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∆ιατάξεις απορρόφησης δέσµης νερού που εκτοξεύεται από τις έλικες των πλοίων ή από ανάλογες διατάξεις πρόωσης (water jet) µε σκοπό την οµαλοποίηση της ροής, την αποτροπή αναταράξεων, την αποτροπή της υποσκαφής των κρηπιδωµάτων και της διαβροχής του καταστρώµατος των αποβάθρων.

Σκίτσο 1

Τεχνική περιγραφή & χαρακτηριστικά
Τα σκάφη (και ιδιαίτερα τα ακτοπλοϊκά) που προσεγγίζουν λιµένες χρησιµοποιούν τις έλικές τους ή τις
διατάξεις water jet που διαθέτουν κατά τη διάρκεια των κινήσεων πρόσδεσής τους. Ιδιαίτερα σε λιµένες
που είναι ενδιάµεσοι σταθµοί οι διατάξεις πρόωσης λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της απόεπιβίβασης .
Η λειτουργία των διατάξεων πρόωσης δηµιουργεί ισχυρή δέσµη νερού, που προσκρούει πάνω στα κρηπιδώµατα υποσκάπτοντάς τα και αποδοµώντας την κατασκευή τους. Σε ορισµένες περιπτώσεις η δέσµη
προκαλεί διαβροχή του καταστρώµατος της αποβάθρας δηµιουργώντας µη αποδεκτές καταστάσεις για
τους επιβάτες, τα οχήµατα, αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις και σε οικίες και καταστήµατα της παραλιακής ζώνης.
Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών η εταιρεία «Θαλάσσια Ενεργειακά Συστήµατα ΑΕ»
ανέπτυξε διατάξεις εκτροπής της δέσµης νερού, αλλά και απορρόφησης της ενέργειάς της αποδυναµώνοντας αποτελεσµατικά την δράση της.
Στο σκίτσο 1 δίδεται απλή διάταξη εκτροπής της δέσµης σε τρόπο ώστε να µην εµποδίζεται το πλοίο
στην προσέγγισή του, αλλά και να προστατεύεται αποτελεσµατικά το κρηπίδωµα και να εµποδίζεται η
διαβροχή του καταστρώµατός του.
Σε πολλές περιπτώσεις η δέσµη είναι τόσο ισχυρή που ακόµα και αν εµποδιστεί η επίδραση της πάνω
στα κρηπιδώµατα, δηµιουργεί ισχυρές αναταράξεις µέσα στον λιµένα µε σοβαρές επιπτώσεις και σε
παρακείµενα σκάφη.
Προς αποτελεσµατική αντιµετώπιση αναπτύχθηκε µικτού τύπου διάταξη που συνδυάζει εκτροπή της
δέσµης και διάταξη εκτόνωσής της. Η εκτόνωση γίνεται µέσα σε κατακόρυφες στήλες κατάλληλα τοποθετηµένες µέσα στις οποίες η δέσµη εξαναγκάζεται σε ανύψωση της στάθµης, µετατρέποντας έτσι
µεγάλο µέρος της κινητικής ενέργειας του νερού σε δυναµική. Μέρος της ενέργειας όµως εκτονώνεται
σε ανακουφιστική διάταξη στην κορυφή κάθε στήλης, ενώ η εξαναγκασµένη ροή µέσω της στήλης καταστρέφει πρόσθετη ποσότητα ενέργειας της δέσµης νερού.
Στο σκίτσο 2 δίδεται µια µορφή της διάταξης που περιλαµβάνει διπλή εκτόνωση της δέσµης νερού. Η
διάταξη, ανάλογα µε τις συνθήκες και τα δεδοµένα σχεδιασµού µπορεί να είναι µονοβάθµια, διβάθµια,
τριβάθµια ή και µεγαλύτερη.

Σκίτσο 2
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Μορφή και τρόπος εγκατάστασης
Οι διατάξεις απορρόφησης της δέσµης νερού είναι σχεδιασµένες για να µπορούν να τοποθετηθούν σε
υπάρχοντα κρηπιδώµατα.
Η όλη διάταξη εδράζεται σε Τεχνητό Ογκόλιθο που µε τη σειρά του εδράζεται στον πυθµένα της θάλασσας.
Ειδικά µέτρα και προσαρµοσµένος σχεδιασµός µπορεί να γίνει σε περιπτώσεις που η έδραση του ΤΟ
βάσης δεν επιτρέπεται να γίνει κοντά στο πόδι του κρηπιδώµατος.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που το βάθος νερού είναι πολύ µεγάλο ή όλη διάταξη µπορεί να ενσωµατωθεί σε πλωτό φορέα µε περίσσεια άντωσης και κατακόρυφα αγκυροβόλια.
Η κατασκευή σχεδιάζεται σε τρόπο ώστε οι δυνάµεις που αναπτύσσονται πάνω στα πτερύγια εκτροπής
να µπορούν να αναληφθούν µε επάρκεια, ενώ το µεγαλύτερο µέρος των δυνάµεων αυτών αλληλοαναιρείται στο εσωτερικό της κατασκευής και δεν µεταφέρονται στα κρηπιδώµατα.
Η κατασκευή οµοίως σχεδιάζεται να µπορεί να παραλάβει φορτία προερχόµενα από τις ράµπες των
πλοίων που ενδεχοµένως θα πρέπει να εδράζονται πάνω στο κατάστρωµα της διάταξης.
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