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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Εισαγωγή 
 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται κατασκευαστικός σχεδιασμός των υπερκατασκευών 
τριών μικρών δίγαστρων επιβατηγών πλοίων (Catamaran),  που η πρόωση τους πραγματοποιείται 
μέσω ηλεκτρικής ενέργειας. Τα Catamaran, δηλαδή τα σκάφη διπλής γάστρας ή δίγαστρα, αποτελούν 
τον πιο διαδεδομένο τύπο μη  συμβατικού σχεδιασμού, με την πρωτοεμφάνιση τους σαν μικρά 
ταχύπλοα επιβατηγά να χρονολογείται στη δεκαετία του 1970. Το επόμενο διάστημα το ενδιαφέρον 
για τις σχεδιάσεις αυτές αυξήθηκε κατακόρυφα, επιτυγχάνοντας συνεχώς μεγαλύτερες ταχύτητες και 
μεγέθη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πλοία τέτοιου τύπου που ξεπέρασαν τους 40 κόμβους και τα 
115 μέτρα. Τα τελευταία χρόνια όμως το ενδιαφέρον για θαλάσσιες μεταφορές μεγάλης ταχύτητας 
έχει εξαφανιστεί, καθώς πλέον η προσοχή έχει στραφεί στην προστασία του πλανήτη απ’ την 
υπερθέρμανση και την κλιματική αλλαγή, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης των ρύπων ή τη 
χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. H στροφή προς την ‘πράσινη οικονομία’ και η απόκτηση 
περιβαλλοντικής συνείδησης εκφράζεται και μέσω των απαιτήσεων και των νεοσύστατων 
κανονισμών των κυβερνήσεων και του IMO σχετικά με τις εκπομπές των ρύπων. Με βάση τα 
παραπάνω θα περίμενε κανείς η αγορά των δίγαστρων πλοίων να φθίνει, κάτι τέτοιο όμως δεν 
συνέβη, καθώς λόγω των σημαντικών πλεονεκτημάτων τους συνέχισαν να κατασκευάζονται, ακόμα 
και με σκοπό να λειτουργούν σε χαμηλότερες υπηρεσιακές ταχύτητες, και με την πρόωση τους να 
βασίζεται σε ηλεκτρικά μέσα. Τα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν ένα σκάφος τύπου Catamaran 
και το καθιστούν ως έναν αξιόπιστο σχεδιασμό είναι ότι πρόκειται για μια απλή και στιβαρή 
κατασκευή, που διακρίνεται για την μεγάλη επιφάνεια καταστρωμάτων, η οποία είναι 
εκμεταλλεύσιμη με διάφορους τρόπους και παράλληλα βοηθάει στην επίτευξη καλύτερων επιπέδων 
ευστάθειας, αυξάνοντας την ασφάλεια έναντι ανατροπής[1]. Παράλληλα η κατασκευή ενός τέτοιου 
συμβατικού σχεδιασμού είναι σχετικά εύκολη και χάρις σ’ αυτή είναι δυνατή η επίτευξη υψηλών 
ταχυτήτων, ή ακολουθώντας την τάση της εποχής, η μείωση της απαιτούμενης ισχύος πρόωσης και 
επομένως την εξοικονόμηση καυσίμων ή τον πλήρη εξηλεκτρισμό του σκάφους. Τα παραπάνω 
επιτυγχάνονται διότι παρόλο που αυξάνεται η αντίσταση σε τριβή, λόγω της μεγαλύτερης 
βρεχόμενης επιφάνειας, ο κατάλληλος σχεδιασμός των δύο ημιγαστρών μπορεί να υπερνικήσει την 
αύξηση αυτή μειώνοντας τις υπόλοιπες αντιστάσεις και τελικώς να οδηγήσει σε μείωση της 
συνολικής τιμής της αντίστασης (Ivory Giyan Mitari, 2021)[2]. Χαρακτηριστικά η αντίσταση λόγω 
κυματισμών μπορεί να μειωθεί σημαντικά με την κατάλληλη απόσταση μεταξύ των δύο ημιγαστρών. 

Τα υπό μελέτη σκάφη λοιπόν, είναι τύπου Catamaran, μικρού ολικού μήκους, συγκεκριμένα 33m, 
25m και 19m, πλήρως εξηλεκτρισμένα ή με υβριδική πρόωση. Για να μπορεί ένα σκάφος να βασίζεται 
εξ’ ολοκλήρου στην ηλεκτρική ενέργεια, πρέπει οι καταναλώσεις του να είναι σχετικά μικρές, δηλαδή 
απαιτείται μείωση της απαιτούμενης ισχύος πρόωσης. Μείωση της ισχύος πρόωσης μπορεί να 
επιτευχθεί και χάρις στη μείωση του συνολικού βάρους του πλοίου, γι’ αυτό στην παρούσα μελέτη 
πραγματοποιείται σχεδιασμός της υπερκατασκευής για δύο περιπτώσεις, είτε να αποτελείται από 
κράματα αλουμινίου, είτε από σύνθετα υλικά. Τα δύο παραπάνω υλικά χαρακτηρίζονται για τη 
μικρότερη πυκνότητα και συνεπώς βάρος σε σχέση με το χάλυβα, έχοντας επομένως τη δυνατότητα 
να πετύχουν την ίδια αντοχή κατασκευής με μικρότερο συνολικό βάρος. Στα κεφάλαια 2 και 3 
περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες οι ιδιότητες του αλουμινίου και των σύνθετων υλικών 
αντίστοιχα, καθιστώντας πιο σαφείς τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε να αποτελέσουν 
το υλικό κατασκευής της υπερκατασκευής σε κάθε περίπτωση. 

Η υπερκατασκευή του πλοίου, όπως και κάθε κατασκευαστικό τμήμα του θα πρέπει να είναι 

συμμορφωμένο με τους κανονισμούς που έχουν οριστεί απ’ τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό 

(IMO)[3], καθώς και απ’ τον εκάστοτε επιλεγμένο νηογνώμονα. Πληροφορίες για τον IMO και τους 

νηογνώμονες μέλη της Διεθνούς Ένωσης Νηογνωμόνων (IACS) παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4. Τα 

υπό μελέτη σκάφη, αποτελούν μη συμβατικές σχεδιάσεις όχι μόνο λόγω του τύπου του σκάφους 

(Catamaran), αλλά και λόγω των υλικών κατασκευής (σύνθετα υλικά), γι’ αυτό καλούνται να 
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ικανοποιούν διαφορετικές απαιτήσεις απ’ τα κλασσικά εμπορικά σκάφη. Οι εξεταζόμενες 

υπερκατασκευές, στην παρούσα μελέτη έχει αποφασιστεί να σχεδιαστούν σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις τριών νηογνωμόνων, των Det Norske Veritas (DNV)[4], Bureau Veritas (BV)[5] και Lloyd’s 

Register (LR)[6] , έτσι ώστε να υπάρξει σύγκριση των αποτελεσμάτων τους. Στα κεφάλαια 5, 6 και 7 

γίνεται μια σύντομη αναφορά στους κανονισμούς που αφορούν ταχύπλοα σκάφη, για κάθε έναν απ’ 

τους παραπάνω νηογνώμονες αντίστοιχα, σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να συμβαδίζουν οι υπό 

μελέτη υπερκατασκευές.  

Τέλος στα κεφάλαια 8, 9 και 10 αναλύεται η εκάστοτε περίπτωση σκάφους και παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα που προέκυψαν απ’ την εφαρμογή των κανονισμών των νηογνωμόνων.  Συνολικά 

στην παρούσα εργασία πραγματοποιούνται έξι σχεδιασμοί υπερκατασκευών, καθώς εξετάζονται 

τρεις υπερκατασκευές, μία για κάθε σκάφος, με δύο διαφορετικά υλικά κατασκευής η κάθε μία 

(αλουμίνιο και σύνθετα υλικά). Για κάθε σκάφος γίνεται περιγραφή των γενικών χαρακτηριστικών 

του και της γεωμετρίας της υπερκατασκευής, καθώς και των γεωμετρικών μεγεθών των 

κατασκευαστικών στοιχείων που τη συνθέτουν. Στη συνέχεια παρουσιάζονται με μορφή 

διαγραμμάτων, έτσι ώστε να φαίνονται οι διαφορές των νηογνωμόνων, οι φορτίσεις που δέχεται το 

κάθε τμήμα της υπερκατασκευής, οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν και οι διαστάσεις που 

επιλέχθηκαν για το κάθε κατασκευαστικό στοιχείο, ενώ στο τέλος δίνεται το συνολικό βάρος της 

υπερκατασκευής για τα δύο διαφορετικά υλικά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
 

2.1 Γενικές πληροφορίες για το αλουμίνιο 
 

Το αλουμίνιο είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως στη ναυπηγική. Η ιστορία του στο χώρο 

των πλοίων ξεκινάει πάνω από έναν αιώνα πριν, όπου ήδη απ’ τη τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα 

υπάρχουν απόπειρες κατασκευής πλοίων εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο, παρόλο που η τιμή του 

εκείνη την περίοδο ήταν περίπου 30 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του χάλυβα. Συγκεκριμένα το 

1891, στο ελβετικό ναυπηγείο Escher Wyss, κατασκευάζεται ένα σκάφος 5 μέτρων με ατμοκινητήρα, 

το οποίο πρόκειται για το πρώτο γνωστό σκάφος, που κατασκευάστηκε από αλουμίνιο[7]. Ο κύριος 

λόγος επιδίωξης της χρήσης του αλουμινίου δεν ήταν άλλος απ’ το χαμηλό βάρος, την επαρκή αντοχή 

και την εύκολη παραγωγή. Λόγω του μικρού βάρους είναι δυνατόν η περαιτέρω φόρτωση του 

σκάφους ή η επίτευξη μεγαλύτερων ταχυτήτων. Το τελευταίο το αντιλήφθηκαν και το απέδειξαν οι 

κατασκευαστές του “Defender”, που για το περίβλημα της γάστρας του σκάφους χρησιμοποίησαν 

αλουμίνιο, με αποτέλεσμα να κερδίσει το America’s Cup το 1895[8]. 

Παρόλη την τεράστια εξέλιξη που υπήρξε εκείνη την δεκαετία στην χρήση του αλουμινίου, η 

συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, και αυτό οφείλεται κυρίως στη μικρή διάρκεια ζωής που είχαν τα πλοία 

από αλουμίνιο, λόγω της έντονης διάβρωσης που αντιμετώπιζαν στα σημεία που υπήρχε επαφή με 

το θαλασσινό νερό. Έπρεπε να περάσουν δεκαετίες και να εμφανιστούν τα κράματα αλουμινίου-

μαγνησίου της σειράς 5000, για να ξανάρθει στο προσκήνιο το αλουμίνιο, κάτι στο οποίο βοήθησε 

και η εφεύρεση της μεθόδου συγκόλλησης με τόξο βολφραμίου και προστασία αερίου (GTAW). Η 

υψηλή αντοχή σε διάβρωση που διακρίνει τα παραπάνω κράματα σε συνδυασμό με το χαμηλό βάρος 

που είναι το κύριο χαρακτηριστικό των κραμάτων αλουμινίου, οδήγησαν στην ευρεία χρήση τους, 

ειδικά στα πολεμικά σκάφη, όπου υπήρχαν απαιτήσεις για υψηλές ταχύτητες.  

Ο πόλεμος που πραγματοποιήθηκε το 1982, στα νησιά Falkland, ανάμεσα σε Βρετανία και την 

Αργεντινή, είχε αρνητικό αντίκτυπο στη επιλογή αλουμινίου για τα πολεμικά σκάφη για αρκετές 

χώρες. Αυτό συνέβη γιατί στον πόλεμο αυτό, φάνηκαν οι αδυναμίες του αλουμινίου, και 

συγκεκριμένα η κακή του συμπεριφορά στην φωτιά, που οδήγησε, σύμφωνα με τα ΜΜΕ, στην 

βύθιση εννέα βρετανικών σκαφών, απ’ την αεροπορία της Αργεντινής (σχήμα 2.1)[9]. 

 

 

Σχήμα 2.1: Το βρετανικό σκάφος Sheffield έχει πάρει φωτιά αφού δέχτηκε βλήμα [9] 
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Μπορεί η σημαντική μείωση των ιδιοτήτων του αλουμινίου σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 

200oC και το γεγονός στα νησιά Falkland να οδήγησε στη διακοπή της ευρείας χρήσης του εκείνη την 

περίοδο, αλλά σήμερα υπάρχουν κράματα που διατηρούν αξιόλογες ιδιότητες ακόμα και σε υψηλές 

θερμοκρασίες. Η δυνατότητα που έχουν πλέον τα κράματα αλουμινίου να έχουν καλές μηχανικές 

ιδιότητες στη Θερμικά Επηρεαζόμενη Ζώνη (ΘΕΖ), καθώς και η ανάπτυξη νέων τεχνικών 

συγκολλήσεων, καθιστούν το αλουμίνιο ένα απ’ τα καταλληλότερα υλικά για χρήση σε ναυπηγικές 

εφαρμογές, με αποτέλεσμα σκάφη να έχουν κατασκευαστεί εξ΄ ολοκλήρου απ’ αυτό (σχήμα 2.2). 

 

 

Σχήμα 2.2: Argo, ένα εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο επιβατηγό πλοίο[10] 

2.2 Κράματα αλουμινίου στη ναυπηγική 

Πριν την ανάλυση των χρήσιμων για τη ναυπηγική ιδιοτήτων του αλουμινίου, πρέπει να γίνει 

επεξήγηση του συστήματος ονομασίας των κραμάτων του. Η πλέον πιο διαδεδομένη μέθοδος 

ονομασίας των κραμάτων βασίζεται σε τέσσερα αριθμητικά ψηφία. Την παραπάνω κατάταξη την έχει 

εμπνευστεί η Aluminum Association των ΗΠΑ και κάθε ψηφίο υποδηλώνει χαρακτηριστικά και 

συστατικά του κράματος. Το πρώτο ψηφίο (Xxxx) φανερώνει το κύριο στοιχείο του κράματος, το 

οποίο είναι κι αυτό που κατατάσσει το κράμα σε μια συγκεκριμένη σειρά. Οι σειρές αυτές 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 2.1[11]. Το δεύτερο ψηφίο (xXxx) αν είναι διαφορετικό του 

μηδενός είναι ένα χαρακτηριστικό παραλλαγής, ενώ το τρίτο και το τέταρτο ψηφίο (xxXX) αποτελούν 

το διακριτικό του συγκεκριμένου κράματος. 

Έχει αναφερθεί ότι στο αλουμίνιο γίνεται προσθήκη άλλων στοιχείων για να επιτευχθεί καλύτερη 

αντοχή, καθώς και άλλες ιδιότητες που είναι χρήσιμες στην κάθε εφαρμογή. Μετά την 

κραματοποίηση είναι δυνατή η περαιτέρω αύξηση της αντοχής του κράματος με διάφορες 

κατεργασίες. Γενικά για τα κράματα του αλουμινίου χρησιμοποιούνται δύο ειδών κατεργασίες, που 

έχουν ως αποτέλεσμα μη θερμικά κατεργασμένα και θερμικά κατεργασμένα κράματα. Το είδος της 

κατεργασίας στο οποίο θα υποβληθεί το κράμα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό απ’ το κύριο στοιχείο 

του και θα είναι φανερό χάρις στο γράμμα και ένα έως τρία ψηφία, που συνοδεύουν το όνομα του 

κράματος. Συγκεκριμένα κράματα των σειρών 1xxx, 3xxx και 5xxx επιτυγχάνουν επιπλέον αύξηση της 

αντοχής τους με κατεργασία εν ψυχρών, κάτι το οποίο θα είναι εμφανές και απ’ το γράμμα Hx (H 

Temper – Strain Hardened) στο όνομα τους. Στις σειρές 2xxx, 6xxx και 7xxx χρησιμοποιείται η θερμική 

κατεργασία, η οποία εμφανίζεται με το γράμμα Τx (T Temper – Thermally Treated). Πρέπει να 

σημειωθεί η σειρά 4xxx αποτελείται από κράματα θερμικής και μη θερμικής κατεργασίας. Στον 
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πίνακα 2.2[11] παρουσιάζεται μια σύντομη εξήγηση των συμβόλων για την επεξεργασία των 

κραμάτων. 

Πίνακας 2.1: Σειρές κραμάτων αλουμινίου 

Alloy Series Principal Alloying Element 

1xxx 99% Minimum Aluminum (Τουλάχιστον 99% Αl) 

2xxx Copper (Χαλκός) 

3xxx Manganese (Μαγγάνιο) 

4xxx Silicon (Πυρίτιο) 

5xxx Magnesium (Μαγνήσιο) 

6xxx Magnesium and Silicon (Μαγνήσιο και Πυρίτιο) 

7xxx Zinc (Ψευδάργυρος) 

8xxx Other elements (Άλλα στοιχεία) 

 

Πίνακας 2.2: Συμβολισμοί Κατεργασίας 

F Καμία επεξεργασία 

O Ανόπτηση (βελτίωση ολκιμότητας) 

H Ενδοτράχυνση (ακολουθείται από δύο ψηφία) 

W Θερμικά Επεξεργασμένο 

T Θερμική Κατεργασία 

 

Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως η επανεμφάνιση του αλουμινίου στη ναυπηγική οφείλεται 

στην παραγωγή κραμάτων ικανών να αντισταθούν σ’ ένα αρκετά διαβρωτικό περιβάλλον, κάτι το 

οποίο είναι το θαλασσινό νερό. Τις απαιτήσεις αυτές τις ικανοποιούν τα κράματα των σειρών 5xxx 

και 6xxx, πράγμα που δικαιολογεί την κατά κόρων χρήση τους στη ναυτιλία. 

Σειρά 5xxx: το κύριο στοιχείο της κραματοποίησης αυτής είναι το μαγνήσιο. Πρόκεινται για 

κράματα που δεν υποβάλλονται σε θερμική κατεργασία και συγκεκριμένα αποτελούν αυτά με την 

υψηλότερη αντοχή στην κατηγορία αυτή. Ένα απ’ τα χαρακτηριστικά της σειράς 5000 είναι τα καλά 

χαρακτηριστικά συγκολλητότητας και η πολύ καλή αντοχή στο θαλάσσιο διαβρωτικό περιβάλλον, 

κάτι το οποίο δικαιολογεί τη χρήση τους στη ναυτιλία. 

Σειρά 6xxx: πρόκειται για τη σειρά στα κράματα της οποίας συναντώνται δύο κύρια στοιχεία 

κραματοποίησης, πυρίτιο και μαγνήσιο. Η ύπαρξη τους σε ποσοστά που κάνουν εφικτή την 

δημιουργία Mg2Si, επιτρέπει τη θερμική τους κατεργασία. Χαρακτηριστικά των κραμάτων της 

κατηγορίας αυτής, είναι η ευαισθησία στην ύπαρξη ρωγμών, πράγμα που καθιστά ιδιαίτερα 

σημαντική την σωστή επιλογή μεθόδου συγκόλλησης, οι καλές ιδιότητες κατεργασιμότητας και η 

αντοχή σε διάβρωση, που παίζει σημαντικό ρόλο και στην επιλογή τους σε ναυπηγικές εφαρμογές.  

2.3 Χρήσεις αλουμινίου στη ναυπηγική 
 

Το αλουμίνιο αποτελεί μετά απ’ το χάλυβα το πιο δημοφιλές υλικό για χρήση σε ναυπηγικές 

εφαρμογές. Ευρεία χρήση έχει σε εφαρμογές μικρών σκαφών αναψυχής, καθώς με το χαμηλό βάρος 

που το διακρίνει δίνει τη δυνατότητα επίτευξης μεγαλύτερων ταχυτήτων ή μικρότερων απαιτήσεων 

σε ισχύ, ανάλογα με τις επιθυμίες του σχεδιαστή. Εφαρμογές όμως έχει και στα μεγάλα εμπορικά 

πλοία. Η κατασκευή της υπερκατασκευής του πλοίου απ’ το ελαφρύτερο αλουμίνιο επιτρέπει την 
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επίτευξη μεγαλύτερων τιμών ωφέλιμου φορτίου (payload) και επομένως εσόδων για τον πλοιοκτήτη. 

Συχνή είναι και η χρήση του στα καλύμματα στομίων κυτών, καθώς και σε τμήματα του εξοπλισμού 

του πλοίου, δηλαδή σκάλες, παράθυρα, θύρες κλπ. Την ίδια πρακτική ακολουθούν και για τα 

επιβατηγά πλοία, όπου και εκεί για την υπερκατασκευή και τη γάστρα είναι δυνατή η χρήση 

κραμάτων αλουμινίου. Τις μεγάλες ταχύτητες που μπορούν να επιτευχθούν λόγω του μικρού βάρους 

του σκάφους, καθώς και τις αντιμαγνητικές ιδιότητες του αλουμινίου εκμεταλλεύονται και τα 

πολεμικά ναυτικά, όπου προτιμούν κράματα του για την κατασκευή των σκαφών τους (σχήμα 2.3). 

 

 

Σχήμα 2.3: Πολεμικό Catamaran, FSF-1 SEA FIGHTER[12] 

 

2.4 Ιδιότητες Αλουμινίου 
 

Η αποδοχή του αλουμινίου ως ενός απ’ τα πιο διαδεδομένα υλικά για επιλογή σε ναυπηγικές 

εφαρμογές δεν είναι τυχαία. Για παραπάνω από έναν αιώνα χρησιμοποιείται για την κατασκευή 

πλοίων και αυτό είναι αποτέλεσμα των σημαντικών φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του, με πιο 

χαρακτηριστικές την χαμηλή πυκνότητα, την υψηλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα, καθώς και 

την υψηλή αντίσταση σε διάβρωση.  Στον παρακάτω πίνακα 2.3 παρουσιάζονται κάποιες απ’ τις 

ιδιότητες του καθαρού αλουμινίου 1050 (ThyssenKrupp)[13]. 

Απ’ το πίνακα συμπεραίνουμε ότι πρόκειται σχετικά για ένα όχι και τόσο ανθεκτικό μέταλλο, που 

είναι όμως ιδιαίτερα όλκιμο και με καλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μια απ’ τις πιο 

σημαντικές ιδιότητες του αλουμινίου είναι η δυνατότητα του να συνδυάζεται εύκολα με άλλα 

μέταλλα και να δημιουργεί κράματα, τα οποία παρουσιάζουν ποικίλες καινούριες ιδιότητες ανάλογα 

και με το δεύτερο κραματικό στοιχείο και έτσι έχουν καλύτερη συμπεριφορά από το καθαρό. Ακόμα, 

όπως έχει προαναφερθεί, ένας άλλος τρόπος για τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού, 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό ή και όχι με την  κραματοποίηση, είναι κάποιες 

θερμικές και μη κατεργασίες, οι οποίες ωφελούν σημαντικά τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού. 

Επομένως είναι κατανοητό ότι οι τιμές του παραπάνω πίνακα παρουσιάζουν μια αρχική εκτίμηση 

των μηχανικών ιδιοτήτων του αλουμινίου, οι οποίες όμως στην πραγματικότητα μεταβάλλονται, 

καθώς πριν τη χρήση του, στην συντριπτική πλειοψηφία των εφαρμογών του το αλουμίνιο θα έχει 

υποστεί κραματοποίηση ή κάποια άλλη επεξεργασία.  

Για παράδειγμα στον παρακάτω πίνακα 2.4[13] παρουσιάζονται κάποιες απ’ τις ιδιότητες του 6082 

Τ6, ενός κράματος αλουμινίου που χρησιμοποιείται ευρέως σε ναυπηγικές εφαρμογές. Ανήκει στη 

σειρά 6xxx, δηλαδή περιέχει μαγνήσιο και πυρίτιο, ενώ ο κωδικός Τ6 υποδηλώνει ότι έχει υποστεί 
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θερμική επεξεργασία για τη βελτίωση των μηχανικών του ιδιοτήτων και συγκεκριμένα υπερβαφή και 

τεχνητή γήρανση. 

 
Πίνακας 2.3: Ιδιότητες καθαρού αλουμινίου ΑL 1050[13] 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Πυκνότητα 2,71 kg/m3 

Μέτρο Ελαστικότητας (Ε) 71 GPa 

Ηλεκτρική αντίσταση 0,0282*10-6 Ω.m 

Σημείο Τήξης 650 OC 

Συντελεστής Θερμικής 

διαστολής 
24*10-6 1/Κ 

Θερμική Αγωγιμότητα 222 W/m.K 

Όριο διαρροής  85 MPa 

Αντοχή σε Εφελκυσμό 100 MPa 

Αντοχή σε Διάτμηση 60 MPa 

Σκληρότητα Vickers 30 HV 

 

Πίνακας 2.4: Ιδιότητες του ΑL 6082 T6[13] 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ AL 6082 T6 (Bar) 

Πυκνότητα (20 OC) 2,70 gr/cm3 

Μέτρο Ελαστικότητας (Ε) 70 GPa 

Ηλεκτρική Αντίσταση 0,038*10-6 Ω.m 

Σημείο Τήξης 555 OC 

Συντελεστής Θερμικής 

Διαστολής 
24*10-6 1/Κ 

Θερμική Αγωγιμότητα 180 W/m.K 

Όριο Διαρροής  310 MPa 

Αντοχή σε Εφελκυσμό 340 MPa 

Αντοχή σε Διάτμηση 210 MPa 

Σκληρότητα (Vickers) 100 HV 

 

2.4.1 Πλεονεκτήματα έναντι χάλυβα 

Με τη βοήθεια και του πίνακα 2.4 θα γίνει μια περαιτέρω ανάλυση των ιδιοτήτων του αλουμινίου 

καθώς και μια σύγκριση με τις ιδιότητες του κύριου υλικού κατασκευής πλοίων, δηλαδή το χάλυβα. 

Ορισμένα απ’ τα κύρια πλεονεκτήματα του αλουμινίου έναντι του χάλυβα είναι (Παπάζογλου και 

Τσούβαλης, 2018)[8]: 

Μικρό βάρος: τα κράματα του αλουμινίου χαρακτηρίζονται για την μικρή τους πυκνότητα, με τιμές 

γύρω στο 2.7 g/cm3 όπως φαίνεται και στους παραπάνω πίνακες. Η τιμή αυτή είναι περίπου ίση με 

το ένα τρίτο της πυκνότητας του χάλυβα (γύρω στο 7.8 gr/cm3 η πυκνότητα του χάλυβα), πράγμα που 

σημαίνει ότι το αλουμίνιο έχει χαμηλότερο ειδικό βάρος και υψηλότερη ειδική αντοχή. Έτσι η επιλογή 

του αλουμινίου για την κατασκευή μιας γάστρας ή μιας υπερκατασκευής ενός πλοίου μπορεί να 

οδηγήσει σε εξοικονόμηση βάρους κοντά στο 50%. Η επίτευξη μικρότερου βάρους οδηγεί σε θετικό 
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αντίκτυπο για το πλοίο, το οποίο ο σχεδιαστής μπορεί να το εκμεταλλευτεί όπως εκείνος επιθυμεί. 

Συγκεκριμένα με τη μείωση του βάρους ο σχεδιαστής έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη μεταφορική 

ικανότητα του πλοίου (payload) και άρα να γίνει αποδοτικότερο και να αυξηθούν τα έσοδα. Αν 

επιλεχθεί να διατηρηθεί σταθερή η μεταφορική ικανότητα τότε θα μπορέσουν να επιτευχθούν 

μεγαλύτερες ταχύτητες και καλύτερες ελικτικές ικανότητες, να γίνει εξοικονόμηση καυσίμου ή να 

βελτιωθεί η αντοχή σε βάθος χρόνου. Αν το τμήμα στο οποίο χρησιμοποιηθεί το αλουμίνιο είναι μια 

υπερκατασκευή, πέρα απ’ τα παραπάνω, θα μειωθεί και η κατακόρυφη θέση του κέντρου βάρους με 

αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερης ευστάθειας.  

Αντοχή σε διάβρωση: η πολύ καλή αντοχή του αλουμινίου στη διάβρωση οφείλεται στην ικανότητα 

του να δημιουργεί ένα λεπτό και συνεχές επιφανειακό στρώμα οξειδίου του αλουμινίου (Al2O3), το 

οποίο αν διασπαστεί σχηματίζεται αμέσως νέο και είναι αδιαπέραστο απ’ το οξυγόνο προσφέροντας 

του μια αντιοξειδωτική προστασία. Καθώς το αλουμίνιο δε διαβρώνεται, εύλογα συμπεραίνει κανείς 

ότι το κόστος συντήρησης μια αλουμινένιας κατασκευής θα είναι σημαντικά μικρότερο από μιας 

αντίστοιχης χαλύβδινης. Πρέπει να σημειωθεί πως παρόλη την ύπαρξη του προστατευτικού 

στρώματος πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση διάβρωσης με βελονισμούς (η αντίσταση 

του κράματος βελτιώνεται με κάποια θερμική ή μη κατεργασία) και της γαλβανικής (όταν υπάρχει 

επαφή μ’ άλλο μέταλλο, πρέπει να γίνει ηλεκτρική απομόνωση τους). 

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής: είναι λογικό ότι απ’ τη στιγμή που έχει καλύτερη συμπεριφορά στη 

διάβρωση, θα αντέχει και περισσότερο στο χρόνο. 

Αντιμαγνητικές ιδιότητες: είναι μια ιδιότητα που αφορά πλοία του πολεμικού ναυτικού, καθώς η 

μικρή μαγνητική υπογραφή κάνει την ανίχνευση τους απ’ το αντίπαλο ναυτικό δυσκολότερη. 

Ευκολία διαμόρφωσης και διαθεσιμότητα: στη σημερινή εποχή με την τεχνολογία που έχει 

αναπτυχθεί η κοπή, διαμόρφωση και συγκόλληση των κραμάτων του αλουμινίου γίνεται εύκολα και 

χωρίς σφάλματα. Γι’ αυτό και στην αγορά είναι διαθέσιμα πλήθος προϊόντων αλουμινίου. 

Μικρό περιβαλλοντικό αντίκτυπο: όπως προαναφέρθηκε με την χρήση του αλουμινίου μπορεί να 

μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου, ενώ και τα ίδια του τα κράματα είναι εξ’ ολοκλήρου 

ανακυκλώσιμα. 

2.4.2 Μειονεκτήματα έναντι χάλυβα 

Πέρα απ’ τους παράγοντες που ευνοούν την επιλογή του αλουμινίου, υπάρχουν και εκείνοι που 

στρέφουν τον σχεδιαστή προς το χάλυβα. Συγκεκριμένα ορισμένοι απ’ τους πιο σημαντικούς είναι 

(Παπάζογλου και Τσούβαλης, 2018)[8: 

Μικρή δυσκαμψία: με μέτρο ελαστικότητας περίπου το ένα τρίτο του χάλυβα (70 GPa έναντι 210 

GPa), τα κράματα αλουμινίου παρουσιάζουν αρκετά μικρότερη δυσκαμψία. Αυτό σημαίνει ότι το 

αλουμίνιο θα παρουσιάζει μεγαλύτερες παραμορφώσεις και βέλη κάμψης σε σχέση με το χάλυβα 

για τα ίδια φορτία. Για μια μεγάλη κατασκευή όπως είναι ένα εμπορικό πλοίο, οι μεγάλες 

παραμορφώσεις είναι απαγορευτικές, γι’ αυτό και η μικρότερη δυσκαμψία θεωρείται αρνητικό 

χαρακτηριστικό του υλικού. Παρόλα αυτά υπάρχουν εφαρμογές στη ναυπηγική στις οποίες είναι 

επιθυμητή. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η χρήση του αλουμινίου στις συνδέσεις υπερκατασκευής με 

κατάστρωμα, όπου λόγω του μικρού μέτρου ελαστικότητας είναι δυνατή η αποφυγή των αρμών 

διαστολής. Ακόμα η μικρή δυσκαμψία βοηθάει στην καλύτερη απορρόφηση των κρουστικών 

φορτίων, δηλαδή φορτίσεων που συναντώνται κυρίως σε μικρά σκάφη που κινούνται με μεγάλες 

ταχύτητες. Παρόλα αυτά το μικρό μέτρο ελαστικότητας είναι ο λόγος που κατασκευάζονται μεγάλα 

πλοία εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο. 
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Χαμηλή δυσθραυστότητα: τα κράματα αλουμινίου παρουσιάζουν μικρότερη δυσθραυστότητα απ’ το 

χάλυβα (36MPa*m1/2 έναντι 50 MPa*m1/2), δηλαδή μικρότερη αντίσταση στην διάδοση μιας ρωγμής, 

κάτι το οποίο συνεπάγεται μικρότερη αντοχή σε κόπωση. 

Συγκολλητότητα: γίνεται σημαντική υποβάθμιση της αντοχής των κραμάτων του αλουμινίου με τη 

συγκόλληση, γι’ αυτό πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα λάθη είναι απαγορευτικά. 

Γαλβανική διάβρωση: στις περιοχές που το αλουμίνιο έρχεται σε επαφή μ’ άλλα μέταλλα θα πρέπει 

να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή του σχηματισμού γαλβανικού στοιχείου. Είναι δηλαδή 

απαραίτητος ο διαχωρισμός του απ’ τα γειτονικά μέταλλα και αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση 

δακτυλίων, μονωτικών υλικών κλπ. 

Συμπεριφορά στη φωτιά: το σχετικά χαμηλό σημείο τήξης και η σημαντική υποβάθμιση των 

μηχανικών ιδιοτήτων του αλουμινίου σε υψηλές θερμοκρασίες, αποτελούν κίνδυνο για τη διατήρηση 

της λειτουργικότητας της υπερκατασκευής. Επομένως η ανάγκη για μονωτικά υλικά, σωστή 

διαμερισματοποίηση, εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς κι άλλων πυροσβεστικών 

μέτρων, είναι αρκετά πιο σημαντικά για το αλουμίνιο, απ’ ότι σε μια κατασκευή από χάλυβα. 

Κόστος: η τιμή των δύο μετάλλων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απ’ τις συνθήκες της αγοράς, δηλαδή 

παράγοντες όπως τη ζήτηση, τη διαθεσιμότητα, το κόστος καυσίμων κλπ. Παρόλα αυτά γενικότερα 

το αλουμίνιο είναι ακριβότερο απ’ το χάλυβα, με τη διαφορά στο κόστος τους βέβαια να μειώνεται 

λόγω των επιπλέον προστατευτικών μέτρων κατά της διάβρωσης, που πρέπει να παρθούν στην 

περίπτωση του χάλυβα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 
 

3.1 Γενικές πληροφορίες για τα σύνθετα υλικά 
 

Εφόσον δύο ή περισσότερα υλικά ή φάσεις, το καθένα απ’ τα οποία έχει διαφορετικές φυσικές 

και μηχανικές ιδιότητες, συνδυαστούν και δώσουν ένα νέο υλικό με ιδιότητες που διαφέρουν αρκετά 

απ’ τα συνιστώσα υλικά, τότε το καινούριο αυτό υλικό ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων 

υλικών[14]. Επομένως μεγάλος αριθμός υλικών ανήκει στα σύνθετα υλικά, γι’ αυτό υπάρχουν 

υποδιαιρέσεις στην κατηγορία αυτή και συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1, έχουμε τα 

σύνθετα υλικά σωματιδίων (particulate composite materials), τα ινώδη σύνθετα υλικά (fiber 

reinforced plastics, FRP) και τα πολύστρωτα σύνθετα υλικά (laminate composite materials). To 2002 

ψηφίστηκε νέος κανονισμός στη SOLAS, σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε 

υλικού αντί του χάλυβα, εφόσον προσφέρει τουλάχιστον την ίδια προστασία[15]. Αυτό έδωσε τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούνται τα σύνθετα υλικά, καθώς με τη χρήση μονωτικών είναι δυνατόν να 

πετύχουν παρόμοια συμπεριφορά στη φωτιά με το χάλυβα, παρά τις κακές τους ιδιότητες στις 

υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να κερδίζουν έδαφος στις ναυπηγικές εφαρμογές και κυρίως 

εκείνες που αφορούν μικρά σκάφη. 

 

 

Σχήμα 3.1: Κατηγορίες σύνθετων υλικών[14] 

 

3.1.1 Ινώδη σύνθετα υλικά 

Αποτελούν μία υποκατηγορία των σύνθετων υλικών, όπου τα συνιστώσα μέρη είναι ένα υλικό, η 

λεγόμενη μήτρα (matrix), και οι ίνες (fibers) ενός άλλου υλικού, οι οποίες βρίσκονται κατανεμημένες 

με διάφορους τρόπους και προσανατολισμούς μέσα στη μήτρα. Η δομή των ινών είναι τέτοια ώστε 

να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αντοχή και δυσκαμψία σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη δυνατή 

μορφή που μπορεί να πάρει το υλικό που αποτελούνται. Γι’ αυτό και οι τελικές ιδιότητες του 

σύνθετου υλικού που προκύπτει, καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό απ’ αυτές, παρόλο που η μόνη 

φόρτιση στην οποία μπορούν να αντισταθούν είναι η εφελκυστική. Η μήτρα (ρητίνη) τοποθετείται 

στην υγρή της μορφής ανάμεσα στις ίνες για να καλύπτει το μεγάλο κενό που δημιουργείται ανάμεσα 

τους και με τη χημική αντίδραση του πολυμερισμού, στερεοποιείται και χρησιμεύει ως συνδετικό 

υλικό μεταξύ των ινών. Επομένως, ενώ οι ίνες οι αυτές που προσφέρουν την αντοχή του υλικού, η 

ρητίνη είναι εκείνη που τις σταθεροποιεί, τις υποστηρίζει και τις προστατεύει, ενώ παράλληλα 

μεταφέρει και τις διατμητικές τάσεις, για να τις διασκορπίζει σε μεγαλύτερη περιοχή του συνθετικού 

υλικού.   
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3.1.2 Πολύστρωτα σύνθετα υλικά 

Ο συνδυασμός δύο τουλάχιστον στρώσεων, διαφορετικών υλικών ή ίδιου με διαφορετικό 

προσανατολισμό, οι οποίες κολλιούνται μεταξύ τους, αποτελεί ένα πολύστρωτο σύνθετο υλικό. Αυτό 

το είδος υλικού είναι που χρησιμοποιείται κυρίως στη ναυπηγική και συγκεκριμένα με τις 

διαφορετικές στρώσεις να αποτελούν ινώδες σύνθετο υλικό. Η δυνατότητα οι διάφορες στρώσεις να 

έχουν διαφορετικό υλικό ή και προσανατολισμό ινών, δίνει την ευχέρεια στο σχεδιαστή να μπορεί 

να προσδώσει στο υλικό τις ιδιότητες που αυτός θεωρεί απαραίτητες για την εφαρμογή που θα 

χρησιμοποιηθεί. 

3.1.3 Ρητίνη 

Δύο είναι οι κατηγορίες ρητίνης (μήτρας) που χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση και την 

προστασία των ινών, οι θερμοπλαστικές (thermoplastic resins) και οι θερμοσκληρυνόμενες 

(thermosetting resins). Το κύριο χαρακτηριστικό των θερμοπλαστικών ρητινών είναι ότι πρόκεινται 

για πολυμερή τα οποία σε υψηλές θερμοκρασίες (150oC -200oC), μαλακώνουν και είναι δυνατόν να 

ξαναμορφοποιηθούν. Αυτός είναι ο λόγος που δεν είναι κατάλληλες για την κατασκευή μεγάλων 

σκαφών και περιορίζονται μόνο σε εφαρμογές ορισμένων τμημάτων του σκάφους και μικρών 

γαστρών. Επομένως είναι κατανοητό ότι σχεδόν πάντα στις ναυπηγικές κατασκευές επιλέγεται η 

χρήση θερμοσκληρυνόμενων ρητινών, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι ότι σκληραίνουν 

μόνιμα κατά τον πολυμερισμό.  

Οι θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες διαιρούνται σε κάποιες περαιτέρω κατηγορίες, τις 

πολυεστερικές, εποξικές, βινυλεστερικές και φαινολικές. Κάποιες τυπικές ιδιότητες των παραπάνω 

ρητινών παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1 (Τσούβαλης, 1998) στον οποίο συγκεκριμένα 

αναγράφονται το ειδικό βάρος (γ), το μέτρο ελαστικότητας (Ε), ο λόγος Poisson (v), η αντοχή σε 

εφελκυσμό (σΤ), η παραμόρφωση μέχρι τη θραύση σε εφελκυσμό (εΤ), η αντοχή σε θλίψη (σc) και οι 

τιμές κόστους το χρονικό έτος 1995. Στις ναυπηγικές εφαρμογές οι πλέον χρησιμοποιούμενες ρητίνες 

είναι οι πολυεστερικές, οι οποίες διαχωρίζονται στις φθηνότερες ορθοφθαλικές και στις πιο ακριβές, 

αλλά με καλύτερες μηχανικές ιδιότητες, ισοφθαλικές. Γενικότερα οι πολυεστερικές ρητίνες 

διακρίνονται για την σχετικά καλή τους συμπεριφορά στο θαλάσσιο περιβάλλον και για την απλότητα 

στη χρήση τους, σε συνδυασμό με το λογικό τους κόστος. Οι εποξικές ρητίνες παρουσιάζουν 

καλύτερες μηχανικές ιδιότητες και συμπεριφορά στο νερό απ’ ότι οι πολυεστερικές. Όμως, παρόλα 

αυτά οι εφαρμογές τους στη ναυπηγική είναι ελάχιστες και μόνο για κατασκευές υψηλών 

απαιτήσεων, διότι το κόστος τους είναι αρκετά μεγαλύτερο απ’ αυτό των πολυεστερικών, ενώ και το 

στάδιο παραγωγής παρουσιάζει αρκετές απαιτήσεις που συμβάλλουν στην επιπλέον αύξηση του 

κόστους. Οι βινυλεστερικές ρητίνες έχουν χημικά πολλές ομοιότητες με τις εποξικές, αλλά η 

διαδικασία σκλήρυνσης τους είναι πανομοιότυπη με εκείνη των πολυεστερικών. Γενικότερα, είναι 

ακριβότερες απ’ τις πολυεστερικές, παρουσιάζουν όμως καλύτερη συμπεριφορά στο νερό και στα 

διάφορα χημικά, ενώ και η διατήρηση των ιδιοτήτων τους σε υψηλές θερμοκρασίες είναι πιο 

ικανοποιητική. Τέλος, οι φαινολικές ρητίνες μπορεί να παρουσιάζουν τις χειρότερες μηχανικές 

ιδιότητες σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες, όμως έχουν με διαφορά την καλύτερη συμπεριφορά στη 

φωτιά, που εκφράζεται με τη διατήρηση των μηχανικών τους ιδιοτήτων σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Επομένως υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ρητινών ανάμεσα στις οποίες πρέπει να επιλέξει ο 

σχεδιαστής. Οι παράγοντες που θα πρέπει να λάβει υπόψη για την επιλογή της είναι οι απαιτήσεις 

σε μηχανικές ιδιότητες, η συμπεριφορά της στο θαλάσσιο περιβάλλον, στο οποίο 

δραστηριοποιούνται οι περισσότερες ναυπηγικές εφαρμογές, η διατήρηση της αντοχής και της 
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δυσκαμψίας σε υψηλές θερμοκρασίες και πυρκαγιά, καθώς και το κόστος, τόσο του υλικού όσο και 

της διαδικασίας παραγωγής. 

 

Πίνακας 3.1: Τυπικές ιδιότητες θερμοσκληρυνόμενων ρητινών 

Είδος Ρητίνης 
Γ 

(g/cm3) 

E 

(GPa) 
v 

σT 

(MPa) 

εΤ 

(%) 

σC 

(MPa) 

Κόστος 

(1995) 

($/lb) 

Πολυεστερική (ορθοφθαλική) 1,23 3,2 0,36 65 2 130 1,05 

Πολυεστερική (ισοφθαλική) 1,21 3,6 0,36 6 2,5 130 1,19 

Βινυλεστερική 1,12 3,4 - 83 5 120 1,74 

Εποξική 1,20 3,0 0,37 85 5 130 3,90 

Φαινολική 1,15 3,0 - 50 2 - 1,10 

3.1.4 Ενισχυτικές ίνες 

Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως στην ναυπηγική τα σύνθετα υλικά που χρησιμοποιούνται 

έχουν ως ενισχυτικό υλικό τις ίνες. Εκείνες είναι που καθορίζουν στο μεγαλύτερο βαθμό τις μηχανικές 

ιδιότητες του πολύστρωτου, δηλαδή την αντοχή και τη δυσκαμψία του, παρόλο που έχουν τη 

δυνατότητα να παραλαμβάνουν μόνο εφελκυστικό φορτίο. Στον πίνακα 3.2 (Τσούβαλης, 1998) 

παρουσιάζονται κάποιες τυπικές ιδιότητες ορισμένων ειδών ενισχυτικών ινών και πιο αναλυτικά 

αναγράφονται το ειδικό βάρος (γ), το μέτρο ελαστικότητας (Ε), ο λόγος Poisson (v), η αντοχή σε 

εφελκυσμό (σΤ), η παραμόρφωση μέχρι τη θραύση σε εφελκυσμό (εΤ) και οι τιμές κόστους το έτος 

1995. Στη ναυπηγική οι ίνες από γυαλί (glass fibers) είναι το είδος ινών που χρησιμοποιείται σε 

μεγαλύτερο βαθμό για την ενίσχυση των πολύστρωτων. Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται και οι 

εφαρμογές των ινών από άνθρακα και aramid, λόγω όμως του υψηλού τους κόστους περιορίζονται 

κυρίως σε κατασκευές που οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές. 

 

Πίνακας 3.2: Τυπικές ιδιότητες μερικών ενισχυτικών ινών 

Είδος Ίνας 
γ 

(g/cm3) 

E 

(GPa) 
v 

σT 

(MPa) 

εΤ 

(%) 

Κόστος (1995) 

($/lb.)) 

Γυαλί-Ε, CSM 2.55 72 0.2 2400 3.0 7.5 - 8.3 

Γυαλί-Ε, WR 2.55 72 0.2 2400 3.0 7.0 – 8.3 

Γυαλί-Ε, TWILL 2.55 72 0.2 2400 3.0 16.0 – 28.0 

Άνθρακας, TWILL 1.74 297 - 4100 1.4 170.0 – 300.0 

Άνθρακας, UD 1.74 297 - 4100 1.4 75.0 

Άνθρακας, TWILL pre-preg 1.74 297 - 4100 1.4 220.0 

Aramid, PLAIN WEAVE 1.45 124 - 2800 2.5 100.0 

 

Τα χαρακτηριστικά που έχουν εδραιώσει τις ίνες γυαλιού ως το πλέον χρησιμοποιούμενο τύπο 

ενίσχυσης για ναυπηγικές εφαρμογές, είναι η υψηλή αντοχή τους, παρά τη σχετικά χαμηλή 

δυσκαμψία, αλλά κυρίως το χαμηλό τους κόστος, το οποίο είναι κατά πολύ χαμηλότερο των άλλων 

ειδών ινών. Παρόλο που οι ίνες παράγονται μεμονωμένα, σε μεγέθη διαμέτρου από 4-20 μm, στην 
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αγορά προσφέρονται μαζί, ανά περίπου 200, ενωμένες για να δημιουργήσουν νήματα (strands). 

Υπάρχουν διάφορες μορφές νημάτων (σχήματα 3.2-3.5) που η κάθε μία χαρακτηρίζεται από τις δικές 

της ιδιότητες, που την καθιστά κατάλληλη για κάποια εφαρμογή. Τα είδη των πλέξεων που 

χρησιμοποιούνται κυρίως είναι το υαλοπίλημα (Chopped Strand Mat – CSM), οι πλεξίδες νημάτων 

(Rovings), το υαλοΰφασμα (Woven Roving – WR), τα υφάσματα πυκνής πλέξης (Woven Fabrics) και 

τα μονοαξονικά υφάσματα (Unidirectional Rovings – UD).  Το υαλοπίλημα είναι ένα «χαλαρό 

ύφασμα» τυχαίου προσανατολισμού, που δημιουργείται από κομμένες ίνες, συνδεόμενες μεταξύ 

τους χάρης σ’ ένα ειδικό συνθετικό. Οι πλεξίδες αποτελούνται από μακριές ίνες, μη στριμμένες, οι 

οποίες πλέκονται μεταξύ τους, κυρίως κάθετα για να δημιουργήσουν ένα «χοντροκομμένο και τραχύ 

ύφασμα», το υαλοΰφασμα. Το υαλοΰφασμα παρουσιάζει καλύτερες ιδιότητες απ’ το υαλοπίλημα, 

οι οποίες εξαρτώνται και απ’ τη μορφή πλέξης, με συνηθέστερη την ισοσταθμισμένη διαμόρφωση 

(balanced), στην οποία ο αριθμός των ινών είναι ίδιος στις δύο κάθετες διευθύνσεις, αλλά 

κατασκευάζονται και μη ισοσταθμισμένες μορφές (biased). Η διαφορά των υφασμάτων πυκνής 

πλέξης απ’ τις πλεξίδες νημάτων είναι ότι  τα νήματα υπόκεινται σε περιστροφή (yarns) πριν την 

πλέξη τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα ελαφρύτερο υλικό, όμως με σημαντική αύξηση του 

κόστους. Τα μονοαξονικά υφάσματα είναι παράλληλες ίνες ως προς μία διεύθυνση, οι οποίες 

συγκρατιούνται χάρης σ’ ένα συνδετικό υλικό, με αποτέλεσμα ιδιαίτερα υψηλή αντοχή ως προς την 

διεύθυνση αυτή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.2: Υαλοπίλημα (CSM) Σχήμα 3.3: Υαλοΰφασμα (WR) 

Σχήμα 3.4: Υφάσματα πυκνής πλέξης (Woven 
Fabrics) 

Σχήμα 3.5: Μονοαξονικό Ύφασμα (UD) 
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Οι ίνες άνθρακα όπως προαναφέρθηκε και πριν χρησιμοποιούνται στην ναυπηγική μόνο σε 

εφαρμογές με πολύ υψηλές απαιτήσεις, γιατί αφενός χαρακτηρίζονται από πολύ καλύτερες ιδιότητες 

σε σχέση με τις ίνες γυαλιού, και αφετέρου το κόστος τους είναι σημαντικά μεγαλύτερο (πίνακας 

3.2). Κυρίως διατίθενται σε ύφασμα πυκνής πλέξης ή υαλοπίλημα και λωρίδες (tapes), μια μορφή 

που δε συναντάται στο γυαλί. Οι ίνες aramid συναντώνται με τη μορφή υφάσματος πλέξης και 

παρουσιάζουν και εκείνες βελτιωμένες ιδιότητες σχετικά με τις ίνες γυαλιού, όχι όμως όσο του 

άνθρακα. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στο κόστος τους, που είναι αρκετά μεγαλύτερο από του γυαλιού, 

αλλά όχι στα επίπεδα του άνθρακα. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ο υψηλός συντελεστής 

απόσβεσης, που μεταφράζεται σε πολύ καλή συμπεριφορά σε κραδασμούς. 

3.1.5 Κατασκευές sandwich 

Είναι γνωστό ότι η ακαμψία μιας εγκάρσιας διατομής με σταθερή τιμή επιφάνειας αυξάνεται όταν 

τοποθετείται όσο περισσότερο υλικό είναι δυνατόν, όσο περισσότερο μακριά απ’ τον ουδέτερο 

άξονα γίνεται. Γι’ αυτό δοκάρια εγκάρσιας διατομής “ｴ” διακρίνονται για τη μεγάλη ροπή αδράνειας 

τους. Με τις κατασκευές sandwich είναι δυνατή η αύξηση της ακαμψίας αυξάνοντας το πάχος της 

διατομής, με σχετικά μικρή επιβάρυνση σε βάρος. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιούνται δύο 

λεπτά περιβλήματα (skins) κατασκευασμένα από ινώδη σύνθετα υλικά, ανάμεσα στα οποία 

τοποθετείται ένας πυρήνας, αρκετά παχύτερος, αλλά ταυτόχρονα και ελαφρύτερος (σχήμα 3.6). Έτσι 

επιτυγχάνεται ο μηχανισμός της εγκάρσιας διατομής “ｴ”, δηλαδή τα περιβλήματα παραλαμβάνουν 

τις καμπτικές τάσεις, ενώ ο πυρήνας πέρα απ’ το να κρατά σε απόσταση τα περιβλήματα, έχει την 

ευθύνη να μεταφέρει και τις διατμητικές και τις θλιπτικές δυνάμεις στις στηρίξεις της κατασκευής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την κατασκευή υλικών sandwich, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο 

σημείο του δεσμού μεταξύ περιβλημάτων και πυρήνα, καθώς είναι το πιο επικίνδυνο για αστοχία, 

μια αστοχία που θα οδηγήσει στην ανεξάρτητη συμπεριφορά των περιβλημάτων και άρα ακύρωση 

της «λογικής» της κατασκευής sandwich.  

 

 

Σχήμα 3.6: Κατασκευές Sandwich 

 

Για τα περιβλήματα προαναφέρθηκε ότι χρησιμοποιείται ινώδες σύνθετο υλικό, στον πυρήνα 

όμως υπάρχει μεγαλύτερο εύρος επιλογών, που χωρίζεται σε κατηγορίες, τους αφρώδεις πυρήνες, 

τα Balsa ή άλλα είδη ξύλινων πυρήνων και τους κυψελοειδείς πυρήνες. Απ’ τους αφρώδεις πυρήνες 

ο πιο σημαντικός είναι ο αφρός PVC (χλωριούχο πολυβινύλιο), ο οποίος εμφανίζεται σε πολλές 

ποικιλίες συμπεριλαμβανομένων του «γραμμικού» PVC που διακρίνεται για τη μεγάλη του 

ολκιμότητα, αλλά με χαμηλές μηχανικές ιδιότητες και του PVC «με διασταυρούμενες αλυσίδες» που 
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είναι σχετικά ψαθυρός, αλλά με υψηλή αντοχή και δυσκαμψία. Γενικότερα οι αφροί PVC 

παρουσιάζουν καλή αντίσταση στη διείσδυση του νερού, καλή θερμική και ηλεκτρική μόνωση και 

καλά χαρακτηριστικά απόσβεσης ήχου και κραδασμών. Το ξύλο Balsa είναι ένα αποτελεσματικό και 

σχετικά φθηνό υλικό, με μικρό βάρος και εξαιρετική δυσκαμψία. Παρουσιάζει καλή αντοχή στο 

σημείο σύνδεσης του με τον πυρήνα, όμως η κακή του συμπεριφορά στο νερό και ο κίνδυνος να 

σαπίσει αν υπάρξει διείσδυση, έχει ως αποτέλεσμα να αποφεύγεται η χρήση του σε εφαρμογές που 

το υλικό έρχεται σε επαφή με το νερό. Οι κυψελοειδείς πυρήνες (honeycomb) αποτελούνται από 

αλουμίνιο ή FRP και γι’ αυτό είναι ελαφριά υλικά, αλλά και πολύ ακριβά. Λόγω του υψηλούς κόστους, 

της δυσκολίας διαμόρφωσης καμπυλών και του κινδύνου διείσδυσης νερού, οι εφαρμογές τους είναι 

αρκετά περιορισμένες.  

3.1.6 Ενισχυτικά τύπου καπέλου 

Για την ενίσχυση των πλακών μιας ναυπηγικής εφαρμογής που έχει ως υλικό κατασκευής σύνθετα 

υλικά, το πλέον χρησιμοποιούμενο είδος είναι τα ενισχυτικά τύπου καπέλου.  Τα παραπάνω 

ενισχυτικά συνδυάζουν υψηλή αντοχή σε κάμψη με χαμηλό βάρος, το οποίο οφείλεται στη χρήση 

ελαφρού υλικού πυρήνα και αποτελεί το λόγο που η χρήση τους είναι τόσο διαδεδομένη σε 

ναυπηγικές εφαρμογές. Στo παρακάτω Σχήμα 3.7 παρουσιάζεται η εγκάρσια διατομή ενός τέτοιου 

ενισχυτικού, στην οποία φαίνονται τα βασικά γεωμετρικά μεγέθη της. 

 

 

Σχήμα 3.7: Εγκάρσια διατομή ενισχυτικού τύπου καπέλου, 'top-hat'[14] 

 

Απ’ τα παραπάνω μεγέθη ο σχεδιαστής καλείται να επιλέξει τις τιμές του πλάτους του πέλματος 

‘w’, του ύψους των κορμών ‘h’ και της γωνίας των κορμών ως προς την κατακόρυφο ‘φ’. Οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές του είναι η απαιτούμενη δυσκαμψία που θα πρέπει να 

επιτευχθεί για την ικανοποίηση των κριτηρίων των νηογνωμόνων, οι περιορισμοί που μπορεί να 

υπάρχουν στο χώρο που καταλαμβάνει το ενισχυτικό και τέλος η διαθεσιμότητα και το κόστος των 

υλικών που θα συνθέσουν τη διατομή. 

3.1.7 Χρήσεις στη ναυπηγική 

Τα ινώδη σύνθετα υλικά προτιμώνται για ναυπηγικές εφαρμογές όλο και περισσότερο τα 

τελευταία χρόνια χάρης και στην εξέλιξη των μεθόδων παραγωγής. Κυρίως χρησιμοποιούνται για την 
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παραγωγή μικρών σκαφών, ένας χώρος που για χρόνια κυριαρχούσε το ξύλο, αλλά εκθρονίστηκε απ’ 

το χαμηλότερο κόστος παραγωγής, τις λιγότερες απαιτήσεις για συντήρηση και την ευκολία με την 

οποία μπορούν να επιτευχθούν περίπλοκες διαμορφώσεις, που προσφέρει το πλαστικό. Στα μικρά 

σκάφη που κατασκευάζονται από σύνθετα υλικά, ανήκει και ένας σημαντικός αριθμός μικρών 

αλιευτικών. Ακόμα, πολλές εφαρμογές έχουν τα σύνθετα υλικά και στο πολεμικό ναυτικό, καθώς 

πολλά σκάφη μικρού μεγέθους, όπως για παράδειγμα τα ναρκοθηρευτικά, κατασκευάζονται εξ’ 

ολοκλήρου απ’ αυτά. Η μεγάλη Βρετανία ήταν η πρώτη που προέβη σ’ αυτήν την επιλογή 

αξιοποιώντας τις αντιμαγνητικές ιδιότητες του υλικού, δηλαδή τη χαμηλή μαγνητική υπογραφή που 

θα είχε το σκάφος. Στη συνέχεια και οι άλλες χώρες το αντιλήφθηκαν αυτό και ξεκίνησαν και εκείνες 

να στρέφονται στα σύνθετα υλικά. Τέλος τα τελευταία χρόνια τα σύνθετα υλικά χρησιμοποιούνται 

και για την κατασκευή μικρών ταχύπλοων επιβατηγών σκαφών, για ιστιοπλοϊκά ή ακόμα και για 

αγωνιστικά σκάφη. Στα σχήματα 3.8 παρουσιάζονται παραδείγματα των παραπάνω εφαρμογών. 

