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Προορισµός
Πλωτή πλατφόρµα κατακόρυφης αγκυροβολίας και περίσσειας άντωσης, αυτοεγκαθιστούµενη µε αναδιπλούµενο ιστό για τη µέτρηση του αιολικού δυναµικού σε θαλάσσιες περιοχές και για µεγάλο εύρος
βαθών νερού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Aυτοεγκαθιστούµενη πλωτή πλατφόρµα τύπου tension leg (TLP) µέτρησης αιολικού δυναµικού
σε θαλάσσιες περιοχές και σε µεγάλο εύρος βαθών, κατάλληλη για όλες τις καιρικές συνθήκες µε
ιστό µεγάλου ύψους ικανό να λαµβάνει µετρήσεις ταχυτήτων και διευθύνσεων ανέµου σε πραγµατικό ύψος, στο ύψος δηλαδή που θα δουλέψει µελλοντικά µια ανεµογεννήτρια εγκατεστηµένη
είτε σε κατάλληλη πλωτή πλατφόρµα, είτε θεµελιωµένη στον πυθµένα της θάλασσας.
Η πλατφόρµα σχεδιάζεται να λειτουργεί σε εντατική επίπλευση, ενώ για τη µεταφορά της από
θέση σε θέση να µπορεί να επιπλέει ελεύθερα µε ασφάλεια έχοντας αναρτηµένες άγκυρες βαρύτητας µεγάλου βάρους, ικανές να παραλαµβάνουν την περίσσεια άντωσης που απαιτείται για τη
λειτουργία της, καθώς και τις οριζόντιες δυνάµεις που ασκούνται πάνω στην πλατφόρµα από τα
καιρικά φαινόµενα (άνεµος, ρεύµατα, κυµατισµοί).
Η πλατφόρµα φέρει αναδιπλούµενο ιστό, ο οποίος αποτελείται από περισσότερα του ενός τµήµατα και τα οποία σε κατάσταση ελεύθερης επίπλευσης είναι αναδιπλωµένα φωλιάζοντας το ένα
µέσα στο άλλο και όλα µαζί σε ειδικά σχεδιασµένη κολώνα.
Η κολώνα αποτελεί χαρακτηριστικό της σχεδίασης της πλατφόρµας και συνίσταται σε µια κυλινδρική κατασκευή κλειστή στον πυθµένα της και ανοικτή στην άνω πλευρά της, φέρει ειδικές κοιλότητες µέσα στις οποίες ολισθαίνουν τα τµήµατα του ιστού ώστε να επιτρέπεται έτσι η αναδίπλωσή τους µέσα στην κολώνα σε κατάσταση ελεύθερης επίπλευσης και η ανύψωσή τους σε κατάσταση λειτουργίας.
Η πλατφόρµα σχεδιάζεται ως χωροδικτύωµα µε κυλινδρικά στοιχεία σε τρόπο ώστε να αποτελεί
µια ισχυρή κατασκευή ικανή να παραλάβει τα φορτία του ιστού και των καιρικών φαινοµένων
και µέσω του συστήµατος αγκύρωσης να τα µεταφέρει στις άγκυρες βαρύτητας στον πυθµένα της
θάλασσας. Σχεδιάζεται όµως και σε τρόπο που να διαθέτει µεγάλη ανωστική ικανότητα ώστε να
µπορεί να φέρει τις άγκυρες βαρύτητας σε κατάσταση ελεύθερης επίπλευσης όσο και να παρέχει
µεγάλη ικανότητα περίσσειας άντωσης ενώ διαθέτει µικρή ίσαλο επιφάνεια ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι δυνάµεις των καιρικών φαινοµένων.

