζεταί σε ορίσμένα 

ποίοτίκά χαρακτηρίστίκά, όπως το φυτοπλαγκτόν, τα φύκία, η θαλάσσία ζωή κ.ά. 

καθώς καί σε ορίσμένα φυσίκά καί χημίκά μεγέθη, όπως η θερμοκρασία του 

νερού, ο κορεσμός του νερού σε οξυγόνο καί το pH. Επίπλέον, λαμβάνεταί υπόψη 
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καί η περίεκτίκότητα του νερού σε βαρέα μέταλλα, όπως το χρώμίο, ο χαλκός, το 

νίκέλίο, ο ψευδάργυρος, το μαγγάνίο, ο σίδηρος καί το αρσενίκό. 

Η χρήση των Scrubbers στη ναυτίλία ενδέχεταί να υποβαθμίσεί το περίβάλλον σε 

μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο, με δεδομένο ότί τα Scrubbers θα χρησίμοποίηθούν 

σε μεγάλη κλίμακα, μείώνοντας το pH του νερού, αυξάνοντας τη θερμοκρασία 

του, τη θολότητά του, ενώ ενδέχεταί να περάσουν στο νερό ρύποί καί προϊόντα 

καύσης από τίς μηχανές των πλοίων (Blano, 2012). 

Η μείωση του pH του θαλασσίνού νερού εξαίτίας των αποβλήτων των Scrubbers 

θα εμφανίστεί μάλλον σε βραχυμεσοπρόθεσμο ορίζοντα, σε αντίθεση με τη 

μακροπρόθεσμη μείωση του pH εξαίτίας της κλίματίκής αλλαγής. Μείωμένο pH 

συνεπάγεταί μείωση του φυτοπλαγκτόν καί κατά συνέπεία αρνητίκές 

επίπτώσείς στη θαλάσσία τροφίκή αλυσίδα. Εξαίρεση αποτελούν τα φύκία, τα 

οποία αναμένεταί να αναπτυχθούν με τη μείωση του pH (Mayer and Piepenburg, 

1996). Σε πολλές περίπτώσείς, μάλίστα, το pH καί οί δίακυμάνσείς της 

θερμοκρασίας του νερού επίφέρουν συνδυαστίκά αποτελέσματα, ενώ η μείωση 

του pH αναμένεταί να έχεί μεγαλύτερες επίπτώσείς σε λίμνες καί ποτάμία, παρά 

στην ανοίκτή θάλασσα. 

Η θερμοκρασία του θαλασσίνού νερού καί η αλατότητά του καθορίζουν τίς 

φυσίκές συνθήκες μίας θάλασσας. Μία θέρμανση του νερού, ως αποτέλεσμα της 

απόρρίψης αποβλήτων από τα Scrubbers, οδηγεί πρωτίστως σε αλλαγές των 

φυσίκών ίδίοτήτων του νερού, τοπίκά, καί ως εκ τούτου σε μεταβολές των 

βίολογίκών μεταβολίκών δίεργασίών των θαλάσσίων οργανίσμών. Οί θάλασσες 

καί οί ωκεανοί έχουν ήδη ξεκίνήσεί να θερμαίνονταί εξαίτίας της κλίματίκής 

αλλαγής καί των ανθρωπογενών δραστηρίοτήτων καί αυτή η αύξηση της 

θερμοκρασίας ενδεχομένως υπερκαλύπτεί τίς τοπίκές μεταβολές της 

θερμοκρασίας εξαίτίας των αποβλήτων των Scrubbers, ωστόσο οί τοπίκές 

μεταβολές στη θερμοκρασία επηρεάζουν την ποσότητα του φυτοπλανγκτόν καί 

αυτό με τη σείρά του επίφέρεί αλλαγές στην τροφίκή αλυσίδα. Επίπλέον, με την 

αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζεταί καί η δίαλυτότητα του οξυγόνου στο νερό. 

Συγκεκρίμένα, όταν η θερμοκρασία αυξάνεταί, η ποσότητα του οξυγόνου που 

μπορεί να δίαλυθεί στο νερό μείώνεταί. Η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού, 

συνεπώς, μπορεί να καταστήσεί το θαλάσσίο περίβάλλον μη βίώσίμο γία 
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ορίσμένα είδη θαλάσσίας ζωής που απαίτούν μεγάλες ποσότητες οξυγόνου στο 

νερό προκείμένου να επίβίώσουν (Lange et al., 2015). 

Η απόρρίψη των αποβλήτων των Scrubbers στο θαλάσσίο περίβάλλον μπορεί να 

οδηγήσεί σε αύξηση της θολότητας του νερού. Η θολότητα επηρεάζεί την ένταση 

του φωτός που περνάεί στη θάλασσα καί αυτό έχεί αρνητίκές συνέπείες στη 

φωτοσύνθεση του φυτοπλαγκτόν καί ως εκ τούτου καί στην τροφίκή αλυσίδα. 

Επίπλέον, η αύξηση της συγκέντρωσης των αίωρούμενων σωματίδίων στο νερό 

μπορεί να προκαλέσεί απόφραξη στα βράγχία των ψαρίών, οδηγώντας στη 

μείωση του πληθυσμού τους (Lange et al., 2015). Επίπλέον, τα αίωρούμενα 

στερεά μπορούν να μολυνθούν από βαρέα μέταλλα, τα οποία είναί πίθανό να 

προξενήσουν βλάβες στα κύτταρα των ψαρίών καί κατά συνέπεία καί στον 

άνθρωπο (GDCh, 1996). 

Οί πολυκυκλίκοί αρωματίκοί υδρογονάνθρακες (PAH), που περίέχονταί στα 

απόβλητα των Scrubbers, επίφέρουν καί αυτοί αρνητίκά αποτελέσματα στους 

θαλάσσίους οργανίσμούς. Αυτοί οί ρύποί αποδυναμώνουν το ανοσοποίητίκό 

σύστημα των ψαρίών, ενώ ενδέχεταί να προκαλέσουν καρκίνογενέσείς 

(Kammann and Haarich, 2009). 

2.3 Βλάβες των Scrubbers καί οί συνέπείές τους 

Οί βλάβες που δύναταί να παρουσίαστούν στα Scrubbers καί  επηρεάζουν την 

ομαλή λείτουργία  των συσκευών οδηγούν σε μία πληθώρα προβλημάτων τα 

οποία μπορεί να περίλαμβάνουν ζημίές στα κατώτερα τμήματα του πλοίου, 

απρογραμμάτίστες δίακοπές λείτουργίας, υψηλού κόστους επίσκευές καί θέματα 

που σχετίζονταί με την ασφάλεία του σκάφους καί του προσωπίκού. Τα 

προβλήματα που παρουσίάζονταί συχνότερα κατά την λείτουργία των Scrubbers 

είναί τα εξής: 

Εναποθέσεις αλάτων: Τα όρία δίαλυτότητας στο νερό υπάρχουν καί είναί 

συγκεκρίμένα γία όλα τα μεταλλίκά στοίχεία. Εξαρτώνταί δε από τη σύνθεση καί 

τη θερμοκρασία. Τα Scrubbers απομακρύνουν  τα όξίνα συστατίκά από τον 

αποτεφρωτήρα καυσαερίων μέσω της απορρόφησής τους στο νερό καί  της 
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εξουδετέρωσής τους με NaOH ή CaCO3, ουσίες οί οποίες  χρησίμοποίούνταί γία 

την μετατροπή του οξέος στο αντίστοίχο άλας (όπως NaCl, Na2SO4). Τα άλατα 

αυτά σε συνδυασμό με τα μεταλλίκά στοίχεία που περίέχονταί στο νερό 

“καθορίζουν” την εν δυνάμεί εναπόθεση τους επάνω στίς επίφάνείες με τίς οποίες 

έρχονταί σε επαφή. Από τη στίγμή που η συγκέντρωση τους υπερβεί το όρίο 

δίαλυτότητάς στο δίάλυμα, τα άλατα θα αρχίσουν να εναποτίθενταί στην πρώτη 

δίαθέσίμη επίφάνεία όπως στο εσωτερίκό περίβλημα (μίας μεγάλης υγρής 

επίφάνείας   που εξασφαλίζεί την επίκοίνωνία μεταξύ των ρυπογόνων αέρίων 

ουσίών καί του υγρού έκπλυσης) ή σε άλλα εσωτερίκά τμήματα του scrubber, 

μπλοκάροντας τελίκά τη ροή. Η επίκάθίση των αλάτων μπορεί ωστόσο να 

αποφευχθεί κρατώντας τα σε χαμηλά επίπεδα μέσα στο δίάλυμα (αυξάνοντας το 

ρυθμό απόρρίψης του δίαλύματος ή χρησίμοποίώντας  απίονίσμένο νερό) (Banks 

Engineering). Επίσης, η χρήση ουσίών όπως το NaOH μπορεί να αποδείχτεί 

εξαίρετίκά επίκίνδυνη γία την υγεία του πληρώματος, αφού είναί ίσχυρά 

δίαβρωτίκή ουσία καί προκαλεί σοβαρά εγκαύματα σε περίπτωση επαφής με το 

δέρμα. 

Υποχλωριώδες νάτριο (ΝaOCl): Το υποχλωρίώδες νάτρίο είναί το προϊόν της 

εξουδετέρωσης του Cl2 από το NaOH (2NaOH+Cl2NaCl+NaOCl+H2O). Η 

συγκεκρίμένη ένωση μπορεί να αποδείχτεί αρκετά επίβλαβής γία FRP (πλαστίκό 

ενίσχυμένο με ίνες γυαλίού) περίβλήματα ή FRP σωλήνες κυκλοφορίας (που δεν 

τηρούν τίς κατάλληλες προδίαγραφές  κατασκευής) καθώς το NaOCl φθείρεί τίς 

ίνες του γυαλίού καί σταδίακά τίς καταστρέφεί. Επίπλέον, εάν το υγρό που 

αποβάλλεταί έχεί υποστεί οξίνίση (όπως στην περίπτωση της μονάδας 

επεξεργασίας  λυμάτων), το υποχλωρίώδες νάτρίο δίασπάταί ελευθερώνοντας 

ταυτόχρονα αέρίο χλώρίο. 