 

 

 

 

 

 

 

Για πλοία με μεγαλύτερο μήκος, που ξεπερνάει τα 40 m, τα σύνθετα υλικά χάνουν τη μάχη με το 

χάλυβα. Αυτό οφείλεται στο ότι για πλοία τέτοιου μεγέθους το κόστος ανεβαίνει σημαντικά, 

κάνοντας ασύμφορη την επιλογή τους έναντι του χάλυβα. Μέχρι να αναπτυχθούν νέες σχεδιάσεις 

και μέθοδοι παραγωγής που θα μειώσουν το κόστος, τα σύνθετα υλικά σε τέτοιες εφαρμογές θα 

περιορίζονται σε κατασκευές υπερκατασκευών, ιστών, καλυμμάτων διάφορων τμημάτων του πλοίου 

ή ακόμα και της έλικας του. Μ’ αυτήν την επιλογή οι υπερκατασκευές μπορούν να γίνουν λιγότερο 

άκαμπτες και άρα να υπάρξει μείωση των τάσεων στη σύνδεση τους με τη γάστρα, ενώ μια έλικα 

κατασκευασμένη από σύνθετα υλικά, πέρα απ’ το μειωμένο βάρος έχει και καλύτερα χαρακτηριστικά 

απόσβεσης (σχήματα 3.9). 

 

Σχήμα 3.8: Σκάφη κατασκευασμένα από FRP 
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Σχήμα 3.9: Τμήματα πλοίου κατασκευασμένα από σύνθετα υλικά[8] 

 

Τέλος να σημειωθεί ότι σ’ ένα σκάφος, τα σύνθετα υλικά δεν χρησιμοποιούνται μόνο στην καθ’ αυτή 

κατασκευή του πλοίου, αλλά ένα σημαντικό μέρος των βοηθητικών συστημάτων και κατασκευών 

μπορεί να επιλεχθεί να παραχθεί απ’ αυτά. Τέτοια παραδείγματα είναι σωληνώσεις, θόλοι, θύρες 

κλπ., ακόμα και οι άξονες της κύριας μηχανής, όπως φαίνεται στα σχήματα 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Ιδιότητες πολύστρωτων σύνθετων υλικών 
 

Όπως προαναφέρθηκε για τις ναυπηγικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται πολύστρωτα σύνθετα 

υλικά, τα οποία είναι μια στοιβάδα στρώσεων που κολλιούνται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας την 

ρητίνη της κάθε στρώσης. Μια στρώση ινώδους σύνθετου υλικού, από μόνη της μπορεί να 

παρουσιάσει ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών ιδιοτήτων ανάλογα με τα υλικά (ίνες και μήτρα) και 

τον τρόπο ενίσχυσης (προσανατολισμός, μορφές πλέξης κλπ.) που επιλέγεται. Αυτό το φάσμα 

ιδιοτήτων διευρύνεται ακόμα περισσότερο αν οι στρώσεις αυτές συνδεθούν μεταξύ τους, με την 

καθεμία να έχει την ελευθερία να διαφέρει απ’ τις άλλες (σχήμα 3.11). Επομένως, οι πολλές 

δυνατότητες επιλογής, έχουν ως αποτέλεσμα να είναι δυνατή η παραγωγή μεγάλου αριθμού 

Σχήμα 3.10: Άξονας μηχανής και σωληνώσεις από σύνθετα υλικά[8] 
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διαφορετικών πολύστρωτων και ο σχεδιαστής καλείται να επιλέξει το συνδυασμό στρώσεων που θα 

δώσει τις απαιτούμενες για την εφαρμογή που εξετάζει ιδιότητες. 

 

 

Σχήμα 3.11:Πολύστρωτο με στρώσεις διαφορετικού προσανατολισμού 

 

Το μεγάλο φάσμα μηχανικών ιδιοτήτων που παρουσιάζουν τα πολύστρωτα σύνθετα υλικά γίνεται 

αντιληπτό και στον παρακάτω πίνακα 3.3 (Τσούβαλης, 1998), όπου περιέχει κάποιες τυπικές 

μηχανικές ιδιότητες διάφορων σύνθετων υλικών καθώς και του χάλυβα, του αλουμινίου και του 

πλακέ θαλάσσης (plywood) . Συγκεκριμένα δίνονται τιμές για την περιεκτικότητα κατ’ όγκο σε ίνες 

(vf), την αντοχή σε εφελκυσμό στη διεύθυνση των ινών και στην κάθετη σ’ αυτή (σ1Τ και σ2Τ), καθώς 

και η αντοχή σε θλίψη (σ1C και σ2C), η αντοχή σε διάτμηση (τ12), το ειδικό βάρος (γ), τα μέτρα 

ελαστικότητας παράλληλα και κάθετα στη διεύθυνση των ινών (Ε1, Ε2), το μέτρο διάτμησης (G12) και 

ο λόγος Poisson(v12). 

 
Πίνακας 3.3: Τυπικές μηχανικές ιδιότητες πολύστρωτων από FRP 

Υλικό Vf 
σ1Τ 

[ΜPa] 

σ2Τ 

[ΜPa] 

σ1C 

[ΜPa] 

σ2C 

[ΜPa] 

τ12 

[MPa] 

Ε-glass/polyester (CSM) 0.19 108 108 148 148 85 

Ε-glass/polyester (Balanced WR) 0.34 250 250 210 210 100 

Ε-glass/polyester (UD) 0.43 750 - 600 - - 

E-glass/epoxy (0o/90o WR) 0.33 360 360 240 205 98 

E-glass/epoxy (+-45O WR) 0.33 185 185 122 122 137 

E-glass/epoxy (UD) 0.53 1190 73 1001 159 67 

Carbon/epoxy (0o/90o WR) 0,50 625 625 500 500 130 

Carbon/epoxy (+-45O WR) 0,50 240 240 200 200 - 

Carbon/epoxy (UD) 0,57 2040 90 1000 148 49 

Aramid/epoxy (0o/90o WR) 0,50 517 517 172 172 110 

Aramid/epoxy (UD) 0,60 1379 30 276 138 60 

Steel (B-quality) - 325a 325a 340a 340a 190a 

Aluminum (5083 alloy) - 150a 150a 150a 150a 87a 

Marine plywood (mahogany) - 40 40 25 25 8 
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Υλικό 
γ 

(g/cm3) 

E1  

[GPa] 

E2  

[GPa] 

G12 

[GPa] 

ILSS 

[MPa] 
v12 

Ε-glass/polyester (CSM) 1.45 8 8 2.75 - 0.32 

Ε-glass/polyester (Balanced WR) 1.70 15 15 3.5 - - 

Ε-glass/polyester (UD) 1.80 30 - 3.5 - - 

E-glass/epoxy (0o/90o WR) 1.92 17 17 5 60 0.24 

E-glass/epoxy (+-45O WR) 1.92 10 10 8 48 0.70 

E-glass/epoxy (UD) 1.92 39 15 4 90 - 

Carbon/epoxy (0o/90o WR) 1.53 70 70 5 57 - 

Carbon/epoxy (+-45O WR) 1.53 18 18 27 57 - 

Carbon/epoxy (UD) 1.57 134 11 5 94 0.26 

Aramid/epoxy (0o/90o WR) 1.33 31 31 2 70 - 

Aramid/epoxy (UD) 1.38 76 5 2 83 0.34 

Steel (B-quality) 7.80 207 207 80 - 0.33 

Aluminum (5083 alloy) 2.80 70 70 26 - 0.33 

Marine plywood (mahogany) 0.60 7 7 1 - - 
a όριο διαρροής σε 0,2% παραμόρφωση 

3.2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τις ιδιότητες του πολύστρωτου 

Πέρα απ’ τους προφανείς, είδος ινών και ρητίνης, παράγοντες που επηρεάζουν τις ιδιότητες του 

πολύστρωτου, υπάρχουν και άλλοι με σημαντικό ρόλο στην τελική συμπεριφορά του υλικού, ένας 

απ’ τους παράγοντες αυτούς είναι η μέθοδος κατασκευής. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι κατασκευής, 

κάποιες πιο προηγμένες από άλλες, αλλά το σημαντικότερο για όλες είναι να επιτευχθεί όσο το 

δυνατόν μικρότερο εύρος μεταβλητότητας των ιδιοτήτων του υλικού. Είναι αυτονόητο ότι με τη 

χρήση μη προηγμένων μεθόδων είναι πιθανότερη η ύπαρξη μεταβλητότητας, αλλά ακόμα και μ’ 

αυτές είναι δυνατόν να υπάρξουν σφάλματα, λόγω των συνθηκών αποθήκευσης των υλικών, του 

ρυθμού σκλήρυνσης και των συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας. Μεγαλύτερος κίνδυνος για 

μεταβλητότητα των ιδιοτήτων του πολύστρωτου, υπάρχει σε μεθόδους στις οποίες λαμβάνεται 

υπόψη ο ανθρώπινος παράγοντας, καθώς είναι ευκολότερο να συμβεί κάποιο λάθος. Μάλιστα η 

επίστρωση με το χέρι (hand lay-up), που είναι λόγω χαμηλού κόστους η πλέον χρησιμοποιούμενη 

μέθοδος στις ναυπηγικές εφαρμογές, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα του κάθε εργάτη, 

που κατά πάσα δυνατότητα θα διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

Ακόμα και σε μια προηγμένη μέθοδο κατασκευής που ο ανθρώπινος παράγοντας δεν επηρεάζει 

άμεσα το αποτέλεσμα, είναι δυνατόν η ποιότητα του τελικού προϊόντος να μην είναι η επιθυμητή αν 

δεν γίνει σωστή επιλογή ινών και ρητίνης. Ο όρος σωστή επιλογή ινών και ρητινών δεν περιορίζεται 

μόνο όσον αφορά τις ιδιότητες του καθενός, αλλά και τη μεταξύ τους συνεργασία που αν δεν είναι η 

ενδεδειγμένη μπορεί να οδηγήσει στην ύπαρξη παραμενουσών τάσεων. Οι τάσεις αυτές πρέπει να 

αποφευχθούν γιατί έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της αντοχής σε σύντομο, αλλά και μακροχρόνιο 

επιβαλλόμενο φορτίο (ερπυσμός), καθώς και την υποβάθμισης τη συμπεριφοράς του τελικού 

προϊόντος σε φαινόμενα κόπωσης. Η επιλογή των ινών και της ρητίνης είναι σημαντική γιατί οι 

παραμένουσες τάσεις δημιουργούνται κατά το στάδιο της σκλήρυνσης (curing), εφόσον η 

συρρίκνωση που υφίσταται η ρητίνη δεν είναι αντίστοιχη της συρρίκνωσης των ινών ή αν έχουν 

διαφορετικό συντελεστή θερμικής διαστολής. 
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Πέρα όμως απ’ τους παράγοντες στους οποίους πρέπει να δοθεί προσοχή κατά την κατασκευή 

του σύνθετου υλικού, υπάρχουν κι αυτοί που μπορούν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση των ιδιοτήτων 

του υλικού αφού έχει περάσει το στάδιο της κατασκευής. Συγκεκριμένα προσοχή χρειάζεται αν το 

σύνθετο υλικό χρησιμοποιείται σε εφαρμογές με παρουσία υγρού περιβάλλοντος, όπως κατά κόρων 

είναι οι ναυπηγικές. Το νερό είναι ικανό να οδηγήσει στη μείωση της ακαμψίας και της αντοχής του 

υλικού, γι’ αυτό στα υλικά που προορίζονται για ναυπηγικές εφαρμογές, λαμβάνονται επιπλέον 

μέτρα, τα οποία είναι χρήση εξωτερικών επικαλύψεων (gel coats), που περιορίζουν τη διείσδυση του 

νερού στο υλικό και άρα την υποβάθμιση των ιδιοτήτων του. Πέρα απ’ το νερό, προσοχή θα πρέπει 

να δοθεί και στις υψηλές θερμοκρασίες. Χαρακτηριστικό της κακής συμπεριφοράς των σύνθετων 

υλικών στη φωτιά, είναι ότι ένα υλικό με πολυεστερική ρητίνη, η οποία δεν έχει τις καλύτερες 

ιδιότητες σε υψηλές θερμοκρασίες, στους 200 οC παρουσιάζει 90% μείωση των μηχανικών του 

ιδιοτήτων. Αν αναλογιστεί κανείς την απαίτηση που έχουν οι ναυπηγικές εφαρμογές για διατήρηση 

της διαμόρφωσης τους, αντιλαμβάνεται την ανάγκη για μονωτικά υλικά. Τέλος να επισημανθεί πως 

γενικότερα καλό είναι να αποφεύγεται η έκθεση των σύνθετων υλικών στις διάφορες καιρικές 

συνθήκες διότι μπορούν να προκαλέσουν μια μικρή μείωση των ιδιοτήτων τους. 

3.2.2 Πλεονεκτήματα σύνθετων υλικών 

Με τη βοήθεια και του πίνακα 3.3  θα γίνει μια περαιτέρω ανάλυση των ιδιοτήτων των 

πολύστρωτων σύνθετων υλικών, και κυρίως του λόγους για τους οποίους θα πρέπει να προτιμηθεί 

σε σχέση με το χάλυβα, ο οποίος είναι το κυρίαρχο υλικό στη ναυπηγική (ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ, 1998)[14]. 

Μικρό βάρος: γενικότερα τα σύνθετα υλικά παρουσιάζουν υψηλές ειδικές ιδιότητες. Με τη βοήθεια 

του πίνακα 2.3 είναι πασιφανές ότι το ειδικό βάρος των σύνθετων υλικών παρουσιάζει διαφορετικές 

τιμές ανάλογα με τα υλικά που χρησιμοποιούνται, αλλά σ’ όλες η τιμή είναι αρκετά μικρότερη (1,33-

1,92 gr/cm3) σε σχέση με του χάλυβα (7,8 gr/cm3), καθώς και του αλουμινίου (2.8 gr/cm3). Αυτό 

σημαίνει ότι με τα σύνθετα υλικά μπορεί να επιτευχθεί ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση βάρους, 

που είναι στο χέρι του κάθε σχεδιαστή το πώς θα την εκμεταλλευτεί. 

Αντίσταση στη διάβρωση: όπως και το αλουμίνιο έτσι και τα σύνθετα υλικά έχουν πολύ καλή αντοχή 

στη διάβρωση. Τα σύνθετα υλικά συγκεκριμένα δε διαβρώνονται, κάτι που σημαίνει ότι δε θα 

υπάρξει μείωση πάχους, άρα δεν χρειάζεται αύξηση των απαιτήσεων πάχους και άρα επιπλέον 

εξοικονόμηση βάρους. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε κατασκευές sandwich αν υπάρξει διείσδυση 

νερού στο υλικό, είναι δυνατόν να συμβεί φούσκωμα και σάπισμα, οπότε θα πρέπει να υπάρξει 

ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή τέτοιων υλικών και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 

Δυνατότητα ενίσχυσης όπου χρειάζεται: τα σύνθετα υλικά είναι ανισοτροπικά, αυτό σημαίνει ότι οι 

αντοχές και οι δυσκαμψίες διαφέρουν ανάλογα με τη διεύθυνση που εξετάζεται, κάτι το οποίο είναι 

φανερό και απ’ τις τιμές του πίνακα 3.3. Αυτό δίνει στο σχεδιαστή τη δυνατότητα να τοποθετεί τις 

ενισχυτικές ίνες (μεγαλύτερη αντοχή στην παράλληλη διεύθυνση τους) με τέτοιο τρόπο ώστε οι 

τάσεις να παραλαμβάνονται απ’ τη διεύθυνση με τη μέγιστη αντοχή, εξοικονομώντας έτσι επιπλέον 

υλικό, και επομένως βάρος. 

Αντίσταση έναντι χημικών ενώσεων: τα συνθετικά υλικά παρουσιάζουν εξαιρετική συμπεριφορά 

έναντι οξέων, αλκάλια, ενυδατωμένα άλατα, οξειδωτικά μέσα και οργανικές ενώσεις όπως το diesel. 

Ευελιξία στην κατασκευή και απουσία συγκολλήσεων: ένα απ’ τα πλεονεκτήματα των σύνθετων 

υλικών είναι ότι μεγάλες και περίπλοκες κατασκευές ή ακόμα και ολόκληρα σκάφη (μικρού 

μεγέθους), μπορούν να κατασκευαστούν μονοκόμματα, με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται 
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συνδέσεις και ενώσεις, και επομένως την επίτευξη όχι μόνο μείωσης του συνολικού κόστους, αλλά 

και την απλούστευση της διαδικασίας. 

Θερμικές και ηλεκτρικές ιδιότητες: είναι δυνατόν να κατασκευαστεί υλικό με μηδενικό συντελεστή 

θερμικής διαστολής, ενώ και η χαμηλή θερμική αγωγιμότητα που τα χαρακτηρίζει μπορεί να φανεί 

χρήσιμη σε κάποιες εφαρμογές. Όσον αφορά τον ηλεκτρισμό τα σύνθετα υλικά αποτελούν έναν 

εξαιρετικό μονωτή με χρήσιμα ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά. 

Καλά χαρακτηριστικά σε κόπωση: τα πολύστρωτα με ίνες, ειδικά εφόσον είναι από άνθρακα 

διακρίνονται για τα εξαιρετικά τους χαρακτηριστικά σε κόπωση. 

Επισκευασιμότητα και μικρή συντήρηση: γενικότερα οι επισκευές μια κατασκευής από σύνθετα 

υλικά γίνεται ευκολότερα από μια αντίστοιχη χαλύβδινη, ενώ και η αντοχή τους στη διάβρωση, 

συνεπάγεται μικρότερες απαιτήσεις για συντήρηση. 

3.2.3 Μειονεκτήματα σύνθετων υλικών 

Λόγοι για τους οποίους ο σχεδιαστής θα προτιμήσει το χάλυβα έναντι των σύνθετων υλικών είναι 

(ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ, 1998)[14]: 

Μικρή δυσκαμψία: τα σύνθετα υλικά παρουσιάζουν ακόμα πιο μικρή δυσκαμψία απ’ ότι το 

αλουμίνιο, που είναι περίπου στο 1/3 του χάλυβα. Όπως επισημάνθηκε και στο αλουμίνιο, μικρή 

δυσκαμψία σημαίνει μεγάλες παραμορφώσεις και βέλη κάμψης, που κάνουν απαγορευτική τη 

χρήση του συγκεκριμένου υλικού σε μεγάλες κατασκευές. Παρόλα αυτά έχει αναφερθεί και 

προηγουμένως ότι η μικρή δυσκαμψία μπορεί να φανεί χρήσιμη στην κατασκευή υπερκατασκευών 

(μείωση τάσεων χωρίς χρήση αρμών διαστολής) ή σε εφαρμογές που απαιτείται η απορρόφηση 

κρουστικών φορτίων. 

Έλλειψη ολκιμότητας: ένα πολύ σημαντικό μειονέκτημα των σύνθετων υλικών είναι ότι δεν ορίζουν 

όριο διαρροής. Ακολουθούν ελαστική συμπεριφορά μέχρι τη θραύση, δηλαδή πρόκεινται για υλικά 

που δεν συγχωρούν λάθη. Δεν υπάρχει μετάβαση στην πλαστική συμπεριφορά που θα 

προειδοποιούσε για την επερχόμενη αστοχία, ώστε να μπορέσουν να ληφθούν τα σωστά μέτρα για 

αποφυγή της. 

Δυσκολία στην επιθεώρηση: παρόλο που υπάρχουν ικανοποιητικές μέθοδοι και τεχνικές ελέγχου, η 

επιθεώρηση είναι μια επίπονη διαδικασία, καθώς η απουσία τυποποιημένων κατασκευαστικών 

τμημάτων (π.χ. οι μορφοδοκοί στο χάλυβα), απαιτεί την επιθεώρηση ολόκληρης της κατασκευής. 

Ερπυσμός: τα σύνθετα υλικά παρουσιάζουν κακή συμπεριφορά σε φαινόμενα ερπυσμού, δηλαδή 

στην αύξηση των παραμορφώσεων για μακροχρόνια επιβολή σταθερού φορτίου (ευνοείται απ’ τις 

υψηλές θερμοκρασίες). 

Συμπεριφορά στη φωτιά: όπως αναφέρθηκε και πριν τα σύνθετα υλικά δεν μπορούν να διατηρήσουν 

τις ιδιότητες του σε υψηλές θερμοκρασίες και κατ’ επέκταση τη κατασκευαστική ακεραιότητα της 

κατασκευής. Το παραπάνω πρόβλημα μπορεί να περιοριστεί με την χρήση φαινολικών ρητινών που 

παρουσιάζουν καλύτερη συμπεριφορά. Ακόμα τα σύνθετα υλικά είναι αρκετά εύφλεκτα, κάτι τα 

οποία τα καθιστά επικίνδυνα σε περίπτωση φωτιάς. Αυτό έχεις ως αποτέλεσμα ο IMO μέσω της 

SOLAS, να απαγορεύει το σχεδιασμό κατασκευών από FRP, εκτός αν αποδειχθεί ότι προσφέρουν 

τουλάχιστον ίδια ασφάλεια με το συμβατικό σχεδιασμό, όπου χρησιμοποιείται ο χάλυβας. Για να 

αποδειχθεί η ισοδυναμία απαιτείται η διεξαγωγή διάφορων τυπικών πειραματικών δοκιμών. Τα 

παραπάνω επιδρούν αρνητικά στην επιλογή του σύνθετου υλικού καθώς πέρα απ’ το χρόνο και τα 
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χρήματα που θα πρέπει να ξοδευτούν, η χρήση των απαιτούμενων μονωτικών θα οδηγήσει και σε 

μείωση του ‘κέρδους’ στο βάρος. 

Μέθοδοι παραγωγής: για να δημιουργηθεί ένα σύνθετο υλικό με τις βέλτιστες δυνατές ιδιότητες 

χρειάζεται έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ενώ παράλληλα απαιτείται και ο έλεγχος 

των συνθηκών περιβάλλοντος καθώς παίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του τελικού προϊόντος. 

  



 28 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 

Ο κατασκευαστικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία κατά την οποία ερευνάται η σταθερότητα, η 

αντοχή και η ακεραιότητα μιας κατασκευής[17]. Κύριος στόχος του σχεδιαστή είναι μέσω αυτής να 

έχει καταφέρει να προετοιμάσει την κατασκευή, για τις φορτίσεις με τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπη 

κατά τη λειτουργεία της, ώστε να μην υπάρξει πιθανότητα αστοχίας της, που μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα πολλές σοβαρά επικίνδυνες συνέπειες.  

Ο σχεδιαστής με τη βοήθεια της εμπειρίας του και κυρίως με τη χρήση εμπειρικών σχέσεων 

καλείται να επιλέξει μια κατασκευαστική διαμόρφωση και ένα σύνολο διαστασιολογήσεων που 

ικανοποιούν ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα κριτήρια. Τα παραπάνω κριτήρια, όπως αναφέρουν οι 

Alaa Mansour και Donald Liu[18], μπορεί να είναι δύο ειδών. Αρχικά ίσως να έχουν τεθεί απ’ τον 

πλοιοκτήτη, ο οποίος μπορεί να επιθυμεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για το πλοίο του, για 

παράδειγμα την επίτευξη μιας συγκεκριμένης ταχύτητας ή κάποιου DWT. To δεύτερο είδος αφορά 

θεσμικές απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί απ’ τις χώρες που θα λειτουργεί το σκάφος, τον Διεθνή 

Οργανισμό Ναυτιλίας (IMO) ή τον επιλεγμένο νηογνώμονα, και αφορούν την επίτευξη της 

επιθυμητής ασφάλειας, τον έλεγχο της πλοήγησης, την προστασία του περιβάλλοντος από ρύπανση 

και την μέτρηση της χωρητικότητας.  

Ο κατασκευαστικός σχεδιασμός αποτελεί στην πραγματικότητα μια επαναληπτική διαδικασία, 

κατά την οποία ο σχεδιαστής θα πρέπει να επιλέξει μια κατασκευαστική διαμόρφωση, να καθορίσει 

τις διαστάσεις των κατασκευαστικών στοιχείων με τη βοήθεια των απαιτούμενων κριτηρίων, να 

αξιολογήσει και να συγκρίνει τα αποτελέσματα και στη συνέχεια να προχωρήσει στον 

επανασχεδιασμό της διαμόρφωσης, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιδιώξει ένα καλύτερο τελικό 

αποτέλεσμα. Η παραπάνω διαδικασία θα επαναληφθεί όσες φορές είναι απαραίτητο για να 

επιτευχθεί ένα βέλτιστο αποτέλεσμα. Λόγω της πολυπλοκότητας του πλοίου ως κατασκευή, είναι 

σχεδόν αδύνατον να υλοποιηθεί ένας σχεδιασμός που να είναι βέλτιστος σ’ όλες τις παραμέτρους. 

Γι’ αυτό ο όρος του βέλτιστου σχεδιασμού αναφέρεται σε μια παράμετρο για την οποία επιθυμείται 

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα το βάρος τους σκάφους, για το οποίο ο 

βέλτιστος σχεδιασμός είναι εκείνος που θα μας δώσει τη μικρότερη τιμή. 

Όπως κάθε πλοίο έτσι και τα ηλεκτρικά catamaran, που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη, θα 

πρέπει να ικανοποιούν τις θεσμικές απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί απ’ τις ρυθμιστικές αρχές. Στη 

συνέχεια ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των κριτηρίων που έχουν θεσπίσει ο IMO και ο εκάστοτε 

νηογνώμονας και υποχρεούται να ακολουθεί ένα ταχύπλοο σκάφος που έχει κατασκευαστεί από 

αλουμίνιο ή σύνθετα υλικά, καθώς και κάποιες γενικές πληροφορίες για τον κάθε φορέα.  

 

4.1 Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (ΙΜΟ) 
 

 

Σχήμα 4.1: Το λογότυπο του IMO 
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Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (International Marine Organization – IMO), το λογότυπο του 

οποίου παρουσιάζεται στο σχήμα 4.1, ιδρύθηκε το Μάρτη του 1948 στη Γενεύη και η αρχική του 

ονομασία ήταν IMCI (Intergovernmental Maritime Consultative Organization). Παρόλη την ίδρυση 

του, χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να συμβεί η πρώτη του συνεδρία, η οποία 

πραγματοποιήθηκε το Γενάρη του 1959. Πρόκειται για ένα πολυεθνικό, διακυβερνητικό οργανισμό 

με έδρα το Λονδίνο, που αποτελεί εξειδικευμένο φορέα του ΟΗΕ και έχει ως κύριο σκοπό την θέσπιση 

μέτρων για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο χώρο της ναυτιλίας. Σήμερα η συμβολή του IMO 

στην αντιμετώπιση θεμάτων ναυτικής ασφαλείας και μόλυνσης είναι ιδιαίτερα σημαντική (Σπύρου, 

2017)[19].  

Η ναυτιλία είναι μία διεθνής δραστηριότητα, επομένως ο IMO είναι απαραίτητος, ώστε να 

υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο κανονισμών και απαιτήσεων που δε θα διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα 

174 κράτη μέλη και τα 3 συνδεδεμένα μέλη του, είναι υποχρεωμένα να υιοθετούν τους κανονισμούς 

που εκδίδει, έχουν συμφωνήσει δηλαδή να τους συμπεριλαμβάνουν στην εθνική τους νομοθεσία και 

να είναι τα ίδια υπεύθυνα για την επιβολή τους. Οι κανονισμοί του IMO εκδίδονται με την μορφή 

διεθνών συμβάσεων και διακηρύξεων, οι οποίες διαμορφώνονται απ’ τις αντιπροσωπείες των 

κρατών μελών και συνεχώς εμπλουτίζονται. Παραδείγματα τέτοιων συμβάσεων αποτελούν η 

Διεθνής Σύμβαση Γραμμής Φόρτωσης και η SOLAS, οι οποίες είναι ένα σύνολο κανονισμών που κάθε 

σκάφος υποχρεούται να ικανοποιεί. Όταν σχηματίστηκε ο IMO, οι νηογνώμονες είχαν ήδη καλύψει 

εξ’ ολοκλήρου τους κανονισμούς που αφορούσαν την κατασκευαστική δομή του σκάφους και την 

επάρκεια των ζωτικών μηχανημάτων, γι’ αυτό η δράση και οι κανονισμοί του IMO δεν 

επικεντρώθηκαν στο κομμάτι αυτό (Σπύρου, 2017)[19]. Μάλιστα απ’ τον Ιούλιο του 1998, μέσω νέας 

παραγράφου που προστέθηκε στη SOLAS (Κανονισμός 3-1, Μέρος Α-1, Κεφάλαιο ΙΙ-1), ο IMO απαιτεί 

όλα τα πλοία να έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και να συντηρούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των νηογνωμόνων (ή εθνικών προτύπων με ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείας). Αναγνωρίζοντας την 

δουλειά των νηογνωμόνων, ο IMO και οι κανονισμοί του στράφηκαν κυρίως στη ναυτική ασφάλεια, 

στα φορτία, στις μεταφορές, στις τεχνολογίες, στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 

στα νομικά ζητήματα. 

4.1.1 IMO και μη συμβατικές σχεδιάσεις 

Οι διάφορες συμβάσεις και διακηρύξεις που εκδίδονται απ’ τον IMO, αφορούν κυρίως συμβατικές 

σχεδιάσεις σκαφών, δηλαδή σκάφη συγκεκριμένου τύπου και με υλικό κατασκευής τον χάλυβα ή το 

αλουμίνιο, όπου για το τελευταίο εφαρμόζονται σε αρκετές περιπτώσεις διαφορετικά κριτήρια. Γι’ 

αυτό ο IMO εκδίδει συνεχώς τροποποιήσεις ή νέους κανονισμούς για την κάλυψη και των μη 

συμβατικών περιπτώσεων. 

4.1.1.1 IMO – Ταχύπλοα σκάφη (HSC) 

Μη συμβατικό σχεδιασμό αποτελούν και τα ταχύπλοα σκάφη, ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής. 

Όσον αφορά λοιπόν, τα ταχύπλοα σκάφη, ο IMO έχει αναπτύξει τον κώδικα ‘HSC – Code 2000 – 

International Code of Safety for HSC (MSC 97.73)’ τον οποίο καλούνται να ικανοποιούν όλα τα σκάφη 

αυτής της κατηγορίας. Σκοπός του παραπάνω κώδικα είναι να θέσει για τα ταχύπλοα σκάφη επίπεδα 

ασφαλείας που να ισοδυναμούν με εκείνα που έχουν θέσει για τα συμβατικά πλοία οι διεθνείς 

συμβάσεις για την ασφάλεια της ζωής (SOLAS) και τη γραμμή φόρτωσης (International Convention 

on Load Line). 
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Οι παραπάνω κανονισμοί αφορούν ταχύπλοα σκάφη που πραγματοποιούν διεθνείς πλόες. Για τον 

IMO ένα σκάφος ανήκει στην κατηγορία των ταχύπλοων, δηλαδή είναι High Speed Craft (HSC), αν 

ικανοποιεί την παρακάτω συνθήκη, όπου V η ταχύτητα σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο και ∇ ο όγκος 

εκτοπίσματος σε κυβικά μέτρα: 

𝑉 [𝑚/𝑠] ≥ 3,7 ∗ ∇0,1667 [𝑚3] 

Ακόμα και αν δεν ικανοποιείται η παραπάνω συνθήκη για ένα σκάφος, ανάλογα με το τύπο 

λειτουργίας του, υπάρχουν απαιτήσεις που εφόσον τηρούνται, οι κανονισμοί εφαρμόζονται και γι’ 

αυτό. Συγκεκριμένα ένα επιβατηγό σκάφος εξετάζεται με βάση τον παραπάνω κώδικα, εφόσον δεν 

πραγματοποιεί ταξίδια στα οποία κινείται με την υπηρεσιακή του ταχύτητα για παραπάνω από 

τέσσερις ώρες. Το ίδιο ισχύει και για φορτηγά σκάφη, χωρητικότητας μεγαλύτερης των 500 tonnage, 

όπου σ’ αυτά επιτρέπεται να κινούνται με την υπηρεσιακή τους ταχύτητα μέχρι και οχτώ ώρες. 

Επιπλέον υπάρχουν και σκάφη, που παρόλη την ικανοποίηση της απαίτησης για HSC, οι παραπάνω 

κανονισμοί δε τα αφορούν. Εξαίρεση λοιπόν αποτελούν τα σκάφη που έχουν κατασκευαστεί από 

ξύλο, που δεν χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα για την κίνηση τους, ή ανήκουν στην κατηγορία των 

πολεμικών, αναψυχής ή αλιευτικών σκαφών. 

4.1.1.2 IMO – Υλικά κατασκευής 

Όσον αφορά τα υλικά κατασκευής οι απαιτήσεις του IMO αφορούν σκάφη που έχουν 

κατασκευαστεί από χάλυβα ή οποιοδήποτε ισοδύναμο υλικό. Γι’ αυτό αν επιλεχθεί η χρήση του 

αλουμινίου ή των σύνθετων υλικών ο IMO έχει εκδώσει ειδικές οδηγίες που πρέπει να 

ακολουθηθούν. Γενικά το αλουμίνιο και τα σύνθετα υλικά όσον αφορά τη μηχανική τους αντοχή 

παρουσιάζουν ισοδύναμη αν όχι και καλύτερη συμπεριφορά απ’ το χάλυβα. Το πρόβλημα που 

προκύπτει με τη χρήση τους είναι η κακή συμπεριφορά που παρουσιάζουν σε υψηλές θερμοκρασίες, 

δηλαδή η μείωση των ιδιοτήτων τους σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. Αυτό είναι λοιπόν και το κομμάτι 

στο οποίο επικεντρώνεται ο IMO, δηλαδή με το κεφάλαιο ΙΙ-2 της SOLAS, που αφορά κανονισμούς 

για την πυροπροστασία, την πυρανίχνευση και την κατάσβεση. 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της SOLAS[20], για πλοία που μεταφέρουν άνω των 36 επιβατών, 

απαιτείται οι υπερκατασκευές να χωρίζονται με τη βοήθεια διαχωριστικών ‘Α’ τάξης, σε κύριες 

κατακόρυφες ζώνες που για κάθε μία το μήκος της πρέπει να περιορίζεται στα 40 μέτρα. Καθώς τα 

σχέδια των υπό μελέτη σκαφών έχουν δοθεί έτοιμα απ’ το ναυπηγικό γραφείο της Alpha Marine, έχει 

ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχος όσον αφορά την κατασκευαστική διάταξη, ενώ ούτως ή άλλως το 

ολικό τους μήκος δεν ξεπερνά τα παραπάνω μέτρα. Επομένως στην παραπάνω απαίτηση, το 

σημαντικό κομμάτι είναι ο ορισμός των διαχωριστικών ‘A’ τάξης.  

Η SOLAS[20] λοιπόν, κατατάσσει ένα διαχωριστικό στην ‘A’ τάξη εφόσον είναι ικανό να μην 

επιτρέπει τη διάδοση καπνού και φωτιάς και να είναι κατασκευασμένο από μη εύφλεκτο υλικό, 

κατάλληλα ενισχυμένο και μονωμένο, ώστε το διαχωριστικό να διατηρεί τη δομική του ακεραιότητα 

σε τυπική δοκιμή πυρκαγιάς για μία ώρα. Ακόμα τα παραπάνω διαχωριστικά, κατατάσσονται σε 

επιπλέον κατηγορίες ανάλογα με το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπουν στην εξωτερική πλευρά 

του υλικού να φτάσει σε θερμοκρασία άνω των 180 °C απ’ τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Έτσι 

έχουμε τις τάξεις ‘Α-60’, ‘Α-30’, ‘Α-15’ και ‘Α-0’, όπου ο αριθμός συμβολίζει το χρόνο που 

ικανοποιείται το παραπάνω κριτήριο. 

Ο χάλυβας χωρίς κάποια μόνωση έχει τις ιδιότητες για να διατηρεί την δομική του ακεραιότητα 

για μία ώρα έκθεσης  σε μια τυπική δοκιμή πυρκαγιάς. Μόνωση θα χρειαστεί μόνο εφόσον είναι 

υλικό διαχωριστικού, ενός διαμερίσματος που απαιτεί διαφορετική τάξη απ’ την ‘Α-0’, καθώς ναι μεν 
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διατηρεί την ακεραιότητα του στους 180 °C, αλλά λόγω της υψηλής του θερμικής αγωγιμότητας η 

θερμοκρασία αυτή θα έχει διαδοθεί και στην εξωτερική του πλευρά. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για 

το αλουμίνιο. Ενώ πρόκειται για ένα υλικό με καλύτερες ιδιότητες αντοχής απ’ τον χάλυβα, η 

συμπεριφορά του στις υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι ανάλογη. Στους 200 °C, μια κατασκευή από 

αλουμίνιο θα έχει χάσει την κατασκευαστική της αντοχή. Αυτό το έχει αντιληφθεί η SOLAS[20], η οποία 

επιτρέπει την χρήση κραμάτων αλουμινίου, μόνο εφόσον χρησιμοποιείται κατάλληλη μόνωση ώστε 

η θερμοκρασία του δομικού πυρήνα να μην αυξάνεται περισσότερο από 200 °C πάνω από τη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της πρότυπης δοκιμής 

πυρκαγιάς. Συνεπώς είναι κατανοητό ότι ο IMO απαιτεί τη χρήση μονώσεων για κατασκευές 

αλουμινίου, ακόμα και αν το διαχωρισμένο διαμέρισμα είναι τάξης ‘Α-0’, ώστε να έχουν δομικές και 

ιδιότητες ακεραιότητας ισοδύναμες με του χάλυβα. 

Ακόμα περισσότερη προσοχή απαιτείται στη χρήση σύνθετων υλικών. Όπως προαναφέρθηκε πριν 

όσον αφορά την κατασκευαστική αντοχή, τα ινώδη σύνθετα υλικά μπορούν να παρουσιάζουν 

ισοδύναμη με εκείνη του χάλυβα. Το πρόβλημα είναι όπως και στο αλουμίνιο στην κακή 

συμπεριφορά στη φωτιά, ένα πρόβλημα το οποίο επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο απ’ το γεγονός 

ότι τα σύνθετα υλικά είναι εύφλεκτα. Σε πολλούς απ’ τους κανονισμούς απ’ το κεφάλαιο ΙΙ-2, όπου 

εξετάζονται οι απαιτήσεις για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς, η SOLAS απαιτεί τη χρήση μη-εύφλεκτων 

υλικών. Ως μη-εύφλεκτα υλικά η SOLAS[20] ορίζει τα υλικά εκείνα που σε θερμοκρασία των 750 °C δεν 

καίγονται, αλλά ούτε παράγουν εύφλεκτες αναθυμιάσεις. 

Η χρήση των ινωδών σύνθετων υλικών έγινε δυνατή το 2002 με την τροποποίηση της SOLAS και 

τη δημιουργία του κανονισμού 17 του κεφαλαίου ΙΙ-2[20], σύμφωνα με τον οποίο είναι επιτρεπτή η 

χρήση οποιουδήποτε εναλλακτικού σχεδιασμού ή υλικού, αρκεί να προσφέρει τουλάχιστον το ίδιο 

επίπεδο ασφαλείας. Παρόλη τη θέσπιση του ΙΙ-2/17, υπήρχαν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με 

τον αν μπορεί ή όχι να επιτραπεί η χρήση ενός εύφλεκτου υλικού στις διάφορες κατασκευές, καθώς 

αυτό δεν επιτρεπόταν απ’ τους προηγούμενους κανονισμούς. Τελικά το πρόβλημα της 

ευφλεκτότητας των σύνθετων υλικών ξεπεράστηκε, αποφασίζοντας ότι για την χρήση ενός 

εύφλεκτου υλικού θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες έρευνες, δηλαδή πειραματικές 

δοκιμές, που θα αποδείκνυαν την ισότιμη ασφάλεια του. Αυτό αποφασίστηκε διότι η έγκριση ενός 

εναλλακτικού σχεδιασμού ως ισοδύναμου δεν μπορεί να οριστεί επακριβώς μόνο με βάση τις 

αποκλίσεις απ’ τους κανονισμούς, καθώς επηρεάζονται κι άλλες μη προφανείς πτυχές της ασφάλειας, 

κάτι το οποίο γίνεται περισσότερο κατανοητό με τις τροποποιήσεις που εκδόθηκαν απ’ τον IMO 

αργότερα. 

Επομένως απ’ τα προηγούμενα είναι φανερό, ότι για τη χρήση των ινωδών σύνθετων υλικών θα 

πρέπει να πραγματοποιηθούν πειραματικές δοκιμές, σ’ αντίθεση με το χάλυβα και το αλουμίνιο. 

Πέρα όμως απ’ την ευφλεκτότητα, τα σύνθετα υλικά υστερούν και στην διατήρηση της αντοχής τους 

σε υψηλές θερμοκρασίες, σε σχέση με το χάλυβα. Άρα η χρήση μονωτικών είναι απαραίτητη για τη 

διατήρηση της δομικής ακεραιότητας της κατασκευής. Δεν είναι όμως για τη διατήρηση της 

θερμοκρασίας της εξωτερικής πλευράς στα επιτρεπτά όρια, καθώς αν εξασφαλιστεί η δομική του 

ακεραιότητα το πλαστικό αποτελεί από μόνο του ένα ικανοποιητικό θερμομονωτικό υλικό.  

 

4.2 Κανονισμοί νηογνωμόνων 
 

Το πλοίο ως κατασκευή πρέπει να ικανοποιεί ορισμένες απαιτήσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν την 

επαρκή αντοχή του. Οι απαιτήσεις για την κατασκευαστική δομή του πλοίου προκύπτουν απ’ τους 
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κανονισμούς που έχουν θέσει οι νηογνώμονες, οι οποίοι είναι ιδιωτικοί οργανισμοί, πρώτα 

αναγνωρισμένοι απ’ το κράτος μέσα στο οποίο ιδρύθηκαν και στη συνέχεια από έναν αριθμό κρατών 

που εξαρτάται απ’ τη ποιότητα των υπηρεσιών και τη φήμη τους. Οι πρώτοι νηογνώμονες έκαναν την 

εμφάνιση τους στα μέσα του 19ου αιώνα και από τότε μέσω επιθεωρήσεων σκοπός τους είναι η 

παρακολούθηση του πλοίου απ’ το στάδιο της κατασκευής του, μέχρι και το τέλος της λειτουργείας 

του και η ταξινόμηση του σε κλάσεις, ανάλογα με το αν ικανοποιεί ή όχι τους κανονισμούς που οι 

ίδιοι έχουν δημοσιεύσει (Σπύρου, 2017)[19].  

Πέρα απ’ την αντοχή του πλοίου ως κατασκευή, οι νηογνώμονες εκδίδουν και κανονισμούς που 

αφορούν τις απαιτήσεις για να υπάρχει επάρκεια των ζωτικών μηχανικών συστημάτων στο πλοίο.  

Τους απαραίτητους ελέγχους τους πραγματοποιούν ειδικοί επιθεωρητές, οι οποίοι είναι άτομα με 

εμπειρία και γνώσεις στην βιομηχανία, που έχουν εγκριθεί απ’ την ίδια επιτροπή του νηογνώμονα. 

Επειδή οι κανονισμοί, κυρίως εκείνοι που αφορούν την κατασκευαστική δομή, προκύπτουν από 

θεωρητικές σχέσεις, οι επιθεωρητές πρέπει να συλλέγουν δεδομένα τα οποία χρησιμεύουν στην 

εξέλιξη των κανονισμών. Οι αλλαγές στους κανονισμούς είναι απαραίτητες για την διόρθωση λαθών, 

την ενσωμάτωση νέων σχεδιάσεων ή λειτουργιών του πλοίου (διπλά τοιχώματα), τη χρήση 

εναλλακτικών υλικών ή ακόμα και την εφαρμογή νέων μεθόδων (πεπερασμένα στοιχεία) που θα 

δώσουν ακριβέστερες σχέσεις. 

Όπως προαναφέρθηκε οι νηογνώμονες δεν ελέγχουν το πλοίο μόνο κατά το στάδιο κατασκευής, 

αλλά καθ’ όλη τη λειτουργική του ζωή, για να ελέγχεται αν συνεχίζει να ανταποκρίνεται στην κλάση 

που έχει ταξινομηθεί. Πέρα απ’ τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται λόγω κάποιου συμβάντος 

(ατυχήματος, πώληση, μετασκευή κλπ.), απ’ τους κανονισμούς απαιτείται κάθε τέσσερα χρόνια να 

πραγματοποιείται μια ειδική έρευνα (special survey) κατά την οποία γίνεται επιθεώρηση, συντήρηση 

και επισκευή σ’ όλα τα τμήματα του πλοίου. Η τήρηση και συμμόρφωση σ’ όλες τις επιθεωρήσεις με 

τους κανονισμούς που απαιτούν οι νηογνώμονες, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για ένα σκάφος. Ένα 

πλοίο χωρίς κλάση είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμο, καθώς θα είναι σχεδόν αδύνατο να ασφαλιστεί 

ή ναυλωθεί. Η ταξινόμηση του σε μια κλάση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, φανερώνει ότι το 

πλοίο συνεχώς αξιολογείται από κρατικούς και μη φορείς, κάτι το οποίο ανεβάζει την αξία του στη 

βιομηχανία.  

4.2.1 Διεθνής Ένωση Νηογνωμόνων (IASC) 

Στις μέρες μας πολλά κράτη έχουν τον δικό τους νηογνώμονα, χωρίς βέβαια να ικανοποιούν 

κρατικά συμφέροντα. Απ’ το μεγάλο αυτό αριθμό, δώδεκα είναι οι διεθνείς αναγνωρισμένοι που 

απαρτίζουν τη Διεθνή Ένωση Νηογνωμόνων (International Association of Classification Societies – 

IACS)[21]. Ο IACS (σχήμα 4.2) ιδρύθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου το 1968 στο Αμβούργο, όμως η σημερινή 

του έδρα είναι στο Λονδίνο. Οι δώδεκα νηογνώμονες που συνθέτουν την παραπάνω ένωση 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα 4.1.  

 

 

Σχήμα 4.2: Το λογότυπο της Διεθνούς Ένωσης Νηογνωμόνων (IACS)[21] 
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Πίνακας 4.1: Νηογνώμονες μέλη του IACS 

ΟΝΟΜΑ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ ΕΔΡΑ 

American Bureau of Shipping (ABS) Χιούστον 

Bureau Veritas (BV) Παρίσι 

Registro Italiano Navale (RINA) Γένοβα 

Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) Τόκιο 

Croatian Register of Shipping (CRS) Σπλιτ 

Det Norske Veritas (DNV) Όσλο 

Indian Register of Shipping (IRS) Μουμπάι 

Korean Register of Shipping (KR) Μπούσαν 

Lloyd’s Register (LR) Λονδίνο 

Polish Register of Shipping (PRS) Γκντανσκ 

Russian Maritime Register of Shipping Αγία Πετρούπολη 

China Classification Society (CCS) Πεκίνο 

 

O IACS είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που έχει σκοπό την ασφάλεια των πλοίων και την 

διατήρηση καθαρών θαλασσών. Μέσω τεχνικής υποστήριξης, έλεγχο και επιβολή σε συμμόρφωση 

στα πλοία, αλλά και έρευνα και ανάπτυξη, ο IACS συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη μιας 

ασφαλέστερης ναυσιπλοΐας. Περισσότερο απ’ το 90% του εμπορικού στόλου είναι συμμορφωμένο 

με τους κανονισμούς ενός απ’ τους 12 νηογνώμονες-μέλη. Οι κανονισμοί αφορούν τόσο τον 

καθορισμό των απαιτήσεων της κατασκευαστικής δομής και των απαραίτητων ζωτικών μηχανικών 

συστημάτων του πλοίο, αλλά και μέτρων που πρέπει να τηρούνται για την προστασία των θαλασσών 

και των ακτών από τον κίνδυνο μόλυνσης λόγω λειτουργείας του σκάφους.  

Στις μέρες μας οι νηογνώμονες μέλη του IACS πραγματοποιούν προγραμματισμένους ή και μη 

ελέγχους, σε καθένα απ’ τα πλοία τους ξεχωριστά, προκειμένου να εξακριβώσουν αν το σκάφος είναι 

συμμορφωμένο με τους ισχύοντες κανονισμούς. Με την τεράστια εμπειρία και γνώση που έχει 

αποκτήσει στην ναυτιλιακή βιομηχανία και την οποία εμπλουτίζει με κάθε επιθεώρηση, ο IACS είναι 

απαραίτητος για τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Marine Organization) καθώς με την 

παροχή τεχνικών γνώσεων και το συμβουλευτικό του χαρακτήρα ως προς τα κράτη-μέλη του IMO, 

συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του, που δεν είναι άλλος από μια ασφαλή ναυτιλία σε 

συνδυασμό μ’ ένα προστατευμένο περιβάλλον.  

Όπως επισημάνθηκε και πριν ο IACS συνεχώς προσπαθεί να εμπλουτίζει τις γνώσεις τους, μέσα 

από δεδομένα που προκύπτουν απ’ τις επιθεωρήσεις των νηογνωμόνων-μελών του, αλλά και από 

έρευνες που πραγματοποιεί. Αυτές τις νέες γνώσεις τις αξιοποιεί για τη βελτίωση ή και διόρθωση 

των υπαρχόντων κανονισμών. Λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στους κανονισμούς 

μπορεί να είναι η αναγνώριση λαθών, η εξέλιξη στην κατανόηση της μηχανικής και νέες σχεδιάσεις 

ή υλικά. Στα πλαίσια αποφυγής των διάφορων παραλλαγών και την μη ύπαρξη συνοχής, που 

οφείλεται στους διαφορετικούς κανονισμούς του κάθε νηογνώμονα μέλους, ο IACS ανέπτυξε κοινούς 

κανονισμούς για τα πλοία. Οι «Κοινοί δομικοί κανόνες για Bulk Carriers και Oil Tankers» (Common 

Structural Rules for Bulk Carriers and Oil Tankers – CRS BC & OT), τέθηκαν σε ισχύ την 1η Απριλίου του 

2006 και αφορούν πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου και πετρελαιοφόρα, μήκους μεγαλύτερου των 

90 m και 150 m αντίστοιχα. 
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4.2.2 Σύγκριση απαιτήσεων εφαρμογής κανονισμών των νηογνωμόνων 

Οι κανονισμοί των Νηογνωμόνων αφορούν όλα τα πλοία, εκτός των πολεμικών, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος τους και το αν εκτελούν εσωτερικές ή διεθνείς πλόες. Μπορεί οι 

κανονισμοί να αφορούν όλα τα πλοία, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι είναι ίδιοι για όλους τους 

διάφορους τύπους πλοίων και υλικών. Είναι φυσιολογικό οι νηογνώμονες να εκδίδουν 

διαφορετικούς κανονισμούς ανάλογα με το υλικό κατασκευής, καθώς ο χάλυβας παρουσιάζει 

διαφορετικές ιδιότητες απ’ το αλουμίνιο και τα δύο αυτά υλικά διαφέρουν σημαντικά απ’ τα σύνθετα 

υλικά. Επίσης ένα πλοίο που μεταφέρει φορτίο θα έχει διαφορετικές απαιτήσεις ανάλογα με το είδος 

του φορτίου, και επιπλέον οι απαιτήσεις του θα διαφέρουν σημαντικά σε σχέση μ’ ένα επιβατηγό 

πλοίο. Τέλος σημαντικό ρόλο στους κανονισμούς παίζει η ταχύτητα με την οποία πλέει το πλοίο, 

καθώς και οι περιοχές στις οποίες θα λειτουργεί. Μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερη απόσταση 

απ’ τις ακτές σημαίνει αυτόματα και μεγαλύτερες φορτίσεις που λαμβάνονται υπόψη απ’ τους 

κανονισμούς. 

Όπως επισημάνθηκε στην εισαγωγή, στην παρούσα μελέτη, έγινε κατασκευαστικός σχεδιασμός 

τριών σκαφών, επιβατηγών τύπου Catamaran, διαφορετικού μεγέθους το καθένα, όπου και στα τρία 

μελετήθηκαν δύο περιπτώσεις όσον αφορά το υλικό κατασκευής (αλουμίνιο και σύνθετα υλικά). Τα 

παραπάνω πλοία ανήκουν και τα τρία στην κατηγορία κανονισμών για πλοία High Speed and Light 

Craft (HSLC), ενώ δεν έχουν πλήρη ελευθερία όσον αφορά την μέγιστη απόσταση απ’ την ακτή στην 

οποία επιτρέπεται να πλέουν. Κάθε νηογνώμονας έχει τα δικά του κριτήρια για να ανήκει ένα σκάφος 

σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ μπορεί να μη έχει εκδώσει κανονισμούς για κάποιο 

συγκεκριμένο υλικό.  

Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των κανονισμών για τους νηογνώμονες-μέλη της Διεθνούς  Ένωσης 

Νηογνωμόνων (IACS), όσον αφορά τα κριτήρια για να ανήκει ένα σκάφος στην κατηγορία HSLC, για 

το αν υπάρχουν ξεχωριστοί κανονισμοί γι’ αυτήν και αν λαμβάνεται υπόψη ή όχι το που εκτελούνται 

οι πλόες. Tέλος υπογραμμίζεται για κάθε νηογνώμονα, αν στους κανονισμούς του εξετάζονται και τα 

δύο υλικά που έχουν επιλεχθεί για τα υπό μελέτη Catamaran (αλουμίνιο και σύνθετα υλικά). 

4.2.2.1 American Bureau of Shipping (ABS) 

 

Σχήμα 4.3: Το λογότυπο του ABS[] 

Ο ABS (σχήμα 4.3) αποτελεί ένα μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που ιδρύθηκε το 1862 και η έδρα 

των πάνω από 200 γραφείων του είναι στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έχει 

αναλάβει απ’ την κυβέρνηση των ΗΠΑ το ρόλο του επόπτη της σε θέματα που αφορούν την 

ταξινόμηση των πλοίων. Το 1890 ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας δημοσίευσε τα ‘Rules 

for Building and Classing Steel Vessels’[22], που αφορούν πλοία που έχουν κατασκευαστεί από χάλυβα. 

Πολλά χρόνια αργότερα προχώρησε στην έκδοση ξεχωριστών κανονισμών για ταχύπλοα σκάφη, οι 

οποίοι δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 1990. Μέχρι και σήμερα οι δύο αυτές εκδόσεις 

αναδημοσιεύονται ετησίως  και από τότε συνεχώς εκδίδονται νέες βελτιωμένες εκδόσεις, 

λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις.  Στην πιο πρόσφατη έκδοση (Ιούλιος 2021) αναφέρεται 
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ότι οι HSC κανονισμοί ισχύουν για ταχύπλοα σκάφη, που έχουν κατασκευαστεί από χάλυβα, 

αλουμίνιο ή ινώδη σύνθετα υλικά, και για τα οποία πρέπει να ισχύει η ακόλουθη συνθήκη, όπου V 

είναι η ταχύτητα του σκάφους σε κόμβους και L το μήκος του στην ίσαλο γραμμή σε μέτρα: 

𝑉
√𝐿
⁄  ≥ 2.36 

Επιπλέον ο νηογνώμονας θέτει όρια στο μήκος του πλοίου, ανάλογα με τον τύπο του, τα οποία 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 4.2. 

 

Πίνακας 4.2 ABS - Όρια στο μήκος, ανά τύπο σκάφους[22] 

Τύπος Σκάφους 
Επιτρεπόμενο Μήκος 

(στη γραμμή ισάλου) 

Mono-hull <130 m 

Multi-hull < 100 m 

Surface Effects Ship 

(SES) 
< 90 m 

Hydro Foil < 60 m 

 

Στους κανονισμούς του ABS υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που πρέπει να τηρούνται. Όσον 

αφορά την κατάσταση της θάλασσας, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην δημιουργούνται 

κυματισμοί που θα φτάνουν ή θα υπερβαίνουν ύψος κύματος των h1/3= 4m. Επιπλέον ένα επιβατηγό 

σκάφος, για να μπορεί να σχεδιαστεί με βάση τους κανονισμούς HSC, δεν πρέπει να πραγματοποιεί 

ταξίδια, που το σημείο αναχώρησης με το σημείο τερματισμού απέχουν απόσταση μεγαλύτερη απ’ 

αυτή που μπορεί να διανύσει το σκάφος με την υπηρεσιακή του ταχύτητα σε τέσσερις ώρες. Το ίδιο 

ισχύει και για ένα φορτηγό σκάφος, χωρητικότητας μεγαλύτερης των 500 tonnage, όπου εκεί αντί για 

τέσσερις, έχουμε οχτώ ώρες.  

Τέλος να σημειωθεί ότι στους κανονισμούς για HSC, καλύπτονται τα σκάφη που έχουν 

κατασκευαστεί από χάλυβα, αλουμίνιο ή ινώδη σύνθετα υλικά, εκτός αν το μήκος τους ξεπερνάει 

κάποια όρια που έχουν τεθεί για το κάθε υλικό. Συγκεκριμένα, για σκάφη από χάλυβα ή αλουμίνιο 

που ξεπερνούν τα 61 m και από σύνθετα υλικά που ξεπερνούν τα 50 m, οι κανονισμοί απαιτούν να 

γίνουν αναλυτικές μελέτες και όχι απλά να εφαρμοστούν οι σχέσεις που δίνονται. Το ίδιο θα πρέπει 

να συμβεί και για σκάφη με ταχύτητα που ξεπερνά τους 50 kn. Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

φορτίσεις που υπολογίζονται δεν εξαρτώνται απ’ τη την περιοχή λειτουργείας του σκάφους, όπως 

συμβαίνει μ’ άλλους κανονισμούς. 

4.2.2.2 Bureau Veritas (BV) και Registro Italiano Navale (RINA) 

                 

Σχήμα 4.4: Τα λογότυπα των BV και RINA αντίστοιχα[5] 
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Ο BV ιδρύθηκε το 1828 με έδρα το Παρίσι και πρόκειται για ένα όμιλο που δεν περιορίζεται μόνο 

στην επιθεώρηση πλοίων, αλλά και σε υποδομές άλλων βιομηχανιών. Απ’ την άλλη ο RINA ιδρύθηκε 

από πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων το 1861 στη Γένοβα, όπου και παραμένει μέχρι και σήμερα 

η έδρα του και περιορίζεται στο χώρο της ναυτιλίας. Τα λογότυπα των δύο αυτών νηογνωμόνων 

παρουσιάζονται στο σχήμα 4.4. Οι ημερομηνίες ίδρυσης τους, τους κάνουν τον δεύτερο και τρίτο 

μακροβιότερο νηογνώμονα αντίστοιχα. Οι δύο αυτοί νηογνώμονες σε συνεργασία μεταξύ τους αλλά 

και με τον GL (Germanischer Lloyd – Νηογνώμονας με έδρα το Αμβούργο που έχει συγχωνευτεί με 

τον DNV), έχουν εκδώσει τους κανονισμούς ‘Rules for the Classification of High Speed Craft’[5], που 

αφορούν τα ταχύπλοα σκάφη. Σύμφωνα με την έκδοση του Φεβρουαρίου του 2002,  οι κανονισμοί 

αυτοί μπορούν να εφαρμοστούν σε πλοία που ανήκουν στην κατηγορία των ταχύπλοων, αλλά και σε 

εκείνα για τα οποία ισχύει η απαίτηση που εμφανίζεται και στον ABS, δηλαδή αν είναι επιβατηγά ή 

φορτηγά σκάφη (χωρητικότητας μεγαλύτερης των 500 tonnage) να μην πραγματοποιούν ταξίδια 

απόστασης μεγαλύτερης αυτής που διανύουν αν κινούνται με την υπηρεσιακή τους ταχύτητα για 

τέσσερις και οχτώ ώρες αντίστοιχα. Για τον BV και τον RINA ένα σκάφος ανήκει στην κατηγορία ‘High-

speed craft’, αν η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει ικανοποιεί την παρακάτω συνθήκη, 

όπου V η ταχύτητα σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο και  ∇ ο όγκος εκτοπίσματος σε κυβικά μέτρα: 

𝑉 [𝑚 𝑠⁄ ] ≥ 3.7 ∗ ∇
0.1667[𝑚3] 

Οι παραπάνω απαιτήσεις για την εφαρμογή των κανονισμών, καθώς και η συνθήκη για ταχύπλοα 

σκάφη ταυτίζονται απόλυτα με του IMO, κάτι το οποίο φανερώνει την ισχυρή επιρροή του σ’ αυτούς. 

