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Εισαγωγή 

Οι πλωτές κατασκευές αποτελούν µια όλο και συχνότερα εφαρµοζόµενη λύση για 

πολλές διαφορετικές δραστηριότητες. Η αγκύρωση των κατασκευών αυτών αποτελεί ένα από 

τα σηµαντικότερα κοµµάτια του σχεδιασµού καθώς αποτελεί το τµήµα της στήριξής που τις 

συνδέει µε το σταθερό έδαφος. Αν και η στατική των κατασκευών αγκυρώσεων που 

περιλαµβάνει την αλυσοειδή καµπύλη είναι σχετικά απλή η δυναµική του συστήµατος 

πλωτού σώµατος αγκύρωσης αποτελεί  ένα  πεδίο έντονα συνεχιζόµενης έρευνας µε σκοπό 

την βελτιστοποίηση των συστηµάτων αγκύρωσης πλωτών κατασκευών που 

χρησιµοποιούνται στην εξόρυξη υδρογονανθράκων. Το σύστηµα πλωτού σώµατος 

αγκύρωσης σε κάθε περίπτωση είναι ένα ενδοτικό σύστηµα το οποίο αποφεύγει τους 

συντονισµούς στις µικρές συχνότητες κυµάτων και µένει ανεπηρέαστο από σεισµούς αλλά 

συντονίζεται από συχνότητες πολύ µεγάλης περιόδου που δηµιουργούν αργές ταλαντωτικές 

κινήσεις µε µεγάλη περίοδο και µεγάλες αποµακρύνσεις από την θέση ισορροπίας άρα και 

µεγάλες εντάσεις στο σύστηµα αγκύρωσης. 

Στην παρούσα ∆ιπλωµατική γίνεται µια βιβλιογραφική καταγραφή των 

συµπερασµάτων από την τεχνολογικής πρόοδο στα θέµατα των αγκυρώσεων και της σχετικές 

έρευνας. Παράλληλα κατηγοριοποιούνται οι φορτίσεις των πλωτών κατασκευών αλλά και 

του ιδίου του καλωδίου και η επίδραση αυτών στο σύστηµα αγκύρωσης.  Κατόπιν 

προσεγγίζεται το πρόβληµα της στατικής µίας αλυσίδας αγκύρωσης και ενός συστήµατος 

αλυσίδων αγκύρωσης από στατικής άποψη και βγαίνουν συµπεράσµατα για τον δρόµο 

ισορροπίας του καλωδίου για µία  συνεχώς αυξανόµενη φόρτιση. Με τα παραπάνω και µε 

δεδοµένα τα υλικά που χρησιµοποιούνται συσχετίζεται η ενδοσιµότητα του συστήµατος µε 

την αντοχή του και τα προκύπτοντα συµπεράσµατα αποτελούν µια πολύ καλή αρχή για την 

διαστασιολόγηση ενός συστήµατος αγκύρωσης χωρίς την είσοδο δυναµικών παραµέτρων.  

Τα παραπάνω συµπεράσµατα συνδέονται ποιοτικά µε αυτά των ερευνών που έχουν 

πραγµατοποιηθεί και επιχειρείται µια αξιολόγηση των χαρακτηριστικών δυναµικής 

συµπεριφοράς διαφόρων τυπικών προβληµάτων µε βάση την ως άνω «Στατική Μέθοδο». Για 

τα ίδια δεδοµένα ενός προβλήµατος σχεδιασµού και διατηρώντας σταθερό το τοποθετηµένο 

βάρος αλυσίδας εξετάζονται τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα διαφορετικών 



 

 

συνδυασµών διαµέτρου αλυσίδας και µήκους αλυσίδας κυρίως ως προς την διατεθέµενο 

περιθώριο ασφαλείας. 

Σε ειδικό κεφάλαιο καταγράφονται τα µέχρι σήµερα βιβλιογραφικά συµπεράσµατα  

σε σχέση µε την ταλαντωτική συµπεριφορά του ίδιου του καλωδίου αγκύρωσης και την 

συνεπαγόµενη αύξηση της τάσης του καλωδίου ώστε να µπορούν να ληφθούν ποιοτικά 

υπόψη σε έναν προκαταρτικό σχεδιασµό. 

Παράλληλα, εξετάζονται τα διάφορα υλικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

αγκυρώσεις, αναφέρονται τα πλεονεκτήµατά τους και συγκρίνονται οι ιδιότητες τους.    

Στα συµπεράσµατα, επισηµαίνονται οι βασικές παράµετροι που επηρεάζουν τον 

σχεδιασµό και προτείνονται κατευθύνσεις και µέθοδοι και πεδία έρευνας που µπορεί να 

βοηθήσουν στην απλοποίηση της ανάλυσης και στην κατανόηση της συµπεριφοράς των 

αγκυρώσεων πλωτών κατασκευών ιδιαίτερα όσον αφορά την βελτιστοποίηση των 

συστηµάτων αυτών και την χρήση απλών προγραµµάτων ανάλυσης και όχι εξειδικευµένων.  

 

        