Θαλάσσια
Ενεργειακά
Συστήµατα Α.Ε.
Βουτσινά 64
155 61 Χολαργός
τηλ. 210 6775 003
fax 210 6812 770
www.offshoresystems.gr
tech@martech.gr

ΕΕ1.1150-11 | Α-00 | 17-02-2010

Η πλατφόρµα διαθέτει συστήµατα που της επιτρέπουν να
χαρακτηρισθεί ως αυτοεγκαθιστούµενη και ιδιαίτερα: διαθέτει βίντσια για τον χειρισµό του συστήµατος αγκύρωσης,
αντλίες για τον ερµατισµό και αφερµατισµό της κατά τη
φάση της εγκατάστασης, σύστηµα υδραυλικών κυλίνδρων
ή σύστηµα βιντσιών για την ανύψωση και αναδίπλωση των
τµηµάτων του ιστού.
Η ιδιοπερίοδος της πλατφόρµας µπορεί να ρυθµιστεί, έτσι
ώστε να αποφευχθεί ο συντονισµός της µε τα επερχόµενα
κύµατα και µε τον ιστό.
Η πλατφόρµα µπορεί να συνδυασθεί µε πρόσθετες άγκυρες
που προεγκαθίστανται και οι οποίες είναι κατάλληλα σχεδιασµένες ώστε να προσαρµόζονται σε αυτές οι άγκυρες
βαρύτητας της πλατφόρµας και σε τρόπο ώστε σε ακραίες
συνθήκες βάθους νερού, καιρικών συνθηκών κλπ. να εξασφαλίζεται η σε κάθε περίπτωση ικανότητα παραλαβής
των οριζόντιων δυνάµεων που δέχεται η πλατφόρµα.
Οι άγκυρες βαρύτητας της πλατφόρµας µπορούν να
σχεδιασθούν ώστε να είναι διαφόρων µορφών, να δέχονται
πρόσθετα στοιχεία µεταβλητών χαρακτηριστικών ώστε να
ενισχύεται η ικανότητα παραλαβής οριζόντιων δυνάµεων
και να προσαρµόζονται στις εκάστοτε συνθήκες του εδαφικού υλικού του πυθµένα.
Οι προαναφερόµενες πρόσθετες άγκυρες µπορούν να είναι
σχεδιασµένες ως απλές άγκυρες βαρύτητας, να δέχονται
µεταβλητά στοιχεία ή και να µπορούν να δεχθούν αφαιρετούς πασσάλους ώστε να ενισχύεται η ικανότητα παραλαβής οριζόντιων δυνάµεων.
Κατά την εγκατάσταση της πλατφόρµας µπορεί να ακολουθηθεί µέθοδος προφόρτισης των αγκυρών βαρύτητας,
µέσω επαναλαµβανόµενου ερµατισµού - αφερµατισµού σε
τρόπο ώστε να ενισχύεται η πρόσφυση των αγκυρών στο
εδαφικό υλικό του πυθµένα και να παραλαµβάνονται τυχόν
καθιζήσεις και να διορθώνονται τα µήκη των γραµµών
αγκύρωσης.
Το
σύστηµα
καταγραφής
της πλατφόρµας περιλαµβάνει ανεµόµετρο
στο
µέγιστο
ύψος του ιστού
που καταγράφει
ταχύτητα και
διεύθυνση ανέµου, ανεµόµετρα σε ενδιάµεσα ύψη ώστε
να µπορεί να
καταγράφεται
και η µορφή του οριακού στρώµατος του ανέµου. Περιλαµβάνει όµως και καταγραφές κυµάτων και
θαλασσίων ρευµάτων, µε κατάλληλους αισθητήρες τόσο στον πυθµένα της θάλασσας όσο και κοντά
στην επιφάνεια, που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη σχεδίαση κατάλληλης πλατφόρµας, είτε
πλωτής, είτε σταθερής που θα φέρει την ανεµογεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος.
Στο σύστηµα καταγραφής µπορούν να περιληφθούν και επιταχυνσιόµετρα ή και άλλοι κατάλληλοι
αισθητήρες που µετρούν τις κινήσεις της πλατφόρµας, σε τρόπο που να µπορούν να διορθώνονται οι
µετρήσεις ανέµου λόγω των κινήσεων στις οποίες υπόκειται η πλατφόρµα λόγω των καιρικών συνθηκών.

