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Προορισµός
∆ηµιουργία υπεράκτιων πλωτών εγκαταστάσεων αγκυροβολίας για µεγάλα κρουαζιερόπλοια και εµπορικά
πλοία, σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη κατάλληλων λιµενικών εγκαταστάσεων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα σύγχρονα κρουαζιερόπλοια είναι πολύ µεγάλα για πολλά από τα υπάρχοντα λιµάνια. Ωστόσο, η βασική απόστολή ενός κρουαζιερόπλοιου είναι να φέρει τους ανθρώπους σε σηµεία ενδιαφέροντος και όχι σε µέρη όπου υπάρχουν λιµενικές εγκαταστάσεις.
Ως εκ τούτου είναι πολύ
σηµαντικό για τη φιλοξενία των σύγχρονων
"πλωτών πόλεων", που
µπορούν να µεταφέρουν
περισσότερους από 3000
ανθρώπους, να υπάρχει η
δυνατότητα δηµιουργίας
των κατάλληλων υποδοµών εκεί όπου είναι
όντως απαραίτητες, και
εκεί όπου οι άνθρωποι
θέλουν να πάνε.
Η λύση στο πρόβληµα
αυτό είναι η δηµιουργία
υπεράκτιων πλωτών αγκυροβολίων.
Ωστόσο, προκύπτουν δύο
βασικά προβλήµατα:
• Τα πλοία είναι πολύ
Πλωτό αγκυροβόλιο µε πολλαπλές γραµµές αγκύρωσης και ευρύ φάσµα κατευθύνσεων µε αυτόµεγάλα και οι περι- προσεγγίζουσα πλωτή αποβάθρα επιβίβασης/αποβίβασης επιβατών
βαλλοντικές δυνάµεις,
κυρίως οι δυνάµεις λόγω ανέµου, οδηγούν σε πολύ απαιτητικές εγκαταστάσεις ή σε καταστάσεις µη ασφαλών
και άβολων λειτουργιών.
• Η διαχείριση σηµαντικού αριθµού ατόµων σε µικρό χρόνο και σε απροστάτευτες περιοχές κατά την επιβίβαση
και αποβίβαση, δεν µπορεί να θεωρηθεί µέρος ενός ταξιδιού, αλλά µάλλον µια περιπέτεια που πολλοί
άνθρωποι θα ήθελαν να αποφύγουν.
Για το σκοπό αυτό έχουµε αναπτύξει και σχεδιάζουµε και κατασκευάζουµε πλωτές εγκαταστάσεις
αγκυροβολίας µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Πολλαπλά πλοία: Εγκαταστάσεις που µπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερα από ένα πλοία ταυτόχρονα.
• Πολλαπλές γραµµές αγκύρωσης: Η διάταξη είναι τέτοια ώστε ένα πλοίο να µπορεί να αγκυροβολήσει χρησιµοποιώντας µια ποικιλία γραµµών πρόσδεσης ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες, εξασφαλίζοντας την
ασφαλή αγκυροβολία αλλά και την άµεση αναχώρησή του (µέσα σε λίγα λεπτά) σε περίπτωση ανάγκης.
• Ευρύ φάσµα κατευθύνσεων: Το χαρακτηριστικό αυτό, ανάλογα και µε τις επικρατούσες συνθήκες, επιτρέπει
στα αγκυροβοληµένα πλοία να κατευθύνονται από τις καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
αναπτυσσόµενες δυνάµεις, διευρύνοντας µε τον τρόπο αυτό το παράθυρο καιρού για την ασφαλή και άνετη
λειτουργία του αγκυροβολίου.
• Πλωτές εξέδρες για την ασφαλή και άνετη επιβίβαση και αποβίβαση. Ένα σύστηµα πλωτών εξεδρών µε χαρακτηριστικά περιορισµένων κινήσεων και µεγάλη επιφάνεια καταστρώµατος έχει σχεδιαστεί για να προσεγγίσει
την πλευρά του πλοίου και για να χρησιµοποιηθεί ως πλωτή αποβάθρα κατά την επιβίβαση και αποβίβαση. Η
πλατφόρµα µπορεί να φιλοξενήσει ένα µεγάλο αριθµό επιβατών, ενώ κατάλληλα σχεδιασµένα σκάφη µπο-ρούν
να προσεγγίζουν για να µεταφέρουν τους επιβάτες στη ξηρά.
• Σκάφη µεταφοράς επιβατών και τροφοδοσίας: Κατάλληλα σχεδιασµένα σκάφη µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη µεταφορά των επιβατών µεταξύ πλοίου και ξηράς. Αντίστοιχα σκάφη τροφοδοσίας (supply boats)
µπορούν να µεταφέρουν εφόδια στα αγκυροβοληµένα πλοία. Οι συνδυασµένες µεταφορές επιβατών/εφοδίων
µπορούν να αποτελέσουν λύση σε πολλές περιπτώσεις.
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• Εγκαταστάσεις πρόσβασης στη ξηρά: Σε
πολλές περιπτώσεις οι υπάρχουσες λιµενικές
εγκαταστάσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για την αποβίβαση των επιβατών. Για περιπτώσεις σε µέρη µε µεγάλο ενδιαφέρον, τα
οποία όµως δεν διαθέτουν τέτοια υποδοµή,
έχουµε αναπτύξει προβλήτες πρόσβασης
εδραζοµένων πασάλων, όπως περιγράφονται
στο σχετικό τεχνικό δελτίο µας.

