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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το συγκεκριμένο τεύχος συντάσσεται στο πλαίσιο εκπόνησης των Προπαρασκευαστικών
Μελετών Ωρίμανσης της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και αφορά την «Τεχνική Περιγραφή των Λιμενικών Έργων».
Η σχετική Σύμβαση ανατέθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.) που
εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με ΑΦΜ: 090016497, ΔΟΥ Ηρακλείου και εκπροσωπείται νόμιμα
για την υπογραφή του ΙΔ. Συμφωνητικού από τον κ. Παπαδάκη Μηνά, Διευθύνοντα Σύμβουλο
του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου, στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΤΕΜΕ ΕΠΕ», νομίμως
εκπροσωπούμενης από τον κ. Χρήστο Σολομωνίδη, Πολιτικό Μηχανικό - Λιμενολόγο, Πρόεδρο
του Δ.Σ., την 9η Νοεμβρίου 2020, στην Αθήνα.

1.2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης, όπως προαναφέρεται, αποτελεί η εκπόνηση των
Προπαρασκευαστικών Μελετών Ωρίμανσης της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Συγκεκριμένα θα μελετηθούν σε επίπεδο
κατασκευαστικού σχεδιασμού τα εξής έργα:
Λιμενικά Έργα
➢ Η Επισκευή Δυτικού κρηπιδώματος Ενετικού Λιμένα.
➢ Η τοποθέτηση πλωτών στοιχείων.
➢ Η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης.
➢ Η Τοποθέτηση δεστρών, προσκρουστήρων και σκαλών.
Η/Μ Έργα
➢ Ο ηλεκτροφωτισμός της περιοχής του λιμένα – αντικατάσταση των υφιστάμενων
σωμάτων.
➢ Η αντικατάσταση των υφιστάμενων κιβωτίων παροχών τροφοδότησης σκαφών (Pillars).
➢ Η αντικατάσταση των υφιστάμενων ηλεκτρικών πινάκων.
➢ Οι νέες εγκαταστάσεις υδροδότησης και ηλεκτροδότησης στο νέο τμήμα του νέου Deck.
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1.3

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την ομάδα εργασίας στην παρούσα μελέτη αποτελούν οι:
▪
▪
▪
▪
▪

Δρ. Χρήστος Σολομωνίδης, Πολ. Μηχ/κος – Λιμενολόγος
Αντώνιος Μπουτάτης, (MSc) Πολ. Μηχ/κος – Λιμενολόγος
Νικόλαος Μπαρτσακούλιας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μαίρη Καλπύρη, Πολ. Μηχ/κος – Λιμενολόγος
Δημήτρης Τόλης, Πολ. Μηχ/κος – Δομοστατικός
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2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Σκοπό των παρεμβάσεων που περιγράφονται συνοπτικά κατωτέρω, αποτελεί η αποκατάσταση
των ζημιών των κρηπιδωμάτων και η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης του Αλιευτικού Λιμένα
Ηρακλείου, ώστε να αποκατασταθούν συγκεκριμένες φθορές που υφίστανται στις υποδομές του
Λιμένα και στον λιμενικό εξοπλισμό του (δέστρες, προσκρουστήρες, κλπ.), να δημιουργηθούν
τα απαραίτητα βάθη εντός της λιμενολεκάνης για τον απρόσκοπτο ελλιμενισμό των
εξυπηρετούμενων σκαφών καθώς και να εξωραϊστεί συνολικά η εικόνα που παρουσιάζει
σήμερα ο Λιμένας.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι λόγω των ανεπαρκών βαθών της λιμενολεκάνης του Ενετικού Λιμένα
δεν δύναται να εισπλεύσει το Πυροσβεστικό σκάφος του Λιμένα με αποτέλεσμα την υποβάθμιση
του επιπέδου ασφάλειας του Λιμένα.
Με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ο Λιμένας καθίσταται λειτουργικός για την προοριζόμενη
χρήση του (αλιευτικός λιμένας), ασφαλής και συνάμα αισθητικά αναβαθμισμένος.
Η τοποθέτηση του απαραίτητου λιμενικού εξοπλισμού, αναβαθμίζει σημαντικά τον ασφαλή
ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών καθώς αντικαθιστά τον υφιστάμενο όσον αφορά τις δέστρες
και τους κρίκους πρόσδεσης, ο οποίος παρουσιάζει φθορές. Ο προτεινόμενος περιμετρικός
προσκρουστήρας στο μέτωπο των κρηπιδωμάτων διασφαλίζει σκάφη και υποδομές από
πιθανές φθορές λόγω ενδεχόμενων κρούσεων, ενώ αντικαθιστά παλαιά ελαστικά τα οποία
χρησιμοποιούνται εν είδει προσκρουστήρα και δεν είναι κατάλληλα για την συγκεκριμένη χρήση.
Η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης του Αλιευτικού Λιμένα είναι απαραίτητη με σκοπό τον
απρόσκοπτο ελλιμενισμό σκαφών με μέγιστο βύθισμα 3.50μ., ώστε πέραν των αλιευτικών
σκαφών να προσεγγίζουν και πυροσβεστικά σκάφη. Επιπλέον, η εκβάθυνση κρίνεται
απαραίτητη καθώς σε αρκετά σημεία της λιμενολεκάνης έχει αποτεθεί ίζημα μειώνοντας
σημαντικά το ωφέλιμο βάθος, δημιουργώντας προβλήματα στην ασφαλή ναυσιπλοΐα των
εξυπηρετούμενων σκαφών.
Η επισκευή του Δυτικού Κρηπιδώματος του Ενετικού Λιμένα τμήμα του οποίου έχει καταπέσει,
κρίνεται αναγκαία, πρώτον για λόγους ασφαλείας των χρηστών, καθώς αυτή τη στιγμή θεωρείται
επικίνδυνη η προσέγγιση του και δεύτερον για λειτουργικούς λόγους, ώστε να μπορέσει να
εξυπηρετήσει τα αλιευτικά σκάφη για τον ελλιμενισμό τους. Το τμήμα αυτό είναι μέρος ενός
προβόλου συνολικού μήκους 84 περίπου μέτρων.
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3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Αλιευτικός Λιμένας Ηρακλείου (Ενετικός) βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του Λιμένα Ηρακλείου.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

Εικόνα 3.1 Δορυφορική φωτογραφίας της θέσης των έργων εντός του Λιμένα Ηρακλείου

Η λιμενολεκάνη του Ενετικού Λιμένα ωοειδούς σχήματος και συνολικής επιφάνειας 35.300m2,
είναι κρηπιδωμένη με συνολικό μήκος κρηπίδων περίπου 756 μέτρων και ωφέλιμα βάθη
κυμαινόμενα από -3.00 έως -4.50 μέτρα κάτω από την Μ.Σ.Θ. Το τμήμα του προσήνεμου μώλου
από τον Κούλε μέχρι και την ρίζα του (παλαιός προσήνεμος μώλος λιμένα), το οποίο
προστατεύει τον Ενετικό Λιμένα από τους κυματισμούς, φέρει θωράκιση από φυσικούς και
τεχνητούς ογκολίθους.
Τμήμα του δυτικού κρηπιδώματος του Ενετικού Λιμένα, το οποίο αποτελείται από πρόβολο
οπλισμένου σκυροδέματος, έχει καταπέσει και χρήζει άμεσης επισκευής. Τα δυτικά και βόρεια
κρηπιδώματα του Ενετικού Λιμένα χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά από επαγγελματικά
αλιευτικά σκάφη.
Ο χερσαίος χώρος για την εξυπηρέτηση των αλιευτικών σκαφών είναι εξαιρετικά περιορισμένος.
Έχει μεταβαλλόμενο πλάτος από 2 μέχρι 10 μέτρα. Η κατάσταση των ανωδομών των
κρηπιδωμάτων είναι σε άθλια κατάσταση. Το οπλισμένο σκυρόδεμα παρουσιάζει εικόνα
καταρρεύσεως.
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Στον Ενετικό Λιμένα έχουν εγκατασταθεί τρεις πλωτοί προβλήτες συνολικού μήκους 184.50μ.
περίπου, υπό γωνία, για την αύξηση του δυναμικού εξυπηρετήσεως τουριστικών σκαφών
αναψυχής.
Οι πλωτοί προβλήτες είναι ελαφριάς κατασκευής και αποτελούνται από πλωτήρες και
κατάστρωμα ξύλινο, με πλαίσιο από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Επιπλέον φέρουν και διαβάθρες
(finger pontoons) και πίλλαρ παροχών.
Η είσοδος του Ενετικού Λιμένα σχηματίζεται από το φρούριο του Κούλε στο βόρειο τμήμα του
(παλαιός προσήνεμος μώλος) και τον προβλήτα του μικρού Κούλε στο νότιο, έχει δε άνοιγμα
της τάξεως των 40 μέτρων περίπου.

Εικόνα 3.2 Δυτικό κρηπίδωμα Ενετικού Λιμένα
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Εικόνα 3.3 Αποσάρθρωση και ζημιές στο κρηπίδωμα (πρόβολο) του Ενετικού Λιμένα

Εικόνα 3.4 Αποσάρθρωση και ζημιές στο κρηπίδωμα (πρόβολο) του Ενετικού Λιμένα
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3.2

ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΑ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο της «Μελέτης Βελτίωσης – Αναβάθμισης Αλιευτικού Λιμένα Ηρακλείου» του
«Υποέργου 1: Αποκατάσταση Ζημιών Κρηπιδωμάτων και Εκβάθυνση Λιμενολεκάνης
Αλιευτικού Λιμένα Ηρακλείου» συντάχθηκε επικαιροποιημένο Βυθομετρικό – Τοπογραφικό
Διάγραμμα του Αλιευτικού (Ενετικού) Λιμένα Ηρακλείου, από τον Δρ. Αγρονόμο - Τοπογράφο
Μηχανικό κ. B. Δεσποτάκη.
Το Σχέδιο της βυθομετρικής αποτύπωσης παρουσιάζεται στο Σχέδιο Λ549-Λ1.

3.3

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στα πλαίσια της «Μελέτης Βελτίωσης – Αναβάθμισης Αλιευτικού Λιμένα Ηρακλείου» του
«Υποέργου 1: Αποκατάσταση Ζημιών Κρηπιδωμάτων και Εκβάθυνση Λιμενολεκάνης
Αλιευτικού Λιμένα Ηρακλείου» έγινε ολοκληρωμένη γεωτεχνική έρευνα, από το μελετητικό
Γραφείο «Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες», Γ. Μαρκαντωνάκης.

Εκτελέστηκαν τέσσερις (4) δειγματοληπτικές θαλάσσιες γεωτρήσεις (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και
Β, ως ακολούθως).
Γεωτρήσεις στο Δυτικό Κρηπίδωμαd
Έτσι, έγιναν δύο (2) ερευνητικές γεωτρήσεις, βάθους 15 μ. κάτω από τον πυθμένα, στην περιοχή
του Δυτικού Κρηπιδώματος, τμήμα του οποίου έχει καταστραφεί και χρήζει αποκατάστασης (Βλ.
Παράρτημα Α).
Συνοπτικά τα αποτελέσματα των 2 γεωτρήσεων έχουν ως εξής:
➢

Γ1: Από τον πυθμένα και κάτω
1,5m χαλαρή ιλύς.
1,5÷15,00m εναλλασσόμενες στρώσεις, αμμοιλυώδης λίγες κρούσεις, καθόλου σταθερό
υπέδαφος. Ιζήματα.

➢

Γ2: Από τον πυθμένα και κάτω
1,50m χαλαρή ιλύς
1,5÷15,00m εναλλασσόμενες στρώσεις, αμμοιλυώδης, αμμοαργιλικά χαλίκια, μέτριες
κρούσεις.

Οι ερευνητικές γεωτρήσεις στην περιοχή του δυτικού κρηπιδώματος του Ενετικού Λιμένα
κατέδειξαν ότι σε βάθος από τον πυθμένα μέχρι τα 15m, δεν υπάρχει σταθερό υπόβαθρο. Η
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χαλαρή αμμοιλυώδης σύσταση του υπεδάφους δεν επιτρέπει την θεμελίωση έργου βαρύτητας,
ενώ η λύση με έγχυτους πασσάλους Ο.Σ. καθίσταται προβληματική και ιδιαίτερα αντιοικονομική.
Γεωτρήσεις στη Λιμενολεκάνη

Επιπλέον, έγιναν δύο (2) ερευνητικές «ρηχές» γεωτρήσεις θαλάσσης, στις θέσεις Θ1 και Θ2
που φαίνονται στο Σχέδιο (Βλ. Παράρτημα Β), με σκοπό την διερεύνηση της εκσκαψιμότητας
της λιμενολεκάνης.

Η σύσταση της πρώτης στρώσης πάχους 3μ., σύμφωνα με την γεωτεχνική έρευνα, είναι
ιλυώδης – αμμοϊλυώδης, επιτρέποντας ακόμη και την χρήση αναρροφητικής βυθοκόρου για την
εκβάθυνση της λιμενολεκάνης. Σημειώνεται ότι τα σημερινά βάθη της λιμενολεκάνης κυμαίνονται
από 2μ. έως 4.50μ.

Με βάση τα ως άνω, για την διαμόρφωση του πυθμένα στην στάθμη -5.00μ., το στρώμα του
πυθμένα που θα απομακρυνθεί έχει πάχος από 0.50μ. έως 3.00μ, κατά μέγιστο.
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4. ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
4.1

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επισκευή Δυτικού κρηπιδώματος Ενετικού Λιμένα και τοποθέτηση πλωτών
στοιχείων
Στη παρούσα έκθεση αναλύονται τα λιμενικά έργα που αφορούν στην επισκευή του δυτικού
κρηπιδώματος του Ενετικού Λιμένα και στην τοποθέτηση πλωτών στοιχείων σε αυτά.
Το πρώτο βήμα κατά την εκπόνηση των έργων είναι η προσεκτική, με αδιατάρακτη κοπή,
καθαίρεση τμήματος του υφιστάμενου Προβόλου-Κρηπιδώματος, όπως φαίνεται στην Εικόνα
3.3, συνολικού μήκους περίπου 80μ. λόγω της κακής του κατάστασης. Προβλέπεται, επίσης, η
διατήρηση τμήματος πλάτους 0.25μ. σε όλο το μήκος του υφιστάμενου Προβόλου –
Κρηπιδώματος.
Αφού ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες εργασίες, ακολουθεί η ανακατασκευή του
κρηπιδώματος με την τοποθέτηση πλωτών στοιχείων βαρέως τύπου, μπροστά από το
κρηπίδωμα του δρόμου, δίνοντας ιδιαίτερη μέριμνα στον τρόπο πρόσδεσης του των πλωτών
στοιχείων στο σταθερό κρηπίδωμα.
Θα γίνει ειδική αγκύρωση των πλωτών στοιχείων πάνω στο υπάρχον έργο με μεταλλικές
αντηρίδες οι οποίες αποτελούνται από κυλινδρικούς βραχίονες και ένα ακραίο σύνδεσμο σε κάθε
άκρο, δηλαδή στον υφιστάμενο κρηπιδότοιχο και στο πλωτό στοιχείο. Παράλληλα, θα
τοποθετηθούν και αγκυρώσεις στον πυθμένα.
Τα πλωτά θα εξοπλιστούν με ειδική ξυλοκατασκευή (από ξυλεία θαλάσσης τύπου NEOSET),
στη στάθμη εργασίας των +0.67μ., με σκοπό την εξυπηρέτηση δικτύων (νερού, ηλεκτρικού).
Τέλος, θα γίνει επιπλέον προσθήκη δεστρών, προσκρουστήρων και πυρόσβεσης.
Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης
Θα γίνει εκβάθυνση της λιμενολεκάνης (βυθοκόρηση) του Ενετικού Λιμένα, με σκοπό την
διαμόρφωση του πυθμένα σε βάθος -5.00μ. κάτω από την Μέση Στάθμη Θάλασσας (Μ.Σ.Θ.).
Η αποκομιδή των βυθοκορημάτων θα γίνεται με φορτηγίδες ανοιγομένου πυθμένα (κλαπέτα)
και η απόρριψή τους σε θαλάσσια περιοχή όπου τα βάθη θα ξεπερνούν τα 50m.
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες εκβάθυνσης θα γίνουν από δύτες, με εμπειρία σε υποβρύχια
αρχαιολογικά έργα, υπό την καθοδήγηση και την άμεση εποπτεία των καταδυόμενων
αρχαιολόγων, με τη χρήση αναρροφητήτηρα κατά την αρχαιολογική πρακτική.
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Τοποθέτηση δεστρών, προσκρουστήρων και σκαλών
Τα κρηπιδώματα του Ενετικού Λιμένα θα εξοπλιστούν με χυτοχαλύβδινες δέστρες ελκτικής
ικανότητας 5 tn, ανά 10 μέτρα περίπου, καθώς και κρίκους για την πρόσδεση σκαφών ανά 2.50
μέτρα περίπου.
Το σύνολο των προτεινόμενων δεστρών είναι 27, ενώ οι κρίκοι πρόσδεσης είναι 42. Επιπλέον,
θα τοποθετηθεί ελαστικός γραμμικός προσκρουστήρας στο μέτωπο των περιμετρικών
κρηπιδωμάτων για την ασφαλή προσέγγιση των αλιευτικών σκαφών κατά την διαδικασία
πρόσδεσης τους.
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4.2

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΟΡΤΙΑ
Για τον έλεγχο της αντοχής του έργου, και ειδικότερα των πλωτών προβλητών, θεωρήθηκαν τα
ακόλουθα φορτία :
Ίδια Βάρη
•

Οπλισμένου σκυροδέματος 25kN/m3

•

Άοπλου σκυροδέματος

• Θαλασσίου ύδατος
Κινητά φορτία

24kN/m3
10.3kN/m3

•

Ονομαστική, κάθετα στον άξονα του πλωτού

•

Ονομαστική, παράλληλα με τον άξονα του πλωτού 35kN, εφαρμοζόμενη στην απέναντι
πλευρά της σύνδεσης με τον κρηπιδότοιχο.