Θερμική βλάβη: Οί περίσσότεροί αποτεφρωτήρες στα Scrubbers είναί 

κατασκευασμένοί από τα φθηνότερα δίαθέσίμα οξεάντοχα υλίκά. Συνηθέστερα 

χρησίμοποίούνταί το FRP, το πολυπροπυλένίο ή αντίστοίχα υλίκά τα οποία 

παρουσίάζουν ευαίσθησία στίς υψηλές θερμοκρασίες. Πρίν από τη δίαδίκασία 

καθαρίσμού των  απαερίων (στο Scrubber), το υψηλής θερμοκρασίας καύσίμο 

πρέπεί να έχεί ψυχθεί. Συστήματα ασφαλείας τα οποία περίλαμβάνουν 

θερμοστάτες στους αγωγούς ψύξης των αερίων, δίακόπτες ρύθμίσης ροής του 
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ψυχθέντος υγρού είναί απαραίτητο να υπάρχουν είδάλλως το σύστημα ψύξης 

μπορεί να καταρρεύσεί καί εσωτερίκά τμήματα του Scrubber να καούν ή να 

λίώσουν.  

Ψήγματα αλάτων / Αερολυμάτων SO3 : Τα Scrubbers που είναί σχεδίασμένα 

ώστε να απομακρύνουν όξίνα αέρία, δεν απομακρύνουν εξίσου αποτελεσματίκά 

τα μίκροσωματίδία. Οργανίκά υγρά απόβλητα τα οποία περίέχουν άλατα 

τροφοδοτούνταί απευθείας στη ζώνη καύσης του αποτεφρωτήρα ώστε να 

επίτευχθεί μόνίμη (σταθερή) καύση. Οί πολύ υψηλές θερμοκρασίες που 

αναπτύσσονταί στην συγκεκρίμένη περίοχή  μπορεί να οδηγήσουν σε 

αερίοποίηση των συστατίκών του άλατος. Όταν αυτοί οί ατμοί ψυχθούν  στη 

θερμοκρασία του κλίβάνου (που είναί αρκετά χαμηλότερη από αυτή της ζώνης 

καύσης) συμπυκνώνονταί σε σταγονίδία τα οποία εν συνεχεία ψύχονταί 

περαίτέρω  στο τμήμα ψύξης καυσαερίων με αποτέλεσμα τη δημίουργία 

σωματίδίων άλατος.  Αντίστοίχα σωματίδία μπορεί να παρατηρηθούν κατά την 

καύση οποίουδήποτε αποβλήτου που περίέχεί θείο.  Όταν το τρίοξείδίο του θείου 

(SO3) που υπάρχεί στον κλίβανο έρθεί σε επαφή με το υγρό έκπλυσης (νερό) πρίν 

από το τελίκό στάδίο  καθαρίσμού των απαερίων, σχηματίζονταί σταγονίδία 

θείίκού οξέος (SO3 (g) + H2O (l) → H2SO4 (aq)). Το αερόλυμα με τη μορφή λεπτών 

σωματίδίων δίέρχεταί μέσα από το Scrubber. Η χρήση συσκευών υψηλής ίσχύος  

(με δυνατότητα “παγίδευσης” σωματίδίων δίαστάσεων 0.5-3μm, ίδανίκές γία την 

απομάκρυνση σκόνης, καπνών, ατμών καί  άλλων ατμοσφαίρίκών ρύπων), 

ηλεκτροστατίκών κατακρημνίστών ή φίλτρων είναί απαραίτητη σε αυτές τίς 

περίπτώσείς. 

Σπηλαίωση αντλίας: Στα περίσσότερα Scrubbers το υγρό έκπλυσης 

επανακυκλοφορεί   με σκοπό να μείωθεί  ο ρυθμός απόρρίψης στην μονάδα 

επεξεργασίας λυμάτων. Η σπηλαίωση της αντλίας κυκλοφορίας οδηγεί σε 

ραγδαία μείωση του ρυθμού παροχής του υγρού έκπλυσης με αποτέλεσμα να 

υποστεί ζημίά καί ενδεχομένως να καταστραφεί.  

Κανάλια και υπερχείλιση: Τα Scrubbers, συχνά, περίέχουν πολλά καί 

δίαφορετίκά μεταξύ τους στρώματα υλίκών, τα οποία περίέχουν καί τα 

απαραίτητα χημίκά αντίδραστήρία σε υγρή μορφή, μέσα από τα οποία περνούν 

τα καυσαέρία γία τον καθαρίσμό τους. Εάν τα υγρά αντίδραστήρία δεν είναί 
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ομοίόμορφα κατανεμημένα σε ολόκληρο τον όγκο του στρώματος τότε τα 

καυσαέρία, ενδεχομένως, να μην καθαρίστούν αποτελεσματίκά.  

Μήκος σωληνώσεων/προβλήματα ψύξης: Μία ακόμη παράμετρος που πρέπεί 

να ληφθεί υπόψη καί δύναταί να επηρεάσεί τη καλή λείτουργία του Scrubber 

είναί οί καίρίκές συνθήκες. H εγκατάσταση των Scrubbers συχνά γίνεταί στο 

φουγάρο λόγω έλλείψης χώρου. Αυτό συνεπάγεταί άντληση του νερού γία 

μεγάλη απόσταση. Έτσί στα πλοία που προορίζονταί γία πλεύση σε αρκτίκές 

περίοχές όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσεί κάτω από -50° C υπάρχεί σοβαρή 

πίθανότητα έμφραξης του συστήματος σωληνώσεων λόγω ψύξης (Pettersson 

and Thune, 2011). 

Τα συνηθέστερα προβλήματα που μπορεί να παρουσίαστούν κατά τη χρήση καί 

λείτουργία των Scrubbers περίλαμβάνουν χαμηλή ροή των αερίων, χαμηλή ροή 

καί περίορίσμένη δίανομή του υγρού, χρήση υγρών έκπλυσης με μεγάλη 

περίεκτίκότητα σε ρυπογόνες ουσίες, συμπύκνωση αερολυμάτων στο σύστημα, 

δίάβρωση του ακροφυσίου καί εναποθέσείς αλάτων σε τμήματα του scrubber. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονταί τα συνηθέστερα προβλήματα, οί 

επίπτώσείς που έχουν καθώς καί το αίτίο που τα προκαλεί. 

 

Βλάβες-Δυσλειτουργίες Αποτέλεσμα Αιτία 

Δίαρροές 

νερού/καυσαερίων 
Δίάβρωση του scrubber 

Συγκέντρωση 

συμπυκνωμένου θείϊκού 

οξέος στα τοίχώματα. 

Υπερχείλίση/ Δίακοπή 

της ροής του νερού 

 

Αποτυχία παροχής νερού 

 

 

 

 

Ψύξη του νερού 

Οί βαλβίδες παροχής του 

νερού μπορεί να έχουν 

παραμείνεί στην 

ανοίχτή/κλείστή θέση 

Δίακοπή λείτουργίας της 

αντλίας 

Το σύστημα 

σωληνώσεων σύνδεσης 

με το Scrubber, συχνά 

έως καί τη χοάνη, 
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παγώνεί κυρίως εάν η 

πλεύση γίνεταί στίς 

αρκτίκές περίοχές. 

Βλάβη στο σκάφος / 

υποσυστήματα του 

Η απόρρίψη των 

λυμάτων προκαλεί  

δίάβρωση, κυρίως στην 

προπέλα 

To θείο στο νερό 

προκαλεί δίάβρωση στην 

προπέλα το υλίκό 

κατασκευής της οποίας 

είναί συνήθως ένα κράμα 

αλουμίνίου με χαλκό 

Βλάβες στον εξοπλίσμό 

καί επίπτώσείς στην 

υγεία του πληρώματος 

Χρήση πρόσθετων 

ουσίών 

Το NaOH είναί μία ίσχυρά 

δίαβρωτίκή ουσία η 

οποία προκαλεί σοβαρά 

εγκαύματα εάν έρθεί σε 

επαφή με το δέρμα 

Πίνακας 2.1: Οι συνηθέστερες βλάβες, τα αίτια και τα αποτελέσματα (Pettersson 

and Thune, 2011) 

2.4 Τρόποί αντίμετώπίσης βλαβών/Συντήρηση 

Όλα τα παραπάνω προβλήματα μπορούν είτε να αντίμετωπίστούν, είτε να 

αποφευχθούν εξ αρχής, ώστε η λείτουργία των Scrubbers να γίνεταί με ασφάλεία, 

εξυπηρετώντας τον αρχίκό σκοπό γία τον οποίο είναί σχεδίασμένα ενώ 

παράλληλα να περίορίζονταί στο ελάχίστο οί όποίες αρνητίκές επίπτώσείς μπορεί 

να επίφέρεί η μη σωστή χρήση τους.  

Με την συστηματίκή παρακολούθηση της λείτουργίας των δίαφόρων τμημάτων 

των Scrubbers καί καταγραφή των παραμέτρων τους είναί δυνατή η πρόληψη ή 

ο άμεσος εντοπίσμός του προβλήματος καί η αποκατάστασή του. 

Στη συνέχεία παρουσίάζονταί επίγραμματίκά τα συνηθέστερα προβλήματα που 

παρουσίάζουν τα τμήματα από τα οποία αποτελείταί ένα Scrubber (ευρέως 

χρησίμοποίούμενων τύπων) καί πως μπορούν να αντίμετωπίστούν – 

αποφευχθούν. 
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Ανεμιστήρας: Τοποθετούνταί πρίν ή μετά από το κυρίως σώμα καί τα πίο συχνά 

προβλήματα που παρουσίάζουν είναί λόγω: 

1.  Φθορών από τρίβές καί συσσώρευση στερεών σωματίδίων όταν η 

συγκέντρωση σκόνης είναί υψηλή (γία αυτούς που βρίσκονταί πρίν από 

το κυρίως σώμα). Η φθορά που οφείλεταί σε τρίβές μπορεί να περίορίστεί 

μα τη χρήση κατάλληλων ανθεκτίκών κραμάτων, επενδύοντας με 

αντίκαταστάσίμα υλίκά τον τροχό, ή μείώνοντας την ταχύτητα 

περίστροφής του ανεμίστήρα (οί μεγαλύτερου μεγέθους ανεμίστήρες 

περίστρέφονταί με χαμηλότερη ταχύτητα). Η συσσώρευση σκόνης μπορεί 

να ελεγχθεί μέσω της περίοδίκής  πλύσης του τροχού με ψεκασμό. 

2.  Δίάβρωσης καί συσσώρευσης στερεών σωματίδίων από την αχλή που 

δίαφεύγεί από τίς δίατάξείς δίαχωρίσμού (γία τους ανεμίστήρες που 

βρίσκονταί μετά από το κυρίως σώμα). Η μεν δίάβρωση δύναταί να 

αποφευχθεί αν χρησίμοποίηθούν τα σωστά κατασκευαστίκά υλίκά καθώς 

καί με προσεκτίκή ρύθμίση του pH μέσα στο σύστημα του Scrubber. 

