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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
1.1 Αντικείμενο μελέτης 
 
 
Το παρόν τεύχος συντάσσεται κατόπιν της  υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου και της Σοφιαδέλη Δανάης και αφορά στη δια-
στασιολόγηση των προτεινόμενων νέων ελαστικών προσκρουστήρων οι οποίοι πρό-
κειται να αντικαταστήσουν όλους τους υφιστάμενους στον λιμένα της Μυκόνου. Ο 
λιμένας Μυκόνου λόγω του μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος του νησιού δέχεται 
σημαντικό αριθμό πλοίων ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Παράλληλα λόγω των 
γεωμετρικών χαρακτηριστικών του λιμένα, ήτοι μεγάλος διαθέσιμος κύκλος ελιγμών, 
σχετικά μεγάλα ωφέλιμα βάθη των κρηπιδωμάτων δύναται να δεχθεί σχεδόν όλη την 
γκάμα των τουριστικών πλοίων από τα μεγαλύτερα  κρουαζιερόπλοια του παγκόσμιου 
στόλου μέχρι τα μεγαλύτερα Ε/Γ – Ο/Γ που διαθέτουν οι ελληνικές ακτοπλοϊκές εται-
ρίες.   
Ο λιμένας Μυκόνου αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα, ήτοι το τουριστικό τμήμα 
όπου εξυπηρετούνται κρουαζιερόπλοια και το επιβατικό όπου εξυπηρετούνται ΕΓ / ΟΓ 
και φορτηγά πλοία.  
Στον τουριστικό λιμένα το υπάρχον σύστημα προσκρουστήρων, αποτελούμενο από 
προσκρουστήρες τύπου Μ (“Leg Fenders”), κρίνεται ανεπαρκές και πρέπει να αντικα-
τασταθεί για τους ακόλουθους λόγους: 

• Λόγω συσσωρευμένων φθορών στη συνολική διάρκεια ζωής τους που προ-
σεγγίζει τα 15 έτη.  

• Λόγω της σημαντικής αύξησης του μεγέθους των τουριστικών σκαφών την 
τελευταία δεκαετία και κυρίως των κρουαζιερόπλοιων σε μεγέθη σημαντικά 
μεγαλύτερα από το πλοίο σχεδιασμού που χρησιμοποιήθηκε για τη διαστασιο-
λόγηση του υφιστάμενου συστήματος προσκρουστήρων.  

• Ανάγκη για ασφαλή εξυπηρέτηση στο λιμένα κρουαζιερόπλοιων ακόμα μεγα-
λύτερου μεγέθους, ήτοι μέχρι συνολικού μήκους 330 μ.  

 
Σχετικά με τον επιβατικό λιμένα, λαμβάνοντας υπόψη το ότι οι ήδη υφιστάμενοι προ-
σκρουστήρες έχουν υποστεί ζημιές από την πρυμνοδέτηση (στις περιοχές των ρα-
μπών) και εν γένει την εξυπηρέτηση των πλοίων που διέρχονται έως σήμερα σε αυ-
τόν, σε συνδυασμό με το ότι ενδέχεται στο μέλλον να εξυπηρετεί ακόμα μεγαλύτερα 
πλοία και συγκεκριμένα  Ro – Ro, κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση όλων των υφι-
στάμενων ελαστικών προσκρουστήρων από νέους οι οποίοι θα είναι επαρκείς για την 
ασφαλή εξυπηρέτηση των ανωτέρω πλοίων. Τα πλοία σχεδιασμού που ελήφθησαν 
υπόψη στους υπολογισμούς για την διαστασιολόγηση των νέων προσκρουστήρων 
παρατίθενται σε επόμενο κεφάλαιο του παρόντος τεύχους.    
 
Ο σχεδιασμός των ελαστικών συστημάτων προσκρουστήρων στηρίζεται στον υπολο-
γισμό της κινητικής ενέργειας των προσεγγιζόντων πλοίων. Τα ελαστικά στοιχεία θα 
πρέπει να μπορούν να απορροφούν την κινητική ενέργεια που δημιουργείται από κά-
θε προσεγγίζον πλοίο έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την ασφάλεια του κρηπιδώματος 
και του ιδίου του πλοίου. Η κινητική ενέργεια των προσεγγιζόντων πλοίων υπολογίζε-
ται βάσει των συστάσεων σχεδιασμού από Διεθνείς Συστάσεις και  Κανονισμούς, τον 
τύπο και το μέγεθος του πλοίου σχεδιασμού και τις λειτουργικές συνθήκες του λιμέ-
να.  
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1.2 Διεθνείς Συστάσεις και  Κανονισμοί  Λιμενικών Έργων 
 
Ο σχεδιασμός των ελαστικών προσκρουστήρων στηρίχθηκε στους ακόλουθους Διε-
θνείς Κανονισμούς, Συστάσεις και βιβλιογραφικές αναφορές: 
 
• BS 6349-1-1:2013 : Maritime works. General. Code of practice for 

planning and design for operations     [1] 
• EAU Recommendations of the Committee for the Waterfront  

Structures, 2012, 9th edition      [2] 
• 0.2-90 Spanish Standard “Actions in the Design of Maritime and 

Harbour Works”           [3] 
• P.I.A.N.C., “Guidelines for the Design of Fenders Systems”, 2002 [4] 
• BS 6349-1-4:2013 : Maritime works. General. Code of practice for 

materials         [5] 
• Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour 

 Facilities in Japan, 2009       [6] 
• “Cruise ship preliminary design: The influence of design    

features on  profitability” Justin Epstein, University of New Orleans, 
18-12-2014 [7] 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
2.1 Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά Λιμένα Μυκόνου 
  
Ο λιμένας της Μυκόνου βρίσκεται στην περιοχή «Τούρλος», περίπου 2 χλμ βόρεια 
της χώρας της Μυκόνου.(βλ. ακόλουθη εικόνα) 
 
 
 

 
 
 

Εικόνα 2-1Αεροφωτογραφία Χώρας Μυκόνου με το λιμένα Τούρλου στα  βόρεια. 

 
 
 

 

Εικόνα 2-2 Κάτοψη Νησίδας Λιμένα Τούρλου 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ 
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Ο λιμένας της Μυκόνου συνίσταται από το τουριστικό τμήμα στο οποίο μέχρι σήμερα 
εξυπηρετούνται κρουαζιερόπλοια συνολικού μήκους έως 200 m και από το επιβατικό 
τμήμα αντίστοιχα για την εξυπηρέτηση (πρυμνοδέτηση στις θέσεις των ραμπών) 
πλοίων Ε/Γ – Ο/Γ και την πλαγιοδέτηση φορτηγών πλοίων (χύδην) (βλ. Εικόνα 2-2 
και Εικόνα 2-3). 
 

 

Εικόνα 2-3 Κάτοψη Περιοχής Εμπορικού Λιμένα 

 
Τα υφιστάμενα κρηπιδώματα τόσο του τουριστικού όσο και του επιβατικού τμήματος 
αντίστοιχα, είναι έργα βαρύτητας συνιστώμενα από κυψελωτά κιβώτια (caissons) τα 
οποία έχουν στο μέτωπό τους απορροφητικές οπές για την απομείωση της κυματικής 
ενέργειας. Λόγω του μικρού διαθέσιμου χώρου στο μέτωπο των υφιστάμενων ανω-
δομών, οι ήδη υπάρχοντες προσκρουστήρες έχουν τοποθετηθεί επί του διαθέσιμου 
χώρου του μετώπου των caissons μεταξύ των απορροφητικών οπών των caissons.  
 
Τα ανωτέρω γεωμετρικά δεδομένα είναι κρίσιμα για την επιλογή του μεγέθους και 
του τύπου των νέων ελαστικών προσκρουστήρων, έτσι ώστε αυτοί εφ’ ενός να είναι 
επαρκείς για την απορρόφηση της κινητικής ενέργειας των προσεγγιζόντων πλοίων 
και αφ’ ετέρου να χωράνε στον ελεύθερο διαθέσιμο χώρο του μετώπου των caissons. 
 
Η στέψη της ανωδομής των κρηπιδωμάτων, εκτός από τις περιοχές των ραμπών, α-
νέρχεται στα +1,90 m από Μ.Σ.Θ. (Μέση Στάθμη Θάλασσας) και στα +1,70 m από 
Μ.Σ.Θ. στις θέσεις των ραμπών αντίστοιχα, ενώ το ωφέλιμο βάθος στο πόδα των 
κρηπιδωμάτων είναι παντού το ίδιο, ήτοι στα –9,50 m περίπου από την Κ.Ρ. (Κατω-
τάτη Ρηχία). 
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2.2 Παραδοχές Επιλογής Νέου Συστήματος Προσκρουστήρων   
 
Για την επιλογή των νέων προσκρουστήρων θεωρείται ότι στο τουριστικό τμήμα θα 
πλαγιοδετούν κρουαζιερόπλοια ενώ στο επιβατικό επιβατικά και φορτηγά (και χύδην) 
αντίστοιχα και στις περιοχές των ραμπών επιβατικά (Ro – Ro) με πρυμνοδέτηση αυ-
τών. Σχετικά με την πλαγιοδέτηση των ανωτέρω πλοίων, η παραβολή τους θα εκτε-
λείται με τη Διεθνώς αναφερόμενη διαδικασία παραβολής “quarter point berthing” 
λόγω του συνεχόμενου μετώπου παραβολής (continuous berthing), κατά την οποία 
το σημείο πρόσκρουσης του πλοίου είναι σε απόσταση περίπου 25% του συνολικού 
του μήκους από την πλώρη του, θεωρώντας ότι το κέντρο βάρος του βρίσκεται στο 
κέντρο του πλοίου. Εξαίρεση αποτελεί ο κρηπιδότοιχος Α2-Α3-Α4-Α5 στο ανατολικό 
άκρο του λιμένα (σύμφωνα με το αντίστοιχο σχέδιο Λ-01) νοτιοανατολικής κατεύ-
θυνσης, του οποίου τα κρηπιδώματα Α2-Α3 και Α4-Α5, που χρησιμοποιούνται για 
πλάγια παραβολή (side berthing) των πλοίων, έχουν μήκος περί των 100m και 80m 
αντίστοιχα, στην περίπτωση πλάγιας παραβολής σε αυτά των μεγαλύτερων πλοίων 
που ελήφθησαν υπόψη ότι θα προσεγγίζουν τα εν λόγω κρηπιδώματα, αφού τα μήκη 
των πλοίων αυτών είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των ανωτέρω κρη-
πιδωμάτων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα η παραβολή τους να εκτελείται με 
την Διεθνώς αναφερόμενη διαδικασία παραβολής “Third point berthing” κατά την ο-
ποία το σημείο πρόσκρουσης του πλοίου είναι σε απόσταση περίπου 35% του συνο-
λικού του μήκους από την πλώρη του, θεωρώντας ότι το κέντρο βάρος του βρίσκεται 
στο κέντρο του πλοίου. Οι ανωτέρω διαδικασίες πλάγιας παραβολής των πλοίων, πα-
ρουσιάζονται αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια. 
 
Αναφορικά με το τουριστικό τμήμα και εξαιτίας της σχετικά μεγάλης απόστασης με-
ταξύ των υφιστάμενων προσκρουστήρων (περί των 18,40 m), ένας μόνο προσκρου-
στήρας θα πρέπει να παραλαμβάνει την ενέργεια σχεδιασμού από κάθε πλαγιοδετού-
μενο πλοίο, ενώ στις περιοχές των ραμπών όπου εφαρμόζεται πρυμνοδέτηση επιβα-
τικών πλοίων (Ro – Ro), στους υπολογισμούς ελήφθη υπόψη ότι τέσσερις (4) προ-
σκρουστήρες θα παραλαμβάνουν ταυτόχρονα την αντίστοιχη κινητική ενέργεια σχε-
διασμού από κάθε πρυμνοδετούμενο πλοίο.  
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3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 
3.1 Πλοία σχεδιασμού 
 
Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, τα πλοία που προσεγγίζουν το τουριστικό τμήμα 
του λιμένα μέχρι σήμερα είναι μεγάλα κρουαζιερόπλοια, με συνολικό μήκος που υ-
περβαίνει πολλές φορές τα 250 m ενώ πρόκειται στο μέλλον να πλαγιοδετούν σε αυ-
τό ακόμη μεγαλύτερα, συνολικού μήκους έως 330m. Το ίδιο ισχύει και για το επιβατι-
κό τμήμα όπου εξυπηρετεί πλοία Ε/Γ και Ο/Γ (Ro – Ro, Ferry) καθώς και φορτηγά 
πλοία χύδην(bulk carriers) και γενικού φορτίου (general cargo), για το οποίο οι νέοι 
προσκρουστήρες θα πρέπει να είναι επαρκείς ως προς την ασφαλή παραβολή των εν 
λόγω καθώς και ενδεχόμενων μελλοντικών μεγαλύτερου μεγέθους πλοίων (πρυμνο-
δέτηση για τα Ε/Γ – Ο/Γ στις θέσεις των ραμπών και πλαγιοδέτηση των ανωτέρω 
προαναφερθέντων πλοίων στις θέσεις όπου δεν υφίστανται ράμπες). Τα πλοία σχε-
διασμού που ελήφθησαν υπόψη για τον σχεδιασμό των νέων ελαστικών προσκρου-
στήρων, στα αντίστοιχα τμήματα και θέσεις του λιμένα, παρατίθενται στην συνέχεια: 
 
Τουριστικό τμήμα 
 
1. Κρουαζιερόπλοιο “ Royal Princess ” 
 
LOA:  330,00 m              (Ολικό μήκος πλοίου) 
LBP:  306,00 m              (Μήκος μεταξύ καθέτων) 
B:    38,00 m                (Πλάτος πλοίου) 
D:    -                 (Ύψος κοίλων πλοίου) 
d:    8,54 m                 (Μέγιστο έμφορτο βύθισμα πλοίου) 
MD:   75.000 tons      (Έμφορτο εκτόπισμα) 
 
Επιβατικό τμήμα (Α9 – Α6) και ράμπες 1 – 5  
 
1. Ro – Ro “Cruise Europa” 
 
LOA:  225,00 m              (Ολικό μήκος πλοίου) 
LBP:  213,75 m              (Μήκος μεταξύ καθέτων) 
B:    30,40 m                (Πλάτος πλοίου) 
D:    -                 (Ύψος κοίλων πλοίου) 
d:    6,70 m                 (Μέγιστο έμφορτο βύθισμα πλοίου) 
MD: 19613 tons      (Έμφορτο εκτόπισμα) 
 
 
2. Ro – Ro 15000 DWT (confidence limit 50%, Appendix C, Table C-1 του [4]) 
 
LOA:  178,00 m              (Ολικό μήκος πλοίου) 
LBP:  163,00 m              (Μήκος μεταξύ καθέτων) 
B:    25,60 m                (Πλάτος πλοίου) 
D:    16,90 m                (Ύψος κοίλων πλοίου) 
d:    8,70 m                 (Μέγιστο έμφορτο βύθισμα πλοίου) 
MD: 24000 tons      (Έμφορτο εκτόπισμα) 
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3. Ferry 30000 DWT (confidence limit 75%, Appendix C, Table C-1 του [4]) 
 
LOA:  227,00 m              (Ολικό μήκος πλοίου) 
LBP:  212,00 m              (Μήκος μεταξύ καθέτων) 
B:    33,40 m                (Πλάτος πλοίου) 
D:   15,60 m                (Ύψος κοίλων πλοίου) 
d:    9,40 m                 (Μέγιστο έμφορτο βύθισμα πλοίου) 
MD:  34600 tons      (Έμφορτο εκτόπισμα) 
 