•

Μερικός συντελεστής φόρτισης

γ=1.50

•

Συνδυασμός των δυο ανωτέρω

ψο=0.50.

65Kn

ΥΛΙΚΑ
Όλα τα υλικά των συνδέσμων των πλωτών στοιχείων θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα EN
1.4401(AISI 316) ή EN 1.4404 (AISI 316L) κατηγορίας 50, εκτός από τις κοχλιώσεις που θα είναι
κατηγορίας 70.
Για τις κατασκευές στις οποίες θα προσαρτηθούν οι σύνδεσμοι :
•

Οπλισμένο σκυρόδεμα πλωτών

C45/55

•

Οπλισμένο σκυρόδεμα κρηπιδότοιχου

C16/20

•

Χάλυβας Οπλισμού

Β500C

•

Εποξειδική ρητίνη για την συγκόλληση αγκυρίων

(ΤΥΠΟΥ) HILTI – RE 500.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Στη μελέτη του έργου έγινε χρήση των ακόλουθων κανονισμών:
•
•
•
•

ΕΝ 1992-1-1 Έργα από σκυρόδεμα
ΕΝ 1993-1-1 Έργα από δομικό χάλυβα
ΕΝ 1993-1-8 Συνδέσεις μεταλλικών κατασκευών.
BS6349-1-2:2016 Maritime works - Code of practice for assessment of actions.
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4.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Επισκευή Δυτικού κρηπιδώματος Ενετικού Λιμένα και τοποθέτηση πλωτών
στοιχείων
Στη παρούσα έκθεση αναλύονται τα λιμενικά έργα που αφορούν στην επισκευή του δυτικού
κρηπιδώματος του Ενετικού Λιμένα και στην τοποθέτηση πλωτών στοιχείων σε αυτά.
Το πρώτο βήμα κατά την εκπόνηση των έργων είναι η προσεκτική, με αδιατάρακτη κοπή,
καθαίρεση τμήματος του υφιστάμενου Προβόλου-Κρηπιδώματος, όπως φαίνεται στην Εικόνα
3.3, συνολικού μήκους περίπου 80μ. λόγω της κακής του κατάστασης. Προβλέπεται, επίσης, η
διατήρηση τμήματος πλάτους 0.25μ. σε όλο το μήκος του υφιστάμενου Προβόλου –
Κρηπιδώματος (Σχέδιο Λ549-Λ4).
Η καθαίρεση θα γίνει με τρόπο ώστε να μην διαταραχτεί η ενετική προκυμαία. Επιπλέον, θα γίνει
δειγματοληπτική αφαίρεση της επένδυσης από σκυρόδεμα (υφιστάμενος πρόβολος
κρηπιδώματος) από την όψη της ενετικής προκυμαίας και μόνο αν αυτό αποδειχθεί ασφαλές,
χωρίς να την θέτει σε κίνδυνο, θα πραγματοποιηθεί η καθαίρεση σε όλο το μήκος της και θα
συντηρηθεί κατάλληλα ώστε να είναι ορατή από τον πλωτό προβλήτα. Η αποξήλωση του
υφιστάμενου κρηπιδώματος θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, με αδιατάραχτη κοπή όπως
προαναφέρεται και με επίβλεψη από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.
Αφού ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες εργασίες, θα ακολουθήσει η ανακατασκευή του
κρηπιδώματος με την τοποθέτηση πλωτών στοιχείων βαρέως τύπου, μπροστά από το
κρηπίδωμα του δρόμου, δίνοντας ιδιαίτερη μέριμνα στον τρόπο πρόσδεσης του των πλωτών
στοιχείων στο σταθερό κρηπίδωμα. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν οκτώ (8) πλωτά στοιχεία
παράλληλα με το υφιστάμενο κρηπίδωμα και σε απόσταση ενός (1) μέτρου από αυτό, στην
οποία παρεμβάλλεται τοίχωμα από σκυρόδεμα (με άγνωστο οπλισμό) πάχους 25εκ (Σχέδιο
Λ549-Λ4). Όλα τα πλωτά στοιχεία θα έχουν πλάτος τριών (3) μέτρων και θα χωρίζονται σε τρεις
(3) κατηγορίες ανάλογα με το μήκος τους :
•

Πλωτά τύπου Α με μήκος δέκα (10) μέτρων

•

Πλωτά τύπου Β με μήκος οκτώ (8) μέτρων

•

Πλωτά τύπου Γ με μήκος οκτώ (12) μέτρων

Όπως αποτυπώνεται και στο Σχέδιο Λ549-Λ2 το οποίο αποτελεί και την οριζοντιογραφία του
έργου, από τη ρίζα του προσήνεμου μώλου προς τα βορειοανατολικά τοποθετούνται κατά σειρά
ένας (1) πλωτός προβλήτας τύπου Α, ένας (1) πλωτός τύπου Β, τέσσερις (4) τύπου Α και δύο
(2) τύπου Γ. Άρα συνολικά εγκαθίστανται πεντε (5) πλωτά στοιχεία τύπου Α, ένα (1) τύπου Β
και δύο (2) τύπου Γ.
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Τα πλωτά στοιχεία, βαρέως τύπου θα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα
κατηγορίας C45/55 (κυψελωτή κατασκευή) ενώ ο κοίλος χώρος θα πληρούται με ειδικό ελαφρύ
υλικό (διογκωμένη πολυστερίνη). Θα συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσεις εγγυημένης αντοχής
που θα έχουν δυνατότητα σύνδεσης και αποσύνδεσης χωρίς δυσκολία (Σχέδιο Λ549-Λ2).
Ακολούθως, θα γίνει ειδική αγκύρωση των πλωτών στοιχείων πάνω στο υπάρχον έργο με
μεταλλικές αντηρίδες οι οποίες αποτελούνται από κυλινδρικούς βραχίονες και ένα ακραίο
σύνδεσμο σε κάθε άκρο, δηλαδή στον υφιστάμενο κρηπιδότοιχο και στο πλωτό στοιχείο. Η
λεπτομερής περιγραφή της κατασκευής και της διάταξης της αγκύρωσης των πλωτών
παρατίθενται στο Σχέδιο Λ549-Λ5. Παράλληλα, θα τοποθετηθούν και αγκυρώσεις στον
πυθμένα.

Εικόνα 4.1 : Ενδεικτική τομή της διάταξης του πλωτού σε τομή.

Οι σύνδεσμοι θα είναι στοιχεία ανεξάρτητα των τυποποιημένων τμημάτων των πλωτών
προβλητών, εύκολα αντικαταστάσιμα, δεν θα επιτρέπουν την οριζόντια σχετική μετακίνηση των
επί μέρους στοιχείων των πλωτών προβλητών, δεν θα μεταβιβάζουν ροπές κάμψης κατά την
κατακόρυφη διεύθυνση. Θα αποτελούνται από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής, ποιότητας
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Α4 (AISI 316), θα είναι ανθεκτικοί στην ηλεκτρολυτική διάβρωση και δεν θα απαιτούν
οποιαδήποτε συντήρηση ή προστασία.
Η διατομή του συνδέσμου θα ανθίσταται στα εντατικά μεγέθη που θα προκύψουν από την
στατική ανάλυση φορτίων (εφελκυσμό, θλίψη και διάτμηση). Ακολούθως ελέγχονται και
διαστασιολογούνται όλα τα επιμέρους στοιχεία αυτού, δηλαδή διατομές προκατασκευασμένων
στοιχείων, πάχος ελασμάτων, είδος κοχλιώσεων, πάχος ραφής συγκόλλησης κτλ.
Πιο αναλυτικά, ο σύνδεσμος προβλέπεται ότι θα αποτελείται από τα εξής τμήματα, τα οποία και
θα αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο για την πρόσδεση του πλωτού στον υφιστάμενο κρηπιδότοιχο:
•

(Α): Δύο διατάξεις που φέρουν, εκάστη, μια αρθρωτή σωλήνα Φ101.6x5 στα άκρα της
βάσεις στήριξης στο πλωτό αφενός και στον υφιστάμενο κρηπιδότοιχο αφετέρου.

•

(Β): Μια βάση στον υφιστάμενο κρηπιδότοιχο στην μέση απόσταση από τις δυο
προηγούμενες.

•

(Γ): Δυο συρματόσχοινα, όπως περιγράφονται ακολούθως, τα οποία συνδέουν την
μεσαία βάση του κρηπιδότοιχου με τις βάσεις των διατάξεων που φέρουν τις αντηρίδες.

Οι ανωτέρω διατάξεις σκοπό έχουν να περιορίσουν την κίνηση του πλωτού στο επίπεδο της
θάλασσας. Ποιο αναλυτικά:
Οι διατάξεις (Α) θα τοποθετηθούν σε κάθε πλωτό, εκάστη περί το 1.0m από το άκρο του. Η
υψομετρική διαφορά, μεταξύ των βάσεων, που φαίνεται στο Σχέδιο Λ549-Λ4 αυτό, στην
τοποθέτηση της αντηρίδας, δημιουργεί προϋποθέσεις απόσβεσης από τυχόν πρόσκρουση
πλοίου στο πλωτό και θα πρέπει να υπάρχει.
Κάθε σύνδεσμος έχει δυνατότητα στροφής περί τον διαμήκη, ως προς το πλωτό, άξονα και
περιορισμένη δυνατότητα στροφής περί τον άξονα της αντηρίδας. Η τελευταία είναι απαραίτητη
στην περίπτωση κλίσης του πλωτού κατά την διαμήκη του διεύθυνση. Έτσι ο άξονας έχει
διαφορετική διαμόρφωση στα δύο του άκρα και η κατασκευή του θα πρέπει να τηρήσει τις
διαστάσεις που περιγράφονται στο σχετικό σχέδιο Λ549-Λ5. Τα άκρα αυτά σε κάθε θέση
αντηρίδας δεν θα πρέπει να αντιστοιχούν. Η διάταξη αυτή θα επιτρέψει διαφορά ύψους στις δυο
αντηρίδες του πλωτού της τάξης των 35εκ χωρίς να δημιουργηθεί ένταση στον σύνδεσμο.
Η βάση (Β) θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια στάθμη με τις αντίστοιχες στο πλωτό.
Τα συρματόσχοινα (Γ) θα συνδέσουν την βάση (Β) στο κρηπίδωμα με κάθε μια των βάσεων που
βρίσκονται στο πλωτό. Τα συρματόσχοινα θα φέρουν στα άκρα τους κλειδιά, για την σύνδεση
τους, και εντατήρα. Κατά την τοποθέτηση τους τα συρματόσχοινα θα ενταθούν τόσο όσο
χρειάζεται για να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για να παραλάβουν δυνάμεις (springs). Τα
υλικά αυτά θα έχουν ελάχιστη ικανότητα ονομαστικού φορτίου 5 τόνων.
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Οι αγκυρώσεις θα αποτελούνται από αλυσίδες οι οποίες προσδέονυν σε Τεχνητούς Ογκόλιθους
(Τ.Ο.) εγκατεστημένους στον πυθμένα. Οι Τ.Ο. θα είναι διαστάσεων 1.5 x 1.5 x 1.0 (μήκος x
πλάτος x ύψος) και θα συνδέονται με το πλωτό όπως φαίνεται τα σχέδια Λ549-2 και Λ549-4 με
αλυσίδες ονομαστικής διαμέτρου Φ46mm.
Τα πλωτά θα εξοπλιστούν με ειδική ξυλοκατασκευή (από ξυλεία θαλάσσης τύπου NEOSET),
στη στάθμη εργασίας των +0.67μ., με σκοπό την εξυπηρέτηση δικτύων (νερού, ηλεκτρικού),
όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο Λ549-Λ3 και θα γίνει επιπλέον προσθήκη δεστρών,
προσκρουστήρων και πυρόσβεσης. Οι δέστρες με τις οποίες θα εξοπλιστούν τα πλωτά στοιχεία
θα είναι χυτοχαλύβδινες, ελκτικής ικανότητας 5 tn και θα εγκατασταθούν δύο (2) σε κάθε
πλωτό.Επιπλέον, θα τοποθετηθούν ελαστικοί γραμμικοί προσκρουστήρες στο εξωτερικό
μέτωπο των πλωτών με τη διατάξη που παρουσιάζεται στο Σχέδιο Λ549-Λ3, για την ασφαλή
προσέγγιση των αλιευτικών σκαφών κατά την διαδικασία πρόσδεσης τους.
Τέλος το πρώτο και το τελευταίο πλωτό θα συνδέονται στα άκρα τους με το υφιστάμενο
κρηπίδωμα με γεφυρίδια πρόσβασης μήκους οκτώ (6) μέτρων, πλάτους ενάμισι (1.5) μέτρων
και κλίσης 12.5% (Σχέδια Λ549-2, Λ549-3).
Στο παρόν, στη βάση της διαμορφωμένης αγοράς για πλωτές προβλήτες, θεωρείται ότι αυτές
θα προέρχονται από κάποιο εξειδικευμένο προμηθευτή. Επειδή η ύπαρξη ποικιλομορφίας
τέτοιων κατασκευών δεν αποκλείει την αλλαγή της θέσης του κατά την κατασκευή του έργου, η
παρούσα μελέτη θα μπορεί να εφαρμοστεί με μικρές αλλαγές του σχεδίου, σε ότι αφορά την
στήριξη των συνδέσμων πάνω στα πλωτά.
Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμη και σε αυτή των προβλητών από οπλισμένο σκυρόδεμα, δεν
είναι δυνατόν να είναι γνωστά τα κατασκευαστικά σχέδια τους. Έτσι ο τελικός προμηθευτής θα
πρέπει να σχεδιάσει την σύνδεση αυτή (δηλαδή την μεταφορά των δυνάμεων από τον σύνδεσμο
στο πλωτό), διαμορφώνοντας τοπικά τα πάχη και την αντίσταση του τοιχώματος τους και
προσθέτοντας ενδεχομένως επι-πλέον οπλισμούς.
Ο προμηθευτής / κατασκευαστής του πλωτού θα αποδεικνύει, με σχετική μελέτη, την αντοχή
της σύνδεσης αυτής στη βάση των φορτίων σχεδιασμού. Εμφατικά τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται
η με οπουδήποτε τρόπο άμεση επαφή των μελών από ανοξείδωτο χάλυβα με τους οπλισμούς
του πλωτού.
Οι βάσεις που βρίσκονται στο κρηπίδωμα προβλέπεται να συνδεθούν με χημικά αγκύρια, όμως
δεν είναι γνωστή η ποιότητα των υλικών καθώς και ικανότητα των δομικών στοιχείων του
υφιστάμενου κρηπιδότοιχου να παραλάβουν τα μεταβιβαζόμενα φορτία. Θα πρέπει συνεπώς
να γίνει σχετική έρευνα με βάσει την οποία θα προσδιοριστεί το μήκος των αγκυροβιδών που
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θα τοποθετηθούν, έτσι ώστε να μεταβιβάζουν τις δυνάμεις σε τμήμα του έργου που έχει την
ικανότητα να τις παραλάβει με ασφάλεια.
Συνεπώς ο σχεδιοσμός του πλωτού με τους συνδέσμους του που προβλέπεται στα σχέδια θα
θεωρηθούν ενδεικτικά και θα επιβεβαιωθούν στη βάση των ανωτέρω.
Σημειώνεται η κατασκευή των έργων θα γίνει υπό την επίβλεψη των αρμιδιών Εφορειών
Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ Ηρακλείου, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων) και δύο καταδυόμενων
αρχαιολόγων, οι οποίοι θα προσληφθούν προς τούτο.
Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης
Θα γίνει εκβάθυνση (βυθοκόρηση) της λιμενολεκάνης του Ενετικού Λιμένα, με σκοπό την
διαμόρφωση του πυθμένα σε βάθος -5.00μ. κάτω από την Μέση Στάθμη Θάλασσας (Μ.Σ.Θ.)
Στην περιοχή πλησίον των μόνιμων κρηπιδωμάτων και μέχρις αποστάσεως 15μ. από την
κρηπίδα, διατηρείται αδιατάρακτη η υπάρχουσα ήπια κλίση του πυθμένα (φυσικό πρανές), ώστε
να μην διαταραχθεί η ευστάθεια των κρηπιδωμάτων αυτών.
Εφ’ όσον η βυθοκόρηση εκτελεστεί πριν την προγραμματισμένη απομάκρυνση των
υφιστάμενων πλωτών προβλητών, η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης θα περιοριστεί στο κεντρικό
τμήμα αυτής. Εάν η βυθοκόρηση διενεργηθεί μετά την απομάκρυνση των πλωτών προβλητών
θα διαμορφωθεί ενιαίο βάθος 5.00μ., σε όλη την λιμενολεκάνη.
Η βυθοκόρηση συνιστάται να ξεκινήσει από την κεντρική περιοχή της λιμενολεκάνης και να
επεκταθεί σταδιακά προς τα περιφερειακά κρηπιδώματα και να σταματά σε απόσταση 15μ.
περίπου από αυτά.
Η αποκομιδή των βυθοκορημάτων θα γίνεται με φορτηγίδες ανοιγομένου πυθμένα (κλαπέτα)
και η απόρριψή τους σε θαλάσσια περιοχή όπου τα βάθη θα ξεπερνούν τα 50m.
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες εκβάθυνσης θα γίνουν από δύτες, με εμπειρία σε υποβρύχια
αρχαιολογικά έργα, υπό την καθοδήγηση και την άμεση εποπτεία των καταδυόμενων
αρχαιολόγων, με τη χρήση αναρροφητήτηρα κατά την αρχαιολογική πρακτική.
Επιπλέον θα εξασφαλισθεί και θα εξοπλισθεί κατάλληλος χώρος συντήρησης και αποθήκευσης
τυχόν μεμονωμένων ευρημάτων, τα οποία θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκβάθυνσης ή
των λοιπών λιμενικών εργασιών.
Τέλος, στην περίπτωση που στη διάρκεια των εργασιών εντοπισθούν ναυάγια ή ποντισμένα
κτιριακά λείψανα, θα εξασφαλισθούν όλα τα απαιτούμενα μέσα και προσωπικό για την αρχική
τεκμηρίωση τους και στη συνέχεια θα ακολουθήσει εξέταση του θέματος της συνέχισης της
πορείας των έργων, μετά από την εκ νέου εξέταση στα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ.
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Τοποθέτηση δεστρών, προσκρουστήρων και σκαλών
Τα κρηπιδώματα του Ενετικού Λιμένα θα εξοπλιστούν με χυτοχαλύβδινες δέστρες ελκτικής
ικανότητας 5 tn, ανά 10 μέτρα περίπου, καθώς και κρίκους για την πρόσδεση σκαφών ανά 2.50
μέτρα περίπου.
Το σύνολο των προτεινόμενων δεστρών είναι 27, ενώ οι κρίκοι πρόσδεσης είναι 42. Επιπλέον,
θα τοποθετηθεί ελαστικός γραμμικός προσκρουστήρας στο μέτωπο των περιμετρικών
κρηπιδωμάτων για την ασφαλή προσέγγιση των αλιευτικών σκαφών κατά την διαδικασία
πρόσδεσης τους.
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4.4

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ
4.4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τα εξυπηρετούμενα σκάφη του Ενετικού Λιμένα Ηρακλείου ταξινομήθηκαν στις κατηγορίες που
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 4-1 : Κατηγοριοποίηση σκαφών
Τύπος

Μήκος

Πλάτος

Σκάφους

(μ)

(μ)

Ι

4-5

2,00

ΙΙ

5-8

2,80

ΙΙΙ

8-10

3,50

ΙV

10-12

4,00

V

12-15

4,50

Μεταξύ των πρυμνοδετημένων σκαφών αφήνεται ένα περιθώριο ασφάλειας για να μην
συγκρούονται μεταξύ τους πλευρικά, παρά το γεγονός ότι το κάθε σκάφος πρέπει να διαθέτει
πλευρικούς προσκρουστήρες (μπαλόνια). Το περιθώριο αυτό ασφάλειας αυξάνεται όσο
αυξάνεται το μέγεθος των σκαφών. Στο πλάτος της θέσης παραβολής που παρουσιάζεται στον
ακόλουθο πίνακα, έχει ληφθεί υπόψη το περιθώριο ασφαλείας σύμφωνα με την διεθνή
βιβλιογραφία.
Πίνακας 4-2 : Χαρακτηριστικά σκαφών
Διαστάσεις θέσεων
Τύπος Σκάφους

ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.