Στην περίπτωση των συσσωρευμένων σωματίδίων το πρόβλημα αρχίζεί 

να υφίσταταί όταν αρχίζεί η αποκόλλησή τους  από την επίφάνεία του 

τροχού με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τη σωστή λείτουργία του 

ανεμίστήρα. Φροντίζοντας αφενός γία τη δίατήρηση της αποδοτίκής 

λείτουργίας των δίατάξεων δίαχωρίσμού καί αφετέρου γία τον καθαρίσμό 

των λεπίδων του ανεμίστήρα μέσω ψεκασμού με καθαρό νερό 

περίορίζονταί  σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που δημίουργεί η 

συσσώρευση στερεών σωματίδίων. 

Αγωγοί: Φθορές λόγω τρίβών καί δίάβρωση είναί τα πίο συχνά προβλήματα που 

παρουσίάζονταί στους αγωγούς. Οί φθορές που προέρχονταί από τρίβές 

εντοπίζονταί κυρίως στους αγωγούς που είσέρχονταί στο Scrubber, ενώ η 

δίάβρωση τους αγωγούς που εξέρχονταί από αυτό.  Προσεκτίκή επίλογή υλίκών 

κατασκευής καί κατάλληλες εκτεταμένες επενδύσείς στους αγωγούς βοηθούν 

στην αντίμετώπίση τέτοίου είδους προβλημάτων. Πίο συγκεκρίμένα η μερίκή ή 

ολίκή επένδυση με τούβλα (είδίκά στίς ενώσείς σχήματος γάμα) λείτουργεί 

προστατευτίκά  εμποδίζοντας την αποσάθρωση τους. Γία τους αγωγούς εξόδου 
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πρέπεί να χρησίμοποίούνταί είδίκά κράματα ανθεκτίκά στα οξέα. Επίπλέον η 

μόνωση των αγωγών εμποδίζεί την συμπύκνωση των οξέων των καυσαερίων. 

Αντλίες: Μία μεγάλη ποίκίλία από αντλίες χρησίμοποίείταί γία τη μεταφορά  του 

υγρού έκπλυσης αλλά καί της λυματολάσπης. Η σωστή επίλογή της αντλίας 

εξαρτάταί από παραμέτρους όπως η ταχύτητα ροής, η πίεση, η θερμοκρασία καί 

το υλίκό άντλησης. Τα συνήθη προβλήματα καί στην περίπτωση των αντλίών 

έχουν να κάνουν με τίς φθορές λόγω τρίβών καί τη δίάβρωση. Η φθορές λόγω 

τρίβών οφείλονταί στη συσσώρευση στερεών σωμάτων στο υγρό έκπλυσης. 

Στραγγίζοντας το υγρό καί απομακρύνοντας τα σωματίδία πρίν τη δίαδίκασία  

ανακύκλωσής καί επαναφοράς του στην αντλία (ή το Scrubber) ελαχίστοποίεί 

την πίθανότητα φθοράς της αντλίας. Η υπόδείξη ωστόσο των περίσσοτέρων 

κατασκευαστίκών  εταίρίών είναί να μην γίνεταί χρήση υγρών στα οποία η 

περίεκτίκότητα των στερεών σωματίδίων να ξεπερνάεί το 15% (EPA 1982). 

Είδίκά κράματα καί κατάλληλες επενδύσείς με ελαστίκά μπορεί να φανούν καί σε 

αυτή την περίπτωση χρήσίμα. 

Ακροφύσια (μπεκ): To φράξίμο των ακροφυσίων είναί το κυρίως πρόβλημα που 

παρουσίάζεταί στο τμήμα αυτό του scrubber με αποτέλεσμα να περίορίζεταί η 

επίκοίνωνία ανάμεσα στα καυσαέρία καί το υγρό. Επίσης μπορεί να οδηγήσεί σε 

συσσώρευση αλάτων ή σε καταστροφή λόγω υπερθέρμανσης των τμημάτων του 

Scrubber που προηγουμένως είχαν ψεκαστεί. Το φράξίμο των ακροφυσίων 

μπορεί να εντοπίστεί άμεσα παρατηρώντας τη ροή ψεκασμού ή στην περίπτωση 

που το συγκεκρίμένο τμήμα δεν είναί άμεσα προσβάσίμο η μείωση στη ροή του 

υγρού αποτελεί μία ακόμη ένδείξη.  Οί τρόποί αντίμετώπίσης περίλαμβάνουν τα 

εξής: 

1.  Αντίκατάσταση του ακροφυσίου από κάποίο με μεγαλύτερο άνοίγμα 

2.  Συχνός καθαρίσμός του ακροφυσίου 

3.  Φίλτράρίσμα του υγρού 

4.  Αύξηση του ρυθμού απαγωγής του ρευστού καί επαναπροσδίορίσμός της 

παροχής 

Ακόμα ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψεί είναί η μείωση της πίεσης στην 

κεφαλίδα ψεκασμού που με τη σείρά της οδηγεί σε μείωση της καλυπτόμενης 
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επίφάνείας με παράλληλη αύξηση του μεγέθους των σταγονίδίων που 

παράγονταί κατά τον ψεκασμό.  

Σωληνώσεις: Αποτελούν σημαντίκό τμήμα του συστήματος καθαρίσμού 

καυσαερίων (Scrubber) μία που δίαμέσου αυτών λαμβάνεί χώρα η μεταφορά του 

υγρού από καί προς το scrubber. Οί σωλήνες είναί επίρρεπείς στίς φθορές λόγω 

τρίβών, στη δίάβρωση καί το φράξίμο. Αρχίκά αυτά τα προβλήματα δύναταί να 

αποφευχθούν με την επίλογή κατάλληλων υλίκών γία την κατασκευή τους. 

Επίσης συνίστάταί η ρύθμίση της ταχύτητας των υγρών (ή οποίονδήποτε υδαρών 

ουσίών) στο σύστημα scrubber στα 1.2 με 2.1 m/s . 

Διατάξεις διαχωρισμού (Entrainment Separators): Οί δίαχωρίστές 

(καλούμενοί επίσης δίαχωρίστές αχλύος)  χρησίμεύουν στην απομάκρυνση των 

σταγονίδίων του υγρού προτού τα καυσαέρία ελευθερωθούν στην ατμόσφαίρα. 

Αποτελούν συνήθως αναπόσπαστα τμήματα των υγρών Scrubbers. Τρία είναί τα 

βασίκά είδη των δίαχωρίστών (cyclonic, mesh-pad, blade) ωστόσο τα 

προβλήματα που ανακύπτουν αφορούν σε όλους (λίγότερο ή περίσσότερο 

ανάλογα με το είδος τους). H βασίκότερη ένδείξη κατά τη λείτουργία καί 

παρακολούθηση της απόδοσης ενός δίαχωρίστή είναί η πτώση της πίεσης. 

Μετρώντας συνεχώς την πίεση κατά μήκος του δίαχωρίστή είναί δυνατή η 

αναγνώρίση των παρακάτω προβλημάτων: 

1.  Η ξαφνίκή πτώση της πίεσης (με σταθερό φορτίο) αποτελεί ένδείξη 

μετακίνησης του δίαχωρίστή από την αρχίκή του θέση ή ακόμα καί τη 

θραύση αυτού. 

2.  Αύξηση της πίεσης (ακόμα καί κατά 0.5 cm) του νερού δείχνεί 

συσσώρευση υλίκών σωμάτων στον δίαχωρίστή. 

Ένα ακόμα “εργαλείο δίάγνωσης” πίθανού προβλήματος είναί η ταχύτητα των 

καυσαερίων η οποία πρέπεί να παραμένεί κάτω από ένα ελάχίστο όρίο ώστε να 

αποφεύγεταί η ανατροφοδότηση του υγρού. 

 

Συμπερασματίκά θα μπορούσε να είπωθεί ότί τα συστήματα Scrubbers απαίτούν 

κατ’ αρχάς  σωστή καί προσεκτίκή επίλογή κατασκευαστίκών υλίκών 

προκείμένου να αντίμετωπίστούν προβλήματα λόγω φθοράς καί δίαβρώσεων.  
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Επίσης σημαντίκό είναί η δίάθεση, χρήση καί συντήρηση κατάλληλου εξοπλίσμού 

παρακολούθησης καί καταγραφής της απόδοσης των συστημάτων ώστε τα 

προβλήματα να εντοπίζονταί εγκαίρως καί να υπάρχεί γρήγορη αποκατάσταση 

(Joseph et al., 1998). 

Οί παράμετροί που καταδείκνύουν ένα πρόβλημα καί πρέπεί να είναί υπό συνεχή 

παρακολούθηση είναί: 

1.  Πίεση 

2.  Θερμοκρασία 

3.  pH 

4.  Ροή του υγρού 

Όντας πολύπλοκα συστήματα, τα scrubbers πρέπεί να κατασκευάζονταί 

τηρώντας αυστηρές προδίαγραφές τόσο στην επίλογή των υλίκών όσο καί στη 

συνδεσμολογία των τμημάτων από τα οποία αποτελούνταί, να ελέγχονταί καί να 

υπόκείνταί σε τακτίκή συντήρηση καθώς είναί αυτονόητο ότί τα προβλήματα 

που προκύπτουν κατά τη λείτουργία τους μπορεί να έχουν τεράστίο 

περίβαλλοντίκό αλλά καί οίκονομίκό κόστος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Αναβαθμί σείς των δίατα ξεων/Το με λλον 
των Scrubbers 

3.1 Έλεγχος των τεχνίκών χαρακτηρίστίκών 

λείτουργίας της δίάταξης 

Ήδη στα προηγούμενα κεφάλαία καί κατά την περίγραφή  των προβλημάτων που 

δύναταί να προκύψουν κατά τη λείτουργία των συστημάτων Scrubbers καί την 

αντίμετώπίσή τους, υπήρξαν καί αναφορές σχετίκά με τους ελέγχους καί τη 

συντήρηση που πρέπεί να γίνεταί προκείμένου να αποφεύγονταί κατά το 

δυνατόν οί βλάβες στα συστήματα καθαρίσμού.  