 
4. Ro – Ro “Ελευθέριος Βενιζέλος 
 
LOA:  175,40 m              (Ολικό μήκος πλοίου) 
LBP:  166,63 m              (Μήκος μεταξύ καθέτων) 
B:    28,50 m                (Πλάτος πλοίου) 
D:    -                 (Ύψος κοίλων πλοίου) 
d:    6,70 m                 (Μέγιστο έμφορτο βύθισμα πλοίου) 
MD: 18000 tons      (Έμφορτο εκτόπισμα) 
 
 
Επιβατικό τμήμα, κρηπιδώματα Α4 – Α5 και Α2 – Α3, ράμπες 6 και 7 
 
Κρηπίδωμα Α4 – Α5, ράμπα 6 
 
1. Κρουαζιερόπλοιο “Celestyal Crystal” 
 
LOA:  159,00 m              (Ολικό μήκος πλοίου) 
LBP:  151,05 m              (Μήκος μεταξύ καθέτων) 
B:    25,00 m                (Πλάτος πλοίου) 
D:    -                 (Ύψος κοίλων πλοίου) 
d:    5,91 m                 (Μέγιστο έμφορτο βύθισμα πλοίου) 
MD: 14000 tons      (Έμφορτο εκτόπισμα) 
 
 
Κρηπίδωμα Α2 – Α3, ράμπα 7 
 
1. Ro – Ro “Blue star Naxos” 
 
LOA:  124,00 m              (Ολικό μήκος πλοίου) 
LBP:  117,00 m              (Μήκος μεταξύ καθέτων) 
B:    18,90 m                (Πλάτος πλοίου) 
D:    12,45 m               (Ύψος κοίλων πλοίου) 
d:    5,10 m                 (Μέγιστο έμφορτο βύθισμα πλοίου) 
MD: 4171,20 tons      (Έμφορτο εκτόπισμα) 
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2. Ro – Ro 7000 DWT (Confidence limit 50%, Appendix C, Table C-1 του [4]) 
 
LOA:   135,00 m             (Ολικό μήκος πλοίου) 
LBP:   123,00 m             (Μήκος μεταξύ καθέτων) 
B:     21,20 m               (Πλάτος πλοίου) 
D:     12,10 m               (Ύψος κοίλων πλοίου) 
d:      6,60 m                (Μέγιστο έμφορτο βύθισμα πλοίου) 
MD:  11900 tons      (Έμφορτο εκτόπισμα) 
 

 
3. Ro – Ro “Πελαγίτης” 
 
LOA:   155,60 m             (Ολικό μήκος πλοίου) 
LBP:   147,82 m             (Μήκος μεταξύ καθέτων) 
B:       21,70 m             (Πλάτος πλοίου) 
D:       -                (Ύψος κοίλων πλοίου) 
d:         7,30 m             (Μέγιστο έμφορτο βύθισμα πλοίου) 
MD:  19054,20 tons      (Έμφορτο εκτόπισμα) 
 
 
Τα ανωτέρω πλοία σχεδιασμού αποτελούν τα μεγαλύτερα που δύναται να εξυπηρε-
τούνται μελλοντικά από τα αντίστοιχα τμήματα του λιμένα, ήτοι περιοριζόμενα από 
το διαθέσιμο μήκος παραβολής των κρηπιδωμάτων καθώς και το προαναφερθέν ω-
φέλιμο βάθος αυτών (-9,50 m από Κ.Ρ.). Επιπρόσθετα τα χαρακτηριστικά των πλοίων 
«Royal Princess», «Cruise Europa», «Celestyal Crystal», “Blue Star Naxos” και “Πελα-
γίτης”, κατέστη δυνατό να βρεθούν από πληροφορίες διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Ε-
στιάζοντας στα κρίσιμα χαρακτηριστικά κάποιων από τα ανωτέρω πλοία σχεδιασμού 
και συγκεκριμένα το έμφορτο εκτόπισμά τους (displacement) καθώς και το μέγιστο 
έμφορτο βύθισμα αυτών (maximum draft), φαίνεται να είναι μικρότερα των αναμε-
νόμενων σε σχέση με το ολικό τους μήκος, γεγονός το οποίο εκτιμάται ότι οφείλεται 
στο ότι τα ανωτέρω πλοία σχεδιασμού είναι σχετικά σύγχρονης τεχνολογίας. Λόγω 
των ανωτέρω, επελέγη συντηρητικά να ληφθούν υπόψη στους υπολογισμούς και άλ-
λα πλοία σχεδιασμού όμοιου ολικού μήκους με τα αντίστοιχα προαναφερθέντα, τα 
οποία πιθανόν είναι παλαιότερης τεχνολογίας και παρουσιάζουν μεγαλύτερο έμφορτο 
εκτόπισμα και μέγιστο έμφορτο βύθισμα. Τα χαρακτηριστικά των εν λόγω πλοίων, Ro 
– Ro 15000 DWT, Ferry 30000 DWT (για το επιβατικό τμήμα – κρηπίδωμα Α9 – Α6 
και ράμπες 1 – 5) και Ro – Ro 7000 DWT (για το επιβατικό τμήμα στο κρηπίδωμα Α2 
έως Α3 και ράμπα 7), προέκυψαν από τους πίνακες Appendix C, table C-1 του [4].  
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4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
 
4.1 Περιγραφή Μεθοδολογίας Υπολογισμού 
 
Η κινητική ενέργεια ενός πλοίου υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:  
 
E = ½ x MD x V2 
 
Όπου: 
E : η κινητική ενέργεια του πλοίου (kNm) 
MD: μάζα του πλοίου, που εκφράζεται μέσω του έμφορτου εκτοπίσματός του ( tons)   
V: η ταχύτητα προσέγγισης των πλοίων κάθετα στο μέτωπο του κρηπιδότοιχου 

(m/sec) 
 
Η ενέργεια η οποία θα πρέπει να παραληφθεί από τους ελαστικούς προσκρουστήρες 
κατά την πλαγιοδέτηση των προσεγγιζόντων πλοίων υπολογίζεται με την παρακάτω 
σχέση:  
 
Ed = ½ x MD x Vb

2x CM x CS x CC x CΕ  
 
Όπου: 
Εd : κινητική ενέργεια (υπό «κανονικές» συνθήκες παραβολής) η οποία θα πρέπει 

να απορροφηθεί από τους ελαστικούς προσκρουστήρες (kNm)   
MD : μάζα του πλοίου, που εκφράζεται μέσω του έμφορτου εκτοπίσματός του 

(tons) 
Vb   :  Η ταχύτητα προσέγγισης των πλοίων κάθετα στο μέτωπο του κρηπιδότοιχου 

(m/s)  
CM : συντελεστής πρόσθετης υδροδυναμικής μάζας (virtual mass factor ή added 

mass factor), η οποία ενεργοποιείται κατά την κίνηση του πλοίου 
CS : συντελεστής «ευκαμψίας» (softness factor), που λαμβάνει υπόψη το ποσοστό 

της κινητικής ενέργειας που απορροφάται από την ελαστική παραμόρφωση 
των κοίλων του πλοίου αλλά και από ενδεχόμενο σύστημα ελαστικών που εί-
ναι αναρτημένο σε αυτά. 

CC : συντελεστής σχήματος εγκατάστασης (berth configuration factor ή cushion 
factor), που λαμβάνει υπόψη την διαφορά μεταξύ ανοικτής και κλειστής κα-
τασκευής σε ότι αφορά την απορρόφηση της ενέργειας του πλοίου. “Ανοι-
κτού” τύπου κατασκευές θεωρούνται οι επί πασσάλων, ενώ αντίθετα “κλει-
στού” οι κατασκευές βαρύτητας με συνεχές γραμμικό μέτωπο όπως η παρού-
σα. 

CΕ: συντελεστής εκκεντρότητας (eccentricity factor), που λαμβάνει υπόψη το ότι 
πρόσκρουση του πλοίου δεν γίνεται στο κέντρο βάρος του.  

 
Η ορθή επιλογή των παραπάνω παραμέτρων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ρεαλι-
στική προσέγγιση της ενέργειας του πλοίου κατά την φάση παραβολής του. 
 
Η ενέργεια η οποία θα πρέπει να παραληφθεί από τους ελαστικούς προσκρουστήρες 
στις περιοχές των ραμπών, ήτοι κατά την πρυμνοδέτηση των προσεγγιζόντων πλοίων 
υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 
 
Ed = ½ x MD x Vb

2 
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όπου οι ανωτέρω συντελεστές CM, CS, CC, CE λαμβάνονται ίσοι με 1,00.  
  
 
4.2 Συντελεστής υδροδυναμικής μάζας 
 

Ο συντελεστής υδροδυναμικής μάζας (virtual mass factor ή added mass factor), Cm, 
εκφράζει την μάζα του νερού που παρασύρεται όταν το πλοίο κινείται πλάγια προ-
σεγγίζοντας τους προσκρουστήρες και όταν αυτό σταματήσει από τους προσκρου-
στήρες η μάζα αυτή του νερού συμπαρασύρει το πλοίο προς το κρηπίδωμα αυξάνο-
ντας την μάζα του. Για τον υπολογισμό του συντελεστή υδροδυναμικής μάζας χρησι-
μοποιούνται διάφορες σχέσεις όπως των Stelson, Malvis, Ueda, Vasco Costa κ.λ.π. Η 
σχέση που θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα μελέτη είναι αυτή του Vasco Costa η 
οποία είναι και η πιο διαδεδομένη, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του πλοίου σχε-
διασμού και από την ανοχή μεταξύ της καρίνας του πλοίου και του πυθμένα και δίδε-
ται παρακάτω: 

 

CM = 1 + 2(Dr/B) 
 

Όπου: 
Dr : Μέγιστο έμφορτο βύθισμα (m) 
B : Πλάτος πλοίου σχεδιασμού (m) 
 
Σύμφωνα με το [4], ο συντελεστής υδροδυναμικής μάζας κυμαίνεται μεταξύ 1,50 και 
1,80. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που η ανοχή μεταξύ της καρίνας του πλοίου 
σχεδιασμού και του θαλάσσιου πυθμένα είναι μεγαλύτερη από το 50% του μέγιστου 
έμφορτου βυθίσματος του πλοίου, τότε ο συντελεστής υδροδυναμικής μάζας λαμβά-
νεται ίσος με 1,50, ενώ στην περίπτωση που είναι μικρότερη από το 10% του μέγι-
στου έμφορτου βυθίσματος του πλοίου, λαμβάνεται ίσος με 1,80 αντίστοιχα. Στην 
περίπτωση που η ανωτέρω ανοχή κυμαίνεται μεταξύ των 10% και 50% του μέγιστου 
έμφορτου βυθίσματος του πλοίου, ο συντελεστής υδροδυναμικής μάζας προκύπτει 
από τον προαναφερθέντα τύπο του Vasco Costa, σε καμία περίπτωση όμως δεν λαμ-
βάνεται τιμή στους υπολογισμούς μικρότερη του 1,50 ή μεγαλύτερη του 1,80 αντί-
στοιχα.    
 
 
4.3 Συντελεστής ευκαμψίας 
 

Ο συντελεστής ευκαμψίας (softness factor), Cs, εξαρτάται από την ελαστικότητα των 
κοίλων του πλοίου και την δυνατότητα λόγω της ελαστικής τους παραμόρφωσης να 
απορροφούν μέρος της κινητικής του ενέργειας. Περαιτέρω σε ορισμένους κανονι-
σμούς εξαρτάται και από την πιθανότητα απορρόφησης μέρους της ενέργειας από 
συστήματα προσκρουστήρων στα κοίλα του πλοίου. 

 

Οι ακόλουθες συστάσεις χρησιμοποιούνται συνήθως: 
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- Για «μαλακούς» προσκρουστήρες, δηλαδή για προσκρουστήρες από μαλακό 
ελαστικό και για μικρά πλοία, ο συντελεστής ευκαμψίας λαμβάνεται συνήθως 
ίσος με 1,0. 

- Για «σκληρούς» προσκρουστήρες, δηλαδή για προσκρουστήρες από σκληρό 
ελαστικό και μεγάλα πλοία, ο συντελεστής ευκαμψίας κυμαίνεται μεταξύ 0,9 
και 1,0 (π.χ. για πολύ μεγάλα πλοία που μεταφέρουν φορτία, VLCC, CS=0,9). 

 

Σύμφωνα με το [5], τα σκληρά συστήματα προσκρουστήρων είναι αυτά κατά τα ο-
ποία οι παραμορφώσεις τους κατά την συμπίεση είναι μικρότερες από 15 εκατοστά. 
Στις περισσότερες των περιπτώσεων η συμμετοχή των κοίλων του πλοίου είναι πε-
ριορισμένη και συντηρητικά εφόσον δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία δεν λαμβά-
νεται υπόψην. Για τον λόγο αυτό στην παρούσα μελέτη ο συντελεστής ευκαμψίας 
λήφθηκε ίσος με 1,0 για όλα τα πλοία σχεδιασμού.  

 
4.4 Συντελεστής σχήματος εγκατάστασης 
 

Ο συντελεστής σχήματος εγκατάστασης (berth configuration factor ή cushion factor), 
Cc, λαμβάνει υπόψη του την διαφορά μεταξύ ανοικτής κατασκευής (κρηπίδωμα σε 
πασσάλους) και κλειστής κατασκευής (έργα βαρύτητας). Στην περίπτωση συμπαγούς 
μετώπου η μάζα του νερού που βρίσκεται μεταξύ των κοίλων του πλοίου και του με-
τώπου του κρηπιδότοιχου, όσο το πλοίο πλησιάζει, συμπιέζεται απορροφώντας έτσι 
μέρος της κινητικής του ενέργειας, απομειώνοντας την αντίστοιχη ενέργεια που πρέ-
πει να απορροφηθεί από τους ελαστικούς προσκρουστήρες. Η παραπάνω επιρροή ε-
ξαρτάται από διάφορους παραμέτρους: 

- Στήριξη κατασκευής 

- Ανοχή καρίνας του πλοίου από τον θαλάσσιο πυθμένα (keel clearance) 

- Ταχύτητα προσέγγισης και γωνία παραβολής 

- Στατικό ύψος προσκρουστήρα 

- Σχήμα κοίλων πλοίου 

Στις περιπτώσεις όπου η μάζα του νερού μεταξύ των κοίλων του πλοίου και του με-
τώπου του κρηπιδότοιχου δεν συμπιέζεται ιδιαίτερα, δηλαδή το νερό εύκολα διαφεύ-
γει μεταξύ τους, η παραπάνω επιρροή δύσκολα συμβαίνει. Αυτό αφορά τις περιπτώ-
σεις όπου υπάρχει μεγάλη ανοχή μεταξύ της καρίνας του πλοίου και του θαλάσσιου 
πυθμένα, μεγάλη γωνία παραβολής του πλοίου και πολύ μικρές ταχύτητες προσέγγι-
σης έχοντας σαν αποτέλεσμα το νερό να μην προλάβει να παγιδευτεί μεταξύ των κοί-
λων του πλοίου και του μετώπου του κρηπιδότοιχου. 

 

Ελλείψει περισσοτέρων στοιχείων, είναι πολύ δύσκολη η αποτίμηση του συντελεστή 
σχήματος εγκατάστασης. Οι συστάσεις λιμενικών έργων προτείνουν τα εξής: 

 

- Για ανοικτού τύπου κατασκευές και για γωνίες κρηπιδοτοίχων (ουσιαστικά το 
πέρας τους) ο συντελεστής σχήματος εγκατάστασης συνήθως λαμβάνεται ί-
σος με 1,0. 
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- Για κατασκευές συμπαγείς και παράλληλη προσέγγιση πλοίου ο συντελεστής 
λαμβάνεται ίσος με 0,9. 