παραβολής (m)
Μήκος

Πλάτος

Ι

5,00

2,30

ΙΙ

8,00

3,30

ΙΙΙ

10,00

4,20

ΙV

12,00

4,90

V

15,00

5,50
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4.4.1.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΕΙΣ.
4.4.1.2.1 Διάταξη σκαφών και γεωμετρικές παράμετροι υπολογισμών
Οι τύποι των σκαφών, εντός της λιμενολεκάνης του Ενετικού Λιμένα ανήκουν στις κατηγορίες
(σύμφωνα με την συνήθη τυποποίηση) ΙΙ έως και V (βλ. και σχετικό σχέδιο καταλήψεως της
λιμενολεκάνης), και οι περιβαλλόμενες επιφάνειές τους για τον υπολογισμό των ανεμοπιέσεων
είναι οι ακόλουθες:
Πίνακας 4-3 : Επιφάνειες σκαφών (σε τετραγωνικά μέτρα)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΚΑΦΟΥΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ

ΜΕΓΙΣΤΟ

ΜΗΚΟΣ

ΠΛΑΤΟΣ

(m)

(m)

ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ
ΕΞΑΛΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
(m)

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΕΞΑΛΟΥ

ΕΞΑΛΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΕΥΡΙΚΑ

ΜΕΤΩΠΙΚΑ

(m2)

(m2)

Ι

5,00

2,00

1,00

5,00

2,00

ΙΙ

8,00

2,80

1,50

12,00

4,20

ΙΙΙ

10,00

3,50

2,00

20,00

7,00

IV

12,00

4,00

3,50

42,00

14,00

V

15,00

4,50

4,00

60,00

18,00

4.4.1.2.2 Διάταξη πλωτών προβλητών και παραδοχές υπολογισμών.
Προβλέπεται η τοποθέτηση 8 πλωτών προβλητών μήκους 10 έως 12μ.

Β

Εικόνα 4.2 : Απόσπασμα από την γενική διάταξη του έργου.
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Η γωνία του διαμήκους άξονα των πλωτών στοιχείων ως προς τον Βορρά μετρούμενη
ωρολογιακά κυμαίνεται μεταξύ 50ο και 75ο.
Οι παραδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των δυνάμεων από ανεμοπιέσεις
και κυματισμούς είναι:
•

Μήκος πλωτού προβλήτα: 12μ (δυσμενής θεώρηση).

•

Κατανομή σκαφών: 3 σκάφη κατηγορίας V πρυμνοδετημένα (δυσμενής θεώρηση)

•

Ύψος κύματος: 0,50μ. εντός λιμενολεκάνης (δυσμενής θεώρηση)

•

Γωνία διαμήκους άξονα πλωτού στοιχείου ως προς Βορρά: μεταξύ 50ο και 75ο.
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας ως προς την γωνία του διαμήκους άξονα
με τον Βορρά ώστε να υπολογιστούν οι μέγιστες δυνάμεις.

4.4.1.2.3 Δυνάμεις από ανεμοπιέσεις
Η ασκούμενη ανεμοπίεση υπολογίζεται από την σχέση:
Ρ = k x ΣΑ x 4.74 x 10-5 x v2 x C1 x C2
όπου:
Ρ = η ολική ανεμοπίεση σε kN
k = 1.3, συντελεστής σχήματος
ΣΑ = η ολική προσβαλλόμενη επιφάνεια σε m2
v = ταχύτητα ανέμου σε km/h
C1 ≃1.0, συντελεστής μήκους
C2 ≃1.35, συντελεστής πνοής ανέμου κατά ριπές
Για παράλληλα πρυμνοδετημένα σκάφη (το ένα δίπλα στο άλλο) η ασκούμενη πλευρική
ανεμοπίεση, σε κάθε ένα σκάφος, θεωρείται ότι ασκείται στο 25% της επιφάνειας του σκάφους
σε σχέση με το πρώτο σκάφος της σειράς.
O υπολογισμός των ανεμοπιέσεων για κάθε πλωτό στοιχείο γίνεται για περιπτώσεις πνεόντων
ανέμων από διεύθυνση Β-ΒΑ-Α-ΝΑ-Ν-ΝΔ-Δ και ΒΔ, με ένταση (ταχύτητα) που αντιστοιχεί στις
μέγιστες συνήθεις τιμές κατά διεύθυνση, όπως προκύπτουν από στοιχεία του Μετεωρολογικού
Σταθμού Ηρακλείου της ΕΜΥ.
Η διεύθυνση του προσπίπτοντος ανέμου λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς με βάση την
ακόλουθη σύμβαση:
Β :

0ο

ΒΑ:

45ο

Α :

90ο

ΝΑ:

135ο

Ν :

180ο
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ΝΔ:

225ο

Δ :

270ο

ΒΔ:

315ο

Οι μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού Ηρακλείου (754) της Εθνικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) ελήφθησαν υπόψη στην παρούσα μελέτη. Ο συγκεκριμένος σταθμός έχει
συντεταγμένες 35ο20’Β και 25ο11’Α και βρίσκεται σε υψόμετρο 39,3μ. Οι επικρατέστεροι άνεμοι
της περιοχής είναι οι Βορειοδυτικοί με ετήσιο ποσοστό εμφάνισης 29,018% και ακολουθούν οι
Βόρειοι με ποσοστό εμφάνισης 16,942%. Οι μετρήσεις αναφέρονται στο διάστημα 1955-2001.
Οι ετήσιες συχνότητες διευθύνσεων ανέμων σε κλίμακα Beaufort φαίνονται ακολούθως.

Bf

Β

ΒΑ

Α

ΝΑ

Ν

ΝΔ

Δ

ΒΔ

0

ΝΗΝ.

ΑΘΡ.

16.920

16.920

1

.833

.537

.362

.614

1.468

.614

.296

.636

5.360

2

4.318

.2301

.953

2.334

5.425

1.940

1.195

3.693

22.159

3

4.953

.1479

.614

1.195

2.718

.888

1.501

8.986

22.334

4

4.252

.438

.142

.647

2.422

.690

1.381

10.904

20.876

5

1.699

.142

.033

.351

1.589

.460

.373

3.605

8.252

6

.679

.033

.011

.197

.866

.197

.088

.997

3.068

7

.153

.011

.011

.066

.263

.055

.022

.142

.723

8

.044

.000

.000

.033

.099

.011

.011

.044

.242

9

.011

.000

.000

.011

.011

.000

.000

.011

.044

10

.000

.000

.000

.011

.011

.000

.000

.000

.022

>=11

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

Αθρ.

16.942

4.941

2.126

5.459

14.872

4.855

4.867

29.018

16.920

100.00

4.4.1.2.4 Δυνάμεις από την πρόσπτωση κυμάτων
Λαμβάνεται υπόψη η δυσμενέστερη περίπτωση κυμάτων ύψους 0.50 m εντός της
λιμενολεκάνης, τα οποία θεωρείται ότι προσπίπτουν μετωπικώς στην πλευρική επιφάνεια των
πλωτών στοιχείων.
Επίσης, θεωρούνται αμελητέα τα κυματικά φορτία επί των σκαφών που είναι πρυμνοδετημένα
στους προβλήτες θεωρουμένης επαρκούς της αντιστάσεως που ασκείται από την πρωραία
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πρόσδεση στις τσαμαδούρες. Καθ΄ αυτό τον τρόπο δεν επιβαρύνονται με επί πλέον φορτίο τα
πλωτά στοιχεία.
Δεδομένου του συγκριτικά μεγάλου βάθους στην θέση των προβλητών σε σχέση με το ύψος
κύματος, και επίσης του μεγάλου μεγέθους των προβλητών που επιτρέπει την θεώρησή τους
ως στιβαρούς, όρθιους τοίχους, για τον υπολογισμό των κυματικών φορτίων εφαρμόζεται ο
τύπος του Ito:
F = 0.7 x γ x L x (H)2
όπου:
γ = ειδικό βάρος θαλασσινού νερού = 10.055 kN/m3
L = μήκος προβλήτα
H= ύψος κύματος

4.4.1.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζεται η σύμβαση των πρόσημων των δυνάμεων από ανέμους
και κυματισμό που δρουν επί των πλωτών στοιχείων.

ΔΡΩΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟΣΗΜΟ

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΑΠΟ
ΑΝΕΜΟ (Fl)

ΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΝΔ

+

ΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΒΑ

-

ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.
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ΔΥΝΑΜΗ ΔΡΩΣΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΟ
ΠΛΩΤΟ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟ (Ft)
ΔΥΝΑΜΗ ΔΡΩΣΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΟ
ΠΛΩΤΟ ΑΠΟ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟ (Fw)

ΦΟΡΑ ΠΡΟΣ NA

+

ΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΒΔ

-

ΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΒΔ

-

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι μέγιστες δυνάμεις ανά διεύθυνση ανέμου που
προέκυψαν από την ανάλυση ευαισθησίας ως προς την γωνία του διαμήκους άξονα των
πλωτών προβλητών.

ΔΥΝΑΜΗ
Fl (kN)
Ft (kN)
Fw (kN)

Β
+ 16,36
+ 26,35

ΒΑ
+ 22,37
+ 2,47

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ
Α
ΝΑ
Ν
ΝΔ
+ 20,36
+ 12,2
- 22,46
- 33,58
- 4,55
- 39,73
- 36,17
- 3,71
- 21,12
- 21,12
- 21,12
- 21,12

Δ
- 30,57
+ 6,83

ΒΔ
- 8,88
+ 28,94

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι μέγιστες δυνάμεις που δρουν κατά τον διαμήκη και
εγκάρσιο άξονα των πλωτών προβλητών. Σημειώνεται ότι η εγκάρσια δύναμη (Ft’) είναι η
συνισταμένη της δύναμης προερχόμενης από άνεμο και κυματισμό.

ΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΗΣ
ΔΥΝΑΜΗ

ΠΡΟΣ ΝΔ

ΠΡΟΣ ΒΑ

maxFl (kN)

+ 22,37

- 33,58

maxFt’ (kN)

ΠΡΟΣ NA

ΠΡΟΣ ΒΔ

+ 28,94

- 60,85

Απλουστευτικά θεωρείται ότι η κάθετη δύναμη στα πλωτά έχει ένταση ±65kN και η παράλληλη
με τον άξονα των πλωτών ±35kN και δρα στην παρειά πρόσδεσης των σκαφών.
ΔΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
4.4.2.1 ΦΟΡΤΙΑ
Εξετάζονται δυο φορτίσεις μια εγκάρσια (κάθετη στον διαμήκη άξονα), με συνολικό φορτίο
65kN και μια παράλληλη με συνολικό φορτίο 35kN.
Δυσμενώς επιπλέον θα θεωρηθεί μια εκκεντρότητα της εγκάρσιας ίση με L/6 ήτοι 12/6=2.0m.
Εξετάζονται οι ακόλουθοι συνδυασμοί1.

Ν= αξονική στις αντηρίδες, V= τέμνουσα στην βάση του πλωτού. Επίσης η απόσταση των αντηρίδων
θεωρείται =12.0-2x1.0=10.0m
1
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1. Ν1k=0.5x65+2x65/10+0.5x35x3.0/10=32.5+13.0+5.25=50.75kN /
Ν1d=1.5x50.75=76.13kN
V1k=0.5x35=17.5kN / V1d=17.5x1.5=26.25kN
2. Ν2k=0.5x0.5x65+0.50x2x65/10+35x3.0/10=16.25+6.5+10.5=33.25kN /
Ν2d=1.5x33.25=49.88kN
3. V2k=35kN / V2d=1.5x35=52.5Kn

4.4.2.2 ΑΝΤΗΡΙΔΑ
Φ101.6x5:

A=15.2cm2 , i=3.42cm λ=68.88/(3.42x93.9)=0.2145 x=0.98,

Nrd=0.98x15.2x23.5=350kN
Ν=76.13/(350xcos25.82)=0.24<1.00

Εικόνα 4.3 : Κάτοψη συνδέσμου

Σύνδεση της αντηρίδας με το έλασμα: fvw,d=360/1.73=207.85Mpa … Lw=100-0.5x48.315=60.85mm
Vw=2x2x0.4x(6.085-2x0.4)x20.78=8.45x20.78=175.7kN>76.13kN

4.4.2.3 ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΝΑ
Η έδραση γίνεται σε δύο βάσεις μια κυκλική και μια επίπεδη:
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Εικόνα 4.4 : Έδραση άξονα

•

Κυκλική Φοπής= 33mm, R=0.5x3.3+0.5x76.13/(2x2x23.5)+2x3.3/3=4.25cm<4.5cm
σh,Ed=0.591(2.1x108x0.5x50.75x0.003/(0.032x0.02))1/2=556.96Mpa<fh,Ed
fh,Ed=2.5x235=587.5Mpa

•

Επίπεδη

A=1.0x2.0=2cm2, σh=0.5x50.75x10/2.0=126.8Mpa

Σύνδεση επίπεδης βάσης:

Vrdw=(2+2+3.5-2x0.4)x0.4x20.78=55.69>0.5x76.13=38.07kN

Έλασμα 160x70x20

Vrdw=9.0x2x23.5/1.73+(16
9)x2x0.4x20.78=244.2+116.37=360.6kN>38.07

Έλασμα 100x90x20

σNw=0.9x360/11.25=259.2Mpa,
Νrdw=10x0.4x2x25.9=207.2>38.07 και
Vrdw=2x0.4x10x20.78=166.24Mpa>26.25kN ή 52.5kN πάντα
<0.5Vrdw
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Εικόνα 4.5 : Όψη του συνδέσμου

Άξονας Vrd=0.6x3.14x0.25x32x36/1.25=122.1kN>38.07kN

4.4.2.4 ΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΩΤΟ
Η άνω πλάκα 430x100x10 αν υποτεθεί ότι θα αναλάμβανε όλη την αξονική τότε θα είχε ροπή:
38.07x0.07=2.67kNm και έχει αντίσταση 0.25x1.0x102x0.235=5.88kNm επίσης αντίσταση σε
τέμνουσα 10x1.0x23.5/1.73=135.8kN>38.07kN
Η κάτω πλάκα αν υποτεθεί ότι όλη η αξονική μπορούσε να παραληφθεί από τις Μ12 τότε
M=38.07x(6.0-3.5)=0.95kNm και έχει αντίσταση
0.25x(10.5+2.0+2x1.5)x12x0.235=0.91kNm~0.95kNm
Συνεπώς είναι επαρκείς.
Τα επόμενα είναι ενδεικτικά2:
Υποτίθεται σκυρόδεμα C45/55, ελάχιστο πάχος τοιχώματος στη θέση των M20 2x85=170mm
και ελάχιστο βάθος 350mm, ελάχιστο πάχος στοιχείου στη θέση των M12 140mm3 Επίσης στη
θέση που θα τοποθετηθεί ο σύνδεσμος θα πρέπει να έχει προβλεφθεί εγκάρσια τοίχωμα.

Σε κάθε απόκλιση από τις παραδοχές αυτές θα πρέπει να αποδεικνύεται την αντοχή του υποβάθρου
εξ αρχής.
3 Γενικά τα πάχη σκυροδέματος σε πλωτές προβλήτες από σκυρόδεμα είναι της τάξης των 100mm,
κυρίως από περιορισμούς πλευστότητας. Όμως είναι δυνατό να υπάρξει τοπικά στη σύνδεση μια
αύξηση των διαστάσεων του σκυροδέματος και κάποιοι επιπλέον οπλισμοί, που εκτιμώνται εδώ.
2

ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.