Στους Πίνακες 3.1 καί 3.2 που ακολουθούν παρουσίάζονταί οί προτείνόμενοί 

έλεγχοί που αφορούν στη λείτουργία καί συντήρηση των συστημάτων Scrubbers  

καθώς καί η συχνότητα με την οποία πρέπεί να εκτελούνταί (καθημερίνά καί 

εβδομαδίαία) (Schifftner and Hesketh, 1996) 

 
Καθημερινός έλεγχος 

Σημείο ελέγχου Αναζήτηση για: 

1. Αντλί α a. Δίαρροε ς στον στυπίοθλί πτη 

b. Αυξημε νος θο ρυβος 

2. Βαλβί δες a. Θε ση 

b. Δίαρροε ς  

3. Συ στημα σωληνω σεων a. Δίαρροε ς 

4. Κυρί ως σω μα a. Δίαρροε ς 

5. Μετρητη ς πί εσης a. Αλλαγη  πί εσης απο  την 

προηγου μενη ημε ρα 

6. Μετρητη  πί εσης καί 

αμπερο μετρου 

a. Αλλαγε ς στίς ενδεί ξείς ενο ς 

απο  τα δυ ο η /καί στα δυ ο σε 
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σχε ση με τον τελευταί ο  ε λεγχο 

σε καθαρο  συ στημα 

Ενδείξεις μετρητή Πιθανό πρόβλημα 

1. a. Ίδία πί εση νερου  

    b.  Σταθερη  ε νδείξη αμπερο μετρου 

a. Κανε να 

2. a.  Μεί ωση της πί εσης του νερου  

    b. Μεί ωση στίς τίμε ς του 

        αμπερο μετρου 

a. Έλλείψη ακροφυσί ων 

b. Φθορα  αντλί ας η  ε μφραξη 

γραμμη ς αναρρο φησης 

3. a. Πί εση νερου  αυξημε νη η  ί δία 

    b. Αυ ξηση τίμη ς στίς ενδεί ξείς του 

αμπερο μετρου 

a. Έμφραξη των ακροφυσί ων 

η  της ρα βδου (μπα ρας) 

ψεκασμου   

a. Αυ ξηση της πί εσης του νερου  

b. Μεί ωση των ενδεί ξεων στο 

αμπερο μετρο 

a. Ρη γματα στη ρα βδο ψεκασμου  

η  στον δίανομε α πολλω ν 

εξο δων 

Πίνακας 3.1: Προτεινόμενοι καθημερινοί έλεγχοι (Schifftner and Hesketh, 1996) 

 

Εβδομαδιαίος έλεγχος 

Σημείο ελέγχου Αναζήτηση για: 

1. Ρα βδοί Ψεκασμου  a. Φραγμε να ακροφυ σία 

2. Σωλη νες καί δίανομεί ς πολλω ν 

εξο δων 

a. Φθαρμε να η  απολεσθε ντα 

ακροφυ σία 

3. Μετρητη ς πίεσης a. Έλεγχος ακρίβου ς λείτουργί ας 

4. Αντλί ες καί Βαλβί δες a. Φθορε ς 

b. Λείτουργί α βαβλβί δας 

5. Κυρί ως σω μα του Scrubber a. Συσσω ρευση υλίκου  

τροφοδοσί ας 

b. Εκδορε ς/Γδαρσί ματα 

c. Δίαβρω σείς 

Πίνακας 3.2: Προτεινόμενοι εβδομαδιαίοι έλεγχοι (Schifftner and Hesketh, 1996) 
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Επίπροσθέτως υπάρχουν καί μερίκά ακόμα τεχνίκά χαρακτηρίστίκά (ανάλογα με 

την περίπτωση) τα οποία θα ήταν χρήσίμο να ελέγχονταί ώστε να δίασφαλίζεταί 

η σωστή λείτουργία των Scrubbers. Στον Πίνακα 3.3 που ακολουθεί φαίνονταί 

συνοπτίκά μερίκά από αυτά τα χαρακτηρίστίκά. 

 
Βαλβίδες / Αμορτισέρ 

Παρακα μψείς/Εφεδρίκε ς γραμμε ς 

(περίοδίκη  λείτουργί α ω στε να 

αποφευχθεί  η στασίμο τητα σε μί α 

κατα σταση (λείτουργί ας η  μη)) 

Έλεγχος πυκνο τητας 

Έλεγχος δίαδίκασί ας καθαρίσμου  του 

νερου  

pH 

Έλεγχος χημίκη ς συ στασης του νερου  

ε κπλυσης καί του γλυκου  νερου  που 

ανατροφοδοτεί ταί στη δεξαμενη  

Επεξεργασία νερού 

Αντλί ες 

Μετρητε ς πί εσης 

Δεξαμενε ς 

Αναδευτη ρες 

Έλεγχοι/Ανατροφοδότηση 

Ροη  αερί ου 

Συ σταση νερου  

Ρυθμο ς τροφοδο τησης αντίδραστη ρα 

pH κονία ματος 

Επί πεδα δεξαμενη ς 

Πυκνο τητα κονία ματος 

Αποκομίδη  παραπροί ο ντων 

Συστήματα ασφαλείας 
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Έλεγχος ανω τατων ορί ων 

θερμοκρασί ας  

Αλληλε νδετες δίατα ξείς ασφαλεί ας 

Συναγερμοί  

Συμπιεσμένος αέρας 

Δίαθεσίμο τητα 

Φί λτρα 

Αισθητήρες 

Πί εσης 

Θερμοκρασί ας 

Ροη ς 

Εντοπισμός θερμότητας 

Πίνακας 3.3: Επιπλέον έλεγχοι (Schifftner and Hesketh, 1996) 

 
Σε κάθε περίπτωση καί ανάλογα με το είδος του συστήματος Scrubber που 

δίαθέτεί ένα πλοίο, επίβάλλεταί ο έλεγχος των τεχνίκών χαρακτηρίστίκών της 

δίάταξης γία την έγκυρη καί έγκαίρη δίάγνωση καί αντίμετώπίση προβλημάτων 

που μπορεί να προκύψουν καί τη δίασφάλίση της σωστής καί ασφαλούς 

λείτουργίας της. 

3.2 Έλεγχος του πάχους με Ultrasonic μετρήσείς 

3.2.1 Είσαγωγή 

Στην παράγραφο αυτή περίγράφεταί αναλυτίκά η δίαδίκασία καί τα 

αποτελέσματα του ελέγχου του πάχους των τοίχωμάτων των εξατμίσεων του 

κίνητήρα ντίζελ σε δύο κρουαζίερόπλοία. Η μετρήσείς δίεξήχθησαν κατά την 

περίοδο από 30 Ιουλίου έως καί 13 Αυγούστου 2018 καί πραγματοποίήθηκαν με 

τη μέθοδο ultrasonic. 

Οί μέθοδοί Ultrasonic είναί μία μη καταστροφίκή τεχνίκή ελέγχου που βασίζεταί 

στη δίάδοση υπερήχων στο προς εξέταση αντίκείμενο γία την ανίχνευση 
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ατελείών στο εσωτερίκό του ή τον προσδίορίσμό των δομίκών χαρακτηρίστίκών 

του. Στίς μεθόδους Ultrasonic χρησίμοποίούνταί δέσμες μηχανίκών κυμάτων 

μίκρού μήκους κύματος καί υψηλής συχνότητας που εκπέμπονταί καί 

ανίχνεύονταί από κατάλληλους αίσθητήρες. Αυτού του είδους τα μηχανίκά 

κύματα μπορούν να δίαδοθούν σε μεγάλες αποστάσείς μέσα στην ύλη, ενώ 

αποσβένονταί σταδίακά. 

Οί συγκεκρίμένες μέθοδοί είναί ευρέως αποδεκτές καί χρησίμοποίούνταί γία τον 

έλεγχο ποίότητας υλίκών στη βίομηχανία, στην παραγωγή ηλεκτρίκού ρεύματος, 

στη μεταλλουργία, στη βίομηχανία αεροσκαφών καί την κατασκευή πλοίων. 

3.2.2 Μετρήσείς Ultrasonic 

Σε αυτήν την παράγραφο παρουσίάζονταί τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τίς 

ανωτέρω μετρήσείς καί προσδίορίζονταί οί φθορές που καταγράφηκαν στίς 

εξατμίσείς των κρουαζίερόπλοίων. Οί φθορές αυτές οφείλονταί κατά κύρίο λόγο 

στίς οξείδώσείς που προκαλούνταί από τίς επίκαθίσείς των υποπροϊόντων 

καύσης στους σωλήνες. 

Οί μετρήσείς έγίναν γία κάθε έναν κίνητήρα, ξεκίνώντας από το κατάστρωμα Β, 

το μηχανοστάσίο, μέχρί καί το άκρο της χοάνης. Αναλυτίκότερα, γία κάθε 

κατάστρωμα επίλέχθηκε μία συγκεκρίμένη περίοχή με πρόσβαση στίς εξατμίσείς 

του πλοίου από τίς οποίες αφαίρέθηκε, περίμετρίκά των εξατμίσεων, ένα τμήμα 

του θερμομονωτίκού περίβλήματος. Χρησίμοποίήθηκαν τα σύμβολα (Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ) 

καί ούτω καθεξής, γία την αρίθμηση των αντίστοίχων περίοχών του εκάστοτε 

καταστρώματος. Οί μετρήσείς πραγματοποίήθηκαν ξεκίνώντας από το 

χαμηλότερο κατάστρωμα καί καταλήγοντας στο ψηλότερο. Σε κάθε τμήμα της 

εξάτμίσης πάρθηκαν τρείς μετρήσείς, σε όσο το δυνατό ίσαπέχοντα καί 

συμμετρίκά σημεία (Ρ1, Ρ2, Ρ3). 

Σύμφωνα με τίς προδίαγραφές του κατασκευαστή, το αρχίκό πάχος των 

εξατμίσεων ήταν 6mm. Κάθε ένα από τα σημεία μέτρησης (Ρ1, Ρ2, Ρ3) που 

φαίνονταί στίς στήλες των υπολογίστίκών φύλλων δείχνεί το μετρούμενο πάχος 

της εξάτμίσης σε mm, ενώ στίς επόμενες στήλες δίνεταί η μείωση του πάχους σε 

απόλυτο μέγεθος (σε mm) καί το ποσοστό μείωσης επί τοίς εκατό, αντίστοίχα. Με 
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κόκκίνο χρώμα επίσημαίνονταί μείώσείς μεγαλύτερες του 15% του αρχίκού 

πάχους. 

Στον Πίνακα 3.1 φαίνονταί τα αποτελέσματα των μετρήσεων Ultrasonic γία την 

εξάτμίση Νο1 του κίνητήρα ντίζελ. Παρατηρούμε ότί γία τα σημεία μέτρησης Ρ1 

εντοπίστηκαν εννέα σημεία στα οποία η μείωση του πάχους υπερβαίνεί το 15%, 

ενώ γία τα σημεία Ρ2 καί Ρ3 εντοπίστηκαν δεκαοκτώ καί δεκατέσσερα σημεία, 

αντίστοίχα. Συνολίκά στην εξάτμίση Νο1 βρέθηκαν σαράντα ένα σημεία με 

σοβαρή δίάβρωση. 



