Αγκυροβολία
Βαζηθέο αξρέο
 Βαζηθό ξόιν γηα αζθαιή αγθπξνβνιία παίδνπλ ε θαιή
πξνεηνηκαζία θαη ε πξνζνρή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
δηαδηθαζίαο
 Υαξαθηεξηζηηθό όισλ ησλ ζθαθώλ είλαη ε ηάζε ηνπο , όηαλ
απηά είλαη αθηλεηνπνηεκέλα λα ζηξέςνπλ ζηνλ άλεκν ηα
πιεπξά ηνπο.
 Κάζε ζθάθνο έρεη δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηνπο ειηγκνύο
έηζη πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ δηαδηθαζία αγθπξνβνιίαο θαιό ζα
είλαη λα εθηειέζνπκε θάπνηνπο ρεηξηζκνύο ζε αζθαιέο
πεξηβάιινλ .
 Όηαλ ζηξίβνπκε ην ηηκόλη ζηξίβεη ε πξύκε ηνπ ζθάθνπο
 Γηα λα αθνύεη ην ηηκόλη πξέπεη λα έρεη ηαρύηεηα ην ζθάθνο
Κάζε ζθάθνο επηβάιιεηαη λα έρεη
δύν άγθπξεο έλα ηεζζαξνράιη θαη κία πισηή
Τπάξρνπλ πνιινί ηύπνη αγθπξώλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ε
θάζε κία θαη ζπλερώο εμειίζζνληαη .
Η επηινγή θάζε ηύπνπ άγθπξαο γίλεηαη βάζε πίλαθα ηνπ
θαηαζθεπαζηή ηεο κε παξακέηξνπο ηνλ ηύπν ηνπ ζθάθνπο , ην
κήθνο ηνπ θαη ην βάξνο ηνπ .
Η πξνζπάζεηα καο γηα αζθαιή αγθπξνβνιία είλαη λα
θξαηήζνπκε ηνλ θνξκό ηεο άγθπξαο ζηνλ βπζό
επηηπγράλνληαο ηελ κέγηζηε πξόζθπζε ηεο
Πνηνη ιόγνη επηβάιινπλ ηελ ύπαξμε θαδέλαο ζην έθηακα ;
 Πξνθπιάζζεη από ηξηβέο ζηνλ βπζό
 Σν βάξνο ηεο δελ επηηξέπεη ηελ αλύςσζε ηνπ θνξκνύ .
 Σν κήθνο ηεο αιπζίδαο πξέπεη λα είλαη θαη’ ειάρηζην έλα
κέηξν αιπζίδαο γηα θάζε κέηξν κήθνπο ηνπ ζθάθνπο . Γηα
αζθάιεηα ππνινγίζηε ηελ επί δύν πξάγκα πνπ ζα θάλεη ηελ
πξόζθπζε ηεο άγθπξαο πην απνηειεζκαηηθή ζε δύζθνιεο
ζπλζήθεο .
 θάθε κε κήθνο κεγαιύηεξν ησλ 14 κέηξσλ είλαη
πξνηηκόηεξν λα έρνπλ κόλν θαδέλα ζην θύξην έθηακα ηνπο .

Άγθπξα ,θαδέλα θαη ζρνηλί απνζεθεύνληαη ζην ζηξίηζν ελώ ηα
ακηβά ζην ηακπνύθην ηεο πξύκεο κε εύθνιε πξόζβαζε .
Πάληα ην άθξν ηνπ εθηάκαηνο πξέπεη λα είλαη δεκέλν ζε ζηαζεξό
ζεκείν κέζα ζην ζηξίηζν κε ζρνηλί .
Καηά ην θνπληάξηζκα
 Αθηλεηνπνίεζε θαη νξζνπιώξηζκα ηνπ ζθάθνπο ζην ζεκείν
επηινγήο
 Φνπληάξηζκα ηεο άγθπξαο απίθν + 2 έσο 3 κέηξα
 Υεηξηζκόο ηνπ ζθάθνπο αλάπνδα θαη ηαπηόρξνλα
θνπληάξηζκα ηνπ εθηάκαηνο αλάινγν ηηο νπηζζνπνξείαο ηνπ
ζθάθνπο
 ε ηαθηά δηαζηήκαηα θάλνπκε θξάηη ηελ κεραλή θαη
αγαληάξνπκε ην έθηακα , κόιηο ηεληώζεη ιαζθάξνπκε θαη
πάιη .