29

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οι ακόλουθοι υπολογισμοί στηρίζονται στο manual της HILTI4, εκτός από την αντοχή της ντίζας
για την οποία γίνεται εφαρμογή του ΕΝ1993-1-8
Αντοχή ντίζας:
M12

Fvrd=0.6x0.843x70/1.25=28.3kN, Fbrd=2.5x0.83x36x1.4x1.0/1.25=84kN
Ftrd=0.9x0.843x70/1.25=42.5kN, Bp,rd=0.6x3.14x2.4x1.0x36/1.25=130.2kN

M20

Fvrd=0.6x2.45x70/1.25=82.32kN, Fbrd=2.5x0.68x36x2.2x1.0/1.25=107.7kN
Ftrd=0.9x2.45x70/1.25=123.5kN, Bp,rd=0.6x3.14x3.7x1.0x36/1.25=200.8kN

Αντοχή σκυροδέματος:
Εξόλκευση
Μ12

23.8x[1+(55-25)/100]x(150/110)x(0.5+220/(4x110))x(0.28+0.72x65/110)=
23.8x1.3x1.36x1.0x0.71=30kN άρα οριακή δύναμη min(42.5 , 30.0)=30.0kN

Μ20

62.9x[1+(55-25)/100]x(300/170)x(0.5+330/(4x170))x(0.28+0.72x85/170)=
62.9x1.3x1.76x0.99x0.64=91kN άρα οριακή δύναμη min(123.5 , 91.0)=91.0kN

Διάτμηση
Μ12

5.0x[55/25]1/2 x65x(65/55)1/2/55xk=5x1.48x1.28k=9.53k και κ=1.00 όταν η

δύναμη διευθύνεται προς το άκρο και =2.0 όταν είναι παράλληλη άρα οριακή δύναμη min(28.3
, 9.53)=9.53kN ή 19.05κΝ παράλληλα
Μ20

12.4x[55/25]1/2 x85x(85/85)1/2/85xk=12.4x1.48x1.0k=18.4k και κ=1.00 όταν η

δύναμη διευθύνεται προς το άκρο και =2.0 όταν είναι παράλληλη

άρα οριακή δύναμη

min(123.53 ,18.4)=18.4kN ή 36.8kN παράλληλα.
Στον εφελκυσμό 76.13kN μόνο από εξόλκευση των M12 η αντίσταση είναι 60kN και το υπόλοιπο
θα πρέπει να αναλάβουν τα Μ20 από διάτμηση =2x18.4=36.8 (36.8+60=96.8kN). Όμως επειδή
η επιρροή στο σκυρόδεμα επικαλύπτεται είναι συνετό να τοποθετηθεί μια ράβδος UΦ12 γύρω
από κάθε M20 σε δύο τουλάχιστον επίπεδα και η οποία να αγκυρώνεται στο εγκάρσιο τοίχωμα.
Η δύναμη που μπορεί να αναλάβει το κάθε U είναι 1.13x50/1.15 x2=98.26kN, όμως η τάση
λειτουργίας του θα είναι 10x76.13x0.25/(2x1.13)=84Mpa άρα δεν θα τίθεται θέμα ρηγμάτωσης.
Το ίδιο θα πρέπει να γίνει για τα Μ12 με ένα UΦ10 και αντοχή 2x0.79x50/1.5 =68.7kN και με
τον τρόπο αυτό η αντοχή τους καθορίζεται από την αντοχή του αγκυρίου.

4

Έκδοση 2005, σύνδεση HVU με ανοξείδωτη ντίζα HAS A4-70
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Λόγω της κλίσης της αντηρίδας5 V=tan(25.82)x76.13=0.48x76.13=36.54kN <4x9.53=38.12kN
αλλά επειδή θα υπάρχει 1UΦ10 η τάση λειτουργίας για τον πρόσθετο οπλισμό είναι
10x36.45x0.25/1.58=57.7Mpa, μικρή.
Σε διάτμηση Hd=0.25x52.5=13.12kN αλλά και λόγω κλίσης του συρματόσχοινου φ=3.50 ,
Nd=0.06x13.12=

=0.8kN,

για

τα

Μ12:

v=0.8/30+13.12/19.05=0.72<1.0

και

v=0.8/91+13.12/36.08=0.37<1.0

5

Η γωνία αυτή κατά την φόρτιση θα μικρύνει.
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4.4.2.5 ΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟ

Εικόνα 4.6 : Όψη της βάσης αντηρίδας

Υποτίθεται C16/20:
Εξόλκευση
Μ20

62.9x[1+(20-25)/80]x(300/170)x1.0x1.0=62.9x0.94x1.76=104.1kN άρα οριακή

δύναμη
min(123.5 , 104.0)=104.0kN
Διάτμηση
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Μ20

12.4x[20/25]1/2 x400x(400/85)1/2/85x2=12.4x0.89x8x2.0=177.4 άρα οριακή

δύναμη min(123.53, 177.4)=123.5kN
Ο σύνδεσμος είναι όπως στην πλευρά του πλωτού.
Η σύνδεση των ελασμάτων 370x90x20 είναι προφανώς επαρκής
Η αντοχή του ελάσματος 400x400x20 στη θέση των αγκυροβιδων είναι
(5+4)x22x0.25x0.235=2.12kNm και η ροπή που προκαλεί η βίδα
M=0.04x76.13x0.25=0.76kNm<2.12kNm
H χρήση των αγκυροβιδών είναι: φ=atan(0.30/0.62)=25.820 και άρα
V=76.13x0.25x0.48=9.20kN
ν=9.20/123.5+0.25x76.13/104.0=0.26<1.0

4.4.2.6 ΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ

Εικόνα 4.7 : Κάτοψη της βάσης

Δυνάμεις Ηd=52.5kN, N=tan3.5 x52.5=3.21kN, Md=52.5x0.055=2.89
Η συγκόλληση στο έλασμα έχει Ww=1.2x202/6=80cm3 και Aw=1.2x20=24cm2
σw=32.1/24+2890/80=37.5Mpa<259Mpa και τw=525/24=21.9Mpa<207.8Mpa
Αγκύρια
Ν=0.5x3.21+3.21/0.3=12.3kN, V=0.5x52.5=26.25kN, ν=12.3/104+26.25/123=0.33<1.0
Έλασμα έδρασης: Mrd=10x22x0.25x0.235=2.35kNm, Md=0.05x12.3=0.62<2.35kNm
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4.4.2.7 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΛΩΤΩΝ
Τέλος, προμετρήθηκαν αναλυτικά οι σύνδεσμοι των πλωτών.

Προμέτρηση συνδέσμων ενός πλωτού
α. Βάση στο πλωτό (τεμ 1)
α/α
Περιγραφή Βάρος τεμ
1 PL 430x100x10
3.376
1
2 PL 430x130x10
4.388
1
3 PL 160x70x20
1.758
2
4 PL 100x90x20
1.413
2
5 PL 35x20x20
0.110
2
6 PL 135x100x10
1.060
2
7 PL 145x75x10
0.854
1
8 Φ48.3x4x175
0.765
1
9 Φ30x255
1.415
1
10 Φ40x5
0.049
2
Μερικό Σύνολο
Ντίζες
11 Φ20x350
0.949
2
12 Φ12x175
0.171
2
Μερικό Σύνολο
Συνολο

Συνολο
3.376
4.388
3.517
2.826
0.220
2.120
0.854
0.765
1.415
0.099
19.578

kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr

1.899
0.342
2.241
21.819

kgr
kgr
kgr
kgr

Συνολο σε μια πλωτή προβλήτα
1 Βασεις πλωτού
21.82
2
43.64
2 Βάση κρηπιδ.
51.88
2 103.77
3 Βάση συρματ.
17.91
1
17.91
Συνολο 165.32

β. Βάση στο κρηπίδωμα (τεμ 1)
α/α
Περιγραφή
Βάρος
τεμ Συνολο
1 PL 400x400x20
25.12
1
25.120
2 PL 370x90x20
5.228
2
10.456
3 PL 135x100x10
1.060
2
2.120
4 PL 145x75x10
0.854
1
0.854
5 Φ48.3x4x175
0.765
1
0.765
6 Φ30x255
1.415
1
1.415
7 Φ40x5
0.049
2
0.099
8 Φ101.6x5
7.259
1
7.259
Μερικό Σύνολο
48.087
Ντίζες
9 Φ20x350
0.949
4
3.798
Συνολο
51.885
γ. Βάση συρματόσχοινων στο κρηπίδωμα (τεμ 1)
α/α
Περιγραφή
Βάρος
τεμ Συνολο
1 PL 400x100x20
8.792
1
8.792
2 PL 200x100x20
3.140
1
3.140
Μερικό Σύνολο
11.932
Ντίζες
3 Φ20x350
0.949
2
1.899
4 Συρματόσχοινα
2.040
2
4.080
Συνολο
17.911

kgr
kgr
kgr
kgr

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ.
Ακολούθως θα επιχειρηθεί η εκτίμηση της μετακίνησης του πλωτού κάτω από μια εγκάρσια
δύναμη.
Η διάταξη είναι η ακόλουθη:
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kgr

kgr
kgr
kgr
kgr
kgr
kgr

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εικόνα 4.8 : Διάταξη πλωτού για την εκτίμηση των μετακινήσεων

Στον υπολογισμό πιο πάνω η εξίσωση (1) υπολογίζει την ροπή των δυνάμεων στο πλωτό και η
εξίσωση (2) υπολογίζει την αντίδραση του νερού από την εφαρμοζόμενη ροπή και κατακόρυφη
δύναμη. Η αντίδραση αυτή διαιρούμενη με το ειδικό βάρος του θαλάσσιου νερού (εδώ
10.3kN/m3) δίνει την μέγιστη μετακίνηση (δηλ. το επιπρόσθετο ύψος νερού για να δημιουργηθεί
η πίεση της αντίστασης που εξισορροπεί την επιβαλλόμενη από την εξίσωση (1) ροπή).
Επιλύοντας αυτά, για Η=65kN, έχουμε τον ακόλουθο πίνακα:
e(m)=

-0.25

-0.10

0.00

+0.15

+0.30

+0.45

+0.60

φ(deg)=

14.20

16.60

18.15

20.55

22.90

25.25

27.65

δ(δL)(m)=

+0.048

+0.040

+0.034

+0.025

+0.014

+0.003

-0.010

δ(δh)(m)=

-0.131

-0.103

-0.085

-0.058

-0.032

-0.006

+0.020

Va(kN)=

16.45

19.44

21.31

24.37

27.46

30.66

34.05

Στον πιο πάνω πίνακα οι εκκεντρότητες είναι θετικές όταν κατευθύνονται από την ακμή του
πλωτό προς τη θάλασσα.

ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.

35

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η αρχική γωνία στροφής (σε ηρεμία) είναι 25.82 μοίρες
Η μεταβολή της απόστασης (δδL) είναι θετική όταν αυξάνει
Η μεταβολή του ύψους (δδh) είναι θετική όταν το στηριζόμενο άκρο ανεβαίνει.
Από τα αποτελέσματα είναι σαφές ότι η κατακόρυφη αντίδραση από την αντηρίδα είναι σχεδόν6
πάντα μικρότερα από αυτή που υπολογίζεται από την τιμή ηρεμίας.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ
4.4.4.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ
Η επιλεγμένη αλυσίδα αγκυρώσεως προϋποτίθεται ότι κατά περίπτωση ικανοποιεί τις
ακόλουθες συνθήκες του σχήματος.

Πρέπει η εφαρμογή της δύναμης να γίνει κάτω από το +0.45 πιθανότητα που θα προέκυπτε από
πρόσκρουση με την ίσαλο του πλοίου.
6
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(α)

Η αντίσταση σε ολίσθηση του ογκολίθου μέσα στο νερό Τ πρέπει να υπερβαίνει την
συνολική οριζόντια φόρτιση της αλυσίδας Η (εδώ Η1 ή Η2) Στην οριζόντια φόρτιση αυτή
περιλαμβάνεται εκτός από την συνιστώσα των ασκούμενων κυματικών δυνάμεων και
ανεμοπιέσεων και η οριζόντια φόρτιση της αλυσίδας από την τάνυσή της λόγω του
ίδιου βάρους της. Σε συνθήκες ισορροπίας του συστήματος χωρίς εξωτερικό φορτίο, η
τάση αυτή εξισορροπείται από την αντίστοιχη τάση της αντιρρόπως ευρισκόμενης
αλυσίδας. Όταν επενεργεί εξωτερικό φορτίο, ο πλωτός προβλήτας μετατοπίζεται έως
την νέα θέση ισορροπίας του και κατά συνέπεια μεταβάλλεται και η τάνυση των
αντιρρόπως ευρισκόμενων αλυσίδων και οι σχετικές τάσεις δεν βρίσκονται πλέον σε
ισορροπία. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπ΄όψη στους υπολογισμούς, διότι το μέγεθος
των τάσεων μπορεί να λάβει σημαντικές τιμές, ιδίως σε περιπτώσεις αυξημένων
γωνιών της αλυσίδας με τον πυθμένα. Ο τρόπος υπολογισμού της αντιστάσεως του
ογκολίθου δίνεται στην επόμενη παράγραφο .

(β)

Η μέγιστη τάση της αλυσίδας (στο σημείο Α) ΤΑ να είναι μικρότερη του
προδιαγεγραμμένου μεγίστου φορτίου εργασίας της.

(γ)

Η γωνία αλυσίδας με τον πυθμένα είναι επιθυμητό να μην υπερβαίνει τις 6 0 εφ’ όσον
αυτό είναι εφικτό από την γεωμετρία του πυθμένος και των αγκυρώσεων. Εάν
λογιστικώς η τιμή της γωνίας είναι αρνητική, πρακτικώς αυτό σημαίνει ότι η αλυσίδα
κείτεται επί του πυθμένος κατά ένα μήκος της. Αυτό κάνει την αγκύρωση πολύ
αποτελεσματική από την άποψη της αναπτύξεως αντίδρασης προς τις ασκούμενες
δυνάμεις, συνεπάγεται όμως και το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα της αύξησης της
παράλληλης μετατόπισης των πλωτών προβλητών υπό φόρτιση.

(δ)

Η οριζόντια προβολή της αλυσίδας Lo στον πυθμένα να κυμαίνεται μεταξύ ενός
ελαχίστου Lmin και ενός μεγίστου Lmax ορίου. Τα όρια αυτά διασφαλίζουν ότι η γωνία
της υπό τάση ευρισκόμενης αλυσίδας με τον πυθμένα κυμαίνεται μεταξύ 0-6 deg.

Οι τύποι στους οποίους έχουν βασιστεί οι υπολογισμοί είναι οι εξής:

Γωνία αλυσίδας στο σημείο προσδέσεως με τον προβλήτα:

Γωνία αλυσίδας με τον πυθμένα :

(Επίλυση της προηγούμενης εξίσωσης ως προς Η για δεδομένη αρχική γωνία της αλυσίδας
υπό μηδενική φόρτιση δίδει την οριζόντια συνιστώσα της αρχικής τάσης της αλυσίδας εξ΄αιτίας
του ιδίου βάρους της Hο).
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Κατακόρυφη συνιστώσα στα σημεία Α και Β: VA = H x tanαΑ
VΒ = H x tanαΒ
Μέγιστη δύναμη ασκούμενη στην αλυσίδα (στο σημείο Α): ΤΑ = (Η2 + VA2)0.5

Μέγιστο και ελάχιστο μήκος προβολής Lo: Lmax =

Ολικό μήκος (ανάπτυγμα) αλυσίδας:

Οριζόντια μετατόπιση ΔL του σημείου προσδέσεως για αλυσίδα υπό εξωγενή φόρτιση Η
ευρίσκεται με αριθμητική επίλυση της προηγούμενης εξίσωσης, δηλ.:
Σε όλους τους παραπάνω τύπους:
ω: το μοναδιαίο βάρος της αλυσίδας σε kN/m (εντός του θαλασσινού νερού).
h:

το βάθος στο σημείο αγκυρώσεως σε m.

Για κάθε μία από τις 4 αλυσίδες διαφορετικού προσανατολισμού που είναι προσδεδεμένες στα
πλωτά στοιχεία γίνονται οι υπολογισμοί επιλογής της αλυσίδας ελαχίστης αποδεκτής διαμέτρου.
Γίνεται ο σχετικός αριθμητικός υπολογισμός και έλεγχος ξεκινώντας από μία σειρά
υποτιθέμενων ρεαλιστικών γωνιών της αλυσίδας (χωρίς φορτίο) με τον πυθμένα, συνήθως
μεταξύ 50 και 00, και επιλέγονται εκείνες οι περιπτώσεις αρχικής γωνίας που ικανοποιούν τελικώς
όλα τα κριτήρια αγκυρώσεως. Πρέπει να σημειωθεί ότι αρνητική αρχική γωνία της αλυσίδας με
τον πυθμένα συνεπάγεται ότι αρχικώς η αλυσίδα κείται επί του πυθμένος μετά το σημείο
αγκυροβολίας κατά ένα μήκος της, το οποίο και επίσης υπολογίζεται.

Ας σημειωθεί ότι οι αλυσίδες των αγκυρώσεων προς την πλευρά του κρηπιδώματος για τα
πλωτά στοιχεία, δεν υπόκεινται στον περιορισμό των <6ο , δεδομένου ότι δεν υπάρχουν
προσδεδεμένα σκάφη από αυτές τις πλευρές.
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Επίσης, στις περιπτώσεις όλων των πλωτών στοιχείων λαμβάνεται υπ’όψη η τάνυση των
αλυσίδων σε κατάσταση άνευ φορτίου από κυματισμό ή ανεμοπίεση, εις τρόπον ώστε οι
επενεργούσες δυνάμεις προς τις δύο πλευρές του προβλήτα σε κατάσταση αφόρτου να είναι
ίσες και κάθε πλωτό στοιχείο να βρίσκεται σε στατική ισορροπία.