36 
 

Πίνακας 3.1: Εξάτμίση Νο1 του ντίζελοκίνητήρα 
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Αντίστοίχα, στον Πίνακα 3.2 φαίνονταί τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

Ultrasonic γία την εξάτμίση Νο2 του κίνητήρα ντίζελ. Συνολίκά στην εξάτμίση Νο2 

βρέθηκαν πενήντα πέντε σημεία με σοβαρή δίάβρωση, μεγαλύτερη του 15%. 

Πίνακας 3.2: Εξάτμίση Νο2 του ντίζελοκίνητήρα  
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Επίσης, στον Πίνακα 3.3 φαίνονταί τα αποτελέσματα των μετρήσεων Ultrasonic 

γία την εξάτμίση Νο3 του κίνητήρα ντίζελ. Συνολίκά στην εξάτμίση Νο3 βρέθηκαν 

πενήντα δύο σημεία με σοβαρή δίάβρωση, μεγαλύτερη του 15%. 
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Πίνακας 3.3: Εξάτμίση Νο3 του ντίζελοκίνητήρα 

Οί Πίνακες 3.1, 3.2 καί 3.3 αναφέρονταί σε εξατμίσείς όπου δεν υπάρχεί σύστημα 

καθαρίσμού καυσαερίων Scrubber. Αντίθετα, οί Πίνακες 3.4, 3.5 καί 3.6, που 

παρατίθενταί στη συνέχεία, αφορούν σε εξατμίσείς που δίαθέτουν συστήματα 

καθαρίσμού Scrubber. 

Εκτός από τους πίνακες, παρουσίάζονταί καί τα σχήματα που δείχνουν τα ακρίβή 

σημεία μετρήσεων των εξατμίσεων Νο4, Νο5 καί Νο6. Στα σχήματα φαίνεταί η 

θέση του Scrubber, που συνδέεταί με την αντίστοίχη εξάτμίση. 

Στον Πίνακα 3.4 φαίνονταί τα αποτελέσματα των μετρήσεων Ultrasonic γία την 

εξάτμίση Νο4 του κίνητήρα ντίζελ. Παρατηρούμε ότί γία τα σημεία μέτρησης Ρ1 

εντοπίστηκαν δεκαεφτά σημεία στα οποία η μείωση του πάχους υπερβαίνεί το 

15%, ενώ γία τα σημεία Ρ2 καί Ρ3 εντοπίστηκαν είκοσί καί είκοσί οκτώ σημεία, 

αντίστοίχα. Συνολίκά στην εξάτμίση Νο4 βρέθηκαν εξήντα πέντε δύο σημεία με 

σοβαρή δίάβρωση, μεγαλύτερη του 15%. 

Στο Σχήμα 3.1 δίακρίνονταί οί μετρήσείς που πάρθηκαν στην εξάτμίση Νο4 στην 

περίοχή που βρίσκεταί το Scrubber. Τα σύμβολα καί παρίστάνουν 

εμπρόσθία καί πλευρίκή μέτρηση του πάχους, αντίστοίχα, ενώ το σύμβολο 

περίγράφεί την ύπαρξη οπής στην εξάτμίση. Παρατηρούμε, σε συνδυασμό με τον 

Πίνακα 3.4, ότί η δίάβρωση της εξάτμίσης Νο4 πρίν το Scrubber είναί σημαντίκά 

μεγαλύτερη σε σχέση με τη δίάβρωση μετά το Scrubber. Αυτό φανερώνεί το 

γεγονός ότί ο καθαρίσμός των καυσαερίων συντελεί στη χαμηλότερη δίάβρωση 

της εξάτμίσης. 
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Πίνακας 3.4: Εξάτμίση Νο4 του ντίζελοκίνητήρα 
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Σχήμα 3.1: Τα σημεία μέτρησης του πάχους των τμημάτων της εξάτμίσης Νο4 

πρίν καί μετά το Scrubber 

Στον Πίνακα 3.5 φαίνονταί τα αποτελέσματα των μετρήσεων Ultrasonic γία την 

εξάτμίση Νο5 του κίνητήρα ντίζελ. Παρατηρούμε ότί γία τα σημεία μέτρησης Ρ1 

εντοπίστηκαν είκοσί τρία σημεία στα οποία η μείωση του πάχους υπερβαίνεί το 

15%, ενώ γία τα σημεία Ρ2 καί Ρ3 εντοπίστηκαν είκοσί τρία καί τρίάντα οκτώ 

σημεία, αντίστοίχα. Συνολίκά στην εξάτμίση Νο5 βρέθηκαν ογδόντα τέσσερα 

σημεία με σοβαρή δίάβρωση, μεγαλύτερη του 15%. 
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Πίνακας 3.5: Εξάτμίση Νο5 του ντίζελοκίνητήρα 
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Στο Σχήμα 3.2 δίακρίνονταί οί μετρήσείς που πάρθηκαν στην εξάτμίση Νο5 στην 

περίοχή που βρίσκεταί το Scrubber. Παρατηρούμε ότί πρίν καί μετά το σύστημα 

καθαρίσμού Scrubber υπάρχεί αξίοσημείωτη δίαφορά στίς μετρήσείς του πάχους. 

 

 

Σχήμα 3.2: Τα σημεία μέτρησης του πάχους των τμημάτων της εξάτμίσης Νο5 

πρίν καί μετά το Scrubber 
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Αντίστοίχα, οί μετρήσείς που πάρθηκαν στην εξάτμίση Νο6 φαίνονταί στον 

Πίνακα 3.6. 

 

 

 



45 
 

 

Πίνακας 3.6: Εξάτμίση Νο6 του ντίζελοκίνητήρα 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.3: Τα σημεία μέτρησης του πάχους των τμημάτων της εξάτμίσης Νο6 

πρίν καί μετά το Scrubber 
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Στο Σχήμα 3.3 δίακρίνονταί οί μετρήσείς που πάρθηκαν στην εξάτμίση Νο6 στην 

περίοχή που βρίσκεταί το Scrubber. 

3.2.3 Συμπεράσματα αποτελεσμάτων των μετρήσεων Ultrasonic 

Οί περίσσότερες μετρήσείς πάρθηκαν στο τμήμα των καμίνάδων που βρίσκεταί 

πάνω από τον κίνητήρα καί πρίν αρχίσουν τα μπαλκόνία του πλοίου, ενώ υπάρχεί 

περίορίσμένος αρίθμός μετρήσεων στίς περίοχές flat επείδή αυτές οί περίοχές 

βρίσκονταί μέσα στον κίνητήρα που καθίστά δύσκολη την πρόσβαση. Τέλος, 

πάρθηκαν μετρήσείς στα φτερά καί στίς τσίμίνίέρες. 

Όπως επίσημάνθηκε στίς προηγούμενες παραγράφους, είναί εμφανής η μείωση 

της δίάβρωσης των περίοχών των εξατμίσεων που βρίσκονταί μετά τα 

συστήματα καθαρίσμού Scrubber, συγκρίτίκά με τίς περίοχές των εξατμίσεων 

πρίν τα συστήματα Scrubber. 

Από τους πίνακες, επίσης, συμπεραίνεταί ότί οί περίοχές των  εξατμίσεων στα 

φτερά (wings) παρουσίάζουν τη μεγαλύτερη δίάβρωση εξαίτίας της μεγάλης 

έκθεσής τους στα καυσαέρία. 

Ενδείκτίκά, παρατίθενταί καί κάποίες φωτογραφίες που πάρθηκαν κατά τη 

δίαδίκασία των μετρήσεων. 

 

Είκόνα 3.1: Αφαίρεση θερμομονωτίκού περίβλήματος καμίνάδας 
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Είκόνα 3.2: Μετά τον καθαρίσμό της περίοχής με τον αποξεστήρα εφαρμόστηκε 

γέλη σύζευξης ώστε να καταστεί δυνατή η Ultrasonic μέτρηση 

 

 

Είκόνα 3.3: Μέτρηση 
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Είκόνα 3.4: Αποκατάσταση του ανοίγματος μετά τη μέτρηση με νέο 

θερμομονωτίκό κάλυμμα χρησίμοποίώντας κόλλα foster 30-36 

3.3 Βελτίώσείς, αναβαθμίσείς καί βελτίστοποίήσείς 

συστημάτων Scrubber 

Από τίς προηγούμενες παραγράφους, έγίνε  ξεκάθαρο ότί υπάρχουν εμφανείς 

λόγοί εγκατάστασης καί χρήσης συστημάτων Scrubber στα πλοία γία την 

απομάκρυνση σωματίδίων ή καί αέρίων ρύπων από τα καυσαέρία των 

κίνητήρων. 

Ωστόσο, η ίκανοποίητίκή λείτουργία καί ο βαθμός στον οποίο θα επίτευχθεί ο 

καθαρίσμός εξαρτάταί από πολλούς παράγοντες. Πρίν από κάθε εγκατάσταση 

τέτοίων συστημάτων απαίτείταί προσεκτίκός έλεγχος ώστε να υπάρξεί 

ίκανοποίητίκή απόδοση με το λίγότερο δυνατό κόστος, χωρίς αρνητίκές 

επίπτώσείς στο περίβάλλον, την υγεία των εργαζομένων, καί την 

αποτελεσματίκότητα του συστήματος. 

Η σημαντίκότερη οίκονομίκή επίπτωση συνήθως προέρχεταί από το σύστημα της 

δίάταξης που αφορά στην άντληση των αερίων καί την επίδραση που έχουν στην 

μείωση της πίεσης (κατά την αέρία φάση). Ως εκ τούτου, αυτό περίλαμβάνεί τον 
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τύπο του Scrubber, τίς συνθήκες λείτουργίας, την απόδοση, την ποσότητα καί το 

ρυθμό ροής του υγρού. Κατά το στάδίο της μελέτης καί της προετοίμασίας 

εγκατάστασης συστημάτων Scrubber μερίκοί από τους σημαντίκότερους 

παράγοντες που πρέπεί να ληφθούν υπόψη ώστε να επίτευχθεί η βελτίστοποίηση  

του συστήματος παρατίθενταί στην παράγραφο που ακολουθεί. 