 Δπαλαιακβάλνπκε ην αγαληάξηζκα ηεο άγθπξαο 2 έσο 3
θνξέο
 Αζθάιηζε ηνπ εθηάκαηνο ,ζβήζηκν κεραλήο
ΠΡΟΟΧΗ
 Πξνηηκάηε λα αζθαιίδεηε ην έθηακα ζην θνηζαλέιν θαη όρη
ζην ηύκπαλν ηνπ εξγάηε
 Δάλ μεζέξλεη ε άγθπξα βηξάξεηε ηελ θαη θνπληάξεηε από ηελ
αξρή
Μεηά ην θνπληάξηζκα
 Παίξλνπκε κία επζπγξάκκηζε ή δηνπηεύνπκε δύν ζεκεία γηα
λα ειέγμνπκε αλ μεζέξλνπκε .
 Νεηάξνπκε ην ζθάθνο
 Διέγρνπκε ηελ ζέζε καο σο πξνο ηα άιια ζθάθε
 Όηαλ απνπιένπκε
 Βάδνπκε κπξνο ηελ κεραλή ,αλνίγνπκε ηνλ εξγάηε
,αζθαιίδνπκε ην ζθάθνο ( βάλεο ,hatch θιπ.)
 Καηακεξίδνπκε ηηο εξγαζίεο ζην πιήξσκα
 Όηαλ αξρίδνπκε ην βηξάξηζκα βνεζάκε κε ηελ κεραλή κέρξη
λα βξεζνύκε απίθν .
 Καηά ην βηξάξηζκα λεηάξνπκε ην έθηακα ζην ζηξίηζν
 Όηαλ νινθιεξώζνπκε ηελ εξγαζία καο αζθαιίδνπκε ηελ
άγθπξα θαη ηαθηνπνηνύκε ηνλ εμνπιηζκό

Βνεζήκαηα ζην θνπληάξηζκα
 Γεκηνύξγεζε έλα θώδηθα κε ρεηξνλνκίεο γηα λα ζπλελλνείζαη
κε ην άηνκν πνπ είλαη ζηελ πιώξε .
 Η επαλάιεςε από ην πιήξσκα ησλ εληνιώλ θαη
παξαγγεικάησλ είλαη όηη θαιύηεξν γηα ηελ ζσζηή εθηέιεζε
ηνπο .
 Κξαηήζνπ κε ηελ πξύκε ζηνλ αέξα , γηα λα πξνεηνηκάζεηο
ηελ δηαδηθαζία , κε απηό ηνλ ηξόπν ειέγρεηο πιήξσο ηηο
θηλήζεηο ηνπ ζθάθνπο .
Πόζν έθηακα θνπληάξσ ?
Έθηακα κόλν θαδέλα

3 θνξέο ην βάζνο ηνπ ζεκείνπ
αγθπξνβνιίαο
Έθηακα θαδέλα & ζρνηλί 5 θνξέο ην βάζνο ηνπ ζεκείνπ
αγθπξνβνιίαο
Η αύμεζε ηνπ αλέκνπ ή ηνπ ύςνπο ηνπ θύκαηνο επηβάινπλ
αλάινγε αύμεζε ηνπ εθηάκαηνο .
ΠΡΟΟΧΗ!!! ε ππεξβνιή κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ,
ιόγσ ππεξβνιηθνύ αλεκίζκαηνο .
Δλίζρπζε ηεο πξόζθπζεο ηεο άγθπξαο
Με ζηόρν λα βνεζήζνπκε λα κελ ζεθώλεηαη ν θνξκόο ηεο άγθπξαο
πξνζζέηνπκε έλα βάξνο ζηελ θαδέλα ζην ζεκείν πνπ
αλαζεθώλεηαη από ηνλ βπζό
ΠΙΝΔΛΙΑΜΑ
Αλ απνθαζίζνπκε λα κείλνπκε ζηελ άγθπξα κε πνιύ άλεκν είλαη ε
θαιύηεξε ιύζε .