H επιρροή του IMO φαίνεται και απ’ το ότι οι παραπάνω κανονισμοί δεν ισχύουν και για τις ίδιες 

κατηγορίες σκαφών (ξύλινα, που δεν χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα για την κίνηση τους, πολεμικά, 

αναψυχής, αλιευτικά).Και στους κανονισμούς αυτούς, οι νηογνώμονες λαμβάνουν υπόψη τις 

ιδιότητες των υλικών κατασκευής και έχουν διαφορετικές απαιτήσεις ανάλογα με την επιλογή του 

σχεδιαστή. Τα υλικά που εξετάζουν είναι και εδώ ο χάλυβας, το αλουμίνιο και τα ινώδη σύνθετα 

υλικά. Επιπλέον για τον υπολογισμό ορισμένων φορτίων χρειάζεται να προσδιοριστεί ο τύπος του 

πλοίου, καθώς και το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργεί, τα οποία καθορίζουν τις τιμές ορισμένων 

συντελεστών. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω κανονισμοί απαιτούν αναλυτικές μελέτες 

και όχι απλή εφαρμογή τους, εφόσον τα υπό μελέτη σκάφη έχουν μήκος που ξεπερνά τα 65m ή 

κινούνται με ταχύτητες μεγαλύτερες των 45kn. 

4.2.2.3 Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK)  

 

Σχήμα 4.5: Το λογότυπου του NK[23] 

 

Ο ‘Class NK’ ή επίσης γνωστός ως απλά ‘NK’ (σχήμα 4.5), αποτελεί κι αυτός έναν νηογνώμονα, 

δηλαδή έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που είναι αφιερωμένος στην επίτευξη της ασφάλειας στην 

ναυπηγική. Τα γραφεία του έχουν την έδρα τους στο Τόκιο και ιδρύθηκε το 1899, κάτι που τον 

καθιστά το μακροβιότερο νηογνώμονα που έχει την έδρα του στην Ασία. Σκοπός της ίδρυσης του, 

ήταν η ανάπτυξη και η προώθηση της ναυτιλίας στην Ιαπωνία, πράγμα που το επέτυχε καθώς 

κατάφερε το 2012 να είναι ο πρώτος νηογνώμονας με ταξινομημένο στόλο που να ξεπερνά τα 200 

εκατομμύρια GT. Ο NK για το σχεδιασμό ταχύπλοων σκαφών έχει τους ‘Rules for High Speed Craft’[23], 
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οι οποίοι έχουν και αυτοί αυτούσιες τις απαιτήσεις που έχει θέσει ο IMO, δηλαδή την απαίτηση το 

σκάφος να μην πραγματοποιεί ταξίδια που το απομακρύνουν απ’ την αφετηρία του, απόσταση 

μεγαλύτερη απ’ αυτή που θα προκύψει αν κινούταν με την υπηρεσιακή του ταχύτητα για 4 και 8 

ώρες, αν είναι επιβατηγό και φορτηγό αντίστοιχα. Για τον NK ταχύπλοα θεωρούνται τα σκάφη για τα 

οποία ισχύει η παρακάτω σχέση για την ταχύτητα V και τον όγκο εκτοπίσματος ∇ του. Η σχέση είναι 

ισοδύναμη μ’ αυτή που παρουσιάζει ο IMO, καθώς η διαφορά είναι ότι η ταχύτητα εξετάζεται σε 

κόμβους αντί για μέτρα ανά δευτερόλεπτο: 

𝑉 [𝑘𝑛𝑜𝑡𝑠] ≥ 7.19 ∗ ∇0.1667 [𝑚3] 

Τέλος να σημειωθεί ότι οι υπολογισμοί των φορτίσεων ισχύουν για σκάφη με μήκος έως 50 m, 

στις άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να γίνουν περεταίρω μελέτες, ενώ ακόμα ότι οι κανονισμοί 

αναγνωρίζουν ότι το σκάφος μπορεί να έχει δύο περιορισμούς περιοχής, ‘Coasting Service’ ή ‘Smooth 

Water Service’.  

4.2.2.4 Croatian Register of Shipping (CRS) 

 

Σχήμα 4.6: Το λογότυπο του CRS[24] 

 

O CRS (σχήμα 4.6) έχει την έδρα του στο Σπλιτ της Κροατίας, ιδρύθηκε το 1949 και είναι ένα απ’ 

τα τρία νεότερα μέλη του IACS. Από το Μάιο του 2011 αποτελεί κι αυτός έναν απ’ τους νηογνώμονες-

μέλη του IACS. Πρόκειται για έναν νηογνώμονα που έχει εκδώσει τους δικούς του κανονισμούς[24] 

στους οποίους το Part 28 είναι αφιερωμένο εξ’ ολοκλήρου σε ταχύπλοα σκάφη. Όπως αναφέρεται 

στην εισαγωγή της πιο πρόσφατης έκδοσης τους (Ιανουάριος 2020), οι κανονισμοί του CRS για HSC, 

εμπεριέχουν πολλές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στους αντίστοιχους κανονισμούς του BV και 

του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO). Έτσι σύμφωνα με την τελευταία έκδοση, οι κανονισμοί 

ισχύουν για σκάφη, που τηρούν την απαίτηση να μη πραγματοποιούν ταξίδια απόστασης 

μεγαλύτερης εκείνης που θα διανύαν αν έπλεαν με το 90% της υπηρεσιακής τους ταχύτητας για 4 και 

8 ώρες, εφόσον είναι επιβατηγά ή πλοία φορτίου αντίστοιχα. Επηρεασμένος απ’ τον BV και τον IMO, 

όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, οι κανονισμοί του CRS, έχουν την ίδια απαίτηση για να θεωρείται 

ένα σκάφος ταχύπλοο, όπου V είναι η μέγιστη ταχύτητα και ∇ o όγκος εκτοπίσματος:  

𝑉 [𝑚 𝑠⁄ ] ≥ 3.7 ∗ ∇
0.1667[𝑚3] 

Όπως και οι κανονισμοί των BV και του RINA, έτσι και του CSR παρουσιάζουν διαφορετικές 

απαιτήσεις ανάλογα με το αν το υλικό κατασκευής είναι χάλυβας, αλουμίνιο ή ινώδη σύνθετα υλικά, 

ενώ λαμβάνεται κι σ’ αυτόν υπόψη ο τύπος του πλοίου και το περιβάλλον λειτουργείας. Επιπλέον 

και αυτός απαιτεί αναλυτική μελέτη για σκάφη μήκους μεγαλύτερου των 65m ή ταχύτητας 

μεγαλύτερης των 45kn. Τέλος όπως και ο IMO, απ’ τον κώδικα του ο CRS εξαιρεί ορισμένους τύπους 
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σκαφών (ξύλινα, που δεν χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα για την κίνηση τους, πολεμικά, αναψυχής, 

αλιευτικά). 

4.2.2.5 Det Norske Veritas (DNV) 

 

Σχήμα 4.7: Το λογότυπο του DNV[4] 

 

O DNV ιδρύθηκε το 1864 και έχει την έδρα του στο Όσλο της Νορβηγίας. Το 2013 άλλαξε το όνομα 

του σε DNV GL, αποτέλεσμα της συγχώνευσης του με τον Germanischer Lloyd (GL – Γερμανία), 

παρόλα αυτά το 2021 επέστρεψε στην αρχική του ονομασία DNV, παραμένοντας όμως η συγχώνευση 

δύο νηογνωμόνων και με το λογότυπο του να καταλήγει στη μορφή που παρουσιάζεται στο σχήμα 

4.7. Ο γερμανορβηγικός νηογνώμονας δεν περιορίζεται μόνο στη βιομηχανία της ναυτιλίας, αλλά η 

συμβολή του είναι σημαντική και σ’ άλλους επιχειρηματικούς τομείς (βιομηχανία πετρελαίου, 

διασφάλιση επιχειρήσεων και κλάδο ενέργειας). Όντας o μεγαλύτερος απ’ τους νηογνώμονες, o DNV 

έχει ξεχωριστούς κανονισμούς για τα ταχύπλοα σκάφη, όπου παρέχει τα επιτρεπτά κριτήρια για το 

σχεδιασμό, την κατασκευή και την επιθεώρηση σκαφών που είναι κατασκευασμένα από χάλυβα, 

αλουμίνιο ή σύνθετα υλικά.  Για το σχεδιασμό ενός ταχύπλοου σκάφους ο σχεδιαστής θα πρέπει να 

λάβει υπόψη τους, τους κανονισμούς ‘DNV Rules for Classification of High Speed, Light Craft and Naval 

Surface Craft’[4], στους οποίους ένας σκάφος ορίζεται ως HSC αν ικανοποιεί την παρακάτω συνθήκη, 

όπου V είναι η ταχύτητα σε κόμβους και Δ το εκτόπισμα του πλοίου σε τόνους (έκδοση Ιούλιος 2018):  

𝑉 ≥ 7.16 ∗ 𝛥0,1667 

Η παραπάνω συνθήκη είναι ισοδύναμη με εκείνη του IMO, με τη διαφορά ότι ο όγκος 

εκτοπίσματος έχει αντικατασταθεί απ’ το εκτόπισμα, μεταβάλλοντας κατάλληλα τον συντελεστή. 

Πέρα όμως απ’ την συνθήκη για την κατηγορία HSC, οι παραπάνω κανονισμοί έχουν και κριτήριο για 

τον αν το σκάφος ανήκει στην κατηγορία Light Craft (LC). Στην παρακάτω συνθήκη Δ είναι το 

εκτόπισμα σε τόνους, L το ολικό μήκος σε μέτρα ‘m’ και B το ολικό πλάτος στο μέσο του πλοίου. 

𝛥 ≤ (0.13 ∗ 𝐿 ∗ 𝐵)1.5 

Ανάλογα με τον τύπο λειτουργείας του σκάφους, δηλαδή αν είναι επιβατηγό, φορτηγό, γιοτ, 

πολεμικό κλπ., οι κανονισμοί παρουσιάζουν διαφορές στις απαιτήσεις κατά τον κατασκευαστικό 

σχεδιασμό. Το ίδιο συμβαίνει και με την περιοχή λειτουργίας, όπου θα πρέπει να οριστεί μια 

κατηγορία ‘notation’ για το σκάφος, με βάση την οποία καθορίζονται οι φορτίσεις του. Στον 

παρακάτω πίνακα 4.3 παρουσιάζονται οι διάφορες κατηγορίες στις οποίες μπορεί να ανήκει ένα 

σκάφος ανάλογα με την περιοχή λειτουργείας. Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση που 

το σκάφος έχει μήκος μεγαλύτερο των 50m, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν περαιτέρω αναλυτικές 

μελέτες για τη σχεδίαση του. 
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Πίνακας 4.3: DNV HSLC - Περιορισμοί στην περιοχή λειτουργείας[4] 

Service area notations 
Seasonal zones (nautical miles) 

Winter Summer Tropical 

R0 250 No restrictions No restrictions 

R1 100 200 300 

R2 50 100 200 

R3 20 50 100 

R4 5 10 20 

R5 1 2 5 

R6 0.2 0.3 0.5 

 

4.2.2.6 Indian Register of Shipping (IRS) 

 

Σχήμα 4.8: Το λογότυπο του IRS[25] 

 

Ο IRS (σχήμα 4.8) έχει την έδρα του στη Βομβάη και ιδρύθηκε το 1975, κάτι που τον καθιστά το 

μικρότερο σε ηλικία νηογνώμονα-μέλος του IACS, ενώ παράλληλα μαζί με τους CRS και PRS είναι και 

τα νεότερα μέλη του (εντάχθηκαν μόλις το 2011). Παρόλη τη μικρή διάρκεια λειτουργίας του, ο IRS 

έχει καθιερωθεί ως ένας απ’ τους σημαντικότερους νηογνώμονες στον κόσμο, φτάνοντας στο ίδιο 

επίπεδο με νηογνώμονες που λειτουργούν για πάνω από 100 χρόνια. Οι κανονισμοί του IRS 

εξετάζουν και αυτοί τα ταχύπλοα σκάφη με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι τα συμβατικά πλοία, και 

συγκεκριμένα με βάση τους ‘Rules and Regulations for the Construction and Classification of High 

Speed Crafts and Light Crafts – July 2021’[25]. Για να γίνει έλεγχος αν οι παραπάνω κανονισμοί ισχύουν 

για ένα σκάφος ο IRS παρέχει ένα διάγραμμα, το οποίο δίνεται στο σχήμα 4.9: 
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Σχήμα 4.9: IRS - Συνθήκες για εφαρμογή των HSC & LC κανονισμών[25] 

 

Με τη βοήθεια και του διαγράμματος, προκύπτει ότι η συνθήκη για να ανήκει ένα σκάφος στην 

κατηγορία HSC, σύμφωνα με τον IRS, είναι η ίδια με εκείνη του DNV, όπου V η ταχύτητα [kn] και Δ το 

εκτόπισμα [t] του σκάφους: 

𝑉 ≥ 7.16 ∗ 𝛥1/6 

Εφόσον ικανοποιείται η παραπάνω συνθήκη φαίνεται και απ’ το διάγραμμα ότι το σκάφος θα 

σχεδιαστεί με βάση τους κανονισμούς HSC & LC. Παρόλα αυτά σε ποια κατηγορία θα ενταχθεί το 

σκάφος εξαρτάται και απ’ τον τύπο του πλοίου. Συγκεκριμένα αν το σκάφος είναι επιβατηγό ανήκει 

στην κατηγορία HSC, ενώ στην κατηγορία αυτή ανήκει και ένα φορτηγό σκάφος, χωρητικότητας 

μεγαλύτερης των 500 tonnage, που πραγματοποιεί ταξίδια μικρότερα των 8 ωρών. Φορτηγά πλοία 

μικρότερης χωρητικότητας καθώς και τα λεγόμενα Non-IMO σκάφη ανήκουν στην κατηγορία HSLC. 

Ακόμα και αν δεν ικανοποιείται η συνθήκη για HSC, ένα σκάφος σχεδιάζεται με τους παραπάνω 

κανονισμούς εφόσον ισχύει η παρακάτω συνθήκη που εντάσσει ένα σκάφος στην κατηγορία Light 

Craft. Αν δεν ικανοποιείται ούτε αυτή τότε για το συγκεκριμένο σκάφος θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν οι κύριοι κανονισμοί.  

𝑉 ≥ 4,8 ∗ 𝛥1/6 

Οι κανονισμοί HS&LC του IRS καλύπτουν τις περιπτώσεις όπου το υλικό κατασκευής είναι 

χάλυβας, αλουμίνιο ή ινώδη σύνθετα υλικά. Μάλιστα τον χάλυβα με το αλουμίνιο τα εξετάζει στο 

ίδιο κεφάλαιο. Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι και εδώ λαμβάνεται υπόψη ο τύπος και η περιοχή 

λειτουργείας του σκάφους, οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά τον κατασκευαστικό του σχεδιασμό. 

Στον παρακάτω πίνακα 4.4, παρουσιάζονται όλες οι πιθανές περιοχές λειτουργείας για τον IRS. 

 

 

https://www.irclass.org/media/5529/hsc_rules_july_2021-edition_updated.pdf
https://www.irclass.org/media/5529/hsc_rules_july_2021-edition_updated.pdf
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Πίνακας 4.4: IRS - Περιορισμοί περιοχών λειτουργείας[25] 

Notation 
Design significant 

wave height [m] 

RS 0 Hs >= 4.0 m 

RS 1 2.5 <= Hs < 4.0 m 

RS 2 0.6 <= Hs < 2.5 m 

RS 3 HS <= 0.6 m 

 

4.2.2.7 Korean Register of Shipping (KR) 

 

Σχήμα 4.10: Το λογότυπο του KR[26] 

 

O ΚR (σχήμα 4.10) ιδρύθηκε το 1960 και έχει την έδρα του στη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, ενώ 

έγινε μέλος του IACS το 1988. Και ο KR όπως και οι προηγούμενοι νηογνώμονες έχει ξεχωριστούς 

κανονισμούς για ταχύπλοα σκάφη. Συγκεκριμένα στους ‘Rules/Guidances for the Classification of 

High Speed and Light Crafts’ του KR, γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων για ταχύπλοα σκάφη ή 

ελαφριών σκαφών, που έχουν ως υλικό κατασκευής τον χάλυβα, το αλουμίνιο ή τα σύνθετα υλικά. 

Οι παραπάνω κανονισμοί βρίσκουν εφαρμογή στα σκάφη που ικανοποιούν τα κριτήρια του KR 

για να ανήκουν είτε στην High Speed Craft είτε στην Light Craft κατηγορία. Ένα HSC, για τον KR θα 

πρέπει να ικανοποιεί μία τουλάχιστον απ’ τις παρακάτω συνθήκες, 

𝑉𝑚𝑎𝑥[𝑘𝑡𝑠] ≥ 25  

𝑉𝑚𝑎𝑥 [
𝑚

𝑠
] ≥ 3.7 ∗ ∇0.1667[𝑚3] 

Ενώ για την κατηγορία LC, απαιτεί: 

𝛥 [𝑡𝑜𝑛] ≤  (0.13 ∗ 𝐿 ∗ 𝐵)1.5 

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι στους κανονισμούς του KR, τα φορτία επηρεάζονται απ’ την 

περιοχή λειτουργείας τους σκάφους. Δηλαδή ένα σκάφος κατά το στάδιο του σχεδιασμού του 

τοποθετείται σε μια κατηγορία με βάση του περιορισμούς που θα έχει κατά την πλεύση του. Οι 

περιορισμοί αυτοί, παρουσιάζονται στον πίνακα 4.5.  
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Πίνακας 4.5: KR - Περιορισμοί περιοχών λειτουργείας[26] 

                                Condition                      

d                                            

Restriction  

notation 

Summer  

(Nautical miles) 

Winter  

(Nautical miles) 

Tropical 

(Nautical miles) 

SA0 Unrestricted 300 Unrestricted 

SA1 300 100 300 

SA2 100 50 250 

SA3 50 20 100 

SA4 20 5 20 

SA5 2 1 5 

 

4.2.2.8 Lloyd’s Register (LR) 

 

Σχήμα 4.11: Το λογότυπο του LR[6] 

 

O LR, το λογότυπο του οποίου παρουσιάζεται στο σχήμα 4.11, έχει έδρα το Λονδίνο και ιδρύθηκε 

το 1760 απ’ τους πελάτες ενός καφενείου που σύχναζαν άνθρωποι τις ναυτιλίας. Είναι ο 

μακροβιότερος νηογνώμονας και ταυτόχρονα ο πρώτος οργανισμός που έκδωσε κανονισμούς για 

την ασφάλεια στα πλοία. Ανήκει εξ’ ολοκλήρου στο ίδρυμα Lloyd’s Register, που αποτελεί μια 

φιλανθρωπική οργάνωση που δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο και διακρίνεται για το 

ερευνητικό και εκπαιδευτικό του χαρακτήρα ως προς τις επιστήμες και τη μηχανική. Για τον 

κατασκευαστικό σχεδιασμό ταχύπλοων σκαφών ο LR έχει εκδώσει τους ‘Rules and Regulations for 

the Classification of Special Service Craft’[6], στους οποίους παρουσιάζεται ένα διάγραμμα (σχήμα 

4.12) που βοηθάει στο να καθοριστεί αν ένα σκάφος θα πρέπει να σχεδιαστεί με βάση αυτούς τους 

κανονισμούς ή με τους βασικούς του LR. Απ’ το διάγραμμα φαίνεται ότι αυτοί οι κανονισμοί δεν 

αφορούν μόνο σκάφη που ικανοποιούν τη συνθήκη για HSC είτε τη συνθήκη για LC, αλλά ισχύουν 

και για ορισμένους ειδικούς τύπους σκαφών, όπως για παράδειγμα τα γιοτ, τα hovercraft, ακόμα και 

πλοία που έχουν κατασκευαστεί από ξύλο, εφόσον όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν σκάφη του 

ναυτικού τα οποία εξετάζονται με άλλες απαιτήσεις. Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιείται 

κατασκευαστικός σχεδιασμός σκαφών τύπου Catamaran, τα οποία σχεδιάζονται με βάση τους 

παραπάνω κανονισμούς ανεξάρτητα απ’ το αν ικανοποιούν ή όχι έστω μία απ’ τις απαιτήσεις για HSC 

ή LC. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση των κανονισμών (Ιούλιος 2021) ένα σκάφος θεωρείται 

για τον LR ταχύπλοο, αν ισχύει η παρακάτω σχέση για την ταχύτητα (V σε [kn]) και τον όγκο 

εκτοπίσματος (∇ σε [m3]) του. 

𝑉 [𝑘𝑛𝑜𝑡𝑠] ≥ 7.19 ∗ ∇
1
6 [𝑚3] 
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Για να ανήκει στην κατηγορία LC, το εκτόπισμα του δεν πρέπει να ξεπερνάει το παρακάτω τύπο 

που προκύπτει απ’ το πλάτος στο μέσο (B [m]) και το μήκος κανονισμού (LR σε [m]). 

𝛥 [𝑡] ≤ 0.04 ∗ (𝐿𝑅 ∗ 𝐵)
1.5  

Οι κανονισμοί του LR έχουν αρκετά διαφορετικά κριτήρια ανάλογα με το υλικό που εξετάζεται, με 

τα διαθέσιμα υλικά να είναι για ακόμη μια φορά ο χάλυβας, το αλουμίνιο και τα σύνθετα υλικά. 

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι ο τύπος κατασκευής και λειτουργίας του σκάφους, καθώς και η 

περιοχή λειτουργείας του (πίνακας 4.6), επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον υπολογισμό των 

φορτίων με τα οποία θα έρθει αντιμέτωπο, αφού το καθένα απ’ αυτά καθορίζει έναν συντελεστή που 

επιδρά στην τελική τιμή των ασκούμενων πιέσεων. Στα παραπάνω πρέπει να συμπληρωθεί ότι για 

την δυσχερέστερη κατηγορία όσον αφορά την περιοχή λειτουργείας, το σκάφος δεν μπορεί να 

απομακρύνεται πάνω από 350 ναυτικά μίλια. 

 

 

Σχήμα 4.12:LR - Επιλογή κανονισμών για το σχεδιασμό του σκάφους[6] 
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Πίνακας 4.6: LR - Περιορισμοί περιοχών λειτουργείας[626] 

Κατηγορία Περιορισμοί 

Zone 1 Inland waters, significant wave heights ≤ 1.6 𝑚 

Zone 2 Inland waters, significant wave heights ≤ 1.0 𝑚 

Zone 3 Inland waters, significant wave heights ≤ 0.5 𝑚 

G1 Service Group 1 Sheltered waters, range to refuge is 5 NM or less 

G2 Service Group 2 Reasonable weather, range to refuge is 20 NM or less 

G2A Service Group 2A Reasonable weather, range to refuge is 60 NM or less 

G3 Service Group 3 Range to refuge is 150 NM or less 

G4 Service Group 4 Range to refuge is 250 NM or less 

G5 Service Group 5 Range to refuge is 350 NM or less 

G6 Service Group 6 Yachts and steel patrol craft having unrestricted service 

4.2.2.9 Polish Register of Shipping (PRS) 

 

Σχήμα 4.13: Το λογότυπο του PRS[27] 

 

Ο PRS (σχήμα 4.13) ιδρύθηκε το 1936 και έχει την έδρα του στη Γκντανσκ της Πολωνίας. Μαζί με 

τον IRS και τον CRS, είναι τα νεότερα μέλη του IACS, καθώς εντάχθηκαν σ’ αυτόν μόλις το 2011.  O 

PRS είναι απ’ τους λίγους νηογνώμονες που πραγματοποιεί υποβρύχιες επιθεωρήσεις, έχοντας στο 

ενεργητικό του τη δικιά του ομάδα από δύτες-επιθεωρητές. Για το σχεδιασμό ταχύπλοων σκαφών ο 

PRS έχει εκδώσει τους κανονισμούς ‘Rules for the Classification and Construction of High Speed Craft 

(HSC)’[27], σύμφωνα με τους οποίους σχεδιάζονται τα επιβατηγά και φορτηγά σκάφη που στα ταξίδια 

τους δε θα χρειαστεί να κινηθούν με την υπηρεσιακή τους ταχύτητα για πάνω από 4 και 8 ώρες 

αντίστοιχα, δηλαδή την ίδια απαίτηση με τον IMO. Ακόμα οι παραπάνω κανονισμοί ισχύουν για τα 

σκάφη που τηρούν την παρακάτω απαίτηση, όσον αφορά την μέγιστη ταχύτητα και τον όγκο 

εκτοπίσματος τους: 

𝑉 [𝑚/𝑠] ≥ 3,7 ∗ ∇0,1667 [𝑚3] 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να σημειωθεί ότι οι παραπάνω κανονισμοί αφορούν μόνο σκάφη που 

το υλικό κατασκευής είναι είτε χάλυβας, είτε αλουμίνιο, δηλαδή σκάφη από ινώδη σύνθετα υλικά 

δεν καλύπτονται απ’ τον PRS όσον αφορά την κατηγορία των ταχύπλοων. Τέλος ο PRS κατά το 

σχεδιασμό ενός σκάφους ορίζει σ’ αυτό έναν ‘βαθμό’. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμοι βαθμοί (marks I, II 

,III), που επηρεάζουν τον υπολογισμό των φορτίων, καθώς φανερώνουν τα ναυτικά μίλια που 

επιτρέπεται να απομακρυνθεί το σκάφος απ’ την ακτή. Οι βαθμοί παρουσιάζονται αναλυτικά στον 

πίνακα 4.7.  
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Πίνακας 4.7: PRS Marks[27] 

Συμβολισμός Σημασία 

I 
Έως 200 ναυτικά μίλια απ’ το λιμάνι και επιτρεπόμενη απόσταση δύο 

λιμανιών τα 400 ναυτικά μίλια 

II 
Έως 50 ναυτικά μίλια απ’ το λιμάνι και επιτρεπόμενη απόσταση δύο λιμανιών 

τα 100 ναυτικά μίλια 

III Έως 20 ναυτικά μίλια απ’ την ακτή 

4.2.2.10 Russian Maritime Register of Shipping 

 

Σχήμα 4.14: Το λογότυπο του Russian Maritime Register of Shipping[28] 

 

Ο ρωσικός νηογνώμονας (σχήμα 4.14) ιδρύθηκε το 1913 και έχει την έδρα του στην Αγία 

Πετρούπολη. Αποτελεί έναν απ’ τους μεγαλύτερους νηογνώμονες με πάνω από 109 γραφεία σ’ όλο 

τον κόσμο. Πρόκειται για έναν οργανισμό που προσπαθεί και αρκετές φορές καταφέρνει να 

πρωτοτυπεί. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το ότι είναι ο πρώτος οργανισμός, που 

δημοσίευσε κανονισμούς για σκάφη που δραστηριοποιούνται στην ανταρκτική, ότι απέδειξε τη 

δυνατότητα εφαρμογής ηλεκτροσυγκόλλησης, και ακόμα ότι το 1950 ένταξε στο δυναμικό του και 

πυρηνικά πλοία. 

 Ένα ταχύπλοο σκάφος για τον ρωσικό νηογνώμονα σχεδιάζεται με βάση τους κανονισμούς ‘Rules 

for the Classification and Construction of High-Speed Craft, 2018’[28]. Για να ισχύουν οι παραπάνω 

κανονισμοί για ένα σκάφος, επηρεασμένος απ’ τον IMO, απαιτεί και αυτός να μην πλέει για 

αποστάσεις μεγαλύτερες απ’ αυτές που προκύπτουν εφόσον πλέει με την υπηρεσιακή του ταχύτητα 

για 4 και 8 ώρες, αν είναι επιβατηγό ή φορτηγό (χωρητικότητας πάνω από 500 tonnage) σκάφος 

αντίστοιχα. Ακόμα και αν δεν τηρείται κάποια απ’ τις προηγούμενες συνθήκες το σκάφος μελετάται 

με τους παραπάνω κανονισμούς αν μπορεί να παράγει με τις μηχανές του ισχύ μεγαλύτερη των 55 

kW. Για το ρωσικό νηογνώμονα ένα πλοίο εντάσσεται στην κατηγορία High Speed Craft, εφόσον 

ικανοποιεί την παρακάτω συνθήκη, όπου είναι η ίδια με την αντίστοιχη του IMO, με V να είναι η 

ταχύτητα του σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο και Δ το εκτόπισμα του μετρημένο σε τόνους. 

𝑉 [𝑚/𝑠] ≥ 3,7 ∗ ∇0,1667 [𝑚3] 

Όπως και στους περισσότερους νηογνώμονες, έτσι και στον ρωσικό, υπάρχουν διαφορές στους 

κανονισμούς του ανάλογα με το υλικό κατασκευής. Συγκεκριμένα απ’ τους παραπάνω κανονισμούς 

καλύπτονται σκάφη που έχουν ως υλικό κατασκευής το χάλυβα, το αλουμίνιο, αλλά και τα ινώδη 

σύνθετα υλικά. 
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4.2.2.11 China Classification Society (CCS) 

 

Σχήμα 4.15: Το λογότυπο του CCS[29] 

 

Ο CCS (σχήμα 4.15) ιδρύθηκε το 1956 και ως ο μόνος οργανισμός με το δικαίωμα να παρέχει 

υπηρεσίες ταξινόμησης στην Κίνα, έχει την έδρα των γραφείων του στο Πεκίνο. Ο CCS δεν 

δραστηριοποιείται μόνο στον τομέα της βιομηχανίας της ναυτιλίας, αλλά έχει την άδεια απ’ την 

κυβέρνηση της Κίνας να πραγματοποιεί ελέγχους για πιστοποίηση σε πολλούς τομείς όπως οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι υποδομές και οι μεταφορές. Για τα ταχύπλοα σκάφη ο CCS έχει 

εκδώσει ξεχωριστούς κανονισμούς, ‘Rules for construction and classification of sea-going high speed 

craft, 2015’[29], οι οποίοι ισχύουν για σκάφη που ικανοποιούν την παρακάτω γνωστή συνθήκη: 

𝑉 [𝑚/𝑠] ≥ 3,7 ∗ ∇0,1667 [𝑚3] 

Οι απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται για την εφαρμογή των κανονισμών είναι ακριβώς ίδιες με 

εκείνες του IMO, διότι εκτός της παραπάνω σχέσης, ένα σκάφος μπορεί να ανήκει στην κατηγορία 

HSC για όμοιες προϋποθέσεις με εκείνες που έχει ορίσει ο IMO σχετικά με τη διάρκεια του ταξιδιού 

τους. Επιπλέον ο CCS εξαιρεί απ’ τους κανονισμούς για ταχύπλοα σκάφη τους τύπους πλοίων που 

δεν συμπεριλαμβάνει και ο IMO. Όπως συμβαίνει και με τους περισσότερους νηογνώμονες, οι 

κανονισμοί του CCS για τα ταχύπλοα πλοία, καλύπτουν και τα τρία βασικά ναυπηγικά υλικά 

κατασκευής. 

4.2.3 Σύνοψη απαιτήσεων νηογνωμόνων 

Στον παρακάτω πίνακα 4.8 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι συνθήκες που έχει θέσει ο κάθε 

νηογνώμονας και o IMO για να ανήκει ένα σκάφος στην κατηγορία High Speed Craft (HSC) και Light 

Craft (LC). Ακόμα στην τέταρτη στήλη δίνονται κάποιοι απ’ τους επιπλέον περιορισμούς που έχει 

ορίσει ο καθένας, και πρέπει να ικανοποιούνται για να εξετάζεται το πλοίο σύμφωνα με τους 

κανονισμούς που αφορούν τα ταχύπλοα σκάφη. Στην πέμπτη στήλη παρουσιάζονται οι περιπτώσεις 

μηκών και ταχυτήτων για τις οποίες οι νηογνώμονες δεν απαιτούν απλή εφαρμογή των κανονισμών, 

αλλά λεπτομερή μελέτη. Τέλος γίνεται αναφορά στο αν οι κανονισμοί καλύπτουν σχεδιάσεις στις 

οποίες χρησιμοποιούνται ινώδη σύνθετα υλικά. 

Με τη βοήθεια του συγκεντρωτικού πίνακα 4.8, είναι φανερό ότι οι διάφοροι νηογνώμονες έχουν 

επηρεαστεί αισθητά απ’ τον IMO, όσον αφορά τα κριτήρια που έχουν θέσει για να εξετάζεται ένα 

σκάφος με βάση τους κανονισμούς για τα ταχύπλοα σκάφη. Αυτό βοηθάει στην αποφυγή των 

διάφορων παραλλαγών και στην ύπαρξη συνοχής που γενικότερα την επιδιώκει ο IACS. 

Γνωρίζοντας ότι οι σχέσεις  𝑉 [
𝑚

𝑠
] ≥ 3,7 ∗ ∇0,1667, 𝑉 [𝑘𝑛] ≥ 7,19 ∗ ∇0,1667 και  𝑉[𝑘𝑛] ≥ 7,16 ∗

𝛥1/6 είναι ισοδύναμες, είναι κατανοητό ότι όλοι οι νηογνώμονες παρουσιάζουν το ίδιο κριτήριο για 

HSC με τον IMO, με κάποιους απλά να επιλέγουν διαφορετικές μονάδες μέτρησης στην ταχύτητα ή 

το εκτόπισμα έναντι του όγκου εκτοπίσματος. Ο μόνος που διαφοροποιείται απ’ τον IMO όσον αφορά 
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τη συνθήκη για να ανήκει ένα σκάφος στα ταχύπλοα, είναι ο ABS που το κριτήριο του βασίζεται 

περισσότερο στο μήκος παρά στον όγκο εκτοπίσματος του πλοίου.  Στον παρακάτω πίνακα 4.8 

αποφασίστηκε για όλους τους νηογνώμονες που παρουσιάζουν ισοδύναμη συνθήκη HSC, να 

χρησιμοποιηθεί η σχέση 𝑉 [
𝑚

𝑠
] ≥ 3,7 ∗ ∇0,1667, έτσι ώστε να είναι πιο ξεκάθαροι οι νηογνώμονες που 

παρουσιάζουν όμοια κριτήρια με τον IMO. 

 

Πίνακας 4.8: Κριτήρια νηογνωμόνων για HSLC κανονισμούς 

Society Συνθήκη HSC Συνθήκη LC Περιορισμοί 

Συνθήκες 

για 

απαίτηση 

αναλυτικής 

μελέτης 

Ινώδη 

σύνθετα 

υλικά 

IMO 𝑉 [
𝑚

𝑠
] ≥ 3,7 ∗ ∇0,1667 - 

Μέχρι 4 ώρες VS για το επιβατηγό, 

Μέχρι 8 ώρες VS για το φορτηγό 
- ΝΑΙ 

ABS 
𝑉[𝑘𝑛]

√𝐿[𝑚]
⁄  ≥ 2.36 - 

Όρια στο μήκος πλοίου, 

κατάσταση θάλασσας, 

Μέχρι 4 ώρες VS για το επιβατηγό, 

Μέχρι 8 ώρες VS για το φορτηγό 

L>91m 

V>40kn 
ΝΑΙ 

BV & 

RINA 

𝑉 [
𝑚

𝑠
] ≥ 3,7 ∗ ∇0,1667 

- 
Μέχρι 4 ώρες VS για το επιβατηγό, 

Μέχρι 8 ώρες VS για το φορτηγό 

L>65m 

V>45kn 
ΝΑΙ 

NK - 
Μέχρι 4 ώρες VS για το επιβατηγό, 

Μέχρι 8 ώρες VS για το φορτηγό 
L>50m ΝΑΙ 

CRS - 
Μέχρι 4 ώρες VS για το επιβατηγό, 

Μέχρι 8 ώρες VS για το φορτηγό 

L>65m 

V>45kn 
ΝΑΙ 

DNV 𝛥[𝑡] ≤ (0.13 ∗ 𝐿 ∗ 𝐵)1.5 Εποχικά όρια ζώνης L>50m ΝΑΙ 

IRS 𝑉[𝑘𝑛] ≥ 4,8 ∗ 𝛥1/6 
Μέχρι 4 ώρες VS για το επιβατηγό, 

Μέχρι 8 ώρες VS για το φορτηγό 
- ΝΑΙ 

KR 𝛥 [𝑡] ≤  (0.13 ∗ 𝐿 ∗ 𝐵)1.5 Εποχικά όρια ζώνης - ΝΑΙ 

LR 𝛥 [𝑡] ≤ 0.04 ∗ (𝐿𝑅 ∗ 𝐵)
1.5 Μέχρι 350 ναυτικά μίλια - ΝΑΙ 

PRS - 
Μέχρι 4 ώρες VS για το επιβατηγό, 

Μέχρι 8 ώρες VS για το φορτηγό 
- ΟΧΙ 

Russian 

Maritime 

Register 

of 

Shipping 

- 

Μέχρι 4 ώρες VS για το επιβατηγό, 

Μέχρι 8 ώρες VS για το φορτηγό,  

παραγωγή ισχύος μεγαλύτερης των 

55kw 

- ΝΑΙ 

CCS - 
Μέχρι 4 ώρες VS για το επιβατηγό, 

Μέχρι 8 ώρες VS για το φορτηγό 
- ΝΑΙ 

 

Και στους περιορισμούς ο ABS είναι ο μόνος που βάζει όριο στο μήκος του πλοίου, ενώ λαμβάνει 

υπόψη και την κατάσταση της θάλασσας που θα δραστηριοποιείται το σκάφος. Παράλληλα έχει και 

αυτός τον περιορισμό στο χρονικό διάστημα που είναι επιτρεπτό να κινείται το σκάφος με την 

υπηρεσιακή του ταχύτητα κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του. Ο περιορισμός για το χρονικό 

διάστημα πλεύσης με την υπηρεσιακή ταχύτητα που έχει θέσει o IMO, λαμβάνεται υπόψη απ’ όλα 

τα μέλη, εκτός από τρία, τον DNV, τον KR και τον LR. Στους τρεις αυτούς νηογνώμονες ορίζονται 

περιορισμοί στην απόσταση απ’ το λιμάνι, οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με την κλάση στην οποία 

έχει ενταχθεί το σκάφος. Στους DNV και KR μάλιστα τα όρια αυτά αλλάζουν ανάλογα με την εποχή, 

όπως φαίνεται στους πίνακες 4.3 και 4.5 για κάθε νηογνώμονα αντίστοιχα. 

 Ένα ακόμα κοινό που έχουν οι DNV, KR και LR, με το οποίο συμβαδίζει και ο IRS είναι ότι έχουν 

ορίσει συνθήκη για να ανήκει ένα σκάφος στην κατηγορία LC, δηλαδή οι συγκεκριμένοι νηογνώμονες 

εξετάζουν τα ταχύπλοα σκάφη με τους ίδιους κανονισμούς που εξετάζουν και εκείνα που ανήκουν 
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στην κατηγορία ελαφρού εκτοπίσματος. Σε αρκετές περιπτώσεις οι νηογνώμονες δεν είναι 

ικανοποιημένοι με την απλή εφαρμογή των σχέσεων των κανονισμών τους, αλλά απαιτούν να 

πραγματοποιηθεί μια αναλυτική μελέτη. Κάποιοι απ’ τους νηογνώμονες μάλιστα, έχουν καθορίσει 

όρια στο μήκος ή και την ταχύτητα του πλοίου, πάνω απ’ τα οποία απαιτούν να γίνει ανάλυση. Τα 

όρια αυτά παρουσιάζονται στην πέμπτη στήλη του πίνακα 4.8. Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι ο 

μόνος απ’ τους νηογνώμονες-μέλη του IACS, που στους κανονισμούς του δεν εξετάζει το υλικό 

κατασκευής να είναι από σύνθετα υλικά είναι ο PRS, πράγμα που φανερώνει την εξέλιξη που έχουν 

τα σύνθετα υλικά τα τελευταία χρόνια, καταλαμβάνοντας όλο και σημαντικότερη θέση στα υλικά που 

χρησιμοποιούνται στις ναυπηγικές εφαρμογές. 

 

4.3 Κατασκευαστικά στοιχεία και παραδοχές 
 

Για τον κατασκευαστικό σχεδιασμό των υπό μελέτη Catamaran, αποφασίστηκε να 

χρησιμοποιηθούν οι κανονισμοί από τρεις νηογνώμονες, δίνοντας στο τέλος τη δυνατότητα να γίνει 

σύγκριση των αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκαν οι Det Norske Veritas (DNV), Bureau 

Veritas (BV) και Lloyd’s Register (LR). Οι παραπάνω νηογνώμονες υπερίσχυσαν γιατί και οι τρεις 

αποτελούν οργανισμούς με τεράστια εμπειρία στη βιομηχανία, ενώ οι κανονισμοί τους 

παρουσιάζουν αρκετές διαφορές στην λογική τους, κάτι που καθιστά ενδιαφέρουσα τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων τους. 

Για τα υπό μελέτη Catamaran έχουν καθοριστεί εξαρχής απ’ την εταιρεία Alpha Marine τα 

διάφορα τμήματα της υπερκατασκευής. Επομένως η παρούσα μελέτη περιορίζεται στην επιλογή 

υλικών και στον καθορισμό της ισαπόστασης των ενισχυτικών, λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι τώρα 

σχεδίαση απ’ την εταιρεία Alpha Marine και στη συνέχεια στη διαστασιολόγηση του πάχους των 

πλακών καθώς και των εγκάρσιων διατομών των ενισχυτικών. Οι παραπάνω παράμετροι θα πρέπει 

να επιλεχθούν έτσι ώστε ο συνδυασμός τους να επιτρέπει στο σκάφος την ομαλή λειτουργία του κατά 

το εκτιμώμενο διάστημα ζωής του. 

 Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι για κάθε τμήμα της υπερκατασκευής (πρυμναίο 

‘Aft’, πρωραίο ‘Front’, πλαϊνό ‘Side’, οροφή ‘Top’), εξετάζεται πάντα η πλάκα που έχει να 

αντιμετωπίσει το χειρότερο σενάριο φόρτισης και οι υπόλοιπες πλάκες του τμήματος 

διαστασιολογούνται με βάση αυτήν. Το ίδιο ισχύει και για τους διάφορους τύπους ενισχυτικών του 

κάθε τμήματος. Μ’ αυτό τον τρόπο η διαδικασία του σχεδιασμού απλοποιείται σημαντικά, ενώ 

παράλληλα δεν υπάρχει κίνδυνος αστοχίας της υπερκατασκευής. Επίσης για τον υπολογισμό του 

βάρους των πλακών πρέπει να έχει καθοριστεί η επιφάνεια του κάθε τμήματος. Για λόγους 

απλότητας σε περιπτώσεις που η γεωμετρία της επιφάνειας του κάθε τμήματος της υπερκατασκευής 

ήταν περίπλοκη και όχι εύκολα υπολογίσιμη απ’ τα σχέδια των σκαφών, θεωρήθηκε ότι είναι ένα 

ορθογώνιο, μη λαμβάνοντας υπόψη τις πιο σύνθετες γεωμετρίες.  

4.3.1 Κατασκευαστικά στοιχεία 

Στην παρούσα μελέτη γίνεται ο κατασκευαστικός σχεδιασμός της υπερκατασκευής του σκάφους. 

Για λόγους απλότητας επιλέχθηκε να ληφθούν υπόψη μόνο οι πλάκες (plates), τα ενισχυτικά 

(stiffeners, webs και girders) και τα υποστυλώματα (pillars), δηλαδή παραλείφθηκε η παρουσία των 

διάφορων αγκώνων (brackets). Επομένως για να πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός της 

υπερκατασκευής θα πρέπει να γίνει η διαστασιολόγηση των παραπάνω στοιχείων, όπου όπως έχει 
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προαναφερθεί, για κάθε ένα τμήμα εξετάζεται πάντα η χειρότερη περίπτωση. Επιπλέον πρέπει να 

σημειωθεί, ότι στα σημεία του τμήματος της υπερκατασκευής που υπάρχουν ανοίγματα, λόγω 

συγκεντρώσεων τάσεων, ο κίνδυνος αστοχίας είναι μεγαλύτερος, γι’ αυτό απαιτείται επιπλέον 

ενίσχυση. Για λόγους απλότητας όμως της παρούσας μελέτης, για τα ενισχυτικά αυτά που υπάρχουν 

μόνο για την υποστήριξη των περιοχών που υπάρχει άνοιγμα, δε θα πραγματοποιηθεί μελέτη και δε 

θα ληφθούν υπόψη, όπως έγινε και με τους αγκώνες. Στο τέλος αφού υπολογιστεί το συνολικό βάρος 

της υπερκατασκευής, μπορεί να πραγματοποιηθεί μία επί τοις εκατό προσαύξηση, ώστε να 

συμπεριληφθούν στην τελική τιμή του βάρους και τα παραπάνω στοιχεία που παραλήφθηκαν.   

Για μια κατασκευή, η πλάκα είναι το κατασκευαστικό στοιχείο του περιβλήματος που ορίζεται από 

δύο διαδοχικά ενισχυτικά σε κάθε διεύθυνση, δηλαδή οι διαστάσεις της είναι η ισαπόσταση και το 

ανυποστήρικτο μήκος των ενισχυτικών. Τα ενισχυτικά επομένως είναι τα στοιχεία που οριοθετούν 

μια πλάκα, και η απόσταση τους είναι τέτοια ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος αστοχίας ή μεγάλων 

βελών κάμψης. Σε μια υπερκατασκευή δε χρησιμοποιείται μόνο ένας είδος ενισχυτικού. Υπάρχουν 

μεγαλύτερα ενισχυτικά (webs και girders) πάνω στα οποία στηρίζονται τα μικρότερα προκειμένου να 

μειωθεί το ανυποστήρικτο μήκος τους. Δηλαδή πάντα υπάρχει μια ομάδα ενισχυτικών που είναι 

σημαντικά πιο δύσκαμπτα και τα οποία ορισμένοι νηογνώμονες τα εξετάζουν με διαφορετικές 

απαιτήσεις. Όμως ανάγκη μείωσης του ανυποστήρικτου μήκους υπάρχει και γι’ αυτά τα δύσκαμπτα 

ενισχυτικά. Γι’ αυτό σε μια κατασκευή χρησιμοποιούνται τα υποστυλώματα (pillars), σκοπός των 

οποίων είναι να στηρίζουν τα ενισχυτικά αυτά. Εφόσον χρειάζονται υποστυλώματα και στο δεύτερο 

όροφο της υπερκατασκευής, είναι σχεδιαστικός κανόνας, τα pillars διαφορετικών ορόφων να 

τοποθετούνται στην ίδια ‘κατακόρυφη γραμμή’, δηλαδή το ένα πάνω απ’ το άλλο. Για την παρούσα 

μελέτη αποφασίστηκε τα υποστυλώματα να κατασκευαστούν από αλουμίνιο για όλα τα σκάφη, 

ακόμα και αν η υπερκατασκευή είναι από σύνθετα υλικά. Το ανυποστήρικτο μήκος των διάφορων 

ενισχυτικών μειώνεται και με τη χρήση των αγκώνων, όμως καθώς δε λαμβάνονται υπόψη στον εν 

λόγω σχεδιασμό, το μήκος αυτό θα παρθεί μεγαλύτερο απ’ ότι είναι στην πραγματικότητα. Τέλος να 

σημειωθεί ότι τα φορτία που δέχεται η υπερκατασκευή έχουν τη μορφή ομοιόμορφων πιέσεων, 

οπότε έχει επιλεχθεί οι στηρίξεις των κατασκευαστικών στοιχείων της, δηλαδή των πλακών, των 

ενισχυτικών και των υποστυλωμάτων, να θεωρούνται ότι είναι πακτώσεις και όχι απλή έδραση που 

θα ταίριαζε περισσότερο σε συγκεντρωμένα φορτία. 

Στο παρακάτω σχήμα 4.16, παρουσιάζεται ένα σκαρίφημα μιας απλοποιημένης διώροφης 

υπερκατασκευής. Ο πρώτος όροφος (1st tier) διαχωρίζεται σε επιμέρους τμήματα, όπου για την 

ενίσχυση του καθενός χρησιμοποιούνται διαφορετικού είδους ενισχυτικά. Αρχικά για τα πλάγια 

τμήματα του πρώτου ορόφου (Side 1st) έχει αποφασιστεί να χρησιμοποιηθούν δύο ειδών ενισχυτικά. 

Συγκεκριμένα έχουν επιλεχθεί τα απλά διαμήκη ενισχυτικά (Longitudinal Stiffeners), τα οποία 

εκτείνονται κατά τη διεύθυνση του μήκους της υπερκατασκευής και οι ενισχυμένοι νομείς (Vertical 

Webs), οι οποίοι εκτείνονται κατά το ύψος του πλάγιου τμήματος της. Το δεύτερο τμήμα του 1st tier 

είναι η οροφή του (Top 1st) για την ενίσχυση της οποίας έχει αποφασιστεί να χρησιμοποιηθούν τριών 

ειδών ενισχυτικά. Οι πλάκες του τμήματος αυτού ενισχύονται και αυτές από απλά διαμήκη 

ενισχυτικά (Longitudinal Stiffeners), ενώ στην ενίσχυση τους συνεισφέρουν και οι ενισχυμένοι νομείς 

του πλάγιου τμήματος, που πλέον εκτείνονται κατά την εγκάρσια διεύθυνση της υπερκατασκευής 

(Transverse Webs). Στην περίπτωση που απαιτείται μείωση του ανυποστήρικτου μήκους των 

ενισχυμένων νομέων της οροφής της υπερκατασκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένα πρωτεύον 

διάμηκες ενισχυτικό (Girder) στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να στηριχθούν οι νομείς. Τα 

τελευταία τμήματα του πρώτου ορόφου της υπερκατασκευής είναι το πρωραίο (Front 1st) και το 

πρυμναίο (Aft 1st) εγκάρσιο τμήμα της. Στα δύο αυτά τμήματα έχει αποφασιστεί να χρησιμοποιούνται 

όμοια είδη ενισχυτικών. Με τη βοήθεια του σκαριφήματος φαίνεται ότι στα εγκάρσια τμήματα της 

υπερκατασκευής χρησιμοποιούνται απλά κατακόρυφα ενισχυτικά (Vertical Stiffeners) μαζί με ένα 
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Vertical Web, τα οποία εκτείνονται κατά το ύψος του τμήματος, αλλά και εγκάρσια ενισχυτικά 

(Horizontal Transverse Stiffeners) τα οποία εκτείνονται σ’ όλο το πλάτος της υπερκατασκευής. Τα ίδια 

είδη ενισχυτικών που χρησιμοποιούνται στον πρώτο όροφο επιλέχθηκαν και για τον δεύτερο (2nd 

tier), μόνο που σ’ αυτήν την περίπτωση οι ασκούμενες φορτίσεις θα είναι μικρότερες και επομένως 

θα προκύψουν μικρότερου μεγέθους εγκάρσιες διατομές ενισχυτικών. 

 

 
 

Σχήμα 4.16: Σκαρίφημα απλοποιημένου μοντέλου υπερκατασκευής 
 

4.3.2 Υλικά κατασκευής 

Στο εδάφιο αυτό θα παρουσιαστούν τα υλικά, τα οποία έχουν επιλεχθεί να χρησιμοποιηθούν για 

την κατασκευή της υπερκατασκευής τους σκάφους. 

4.3.2.1 Αλουμίνιο 

Αρχικά όσον αφορά για την περίπτωση που η υπερκατασκευή θα έχει ως υλικό κατασκευής το 

αλουμίνιο, ύστερα από συνεννόηση με την εταιρεία Alpha Marine, αποφασίστηκε να 

χρησιμοποιηθούν τα ίδια κράματα με εκείνα που έχει επιλέξει εκείνη στη μελέτη της, ώστε να γίνει 

καλύτερη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Με βάση τα παραπάνω, στον παρακάτω πίνακα 4.9 

παρουσιάζονται τα δύο κράματα αλουμινίου που χρησιμοποιήθηκαν και κάποιες βασικές τους 

ιδιότητες (Thyssenkrupp[13]): 
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Πίνακας 4.9: Βασικές Ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων κραμάτων αλουμινίου[13] 

ΟΝΟΜΑ 

ΚΡΑΜΑΤΟΣ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

[kg/m3] 

ΟΡΙΟ 

ΔΙΑΡΡΟΗΣ 

[MPa] 

ΜΕΤΡΟ 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

[GPa] 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ 

[MPa] 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ 

ΔΙΑΤΜΗΣΗ 

[MPa] 

AL 5083 O/H111 2,65 145 72 300 175 

AL 6082 T5/56 2,70 310 70 340 210 

 

Το κράμα AL 5083 0/H111 αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ως υλικό για την κατασκευή των 

απαραίτητων πλακών. Ο αριθμός 5 με τον οποίο ξεκινάει ο κωδικός του, υποδηλώνει ότι πρόκεινται 

για κράμα με βασικό στοιχείο κραματοποίησης το μαγνήσιο[11]. Τα γράμματα που ακολουθούν 

συμβολίζουν την επεξεργασία που έχει υποστεί, έτσι το O σημαίνει ότι πρόκειται για ένα μαλακό και 

όλκιμο υλικό, ενώ το H111 ότι έχει υποστεί κάποιες διαδικασίες διαμόρφωσης (κύλιση–

ενδοτράχυνση) για να επιτύχει ελάχιστα μεγαλύτερη σκληρότητα. Αποτελεί ένα απ’ τα κατεξοχήν 

υλικά που επιλέγονται σε ναυπηγικές εφαρμογές, καθώς παρουσιάζει κάποιες απ’ τις 

χαρακτηριστικές ιδιότητες του αλουμινίου. Συγκεκριμένα διακρίνεται για την εξαιρετική του 

συμπεριφορά σε θαλάσσιο και διαβρωτικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα διατηρεί και ιδιαίτερα 

υψηλές τιμές αντοχής μετά τη συγκόλληση. Επισημαίνεται ακόμα ότι αποτελεί το κράμα του 

αλουμινίου με τις μεγαλύτερες τιμές αντοχής, όσον αφορά εκείνα που δεν έχουν υποστεί θερμική 

κατεργασία. 

Για τα ενισχυτικά και τα υποστυλώματα της κατασκευής προτιμήθηκε το ανθεκτικότερο AL 6082 

T5/T6. Ο αριθμός 6 υποδηλώνει ότι βασικά στοιχεία της κραματοποίησης είναι το μαγνήσιο και το 

πυρίτιο, ενώ τα γράμματα Τ, σημαίνουν ότι το υλικό έχει υποστεί θερμική κατεργασία. Αυτό και το 

6061 είναι τα κράματα που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα ενισχυτικά. Το 6082 παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη αντοχή για τη σειρά 6xxx, γι’ αυτό αν και σχετικά νέο υλικό σταδιακά αντικατέστησε το 

6061 σε πολλές εφαρμογές. Ένας απ’ τους κύριους λόγους που προτιμάται για τα ενισχυτικά ενός 

σκάφους έναντι κραμάτων της σειράς 5xxx, είναι διότι παρουσιάζει πολύ καλές ιδιότητες 

συγκολλησιμότητας.  

Για τις πλάκες το ελάχιστο απαιτούμενο πάχος που προκύπτει απ’ τις σχέσεις των νηογνωμόνων 

έχει αποφασιστεί να στρογγυλοποιείται πάντα προς τα πάνω, στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο. Για 

την επιλογή των ενισχυτικών, χρησιμοποιούνται οι κατάλογοι της κατασκευαστικής AMCO[30], τους 

οποίους χρησιμοποιεί και η Alpha Marine, και σε κάθε περίπτωση να προτιμάται το ελαφρύτερο απ’ 

τα ενισχυτικά που ικανοποιούν τις απαιτήσεις. Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι παρόλο που στον 

πίνακα 4.9 δίνονται οι τιμές κάποιων ιδιοτήτων που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς, οι τιμές 

αυτές δε λαμβάνονται υπόψη, γιατί καθένας απ’ τους υπό εξέταση νηογνώμονες έχει τους δικούς 

του πίνακες, για την εξαγωγή των απαραίτητων αυτών τιμών. 

4.3.2.2 Ινώδη Σύνθετα Υλικά 

Για την επιλογή υλικού, όσον αφορά τις υπερκατασκευές από σύνθετα υλικά, η επιλογή δεν ήταν 

τόσο απλή όσο στου αλουμινίου. Πρώτον επειδή η Alpha Marine δεν πραγματοποιεί μελέτη για 

υπερκατασκευές από πλαστικό και δεύτερον γιατί ο καθορισμός ενός ινώδους σύνθετου υλικού 

εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, που έχει ως αποτέλεσμα οι επιλογές να είναι αμέτρητες. Οι 

ιδιότητες του τελικού πολύστρωτου  εξαρτώνται απ’ το είδος των στρώσεων και την ακολουθία τους. 

Ακόμα και για τη διαμόρφωση μιας στρώσης είναι πολύ οι παράγοντες που πρέπει να καθοριστούν. 

Αρχικά θα πρέπει να οριστούν οι ίνες και οι ρητίνες που θα χρησιμοποιηθούν. Επιλέχτηκε για όλες 
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τις στρώσεις, τα υλικά κατασκευής να είναι ίνες κατηγορίας E-Glass και ρητίνη πολυεστέρας, των 

οποίων κάποιες μηχανικές ιδιότητες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 4.10[6], όπως αυτές 

προσδιορίστηκαν απ’ τον αγγλικό νηογνώμονα. 

 

Πίνακας 4.10: Μηχανικές ιδιότητες επιλεγμένων Ινών και Ρητίνης[6] 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε-GLASS FIBRE POLYESTER RESIN 

Ειδικό Βάρος [g/cm3] 2,56 1,2 

Μέτρο Εφελκυσμού [MPa] 69000 3400 

Μέτρο Διάτμησης [MPa] 28000 1300 

Αριθμός Poisson [g/cm3] 0,22 0,36 

 

Αφότου καθοριστούν οι ίνες που θα χρησιμοποιηθούν για μια στρώση, θα πρέπει να αποφασιστεί 

και η μορφή πλέξης τους. Η έλλειψη τυποποίησης στα σύνθετα υλικά έχει ως αποτέλεσμα να 

αποφασιστεί, στη συγκεκριμένη μελέτη να χρησιμοποιηθούν στρώσεις με ιδιότητες που έχουν 

καθοριστεί εξαρχής. Για τα πολύστρωτα που θα αποτελέσουν τα υλικά κατασκευής των 

υπερκατασκευών στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκε, να χρησιμοποιηθούν μόνο δύο διαφορετικές 

στρώσεις, όπου θα έχουν την ίδια ρητίνη και ίνες, αλλά με διαφορετική μορφή πλέξης. Έτσι η μία 

στρώση θα είναι τυχαίου προσανατολισμού (CSM),  με περιεκτικότητα ινών Wf,csn= 30% και 

επιφανειακό βάρος mf,cms = 450 gr/cm2, ενώ η δεύτερη θα είναι ισοσταθμισμένο υαλοΰφασμα 

(balanced WR: δηλαδή ίδιο περίπου αριθμό ινών στις δύο κάθετες διευθύνσεις), με περιεκτικότητα 

ινών Wf,wr= 50% και επιφανειακό βάρος mf,wr = 800 gr/cm2. Οι ιδιότητες των παραπάνω στρώσεων 

υπολογίστηκαν μέσω σχέσεων που δίνονται στις σημειώσεις του μαθήματος ‘Ανάλυση και σχεδίαση 

σκαφών από σύνθετα υλικά’[14] και συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα 4.11. Παρατηρήθηκε ότι οι 

παραπάνω σχέσεις είναι όμοιες με εκείνες που προτείνει ο αγγλικός νηογνώμονας LR για τον 

υπολογισμό των ιδιοτήτων μιας στρώσης.[6]  

 

Πίνακας 4.11: Ιδιότητες στρώσεων[14] 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΣΗ 1 (CSM) ΣΤΡΩΣΗ 2 (WR) 

Είδος Πλέξης CMS WR – Balanced 

Περιεκτικότητα Ινών - Wf 30% 50% 

Επιφανειακό βάρος – mf [gr/cm2] 450 800 

Πάχος Στρώσης - t [mm] 1,051 0,979 

Μέτρο Εφελκυσμού - ET [MPa] 6500 14500 

Αντοχή σε Εφελκυσμό – σut [MPa] 85 190 

Μέτρο Θλίψης - Ec [MPa] 6000 14000 

Αντοχή σε Θλίψη – σuc [MPa] 117 147 

Μέτρο Κάμψης - Εf [MPa] 5210 10550 

Αντοχή σε Κάμψη - σuf [MPa] 152 232,3 

Μέτρο Διάτμησης - G [MPa] 2750 3100 

Αντοχή σε Διάτμηση – τu  [MPa] 62 78 
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Έχοντας αποφασίσει τα είδη των στρώσεων, το μόνο που μένει είναι να επιλεχθεί η ακολουθία τους, 

προκειμένου να καθοριστεί το χρησιμοποιούμενο πολύστρωτο. Προφανώς δε θα χρησιμοποιηθεί για 

όλες τις πλάκες η ίδια ακολουθία στρώσεων, αποφασίστηκε όμως το λεπτότερο πολύστρωτο που θα 

χρησιμοποιηθεί να αποτελείται από δύο στρώσεις CSM που ενδιάμεσα τους έχουν τρεις WR. 

