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Τίτλος άσκησης Εξοικείωση-1

 Καθήκοντα Εντοπισμός μηχανημάτων και διάταξη σωληνώσεων   στο 
χώρο των μηχανημάτων

Λειτουργία και επίπεδο Δόκιμοι Μηχανικοί εμπορικού ναυτικού   σε επιχειρησιακό 
επίπεδο

Εκτιμώμενη Διάρκεια  ΩΡΕΣ

Περίγραμμα της 
εκπαίδευσης

Μεμονωμένος εκπαιδευόμενος εργάζεται για την 
ανίχνευση μηχανημάτων  εγκατάστασης πρόωσης  και 
γραμμών σωληνώσεων που παρουσιάζονται στο πλάνο του
προσομοιωτή 

Αρχικές συνθήκες Όχι σε λειτουργία

Συγκεκριμένος σκοπός Η εκπαίδευση επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να:
- Να κατανοήσουν  πώς είναι διατεταγμένη  η μονάδα 
πρόωσης
- Να κατανοήσουν  τα συστήματα μηχανημάτων που    
απαρτίζουν  τη μονάδα
- Να κατανοήσουν πώς συνδέονται τα συστήματα και τα 
μηχανήματα
- Να κατανοήσουν  τη  σημασία των σωληνώσεων

Ενημέρωση Εξηγήστε εν συντομία τα ακόλουθα
- Αυτή η εκπαίδευση δίνει κατανόηση της κατασκευής του 
συστήματος πρόωσης και προκαταρκτικών γνώσεων για τη 
λειτουργία του μηχανοστασίου του πλοίου 
- Η μονάδα προώθησης κατασκευάζεται κυρίως από κύρια 
μηχανήματα, σύστημα παραγωγής ενέργειας, συστήματα 
παραγωγής ατμού και άλλα βοηθητικά μηχανήματα
- Τη σημασία κατανόησης των ρόλων αυτών των 
μηχανημάτων  που κατασκευάζονται για  κάθε σύστημα
- Την  ανάγκη να κατανοήσουμε πώς αυτά τα συστήματα 
συνδέονται μέσω σωληνώσεων

Εκτέλεση  Εκπαιδευόμενοι 
- Εντοπισμός κύριων μηχανημάτων και των συναφών 
συστημάτων τους, όπως τροφοδοσία καυσίμου, 
τροφοδοσία λαδιού λίπανσης, κυκλοφορία νερού ψύξης, 
παροχή αέρα,  συστήματα καυσαερίων με δεξαμενές, 
κύριες βαλβίδες, αντλίες, θερμαντήρες και ψυγεία 
-Εντοπισμός  συστήματος παραγωγής ενέργειας και των 
συναφών συστημάτων του όπως γεννήτριες, πρωταρχικοί 
κινητήρες, τροφοδοσία καυσίμου / παροχή ατμού, 
συστήματα κυκλοφορίας νερού ψύξης με δεξαμενές, 
κύριες βαλβίδες, αντλίες και ψυγεία 
- Εντοπισμός συστήματος παραγωγής ατμού και των 
συναφών συστημάτων του, όπως εξοικονόμηση 
καυσαερίων, τροφοδοσία καυσίμου, νερό τροφοδοσίας, 
παροχή ατμού και συστήματα συμπυκνώματος με 
δεξαμενές, κύριες βαλβίδες, αντλίες, κυκλοφορία νερού 
ψύξης, θερμαντήρες και ψυγεία 
- Εντοπισμός συστήματα μεταφοράς και επεξεργασίας 



καυσίμου με δεξαμενές, κύριες βαλβίδες, αντλίες, 
φυγοκεντρικοί καθαριστές και θερμαντήρες
- Εντοπισμός συστημάτων  ψύξης με φρέσκο νερό και 
θαλασσινό νερό με δεξαμενές, κύριες βαλβίδες, αντλίες, 
γεννήτρια γλυκού νερού και ψυγεία
- Ανίχνευση συστημάτων πεπιεσμένου αέρα με 
αεροσυμπιεστές, δεξαμενές αέρα και κύριες βαλβίδες,
- Εντοπισμός συστήματος επεξεργασίας λιπαντικού λαδιού
με φυγοκεντρικοί καθαριστές και θερμαντήρες λιπαντικού
- Εντοπισμός συστημάτων  επεξεργασίας λυμάτων  με 
διαχωριστή, αποτεφρωτήρα, δεξαμενές, σεντίνες , αντλίες 
και κύριες βαλβίδες
- Εντοπισμός συστήματος λιπαντικού ελικοφόρου άξονα 

Προχωρημένη ενημέρωση  Εξηγήστε εν συντομία τα ακόλουθα
- λειτουργίες και χαρακτηριστικά των σωληνώσεων
- λειτουργίες και χαρακτηριστικά δεξαμενών, ιδίως 
δεξαμενή διαστολής FW
- εγκαταστάσεις τοποθετημένες στις γραμμές σωληνώσεων
και διάφορους τύπους βαλβίδων για  τη σωστή λειτουργία 
τους.
- διαφορές μεταξύ τοπικού ελέγχου, τηλεχειριστηρίου και 
αυτόματου ελέγχου
- μεθοδολογίες ελέγχου που εφαρμόζονται στα 
μηχανήματα


