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Η έννοια του «Cold Ironing» 

 Ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από 

το ΠΝ των Η.Π.Α. και αναφέρεται στη 

ηλεκτρική διασύνδεση ενός πλοίου με το 

ηλεκτρικό δίκτυο της ξηράς στο λιμάνι, για την 

κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών  

 Αποτελέσματα:  

 διακοπή της λειτουργίας των γεννητριών 

στην κατάσταση ελλιμενισμού 

 εξάλειψη η ανάγκη καύσης ορυκτών 

καυσίμων 

 άμεση ανακούφιση από τη ρύπανση 

από τις εκπομπές και το θόρυβο των 

πλοίων 



Πρότυπα, Οδηγίες & Κανονισμοί 

 

 ISO/IEC/IEEE 80005 -1,2 and 3 

• Part 1: HVSC (> 1 MW) 

• Part 3: LVSC  

 Οδηγία 2006/339/EK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σύστημα διασύνδεσης ξηράς-πλοίων - ΧΤ IEC/ISO/IEEE 80005-3 

kVA Connection Voltage 

400 V 440 V 690 V 

250 2 1 1 

500 3 2 2 

750 4 3 2 

1000 5 4 3 

Αριθμός καλωδίων διασύνδεσης σε συνάρτηση με την 

τάση και την ισχύ  σε συστήματα διασύνδεσης ξηράς-

πλοίων ΧΤ - IEC/ISO/IEEE 80005-3 



Σύστημα διαχείρισής καλωδίων ξηράς-πλοίου 

Εγκατεστημένα στο πλοίο Εγκατεστημένα στη ξηρά 

 Τα καλώδια διασύνδεσης μεταξύ του σημείου παροχής στην ξηρά και του 
σημείου λήψης στο πλοίο πρέπει να είναι καλώδια XLPE , 185mm2, 3 Φ + 
Γείωση + 4 Πιλότοι. 

Σταθερά 

Φορητά 



Κύκλωμα βρόγχου ασφαλείας 

Διαδικασία σύνδεσης: 

1. επαφές γείωσης, 

2. επαφές τροφοδοσίας ισχύος, 

3. επαφές πιλότοι (αυτό 

επιβεβαιώνει τη σωστή σύνδεση 

του καλωδίου), 

Β) Διαδικασία αποσύνδεσης 

1. επαφές πιλότοι (αυτό εξασφαλίζει 

πρώτα την απόζευξη των CB 

των αντίστοιχων LVSC), 

2. επαφές τροφοδοσίας ισχύος 

3. επαφές γείωσης 



Τοπολογία του δικτύου της ξηράς 

Πρόβλημα: Το ελληνικό ηλεκτρικό δίκτυο έχει συχνότητα 50 Hz, ενώ 

μεγάλος αριθμός πλοίων λειτουργεί με συστήματα 60 Hz 

Τύπος πλοίου 50 Hz 60 Hz 

Container<140m 63% 37% 

Container>140m 6% 94% 

Ro-Ro 30% 70% 

Oil tankers 20% 80% 

Cruise ships<200m 36% 64% 

Cruise ships>200m 0% 100% 

Λύση: Χρησιμοποίηση μετατροπέα συχνότητας 

Συχνότητες λειτουργίας σε διάφορους τύπους πλοίων 

Στρεφόμενοι Στατοί 

 Μικρότερα επίπεδα θορύβου και δονήσεων  

 Μικρότερος όγκος 

 Ελαφρώς χαμηλότερο κόστος 



Ενναλακτικές τοπολογίες του δικτύου της ξηράς (1)  

 

Μη κεντρικά τοποθετημένοι μετατροπείς 

συχνότητας 

Πλεονεκτήματα: 
• Εφεδρεία σε περίπτωση σφάλματος 

στους μετατροπείς συχνότητας 

 

 

Μειονεκτήματα: 
• Μεγάλη δέσμευση χώρου σε κάθε θέση 

• Ο μετατροπέας συχνότητας 

χρησιμοποιείται ακόμα και όταν 

συνδέεται ένα πλοίο 50 Hz  

• Μεγάλος αριθμός μετασχηματιστών και 

μετατροπέων συχνότητας 



Ενναλακτικές τοπολογίες του δικτύου της ξηράς (2) 

 

Κεντρικά τοποθετημένοι μετατροπείς συχνότητας. 