Σνπνζεηνύκε δύν άγθπξεο ζε ζεηξά ελώλνληαο ηηο , κε θαδέλα
κήθνπο ηνπιάρηζηνλ ην βάζνο + ύςνο εμάισλ + έλα κέηξν
ΚΑΡΑΒΟΑΛΙ
Γύν άγθπξεο κέγηζηε γσλία θνπληαξίζκαηνο 120° , ζύλδεζε ηνπο
κε ην ζρνηλί πξόζδεζεο ζην ζθάθνο θάησ από ηελ επηθάληα ηεο
ζάιαζζαο

ΜΔΙΩΝΟΝΣΑ ΣΟ ΑΝΔΜΙΜΑ
 Γύν άγθπξεο κέγηζηε γσλία θνπληαξίζκαηνο 120°
 Σνπνζεηήζηε ην έθηακα ζηελ πξύκε
ΜΔΙΩΝΟΝΣΑ ΣΟ ΑΝΔΜΙΜΑ ΜΔ ΣΗΝ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ
ΑΝΔΜΟΤ
Σνπνζεηνύκε ζηνλ επίηνλν έλα ηξηγσληθό παλί ( θηηαγκέλν από
ηζηηνξάπηε )
Απηό ζα θξαηάεη ην ζθάθνο ζπλέρεηα νξζνπισξηζκέλν κε ειάρηζηε
θίλεζε ηνπ ζθάθνπο ρσξίο λα θνπξάδεη ηελ άγθπξα .
ΑΡΟΓΟΤ
o Όηαλ αγθπξνβνινύκε ρσξίο λα έρνπκε άκεζε πξόζβαζε
ζηελ ζηεξηά ιέκε όηη είκαζηε αξόδνπ
o Γώζηε βαξύηεηα ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο άγθπξαο ,
εληζρύζηε ηελ πξηλ εμειίρζε ν θαηξόο , βάιηε ζεκάδηα γηα
έιεγρν ηεο ζέζεο ζαο θαη βεβαησζείηε όηη κία πηζαλή αιιαγή
αλέκνπ δελ ζα ζαο βάιεη ζε πεξηπέηεηεο
o Πξέπεη λα δώζεηε βάζε ζηνλ θύθιν πεξηζηξνθήο ηνπ
ζθάθνπο, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ αλέκνπ , λα κελ
βξεζνύκε πάλσ ζε άιιν ήδε θνπληαξηζκέλν ζθάθνο
Απαξαίηεηνο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ν έιεγρνο ηεο άγθπξαο όηη
δηαηεξείηαη ε ζσζηή πξόζθπζεο ηεο γηα όζν βξηζθόκαζηε
αγθπξνβνιεκέλνη
Δλεξγνπνηήζηε ην ALARM ηνπ βπζνκέηξνπ ή ηνπ GPS
ΜΔ ΠΡΟΒΑΗ Δ ΜΟΛΟ
ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ
 Πξέπεη λα μέξνπκε πσο αληηδξά ην ζθάθνο ζην αλάπνδα
 Πξέπεη λα έρνπκε ηαρύηεηα .Υσξίο ηαρύηεηα δελ αθνύεη ην
ηηκόλη
 Γελ αθνύκε ηνπο θαπεηάληνπο ηνπ κόινπ θαη ησλ γύξσ
ζθαθώλ αιιά πξνζπαζνύκε ζπγθεληξσκέλνη λα
πινπνηήζνπκε ην πιάλν καο
 Διέγρνπκε ηνλ ρώξν πνπ ζα δέζνπκε
 Ο θαιόο ζρεδηαζκόο θαη ε παξαηήξεζε είλαη ε θαιύηεξε
ζπληαγή γηα ηελ επηηπρία ηεο όιεο δηαδηθαζίαο

Πξηλ ηελ δηαδηθαζία
 Κάλνπκε όηη θαη ζηελ αγθπξνβνιία αξόδνπ