 

Σύμφωνα με το [4], παράλληλες προσεγγίσεις πλοίων συμβαίνουν μόνο υπό υψηλά 
ελεγχόμενες συνθήκες. Επίσης για γωνίες παραβολής μεγαλύτερες των 5ο το φαινό-
μενο δεν εμφανίζεται. Σύμφωνα με τα παραπάνω, για την παρούσα μελέτη αποφασί-
στηκε συντελεστής σχήματος εγκατάστασης ίσος με 1,0 για όλα τα πλοία σχεδια-
σμού.     

 

4.5 Συντελεστής εκκεντρότητας 
 

Ο συντελεστής εκκεντρότητας (eccentricity factor), CE, αφορά την ενέργεια που πα-
ράγεται κατά την περιστροφή του πλοίου στο σημείο πρόσκρουσής του με τον προ-
σκρουστήρα, κατά την πλάγια παραβολή αυτού (side berthing). Η γωνία παραβολής 
του πλοίου σχεδιασμού είναι πολύ σημαντική παράμετρος για τον υπολογισμό του 
συντελεστή εκκεντρότητας και σύμφωνα με το [4] για πλοία μεγαλύτερα των 50.000 
DWT η γωνία παραβολής είναι λιγότερο από 5ο με εξαίρεση πολύ ειδικών περιπτώσε-
ων όπου μπορεί να φτάσει τις 6ο όπου είναι και η μέγιστη γωνία παραβολής για αυτά 
τα πλοία. Για μικρότερα πλοία και ειδικά για πλοία που παραβάλλουν χωρίς την βοή-
θεια ρυμουλκών, η γωνία παραβολής μπορεί να είναι μεγαλύτερη και να φτάσει τις 
10ο έως και 15ο. Όταν μεγαλώνει η γωνία παραβολής του πλοίου σχεδιασμού μεγαλώ-
νει και η ενέργεια που πρέπει να απορροφηθεί από το σύστημα των προσκρουστή-
ρων. Σύμφωνα με τα παραπάνω και για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε να ληφθεί 
υπόψη στους υπολογισμούς γωνία παραβολής ίσης με 10ο για όλα τα πλοία σχεδια-
σμού. 

Ο συντελεστής εκκεντρότητας υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

CE = (K2 + R2 x cos2γ) / (Κ2 + R2)  

 

Όπου: 

Κ = παράμετρος εξαρτώμενη από τον συντελεστή σχήματος του πλοίου (radius of 
gyration of the vessel (m)) 

R: απόσταση μεταξύ του σημείου πρόσκρουσης και του θεωρητικού κέντρου βάρους 
του πλοίου (m) 

γ: η γωνία μεταξύ του διανύσματος της ταχύτητας του πλοίου και της διεύθυνσης 
μεταξύ του σημείου πρόσκρουσης και του κέντρου βάρους του πλοίου.  

Η παράμετρος Κ υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 

 

K = (0,19Cb + 0,11) x LBP 

Όπου:  

Cb = MD/(LBP x B x Dr x γw) 

Cb : Συντελεστής σχήματος του πλοίου (συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 0,5 και 0,9) 

M : μάζα του πλοίου όταν αυτό είναι έμφορτο (displacement in tonnes) 
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LBP: μήκος του πλοίου μεταξύ καθέτων (m) 

B : πλάτος του πλοίου (m) 

Dr : μέγιστο βύθισμα του πλοίου (m) 

ρ : ειδικό βάρος θαλάσσιου ύδατος (1,025ton/m3) 

 

Ο συντελεστής εκκεντρότητας παίζει  σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό της κινητικής 
ενέργειας του πλοίου όταν η παραβολή του είναι πλάγια (side berthing) και υπό γωνί-
α. Επιπρόσθετα, όσο πιο κοντά στο κέντρο βάρους του πλοίου είναι το σημείο πρό-
σκρουσης αυτού με τον προσκρουστήρα, μεγαλώνει ο συντελεστής εκκεντρότητας 
και συνεπώς η κινητική ενέργεια του ενέργεια. Σύμφωνα με Διεθνείς Συστάσεις και 
Κανονισμούς  υπάρχουν οι ακόλουθοι δύο τύποι παραβολής (πλευροδέτησης) του 
πλοίου σχεδιασμού: 

 

• Quarter point berthing. Σε αυτήν την περίπτωση το σημείο πρόσκρουσης του 
πλοίου με τον προσκρουστήρα είναι σε απόσταση περίπου 25% του συνολι-
κού του μήκους από την πλώρη του, θεωρώντας ότι το κέντρο βάρους του 
βρίκεται στο κέντρο του πλοίου. Ο εν λόγω τύπος παραβολής γενικά ισχύει σε 
έργα βαρύτητας γραμμικού μετώπου όπως και στην παρούσα (continuous 
berthing). Όταν δεν υπάρχουν ακριβείς στοιχεία, ο συντελεστής εκκεντρότη-
τας για τον συγκεκριμένο τύπο παραβολής μπορεί να ληφθεί ίσος με 0,5 σύμ-
φωνα με το [4], ενώ σύμφωνα με το [3] γενικά κυμαίνεται μεταξύ 0.55 και 
0.60. 

• Third point berthing. Σε αυτήν την περίπτωση το σημείο πρόσκρουσης του 
πλοίου με τον προσκρουστήρα είναι σε απόσταση περίπου 35% του συνολι-
κού του μήκους από την πλώρη του, θεωρώντας ότι το κέντρο βάρους του 
βρίσκεται στο κέντρο του πλοίου. Ο εν λόγω τύπος παραβολής γενικά ισχύει 
σε περιπτώσεις μεμονωμένων προσκρουστήρων, εγκατεστημένων σε έναν ή 
περισσότερους πασσάλους (breasting dolphin), όπου η απόσταση μεταξύ τους 
είναι μεγάλη. Το σημείο πρόσκρουσης του πλοίου με τον προσκρουστήρα 
βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο μάζας του πλοίου και ο συντελεστής εκκε-
ντρότητας και κατά συνέπειεα η κινητική ενέργεια του πλοίου έχουν μεγαλύ-
τερες τιμές σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση (Quarter point 
berthing). Όταν δεν υπάρχουν ακριβείς στοιχεία, ο συντελεστής εκκεντρότη-
τας για τον συγκεκριμένο τύπο παραβολής μπορεί να ληφθεί ίσος με 0,7 σύμ-
φωνα με το [4], ενώ σύμφωνα με το [3] γενικά κυμαίνεται μεταξύ 0,7 και 0,8. 

 

Στην παρούσα περίπτωση, η πλάγια παραβολή (side berthing) των πλοίων σχεδια-
σμού θα εκτελείται με την προαναφερθείσα διαδικασία παραβολής “quarter point 
berthing” λόγω του συνεχόμενου μετώπου παραβολής (continuous berthing), με ε-
ξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις πλάγιας παραβολής των πλοίων “Celestyal Crystal” 
και “Πελαγίτης” στα κρηπιδώματα Α4 – Α5 και Α2 – Α3 αντίστοιχα του ανατολικού 
κρηπιδότοιχου του λιμένα: 
 
Πλάγια παραβολή (side berthing) του πλοίου σχεδιασμού Celestyal Crystal στο κρηπί-
δωμα Α4 – Α5  
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Το κρουαζιερόπλοιο “Celestyal Crystal” συνολικού μήκους περί τα 160 m, ενδέχεται 
μελλοντικά να πλαγιοδετεί στο κρηπίδωμα Α4 – Α5 με μήκος περί τα 80 m. Λόγω του 
ότι το μήκος ενός πλοίου που πλαγιοδετεί σε ένα κρηπίδωμα έχει άμεση σχέση με το 
μήκος του κρηπιδώματος, στην συγκεκριμένη περίπτωση όπου το μήκος του κρηπι-
δώματος είναι το μισό από το αντίστοιχο του πλοίου σχεδιασμού, η πλάγια παραβολή 
(side berthing) του ανωτέρω πλοίου στο εν λόγω κρηπίδωμα θεωρείται ιδιαίτερα δυ-
σμενής, τόσο για τον προσκρουστήρα που θα πρέπει να απορροφήσει την κινητική 
ενέργεια του πλοίου, όσο και για την ασφάλεια του ιδίου του πλοίου κατά την διαδι-
κασία της πλάγιας παραβολής του, αφού το κατά προτίμηση μέγιστο πλοίο σχεδια-
σμού θα πρέπει να έχει μήκος τέτοιο ώστε το σημείο πρόσκρουσης αυτού με τον α-
κραίο (νοτιότερο) προσκρουστήρα κατά την πλάγια παραβολή του, να αντιστοιχεί 
στην διαδικασία παραβολής “third point berthing”. Λόγω των ανωτέρω, δύο περιπτώ-
σεις πλάγιας παραβολής του εν λόγω πλοίου στο ανωτέρω κρηπίδωμα λήφθηκαν υ-
πόψη: 
 

• Η πλάγια παραβολή του πλοίου στο κρηπίδωμα, να εκτελείται με προσέγγιση 
της πρύμνης του σε αυτό και όχι με την πλώρη του, έχοντας έτσι ως αποτέ-
λεσμα το σημείο πρόσκρουσης να είναι μεταξύ του πρώτου εσωτερικού (βο-
ρειότερου) προσκρουστήρα κατά μήκος του κρηπιδώματος και του πλοίου, 
οπότε σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η διαδικασία παραβολής 
quarter point berthing. 

 
• Σε αντίθεση με την ανωτέρω περίπτωση, η πλάγια παραβολή του πλοίου σχε-

διασμού θα εκτελεστεί με προσέγγιση της πλώρης του στο κρηπίδωμα και όχι 
με την πρύμνη αυτού. Αυτό συνεπάγεται στο ότι το σημείο πρόσκρουσης με-
ταξύ του ακραίου (νοτιότερου) προσκρουστήρα του κρηπιδώματος και του 
πλοίου, θα αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στο μισό του μήκους του πλοίου από 
την πλώρη του (50%) και σε συντελεστή εκκεντρότητας ίσου με 1,00 
(CE=1,00), έχοντας ως αποτέλεσμα ο ανωτέρω ακραίος προσκρουστήρας να 
πρέπει να παραλάβει σημαντικά μεγαλύτερη κινητική ενέργεια σε σχέση με 
τους εσωτερικούς (προηγούμενη περίπτωση). Η εν λόγω περίπτωση είναι 
γνωστή ως “mid point berthing” και θεωρείται ατυχηματική αφού είναι δυ-
σμενέστερη από τις προαναφερθέντες quarter point και third point berthing. 

 
Πλάγια παραβολή (side berthing) του πλοίου σχεδιασμού “Πελαγίτης” στο κρηπίδωμα 
Α2 – Α3   
 
Οι ανωτέρω δύο περιπτώσεις λήφθηκαν υπόψη και για την πλάγια παραβολή του 
πλοίου σχεδιασμού Ro – Ro “Πελαγίτης” στο κρηπίδωμα Α2 – Α3, όπου κατά την 
δεύτερη περίπτωση (πλάγια παραβολή με προσέγγιση της πλώρης του πλοίου στο 
κρηπίδωμα), το σημείο πρόσκρουσης του ακραίου προσκρουστήρα με το πλοίο αντι-
στοιχεί σε ((147,82 m – 100 m)/147,82 m) x 100=32,35% ≈ 35% του μήκους του 
πλοίου από την πλώρη του και κατά συνέπεια στην διαδικασία παραβολής third point 
berthing. 
 
Όποια από τις ανωτέρω περιπτώσεις παραβολής των εν λόγω πλοίων εφαρμοστεί, θα 
πρέπει να εκτελεστεί υπό ομαλές και ελεγχόμενες συνθήκες. 
 
Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η απόσταση μεταξύ των υφιστάμενων 
προσκρουστήρων, οι οποίοι πρόκειται να αντικατασταθούν από τους νέους, είναι πο-
λύ μεγάλη, ένας μόνο προσκρουστήρας θα πρέπει να παραλαμβάνει την παραγόμενη 
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ενέργεια σχεδιασμού από κάθε πλαγιοδετούμενο πλοίο, ενώ στις περιοχές των ρα-
μπών όπου εφαρμόζεται πρυμνοδέτηση επιβατικών πλοίων (Ro – Ro και Ferry), 
στους υπολογισμούς λήφθηκε υπόψη ότι τέσσερις (4) προσκρουστήρες θα παραλαμ-
βάνουν ταυτόχρονα την αντίστοιχη κινητική ενέργεια σχεδιασμού από κάθε πρυμνο-
δετούμενο πλοίο.  
 
 
4.6 Ταχύτητα προσέγγισης πλοίου  
 
Η πιο σημαντική παράμετρος για τον υπολογισμό της κινητικής ενέργειας του πλοίου 
σχεδιασμού είναι η ταχύτητα προσέγγισης. Ως ταχύτητα προσέγγισης ορίζεται η τα-
χύτητα του πλοίου κατά την στιγμή της πρόσκρουσής του, μετρούμενη κάθετη προς 
το μέτωπο του κρηπιδότοιχου. 
 
Η ταχύτητα προσέγγισης εξαρτάται από τους κάτωθι παράγοντες: 
 

- Επικρατούσες συνθήκες στην περιοχή μελέτης (άνεμοι, κύματα, ρεύματα) αλ-
λά και σταθερά όρια λιμενικής ζώνης (διαστάσεις λιμενολεκάνης που επηρεά-
ζουν την δυνατότητα ελιγμών κατά την παραβολή).  

- Εύκολη ναυσιπλοΐα που εξαρτάται από τις λιμενικές εγκαταστάσεις στην ευρύ-
τερη περιοχή, την χρήση αλλά και την συχνότητα προσέγγισης πλοίων.  

- Μέθοδος παραβολής: χρησιμοποιούνται βοηθητικά μέσα (ρυμουλκά) ή ηλε-
κτρονικά συστήματα με αποτέλεσμα τον σχετικά πλήρη έλεγχο της διαδικασί-
ας παραβολής κ.λ.π. 

- Τύπος πλοίου: εάν το πλοίο είναι εφοδιασμένο με σημαντικής ιπποδύναμης 
μηχανές, μονό ή διπλό πηδάλιο, bow thrusters (πλευρικές προπέλες που συ-
νήθως βρίσκονται στην πλώρη του και το βοηθούν στην εκτέλεση των απαι-
τούμενων ελιγμών κατά την παραβολή του) κ.λ.π. 

- Χρήση ρυμουλκών: εάν χρησιμοποιούνται ρυμουλκά, πόσα χρησιμοποιούνται 
και αν είναι επαρκής. 

- Συχνότητα παραβολής: στα κρηπιδώματα με μεγάλη συχνότητα άφιξης πλοί-
ων παρατηρούνται μεγαλύτερες ταχύτητες. 

- Μέγεθος πλοίου: Τα μεγαλύτερα πλοία έχουν συνήθως μικρότερη ταχύτητα 
προσέγγισης από τα μικρότερα πλοία. 

- Εικόνα εγκατάστασης: οι πλοηγοί θα παραβάλλουν πιο προσεκτικά όταν θα 
πλησιάζουν μία ερημωμένη εγκατάσταση από μία μοντέρνα. 

- Τύπος φορτίου: τα πλοία με επικίνδυνα φορτία θα έχουν υψηλά ελεγχόμενες 
συνθήκες παραβολής. 

- Εκτεθειμένες στον άνεμο επιφάνειες των πλοίων: πλοία με μεγάλες επιφάνειες 
εκτεθειμένες στον άνεμο, όπως για παράδειγμα τα κρουαζιερόπλοια, μπορούν 
να φτάσουν μεγάλες ταχύτητες. 