Αναλυτικά το παραπάνω πολύστρωτο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 4.12: 

 

Πίνακας 4.12: Ακολουθία του λεπτότερου απ’ τα υπό χρήση πολύστρωτα (5 στρώσεις) 

Α/Α ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤΡΩΣΕΩΝ 
ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ 

[mm] 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΙΝΩΝ 

1 CSM 1,051 0,30 

2 WR (Balanced) 0,979 0,50 

3 WR (Balanced) 0,979 0,50 

4 WR (Balanced) 0,979 0,50 

5 CSM 1,051 0,30 

ΣΥΝΟΛΟ 5,039 0,423 

 

Στη συνέχεια ανάλογα με το πάχος που απαιτείται για να ικανοποιούνται οι κανονισμοί των 

νηογνωμόνων, μπορεί να χρειαστεί να προστεθούν στρώσεις. O τρόπος με τον οποίο θα γίνεται αυτό 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 4.13: 

 

Πίνακας 4.13: Διαθέσιμα προς χρήση πολύστρωτα 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΤΡΩΣΕΩΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΣΤΡΩΣΕΩΝ 

ΠΑΧΟΣ 

ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΟΥ 

[mm] 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΙΝΩΝ 

5 [CSM-WR-WR-WR-CSM] 5,04 0,423 

6 [CSM-WR-WR-CSM-WR-CMS] 6,09 0,403 

7 [CSM-WR-WR- CSM-WR-WR-CSM] 7,07 0,417 

8 [CSM-WR-WR-WR-CSM-WR-WR-CSM] 8,05 0,428 

9 [CSM-WR-WR-WR-CSM-WR-WR-WR-CSM] 9,03 0,436 

10 [CSM-WR-WR-WR-CSM-WR-WR-CSM-WR-CSM] 10,08 0,423 

11 [CSM-WR-WR-WR-CSM-WR-WR-CSM-WR-WR-CSM] 11,06 0,430 

12 [CSM-WR-WR-WR-CSM-WR-WR-WR-CSM-WR-WR-CSM] 12,04 0,436 

13 [CSM-WR-WR-WR-CSM-WR-WR-WR-CSM-WR-WR-WR-CSM] 13,02 0,441 

 

Τα παραπάνω σενάρια ακολουθιών είναι όλα τα πιθανά πολύστρωτα που χρησιμοποιούνται στην 

παρούσα μελέτη, είτε για την κατασκευή των πλακών είτε για τα ενισχυτικά. Όλα τα ενισχυτικά της 

κατασκευής έχει αποφασιστεί να είναι τύπου καπέλου (Σχήμα 4.17), οπότε οι παραπάνω ακολουθίες 

χρησιμοποιούνται για την διαμόρφωση του πέλματος, του κορμού και των φλαντζών του 

ενισχυτικού. Όσον αφορά τα ενισχυτικά έχουν γίνει ακόμα κάποιες παραδοχές. Πρώτον ότι στον 

πυρήνα χρησιμοποιείται αφρός PVC, με τις ιδιότητες του να παρουσιάζονται στον πίνακα 4.14, και 

ακόμα ότι οι γωνίες των κορμών με το πέλμα και τις φλάντζες είναι μηδενικές. Τέλος όσον αφορά τις 

φλάντζες, έχει γίνει η παραδοχή ότι το πλάτος και το πάχος τους είναι τα μισά απ’ το ύψος και το 

πάχος των κορμών αντίστοιχα. 
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Σχήμα 4.17: Ενισχυτικό τύπου καπέλου (Top Hat)[31] 

 

Ενώ στις πλάκες απλά επιλέγεται το ελαφρύτερο πολύστρωτο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 

νηογνωμόνων, στα ενισχυτικά η επιλογή είναι λίγο πιο σύνθετη. Πέρα απ’ την επιλογή του 

πολύστρωτου που θα διαμορφώσει τα τμήματα του ενισχυτικού (φλάντζα, κορμός, πέλμα), θα 

πρέπει να καθοριστούν και οι διαστάσεις των παραπάνω διατομών, κάτι το οποίο επιτεύχθηκε με 

επαναλαμβανόμενές δοκιμές. 

 

Πίνακας 4.14: Ιδιότητες πυρήνα PVC του ενισχυτικού καπέλου 

ΠΥΡΗΝΑ PVC 

Ειδικό Βάρος [g/cm3] 0,075 

Μέτρο Διάτμησης [MPa] 25 

Αντοχή σε Διάτμηση [MPa] 0,08 

Μέτρο Κάμψης [MPa] 50 

Αντοχή σε Κάμψη [MPa] 1,1 

4.3.3 Κανονισμοί υπερκατασκευής 

Οι κανόνες των νηογνωμόνων που αφορούν την κατασκευαστική δομή του σκάφους, 

εξασφαλίζουν ότι καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της οικονομικής του ζωής θα έχει επαρκή ολική 

(global) και τοπική (local) αντοχή. Η ολική αντοχή του πλοίου ή διαμήκης αντοχή όπως είναι γνωστή,  

είναι η δυνατότητα του να μπορεί να αντέξει φορτίσεις που επιδρούν σ’ όλη τη γάστρα του είτε αυτό 

πλέει σε ήρεμο νερό, είτε σε κύματα. Η τοπική αντοχή απ’ την άλλη πλευρά έχει να κάνει με την 

εκτίμηση της αντοχής τοπικών δοκιμίων, όπως είναι οι πλάκες και τα ενισχυτικά που συνθέτουν το 

πλοίο[32]. 

  υπολογισμός των δυνάμεων και των ροπών που προκύπτουν για κάποια κατάσταση φόρτωσης 

και ο έλεγχος τους, για αν ξεπερνούν τις μέγιστες τιμές που το πλοίο μπορεί να παραλάβει. Οι 

παραπάνω φορτίσεις στις οποίες γίνεται αναφορά είναι οι διατμητικές δυνάμεις (Shear Forces) και 

οι καμπτικές ροπές (Bending Moments) για τις οποίες οι κανονισμοί των νηογνωμόνων έχουν 

μεριμνήσει να θέσουν ανώτατα όρια[32].  

Όπως προαναφέρθηκε η τοπική αντοχή αφορά τα δομικά στοιχεία που συνθέτουν την κατασκευή 

του πλοίου. Οι νηογνώμονες στους κανονισμούς τους, παρέχουν τις απαιτήσεις που πρέπει να 

ικανοποιεί το στοιχείο για να μπορεί να αντισταθεί σε κάθε φόρτιση με την οποία θα έρθει 

αντιμέτωπο, οι οποίες είναι διαρροή (yielding), η ψαθυρή θραύση (brittle fracture), ο λυγισμός 

(buckling) και η κόπωση (fatigue). Για παράδειγμα οι νηογνώμονες έχουν εκδώσει στους κανονισμούς 
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τους όλες τις απαραίτητες σχέσεις για να γίνει ο ορισμός του ελάχιστου απαιτούμενου πάχους μιας 

πλάκας, ανάλογα με το τμήμα του πλοίου στο οποίο είναι μέρος, τη θέση της σ’ αυτό και το μέγεθός 

της.  Το ίδιο ισχύει και για όλων των ειδών τα ενισχυτικά όπου γι’ αυτά υπολογίζεται η απαιτούμενη 

ροπή αντίστασης. Επομένως ο έλεγχος της τοπικής αντοχής είναι ιδιαίτερα σημαντικός για να 

πραγματοποιηθεί η επιμέρους διαστασιολόγηση όλων των στοιχείων που συνθέτουν το πλοίο[19].  

Στην παρούσα μελέτη γίνεται κατασκευαστικός σχεδιασμός της υπερκατασκευής των σκαφών. Σ’ 

ένα πλοίο, ανάλογα με το μήκος της, μια υπερκατασκευή παρουσιάζει διαφορετική συμπεριφορά. 

Εφόσον είναι σχετικά μικρού μήκους, σε σχέση με το μήκος του πλοίου, οι υπερκατασκευές δεν 

συνεισφέρουν στη διαμήκη αντοχή του σκάφους, δηλαδή δεν παραλαμβάνουν τις ορθές τάσεις που 

προκύπτουν λόγω καμπτικών ροπών. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή για μια υπερκατασκευή 

σχετικά μεγάλου μήκους, η συμπεριφορά της είναι πιο περίπλοκη καθώς εξαρτάται και απ’ τον τρόπο 

σύνδεσης της με το κατάστρωμα της γάστρας. Γενικότερα όμως οι υπερκατασκευές και τα 

υπερστεγάσματα μεγάλου σχετικά μήκους συνεισφέρουν, αν και όχι τελείως αποτελεσματικά, στη 

διαμήκη αντοχή του πλοίου. Μπορεί αν αγνοηθούν να μην υπάρχει πρόβλημα με τον υπολογισμό 

της αντοχής της γάστρας και πιθανή αστοχία της, καθώς στην ουσία θα υποτιμάται η πραγματική της 

τιμή, όμως κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται, διότι υπάρχει η πιθανότητα η ίδια η υπερκατασκευή να μην 

είναι αρκετά ανθεκτική για να μπορεί να αντισταθεί στις τάσεις που καλείται να παραλάβει λόγω των 

διατμητικών δυνάμεων και καμπτικών ροπών που θα προκύψουν απ’ τη θάλασσα. Επομένως 

απαιτείται έλεγχος της υπερκατασκευής όσον αφορά τις παραπάνω φορτίσεις, που αφορούν την 

ολική αντοχή της κατασκευής , τις λεγόμενες ‘hull girder loads’[33-34]. 

Στα υπό μελέτη σκάφη το σχετικό μήκος των υπερκατασκευών είναι αρκετά μεγάλο, οπότε θα 

έπρεπε να ληφθούν υπόψη και τα hull girder loads. Κάτι τέτοιο όμως δεν πραγματοποιήθηκε διότι 

είτε οι κανονισμοί των νηογνωμόνων, με βάση τους οποίους γίνεται ο σχεδιασμός, δεν ζητούν να 

ληφθούν υπόψη τα φορτία αυτά για τις υπερκατασκευές των υπό σχεδίαση σκαφών, είτε επειδή 

αποφασίστηκε εκ παραδοχής. Συγκεκριμένα οι BV και LR έχουν θέσει ένα μήκος πλοίου, κάτω απ’ το 

οποίο οι διαστάσεις που προκύπτουν με βάση τις σχέσεις για την τοπική αντοχή, δηλαδή με βάση τα 

local loads, είναι ικανές να προσφέρουν επαρκή διαμήκη, δηλαδή ολική αντοχή για όλο το πλοίο. 

Στον παρακάτω πίνακα 4.15 φαίνονται οι τιμές μηκών για τα οποία δεν απαιτείται έλεγχος για την 

διαμήκη αντοχή του σκάφους[4-6]. 

 

Πίνακας 4.15: Μήκη πλοίου για τα οποία οι κανονισμοί δεν απαιτούν έλεγχο της διαμήκης αντοχής 

ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ΜΗΚΗ ΠΛΟΙΩΝ 

DNV - 

BV < 24 m 

LR < 40 m 

 

Παρατηρούμε ότι η απαίτηση του BV για να ικανοποιείται η ολική αντοχή μόνο μέσω των σχέσεων 

της τοπικής (L< 24m), απαιτεί μικρότερο μήκος απ’ αυτό που έχει το πρώτο και το δεύτερο υπό 

εξέταση σκάφος, ενώ ο DNV δεν έχει κάποιο κριτήριο μήκους όσον αφορά την ολική αντοχή. Παρόλα 

αυτά έγινε η παραδοχή ότι για κανέναν τους δε θα χρειαστεί μελέτη για την ολική αντοχή του 

σκάφους. Επομένως ο κατασκευαστικός σχεδιασμός περιορίστηκε στις απαιτήσεις που προκύπτουν 

απ’ τους νηογνώμονες για local loads, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις που 

αφορούν τον λυγισμό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – DET NORSKE VERITAS (DNV) 
 

Ένας απ’ τους νηογνώμονες που επιλέχθηκε, είναι ο DNV, γιατί πέρα απ’ το ότι είναι μία απ’ τις 

μεγαλύτερες κλάσεις, έχοντας υπό την επίβλεψη του μεγάλο ποσοστό του ελληνόκτητου στόλου, έχει 

πρωτοπορήσει στο σχεδιασμό και την κατασκευή ηλεκτρικών επιβατηγών Catamaran. Συγκεκριμένα 

ο παραπάνω τύπος πλοίου έχει κάνει την εμφάνιση του στις Σκανδιναβικές χώρες, ήδη απ’ το 2014, 

με τον DNV να είναι ο πρώτος νηογνώμονας που εξέδωσε κανονισμούς για το σχεδιασμό πλοίων που 

η πρόωση τους βασίζεται σε μπαταρίες. Επιπλέον ο DNV έχει αναπτύξει αρκετά τους κανονισμούς 

του όσον αφορά σκάφη που έχουν ως υλικό κατασκευής FRP, καθώς είναι ένας απ’ τους πιο 

έμπειρους νηογνώμονες στο κομμάτι των πλαστικών υλικών. Τέλος αξίζει να επισημανθεί ότι η Alpha 

Marine πραγματοποίησε τη δική της μελέτη με βάση τον DNV, που δίνει την δυνατότητα για μια 

ακόμα ενδιαφέρουσα σύγκριση με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. 

Για το σχεδιασμό της υπερκατασκευής και των τριών σκαφών χρησιμοποιήθηκαν οι κανονισμοί 

που έχει αναπτύξει ο DNV για ταχύπλοα σκάφη, οι οποίοι έχουν τον τίτλο ‘DNV GL RULES for 

Classification: High Speed and Light Craft, Part 3, Structures, Equipment’[4]. Οι κανονισμοί για τα 

ταχύπλοα χωρίζονται σε διάφορα τμήματα ‘Parts’, που το καθένα εξετάζει διαφορετικές απαιτήσεις 

του νηογνώμονα. Στο ‘Part 3, Structures, Equipment’, όπως αποκαλύπτει και το όνομα, 

παρουσιάζονται οι απαιτήσεις όσον αφορά τον απαραίτητο εξοπλισμό και το πλοίο ως κατασκευή, 

δηλαδή οι φορτίσεις που δέχεται και ο κατασκευαστικός του σχεδιασμός με μεταλλικά ή σύνθετα 

υλικά.  Επομένως για να μπορεί η υπερκατασκευή να αντέχει όλες τις φορτίσεις με τις οποίες θα 

έρθει αντιμέτωπη, ο σχεδιασμός της θα πρέπει να γίνει με τους κανονισμούς του παραπάνω ‘Part’. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι κάθε κομμάτι ‘Part’ χωρίζεται σε περαιτέρω κεφάλαια ‘Chapters’, όπου 

για το ‘Part 3’ με βάση το οποίο γίνεται η μελέτη, τα κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν, αναλύονται 

στα ακόλουθα εδάφια.    

 

5.1 DNV – Φορτίσεις υπερκατασκευής 
  

Αρχικά θα πρέπει να καθοριστούν τα φορτία με τα οποία θα έρθει αντιμέτωπη η υπερκατασκευή 

του ταχύπλοου σκάφους. Η ανάλυση των παραπάνω φορτίων γίνεται στο ‘Chapter 1: Design 

principles, Design Loads’ του ‘Part 3’, όπου σε διαφορετικές ενότητες γίνεται ανάλυση των πιέσεων 

και των διατμητικών δυνάμεων και καμπτικών ροπών, με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπο το σκάφος. 

Όπως έχει επισημανθεί προηγουμένως στο κεφάλαιο 4, για τα υπό μελέτη σκάφη η παρούσα μελέτη 

περιορίζεται στις απαιτήσεις της τοπικής αντοχής. Επομένως στην ενότητα που γίνεται αναφορά στα 

‘Hull Girder Loads’ (Section 4), δεν δόθηκε σημασία. Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι οι φορτίσεις 

που δέχεται η υπερκατασκευή είναι ανεξάρτητες του υλικού κατασκευής, οπότε οι πιέσεις που 

προκύπτουν θα είναι ίδιες για αλουμίνιο και για σύνθετα υλικά.  

Στην ενότητα ‘Section 3’ του ‘Chapter 1’, δίνονται οι σχέσεις για τον προσδιορισμό όλων των 

πιέσεων που στην ουσία καθορίζουν τις απαιτήσεις για την τοπική αντοχή της υπερκατασκευής. Ο 

DNV παρουσιάζει σχέσεις για τον υπολογισμό εφτά διαφορετικών πιέσεων και για όλες αναλύει την 

περιοχή του σκάφους στην οποία ασκούνται. Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιείται 

κατασκευαστικός σχεδιασμός της υπερκατασκευής του σκάφους, επομένως οι πιέσεις που θα πρέπει 

να υπολογιστούν είναι μόνο αυτές που αφορούν το συγκεκριμένο τμήμα του. Για παράδειγμα η πίεση 

λόγω κρουστικών φορτίων δε χρειάζεται να υπολογιστεί γιατί αφορά μόνο το κομμάτι της γάστρας. 
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Με βάση τα παραπάνω, η πιο σημαντική πίεση για την υπερκατασκευή είναι εκείνη που 

παρουσιάζεται στο ‘Section 3.5’, δηλαδή η πίεση απ’ τη θάλασσα ή ‘Sea Pressure’, όπως αναφέρεται 

απ’ τον DNV. Σύμφωνα με τους κανονισμούς πρόκειται για μια πίεση που δρα σ’ όλα τα τμήματα του 

σκάφους, απ’ τον πυθμένα και το πλαϊνό τμήμα της γάστρας μέχρι τα καταστρώματα και την 

υπερκατασκευή ή υπερστέγασμα. Η sea pressure παρουσιάζει διαφορετική σχέση υπολογισμού 

ανάλογα με τη σχετική θέση του υπό εξέταση τμήματος με την ίσαλο σχεδίασης. Προφανώς μια 

υπερκατασκευή βρίσκεται πάνω απ’ την ίσαλο και γι’ αυτό η υδροστατική πίεση στην παρούσα 

μελέτη υπολογίζεται απ’ τη σχέση: 

𝑝 = 𝑎 𝑘𝑠(𝐶𝑤 − 0.67ℎ0)     [
𝑘𝑁

𝑚2]     (5.1) 

Απ’ τη σχέση (5.1) είναι κατανοητό ότι η sea pressure 

εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους που επιδρούν 

στη σχέση με τη μορφή συντελεστών. Παράγοντες που 

επηρεάζουν την τιμή της παραπάνω πίεσης είναι η θέση 

του υπό εξέταση κατασκευαστικού στοιχείου και η 

γεωμετρία του σκάφους, οι οποίοι εκφράζονται με τη 

βοήθεια των μεγεθών h0, ks και Cw. To ho είναι η 

κατακόρυφη απόσταση του σημείου εφαρμογής της 

φόρτισης απ’ την ίσαλο σχεδίασης [m], ενώ η τιμή του 

συντελεστή ks δεν εξαρτάται μόνο απ’ τη θέση του 

τμήματος (συγκεκριμένα τη διαμήκη), αλλά και απ’ τη 

γεωμετρία του σκάφους μέσω του κυβικού συντελεστή 

CB. O ks λαμβάνεται με τη βοήθεια διαγράμματος που 

δίνεται απ’ τον DNV και παρουσιάζεται στο σχήμα 5.1, 

όπου ο οριζόντιος άξονας είναι η ποσοστιαία διαμήκης 

θέση του υπό εξέταση κατασκευαστικού στοιχείου. 

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο συντελεστής 

κύματος ‘CW – Wave Coefficient’, ο οποίος για σκάφη 

μικρότερα των 100 m, δίνεται απ’ την παρακάτω σχέση. 

𝐶𝑊 = 0.08 𝐿 𝑓𝑟   (5.2) 

Η εξάρτηση του απ’ τη γεωμετρία του σκάφους φαίνεται μέσω του μήκους του πλοίου L [m], ο CW 

όμως δεν εξαρτάται μόνο απ’ αυτή. Ο DNV, όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4, είναι απ’ τους 

νηογνώμονες που στους κανονισμούς τους, για τον προσδιορισμό των φορτίων, λαμβάνουν υπόψη 

τους τη περιοχή λειτουργίας του σκάφους, η οποία επιδρά στην τιμή της πίεσης μέσω του fr, που 

επηρεάζει τον Cw. Στον πίνακα 5.1 παρουσιάζονται οι τιμές του συντελεστή fr ανάλογα με την κλάση 

που έχει ταξινομηθεί, όπου τα κριτήρια για να ταξινομηθεί το σκάφος σε μία απ’ τις παρακάτω 

κλάσεις παρουσιάστηκαν ήδη στον πίνακα 4.3. 

Πέρα όμως απ’ τη γεωμετρία και την περιοχή λειτουργίας του σκάφους, καθώς και τη θέση του 

υπό εξέταση κατασκευαστικού στοιχείου, η sea pressure εξαρτάται και απ’ το είδος του τμήματος 

στο οποίο δρα. Ο συντελεστής έντασης φορτίου (α – Load Intensity Factor) επιδρά σημαντικά στον 

υπολογισμό της , με τις τιμές του να εξαρτώνται απ’ το είδος του τμήματος του σκάφους που 

εξετάζεται και να προκύπτουν απ’ τον παρακάτω πίνακα 5.2. 

 

 

Σχήμα 5.1: DNV - Υπολογισμός του 
συντελεστή ks

[4] 
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Πίνακας 5.1: DNV - Τιμές του συντελεστή μείωσης fr
[4] 

Class Notation fr 

R0 1.0 

R1 0.9 

R2 0.8 

R3 0.7 

R4 0.6 

R5 0.5 

R6 0.4 

 

Πίνακας 5.2: DNV - Τιμές του συντελεστή έντασης φορτίου α[4] 

Location General (all types of crafts) 

Bottom, side and transom 1.0 

Deck 
Weather deck 1.0 

Weather deck higher than 0.1L above WL 0.8 

Deckhouse side 0.8 

Front Bulkhead 
1st tier 2.0 

Other fronts 0.8 

End bulkhead 0.8 

 

Με τη βοήθεια της σχέσης (5.1), είναι κατανοητό ότι ένα τμήμα θα δέχεται μεγαλύτερη πίεση όσο 

πιο κοντά βρίσκεται στην επιφάνεια της θάλασσας (μικρότερη τιμή ho) και όσο πιο πρώρα είναι 

(μεγαλύτερη τιμή ks). Αυτό είναι λογικό γιατί στις παραπάνω περιπτώσεις έρχεται σε πιο άμεση 

επαφή με τη θάλασσα. Η ίδια λογική παρατηρείται και στον συντελεστή α, όπου οι τιμές του είναι 

μεγαλύτερες για τα τμήματα που βρίσκονται πιο πρώρα (front έναντι end) και χαμηλότερα (πρώτος 

όροφος ‘1st tier’ υπερκατασκευής έναντι των άλλων ορόφων ‘other tier’). Τέλος μέσω του συντελεστή 

κύματος CW είναι φανερό ότι ένα σκάφος δέχεται μεγαλύτερη πίεση για μεγαλύτερο μήκος και για 

περισσότερες ελευθερίες ως προς την περιοχή  λειτουργείας του, κάτι που είναι αναμενόμενο καθώς 

οι καταστάσεις θάλασσας που θα αντιμετωπίσει είναι δυσχερέστερες όσο απομακρύνεται απ’ την 

ακτή. 

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι ο DNV ορίζει ελάχιστη τιμή πίεσης για τα διάφορα τμήματα της 

υπερκατασκευής, όπου η τιμή που προκύπτει απ’ τη σχέση (5.1) δε μπορεί να είναι μικρότερη απ’ 

αυτή. H τιμή αυτή εξαρτάται τόσο απ’ το υπό εξέταση τμήμα, όσο και απ’ την περιοχή λειτουργίας 

τους σκάφους. Οι παραπάνω ελάχιστες τιμές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 5.3: 
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Πίνακας 5.3: DNV – Ελάχιστες τιμές πιέσεων[4] 

Location 
Service restriction notation 

Unrestricted – R0 R1 – R3 R4 – R6 

Bottom, side and transom 6.5 5.0 3.0 

Deck 

Weather deck 5.0 4.0 3.0 

Weather deck higher than 

0.1L above WL 
3.0 3.0 3.0 

Deckhouse side 5.0 4.0 3.0 

Front 

bulkhead 

1st tier 5 + (5 + 0.05𝐿)𝑠𝑖𝑛𝑎 5.0 

Other fronts 5 + 0.025𝐿 𝑠𝑖𝑛𝑎 5.0 

End bulkheads 5.0 4.0 4.0 

Where a is the angle between the bulkhead and the deck 

 

5.2 DNV – Διαστασιολόγηση υπερκατασκευής από αλουμίνιο 
  

Έχοντας καθορίσει τις φορτίσεις με τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπη η υπερκατασκευή, πλέον 

μπορεί να πραγματοποιηθεί η επιλογή διαστάσεων των κατασκευαστικών στοιχείων που την 

αποτελούν. Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 4, έχει αποφασιστεί να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 

πλάκες, τα διάφορα ενισχυτικά και τα υποστυλώματα. Οι απαιτήσεις που καλεί ο DNV να τηρούνται 

απ’ τα παραπάνω στοιχεία, εφόσον έχουν κατασκευαστεί από αλουμίνιο, αναλύονται στο ‘Chapter 

3: Hull structural design, aluminium’ του ‘Part 3’ των κανονισμών του για ταχύπλοα σκάφη.  

Προφανώς οι απαιτήσεις του DNV για τα διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία εξαρτώνται απ’ το 

κράμα αλουμινίου που έχει επιλεχθεί. Την εξάρτηση αυτή την αποδίδει στις σχέσεις του μέσω της 

μέγιστης επιτρεπόμενης καμπτικής τάσης λόγω πίεσης ‘σ’ [N/mm2], που μπορεί να παραλάβει το 

υλικό, και μέσω του συντελεστή f= σf/240, όπου σf είναι το όριο διαρροής του υλικού. Η επιτρεπόμενη 

καμπτική τάση σ προσδιορίζεται με το συντελεστή f1 που διαφέρει ανάλογα με το υλικό, σε αντίθεση 

όμως με τον συντελεστή f, η τιμή της σ δεν καθορίζεται μόνο απ’ το υλικό, αλλά και απ’ το τμήμα και 

το στοιχείο της κατασκευής που εξετάζεται, καθώς η σχέση υπολογισμού της διαφέρει για κάθε 

σενάριο. Επομένως για να υπολογιστούν οι απαιτήσεις του DNV, πρέπει προηγουμένως να 

επιλεχθούν τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να καθοριστούν οι συντελεστές f και f1 

και κατά συνέπεια και η μέγιστη επιτρεπόμενη καμπτική τάση . Η τιμή του f1 καθορίζεται με τη 

βοήθεια των πινάκων της ενότητας ‘Section 2, Materials and material protection’, ενώ οι σχέσεις 

υπολογισμού της σ δίνονται στην ενότητα ‘Section 5, Plating and stiffeners’. Η τιμή για το όριο 

διαρροής, που χρειάζεται για τον υπολογισμό του f για το εκάστοτε κράμα αλουμινίου δίνεται στο 

Chapter 2, Section 10 των κανονισμών ‘DNV, Rules for Classification: Ships, Part 2 (Materials and 

welding)’ , και είναι ίδια για τα δύο κράματα που χρησιμοποιούμε, συγκεκριμένα ισούται με 125 

N/mm2. Καθώς τα παραπάνω μεγέθη χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των τιμών όλων των 

κατασκευαστικών στοιχείων, στον παρακάτω πίνακα 5.4 παρουσιάζονται οι τιμές του f1 για τα 

κράματα αλουμινίου που χρησιμοποιούνται σ’ αυτό το σχεδιασμό, ενώ στον πίνακα 5.5 οι σχέσεις 

υπολογισμού της σ για τα τμήματα της υπερκατασκευής. 
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Πίνακας 5.4: DNV - Τιμές του f1 για τα υπό χρήση κράματα αλουμινίου (Welded Condition)[4] 

Grade Temper Filler f1 

VL 5083 H116, H321 5356 0.53 

VL 6082 T5/T6 5356-5183 0.48 

 

Πίνακας 5.5: DNV - Σχέσεις υπολογισμού της μέγιστης επιτρεπόμενης καμπτικής τάσης λόγω πίεσης ‘σ’ 

Τμήμα Κατασκευής Πλάκα Ενισχυτικό 

Superstructure/Deckhouse front 160 f1 140 f1 

Superstructure/Deckhouse side/deck 180 f1 160 f1 

Deck 180 f1 160 f1 

 

5.2.1 DNV – Πλάκες αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Στην ενότητα ‘Section 5’ του ‘Chapter 4’ ο DNV παρουσιάζει τις απαιτήσεις που έχει θέσει για το 

ελάχιστο πάχος μιας πλάκας από αλουμίνιο. Αρχικά θέτει μια γενική απαίτηση που πρέπει να 

τηρείται απ’ όλες τις πλάκες ανεξαρτήτως των φορτίων στα οποία υπόκεινται, η οποία παρουσιάζεται 

στην παρακάτω σχέση 5.3: 

𝑡 =
𝑡0 + 𝑘𝐿

√𝑓
 
𝑠

𝑠𝑅
     [𝑚𝑚]     (5.3) 

Με τη βοήθεια της σχέσης (5.3) είναι φανερό ότι η γενική απαίτηση του DNV για το πάχος μιας 

πλάκας δε λαμβάνει υπόψη την πίεση που της ασκείται παρά μόνο το είδος της κατασκευής που 

μελετάται (συντελεστές t0 και k), τα μεγέθη του πλοίου και της πλάκας (μήκος πλοίου L[m] και 

ισαπόσταση ενισχυτικών s[m]), καθώς και το κράμα αλουμινίου που χρησιμοποιείται (συντελεστής 

f). Η επίδραση του είδους του υλικού που χρησιμοποιείται προκύπτει μέσω του συντελεστής f, που 

όπως προαναφέρθηκε υπολογίζεται με τη βοήθεια του ορίου διαρροής του κράματος. Όσο 

ανθεκτικότερο είναι το υλικό τόσο μεγαλύτερος είναι ο f και άρα τόσο μικρότερη η απαίτηση πάχους. 

Παρατηρείται ότι η απαίτηση για το ελάχιστο πάχος, έχει ανάλογη συμπεριφορά με την πίεση, όσον 

αφορά το μήκος του πλοίου L και το είδος του υπό εξέταση τμήματος. Και εδώ τα σκάφη με 

μεγαλύτερο μήκος L θα έχουν μεγαλύτερη απαίτηση, ενώ όπως φαίνεται και απ’ τον πίνακα 5.6, που 

παρουσιάζει τις διάφορες τιμές των t0 και k, στο μπροστινό τμήμα της υπερκατασκευής ο DNV είναι 

πιο συντηρητικός. Τέλος ο λόγος s/sR είναι η ισαπόσταση των ενισχυτικών, δηλαδή η μία διάσταση 

της πλάκας προς μια ενδεδειγμένη τιμή που έχει θέσει ο DNV και δίνεται απ’ τη σχέση 

SR=2(100+L)/1000 [m]. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο νηογνώμονας έχει θέσει όρια στην τιμή του 

παραπάνω λόγου, επομένως θα πρέπει να ισχύει:       0.5 ≤  𝑠 𝑠𝑅⁄ ≤ 1 . 

 

Πίνακας 5.6: DNV -  Οι συντελεστές to και k για τις πλάκες[4] 

Τμήμα Κατασκευής t0 K 

Bulkhead plating 
Superstructure and deckhouse front 3.0 0.01 

Superstructure and deckhouse sides and aft 2.5 0.01 

Deck and inner 

bottom plating 

Accommodation deck 2.0 0.02 

Superstructure and deckhouse decks 1.0 0.01 
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O DNV πέρα απ’ την γενική απαίτηση για το ελάχιστο πάχος πλάκας, δίνει δύο ακόμα σχέσεις οι 

οποίες εξαρτώνται απ’ τις ασκούμενες πιέσεις. Η μια αφορά την πίεση λόγω κρουστικών φορτίσεων 

στη γάστρα, οπότε προφανώς δε λαμβάνεται υπόψη για τις πλάκες της υπερκατασκευής. Η δεύτερη 

είναι το ελάχιστο πάχος που καλείται να έχει μια πλάκα για να αντέξει την κάμψη που υφίστανται 

λόγω της ύπαρξης πλάγιας πίεσης, όπως είναι δηλαδή και η sea pressure. Η σχέση που δίνει την 

παραπάνω τιμή είναι: 

𝑡 =
𝑠√𝐶𝑝

√𝜎
     [mm]     (5.4) 

Η παραπάνω σχέση εξαρτάται κι αυτή απ’ το κράμα αλουμινίου που έχει επιλεχθεί, μέσω της 

μέγιστης επιτρεπόμενης καμπτικής τάσης λόγω πίεσης ‘σ’, που αναλύθηκε προηγουμένως. Και εδώ 

έχει σημασία η ισαπόσταση των ενισχυτικών s [m], ενώ p [
𝑘𝑁

𝑚2] είναι η εκάστοτε πίεση που ασκείται 

στην πλάκα, στην περίπτωση της υπερκατασκευής, η Sea pressure. Ο C είναι ένας συντελεστής, που 

η τιμή του δίνεται από έναν πίνακα στους κανονισμούς και εξαρτάται από το λόγο της ισαπόστασης 

των ενισχυτικών s προς τo ανυποστήρικτο μήκος του l. Για λόγους απλότητας, ο συντελεστής C, 

επιλέγεται πάντα να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή τιμή του, δηλαδή ακολουθείται μια συντηρητική 

μέθοδος που έχει ως αποτέλεσμα για όλες τις περιπτώσεις C=500. 

5.2.2 DNV – Απλά Ενισχυτικά αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Για τα απλά ενισχυτικά μιας κατασκευής ο DNV ορίζει μια απαίτηση για τη ροπή αντίστασης, έτσι 

ο εκάστοτε σχεδιαστής καλείται να επιλέξει μια γεωμετρία εγκάρσιας διατομής, η οποία σε 

συνδυασμό με το συνεργαζόμενο έλασμα, θα ικανοποιεί την παραπάνω απαίτηση. Ο νηογνώμονας 

ακολουθώντας την λογική που χρησιμοποίησε και για τα πάχη των πλακών, έχει δύο απαιτήσεις, μία 

για πίεση κρουστικών φορτίων στη γάστρα και μία λόγω κάμψης από πλευρική πίεση. Προφανώς και 

σ’ αυτή την περίπτωση θα εξεταστεί μόνο η απαίτηση λόγω κάμψης, καθώς η υπερκατασκευή 

δέχεται μόνο την Sea pressure ως φορτίο. Σύμφωνα λοιπόν με τον DNV, τα απλά ενισχυτικά που 

δέχονται πλευρική πίεση πρέπει να παρουσιάζουν ελάχιστη ροπή αντίστασης που δίνεται απ’ τη 

σχέση: 

𝑍 =  
𝑚𝑙2𝑠𝑝

𝜎
     [𝑐𝑚3]     (5.5) 

Και η παραπάνω σχέση εκφράζει την εξάρτηση της απ’ το επιλεγμένο κράμα αλουμινίου μέσω της 

μέγιστης επιτρεπόμενης καμπτικής τάσης που αναλύθηκε προηγουμένως. Πέρα απ’ την τιμή της 

πίεσης p  [
𝑘𝑁

𝑚2], η ελάχιστη απαιτούμενη ροπή αντίστασης του απλού ενισχυτικού εξαρτάται και απ’ 

την ισαπόσταση s [m] και το ανυποστήρικτο μήκος του l [m], όπου για μεγαλύτερες τιμές αυτών θα 

προκύψει αυξημένη απαίτηση για το απλό ενισχυτικό καθώς ή θα δέχεται μεγαλύτερη φόρτιση ή θα 

πρέπει να στηρίξει μεγαλύτερη περιοχή του περιβλήματος. Τέλος μέσω του συντελεστή καμπτικής 

ροπής m, λαμβάνεται υπόψη το τμήμα της κατασκευής που ενισχύεται από το απλό ενισχυτικό, 

καθώς η τιμή του είναι διαφορετική για το καθένα. Απ’ τους πίνακες που δίνει ο DNV η τιμή του m 

για απλά ενισχυτικά που χρησιμοποιούνται σε μια υπερκατασκευή είναι m=100. 

Όπως προαναφέρθηκε, η παραπάνω απαίτηση αφορά την εγκάρσια διατομή που προκύπτει απ’ 

το συνδυασμό του απλού ενισχυτικού με τη συνεργαζόμενη πλάκα. Το πλάτος της συνεργαζόμενης 

πλάκας υπολογίζεται ως εξής: 

𝑏𝑒 = 𝐶 𝑏   (5.6) 
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Στην παραπάνω σχέση (5.6), b είναι το ημιάθροισμα των αποστάσεων σε κάθε πλευρά, από το 

διπλανό ενισχυτικό και C ένας συντελεστής που προκύπτει απ’ τον παρακάτω πίνακα 5.7, όπου a 

είναι η απόσταση μεταξύ δύο μηδενισμών της καμπτικής ροπής και r o αριθμός των σημείων 

φόρτισης. Καθώς τα φορτία που εξετάζονται είναι ομοιόμορφες κατανεμημένες πιέσεις, θα ισχύει 

r>6, οπότε η επιλογή του C θα γίνεται με βάση την αντίστοιχη γραμμή του πίνακα 5.7: 

 

Πίνακας 5.7: DNV - Υπολογισμός του συντελεστή C της συνεργαζόμενης πλάκας[4] 

a/b 0 1 2 3 4 5 6 >=7 

C (r>6) 0.00 0.38 0.67 0.84 0.93 0.97 0.99 1.00 

C (r=5) 0.00 0.33 0.58 0.73 0.84 0.89 0.92 0.93 

C (r=4) 0.00 0.27 0.49 0.63 0.74 0.81 0.85 0.87 

C (r<3) 0.00 0.22 0.40 0.52 0.65 0.73 0.78 0.80 

 

5.2.3 DNV – Πρωτεύοντα Ενισχυτικά και Ενισχυμένοι Νομείς αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Στα πρωτεύοντα ενισχυτικά (girders) στηρίζονται οι ενισχυμένοι νομείς (vertical and transverse 

webs) στους οποίους στηρίζονται τα υπόλοιπα απλά ενισχυτικά για να μειώσουν το ανυποστήρικτο 

μήκος τους. Στην ουσία τα παραπάνω κατασκευαστικά στοιχεία είναι ενισχυτικά, με μεγαλύτερες 

όμως απαιτήσεις όσον αφορά τη ροπή αντίστασης της εγκάρσιας διατομής τους, καθώς εκείνα είναι 

τα λεγόμενα πρωτεύοντα υποστηρικτικά μέλη της κατασκευής ‘primary supporting members’. Ο DNV 

είναι απ’ τους νηογνώμονες που εξετάζουν αυτά τα μεγαλύτερα ενισχυτικά με διαφορετικές 

απαιτήσεις απ’ τα απλά, με την απαίτηση για την ελάχιστη ροπή αντίστασης που έχει ορίσει να μη 

διαφέρει πάρα πολύ απ’ την αντίστοιχη των απλών ενισχυτικών. 

𝑍 =  
𝑚𝑆2𝑏𝑝

𝜎
     [𝑐𝑚3]     (5.7) 

H σχέση (5.7) παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την (5.5) και αφορά και εκείνη τη εγκάρσια 

διατομή του εκάστοτε πρωτεύοντος ενισχυτικού ή ενισχυμένου νομέα σε συνδυασμό με τη 

συνεργαζόμενη πλάκα, το πλάτος της οποίας υπολογίζεται με όμοιο τρόπο, χρησιμοποιώντας και εδώ 

τη σχέση (5.6) και τον πίνακα 5.7. Και στις δύο σχέσεις έχουμε την μέγιστη επιτρεπόμενη καμπτική 

τάση σ, την ασκούμενη πίεση p και το συντελεστή m. Στην ουσία πρόκειται για ισοδύναμες σχέσεις 

διότι στην (5.7) αντί για το ανυποστήρικτο μήκος l και την ισαπόσταση s των απλών ενισχυτικών, 

χρησιμοποιείται το ανυποστήρικτο μήκος του πρωτεύοντος ενισχυτικού ή του ενισχυμένου νομέα S 

[m] και το b [m], που είναι το πλάτος της φορτισμένης επιφάνειας, δηλαδή το ημιάθροισμα των 

ανυποστήρικτων μηκών των στηριγμένων ενισχυτικών. Επομένως το b είναι για τα πρωτεύοντα 

ενισχυτικά και τους ενισχυμένους νομείς ένα μέγεθος αντίστοιχο μ’ αυτό που είναι η ισαπόσταση για 

τα απλά ενισχυτικά. 

Η διαφορά των απαιτήσεων του DNV για τα πρωτεύοντα ενισχυτικά και τους ενισχυμένους νομείς 

σε σχέση με τα απλά ενισχυτικά, είναι ότι ορίζει μία ακόμα απαίτηση, που όμως δεν αφορά την ροπή 

αντίστασης, αλλά την επιφάνεια του κορμού του ενισχυτικού (AW – effective web area): 

𝛢𝑊 = 
10(𝑘𝑠𝑆𝑏𝑝 − 𝑎𝑟)

𝜏
    [𝑐𝑚2]      (5.8) 
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Και εδώ χρησιμοποιείται η ασκούμενη πίεση p [kN/m2], το ανυποστήρικτο μήκος του 

πρωτεύοντος ενισχυτικού ή του ενισχυμένου νομέα S [m] και το πλάτος της φορτισμένης επιφάνειας 

b[m]. Ο κορμός του ενισχυτικού δεν παραλαμβάνει τις καμπτικές τάσεις, αλλά τις διατμητικές, γι’ 

αυτό σ’ αντίθεση με την απαίτηση της ροπής αντίστασης αντί για την καμπτική τάση σ, 

χρησιμοποιείται η μέγιστη επιτρεπόμενη διατμητική τάση του υλικού τ, που και αυτή προκύπτει με 

τη βοήθεια του συντελεστή f1 ως εξής: 𝜏 = 90 𝑓1. Επίσης για τον υπολογισμό της παραπάνω 

απαίτησης χρειάζεται επιπλέον να καθοριστούν ο διατμητικός συντελεστής ks, που εξαρτάται απ’ τις 

στηρίξεις του πρωτεύοντος ενισχυτικού ή του ενισχυμένου νομέα, ο αριθμός α, που είναι το πλήθος 

των απλών ενισχυτικών που υπάρχουν ανάμεσα στο υπό εξέταση και το κοντινότερο ίδιου είδους 

ενισχυτικό και το μέσο φορτίο r που καλούνται τα παραπάνω απλά ενισχυτικά να αντιμετωπίσουν. 

Αν τα α και r θεωρηθούν μηδέν θα προκύψει μεγαλύτερη απαίτηση απ’ αυτή που θέλει ο DNV, οπότε 

μπορεί να πραγματοποιηθεί η παραπάνω παραδοχή χωρίς κάποιο πρόβλημα. Τέλος πρέπει να 

επισημανθεί, ότι σε περιπτώσεις που δε χρησιμοποιούνται τυποποιημένες διατομές για τα 

πρωτεύοντα ενισχυτικά ή τους ενισχυμένους νομείς, είτε λόγω διαθεσιμότητας είτε λόγω μη 

ικανοποίησης των κριτηρίων απ’ τις υπάρχουσες, και χρησιμοποιείται μία διατομή που συντίθεται 

συγκολλώντας δύο διαφορετικά δοκάρια, τότε ο DNV επαναφέρει στο προσκήνιο τη γενική ελάχιστη 

απαίτηση πάχους, σχέση (5.3), απαιτώντας το πάχος των δοκαριών να είναι μεγαλύτερο απ’ την τιμή 

της σχέσης αυτής. Όμως στην περίπτωση αυτή οι τιμές των to και k, διαφέρουν απ’ αυτές που δίνονται 

στον πίνακα 5.6, γι’ αυτό στη συνέχεια ακολουθεί ο πίνακας 5.8, στον οποίο παρουσιάζονται οι 

διαφορετικές τιμές των παραπάνω συντελεστών. 

 
Πίνακας 5.8: DNV -  Οι συντελεστές to και k για τα πρωτεύοντα ενισχυτικά και τους ενισχυμένους νομείς της 

υπερκατασκευής[4] 

Τμήμα Κατασκευής t0 K 

Girders and stiffeners 

Longitudinals 3.0 0.03 

Side, deck and bulkhead longitudinals girders 

and stiffeners outside the peaks 
3.0 0.02 

Other structures 
Foundations 2.0 0.02 

Structures not mentioned above 3.0 0 

 
5.2.4 DNV – Υποστυλώματα αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Το τελευταίο κατασκευαστικό στοιχείο της υπερκατασκευής για το οποίο πρέπει να γίνει ανάλυση 

των απαιτήσεων του νηογνώμονα είναι τα υποστυλώματα (pillars). Όπως και στα άλλα 

κατασκευαστικά στοιχεία ο DNV ορίζει μια απαίτηση που πρέπει να ικανοποιούν τα pillars. Σ’ αυτή 

την περίπτωση είναι η επιφάνεια της διατομής, η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από: 

𝛢 =  
10 𝑃

𝑛 𝜎𝑐
     [𝑐𝑚2]     (5.9) 

Η παραπάνω σχέση είναι πιο σύνθετη απ’ τις προηγούμενες απαιτήσεις γιατί για κάθε μέγεθος 

χρειάζεται να πραγματοποιηθούν περαιτέρω υπολογισμοί. Αρχικά ο συντελεστής n εξαρτάται εξ’ 

ολοκλήρου απ’ τη γεωμετρία του pillar και δίνεται απ’ το τύπο:                 

𝑛 =  𝑘 (1 +
𝑙

𝑖
)⁄      (5.10) 
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όπου k = 0.6 (χειρότερη περίπτωση) , l το μήκος του υπό εξέταση υποστυλώματος [m] και i η ακτίνα 

αδράνειας (radius of gyration) [cm]. Η i υπολογίζεται απ’ τη ρίζα του λόγου της ροπής αδράνειας Ι 

[cm4] με την επιφάνεια της διατομής Αα [cm2], δηλαδή 𝑖 =  √𝛪𝛼 𝛢𝛼⁄     [𝑐𝑚2] . 

Πέρα απ’ τη γεωμετρία του υποστυλώματος, η σχέση (5.9) εξαρτάται και απ’ το υλικό κατασκευής 

του. Η εξάρτηση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της σc, η οποία εξαρτάται τόσο απ’ τη γεωμετρία και την 

πίεση που δέχεται το υποστύλωμα όσο και απ’ τις ιδιότητες του υλικού κατασκευής του. Δίνεται απ’ 

τη σχέση: 

𝜎𝑐 = {
𝜎𝛦                         , 𝜎𝛦 <

𝜎𝐹

2

𝜎𝐹 (1 −
𝜎𝐹

4𝜎𝐸
)    , 𝜎𝛦 >

𝜎𝐹

2

     [Ν/mm2]    (5.11) 

Όπου σF είναι το όριο διαρροής του υλικού και ισούται με 125 N/mm2 και για τα δύο κράματα που 

χρησιμοποιούνται, ενώ  𝜎𝛦 = 𝑝
2𝐸(𝑖 100𝑙)⁄ 2

 [N/mm2], με p να είναι η sea pressure στην περίπτωση 

υποστυλωμάτων υπερκατασκευής και Ε το μέτρο ελαστικότητας του αλουμινίου, που ο DNV θεωρεί 

ότι για όλα τα κράματα είναι 69000 Ν/mm2. 

Ο μόνος συμβολισμός που μένει να εξηγηθεί απ’ τη σχέση (5.9) είναι ο P, που συμβολίζει τη 

αξονική φόρτιση που δέχεται το υποστύλωμα. 

𝑃 = 𝑛 𝐹     [𝑘𝑁]    (5.12) 

Για τον υπολογισμό της αξονικής φόρτισης πρέπει αρχικά να καθοριστεί ο αριθμός των 

καταστρωμάτων που υπάρχουν πάνω απ’ το υποστύλωμα ‘n’ και η συνεισφορά του καθενός στην 

δύναμη ‘F’. Για τον υπολογισμό της F, όπως φαίνεται απ’ τη σχέση υπολογισμού της, 𝐹 = 𝑝 𝐴𝐷 [𝑘𝑁], 

χρησιμοποιείται η πίεση καταστρώματος p και η AD, που είναι η επιφάνεια του καταστρώματος που 

στηρίζεται απ’ το υποστύλωμα και προκύπτει απ’ το γινόμενο της μισής τιμής του ανυποστήρικτου 

μήκους του πρωτεύοντος ενισχυτικού, με το πλάτος φόρτισης. 

 

5.3 DNV – Διαστασιολόγηση υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 
 

Οι φορτίσεις που δέχεται η υπερκατασκευή είναι ανεξάρτητες του υλικού κατασκευής, επομένως 

δεν χρειάζονται διαφορετικοί υπολογισμοί για την περίπτωση των σύνθετων υλικών. Επίσης πρέπει 

να επισημανθεί ότι τα υποστυλώματα έχουν επιλεχθεί να κατασκευαστούν και στην περίπτωση αυτή 

από αλουμίνιο, άρα για την υπερκατασκευή από σύνθετα υλικά θα πρέπει να γίνει διαστασιολόγηση 

μόνο των πλακών, των ενισχυτικών και των δοκαριών. Τα σύνθετα υλικά παρουσιάζουν αρκετά 

διαφορετικές ιδιότητες απ’ το αλουμίνιο, επομένως και τα κριτήρια του DNV, θα είναι διαφορετικά. 

Οι απαιτήσεις του για τα κατασκευαστικά στοιχεία, που αποτελούνται από σύνθετα υλικά 

περιγράφονται στο ‘Chapter 4: Hull structural design, fiber composite and sandwich constructions’ 

του ‘Part 3 Structures, equipment’ των κανονισμών για ταχύπλοα σκάφη. 

Για την κατασκευή ενός ινώδους σύνθετου υλικού, πρέπει να καθοριστεί ένας μεγάλος αριθμός 

παραμέτρων, οι οποίες περιγράφονται στο κεφάλαιο 4, στο οποίο παράλληλα εξηγείται πως 

απλοποιήθηκε η διαδικασία επιλογής τους. Για να γίνει η διαστασιολόγηση των κατασκευαστικών 

στοιχείων χρειάζονται οι ιδιότητες του πολύστρωτου, οι οποίες εξαρτώνται απ’ τις στρώσεις του. Στην 

ενότητα 6.2 του Ch. 4, o DNV δίνει κάποιες ιδιότητες υλικών με βάση τις οποίες υπολογίζει τα μέτρα 

ελαστικότητας της στρώσης, καθώς όμως οι ιδιότητες της κάθε στρώσης που χρησιμοποιείται είναι 

γνωστές το συγκεκριμένο βήμα τον κανονισμών δεν χρειάζεται να ληφθεί υπόψη. Οπότε αρχικά 
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πρέπει να προσδιοριστούν οι ιδιότητες της κάθε στρώσης, που ο DNV τις υπολογίζει αναλύοντας τη 

μηχανική συμπεριφορά της κάθε μίας ξεχωριστά. Για κάθε στρώση υπολογίζεται το τοπικό μητρώο 

δυσκαμψίας της 𝑄𝑖𝑗  [
𝑁

𝑚𝑚2], που προκύπτει αποκλειστικά απ’ τις ιδιότητες των υλικών της στρώσης, 

οι οποίες για τις υπό χρησιμοποιούμενες στρώσεις έχουν ήδη υπολογιστεί στο κεφάλαιο 4. 

Ονομάζεται τοπικό μητρώο ακαμψίας γιατί είναι υπολογισμένο ως προς τις κύριες διευθύνσεις της 

στρώσης, γι’ αυτό στη συνέχεια, με βάση τη γωνία προσανατολισμού της ‘θ’, γίνεται αναγωγή των 

δυσκαμψιών στο σύστημα συντεταγμένων του πολύστρωτου και προκύπτουν οι ανηγμένες 

δυσκαμψίες 𝑄𝑖𝑗′ [
𝑁

𝑚𝑚2].  Γνωρίζοντας πλέον το ανηγμένο μητρώο δυσκαμψίας για κάθε στρώση και 

ακολουθώντας την κλασσική θεωρία πολύστρωτων πλακών, μπορεί να υπολογιστεί το συνολικό 

μητρώο δυσκαμψίας του πολύστρωτου, το οποίο αποτελείται από τρία διαφορετικά μητρώα, το 

μητρώο εκτατικής δυσκαμψίας 𝛢𝑖𝑗 = ∑ (𝑄𝑖𝑗′)𝑘  𝑡𝑘
𝑛
𝑘=1  [

𝑁

𝑚𝑚
], το μητρώο σύζευξης 𝐵𝑖𝑗 =

1

2
∑ (𝑄𝑖𝑗′)𝑘(𝑧𝑘

2 − 𝑧𝑘−1
2 )𝑛

𝑖=1  [𝛮] και το μητρώο καμπτικής δυσκαμψίας 𝐷𝑖𝑗 =
1

3
∑ (𝑄𝑖𝑗′)𝑘(𝑧𝑘

3 −𝑛
𝑖=1

𝑧𝑘−1
3 ) [𝛮 𝑚𝑚]. Στις παραπάνω σχέσεις, n είναι ο συνολικός αριθμός στρώσεων του πολύστρωτου, t 

το πάχος της κάθε στρώσης και z η απόσταση της επιφάνειας της στρώσης απ’ το μέσο του 

πολύστρωτου, όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.2. Τα τρία αυτά μητρώα συνδέουν τις παραμορφώσεις 

‘ε’ και τις καμπυλότητες ‘k’ της μέσης επίπεδης επιφάνειας, με τις δυνάμεις και ροπές του 

πολύστρωτου, συνθέτοντας έτσι τις λεγόμενες καταστατικές του εξισώσεις. 

(
𝛮𝑖𝑗
𝑀𝑖𝑗

) = [
𝐴 𝐵
𝐵 𝐷

]
𝑀
 (
휀𝑖𝑗0
𝑘𝑖𝑗
)     (5.13) 

 

 

Σχήμα 5.2:DNV -  Υπολογισμός των zi σε πολύστρωτο Ν στρώσεων[4] 

 

     Στην παρούσα μελέτη όμως οι φορτίσεις είναι τα γνωστά μεγέθη, γι’ αυτό ο DNV χρησιμοποιεί το 

αντίστροφο μητρώο του ABDM, ώστε να προκύπτουν τα άγνωστα μεγέθη, δηλαδή οι παραμορφώσεις 

και οι  καμπυλότητες της μέσης επιφάνειας, με τη βοήθεια των οποίων μπορούν να υπολογιστούν οι 

παραμορφώσεις της κάθε στρώσης, όπως θα δειχθεί στη συνέχεια. 

[
𝑎 𝑏
𝑏 𝑑

]
𝑀
= [

𝐴 𝐵
𝐵 𝐷

]
𝑀

−1

 

(
휀𝑖𝑗0
𝑘𝑖𝑗
) = [

𝑎 𝑏
𝑏 𝑑

]
𝑀
 (
𝑁𝑖𝑗
𝑀𝑖𝑗

)      (5.14) 

O υπολογισμός του αντίστροφου μητρώου είναι πολύ σημαντικός για τον νηογνώμονα, γιατί με 

τα στοιχεία του μητρώου αυτού, υπολογίζονται οι ιδιότητες του πολύστρωτου που χρησιμοποιούνται 

στα κριτήρια που έχει ορίσει. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ενότητα ‘Section 6, Scantlings, 2.6.2 In-

plane engineering constant’ υπολογίζονται οι παρακάτω τιμές, όπου τα αij είναι στοιχεία του 
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αντεστραμμένου μητρώου και tm το πάχος του πολύστρωτου, δηλαδή το άθροισμα των παχών των 

στρώσεων που το αποτελούν: 

𝐸𝑥𝐿 =
1

𝑡𝑀 𝑎11𝑀
, 𝐸𝑦𝐿 =

1

𝑡𝑀 𝑎22𝑀
, 𝐺𝑥𝑦𝐿 =

1

𝑡𝑀 𝑎33𝑀
, 𝑣𝑥𝑦𝐿 = −

𝑎12𝑀
𝑎11𝑀

     (5.15) 

 5.3.1 DNV – Πλάκες υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

Η λογική του DNV και συνεπώς τα κριτήρια που έχει θέσει είναι αρκετά διαφορετικά για μια πλάκα 

από σύνθετα υλικά σε σχέση με μια αλουμινένια, δηλαδή σ’ αυτό το σχεδιασμό δεν αρκεί απλά να 

οριστεί ένα πάχος για το οποίο δε θα υπάρχει αστοχία του υλικού. Για την εφαρμογή των κριτηρίων 

του DNV πρώτα πρέπει να υπολογιστούν η καμπτική ροπή και η διατμητική δύναμη που θα δεχτεί η 

πλαστική πλάκα λόγω της πίεσης που της ασκείται. Για την υπερκατασκευή που εξετάζεται, αυτή 

είναι η sea pressure που υπολογίζεται στο ‘Chapter 1’ των κανονισμών. 

𝛭𝑏−𝑚𝑎𝑥 =
𝛽 𝑝𝑑  𝑠𝑒𝑓𝑓

2

6
 𝑟𝑐   [𝑁 𝑚𝑚],     𝐹𝑞−𝑚𝑎𝑥 = 𝛾 𝑝𝑑  𝑠𝑒𝑓𝑓  [𝑁]    (5.16) 

Οι παραπάνω σχέσεις είναι η ροπή και η δύναμη που δέχεται μια θεωρούμενη λωρίδα μοναδιαίου 

πλάτους στο μέσο της πλάκας, η οποία εξετάζεται σαν δοκός και είναι παράλληλη στην κοντή πλευρά, 

διότι εκεί η πλάκα δέχεται τις μέγιστες τάσεις. Πέρα απ’ την sea pressure pd στην οποία οφείλονται, 

για τον υπολογισμό τους πρέπει να καθοριστούν και κάποια άλλα μεγέθη.  