Για πρακτικούς λόγους δεν είναι πάντα σκόπιμη η επιλογή αλυσίδας ελάχιστης επιτρεπτής
διαμέτρου από άποψη επάρκειας αντοχής, δεδομένου ότι η επιλογή

οδηγείται σε λύσεις

υψηλότερου διαμέτρου από τους ακόλουθους παράγοντες:
1. Τυποποίηση των αλυσίδων σε ορισμένες διατιθέμενες διαμέτρους.
2. Για λόγους ισορροπίας / συμμετρίας στην άφορτη κατάσταση επιλέγονται αλυσίδες
κοινού τύπου και διαμέτρου και προς τις δύο πλευρές κάθε πλωτό προβλήτα, ασχέτως
εάν προς κάποια πλευρά οι υπολογισμοί δυνάμεων επιτρέπουν χρήση μικρότερης
διαμέτρου.
Τα τελικά αποτελέσματα επιλογής αλυσίδας αγκυρώσεως και συγκεκριμένα η τυποποιημένη
διάμετρος d(mm) και το ανάπτυγμα ℓ (m) κάθε χρησιμοποιούμενης αλυσίδας είναι τα εξής :
ΑΛΥΣΙΔΕΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ d(m)

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ (l)

46mm

14.2 m

4.4.4.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ
4.4.4.2.1 Καθορισμός μεγίστων δυνάμεων που επενεργούν πάνω στους ογκολίθους
αγκυροβολίας

Στην γενική διάταξη των αγκυροβολίων υπάρχουν 2 διαφορετικές σειρές ογκολίθων
αγκυροβολίας πλωτών εσωτερικά και εξωτερικά των πλωτών προβλητών. Δίδονται οι μέγιστες
οριζόντιες δυνάμεις που επενεργούν από τις αλυσίδες στους ογκολίθους κάθε σειράς, για τις
οποίες και πρέπει να γίνει ακολούθως ο έλεγχος αντιστάσεως των ογκολίθων σε οριζόντια
μετατόπιση και ο προσδιορισμός των διαστάσεων και του βάρους τους. Επίσης, δίδεται και η
τιμή αντιστοίχως της κατακόρυφης δυνάμεως (με φορά προς τα άνω) που ασκείται από την
αλυσίδα στον ογκόλιθο, η οποία επηρεάζει την τελική αντίστασή του σε ολίσθηση.
Μέγιστη ασκούμενη (συνολική) δύναμη από τις αλυσίδες αγκυροβολίας πλωτών στοιχείων:
Ηb = 26,4 kN. Αντιστοίχως κατακόρυφη δύναμη στο σημείο αγκυρώσεως: Vb = 2,1 kN.

ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.

39

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

4.4.4.2.2 Υπολογισμός ογκολίθων αγκυρώσεως
Για τον υπολογισμό των ογκολίθων αγκυρώσεως λαμβάνεται υπ' όψη και η παθητική αντίσταση
του υλικού του πυθμένα, καθότι αυτός εγκιβωτίζεται στον βυθό.
Η παθητική ώθηση δίνεται από τον τύπο:
Ρ = 1/2 γ'b x H2 x Kp
όπου Κp ο συντελεστής παθητικής ωθήσεως.
Κp = tan2 (45ο +φ/2)
Η = ύψος ογκολίθου
γ'b = ειδικό βάρος κεκορεσμένης άμμου υπό άνωση = 1.025 t/m3
Επιδιώκεται συντελεστής ασφαλείας
ν ολ =

ΣV  μ
 1.3
ΣΗ

όπου μ = συντελεστής τριβής = 0.7 (εγκιβωτισμός)

Ηi = 26,4 kN ~ 2,7 t
Vb = 2,1 kN ~ 0,21 t

γ'b = 1.275 t/m3, γs = 1.025 t/m3
μ = 0,7, Φ = 250

Κp = 2.5
θεωρείται ογκόλιθος 1.5 m x 1.5 m x 1.0 m
Ρ = 0.5 x 1.025 x 1.02 x 2.5 = 1.28 t/m-l
P' = 1.28 x 1.5 = 1.92 t
Λαμβάνεται μερικός συντελεστής ασφαλείας για την παθητική ώθηση 1.4 (Ευρωκώδικας 7)
𝜈𝜊𝜆 =

[(1.52 𝑥1.0𝑥1.275)−0.21]𝑥0.7
1.92
)
1.4

2.7−(

= 1.4 >1.3

Λαμβάνονται διαστάσεις ογκολίθου:
1.50 m x 1.50 m x 1.0 m
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4.4.4.2.3 Υπολογισμός οπλισμού αναρτήσεως και προσδέσεως των ογκολίθων αγκυρώσεων
Ογκόλιθος διαστάσεων
1.50 m x 1.50 m x 1.0 m
•

Mέγιστη δύναμη αλυσίδας Ηi = 2.7 t

-

Aπαιτούμενη διατομή οπλισμού F1 =

𝐻𝑖
6𝑒

=

2.7 𝑡
2.2 𝑡/𝑐𝑚2

= 1.23𝑐𝑚2

⇒ 2 Φ26 = 10.62 cm2 > 1.23 cm2
•

Βάρος ογκολίθου Β = 1.5 x 1.5 x 1.0 x 2.3 = 5.18 t απαιτούμενη διατομή
𝐵
6𝑒

F2 =

5.18𝑡

= 2.2𝑡/𝑐𝑚2 = 2.35𝑐𝑚2 το βάρος μοιράζεται σε τρία άγκιστρα, άρα ⇒ 6 Φ26 =
31.86 cm2 > 2.35 cm2

- Aπαιτούμενο μήκος αγκυρώσεως
Η επιτρεπόμενη τάση συναφείς σκυροδέματος-χάλυβα είναι
σεπ = 6 kg/cm2 (λείος χάλυβας, σκυρόδεμα C16/20)
-

Aπαιτούμενο μήκος αγκυρώσεως κάθε αγκίστρου

λreg x Φ x π x σεπ =

𝐻𝑖
2

𝐻𝑖

2.700

→ 𝜆𝑟𝑒𝑔 = 2𝑥𝛷𝑥𝜋𝑥𝜎 = 2𝑥2.6𝑥𝜋𝑥6 = 28𝑐𝑚
𝜀𝜋

Eάν χρησιμποιηθεί Φ26, σύμφωνα με τον Ν.Κ.Σ. η οριακή τάση συνάφειας για C16/20 είναι
fbd = 2 Mpa = 20 kg/cm2 με συντελεστή ασφαλείας γ = 1.3

⇒σεπ =

fbd
20
=
 15 kg / cm 2
1.3 1.3
𝐻𝑖

2.700

άρα 𝜆𝑟𝑒𝑔 = 2𝑥𝛷𝑥𝜋𝑥𝜎 = 2𝑥2.6𝑥𝜋𝑥15 = 11𝑐𝑚
𝜀𝜋

Αρα κάθε πλευρά του αγκίστρου πρέπει να αγκυρώνεται τουλάχιστον 0.11 m στο σώμα του
ογκολίθου.

Επιλέγεται μήκος αγκύρωσης
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4.4.4.3 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ
Οι αγκυρώσεις των πλωτών στον πυθμένα αποτελούνται από τις αλυσίδες σύνδεσης και τους
Τ.Ο. που εγκαθυστόνται στο πυθμένα. Επομένως έχουμε :
4 αλυσίδες μήκους 14.2 μέτρων
8 αλυσίδες μήκους 16.5 μετρων
16 αλυσίδες μήκους 6 μέτρων
Συνολικά 4 x 14.2 + 8 x 16.5 + 16 x 6 = 210.8 μέτρα αλυσίδας διαμέτρου Φ46 mm.
Τ συνολικών βάρων των αλυσίδων επομένως προκύπτει :
210.8 m x 47 kg /m = 9907.6 kg
12 T.O. διαστάσεων 1.5 μέτρων x 1.5 μέτρων x 1.0 μέτρου
Συνολικά 12 x (1.5 x 1.5 x 1.0) = 27 κ.μ. σκυροδέματος για την κατασκευή των Τ.Ο.

5. ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ
5.1

Γενικά

Αντικείμενο του συγκεκριμένου τεύχους είναι οι Μελέτες για την βελτίωση / αναβάθμιση των
απαιτούμενων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Αλιευτικού Λιμένα Ηρακλείου και
συγκεκριμένα :
• Ο ηλεκτροφωτισμός της περιοχής του λιμένα – αντικατάσταση των υφιστάμενων
σωμάτων,
• Η αντικατάσταση των υφιστάμενων κιβωτίων παροχών τροφοδότησης σκαφών (Pillars),
• Η αντικατάσταση των υφιστάμενων ηλεκτρικών πινάκων,
• Οι νέες εγκαταστάσεις υδροδότησης και ηλεκτροδότησης στο νέο τμήμα του νέου Deck.
Για την εκπόνηση των Μελετών των Η/Μ Εγκαταστάσεων ελήφθησαν υπόψη :

• Τα στοιχεία των υφιστάμενων παροχών ύδρευσης και ηλεκτρικής ενέργειας
• Οι απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου
• Οι Κανονισμοί που αναφέρονται στο Κεφ. Ι του παρόντος τεύχους
• Οι Παραδοχές που αναφέρονται στο Κεφ. ΙV του παρόντος τεύχους

5.2

Ισχύοντες Κανονισμοί

Οι μελέτες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων βασίζεται στους Ελληνικούς
Κανονισμούς και στις Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε. Στις περιπτώσεις που οι προηγούμενοι
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κανονισμοί δεν καλύπτουν το θέμα χρησιμοποιούνται κανονισμοί προηγμένων τεχνικά χωρών.
Αναλυτικότερα εφαρμόζονται οι παρακάτω κανονισμοί:
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
•

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

•

Κανονισμός και Οδηγίες της Δ.Ε.Η.

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Ύδρευση
•

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86

•

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86

•

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86
5.3

Τεχνική Έκθεση

Γενικά
Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών δεδομένων της
διακήρυξης, περιλαμβάνουν τις παρακάτω επιμέρους εγκαταστάσεις :
• Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (Ύδρευση)
• Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ισχυρών Ρευμάτων)
Η διάρθρωση της Τεχνικής Έκθεσης γίνεται ανά είδος εγκατάστασης σε χωριστά κεφάλαια και
συμπληρώνεται από τα σχέδια των Μελετών των Η/Μ Εγκαταστάσεων.
Όλα τα υλικά Η/Μ εγκαταστάσεων που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα έχουν κατάλληλη
προστασία για χρήση σε παραθαλάσσιο περιβάλλον.
Προβλεπόμενες Εγκαταστάσεις

5.3.2.1 Υδραυλικές Εγκαταστάσεις (Ύδρευση)
Η εγκατάσταση ύδρευση προορίζεται για να εξυπηρετήσει με κατάλληλες παροχές τις ανάγκες
ύδρευσης των σκαφών, ιδιαίτερα στην περιοχή εγκατάστασης του νέου Deck.
Η υφιστάμενη εγκατάσταση Ύδρευσης τροφοδοτεί τα υφιστάμενα κιβώτια παροχών σκαφών
(Pillars. Κάθε Pillar έχει τέσσερα σημεία υδροληψίας (κρουνός), με έλεγχο κατανάλωσης ανά
υδροληψία μέσω τοπικών μετρητών.
Στην περιοχή του Έργου μέρος των υφιστάμενων κιβωτίων παροχών σκαφών (Pillars) θα
αντικατασταθούν με νέα (εμφανίζονται με πράσινο χρώμα στα σχέδια).
Η υδροδότηση των νέων Pillars θα γίνει από τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης που θα
τροποποιηθούν κατάλληλα στην περιοχή του Έργου. Στην περιοχή του νέου Deck το
υφιστάμενο δίκτυο νερού
θα ανακατασκευασθεί με ίδιας διατομής και χαρακτηριστικών
σωλήνων. Το νέο αυτό δίκτυο θα αναρτηθεί από την κατασκευή του πλωτού Deck, κάτω από το
κατάστρωμα (deck).
Οι σωληνώσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του υδραυλικού δικτύου θα είναι
για κατασκευασμένες από σωλήνα πολυαιθυλενίου πίεσης λειτουργίας 10atm.
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5.3.2.2 Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

5.3.2.2.1 Γενικά
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν :
•

Την εγκατάσταση φωτισμού – φωτιστικά σώματα

•

Τα δίκτυα διανομής 230/400 V - 50 Hz – περιοχή νέου Deck

•

Τους νέους ηλεκτρικούς πίνακες και τα νέα Pillars τροφοδότησης σκαφών

5.3.2.2.2 Εγκατάσταση φωτισμού
Η εγκατάσταση φωτισμού θα περιλαμβάνει την αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών
σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα, ιδίου ή παρόμοιου τύπου με τα υφιστάμενα αλλά
τεχνολογίας led για να επιτευχθεί εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα φωτιστικά θα
εγκριθούν από την Τ.Υ. του Ο.Λ.Η..
Τα φωτιστικά θα είναι Ενδ. Τύπου : GOCCIA – Triangolo/ Aluminium 34,5W.
Ο έλεγχος του φωτισμού θα συνεχίσει να γίνεται από τους πίνακες τροφοδοσίας με συνδυασμό
χρονοδιακοπτών και φωτοκύτταρών. Θα προβλεφθεί όμως και η δυνατότητα τηλεχειρισμού των
φωτιστικών από κεντρικό σημείο ελέγχου (από Ο.Λ.Η.), εάν αυτό απαιτηθεί μελλοντικά.
Τα ενδοδαπέδια φωτιστικά (ανάδειξης) που βρίσκονται στο δάπεδο στην περιοχή πρόσβασης
στον ‘’Κουλέ’’ θα διατηρηθούν, θα συντηρηθούν και θα επανασυνδεθούν μέσω της υφιστάμενης
ηλεκτρικής εγκατάστασης στον ηλεκτρικό πίνακα τροφοδότησης τους (ΓΠΔ-1).
5.3.2.2.3 Ηλεκτροδότηση
Η ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων του λιμένα γίνεται από δυο Γενικούς Πίνακες Διανομής.
Ο ένας εκ των δύο ΓΠΔ-1 τροφοδοτείται από την Δ.Ε.Η. μέσω μετρητή ενέργειας ενώ ο δεύτερος
ΓΠΔ-2 τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο του Ο.Λ.Η.
Οι δυο αυτοί Ηλεκτρικοί Πίνακες θα επανατροφοδοτήσουν όλα τα ηλεκτρικά φορτία του λιμένα,
νέα ή υφιστάμενα που παραμένουν (π.χ. ηλεκτροδότηση ‘’Κουλέ’’).
Τα υφιστάμενα ηλεκτρικά δίκτυα του λιμένα θα επανασυνδεθούν στους νέους ηλεκτρικούς
πίνακες που θα αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους.
Για την ηλεκτρική τροφοδότηση των σκαφών προβλέπεται να τοποθετηθούν Pillars, με ένα
ρευματοδότη τριφασικό των 32Α, δυο ρευματοδότες μονοφασικούς των 16Α και ένα
ρευματοδότη μονοφασικό των 32Α, όμοια με τα υφιστάμενα.
Ο αριθμός των Pillars που θα εγκατασταθούν είτε που θα αντικαταστήσουν μέρος των
υφισταμένων είτε που θα εγκατασταθούν στο νέο πλωτό Deck που θα κατασκευασθεί. Τα νέα
pillars που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα θα τροφοδοτηθούν από τις υφιστάμενες
εγκαταστάσεις τροφοδότησης pillars.
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Τα νέα pillars που θα εγκατασταθούν στο νέο πλωτό Deck θα τροφοδοτηθούν από τα
υφιστάμενα δίκτυα τροφοδότησης pillars που θα τροποποιηθούν κατάλληλα για την νέα
εγκατάσταση τους στην περιοχή του νέου πλωτού Deck.
Τα Pillars αυτά ζητήθηκε από τον Κύριο του Έργου να είναι ίδια με αυτά που έχουν ήδη
τοποθετηθεί σε τμήμα του λιμένα, ώστε να επιτυγχάνεται ομοιομορφία ελέγχου των συσκευών,
συμβατότητα με τα υφιστάμενα λειτουργικά προγράμματα του Ο.Λ.Η καθώς και για μείωση του
κόστους συντήρησης, τα Pillars αυτά είναι εκτός εργολαβίας.
Τα Pillars θα είναι Ενδ. Τύπου : Smart Marinas ‘’Pillar Hydra’’.
5.3.2.2.4 Ηλεκτρικοί Πίνακες
Για την τροφοδότηση των ηλεκτρικών φορτίων του λιμένα προβλέπεται να αντικατασταθούν οι
υφιστάμενοι ηλεκτρικοί πίνακες με νέους. Οι νέοι ηλ. πίνακες θα είναι ηλεκτρικοί πίνακες εντός
μεταλλικών κυτίων επί του δαπέδου (πίλλαρ). Οι ηλ. πίνακες θα είναι όλοι μεταλλικοί, στεγανοί
και επίτοιχοι. Στην περιοχή του Έργου θα διατηρηθούν κάποιοι από τους υφιστάμενους
ηλεκτρικούς πίνακες.
Τα πίλλαρ στα οποία θα εγκατασταθούν οι ηλεκτρικοί πίνακες αλλά και οι ηλεκτρικοί πίνακες θα
έχουν κατάλληλη προστασία για χρήση σε παραθαλάσσιο περιβάλλον.
Οι ηλεκτρικοί πίνακες που θα εγκατασταθούν θα είναι οι παρακάτω:
•

ΓΠΔ-1

Γενικός Πίνακας Διανομής - 1, τροφοδοτείται από την Δ.Ε.Η. και θα
επανατροφοδοτήσει τους ηλ. Πίνακες Π.Δ.-1.1, Π.Δ.-1.2, Π.Δ.-1.3 και
το κτίριο ‘’Κουλέ’’ μέσω των υφιστάμενων δικτύων,

•

Π.Δ.-1.1

Πίνακας Διανομής Περιοχής 1, Νο 1, τροφοδοτείται από τον ΓΠΔ-1
και θα τροφοδοτήσει τα Pillars σκαφών και τμήμα του φωτισμού του
λιμένα μέσω των υφιστάμενων ηλεκτρικών δικτύων, θα
επανατροφοδοτηθούν όλα τα υφιστάμενα Pillars καθώς και τα νέα της
περιοχής του νέου Deck,

•

Π.Δ.-1.2

Πίνακας Διανομής Περιοχής 1, Νο 2, τροφοδοτείται από τον ΓΠΔ-1
και θα τροφοδοτήσει τα Pillars σκαφών και τμήμα του φωτισμού του
λιμένα μέσω των υφιστάμενων ηλεκτρικών δικτύων, θα
επανατροφοδοτηθούν όλα τα υφιστάμενα Pillars της αντίστοιχης
περιοχής,

•

Π.Δ.-1.3

Πίνακας Διανομής Περιοχής 1, Νο 3, τροφοδοτείται από τον ΓΠΔ-1
και τροφοδοτεί όλα τα υφιστάμενα φορτία καθώς και τα πιθανά
μελλοντικά φορτία του κτιρίου ‘’Κουλέ’’(δεν τροποποιείται – δεν
αντικαθίστανται)

•

ΓΠΔ-2

Γενικός Πίνακας Διανομής - 2, τροφοδοτείται από τον Ο.Λ.Η. θα
επανατροφοδοτηθούν όλα τα υφιστάμενα ηλεκτρικά φορτία της
περιοχής, καθώς και τα υφιστάμενα Pillars,

Όλοι οι πίνακες θα διαθέτουν εφεδρεία τουλάχιστον 20%.
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Όλοι οι πίνακες θα έχουν χωριστές μπάρες ουδέτερου και γείωσης και τα υλικά των πινάκων θα
είναι κατάλληλα για το ρεύμα βραχυκυκλώσεως του κάθε πίνακα.
Η προστασία γραμμών φωτισμού, ρευματοδοτών κ.λ.π. θα γίνεται με μικροαυτόματους.
Όλες οι παροχές πινάκων θα προστατεύονται με αυτόματους διακόπτες ισχύος με ρυθμιζόμενα
θερμικά και σταθερά μαγνητικά στοιχεία.
Για το σύνολο των διακοπτών – γραμμών των υφιστάμενων ηλεκτρικών πινάκων που θα
αντικατασταθούν, θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Επίβλεψης (Τ.Υ. ΟΛΗ).