- Ανθρώπινος παράγοντας ο οποίος μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο ειδικά όσο 
αφορά το μέγεθος της εμπειρίας.  

 
Σύμφωνα με τα [4] και [5] η ταχύτητα προσέγγισης μπορεί να λαμβάνεται από το 
νομογράφημα του Brolsma et al (1977), το οποίο περιγράφει 5 διαφορετικές ναυτι-
λιακές συνθήκες (με την βοήθεια ρυμουλκών). 
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Πιν. 4-1 Υπολογισμός Ταχύτητας Παραβολής 

 
Οι ναυτιλιακές συνθήκες που περιγράφονται από τις καμπύλες στο ανωτέρω νομο-
γράφημα είναι οι κάτωθι: 
 

a. Καλές συνθήκες αγκυροβολίας, προστατευόμενη θέση 
b. Δύσκολες συνθήκες αγκυροβολίας, προστατευόμενη θέση 
c. Εύκολες συνθήκες αγκυροβολίας, εκτεθειμένη θέση 
d. Καλές συνθήκες αγκυροβολίας, εκτεθειμένη θέση 
e. Δύσκολες συνθήκες αγκυροβολίας, εκτεθειμένη θέση 

 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την παρούσα μελέτη οι ναυτιλιακές συνθήκες που επι-
λέγονται για την πλάγια παραβολή (side berthing) των πλοίων σχεδιασμού είναι οι 
(c). Σύμφωνα με τις ναυτιλιακές συνθήκες (c) και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι 
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ταχύτητες παραβολής των Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων (Ro – Ro και Ferry) που προκύπτουν 
από αυτές ενδέχεται να ξεπεραστούν οριακά, οι αντίστοιχες μέγιστες ταχύτητες πα-
ραβολής των πλοίων σχεδιασμού κατά την πλάγια παραβολή αυτών (side berthing), 
όπως ελήφθησαν υπόψη στη μελέτη, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

A/A ΠΛΟΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ 

1 Κρουαζιερόπλοιο “Princess Royal” Vb=0,150 m/s 

2 Ro – Ro “Cruise Europa” Vb=0,250 m/s 

3 Ro – Ro 15000 DWT (confidence limit 50%, Appendix C, Table C-1 

του [4]) 

Vb=0,230 m/s 

4 Ferry 30000 DWT (confidence limit 75%, Appendix C, Table C-1 του 

[4]) 

Vb=0,200 m/s 

5 Ro – Ro “Ελευθέριος Βενιζέλος” Vb=0,250 m/s 

6 Κρουαζιερόπλοιο “Celestyal Crystal” Vb=0,270 m/s 

7 Ro – Ro “Blue star Naxos” Vb=0,400 m/s 

8 Ro – Ro 7000 DWT (confidence limit 50%, Appendix C, Table C-1 

του [4]) 

Vb=0,288 m/s 

9 Ro – Ro “Πελαγίτης” Vb=0,241 m/s 

Πιν. 4-2 Μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες πλάγιας παραβολής (side berthing) ανά 

πλοίο σχεδιασμού 

 
 
Όσον αφορά την πρυμνοδέτηση (end berthing)  των πλοίων σχεδιασμού (Ro – Ro, 
Ferries και Celestyal Crystal), η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα που λαμβάνεται υ-
πόψη είναι ίση με 0,500 m/s.   
 
Οι ανωτέρω ταχύτητες παραβολής, τόσο για την πλάγια παραβολή (side berthing) 
όσο και η αντίστοιχη για την πρυμνοδέτηση (end berthing) των πλοίων (Vb=0,500 
m/s), αφορούν τις μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες παραβολής ανά πλοίο σχεδια-
σμού, ήτοι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για την ασφαλή λειτουργία των προσκρου-
στήρων. Κατά συνέπεια η υπέρβαση των ανωτέρω ταχυτήτων ανά πλοίο σχεδιασμού 
αντιστοιχεί σε ατυχηματική περίπτωση, ενώ δύναται να επιφέρει ζημιές στους ελαστι-
κούς προσκρουστήρες ή ακόμα και την αστοχία αυτών σε περίπτωση που η υπέρβα-
σή τους είναι παραπάνω από οριακή, οπότε για λόγους ασφαλείας συνίσταται να μην 
ξεπεραστούν. Η αποφυγή της υπέρβασης των ανωτέρω μέγιστων επιτρεπόμενων τα-
χυτήτων παραβολής, μπορεί να επιτευχθεί με τον κατάλληλο χειρισμό των πιλότων 
των πλοίων, ή με την εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων παρακολούθησης (La-
ser Berthing Systems).   
 
Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 4.5, τα πλοία σχεδιασμού “Celestyal Crystal” 
και “Πελαγίτης” τα οποία ενδέχεται μελλοντικά να πλαγιοδετούν στα κρηπιδώματα Α4 
– Α5 και Α2 – Α3 αντίστοιχα του ανατολικού κρηπιδότοιχου με νοτιοανατολική κα-
τεύθυνση, με μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, 
μετά την πρόσκρουση αυτών στον αντίστοιχο προσκρουστήρα και ευθυγράμμισή 
τους στο κρηπίδωμα, ενδέχεται να εκτελέσουν ομαλή κατά μήκος του κρηπιδώματος 
κίνηση με κατεύθυνση τις αντίστοιχες ράμπες (6 και 7), ήτοι μετά την πλάγια παρα-
βολή τους να πρυμνοδετήσουν στις αντίστοιχες ράμπες.   
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4.7 Επιλογή Συντελεστή ασφαλείας για μη «κανονικές» συνθήκες παρα-

βολής 
 

Οι προσκρουστήρες και τα συστήματα προστασίας των κρηπιδωμάτων δεν σχεδιάζο-
νται μόνο για την ανάληψη των αναπτυσσόμενων φορτίων που παράγονται κατά την 
πρόσκρουση του πλοίου σχεδιασμού κάτω από «κανονικές» συνθήκες παραβολής ,  
αλλά και για την πιθανότητα που λόγω κάποιας αστάθμητης παραμέτρου (όπως π.χ. 
κακός χειρισμός, δυσλειτουργία, πολύ δυσμενείς συνθήκες ανέμων ή ρευμάτων ή 
συνδυασμός και των δύο κ.τ.λ.) θα αναπτυχθούν σε λογικό βαθμό δυσμενέστερα 
φορτία από αυτά του σχεδιασμού (abnormal impact).  

Ο συντελεστής ασφαλείας θα χρησιμοποιηθεί στην ενέργεια σχεδιασμού υπό κανονι-
κές συνθήκες παραβολής για να προκύψει η ενέργεια σχεδιασμού για μη κανονικές 
συνθήκες παραβολής. Παρ’ όλα αυτά όμως και σύμφωνα με το [4], δεν θα ήταν πρα-
κτικό να γίνει σχεδιασμός για ιδιαίτερα δυσμενή φορτία γιατί μπορούν να οδηγήσουν 
σε ζημιές. 

Η επιλογή του συντελεστή ασφαλείας για μη κανονικές συνθήκες παραβολής (factor 
for abnormal impact) θα πρέπει να γίνει με βάση τα κάτωθι: 

 

- Η επιρροή που θα ασκήσει στην εξυπηρέτηση των πλοίων η πιθανή κατα-
στροφή ενός προσκρουστήρα: Σε εγκαταστάσεις όπου η εξυπηρέτηση των 
πλοίων εξαρτάται αποκλειστικά από έναν προσκρουστήρα ή μια ομάδα προ-
σκρουστήρων, και σε περίπτωση καταστροφής τους η εξυπηρέτηση των 
πλοίων δεν θα είναι πλέον δυνατή, χρειάζεται να ληφθεί υψηλότερος συντε-
λεστής ασφαλείας από αυτόν που θα ληφθεί σε άλλες εγκαταστάσεις όπου οι 
υπόλοιποι προσκρουστήρες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν τα πλοία σε περί-
πτωση καταστροφής κάποιων άλλων. 

- Συχνότητα παραβολής των εξυπηρετούμενων πλοίων: Εγκαταστάσεις με υψη-
λή συχνότητα παραβολής εξυπηρετούμενων πλοίων, έχουν μεγαλύτερες πιθα-
νότητες για παραβολές υπό μη κανονικών συνθηκών οπότε θα πρέπει να ληφ-
θεί υψηλότερος συντελεστής ασφαλείας. 

- Κρηπιδώματα με πολύ χαμηλές ταχύτητες παραβολής: Σε κρηπιδώματα όπου 
οι ταχύτητες παραβολής των πλοίων είναι πολύ χαμηλές π.χ. κάτω των 0,1 
m/sec απαιτούν ψηλότερο συντελεστή ασφαλείας από κρηπιδώματα με υψη-
λές ταχύτητες παραβολής, για τον λόγο του ότι οι πολύ χαμηλές ταχύτητες 
παραβολής είναι εύκολο να ξεπεραστούν. 

- Ευαισθησία της κατασκευής επί της οποίας αναρτώνται τα συστήματα των 
προσκρουστήρων: Μία πολύ σημαντική παράμετρος κατά την οποία οι αντι-
δράσεις των προσκρουστήρων πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασμό 
της στήριξης της εγκατάστασης όπου θα εξυπηρετούνται τα πλοία. Όσο μεγα-
λύτερος  είναι ο συντελεστής ασφαλείας για μη κανονικές συνθήκες παραβο-
λής θα απαιτούνται είτε μεγαλύτεροι προσκρουστήρες ή προσκρουστήρες με 
σκληρό ελαστικό οι οποίοι θα προκαλούν μεγαλύτερες δυνάμεις αντίδρασης 
στις οποίες θα  πρέπει να αντισταθεί η κατασκευή της εγκατάστασης. 

- Εύρος μεγέθους των πλοίων που εξυπηρετούνται στο κρηπίδωμα αλλά και ο 
τύπος αυτών: Όταν ένα κρηπίδωμα εξυπηρετεί μεγάλο εύρος πλοίων και τα 
μεγαλύτερα πλοία χρησιμοποιούν την εγκατάσταση υπό σπάνιες περιπτώσεις, 
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ο συντελεστής ασφαλείας μπορεί να μειωθεί. Αντιθέτως, όταν τα μικρότερα 
πλοία χρησιμοποιούν την εγκατάσταση υπό σπάνιες περιπτώσεις και τα μεγα-
λύτερα πλοία είναι αυτά που συνήθως εξυπηρετούνται, υψηλότερος συντελε-
στής ασφαλείας για μη κανονικές συνθήκες παραβολής θα πρέπει να χρησιμο-
ποιηθεί. 

- Επικίνδυνα φορτία που προβλέπονται στην εγκατάσταση: Σε εγκαταστάσεις 
όπου χρησιμοποιούνται από πλοία όπου φέρουν επικίνδυνα φορτία, η παρα-
βολή τους πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ελεγχόμενη και υπό 
κανονικές συνθήκες. 

 

Σύμφωνα με το [4] ο συντελεστής ασφαλείας για μη κανονικές συνθήκες παραβολής 
δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 1,1 και περισσότερο από 2.0 εκτός από ειδικές περι-
πτώσεις που μπορεί να προκύψουν, ενώ το [5] υποδεικνύει ότι η μέγιστη τιμή του 
πρέπει να είναι 2.0. Ο πίνακας 4.2.5. του [4] που δίνει τους συντελεστές ασφαλείας 
για μη κανονικές συνθήκες παραβολής για κάθε τύπο και μέγεθος πλοίου περιγράφε-
ται παρακάτω: 

Πιν. 4-3 Συντελεστές Ασφαλείας για μη κανονικές συνθήκες παραβολής ανά τύπο πλοίου 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο συντελεστής ασφαλείας για μη κανονικές συνθήκες πα-
ραβολής για τα κρουαζιερόπλοια και τα πλοία Ε/Γ – Ο/Γ (Ro – Ro και Ferries) λαμβά-
νεται ίσος με 2,00, κατά συνέπεια ο εν λόγω συντελεστής ασφαλείας λήφθηκε υπόψη 
για την πλάγια παραβολή (side berthing) των πλοίων σχεδιασμού.  

Οι ανωτέρω συντελεστές ασφαλείας αφορούν την πλάγια παραβολή των πλοίων (side 
berthing) υπό μη κανονικές συνθήκες, ενώ ο συντελεστής ασφαλείας για την πρυ-
μνοδέτηση (end berthing) των πλοίων Ε/Γ και Ο/Γ στις περιοχές των ραμπών λήφθη-
κε ίσος με 1,50 αντίστοιχα.  

 

 

Τύπος πλοίου Μέγεθος 

Συντελεστής ασφαλείας 
για μη κανονικές συνθή-

κες παραβολής (Cab) 

Πετρελαιοφόρο (tanker), 

χύδην (bulk) και φορτηγά 

(cargo) 

Μεγάλα 

Μικρά 

1,25 

1,75 

Εμπορευματοκιβωτίων 

(container) 

Μεγάλα 

Μικρά 

1,5 

2,0 

Γενικού φορτίου  

(general cargo) 
 1,75 

Ro-Ro & Ferries  ≥2,0 

Ρυμουλκά (tugs) και βοηθη-

τικά πλοία 

(work boats) 

 2,0 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ EΡΓΩΝ  20 

4.8 Κινητική Ενέργεια Σχεδιασμού 
 

Οι υπολογισμοί της κινητικής ενέργειας σχεδιασμού των πλοίων σχεδιασμού, εκτελέ-
σθηκαν σε υπολογιστικά φύλλα εργασίας (spreadsheet) που επισυνάπτονται στα Πα-
ραρτήματα Α1 – Α9 της παρούσας μελέτης. Σύμφωνα με αυτά, οι ανωτέρω κινητικές 
ενέργειες σχεδιασμού ανά πλοίο σχεδιασμού παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/Α Πλοίο σχεδιασμού 

Κινητική ενέργεια 

σχεδιασμού κατά 
την πλάγια παρα-

βολή (side 

berthing) 

Κινητική ενέργεια 
σχεδιασμού κατά 

την πρυμνοδέτηση 

(end berthing) 

1 Κρουαζιερόπλοιο “Princess Royal” 1442,82 kNm - 

2 Ro – Ro “Cruise Europa” 882,58 kNm 919,36 kNm 

3 
Ro – Ro 15000 DWT (confidence limit 

50%, Appendix C, Table C-1 του [4]) 
1279,76 kNm 1125 kNm 

4 
Ferry 30000 DWT (confidence limit 

75%, Appendix C, Table C-1 του [4]) 
1295,42 kNm 1621,88 kNm 

5 Ro – Ro “Ελευθέριος Βενιζέλος” 911,26 kNm 843,75 kNm 

6 

Κρουαζιερόπλοιο “Celestyal Cristal” 

Πλαγιοδέτηση με προσέγγιση της πρύ-
μνης του στο κρηπίδωμα “quarter 

point berthing”, παρ.4.5 

842,00 kNm 656,25 kNm 

7 

Κρουαζιερόπλοιο “Celestyal Cristal” 

Πλαγιοδέτηση με προσέγγιση της 

πλώρης του στο κρηπίδωμα “mid point 

berthing”, παρ.4.5 

1530,90 kNm 656,25 kNm 

8 Ro – Ro “Blue star Naxos” 470,52 kNm 195,53 kNm 

9 
Ro – Ro 7000 DWT (confidence limit 

50%, Appendix C, Table C-1 του [4])  
927,42 kNm 557,81 kNm 

10 

Ro – Ro “Πελαγίτης”  

Πλαγιοδέτηση με προσέγγιση της πρύ-

μνης του στο κρηπίδωμα “quarter 

point berthing”, παρ.4.5 

1108,90 kNm 893,17 kNm 

11 

Ro – Ro “Πελαγίτης” 

Πλαγιοδέτηση με προσέγγιση της 
πλώρης του στο κρηπίδωμα “third 

point berthing”, παρ. 4.5 

1423,08 kNm 893,17 kNm 

Πιν. 4-4 : Κινητικές ενέργειες σχεδιασμού ανά πλοίο σχεδιασμού 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, όσον αφορά την πλευροδέτηση (side berthing) των πλοί-
ων σχεδιασμού, η δυσμενέστερη κινητική ενέργεια σχεδιασμού προκύπτει από την 
πλάγια παραβολή του πλοίου σχεδιασμού “Celestyal Crystal” (1530,90 kNm), ενώ οι 
αμέσως μεγαλύτερες αφορούν την αντίστοιχη του “Royal Princess” (1442,82 kNm) 
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και αυτήν του Ro – Ro “Πελαγίτης” (1423,08 kNm). Ο λόγος που το “Celestyal 
Crystal” έχει μεγαλύτερη ενέργεια σχεδιασμού κατά την πλάγια παραβολή του από 
την αντίστοιχη του μεγαλύτερου πλοίου σχεδιασμού που ενδέχεται μελλοντικά να 
εισέρχεται στον λιμένα, ήτοι του κρουαζιερόπλοιου “Princess Royal” με ενέργεια σχε-
διασμού 1442,82 kNm, καθώς επίσης και που το πλοίο σχεδιασμού “Πελαγίτης” έχει 
οριακά μικρότερη κινητική ενέργεια από την αντίστοιχη του “Royal Princess”, αφορά 
την συγκεκριμένη περίπτωση της πλάγιας παραβολής τους με προσέγγιση της πλώρης 
τους στο αντίστοιχο κρηπίδωμα, όπου το σημείο πρόσκρουσης μεταξύ του προ-
σκρουστήρα και των κοίλων τους αντιστοιχεί περίπου στο μισό του μήκους του 
“Celestyal Crystal” από την πλώρη του (mid point berthing) και στο 35% περίπου του 
μήκους του “Πελαγίτης” από την πλώρη του (third point berthing), έναντι της διαδι-
κασίας παραβολής quarter point berthing την οποία θα εκτελεί το “Royal Princess”. 