Αρχικά με τη βοήθεια των sx και sy, που είναι το ανυποστήρικτο μήκος της πλάκας στη x και y 

διεύθυνση αντίστοιχα υπολογίζεται ο λόγος γεωμετρικής αναλογίας arg= sx/sy, που χρειάζεται μαζί με 

τα στοιχεία D22, D11 του μητρώου καμπτικής δυσκαμψίας [D] για τον καθορισμό του ‘effective’ λόγου 

αναλογίας 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑎𝑟𝑔√𝐷22 𝐷11⁄4
 . Πλέον είναι δυνατή η εκτίμηση του ‘effective span’, δηλαδή του 

ανυποστήρικτου μήκους seff, με βάση το οποίο προκύπτουν η καμπτική ροπή και η διατμητική 

δύναμη: 

𝑠𝑒𝑓𝑓 = {
𝑠𝑦,   𝑎𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟 > 1

𝑠𝑥,   𝑎𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟 < 1
     (5.17) 

Ο rc είναι ο συντελεστής μείωσης καμπυλότητας και δίνεται απ’ τη σχέση 𝑟𝑐 = 1.15 − (5ℎ 𝑠𝑒𝑓𝑓⁄ ), 

με rc,min=0.65 και 0,03 < ℎ 𝑠𝑒𝑓𝑓⁄ < 0,1. Στην υπό μελέτη κατασκευή όλα τα ενισχυτικά είναι 

ευθύγραμμα, το οποίο είναι και η χειρότερη περίπτωση, οπότε h=0 και άρα ο συντελεστής rc=1. 

Οι υπόλοιποι συντελεστές που χρησιμοποιούνται στις παραπάνω σχέσεις καθορίζονται από 

πίνακες που δίνει ο DNV, που εξαρτώνται απ’ τον 𝑎𝑟𝑒𝑓𝑓 = 1 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟⁄  και τις στηρίξεις της πλάκας. Οι 

πίνακες αυτοί παρουσιάζονται στη συνέχεια. Όπως έχει προαναφερθεί στις παραδοχές για τα 

κατασκευαστικά στοιχεία στο κεφάλαιο 4, λόγω του ότι οι φορτίσεις είναι ομοιόμορφες πιέσεις, οι 

στηρίξεις των πλακών και ενισχυτικών της υπερκατασκευής, θεωρούνται ότι είναι πακτώσεις, παρόλο 

που η περίπτωση της απλής έδρασης τα επιβαρύνει περισσότερο. Επομένως θα πρέπει να γίνουν οι 

επιλογές των παρακάτω σχέσεων σύμφωνα με το κομμάτι του πίνακα 5.9 που αντιστοιχεί σε 

‘clamped edges’. 

Πλέον μπορούν να παρουσιαστούν τα κριτήρια που έχει θέσει ο DNV όσον αφορά τις πλάκες, 

όπως αυτά παρουσιάζονται στην ενότητα ‘Section 6, Scantlings, 5, Structural response, load effects’. 

Καθώς το σύνθετο υλικό είναι ένα υλικό με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας και κάθε του στρώση του 

μπορεί να έχει διαφορετικές ιδιότητες, πρέπει να ελεγχθούν οι παραμορφώσεις του σε κάθε στρώση 

προκειμένου να εξακριβωθεί ότι δεν ξεπερνάνε τη μέγιστη επιτρεπόμενη. Οι παραπάνω 
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παραμορφώσεις υπολογίζονται μέσω του zi που φαίνεται στο σχήμα 5.2 και των μεγεθών της μέσης 

επιφάνειας εijο και kij, που προκύπτουν απ’ την αντεστραμμένη καταστατική εξίσωση του 

πολύστρωτου που δόθηκε προηγουμένως. Παράλληλα, οι μέγιστες παραμορφώσεις που επιτρέπει ο 

DNV ορίζονται στην ενότητα ‘Section 6, Scantlings, 7, Design rules’ και παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα 5.10: 

(
휀𝑖𝑗
𝑘𝑖𝑗
) = [

𝑎 𝑏
𝑏 𝑑

]
𝑀
 (
𝑁𝑖𝑗
𝑀𝑖𝑗

)  →   {

휀𝑥
휀𝑦
𝛾𝑥𝑦

} = {

휀𝑥0
휀𝑦0
𝛾𝑥𝑦0

} + 𝑧𝑖 {

𝑘𝑥
𝑘𝑦
𝑘𝑥𝑦

}     (5.18) 

 

Πίνακας 5.9: DNV - Τιμές συντελεστών β, α, γ[4] 

For panel with all sides simply supported 

𝑎𝑟𝑒𝑓𝑓 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 3 4 5 ∞ 

β 0,29 0,38 0,45 0,52 0,57 0,61 0,71 0,74 0,74 0,75 

α 0,04 0,06 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,14 0,14 0,14 

γ 0,42 0,46 0,48 0,49 0,50 0,50 0,51 0,50 0,50 0,50 

γt 0,42 0,39 0,36 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

For panel with all sides partially clamped 

𝑎𝑟𝑒𝑓𝑓 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 3 4 5 ∞ 

β 0,27 0,31 0,35 0,39 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

α 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 

γ 0,42 0,46 0,48 0,49 0,50 0,50 0,51 0,50 0,50 0,50 

γt 0,42 0,39 0,36 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

For panel with all edges clamped 

𝑎𝑟𝑒𝑓𝑓 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 3 4 5 ∞ 

β 0,31 0,38 0,44 0,47 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

α 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

γ 0,42 0,46 0,48 0,49 0,50 0,50 0,51 0,50 0,50 0,50 

γt 0,42 0,39 0,36 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

 

Πέρα απ’ τις παραμορφώσεις της κάθε στρώσης, ο DNV έχει θέσει περιορισμό και στο μέγιστο 

επιτρεπόμενο βέλος κάμψης που μπορεί να υποστεί η πλάκα λόγω των πιέσεων. Η σχέση που 

υπολογίζει το μέγιστο βέλος κάμψης, που θα υποστεί η πλάκα δίνεται παρακάτω, και όπως φαίνεται 

προκύπτει από γνωστά μεγέθη που έχουν επεξηγηθεί ήδη.  

𝑧𝑚𝑎𝑥 =
𝑎 𝑝𝑑  𝑠𝑒𝑓𝑓

4

12 𝐷𝑒𝑓𝑓
     (5.19) 

Όπως ειπώθηκε προηγουμένως α είναι ένας συντελεστής που προκύπτει από τους πίνακες 5.9, pd 

η ασκούμενη πίεση, seff το ‘effective’ ανυποστήρικτο μήκος της πλάκας και το Deff η καμπτική 

δυσκαμψία της. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βέλος κάμψης δίνεται από πίνακα του DNV στην ενότητα 

‘Section 6, Scantlings,  7, Design rules’, όπου η τιμή για μια πλάκα δίνεται στον πίνακα 5.11: 
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Πίνακας 5.10: DNV - Μέγιστες επιτρεπόμενες παραμορφώσεις για ένα πολύστρωτο σύμφωνα με τον DNV[4] 

Μέγιστη Επιτρεπόμενη 

Παραμόρφωση 
Υλικό Ινών και Φόρτιση 

0,65% HS Carbon, uniaxial strain 

** HM Carbon, uniaxial strain 

1,2% E-Glass, uniaxial strain 

0,40% Aramid, uniaxial strain 

1,15% HS Carbon, in-plane shear strain 

** HM Carbon, in-plane shear strain 

2,0% E-Glass, in-plane shear strain 

0,70% Aramid, in-plane shear strain 
** Για το HM Carbon απαιτούνται test 

 

 Πίνακας 5.11: DNV - Μέγιστο επιτρεπόμενο βέλος κάμψης της πλάκας[4] 

 

 

Τέλος η πλάκα θα πρέπει να τηρεί άλλο ένα κριτήριο, το οποίο αφορά τη συνολική μάζα των ινών 

που χρησιμοποιούνται στο υλικό. Η μάζα αυτή προκύπτει απ’ το άθροισμα της μάζας των ινών κάθε 

επιμέρους στρώσης του υλικού, το οποίο για τις δύο χρησιμοποιούμενες στρώσεις έχει ήδη δοθεί 

στο κεφάλαιο 4. Η ελάχιστη απαίτηση που έχει ορίσει ο DNV δίνεται στην ενότητα ‘Section 7, Local 

Structural Design’, όπου η σχέση υπολογισμού διαφέρει ανάλογα με το μήκος του πλοίου L, ενώ τα k 

και W0 εξαρτώνται απ’ το τμήμα της υπερκατασκευής που εξετάζεται και καθορίζονται από πίνακες. 

Οι τιμές τους δίνονται στον πίνακα 5.12: 

𝑊 = {
𝑊0(1 + 𝑘(𝐿 − 20)),   𝐿 > 20𝑚

𝑊0,                                  𝐿 ≤ 20𝑚
    (5.20) 

 

Πίνακας 5.12: DNV - Τιμές των W0 και k για τα κατασκευαστικά τμήματα που εξετάζονται[4] 

Τμήματα Κατασκευής W0 (g/m2) k 

Weather deck not intended for cargo 4200 0.0 

Accommodation deck 2900 0.0 

Superstructures and deckhouses 4200 0.013 

5.3.2 DNV – Ενισχυτικά τύπου καπέλου υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

Σε αντίθεση με τις αλουμινένιες κατασκευές, που είχαν οριστεί διαφορετικές ενότητες, στην 

περίπτωση των σύνθετων υλικών ο DNV εξετάζει όλα τα ενισχυτικά με τον ίδιο τρόπο. Όπως και στις 

πλάκες έτσι και εδώ για να γίνει η διαστασιολόγηση τους πρέπει πρώτα να προσδιοριστούν η 

καμπτική ροπή και η διατμητική δύναμη που θα τους ασκείται λόγω της πλευρικής πίεσης. 

Κατασκευαστικό Στοιχείο Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βέλος Κάμψης 

Single skin Panel (πλάκα) 1.5% του μήκους της κοντής πλευράς της πλάκας 
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𝛭𝑏−𝑚𝑎𝑥 =
𝑝𝑑  𝑤 𝑙

2 𝑟𝑐𝑏
𝑐𝑏_𝑚𝑏

  [𝑁 𝑚𝑚],     𝐹𝑞−𝑚𝑎𝑥 =
𝑝𝑑  𝑙 𝑤 𝑐𝑏_𝑓

2
  [𝑁]    (5.21) 

Όπως και στις φορτίσεις των πλακών, οι τύποι καθορίζονται απ’ τη ασκούμενη πίεση pd [kN/mm2] 

και τον αντίστοιχο συντελεστή διόρθωσης καμπυλότητας για ενισχυτικά rcb, που υπολογίζεται με τον 

ίδιο τρόπο (rcb=1 για τα ευθύγραμμα ενισχυτικά). Ακόμα αντί για το ‘effective’ ανυποστήρικτο μήκος 

της πλάκας, δηλαδή τη μεγαλύτερη πλευρά της, στις παραπάνω σχέσεις χρησιμοποιείται με 

αντίστοιχο τρόπο το ανυποστήρικτο μήκος l [m] των ενισχυτικών. Πέρα απ’ τα παραπάνω γνωστά 

μεγέθη, για τον υπολογισμό των σχέσεων των φορτίσεων χρειάζονται να καθοριστούν δύο ακόμα 

μεγέθη. Ο cb είναι ένας συντελεστής η τιμή του οποίου εξαρτάται απ’ τον τρόπο στήριξης και το είδος 

των ενισχυτικών και θεωρώντας ότι οι στηρίξεις τους είναι πακτώσεις, όπως επισημάνθηκε στις 

παραδοχές στο κεφάλαιο 4, προκύπτει cb_mb=12 και cb_f= 1. Το w είναι το πλάτος φόρτισης ‘load width’ 

και είναι στην ουσία το ημιάθροισμα των αποστάσεων του ενισχυτικού απ’ τα διπλανά ενισχυτικά 

στις δύο εκατέρωθεν πλευρές. 

Για τα ενισχυτικά από σύνθετα υλικά η επιλογή δεν είναι τόσο απλή όσο στα αλουμινένια, που 

απλά επιλέγεται μια τυποποιημένη εγκάρσια διατομή, που σε συνδυασμό με την συνεργαζόμενη 

πλάκα, πρέπει να ικανοποιούν μια ελάχιστη τιμή ροπής αντίστασης. Στην περίπτωση των σύνθετων 

υλικών ο σχεδιαστής δεν επιλέγει διατομές από καταλόγους κατασκευαστικών εταιρειών, αλλά 

καλείται να δημιουργήσει εκείνος τις εγκάρσιες διατομές επιλέγοντας έναν σημαντικό αριθμό 

παραμέτρων, οι οποίες θα πρέπει να δώσουν ένα ενισχυτικό που σ’ αυτή την περίπτωση θα 

ικανοποιεί τα κριτήρια του DNV για κατασκευές από σύνθετα υλικά, ενώ παράλληλα θα είναι και η 

βέλτιστη λύση ως προς έναν παράγοντα που έχει θέσει ο ίδιος. Επομένως ο σχεδιαστής θα χρειαστεί 

να κάνει αρκετές δοκιμές προκειμένου να βρει μια αποδεκτή για τον ίδιο και το νηογνώμονα λύση. 

Τα ενισχυτικά που χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη είναι τύπου καπέλου (top hat), όποτε σε 

κάθε μία απ’ τις δοκιμές του, οι παράμετροι που θα πρέπει να καθοριστούν απ’ τον σχεδιαστή είναι 

η γεωμετρία του ενισχυτικού και τα υλικά κατασκευής. Όσον αφορά τη γεωμετρία, απ’ το σχήμα 4.16 

φαίνονται τα τμήματα του ενισχυτικού που πρέπει να καθοριστούν και είναι το πλάτος του πέλματος 

(crown), το ύψος του κορμού (web) και η γωνία των κορμών με την κατακόρυφο ‘φ’. Απ’ τις 

παραδοχές η γεωμετρία της φλάντζας (flange) έχει καθοριστεί ήδη (μισό πλάτος και πάχος απ’ του 

κορμού) ενώ η γωνία φ έχει επιλεχθεί να είναι μηδέν σε κάθε περίπτωση, οπότε ο σχεδιαστής θα 

πρέπει να επιλέξει τις διαστάσεις μόνον του κορμού και του πέλματος. Η επιλογή του πάχους των 

παραπάνω τμημάτων είναι στην ουσία η επιλογή των υλικών κατασκευής τους, καθώς το πάχος τους 

είναι το πάχος του πολύστρωτου απ’ το οποίο αποτελούνται, που προκύπτει απ’ το άθροισμα των 

παχών των στρώσεων του. Τέλος, όπως και στα αλουμινένια ενισχυτικά, έτσι και εδώ, τα κριτήρια 

του DNV πρέπει να ικανοποιούνται απ’ την εγκάρσια διατομή που προκύπτει απ’ το συνδυασμό του 

ενισχυτικού με την συνεργαζόμενη πλάκα, το ‘effective’ πλάτος της οποίας καθορίζεται απ’ τη σχέση: 

𝑏𝑒𝑓𝑓 =
𝑏

1 + 3.3 
𝐸
𝐺  (

𝑏
2 𝑙∗

)2
+𝑤𝑓     (5.22) 

Όπου b είναι η ισαπόσταση των ενισχυτικών και E και G τα μέτρα ελαστικότητας και διάτμησης 

της πλάκας που έχουν ήδη υπολογιστεί. Ακόμα το wf ‘foot width’ δίνεται απ’ το σχήμα 5.3 και με την 

παραδοχή για μηδενικές γωνίες στο ‘top hat’ ισούται με το πλάτος του πέλματος, ενώ το l* είναι το 

μήκος μεταξύ δύο μηδενισμών της καμπτικής ροπής, που εξαρτάται απ’ τις στηρίξεις της δοκού και 

με τη βοήθεια του σχήματος 5.4 επιλέγουμε την περίπτωση που αφορά πακτωμένα άκρα, 𝑙∗ = 0.58 𝑙, 

όπου l είναι το ανυποστήρικτο μήκος του ενισχυτικού. 
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Προτού γίνει αναφορά στις απαιτήσεις του DNV για τα ενισχυτικά πρέπει πρώτα να αναλυθούν 

κάποια μεγέθη τους που χρειάζονται στις σχέσεις που θα ακολουθήσουν. Έχοντας καθορίσει τη 

γεωμετρία και τα υλικά κατασκευής του ενισχυτικού και της συνεργαζόμενης πλάκας, είναι δυνατόν 

να προσδιοριστεί η καμπτική δυσκαμψία (ΕΙ) της συνδυασμένης διατομής τους. Η καμπτική 

δυσκαμψία δίνεται απ’ το ακόλουθο άθροισμα όπου το i συμβολίζει τα τμήματα που λαμβάνονται 

υπόψη, δηλαδή το πέλμα, τους δύο κορμούς και τη συνεργαζόμενη πλάκα, καθώς ο DNV αγνοεί τη 

συνεισφορά της φλάντζας. Τα Ε, Ι και S είναι τα μέτρα ελαστικότητας, οι ροπές αδράνειας, και τα 

εμβαδά του κάθε τμήματος αντίστοιχα, ενώ το e είναι η απόσταση του κάθε τμήματος απ’ τον 

ουδέτερο άξονα της συνδυασμένης διατομή (ενισχυτικό και έλασμα). 

𝐸𝐼 =∑𝐸𝑖(𝐼𝑖 + 𝑆𝑖 𝑒𝑖
2)     (5.23) 

Πέρα απ’ την καμπτική δυσκαμψία, χρήσιμος είναι και απαιτείται ο υπολογισμός της διατμητικής 

δυσκαμψίας (GA), όπου δίνεται απ’ το ακόλουθο άθροισμα, με το i όμως να συμβολίζει μόνο τους 

κορμούς του ενισχυτικού, καθώς αυτοί είναι τα μόνα στοιχεία που παραλαμβάνουν τις διατμητικές 

τάσεις. Στην παρακάτω σχέση t είναι το πάχος του κορμού, h το κατακόρυφο ύψος του και G το μέτρο 

διάτμησης του υλικού απ’ το οποίο αποτελείται. 

𝐺𝐴 =∑𝐺𝑖 𝑡𝑖  ℎ𝑖     (5.24) 

Για μια κατασκευή από σύνθετα υλικά, όπως έχει προαναφερθεί, το κριτήριο σχεδιασμού τους 

είναι οι παραμορφώσεις και τα βέλη κάμψης να μην ξεπερνούν ένα στάδιο, ώστε να μην επέλθει 

αστοχία του υλικού (παραμορφώσεις) ή να μην καταστήσουν την κατασκευή μη λειτουργική (βέλος 

κάμψης). Ο DNV έχει θέσει τρεις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται από ένα ενισχυτικό. 

Αρχικά όσον αφορά τις καμπτικές και τις διατμητικές παραμορφώσεις, οι σχέσεις για τον υπολογισμό 

τους είναι: 

휀𝑖 = 
𝑀𝑏−𝑚𝑎𝑥 𝑒𝑖

𝐸𝐼
               𝛾𝑠 =

𝐹𝑞−𝑚𝑎𝑥
𝐺𝐴

     (5.25) 

Η καμπτική ροπή ‘Mb’, η δυσκαμψία ‘ΕΙ’, η διατμητική δύναμη ‘Fq’ και η δυσκαμψία ‘GA’ έχουν 

αναλυθεί προηγουμένως, ενώ και το e ειπώθηκε ότι είναι η απόσταση απ’ τον ουδέτερο άξονα. 

Επομένως ο υπολογισμός των καμπτικών και διατμητικών παραμορφώσεων της δοκού είναι εφικτός, 

και ο σχεδιαστής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι δεν ξεπερνούν τις μέγιστες τιμές που έχει ορίσει ο DNV, 

Σχήμα 5.3: DNV -  'effective' width ενός ενισχυτικού[4] 

Σχήμα 5.4: DNV - Περιπτώσεις του l*, 
για κατανεμημένη φόρτιση[4] 



 71 

που δίνονται απ’ τους ίδιους πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν και στις πλάκες και παρουσιάστηκαν 

στον πίνακα 5.10.  

Πέρα απ’ την παραμορφώσεις θα πρέπει να γίνει έλεγχος και της λειτουργικότητας της 

κατασκευής, μέσω της απαίτησης που έχει θέσει ο DNV για μέγιστο επιτρεπόμενο βέλος κάμψης του 

ενισχυτικού. Η τιμή του μέγιστου βέλους κάμψης του ενισχυτικού δίνεται απ’ τη σχέση: 

𝑧𝑚𝑎𝑥 =
𝑝𝑑  𝑠 𝑙

4 𝑐𝑑𝑝
768 𝐸𝐼

     (5.26) 

Είναι φανερό ότι η (5.26) εξαρτάται απ’ την ασκούμενη πίεση pd, τη γεωμετρία του ενισχυτικού 

(ισαπόσταση ‘s’ και ανυποστήρικτο μήκος ‘l’), το υλικό κατασκευής (EI δυσκαμψία υλικού), αλλά και 

απ’ τις στηρίξεις του, μέσω του συντελεστή cdp που οι τιμές του δίνονται στον πίνακα 5.13. Καθώς 

έχει γίνει η υπόθεση ότι τα ενισχυτικά είναι πακτωμένα, η τιμή του θα είναι μονάδα. Γνωρίζοντας τα 

παραπάνω μεγέθη υπολογίζεται το μέγιστο βέλος κάμψης του ενισχυτικού, το οποίο δεν πρέπει να 

είναι μεγαλύτερο απ’ το μέγιστο επιτρεπόμενο που έχει ορίσει ο DNV και η τιμή του οποίου 

παρουσιάζεται στον πίνακα 5.14. 

 

Πίνακας 5.13: DNV - Συντελεστής cdp
[4] 

Είδη Στηρίξεων cdp 

Πάκτωση 1 

Απλή Έδραση 5 

Πάκτωση και Απλή Έδραση 2,1 

 

Πίνακας 5.14: DNV - Μέγιστο επιτρεπόμενο βέλος κάμψης δοκού[4] 

Κατασκευαστικό Στοιχείο Μέγιστο Επιτρεπόμενο Βέλος Κάμψης 

Stiffener/Girder (Ενισχυτικό/Δοκάρι) 0,5% της απόστασης μεταξύ των στηρίξεων 

 

Για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων υπολογισμών, που χρειάζονται για τον 

κατασκευαστικό σχεδιασμό των υπερκατασκευών των τριών σκαφών σύμφωνα με τον DNV, έχει 

δημιουργηθεί ένα αρχείο προγράμματος Excel, το οποίο παρουσιάζεται πιο αναλυτικά στο 

παράρτημα Α.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – BUREAU VERITAS (BV) 
 

Ο δεύτερος νηογνώμονας με βάση τις απαιτήσεις του οποίου θα εξεταστούν τα σκάφη της 

παρούσας μελέτης είναι ο BV, ένας απ’ τους μεγαλύτερους νηογνώμονες που αρκετές ελληνικές 

ναυτιλιακές τον εμπιστεύονται για την επιτήρηση των πλοίων τους. Ο λόγος που επιλέχθηκε είναι 

γιατί οι κανονισμοί του για τα ταχύπλοα σκάφη είναι αποτέλεσμα συνεργασίας τους με άλλους δύο 

νηογνώμονες (RINA και GL) και η λογική που ακολουθείται σ’ αυτούς παρουσιάζει διαφορές με του 

DNV, κάνοντας την σύγκριση των αποτελεσμάτων τους ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. 

Σ’ αντίθεση με τον DNV δεν έχει εκδώσει διαφορετικά αρχεία για κάθε ενότητα των κανονισμών, 

όλες οι απαιτήσεις του για τα ταχύπλοα σκάφη παρουσιάζονται στους κανονισμούς με όνομα ‘Rules 

for the Classification of High Speed Craft’[5]. Οι παραπάνω κανονισμοί χωρίζονται σε κεφάλαια που το 

καθένα εξετάζει διαφορετικές απαιτήσεις του BV, οι οποίες αφορούν τόσο το πλοίο ως κατασκευή 

όσο και τον απαραίτητο εξοπλισμό του. Οι φορτίσεις και οι διάφορες απαιτήσεις για την 

υπερκατασκευή ενός σκάφους, είτε είναι από αλουμίνιο, είτε από σύνθετα υλικά παρουσιάζονται 

όλες στο κεφάλαιο ‘Ch 3 – Structures’, οπότε πέρα απ’ τους γενικούς κανονισμούς του πρώτου 

κεφαλαίου, οι κανονισμοί του είναι οι μόνοι χρήσιμοι για την παρούσα μελέτη. 

 

6.1 BV – Φορτίσεις Υπερκατασκευής 
 

Για να προχωρήσει ένας σχεδιαστής στη διαστασιολόγηση των κατασκευαστικών στοιχείων των 

διάφορων τμημάτων που αποτελούν μια υπερκατασκευή, πρέπει προηγουμένως να έχει καθορίσει 

τις φορτίσεις με τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπη. Στο κεφάλαιο 4, επισημάνθηκε ότι για τον BV οι 

απαιτήσεις που έχει θέσει για την τοπική αντοχή ενός σκάφους είναι ικανές να του εξασφαλίσουν 

επαρκή αντοχή εφόσον το μήκος του δεν ξεπερνά τα 24 m, παρόλα αυτά έγινε η παραδοχή ότι και τα 

υπό μελέτη σκάφη που δεν τηρούν το παραπάνω κριτήριο, θα εξεταστούν μόνο ως προς την τοπική 

τους αντοχή. Τις φορτίσεις που επιδρούν στην τοπική αντοχή της υπερκατασκευής ο BV τις 

παρουσιάζει στην ενότητα ‘C3.5 Local Loads’, όπου δίνονται οι διάφορες πιέσεις που καλείται να 

είναι σε θέση να αντιμετωπίσει. Δεν χρησιμοποιούνται όλες οι πιέσεις που δίνονται, καθώς δεν 

ασκούνται όλες στα στοιχεία της υπερκατασκευής.  Τα διάφορα τοιχώματα της θα 

διαστασιολογηθούν έτσι ώστε να είναι ικανά να παραλάβουν την ‘Sea pressure’, που δίνεται στην 

ενότητα C3.5.7 και υπολογίζεται απ’ τη σχέση: 

𝑝𝑠𝑢 = 𝐾𝑠𝑢 (1 +
𝑥1

2 𝐿 (𝐶𝐵 + 0.1)
) (1 + 0,045 𝐿 − 0.38 𝑧1)     [

𝑘𝑁

𝑚2
]   (6.1) 

Φαίνεται ότι για τον υπολογισμό της (6.1), πρέπει προηγουμένως να καθοριστεί ένας σημαντικός 

αριθμός άλλων μεγεθών, που επιδρούν στην τελική τιμή της ασκούμενης στην υπερκατασκευή 

πίεσης. Ένας απ’ τους παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή της παραπάνω πίεσης είναι η γεωμετρία 

της γάστρας του σκάφους, η οποία επιδρά στην πίεση μέσω του μήκους του σκάφους L [m] αλλά και 

του συντελεστή κυβισμού CB. Στον BV η εξάρτηση της πίεσης απ’ τα παραπάνω μεγέθη είναι πιο 

άμεση, σε σχέση με τον DNV, όπου γινόταν με τη βοήθεια συντελεστών. Παρόλα αυτά και στις δύο 

περιπτώσεις η τιμή της πίεσης θα είναι μεγαλύτερη για σκάφη με μικρότερο κυβικό συντελεστή, που 

συνεπάγεται σκάφη μεγαλύτερης ταχύτητας. Ένας δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει τη τελική 

τιμή της sea pressure είναι η θέση του κατασκευαστικού στοιχείου, καθώς για τον υπολογισμό της 

(6.1) χρειάζονται τα x1 [m] και z1 [m], δηλαδή η διαμήκης απόσταση του στοιχείου απ’ το μέσο του 
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πλοίου (μηδέν για στοιχεία πρύμνηθεν του μέσου) και η κατακόρυφη απόσταση απ’ την επιφάνεια 

της θάλασσας αντίστοιχα. Τέλος, υπάρχει και ένας τρίτος  παράγοντας που καθορίζει την πίεση, και 

αυτός είναι το είδος του υπό εξέταση τμήματος, δηλαδή η τιμή της sea pressure του BV επηρεάζεται 

απ’ τους ίδιους ακριβώς παράγοντες που επηρεάζεται η αντίστοιχη του DNV, με διαφορετικό τρόπο 

βέβαια. Όσον αφορά το είδος του υπό εξέταση τμήματος, η επίδραση στην πίεση γίνεται μέσω του 

συντελεστή Ksu, οι τιμές του οποίου φαίνονται στον πίνακα 6.1: 

 

Πίνακας 6.1: BV - Συντελεστής KSU
[5] 

Location KSU 

Front walls located directly on the main deck 6.0 

Unprotected front walls of the second tier 5.0 

Sides (b: breadth of the deckhouse, B: breadth of the ship) 
1.5+3.5 b/B (3 ≤

𝐾 ≤ 5) 

Other Walls (Aft and Top walls) 3.0 

 

Η παραπάνω πίεση αφορά το περίβλημα της υπερκατασκευής, για τα καταστρώματα της ο BV 

χρησιμοποιεί άλλες πιέσεις που δίνονται στην ενότητα ‘C3.5.8 Deck loads’. Συγκεκριμένα στα υπό 

εξέταση σκάφη χρειάζεται να πραγματοποιηθούν υπολογισμοί για τις πιέσεις που αφορούν 

καταστρώματα που είναι εκτεθειμένα στον καιρό, δηλαδή ‘weather decks’ και για εκείνα που 

βρίσκονται σε κλειστούς χώρους, δηλαδή τα ‘Enclosed accommodation decks’. Αρχικά θα πρέπει να 

υπολογιστούν οι παρακάτω σχέσεις, που δίνουν την ομοιόμορφη πίεση λόγω φόρτισης: 

𝑝𝑤_𝑑 = {

6.0,     𝑧1 ≤ 2
12 − 3𝑧1,   2 < 𝑧1 < 3

3.0,     𝑧1 ≥ 3
    [
𝑘𝑁

𝑚2]   ,          𝑝𝑒𝑎_𝑑 = 3.0 [
𝑘𝑁

𝑚2]            (6.2) 

Οι παραπάνω ομοιόμορφες πιέσεις p χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της πίεσης στο 

κατάστρωμα, για τον υπολογισμό της οποίας χρειάζεται ακόμη και η κατακόρυφη επιτάχυνση 

σχεδίασης av, για την οποία ισχύει: 

𝑎𝑐𝑔 = 𝑓𝑜𝑐 𝑆𝑜𝑐
𝑉

√𝐿
    [

𝑚

𝑠2
]    (6.3) 

Τα foc και Soc είναι συντελεστές που εξαρτώνται απ’ τον τύπο και την περιοχή λειτουργείας του 

σκάφους και οι τιμές τους δίνονται απ’ τους παρακάτω πίνακες 6.2 και 6.3. Τα υπό μελέτη σκάφη 

ανήκουν στην κατηγορία των επιβατηγών, ενώ όσον αφορά την περιοχή λειτουργείας τους υπάρχει 

ένας περιορισμός, οπότε foc=0,666 και Sοc=0,30: 

 

Πίνακας 6.2: BV – Συντελεστής foc[5] 

Type of service 
Passenger, Ferry, 

Cargo 
Supply Pilot, Patrol Rescue 

foc 0,666 1 1,333 1,666 
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Πίνακας 6.3: BV – Συντελεστής Soc[5] 

Sea area Open sea 
Restricted open 

sea 

Moderate 

environment 
Smooth sea 

Soc CF 0,30 0,23 0,14 

𝐶𝐹 = 0,2 +
0,6

𝑉
√𝐿
⁄

 ≥ 0,32 

 

Τελικά ο τύπος της πίεσης για τα καταστρώματα του σκάφους είναι: 

𝑝𝑑 = 𝑝 (1 + 0.4𝑎𝑣)   [
𝑚

𝑠2
]    (6.4) 

 

6.2 BV - Διαστασιολόγηση υπερκατασκευής από αλουμίνιο 
 

Με τον καθορισμό των πιέσεων πλέον είναι εφικτή η διαστασιολόγηση των κατασκευαστικών 

στοιχείων που θα συνθέσουν την υπερκατασκευή. Όπως συνέβη και με τον DNV, έτσι και στον BV θα 

ελεγχθούν μόνο οι απαιτήσεις που έχει θέσει για πλάκες, ενισχυτικά και υποστυλώματα, που είναι 

τα μόνα κατασκευαστικά στοιχεία της υπερκατασκευής που λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα 

μελέτη. Οι παραπάνω απαιτήσεις παρουσιάζονται στο ίδιο κεφάλαιο ‘Ch 3 – Structures’ που ήταν και 

οι φορτίσεις, απλά σε διαφορετική ενότητα το καθένα, οι οποίες θα επισημανθούν στη συνέχεια. 

Σ’ όλες τις απαιτήσεις των κατασκευαστικών στοιχείων, η τελική τιμή επηρεάζεται απ’ το υλικό 

κατασκευής, γι’ αυτό πριν γίνει η περιγραφή της κάθε απαίτησης θα προσδιοριστούν τα μεγέθη που 

εξαρτώνται απ’ το κράμα αλουμινίου που χρησιμοποιείται. Για τον υπολογισμό των απαιτήσεων των 

πλακών και των ενισχυτικών χρειάζεται η σam [N/mm2], μια τάση που η σχέση υπολογισμού της 

διαφέρει από στοιχείο σε στοιχείο και υλικό κατασκευής. Παρόλα αυτά για τον υπολογισμό της, σ’ 

όλες τις δοθείσας σχέσεις υπολογισμού της, η τιμή της προκύπτει μέσω του συντελεστή υλικού K 

(material factor), που δίνεται απ’ τη σχέση 𝐾 = 100 𝑅𝑙𝑖𝑚
′⁄ . H 𝑅𝑙𝑖𝑚

′  είναι η ελάχιστη τάση διαρροής 

του μετάλλου σε κατάσταση συγκόλλησης, που συμβολίζεται με 𝑅𝑝0.2
′  [N/mm2], με την προϋπόθεση 

όμως να μη ξεπερνά το 70% της ελάχιστης εφελκυστικής αντοχής σε κατάσταση συγκόλλησης, 𝑅𝑚
′  

[N/mm2], δηλαδή: 

𝑅𝑙𝑖𝑚
′ = 𝑀𝑖𝑛(𝑅𝑝0.2

′ , 0.70 𝑅𝑚
′ )        [

N

𝑚𝑚2]    (6.5)  

Η τάση διαρροής 𝑅𝑝0.2
′  και η αντοχή σε εφελκυσμό 𝑅𝑚

′  για τα χρησιμοποιούμενα κράματα 

αλουμινίου, δίνονται απ’ τον πίνακα ‘C3.2.2 – Aluminium alloys for welded construction’[5] των 

κανονισμών του BV, όπου στον πίνακα 6.4, παρουσιάζονται τα τμήματα του, που ενδιαφέρουν τον 

παρόντα σχεδιασμό. Πρέπει να επισημανθεί, ότι η ελάχιστη τάση διαρροής 𝑅𝑝0.2
′  είναι το μόνο 

μέγεθος απ’ τα δύο που χρησιμοποιείται και στο κριτήριο του BV για τα υποστυλώματα, το οποίο 

παρουσιάζεται στη συνέχεια. 
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Πίνακας 6.4: BV - Ιδιότητες κραμάτων αλουμινίου σε κατάσταση συγκόλλησης[5] 

Aluminium alloy 
Unwelded 

condition 
Welded condition 

Alloy Temper Products 
Thickness 

(mm) 

𝑅𝑝0.2 

[N/mm2] 

𝑅𝑚  
[N/mm2] 

𝑅𝑝0.2
′  

[N/mm2] 

𝑅𝑚
′  

[N/mm2] 

5083 0/H11 rolled 𝑡 ≤ 50 125 275 125 275 

6082 T6 extruded 𝑡 ≤ 25 240 260 115 155 

 

6.2.1 BV – Πλάκες αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Στην ενότητα ‘C3.7.7.1’ των κανονισμών ‘Rules for the Classification of High Speed Craft’ δίνεται η 

σχέση με την οποία υπολογίζεται η απαίτηση του BV για το πάχος της πλάκας, ενώ παράλληλα 

δίνονται οι ελάχιστες τιμές της, οι οποίες εξαρτώνται απ’ το τμήμα της κατασκευής που βρίσκεται η 

πλάκα, και οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 6.5: 

𝑡 = 22.4 𝜇 𝑠 √
𝑝

𝜎𝑎𝑚
     [𝑚𝑚]     (6.6) 

 

Πίνακας 6.5: BV - Ελάχιστες τιμές πάχους πλάκας[5] 

Element Minimum thickness (mm) 

Shell plating: 

 Bottom shell plating 

 Side shell plating and wet deck plating 

 

1,35 L1/3 ≥ 2,5 

1,15 L1/3 ≥ 2,5 

Deck plating 2,5 

Bulkhead plating 2,5 

Deckhouse side shell plating 2,5 

 

Η απαίτηση του BV για το πάχος της πλάκας, όπως και σ’ όλους τους υπό εξέταση νηογνώμονες 

εξαρτάται απ’ την τιμή της ασκούμενης πίεσης ‘p’ [kN/m2]. Επιπλέον, λαμβάνεται και σ’ αυτήν υπόψη 

η γεωμετρία της πλάκας, αλλά όχι μόνο μέσω της ισαπόστασης των ενισχυτικών ‘s’ [m], που ισχύει 

στον DNV και τον LR, αλλά και μέσω του ανυποστήρικτου μήκους του ενισχυτικού ‘l’ [m] (τα ‘s’ και ‘l’ 

είναι παράλληλα και οι διαστάσεις της πλάκας), που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του 

συντελεστή μ. Ο συντελεστής μ, η τιμή του οποίου δεν μπορεί να ξεπερνά το 1.0, καθορίζεται απ’ τη 

σχέση: 

𝜇 = √1,1 − 0,5(
𝑠

𝑙
)2    (6.7) 

Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, η επιλογή του υλικού κατασκευής επιδρά στην απαίτηση της 

πλάκας μέσω της τάσης 𝜎𝑎𝑚. Η σχέση υπολογισμού της διαφέρει ανάλογα με το τμήμα της 

κατασκευής που μελετάται, σ’ όλες όμως έχει τη μορφή του λόγου μιας αριθμητικής τιμής με το 

συντελεστή υλικού K, ο τρόπος υπολογισμού του οποίου έχει αναλυθεί στην εισαγωγή της ενότητας. 
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Στον παρακάτω πίνακα 6.6, παρουσιάζονται οι σχέσεις υπολογισμού της σam, για τα τμήματα του 

πλοίου που αφορούν την παρούσα μελέτη: 

 
Πίνακας 6.6: BV – Υπολογισμός της τάσης σam πλακών[5] 

Τμήμα Κατασκευής σam [N/mm2] (Χάλυβας) σam [N/mm2] (Κράμα αλουμινίου) 

Πλάκα καταστρώματος 185/K 85/K 

Πλάκα υπερστεγάσματος 185/K 85/K 

6.2.2 BV – Απλά ενισχυτικά αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Για τα απλά ενισχυτικά της κατασκευής ο BV, έχει ορίσει δύο απαιτήσεις, μία για την ροπή 

αντίστασης ‘Z’ και μία για την επιφάνεια διάτμησης ‘Aw’. Η ίδια λογική που χρησιμοποιείται για το 

ελάχιστο πάχος των πλακών, ακολουθείται και για τον υπολογισμό των παραπάνω απαιτήσεων, όπου 

και σ’ αυτήν την περίπτωση δίνεται μια γενική σχέση για όλα τα τμήματα της κατασκευής, με μόνη 

διαφορά τον τρόπο υπολογισμού των τάσεων σam και τam για τη ροπή αντίστασης και την επιφάνεια 

διάτμησης αντίστοιχα. Οι σχέσεις υπολογισμού των απαιτήσεων αυτών δίνονται στην ενότητα 

‘C3.7.8’: 

𝑍 = 1000
𝑙2 𝑠 𝑝

𝑚 𝜎𝑎𝑚 
    [𝑐𝑚3],     𝐴𝑡 = 5 

𝑙 𝑠 𝑝 

𝜏𝑎𝑚
     [𝑐𝑚2]      (6.8) 

Στις παραπάνω απαιτήσεις πάλι υπάρχει εξάρτηση απ’ την πίεση ‘p’ [kN/m2], την ισαπόσταση ‘s’ 

[m] και το ανυποστήρικτο μήκος ‘l’ [m] των απλών ενισχυτικών. Και σ’ αυτή την περίπτωση οι σχέσεις 

υπολογισμού των τάσεων διαφέρουν ανάλογα με το τμήμα της υπερκατασκευής, και 

παρουσιάζονται στον πίνακα 6.7. Η τιμή του συντελεστή m εξαρτάται απ’ την ύπαρξη ή όχι αγκώνων 

‘Rule brackets’, οπότε με βάση την υπόθεση ότι πάντα εξετάζεται η χειρότερη περίπτωση και 

επιπλέον ότι δε λαμβάνονται υπόψη τα  ‘Rules brackets’ στην παρούσα μελέτη, προκύπτει ότι είναι 

m=12.  

 

Πίνακας 6.7: BV – Υπολογισμός της τάσης σam και tam ενισχυτικών[5] 

Τμήμα Κατασκευής 
σam [N/mm2] 

(Χάλυβας) 

τam [N/mm2] 

(Χάλυβας) 

σam [N/mm2] 

(Κράμα 

αλουμινίου) 

τam [N/mm2] 

(Κράμα 

αλουμινίου) 

Απλά ενισχυτικά 

καταστρώματος 
150/K 90/Κ 70/K 45/Κ 

Απλά ενισχυτικά 

υπερστεγάσματος 
150/K 90/Κ 70/K 45/Κ 

 

Όπως και με τους άλλους νηογνώμονες έτσι και για τον BV, οι απαιτήσεις για τα απλά ενισχυτικά 

δεν αφορούν μόνο την δικιά τους εγκάρσια διατομή, αλλά την εγκάρσια διατομή που προκύπτει απ’ 

αυτά σε συνδυασμό με την συνεργαζόμενη πλάκα. Επομένως θα πρέπει να καθοριστεί το ‘effective’ 

πλάτος της πλάκας, δηλαδή αυτό που λαμβάνεται υπόψη στην παραπάνω συνδυασμένη διατομή, το 

οποίο υπολογίζεται απ’ την παρακάτω σχέση: 

𝑏𝑒 = min(𝑠, 0.20 𝑙)    [𝑚𝑚]   (6.9) 
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6.2.3 BV – Πρωτεύοντα υποστηρικτικά μέλη αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Στην ενότητα ‘C3.7.9’ ο BV δίνει τις απαιτήσεις του, όσον αφορά τα πρωτεύοντα υποστηρικτικά 

μέλη της υπερκατασκευής (primary supporting members), όπου στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 

πρωτεύοντα διαμήκη ενισχυτικά (girders), που χρησιμοποιούνται στα καταστρώματα, αλλά και οι 

ενισχυμένοι νομείς (webs) όλων των τμημάτων της υπερκατασκευής. Τα ενισχυτικά αυτά αποτελούν 

πιο ανθεκτικές διατομές στις οποίες στηρίζονται τα μικρότερα απλά ενισχυτικά. Και στην περίπτωση 

των παραπάνω κατασκευαστικών στοιχείων ο BV ορίζει δύο ελάχιστες επιτρεπόμενες τιμές, μία για 

την ροπή αντίστασης και μία για την επιφάνεια διάτμησης, οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούνται 

απ’ τη διατομή του πρωτεύοντος υποστηρικτικού μέλους σε συνδυασμό με τη συνεργαζόμενη πλάκα, 

ότι ίσχυε δηλαδή και στα απλά ενισχυτικά. Το ‘effective’ πλάτος be της πλάκας υπολογίζεται και για 

τα πρωτεύοντα υποστηρικτικά μέλη με την ίδια σχέση. Οι απαιτήσεις του BV είναι: 

𝑍 = 1000
𝑆2 𝑏 𝑝

𝑚 𝜎𝑎𝑚 
    [𝑐𝑚3],     𝐴𝑡 = 5 

𝑆 𝑏 𝑝 

𝜏𝑎𝑚
     [𝑐𝑚2]      (6.10) 

Στην ουσία οι παραπάνω σχέσεις είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις (6.8) που αφορούν τα απλά 

ενισχυτικά, με το ανυποστήρικτο μήκος του πρωτεύοντος ενισχυτικού ή του ενισχυμένου νομέα ‘S’ 

[m] να χρησιμοποιείται αντί για εκείνο του απλού ενισχυτικού ‘l’ [m] και το πλάτος της φορτισμένης 

επιφάνεια ‘b’ [m], αντί της ισαπόστασης των απλών ενισχυτικών ‘s’ [m]. Ακόμα ο συντελεστής m, η 

τιμή του οποίου για τα απλά ενισχυτικά της υπερκατασκευής ήταν m=12, για τα girders και τα webs 

θα ισούται με m=10. Οι σχέσεις υπολογισμού των τάσεων δίνονται στον παρακάτω πίνακα 6.8, όπου 

για λόγους απλότητας και εξέτασης της χειρότερης περίπτωσης, για τους συντελεστές CS και CA 

πραγματοποιήθηκε η υπόθεση ότι ισούνται με τη μονάδα, η οποία είναι η μεγαλύτερη τιμή που 

μπορούν να πάρουν, όπως φαίνεται απ’ τον πίνακα ‘C3.7.6’ των κανονισμών: 

 

Πίνακας 6.8: BV – Υπολογισμός της τάσης σam και tam κύριων στοιχείων στήριξης[5] 

Τμήμα Κατασκευής 
σam [N/mm2] 

(Χάλυβας) 

τam [N/mm2] 

(Χάλυβας) 

σam [N/mm2] 

(Κράμα 

αλουμινίου) 

τam [N/mm2] 

(Κράμα 

αλουμινίου) 

Εγκάρσια  

καταστρώματος 
150/K 90/Κ 70/K 45/Κ 

Girder καταστρώματος 150 CS/Κ 90/K 70 CA/K 45/K 

Πρωτεύοντα 

υποστηρικτικά μέλη 

υπερστεγάσματος 

150/K 90/Κ 70/K 45/Κ 

 

6.2.4 BV – Υποστυλώματα αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Για την στήριξη των πρωτευόντων διαμήκων ενισχυτικών (girders) του καταστρώματος απαιτείται 

η χρήση υποστυλωμάτων (pillars), για τα οποία ο BV έχει αναπτύξει κανονισμούς. Γνωρίζοντας την 

γεωμετρία του pillar, καθώς και τις φορτίσεις που θα αντιμετωπίσει, είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός της μέγιστης επιτρεπόμενης τάσης. Στους κανονισμούς ορίζονται 

δύο μέγιστες τάσεις, απ’ τις οποίες θα εξεταστεί μόνο η μία που αφορά την τοπική αντοχή και η 

σχέση υπολογισμού της είναι: 
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𝜎𝑐𝑙 = 2 𝑅𝑝0.2
′  𝐶      [

𝑘𝑁

𝑚𝑚2]    (6.11) 

Η παραπάνω τάση εξαρτάται απ’ το υλικό κατασκευής του υποστυλώματος, καθώς όπως φαίνεται 

απ’ την σχέση (6.11), η τιμή της καθορίζεται μέσω του ορίου διαρροής του υλικού σε κατάσταση 

συγκόλλησης 𝑅𝑝0.2
′ , αλλά και του συντελεστή C, η σχέση υπολογισμού του οποίου διαφέρει ανάλογα 

με το αν το υλικό έχει υποστεί ή όχι θερμική επεξεργασία. Να σημειωθεί ότι το υλικό που έχει 

επιλεχθεί για τα υποστυλώματα είναι το AL 6082 T5/T6, όπου το Τ υποδηλώνει ότι έχει υπάρξει 

θερμική επεξεργασία. 

𝐶 =

{
 
 

 
 

1

1 + 𝜆 + √(1 + 𝜆)2 − (0.68 𝜆)
          , 𝜒𝜔𝜌ί𝜍 𝜃휀𝜌𝜇𝜄𝜅ή 휀𝜋휀𝜉휀𝜌𝛾𝛼𝜎ί𝛼

1

1 + 𝜆 + √(1 + 𝜆)2 − (3.20 𝜆)
   , 𝜇휀 𝜃휀𝜌𝜇𝜄𝜅ή 휀𝜋휀𝜉휀𝜌𝛾𝛼𝜎ί𝛼

    (6.12) 

Το λ είναι ένας λόγος, 𝜆 = 𝑅𝑝0.2
′ 𝜎𝛦𝛪⁄ , που πέρα απ’ το υλικό, εξαρτάται και απ’ τη γεωμετρία του 

υποστυλώματος μέσω της τάσης σΕΙ [kN/mm2], καθώς για τον υπολογισμό της χρειάζονται το πάχος 

της πλάκας t [mm] και η εξωτερική διάμετρο D [mm] (αν είναι κυκλική διατομής) ή η μεγαλύτερη 

διάσταση του ορθογωνίου b [mm] (αν είναι ορθογωνικής διατομής) της διατομής του 

υποστυλώματος. 

𝜎𝛦𝛪 = {
252000 (

𝑡

𝑏
)2,    𝜊𝜌𝜃𝜊𝛾𝜔𝜈𝜄𝜅ή 𝛿𝜄𝛼𝜏𝜊𝜇ή

43000 
𝑡

𝐷
,   𝜅𝜐𝜅𝜆𝜄𝜅ή 𝛿𝜄𝛼𝜏𝜊𝜇ή

    (6.13) 

Η σcl είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη τάση, την οποία δεν πρέπει να την ξεπερνά η τάση συμπίεσης 

λόγω φορτίσεων 𝜎 = 10 𝑄/𝐴, όπου Α είναι η επιφάνεια της διατομής του υποστυλώματος και Q [kΝ] 

το ασκούμενο φορτίο. Η φόρτιση υπολογίζεται ως εξής: 

𝑄 = 𝐴𝑃𝐺  𝑝 + 𝑄𝑐     [𝑘𝑁]   (6.14) 

Στην παραπάνω σχέση, p [kN/m2] είναι η πίεση που δέχεται το κατάστρωμα και APG [m2], η υπό 

φόρτιση επιφάνεια. Η επιφάνεια αυτή προκύπτει ως το γινόμενο της μισής τιμής του ανυποστήρικτου 

μήκους του υπό στήριξη πρωτεύοντος ενισχυτικού, με το ημιάθροισμα των αποστάσεων του απ’ το 

κοντινότερο όμοιο ενισχυτικό σε κάθε πλευρά. Επιπλέον υπολογισμοί απαιτούνται και για το QC [kN], 

που είναι η φόρτιση που δέχεται το υποστύλωμα απ’ τα υποστυλώματα που βρίσκονται από πάνω 

του. Προφανώς για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν άλλα υποστυλώματα η τιμή της QC, θα είναι 

μηδέν, εφόσον όμως υπάρχουν, για κάθε ένα υποστύλωμα που βρίσκεται στη ίδια ‘κατακόρυφη 

γραμμή’, θα πρέπει να προστεθεί ένα Qc = Q C, με το Q να είναι το φορτίο του εκάστοτε 

υποστυλώματος και C ένας συντελεστής, οι τιμές του οποίου παρουσιάζονται στον πίνακα 6.9 και 

εξαρτώνται απ’ τη σχετική θέση του υποστυλώματος. 
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Πίνακας 6.9: BV – Συντελεστής C[5] 

Υποστύλωμα C 

Υπό μελέτη υποστύλωμα 1 

Αμέσως από πάνω υποστύλωμα 0.9 

Επόμενο υποστύλωμα 0.81 = 0.92 

Τρίτο υποστύλωμα στη ‘γραμμή’ 0.729 = 0.93 

Νιοστό υποστύλωμα στη ‘γραμμή’ 0.9n 

 

6.3 BV - Διαστασιολόγηση υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 
 

Όπως και στους άλλους νηογνώμονες έτσι και για τον BV, τα κριτήρια που έχουν οριστεί για μια 

κατασκευή από σύνθετα υλικά διαφέρουν αρκετά απ’ τα αντίστοιχα μιας αλουμινένιας. Στην ενότητα 

‘C3.2.6’ ο BV πραγματοποιεί ανάλυση των σύνθετων υλικών και συγκεκριμένα των ιδιοτήτων που 

προκύπτουν λόγω των υλικών κατασκευής τους. Στην ‘C3.2.6.3’ δίνει κάποιες ενδεδειγμένες τιμές, 

όσον αφορά κάποιες βασικές ιδιότητες των υλικών κατασκευής μια στρώσης και στη συνέχεια μέσω 

δοθεισών σχέσεων υπολογίζει τα μέτρα ελαστικότητας της στρώσης. Στο κεφάλαιο 4, 

πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των στρώσεων απ’ τις οποίες θα αποτελούνται τα πολύστρωτα και 

μαζί αναλύθηκαν και οι ιδιότητες τους. Επομένως η παραπάνω ενότητα θα αμεληθεί καθώς αφορά 

τις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν δεδομένα, κάτι που δεν ισχύει στην παρούσα μελέτη.  

6.3.1 BV – Πλάκες υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

Για τον καθορισμό των κριτηρίων μιας πλάκας από πολύστρωτα, πρέπει πρώτα να καθοριστούν 

οι ιδιότητες τους. Ο BV υπολογίζει τις ιδιότητες αυτές, με μια λογική που διαφέρει αρκετά απ’ αυτή 

του DNV. Γνωρίζοντας το πάχος και το μέτρο ελαστικότητας της κάθε στρώσης, είναι εφικτό να 

υπολογιστούν τα αντίστοιχα μεγέθη για όλο το πολύστρωτο και ακόμα κάποια μεγέθη που θα 

φανούν χρήσιμα στη συνέχεια της ανάλυσης. Όλες οι παρακάτω σχέσεις αποτελούν ένα άθροισμα, 

όπου ο συντελεστής i συμβολίζει την κάθε στρώση του τελικού υλικού. Με βάση τα παραπάνω το 

συνολικό πάχος του πολύστρωτου θα είναι το άθροισμα των παχών των επιμέρους στρώσεων ti, ενώ 

το μέτρο ελαστικότητας του πολύστρωτου υπολογίζεται με βάση την παρακάτω σχέση, δηλαδή: 

𝛦𝐿 =
∑𝐸𝑖 𝑡𝑖
∑𝑡𝑖

   [
𝑁

𝑚𝑚2]    (6.15) 

Όπως ειπώθηκε, πέρα απ’ τις δύο αυτές ιδιότητες, χρειάζεται να υπολογιστούν και κάποια άλλα 

μεγέθη που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των κριτηρίων του BV. Γνωρίζοντας ότι η απόσταση 

του ουδέτερου άξονα της κάθε στρώσης απ’ την εξωτερική πλευρά, δίνεται απ’ τη σχέση  

𝑧𝑖 = 𝑧𝑖−1 + (𝑡𝑖−1 + 𝑡𝑖) 2,⁄  ο ουδέτερος άξονας ολόκληρου του πολύστρωτου θα απέχει απ’ την 

εξωτερική πλευρά απόσταση: 

𝑉 =
∑𝐸𝑖 𝑡𝑖𝑧𝑖
∑𝐸𝑖𝑡𝑖

   [𝑚𝑚]    (6.16) 

Η απόσταση του ουδέτερου άξονα του πολύστρωτου απ’ την εξωτερική του πλευρά 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των 𝑑𝑖 = 𝑧𝑖 − 𝑉 [𝑚], που όπως φαίνεται απ’ τη σχέση είναι το 
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πόσο απέχει το ουδέτερος άξονας της κάθε στρώσης απ’ τον ουδέτερο άξονα του πολύστρωτου. Οι 

παραπάνω τιμές χρησιμοποιούνται μαζί με το πάχος ti [mm] και το μέτρο ελαστικότητας Ei [N/mm2], 

για τον υπολογισμό της καμπτικής δυσκαμψίας του πολύστρωτου ΕΙ [Νmm2/mm], αλλά και της ροπής 

αδράνειας του Ι [mm4/mm]. Παρατηρείται ότι για τα δύο αυτά μεγέθη ο BV δεν χρησιμοποιεί τις 

αναμενόμενες μονάδες, [Nmm2] και [mm4] αντίστοιχα. Αυτό συμβαίνει γιατί τα μεγέθη δεν αφορούν 

ολόκληρη την πλάκα, αλλά μια λωρίδα μοναδιαίου πλάτους, παράλληλη στην κοντή πλευρά, δηλαδή 

την περιοχή στην οποία ασκούνται οι μέγιστες τάσεις. Τελικά η δυσκαμψία και η ροπή αδράνειας 

δίνονται από: 

[𝛦𝛪] =∑𝛦𝑖 (
𝑡𝑖
3

12
+ 𝑡𝑖  𝑑𝑖

2)   [
𝑁𝑚𝑚2

𝑚𝑚
],     [𝐼] =

𝑡𝑖
3

12
+ 𝑡𝑖 𝑑𝑖

2     [ 
𝑚𝑚4

𝑚𝑚
]       (6.17) 

Πλέον είναι εφικτός ο υπολογισμός της θεωρητικής καμπτικής αντοχής του πολύστρωτου, δηλαδή 

της μέγιστης επιτρεπόμενης καμπτικής τάσης, για την οποία χρειάζεται επιπλέον να καθοριστεί ο 

συντελεστής k, οι τιμές του οποίου δίνονται στον πίνακα 6.10 και για τα υλικά που έχουν επιλεχτεί 

είναι k=17: 

𝜎𝑏𝑟 = 𝑘
[𝐸𝐼]

[𝐼]
((1 − 𝜇𝜊)

210−3)    [
𝑁

𝑚𝑚2]    (6.18) 

 

Πίνακας 6.10: BV – Συντελεστής k[5] 

Ρητίνη και Ίνες Πολύστρωτου K 

Πολυεστερική 17.0 

Εποξική 25.0 

Εποξική και ίνες άνθρακα 12.5 

 

Ο BV όσον αφορά τις πολύστρωτες πλάκες έχει ορίσει τρεις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται 

απ’ το σχεδιαστή, οι οποίες παρουσιάζονται στην ενότητα ‘C3.8.4.3’ των κανονισμών. Αρχικά έχει 

θέσει ελάχιστη απαίτηση ως προς το πάχος της πλάκας, η σχέση υπολογισμού της οποίας εξαρτάται 

μόνο απ’ το μήκος L [m] του πλοίου και διαφέρει για τα διάφορα τμήματα της κατασκευής, όπως 

φαίνεται παρακάτω: 

𝑡 = {

                      1.5√𝐿 + 10,   𝑏𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚 𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑖𝑙𝑔𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔

1.25√𝐿 + 10, 𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔

         √𝐿 + 10, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔

     (6.19) 

Προηγουμένως παρουσιάστηκε η σχέση για τον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης 

καμπτικής τάσης. Για να υπολογιστεί η καμπτική τάση που δέχεται το πολύστρωτο σd, πρέπει αρχικά 

να προσδιοριστεί ο συντελεστής μείωσης: 

𝑘𝑠 = 𝜇1 𝑎 𝑟𝑐
2    (6.20) 

Όπου για να προσδιοριστεί πρέπει πρώτα με τη βοήθεια της ισαπόστασης των ενισχυτικών s [m] 

και του ανυποστήρικτου μήκους τους l [m], να υπολογιστεί η τιμή του συντελεστή μ1: 

𝜇1 = {

1                                    , 𝑙 ≥ 2𝑠

1 − 1,5 (1 −
𝑙

2𝑠
)
2

            , 𝑠 < 𝑙 < 2𝑠

0.625                           ,   𝑙 ≤ 𝑠

     (6.21) 
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Και χρησιμοποιώντας ακόμα τα σχήματα 6.1 και 6.2, να καθοριστούν οι τιμές του συντελεστή α 

και  του συντελεστής καμπυλότητας rc. 