5.3.2.2.5 Δίκτυα διανομής
Τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του έργου παραμένουν ως έχουν. Στο
τμήμα του νέου Deck θα αποξηλωθούν τα υφιστάμενα και θα εγκατασταθούν νέα σύμφωνα με
τα υφιστάμενα στοιχεία (π.χ. αριθμός – διατομές)ώστε να τροφοδοτηθούν τα νέα pillars που θα
τοποθετηθούν επί του νέου Deck.
Για την διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας θα χρησιμοποιηθούν καλώδια τύπου ΝΥΥ.
Οι οδεύσεις των καλωδιώσεων θα γίνουν εντός πλαστικών σωλήνων PVC 6 αναρτημένων από
το νέο Deck με κατάλληλα στηρίγματα.
Για την κατασκευή των διαφόρων παροχών και τοπικών κυκλωμάτων θα ισχύσουν τα ακόλουθα
:
Η ελάχιστη διάμετρος σωλήνων στο έδαφος θα είναι Φ100 για τις παροχές των Pillars και Φ50
για τον φωτισμό, ενώ η ελάχιστη διατομή αγωγών θα είναι:
• Φωτισμού και τηλεχειρισμών 1.5 mm2
• Ρευματοδοτών και κίνησης 2.5 mm2
• Τροφοδοτικών γραμμών πινάκων 6 mm2
• Ιστών οδοφωτισμού 10 mm2
Γενικά θα χρησιμοποιηθούν καλώδια μονοπολικά ή πολυπολικά κατά VDE 0271 τάσης 0,6/1ΚV
μονόκλωνα ή πολύκλωνα με θερμοπλαστική μόνωση (PVC), με εσωτερική επένδυση από
ελαστικό και εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC, τύπου ΝΥΥ (E1VV).

5.3.2.2.6 Ρευματοδότες
Θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω τύποι ρευματοδοτών (εντός των κιβωτίων πίλλαρ ένας ανά
Pillar ηλεκτρικού πίνακα) :
• Ρευματοδότες πενταπολικοί (3 ph + N + PE) 400 V - 16 A, βιομηχανικού τύπου - στεγανοί
(ΙΡ 54)
• Ρευματοδότες τριπολικοί (1 ph + N + PE) 230 V - 16 A, βιομηχανικού τύπου - στεγανοί
(ΙΡ 54)
• Pillars τροφοδότησης σκαφών
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5.3.2.2.7 Κιβώτια τροφοδότησης σκαφών (Pillars)
Στην περιοχή του λιμένα θα τοποθετηθούν κιβώτια τροφοδότησης σκαφών (Pillars). Το κάθε ένα
από αυτά θα αποτελείται από το ερμάριο που εντός του θα είναι τοποθετημένα ο ελεγκτής
λειτουργίας (controller), οι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και οι μετρητές νερού. Θα είναι όμοια
με τα υφιστάμενα και θα αντικαταστήσουν μέρος των υφιστάμενων δεν αποτελούν αντικείμενο
της παρούσας εργολαβίας.
Επί του ερμαρίου θα είναι τοποθετημένοι ο ένας τριφασικός ρευματοδότης των 32Α, οι δυο
μονοφασικοί ρευματοδότες των 16Α, ο ένας μονοφασικός ρευματοδότης 32Α, οι τέσσερις
κρουνοί λήψεως νερού ½’’, η έγχρωμη οθόνη LCD TFT 5’’.
Το ερμάριο θα εδράζεται στο έδαφος ή σε πλωτό προβλήτα με κατάλληλη βάση.
Το υλικό κατασκευής θα είναι εξ΄ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 430. O Ενδεικτικός
Τύπος του Pillar έχει προαναφερθεί.
Για τον έλεγχο του controller του κάθε pillar τοποθετείται πρόγραμμα απομακρυσμένης
διαχείρισης Ενδ. Τύπου : ‘’Smart RMS’’ που είναι λογισμικό για Η/Υ συμβατό με MS Window.
Σκοπός του προγράμματος είναι η απομακρυσμένη διαχείριση από Κεντρικό Υπλογιστή ώστε
να μην απαιτείται η παρουσία προσωπικού στους χώρους των pillars.
5.3.2.2.8 Γειώσεις
Το δίκτυο γειώσεων αρχίζει από την γείωση του μετρητή της Δ.Ε.Η. και από την γείωση του
δικτύου του Ο.Λ.Η.. Όλες οι τροφοδοτικές γραμμές των διαφόρων πινάκων περιλαμβάνουν και
αγωγό γείωσης που συνδέεται με το ζυγό γείωσής του.
Όλα τα μεταλλικά μέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση
γειώνονται.
Όλα τα κυκλώματα φέρουν και ανεξάρτητο αγωγό γείωσης, ακόμη και στην περίπτωση που οι
καταναλώσεις που τροφοδοτούν δεν έχουν μεταλλικά μέρη.
Εάν η υφιστάμενη γείωση κατά τις μετρήσεις δεν επιτυγχάνει την επιθυμητή τιμή ( 1Ωhm) τότε
θα προστεθούν ηλεκτρόδια γείωσης δίπλα στους ηλεκτρικούς πίνακες.

5.4

Τεχνικές Προδιαγραφές

Oι Η/Μ Εγκαταστάσεις θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ. Επιπροσθέτως θα χρησιμοποιηθούν
και οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν.

Εγκαταστάσεις Υδραυλικών (Ύδρευσης – Πυρόσβεσης)
5.4.1.1 Σωλήνες πολυπροπυλενίου (ΡΡ)

Οι σωλήνες πολυπροπυλενίου θα είναι σύμφωνα με τον “ΕΛΟΤ-ΤΠ-1501-04-01-04-01”.
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Θα είναι κατασκευασμένες από σκληρό πολυπροπυλένιο 3ης γεννιάς (SDR-7.4) κατά DIN
8077/78.
Στον παρακάτω πίνακα δίδονται τα ελάχιστα πάχη των τοιχωμάτων ανάλογα με την διάμετρό
τους.
Εξωτερική

Πάχος

Διάμετρος

Τοιχώματος

(mm)

(mm)

20

2,8

25

3,5

32

4,4

40

5,5

50

6,9

63

8,6

75

10,3

90

12,3

110

15,1

125

17,1

Τα εξαρτήματα των σωλήνων θα είναι από το αυτό υλικό όπως οι σωλήνες. Η σύνδεση των
σωλήνων θα γίνεται με θερμική αυτοσυγκόλληση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές
του κατασκευαστή.
5.4.1.2 Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες

α.
Μέχρι διάμετρο 2”, από γαλβανισμένους με ραφή κατά DIN 2440 (υπερβαρέως τύπου /
πράσινη ετικέττα), με κοχλιωτά γαλβανισμένα εξαρτήματα από μαλακτό χυτοσίδηρο με
ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα).
Τα πάχη των σωλήνων θα είναι σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :
Διάμετρος
ins

Πάxος
τοιxώματος
mm

1" " 1 1/2"

3.25

2"

3.65

β.
Για διαμέτρους από 2 1/2 “ και πάνω από γαλβανισμένους κατά DIN 2448 με άκρα που
φέρουν κατάλλη αυλάκωση. Τα εξαρτήματα σύνδεσης και διαμόρφωσης του δικτύου θα είναι
κατάλληλα για σύνδεση αυλοκοφόρου σωλήνα, ενδεικτκού τύπου VICTAULIC, ειδικά για δίκτυα
πυρόσβεσης (κόκκινου χρώματος).
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Τα πάχη των σωλήνων θα είναι :
Διάμετρος
ins

Πάxος
τοιxώματος
mm

2 1/2"

3.65

3"

4.05

4"

4.50

5"

5.00

6"

5.60

Όλοι οι σωλήνες θα περαστούν με βαφή μίας στρώσης γραφιτούχου αντισκωριακό μίνιο και
ελαιόχρωμα DUCCO ερυθράς απόχρωσης.
5.4.1.3 Δικλείδες απομόνωσης

Οι δικλείδες απομόνωσης θα είναι συρταρωτές (gate valve), κοχλιωτής σύνδεσης, θα
έχουν σώμα και κεφαλή κατασκευασμένα από φωσφορούχο ορείχαλκο.
Το συρταρωτό διάφραγμα κινείται με την βοήθεια περιστρεφόμενης χειρολαβής στην
υποδοχή. Το διάφραγμα στεγανοποιεί χωρίς παρεμβύσματα, αλλά μόνο με την επαφή του στις
παρειές της υποδοχής.
Ο άξονας του διαφράγματος στεγανοποιείται με δακτύλιο από ειδικό ελαστικό.
Πίεση λειτουργίας & διακοπής 16 bar, για θερμοκρασίας νερού μέχρι 100 οC.
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Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

5.4.2.1 Ερμάρια ηλεκτρικών πινάκων υπαίθρου (Πίλλαρ)

Τα ερμάρια ηλεκτρικών πινάκων υπαίθρου (Πίλλαρ) θα κατασκευασθούν από
ανοξείδωτο χάλυβα, θα είναι επιδαπέδια, βιομηχανικού τύπου, στεγανά, προστασίας ΙΡ 54 κατά
το Πρότυπο IEC 60529 και θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-SAE 316 (ISO A4), με εσωτερικές διαστάσεις 1,45
m πλάτος, 1,30 m ύψος και 0.36 m βάθος, αποτελούμενη από δύο μέρη με ιδιαίτερες θύρες,
με μικροϋλικά και εξαρτήματα στερέωσης και συνδέσεων από ανοξείδωτο χάλυβα, σκληρό
πλαστικό ή ορείχαλκο.

•

Βάση από σκυρόδεμα με περιμετρικό πλαίσιο έδρασης του κιβωτίου στην στέψη της, από
ανοξείδωτες λάμες 40 x 2,5 mm, κοχλιούμενες στην βάση με ανοξείδωτα βύσματα.

•

Εσωτερική διαίρεση με φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους 1,5 mm σε δύο χώρους: προς
τα αριστερά, πλάτους 0,60 m για τον μετρητή και το δέκτη της ΔΕΗ με μονόφυλλη θύρα και
προς τα δεξιά, πλάτους 0,85 m, για την ηλεκτρική διανομή, με δίφυλλη θύρα. Πρόβλεψη δύο
(2) οπών 26 mm στο άνω μέρος της διαχωριστικής λαμαρίνας για την διέλευση καλωδίων.

•

Εσωτερικές διαμορφώσεις από φύλλα στραντζαριστής ανοξείφωτης λαμαρίνας για την
τοποθέτηση και στερέωση των προβλεπομένων οργάνων

•

Θύρες με ενισχύσεις ακαμψίας και ελαστικό παρεμβύσμα περιμετρικώς, με μεντρεσσέδες
βαρέως τύπου, ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές ασφαλείας ανά φύλλο και μηχανισμό
συγκράτησης σε ανοικτή θέση.

•

Διαμόρφωση κορυφής σε σχήμα στέγης ή τόξου με προεξοχή 6 cm από την υπόλοιπη
κατασκευής.

•

Πινακίδα αναγραφής στοιχείων στην δεξιά θύρα στερεωμένη με ανοξείδωτα πριτσίνια
(περιλαμβάνεται η αναγραφή των στοιχείων με έντυπους ή μεταλλικούς χαρακτήρες
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚτΕ)

•

Στεγανό κιβώτιο (πίνακας διανομής) στην δεξιά πλευρά του πίλλαρ (χώρος διανομής),
προστασίας ΙΡ 54 κατά IEC 60529, από σκληρό πλαστικό, ανοξείδωτο χάλυβα ή από
συνδυασμό των δύο, για την εγκατάσταση του ηλεκτρικού εξοπλισμού προστασίας και
ελέγχου

•

Οπές με κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ΔΕΗ,
του καλωδίου τηλεχειρισμού (εάν προβλέπεται από τη μελέτη) καθώς επίσης και για την
έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

•

Πρόβλεψη εισόδου για την τροφοδότηση από την ΔΕΗ στο κάτω μέρος, εφ' όσον η
τροφοδότηση είναι υπόγεια, ή στην αριστερή πλευρά του πίλλαρ εάν η ηλεκτροδότηση είναι
εναέρια.

5.4.2.2 Ηλεκτρικοί Πίνακες
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5.4.2.2.1 Γενικά

Οι πίνακες θα είναι κατάλληλοι για επίτοιχη εγκατάσταση, συρματωμένοι και δοκιμασμένοι στο
εργοστάσιο κατασκευής τους, τύπου κλειστού ερμαρίου, στεγανότητας ΙΡ 54 κατά IEC 60529.
Κάθε πίνακας θα αποτελείται από μεταλλικό ερμάριο, μεταλλικό πλαίσιο, μεταλλική μετωπική
πλάκα, μεταλλική θύρα και τα ηλεκτρικά όργανα και εξαρτήματα.
Οι πίνακες διανομής θα περιλαμβάνουν τον παρακάτω εξοπλισμό:
•

Πίνακας διανομής με τον ακόλουθο εξοπλισμό:
-

γενικός διακόπτης φορτίου

-

γενικές ασφάλειες

-

λυχνίες ένδειξης παρουσίας τάσης

-

ρελέ τηλεχειρισμού

-

μονάδα ελέγχου για την αφή και σβέση των φωτιστικών
σωμάτων και τον υποβιβασμό της στάθμης φωτισμού (εάν
προβλέπεται στην μελέτη)

-

στεγανός
ρυθμιζόμενος
ανιχνευτής
φωτεινότητας
τοποθετημένος στο πλαϊνό μέρος του πίλλαρ (εάν
αναφέρεται στη μελέτη)

-

ρευματοδότης ράγας τύπου σούκο 16A/250V
μικροαυτόματο και διακόπτη διαρροής 30mA

-

στεγανό φωτιστικό σώμα φθορισμού 26W νυκτερινής
εργασίας
ελεγχόμενο-προστατευόμενο
από
μικροαυτόματο 10Α και διακόπτη διαρροής 30mA

-

διακόπτες φορτίου με μικροαυτoμάτους για την προστασία
των γραμμών αναχώρησης

με

•

Εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου με αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6 kΑ εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη

•

Εσωτερικές καλωδιώσεις του πίλλαρ και δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

5.4.2.2.2 Μεταλλικό ερμάριο
Το μεταλλικό ερμάριο θα είναι κλειστού τύπου, κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα
ψυχρής εξέλασης, πάχους τουλάχιστον 1.5 mm.
Μέσα στο κλειστό ερμάριο τοποθετούνται τα διάφορα ηλεκτρικά όργανα και εξαρτήματα δια
μέσου φορέων σχήματος διπλού Π.
Το βάθος του ερμαρίου, το πλάτος και το ύψος του θα είναι ανάλογα με τα όργανα που περιέχει.
Η διαμόρφωσή του θα είναι τέτοια ώστε να μην παρουσιάζονται παραμορφώσεις μετά την
στερέωση των ηλεκτρικών οργάνων και εξαρτημάτων και την τοποθέτησή τους στην τελική θέση.
Το ερμάριο θα φέρει ελάσματα αγκύρωσης για την στήριξη του.
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Στην πάνω και κάτω πλευρά του θα φέρει προχαραγμένες κυκλικές οπές (Knock - Outs) που θα
μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με απλό κτύπημα, για την δημιουργία στην επιθυμητή θέση,
οπών διέλευσης των σωληνώσεων και καλωδίων.
Οι οπές αυτές θα είναι, κατά μεν το πλήθος τουλάχιστον όσες απαιτούνται για κάθε πίνακα
(παίρνοντας υπόψη και τα καλώδια προσαγωγής και τις εφεδρικές γραμμές και τα τυχόν
ιδιαίτερα καλώδια γειώσεων, όπου υπάρχουν), κατά δε την διάμετρο ίσες προς την μικρότερη
απαιτούμενη, αλλά θα έχουν αρκετή απόσταση, ώστε να μπορούν να διευρυνθούν κατάλληλα
για την διέλευση και της μεγαλύτερης διαμέτρου καλωδίων. Αν απαιτείται, μπορούν οι οπές να
διαταχθούν και σε περισσότερες της μιας σειράς.