 

4.9 Επιλογή Προσκρουστήρων  
 

Τα δεδομένα των υπολογισθείσων ενεργειών πρόσκρουσης δείχνουν ότι η πιο πρό-
σφορη από πλευράς χώρου λύση είναι οι κωνικοί προσκρουστήρες καθώς δύνανται 
να απορροφήσουν υψηλές τιμές κινητικής ενέργειας υπό μεγάλο εύρος γωνιών πρό-
σκρουσης.  Η επιλογή των πνευματικών (pneumatic) προσκρουστήρων θα πρέπει να 
αποκλειστεί καθότι οι συγκεκριμένοι, για να καθίστανται ικανοί να απορροφούν τις 
παραπάνω ενέργειες σχεδιασμού θα πρέπει να φτάνουν ή και να υπερβαίνουν σε διά-
μετρο τα 3,0 μ και μήκος τα 5,0 μ. Οι διαστάσεις αυτές τους κάνουν ασύμβατους με 
τους γεωμετρικούς περιορισμούς των κρηπιδωμάτων του λιμένα.  

Οι ελαστικοί προσκρουστήρες που προτείνονται για το τουριστικό και επιβατικό τμή-
μα Α9 – Α6, πλην των ραμπών 1 – 5, είναι κωνικοί (Super Cone Fenders) ενδεικτικού 
τύπου Trelleborg/Fentek SCN 1600 με βαθμό ελαστικού E1.0, ή ισοδύναμου και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι: 

Ε=1535 kNm (κατά την μέγιστη ονομαστική του παραμόρφωση, 72%) 

R=1608 kN (κατά την μέγιστη ονομαστική του παραμόρφωση, 72%) 

Οι ελαστικοί προσκρουστήρες θα αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους, κατά συνέ-
πεια θα τοποθετηθούν στις ίδιες θέσεις και θα διατηρηθούν οι υπάρχουσες αξονικές 
αποστάσεις μεταξύ τους, ήτοι περί τα 18,35 m. 

Όσον αφορά την πρυμνοδέτηση των Ε/Γ – Ο/Γ στις θέσεις των ραμπών 1 - 5, η δυ-
σμενέστερη κινητική ενέργεια σχεδιασμού που πρέπει να απορροφηθεί από κάθε 
προσκρουστήρα προκύπτει από το πλοίο σχεδιασμού Ε/Γ – Ο/Γ ferry 30000 DWT 
(confidence limit 75%, Appendix C, table C-1 του [4]) και ανέρχεται στα 1621,88 
kNm. Λόγω του ακόμα πιο περιορισμένου διαθέσιμου χώρου στο  κρηπίδωμα στις πε-
ριοχές των ραμπών, αφού η στέψη της ανωδομής ανέρχεται στο +1,70 m από Μ.Σ.Θ 
έναντι του +1,90 m στις υπόλοιπες περιοχές του λιμένα, επιλέγεται η τοποθέτηση 
μικρότερου ύψους προσκρουστήρα αλλά σημαντικά σκληρότερου ελαστικού ήτοι της 
αμέσως μικρότερης κατηγορίας ύψους των 1400 mm. Σημειώνεται ότι η προκύπτου-
σα κινητική ενέργεια σχεδιασμού είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μέγιστη κινη-
τική ενέργεια σχεδιασμού που προκύπτει από την πλαγιοδέτηση του κρουαζιερό-
πλοιου Princess Royal (1442,82 kNm). 

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, οι ελαστικοί προσκρουστήρες που προτείνονται για 
τις ράμπες 1 – 5 είναι κωνικοί (Super Cone Fenders), ενδεικτικού τύπου 
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Trelleborg/Fentek SCN 1400 με βαθμό ελαστικού E3.1, ή ισοδύναμου και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του είναι: 

Ε=1826 kNm (κατά την μέγιστη ονομαστική του παραμόρφωση, 72%) 

R=2445 kN (κατά την μέγιστη ονομαστική του παραμόρφωση, 72%) 

 

Όσον αφορά τα κρηπιδώματα Α4 – Α5 και Α2 – Α3, οι δυσμενέστερες κινητικές ενέρ-
γειες σχεδιασμού κατά την πλάγια παραβολή των πλοίων (side berthing) προκύπτουν 
από τα πλοία σχεδιασμού “Celestyal Crystal” και “Πελαγίτης” αντίστοιχα και συγκε-
κριμένα για τις περιπτώσεις παραβολής που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 4.5 και 
στον Πιν. 4-4. Τις εν λόγω κινητικές ενέργειες σχεδιασμού (Celestyal Crystal – 
1530,90 kNm – mid point berthing, Πελαγίτης – 1423,08 kNm – third point berthing), 
θα πρέπει να τις απορροφήσει ο ακραίος (νοτιότερος) προσκρουστήρας του αντίστοι-
χου κρηπιδώματος, οι οποίες είναι σημαντικά μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες που θα 
πρέπει να παραλάβουν οι εσωτερικοί προσκρουστήρες των ανωτέρω κρηπιδωμάτων. 
Κατά συνέπεια οι προσκρουστήρες που προτείνονται είναι ιδίου τύπου και διαστάσε-
ων, με την διαφορά όμως ότι ο εκάστοτε στο αντίστοιχο κρηπίδωμα ακραίος προ-
σκρουστήρας θα είναι σκληρότερου ελαστικού. Αναλυτικότερα: 

 

Κρηπιδώματα Α4 – Α5 και Α2 – Α3 

- Εσωτερικοί προσκρουστήρες: Κωνικοί (Super Cone Fenders), ενδεικτικού τύ-
που Trelleborg/Fentek SCN 1400 με βαθμό ελαστικού Ε1.5, ή ισοδύναμου με 
τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Ε=1168 kNm (κατά την μέγιστη ονομαστική του παραμόρφωση, 
72%) 

R=1400 kN (κατά την μέγιστη ονομαστική του παραμόρφωση, 72%)  

 

- Ακραίος (νότιος) προσκρουστήρας ανά κρηπίδωμα: Κωνικοί (Super Cone 
Fenders), ενδεικτικού τύπου Trelleborg/Fentek SCN 1400 με βαθμό ελαστικού 
Ε3.1, ή ισοδύναμου με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Ε=1826 kNm (κατά την μέγιστη ονομαστική του παραμόρφωση, 
72%) 

R=2445 kN (κατά την μέγιστη ονομαστική του παραμόρφωση, 72%) 

 

Παρότι ο ανωτέρω προσκρουστήρας SCN 1400 E3.1 κρίνεται επαρκής για την απορ-
ρόφηση των ανωτέρω κινητικών ενεργειών σχεδιασμού, όπως περιγράφονται στα 
προηγούμενα κεφάλαια, η ατυχηματική θεώρηση της περίπτωσης πλάγιας παραβολής 
,κυρίως αυτής του “Celestyal Crystal” (1530,90 kNm), επιβάλει για λόγους ασφαλείας 
να τοποθετηθούν δύο (2) προσκρουστήρες SCN 1400 E3.1 υπό ενιαίο πανέλο στο 
νότιο πέρας των κρηπιδωμάτων Α2 – Α3 και Α4 – Α5, ήτοι πλησίον των  σημείων  Α3 
και Α4 αντίστοιχα.    

 

Σχετικά με τους ελαστικούς προσκρουστήρες που προτείνονται για τις αντίστοιχες 
ράμπες των ανωτέρω κρηπιδωμάτων, ήτοι των ραμπών 6 και 7, είναι οι ίδιοι με τους 
δύο ακραίους στο πέρας του κάθε κρηπιδώματος, ήτοι SCN 1400 E3.1, ή ισοδύναμου. 
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Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου επί των 
caisson, οι νέοι ελαστικοί προσκρουστήρες θα τοποθετηθούν επί αυτού με την μικρή 
τους βάση (μικρή διάμετρος) μέσω ειδικού μεταλλικού πλαισίου (βάσης) στήριξης (α-
νάρτησης), όπως φαίνεται και στα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης 

 

Όσον αφορά τον σχεδιασμό των μετώπων (panels)  των προσκρουστήρων, ο σημα-
ντικότερος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη 
πίεση στα κοίλα του πλοίου σχεδιασμού. Οι μετώπες βοηθούν στην αποφυγή υπερ-
βολικών φορτίων σε μικρές επιφάνειες στα κοίλα των πλοίων, οπότε όσο πιο μεγάλη 
είναι η επιφάνεια των μετώπων τόσο μικρότερη είναι η πίεση που συγκεντρώνεται 
στα κοίλα του πλοίου ανά τετραγωνικό μέτρο. Η πίεση στα κοίλα του πλοίου σχεδια-
σμού υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 

P=R/A 

Όπου: 

P: Πίεση που αναπτύσσεται στα κοίλα του πλοίου σχεδιασμού (KN/m2) 

R: Μέγιστη αντίδραση που αναπτύσσει ο προσκρουστήρας κατά την μέγιστη ονομα-
στική παραμόρφωσή του (kN) 

A: Επιφάνεια πανέλου που έρχεται σε επαφή με τα κοίλα του πλοίου, χωρίς τις απο-
τμήσεις και τυχόν εκτροπείς ζωναριών (belt deflectors) 

Σε περιπτώσεις όπου επιλέγονται προσκρουστήρες για να απορροφήσουν μεγάλες 
ποσότητες ενέργειας, έχουν επίσης μεγάλη αντίδραση οπότε η επιφάνεια της μετώ-
πης  πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη έτσι ώστε να προκύπτει αποδεκτή πίεση στα κοί-
λα του πλοίου. Σύμφωνα με τον πίνακα 4.4.1 του [4] και λόγω του ότι δεν γίνεται 
αναφορά στη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση για κρουαζιερόπλοια όπου αποτελεί την 
κρίσιμη στην παρούσα, για λόγους ασφαλείας η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση που 
λήφθηκε υπόψη για την πλαγιοδέτηση (side berthing) των πλοίων είναι ίση με 200 
kN/m2. Η ανωτέρω μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση αφορά την πλαγιοδέτηση των πλοίων 
και όχι την πρυμνοδέτηση αυτών. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω και για να επιτευχθεί η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση 
των 200 kN/m2, οι μετώπες που επιλέγονται ανά ελαστικό προσκρουστήρα με «καθα-
ρές διαστάσεις» (χωρίς τη συμπερίληψη των belt deflectors και λοιπών αποτμήσεων) 
είναι οι ακόλουθες: 

- SCN 1600 E1.0: Μεταλλική μετώπη καθαρών διαστάσεων (επίπεδης επιφά-
νειας) 3,00m x 3,00m, αποδίδοντας πίεση στα κοίλα των πλοίων ίσης με 
178,67 kNm. 

- SCN 1400 E1.5 (εσωτερικοί προσκρουστήρες στα κρηπιδώματα Α2 – Α3 και 
Α4 – Α5): Μεταλλική μετώπη καθαρών διαστάσεων (επίπεδης επιφάνειας) 
2,70m x 2,70m, αποδίδοντας πίεση στα κοίλα των πλοίων ίσης με 192,04 
kNm. 

Όσον αφορά τους δύο (2) ακραίους προσκρουστήρες υπό ενιαίο πανέλο, SCN 1400 
E3.1, στο νότιο πέρας των κρηπιδωμάτων Α2 – Α3 (Α3) και Α4 – Α5 (Α4) αντίστοιχα, 
το ενιαίο μεταλλικό πανέλο θα είναι καθαρών διαστάσεων 9,30 m (μήκος) x 2,70 m 
(ύψος) αποδίδοντας πίεση στα κοίλα των πλοίων ίσης με 194,74 kN/m2, ενώ στις ρά-
μπες λόγω της σχετικά πυκνής διάταξης των προσκρουστήρων (τοποθέτηση ανά 4,40 
m) επιλέγεται ενιαίο πανέλο συνολικών διαστάσεων 21,20 m (μήκος) x 3,05 m (ύ-



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ EΡΓΩΝ  24 

ψος) στις ράμπες με 5 προσκρουστήρες (ράμπες 1, 2, 3 και 5) και 16,40 m (μήκος) x 
3,05 m (ύψος) στις ράμπες με 4 προσκρουστήρες (ράμπες 4, 6 και 7).  

Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε ενιαίο πανέλο για τους ελαστικούς προσκρουστήρες 
στις θέσεις των ραμπών, αφορά τις πολύ μικρές αξονικές αποστάσεις μεταξύ των δια-
δοχικών προσκρουστήρων και κατά συνέπεια συμβάλλει στην αποφυγή της πιθανό-
τητας που το πανέλο ενός προσκρουστήρα τραυματίσει το ελαστικό του αμέσως δι-
πλανού του κατά την συμπίεσή τους, στην περίπτωση που ο κάθε ελαστικός προ-
σκρουστήρας έχει το δικό του μεταλλικό πανέλο.  

