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Απορροφητικές διατάξεις µε κυψέλες απορρόφησης τύπου πτερυγίων διαφόρων τύπων, ανάλογα την περίπτωση
εφαρµογής, για τη δηµιουργία κρηπιδωµάτων ή και αποβάθρων, που απορροφούν τους θαλάσσιους και
«πλοιογενείς» κυµατισµούς µε εφαρµογές σε υπάρχοντες λιµένες , προβόλους, παραλιακά κρηπιδώµατα, αλλά και
στην κατασκευή νέων.

Τεχνική περιγραφή & χαρακτηριστικά
Στα περισσότερα λιµάνια της χώρας µας και όχι µόνο παρατηρείται ένα φαινόµενο, το λεγόµενο αντιµάµαλο: Κυµατική ενέργεια που εισέρχεται εντός του λιµένα είτε απ’ ευθείας, διότι
τα στόµια είναι ανοικτά σε ορισµένους καιρούς, είτε εµµέσως
µέσω περίθλασης των κυµάτων, εγκλωβίζεται στη λιµενολεκάνη. ∆εδοµένου ότι τα κρηπιδώµατα εντός των λιµένων σε
ποσοστό που προσεγγίζει το 100% είναι κατασκευασµένα µε
κατακόρυφα µέτωπα, οι κυµατισµοί ανακλώνται σε αυτά και
συµβάλλουν µε τα επερχόµενα κύµατα δηµιουργώντας στάσιµα
κύµατα . Κοντά στα κρηπιδώµατα δηµιουργούνται κύµατα
(«clapotis») που καταπονούν τα σκάφη, υποσκάπτουν τις κατασκευές δηµιουργώντας ανασφαλείς καταστάσεις και προξενούν
σωρευτικές ζηµιές στις κατασκευές.
Ανάλογα φαινόµενα δηµιουργούνται σε παραλιακά κρηπιδώµατα που κατά κόρον κατασκευάζονται σε παραλιακούς
∆ήµους και κοινότητες πολλές φορές ως µέρος ευρύτερων σχεδίων ανάπλασης.
Μια ειδική περίπτωση προβληµάτων αφορά σε παράκτιες περιοχές όπου ανοικτά διέρχονται ταχύπλοα σκάφη δηµιουργώντας
έντονο κυµατισµό που πλήττει τις περιοχές αυτές προξενώντας
στην καλύτερη περίπτωση ενόχληση.
Οι απορροφητικές διατάξεις που αναπτύχθηκαν από την
εταιρεία µας σκοπό έχουν την απορρόφηση της κυµατικής
ενέργειας, είτε πρόκειται για θαλάσσια κύµατα, είτε πρόκειται
για κυµατισµούς που δηµιουργούνται από τη διέλευση πλοίων
(πλοιογενείς κυµατισµοί).
Η απορρόφηση της κυµατικής ενέργειας αποτρέπει την ανάκλαση του κυµατισµού, την εµφάνιση κυµάτων clapotis και τη
δηµιουργία αντιµάµαλου, φαινόµενα από τα οποία πάσχουν όλα
σχεδόν τα λιµάνια της χώρας και εν γένει οι κατασκευές αυτού
του τύπου.

Σκίτσο 1

Σκίτσο 2

Πεδίο εφαρµογής
Οι απορροφητικές διατάξεις µπορούν να εφαρµοστούν σε υπάρχουσες κατασκευές, λιµένων, παραλιακών κρηπιδωµάτων,
προβλητών κλπ. Μπορούν όµως να ενσωµατωθούν και στην
κατασκευή νέων λιµένων και παρόµοιων εγκαταστάσεων και
να χρησιµοποιηθούν για τη προστασία παραλιών, παράλιων
εγκαταστάσεων και δρόµων από τη διάβρωση.

Μορφή και τρόπος εγκατάστασης
Τα απορροφητικά στοιχεία συνίστανται σε κατασκευές διαφόρων µορφών και τρόπου κατασκευής, που ενσωµατώνουν κυψέλες απορρόφησης κυµατισµών, όπως και στους πλωτούς
κυµατοαπορροφητές
Βασικοί τρόποι κατασκευής είναι:
• Τεχνητοί Ογκόλιθοι (ΤΟ) εκ σκυροδέµατος, κοίλης κατασκευής µε ενσωµατωµένες κυψέλες απορρόφησης (σκίτσο 1).
• Μοναδιαία τµήµατα απορροφητικού κρηπιδώµατος που
εδράζεται πάνω σε ΤΟ βάσης (σκίτσο 2)
• Πλωτό µοναδιαίο τµήµα µε κατακόρυφα αγκυροβόλια και
περίσσεια άντωσης. (σκίτσο 3)

Σκίτσο 3

Παράγωγα µοντέλα
Οι διατάξεις απορρόφησης µπορούν να τυποποιηθούν σε τρόπο που να παράγονται συγκεκριµένα τµήµατα που συνδεόµενα δηµιουργούν
την επιθυµητή µορφή του κρηπιδώµατος, της
προβλήτας κλπ.
Μπορούν όµως εύκολα να διαµορφωθούν και
να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου. Η προσαρµογή αφορά και τις γενικές διαστάσεις των τµηµάτων, αλλά και τις
κυψέλες απορρόφησης ανάλογα µε τις αναµενόµενες κυµατικές συνθήκες.
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Κυψέλες απορρόφησης µε πτερύγια ενσωµατωµένες σε τµήµα πλωτού κυµατοαπορροφητή

Κυψέλες απορρόφησης µε πτερύγια κατά τη φάση της κατασκευής

Τµήµα κυµατοαπορροφητή κατά τη φάση της εγκατάστασης στο λιµένα Λαυρίου
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