 Δηνηκάδνπκε ηνπο θάβνπο πνπ ζα ρξεηαζηνύκε
 Βάδνπκε κπαιόληα .Έλα από θάζε πιεπξά ζηα ρέξηα ,γηα
άκεζε επέκβαζε εάλ ρξεηαζηεί
 Δπηινγή ζεκείνπ πξόζδεζεο θαη αγθπξνβνιίαο
 Δληνπηζκόο ξεκέηδσλ άιισλ ζθαθώλ
Καηά ηελ δηαδηθαζία
 Πιεζηάδνπκε ην ζεκείν πνπ ζέινπκε λα θνπληάξνπκε κε όζν
ην δπλαηόλ κηθξόηεξε ηαρύηεηα θαη δίλνπκε εληνιή έλαξμεο
ηεο δηαδηθαζίαο
 Κάλσ ηνλ ρεηξηζκό πνπ απαηηείηαη ζηελ κεραλή
 Σν αγαληάξηζκα ηεο άγθπξαο γίλεηαη ηηκόλη ηεο πιώξεο
 Δάλ ην ζθάθνο βγεη από ηελ επηζπκεηή πνξεία ηνπ κελ
δηζηάζεηε λα θάλεηε πξόζσ θαη μαλά αλάπνδα
 Όηαλ θηάζεηε θνληά ζηα ήδε δεκέλα ζθάθε θξαηεζείηε από
απηά κέρξη λα δέζεηε
 Φεξκάξεηε ιίγν ηελ άγθπξα ρσξίο λα ηεληώζεηε ην έθηακα
 Μελ ζβήζεηε ηελ κεραλή εάλ δελ νινθιεξώζεηε ηελ
πξόζδεζε
 Δάλ πάεη θάηη ζηξαβά θάληε ηελ δηαδηθαζία από ηελ αξρή
Μεηά ηελ δηαδηθαζία
o Σαθηνπνηήζηε ηα κπαιόληα
o Φηηάμηε ηα ζρνηληά πξόζδεζεο έηζη ώζηε λα κπνξείηε λα
απνπιεύζεηε εύθνια (κπεληέλη είλαη ε θαιύηεξε ιύζε ).
o Κιείζηε ηηο παξνρέο ξεύκαηνο πνπ δελ ρξεηάδεζηε
o Νεηάξεηε ην ζθάθνο
o Παξαθνινπζήζηε ηελ ηάζε ηεο άγθπξαο
Καηά ηνλ απόπινπ
 Δθαξκόδνπκε όηη θαη ζηελ αγθπξνβνιία
 Βγαίλνπκε κε ηελ κεραλή ιαζθάξνληαο ζηαδηαθά ηνπο
θάβνπο (ειεπζεξώλνληαο ηειεπηαίν ηνλ ζνθξάλν) ,
βηξάξνληαο ηαπηόρξνλα άγθπξα
 Καζαξίδνπκε από ηελ πεξηνρή ησλ άιισλ ζθαθώλ θαη από
ηηο άγθπξέο ηνπο θαη νινθιεξώλνπκε κε ηελ άγθπξα ρσξίο
άγρνο

 Όηαλ απνπιένπκε καδεύνπκε ηα κπαιόληα
 Σαθηνπνηήζηε ην ζθάθνο πξηλ απνπιεύζεηε
Γέλνληαο ζε ξεκέηδν
Αθνινπζνύκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πξόζδεζεο ζε κόιν κε ηελ
δηαθνξά όηη δελ θνπληάξνπκε άγθπξα .
ΠΡΟΟΧΗ !!! ε έιιεηςε άγθπξαο καο αθαηξεί ηελ δπλαηόηεηα
δηόξζσζεο ηεο πιώξεο .
ΠΛΑΓΙΟΓΔΣΗΗ ή ΠΑΡΑΒΟΛΗ
Πάληα ην πιεζίαζκα ζηνλ κόιν γίλεηαη κε ηελ
πιώξε ζε γσλία 25° - 45°
 Η δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ , ε κεραλή θαη ε ρξήζε ησλ Spring
θαζνξίδνπλ ην πιάλν πξόζδεζεο .
