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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αποτελεί ο σχεδιασμός, η ανάλυση 

και η διαστασιολόγηση μίας θαλάσσιας μεταλλικής πλατφόρμας τύπου Jacket, τόσο σε δομοστατικoύς 

όσο και σε εδαφοτεχνικούς ελέγχους. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς και 

της λειτουργίας των θαλάσσιων μεταλλικών πλατφορμών, μέσα από τον καθορισμό των φορτίων που 

ασκούνται σε αυτές τις κατασκευές. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια αναφορά στους διάφορους τύπους φορέων των θαλάσσιων 

κατασκευών, κατατάσσοντας τις σε δύο κατηγορίες-τις παράκτιες και τις υπεράκτιες κατασκευές- 

ανάλογα με την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται. Εξηγούνται τα βασικά μέρη της θαλάσσιας 

μεταλλικής πλατφόρμας τύπου jacket και περιγράφονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή 

του φορέα. 

Η διαδικασία υπολογισμού των υδροδυναμικών φορτίων, που ασκούνται στην κατασκευή, 

περιγράφεται στο δεύτερο κεφάλαιο. Γίνεται αναφορά στους ανεμογενείς κυματισμούς και στην 

επίδραση των κυματισμών από το βάθος του πυθμένα της θάλασσας. Αναλύεται επίσης η επιλογή της 

θεωρίας κυματισμού ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κύματος σχεδιασμού και το βάθος του 

πυθμένα.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της θαλάσσιας μεταλλικής 

κατασκευής. Έπειτα, η πραγματική κατασκευή προσομοιώνεται με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων 

στο λογισμικό στατικής ανάλυσης SAP2000. Ακολουθεί η προσομοίωση του εδάφους μέσω γραμμικών 

ελατηρίων για την απεικόνιση των εδαφικών συνθηκών και γίνεται αναφορά στα υλικά, στις διατομές 

των μελών της κατασκευής και στο πλαίσιο των κανονισμών που χρησιμοποιούνται. 

Ο προσδιορισμός των φορτίων, που ασκούνται στην κατασκευή, πραγματοποιείται στο τέταρτο 

κεφάλαιο. Ουσιαστικά, αναφέρονται τα μόνιμα φορτία που λαμβάνονται υπόψιν στο σχεδιασμό της 

κατασκευής αλλά και τα διάφορα κινητά φορτία, όπως ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα, ο άνεμος και 

οι κυματισμοί, τα οποία υπολογίζονται κατά τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 1. Επίσης, προσδιορίζονται 

τα σεισμικά φορτία που ασκούνται στην κατασκευή, αφού προηγουμένως έχει οριστεί η ζώνη 



σεισμικής επικινδυνότητας για την περιοχή του Αιγαίου πελάγους, όπου οριοθετείται η κατασκευή αλλά 

και ο συντελεστής σπουδαιότητας της κατασκευής. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται στην κατασκευή. Αυτές 

είναι ελαστικές στατικές αναλύσεις υπό τη δράση των κατακόρυφων φορτίων, των κυματισμών και 

των φορτίων του ανέμου. Επίσης, πραγματοποιείται ιδιομορφική ανάλυση για να προκύψουν οι 

ιδιοπερίοδοι ταλάντωσης της κατασκευής και δυναμική φασματική ανάλυση κατά τον Ευρωκώδικα 8 

για τη διαστασιολόγηση της κατασκευής. Η πραγματοποίηση της γραμμικής ανάλυσης λυγισμού αφορά 

την πιθανή επίδραση των φαινομένων δευτέρας τάξεως στην κατασκευή. 

Η διαστασιολόγηση των μελών της κατασκευής πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 3 

στο έκτο κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχονται τα υποστυλώματα και οι σύνδεσμοι δυσκαμψίας του 

Jacket και οι δοκοί των καταστρωμάτων σε οριακή κατάσταση αστοχίας, ενώ τα καταστρώματα και οι 

δοκοί τους ελέγχονται έναντι οριακής κατάστασης λειτουργικότητας. 

Το έβδομο κεφάλαιο αποτελεί το κεφάλαιο των συνδέσεων. Παρατίθενται χαρακτηριστικές συνδέσεις 

μεταξύ των μελών της κατασκευής. Μερικές χαρακτηριστικές συνδέσεις, που ελέγχονται κατά τις 

διατάξεις του Ευρωκώδικα 3 είναι η σύνδεση των υποστυλωμάτων με τους χιαστί συνδέσμους τόσο 

στην κορυφή όσο και στη βάση του jacket και η σύνδεση στο μέσον των χιαστί συνδέσμων. Επιπλέον, 

οι συνδέσεις μεταξύ δοκού και υποστυλώματος αλλά και δύο δοκών ολοκληρώνουν το κεφάλαιο αυτό. 

