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Προορισµός
Πλωτά συστήµατα κατακόρυφης αγκυροβολίας και περίσσειας άντωσης για τη δηµιουργία εξεδρών
(τεχνητά νησιά) στη θάλασσα µε µικρούς βαθµούς ελευθερίας κινήσεων και ελαχιστοποιηµένες δυνάµεις από τους κυµατισµούς. Οι εξέδρες µπορούν να βρουν ευρείες εφαρµογές στη θάλασσα εκεί όπου
α) η µικρή επίδραση από τους κυµατισµούς είναι ουσιώδες επιθυµητό χαρακτηριστικό, β) τα βάθη νερού είναι µεγάλα και δεν είναι τεχνικά εφικτή η χρήση άλλων µέσων και γ) η µεγάλη φέρουσα ικανότητα αποτελεί σηµαντικό στοιχείο λειτουργικότητας.

Πλωτή εξέδρα κατακόρυφης αγκυροβολίας και περίσσειας άντωσης στο Λαύριο
Πιλοτική εγκατάσταση στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το σύστηµα συγκροτείται από µοναδιαία τµήµατα τυπικών διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 12m x3m x4m τα
οποία συναρµολογούνται µε πολλούς τρόπους, µε άκαµπτες (σφηνωτές ή βιδωτές) ή ελαστικές συνδέσεις σε τρόπο ώστε να µπορεί να διαµορφωθεί µεγάλη επιφάνεια εργασίας ανάλογα µε τις ανάγκες και
τον προορισµό της πλατφόρµας.
•

Ο φορέας του µοναδιαίου τµήµατος συνίσταται σε χαλύβδινο χωροδικτύωµα γαλβανισµένο εν θερµώ µε πρόσθετη προστασία στη ζώνη διαβροχής και συγκροτείται από συγκολλητά και βιδωτά τµήµατα πλήρους βιοµηχανοποιηµένης παραγωγής.

•

Το σύστηµα πλεύσης συγκροτείται από πλήρως βυθισµένους πλωτήρες πολυαιθυλενίου µε εγκιβωτισµένη πολυστερίνη, από πλήρως βυθισµένους πλωτήρες µε δυνατότητες ερµατισµού και από κατακόρυφους πλωτήρες µε εγκιβωτισµένη πολυστερίνη. Το σύστηµα ερµατισµού επιτρέπει α) τη βύθιση της εξέδρας στο επιθυµητό βύθισµα εγκατάστασης, β) τη µεταβολή της ιδιοπεριόδου της εξέδρας ώστε να αποφεύγονται συντονισµοί µε τους επερχόµενους κυµατισµούς και γ) τη δηµιουργία
περίσσειας άντωσης.

•

Το σύστηµα αγκύρωσης αποτελείται από κατακόρυφα αγκυροβόλια, τα οποία σε συνδυασµό µε τη
περίσσεια άντωσης και τους πλήρως βυθισµένους πλωτήρες δηµιουργούν ένα φορέα µε πολύ µικρή
ίσαλο επιφάνεια, µικρές δυνάµεις από κυµατισµούς και µικρούς βαθµούς ελευθερίας κινήσεων. Το
σύστηµα αγκυροβολίας επιτρέπει την εγκατάσταση σε µεγάλα βάθη νερού, εκεί όπου δεν προσφέρονται άλλες τεχνικές λύσεις.

•

Οι σύνδεσµοι µεταξύ των µοναδιαίων τµηµάτων διακρίνονται σε άκαµπτους συνδέσµους και είναι
τύπου σφήνας ή βιδωτού τύπου και εύκαµπτους που επιτρέπουν την ελαστική µεταφορά των καταπονήσεων και αποσβένουν στο εσωτερικό της πλατφόρµας κραδασµούς και υψίσυχνες ταλαντώσεις
που καταπονούν τους φορείς. Η χρήση των κατάλληλων συνδέσµων γίνεται ανάλογα µε τον προορισµό, το µέγεθος και τη χρήση των εξεδρών.

•

Το δάπεδο της εξέδρας ποικίλλει ανάλογα µε τον προορισµό της. Συνήθεις τρόποι κατασκευής αποτελούν οι µεταλλικές σχάρες, οι µεταλλικές σχάρες µε χυτευµένο πλαστικό, η ξυλεία, το πλαστικό.

