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Βασικό µοντέλο:
Κυµοδόκη

Προορισµός
Πλωτό σύστηµα απορρόφησης κυµατισµών για τη δηµιουργία προστατευµένων θαλάσσιων περιοχών
µε εφαρµογές στη κατασκευή µαρίνων, αλιευτικών καταφυγίων και γενικότερα λιµένων, για τη προστασία ακτών από διάβρωση, για τη προστασία ακτών λουόµενων, για την ενίσχυση της προστασίας υπαρχόντων λιµένων.

Πλωτός Κ/Α στο Λαύριο - Πιλοτική εγκατάσταση στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Το σύστηµα συγκροτείται από µοναδιαία τµήµατα τυπικών διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 12m x3m x4m,

•

•

•

•

•

•

τα οποία συνδέονται:
α) Παραλλήλως για το σχηµατισµό φορέων πλάτους 3m, 6m ή και 9m ανάλογα µε τις κυµατικές συνθήκες της περιοχής εγκατάστασης και τον επιθυµητό βαθµό απόσβεσης των κυµατισµών.
β) ∆ιαµήκως για το σχηµατισµό του επιθυµητού µήκους κυµατοαπορροφητή ανάλογα µε τα γεωγραφικά δεδοµένα της υπό προστασία περιοχής.
γ) Γωνιακώς ή και καθέτως για τη δηµιουργία της επιθυµητής µορφής ανάλογα µε τα γεωγραφικά
δεδοµένα της υπό προστασία περιοχής.
Ο φορέας αποτελεί χαλύβδινη δικτυωτή κατασκευή γαλβανισµένη εν θερµώ και µε πρόσθετη προστασία στη ζώνη διαβροχής, συγκροτείται δε από συγκολλητά και βιδωτά τµήµατα πλήρως βιοµηχανοποιηµένης παραγωγής.
Το σύστηµα πλεύσης συγκροτείται από βυθισµένους πλωτήρες πολυαιθυλενίου µε εγκιβωτισµένη
πολυστερίνη, από βυθισµένους πλωτήρες µε δυνατότητας ερµατισµού και από κατακόρυφους πλωτήρες µε εγκιβωτισµένη πολυστερίνη. Το σύστηµα ερµατισµού επιτρέπει α) τη βύθιση του Κ/Α στο
επιθυµητό βύθισµα εγκατάστασης, β) τη µεταβολή της ιδιοπεριόδου του συστήµατος, ώστε να αποφεύγονται συντονισµοί µε τους επερχόµενους κυµατισµούς και γ) τη δηµιουργία της περίσσειας
άντωσης.
Το σύστηµα αγκύρωσης αποτελείται από κατακόρυφα αγκυροβόλια, τα οποία σε συνδυασµό µε τη
περίσσεια άντωσης επιτρέπουν στο σύστηµα να λειτουργεί σε µεγάλα βάθη νερού, σε ευρεία γκάµα
κυµατισµών µε ασφάλεια και αποτελεσµατική απόσβεση της κυµατικής ενέργειας.
Οι κυψέλες απορρόφησης των κυµατισµών είναι κυρίως τύπου πτερυγίων µε οριζόντιες και κατακόρυφες κλίσεις που σταδιακά εκτρέπουν και απορροφούν τη κυµατική ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα αλληλοαναιρούν τις αναπτυσσόµενες δυνάµεις στο εσωτερικό του φορέα.
Οι σύνδεσµοι µεταξύ των µοναδιαίων τµηµάτων επιτρέπουν τους προαναφερόµενες τύπους συνδέσεων και την ελαστοµηχανική απορρόφηση των κραδασµών και υψίσυχνων ταλαντώσεων που καταπονούν τους φορείς.
Το δάπεδο του Κ/Α αποτελείται από χαλύβδινη και γαλβανισµένη εν θερµώ σχάρα.