Οι διαστάσεις των μετώπων (πανέλων) που αναφέρονται στις παραπάνω παραγρά-
φους, καθώς και στα σχέδια της  μελέτης, είναι ενδεικτικές και ο Ανάδοχος θα  τις 
προσαρμόσει διαστασιολογικά, έτσι ώστε επί τη βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων 
κάθε κατασκευαστού ως προς την δύναμη αντίδρασης των προσφερόμενων προ-
σκρουστήρων,  η πίεση στα κοίλα των πλο να μην υπερβαίνει τα 200 kN/m2. 
Συνεκτιμώντας τις προβλεπόμενες στα σχέδια της μελέτης στάθμες των  άνω παρειών  
των πανέλων,  επιτρέπεται κατά τη φάση κατασκευής η μικρή μετατόπιση των κώ-
νων, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας,  
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι συνήθως τα πλοία τύπου Ε/Γ – Ο/Γ (Ro 
– Ro, Ferries) και υπό σπάνιες περιπτώσεις τα κρουαζιερόπλοια, φέρουν στο πλευρικό 
του κύτους τους «ζωνάρια» (belts), οπότε θα πρέπει τα μεταλλικά πανέλα όλων των 
ελαστικών προσκρουστήρων να φέρουν κατακόρυφες αποτμήσεις ή αλλιώς εκτροπείς 
ζωναριών (belt deflectors) στο άνω και κάτω μέρος αυτών, καθώς και στις ελεύθερες 
κάθετες πλευρές τους. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει η κατασκευάστρια/προμηθεύτρια 
εταιρεία να λάβει υπόψη στους υπολογισμούς αντοχής των μεταλλικών πανέλων την 
δυσμενέστερη περίπτωση γραμμικής φόρτισης από ζωνάρι (belt) πλοίου, καθώς και 
υπολογισμούς για την διαστασιολόγηση της διάταξης των belt deflectors. Τα μεταλλι-
κά πανέλα θα είναι κλειστού τύπου (closed box). Οι εκτροπείς ζωναριών και εν γένει 
λοιπές αποτμήσεις δεν συμπεριλαμβάνεται στην «καθαρή» επιφάνεια επαφής. 

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η τοποθέτηση σε έκαστη γωνία κρηπιδώματος, στο νότιο 
πέρας των κρηπιδωμάτων Α2 – Α3 και Α4 – Α5 (Α3 και Α4), γωνιακών προσκρουστή-
ρων τύπου corner arch fenders, ενδεικτικού τύπου Trelleborg/Fentek CA 300, ή ισο-
δύναμου, όπως εμφαίνεται και στα αντίστοιχα σχέδια. Ο κύριος λόγος που προτείνο-
νται οι εν λόγω ελαστικοί προσκρουστήρες αφορά την προστασία των ανωτέρω γω-
νιών του κρηπιδότοιχου, αλλά και των ιδίων των πλοίων, κυρίως κατά τις προανα-
φερθείσες ατυχηματικές περιπτώσεις πλάγιας παραβολής των πλοίων σχεδιασμού.   

Η τριβή που αναπτύσσεται στην επιφάνεια των μετώπων κατά την παραβολή του 
πλοίου παίζει ιδιαίτερο ρόλο στις δυνάμεις που αναπτύσσονται στις διατμητικές αλυ-
σίδες (shear chains) και στις αλυσίδες που κρατούν το βάρος του πανέλου (weight 
chains) οπότε η χρήση υλικών που προσφέρουν στη μετώπη χαμηλές τριβές κατά 
την πρόσκρουση μειώνουν τις δυνάμεις αυτές. Όλα τα μεταλλικά πανέλα των προ-
σκρουστήρων θα έχουν αντιτριβική μεταλλική πλάκα από πολυαιθυλένιο υπερυψηλού 
μοριακού βάρους (UHMW-PE, ultra high molecular weight polyethylene) το οποίο 
προσφέρει τον χαμηλότερο συντελεστή τριβής που σύμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια 
των προμηθευτών των προσκρουστήρων είναι 0,2. Το ελάχιστο πάχος της αντιτριβι-
κής πλάκας UHMW-PE θα είναι ίσο με 40 mm με εξαίρεση τις μετώπες των ραμπών 
όπου θα είναι τουλάχιστον ίσο με 100 mm. Για την επίτευξη ενιαίας γραμμής παρα-
βολής (same berthing line) στο τμήμα Α9 – Α6 και συγκεκριμένα μεταξύ των ελαστι-
κών προσκρουστήρων SCN 1600 E1.0 και SCN 1400 E3.1 στις περιοχές των ραμπών 
1 – 5, προβλέπεται κατάλληλη προσαρμογή του ύψους (stand off) των μεταλλικών 
πλαισίων στήριξης των προσκρουστήρων SCN 1400 E3.1.    
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Επειδή μέρος των μεταλλικών μετώπων θα βρέχεται από την θάλασσα, για την προ-
στασία τους έναντι της διαβρωτικής οξειδωτικής δράσης του θαλάσσιου νερού θα 
χρησιμοποιηθούν εποξειδικές βαφές. Επιπρόσθετα, ο προμηθευτής θα προβλέψει 
προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλων ανοδίων καθοδικής προστασίας 
για το βυθισμένο στην θάλασσα τμήμα του μεταλλικού πανέλου, που θα ε-
ξασφαλίζουν προστασία για τουλάχιστον 20 χρόνια. 

Εποξειδικές βαφές και κατάλληλα ανόδια καθοδικής προστασίας προβλέπονται επίσης 
και για τα μεταλλικά πλαίσια στήριξης των προσκρουστήρων.  

Ο κάθε ελαστικός προσκρουστήρας θα είναι εξοπλισμένος με δύο (2) αλυσίδες βά-
ρους (weight chains), δύο (2) αλυσίδες διάτμησης (shear chains) και δύο (2) αλυσί-
δες έντασης (τάνυσης) (tension chains).  

Η αρχική (στατική γωνία των αλυσίδων) είναι πολύ σημαντική. Όταν η αρχική γωνία 
των αλυσίδων βάρους και των αλυσίδων διάτμησης είναι μεγάλη, οι αλυσίδες είτε θα 
δεχτούν υπερβολικά φορτία είτε θα είναι χαλαρές διαγράφοντας καμπύλη (slack) έ-
χοντας σαν αποτέλεσμα να είναι αναποτελεσματικές. Για αυτό τον λόγο οι μέγιστες 
προτεινόμενες αρχικές (στατικές) γωνίες των αλυσίδων βάρους και των αλυσίδων 
διάτμησης θα είναι 25ο και 30ο αντίστοιχα. Όλες οι αλυσίδες θα είναι εξοπλισμένες με 
κατάλληλους προσαρμογείς και αποσβεστήρες τάσεων (chain adjusters and shock 
absorbers).  

Οι ανωτέρω αλυσίδες θα πρέπει να διαστασιολογηθούν από την κατασκευάστρια / 
προμηθεύτρια εταιρεία των ελαστικών προσκρουστήρων. Επίσης αξίζει να σημειωθεί 
ότι το διαθέσιμο πάχος των τοιχωμάτων των caissons επί των οποίων θα αναρτηθούν 
οι αλυσίδες, είναι ίσο με 400 mm και έχει άμεση σχέση με το μήκος έμπηξης στο 
σκυρόδεμα των αγκυρίων στήριξης των μεταλλικών μπρακέτων (brackets) από τα 
οποία θα αναρτώνται οι αλυσίδες. Κατά συνέπεια θα πρέπει η κατασκευάστρια / προ-
μηθεύτρια εταιρεία να λάβει υπόψη τον ανωτέρω περιορισμό, έτσι ώστε κατά τον 
σχεδιασμό να προκύψει η κατάλληλη διάμετρος του εκάστοτε αγκυρίου καθώς και ο 
αριθμός αυτών.  
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5. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥ-
ΣΤΗΡΩΝ   

 
Στο τουριστικό τμήμα του  έχουν τοποθετηθεί πρόσφατα (2014), ως προσωρινή λύ-
ση λόγω αστοχίας των αρχικά τοποθετημένων προσκρουστήρων,  πνευματικοί προ-
σκρουστήρες διαστάσεων 2,00 μ x 3,50 μ  (διάμετρος x μήκος) τύπου Yokohama 

Pneumatic 50. Οι προσκρουστήρες αυτοί  σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
τους παρέχουν χαμηλή ικανότητα παραλαβής της κινητικής ενέργειας των προσεγγι-
ζόντων πλοίων σε σχέση με τις υπολογισθείσες τιμές σχεδιασμού.   
Δεδομένης της χωροθέτησης του λιμένα σε σχετικά εκτεθειμένη στους συχνούς βο-
ριάδες τοποθεσία, του αυξημένου φόρτου διακίνησης και επιβατών και αγαθών τους 
θερινούς μήνες  και την έλλειψη συστήματος ελέγχου της προσέγγισης των πλοίων 
στην εγκατάσταση (Berthing Aid System) καθιστούν την ασφαλή λειτουργία του εν 
λόγω συστήματος σε οποιαδήποτε θέση στον λιμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα εν 
αμφιβόλω.  Η μετακίνηση του προς οποιαδήποτε θέση θα απαιτούσε την τήρηση πο-
λύ αυστηρών ταχυτήτων προσέγγισης οι οποίες, με βάση τις  παραπάνω παρατεθεί-
σες ιδιαιτερότητες του λιμένα,  είναι παρακινδυνευμένο να θεωρηθεί ότι θα τηρηθούν 
για τη διάρκεια ζωής του παραπάνω συστήματος.  
Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η αποθήκευση του συστήματος αυτού ούτως 
ώστε να χρησιμοποιηθεί ως εφεδρεία σε περίπτωση αστοχίας κάποιου προσκρουστή-
ρα από το νέο προτεινόμενο σύστημα σε κάποιο ατυχηματικό επεισόδιο. 
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6. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
Η Προμέτρηση που παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα αφορά μόνο στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των βασικών στοιχείων  του νέου συ-
στήματος (Σώμα Προσκρουστήρα, Μετώπη, Βάση Ανάρτησης και Αλυσίδες Ανάρτησης). Τα επιμέρους χαρακτηριστικά και οι ποσότητες των 
απαιτούμενων υλικών θα προκύψουν μετά την λεπτομερειακή διαστασιολόγηση της ανάρτησης (Βάση και Αλυσίδες) και της στατικής λειτουρ-
γίας της Μετώπης του νέου συστήματος των προσκρουστήρων, που θα πραγματοποιηθούν από τον Κατασκευαστή / Προμηθευτή τους.   
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ Ε-
ΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΤΩΠΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΙ-
ΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1 

 

30 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ SCN 1600 

E.1.0  
(Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ) 

ΜΕΤΩΠΗ 
ΤΥΠΟΥ Α 

(3.0 Μx 3,0 
m) 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΡ-
ΤΗΣΗΣ ΓΙΑ SCN 
1600 

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΑΝΥ-
ΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 1 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 1 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ:1 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ:6 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΥΝΟΛΟ (1) 30 30 30 30 180 

2 

 

4 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ SCN 1400 

E.3.1 
(Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ) 

ΜΕΤΩΠΗ "B" 
21.0x2.250m 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΡ-
ΤΗΣΗΣ ΓΙΑ SCN 
1400 

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΑΝΥ-
ΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 5 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 1 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ:5 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ:30 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΥΝΟΛΟ (2) 4 20 4 20 120 

3 

 

3 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ SCN 1400 

E.3.1  
(Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ) 

ΜΕΤΩΠΗ "Γ" 
16.20x2.250

m 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΡ-
ΤΗΣΗΣ ΓΙΑ SCN 
1400 

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΑΝΥ-
ΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 4 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 1 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ:4 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ:24 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΥΝΟΛΟ (3) 
3 12 3 12 

72 
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Α/Α ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ Ε-
ΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΤΩΠΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΙ-
ΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

4 

 

8 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ SCN 1400 

E.1.5  
(Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ) 

ΜΕΤΩΠΗ "Δ" 
2.70x2.70m 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΡ-
ΤΗΣΗΣ ΓΙΑ SCN 
1400 

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΑΝΥ-
ΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 1 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 1 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ:1 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ:6 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΥΝΟΛΟ (4) 8 8 8 8 48 

5 

 

2 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ SCN 1400 
E.3.1  
(Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ) 

ΜΕΤΩΠΗ 
"E"9.30x2.70

m 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΡ-
ΤΗΣΗΣ ΓΙΑ SCN 
1400 

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΑΝΥ-
ΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 2 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 1 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 2 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ:12 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΥΝΟΛΟ (5) 2 4 2 4 24 

6 

 

1 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ CA300   
(Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ) 

- - - 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 3 / 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: - 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: - 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: - 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΥΝΟΛΟ (6) 1 3 - - - 

 

 

 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ EΡΓΩΝ         29 

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ Ε-

ΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΤΩΠΗ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΛΑΙ-

ΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

7 

 

1 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ CA300   
(Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ) 

- - - 

ΑΡΙΘΜΟΣ: 2 / 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: - 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: - 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ: - 
/ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΥΝΟΛΟ (7) 1 2 - - - 

 

Αθήνα, Ιούλιος 2015 

 

Δ. Σοφιαδέλη 
 
 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ 

 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ “PRINCESS ROYAL” 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α1-1 

9.5 m

LOA: 330 m

LBP: 306 m

B: 38 m

D: - m

d: 8.54 m

ρ: 1025 kg/m
3

M: 75000 tonnes

KC:

KC: 9,5-8,54= 0.96 m

0,1d= 0.854 m

0,5d= 4.27 m

Case a:

Case b:

Case c:

Case d:

Case e:

0.15 m/s

Cm= 1.45 < 1.5

Cm= 1.5

Cb= 0.74

K= 76.68

R= 78.82

β= 10
o

4.03

γ= 66.06
o

Cm=1+2d/B

R=((LBP/4)
2
+(B/2)

2
)

1/2

tan(γ+β)=((0,25LBP)/(B/2))

((0,25LBP)/(B/2))=

CE = (K
2
+R

2
cos

2
φ)/(K

2
+R

2
)

Cb=M/(LBPxBxdxρsw)

K=(0,19Cb+0,11)LBP

Difficult berthing, sheltered

Easy berthing, exposed

Depth

Maximum Draft

under keel clearance

Design vessel: Cruise ship "Princess Royal"

BERTHING ENERGY CALCULATIONS - CRUISE SHIP "PRINCESS ROYAL"

Berthing condition c is considered

Good berthing, exposed

Difficult berthing, exposed

Approach velocity, VB:

Water depth:

Brolsma table adopted by 

BS and P.I.A.N.C.

Easy berthing, sheltered

 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α1-2 

CE = 0.57

Cs= 1.00

Cc= 1.00

Cab= 2.00

721.41 kNm

1442.82 kNm

E= 1535 kNm

R= 1608 KN 

E= 1442.82 kNm < 1535 kNm ok

< 200 kN/m
2

where:

P=

R=

W=

H=

W= 3.00 m

H= 3.00 m

A= 9.00 m
2

P= 178.67 kN/m
2

< 200 kN/m
2

ok

Therefore the design berthing energy E will be:

EA=2,00xEN=

Berth configuration factor, Cc

For VB=0.15m/s, normal berthing energy EN is:

EN=0,5xM75xVB
2
xCmxCExCcxCs=

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

Energy absorption:

Reaction load:

Abnormal berthing energy EA is:

Softness factor, Cs

Factor for abnormal impact applied to berthing energy (Cab), 2,00 is considered

Fender suggested: Trelleborg/Fentek SCN 1600 E1.0, or equivalent, with the following technical 

characteristics:

FENDER PANELS

Allowable hull pressure considered:

P=R/(WxH)

permissible hull pressure (kN/m
2
)

total fender reaction (kN)

panel width, excluding bevels (m)

panel height, excluding belt deflectors (m)

Dimensions of fender panel:

 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ 

 

Ro – Ro “CRUISE EUROPA” 

 
 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α2-1 

DWT: 8915

9.5 m

LOA: 225 m

LBP: 213.75 m

B: 30.4 m

D: - m

d: 6.7 m

ρ: 1025 kg/m
3

M: 19613 tonnes

KC:

KC: 9,5-6,7= 2.8 m

0,1d= 0.67 m

0,5d= 3.35 m

Case a:

Case b:

Case c:

Case d:

Case e:

VB= 0.25 m/s

Cm= 1.44 < 1.5

Cm= 1.5

Cb= 0.44

K= 41.38

R= 55.56

β= 10
o

3.52

Cm=1+2d/B

R=((LBP/4)
2
+(B/2)

2
)

1/2

tan(γ+β)=((0,25LBP)/(B/2))

((0,25LBP)/(B/2))=

CE = (K
2
+R

2
cos

2
φ)/(K

2
+R

2
)

Cb=M/(LBPxBxdxρsw)

K=(0,19Cb+0,11)LBP

Easy berthing, sheltered

Difficult berthing, sheltered

Easy berthing, exposed

Depth

Maximum Draft

under keel clearance

1) Side Berthing

Design vessel: Ro-Ro "CRUISE EUROPA"

BERTHING ENERGY CALCULATIONS - Ro-Ro "CRUISE EUROPA"

Berthing condition c is considered

Good berthing, exposed

Difficult berthing, exposed

Approach velocity, VB:

Water depth:

Brolsma table adopted by 

BS and P.I.A.N.C.