Βασική χρήση και εξοπλισµός
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Βασικός προορισµός των εξεδρών κατακόρυφης αγκυροβολίας και περίσσειας άντωσης είναι η δηµιουργία µέσα στη θάλασσα µιας «σταθερής» επιφάνειας εργασίας που µπορεί να αξιοποιηθεί για πολλούς και διαφορετικούς λόγους:
• Ως φορείς των κυµατοαπορροφητών
• Ως φορείς των µονάδων παραγωγής ενέργειας από κυµατισµούς
• Ως εξέδρες εργασίας για µονάδες ιχθυοκαλλιεργειών µε δυνατότητες υποστήριξης πολλαπλών δραστηριοτήτων, όπως εγκατάσταση µηχανηµάτων και εξοπλισµού, στέγασης γραφείων και χώρων
αποθήκευσης υλικών κλπ
• Ως διάδροµοι προσέγγισης και ελλιµενισµού σκαφών σε περιπτώσεις µεγάλων βαθών (π.χ. Σαντορίνη).
• Ως εξέδρες αναψυχής και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων µε δυνατότητες ανάπτυξης πολλαπλών
δραστηριοτήτων.
• Στην επέκταση κρηπιδωµάτων και τη δηµιουργία «χερσαίου» χώρου, σε περιπτώσεις λιµένων που
στερούνται χερσαίου χώρου και δυνατοτήτων πρόσβασης, στη δηµιουργία χώρων αναµονής
επιβατών, εκδοτηρίων εισιτηρίων κλπ.
• Συνιστούν τον φορέα για τη δηµιουργία ιχθυοκλωβών ανοικτής θαλάσσης που έχουν επίσης
αναπτυχθεί από την επιχείρηση µας.

Πλεονεκτήµατα - Εύρος εφαρµογών
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Συναρµολογούµενοι φορείς κατακόρυφης αγκυροβολίας και περίσσειας άντωσης έχουν
αναπτυχθεί στα πλαίσια της ερευνητικής/
αναπτυξιακής προσπάθειας στο εσωτερικό της
επιχείρησής µας και έχουν κατοχυρωθεί στα
πλαίσια ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας από τον
ΟΒΙ (1005210, 1003786).
Οι πλατφόρµες παρουσιάζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα που µπορούν να συνοψισθούν στα
εξής:
• Μικρή ίσαλος επιφάνεια, η οποία ελαχιστοποιεί το µέγεθος των δυνάµεων που αναπτύσσονται από τους κυµατισµούς.
• Περιορισµένοι βαθµοί ελευθερίας κινήσεων,
σε αντίθεση µε ελεύθερα επιπλέουσες κατασκευές, που επιτρέπουν την δηµιουργία σταθερών επιφανειών εργασίας για όλες τις
χρήσεις για τις οποίες προορίζονται. Στην
ουσία δηµιουργείται ένα τεχνητό νησί
(artificial island) στη µέση της θάλασσας για
να εξυπηρετήσει πολλαπλούς στόχους και
δραστηριότητες.
• ∆υνατότητα εγκατάστασης σε µεγάλα βάθη
νερού, γεγονός που διευρύνει τις δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων εκεί όπου
σήµερα οι δυνατότητες είναι µικρές ή ανύπαρκτες.
• Μεγάλη επιφάνεια δαπέδου που επιτρέπει
την ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων
και λειτουργιών.
• ∆υνατότητα παραλαβής µεγάλων φορτίων
ανάλογα µε την περίσσεια άντωσης που έχει
προβλεφθεί κατά τον σχεδιασµό.
• ∆υνατότητα µελλοντικής επέκτασης εφόσον
απαιτείται.
• ∆υνατότητα απεγκατάστασης, αποµάκρυνσης ή µεταφοράς σε άλλο σηµείο ανάλογα
µε τις µελλοντικές ανάγκες.
• ∆εν δηµιουργούνται περιβαλλοντικές
επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και
δεν δηµιουργούνται µη αναστρέψιµες
επιπτώσεις από την εγκατάστασή τους.

Βαθµοί ελευθερίας εξέδρας κατακόρυης
αγκυροβολίας και περίσσειας άντωσης
Εξέδρα κατακόρυφης αγκυροβολίας κατά τη φάση της κατασκευής

Εξέδρα κατακόρυφης αγκυροβολίας (πλωτός Κ/Α)
κατά τη φάση της εγκατάστασης