 

Πλεονεκτήματα: 
• Χαμηλότερη συνολική εγκατεστημένη ισχύς του 

συστήματος μετατροπής συχνότητας; 

• Μικρή δέσμευση χώρου σε κάθε θέση 

• Ο μετατροπέας συχνότητας δεν χρησιμοποιείται όταν 

τροφοδοτείται ένα πλοίο 50 Hz (μεγαλύτερη απόδοση) 

 

Μειονεκτήματα: 
• Περισσότερο ευάλωτο στην περίπτωση σφάλματος στους 

μετατροπείς συχνότητας 

• Το κόστος του συγκροτήματος πινάκων ΜΤ είναι ελαφρώς 

μεγαλύτερο 



Η μεθοδολογία του Cold Ironing 

 Αναγνώριση των θέσεων ελλιμενισμού 

 Αναγνώριση των τύπων των πλοίων (Επιβατικά, 

Κρουαζιερόπλοια, Bulk, Container, etc.) 

 Αξιολόγηση των απαιτήσεων παροχής ενέργειας ανά 

τύπο σκάφους (φορτίο, τάση, συχνότητα) 

 Επιλογή του κατάλληλου συστήματος διασύνδεσης 

(LVSC or HVSC) 

 Αξιολόγηση των συνολικών απαιτήσεων ισχύος 

 Διερεύνηση της ικανότητας τροφοδότησης απ’ το 

τοπικό δίκτυο (ΔΕΔΗΕ) 

 Επιλογή της κατάλληλης τοπολογίας του δικτύου της 

ξηράς 

 Διερεύνηση της δυνατότητας συνδυασμού του cold 

ironing με ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) και συστήματα 

αποθήκευσης μπαταριών (ESS) 

 Αρχική εκτίμηση κόστους 

 Διερεύνηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων 



Το λιμάνι της Κυλλήνης 

 3oς σε κίνηση επιβατών 

λιμένας στον Ελλαδικό χώρο 

 Τερματικός σταθμός 

επιβατηγών πλοίων, 4 

κυρίων θέσεων 

 Εξυπηρετεί 5 επιβατηγά 

πλοία που εκτελούν 

υπηρεσίες μεταφορών στις 

νήσους Ζάκυνθο και 

Κεφαλονιά 

 Το πρώτο λιμάνι με υποδομή 

Cold Ironing στην ανατολική 

μεσόγειο 

 



Χαρακτηριστικά πλοίων στο λιμάνι της Κυλλήνης (1) 

  MARE DI 

LEVANTE 

D. SOLOMOS FIORE DI 

LEVANTE 

NISSOS 

KEFALONIA 

ZAKYNTHOS I 

Τάση (ph-to-ph, V) 
440 440 440 440 380 

Συχνότητα (Hz) 
60 60 60 60 50 

Μέση κατανάλωση ισχύος κατά την 

διάρκεια του ελλιμενισμού (kW) 250 250 300 200 150 

Μέση κατανάλωση καυσίμου κατά 

την διάρκεια του ελλιμενισμού (lt/hr) 60 80 80 90 12 

Αριθμός εγκατεστημένων 

γεννητριών 3 3 4 3 3 

Ονομαστική ισχύς γεννητριών (kVA) 

637,5 550 700 675 190 



Χαρακτηριστικά πλοίων στο λιμάνι της Κυλλήνης (2) 

Στιγμιαία ζήτηση ισχύος (kW & kVA) και συντελεστής ισχύος σε ένα από τα πλοία της 

Κυλλήνης 



Κυλλήνη cold ironing: υποδομή από την 

πλευρά της ξηράς (1) 

Η συνολική εφαρμογή του cold ironing στο λιμάνι της Κυλλήνης θα αποτελείται από δύο 

θέσεις τροφοδοσίας πλοίων 500 kVA η κάθε μια. 

 1η ELEMED, Δραστηριότητας 13 

 2η μελλοντική επέκταση 

 

Οι υποδομές στην πλευρά της ξηράς για την πιλοτική εφαρμογή περιλαμβάνουν: 

 δύο (2) υποσταθμούς μετατροπής συχνότητας, 

 δύο (2) κιβώτια διασύνδεσης, κοντά στο χείλος της προβλήτας, εξοπλισμένα με τους 

απαραίτητους ρευματοδότες (πρίζες), 

 τα καλώδια διασύνδεσης μεταξύ του συγκροτήματος πινάκων ΜΤ του 1ου υποσταθμού 

και του δικτύου των 20 kV (ΔΕΔΗΕ), 

 τα υπόγεια καλώδια ΧΤ μεταξύ του υποσταθμού μετατροπής συχνότητας και του 

κιβωτίου διασύνδεσης, 

 το σύστημα γείωσης, 

 τα καλώδια διασύνδεσης ξηράς πλοίου και το σύστημα διαχείρισής τους (CMS) 