 Όηαλ πιαγηνδεηνύκε επηιέγνπκε εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ
ζθάθνπο λα είλαη ε πιεπξά πνπ εθηξέπεηαη όηαλ ην ζθάθνο
θάλεη αλάπνδα
 Η ηνπνζέηεζε , πξηλ ηελ πξνζέγγηζε , ησλ κπαινληώλ ζηελ
πιεπξά ηνπ ζθάθνπο πνπ ζα είλαη πξνο ηνλ κόιν είλαη
αλαγθαία κελ παξαιείςεηε έλα κπαιόλη ζε κέινο ηνπ
πιεξώκαηνο γηα πεξίπησζε αλάγθεο
ΠΛΩΣΗ ΑΓΚΤΡΑ
Δίλαη ρξήζηκε γηα λα πεξηνξίζεη ηελ έθπησζε ηνπ ζθάθνπο
δηαηεξώληαο ην νξζνπισξηζκέλν ζε αλνηρηή ζάιαζζα
αληηκεησπίδνληαο απξόβιεπηεο θαηαζηάζεηο ζην πέιαγνο
Αξκάησκα
 ρνηλί 5 έσο 6 κέηξα κε κπαιόλη ζην άθξν ηνπ θαη ην
δέλνπκε ζην ζηελό κέξνο ηεο πισηήο άγθπξαο
 Σν έθηακα δέλεηαη ζην θαξδύ κέξνο ηεο
 Δθηειέζηε ηελ δηαδηθαζία κέρξη ην ζθάθνο παύζεη λα
ςαιηδίδεη

Όηαλ ηαμηδεύεηε πξώηε θνξά κε έλα ζθάθνο ηόηε :
 Νεηάξεηε θαη επηζεσξήζηε ηελ άγθπξα θαη βεβαησζείηε όηη ν
εξγάηεο ιεηηνπξγεί απξνβιεκάηηζηα .
 Οξγαλώζηε θαη λεηάξεηε ηα ζρνηληά πξόζδεζεο (ρξεηάδεζηε
ηνπιάρηζηνλ 4 θάβνπο)
 Διέγμηε ηελ δεύηεξε άγθπξα θαη λεηάξεηε ηελ θαδέλα ηεο .
 Βεβαησζείηε όηη ππάξρεη έλα ζρνηλί ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξα γηα
πηζαλή ρξήζε ηνπ ζε αξόδνπ αγθπξνβνιία ή γηα
επηκήθπλζε ηνπ αγθπξόζρνηλνπ ζαο.
 Βεβαησζείηε όηη ππάξρεη πισηή άγθπξα
Δάλ ην πιήξσκα ζαο δελ έρεη ηαμηδέςεη μαλά κε ζθάθνο ηόηε :
Δθπαηδεύζηε ηνπο καζαίλνληαο ηνπο
 Να δηαρεηξίδνληαη ηα κόληκα ξεκέηδα ζαο
 Να δέλνπλ ηα κπαιόληα
 Να δνπιεύνπλ ηνλ εξγάηε
 Να λεηάξνπλ ην έθηακα
 Να δέλνπλ ζε θνηζαλέιν
 Να πεηνύλ θάβν
 Να κελ αβαξάξνπλ κε ρέξηα θαη πόδηα παξά κόλν
παξεκβάιινληαο κπαιόλη
 Να κελ αβαξάξνπλ από ηα θνισλάθηα ησλ άιισλ ζθαθώλ
παξά κόλν από ηα θάγθεια πιώξεο θαη πξύκεο , ηα μάξηηα ή
κε ηνλ γάηδν πεξηκεηξηθά
 Όηαλ δνπιεύεη ν εξγάηεο ηα ρέξηα καθξηά
 Απηόο πνπ ρεηξίδεηαη ηνλ εξγάηε λεηάξεη θαη ηελ θαδέλα
Βαγγέιεο Ρσκαίνο

