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Προβλήτες επί πασσάλων «εδραζοµένου» και αφαιρετού τύπου, για τη δηµιουργία προσβάσεων στη
θάλασσα, από την απλή πρόσβαση κολυµβητών, την δηµιουργία σκαλών προσέγγισης σκαφών
(τουριστικά—περιηγητικά, ακτοπλοϊκα κλπ.), για τον ελλιµενισµό σκαφών αναψυχής, για τη δηµιουργία παραλιακών κρηπιδωµάτων, για βιοµηχανικές εφαρµογές.

Γενική περιγραφή
Η ανάγκη προσβάσεων στη θάλασσα είναι αδήρητη και ιδιαίτερα στη χώρα µας, όπου η οικονοµική και
κοινωνική δραστηριότητα εξελίσσεται σε µεγάλο βαθµό σε µια στενή παράκτια ζώνη. Η µέχρι σήµερα
εµπειρία περιλαµβάνει από τη γενική απαγόρευση έργων και εργασιών στον αιγιαλό και την παραλία
µέχρι την έγκριση και
κατασκευή έργων που
Μεταλλική προβλήτα επί πασσάλων στη ξενοδοχειακή µονάδα
αλλοιώνουν την παράκτια
«Γρεγολίµανο» στην Εύβοια (Club Mediterranee, 2006)
ζώνη, τροποποιούν την
κυκλοφορία των νερών
καταστρέφοντας ισορροπίες που έχουν επιτευχθεί
σε διάστηµα πολλών χρόνων. Kαι βέβαια, περιλαµβάνει, παράνοµες κατασκευές που συνήθως
γίνονται µε µπαζώµατα
και σκυρόδεµα.
Κοινός τόπος των κατάσκευών αυτών είναι η
δηµιουργία κατακόρυφων
µετώπων που αντικαθιστούν χώρο παραλίας που
χρησίµευε στην απορρόφηση της κυµατικής ενέργειας και πάνω στα οποία ανακλώνται οι κυµατισµοί, συµβάλλουν µε τους επερχόµενους, δηµιουργώντας καταστάσεις αναταραχής, ενώ µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα διά-βρωσης σε παρακείµενες παραλίες.
Μετά από πολλών χρόΞύλινη προβλήτα επί πασσάλων στη ξενοδοχειακή µονάδα «Γρεγολίµανο»
στην Εύβοια (Club Mediterranee, 2006)
νων προσπάθειες προέβαλλε ως εναλλακτική
λύση η εγκατάσταση
πλωτών προβλητών. Οι
πλωτές προβλήτες όµως
δεν µπορεί να είναι
«πανάκεια» για κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα σε
ανοικτούς ή ηµιανοικτούς
χώρους που προσβάλλονται από κυµατισµούς,
ούτε µπορεί να είναι λύση
η εποχική χρήση ιδιαίτερα σε πιο σοβαρές εγκαταστάσεις.
Στην «Θαλάσσια Ενεργειακά Συστήµατα ΑΕ», έχοντας αναπτύξει σειρά προϊόντων στην κατηγορία
των πλωτών συστηµάτων και έχοντας συγκεντρώσει σηµαντική εµπειρία, προχωρήσαµε στην ανάπτυξη
προβλητών οι οποίες εδράζονται σε συγκροτήµατα πασσάλων.
Η προβλήτες αυτού του τύπου είναι αφαιρετές και η κατασκευή τους δεν δηµιουργεί καµία µόνιµη
παραµόρφωση στην παραλία και στον βυθό της θάλασσας. Η κυκλοφορία των νερών δεν παρεµποδίζεται και δεν δηµιουργούνται εστίες συγκέντρωσης ρύπων ή δυσκολίες αυτοκαθαρισµού των νερών.

Βασικές αρχές σχεδίασης- Πλεονεκτήµατα
Η προβλήτες επί πασσάλων κατασκευάζονται µε βάση τις ακόλουθες βασικές αρχές σχεδίασης:
α) Αντί της έµπηξης των πασσάλων επιλέγεται η µέθοδος της στήριξης των πασσάλων ανά συγκρότηµα σε τεχνητό ογκόλιθο (ΤΟ),
ο οποίος εδράζεται στον πυθµένα της θάλασσας και παραλαµβάνει τα φορτία από τη προβλήτα µεταφέροντάς τα στο βυθό. Η µέθοδος παρουσιάζει σηµαντικά τεχνικά πλεονεκτήµατα:
• Μπορεί να τυποποιηθεί για ευρεία γκάµα γεωτεχνικών χαρακτηριστικών του πυθµένα, αλλά και
λειτουργικών απαιτήσεων µεταβάλλοντας µόνο
τις συνθήκες έδρασης των ΤΟ.
• Επιτρέπει την τυποποίηση και προκατασκευή
τόσο των ύφαλων τµηµάτων (ΤΟ, συγκροτήµατα
πασσάλων) όσο και των έξαλλων τµηµάτων της
γέφυρας. Με τον τρόπο αυτό όλα τα τµήµατα
προκατασκευάζονται σε συνθήκες εργοστασίου,
µεταφέρονται στον τόπο του έργου και συναρµολογούνται για τη διαµόρφωση της συνολικής
γέφυρας.
• Ο µεγάλος βαθµός τυποποίησης των επί µέρους
τµηµάτων επιτρέπει κατασκευές που είναι αφαιρετές και δεν δηµιουργούν µόνιµες παραµορφώσεις στον τόπο εγκατάστασης.