𝛼 = min(1 − 3
𝑎

𝑠
(1 −

𝑎

𝑠
) , 0.4)              𝑟𝑐 = min (1 − (0.8

𝑓

𝑠
) , 0.85)    (6.22) 

 

 

Σχήμα 6.1: Ορισμός του α ενός ενισχυτικού[5] 

 

 

 

 

Έχοντας και την καμπτική τάση της πλάκας είναι εφικτό να ελεγχθεί αν ικανοποιείται το δεύτερο 

κριτήριο του BV, όσον αφορά τις πλάκες απ’ τα σύνθετα υλικά. 

𝜎𝑑 <
𝜎𝑏𝑟
𝑆𝐹

− 𝜎𝑏𝑙     (6.23) 

Στη σχέση (6.23) η σbl είναι η καμπτική τάση λόγω της total bending moment, η οποία όμως 

θεωρείται μηδέν για σκάφη μικρότερα των 24 m. Πρόκειται για μια τάση που προκύπτει μέσω των 

‘hull girder loads’, οπότε εκ παραδοχής θα θεωρηθεί μηδέν για όλα τα σκάφη. Απ’ την άλλη πλευρά 

SF είναι ο συντελεστής ασφαλείας, που μπορεί να βρεθεί στην ενότητα ‘C3.8.4.2’ μέσω πίνακα που 

δίνεται απ’ τους κανονισμούς και παρουσιάζεται στη συνέχεια (πίνακας 6.11). 

 

Πίνακας 6.11: Συντελεστής ασφαλείας SF για καμπτικές τάσεις[5] 

 SF 

General  6.0 

Members subject to impact load 4.5 

Watertight transverse bulkheads 5.0 

Sides and ends of superstructures and 

deckhouses 

4.0 

Members subjected to the testing pressure pe 4.0 

Σχήμα 6.2: Ορισμός του f[5] 
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Η τελευταία απ’ τις τρεις απαιτήσεις που έχει θέσει ο BV για τις πλάκες αφορά το μέγιστο 

επιτρεπόμενο βέλος κάμψης. Η σχέση υπολογισμού του δίνεται παρακάτω και δεν πρέπει να ξεπερνά 

το 1% της ισαπόστασης των ενισχυτικών: 

𝑓 =
𝜇2
384

𝑝 𝑠4

(𝐸𝐼)
 109   < 0.01 𝑠        (6.24) 

Τα μεγέθη της σχέσης υπολογισμού (6.24) είναι όλα γνωστά, εκτός απ’ τον συντελεστή μ2, ο 

οποίος υπολογίζεται με τη βοήθεια του ανυποστήρικτου μήκους l και της ισαπόστασης s των 

ενισχυτικών ως εξής: 

𝜇2 = {

1                                    , 𝑙 ≥ 2𝑠

1 − 2,1 (1 −
𝑙

2𝑠
)
2

            , 𝑠 < 𝑙 < 2𝑠

0.475                           ,   𝑙 ≤ 𝑠

    (6.25) 

 

6.3.2 BV – Ενισχυτικά τύπου καπέλου υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά  

Για τη μελέτη και τον καθορισμό των ενισχυτικών της υπερκατασκευής χρησιμοποιούνται οι ίδιες 

σχέσεις και μεθοδολογία, δηλαδή ο BV εξετάζει τα ενισχυτικά ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και 

της ‘κατασκευαστικής τους ιεραρχίας’, λαμβάνοντας την υπόψη μόνο για τον καθορισμό του 

‘effective’ πλάτους της συνεργαζόμενης πλάκας. Όπως και με τις πλάκες και στην περίπτωση των 

ενισχυτικών θα πρέπει να προσδιοριστεί η θεωρητική καμπτική τάση αστοχίας του ενισχυτικού, όπου 

και εδώ χρειάζεται να προσδιοριστούν η δυσκαμψία EI και η ροπή αδράνειας I ολόκληρου του 

ενισχυτικού. Η σχέση υπολογισμού της, καθώς και τα μεγέθη που χρειάζονται δίνονται στην ενότητα 

‘C3.2.6.3.5’: 

𝜎𝑏𝑟 = 𝑘
[𝐸𝐼]

[𝐼]
10−3     [

𝑁

𝑚𝑚2]     (6.26) 

Μπορεί ο συντελεστής k να καθορίζεται, όπως στην περίπτωση των πλακών, μέσω του πίνακα 

6.10, αλλά οι τιμές της δυσκαμψίας και της ροπής αδράνειας διαφέρουν για τα ενισχυτικά. 

[𝛦𝛪] =∑𝛦𝑖(𝛪𝜄 + 𝑆𝑖 𝑑𝑖
2)   [𝑁𝑚𝑚2],     [𝐼] =∑(𝐼𝑖 + 𝑆𝑖 𝑑𝑖

2)     [ 𝑚𝑚4]     (6.27)  

Η κύρια διαφορά είναι ότι στις παραπάνω σχέσεις το i δεν συμβολίζει την κάθε στρώση του 

πολύστρωτου, αλλά τα στοιχεία που συνθέτουν την συνολική διατομή που πρέπει να ικανοποιεί τα 

κριτήρια του BV, δηλαδή τα τμήματα του ενισχυτικού τύπου καπέλου και τη συνεργαζόμενη πλάκα. 

Όπως ο DNV έτσι και ο BV, δε λαμβάνει υπόψη τη φλάντζα του ενισχυτικού, αλλά μόνο τα τμήματα 

που αναφέρονται στον πίνακα ‘C3.2.8’, που δίνεται απ’ τον BV και εξηγούνται οι συμβολισμοί της 

(6.27), γι’ αυτό παρουσιάζεται στον πίνακα 6.12: 
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Πίνακας 6.12: Συμβολισμοί ιδιοτήτων στοιχείων υπό εξέτασης διατομής[5] 

 

Width 

or 

height 

[mm] 

Thickness 

[mm] 

Young’s 

modulus 

[Ν/mm2] 

Section 

[mm2] 

Flange ls ts Es Ss=tsls 

Core H ta Ea Sa=taH 

Associated 

plating 
lb tb Eb Sb=tblb 

 

Με τη βοήθεια του πίνακα 6.12, είναι αντιληπτά τα στοιχεία τα οποία συμβολίζει ο δείκτης i. 

Καθορίζοντας τα παραπάνω μεγέθη μπορούν να υπολογιστούν οι σχέσεις που θα οδηγήσουν στις 

τιμές της δυσκαμψίας και της ροπής αδράνειας. Να σημειωθεί ότι, τα μέτρα ελαστικότητας Εs και Εb  

υπολογίζονται όπως περιεγράφηκε προηγουμένως στην ενότητα των πλακών. Τα πάχη ts και tb είναι 

το άθροισμα των παχών των στρώσεων του αντίστοιχου πολύστρωτου, ενώ τα ls, H, Ea και ta είναι 

τιμές που καθορίζονται απ’ το σχεδιαστή. Το lb είναι το ‘effective’ πλάτος της συνεργαζόμενης 

πλάκας, του οποίου τη σχέση υπολογισμού ο BV τη δίνει στην ενότητα ‘C3.8.4.5’ και διαφέρει 

ανάλογα την ‘κατασκευαστική ιεραρχία’ και τον τύπο του ενισχυτικού: 

𝑙𝑏 = {

min(𝑠, 0.2𝑙)          , 𝐼 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦 𝑠𝑡𝑖𝑓𝑓𝑒𝑛𝑒𝑟𝑠

min(𝑠, 0.2𝑙 + 𝑎)   , 𝛺 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦 𝑠𝑡𝑖𝑓𝑓𝑒𝑛𝑒𝑟𝑠
𝑠                              , 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 𝑠𝑡𝑖𝑓𝑓𝑒𝑛𝑒𝑟𝑠

      (6.28) 

Πλέον τα μόνα μεγέθη που πρέπει να καθοριστούν για τον υπολογισμό της δυσκαμψίας και της 

ροπής αδράνειας είναι τα di = zi-V, δηλαδή οι αποστάσεις του ουδέτερου άξονα του κάθε τμήματος 

i, απ’ τον ουδέτερο άξονα όλης της διατομής. Γι’ αυτό χρειάζονται τα zi, που είναι οι αποστάσεις των 

ουδέτερων αξόνων των τριών στοιχείων i, απ’ την εξωτερική πλευρά της πλάκας και η V που είναι η 

απόσταση του ουδέτερου άξονα όλης της διατομής απ’ την πλευρά αυτή: 

𝑉 =
∑𝐸𝑖 𝑆𝑖𝑧𝑖
∑𝐸𝑖𝑆𝑖

   [𝑚𝑚]     (6.29) 

Οι απαιτήσεις που έχει ορίσει ο BV για τα ενισχυτικά δίνονται στην ενότητα ‘C3.8.4.5’, όπου 

εντύπωση προκαλεί ότι σ’ αντίθεση με τους υπόλοιπους νηογνώμονες δεν έχει κριτήριο όσον αφορά 

τα βέλη κάμψης του ενισχυτικού. Για τον BV τα ενισχυτικά πρέπει να ικανοποιούν δύο κριτήρια, όπου 

και τα δύο αφορούν τις τάσεις που αναπτύσσονται σ’ αυτό, τις καμπτικές και τις διατμητικές. Για τις 

καμπτικές τάσεις ο νηογνώμονας απαιτεί: 

𝜎𝑑 <
𝜎𝑏𝑟
𝑆𝐹

− 𝜎𝑏𝑙     (6.30) 

Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως η σbr είναι η μέγιστη θεωρητική επιτρεπόμενη καμπτική 

τάση, ενώ ο συντελεστής ασφαλείας SF και η ‘total bending’ τάση σbl υπολογίζονται όμοια με τη 

λογική που ακολουθείται στις πλάκες, δηλαδή απ’ τον πίνακα 6.11 και μηδέν από υπόθεση 

αντίστοιχα. Η καμπτική τάση σd που ασκείται στο ενισχυτικό υπολογίζεται απ’ την ακόλουθη σχέση 

όπου όλα τα μεγέθη της είναι γνωστά. Συγκεκριμένα p [kN/mm2] είναι η πίεση που αντιμετωπίζει το 

ενισχυτικό, s [m] και l [m] η ισαπόσταση και το ανυποστήρικτο μήκος του ενισχυτικού αντίστοιχα, 

ενώ και τα V και [I] αναλύθηκαν προηγουμένως. Τέλος η τιμή του συντελεστή ε, εξαρτάται απ’ το 

είδος των στηρίξεων. 
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𝜎𝑑 = 휀
𝑝 𝑠 𝑙2

12
 
𝑉

[𝐼]
 106    [

𝑁

𝑚𝑚2] ,            휀 {
1.0  , 𝜋𝛼𝜅𝜏𝜔𝜇έ𝜈𝛼 ά𝜅𝜌𝛼
   1.5  , ά𝜆𝜆휀𝜍 𝜋휀𝜌𝜄𝜋𝜏ώ𝜎휀𝜄𝜍

    (6.31) 

Η παραλαβή των διατμητικών τάσεων είναι καθήκον των κορμών των πρωτευόντων ενισχυτικών 

και γι’ αυτό η επιφάνεια τους Sa [mm2] χρειάζεται για τον υπολογισμό τους. Παράλληλα η διατμητική 

τάση που δέχεται το ενισχυτικό εξαρτάται απ’ την πίεση p [kN/m2] που του ασκείται και τη γεωμετρία 

του (ισαπόσταση s [m] και ανυποστήρικτο μήκος l [m]): 

𝜏𝑑 =
𝑝 𝑠 𝑙

2 𝑆𝑎
103      [

𝑁

𝑚𝑚2]    (6.32) 

Σύμφωνα με τον BV το κριτήριο για την διατμητική τάση αφορά μόνο τα πρωτεύοντα ενισχυτικά, 

δηλαδή τα πρωτεύοντα διαμήκη ενισχυτικά και τους ενισχυμένους νομείς, για τα οποία θα πρέπει να 

ισχύει: 

𝜏𝑑 <
𝜏𝑏𝑟
𝑆𝐹
    (6.33) 

O συντελεστής ασφαλείας SF για τον κορμό των ενισχυτικών δίνεται απ’ τον πίνακα ‘C3.8.6’ που 

παρουσιάζεται παρακάτω (πίνακας 6.13), ενώ η διατμητική τάση θραύσης τbr του πολύστρωτου του 

κορμού του ενισχυτικού ισούται για τον BV με 60 N/mm2. 

 

Πίνακας 6.13: Συντελεστής ασφαλείας SF για διατμητικές τάσεις[5] 

  SF 

Core of 

sandwich 

General 3.0 

Sandwiches subjected to impact 

load 
2.5 

Web of 

primary 

members 

General 5.0 

Stiffeners subject to impact load 3,5 

Stiffeners on watertight transverse 

bulkhead 
4.0 

Stiffeners of sides and ends of 

superstructures and deckhouses 
3,0 

Stiffeners calculated with the 

testing pressure pe 
3,0 

 

Εντύπωση προκαλεί στους παραπάνω κανονισμούς, ότι ο BV δεν ορίζει ελάχιστη επιτρεπόμενη 

τιμή για το βέλος κάμψης του ενισχυτικού, όπως έκανε ο ίδιος για τις πλάκες, αλλά και οι άλλοι δύο 

νηογνώμονες όσον αφορά τα ενισχυτικά, ενώ ακόμα δεν εξετάζει την κάθε μία στρώση ξεχωριστά, 

αλλά ολόκληρη τη διατομή με μια θεωρητική τιμή θραύσης. 

Για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων υπολογισμών, που χρειάζονται για τον 

κατασκευαστικό σχεδιασμό των υπερκατασκευών των τριών σκαφών σύμφωνα με τον BV, έχει 

δημιουργηθεί ένα αρχείο προγράμματος Excel, το οποίο παρουσιάζεται πιο αναλυτικά στο 

παράρτημα Α.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - Lloyd’s Register (LR) 
 

Στους υπό μελέτη νηογνώμονες δε θα μπορούσε να μη συμπεριληφθεί ο LR που είναι ο 

μακροβιότερος όλων. Η τεράστια συνεισφορά του στη βιομηχανία της ναυτιλίας, μέσω της εμπειρίας 

που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του, είναι αδιαμφησβήτητη. Παρά την 

τεράστια εμπειρία του δεν εφησυχάζει, ανανεώνοντας συνεχώς τους κανονισμούς του, στους 

οποίους παρουσιάζονται διαφορετικές μεθοδολογίες για τον καθορισμό των διάφορων μεγεθών και 

απαιτήσεων, σε σχέση με τους άλλους δύο νηογνώμονες που εξετάστηκαν προηγουμένων.  

Για το σχεδιασμό ενός ταχύπλοου σκάφους, σε αντίθεση με τον DNV, αλλά όμοια με τον BV, έχει 

εκδώσει τους κανονισμούς σε ένα μόνο αρχείο, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις του 

LR, για το πλοίο ως κατασκευή, αλλά και τον απαραίτητο εξοπλισμό του. Το όνομα των κανονισμών 

είναι ‘Rules and Regulations for the Classification of Special Service Craft’[6] και απ’ αυτό και μόνο 

γίνεται αντιληπτή η πρώτη διαφορά του LR σε σχέση με τους άλλους δύο νηογνώμονες, καθώς οι 

κανονισμοί δεν αφορούν μόνο την κατηγορία των ταχύπλοων σκαφών ‘High Speed Craft’, αλλά μ’ 

αυτούς πραγματοποιείται ο σχεδιασμός οποιουδήποτε σκάφους ειδικού σχεδιασμού ‘Special Service 

Craft’. Τα σκάφη των οποίων ο κατασκευαστικός τους σχεδιασμός θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με 

γνώμονα τους παραπάνω κανονισμούς δίνονται στο Σχήμα 4.12. 

Μια ακόμα πολύ σημαντική διαφορά του LR είναι ότι οι σχέσεις υπολογισμών των φορτίσεων 

διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του τρόπου λειτουργείας του σκάφους (operating mode).  Οι 

δύο κατηγορίες στις οποίες μπορεί να ανήκει ένα σκάφος είναι η ‘Non-Displacement’ και η 

‘Displacement’ οι οποίες ορίζονται στο ‘Chapter 1, General’ του ‘Part 5, Design and load criteria’. Τα 

υπό μελέτη σκάφη είναι αναψυχής, γι’ αυτό οι ταχύτητες είναι μικρότερες απ’ τις συνηθισμένες των 

catamaran και οι κανονισμοί αναφέρουν ότι τα ‘low wash catamarans’ ανήκουν στην κατηγορία 

‘displacement mode’. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σε συνδυασμό με συζήτηση που έγινε με  

τους υπεύθυνους του ELCAT project, το operating mode των υπό μελέτη σκαφών αποφασίστηκε ότι 

είναι το ‘displacement’ και γι’ αυτό θα παρουσιαστούν μόνο οι σχέσεις υπολογισμού για τη 

λειτουργία αυτή.  

Ακόμα πριν πραγματοποιηθεί ανάλυση των διάφορων απαιτήσεων του LR, πρέπει να καθοριστεί 

ένα πολύ σημαντικό μέγεθος, το μήκος κανονισμού (Rule length – LR), όπου ο νηογνώμονας θεωρεί 

ότι είναι η απόσταση σε [m], απ’ τη μπροστινή πλευρά της πλώρης μέχρι τον άξονα του πηδαλίου ή 

αν δεν υπάρχει το μέσο του πηδαλίου, χωρίς παράλληλα να είναι μικρότερο του 96% ή να ξεπερνά 

το 97% του μήκους της summer load waterline. 

 

7.1 LR – Φορτίσεις υπερκατασκευής 
 

Όπως και στις άλλες περιπτώσεις, έτσι και εδώ πρώτα θα πρέπει να καθοριστούν οι πιέσεις που 

δέχεται η υπερκατασκευή του πλοίου. Λεπτομερέστατη παρουσίαση των φορτίσεων αυτών 

παρουσιάζεται στο ‘Part 5, Design and load criteria’, όπου η πίεση που αφορά την υπερκατασκευή 

ενός σκάφους, δίνεται στην ενότητα ‘Section 7, Component design loads’ του κεφαλαίου ‘Chapter 2, 

Local design loads’. Να σημειωθεί ότι οι παρακάτω πιέσεις είναι τα μόνο φορτία που δέχεται η 

υπερκατασκευή, καθώς ο LR, θεωρεί ότι οι διαστάσεις που προκύπτουν απ’ τον έλεγχο της τοπικής 

αντοχής (local loads) είναι ικανές να προσφέρουν επαρκή ολική αντοχή (global loads), εφόσον το ‘rule 

length’ (ορίστηκε προηγουμένως) του πλοίου είναι μικρότερο των 40 m. 
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𝑃𝑑ℎ𝑝 = 𝐶1 𝑃𝑑      [
𝑘𝑁

𝑚2]    (7.1) 

 

Πίνακας 7.1: LR – Συντελεστής C1
[6] 

Location C1 

Deckhouse and superstructure fronts on upper deck within the forward third of LR 1.25 

Deckhouse and superstructure fronts on upper deck outside the forward third of LR 1.15 

Deckhouse and superstructure fronts above the lowest tier 1.00 

Superstructures sides  0.80 

Superstructures sides are stepped in from the sides or the craft by 1.0 m or more 0.64 

Elsewhere 0.50 

 

Για τον καθορισμό της παραπάνω πίεσης πρέπει να προσδιοριστούν ο συντελεστής C1 και η πίεση 

Pd. Η τιμή του C1 εξαρτάται απ’ το τμήμα της υπερκατασκευής που εξετάζεται, οπότε στον παραπάνω 

πίνακα 7.1, δίνονται οι τιμές του συντελεστή, για τις διάφορες περιπτώσεις που έχει ορίσει ο LR. Απ’ 

την άλλη πλευρά η Pd είναι η πίεση στα καταστρώματα η οποία έχει προσδιοριστεί σε προηγούμενη 

ενότητα του κεφαλαίου, συγκεκριμένα την ‘Section 4.5, Pressure on weather and interior decks’ και 

έχει δύο σχέσεις υπολογισμού ανάλογα με το ‘operating mode΄ του σκάφους. Για τα υπό μελέτη 

σκάφη, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, εξετάζεται μόνο η περίπτωση ‘displacement mode’, οπότε 

η πίεση δίνεται απ’ τη σχέση: 

𝑃𝑤ℎ = 𝑓𝐿(6 + 0,01𝐿𝑊𝐿) (1 + 0,05 𝛤) + 𝛦    [
𝑘𝑁

𝑚2]     (7.2) 

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους νηογνώμονες, στην περίπτωση του LR, γνωρίζοντας ότι Γ 

είναι ο συντελεστής Taylor για τον οποίο ισχύει 𝛤 = 𝐿𝑊𝐿 √𝑉⁄ ,  παρατηρείται ότι η τελική πίεση που 

θα αντιμετωπίζει η υπερκατασκευή εξαρτάται και απ’ την ταχύτητα του σκάφους V. Πέρα απ’ το 

μήκος της ισάλου του πλοίου LWL, για τον καθορισμό της πίεσης στο κατάστρωμα μένουν να 

προσδιοριστούν ο συντελεστής θέσης fL και ο Ε, οι οποίοι δίνονται απ’ τον πίνακα 7.2 και την 

παρακάτω σχέση αντίστοιχα. 

𝛦

{
 
 

 
 min (

0,7 + 0,08𝐿𝑊𝐿
𝐷 − 𝑇

, 3)  , 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑒𝑑 𝑑𝑒𝑐𝑘𝑠 

                                              , 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑐𝑘𝑠
           0.0                             𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑘𝑠
                                           𝑎𝑓𝑡 𝑜𝑓 𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟

     [
𝑘𝑁

𝑚2]    (7.3) 

 

Πίνακας 7.2: LR- Location factor fL
[6] 

Location fL 

Aft End  - 0.880LR 1.00 

0.880LR - 0.925LR 1.25 

0.925LR – Forward End 1.50 

Interior decks 1.00 
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Οι παραπάνω πιέσεις δεν μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν για τον κατασκευαστικό σχεδιασμό 

των διάφορων κατασκευαστικών στοιχείων. Πρέπει προηγουμένως να διορθωθούν με τη βοήθεια 

συντελεστών, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 7.3, στον οποίο δίνονται οι διορθώσεις που πρέπει 

να πραγματοποιηθούν στις πιέσεις των τμημάτων της υπερκατασκευής που ενδιαφέρουν την 

παρούσα μελέτη. Ο πίνακας 7.3 αποτελεί τμήμα του πίνακα ‘Table 4.3.1 Design pressures for 

displacement craft’ που δίνεται απ’ τους κανονισμούς του LR στην ενότητα ‘Section 3 Hull envelope 

design criteria’ στο κεφάλαιο ‘Chapter 4, Local Design Criteria for Craft Operating in Displacement 

Mode’. 

𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 =  𝛿𝑓𝐻𝑓𝐺𝑓𝑆𝑓𝑥𝑙𝑜𝑎𝑑 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑛 

 

Πίνακας 7.3: LR – Πιέσεις σχεδίασης για displacement σκάφος[6] 

Category/location Symbol Plating pressure Min. Symbol Stiffener pressure Min. 

Weather deck, see 

Note 1 
PWDP HfSfGfPwh 7 PWDF δfHfSfGfPwh 7 

Interior deck PIDF HfSfPwh 3.5 PIDF δfHfSfPwh 3.5 

Deckhouses, 

bulwarks and 

superstructure 

PDHP HfSfGfPdhp - PDHF δfHfSfGfPdhp - 

Note 1: Gf not to be taken less than 1.0 

 

Επομένως για να αποφασιστούν οι πιέσεις με βάση τις οποίες θα γίνει η διαστασιολόγηση των 

κατασκευαστικών στοιχείων, πρέπει να καθοριστούν οι τιμές των παραπάνω συντελεστών. O Hf για 

τα πολύγαστρα σκάφη ισούται πάντα με 1,05. Όπως επισημάνθηκε και στο κεφάλαιο 4 ο LR είναι απ’ 

τους νηογνώμονες που στους κανονισμούς του, για τον καθορισμό των φορτίσεων λαμβάνεται 

υπόψη η περιοχή λειτουργείας. Η επίδραση αυτή επιτυγχάνεται με το συντελεστή Gf οι τιμές του 

οποίου παρουσιάζονται στον πίνακα 7.4. Διόρθωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και όσον αφορά 

το είδος της υπηρεσίας που πραγματοποιεί το σκάφος, μέσω του συντελεστή Sf, οι τιμές του οποίου 

παρουσιάζονται στον πίνακα 7.5. Τέλος μια πολύ σημαντική διαφορά του LR, σε σχέση με τους DNV 

και BV, είναι ότι οι πιέσεις σχεδίασης διαφέρουν ανάλογα με το κατασκευαστικό στοιχείο που 

εξετάζεται. Έτσι μια πλάκα δε χρειάζεται κάποια επιπλέον διόρθωση, ενώ αντίθετα για τα ενισχυτικά 

η πίεση θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί και με το συντελεστή δf, οι τιμές του οποίου διαφέρουν 

ανάλογα με την κατασκευαστική ιεραρχία του ενισχυτικού και δίνονται στον πίνακα 7.6. Οι 

παρακάτω πίνακες έχουν παρθεί απ’ την ίδια ενότητα ‘Section 3’ των κανονισμών του ‘Chapter 3’. 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

Πίνακας 7.4: LR – Service area restriction notation factor, Gf
[6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7.5: LR – Service type notation factor, Sf
[6] 

Service type notation Sf 

Cargo (A) 1.00 

Cargo (B) 1.10 

Passenger 1.00 

Passenger (A) 1.00 

Passenger (B) 1.10 

Patrol 1.20 

Pilot 1.25 

Yacht 1.10 

Workboat 1.25 

 

Πίνακας 7.6: LR – Stiffening type factor, δf
[6] 

Type δf 

Primary stiffening members and 

transverse frames 
0,5 

Secondary and local stiffening 

members 

Transverse beams 

0,8 

 

7.2 LR – Διαστασιολόγηση υπερκατασκευής από αλουμίνιο 
 

Για να ολοκληρωθεί ο κατασκευαστικός σχεδιασμός της υπερκατασκευής θα πρέπει να 

καθοριστούν οι διαστάσεις των στοιχείων που την αποτελούν. Όπως έγινε και στους προηγούμενους 

νηογνώμονες, θα ισχύει και για τον LR η παραδοχή του 4ου κεφαλαίου σύμφωνα με την οποία τα 

μόνα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη είναι οι πλάκες, τα ενισχυτικά και τα υποστυλώματα. Για τη 

διαστασιολόγηση των τμημάτων του πλοίου που αποτελούνται από κράματα αλουμινίου, ο 

σχεδιαστής θα πρέπει να επιλέξει διαστάσεις οι οποίες θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις που έχει θέσει 

Service area 

restriction notation 
Gf 

G1, Zone 3 0.60 

G2, Zone 2 0.75 

G2A, Zone 1 0.80 

G3 0.85 

G4 1.00 

G5 1.20 

G6 1.25 
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για τα υλικά αυτά ο LR. Οι παραπάνω απαιτήσεις για τα ταχύπλοα σκάφη περιγράφονται αναλυτικά 

στο ‘Part 7, Hull Construction in Aluminium’ των κανονισμών που αφορούν τα special service crafts. 

Κατά το σχεδιασμό της αλουμινένιας κατασκευής, θα χρειαστούν κάποιες μηχανικές ιδιότητες των 

υπό χρήση κραμάτων αλουμινίου. Όπως έχει επισημανθεί προηγουμένως, τα κράματα που έχουν 

επιλεχτεί για τα υπό μελέτη σκάφη είναι τα 5083 Ο/Η11 και 6082 Τ5/Τ6. Ο LR έχει εκδώσει τους 

κανονισμούς ‘Rules for the Manufacture, Testing and Certification of Materials’, που περιλαμβάνουν 

πίνακες στους οποίους δίνονται οι ελάχιστες μηχανικές επιτρεπτές ιδιότητες για διάφορα υλικά, 

ανάμεσα τους και τα κράματα αλουμινίου. Στον παρακάτω πίνακα 7.7, για τα παραπάνω επιλεγμένα 

κράματα, παρουσιάζονται οι μηχανικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή των 

διάφορων απαιτήσεων. Συγκεκριμένα δίνονται το ελάχιστο και μέγιστο πάχος του κράματος, το όριο 

διαρροής Rp και η αντοχή σε εφελκυσμό Rm και το μέτρο ελαστικότητας E, το οποίο ο LR θεωρεί ότι 

για όλα τα κράματα αλουμινίου ισούται με 69000 N/mm2. H αντοχή και το όριο διαρροής δίνονται 

για δύο περιπτώσεις, εφόσον έχει υποστεί συγκόλληση το υλικό ή και όχι. 

 

Πίνακας 7.7: LR – Ελάχιστες Μηχανικές Ιδιότητες για Κράματα Αλουμινίου[6] 

Material Thickness [mm] 
Proof Stress 0.2% Rp 

[N/mm2] 

Tensile Strength Rm 

[N/mm2] 

E 

[N/mm2] 

5083 Ο/Η111 

(Rolled) 

Min: 3 Unwelded Welded Unwelded Welded 
69000 

Max: 50 125 125 275 275 

6082 T5/T6 

(Extruded) 

Min: 3 Unwelded Welded Unwelded Welded 
69000 Max: 50 260 125 310 190 

 

Για το σχεδιασμό της αλουμινένιας κατασκευής όπως προαναφέρθηκε ο σχεδιαστής θα πρέπει να 

στραφεί στο ‘Part 7’ και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο ‘Chapter 4, Scantling Determination for Multi-

Hull Craft’, καθώς τα σκάφη που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη είναι τύπου Catamaran. 

7.2.1 LR – Πλάκες αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Όσον αφορά τις αλουμινένιες πλάκες της υπερκατασκευής ο LR δε διαφέρει απ’ τους άλλους δύο 

νηογνώμονες, το μόνο που απαιτεί να καθοριστεί είναι το πάχος τους. Το απαιτούμενο αυτό πάχος 

προκύπτει ως η μεγαλύτερη τιμή, στην οποία θα καταλήξει ο σχεδιαστής, εφαρμόζοντας τα δύο 

κριτήρια που έχει ορίσει ο LR, και επιπλέον την απαίτηση του ελάχιστου πάχους του υπό χρήση 

υλικού, που δίνεται στον πίνακα 7.7. 

Όπως προαναφέρθηκε, καθώς ο τύπος του υπό εξέταση πλοίου είναι catamaran, θα πρέπει να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του κεφαλαίου ‘Chapter 4’. Στην ενότητα ‘Section 2, Minimum thickness 

requirements’ ο LR δίνει τον πίνακα ‘Table 4.2.1 Minimum thickness requirements’, στον οποίο 

υπάρχουν σχέσεις για τον υπολογισμό του ελάχιστου επιτρεπόμενου πάχους των πλακών για τα 

διάφορα τμήματα του πλοίου. Σχέσεις υπολογισμού δίνονται για τριών ειδών πολύγαστρα σκάφη, 

καθώς όμως τα πλοία που σχεδιάζονται είναι catamaran, στον παρακάτω πίνακα 7.8 παρουσιάζεται 

μόνο το τμήμα του 4.2.1 που αφορά αυτά. 
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Πίνακας 7.8: LR – Απαιτήσεις ελάχιστου πάχους[6] 

Item 
Minimum thickness (mm) 

Catamaran 

Deck plating and stiffeners 

Strength/Main deck plating 𝜑𝑠 𝜔 √𝑘𝑚(0,5√𝐿𝑅 + 1,4) ≥ 3,5 𝜔 

Lower deck/Inside deckhouse, see Note 1 𝜑𝑠 𝜔 √𝑘𝑚(0,3√𝐿𝑅 + 1,3) ≥ 3,0 𝜔 

Superstructures and deckhouses, see Note 1 

Superstructure side plating 𝜑𝑠 𝜔 √𝑘𝑚(0,4√𝐿𝑅 + 1,1) ≥ 3,0 𝜔 

Deckhouse front 1st tier 𝜑𝑠 𝜔 √𝑘𝑚(0,62√𝐿𝑅 + 1,8) ≥ 3,5 𝜔 

Deckhouse front upper tiers 𝜑𝑠 𝜔 √𝑘𝑚(0,55√𝐿𝑅 + 1,5) ≥ 3,0 𝜔 

Deckhouse aft 𝜔 √𝑘𝑚(0,25√𝐿𝑅 + 0.7) ≥ 2,5 𝜔 
Note 1. Lower thickness may be acceptable depending on the location, loading and provision of protective sheathing as appropriate 

 

Στις παραπάνω σχέσεις υπάρχουν κάποια άγνωστα μεγέθη που θα πρέπει να καθοριστούν για να 

προσδιοριστεί η απαίτηση για ελάχιστο πάχος. Το μήκος των κανονισμών LR, έχει οριστεί 

προηγουμένως και εκτός απ’ τη σχέση υπολογισμού, χρησιμοποιείται, μαζί με την ισαπόσταση των 

ενισχυτικών ‘s’ και στον τύπο του συντελεστή φs, για τον οποίο ισχύει: 

0,5 ≤ 𝜑𝑠 =
0,6 𝑠

(105 + 𝐿𝑅)
 ≤ 1    (7.4) 

Ο συντελεστής km εξαρτάται εξ’ ολοκλήρου απ’ το επιλεγμένο υλικό κατασκευής καθώς η σχέση 

υπολογισμού του είναι 𝑘𝑚 = 385 (𝜎𝛢 + 𝜎𝜐)⁄ , όπου σΑ είναι το όριο διαρροής του υλικού εφόσον δεν 

έχει υποστεί συγκόλληση, ενώ το συ είναι η αντοχή σε εφελκυσμό στις ίδιες συνθήκες. Τέλος ο ω είναι 

ένας συντελεστής που εξαρτάται απ’ τον τύπο λειτουργείας του πλοίου (service type factor) και 

δίνεται απ’ τον πίνακα ‘Table 4.2.2’ του LR που παρουσιάζεται στον πίνακα 7.9: 

 

Πίνακας 7.9: LR – Service type correction factors, ω[6] 

Service type notation ω 

Cargo 1,1 

Passenger 1,0 

Patrol 1,0 

Pilot 1,1 

Yacht 1,0 

Workboat MFV 1,2 

 

Όσον αφορά την δεύτερη απαίτηση που έχει ορίζει ο LR, στις ενότητες ‘Section 9, Superstructures, 

deckhouses, pillars and bulwarks’ και ‘Section 8, Deck structures’ του κεφαλαίου ‘Chapter 4, Scantling 

Determination for Multi-Hull Craft’, ο νηογνώμονας παραπέμπει το σχεδιαστή στις αντίστοιχες 

ενότητες του κεφαλαίου ‘Chapter 3, Scantling Determination for Mono-hull Craft’, δηλαδή ο 

καθορισμός των διαστάσεων της υπερκατασκευής είναι ανεξάρτητος του αριθμού των γαστρών του 

σκάφους. Σύμφωνα με τους κανονισμούς λοιπόν, οι πλάκες μιας υπερκατασκευής, πέρα απ’ την 

απαίτηση του ελάχιστου πάχους που παρουσιάστηκε παραπάνω πρέπει να ικανοποιούν και τη σχέση 
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γενικού πάχους (‘general plating equation’) η οποία δίνεται στο Pt7,Ch3,1.16. Έτσι στην ενότητα 

‘Section 1.16, Plating general’ υπάρχει μια γενική απαίτηση για το πάχος της πλάκας, η οποία 

παρουσιάζεται παρακάτω: 

𝑡𝑝 = 22.4 𝑠 𝛾 𝛽 √
𝑝

𝑓𝜎𝜎𝑎
  10−3     [𝑚𝑚]    (7.5) 

Η (7.5) εξαρτάται προφανώς απ’ την πίεση ‘p’ που ασκείται στην πλάκα, τη γεωμετρία της πλάκας, 

μέσω της ισαπόστασης των ενισχυτικών ‘s’ και των συντελεστών ‘γ’ και ‘β’, το υλικό κατασκευής της, 

μέσω της σα που δίνεται απ’ τον πίνακα 7.7 και το είδος του υπό εξέταση τμήματος της 

υπερκατασκευής, μέσω του συντελεστή fσ. Ο γ είναι ο συντελεστής διόρθωσης καμπυλότητας, αλλά 

όπως επισημάνθηκε και προηγουμένως τα ελάσματα στις υπερκατασκευές της παρούσας μελέτης 

είναι όλα ευθύγραμμα, όποτε λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω σχήμα 7.1, καθώς και τη σχέση 

υπολογισμού, συμπεραίνεται ότι γ=1, για κάθε πλάκα. 

𝛾 = max(0.7 , 1 − ℎ 𝑠⁄ )    (7.6) 

 

 

Σχήμα 7.1: LR - Ορισμός του h[6] 

 

Ο β εξαρτάται κι αυτός απ’ τη γεωμετρία της πλάκας, καθώς για τον υπολογισμό του χρειάζεται o 

λόγος αναλογίας των διαστάσεων της ‘AR’: 

𝛽 = {
𝐴𝑅(1 − 0,25𝛢𝑅)  , 𝐴𝑅 ≤ 2
1                               , 𝐴𝑅 > 2

,               𝐴𝑅 =
𝜇ή𝜅𝜊𝜍 𝜋𝜆ά𝜅𝛼𝜍

𝜋𝜆ά𝜏𝜊𝜍 𝜋𝜆ά𝜅𝛼𝜍⁄    (7.7) 

Ο fs είναι ο περιοριστικός συντελεστής καμπτικής τάσης ‘Limiting bending stress coefficient’ που 

δε χρησιμοποιείται μόνο για τον υπολογισμό του πάχους της πλάκας αλλά και για τη ροπή αντίστασης 

των ενισχυτικών. Μαζί με τον ft, που είναι ο αντίστοιχος συντελεστής για τις διατμητικές τάσεις και ο 

οποίος χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό της απαίτησης της επιφάνειας κορμού των ενισχυτικών, 

δίνονται απ’ τον LR μέσω του πίνακα ‘Table 7.3.1 Limiting stress coefficients for local loading’, το 

τμήμα του οποίου που αφορά τα τμήματα της υπερκατασκευής που μελετώνται παρουσιάζεται στον 

πίνακα 7.10: 
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Πίνακας 7.10: LR – Περιοριστικοί συντελεστές τάσεων για τοπική αντοχή[6] 

Item 

Limiting stress coefficient 

Bending 

fσ 

Shear 

fτ 

Superstructures/deckhouses 

(a) Deckhouse front, 1st tier: 

 Plating 

 Stiffening 

 

0.65 

0.60 

 

- 

0.60 

(b) Deckhouse front upper tiers:  

 Plating 

 Stiffening 

 

0.75 

0.65 

 

- 

0.65 

(c) Deckhouse aft and sides:  

 Plating 

 Stiffening 

 

0.75 

0.75 

 

- 

0.75 

(d) Coach roof:  

 Plating 

 Stiffening 

 

0.65 

0.65 

 

- 

0.65 

(e) House top:  

 Plating 

 Stiffening 

 

0.75 

0.75 

 

- 

0.75 

(f) Lower/inner decks and house top subject to 

personnel loading:  

 Plating 

 Stiffening 

 

 

0.75 

0.60 

 

 

- 

0.60 

7.2.2 LR – Ενισχυτικά αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα ενισχυτικό της υπερκατασκευής και ενός 

καταστρώματος, αναφέρονται κι αυτές στην ενότητα ‘Section 9’ και ‘Section 8’  του κεφαλαίου 

‘Chapter 3’ αντίστοιχα. Ο LR εξετάζει σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια όλα τα ενισχυτικά της κατασκευής, 

ανεξαρτήτως της κατασκευαστικής τους ιεραρχίας (πρωτεύοντα και απλά ενισχυτικά), η οποία 

επηρεάζει μόνο την πίεση που τους ασκείται, καθώς διαφοροποιεί το συντελεστή δf. Επομένως οι 

γεωμετρικές απαιτήσεις ενός απλού ενισχυτικού, δίνονται απ’ τις ίδιες σχέσεις υπολογισμού που 

χρησιμοποιούνται για τις απαιτήσεις ενός πρωτεύοντος ενισχυτικού ή ενός ενισχυμένου νομέα. Ο LR 

διαφέρει σε σχέση με τους άλλους δύο νηογνώμονες καθώς ορίζει τρεις ελάχιστες απαιτήσεις για την 

εγκάρσια διατομή που προκύπτει από το ενισχυτικό και τη συνεργαζόμενη πλάκα. Οι τιμές αυτές 

υπολογίζονται απ’ τις σχέσεις που δίνονται στην ενότητα ‘Pt 7, Ch 3, 1.17, Stiffening general’ και οι 

οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια. Κατά σειρά δίνονται η Ροπή αντίστασης (Section Modulus), η 

Ροπή αδράνειας (Inertia) και η Επιφάνεια του κορμού (Web Area). 

𝑍 =  𝛷𝑍
𝑝 𝑠 𝑙𝑒

2

𝑓𝜎𝜎𝑎
               [𝑐𝑚3]                    

 

𝐼 =  𝛷𝐼 𝑓𝛿
𝑝 𝑠 𝑙𝑒

3

𝐸
 100    [𝑐𝑚4]         (7.8) 
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𝛢𝑊 = 𝛷𝐴
𝑝 𝑠 𝑙𝑒
100𝑓𝜏𝜏𝑎

        [𝑐𝑚2]                     

Στις σχέσεις (7.8) χρησιμοποιούνται κάποια ήδη γνωστά μεγέθη, όπως η πίεση ‘p’, η ισαπόσταση 

των ενισχυτικών ‘s’ και οι συντελεστές fσ και fτ που δίνονται απ’ τον πίνακα 7.10. Το μέγεθος le, είναι 

το ‘effective’ μήκος του ανυποστήρικτου μήκους του ενισχυτικού, που εφόσον οι αγκώνες δε 

λαμβάνονται υπόψη, ισούται μ’ αυτό. Όσον αφορά την επίδραση του υλικού κατασκευής στις 

παραπάνω σχέσεις, αυτή επιτυγχάνεται μέσω των σα, Ε και τα, όπου τα πρώτα λαμβάνονται απ’ τον 

πίνακα 7.7, ενώ 𝜏𝛼 =
𝜎𝛼

√3
. Τέλος οι συντελεστές ΦΖ, ΦΙ και ΦΑ δίνονται απ’ τον πίνακα ‘Table 3.1.1 

Section modulus, inertia and web area coefficients’ ενώ ο fδ απ’ τον πίνακα ‘Table 7.2.1 Limiting 

deflection ration’ και εξαρτώνται απ’ το μοντέλο της φόρτισης και το είδος των ενισχυτικών. Οι 

διάφορες τιμές του φαίνονται στον πίνακα 7.11 και 7.12 αντίστοιχα: 

 

Πίνακας 7.11: LR – Συντελεστές ροπής αντίστασης, ροπής αδράνειας και επιφάνειας κορμού[6] 

LOAD 

MODEL 

Position 

Position 

Web area 

coefficient 

ΦΑ 

Section 

Modulus 

coefficient 

ΦZ 

Inertia 

coefficient 

ΦΙ 

Application 
1 2 3 

(a) 

 

1 

2 

3 

1/2 

- 

1/2 

1/12 

1/24 

1/12 

- 

1/384 

- 

Primary and other 

members where the 

end fixity is 

considered encastre 

(b) 

 

1 

2 

3 

1/2 

- 

1/2 

1/10 

1/10 

1/10 

- 

1/288 

- 

Local, secondary and 

other members where 

the end fixity is 

considered to be 

partial 

 

Πίνακας 7.12: LR – Λόγος ανυποστήρικτου μήκους  προς βέλος κάμψης fδ
[6] 

Item Deflection ratios, fδ 

Superstructures/deckhouse stiffeners: 

(a) Generally: 

 Secondary 

 Primary 

 

400 

475 

(b) Coach roof: 

 Secondary 

 Primary 

 

475 

625 

(c) House top: 

 Secondary 

 Primary 

 

400 

400 

Lower/inner decks and house top, subject to personnel loading 

 Secondary 

 Primary 

475 

625 
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Οι παραπάνω απαιτήσεις όπως προαναφέρθηκε αφορούν τη διατομή που προκύπτει απ’ το 

συνδυασμό του ενισχυτικού με τη συνεργαζόμενη πλάκα. Γι’ αυτό πρέπει να καθοριστεί το πλάτος 

της πλάκας που θα συμβάλει στο σχηματισμό της παραπάνω διατομής, δηλαδή πρέπει υπολογιστεί 

το ‘effective width – be’ της συνεργαζόμενης πλάκας. Ο ορισμός του παραπάνω μεγέθους δίνεται απ’ 

τον LR στην ενότητα ‘Section 1.11, Effective width of attached plating’ του κεφαλαίου ‘Chapter 3’. Το 

be διαφέρει ανάλογα με την κατασκευαστική ιεραρχία του ενισχυτικού, όπως φαίνεται στην σχέση 

που δίνεται παρακάτω. Για τον καθορισμό του στην περίπτωση των απλών ενισχυτικών χρειάζονται 

τα E και σα που δίνονται απ’ τον πίνακα 7.7, το πάχος της πλάκας tp, αλλά και η ισαπόσταση ‘s’ και το 

ανυποστήρικτο μήκος ‘l’ των απλών ενισχυτικών. Στον υπολογισμό για τα πρωτεύοντα ενισχυτικά και 

τους ενισχυμένους νομείς, τo b και το l είναι το ημιάθροισμα των ισαποστάσεων και το 

ανυποστήρικτο μήκος τους αντίστοιχα, ενώ 𝑓 = 0.3(
𝑙

𝑏
)
2

3. 

𝑏𝑒 = {
min (𝑠,   2𝑡𝑝√𝐸 𝜎𝑎⁄ ) , 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐ℎ𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑦 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠

                           𝑏 𝑓                     , 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐ℎ𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠
     (7.9) 

7.2.3 LR – Υποστυλώματα αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Όπως και με τα προηγούμενα κατασκευαστικά στοιχεία, οι κανονισμοί του LR ορίζουν τις ίδιες 

απαιτήσεις για τα υποστυλώματα ενός μονόγαστρου σκάφους μ’ αυτές ενός πολύγαστρου. Σύμφωνα 

με την ενότητα ‘Section 10, Pillars and pillar bulkheads’, οι διαστάσεις των απαραίτητων 

υποστυλωμάτων καθορίζονται από την παρακάτω φόρτιση: 

𝑃𝑃𝐼 = max (𝑆𝑔𝑡𝑏𝑔𝑡𝑃𝑐 + 𝑃𝑎 , 5)     [𝜅𝛮]    (7.10) 

Στην παραπάνω σχέση υπάρχουν αρκετά άγνωστα μεγέθη που πρέπει να καθοριστούν. Η Pc 

[kN/m2] είναι η πίεση που δέχεται το πρωτεύον ενισχυτικό το οποίο στηρίζεται απ’ το υποστύλωμα, 

δηλαδή είναι η πίεση που δέχεται το κατάστρωμα πολλαπλασιασμένη με το συντελεστή δf=0,5. Και 

στον LR λαμβάνεται υπόψη η φόρτιση των υποστυλωμάτων που βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφο 

με το εξεταζόμενο υποστύλωμα, η οποία συμβολίζεται με Pa [kN]. Τέλος Sgt είναι η ισαπόσταση των 

πρωτευόντων ενισχυτικών, ενώ bgt είναι στην ουσία το ανυποστήρικτο μήκος τους. 

Έχοντας υπολογίσει την φόρτιση που θα παραλάβει το υποστύλωμα ο σχεδιαστής μπορεί να 

προχωρήσει στον έλεγχο της απαίτησης του νηογνώμονα. Όσον αφορά τα υποστυλώματα ο LR ορίζει 

το ελάχιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν που θα πρέπει να έχει η διατομή τους. Για τον υπολογισμό της 

παραπάνω απαίτησης θα πρέπει αρχικά να προσδιοριστεί η επιτρεπόμενη τάση συμπίεσης σp 

[kN/mm2]. 

𝜎𝑝 =
𝑓𝑝𝜎𝛢

1 + 0,015𝜎𝛢𝑘𝑓(
𝑙𝑒𝑝
𝑟 )

2

     [
𝑁

𝑚𝑚2]     (7.11) 

Η σΑ ‘0.2 per cent proof stress’ δίνεται για το υπό χρήση κράμα αλουμινίου στον πίνακα 7.7 και 

είναι το μόνο μέγεθος που εξαρτάται απ’ το υλικό κατασκευής. Όσον αφορά τη γεωμετρία του 

υποστυλώματος, η τάση συμπίεσης εξαρτάται απ’ την ακτίνα αδράνειας (radius of gyration), 𝑟 =

√𝐼𝑝 𝐴𝑝⁄    [𝑐𝑚] (Ιp [cm4]:ροπής αδράνειας, Αp [cm2]: επιφάνεια διατομής) και το ‘effective’ 

ανυποστήρικτο μήκος lep του υποστυλώματος, που καθώς δε λαμβάνονται υπόψη οι αγκώνες 

(brackets) είναι ίσο με το μήκος του. Τέλος οι συντελεστές kf και fp εξαρτώνται απ’ τις στηρίξεις του 

υποστυλώματος και το είδος του καταστρώματος που στηρίζεται απ’ αυτό αντίστοιχα. Οι τιμές τους 

δίνονται στους παρακάτω πίνακες 7.13 και 7.14. 
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Πίνακας 7.13: LR – Συντελεστής kf
[6] 

End fixity kf 

Full fixed/bracketed 0.25 

Partially fixed 0.50 

Free ended 1.00 

 

Πίνακας 7.14: LR – Συντελεστής τοποθεσίας υποστυλώματος, fp
[6] 

Location fp 

Supporting weather deck 0.50 

Supporting vehicle deck 0.50 

Supporting passenger deck 0.50 

Supporting lower/inner deck 0.75 

Supporting coach roof 0.75 

Supporting deckhouse top 1.00 

 

Πλέον γνωρίζοντας τη φόρτιση Pp και την επιτρεπόμενη τάση σP είναι δυνατόν να υπολογιστεί η 

τιμή του ελάχιστου επιτρεπόμενου εμβαδού της διατομής, η οποία είναι: 

𝛢𝑝 = 10 
𝑃𝑝
𝜎𝑝
     [𝑐𝑚]      (7.12) 

 

7.3 LR – Διαστασιολόγηση υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 
 

Οι φορτίσεις που υπολογίστηκαν είναι ίδιες ανεξαρτήτως του υλικού κατασκευής οπότε, 

κατευθείαν ο σχεδιαστής μπορεί να προχωρήσει στη διαστασιολόγηση των κατασκευαστικών 

στοιχείων. Οι απαιτήσεις του LR για τις κατασκευές των ‘special service craft’ που αποτελούνται από 

σύνθετα υλικά διαφέρουν απ’ του αλουμινίου και παρουσιάζονται στο ‘Part 8, Hull Construction in 

Composite’ των κανονισμών. Όπως έχει επισημανθεί αρκετές φορές, τα υποστυλώματα έχει 

αποφασιστεί να αποτελούνται μόνο από κράματα αλουμινίου, επομένως θα πρέπει να 

προσδιοριστούν μόνο οι πλάκες και τα ενισχυτικά που θα χρησιμοποιηθούν, τα οποία είναι όλα 

τύπου καπέλου (top-hat).  

Καθώς τα υπό μελέτη σκάφη είναι catamaran, δηλαδή ανήκουν στην κατηγορία των πολύγαστρων 

σκαφών, ο σχεδιασμός τους γίνεται σύμφωνα με το κεφάλαιο ‘Chapter 4, Scantling determination for 

Multi-Hull Craft’ το οποίο βέβαια παραπέμπει το σχεδιαστή στο ‘Chapter 3, Scantling determination 

for Mono-Hull Craft’, δηλαδή όπως και στην περίπτωση του αλουμινίου έτσι και στα σύνθετα υλικά 

οι απαιτήσεις του LR δίνονται απ’ τις ίδιες σχέσεις ανεξαρτήτως του αριθμού των γαστρών τους. 

Στην ενότητα ‘Section 1, General’ του παραπάνω κεφαλαίου ο LR παρουσιάζει διάφορους πίνακες 

που περιέχουν κάποιες τυπικές ιδιότητες των διάφορων υλικών κατασκευής μιας στρώσης, αλλά και 

σχέσεις υπολογισμού για τον προσδιορισμό των αντοχών και των μέτρων ελαστικότητας μιας 

στρώσης με βάση την περιεκτικότητα της σε ίνες. Στο κεφάλαιο 4 έχουν ήδη καθοριστεί οι ιδιότητες 
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των χρησιμοποιούμενων στρώσεων, επομένως καθώς αυτές είναι ήδη γνωστές δεν χρειάζεται να 

αναλυθεί η συγκεκριμένη ενότητα. 

7.3.1 LR – Πλάκες υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

Οι πλάκες που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη είναι του περιβλήματος της υπερκατασκευής, 

και του καταστρώματος που υπάρχει ανάμεσα στους δύο ορόφους της, το οποίο είναι ένα weather 

deck. Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι παραπάνω πλάκες, δίνονται στις ενότητες ‘Section 

9’ και ‘Section 8’ αντίστοιχα.  

Η πρώτη απαίτηση που πρέπει να τηρείται απ’ τις πλάκες των σύνθετων υλικών αφορά το 

ελάχιστο βάρος των ενισχυτικών ινών, που θα πρέπει να υπάρχει ανά επιφάνεια. Για την 

συγκεκριμένη απαίτηση οι κανονισμοί παραπέμπουν το σχεδιαστή στην ενότητα ‘Section 2.5, 

Minimum skin reinforcement in sandwich laminates’, όπου όπως μαρτυράει το όνομα της αναφέρεται 

στο ελάχιστο βάρος ινών ανά επιφάνεια για τα περιβλήματα (skins) των κατασκευών sandwich. Ο LR 

όμως επισημαίνει ότι η απαίτηση για ένα ‘single skin’, που είναι οι πλάκες στην υπό μελέτη 

κατασκευή είναι ίδιες μ’ αυτές των παραπάνω περιβλημάτων. Η διορθωμένη απαίτηση που έχουν 

ορίσει οι κανονισμοί δίνεται απ’ τη σχέση (7.13), όπου τα ω, KL και Κv είναι συντελεστές που μειώνουν 

την Wmin, οπότε καθώς εξετάζεται η χειρότερη περίπτωση θα θεωρηθεί ότι ισούνται με τη μονάδα. Η 

Wmin [g/m2] είναι η ελάχιστη τιμή βάρους ανά επιφάνεια που πρέπει να έχουν οι ενισχύσεις μιας 

πλάκας. Όπως φαίνεται απ’ τον παρακάτω πίνακα 7.15, η τιμή της εξαρτάται απ’ το τμήμα της 

κατασκευής στο οποίο ανήκει η υπό εξέταση πλάκα: 

𝑊𝑇 = 𝜔𝐾𝐿𝐾𝑉𝑊𝑚𝑖𝑛     (7.13) 

 

Πίνακας 7.15: LR – Τιμές του Wmin [g/m2][6] 

Panel location 

Minimum amount of reinforcement, 

Wmin (g/m2) 

Glass Carbon/Aramid 

Strength/weather deck, outer skin 2450 1950 

Strength/weather deck, inner skin 1650 1300 

Lower deck/within deckhouse, accommodation decks 1650 1300 

Superstructure sides 1650 1300 

Superstructure front 2050 1500 

Superstructure aft 1650 1300 

Superstructure top 1650 1300 

 

Πέρα απ’ την παραπάνω απαίτηση που αφορά την ενίσχυση της πλάκας, στην ίδια ενότητα 

‘Section 2’ και συγκεκριμένα στην ‘2.4 Laminate thickness of single skin laminates’ δίνεται και μια 

απαίτηση του LR για το ελάχιστο πάχος της πλάκας, η οποία προκύπτει ως εξής: 

𝑡𝑇 = 𝜔 𝑡𝑚𝑖𝑛 = 𝜔 𝑡0.5 (1,65 − 1,3 𝑓𝑐)    [𝑚𝑚]      (7.14) 

Ο ω είναι ένας συντελεστής που εξαρτάται απ’ τον τύπο της υπηρεσίας του σκάφους και οι τιμές 

του δίνονται στην ίδια ενότητα και παρουσιάζονται στον πίνακα 7.16. Το t0.5 είναι η ελάχιστη 

απαίτηση πάχους πλάκας που έχει ορίσει ο LR, εφόσον η περιεκτικότητα της σε ίνες είναι 0,5. Η τιμή 
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του πάχους αυτού εξαρτάται απ’ το τμήμα της κατασκευής στο οποίο ανήκει η πλάκα, και δίνεται 

στις ενότητες ‘Section 8’ και ‘Section 9’, για πλάκες καταστρωμάτων και υπερκατασκευής αντίστοιχα. 

Οι τιμές αυτές, για τα τμήματα της κατασκευής που ενδιαφέρουν την παρούσα μελέτη, 

συγκεντρώθηκαν και παρουσιάζονται στον πίνακα 7.17. Όπως προαναφέρθηκε η t0.5 αφορά τις 

πλάκες με περιεκτικότητα 0,5, οπότε σε περίπτωση που η περιεκτικότητα σε ίνες της υπό εξέτασης 

πλάκας fc, δεν ισούται με τόσο, πραγματοποιείται διόρθωση, διαφορετικά tmin=t0.5. 

 

Πίνακας 7.16: LR – Service type correction factor, ω[6] 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7.17: Rule basic minimum laminate thickness at fiber content of 0.5, t0.5
[6] 

Location t0.5 [mm] 

House side laminate 2.5 

House front laminate 3 

House aft laminate 2.5 

House top laminate 2.5 

Strength/weather deck laminate 4 

Lower deck/inside deckhouse deck laminate 3 

 

Η (7.14) δεν είναι όμως η μόνη απαίτηση του LR για το πάχος της πλάκας. Στην ενότητα ‘Section 

1.13, Determination of properties and stresses for single skin plate laminates’ δίνεται το πάχος που 

σύμφωνα με τον νηογνώμονα πρέπει να έχει η πλάκα για να μπορεί να παραλάβει την καμπτική ροπή 

λόγω πίεσης που θα της ασκηθεί. Η υπό εξέταση πλάκα θα πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιεί και 

τις δύο απαιτήσεις πάχους που δίνονται απ’ τις σχέσεις (7.14) και (7.15). 

𝑡 = 0.146 𝑏3 √
𝑝

𝐸𝑡𝑝
     [𝑚𝑚]    (7.15) 

Η (7.15) εξαρτάται απ’ την ασκούμενη στη πλάκα πίεση ‘p’, το υλικό κατασκευής της, καθώς ‘Etp’ 

είναι το μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό του πολύστρωτου, αλλά και απ’ τις διαστάσεις της 

πλάκας, αφού το b είναι το ανυποστήρικτο μήκος της και υπολογίζεται με τη βοήθεια της 

ισαπόστασης ‘s’ και του πλάτους ‘base width-bw’ των ενισχυτικών, όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

σχήμα 7.2 που βρέθηκε στους κανονισμούς του LR. 