 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α2-2 

CE = 0.48

Cs= 1.00

Cc= 1.00

Cab= 2.00

441.29 kNm

882.58 kNm

E= 1535 kNm

R= 1608 KN 

E= 882.58 kNm < 1535 kNm ok

V= 0.5 m/s

E= 2451.63 kNm

Cab= 1.50

ED= 3,677.45 kNm

4

Ef= 919.36 kNm

E= 1826 kNm

R= 2445 KN 

Ef= 919.36 kNm < 1826 kNm ok

Reaction load:

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

Fender suggested for ramps 1-5: Trelleborg/Fentek SCN 1400 E3.1, or equivalent, with the following 

technical characteristics:

Energy absorption:

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

EA=2,00xEN=

Berth configuration factor, Cc

For VB=0.25m/s, normal berthing energy EN is:

EN=0,5xM75xVB
2
xCmxCExCcxCs=

Abnormal berthing energy EA is:

Softness factor, Cs

Factor for abnormal impact applied to berthing energy (Cab), 2,00 is considered

Number of fenders:

Energy to be absorbed per fender, Ef

Fender suggested: Trelleborg/Fentek SCN 1600 E1.0, or equivalent, with the following technical 

characteristics:

Therefore the design berthing energy E will be:

2) End Berthing

E=0.5xMxV
2

Energy absorption:

Reaction load:

 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ 

 

Ro – Ro 15.000 DWT (PIANC 2002, APPENDIX C, TABLE C-1, CONFIDENCE LIMIT 
50%) 

 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α3-1 

DWT: 15000

9.5 m

LOA: 178 m

LBP: 163 m

B: 25.6 m

D: 16.9 m

d: 8.7 m

ρ: 1025 kg/m
3

M: 24000 tonnes

KC:

KC: 9,5-8,7= 0.8 m

0,1d= 0.87 m

0,5d= 4.35 m

Case a:

Case b:

Case c:

Case d:

Case e:

VB= 0.23 m/s

Cm= 1.8

Cb= 0.64

K= 37.75

R= 42.71

β= 10
o

3.18

γ= 62.54
o

BERTHING ENERGY CALCULATIONS - Ro-Ro 15000 DWT

Berthing condition c is considered

Good berthing, exposed

Difficult berthing, exposed

Approach velocity, VB:

Water depth:

Brolsma table adopted by 

BS and P.I.A.N.C.

Easy berthing, sheltered

Difficult berthing, sheltered

Easy berthing, exposed

Depth

Maximum Draft

under keel clearance

1) Side Berthing

Cm=1+2d/B

R=((LBP/4)
2
+(B/2)

2
)

1/2

tan(γ+β)=((0,25LBP)/(B/2))

((0,25LBP)/(B/2))=

CE = (K
2
+R

2
cos

2
φ)/(K

2
+R

2
)

Cb=M/(LBPxBxdxρsw)

K=(0,19Cb+0,11)LBP

Design vessel: Ro-Ro 15000 DWT (PIANC, APPENDIX C, TABLE C-1, Confidence limit 50%) 

 
 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α3-2 

CE = 0.56

Cs= 1.00

Cc= 1.00

Cab= 2.00

639.88 kNm

1279.76 kNm

E= 1535 kNm

R= 1608 KN 

E= 1279.76 kNm < 1535 kNm ok

V= 0.5 m/s

E= 3000 kNm

Cab= 1.50

ED= 4,500.00 kNm

4

Ef= 1125 kNm

E= 1826 kNm

R= 2445 KN 

Ef= 1125 kNm < 1826 kNm ok

2) End Berthing

E=0.5xMxV
2

Number of fenders:

Energy to be absorbed per fender, Ef

Fender suggested: Trelleborg/Fentek SCN 1600 E1.0, or equivalent, with the following technical 

characteristics:

Abnormal berthing energy EA is:

Softness factor, Cs

Factor for abnormal impact applied to berthing energy (Cab), 2,00 is considered

EN=0,5xM75xVB
2
xCmxCExCcxCs=

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

Energy absorption:

Reaction load:

Reaction load:

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

Therefore the design berthing energy E will be:

Fender suggested for ramps 1-5: Trelleborg/Fentek SCN 1400 E3.1, or equivalent, with the following 

technical characteristics:

Energy absorption:

EA=2,00xEN=

Berth configuration factor, Cc

For VB=0.23m/s, normal berthing energy EN is:

 
 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α4 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ 

 

FERRY 30.000 DWT (PIANC 2002, APPENDIX C, TABLE C-1, CONFIDENCE LIMIT 
75%) 

 
 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α4-1 

DWT: 30000

9.5 m

LOA: 227 m

LBP: 212 m

B: 33.4 m

D: 15.6 m

d: 9.4 m

ρ: 1025 kg/m
3

M: 34600 tonnes

KC:

KC: 9,5-9,4= 0.1 m

0,1d= 0.94 m

0,5d= 4.7 m

Case a:

Case b:

Case c:

Case d:

Case e:

VB= 0.2 m/s

Cm= 1.8

Cb= 0.51

K= 43.86

R= 55.57

β= 10
o

3.17

γ= 62.49
o

Design vessel: Ferry 30.000 DWT (PIANC, APPENDIX C, TABLE C-1, Confidence limit 75%) 

Cm=1+2d/B

R=((LBP/4)
2
+(B/2)

2
)

1/2

tan(γ+β)=((0,25LBP)/(B/2))

((0,25LBP)/(B/2))=

CE = (K
2
+R

2
cos

2
φ)/(K

2
+R

2
)

Cb=M/(LBPxBxdxρsw)

Difficult berthing, sheltered

Easy berthing, exposed

Depth

Maximum Draft

under keel clearance

1) Side Berthing

BERTHING ENERGY CALCULATIONS - Ferry 30000 DWT

Berthing condition c is considered

Good berthing, exposed

Difficult berthing, exposed

Approach velocity, VB:

Water depth:

Brolsma table adopted by 

BS and P.I.A.N.C.

Easy berthing, sheltered

K=(0,19Cb+0,11)LBP

 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α4-2 

CE = 0.52

Cs= 1.00

Cc= 1.00

Cab= 2.00

647.71 kNm

1295.42 kNm

E= 1535 kNm

R= 1608 KN 

E= 1295.42 kNm < 1535 kNm ok

V= 0.5 m/s

E= 4325 kNm

Cab= 1.50

ED= 6,487.50 kNm

4

Ef= 1621.88 kNm

E= 1826 kNm

R= 2445 KN 

Ef= 1621.88 kNm < 1826 kNm ok

Therefore the design berthing energy E will be:

EA=2,00xEN=

Berth configuration factor, Cc

For VB=0.200m/s, normal berthing energy EN is:

EN=0,5xM75xVB
2
xCmxCExCcxCs=

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

Energy absorption:

Reaction load:

Abnormal berthing energy EA is:

Softness factor, Cs

Factor for abnormal impact applied to berthing energy (Cab), 2,00 is considered

Fender suggested: Trelleborg/Fentek SCN 1600 E1.0, or equivalent, with the following technical 

characteristics:

2) End Berthing

E=0.5xMxV
2

Number of fenders:

Energy to be absorbed per fender, Ef

Fender suggested for ramps 1-5: Trelleborg/Fentek SCN 1400 E3.1, or equivalent, with the following 

technical characteristics:

Energy absorption:

Reaction load:

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

 
 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α5 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ 

 

Ro – Ro “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” 

 
 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α5-1 

DWT: 4500

9.5 m

LOA: 175.4 m

LBP: 166.63 m

B: 28.5 m

D: - m

d: 6.7 m

ρ: 1025 kg/m
3

M: 18000 tonnes

KC:

KC: 9,5-6,7= 2.8 m

0,1d= 0.67 m

0,5d= 3.35 m

Case a:

Case b:

Case c:

Case d:

Case e:

VB= 0.25 m/s

Cm= 1.47 < 1.5

Cm= 1.5

Cb= 0.55

K= 35.74

R= 44.03

β= 10
o

2.92

BERTHING ENERGY CALCULATIONS - Ro-Ro "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"

Berthing condition c is considered

Water depth:

Design vessel: Ro-Ro "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"

Depth

Maximum Draft

under keel clearance

Cm=1+2d/B

((0,25LBP)/(B/2))=

CE = (K
2
+R

2
cos

2
φ)/(K

2
+R

2
)

Cb=M/(LBPxBxdxρsw)

K=(0,19Cb+0,11)LBP

R=((LBP/4)
2
+(B/2)

2
)

1/2

tan(γ+β)=((0,25LBP)/(B/2))

Good berthing, exposed

Difficult berthing, exposed

Approach velocity, VB:

Brolsma table adopted by 

BS and P.I.A.N.C.

Easy berthing, sheltered

1) Side Berthing

Difficult berthing, sheltered

Easy berthing, exposed

 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α5-2 

CE = 0.54

Cs= 1.00

Cc= 1.00

Cab= 2.00

455.63 kNm

911.26 kNm

E= 1535 kNm

R= 1608 KN 

E= 911.26 kNm < 1535 kNm ok

V= 0.5 m/s

E= 2250 kNm

Cab= 1.50

ED= 3,375.00 kNm

4

Ef= 843.75 kNm

E= 1826 kNm

R= 2445 KN 

Ef= 843.75 kNm < 1826 kNm ok

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

Energy absorption:

Reaction load:

EA=2,00xEN=

Berth configuration factor, Cc

For VB=0.25m/s, normal berthing energy EN is:

EN=0,5xM75xVB
2
xCmxCExCcxCs=

Abnormal berthing energy EA is:

Softness factor, Cs

Factor for abnormal impact applied to berthing energy (Cab), 2,00 is considered

Therefore the design berthing energy E will be:

Fender suggested for ramps 1-5: Trelleborg/Fentek SCN 1400 E3.1, or equivalent, with the following 

technical characteristics:

Energy absorption:

2) End Berthing

E=0.5xMxV
2

Number of fenders:

Fender suggested: Trelleborg/Fentek SCN 1600 E1.0, or equivalent, with the following technical 

characteristics:

Reaction load:

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

Energy to be absorbed per fender, Ef

 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α6.1 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ 

 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ “CELESTYAL CRYSTAL” – ΠΛΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗ (SIDE BERTHING) 
ΜΕ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ – QUARTER POINT 

BERTHING 

 
 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α6.1-1 

9.5 m

LOA: 159 m

LBP: 151.05 m

B: 25 m

D: - m

d: 5.91 m

ρ: 1025 kg/m
3

M: 14000 tonnes

KC:

KC: 9,5-5,91= 3.59 m

0,1d= 0.591 m

0,5d= 2.955 m

Case a:

Case b:

Case c:

Case d:

Case e:

VB= 0.27 m/s

Cm= 1.5

Cb= 0.61

K= 34.12

R= 39.78

β= 10
o

3.02

γ= 61.68
o

CE = (K
2
+R

2
cos

2
φ)/(K

2
+R

2
)

Cb=M/(LBPxBxdxρsw)

K=(0,19Cb+0,11)LBP

Approach velocity, VB:

Water depth:

Brolsma table adopted by 

BS and P.I.A.N.C.

Easy berthing, sheltered

Depth

Maximum Draft

under keel clearance

1) Side Berthing

Berthing condition c is considered

Good berthing, exposed

Difficult berthing, exposed

Cm=1+2d/B

R=((LBP/4)
2
+(B/2)

2
)

1/2

tan(γ+β)=((0,25LBP)/(B/2))

((0,25LBP)/(B/2))=

BERTHING ENERGY CALCULATIONS - CRUISE SHIP "CELESTYAL CRYSTAL" - RAMP 6 - 

QUARTER POINT BERTHING (VESSEL AFT APPROACH)

Design vessel: CRUISE SHIP "CELESTYAL CRYSTAL"

Difficult berthing, sheltered

Easy berthing, exposed

 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α6.1-2 

CE = 0.55

Cs= 1.00

Cc= 1.00

Cab= 2.00

421.00 kNm

842.00 kNm

E= 1168 kNm

R= 1400 KN 

E= 842.00 kNm < 1168 kNm ok

V= 0.5 m/s

E= 1750 kNm

Cab= 1.50

ED= 2,625.00 kNm

4

Ef= 656.25 kNm

E= 1826 kNm

R= 2445 KN 

Ef= 656.25 kNm < 1826 kNm ok

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

Energy absorption:

Reaction load:

EA=2,00xEN=

Berth configuration factor, Cc

For VB=0.270m/s, normal berthing energy EN is:

EN=0,5xM75xVB
2
xCmxCExCcxCs=

Softness factor, Cs

Factor for abnormal impact applied to berthing energy (Cab), 2,00 is considered

Energy to be absorbed per fender, Ef

Inner fenders suggested: Trelleborg/Fentek SCN 1400 E1.5, or equivalent, with the following technical 

characteristics:

Abnormal berthing energy EA is:

Therefore the design berthing energy E will be:

Fender suggested for ramp 6: Trelleborg/Fentek SCN 1400 E3.1, or equivalent, with the following technical 

characteristics:

Energy absorption:

Number of acting fenders considered:

2) End Berthing

E=0.5xMxV
2

Reaction load:

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α6.1-3 

< 200 kN/m
2

where:

P=

R=

W=

H=

W= 2.70 m

H= 2.70 m

A= 7.29 m
2

P= 192.04 kN/m
2

< 200 kN/m
2

ok

FENDER PANELS

panel width, excluding bevels (m)

panel height, excluding belt deflectors (m)

Dimensions of inner fenders' panel:

Allowable hull pressure considered:

P=R/(WxH)

permissible hull pressure (kN/m
2
)

total fender reaction (kN)

 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α6.2 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ 

 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ “CELESTYAL CRYSTAL” – ΠΛΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗ (SIDE BERTHING) 
ΜΕ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ – MID POINT BERTH-

ING 

 
 
 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α6.2-1 

9.5 m

LOA: 159 m

LBP: 151.05 m

B: 25 m

D: - m

d: 5.91 m

ρ: 1025 kg/m
3

M: 14000 tonnes

KC:

KC: 9,5-5,91= 3.59 m

0,1d= 0.591 m

0,5d= 2.955 m

Case a:

Case b:

Case c:

Case d:

Case e:

VB= 0.27 m/s

Cm= 1.5

Cb= 0.61

K= 34.12

R= 28.11

β= 10
o

2.05

γ= 54
o

Brolsma table adopted by 

BS and P.I.A.N.C.