3.3.1 Βελτίώσείς στα υπάρχοντα συστήματα καθαρίσμού Scrubber 

Οί παράμετροί που χρείάζεταί να ληφθούν υπόψη γία την καλή λείτουργία ενός 

συστήματος Scrubber καί την βέλτίστη απόδοσή του με το χαμηλότερο δυνατό 

κόστος είναί οί εξής: 

1) Προσδίορίσμός/Χαρακτηρίσμός της ροής είσόδου απαερίων αναφορίκά με: 

 το μέγεθος των σωματίδίων 

 την κατανομή των σωματίδίων 

 το πλήθος των σωματίδίων 

 τη θερμοκρασία του αερίου 

 την ποσότητα του αερίου 

 την σύσταση του αερίου (είδίκά των χλωρίούχων) 

 το σημείο υγροποίησης(νερού, οξέος ή οποίουδήποτε άλλου υγρού) 

2) Αξίολόγηση/Αποτίμηση του δίαχωρίστή σταγονίδίων: 

 Οί συσκευές ορίζόντίας ροής αερίων έχουν μεγαλύτερη χωρητίκότητα 

αλλά απαίτούν περίσσότερο χώρο 

 Οί συσκευές κατακόρυφης ροής απαίτούν αίχμηρές γωνίες ώστε να 

δίευκολύνεταί η δίαδίκασία της αποστράγγίσης καί δεν είναί τόσο 

αποτελεσματίκές όσο οί αντίστοίχες ορίζόντίου τύπου. 

3) Υλίκά κατασκευής: 

 316L (ανοξείδωτος χάλυβας) ή 904L(σούπερ ανοξείδωτος χάλυβας ή 

παρόμοίου τύπου υλίκά) απαίτούνταί στην περίπτωση παρουσίας 

χλωρίούχων ενώσεων. Πλαστίκά καί επενδύσείς από FRP (πλαστικό 

ενισχυμένο με ίνες γυαλιού) ενδέχεταί να έχουν χαμηλότερο συντελεστή 

τρίβής καί να είναί ελαφρύτερα. 
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4) Αγωγοί αερίων: 

 Ταχύτητα αερίου επαρκής ώστε να αποτρέπεταί η επίκάθίση σωματίδίων 

αλλά καί να αποφεύγονταί οί φθορές λόγω τρίβών (ενδείκτίκή τίμή: 

50ft/sec) 

 Χρήση εύκαμπτων αρμών δίαστολής 

 Ύπαρξη σίφωνίού σε όλες τίς γραμμές 

 Αγωγοί γία τα κατάλοίπα στα σίφώνία 

 Καθαρίσμός των σημείων είσόδου 

5) Ανεμίστήρες: 

 Αντίκαταστάσίμες λεπίδες 

 Εφοδίασμός κατάλληλου υλίκού γία τον καθαρίσμό των άκρων των 

λεπίδων 

 Εξασφάλίση παροχής σίφωνίών καί λείτουργίκότητάς τους 

 

Υγρό κύκλωμα (βλ. Σχήματα 3.4 καί 3.5) 

1) Η τροφοδοσία καί η εκκένωση των κεφαλίδων (που φέρουν στερεά 

σωματίδία) πρέπεί να γίνεταί από τη βάση. Γία βέλτίστο αποτέλεσμα ίδανίκή 

θέση γία τίς κεφαλίδες είναί επάνω από την περίοχή των συστημάτων 

λείτουργίας του Scrubber (Venturi, ακροφύσία),επίτρέποντας έτσί  την 

αποστράγγίσή τους πρίν τη δίακοπή λείτουργίας τους. 

2) Ο εφοδίασμός με ξεχωρίστές βαλβίδες δίακοπής λείτουργίας σε κάθε 

ακροφύσίο οί οποίες φέρουν μανόμετρο ή ένδείξη ροής, απλοποίεί τη δίαδίκασία 

συντήρησης καί τον εντοπίσμό προβλημάτων στα ακροφύσία. 

3) Αποφυγή κατά το μέγίστο δυνατόν εσωτερίκών δεξαμενών ίλύος, 

υδατοφραγμάτων, εσοχών ή ανακλαστήρων (τμήματα εναλλακτών θερμότητας). 

Αυτού του τύπου οί συσκευές υπόκείνταί εύκολα σε δίαβρώσείς δίπλών όψεων, 

φθορές καί ελαττώματα που δεν είναί εύκολο να εντοπίστούν. 

4) Επαρκής παροχή σίφωνίών. Σε περίπτωση παρουσίας στερεών σωματίδίων 

συνίστάταί εξωτερίκή σύνδεση με τον αποστραγγίστή καθαρίσμού του Scrubber 
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ενώ παράλληλα ίδανίκό είναί να αποφεύγονταί οί ορθές γωνίες στίς συνδέσείς. Η 

Ιδανίκή γωνία γία τέτοίου είδους συνδέσείς είναί 45°. 

Η αποστράγγίση των Scrubbers είναί αναγκαία στην περίπτωση παρατεταμένης 

δίακοπής λείτουργίας τους. 

5) Εάν τα ακροφύσία ψεκασμού δεν είναί απαραίτητα γία τη λείτουργία του 

συστήματος καλό θα είναί να αποφεύγεταί η χρήση τους καθώς η έμφραξη τους 

καί  οί φθορές είναί συχνό φαίνόμενο. Εάν δε είναί απαραίτητα προτείνεταί η 

χρήση τύπων ανθεκτίκών στην έμφραξη. (Ενδείκτίκά αναφέρονταί τα  Bete Fog 

ακροφύσία). 

6)  Αντενδείκνυταί η τοποθέτηση των υγρών καί των οργάνων λείτουργίας κοντά 

σε σημεία που δημίουργούνταί αναταράξείς. Συνίστάταί η προφύλαξη τους με τη 

χρήση ανακλαστήρων  ή  αερίζόμενου  κεκαμμένου σωλήνα. 

7) Εξονυχίστίκός έλεγχος του  συστήματος αποστράγγίσης. Αν είναί εφίκτό 

πρέπεί να αποφεύγεταί η τοποθέτηση του συστήματος απέκκρίσης του  Scrubber 

στα σίφώνία λόγω του ότί μπορεί να προκληθούν χημίκές αντίδράσείς καί/ή να 

δημίουργηθούν προβλήματα ρύπανσης.  Ορίσμένες φορές, είναί αρκετά χρήσίμη 

έως καί απαραίτητα η παρουσία ενός σίφωνίού το οποίο προορίζεταί 

αποκλείστίκά καί μόνο  γία να κατευθύνεί τη ροή σε κατάλληλο χώρο 

επεξεργασίας του υγρού (δεξαμενή εξουδετέρωσης, φίλτρα καθαρίσμού). 

8) Επίτρέψτε την γρήγορη απελευθέρωση του υγρού που δεσμεύεταί από το 

Scrubber.  Τα συστήματα Scrubber υψηλής αναρρόφησης ορίσμένες φορές 

ανυψώνουν τη στάθμη του νερού  στη δεξαμενή του συστήματος, προκαλώντας 

έτσί πλεονάζοντα όγκο υγρού κατά την δίακοπή λείτουργίας. Αυτό το πρόβλημα 

γίνεταί εντονότερο όταν ένας ανοίχτός αγωγός αποστράγγίσης καταλήγεί σε 

δεξαμενή καθίζησης υγρών/στερεών. Θα πρέπεί να υπάρχεί επαρκές ύψος 

εξάλων (τα ορατά μέρη του πλοίου από την ίσαλο καί πάνω) ώστε να είναί 

δίαχείρίσίμη μία ξαφνίκή απόρρίψη/απομάκρυνση  του υγρού. 

9) Εξοπλίσμός των πλαστίκών ακροφυσίων καί των γραμμών περίοδίκής 

λείτουργίας (ανεμίστήρες ψεκασμού), με μηχανίσμούς ασφαλείας, οί οποίοί  

προστατεύουν από υδραυλίκά πλήγματα (υποπίέσείς καί υπερπίέσείς που 

δημίουργούνταί στα υδραυλίκά δίκτυα, σε τυχόν μεταβολές της παροχής τους). 
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Με την πάροδο του χρόνου πολλές μονάδες ακροφυσίων καί κεφαλίδες έχουν 

καταστραφεί λόγω υδραυλίκών πληγμάτων. 

10) Με τη χρήση ανασυρόμενων μονάδων ακροφυσίων(εξαρτήματα τύπου 

μπαγίονέτ) καθίσταταί ευκολότερη η συντήρηση. 

11) Χρήσίμη είναί επίσης η τοποθέτηση μετρητών (γία προστασία) ή 

αποσβεστήρων σε όλες τίς συνδέσείς μανομέτρων, είδίκά όταν αφορούν σε 

γραμμές κυκλοφορίας (καί) στερεών σωματίδίων.  Η δίαφυγή αερίων προς τα 

πίσω μπορεί να καταστεί δυνατή με την τοποθέτηση υποστηρίγματος κάτω από 

τον αποσβεστήρα με μία βαλβίδα η οποία συνδέεταί με πηγή γλυκού νερού 

υψηλότερης πίεσης από αυτή της κεφαλίδας. 

12) Συνίστάταί η χρήση αξίόπίστων βαλβίδων ελέγχου στίς γραμμές 

τροφοδοσίας χημίκών ουσίών όπου υπάρχουν δίακλαδώσείς καθώς καί 

βαλβίδων δίακοπής σε σημεία παροχής. Οί συνδέσείς με τίς αντλίες πρέπεί να 

γίνονταί στο ίδίο σύστημα βραχίονα που υποστηρίζεί τους σωλήνες καί όχί τίς 

αντλίες.  Μίκρότερες γραμμές χημίκής τροφοδοσίας τείνουν να δονούνταί  στίς 

ταχύτητες λείτουργίας της αντλίας.  Η πρόσθετη μάζα του χάλυβα που 

χρησίμοποίείταί γία την υποστήρίξη των  σωληνώσεων συνήθως επαρκεί γία τίς 

συγκρατεί στη θέση τους . 

13) Χρήση αρμών δίαστολής σε όλες τίς είσόδους των αντλίών καί των σημείων 

απόρρίψης των απαερίων, εάν είναί εφίκτό 

14) Εφοδίασμός του συστήματος Scrubber με μεγάλη γραμμή  πλήρωσης.  

15) Δίάθεση δείγμάτων προϊόντων αποστράγγίσης όπου απαίτείταί. 

16) Η αναχείλωση των τμημάτων των σωλήνων αποτρέπεί βλάβες που μπορεί να 

προκληθούν από σωματίδία ή λόγω της επίρρέπείας τους σε δίαβρώσείς ή/καί 

φθορές (αφού δίαευκολύνεί την αφαίρεσή τους). Σε ορίσμένα συστήματα 

Scrubbers χρησίμοποίούνταί Victaulic τύπου σύνδεσμοί.  