Βασική χρήση και εξοπλισµός
Βασικός προορισµός του κυµατοαπορροφητή είναι η δηµιουργία προστατευµένων θαλασσίων ζωνών.
Στη βασική έκδοση του Κ/Α περιλαµβάνεται όλος ο αναγκαίος για τη λειτουργία του εξοπλισµός, όπως
σύστηµα αγκυροβολίας, δάπεδο από χαλύβδινη σχάρα, σύστηµα ερµατισµού/αφερµατισµού κλπ.
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Πλεονεκτήµατα - Εύρος εφαρµογών

Πρόσθετη χρήση και εξοπλισµός

Το σύστηµα αποτελεί ευρεσιτεχνία της επιχείρησής µας κατοχυρωµένη στον ΟΒΙ (Αρ.
1003786/2002) και αναπτύχθηκε στα πλαίσια
του ερευνητικού προγράµµατος, που χρηµατοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ.
Οι πλωτοί κυµατοαπορροφητές παρουσιάζουν
σηµαντικά πλεονεκτήµατα που θα µπορούσαν
να συστηµατοποιηθούν στα παρακάτω:
• ∆εν απαιτούν µόνιµες κατασκευές, οι οποίες
αλλοιώνουν τον περιβάλλοντα χώρο και µεταβάλλουν τη ροή του νερού δηµιουργώντας
εστίες περιβαλλοντικής µόλυνσης στο εσωτερικό της λιµενολεκάνης.
• Απορροφούν την κυµατική ενέργεια αντί της
θραύσης των κυµατισµών, της ανάκλασης
και της δηµιουργίας στάσιµων κυµάτων εξωτερικά της λιµενολεκάνης που τελικά δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στην προσέγγιση στον λιµένα.
• Λόγω της απορρόφησης των κυµατισµών,
αντί της ανάκλασης, δεν δηµιουργούν φαινόµενα διάβρωσης γειτονικών παραλιών,
που συναντούνται σε κάθε µόνιµο λιµενικό
έργο.
• Τα συστήµατα αυτά είναι αποτελεσµατικά
σε µια ευρεία γκάµα κυµατισµών σε αντίθεση µε άλλα προτεινόµενα προϊόντα πλωτών
κυµατοθραυστών που λειτουργούν µόνο σε
σχετικά προστατευµένες περιοχές σε µικρά
ύψη κύµατος και κυρίως µικρές περιόδους
κυµατισµών.
• Μπορεί να ρυθµιστεί η ιδιοπερίοδος τους
προσαρµοζόµενη στις συνθήκες εγκατάστασης (βάθος νερού, χαρακτηριστικά κυµατισµών κλπ.) σε τρόπο ώστε να µη συντονίζονται µε τους επερχόµενους κυµατισµούς. Σε
συνδυασµό µε τα χαρακτηριστικά των κυψελών απορρόφησης κυµατισµών ελαχιστοποιούνται οι αναπτυσσόµενες δυνάµεις και µειώνονται σηµαντικά οι κινήσεις του όλου
συστήµατος λόγω κυµατισµών.
• ∆εν παρουσιάζουν φαινόµενα υπερπήδησης
του κύµατος που εµφανίζονται συχνά σε
έργα βαρύτητας, αλλά και σε πλωτά συστήµατα και τα οποία µεταφέρουν την κυµατική
ενέργεια στο εσωτερικό των λιµενολεκανών
προξενώντας µεγάλες καταστροφές.

Μία εγκατάσταση Κ/Α µπορεί, υπό προϋποθέσεις
να χρησιµοποιηθεί και ως προβλήτα ελλιµενισµού
σκαφών ως έχει ή σε συνδυασµό µε πλωτές προβλήτες (τύπου ΘΟΗ). Σε αυτή τη περίπτωση ο πρόσθετος εξοπλισµός περιλαµβάνει:
• Πρόσθετο (κατά περίπτωση) σύστηµα αγκύρωσης µε αλυσοειδείς γραµµές (catenary mooring).
• ∆έστρες σκαφών
• Ξύλινο δάπεδο
• Ελαστικοί προσκρουστήρες
• Πλευρικό προστατευτικό ρέλι

Μοναδιαίο τµήµα Κ/Α
Πλωτός Κ/Α έτοιµος προς εγκατάσταση

Πρότυπη σχεδίαση µαρίνας στον Κάλαµο Αττικής
µε πλωτούς Κ/Α και απορροφητικά κρηπιδώµατα
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