Service type notation ω 

Cargo 1,1 

Passenger 1,00 

Patrol 1,00 

Pilot 1,1 

Yacht 1,00 

Workboat – Motor fishing vessel 1,2 
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Σχήμα 7.2: LR - Διαστάσεις πλάκας[6] 

 

Στην ίδια ενότητα δίνονται και οι σχέσεις υπολογισμού των εφελκυστικών και θλιπτικών τάσεων 

για κάθε στρώση, καθώς σε ένα πολύστρωτο υλικό πρέπει να εξεταστούν ως προς την αντοχή τους 

κάθε μία στρώση ξεχωριστά, διότι δεν έχουν όλες τις ίδιες ιδιότητες. Για να είναι εντός των κριτηρίων 

του LR το υλικό, θα πρέπει ο λόγος των παρακάτω τάσεων με την αντίστοιχη αντοχή στρώσης να μη 

ξεπερνά τον αντίστοιχο συντελεστή f: 

𝜎𝑡𝑖 =
0,1 𝐸𝑡𝑖 𝑦𝑖  𝑀

∑(𝛦𝑡𝑖 𝐼𝑖)
     [

𝑁

𝑚𝑚2]              𝜎𝑐𝑖 =
0,1 𝐸𝑐𝑖 𝑦𝑖  𝑀

∑(𝛦𝑖 𝐼𝑖)
     [

𝑁

𝑚𝑚2]    (7.16) 

Το i συμβολίζει την στρώση που εξετάζεται και όλα τα μεγέθη, αν εξαιρεθεί η ροπή M, μπορεί να 

έχουν διαφορετικές τιμές ανάλογα με το δείκτη αυτόν. Τα Et και Ec είναι τα μέτρα ελαστικότητας της 

στρώσης τα οποία έχουν ήδη καθοριστεί στο κεφάλαιο 4. Το E είναι ένα απ’ τα δύο αυτά μέτρα 

ελαστικότητας ανάλογα με το αν η υπό εξέταση στρώση βρίσκεται πάνω ή κάτω απ’ τον ουδέτερο 

άξονα, δηλαδή ανάλογα με το αν δέχεται εφελκυστικές ή θλιπτικές τάσεις. Μιας και έγινε αναφορά 

στον ουδέτερο άξονα του πολύστρωτου, η απόσταση του απ’ την εξωτερική πλευρά δίνεται κι αυτή 

απ’ την ενότητα ‘Section 1.13’ (σχέση 7.17), με ti το πάχος της κάθε στρώσης και xi την απόσταση του 

μέσου της απ’ την εξωτερική πλευρά.  

𝑥𝐿 =
∑(𝐸𝑖𝑡𝑖𝑥𝑖)

∑(𝐸𝑖𝑡𝑖)
       [𝑚𝑚]   (7.17) 

Ο λόγος που έγινε αναφορά στην απόσταση του ουδέτερου άξονα είναι διότι χρειάζεται για τον 

υπολογισμό του yi, δηλαδή την απόσταση απ’ τον ουδέτερο άξονα, της πιο απομακρυσμένης πλευράς 

της στρώσης. Τέλος απ’ τα μεγέθη που έχουν δείκτη i το μόνο που μένει να προσδιοριστεί είναι το I, 

που όπως και στους άλλους κανονισμούς είναι η ροπή αδράνειας, μιας λωρίδας μοναδιαίου πλάτους 

της στρώσης.  

To M είναι το μόνο μέγεθος στη σχέση (7.16), που είναι ίδιο για όλες τις στρώσεις. Πρόκειται για 

την καμπτική ροπή και μάλιστα στα όρια της πλάκας όπου έχει τη μέγιστη τιμή της. Η σχέση 

υπολογισμού της δίνεται στην ενότητα ‘Section 1.9, Plate and sandwich laminates’: 

𝛭𝑏 =
𝑘 𝑝 𝑏2

12
 10−5     [𝑁𝑚]    (7.18) 

Το b δίνεται στο Σχήμα 7.2, ενώ p είναι η ασκούμενη πίεση. Επιπλέον υπολογισμοί θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν για το συντελεστή 𝑘 =
(𝛾3 + 1)

(𝛾 + 1)
⁄ , όπου για ακόμη μια φορά θα χρειαστεί 

το Σχήμα 7.2, καθώς γ=bw/b. 

Η παραπάνω τιμή της καμπτικής ροπής δεν είναι αυτή που χρησιμοποιείται στις σχέσεις (7.16), 

διότι πρέπει προηγουμένως να υποστεί κάποιες διορθώσεις. Ο λόγος διαστάσεων της πλάκας AR 
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δίνεται ως το πηλίκο του μήκους με το πλάτος της. Με τη βοήθεια της τιμής αυτής καθορίζεται ο 

πρώτος διορθωτικός συντελεστής της καμπτικής ροπής, ο συντελεστής διόρθωσης αναλογίας ‘ΚAR - 

Aspect ratio correction’. 

𝐾𝐴𝑅 = 0,56 + 0,63 ln(𝐴𝑅) ≥ 0.56    (7.19) 

Υπάρχουν δύο ακόμη συντελεστές που επιδρούν στη ροπή, όπου ο ένας αφορά πλάκες που 

υπόκεινται σε κρουστικά φορτία και γι’ αυτό δε χρειάζεται να αναλυθεί στην παρούσα μελέτη. Ο 

δεύτερος είναι ο συντελεστής διόρθωσης καμπυλότητας ‘KC-convex curvature’ και το Σχήμα 7.1, 

χρησιμεύει για τον ορισμό των μεγεθών που χρησιμοποιούνται στη σχέση υπολογισμού του. 

𝛫𝐶 = 1 − 1.76
ℎ

𝑠
≥ 0.56    (7.20) 

Όπως προαναφέρθηκε θα πρέπει η τάση που δέχεται το πολύστρωτο, σχέσεις (7.16), να διαιρεθεί 

με την αντίστοιχη αντοχή της στρώσης και η τιμή που θα προκύψει να είναι μικρότερη του 

αντίστοιχου συντελεστή f. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον σχηματισμό του παραπάνω λόγου, 

γιατί θα πρέπει να επιλεχθεί αρχικά η σωστή τάση απ’ τις (7.16), δηλαδή να προσδιοριστεί αν η 

στρώση αυτή δέχεται εφελκυστικό ή θλιπτικό φορτίο και στη συνέχεια να διαιρεθεί με την αντίστοιχη 

αντοχή της στρώσης. Επομένως θα πρέπει να γίνουν τόσοι έλεγχοι του παραπάνω λόγου όσος είναι 

και ο αριθμός των στρώσεων του υλικού. Οι ασκούμενες τάσεις όπως επισημάνθηκε δίνονται απ’ τις 

σχέσεις (7.16), οπότε μένει να προσδιοριστούν οι αντοχές και ο συντελεστής f. Οι αντοχές της κάθε 

στρώσης είναι γνωστές, καθώς ήδη έχει πραγματοποιηθεί ο προσδιορισμός των ιδιοτήτων τους στο 

κεφάλαιο 4 και οι τιμές τους δίνονται στον πίνακα 4.10. Στον πίνακα 7.18 δίνονται μόνο τα στοιχεία 

του 4.10, που αναφέρονται στις αντοχές της στρώσης. Τέλος ο συντελεστής f, δίνεται από τον πίνακα 

‘Table 7.3.1 Limiting stress criteria for local loading’ του κεφαλαίου ‘Chapter 7, Failure Modes Control’, 

και το τμήμα του που αφορά τα υπό μελέτη κατασκευαστικά στοιχεία δίνεται στον πίνακα 7.19. Όπως 

και με τις τάσεις και τις αντοχές, και εδώ θα πρέπει να επιλεχθεί ο κατάλληλος συντελεστής, 

εφελκυσμού ή θλίψης, ανάλογα με τη φόρτιση που δέχεται η πλάκα. 

𝑓𝑡 >
𝜎𝑡
𝜎𝑢𝑡

     ή     𝑓𝑐 >
𝜎𝑐
𝜎𝑢𝑐

     (7.21) 

 

Πίνακας 7.18: LR – Αντοχές στρώσεων σu
[6] 

Ιδιότητες Στρώση CSM Στρώση WR 

Αντοχή σε Εφελκυσμό, σut [N/mm2] 85 190 

Αντοχή σε Θλίψη, σuc [N/mm2] 117 147 

Αντοχή σε διάτμηση, τu [N/mm2] 62 78 

 

O LR δεν έχει ορίσει άλλα κριτήρια όσον αφορά τις πλάκες από σύνθετα υλικά, καθώς το κριτήριο 

για το βέλος κάμψης αφορά μόνο τις κατασκευές sandwich. Κρίθηκε όμως σκόπιμο να αναλυθεί και 

η μέθοδος με την οποία καθορίζονται οι συνολικές ιδιότητες του πολύστρωτου, καθώς θα φανούν 

χρήσιμες στη συνέχεια. Η λογική του LR είναι ίδια με του BV, όπως φάνηκε και στον υπολογισμό της 

xL, όπου τα διάφορα μέτρα ελαστικότητας υπολογίζονται με τη λογική της παρακάτω σχέσης. 

𝛦𝐿 =
∑𝐸𝑖 𝑡𝑖
∑𝑡𝑖

   [
𝑁

𝑚𝑚2]    (7.22) 

 



 100 

Πίνακας 7.19: LR – Κριτήρια περιορισμού καταπόνησης για τοπική φόρτιση[6] 

Item 
Limiting stress fraction 

Tensile Compressive Shear 

Main/strength deck laminate and stiffeners 

(a) Laminate 0.30 0.30 - 

(b) Secondary stiffening 0.30 0.30 0.30 

(c) Primary girders and web frame 0.33 0.33 0.33 

Superstructures/deckhouses 

(a) Deckhouse front, 1st tier: 

 Laminate 

 stiffening 

 

0.30 

0.33 

 

0.30 

0.33 

 

- 

0.33 

(b) Deckhouse front, upper tiers: 

 Laminate 

 stiffening 

 

0.30 

0.33 

 

0.30 

0.33 

 

- 

0.33 

(c) Deckhouse aft and sides: 

 Laminate 

 stiffening 

 

0.30 

0.33 

 

0.30 

0.33 

 

- 

0.33 

(d) Coach roof: 

 Laminate 

 stiffening 

 

0.30 

0.33 

 

0.30 

0.33 

 

- 

0.33 

(e) House top, not subject to personnel 

loading: 

 Laminate 

 stiffening 

 

0.40 

0.40 

 

0.40 

0.40 

 

- 

0.40 

(f) Lower/Inner decks and house top, subject 

to personnel loading: 

 Laminate 

 stiffening 

 

0.33 

0.30 

 

0.33 

0.30 

 

- 

0.30 

 

7.3.2 LR – Ενισχυτικά τύπου καπέλου υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

Όπως συνέβη με το αλουμίνιο έτσι και με τα σύνθετα υλικά οι απαιτήσεις του LR είναι ίδιες για 

απλά και πρωτεύοντα ενισχυτικά. Οι κανονισμοί για τα πολύγαστρα σκάφη παραπέμπουν και σ’ αυτή 

την περίπτωση στους κανονισμούς για τα μονόγαστρα και συγκεκριμένα στις ενότητες ‘Section 8’ και 

‘Section 9’, που παρουσιάζονται τα κριτήρια που καλούνται να ικανοποιούν τα ενισχυτικά ενός 

καταστρώματος και μιας υπερκατασκευής αντίστοιχα.  

Σ’ αντίθεση με την ανάλυση των κανονισμών των πλακών, για τα ενισχυτικά πρώτα θα οριστούν 

οι φορτίσεις που θα δεχτούν λόγω των ασκούμενων πιέσεων, οι σχέσεις υπολογισμών των οποίων 

δίνονται στη ενότητα ‘Section 1.15, Stiffeners general’. Αρχικά δίνονται οι σχέσεις υπολογισμούς της 

καμπτικής ροπής και της διατμητικής δύναμης: 

𝑀𝑠 = 𝜑𝛭𝑠𝑙𝑒
2 𝑝     [𝑁𝑚]          𝐹𝑠 = 𝜑𝑠𝑝𝑠𝑙𝑒     [𝑁]   (7.23) 
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Για τον υπολογισμό των δύο αυτών φορτίσεων χρειάζονται η πίεση ‘p’, η ισαπόσταση ‘s’ και το 

‘effective’ ανυποστήρικτο μήκος ‘le’ του ενισχυτικού, το οποίο από υπόθεση έχει αποφασιστεί να 

ισούται με το ανυποστήρικτο μήκος του ‘l’. Οι συντελεστές φΜ και φs δίνονται απ’ τον πίνακα ‘Table 

3.1.10 Shear force, bending moment and deflection coefficients’, όπου το τμήμα του, που ενδιαφέρει 

την παρούσα μελέτη παρουσιάζεται στον πίνακα 7.20: 

 

Πίνακας 7.20: LR – Συντελεστές διατμητικής δύναμης ΦS, καμπτικής ροπής ΦM και βέλους κάμψης ΦΙ
[6] 

LOAD 

MODEL 

Position 

Position 

Shear 

force 

ΦS 

Bending 

moment 

ΦM 

 

Deflection 

Φδ 

Application 
1 2 3 

(a) 

 

1 

2 

3 

1/2 

- 

1/2 

1/12 

1/24 

1/12 

- 

1/384 

- 

Primary and other 

members where 

the end fixity is 

considered encastre 

(b) 

 

1 

2 

3 

1/2 

- 

1/2 

1/10 

1/10 

1/10 

- 

1/288 

- 

Local, secondary 

and other members 

where the end fixity 

is considered to be 

partial 

 

Η διατμητική δύναμη FS, χρειάζεται για τον υπολογισμό της διατμητικής τάσης ‘τs-shear stress’, 

για την οποία πρέπει επιπλέον να είναι γνωστά το πάχος του κορμού ‘tw’ [mm] και το βάθος (δηλαδή 

το ύψος) του ‘dw’ [mm], μεγέθη που αποφασίζονται απ’ τον σχεδιαστή. H σχέση υπολογισμού για ένα 

‘top-hat’ ενισχυτικό είναι: 

𝜏𝑠 =
𝐹𝑠

2 𝑡𝑤𝑑𝑤
     [

𝑁

𝑚𝑚2]      (7.24) 

Όπως συνέβη με τις εφελκυστικές και θλιπτικές τάσεις των πλακών, έτσι και για την διατμητική 

τάση των ενισχυτικών ο LR, ορίζει την απαίτηση ο λόγος της τάσης (7.24) διαιρούμενος με την αντοχή 

σε διάτμηση να έχει τιμή μικρότερη του συντελεστή f.  Η αντοχή σε διάτμηση και ο συντελεστής fτ 

δίνονται στους πίνακες 7.18 και 7.19 αντίστοιχα. 

𝑓𝜏 > 
𝜏𝑠
𝜏𝑢
     (7.25) 

Το τελευταίο μέγεθος που υπολογίζεται στην ενότητα ‘Section 1.15’ είναι το βέλος κάμψης που 

θα υποστούν τα ενισχυτικά λόγω της πλευρικής πίεσης που δέχονται, το οποίο δίνεται απ’ την 

παρακάτω σχέση: 

𝛿𝑠 =
𝜑𝛿𝑝𝑠𝑙𝑒

4

(𝐸𝐼)𝑆
  105     [𝑚𝑚]    (7.26) 

Τα p, s και le, είναι τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται και στον προσδιορισμό της καμπτικής ροπής 

και της διατμητικής δύναμης, επομένως έχουν ήδη προσδιοριστεί. O συντελεστής φδ, δίνεται όπως 

και οι συντελεστές των φορτίσεων απ’ τον πίνακα 7.20. Η (ΕΙ)S, είναι η δυσκαμψία ολόκληρης της 

εγκάρσιας διατομής, δηλαδή της διατομής του ενισχυτικού σε συνδυασμό με τη διατομή της 

συνεργαζόμενης πλάκας. Σ’ αντίθεση με τους άλλους νηογνώμονες, όπου αναφέρονταν τα τμήματα 
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του ενισχυτικού που λαμβάνονταν υπόψη, ο LR, δε το κάνει αυτό, επομένως στον υπολογισμό της 

δυσκαμψίας λήφθηκαν υπόψη και οι φλάντζες των ενισχυτικών. Ακόμα όπως συνέβη και στα 

αλουμινένια ενισχυτικά, αλλά και τους άλλους κανονισμούς, η παραπάνω διατομή δεν υπολογίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη όλο το πλάτος της πλάκας, αλλά ένα μέρος του, το ‘effective’, του οποίου ο 

τρόπος υπολογισμού δίνεται στη ενότητα ‘Section 1.7, Effective width of attached plating’. Η σχέση 

υπολογισμού του ‘effective’ πλάτους για ένα ‘single skin’ υλικό δίνεται απ’ την παρακάτω σχέση, 

όπου tap είναι το ολικό πάχος της πλάκας και bw το πλάτος του ενισχυτικού, όπως αυτό παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 7.2: 

𝑏1 = 0.5𝑏𝑤 + 10𝑡𝑎𝑝     [𝑚𝑚]    (7.27) 

Πάλι στο κεφάλαιο 7 και συγκεκριμένα στον πίνακα ‘Table 7.2.1 Limiting span/deflection ratio’ 

δίνονται οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστής 𝑓𝛿 = 𝑙𝑒 𝛿𝑠⁄ . Αυτή είναι λοιπόν η δεύτερη 

απαίτηση του LR όσον αφορά τα ενισχυτικά από σύνθετα υλικά. Στον παρακάτω πίνακα 7.21 

παρουσιάζεται το τμήμα του 7.2.1, που ενδιαφέρει την παρούσα μελέτη. Να σημειωθεί ακόμη μια 

φορά ότι οι τιμές του fδ για ‘laminates’ δεν παρουσιάζονται, διότι αφορούν μόνο κατασκευές 

sandwich. 

 

Πίνακας 7.21: LR – Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του λόγου ανυποστήρικτου μήκους/βέλος κάμψης[6] 

Item fδ 

Main/Strength deck structures 

 Sandwich construction 

 Secondary stiffening 

 Primary girders and web frames 

 Hatch covers 

 

100 

200 

250 

100 

Superstructure/deckhouse stiffeners 
(a) Generally  

 Secondary 

 Primary 
(b) Coach roof 

 Secondary 

 Primary 
(c) House top 

 Secondary 

 Primary 
(d) Lower/inner decks and house top subject to personnel loading 

 Secondary members 

 
 

100 
150 

 
150 
200 

 
100 
100 

 
150 

  

Και στα ενισχυτικά θα πρέπει να γίνει έλεγχος των εφελκυστικών και θλιπτικών τάσεων που θα 

δεχτούν οι στρώσεις της διατομής λόγω της καμπτικής τάσης. Οι σχέσεις υπολογισμού των 

παραπάνω τάσεων είναι αρκετά όμοιες με τις σχέσεις (7.16), που αφορούν τις αντίστοιχες τάσεις για 

τις στρώσεις της πλάκας και δίνονται στην ενότητα ‘Section 1.16, Geometric properties stiffener 

sections’: 

𝜎𝑡𝑖 =
0,1 𝐸𝑡𝑖 𝑦𝑖  𝑀

∑(𝛦𝛪)𝑠
     [

𝑁

𝑚𝑚2]              𝜎𝑐𝑖 =
0,1 𝐸𝑐𝑖 𝑦𝑖  𝑀

∑(𝛦𝛪)𝑠
     [

𝑁

𝑚𝑚2]    (7.28) 



 103 

H διαφορά τους είναι στην ουσία, ότι στον παρονομαστή αντί για τη δυσκαμψία της πλάκας, 

χρησιμοποιείται η δυσκαμψία της διατομή της συνεργαζόμενης πλάκας μαζί με τον ενισχυτικό. 

Επομένως ο δείκτης i για τις σχέσεις (7.28) δεν αφορά τις στρώσεις μόνο της πλάκας, αλλά και του 

ενισχυτικού τύπου ‘καπέλου’ που συνδυάζεται μαζί της. Συγκεκριμένα ελέγχονται οι στρώσεις της 

πλάκας και του πέλματος του ενισχυτικού, που είναι τα πιο απομακρυσμένα απ’ τον ουδέτερο άξονα 

σημεία. Για τον υπολογισμό των yi, που είναι η απόσταση της απομακρυσμένης επιφάνειας της 

στρώσης απ’ τον ουδέτερο άξονα, πρέπει να έχει υπολογιστεί η απόσταση του xs [mm] (ουδέτερου 

άξονα), απ’ την εξωτερική επιφάνεια της πλάκας. 

𝑥𝑠 =
∑(𝐸𝑖𝑡𝑖𝑏𝑖𝑥𝑖)

∑(𝐸𝐼)𝑆
    (7.29) 

Όπου το i στην περίπτωση αυτή αναφέρεται στα τμήματα του ενισχυτικού, (φλάντζες, κορμοί και 

πέλμα όπως έχει γίνει αναφορά στο κεφάλαιο 4) και την πλάκα. Οπότε για τον υπολογισμό της 

απόστασης του ουδέτερου άξονα της συνολικής διατομής απ’ την εξωτερική πλευρά της πλάκας, θα 

πρέπει να είναι γνωστά τα μέτρα ελαστικότητας ‘Ε’, τα πάχη ‘t’, τα πλάτη ‘b’ και οι αποστάσεις xi των 

κέντρων του κάθε τμήματος απ’ την εξωτερική πλευρά της πλάκας. 

Όμοια με τις πλάκες από σύνθετα υλικά, θα πρέπει ο λόγος των τάσεων των σχέσεων (7.28) με τις 

αντίστοιχες αντοχές των στρώσεων (πίνακας 7.18) να είναι μικρότερος απ’ τον συντελεστή f, που 

είναι ο ίδιος που δίνεται στον πίνακα 7.19. 

Τέλος ο LR έχει ορίσει ακόμη μια απαίτηση για τα ενισχυτικά, που αφορά το πάχος των κορμών 

τους. Σύμφωνα λοιπόν με την ενότητα ‘Section 1.17, Stiffener proportions’ το πάχος του κορμού του 

ενισχυτικού θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο απ’ αυτό που προκύπτει απ’ την παρακάτω σχέση, όπου 

dw [mm] είναι το ύψος του κορμού και fw η περιεκτικότητα σε ίνες του πολύστρωτου απ’ το οποίο 

αποτελείται.  

𝑡𝑤 =
0,025𝑑𝑊 + 1.1

1.3𝑓𝑤 + 0.61
     [𝑚𝑚]    (7.30) 

Για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων υπολογισμών, που χρειάζονται για τον 

κατασκευαστικό σχεδιασμό των υπερκατασκευών των τριών σκαφών σύμφωνα με τον LR, έχει 

δημιουργηθεί ένα αρχείο προγράμματος Excel, το οποίο παρουσιάζεται πιο αναλυτικά στο 

παράρτημα Α.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – CASE STUDY 33m CATAMARAN 
 

Καθώς έχουν καθοριστεί οι κανονισμοί των νηογνωμόνων στα προηγούμενα κεφάλαια, είναι 

εφικτός ο κατασκευαστικός σχεδιασμός της υπερκατασκευής ενός ταχύπλοου σκάφους. Το πρώτο 

σκάφος που μελετάται στην παρούσα μελέτη είναι ένα επιβατηγό Catamaran 33m, του οποίου οι 

διαστάσεις και η μορφολογία έχουν ήδη καθοριστεί απ’ την εταιρεία Alpha Marine. Πρόκειται για 

ένα σκάφος η πρόωση του οποίου βασίζεται σε μπαταρίες, καθώς όμως εδώ εξετάζεται μόνο η 

υπερκατασκευή του, το ότι πρόκειται για ηλεκτρικό σκάφος δεν έχει κάποιο αντίκτυπο στις 

κατασκευαστικές απαιτήσεις των νηογνωμόνων. Στη συνέχεια δίνονται διάφορες όψεις του 

προκαταρτικού τρισδιάστατου μοντέλου του πλοίου (Σχήμα 8.1-8.5) καθώς και το προκαταρτικό 

σχέδιο Γενικής Διάταξης του (Σχήμα 8.6), τα οποία δόθηκαν απ’ την Alpha Marine. 

 

 

Σχήμα 8.1: Προκαταρτικό τρισδιάστατο μοντέλο του σκάφους των 33m 

 

 

Σχήμα 8.2: Προκαταρκτικό τρισδιάστατο μοντέλο του πλοίου των 33 μέτρων 

 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω πνευματικών 

δικαιωμάτων 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω πνευματικών 

δικαιωμάτων 
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Σχήμα 8.3: Προκαταρκτικό τρισδιάστατο μοντέλο του πλοίου των 33 μέτρων 

 

 

Σχήμα 8.4: Προκαταρκτικό τρισδιάστατο μοντέλο του πλοίου των 33 μέτρων 

 

 

Σχήμα 8.5: Προκαταρκτικό τρισδιάστατο μοντέλο του πλοίου των 33 μέτρων 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω πνευματικών 

δικαιωμάτων 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω πνευματικών 

δικαιωμάτων 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω πνευματικών 

δικαιωμάτων 
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Σχήμα 8.6: Προκαταρκτικό Σχέδιο Γενικής Διάταξης πλοίου μήκους 33.0m 

 

8.1 Χαρακτηριστικά σκάφους 
 

    Το σκάφος είναι σχεδιασμένο να μπορεί να φιλοξενήσει επιβάτες εντός της υπερκατασκευής, 

καθώς και στο κύριο και στο ανώτερο ανοικτό κατάστρωμα. Στον παρακάτω πίνακα 8.1 

παρουσιάζονται οι βασικές διαστάσεις  και τα χαρακτηριστικά του υπό μελέτη Catamaran. Επιπλέον 

πρέπει να αναφερθεί ότι το σκάφος έχει αποφασιστεί να έχει περιορισμούς όσον αφορά την περιοχή 

λειτουργείας του. Απ’ τους νηογνώμονες που εξετάζονται, εκείνοι που λαμβάνουν υπόψη την 

περιοχή λειτουργίας είναι ο DNV και ο LR. Συγκεκριμένα όσον αφορά τον DNV το σκάφος ανήκει στην 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων 
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κατηγορία R3, ενώ για τον LR στη G2,Zone 2, με τα χαρακτηριστικά των παραπάνω κατηγοριών να 

παρουσιάζονται στους πίνακες 4.3 και 4.6 αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 8.1: Βασικές διαστάσεις του 33m Catamaran 

Ολικό μήκος (Length overall, LOA) 33,00m 

Μέγιστο πλάτος (Beam overall, BOA) 10,80 m 

Μήκος Ισάλου (Waterline length, LWL) 

Τα δεδομένα δεν 

παρουσιάζονται λόγω 

πνευματικών 

δικαιωμάτων 

Πλάτος στην Ίσαλο (Beam at waterline, BWL) 

Κοίλο (Depth, D) 

Βύθισμα σχεδίασης(Design draught, T) 

Όγκος εκτοπίσματος (Displacement Volume, ∇) 

Εκτόπισμα (Displacement, Δ) 

CB 

Μέγιστη ταχύτητα (Max speed) 

Υπηρεσιακή ταχύτητα (Service speed, vs) 

Αριθμός Επιβατών (Passengers) 

Class επιβατηγού πλοίου 

Είδος πλοίου 

 

8.2 Γεωμετρίας υπερκατασκευής  
 

Με τη βοήθεια του προκαταρκτικού σχεδίου γενικής διάταξης (Σχήμα 8.6) μπορούν να διακριθούν 

κάποιες διαστάσεις της υπερκατασκευής του σκάφους. Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως 

πρόκειται για ένα επιβατηγό πλοίο, όπου η επιβίβαση και η αποβίβαση των επιβατών 

πραγματοποιείται απ’ την πρύμνη. Η υπερκατασκευή του σκάφους αποτελείται από δύο ορόφους, 

οι διαστάσεις και η έκταση των οποίων θα αναλυθούν στη συνέχεια. Ο πρώτος όροφος είναι 

συνδεδεμένος με το κύριο κατάστρωμα του σκάφους και εντός αυτού είναι το σαλόνι των επιβατών, 

το οποίο για την εξυπηρέτηση τους διαθέτει ένα μπαρ, τέσσερις τουαλέτες και μια τουαλέτα ΑΜΕΑ. 

Ο δεύτερος όροφος είναι συνδεδεμένος στο ανώτερο κατάστρωμα, το οποίο είναι και αυτό τμήμα 

της υπερκατασκευής. Σ’ αντίθεση με τον πρώτο όροφο που το πλάτος και το μήκος του καλύπτει ένα 

μεγάλο τμήμα του καταστρώματος, η έκταση του δεύτερου ορόφου είναι σημαντικά μικρότερη. 

Παρόλα αυτά και στον όροφο αυτό διατίθεται ανοιχτό μπαρ, τέσσερις τουαλέτες ανάμεσα στις 

οποίες η μία είναι για το πλήρωμα, ένα technical/storage, ενώ ακόμα στο πρωραίο τμήμα βρίσκεται 

και ο χώρος πηδαλιουχίας. 

8.2.1 Πρώτος όροφος 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η γεωμετρία των τμημάτων της υπερκατασκευής του πρώτου 

ορόφου καθώς και τα κατασκευαστικά στοιχεία που την αποτελούν. Ο όροφος αυτός αποτελείται 

από δύο πλαϊνά τμήματα που εκτείνονται κατά μήκος του καταστρώματος (Side 1st), δύο εγκάρσια 

τμήματα κάθετα στα πλαϊνά, ένα πιο κοντά στην πρύμνη (Aft 1st) και ένα στην πλώρη (Front 1st) και 

το ανώτερο κατάστρωμα (Top 1st). Έχει επισημανθεί ότι το εμβαδό του κάθε τμήματος προκύπτει 

υποθέτοντας για λόγους απλότητας ότι αυτό αποτελεί ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, ενώ 
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ακόμα ότι στον παρόντα σχεδιασμό τα κατασκευαστικά στοιχεία της υπερκατασκευής που 

λαμβάνονται υπόψη είναι οι πλάκες, τα διάφορα ενισχυτικά και τα υποστυλώματα. Τέλος έχει 

αποφασιστεί ότι σε κάθε περίπτωση εξετάζεται το χειρότερο δυνατό σενάριο, δηλαδή για 

παράδειγμα, για τη διαστασιολόγηση των ενισχυτικών και των πλακών, θα χρησιμοποιούνται πάντα 

οι μεγαλύτερες τιμές της ισαπόστασης ‘s’ και του ανυποστήρικτου μήκους ‘l’ των ενισχυτικών και όλα 

τα κατασκευαστικά στοιχεία θα προκύψουν απ’ την αντίστοιχη χείριστη περίπτωση.  

8.2.1.1 Πλαϊνό τμήμα πρώτου ορόφου (Side 1st) 

Στο Σχήμα 8.7 δίνεται το σχέδιο του πλάγιου τμήματος (Side 1st) της υπερκατασκευής, σε 

πρόγραμμα AutoCAD, μαζί με τα κατασκευαστικά στοιχεία που την αποτελούν. Το τμήμα αυτό, όσον 

αφορά τη διαμήκη του θέση, ξεκινάει απ’ το νομέα 13 του σκάφους και εκτείνεται μέχρι την πρωραία 

κάθετο, έχοντας επομένως μήκος L=26,50m. Απ’ την άλλη πλευρά το ύψος του τμήματος αυτού, είναι 

η απόσταση ανάμεσα στο κύριο (z=3,95m) και το ανώτερο κατάστρωμα (z=6,25m), δίνοντας μια τιμή 

ύψους h=2,30m, η οποία προφανώς θα είναι ίδια για όλα τα τμήματα του πρώτου ορόφου. Το 

εμβαδόν που θα χρειαστεί για τον υπολογισμό του συνολικού βάρους των πλακών του τμήματος, 

θεωρείται εκ παραδοχής, ότι είναι του ορθογωνίου παραλληλόγραμμου που έχει διαστάσεις τα L και 

h. Όμως απ’ το σχέδιο φαίνεται ακόμα ότι υπάρχουν έξι ανοίγματα στην κατασκευή, που λειτουργούν 

ως παράθυρα, συν ένα ακόμα στην πλώρη του σκάφους, το εμβαδόν των οποίων θα πρέπει να 

αφαιρεθεί απ’ το εμβαδόν του παραπάνω ορθογωνίου. Το ορθογώνιο αυτό δε λαμβάνει υπόψη τα 

τμήματα που είναι πίσω απ’ το νομέα 13, οπότε θα πρέπει να προστεθεί στο τελικό εμβαδόν, η 

επιφάνεια των τμημάτων αυτών, τα οποία επιδρούν στην αεροδυναμική συμπεριφορά της 

υπερκατασκευής. Στον πίνακα 8.2 δίνονται τα χαρακτηριστικά της απλοποιημένης μορφής του 

πλάγιου τμήματος της υπερκατασκευής, δηλαδή του ορθογωνίου με διαστάσεις L και h, ενώ τα 

εμβαδά των παραπάνω ανοιγμάτων και του πρυμναίου τμήματος δίνονται στον πίνακα 8.3. Να 

σημειωθεί ότι όλα τα στοιχεία του πλάγιου τμήματος, κατά τον υπολογισμό του βάρους, 

υπολογίζονται διπλά, ώστε να ληφθεί υπόψη και το δεύτερο πλάγιο τμήμα. 

 

 

Σχήμα 8.7: Catamaran 33m, 1st tier - Σχέδιο πλάγιας τομής υπερκατασκευής 

 

Πίνακας 8.2: Catamaran 33m, 1st tier - Πλαϊνό τμήμα υπερκατασκευής 

Χαρακτηριστικά Τιμή 

Διαμήκης Θέση (θέση x [m]) 6,50 m 33,00 m 

Μήκος  26,50 m 

Κατακόρυφη Θέση (θέση z [m]) 3,95 m 6,25 m 

Ύψος  2,30 m 

Εμβαδόν τμήματος (λαμβάνοντας υπόψη το 

εμβαδόν των ανοιγμάτων στον πίνακα 8.3) 
26,50 ∗ 2,30 − 10,03 = 50,92 𝑚2 

 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων 
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Πίνακας 8.3: Catamaran 33m, 1st tier - Διόρθωση στο τελικό εμβαδόν του πλάγιου τμήματος υπερκατασκευής 

Άνοιγμα Πλαϊνού Τμήματος Πλήθος Συνολικό Εμβαδόν 

Μικρά παράθυρα 3 (-) 4,60 m2 

Μεγάλα παράθυρα 3 (-) 6,24 m2 

Άνοιγμα στο πρωραίο τμήμα 1 (-) 2,74 m2 

Πρυμναίο τμήμα πλάγιου τμήματος 1 (+) 3,55 m2 

Σύνολο (-) 10,03 m2 

 

Μέσω του Σχήματος 8.7 φαίνεται ότι το πλαϊνό τμήμα της υπερκατασκευής είναι ενισχυμένο με 

τρία απλά διαμήκη ενισχυτικά (longitudinal stiffeners), που όπως ειπώθηκε θα διαστασιολογηθούν 

και τα τρία λαμβάνοντας υπόψη το μεγαλύτερο ανυποστήρικτο μήκος τους, l=2,000m και τη 

μεγαλύτερη ισαπόσταση τους, 𝑠 = (0,440 + 1,200) 2⁄ = 0,820𝑚. Η ισαπόσταση ισούται με την 

παραπάνω τιμή γιατί σε μερικά σημεία δεν υπάρχει το μεσαίο απλό ενισχυτικό, με αποτέλεσμα το 

πρώτο ενισχυτικό να απέχει απ’ το διπλανό του 1,200m, ενώ παράλληλα υπάρχει και μια επιπλέον 

στήριξη 0,440m κάτω απ’ αυτό. Οι ίδιες τιμές ανυποστήρικτου μήκους και ισαπόστασης θα 

χρησιμοποιηθούν και για τον υπολογισμό του πάχους των πλακών του τμήματος αυτού. Τα απλά 

κατακόρυφα ενισχυτικά που χρησιμοποιούνται για την επιπλέον στήριξη των θυρών δε λαμβάνονται 

υπόψη στο σχεδιασμό, γι’ αυτό τα παραπάνω απλά διαμήκη ενισχυτικά, σε αντίθεση με ότι ισχύει 

στο σχέδιο, θεωρήθηκε ότι εκτείνονται καθ’ όλο το μήκος της υπερκατασκευής, εκτός απ’ τα σημεία 

που υπάρχει κάποιο απ’ τα ανοίγματα του πίνακα 8.3.  

Τέλος για την ενίσχυση της κατασκευής χρησιμοποιούνται και δεκατρείς ενισχυμένοι νομείς 

(vertical webs), οι οποίες αποτελούν τα πρωτεύοντα υποστηρικτικά μέλη του τμήματος, και η μέγιστη 

ισαπόστασης τους, είναι s=2,000m. Tα μέλη αυτά εκτείνονται απ’ το κύριο κατάστρωμα μέχρι ένα 

ύψος δύο μέτρων, όπου εκεί έχει τοποθετηθεί μία οριζόντια πλάκα, η οποία πρέπει να σημειωθεί ότι 

δε λαμβάνεται υπόψη στον παρόντα σχεδιασμό. Δεν είναι όμως το ανυποστήρικτο μήκος όλων των 

μελών στα 2 μέτρα, καθώς η τελευταία δοκός εκτείνεται μέχρι το ανώτερο κατάστρωμα, με 

αποτέλεσμα η τιμή του ανυποστήρικτου μήκους της (span) να είναι στα l=2,300m και αφού έχει γίνει 

η παραδοχή πάντα να εξετάζεται η χειρότερη περίπτωση, αυτή είναι η τιμή του span σύμφωνα με 

την οποία θα πραγματοποιηθούν οι υπολογισμοί.  

  Στον παρακάτω πίνακα 8.4 παρουσιάζονται συνοπτικά τα ‘s’ και τα ‘l’ των χρησιμοποιούμενων 

κατασκευαστικών στοιχείων, που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των απαιτήσεων των 

νηογνωμόνων, αλλά και τα συνολικά μήκη τους που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό του 

βάρους τους. Σημειώνεται ότι το πλήθος στον πίνακα 8.4 δίνεται γιατί θα χρησιμοποιηθεί και αυτό 

για τον υπολογισμό των βαρών, καθώς όμως το βάρος των πλακών υπολογίζεται μέσω της τιμής του 

εμβαδού στον πίνακα 8.2, η τιμή του πλήθους γι’ αυτές δεν είναι απαραίτητη. 

 

Πίνακας 8.4: Catamaran 33m, 1st tier - Χαρακτηριστικά κατασκευαστικών στοιχείων πλαϊνού τμήματος υπερκατασκευής  

Κατασκευαστικά Στοιχεία Ισαπόσταση ‘s’ [m] 
Ανυποστήρικτο 

μήκος ‘l’ [m] 
Πλήθος Μήκος [m] 

Πλάκες 0,820 2,000 - - 

 

Απλά διαμήκη ενισχυτικά 

 

0,820 

 

2,000 

1 24,680 

1 14,780 

1 26,500 

Ενισχυμένοι νομείς 2,000 2,300 
12 2,000 

1 2,300 
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8.2.1.2 Πρωραίο τμήμα πρώτου ορόφου (Front 1st) 

Στο Σχήμα 8.8 παρουσιάζεται το μπροστινό τμήμα (Front 1st) της υπερκατασκευής σε σχέδιο του 

AutoCAD. Παρόλο που το πλαϊνό τμήμα της κατασκευής εκτείνεται μέχρι την πρωραία κάθετο, το 

μπροστινό της τμήμα, που οριοθετεί το σαλόνι, βρίσκεται αρκετά πιο πίσω στο νομέα 59, δηλαδή 

απέχει απ’ την πρυμναία κάθετο 29,50m. Το ύψος του τμήματος, καθώς είναι κομμάτι του πρώτου 

ορόφου είναι και αυτό h=2,3m. Για το παραπάνω εγκάρσιο τμήμα της υπερκατασκευής, πρέπει να 

καθοριστεί και η έκταση του ως προς το πλάτος του πλοίου, όπου όπως φαίνεται και απ’ το σχήμα 

φτάνει μέχρι και την ακραία θέση του κάθε καταστρώματος, οπότε b= 10,10m. Στην περίπτωση του 

πρωραίου τμήματος δεν υπάρχουν παράθυρα, αλλά θύρες οι οποίες δε θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη στον υπολογισμό της επιφάνειας του Front 1st, δηλαδή στο εμβαδόν του ορθογωνίου 

παραλληλόγραμμου με πλευρές b και h. Τα χαρακτηριστικά της απλοποιημένης μορφής του 

πρυμναίου τμήματος της υπερκατασκευής δίνονται στον πίνακα 8.5, ενώ τα εμβαδά των θυρών στον 

πίνακα 8.6: 

 

 

Σχήμα 8.8: Catamaran 33m, 1st tier - Σχέδιο πρωραίου τμήματος υπερκατασκευής 

 

Πίνακας 8.5: Catamaran 33m, 1st tier - Πρωραίο τμήμα υπερκατασκευής 

Χαρακτηριστικά Τιμή 

Διαμήκης Θέση (θέση x [m]) 29,50 m 

Πλάτος 10,10 m 

Κατακόρυφη Θέση (θέση z [m]) 3,95 m 6,25 m 

Ύψος 2,30 m 

Εμβαδόν τμήματος (λαμβάνοντας υπόψη το 

εμβαδόν των ανοιγμάτων στον πίνακα 8.6) 
10,10 ∗ 2,30 − 4,34 = 18,89 𝑚2 

 

Πίνακας 8.6: Catamaran 33m, 1st tier - Εμβαδόν θυρών πρωραίου τμήματος υπερκατασκευής 

Άνοιγμα Πρωραίου Τμήματος Πλήθος Συνολικό Εμβαδόν 

Θύρα Πρωραίου Τμήματος 2 4,34 m2 

 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων 
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Με τη βοήθεια του Σχήματος 8.8 μπορούν να προσδιοριστούν τα κατασκευαστικά στοιχεία του 

μπροστινού τμήματος (Front 1st) που λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα μελέτη. Όπως φαίνεται, 

αρχικά χρησιμοποιούνται δώδεκα απλά κατακόρυφα ενισχυτικά (vertical stiffeners), τα οποία 

ισαπέχουν μεταξύ τους κατά s=0,500m. Τα απλά αυτά ενισχυτικά εκτείνονται όσο το ανυποστήρικτο 

μήκος τους, l=1,813m, και στηρίζονται σε δύο εγκάρσια ενισχυτικά, ένα εγκάρσιο απλό ενισχυτικό 

(horizontal stiffener), που τοποθετείται σε ύψος 0,187m πάνω απ’ το κατάστρωμα, αλλά και ένα 

ανθεκτικότερο εγκάρσιο ενισχυτικό (horizontal web), όπου αυτό βρίσκεται σε ύψος 2m πάνω απ’ το 

κατάστρωμα. Στα σημεία που τα απλά κατακόρυφα ενισχυτικά κόβονται απ’ τα εγκάρσια ενισχυτικά, 

τοποθετούνται αγκώνες (brackets), αλλά όπως έχει αναφερθεί, δε πραγματοποιείται μελέτη γι’ 

αυτούς. Το horizontal stiffener δεν εκτείνεται καθ’ όλο το πλάτος του Front 1st, αλλά χωρίζεται σε 

τμήματα, τα οποία διαχωρίζονται από τα vertical webs, με αποτέλεσμα να ισχύει γι’ αυτό 𝑠 =

(0,187 + 1,813) 2⁄ = 1,000𝑚 και l=1,705m. Τα τέσσερα απ’ αυτά τα vertical webs 

χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν επιπλέον στήριξη στα ανοίγματα που υπάρχουν, καθώς 

αποτελούν σημεία συγκεντρώσεων τάσεων. Το ύψος τους είναι 2m, δηλαδή φτάνουν μέχρι και το 

horizontal web, για το οποίο υπάρχει ανάγκη για μείωση του ανυποστήρικτου μήκους του, το οποίο 

επιτυγχάνεται απ’ το πέμπτο vertical web, που έχει τοποθετηθεί στο μέσο του πλάτους του πλοίου 

και εκτείνεται καθ’ όλο το ύψος του τμήματος. Με βάση αυτό το vertical web, για το οποίο ισχύει ότι 

το ‘spacing’ του θα ισούται με το μισό πλάτος του τμήματος και το ανυποστήρικτο μήκος του μ’ όλο 

το ύψος του, δηλαδή s=5,050m και l=2,300m, γίνεται η διαστασιολόγηση και των υπόλοιπων, καθώς 

αυτό δίνει τις αυστηρότερες απαιτήσεις. Για το horizontal web, η ισαπόσταση είναι 

s=(0,300+2,000)=1,150m, και λόγω του vertical web στο μέσο, το ανυποστήρικτο μήκος του μειώνεται 

σε l=5,05m. Η απαίτηση για το πάχος των πλακών υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το ανυποστήρικτο 

μήκος και την ισαπόσταση των κατακόρυφων ενισχυτικών, καθώς αυτές οι τιμές θα δώσουν 

μεγαλύτερη απαίτηση. Τα παραπάνω γεωμετρικά μεγέθη συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα 8.7: 

 

Πίνακας 8.7: Catamaran 33m, 1st tier - Χαρακτηριστικά κατασκευαστικά στοιχείων μπροστινού τμήματος υπερκατασκευής 

Κατασκευαστικά Στοιχεία Ισαπόσταση ‘s’ [m] 
Ανυποστήρικτο 

μήκος ‘l’ [m] 
Πλήθος Μήκος [m] 

Πλάκες 0,500 1,813 - - 

Απλά κατακόρυφα 

ενισχυτικά 
0,500 1,813 12 1,813 

Vertical Webs 5,050 2,300 
4 2,000 

1 2,300 

Εγκάρσιο ενισχυτικό 1,150 5,050 1 10,100 

Απλό εγκάρσιο 

ενισχυτικό 
1,000 1,705 1 6,994 

8.2.1.3 Πρυμναίο τμήμα πρώτου ορόφου (Aft 1st) 

Εκτός από μπροστά, η υπερκατασκευή είναι κλειστή και στο πίσω τμήμα της. Το  Σχήμα 8.9 

περιέχει το σχέδιο του πρυμναίου τμήματος (Aft 1st) της υπερκατασκευής στο πρόγραμμα AutoCAD, 

παρουσιάζοντας και τα στοιχεία ενίσχυσης του. Μπορεί το πλαϊνό τμήμα της κατασκευής να ξεκινά 

απ’ το νομέα 13, αλλά η διαμήκης θέση του πρυμναίου τμήματος, βρίσκεται τρεις νομείς μπροστά 

και συγκεκριμένα στο νομέα 17, δηλαδή απέχει απ’ την πρυμναία κάθετο 8,50m. Όπως σ’ όλα τα 

τμήματα του πρώτου ορόφου, έτσι και στο πρυμναίο το ύψος του είναι στα h=2,3m. Καθώς είναι κι 
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αυτό, όπως το πρωραίο (Front 1st), ένα εγκάρσιο τμήμα, που είναι κάθετο ως προς το μήκος του 

καταστρώματος, πρέπει να καθοριστεί και γι’ αυτό το πλάτος του. Και στην περίπτωση αυτή, το 

τμήμα εκτείνεται μέχρι και την ακραία θέση του κάθε καταστρώματος, όμως εδώ το πλάτος του 

καταστρώματος είναι μεγαλύτερο, διότι πρώρα οι γραμμές του πλοίου λεπταίνουν, οπότε η τιμή του 

είναι b= 10,67m. Στην περίπτωση του πρυμναίου τμήματος υπάρχουν 4 θύρες, δύο για την είσοδο 

των επιβατών στο σαλόνι και άλλες δύο που χρησιμοποιούνται απ’ το πλήρωμα του σκάφους. Όπως 

συνέβη με τα ανοίγματα στα άλλα τμήματα της υπερκατασκευής, έτσι και σ’ αυτήν την περίπτωση, 

τα εμβαδά τους θα πρέπει να αφαιρεθούν απ’ το συνολικό εμβαδόν του ορθογώνιου 

παραλληλόγραμμου με πλευρές b και h, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του βάρους των 

πλακών του Aft 1st. Τα χαρακτηριστικά της απλοποιημένης μορφής του μπροστινού τμήματος της 

υπερκατασκευής δίνονται στον πίνακα 8.8, ενώ τα εμβαδά των θυρών στον πίνακα 8.9: 

 

 

Σχήμα 8.9: Catamaran 33m, 1st tier - Σχέδιο πρυμναίου τμήματος υπερκατασκευής 

 

Πίνακας 8.8: Catamaran 33m, 1st tier - Πρυμναίο τμήμα υπερκατασκευής 

Χαρακτηριστικά Τιμή 

Διαμήκης Θέση (θέση x [m]) 8,50 m 

Πλάτος 10,60 m 

Κατακόρυφη Θέση (θέση z [m]) 3,95 m 6,25 m 

Ύψος 2,30 m 

Εμβαδόν τμήματος (λαμβάνοντας υπόψη το 

εμβαδόν των ανοιγμάτων στον πίνακα 8.9) 
10,60 ∗ 2,30 − 6,99 = 17,39 𝑚2 

 

Πίνακας 8.9: Catamaran 33m, 1st tier - Εμβαδόν θυρών  πρυμναίου τμήματος υπερκατασκευής 

Άνοιγμα Πρωραίου Τμήματος Πλήθος Συνολικό Εμβαδόν 

Θύρα επιβατών 2 4,35 m2 

Θύρα πληρώματος 2 2,64 m2 

Σύνολο 6,99 m2 

 

Συγκρίνοντας τα σχήματα 8.8 και 8.9, φαίνεται ότι παρόλο που τα τμήματα είναι πανομοιότυπα, 

στο μπροστινό κομμάτι οι ενισχύσεις είναι πιο ανθεκτικές, κάτι που ήταν αναμενόμενο καθώς οι 
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πιέσεις είναι μεγαλύτερες στις πιο πρωραίες θέσεις τους σκάφους. Και στο πρυμναίο τμήμα 

χρησιμοποιούνται απλά κατακόρυφα ενισχυτικά (vertical stiffeners), μόνο που σ’ αυτή την 

περίπτωση εκτείνονται σ’ όλο το ύψος της κατασκευής και στηρίζονται μόνο σ’ ένα εγκάρσιο 

ενισχυτικό (horizontal web). Η ισαπόσταση τους είναι για ακόμη μια φορά s=0,500, αλλά το μέγιστο 

ανυποστήρικτο μήκος τους σ’ αυτή την περίπτωση είναι μεγαλύτερο και συγκεκριμένα στα l=2,000m. 

Οι δύο αυτές τιμές χρησιμοποιούνται και για τον καθορισμό του πάχους των πλακών. Για το εγκάρσιο 

ενισχυτικό στο οποίο στηρίζονται τα vertical stiffeners ισχύει 𝑠 = (2 + 0,3) 2⁄ = 1,150𝑚, ενώ για το 

ανυποστήρικτο μήκος του υπάρχει πάλι η ανάγκη μείωσης του. Η μείωση του στα 𝑙 = 10,67 2⁄ =

5,335𝑚 επιτυγχάνεται και σ’ αυτή την περίπτωση με τη χρήση ενός vertical web, του οποίου το 

‘spacing’ θα ισούται με το ανυποστήρικτο μήκος του εγκάρσιου ενισχυτικού, ενώ το δικό του θα είναι 

l=2,300m αφού εκτείνεται σ’ όλο το ύψος της κατασκευής. Να σημειωθεί ότι για την στήριξη των 

ανοιγμάτων δε χρησιμοποιούνται vertical webs, αλλά απλά κατακόρυφα ενισχυτικά, εκατέρωθεν του 

ανοίγματος, τα οποία όμως δε λαμβάνονται υπόψη. Σύνοψη των παραπάνω παρουσιάζεται στον 

πίνακα 8.10:  

 

Πίνακας 8.10: Catamaran 33m, 1st tier - Χαρακτηριστικά κατασκευαστικών στοιχείων πρυμναίου τμήματος 
υπερκατασκευής 

Κατασκευαστικά Στοιχεία Ισαπόσταση ‘s’ [m] 
Ανυποστήρικτο 

μήκος ‘l’ [m] 
Πλήθος Μήκος [m] 

Πλάκες 0,500 2,000 - - 

Απλά κατακόρυφα 

ενισχυτικά 
0,500 2,000 12 2,300 

Vertical Web 5,300 2,300 1 2,300 

Εγκάρσιο ενισχυτικό 1,150 5,300 1 10,670 

8.2.1.4 Ανώτερο κατάστρωμα υπερκατασκευής (Top 1st) 

Στο Σχήμα 8.10 παρουσιάζεται το σχέδιο του ανώτερου καταστρώματος της υπερκατασκευής (Top 

1st), το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των προηγούμενων τμημάτων, συγκεκριμένα 2,300m πάνω απ’ 

το κύριο κατάστρωμα. Η κατασκευή εκτείνεται σχεδόν απ’ το νομέα 4, δηλαδή αρκετά πίσω απ’ τα 

προηγούμενα τμήματα, μέχρι το νομέα 59, στον οποίο βρίσκεται και το μπροστινό τμήμα (Front 1st) 

της υπερκατασκευής, δηλαδή το μήκος της είναι L=27,447m. Όσον αφορά το πλάτος της, όπως 

φαίνεται και στο σχήμα, αυτό δεν είναι σταθερό, καθώς όμως εκ παραδοχής τα εμβαδά 

υπολογίζονται ως  ορθογώνια, θεωρήθηκε σταθερό και ίσο με τη μεγαλύτερη τιμή του, δηλαδή 

b=10,800m. Τα δυο ανοίγματα που υπάρχουν στο κατάστρωμα, στα οποία ενσωματώνονται σκάλες, 

δεν λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, οπότε θεωρήθηκε ότι η επιφάνεια του καταστρώματος είναι 

ένα ενιαίο ορθογώνιο με L και b διαστάσεις. Επιπλέον για ενισχυτικά που χρησιμοποιούνται 

θεωρήθηκε ότι εκτείνονται κατά μήκος όλης της διεύθυνσης τους, χωρίς να χωρίζονται σε τμήματα. 

Τα παραπάνω παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 8.11: 
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Πίνακας 8.11: Catamaran 33m, 1st tier - Ανώτερο κατάστρωμα υπερκατασκευής 

Χαρακτηριστικά Τιμή 

Διαμήκης Θέση (θέση x [m]) 2,053 m 29,500 m 

Πλάτος 10,800 m 

Κατακόρυφη Θέση (θέση z [m]) 6,250 m 

Μήκος 27,447 m 

Εμβαδόν τμήματος 10,800 ∗ 27,447 = 296,428 𝑚2 

 

 

 

Σχήμα 8.10: Catamaran 33m, 1st tier - Σχέδιο ανωτέρου καταστρώματος υπερκατασκευής 

 

Το κατάστρωμα είναι ενισχυμένο με είκοσι απλά διαμήκη ενισχυτικά (longitudinal stiffeners), τα 

οποία απέχουν το ένα απ’ το άλλο απόσταση s=0,500m. Τα ενισχυτικά αυτά εκτείνονται σ’ όλο το 

μήκος του καταστρώματος, εκτός απ’ τα δύο ακριανά, που η έκταση τους περιορίζεται μεταξύ των 

νομέων 13 και 56. Τα παραπάνω απλά ενισχυτικά στηρίζονται στο εγκάρσιο τμήμα των ενισχυμένων 

νομέων (transverse webs), που βρίσκονται σε τέτοιες θέσεις έτσι ώστε το μέγιστο ανυποστήρικτο 

μήκος των απλών ενισχυτικών να είναι l=2,000m. To κατάστρωμα στηρίζεται από δεκατέσσερείς  

τέτοιους ενισχυμένους νομείς (transverse webs), για τους οποίους έγινε η υπόθεση ότι είναι συνεχείς 

και εκτείνονται σ’ όλο το πλάτος του ορθογώνιου παραλληλογράμμου με πλευρές L και b. Η 

ισαπόσταση που χρησιμοποιείται για τους υπολογισμούς τους είναι s=2,000m, και το ανυποστήρικτο 

μήκος τους θα ήταν ίσο με b, αν δεν υπήρχε το πρωτεύον διάμηκες ενισχυτικό (center girder) στο 

μέσο του καταστρώματος, το οποίο μειώνει το ανυποστήρικτο μήκος του transverse web σε 𝑙 =

𝑏 2⁄ = 5,400𝑚. Για λόγους απλότητας το center girder, σε αντίθεση με ότι φαίνεται στο σχέδιο, 

θεωρήθηκε ότι είναι ένα συνεχές ενισχυτικό καθ’ όλο το μήκος του καταστρώματος. Η απόσταση του 

girder απ’ το άκρο του καταστρώματος θα είναι η ισαπόσταση του, ενώ για να μειωθεί το 

ανυποστήρικτο μήκος του τοποθετούνται υποστυλώματα, η μέγιστη απόσταση των οποίων θα είναι 

το ανυποστήρικτο μήκος του δοκαριού. Με βάση τα παραπάνω για το girder θα ισχύει s=5,400m και 

l=3,500m. Όσον αφορά τα υποστυλώματα, η ισαπόσταση τους είναι κατανοητό ότι θα είναι 

s=3,500m, ενώ το μήκος τους εξαρτάται απ’ την εγκάρσια διατομή του girder, επομένως δεν μπορεί 

να επιλεχθεί πριν καθοριστεί το πρωτεύον ενισχυτικό, διότι θα ισούται με την τιμή που προκύπτει αν 

αφαιρεθεί απ’ το ύψος 2,300m το ύψος της εγκάρσιας διατομής h1. Τα παραπάνω μεγέθη 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 8.12: 

 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων 



 115 

Πίνακας 8.12: Catamaran 33m, 1st tier - Χαρακτηριστικά κατασκευαστικά στοιχείων ανώτερου καταστρώματος 
υπερκατασκευής 

Κατασκευαστικά 

Στοιχεία 

Ισαπόσταση ‘s’ [m] Ανυποστήρικτο 

μήκος ‘l’ [m] 

Πλήθος Μήκος [m] 

Πλάκες 0,500 2,000 - - 

Απλά διαμήκη 

ενισχυτικά 

0,500 2,000 20 27,447 

Ενισχυμένοι νομείς  2,000 5,400 14 10,800 

Πρωτεύον διάμηκες 

ενισχυτικό  

5,400 3,500 1 27,447 

Υποστυλώματα 3,500 2,300-h1 5 2,300-h1 

8.2.2 Δεύτερος όροφος 

Στο ανώτερο κατάστρωμα της υπερκατασκευή είναι συνδεδεμένος ο δεύτερος όροφος της, ο 

οποίος αποτελείται και αυτός από δύο πλαϊνά τμήματα (Side 2nd), που εκτείνονται κατά μήκος του 

καταστρώματος, δύο εγκάρσια τμήματα, απ’ τα οποία το ένα είναι το πρυμναίο (Aft 2nd) και το άλλο 

είναι το πρωραίο (Front 2nd) και την οροφή που κλείνει τα τμήματα αυτά από πάνω (Top 2nd). Για  τον 

υπολογισμό του βάρους και αυτών των τμημάτων, το εμβαδόν θεωρείται ότι είναι ένα ορθογώνιο, 

ενώ λαμβάνονται υπόψη και τα ίδια κατασκευαστικά μέλη.  