17) Ύπαρξη ενδείξεων γία καυστίκές ουσίες, οξέα ή γία αγωγούς κυκλοφορίας 

καυτού νερού γία την προστασία του ‘προσωπίκού. 
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18) Σημαντίκό είναί να αποφεύγεταί η τοποθέτηση  τμημάτων σωληνώσεων σε 

δυσπρόσίτες περίοχές. Η χρήση ενώσεων καί συζεύξεων δίευκολύνεί την 

αποσυναρμολόγηση σε περίπτωση ανάγκης/βλάβης καί την σωστή επίθεώρηση.  

19) Εξασφάλίση ίκανοποίητίκών ταχυτήτων στους σωλήνες ώστε να 

αποφεύγεταί η καθίζηση των σωματίδίων αλλά καί επαρκώς χαμηλών 

(ταχυτήτων) γία αποτροπή καί προστασία λόγω φθορών (περίπου. 1 ~ 2 m/sec). 

20) Έλεγχος των σωλήνων που φέρουν επένδυση από καουτσούκ ή πλαστίκό γία 

αποφυγή  φθορών καί απωλείών λόγω τρίβής. 

21) Κλίση στίς γραμμές μεταφοράς υγρών προς τα σημεία αποχέτευσης.  

Στα Σχήματα 3.4 καί 3.5 φαίνεταί ένα σύστημα Scrubber υγρού κυκλώματος, η 

βασίκή του δίάταξη καί οί τροποποίήσείς που μπορούν να γίνουν γία την 

βελτίστοποίηση του συστήματος.  

 

Σχήμα 3.4: Scrubber υγρού κυκλώματος – Η βασίκή δίάταξη (Kenneth and 

Howard, 1996) 
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Σχήμα 3.5: Scrubber υγρού κυκλώματος – Τροποποίημένο (Kenneth and 

Howard, 1996) 

3.3.2 Προτάσείς καί σχέδία βελτίστοποίησης – Οί επόμενες γενίές 

συστημάτων Scrubber 

Οί εταίρείες που δραστηρίοποίούνταί στο χώρο παραγωγής συστημάτων 

Scrubber έχουν να επίδείξουν καίνούργία αναβαθμίσμένα μοντέλα με βελτίώσείς 

που αποσκοπούν στην ευκολότερη τοποθέτηση, σε μείωση του κόστους 

κατασκευής αλλά κυρίως λείτουργίας καί σε συστήματα Scrubber φίλίκότερα 

προς το περίβάλλον.  
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Στίς παραγράφους που ακολουθούν αναφέρονταί κάποίες από αυτές τίς 

τροποποίήσείς που βελτίστοποίησαν τα ήδη υπάρχοντα συστήματα. 

Το νέα γενίάς Scrubber PureSOx 2.0 το οποίο έχεί βγεί στην παραγωγή από το 

2014  μεταξύ άλλων έχεί τα εξής χαρακτηρίστίκά. 

 Το μέγεθος του κυρίως σώματος του συστήματος είναί έως καί 15% 

μίκρότερο από τα συστήματα που δίατίθονταν μέχρί εκείνη τη στίγμή. 

Αυτό το χαρακτηρίστίκό είναί ευνόητο ότί αφενός δίευκολύνεί την 

τοποθέτησή του στο σκάφος καί αφετέρου αφήνεί περίσσότερο ελεύθερο 

χώρο δίαθέσίμο γία επίβάτες ή φορτία.  

 Σημαντίκή μείωση του επίπέδου θορύβου κατά τη λείτουργία του. 

 Σημαντίκή μείωση των επίπτώσεων  στην ευστάθεία του πλοίου. 

 Εν δυνάμεί λίγότερη κατανάλωση καυσίμων. 

 Η χρήση πρόσθετης ουσίας στον κύκλο νερού, όπως το δίττανθρακίκό 

νάτρίο (NaHCO3) σε μορφή σκόνης, ως αλκαλίκό πρόσθετο σε σχέση με το 

υγρό καυστίκό νάτρίο (NaOH) που χρησίμοποίείταί ευρέως από 

συστήματα Scrubbers μέχρί σήμερα. Επίπλέον μακροπρόθεσμα η χρήση 

του δίττανθρακίκού νατρίου αποδείκνύεταί πίο οίκονομίκή καθώς 

υπάρχεί μείωση του κόστους λείτουργίκών δαπανών που αντίσταθμίζεί το 

κόστος των επενδύσεων εξοπλίσμού. 

Στο Σχήμα 3.6 φαίνεταί ένα σύστημα Scrubber τύπου PureSOx 2.0, υβρίδίκό, 

ανοίχτού καί κλείστού κύκλου. 

Μία καίνούργία πατενταρίσμένη τεχνολογία στα συστήματα Scrubber 

περίλαμβάνεί το σύστημα αφρίσμού TurboHead καί έχεί τα εξής χαρακτηρίστίκά: 

 Απλούστερο σχεδίασμό χωρίς  πολλά κίνούμενα μέρη, ευέλίκτη δίάταξη, 

στην οποία καθορίστίκός παράγοντας είναί η ορίζόντία κεφαλή, καί 

άρίστη αποδοτίκότητα.  Επίσης υπάρχεί δυνατότητα δίαχωρίσμού των 

τμημάτων της δίάταξης. 

 Τεχνολογία TurboHead η οποία  αποσκοπεί σε μία συσκευή η οποία θα 

παρέχεί τη μέγίστη δυνατή (μορίακή) επαφή-σύνδεση μεταξύ των  

επίβλαβών καυσαερίων καί του αντίδραστηρίου (ουσία ή ένωση που 

συμμετέχεί σε χημίκή αντίδραση) εξουδετέρωσης. Ως εκ τούτου το 

https://el.wikipedia.org/wiki/Χημική_ουσία
https://el.wikipedia.org/wiki/Χημική_ένωση
https://el.wikipedia.org/wiki/Χημική_αντίδραση
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σύστημα δύναταί να είναί μίκρότερου μεγέθους, πίο αποδοτίκό καί 

οίκονομίκό σε ότί αφορά το κόστος κεφαλαίου αλλά καί λείτουργίας γία  

δοσμένη ίσχύ. Η τεχνολογία TurboHead χρησίμοποίείταί γία τη 

δημίουργώντας φαίνόμενα  μεταγωγής (μεταφορά θερμότητας με την 

κίνηση αερίου ή υγρού πάνω από την θερμαίνόμενη επίφάνεία) ενώ 

αναπτύσσεταί τυρβώδης ροή. 

 

Σχήμα 3.6: Scrubber τύπου “PureSOx 2.0” (Alfa Laval PureSOx, 2014) 

Στίς πατενταρίσμένης τεχνολογίας κεφαλές των συγκεκρίμένων Scrubbers 

(TurboHead)  λαβαίνεί  χώρα αυτή  η χαρακτηρίστίκή δίαδίκασία αντίδρασης η 

οποία συνδυάζεί την τυρβώδη ροή με τον κύκλο των καυσαερίων 

εκμεταλλευόμενη στο έπακρο την επαφή με το δίάλυμα αντίδραστηρίου (στη 

συγκεκρίμένη περίπτωση το θαλασσίνό νερό ή το δίάλυμα καυστίκού νατρίου). 

Στίς προηγούμενες παραγράφους αναφέρθηκαν ενδείκτίκά κάποίες από τίς 

βασίκότερες αλλαγές που έχουν γίνεί τα τελευταία χρόνία στα συστήματα 

καθαρίσμού Scrubber. Οί περίσσότερες εταίρείες αποβλέπουν σε γενίκές γραμμές 

στη μείωση του μεγέθους των συστημάτων καί στην ευελίξία τους ώστε να 

γίνεταί ευκολότερη η τοποθέτηση τους, μείώνοντας τίς απαίτήσείς του χώρου 

εγκατάστασης. Επίσης βαρύτητα δίνεταί καί στον παράγοντα περίβάλλον με την 
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παραγωγή φίλίκότερων προς αυτό συστημάτων σε συνδυασμό με όσο το 

δυνατόν χαμηλότερο κόστος παραγωγής καί λείτουργίας.  

Στο Σχήμα 3.7 παρουσίάζεταί το σύστημα καθαρίσμού Scrubber τεχνολογίας 

TurboHead εξωτερίκά, όσο καί τα επίμέρους τμήματα από τα οποία αποτελείταί. 

 

Σχήμα 3.7: Scrubber τεχνολογίας TurboHead (ENVI – Marine) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Συμπερα σματα 

4.1 Απολογίσμός της χρήσης καί λείτουργίας των 

Scrubbers – Πλεονεκτήματα καί μείονεκτήματα 

Τίς τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποίηθεί προσπάθείες σε παγκόσμίο 

επίπεδο προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων εξαίτίας 

των ναυτίλίακών δραστηρίοτήτων. Η χρήση στη ναυτίλία τεχνολογίών μείωσης 

της ρύπανσης καί συγκεκρίμένα των συστημάτων καθαρίσμού καυσαερίων 

Scrubber έχεί οδηγήσεί στον περίορίσμό των εκπεμπόμενων ρύπων στην 

ατμόσφαίρα καί έχεί συμβάλλεί στην προστασία του περίβάλλοντος. 

Τα Scrubbers είναί αποτελεσματίκά στον περίορίσμό των ρυπαντών καί επίπλέον 

έχουν χαμηλό κόστος κτήσης καί συντήρησης. Χρησίμοποίούν θαλασσίνό ή γλυκό 

νερό ως μέσο καθαρίσμού των ρύπων καί προοδευτίκά χρησίμοποίούνταί από 

όλο καί περίσσότερες ναυτίλίακές εταίρίες οί οποίες καλούνταί να 

συμμορφωθούν με τους κανονίσμούς περί εκπομπών ρύπων. 

Η τεχνολογία καθαρίσμού των Scrubbers αφαίρεί τα οξείδία του θείου με μεγάλη 

αποτελεσματίκότητα καί η συμβολή της στην προστασία του περίβάλλοντος 

είναί αδίαμφίσβήτητη. Επίπλέον, η χρήση των Scrubbers οδηγεί καί στη μείωση 

των οξείδίων του αζώτου στην ατμόσφαίρα καί κατ’ επέκταση στον περίορίσμό 

του φαίνομένου του ευτροφίσμού οδηγώντας στη δίατήρηση της βίολογίκής 

ίσορροπίας στο οίκοσύστημα. 