K=(0,19Cb+0,11)LBP

Cm=1+2d/B

Depth

BERTHING ENERGY CALCULATIONS - CRUISE SHIP "CELESTYAL CRYSTAL" - RAMP 6 - SIDE 

BERTHING AT VESSEL'S MIDPOINT (FORE APPROACH)

CE = (K
2
+R

2
cos

2
γ)/(K

2
+R

2
)

tan(γ+β)=((0,17LBP)/(B/2))

((0,17LBP)/(B/2))=

Design vessel: CRUISE SHIP "CELESTYAL CRYSTAL"

Water depth:

Easy berthing, sheltered

Maximum Draft

under keel clearance

Approach velocity, VB:

Berthing condition c is considered

Good berthing, exposed

1) Side Berthing

Difficult berthing, sheltered

Difficult berthing, exposed

Easy berthing, exposed

Cb=M/(LBPxBxdxρsw)

R=((LBP/6)
2
+(B/2)

2
)

1/2

 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α6.2-2 

CE = 1.00

Cs= 1.00

Cc= 1.00

Cab= 2.00

765.45 kNm

1530.90 kNm

E= 1826 kNm

R= 2445 KN 

E= 1530.90 kNm < 1826 kNm ok

V= 0.5 m/s

E= 1750 kNm

Cab= 1.50

ED= 2625 kNm

4

Ef= 656.25 kNm

E= 1826 kNm

R= 2445 KN 

Ef= 656.25 kNm < 1826 kNm ok

Energy to be absorbed per fender, Ef

Fender suggested for ramp 6: Trelleborg/Fentek SCN 1400 E3.1, or equivalent, with the following technical 

characteristics:

Energy absorption:

For VB=0,270m/s, normal berthing energy EN is:

EN=0,5xM75xVB
2
xCmxCExCcxCs=

Softness factor, Cs

Factor for abnormal impact applied to normal berthing energy EN, Cab=2,00

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

EA=2,00xEN=

Energy absorption:

Reaction load:

Therefore the design berthing energy E will be:

2) End Berthing

E=0.5xMxV
2

Number of fenders:

(at rated deflection 72%)

Berth configuration factor, Cc

Outer fender suggested, at the southern end of the berth: Trelleborg/Fentek SCN 1400 E3.1, or equivalent, with 

the following technical characteristics:

(at rated deflection 72%)

side berthing at vessel's midpoint considered

Abnormal berthing energy EA is:

Reaction load:

 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α6.2-3 

< 200 kN/m
2

where:

P=

R=

W=

H=

W= 9.30 m

H= 2.70 m

A= 25.11 m
2

P= 194.74 kN/m
2

< 200 kN/m
2

ok

panel height, excluding belt deflectors 

permissible hull pressure (kN/m
2
)

Allowable hull pressure considered:

Two outer fenders SCN 1400 E3.1 with the same fender panel at the southern end of the berth. 

Dimensions of fender panel:

panel width, excluding bevels (m)

P=R/(WxH)

total fender reaction (kN)

FENDER PANELS

 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α7 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ 

 

Ro – Ro “BLUE STAR NAXOS” 

 
 
 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α7-1 

 

9.5 m

DWT: 1896 tonnes

LOA: 124.00 m

LBP: 117.00 m

B: 18.90 m

D: 12.45 m

d: 5.10 m

ρ: 1,025.00 kg/m
3

M: 4,171.20 tonnes

KC:

KC: 9,5-5,1= 4.4 m

0,1d= 0.51 m

0,5d= 2.55 m

Case a:

Case b:

Case c:

Case d:

Case e:

VB= 0.4 m/s

Cm= 1.5

Cb= 0.36

K= 20.87

R= 30.74

β= 10
o

3.1

γ= 62.12
o

Difficult berthing, sheltered

Easy berthing, exposed

Depth

Maximum Draft

under keel clearance

1) Side Berthing

BERTHING ENERGY CALCULATIONS - Ro-Ro "BLUE STAR NAXOS"

Berthing condition c is considered

Good berthing, exposed

Difficult berthing, exposed

Approach velocity, VB:

Water depth:

Brolsma table adopted by 

BS and P.I.A.N.C.

Easy berthing, sheltered

Design vessel: Ro-Ro "BLUE STAR NAXOS"

Cm=1+2d/B

R=((LBP/4)
2
+(B/2)

2
)

1/2

tan(γ+β)=((0,25LBP)/(B/2))

((0,25LBP)/(B/2))=

CE = (K
2
+R

2
cos

2
φ)/(K

2
+R

2
)

Cb=M/(LBPxBxdxρsw)

K=(0,19Cb+0,11)LBP

 
 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α7-2 

CE = 0.47

Cs= 1.00

Cc= 1.00

Cab= 2.00

235.26 kNm

470.52 kNm

E= 1168 kNm

R= 1400 KN 

E= 470.52 kNm < 1168 kNm ok

V= 0.5 m/s

E= 521.4 kNm

Cab= 1.50

ED= 782.10 kNm

4

Ef= 195.53 kNm

E= 1826 kNm

R= 2445 KN 

Ef= 195.53 kNm < 1826 kNm ok

Fender suggested: Trelleborg/Fentek SCN 1400 E1.5, or equivalent, with the following technical 

characteristics:

Abnormal berthing energy EA is:

Softness factor, Cs

Factor for abnormal impact applied to berthing energy (Cab), 2,00 is considered

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

Energy absorption:

Reaction load:

EA=2,00xEN=

Berth configuration factor, Cc

For VB=0.400m/s, normal berthing energy EN is:

EN=0,5xM75xVB
2
xCmxCExCcxCs=

Therefore the design berthing energy E will be:

Fender suggested for ramp 7: Trelleborg/Fentek SCN 1400 E3.1, or equivalent, with the following technical 

characteristics:

Energy absorption:

Reaction load:

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

Energy to be absorbed per fender, Ef

Number of acting fenders considered:

2) End Berthing

E=0.5xMxV
2



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α8 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ 

 

Ro – Ro 7.000 DWT (PIANC 2002, APPENDIX C, TABLE C-1, CONFIDENCE LIMIT 
50%) 

 
 
 
 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α8-1 

9.5 m

DWT: 7000 tonnes

LOA: 135.00 m

LBP: 123.00 m

B: 21.20 m

D: 12.10 m

d: 6.60 m

ρ: 1,025.00 kg/m
3

M: 11,900.00 tonnes

KC:

KC: 9,5-6,6= 2.9 m

0,1d= 0.66 m

0,5d= 3.3 m

Case a:

Case b:

Case c:

Case d:

Case e:

VB= 0.288 m/s

Cm= 1.62

Cb= 0.67

K= 29.19

R= 32.53

β= 10
o

2.9

γ= 60.97
o

CE = (K
2
+R

2
cos

2
φ)/(K

2
+R

2
)

Cb=M/(LBPxBxdxρsw)

K=(0,19Cb+0,11)LBP

BERTHING ENERGY CALCULATIONS - Ro-Ro 7000 DWT - RAMP 7

Berthing condition c is considered

Good berthing, exposed

Difficult berthing, exposed

Approach velocity, VB:

Water depth:

Brolsma table adopted by 

BS and P.I.A.N.C.

Easy berthing, sheltered

Design vessel: Ro-Ro 7000 DWT, Confidence limit 50% from PIANC, Appendix C, Table C-1 

Depth

Maximum Draft

under keel clearance

1) Side Berthing

Difficult berthing, sheltered

Easy berthing, exposed

Cm=1+2d/B

R=((LBP/4)
2
+(B/2)

2
)

1/2

tan(γ+β)=((0,25LBP)/(B/2))

((0,25LBP)/(B/2))=

 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α8-2 

CE = 0.58

Cs= 1.00

Cc= 1.00

Cab= 2.00

463.71 kNm

927.42 kNm

E= 1168 kNm

R= 1400 KN 

E= 927.42 kNm < 1168 kNm ok

V= 0.5 m/s

E= 1487.5 kNm

Cab= 1.50

ED= 2,231.25 kNm

4

Ef= 557.81 kNm

E= 1826 kNm

R= 2445 KN 

Ef= 557.81 kNm < 1826 kNm ok

Fender suggested for ramp 7: Trelleborg/Fentek SCN 1400 E3.1, or equivalent, with the following technical 

characteristics:

Energy absorption:

Therefore the design berthing energy E will be:

Energy to be absorbed per fender, Ef

Number of acting fenders considered:

2) End Berthing

E=0.5xMxV
2

EA=2,00xEN=

Berth configuration factor, Cc

For VB=0.288m/s, normal berthing energy EN is:

EN=0,5xM75xVB
2
xCmxCExCcxCs=

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

Energy absorption:

Reaction load:

Softness factor, Cs

Factor for abnormal impact applied to berthing energy (Cab), 2,00 is considered

Fender suggested: Trelleborg/Fentek SCN 1400 E1.5, or equivalent, with the following technical 

characteristics:

Reaction load:

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

Abnormal berthing energy EA is:



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α9.1 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ 

 

Ro – Ro “ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ” – ΠΛΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗ (SIDE BERTHING) ΜΕ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ – QUARTER POINT BERTHING 

 
 
 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α9.1-1 

9.5 m

DWT: 8661 tons

LOA: 155.6 m

LBP: 147.82 m

B: 21.7 m

D: - m

d: 7.3 m

ρ: 1025 kg/m
3

M: 19054.2 tonnes

KC:

KC: 9,5-7,3= 2.2 m

0,1d= 0.73 m

0,5d= 3.65 m

Case a:

Case b:

Case c:

Case d:

Case e:

VB= 0.241 m/s

Cm= 1.67

Cb= 0.79

K= 38.45

R= 38.51

β= 10
o

3.41

γ= 63.66
o

Brolsma table adopted by 

BS and P.I.A.N.C.

Easy berthing, sheltered

1) Side Berthing

Difficult berthing, sheltered

Easy berthing, exposed

Cm=1+2d/B

((0,25LBP)/(B/2))=

CE = (K
2
+R

2
cos

2
φ)/(K

2
+R

2
)

Cb=M/(LBPxBxdxρsw)

K=(0,19Cb+0,11)LBP

R=((LBP/4)
2
+(B/2)

2
)

1/2

tan(γ+β)=((0,25LBP)/(B/2))

BERTHING CALCULATIONS - Ro-Ro "ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ" - QUARTER POINT BERTHING - VESSEL'S AFT 

APPROACH

Berthing condition c is considered

Water depth:

Design vessel: Ro-Ro "ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ"

Depth

Maximum Draft

under keel clearance

Good berthing, exposed

Difficult berthing, exposed

Approach velocity, VB:

 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α9.1-2 

CE = 0.6

Cs= 1.00

Cc= 1.00

Cab= 2.00

554.45 kNm

1108.90 kNm

E= 1168 kNm

R= 1400 KN 

E= 1108.90 kNm < 1168 kNm ok

V= 0.5 m/s

E= 2381.78 kNm

Cab= 1.50

ED= 3,572.67 kNm

4

Ef= 893.17 kNm

E= 1826 kNm

R= 2445 KN 

Ef= 893.17 kNm < 1826 kNm ok

Reaction load:

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

Energy to be absorbed per fender, Ef

Fender suggested for ramp 7: Trelleborg/Fentek SCN 1400 E3.1, or equivalent, with the following technical 

characteristics:

Energy absorption:

2) End Berthing

E=0.5xMxV
2

Number of fenders:

Therefore the design berthing energy E will be:

Inner fenders suggested: Trelleborg/Fentek SCN 1400 E1.5, or equivalent, with the following technical 

characteristics:

Softness factor, Cs

Factor for abnormal impact applied to berthing energy (Cab), 2,00 is considered

EA=2,00xEN=

Berth configuration factor, Cc

For VB=0.241m/s, normal berthing energy EN is:

EN=0,5xM75xVB
2
xCmxCExCcxCs=

Abnormal berthing energy EA is:

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

Energy absorption:

Reaction load:

 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α9.1-3 

< 200 kN/m
2

where:

P=

R=

W=

H=

W= 2.70 m

H= 2.70 m

A= 7.29 m
2

P= 192.04 kN/m
2

< 200 kN/m
2

ok

FENDER PANELS

Allowable hull pressure considered:

P=R/(WxH)

permissible hull pressure (kN/m
2
)

total fender reaction (kN)

panel width, excluding bevels (m)

panel height, excluding belt deflectors 

Dimensions of inner fenders' panel:



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α9.2 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ 

 

Ro – Ro “ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ” – ΠΛΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗ (SIDE BERTHING) ΜΕ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΛΩΡΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ – THIRD POINT BERTHING 

 
 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α9.2-1 

9.5 m

DWT: 8661 tons

LOA: 155.6 m

LBP: 147.82 m

B: 21.7 m

D: - m

d: 7.3 m

ρ: 1025 kg/m
3

M: 19054.2 tonnes

KC:

KC: 9,5-7,3= 2.2 m

0,1d= 0.73 m

0,5d= 3.65 m

Case a:

Case b:

Case c:

Case d:

Case e:

VB= 0.241 m/s

Cm= 1.67

Cb= 0.79

K= 38.45

R= 26.92

β= 10
o

2.32

γ= 56.68
o

BERTHING CALCULATIONS - Ro-Ro "ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ" - THIRD POINT BERTHING - VESSEL'S 

FORE APPROACH

Brolsma table adopted by 

BS and P.I.A.N.C.

K=(0,19Cb+0,11)LBP

Cm=1+2d/B

Depth

Maximum Draft

Berthing condition c is considered

CE = (K
2
+R

2
cos

2
γ)/(K

2
+R

2
)

tan(γ+β)=((0,17LBP)/(B/2))

((0,17LBP)/(B/2))=

Design vessel: Ro-Ro "ΠΕΛΑΓΙΤΗΣ"

Water depth:

Easy berthing, sheltered

under keel clearance

Approach velocity, VB:

Good berthing, exposed

1) Side Berthing

Difficult berthing, sheltered

Easy berthing, exposed

Cb=M/(LBPxBxdxρsw)

Difficult berthing, exposed

R=((LBP/6)
2
+(B/2)

2
)

1/2

 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α9.2-2 

CE = 0.77

Cs= 1.00

Cc= 1.00

Cab= 2.00

711.54 kNm

1423.08 kNm

E= 1826 kNm

R= 2445 KN 

E= 1423.08 kNm < 1826 kNm ok

V= 0.5 m/s

E= 2381.78 kNm

Cab= 1.50

ED= 3572.67 kNm

4

Ef= 893.17 kNm

E= 1826 kNm

R= 2445 KN 

Ef= 893.17 kNm < 1826 kNm ok

Energy to be absorbed per fender, Ef

Fender suggested for ramp 7: Trelleborg/Fentek SCN 1400 E3.1, or equivalent, with the following technical 

characteristics:

Energy absorption:

Reaction load:

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

(at rated deflection 72%)

Therefore the design berthing energy E will be:

2) End Berthing

E=0.5xMxV
2

Number of fenders:

For VB=0,241m/s, normal berthing energy EN is:

EN=0,5xM75xVB
2
xCmxCExCcxCs=

Softness factor, Cs

Factor for abnormal impact applied to normal berthing energy EN, Cab=2,00

Abnormal berthing energy EA is:

EA=2,00xEN=

Energy absorption:

Reaction load:

(at rated deflection 72%)

Berth configuration factor, Cc

Outer fender suggested, at the southern end of the berth: Trelleborg/Fentek SCN 1400 E3.1, or equivalent, with 

the following technical characteristics:

 
 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ 

ΔΑΝΑΗ ΣΟΦΙΑΔΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α9.2-3 

< 200 kN/m
2

where:

P=

R=

W=

H=

W= 9.30 m

H= 2.70 m

A= 25.11 m
2

P= 194.74 kN/m
2

< 200 kN/m
2

ok

panel height, excluding belt deflectors 

FENDER PANELS

permissible hull pressure (kN/m
2
)

Allowable hull pressure considered:

Two outer fenders SCN 1400 E3.1 with the same fender panel at the southern end of the berth. 

Dimensions of fender panel:

panel width, excluding bevels (m)

P=R/(WxH)

total fender reaction (kN)
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