Μελέτη προβλήτας επί πασσάλων στη θέση Καµάρι
Θήρα (∆ΗΛΙΤΑ Θήρας, 2009)

• Ελαχιστοποιεί τον απαιτούµενο χρόνο συναρµολόγησης και εποµένως τον χρόνο εργοταξιακών
εργασιών. Το γεγονός αυτό µειώνει σηµαντικά
τους κινδύνους ναυσιπλοΐας από τη χρήση πλωτών µέσων, την αναστάτωση της περιοχής εγκατάστασης και τις εν γένει περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής του έργου.
• Μειώνει σηµαντικά τον κόστος του έργου εφόσον το µεγαλύτερο µέρος του κατασκευάζεται σε
εργοστασιακές συνθήκες.
β) Οι προβλήτες είναι συναρµολογούµενες, υπό την
έννοια ότι συγκροτούνται από τµήµατα που προκατασκευάζονται σε βιοµηχανικές συνθήκες µεταφέρονται στον τόπο του έργου και συνδέονται µεταξύ
τους για να συγκροτήσουν την τελική µορφή του
έργου. Οι συνδέσεις µεταξύ των τµηµάτων είναι
βιδωτές, ή ειδικού τύπου σφηνωτές συνδέσεις που
έχουν αναπτυχθεί εντός της επιχείρησης.
γ) Είναι αφαιρετές υπό την έννοια ότι η εγκατάσταΠροβλήτα επί πασσάλων - Μοντέλο πεπερασµένων στοιχείων
σή τους είναι εντελώς αντιστρεπτή διαδικασία. Τα
διαφορετικά τµήµατα από τα οποία συγκροτείται µπορούν να αποσυνδεθούν και να αποµακρυνθούν από τον τόπο του έργου χωρίς
την παραµικρή παραµόρφωση της περιοχής εγκατάστασης.
δ) Είναι συµβατές µε τις αρχές τις περιβαλλοντικής προστασίας µε την έννοια ότι είναι αφαιρετές, κατά τη περίοδο της λειτουργίας
τους δεν επηρεάζουν την ακτή και τον θαλάσσιο
χώρο (η κυκλοφορία των νερών µένει πρακτικά
ανεπηρέαστη), τα χρησιµοποιούµενα υλικά δεν
είναι τοξικά και δεν µολύνουν το περιβάλλον.
Έχει παρατηρηθεί ότι σε κατασκευές αυτού του
είδους αναπτύσσεται σηµαντική θαλάσσια ζωή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Εξοπλισµός
• Οι προβλήτες συγκροτούνται από προκατασκευασµένα µοναδιαία τµήµατα διαστάσεων 12x2.5,
12x3 τα οποία συνδέονται µε διάφορους τρόπους
έτσι ώστε να δηµιουργηθεί η τελική προβλήτα
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρΠροβλήτα επί πασσάλων. Υπό κατασκευή στη ν. Άγιος
Γεώργιος Σαρωνικού (Τέρνα Ενεργειακή, 2010)
µογής.
• Χαλύβδινος µεταλλικός σκελετός, γαλβανισµένος εν θερµώ ως ολόσωµη κατασκευή. - Κατάστρωµα από τροπική ξυλεία, µεταλλική σχάρα, ή σκυρόδεµα, - Υποδοµή για τη
διέλευση ηλεκτρικών και υδραυλικών δικτύων - ∆έστρες διαφόρων τύπων ανάλογα µε το µέγεθος των ελλιµενιζόµενων σκαφών
- Προσκρουστήρες (ξύλινοι ή ελαστικοί) - Γέφυρα (ράµπα) για τη πρόσβαση από τη ξηρά - Προστατευτικό κιγκλίδωµα - Σύστηµα φωτοσήµανσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Φάρων του Π.Ν.
• Στο προαιρετικό εξοπλισµό περιλαµβάνονται µονάδες τροφοδοσίας σκαφών µε παροχές ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, Τ/Φ,
πυροσβεστικές φωλεές, φωτιστικά σώµατα.
ΕΕ1.1150-10 | Α-01 | 16-02-2010