Ανεξάρτητες μελέτες καταδείκνύουν επίσης πως τα Scrubbers είναί ίκανά να 

απομακρύνουν ένα μεγάλο ποσοστό των αίωρούμενων σωματίδίων (PM), 

συμπερίλαμβανομένων καί των πολύ μίκρών σωματίδίων (της τάξης των 10 

μίκρόμετρων). Η έκθεση του ανθρώπου σε σωματίδία (PM) οδηγεί σε ένα πλήθος 

επίπτώσεων στην υγεία, συμπερίλαμβανομένου του άσθματος καί των 

καρδίακών παθήσεων. 
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Η αποτελεσματίκότητα των Scrubbers στον καθαρίσμό των καυσαερίων μπορεί 

να αποδείχτεί με μέτρηση του πάχους των καμίνάδων των πλοίων με χρήση 

τεχνίκών Ultrasonic. Οί καμίνάδες δίαβρώνονταί εξαίτίας των επίκαθίσεων από 

τα υποπροοϊόντα της καύσης. Οί μετρήσείς Ultrasonic καταδείκνύουν πως η 

δίάβρωση στίς καμίνάδες είναί σημαντίκά μίκρότερη μετά την τοποθέτηση 

συστημάτων Scrubber, αφού τα συστήματα αυτά κατακρατούν ένα μεγάλο μέρος 

των χημίκών ενώσεων που είναί υπεύθυνες γία τη δίάβρωση. 

Ωστόσο, παρά τα περίβαλλοντίκά οφέλη από τη χρήση των Scrubbers στη 

ναυτίλία υπάρχουν καί αρνητίκές επίπτώσείς από την απόρρίψη στη θάλασσα 

του νερού έκπλυσης των Scrubbers. Οί επίπτώσείς αυτές ενδέχεταί να 

επηρεάζουν τη θαλάσσία χημεία, τη βίοποίκίλότητα, καθώς καί βίογεωχημίκές 

δίεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο οίκοσύστημα. 

Η αυξανόμενη χρήση των Scrubbers στη ναυτίλία ενδέχεταί να οδηγήσεί στην 

αύξηση της θνησίμότητας του θαλάσσίου ζωοπλαγκτού, με αποτέλεσμα τη 

δίαταραχή της θαλάσσίας τροφίκής αλυσίδας. Επίπλέον, τα βαρέα μέταλλα που 

περίέχονταί στο νερό έκπλυσης των Scrubbers, εάν αυτό απορρίπτεταί στη 

θάλασσα, επηρεάζουν τη θαλάσσία ζωή (αυξάνεταί η συγκέντρωση βαρέων 

μετάλλων στα ψάρία) καί ενδέχεταί να επηρεάσουν καί την υγεία του ανθρώπου 

μέσω της κατανάλωσης θαλασσίνών. 

Γία τη δίασφάλίση της ελαχίστοποίησης των κίνδύνων που απορρέουν από τη 

χρήση των Scrubbers στη ναυτίλία είναί απαραίτητη η συνεχής δείγματοληψία 

καί ανάλυση του νερού έκπλυσης των Scrubbers προκείμένου να δίασφαλίζεταί 

η μη υπέρβαση των ορίων στίς συγκεντρώσείς βαρέων μετάλλων καί η 

συμμόρφωση με τους κανονίσμούς λείτουργίας που θέτουν οί δίεθνείς 

οργανίσμοί. Είναί απαραίτητο, επίσης, να δίασφαλίστεί ότί οί δίεθνείς κανονίσμοί 

εφαρμόζονταί απόλυτα καί καθολίκά καί ότί οί ναυτίλίακές εταίρείες 

συμμορφώνονταί αυστηρά με αυτούς. Επίπλέον, βελτίωμένα πρωτόκολλα 

ελέγχου αλλά καί περαίτέρω τεχνίκές βελτίώσείς των Scrubbers είναί 

απαραίτητο να πραγματοποίηθούν στο μέλλον. 

 

  



60 
 

Βίβλίογραφί α 
 

Aalborg, 2010, EGCS SMM Workshop 2010 presentation 

ABS, 2018, Advisory on exhaust gas scrubber systems, Shutterstock 

Alfa Laval PureSOx, 2014, Exhaust gas cleaning for competitive Sox compliance 

Blano, 2012, Anfangsbewertung der deutschen Ostsee/Nordsee, Richtline 

2008/56/EG: Umsetzung der Meeresstrategie – Rahmenrichtlinie zur Schaffung 

eines Ordnungsrahmens fur Masnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 

Meeresumwelt 

Bonnet S., Guieu C., Chiaverini J., Ras J. and Stock A., 2005, Effect of atmospheric 

nutrients on the autotrophic communities in a low nutrient, low chlorophyll 

system. Limnol. Oceanogr. 50, 1810–1819 

Cooper D. and Gustafsson T., 2004, Methodology for Calculating Emissions from 

Ships: 1. Update of Emission Factors, Report series for SMED and SMED&SLU, 

Norrköping 

Corbett J. J., Winebrake J. J., Green E. H., Kasibhatla P., Eyring V. and Lauer A., 2007, 

Mortality from ship emissions: a global assessment, Environ. Sci. Technol. 41, 

8512–8518 

Couple Systems, 2010, Dry EGCS Process Dry Exhaust Gas Cleaning System 

DNV, 2009, Exhaust Gas Cleaning System (EGCS) 

DNV-GL, 2018, Installation of exhaust gas cleaning systems (𝑆𝑂𝑥 𝑆𝑐𝑟𝑢𝑏𝑏𝑒𝑟𝑠) some 

practical recommendations 

Eelco den Boer and Maarten ‘t Hoen, 2015, Scrubbers – An economic and 

ecological assessment 

Eyring V., Köhler H. W., van Aardenne J. and Lauer A., 2005, Emissions from 

international shipping: 1. The last 50 years. J. Geophys. Res. 110:D17305 

EGCSA, 2010, Exhaust Gas Cleaning Systems Association web site 



61 
 

Entec, 2005, European Commission Directorate General Environment, Service 

Contract on Ship Emissions: Assignment, Abatement and Market-based 

Instruments, Task 2c – SO2 Abatement Final Report, August 2005, Entec UK 

Limited 

ENVI – Marine, Pacific Green Technologies Group 

Filancia A., 2009, Reducing Emissions from Shipping, Wärtsilä’s Solutions, 

Presented at Sustainable Shipping Conference 2009, San Francisco, California 

GDCh, 1996, Chemie und Biologie der Altlasten. Hrsg. Von der Fachgruppe 

Wasserchemie in der Gesellschaft Deutscher Chemiker, Weinheim 

Galloway J. N., Norton S. A., and Church, M. R., 1983, Freshwater acidification from 

atmospheric deposition of sulfuric acid: a conceptual model, Environ. Sci. Technol 

17, 541A−545A 

Hassellöv, I.M. and D. Turner, 2007, Seawater scrubbing - reduction of SOx 

emissions from ship exhausts, The Alliance For Global Sustainability, Gothenburg  

Hatley, J.F. 2010, SOx Regulations and Principles/Economics of Scrubbers, 

Presented at the 74th Annual International Joint Conference of the Canadian 

Shipowners Association and the Lake Carriers’ Association, Niagara on the Lake, 

Ontario, June 20-21, 2010 

Heywood J.B., 1988, Internal Combustion Engine Fundamentals, N. York: McGraw 

– Hill, 930 

Joseph G. T., Beachler D. S., Peterson M. M., 1998, Scrubber Systems Operation 

Review, Self-Instructional Manual APTI Course, SI:412C, Second Edition, North 

Carolina State University 

Kammann U., Haarich M., 2009, PAK – Metaboliten in Fischen aus der Nordsee 

1999 – 2006, Meeresumwelt aktuell, No. 2009/3, 1-8 

Kehoe J., Nikopoulou. Z. and M. Liddane, 2010, Impact Study of the Future 

Requirements of Annex VI of the MARPOL Convention on Short Sea Shipping, 

SKEMA consortium, a project supported by the European Commission 

Directorate-General for Energy and Transport 



62 
 

Kenneth C. S., Howard E. H., 1996, Wet Scrubbers, Second Edition, CRC Press – 

Taylor & Francis Group 

Lack D.A., Thuesen. J., Elliot R., Stuer-Lauridsen F., Overgaard S., 2012, 

Investigation of appropriate control measures (abatement technologies) to 

reduce Black Carbon emissions from international shipping 

Lange B., Till M., Lutz P.H., 2015, Impacts of scrubbers on the environmental 

situation in ports and coastal waters, Umwelt Bundesamt 

Man B. and Diesel W., 2004, Emission Control – Two Stroke Diesel Engines, 

Copenhagen 

Mayer M. and Piepenburg D., 1996, Epibenthic distribution patterns on the 

continental slope off East Greenland at 75ο N. Marine Ecology Progress Series, vol. 

143, p. 151-164 

MARPOL, 2017, MARPOL Consolidated Edition 2017, London 

Marpol VI, 1973, Prevention of air pollution from ships 

MEPC, 2008, 58/23 Annex 16, Report of the Marine Environment Protection 

Committee on its fifty-eighth session, International Maritime Organization, 2008 

Motorship Newsletter, 2010, Breakthrough order for Krystallon scrubbers, June 

11, 2010 

Pettersson V. and Thune E., 2011, Failure Modes and Effects Associated with 

Installing and Operating Abatement Technologies for the Reduction of NOx and 

SOx Emissions on Board Ships, Department of Shipping and Marine Technology 

Division of Sustainable Propulsion, CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

USEPA, 2009a, Regulatory Impact Analysis: Control of Emissions of Air Pollution 

from Category 3 Marine Diesel Engines, Assessment and Standards Division, Office 

of Transportation and Air Quality, U,S, Environmental Protection Agency, 

December, 2009, EPA-420-R-09-019 

Reynolds G., 2004, Operational Pollution from Shipping: Shipping and Ports in the 

Twenty-first Century, N. York 



63 
 

Smith T.W. P., Jalkanen J. P., Anderson B. A., Corbett J. J., Faber J., Hanayama S., et 

al., 2015, Third IMO GHG Study 2014, London 

Wärtsilä, 2010, Public test report, exhaust gas scrubber installed onboard MT 

“Suula”, Wärtsilä Finland Ecotech Scrubber Project Team, June 20, 2010 

Winebrake J. J., Corbett,J. J., Green E. H., Lauer A. and Eyring V., 2009, Mitigating 

the health impacts of pollution from oceangoing shipping: an assessment of low-

sulfur fuel mandates, Environ. Sci. Technol. 43, 4776–4782 

Κοτρίκλα Άννα-Μαρία, 2015, Μελέτη των αλληλεπίδράσεων της ναυτίλίας με το 

θαλάσσίο καί ατμοσφαίρίκό περίβάλλον, Τμήμα ναυτίλίας καί επίχείρηματίκών 

υπηρεσίών, Πανεπίστήμίο Αίγαίου 

http://www.banksengineering.com/scrubber.htm 

 