5.4.2.2.3 Μεταλλικό πλαίσιο και θύρα
Το μεταλλικό πλαίσιο τοποθετείται στο εμπρόσθιο μέρος του ερμαρίου και χρησιμεύει και για
την στήριξη της πόρτας.
Η θύρα θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα ίδια με αυτή του μεταλλικού ερμαρίου, θα
στηρίζεται στο μεταλλικό πλαίσιο με μεντεσέδες και θα φέρει για το ασφαλές κλείσιμο της
χειρολαβή με κλειδαριά ασφαλείας.
Η θύρα θα φέρει στο εξωτερικό της μέρος χειρολαβή επιμελώς επινικελωμένη ή από κατάλληλο
πλαστικό υλικό και στο κάτω δεξιά εσωτερικό της μέρος μεταλλική θήκη για την φύλαξη
καρτέλας, που θα δείχνει αναλυτικά την συνδεσμολογία του πίνακα με την αρίθμηση των
γραμμών που αναχωρούν και τις καταναλώσεις που τροφοδοτούν. Η καρτέλα θα προστατεύεται
με διαφανές πλαστικό κάλυμμα.
Η πόρτα θα είναι στεγανή προσαρμοσμένη πάνω στο πλαίσιό της, με πλαστικά παρεμβύσματα.
Οι πίνακες θα παρέχουν δε γενικά προστασία ΙΡ 54 κατά ΙΕC 60529.
5.4.2.2.4 Μεταλλική μετωπική πλάκα
Η μεταλλική πλάκα θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα ίδια με αυτή του ερμαρίου και
χρησιμοποιείται για μπροστινό κάλυμμα του πίνακα. Η πλάκα θα φέρει τις κατάλληλες οπές για
την διέλευση των οργάνων του πίνακα. Οι οπές αυτές θα έχουν τέλεια αντιστοιχία με τα όργανα,
ώστε να μην παρουσιάζονται κενά.
Πάνω στην πλάκα θα τοποθετηθούν πινακίδες από ζελατίνα με επινικελωμένο πλαίσιο για την
αναγραφή των χαρακτηριστικών αριθμών του πίνακα και των κυκλωμάτων.
Η πλάκα θα προσαρμόζεται πάνω το πλαίσιο με τέσσερεις τουλάχιστον επινικελωμένες ή
ανοξείδωτες βίδες που θα βιδώνουν και ξεβιδώνουν εύκολα με το χέρι χωρίς χρήση εργαλείου
και χωρίς να υπάρχει ανάγκη αφαίρεσης της πόρτας του πίνακα. Θα προβλέπεται μηχανική
ασφάλιση, ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεση της μετωπικής πλάκας, όταν ο γενικός
διακόπτης του πίνακα δεν είναι στην θέση ΕΚΤΟΣ.
Η πλάκα θα είναι ηλεκτρικά ακίνδυνη.
5.4.2.2.5 Βαφή πινάκων
Οι πίνακες θα βαφούν με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και μιάς τελικής στρώσης με
χρώμα της έγκρισης της Επίβλεψης.
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5.4.2.2.6 Ζυγοί πινάκων

Οι πίνακες θα φέρουν συλλεκτηρίους ζυγούς (μπάρες) φάσεων, ουδετέρου και γείωσης.
Οι ζυγοί των πινάκων θα είναι σύμφωνοι με το DIN 43671/9.53, χάλκινοι, επικασσιτερωμένοι,
τυποποιημένων διατομών.
Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ένταση των ζυγών κάθε πίνακα θα είναι ίση με την ονομαστική ένταση
του γενικού διακόπτη του πίνακα.
5.4.2.2.7 Συναρμολόγηση πινάκων

Οι πίνακες θα είναι συναρμολογημένοι στο εργοστάσιο κατασκευής τους και θα παρέχουν άνεση
χώρου εισόδου και σύνδεσης των αγωγών και καλωδίων των κυκλωμάτων, θα δοθεί δε μεγάλη
σημασία στην καλή και σύμμετρη εμφάνιση των πινάκων. Γι΄ αυτό θα πρέπει να τηρηθούν οι
εξής αρχές :
Τα στοιχεία προσαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω μέρος του πίνακα.
Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτης, ενδεικτικές λυχνίες κ.λ.π.) θα τοποθετηθούν
συμμετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονά του.
Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι διατεταγμένα σε κανονικές οριζόντιες σειρές, συμμετρικά ως
προς τον κατακόρυφο άξονα του πίνακα.
Σε περιπτώσεις πινάκων που ορισμένα κυκλώματα φωτισμού ελέγχονται απ΄ ευθείας από τον
πίνακα, ενώ τα υπόλοιπα ελέγχονται από τοπικούς διακόπτες φωτισμού ή τροφοδοτούν άλλες
καταναλώσεις οι διακόπτες και μικροαυτόματοι θα διακριθούν σε δύο ομάδες :
•

Στους διακόπτες ή μικροαυτόματους τους οποίους το εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα
χειρίζεται για την αφή και σβέση των φώτων ορισμένων χώρων

•

Στους μικροαυτόματους τους οποίους δεν θα πρέπει να χειρίζεται

Για να αποφευχθούν ανωμαλίες κατά την εκτέλεση των χειρισμών, οι δύο ομάδες θα πρέπει να
τοποθετηθούν σε σαφώς διακρινόμενες μεταξύ τους θέσεις πάνω στον πίνακα.
Η κατασκευή και συναρμολόγηση των πινάκων θα είναι τέτοια, ώστε τα εντός αυτών όργανα
διακοπής, χειρισμού, ασφάλισης, ένδειξης κ.λ.π. να είναι εύκολα προσιτά, μετά την αφαίρεση
των μπροστινών καλυμμάτων των πινάκων, να είναι τοποθετημένα σε κανονικές θέσεις και να
είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους χωρίς μεταβολή της
κατάστασης των διπλανών οργάνων.
Όλοι οι πίνακες θα διαθέτουν εφεδρεία χώρου για την εγκατάσταση 10% επιπλέον του αρχικού
εξοπλισμού.
Ο χειρισμός των διακοπτών θα γίνεται από εμπρός αφού ανοιχθεί η πόρτα.
5.4.2.2.8

Εσωτερική συνδεσμολογία πινάκων

Μέσα στους πίνακες στο πάνω και κάτω μέρος και σε συνεχή οριζόντια σειρά (ή σειρές)
θα υπάρχουν ακροδέκτες από κατάλληλη πλαστική ύλη που θα είναι ακροδέκτες σειράς
(κλέμενς) στερεωμένοι σε ιδιαίτερη ράβδο.
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Στους ακροδέκτες θα οδηγούνται εκτός από τους αγωγούς φάσεων και οι ουδέτεροι και οι
γειώσεις κάθε αναχωρούσης γραμμής, έτσι ώστε κάθε γραμμή εισερχόμενη στον πίνακα, να
συνδέεται με όλους τους αγωγούς της στους ακροδέκτες και μάλιστα συνεχείς. Οι ακροδέκτες
θα έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την σύνδεση εσωτερικών και εξωτερικών αγωγών.
Η σειρά (ή σειρές) των ακροδεκτών θα βρίσκεται σε απόσταση από την πάνω πλευρά του
πίνακα. Στην περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μιάς σειράς κλέμενς κάθε υποκείμενη θα
βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση από το βάθος του πίνακα από την αμέσως υπερκείμενη της,
οι εσωτερικές δε συρματώσεις θα οδηγούνται προς τους ακροδέκτες από πίσω, έτσι ώστε η
επιφάνειά τους να είναι ελεύθερη για εύκολη σύνδεση των εξωτερικών καλωδίων.
Οι γραμμές που στα σχέδια χαρακτηρίζονται σαν εφεδρικές θα είναι και αυτές πλήρεις και
ηλεκτρικά συνεχείς μέχρι τις κλέμενς.
Οι εσωτερικές συνδεσμολογίες των πινάκων θα είναι άριστες τεχνικά και αισθητικά,
δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν, ομαδικά ή μεμονωμένα, ευθείες και σύντομες διαδρομές,
θα είναι στα άκρα τους καλά προσαρμοσμένα και σφιγμένα με κατάλληλες βίδες και
παρακύκλους, δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις κ.λ.π. και θα έχουν
χαρακτηριστικούς αριθμούς και στα δύο άκρα τους.
Οι διατομές των καλωδίων και χάλκινων τεμαχίων εσωτερικής συνδεσμολογίας θα είναι
επαρκείς και θα συμφωνούν κατ΄ ελάχιστον προς τις διατομές των εισερχομένων και
εξερχομένων γραμμών που φαίνονται στα σχέδια.
Θα τηρηθεί ένα προκαθορισμένο σύστημα για την σήμανση των φάσεων. Έτσι κάθε
φάση θα έχει πάντοτε το ίδιο χρώμα και επί πλέον στις τριφασικές διανομές κάθε φάση θα
εμφανίζεται πάντοτε στην ίδια θέση, ως προς τις άλλες (π.χ. η R αριστερά, η S στο μέσο και η
Τ δεξιά) όσον αφορά τις ασφάλειες και τους ακροδέκτες.
Γενικά η συνδεσμολογία των πινάκων θα είναι πλήρης, κατά τρόπο ώστε να μην απαιτείται για
την λειτουργία τους παρά μόνο η τοποθέτηση τους και η σύνδεση τους με τις γραμμές που
φθάνουν και αναχωρούν. Επίσης αυτά θα έχουν δοκιμασθεί και υποστεί έλεγχο μόνωσης, τα
αποτελέσματα του οποίου θα συμφωνούν κατ΄ ελάχιστον με τους επίσημους κανονισμούς του
Ελληνικού κράτους.
Οι εισερχόμενες και εξερχόμενες σε αυτούς γραμμές θα προσαρμόζονται στεγανά σε
με στυπιοθλίπτες.

αυτούς,

Τα λοιπά όργανα δηλαδή διακόπτες, μικροαυτόματοι, ενδεικτικές λυχνίες, αυτοματισμοί
κ.λ.π. προδιαγράφονται ιδιαίτερα.

5.4.2.3 Oργανα πινάκων χαμηλής τάσης

5.4.2.3.1

Ενδεικτικές λυxνίες πινάκων

Στους πίνακες θα χρησιμοποιηθούν ενδεικτικές λυχνίες με σχήμα μικροαυτομάτων. Θα είναι
κατάλληλες για στερέωση είτε με μηχανική μανδάλωση πάνω σε ράγες είτε με δύο βίδες πάνω
σε πλάκα. Θα έχουν υποδοχή για λαμπτήρα αίγλης 220 V και θα συνοδεύονται από αυτήν. Θα
έχουν πλαστικό κάλυμμα ερυθρού χρώματος.
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5.4.2.3.2 Ασφάλειες

Όλες οι συντηκτικές ασφάλειες που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση θα είναι σύμφωνες
με IEC 269, ονομαστικής τάσης 500 V AC. Γενικά θα χρησιμοποιηθούν βιδωτές ασφάλειες
τύπου SIEMENS - NEOZED ή DIAZED και μαχαιρωτές ασφάλειες τύπου SIEMENS - LV HRC.
Οι βιδωτές ασφάλειες θα είναι πλήρεις, δηλαδή με βάση, μήτρα, δακτύλιο, πώμα και φυσίγγιο,
με σύστημα ταχείας μανδάλωσης σε ράγα πίνακα, χαρακτηριστικής καμπύλης gL κατά DIN VDE
(gG κατά IEC), ονομαστικής ικανότητας διακοπής 50 kA AC.
Οι μαχαιρωτές ασφάλειες θα είναι πλήρεις, δηλαδή με βάση μονοπολική ή τριπολική, φυσίγγιο
και κάλυμμα ενεργών μερών, κατάλληλες για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα (έως 630 Α) ή για
εγκατάσταση με βίδες (για μεγαλύτερα μεγέθη), χαρακτηριστικής καμπύλης gL/gG ή αM
(προστασία κινητήρων), ονομαστικής ικανότητας διακοπής 120 kA AC.
5.4.2.3.3

Μικροαυτόματοι

Οι μικροαυτόματοι χρησιμοποιούνται για την προστασία ηλεκτρικών γραμμών και διακόπτουν
αυτόματα ένα κύκλωμα σε περίπτωση υπερφόρτισης ή βραχυκυκλώματος, ενώ παράλληλα
παρέχουν και την λειτουργία της απόζευξης των κυκλωμάτων. Περιλαμβάνουν διμεταλλικό
στοιχείο για προστασία από υπερφόρτιση και μαγνητικό πηνίο ταχείας απόζευξης για
προστασία από βραχυκύκλωμα.
Οι μικροαυτόματοι θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς DIN VDE 0641, IEC 898, EN 60 898,
IEC 947-2.
Διακόπτουν το κύκλωμα όταν το ρεύμα βραxυκυκλώσεως (Im) φθάσει από 3 ως 5 φορές την
ονομαστική ένταση In του διακόπτη (καμπύλη λειτουργίας Β). Θα έχουν μέγιστη ικανότητα
διακοπής σε βραχυκύκλωμα Icu = 10 kA ανάλογα με την αναμενόμενη τιμή βραχυκυκλώματος
στην θέση όπου τοποθετούνται.
Οι μικροαυτόματοι θα έχουν δυνατότητα μηχανικής πλευρικής σύνδεσης με άλλα στοιχεία, όπως
βοηθητική επαφή, επαφή σηματοδότησης σφάλματος, πηνία εργασίας, πηνίο έλλειψης τάσης.
Οι διαστάσεις τους θα είναι περιορισμένες, θα έχουν πλάτος έως 18 mm μονοπολικοί, 35 mm
διπολικοί και 54 mm οι τριπολικοί περίπου.
Για την στερέωση τους θα είναι εξοπλισμένοι με σύστημα γρήγορης μανδάλωσης σε ράγα.
Για την ηλεκτρική σύνδεσή τους, θα έχουν ακροδέκτες κατάλληλους για σύνδεση αγωγών έως
25 mm2.
Οι μικροαυτόματοι των γραμμών φωτισμού υψηλής πίεσης ατμών Nα θα έχουν καμπύλη
προστασίας τύπου “C”.
5.4.2.3.4 Διακόπτες μεταγωγικοί τριών θέσεων (Αυτόματο - Ο - Χειροκίνητο)

Οι διακόπτες είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα και χρησιμοποιούνται σαν
στοιχεία επιλογής και παραγγελίας. Είναι κυκλικού προγράμματος 22 mm.
Η στερέωση τους γίνεται με βιδωτό δακτυλίδι πάνω στην μετώπη του πίνακα.
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Το κέλυφος τους θα είναι από συνθετική πλαστική ύλη ανθεκτική για μεγάλα ρεύματα και για
την διάκριση τους στην μετωπική πλευρά θα φέρουν πλάκα πρόσοψης.
5.4.2.3.5 Αυτόματοι διακόπτες ισχύος

Οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος θα είναι κλειστού τύπου και θα παρέχουν προστασία από
υπερφόρτιση μέσω ρυθμιζόμενων θερμικών στοιχείων και από βραχυκύκλωμα μέσω
ρυθμιζόμενων ηλεκτρομαγνητικών στοιχείων.
Εφ΄ όσον αναγράφεται στα σχέδια της μελέτης οι διακόπτες θα φέρουν:
•

Πηνίο έλλειψης τάσης

•

Πηνίο εργασίας

•

Βοηθητικές επαφές

•

Μηχανική μανδάλωση

Οι διακόπτες θα είναι:
•

κατάλληλοι για τοποθέτηση πίσω από πίνακα με xειρισμό από μπροστά, μέσω χειριστηρίου
3 θέσεων (1 - 0 - trip).

•

ικανότητος ζεύξεως και αποζεύξεως τουλάxιστον ίση προς την ονομαστική του ένταση.

•

μεγίστης διάρκειας ζωής τουλάxιστον 20.000 ζεύξεων

•

τάσεως λειτουργίας μέxρι 500 V / 40 - 60 Hz

•

κατασκευής σύμφωνα με VDE 0660

Η ικανότητα ζεύξεως του διακόπτη σε βραxυκύκλωμα στα 380 V θα είναι σύμφωνη με το μέγιστο
αναμενόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης στο σημείο της εγκατάστασης όπου τοποθετούνται.
5.4.2.3.6 Τηλεxειριζόμενοι διακόπτες

Οι τηλεxειριζόμενοι διακόπτες θα είναι:
•

κατάλληλοι για ζεύξη ή αυτοματισμό οποιωνδήποτε καταναλώσεων από απόσταση

•

τάσεως λειτουργίας μέxρι 500 V

•

πολύ μεγάλης διάρκειας ζωής

•

ικανότητος ζεύξεως και αποζεύξεως τουλάxιστον ίση προς την ονομαστική έντασή τους

•

κατάλληλοι για τοποθέτηση εντός μεταλλικών πινάκων

Οι διακόπτες ονομαστικής εντάσεως πάνω από 32 Α θα είναι εφοδιασμένοι με θαλάμους
σβέσεως τόξου (τριπολικούς).
5.4.2.3.7 Χρονοδιακόπτης
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Θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ράγα με σύστημα γρήγορης μανδάλωσης και θα φέρουν
οπές για να μπορούν να στερεώνονται και με κοχλίες.
Για την ηλεκτρική τους σύνδεση θα έχουν για είσοδο και έξοδο ακροδέκτες για αγωγούς έως
6 mm2.
Θα είναι ικανοί για εφεδρική πορεία 100 ωρών.
Θα έχουν τρία κανάλια, ημερήσιο και εβδομαδιαίο προγραμματισμό, επιλογή χειμερινής και
θερινής ώρας, χειροκίνητη παράκαμψη του προγράμματος λειτουργίας, μόνιμη θέση σε ON ή
OFF κατάσταση, ικανότητα απόζευξης επαφών 16 Α στα 250 V AC (cosφ = 1), 10 Α στα 250 V
AC (cosφ = 0.6).
5.4.2.3.8 Καλώδια τύπου ΝΥY (Ε1VV)

Οι αγωγοί – καλώδια ισχυρών ρευμάτων θα είναι σύμφωνα με τον :
“ΕΛΟΤ-ΤΠ-1501-04-20-02-01”.