Στο όγδοο κεφάλαιο, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του εδάφους, που λαμβάνεται υπόψιν για το 

γεωτεχνικό σχεδιασμό και υπολογίζονται ο οριζόντιος δείκτης εδάφους και η δυσκαμψία των ελατηρίων 

με σκοπό την εξαγωγή των καμπύλων ‘‘p-y’’ των πασσάλων για διάφορα βάθη κάτω από την επιφάνεια 

του πυθμένα. Επίσης, πραγματοποιείται ο έλεγχος της φέρουσας ικανότητας των πασσάλων έναντι 

κατακόρυφων και οριζόντων φορτίων κατά τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 7 και ελέγχονται οι 

μεταλλικοί πάσσαλοι σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3. 

Η μεταπτυχιακή εργασία ολοκληρώνεται με το ένατο κεφάλαιο, στο οποίο συνοψίζονται τα 

συμπεράσματα της εργασίας αυτής. 
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ABSTRACT 

The subject of this postgraduate diploma thesis is the design, analysis and dimensioning of an 

offshore steel jacket platform, both in structural and in geotechnical tests. The aim of the thesis is to 

investigate the behaviour and operation of marine steel platforms, by determining the loads exerted 

on these structures. 

In the first chapter, a reference is made to the various types of marine structures, classifying them in 

two categories-coastal and offshore constructions- according to the location in which they are located. 

The key parts of the offshore steel jacket platform are explained and the factors that influence the 

carrier selection are described. 

The procedure for calculating the hydrodynamic loads, which are carried out in the construction, is 

described in the second chapter. Reference is made to wind turbulence and the effects of waves from 

the depth of the sea bed. The selection of the wave theory is also analyzed according to the design 

wave characteristics and depth of the bottom. 

In the third chapter, the architectural design of the marine steel structure is presented. Then, the 

actual construction is simulated by the use of finite elements in SAP2000 static analysis software. The 

simulation of the soil through linear springs is followed for the visualization of the soil conditions and 

reference is made to the materials, cross-sections of the members of the structure and to the 

regulations that are used. 

The determination of the loads involved in the construction is carried out in the fourth chapter. In 

fact, the permanent loads taken into account in the design of the construction, as well as the various 

movable loads, such as equipment and machinery, wind and waves, are calculated according to the 

provisions of Eurocode 1. Also, the seismic loads, exerted on the structure, are determined after the 

defining of the seismic zone for the Aegean Sea area, where the construction is located, and the 

factor of importance of the construction. 

In chapter five, the analyzes made in the construction are presented. These are elastic static analyzes 

under the action of vertical loads, waves and wind loads. Furthermore, a modal analysis is performed 

to produce the oscillation periods of the structure and the dynamic response spectrum analysis is 



carried out for the dimensioning of the structure according to Eurocode 8. The applying of the linear 

buckling analysis concerns the possible effect of the second order phenomena on the construction. 

The dimensioning of the members of the structure is carried out in accordance with the provisions of 

Eurocode 3 in the sixth chapter. In particular, the Jacket's legs and the vertical braces as well as the 

deck’s beams are checked in the ultimate limit state, while the decks and their beams are also 

checked against the serviceability limit state. 

Seventh chapter is the chapter of connections. Typical connections are made between the members of 

the structure. Some typical connections, checked by the provisions of Eurocode 3, are the joint of the 

columns with the vertical and horizontal braces at the top and bottom of the jacket and the 

connection at the middle of the cross-links. In addition, the joints between a beam and a column and 

two beams complete this chapter. 

In the eighth chapter, it is described the soil characteristics taken into consideration for the 

geotechnical design and calculated the horizontal soil index and the stiffness of the springs in order to 

be extracted the ‘‘p-y’’ curves of the piles for different depths below the surface of the sea bed. Also, 

the check of the piles' load bearing capacity against vertical and horizontal loads is carried out in 

accordance with the provisions of Eurocode 7 and the steel piles are checked in accordance with 

Eurocode 3. 

The postgraduate thesis ends with the ninth chapter, in which the conclusions of this thesis are 

summarized. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