Τοµείς εφαρµογών
Το προτεινόµενο σύστηµα αποτελεί µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για τη δηµιουργία υπεράκτιων εγκαταστάσεων αγκυροβολίας για µεγάλα
πλοία. Λύσεις έχουν δοθεί για όλα τα επιµέρους
τµήµατα του συστήµατος.
Το προτεινόµενο σύστηµα παρέχει τεχνικά ορθές λύσεις µε χαµηλό κόστος και άµεση εφαρµογή στις περισσότερες περιπτώσεις.
Τα προτεινόµενα αγκυροβόλια έχουν ένα ευρύ
φάσµα εφαρµογών, όπως:

Χαλύβδινα ή/και πλαστικά πλωτά ναύδετα µε µεγάλη ικανότητα παραλαβής φορτίων

• Εγκαταστάσεις για µεγάλα και πολύ µεγάλα
κρουαζιερόπλοια, αλλά µπορούν επίσης να
χρησιµοποιηθούν και από εµπορικά πλοία
για εφοδιασµό, αλλαγές του πληρώµατος
κλπ.
• Μπορούν επίσης να σχεδιασθούν για µικρότερα πλοία τύπου mega yachts χρησιµοποιώντας την ίδια φιλοσοφία και τα ίδια εργαλεία
Πλωτές πλατφόρµες µε χαρακτηριστικά περιορισµένων κινήσεων
σχεδιασµού.
• Τα πλωτά αγκυροβόλια µπορούν να χρησιµεύσουν ως ενδιάµεσοι σταθµοί µιας κρουαζιέρας, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και ως
τα τερµατικά σηµεία µιας κυκλικής διαδροµής.
• Τα πλωτά αγκυροβόλια µπορεί να σχεδιασθούν για εγκατάσταση σε όλες σχεδόν τις
περιοχές, δίνοντας τη δυνατότητα στους
ανθρώπους να επισκέπτονται τους τόπους
του ενδιαφέροντός τους και όχι µόνο
αυτούς που διαθέτουν τις κατάλληλες λιµενι- Σχηµατική απεικόνιση αυτοπροσεγγίζουσας πλατφόρµας
κές εγκαταστάσεις.
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Εργαλεία µελέτης και σχεδίασης
Η εταιρεία µας διαθέτει µια εξαιρετική εµπειρία
τόσο στο σχεδιασµό όσο και στην κατασκευή
και εγκατάσταση συστηµάτων αγκυροβολίας.
• Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή πλωτών
ναυδέτων
• Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση υπεράκτιων τερµατικών σταθµών
• Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και εγκατάσταση πλωτών εξεδρών, συµπεριλαµβανο- Σκάφη µεταφοράς επιβατών και εφοδίων κατάλληλα σχεδιασµένα για
µένων και καινοτόµων σχεδιάσεων µε χαρα- πλωτά αγκυροβόλια
κτηριστικά περιορισµένων κινήσεων.
• Μελέτη και σχεδίαση, σκαφών µεταφοράς επιβατών και εφοδίων, µε βέλτιστα χαρακτηριστικά κίνησης και
ευέλικτη πλοήγηση
Έχουµε αναπτύξει εργαλεία σχεδιασµού, συµπεριλαµβανοµένων και εργαλείων προσοµοίωσης στο πεδίο του
χρόνου, αγκυροβολίων µε περίπλοκες διαµορφώσεις και εξειδικευµένες διατάξεις γραµµών αγκύρωσης και υλικών.
Επίσης, χρησιµοποιούµε σύγχρονα προγράµµατα 3∆ σχεδίασης πλοίων και γενικά πλωτών κατασκευών, συµπεριλαµβανοµένης της σουίτας προγραµµάτων AutoShip.
Αλλά πάνω απ' όλα είναι η µεγάλη µας εµπειρία και το εξειδικευµένο προσωπικό µας που µπορεί να εγγυηθεί
βέλτιστες λύσεις µε το κλειδί στο χέρι.
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