5.4.2.4 Υλικά διέλευσης & διακλάδωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

5.4.2.4.1 Σωλήνες

•

Σωλήνες από PE 90 πιέσεως 6 atm.

•

Πλαστικοί σωλήνες ενισχυμένοι, βαρέως τύπου εύκαμπτοι από PVC τύπου HELIFLEX.

5.4.2.5 Φωτιστικά σώματα

5.4.2.5.1 Φωτιστικό σώμα επίτοιχο τεχνολογίας LED 34,5W

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι κατάλληλα για συνεχή λειτουργία στο ύπαιθρο. Θα έχουν
ενσωματωμένα όλα τα όργανα αφής και λειτουργίας και θα είναι κατάλληλα για επίτοιχη στις
υφιστάμενες θέσεις των υφιστάμενων φωτιστικών που θα αποξηλωθούν. Κύρια χαρακτηριστικά
του φωτιστικού θα είναι ΙΡ 66, ΙΚ 08, Class II, 34,5W LED.
Τα φωτιστικά σώματα θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τις Οδηγίες και τα Πρότυπα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φέρουν σήμανση CE, ENEC.
Ιδιαίτερα στοιχεία των φωτιστικών σωμάτων:
• Τάση εισόδου

:

220 – 240 V AC

• Συχνότητα

:

50 / 60 Hz

• Απόδοση φωτεινής πηγής LED

:

> 70 lm/w
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• Θερμοκρασία λειτουργίας

:

- 30°C έως 60°C

• Υγρασία λειτουργίας

:

10% - 90%

• Χρόνος λειτουργίας

:

≥ 60.000 hrs

• Θερμοκρασία χρώματος

:

3000 K ή 4000Κ (επιλογή της Τ.Υ. – Ο.Λ.Η.)

5.4.2.5.2

Περίβλημα

Το σώμα και το κέλυφος του φωτιστικού σώματος θα είναι ορθογωνικής μορφής
κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου.
Θα είναι βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα πούδρας για μεγαλύτερη αντοχή
στη διάβρωση και την καλύτερη δυνατή προστασία σε παραθαλάσσιο περιβάλλον.
Ο διαχύτης θα είναι κατασκευασμένος από επίπεδο γυαλί.
5.4.2.5.3 Ηλεκτρική μονάδα

Η ηλεκτρική μονάδας φωτεινής εκπομπής (πλακέτα LED) θα είναι στερεωμένη εντός του
κελύφους.
Θα είναι τεχνολογίας LED και θα είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας κράμα
αλουμινίου.
H μονάδα φωτεινής εκπομπής θα αποτελείται από LEDs τα οποία θα έχουν κατάλληλη
συνδεσμολογία ώστε σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας ενός εξ΄ αυτών να μην διακόπτεται η
λειτουργία των υπολοίπων.
Τα φωτιστικά θα είναι Ενδ. Τύπου : GOCCIA – Triangolo / Aluminium 34,5W
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Κιβώτιο παροχών σκαφών
Για την τροφοδότηση των σκαφών με νερό και ηλεκτρική ενέργεια θα εγκατασταθούν κιβώτια
παροχών σκαφών, στις θέσεις των υφιστάμενων pillars που θα αντικατασταθούν καθώς και στις
θέσεις που εμφανίζονται στα σχέδια στο νέο Deck.
Τα κιβώτια αυτά θα διαθέτουν σήμανση CE, θα είναι ΙΡ 65 & ΙΚ 10 και θα έχουν πιστοποίηση
προστασίας έναντι βραχυκυκλώματος, ΕΝ ISO 9001:2015.
Τα κιβώτια παροχών σκαφών αποτελούνται από τα ακόλουθα τμήματα:
•

το κιβώτιο

•

την ηλεκτρική εγκατάσταση

•

την υδραυλική εγκατάσταση

•

το ηλεκτρονικό σύστημα (controller)

•

το λογισμικό λειτουργίας – επικοινωνίας

5.4.3.1 Κιβώτιο

Το υλικό κατασκευής του κιβωτίου να είναι εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 430.
Ο χρωματισμός θα γίνει με ειδική ηλεκτροστατική βαφή, τύπου RAL, για μέγιστη προστασία κατά
της διάβρωσης & της υπεριώδης ακτινοβολίας λόγω των ειδικών συνθηκών της εγκατάστασής
του.
Η βάση του κιβωτίου θα είναι ξεχωριστή (για εύκολη τοποθέτηση), από ενισχυμένο ανοξείδωτο
ατσάλι 3mm με διαστάσεις 35x1x39 cm & να φέρει ένα άνοιγμα για την διέλευση του καλωδίου
της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και του σωλήνα για την παροχή του νερού. Επίσης
να διαθέτει τέσσερις οπές Φ14mm για την πάκτωση του.
Θα υπάρχει ειδικός χώρος για την ανακύκλωση των άδειων καρτών.
Ο δείκτης στεγανοποίησης του κιβωτίου να πληρεί τις IP65 προδιαγραφές και ο δείκτης
προστασίας θα πληρεί τις ΙΚ10 προδιαγραφές κρούσης.
Θα φέρει φωτισμό τεχνολογίας LED πολύ χαμηλής κατανάλωσης, η οποία θα παρέχει επαρκή
φωτισμό στους χρήστες του pillar προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούν όλες τις
λειτουργίες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η κάθε θέση παροχής θα διαθέτει φωτεινή ένδειξη
λειτουργίας. Ο φωτισμός θα σβήνει αυτόματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, για εξοικονόμηση
ενέργειας.
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Θα διαθέτει θυρίδα στην πίσω πλευρά για την πρόσβαση του χρήστη στα ρελέ διαρροής της
κατανάλωσης του σε περίπτωση βραχυκυκλώματος από τον ίδιο και θα υπάρχει πλήρης
διαχωρισμός των υδραυλικών από τα ηλεκτρικά & ηλεκτρονικά συστήματα ώστε να
εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια & στεγανότητα του σώματος.
Θα φέρει συνδέσμους στήριξης των καλωδίων ρεύματος και των σωλήνων του νερού, ώστε να
υπάρχει τακτοποίηση στις λήψεις και οι ενδεικτικές διαστάσεις του κιβωτίου θα είναι: Υ1340 mm,
Π400 mm, Β400 mm και βάρος περίπου 40kg.
5.4.3.2 Ηλεκτρική Εγκατάσταση

Η ηλεκτρική εγκατάσταση του κιβωτίου θα δίνει την επιλογή για:
•

πρίζες CEE, 16Α, 32Α, μονοφασικές, με δείκτη στεγανοποίησης IP67.

•

πρίζες CEE, 16Α, 32 και 63Α τριφασικές, με δείκτη στεγανοποίησης IP67.

•

ρελέ διαφυγής 16Α & 32A / 30mA (μονοφασικά & τριφασικά) για την προστασία των
αντιστοίχων πριζών.

•

ρελέ ισχύος 25Α & 40Α αντίστοιχα για τον έλεγχο των καταναλώσεων.

•

ψηφιακούς μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας παλμού (μονοφασικοί & τριφασικοί).

•

ρελέ διαφυγής 10Α / 30mA για την προστασία των μετρητών ενέργειας, των
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και του φωτισμού LED του στύλου.

5.4.3.3 Υδραυλική Εγκατάσταση

Η υδραυλική εγκατάσταση του κιβωτίου θα φέρει:
•

Κρουνός (Βρύση) 1/2" από ανθεκτικό μέταλλο έναντι της διάβρωσης.

•

Ορειχάλκινους ογκομετρητές νερού (παλμού) με ενσωματωμένη αρίθμηση.

•

Ορειχάλκινες ηλεκτροβάνες με ενισχυμένα πηνία χαμηλής τάσης (12 Volt).

5.4.3.4 Ηλεκτρονικό σύστημα (Controller)

Ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (controller) θα έχει την δυνατότητα για:
•

Ελέγχο λειτουργίας και κατανάλωσης με χρέωση προπληρωμένης κάρτας με σύστημα
“ΑΝΕΠΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ”.

•

Η έγχρωμη LCD TFT οθόνη 5” θα δίνει πληροφορίες στον χρήστη σε δυο γλώσσες
(Ελληνικά-Αγγλικά). Όλες οι οδηγίες χρήσης θα κυλούν στην οθόνη για εύκολο χειρισμό
του μηχανήματος και την ταυτόχρονη παρακολούθηση των καταναλώσεων ανά παροχή
νερού ή/και ρεύματος.
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•

Φωτιζόμενα πλήκτρα επιλογής ρεύματος & νερού για επιλογή της αντίστοιχης παροχής
(παροχή 1 έως 8). Όταν η παροχή είναι κατειλημμένη θα σβήνει το αντίστοιχο πλήκτρο
για να διευκολύνει τον επόμενο πελάτη.

•

Φωτιζόμενο πλήκτρο για πίστωση του ποσού για το οποίο δεν έχει γίνει χρήση. Όταν ο
χρήστης θελήσει να αποχωρήσει να επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό που δεν έχει
καταναλώσει στην κάρτα του για επόμενη χρήση.

5.4.3.5 Λογισμικό λειτουργίας – Επικοινωνίας

Το λογισμικό λειτουργίας – επικοινωνίας θα είναι συμβατά με το υπάρχον λογισμικό Smart CPS,
συμβατό με MSWindows κ.λ.π.
Θα επιτρέπει την πίστωση του ποσού για το οποίο δεν έχει γίνει χρήση.
Θα επιτρέπει την εμφάνιση της κατανάλωσης απευθείας για κάθε χρήστη σε (Kwh) και (m³)
όπως & το ποσό σε ευρώ (€) χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιούνται οι παροχές.
Θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του λογισμικού για απομακρυσμένης διασύνδεσης των
pillars με τον κεντρικό server του φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσης ώστε να υπάρχει
δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας στατιστικών & των δεδομένων λειτουργίας.
Θα δύναται η κωδικοποίηση του μέσου λειτουργίας του pillar (Μαγνητικής Κάρτας),με στόχο την
πολύ δύσκολη έως μηδενική τρωτότητα του συστήματος.
Θα υπάρχει ευχέρεια εξατομίκευσης χρεώσεων για κάθε χρήστη καθώς & δυνατότητα εύκολης
αλλαγής των παραμέτρων για το κόστος χρέωσης της μονάδος κατανάλωσης νερού και
ρεύματος.
Οι κάρτες προπληρωμής RFID θα είναι από ανθεκτικό υλικό, αδιάβροχες, δεν θα
απομαγνητίζονται, χαμηλού κόστους με δυνατότητα εκτύπωσης του λογότυπου του φορέα
διαχείρισης, του ποσού χρέωσης της κάρτας και χρήσιμες πληροφορίες. Οι κάρτες θα έχουν τη
δυνατότητα επανεγγραφής/επαναπρογραμματισμού μετά τη χρήση.

5.5

Υπολογισμοί

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
5.5.1.1 Γενικά
Αντικείμενο του παρόντος τεύχους είναι οι υπολογισμοί του ηλεκτρικού φορτίου των κιβωτίων
τροφοδότησης σκαφών, της πτώσης τάσης του καλωδίου τροφοδότησής τους και της αναφοράς
των στοιχείων των νέων ηλεκτρικών πινάκων που θα αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους.
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5.5.1.2 Υπολογισμοί ηλεκτρικών δικτύων
Για τα pillar (τυπικό) της εγκατάστασης γίνεται αναλυτικός υπολογισμός φορτίου. Τα
υπολογιστικά φύλλα των ηλεκτρικών πινάκων επισυνάπτονται στο παράρτημα 1 του παρόντος
τεύχους.
Οι νέοι ηλεκτρικοί πίνακες που θα αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους έχουν σχεδιασθεί
σύμφωνα με τα στοιχεία και τις οδηγίες της Τ.Υ. του Ο.Λ.Η..
Η εφεδρεία από πλευράς ισχύος των ηλεκτρικών πινάκων (που αφορά τα όργανα προστασίας
/ διακοπής της άφιξής του και τους ζυγούς του) θα ληφθεί 20%.
Η επιλογή των οργάνων προστασίας καθώς και των καλωδιώσεων των διαφόρων κυκλωμάτων
θα γίνει με βάση τις παρακάτω παραδοχές :
•

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

:

40 οC

•

Θερμοκρασία εδάφους

:

20 οC

•

Θερμική αντίσταση εδάφους

:

2.5 K.m/W

•

Επιτρεπόμενη πτώση
κατανάλωση

:

4%

•

Ελάχιστη διατομή αγωγών κυκλωμάτων φωτισμού

:

1.5 mm2

•

Ελάχιστη διατομή αγωγών κυκλωμάτων ρευματοδοτών

:

2.5 mm2

•

Ελάχιστη διατομή αγωγών κυκλωμάτων φορτίων κίνησης

:

2.5 mm2

•

Ελάχιστη διατομή αγωγών κυκλωμάτων τροφοδοσίας πινάκων

:

6 mm2

•

Ελάχιστη διατομή αγωγών κυκλωμάτων οδοφωτισμού

:

10 mm2

τάσης

από

μετρητή

Δ.Ε.Η.

έως

Οι απαιτούμενες διατομές καλωδίων θα υπολογισθούν βάσει του ΕΛΟΤ HD 384.

5.5.1.2.1 Υπολογισμός ρεύματος συνεχούς λειτουργίας

Τύπος υπολογισμού για το ρεύμα μονίμου λειτουργίας κάθε κυκλώματος :
Ιb = Pa / (3 x UΠ) , για τριφασικούς καταναλωτές
Ιb = Pa / UΦ , για μονοφασικούς καταναλωτές
Όπου :
Ιb : ρεύμα κυκλώματος [Α]
Pa : φαινομένη ισχύς καταναλωτή [VA]
UΦ
UΠ

: φασική τάση [230 V]
: πολική τάση [400 V]

5.5.1.2.2 Υπολογισμοί δικτύων χαμηλής τάσης
Υπολογισμοί καλωδίων χαμηλής τάσης
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Κανονισμοί
Οι υπολογισμοί των καλωδιώσεων γίνονται βάσει του ΕΛΟΤ HD 384 - παράγραφος § 523
“Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα”, για καλώδια με μόνωση PVC και αγωγούς χαλκού.
Μέθοδος υπολογισμού
Η μέγιστη ικανότητα φόρτισης των καλωδίων υπολογίζεται από τον τύπο:
Ιmax = Io . f, όπου :
Imax

: Μέγιστο συνεχώς επιτρεπόμενο ρεύμα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες συνθήκες

Ιο : Μέγιστο συνεχώς επιτρεπόμενο ρεύμα σύμφωνα με τους πίνακες 52-Κ2, 52-Κ3 του
ΕΛΟΤ HD 384
f : Συντελεστής διόρθωσης του επιτρεπόμενου ρεύματος λόγω τρόπου
εγκατάστασης & θερμοκρασίας, όπως προκύπτει από τους πίνακες 52-Δ1, 52Δ2, 52-Δ3, 52-Ε3, 52-Ε4, 52-Ε5 του ΕΛΟΤ HD 384.
Υπολογισμοί ηλεκτρικών πινάκων
Οι υπολογισμοί των ηλεκτρικών πινάκων επισυνάπτονται στο παράρτημα 2.
Τύποι υπολογισμού
Μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα :
u = Δu 100 / Uφ
= 2 Ι L (R cosφ + Χ sinφ) 100 / Uφ
= 2 P L (R cosφ + Χ sinφ) 100 / Uφ2
Tριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα :
u = Δu 100 / Uπ
= 3 Ι L (R cosφ + Χ sinφ) 100 / Uπ
= P L (R cosφ + Χ sinφ) 100 / Uπ2
όπου :
u

: ποσοστιαία πτώση τάσης γραμμής [%]

Δu

: πτώση τάσης γραμμής [V]

Uφ

: φασική τάση γραμμής [230 V]

Uπ : πολική τάση γραμμής [400 V]
I

: ένταση γραμμής [Α]

Ρ

: φαινόμενη ισχύς φορτίου [VA]

L

: μήκος γραμμής [m]

R

: ωμική αντίσταση γραμμής [Ω/m]

X

: επαγωγική αντίσταση γραμμής [Ω/m]

cosφ: συντελεστής ισχύος
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sinφ

: συντελεστής αέργου ισχύος (που αντιστοιχεί στο cosφ)

Οι (κατά VDE 0271) τιμές των R και X για καλώδια E1VV 0,6/1 kV με αγωγούς χαλκού για
θερμοκρασία αγωγού 70 οC δίδονται στον παρακάτω πίνακα.
Διατομή Αγωγών
[mm2]

Ωμική Αντίσταση R
[Ω/km]

Επαγωγική Αντίσταση Χ
[Ω/km]

1.5
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240

14.47
8.71
5.45
3.62
2.16
1.36
0.863
0.627
0.463
0.321
0.232
0.184
0.150
0.1202
0.0922

0.115
0.110
0.107
0.100
0.094
0.090
0.086
0.083
0.083
0.082
0.082
0.080
0.080
0.080
0.079

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις (Ύδρευση)

5.5.2.1

Εγκατάσταση Υδρευσης

Το δίκτυο Ύδρευσης θα τροποποιηθεί στο τμήμα του νέου Deck και θα εγκατασταθεί νέο
σύμφωνα με το υφιστάμενο δίκτυο.
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Αθήνα, Ιανουάριος 2021

Για την Ρογκάν και Συνεργάτες Α.Ε.
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