 



Κυλλήνη cold ironing: υποδομή 

από την πλευρά της ξηράς (2) 



Κυλλήνη cold ironing: υποδομή από την 

πλευρά της ξηράς (3) 



Τα λιμάνια ως έξυπνοι ενεργειακοί κόμβοι  

 
 Συγκοινωνιακοί κόμβοι ηλεκτροκίνητων 

πορθμείων μικρών αποστάσεων 

 

 Τα ελλιμενιζόμενα πλοία συμμετέχουν με τις 
μπαταρίες τους σε «cloud electric energy 
storage» που βοηθά το δίκτυο, έτσι μαζί με τον 
συνδυασμό ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης 
ενέργειας το λιμάνι όχι μόνο δε δημιουργεί δικές 
του αιχμές αλλά συνεισφέρει στην εξομάλυνση 
αιχμών ενέργειας του δικτύου 

 

 Τα πλοία που καταναλώνουν φιλικό προς το 
περιβάλλον καύσιμο (π.χ. LNG) μπορούν να 
παρέχουν ισχύ σε μη διασυνδεδεμένες νήσους  

 

 Τροφοδότηση δικτύου ξηράς σε έκτακτες 
περιστάσεις (π.χ. Black-outs) 



Μετεωρολογικά δεδομένα λιμένα Κυλλήνης 

  Ηλιακή 

ακτινοβολία 

kWh/m² 

Θερμοκρασία 

°C 

Ιανουάριος 69.8 10.70 

Φεβρουάριος 84.9 11.00 

Μάρτιος 131.0 11.80 

Απρίλιος 159.1 14.00 

Μάιος 199.0 18.70 

Ιούνιος 220.6 23.20 

Ιούλιος 228.4 25.10 

Αύγουστος 208.7 25.60 

Σεπτέμβριος 159.5 22.90 

Οκτώβριος 120.5 18.70 

Νοέμβριος 79.5 15.20 

Δεκέμβριος 62.0 11.80 

Ετησίως 1723.2 17.43 
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Συμπεράσματα 

 Τόσο περιβαλλοντικοί όσο και οικονομικοί λόγοι επηρεάζουν την απόφαση της ανάπτυξης 
των λιμένων σε ενεργειακούς κόμβους.  

 

 Η ανάπτυξη έξυπνων δικτύων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης 
ενέργειας μέσω μπαταριών προσφέρει στους λιμένες τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της απόκρισης ζήτησης, ρυθμίζοντας την κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας του λιμένα σύμφωνα με την τιμή της αγοράς. 

 

 Τα λιμάνια μπορούν να παράσχουν ένα ποσοστό της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας των 
σκαφών, με ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές εγκατεστημένη στους 
λιμένες, συμβάλλοντας στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου χωρίς να επηρεάζεται το 
τοπικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 Τα αγκυροβολημένα σκάφη είναι σε θέση να τροφοδοτούν τα φορτία στην ξηρά, 
λειτουργώντας ως μικρές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αντίστροφο cold 
ironing) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως black-out. 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 



Back-up slides 



Typical Shore-side Substation Layout 

Shore box rooms: 

1. MV room; 

2. Step Down T/F room; 

3. Frequency Converter room; 

4. Isolation T/F room; 

5. Control room. 

 



Shore-side Substation Equipment 

The shore-side substation shall include the following main equipment: 

 one (1) medium Voltage Switchgear; 

 one (1) Step Down Power Transformer of Dyn configuration, with the neutral point of the 
secondary winding grounded; 

 one (1) Incoming Low Voltage Switchgear 230/400 V, 50 Hz; 

 one (1) static Frequency Converter 400 V-50 Hz input and 400 V-50 Hz/440 V-60 Hz output; 

 one (1) Isolation Transformer dyn, 1:1 ratio, compatible with both 400 V-50 Hz and 440 V-60 
Hz  

 one (1) Neutral Earthing Resistor (NER) installed at the neutral point of the isolation 
transformer;  

 one (1) Outgoing Low Voltage Switchgear 400 V-50 Hz / 440 V-60 Hz; 

 one (1) auxiliary AC distribution switchboard; 

 one (1) 110 Vdc battery system including battery charger and DC distribution switchboard; 

 all the required equipment of Protection, Control and Monitoring system; 

 



Shore Side Substation SLD 

 



SCADA System Architecture 