8.2.2.1 Πλαϊνό τμήμα δεύτερου ορόφου (Side 2nd) 

Για το δεύτερο όροφο δεν υπάρχουν σχέδια οπότε για τον προσδιορισμό της έκτασης του πλάγιου 

τμήματος (Side 2nd), επομένως το μόνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι το προκαταρτικό σχέδιο 

γενικής διάταξης που παρουσιάζεται στο σχήμα 8.6. Το τμήμα εκτείνεται ως προς τη διαμήκη 

διεύθυνση, απ’ το νομέα 28 μέχρι το νομέα 41, δηλαδή έχει μήκος 6,500m, ενώ τo ύψος του, ναι μεν 

δεν αλλάζει σε σχέση με του πρώτου ορόφου, δηλαδή h=2,300m, αλλά βρίσκεται 6,250m πάνω απ’ 

τον πυθμένα. Η επιφάνεια υπολογίζεται ως το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου με 

πλευρές L και h, απ’ το οποίο θα πρέπει να αφαιρεθεί το άνοιγμα του παραθύρου, αλλά και να 

προστεθούν τα τμήματα που βρίσκονται πίσω απ’ το νομέα 28. Το εμβαδόν των τμημάτων που 

πρέπει να προστεθούν είναι εφικτό να υπολογιστεί απ’ το σχέδιο γενικής διάταξης, το παράθυρο 

όμως όχι, καθώς η ύπαρξη του είναι γνωστή μόνο απ’ τις φωτογραφίες του μοντέλου του σκάφους. 

Γι’ αυτό επιλέχθηκε να μην πραγματοποιηθούν διορθώσεις στο εμβαδόν του ορθογωνίου. Τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά συνοψίζονται στον πίνακα 8.13: 

 

Πίνακας 8.13: Catamaran 33m, 2nd tier - Πλαϊνό τμήμα υπερκατασκευής 

Χαρακτηριστικά Τιμή 

Διαμήκης Θέση (θέση x [m]) 14,00 m 20,50 m 

Μήκος  6,50 m 

Κατακόρυφη Θέση (θέση z [m]) 6,25 m 8,55 m 

Ύψος  2,30 m 

Εμβαδόν τμήματος 6,50 ∗ 2,30 = 14,95 𝑚2 
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Για την ενίσχυση του πλάγιου τμήματος του δεύτερου ορόφου (Side 2nd) επιλέχθηκε να 

χρησιμοποιηθούν ίδιου είδους ενισχυτικά με του πρώτου, προφανώς όμως όχι ίδιου πλήθους και 

μεγέθους. Συγκεκριμένα, σ’ αυτή την περίπτωση θα υπάρχουν δύο απλά διαμήκη ενισχυτικά 

(longitudinal stiffeners) τα οποία εκτείνονται σ’ όλο το μήκος του πλάγιου τμήματος, ενώ για την 

ισαπόσταση και το ανυποστήρικτο μήκος τους θα ισχύει, s=(1,000+0,485)=0,743m (καθώς απ’ το 

σχέδιο φαίνεται να υπάρχει μια στήριξη σε απόσταση 0,485m απ’ το πρώτο ενισχυτικό) και l=2,000m 

αντίστοιχα. Τα απλά αυτά ενισχυτικά στηρίζονται σε τρεις ενισχυμένους νομείς (vertical webs), η 

μέγιστη απόσταση των οποίων είναι στα 2m, ενώ όσον αφορά το ανυποστήρικτο μήκος τους, θα 

ακολουθηθεί η ίδια λογική με του πρώτου ορόφου, δηλαδή ότι εκτείνονται μέχρι τα 2m, όπου 

σταματούν σε μια οριζόντια πλάκα η οποία δε διαστασιολογείται στην παρούσα μελέτη. Στον 

παρακάτω πίνακα 8.14 παρουσιάζονται συνοπτικά τα ‘s’ και ‘l’ των χρησιμοποιούμενων 

κατασκευαστικών στοιχείων, αλλά και τα συνολικά μήκη τους που είναι αναγκαία για τον 

προσδιορισμό του βάρους τους. Σημειώνεται ότι οι πλάκες διαστασιολογούνται με βάση τις τιμές s 

και l των απλών διαμήκων ενισχυτικών, τα οποία τις οριοθετούν: 

 

Πίνακας 8.14: Catamaran 33m, 2nd tier - Χαρακτηριστικά κατασκευαστικών στοιχείων πλαϊνού τμήματος υπερκατασκευής  

Κατασκευαστικά Στοιχεία Ισαπόσταση ‘s’ [m] 
Ανυποστήρικτο 

μήκος ‘l’ [m] 
Πλήθος Μήκος [m] 

Πλάκες 0,743 2,000 - - 

Απλά διαμήκη ενισχυτικά 0,743 2,000 2 6,500 

Ενισχυμένοι Νομείς 2,000 2,000 3 2,000 

8.2.2.2 Πρωραίο τμήμα δεύτερου ορόφου (Front 2nd) 

Το πρωραίο τμήμα του δεύτερου ορόφου (Front 2nd) της υπερκατασκευής διαφέρει αρκετά σε 

σχέση με τα υπόλοιπα εγκάρσια τμήματα της, καθώς δεν έχει μια σταθερή διαμήκη θέση αλλά 

εκτείνεται απ’ το νομέα 41, που τερματίζει το πλάγιο τμήμα, μέχρι το νομέα 46. Συνολικά η εγκάρσια 

διάσταση του περιβλήματος του τμήματος είναι 2*1,71+2*2,08+2,63=10,22m, ενώ το ύψος τους 

είναι στα 2,3m. Το παρόν τμήμα έχει ανοίγματα, που λειτουργούν ως παράθυρα, τα οποία όμως δεν 

είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με τη χρήση μόνο του σχεδίου γενικής διάταξης. Θεωρώντας ότι 

έχουν το ίδιο ύψος με τα παράθυρα των προηγούμενων τμημάτων υπολογίστηκε μια θεωρητική τιμή 

για τη συνολική επιφάνεια τους, όπως φαίνεται στον πίνακα 8.15: 

 

Πίνακας 8.15: Catamaran 33m, 2nd tier - Πρωραίο τμήμα υπερκατασκευής 

Χαρακτηριστικά Τιμή 

Διαμήκης Θέση (θέση x [m]) 20,50 m 23,00 m 

Εγκάρσια διάσταση 2 ∗ 1,71 + 2 ∗ 2,08 + 2,63 = 10,22 𝑚 

Κατακόρυφη Θέση (θέση z [m]) 6,25 m 8,55 m 

Ύψος 2,30 m 

Εμβαδόν τμήματος 10.22 ∗ 2,30 − 7,74 = 15,77 𝑚2 

Εμβαδόν παραθύρων 7,74 m2 
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Καθώς δεν είναι γνωστή η έκταση των παραθύρων, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί για την 

ενίσχυση του τμήματος παρόμοια λογική μ’ αυτή που χρησιμοποιήθηκε στα αντίστοιχα τμήματα του 

πρώτου ορόφου (Front 1st). Επειδή τα φορτία που ασκούνται σ’ αυτή την περίπτωση είναι αρκετά 

μικρότερα απ’ τα αντίστοιχα του πρώτου ορόφου, θα χρησιμοποιηθεί μόνο το εγκάρσιο ενισχυτικό 

(horizontal web). Τελικά χρησιμοποιούνται δεκατέσσερα απλά κατακόρυφα ενισχυτικά (vertical 

stiffeners), τα οποία ισαπέχουν κατά s=0.500m, εκτείνονται καθ’ όλο το ύψος του τμήματος, αλλά το 

ανυποστήρικτο μήκος τους είναι στα l=2,000m, χάρις στη χρήση του εγκάρσιου ενισχυτικού. Το 

horizontal web έχει τοποθετηθεί σε ύψος 2m απ’ το ανώτερο κατάστρωμα της υπερκατασκευής, 

οπότε η ισαπόσταση που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς του είναι 𝑠 = (2 + 0,3) 2⁄ =

1,150𝑚, ενώ το ανυποστήρικτο μήκος του περιορίζεται στα l=2,634m. Οι απαιτήσεις για το vertical 

web υπολογίζονται λαμβάνοντας την ισαπόσταση ίση με 5,110m και το ανυποστήρικτο μήκος του 

l=2,300m. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών στοιχείων του Front 2nd της 

υπερκατασκευής δίνονται συνοπτικά στον πίνακα 8.16: 

 

Πίνακας 8.16: Catamaran 33m, 2nd tier - Χαρακτηριστικά κατασκευαστικά στοιχείων μπροστινού τμήματος 
υπερκατασκευής 

Κατασκευαστικά Στοιχεία Ισαπόσταση ‘s’ [m] 
Ανυποστήρικτο 

μήκος ‘l’ [m] 
Πλήθος Μήκος [m] 

Πλάκες 0,500 2,000 - - 

Απλά κατακόρυφα 

ενισχυτικά 
0,500 2,000 14 2,300 

Vertical Web 5,110 2,300 1 2,300 

Εγκάρσιο ενισχυτικό 1,150 2,634 1 10,22 

8.2.2.3 Πρυμναίο τμήμα δεύτερου ορόφου (Aft 2nd) 

Tο πίσω τμήμα του δεύτερου ορόφου (Aft 2nd) της υπερκατασκευής βρίσκεται αρκετά πιο 

μπροστά απ’ το πλάγιο τμήμα της, συγκεκριμένα στη θέση του νομέα 35, δηλαδή απέχει 17,5m απ’ 

την πρυμναία κάθετο. Το ύψος του θα είναι και εδώ στα h=2,3m, ενώ το πλάτος του είναι στα b=8,1m, 

οπότε για τον υπολογισμό του βάρους θα χρησιμοποιηθεί το εμβαδόν του ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου με πλευρές b και h. Απ’ το σχέδιο γενικής διάταξης φαίνεται ότι στο τμήμα 

υπάρχουν δύο ανοίγματα που λειτουργούν ως θύρες. Απ’ το σχέδιο γενικής διάταξης το μόνο 

δεδομένο που μπορεί να ληφθεί, όσον αφορά τη θύρα, είναι ότι το πλάτος της είναι 0,900m, οπότε 

για το ύψος της θα γίνει υπόθεση ότι είναι ίδιο με το ύψος των ανοιγμάτων του πρώτου ορόφου. 

Στους πίνακες 8.17 και 8.18 φαίνεται πως υπολογίζεται το εμβαδόν της επιφάνειας του πρυμναίου 

τμήματος. 
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Πίνακας 8.17: Catamaran 33m, 2nd tier - Πρυμναίο τμήμα υπερκατασκευής 

Χαρακτηριστικά Τιμή 

Διαμήκης Θέση (θέση x [m]) 17,500 m 

Πλάτος 8,100 m 

Κατακόρυφη Θέση (θέση z [m]) 6,250 m 8,550 m 

Ύψος 2,30 m 

Εμβαδόν τμήματος (λαμβάνοντας υπόψη το 

εμβαδόν των ανοιγμάτων στον πίνακα 8.18) 
8,100 ∗ 2,300 − 3,124 = 15,506 𝑚2 

 

Πίνακας 8.18: Catamaran 33m, 2nd tier - Εμβαδόν θυρών  πρυμναίου τμήματος υπερκατασκευής 

Άνοιγμα Πρωραίου Τμήματος Πλήθος Συνολικό Εμβαδόν 

Θύρα επιβατών 2 3,12 m2 

 

Για την ενίσχυση του τμήματος χρησιμοποιούνται 10 απλά κατακόρυφα ενισχυτικά (vertical 

stiffeners), τα οποία ισαπέχουν s=0,500m, ενώ παρόλο που εκτείνονται καθ’ όλο το ύψος της 

υπερκατασκευής, το ανυποστήρικτο μήκος τους είναι στα l=2,000m καθώς στηρίζονται σ’ ένα 

εγκάρσιο ενισχυτικό (horizontal web). Η ισαπόσταση του horizontal web θα είναι 𝑠 = (2 + 0,3) 2⁄ =

1,150𝑚, όπως δηλαδή και στον πρώτο όροφο, ενώ το ανυποστήρικτο μήκος l=8,10/2=4,05m. Το 

εγκάρσιο ενισχυτικό, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις θα στηρίζεται σ’ ένα vertical web, για 

τον οποίο s=4,05m και l=2,3m. Σύνοψη των παραπάνω παρουσιάζεται στον πίνακα 8,19: 

 

 

Πίνακας 8.19: Catamaran 33m, 2nd tier - Χαρακτηριστικά κατασκευαστικών στοιχείων πρυμναίου τμήματος 
υπερκατασκευής 

Κατασκευαστικά Στοιχεία Ισαπόσταση ‘s’ [m] 
Ανυποστήρικτο 

μήκος ‘l’ [m] 
Πλήθος Μήκος [m] 

Πλάκες 0,500 2,000 - - 

Απλά κατακόρυφα 

ενισχυτικά 
0,500 2,000 10 2,300 

Vertical Web 4,050 2,300 1 2,300 

Εγκάρσιο ενισχυτικό 1,150 4,050 1 8,100 

8.2.2.4 Οροφή της υπερκατασκευής (Top 2nd) 

Η οροφή (Top 2nd) της υπερκατασκευής έχει μήκος L=11m, αφού εκτείνεται απ’ το νομέα 24 μέχρι 

το νομέα 46. Βρίσκεται σε ύψος 8,55m πάνω απ’ τον πυθμένα του πλοίου, ενώ το πλάτος της φτάνει 

στα b=8,40m. Οπότε για τον υπολογισμό του βάρους της θα χρησιμοποιηθεί το εμβαδόν του 

ορθογωνίου παραλληλογράμμου με πλευρές L και b.  Στον πίνακα 8.20 φαίνονται συνοπτικά οι 

παραπάνω τιμές. 
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Πίνακας 8.20: Catamaran 33m, 2nd tier - Ανώτερο τμήμα υπερκατασκευής 

Χαρακτηριστικά Τιμή 

Διαμήκης Θέση (θέση x [m]) 12,00 m 23,000 m 

Πλάτος 8,400 m 

Κατακόρυφη Θέση (θέση z [m]) 8,550 m 

Μήκος 11,000 m 

Εμβαδόν τμήματος 11,000 ∗ 8,400 = 92.400 𝑚2 

 

Για την ενίσχυση της χρησιμοποιούνται δεκαέξι απλά διαμήκη ενισχυτικά (longitudinal stiffeners), 

τα οποία ισαπέχουν s=0,500m και παράλληλα εκτείνονται καθ’ όλο το μήκος της οροφής. Το 

ανυποστήρικτο μήκος τους όμως είναι στα l=2,000m, γιατί στηρίζονται σε έξι ενισχυμένους νομείς 

(transverse webs), των οποίων η ισαπόσταση είναι s=2,000m, ενώ το ανυποστήρικτο μήκος τους, 

παρόλο που εκτείνονται σ’ όλο το πλάτος του τμήματος της υπερκατασκευής, με τη χρήση ενός 

πρωτεύοντος διαμήκους ενισχυτικού (girder) περιορίζεται στα l=4,200m. Η ισαπόσταση που 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των απαιτήσεων του girder, είναι η απόσταση απ’ το άκρο της 

οροφής, s=4,200m. Για το παρόν girder υπάρχει η ανάγκη μείωσης του ανυποστήρικτου μήκους του, 

γι’ αυτό χρησιμοποιούνται τρία υποστυλώματα, που επιτυγχάνουν τη μείωση του ανυποστήρικτου 

μήκους του στα l=3,5m. Όσον αφορά τα υποστυλώματα, η ισαπόσταση τους είναι κατανοητό ότι θα 

είναι s=3,500m, ενώ το μήκος τους εξαρτάται απ’ την εγκάρσια διατομή του girder, επομένως δεν 

μπορεί να επιλεχθεί πριν καθοριστεί αυτή, διότι θα ισούται με την τιμή που προκύπτει αν αφαιρεθεί 

απ’ το ύψος 2,300m το ύψος της h1. Τα παραπάνω μεγέθη των κατασκευαστικών στοιχείων της 

οροφής της υπερκατασκευής συνοψίζονται στον πίνακα 8.21: 

 

Πίνακας 8.21: Catamaran 33m, 2nd tier - Χαρακτηριστικά κατασκευαστικά στοιχείων ανώτερου τμήματος υπερκατασκευής 

Κατασκευαστικά 

Στοιχεία 
Ισαπόσταση ‘s’ [m] 

Ανυποστήρικτο 

μήκος ‘l’ [m] 
Πλήθος Μήκος [m] 

Πλάκες 0,500 2,000 - - 

Απλά διαμήκη 

ενισχυτικά 
0,500 2,000 16 11,000 

Ενισχυμένοι νομείς 2,000 4,200 6 8,400 

Πρωτεύον διάμηκες 

ενισχυτικό 
4,200 3,500 1 11,000 

Υποστυλώματα 3,500 2,300-h1 3 2,300-h1 

 

 8.3 Σύγκριση αποτελεσμάτων νηογνωμόνων 
 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν απ’ την εφαρμογή των 

κανονισμών των νηογνωμόνων για το 33m Catamaran σκάφος. Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις των 

κεφαλαίων 5 με 7 και τα δεδομένα του κεφαλαίου 8, υπολογίζονται οι φορτίσεις που δέχονται και οι 

απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα κατασκευαστικά στοιχεία της υπερκατασκευής. 
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8.3.1 Φορτίσεις υπερκατασκευής 

Όπως φαίνεται και απ’ τις σχέσεις υπολογισμού των κεφαλαίων ‘5.1 DNV – Φορτίσεις 

υπερκατασκευής’, ‘6.1 BV – Φορτίσεις Υπερκατασκευής’ και ‘7.1 LR – Φορτίσεις υπερκατασκευής’ οι 

τιμές των πιέσεων που ασκούνται στην κατασκευή εξαρτώνται τόσο απ’ τη γεωμετρία του σκάφους 

όσο και απ’ το υπό εξέταση τμήμα της. Οι τιμές της πίεσης θα είναι ίδιες ανεξάρτητα απ’ το υλικό της 

υπερκατασκευής, δηλαδή οι παρακάτω τιμές χρησιμοποιούνται τόσο για το σχεδιασμό του 

αλουμινίου όσο και των σύνθετων υλικών. Στα παρακάτω σχήματα δίνονται τα διαγράμματα των 

πιέσεων που προκύπτουν για τα διάφορα τμήματα της υπερκατασκευής του Catamaran των 33m, 

σύμφωνα με τους νηογνώμονες DNV, BV και LR.  

 

 

Σχήμα 8.11: Catamaran 33m, DNV - Διάγραμμα πιέσεων τμημάτων υπερκατασκευής 

 

Με μια γρήγορη ματιά στο διάγραμμα του σχήματος 8.11 φαίνεται ότι οι πιέσεις που δέχεται η 

υπερκατασκευή ενός σκάφους σύμφωνα με τον DNV είναι αρκετά μικρές. Αυτό οφείλεται κυρίως 

στην μεγάλη απόσταση της υπερκατασκευής απ’ την ίσαλο γραμμή, που οδηγεί σε αύξηση του 

μεγέθους h. Έτσι οι τιμές των πιέσεων απ’ τη σχέση (5.1) προκύπτουν ιδιαίτερα χαμηλές, παρόλο που 

εκ παραδοχής εξετάζεται η χειρότερη περίπτωση κάθε φορά, με αποτέλεσμα όλες οι πιέσεις που 

φαίνονται στο διάγραμμα και εν τέλει χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό της υπερκατασκευής, να 

προέκυψαν απ’ τις ελάχιστες τιμές που έχουν οριστεί και δίνονται στον πίνακα 5.3. Με τη βοήθεια 

του διαγράμματος 8.11, αλλά και του πίνακα 5.3, είναι κατανοητό, ότι απ’ τη στιγμή που έχει οριστεί 

η περιοχή λειτουργίας, κατηγορία R3 για το υπό μελέτη σκάφος, η τιμή της πίεσης εξαρτάται μόνο 

απ’ το είδος του τμήματος της υπερκατασκευής, για το οποίο είναι σταθερή ανεξαρτήτως της θέση 

του στοιχείου σ’ αυτό. Εξαίρεση αποτελούν τα μπροστινά τμήματα της κατασκευής, η ελάχιστη πίεση 

των οποίων είναι μεν σταθερή για όλο το τμήμα, αλλά εξαρτάται και απ’ το μήκος του πλοίου. Τα 

μπροστινά τμήματα είναι τα μόνα στα οποία παρατηρείται και διαφορά στην ελάχιστη τιμή, ανάλογα 

με τον όροφο της υπερκατασκευής στον οποίο βρίσκονται. 
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Σχήμα 8.12: Catamaran 33m, BV - Διάγραμμα πιέσεων τμημάτων υπερκατασκευής 

 

Σ’ αντίθεση με τον DNV, όπου όλες οι πιέσεις ήταν η ελάχιστη απαίτηση που είχε θέσει, στον BV 

(σχήμα 8.12), εξαιρουμένου του πρυμναίου τμήματος της υπερκατασκευής στον 2ο όροφο (Aft 2nd), 

όλες οι άλλες πιέσεις προκύπτουν απ’ τις σχέσεις υπολογισμού (6.1) και (6.4). Γι’ αυτό στην 

περίπτωση αυτή, παρατηρείται μεταβλητότητα στις τιμές των πιέσεων, γιατί στις παραπάνω σχέσεις, 

σε αντίθεση με την ελάχιστη τιμή, υπάρχει εξάρτηση απ’ τη διαμήκη και την κατακόρυφη θέση του 

υπό εξέταση τμήματος. Απ’ το διάγραμμα φαίνεται ότι η διαμήκης θέση του τμήματος είναι ιδιαίτερα 

σημαντική στη σχέση υπολογισμού (6.1), καθώς στα τμήματα που βρίσκονται πιο πρώρα, δηλαδή το 

μπροστινό και το πλάγιο τμήμα, η πίεση είναι αρκετά μεγαλύτερη απ’ ότι στα υπόλοιπα, ακόμα και 

αν βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφη θέση. Ανάλογη είναι και η σημασία της κατακόρυφης θέσης, 

καθώς ναι μεν δύο αντίστοιχα τμήματα διαφορετικού ορόφου μπορεί να μη είναι στην ίδια διαμήκη 

θέση, αλλά από ελέγχους που έγιναν, τα 2,3m που έχουν διαφορά οι δύο όροφοι οδηγούν σε μείωση 

της πίεσης περισσότερο απ’ το μισό. Να σημειωθεί ότι στην (6.4), που δίνει τις τιμές των πιέσεων για 

τα ‘Top’ της υπερκατασκευής δεν υπάρχει εξάρτηση απ’ τη διαμήκη θέση, γι’ αυτό η τιμή του ‘Top 

1st’, δεν είναι στα επίπεδα του ‘Side 1st’ και ‘Front 1st’. Παράλληλα η υπερκατασκευή βρίσκεται σε 

τέτοια απόσταση απ’ την ίσαλο της θάλασσας, όπου και η εξάρτηση απ’ την κατακόρυφη θέση της 

σχέσης (6.4) είναι μηδαμινή, με αποτέλεσμα τα ‘Top 1st’ και ‘Top 2nd’ να έχουν την ίδια τιμή πίεσης. 

 

 

Σχήμα 8.13: Catamaran 33m, LR - Διάγραμμα πιέσεων τμημάτων υπερκατασκευής 
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Στον LR, οι ασκούμενες πιέσεις στο κάθε τμήμα της υπερκατασκευής διαφέρουν ανάλογα με το 

κατασκευαστικό στοιχείο της, όπως φαίνεται στο σχήμα 8.13. Με τη χρήση του συντελεστή δf, που 

δίνεται στον πίνακα 7.6, διαφοροποιείται η πίεση για το κάθε κατασκευαστικό στοιχείο, με την πλάκα 

να δέχεται πάντα τη μεγαλύτερη φόρτιση, να ακολουθούν τα απλά ενισχυτικά και στο τέλος να 

έρχονται τα πρωτεύοντα. Μέσω της σχέσης (7.2) υπολογίζεται η πίεση για τα ‘Top’ της 

υπερκατασκευής, στην οποία υπάρχει εξάρτηση απ’ τα χαρακτηριστικά του πλοίου, αλλά και τη 

διαμήκη θέση του τμήματος, μέσω του συντελεστή fL. Σ’ αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί 

ότι η διαμήκης θέση δεν επηρεάζει την τιμή της πίεσης για τα τμήματα που βρίσκονται πίσω απ’ το 

0,88L του πλοίου. Όπως και ο BV, έτσι και ο LR έχει διαφορετική σχέση υπολογισμού για τα υπόλοιπα 

τμήματα της υπερκατασκευής. Η (7.1) λοιπόν, που χρησιμοποιείται για τον παραπάνω λόγο, 

προκύπτει απ’ την (7.2), απλά μέσω του συντελεστή C1, λαμβάνεται υπόψη και το είδος του 

τμήματος. Τέλος είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι ο LR, δε λαμβάνει υπόψη καθόλου την 

κατακόρυφη θέση του υπό εξέταση τμήματος, κάτι στο οποίο οφείλεται και εν μέρει η υψηλή πίεση 

στα ‘Top’ σε σχέση με τους άλλους νηογνώμονες. Η όποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε αντίστοιχα 

τμήματα διαφορετικών ορόφων, οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στη διαφορετική τους διαμήκη θέση. Για 

παράδειγμα για τα πρυμναία τμήματα, που βρίσκονται πίσω απ’ τη θέση 0.88L, πίσω απ’ την οποία, 

όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει εξάρτηση απ’ τη διαμήκη θέση, οι πιέσεις είναι ίδιες, που δείχνει 

ότι η κατακόρυφη θέση δεν επηρεάζει τις τιμές τους. 

 

 

Σχήμα 8.14: Catamaran 33m, Διάγραμμα πιέσεων τμημάτων υπερκατασκευής 

 

Στην παράγραφο αυτή πραγματοποιείται σύνοψη των διαφορών των νηογνωμόνων με τη βοήθεια 

του σχήματος 8.14. Η προφανής διαφορά είναι ότι ο LR, είναι ο μόνος που υπολογίζει διαφορετικές 

πιέσεις για τα διαφορετικά κατασκευαστικά στοιχεία του τμήματος. Επίσης είναι ο μόνος απ’ τους 

τρεις, στις σχέσεις υπολογισμού του οποίου δεν υπάρχει καμία εξάρτηση απ’ την κατακόρυφη θέση 

του υπό εξέταση τμήματος. Η εξάρτηση αυτή υπάρχει στον BV, αλλά εκεί που είναι ιδιαίτερα 

σημαντική είναι στον DNV, καθώς σ’ αυτόν επηρεάζει τόσο πολύ τις πιέσεις, ώστε να προκύψουν 

4,0 4,0

11,7

5,8

4,0 4,0

3,0 3,0

11,3

3,7

12,8

4,1
4,7

3,0
3,6 3,6

7,7

4,3

10,2

6,8

3,4 3,4

8,2

3,4

6,1

3,5

8,2

5,4

2,7 2,7

6,5

2,7

3,8

2,2

5,1

3,4

1,7 1,7

4,1

1,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Side 1st Side 2nd Front 1st Front 2nd Aft 1st Aft 2nd Top 1st Top 2nd

Πιέσεις τμημάτων υπερκατασκευής [kN/m2]

DNV BV LR Πλάκες LR Απλά Ενισχυτικά LR Πρωτεύοντα Υποστηρικτικά Μέλη



 123 

πολύ μικρές τιμές, καθιστώντας τον, τον μόνο απ’ τους τρεις που όλες οι τιμές των πιέσεων του 

προέκυψαν απ’ την ελάχιστη απαίτηση που έχει ορίσει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι τιμές του να 

εξαρτώνται μόνο απ’ το είδος του τμήματος της υπερκατασκευής και έτσι να παρουσιάζει τη λιγότερη 

μεταβλητότητα στις τιμές απ’ τους νηογνώμονες. Μεγαλύτερη εξάρτηση όσον αφορά το είδος του 

τμήματος που εξετάζεται, φαίνεται να έχουν και οι BV και LR, καθώς οι συντελεστές ksu και C1, δίνουν 

διαφορετικές τιμές στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι δύο αυτοί νηογνώμονες χρησιμοποιούν 

διαφορετικές σχέσεις υπολογισμού για τον υπολογισμό των πιέσεων στα ‘Top’ της κατασκευής, κάτι 

που δεν κάνει ο DNV που χρησιμοποιεί μόνο μία. Ο BV είναι ο μόνος απ’ τους τρεις στον οποίο η τιμή 

της πίεσης δε μεταβάλλεται ανάλογα με τους περιορισμούς που έχουν οριστεί, όσον αφορά την 

περιοχή λειτουργίας του σκάφους. Τέλος και στους τρεις νηογνώμονες υπάρχει εξάρτηση απ’ τη 

γεωμετρία του σκάφους, αλλά και τη διαμήκη θέση του υπό εξέταση τμήματος. Όσον αφορά την 

τελευταία, η επίδραση της είναι πιο άμεση στη σχέση υπολογισμού του BV, που αφορά το περίβλημα 

της υπερκατασκευής, ενώ πρέπει ακόμα να αναφερθεί, ότι παρότι σε BV και DNV, η διαμήκης θέση 

δίνει ίδιες τιμές για τμήματα που είναι πίσω απ’ το μέσο του πλοίου, στον LR, αυτό συμβαίνει για τα 

στοιχεία που βρίσκονται πίσω απ’ το 88% του μήκους του σκάφους. 

8.3.2 Πάχη πλακών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα πάχη των πλακών των διάφορων τμημάτων της 

υπερκατασκευής, όπως αυτά προέκυψαν απ’ τις απαιτήσεις των νηογνωμόνων που δίνονται στα υπό 

κεφάλαια ‘5.2.1 DNV – Πλάκες αλουμινένιας υπερκατασκευής, ‘6.2.1 BV – Πλάκες αλουμινένιας 

υπερκατασκευής’ και ‘7.2.1 LR – Πλάκες αλουμινένιας υπερκατασκευής’. Ένας απ’ τους παράγοντες 

που καθορίζουν την τιμή του πάχους της πλάκας είναι η γεωμετρία των πλακών, δηλαδή η 

ισαπόσταση και το ανυποστήρικτο μήκος των ενισχυτικών που την οριοθετούν. Οι τιμές αυτές, για 

κάθε τμήμα της υπερκατασκευής, αναλύθηκαν και δίνονται από πίνακες στο κεφάλαιο ‘8.2 

Γεωμετρίας υπερκατασκευής’. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει, η τιμή της ασκούμενης πίεσης, που 

δίνεται για κάθε τμήμα στο διάγραμμα του Σχήματος 8.14, καθώς και το υλικό κατασκευής, που στην 

περίπτωση αυτή, όπως έχει προαναφερθεί, έχει αποφασιστεί να χρησιμοποιηθεί το κράμα 

αλουμινίου AL 5083 0/H111. Οι τιμές του πάχους, όπως προέκυψαν απ’ την εφαρμογή των 

κανονισμών για την υπερκατασκευή του σκάφους Catamaran των 33m, παρουσιάζονται στα 

παρακάτω διαγράμματα, όπου πρέπει να επισημανθεί ότι εκ παραδοχής έχει γίνει στρογγυλοποίηση 

προς τα πάνω στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο. 

 

 

Σχήμα 8.15: Catamaran 33m, DNV - Διάγραμμα παχών πλακών τμημάτων υπερκατασκευής 
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Ο DNV, του οποίου τα πάχη πλακών παρουσιάζονται στο διάγραμμα του σχήματος 8.15, έχει 

ορίσει δύο απαιτήσεις όσον αφορά το πάχος, απ’ τις οποίες μόνο η μία, (5.4) εξαρτάται απ’ την πίεση. 

Οι πιέσεις όμως είναι τόσο μικρές, που για όλα τα τμήματα της υπερκατασκευής, εκτός του ‘Top 2nd’, 

το πάχος καθορίζεται απ’ την δεύτερη απαίτηση. Αυτή είναι η γενική απαίτηση (5.3) που ορίζει 

αρχικά ο DNV, η οποία, όπως και η (5.4), εξαρτάται απ’ το υλικό κατασκευής και την ισαπόσταση των 

ενισχυτικών.  Η γενική απαίτηση εξαρτάται ακόμα απ’ το μήκος του πλοίου και τους συντελεστές to 

και k που καθορίζονται ανάλογα με το είδος του υπό εξέταση τμήματος. Καθώς όμως το μήκος του 

πλοίου και το υλικό κατασκευής είναι ίδια για όλα τα τμήματα, και ο λόγος της ισαπόστασης έχει σ’ 

όλες τις περιπτώσεις τη μέγιστη τιμή του, οι μόνες τιμές που διαφοροποιούν για κάθε τμήμα την 

γενική απαίτηση πάχους είναι οι συντελεστές to και k. Οι συντελεστές αυτοί, όπως προαναφέρθηκε 

εξαρτώνται απ’ το είδος του υπό εξέταση τμήματος, όμως οι τιμές τους είναι ίδιες για αρκετά απ’ 

αυτά, όπως συνέβη και με τον αντίστοιχο συντελεστή στον υπολογισμό των πιέσεων. Αποτέλεσμα 

αυτού είναι για τα περισσότερα τμήματα της υπερκατασκευής, όσον αφορά τον DNV, να προκύπτουν 

ίδιες τιμές πάχους, χωρίς καν να έχει προηγηθεί η στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. 

 

 

Σχήμα 8.16: Catamaran 33m, ΒV - Διάγραμμα παχών πλακών τμημάτων υπερκατασκευής 

 

Ο BV, του οποίου τα πάχη πλακών παρουσιάζονται στο διάγραμμα του σχήματος 8.16,  δίνει μία 

σχέση υπολογισμού (6.6) για τον προσδιορισμό του πάχους της πλάκας, η οποία εξαρτάται κι αυτή 

από τη γεωμετρία της πλάκας, δηλαδή την ισαπόσταση και το ανυποστήρικτο μήκος ενισχυτικών που 

την οριοθετούν, το υλικό κατασκευής και την πίεση που υπολογίστηκε προηγουμένως. Επιπλέον έχει 

ορίσει μια τιμή ελάχιστου πάχους, ίδια για όλα τα τμήματα της υπερκατασκευής και ανεξάρτητη από 

οποιαδήποτε παράμετρο, δηλαδή αποτελεί μια σταθερή τιμή. Οι πιέσεις που υπολογίστηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα, σε συνδυασμό με τις ισαποστάσεις που έχουν επιλεχθεί, δίνουν τιμές στη 

σχέση (6.6) οι οποίες για την περίπτωση του μπροστινού και πλάγιου τμήματος της υπερκατασκευής 

ξεπερνούν την ελάχιστη απαίτηση. Παρατηρείται ότι παρόλο που η πίεση στο μπροστινό τμήμα είναι 

μεγαλύτερη, η απαίτηση πάχους για το πλάγιο τμήμα είναι αυστηρότερη και αυτό φανερώνει τη 

σημασία που έχει στον καθορισμό των παχών η επιλογή της ισαπόστασης των ενισχυτικών. 
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Σχήμα 8.17: Catamaran 33m, LR - Διάγραμμα παχών πλακών τμημάτων υπερκατασκευής 

 

Η απαίτηση του πάχους των πλακών μιας υπερκατασκευής, σύμφωνα με τον LR (σχήμα 8.17), 

υπολογίζεται μέσω της σχέσης (7.5), η οποία εξαρτάται τόσο απ’ το υλικό κατασκευής, τη γεωμετρία 

και την ασκούμενη πίεση, όσο και απ’ το είδος του υπό εξέταση τμήματος της, μέσω του συντελεστή 

fσ. Προφανώς η πίεση που χρησιμοποιείται, από εκείνες που υπολογίστηκαν στην προηγούμενη 

ενότητα, είναι η πίεση που αφορά τις πλάκες, αλλά σε καμία περίπτωση το μέγεθος της σε 

συνδυασμό με τους άλλους παράγοντες δεν είναι ικανό, να καθορίσει το πάχος της πλάκας μέσω της 

(7.5). Σ’ όλα τα υπό μελέτη τμήματα της υπερκατασκευής η απαίτηση απ’ την παραπάνω σχέση 

προκύπτει μικρότερη απ’ τα άλλα κριτήρια που έχει ορίσει ο LR. Συγκεκριμένα στον πίνακα 7.8 

δίνονται οι απαιτήσεις για τα ελάχιστα πάχη που έχει ορίσει ο νηογνώμονας, τα οποία διαφέρουν 

για τα διάφορα τμήματα της υπερκατασκευής. Στις παραπάνω απαιτήσεις πρέπει να συμπεριληφθεί 

και η ελάχιστη τιμή πάχους που μπορεί να έχει ένα έλασμα, ανάλογα με το υλικό κατασκευής του. 

Με βάση και τα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται ότι ο LR είναι για ακόμη μια φορά ο νηογνώμονας 

που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα, αλλά αυτό δεν οφείλεται στις πιέσεις του, αλλά στο 

ότι ο ίδιος έχει ορίσει διαφορετικές ελάχιστες απαιτήσεις για κάθε περίπτωση. 

 

 

Σχήμα 8.18: Catamaran 33m, Διάγραμμα παχών πλακών τμημάτων υπερκατασκευής 
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Συνοψίζοντας τις απαιτήσεις των παχών των πλακών στο διάγραμμα του σχήματος 8.18, γενικά 

και για τους τρεις νηογνώμονες παρατηρήθηκε ότι στην πλειοψηφία των τμημάτων της 

υπερκατασκευής το πάχος της πλάκας προέκυψε απ’ την ελάχιστη απαίτηση και όχι απ’ τη σχέση 

υπολογισμού του πάχους. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο μικρό μέγεθος των πιέσεων, αλλά εξίσου 

σημαντική είναι η επιλογή του υλικού και της γεωμετρίας της πλάκας. Εάν είχαν επιλεχθεί 

διαφορετικές ισαποστάσεις μεταξύ των ενισχυτικών, ή ένα λιγότερο ανθεκτικό υλικό, μπορεί οι 

πιέσεις αυτές να ήταν ικανές, σε συνδυασμό με τα παραπάνω μεγέθη να κάνουν την σχέση 

υπολογισμού να ξεπεράσει την ελάχιστη απαίτηση.  Αυτή η ελάχιστη απαίτηση για τους DNV και LR 

παρουσιάζει διαφορετικές τιμές λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες (γεωμετρία και είδος 

πλοίου, τμήμα υπερκατασκευής, υλικό κατασκευής, ισαπόσταση ενισχυτικών κλπ.). Δεν ισχύει όμως 

το ίδιο για τον BV, που η ελάχιστη απαίτηση είναι μια σταθερή τιμή, ανεξάρτητη όλων των παραπάνω 

παραγόντων και ταυτόχρονα για τα περισσότερα τμήματα της υπερκατασκευής μικρότερη απ’ τις 

αντίστοιχες των άλλων δύο νηογνωμόνων. Απ’ τους τρεις νηογνώμονες ο DNV είναι ο μόνος που δε 

λαμβάνει υπόψη καθόλου το ανυποστήρικτο μήκος του ενισχυτικού, καθώς οι BV και LR το 

χρησιμοποιούν για τον καθορισμό διάφορων συντελεστών. Τέλος, και οι τρεις έχουν ορίσει μια 

μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή όσον αφορά το πάχος του ελάσματος, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο 

υλικό, όπου η απαίτηση αυτή δεν αφορά μόνο τα ταχύπλοα σκάφη, άλλα όλους τους κανονισμούς 

των νηογνωμόνων. Ο LR έχει πάει ένα βήμα παραπέρα και έχει ορίσει επιπλέον και μία ελάχιστη 

επιτρεπόμενη τιμή (πίνακας 7.7), η οποία προφανώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

Στον παρακάτω πίνακα 8.22 παρουσιάζονται οι τιμές των βαρών, καθώς και οι διαμήκεις και οι 

κατακόρυφες θέσεις των κέντρων τους, μετρημένες απ’ την πρυμναία κάθετο και τον πυθμένα 

αντίστοιχα, όπως αυτές υπολογίστηκαν με εφαρμογή των κανονισμών των νηογνωμόνων. Με τη 

βοήθεια του πίνακα φαίνεται ότι ο BV παρουσιάζει τη χαμηλότερη τιμή βάρους, κάτι το οποίο 

οφείλεται στο ότι η ελάχιστη απαίτηση του είναι μια σταθερή τιμή, μικρότερη των αντίστοιχων 

απαιτήσεων των άλλων δύο νηογνωμόνων. Επιπλέον ο BV έχει το πιο απομακρυσμένο απ’ την 

πρυμναία κάθετο κέντρο βάρους, το οποίο οφείλεται στην διαφορά πάχους που έχουν τα ‘Front 1st’ 

και ‘Side 1st’, απ’ τα υπόλοιπα τμήματα της κατασκευής, καθώς είναι τα μόνα που παρουσιάζουν τιμή 

μεγαλύτερη απ’ την ελάχιστη απαίτηση. Αυτό συμβαίνει γιατί γενικά οι φορτίσεις είναι μεγαλύτερες 

για τα τμήματα που βρίσκονται πιο κοντά στην πλώρη του σκάφους και την ίσαλο γραμμή. 

Μεγαλύτερη τιμή, όσον αφορά την κατακόρυφη θέση του κέντρου βάρους, παρουσιάζει ο DNV, για 

τον οποίο ο συνδυασμός πιέσεων και ισαπόστασης ενισχυτικών δεν είναι ικανός να δώσει απαίτηση 

που να ξεπερνάει τη γενική απαίτηση που έχει ορίσει, στην οποία, με εξαίρεση το μπροστινό τμήμα 

της υπερκατασκευής δεν λαμβάνεται υπόψη η κατακόρυφη θέση των τμημάτων. Γι’ αυτό όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 8.18, τα πάχη των αντίστοιχων τμημάτων των δύο ορόφων έχουν το ίδιο πάχος.  

 

Πίνακας 8.22: Catamaran 33m, βάρη πλακών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

Βάρος [t] 6,27 6,00 7,06 

LCG [m] 17,37 17,71 17,72 

VCG [m] 6,34 5,95 6,00 
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8.3.3 Απαιτήσεις ενισχυτικών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Τα ενισχυτικά των πλακών της υπερκατασκευής δεν εξετάζονται απ’ όλους τους νηογνώμονες με 

τον ίδιο τρόπο. Ο DNV διαχωρίζει τη μελέτη των απαιτήσεων των απλών ενισχυτικών, ‘5.2.2 DNV – 

Απλά Ενισχυτικά αλουμινένιας υπερκατασκευής’, με αυτή των πρωτευόντων ενισχυτικών και των 

ενισχυμένων νομέων, ‘5.2.3 DNV – Πρωτεύοντα Ενισχυτικά και Ενισχυμένοι Νομείς αλουμινένιας 

υπερκατασκευής’, καθώς ορίζει διαφορετικά κριτήρια για κάθε περίπτωση. Για τα απλά ενισχυτικά 

έχει θέσει μόνο μια ελάχιστη απαίτηση όσον αφορά την ροπή αντίστασης τους, ενώ για τα 

πρωτεύοντα ενισχυτικά και τους ενισχυμένους νομείς πέρα απ’ την απαίτηση της ροπής αντίστασης, 

η οποία είναι ανάλογη μ’ αυτή των απλών ενισχυτικών, έχει θέσει απαιτήσεις και όσον αφορά την 

επιφάνεια και το πάχος του κορμού τους. Την ίδια λογική ακολουθεί και ο BV, που διαχωρίζει κι αυτός 

τα απλά ενισχυτικά απ’ τα πρωτεύοντα υποστηρικτικά μέλη, όμως στην περίπτωση του ορίζει και για 

τις δύο κατηγορίες τις ίδιες σχέσεις υπολογισμών απαιτήσεων, με αλλαγές μόνο στις τιμές των 

συντελεστών και σε κάποιες σχέσεις υπολογισμών τους, όπως έχει αναλυθεί στα υπό κεφάλαια ‘6.2.2 

BV – Απλά ενισχυτικά αλουμινένιας υπερκατασκευής’ και ‘6.2.3 BV – Πρωτεύοντα υποστηρικτικά 

μέλη αλουμινένιας υπερκατασκευής’. Ο LR είναι ο μόνος απ’ τους τρεις που δε διαχωρίζει τα στοιχεία 

σε κατηγορίες και τα εξετάζει με βάση την ίδια ενότητα κανονισμών, με διαφορές μόνο στους 

συντελεστές, ενώ παράλληλα ξεχωρίζει απ’ τους άλλους δύο, διότι πέρα απ’ την ροπή αντίστασης και 

την επιφάνεια του κορμού, θέτει απαίτηση και για την ροπή αδράνειας, όπως παρουσιάζεται και στο 

υπό κεφάλαιο ‘7.2.2 LR – Ενισχυτικά αλουμινένιας υπερκατασκευής’. Οι παραπάνω απαιτήσεις όπως 

έχει προαναφερθεί, αφορούν την εγκάρσια διατομή που προκύπτει απ’ το συνδυασμό του 

ενισχυτικού με τη συνεργαζόμενη πλάκα. Καθώς στην επιλογή όλων των ενισχυτικών, η κομβική 

απαίτηση που καθόρισε τη διατομή του ενισχυτικού ήταν η ροπή αντίστασης, στα παρακάτω 

διαγράμματα παρουσιάζονται μόνο οι τιμές της απαίτησης αυτής. Για την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων αποφασίστηκε, να γίνει διαχωρισμός των διάφορων ενισχυτικών σε τρεις 

κατηγορίες ανάλογα με τη διεύθυνση προσανατολισμού τους. Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι οι 

διατομές που επιλέχθηκαν και παρουσιάζονται σε πίνακες στη συνέχεια, πάρθηκαν απ’ τους 

καταλόγους της εταιρείας AMCO[30]. Όλες πρόκεινται για διαθέσιμα προϊόντα που είχε η εταιρεία, 

όσον αφορά το κράμα αλουμινίου που έχει επιλεχθεί να χρησιμοποιείται για τα ενισχυτικά, δηλαδή 

το AL 6082 T5/56 το οποίο έχει αναλυθεί στο κεφάλαιο 4. Για τα μικρότερα ενισχυτικά 

χρησιμοποιήθηκαν διατομές τύπου ‘L’, στις περιπτώσεις όμως που η τυποποιημένες διατομές δεν 

ήταν αρκετά ανθεκτικές για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των νηογνωμόνων, αποφασίστηκε να 

χρησιμοποιηθεί συνδυασμός δύο ‘flat bar’, όπου κι αυτά ήταν κατασκευασμένοι απ’ το ίδιο κράμα 

αλουμινίου και διαθέσιμα στους καταλόγους της AMCO[30]. 

8.3.3.1 Διαμήκη ενισχυτικά 

Στο παρακάτω Σχήμα 8.19 παρουσιάζονται τα διαγράμματα για τις απαιτήσεις της ροπής αντίστασης 

για ‘Longitudinal Stiffening’, δηλαδή τα διαμήκη ενισχυτικά. Στην παραπάνω κατηγορία ανήκουν 

τόσο τα απλά διαμήκη ενισχυτικά (longitudinal stiffeners), όσο και τα πρωτεύοντα διαμήκη 

ενισχυτικά (girders), οπότε επειδή η τάξη μεγέθους τους είναι αρκετά διαφορετική, αποφασίστηκε η 

παρουσίαση των απαιτήσεων να πραγματοποιηθεί σε δύο διαγράμματα. Αναμενόμενα όπως 

φαίνεται και απ’ τα διαγράμματα οι απαιτήσεις των απλών ενισχυτικών είναι αρκετά μικρότερες απ’ 

αυτές των girders, καθώς στα τελευταία στηρίζονται και οι ενισχυμένοι νομείς (transverse webs) των 

οροφών . Για όλους τους υπό μελέτη νηογνώμονες στη σχέση υπολογισμού της απαίτησης της ροπής 

αντίστασης υπάρχει εξάρτηση απ’ το ανυποστήρικτο μήκος και την ισαπόσταση των ενισχυτικών, απ’ 

το υλικό κατασκευής τους και την πίεση που τους ασκείται. Καθώς η ισαπόσταση και το 
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ανυποστήρικτο μήκος είναι ίδια για όλους τους νηογνώμονες οι διαφορές στην απαίτηση 

καθορίζονται κυρίως απ’ την πίεση και τους συντελεστές που χρησιμοποιεί ο καθένας. Στους DNV και 

BV φαίνεται απ’ τα παρακάτω διαγράμματα, καθώς και απ’ το διάγραμμα των πιέσεων στο Σχήμα 

8.14, ότι το μέγεθος που παίζει το σημαντικότερο ρόλο στον καθορισμό της απαίτησης είναι η πίεση, 

καθώς για όλες τις παρακάτω περιπτώσεις, τη μεγαλύτερη απαίτηση ροπής αντίστασης, όσον αφορά 

τους δύο αυτούς νηογνώμονες, την παρουσιάζει εκείνος που έχει υπολογίσει μεγαλύτερη πίεση για 

το αντίστοιχο τμήμα. Αυτό δεν ισχύει όμως πάντα για τον LR, για τον οποίο υπάρχουν περιπτώσεις 

που ενώ παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ασκούμενη πίεση, η απαίτηση για την ροπή αντίστασης του δε 

συμβαδίζει μ’ αυτό. Αυτό οφείλεται κυρίως στους συντελεστές που χρησιμοποιεί ο LR, οι οποίοι 

μειώνουν σημαντικά την τιμή της σχέσης υπολογισμού. 

 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω απαιτήσεις, γίνεται η επιλογή των εγκάρσιων διατομών των 

διαμήκων ενισχυτικών για τις παραπάνω περιπτώσεις. Υπενθυμίζεται ότι η απαίτηση της ροπής 

αντίστασης δεν αφορά μόνο το ενισχυτικό, αλλά περιλαμβάνει και τη συνεργαζόμενη πλάκα. Στον 

παρακάτω πίνακα 8.23 παρουσιάζονται τα ‘effective’ πλάτη που αντιστοιχούν στις πλάκες σύμφωνα 

με κάθε νηογνώμονα, καθώς και οι εγκάρσιες διατομές που επιλέχθηκαν για καθέναν απ’ αυτούς. 

Στον πίνακα 8.24 παρουσιάζονται τα συνολικά βάρη αυτής της κατηγορίας. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 8.19: Catamaran 33m, διαγράμματα απαιτήσεων ροπής αντίστασης για τα διαμήκη ενισχυτικά 
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Πίνακας 8.23: 33m Catamaran, διατομές διαμήκων ενισχυτικών  

Υπό εξέταση ενισχυτικό DNV BV LR 

Side 1st, 

Longitudinal 

Stiffeners 

Γεωμετρία 

Διατομής 
L 60X50X5 L 100X50X5 L 65X50X5 

be [mm] 654 400 281 

Top 1st, 

Longitudinal 

Stiffeners 

Γεωμετρία 

Διατομής 
L 50X30X4 L 50X30X4 L 65X50X5 

be [mm] 465 400 187 

Top 1st, Girder 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 200X8 + 

FB 100X10 

PL 200X10 + 

FB 120X10 

PL 200X8 + 

FB 120X10 

be [mm] 1330 700 962 

Side 2nd, 

Longitudinal 

Stiffeners 

Γεωμετρία 

Διατομής 
L 60X40X5 L 60X40X4 L 60X40X4 

be [mm] 581 400 187 

Top 2nd, 

Longitudinal 

Stiffeners 

Γεωμετρία 

Διατομής 
L 50X30X4 L 50X30X4 L 50X30X4 

be [mm] 465 400 140 

Top 2nd, Girder 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 150X8 + 

FB 120X10 

PL 200X10 + 

FB 80X10 

PL 100X8 + 

FB 70X8 

be [mm] 1330 700 885 

 

Πίνακας 8.24: Catamaran 33m, βάρη διαμήκων ενισχυτικών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

Βάρος [t] 1,11 1,23 1,48 

LCG [m] 16,75 16,85 16,53 

VCG [m] 6,54 6,46 6,42 

8.3.3.2 Κατακόρυφα ενισχυτικά 

Στη συνέχεια σειρά έχουν οι απαιτήσεις της ροπής αντίστασης για ‘Vertical Stiffening’, δηλαδή για 

τα κατακόρυφα ενισχυτικά, οι οποίες παρουσιάζονται στα διαγράμματα του Σχήματος 8.20. Στην 

παραπάνω κατηγορία ανήκουν οι ενισχυμένοι νομείς (vertical webs) των πλάγιων και των εγκάρσιων 

τμημάτων της υπερκατασκευής, αλλά και τα απλά κατακόρυφα ενισχυτικά (vertical stiffeners). Και σ’ 

αυτή την περίπτωση οι απαιτήσεις που προέκυψαν διαχωρίστηκαν σε δύο διαγράμματα, καθώς η 

διαφορά στην τάξη μεγέθους ανάμεσα στην απαίτηση των ενισχυμένων νομέων και των απλών 

κατακόρυφων ενισχυτικών, δεν επέτρεπε την εύκολη αναγνώριση των διαφορών στα τελευταία. 

Καθώς οι ενισχυμένοι νομείς αποτελούν τα πρωτεύοντα υποστηρικτικά μέλη στο τμήμα 

υπερκατασκευής που βρίσκεται το καθένα, ήταν αναμενόμενο η απαίτηση που έχει προκύψει απ’ 

τους κανονισμούς των νηογνωμόνων, να είναι μεγαλύτερη απ’ τις απαιτήσεις των απλών 

ενισχυτικών. Οι σχέσεις υπολογισμού είναι ίδιες μ’ αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό 

των διαμήκων ενισχυτικών, επομένως οι τιμές των παρακάτω διαγραμμάτων εξαρτώνται για ακόμη 

μια φορά απ’ τους ίδιους παράγοντες, δηλαδή την ισαπόσταση και το ανυποστήρικτο μήκος των 
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ενισχυτικών, την ασκούμενη πίεση, το υλικό κατασκευής και το είδος του υπό εξέταση τμήματος. Και 

σ’ αυτή την περίπτωση η ισαπόσταση και το ανυποστήρικτο μήκος των ενισχυτικών είναι ίδια για 

όλους τους νηογνώμονες, οπότε και εδώ η πίεση είναι ο παράγοντας που επηρεάζει περισσότερο την 

τελική τιμή. Βέβαια αυτό αφορά τους DNV και BV, καθώς στον LR οι τιμές των συντελεστών που 

χρησιμοποιεί είναι τέτοιου μεγέθους που μειώνουν σημαντικά τις απαιτήσεις του σε σχέση με τους 

άλλους δύο νηογνώμονες 

 

 

 

Σχήμα 8.20: 33m Catamaran, διαγράμματα απαιτήσεων ροπής αντίστασης για τα κατακόρυφα ενισχυτικά 

 

Αφότου καθορίστηκαν οι απαιτήσεις των παραπάνω ενισχυτικών, ακολούθησε ο υπολογισμός του 

‘effective’ πλάτους της συνεργαζόμενης πλάκας. Έχοντας γνωστά τα παραπάνω μπορεί να γίνει η 

επιλογή των ενισχυτικών, η οποία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 8.25 και ο υπολογισμός του 

συνολικού βάρους αυτών (πίνακας 8.26): 
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Πίνακας 8.25: 33m Catamaran, διατομές κατακόρυφων ενισχυτικών  

Υπό εξέταση ενισχυτικό DNV BV LR 

Side 1st, Vertical 

Webs 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 100X6 + 

FB 70X6 

PL 120X10 + 

FB 120X10  
L 100X50X5 

be [mm] 847 460 522 

Front 1st, Vertical 

Stiffeners 

Γεωμετρία 

Διατομής 
L 75X50X6 L 75X50X6 L 65X50X5 

be [mm] 448 362 281 

Front 1st, Vertical 

Webs 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 200X8 + 

FB 200X10 

PL 200X8 + 

FB 200X10 

PL 120X8 + 

FB 100X10 

be [mm] 874 460 711 

Aft 1st, Vertical 

Stiffeners 

Γεωμετρία 

Διατομής 
L 60X30X4 L 50X40Χ5 L 60X30X4 

be [mm] 448 400 140 

Aft 1st, Vertical 

Webs 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 120X8 + 

FB 100X10 

PL 150X10 + 

FB 100X10 

PL 70X8 + 

FB 60X8  

be [mm] 874 460 723 

Side 2nd, Vertical 

Webs 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 80X6 + 

FB 70X6 

PL 80X6 + 

FB 60X6 
L 60X40X5 

be [mm] 760 425 476 

Front 2nd, Vertical 

Stiffeners 

Γεωμετρία 

Διατομής 
L 60X40X6 L 50X40X5 L 60X40X5 

be [mm] 448 400 234 

Front 2nd, Vertical 

Webs 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 200X8 + 

FB 100X8 

PL 150X8 + 

FB 80X10 

PL 100X8 + 

FB 80X10 

be [mm] 874 460 714 

Aft 2nd, Vertical 

Stiffeners 

Γεωμετρία 

Διατομής 
L 50X40X5 L 50X30X4 L 50X30X4 

be [mm] 448 400 140 

Aft 2nd, Vertical 

Webs 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 120X8 + 

FB 80X10 

PL 100X8 + 

FB 80X8 

PL 70X8 + 

FB 60X6 

be [mm] 874 460 661 

 

Πίνακας 8.26: Catamaran 33m, βάρη κατακόρυφων ενισχυτικών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

Βάρος [t] 0,48 0,65 0,31 

LCG [m] 21,24 20,44 20,59 

VCG [m] 5,69 5,35 5,76 

8.3.3.3 Εγκάρσια ενισχυτικά 

Η τελευταία κατηγορία που εξετάζεται είναι τα εγκάρσια ενισχυτικά ‘Transverse Stiffening’, στην 

οποία περιλαμβάνονται οι ενισχυμένοι νομείς (transverse webs) των οροφών της υπερκατασκευής 



 132 

(Top), καθώς και τα εγκάρσια ενισχυτικά (horizontal stiffener & horizontal web) των εγκάρσιων 

τμημάτων της (Front & Aft). Οι σχέσεις υπολογισμού δεν διαφέρουν ούτε σ’ αυτή την περίπτωση και 

για ακόμη μια φορά η πίεση είναι το μέγεθος που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στον προσδιορισμό της 

τιμής της απαίτησης. Στο Σχήμα 8.21 παρουσιάζεται το διάγραμμα των απαιτήσεων των εγκάρσιων 

ενισχυτικών, όπως αυτές προέκυψαν απ’ την εφαρμογή των κανονισμών των νηογνωμόνων: 

 

 

Σχήμα 8.21: 33m Catamaran, διαγράμματα απαιτήσεων ροπής αντίστασης για τα εγκάρσια ενισχυτικά 

 

Στον ακόλουθο πίνακα στον 8.27 δίνονται οι συνολικές τιμές των βαρών, όπως υπολογίστηκαν γι’ 

αυτήν την κατηγορία ενισχυτικών με τη βοήθεια του πίνακα 8.28, στον οποίον παρουσιάζονται οι 

εγκάρσιες διατομές των ενισχυτικών όπως αυτές επιλέχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη και το ‘effective’ 

πλάτος της συνεργαζόμενης πλάκας, που δίνεται κι’ αυτό στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 8.27: Catamaran 33m, βάρη εγκάρσιων ενισχυτικών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

Βάρος [t] 1,57 1,69 1,46 

LCG [m] 16,92 16,92 16,43 

VCG [m] 6,60 6,59 6,47 
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Πίνακας 8.28: 33m Catamaran, διατομές εγκάρσιων ενισχυτικών  

Υπό εξέταση ενισχυτικό DNV BV LR 

Front 1st, Horizontal 

Web 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 250X10 + 

FB 120X10 

PL 250X10 + 

FB 120X12 

PL 120X8 + 

FB 120X10 

be [mm] 1018 1010 528 

Front 1st, Horizontal  

Stiffener  

Γεωμετρία 

Διατομής 
L 100X50X8 L 100X50X8 L 65X50X5 

be [mm] 647 341 346 

Aft 1st, Horizontal 

Web 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 150X8 + 

FB 80X10 

PL 150X8 + 

FB 100X10 

PL 100X8 + 

FB 80X10 

be [mm] 1090 1060 575 

Top 1st, Transverse 

Webs 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 200X8 + 

FB 80X10 

PL 200X8 + 

FB 100X10 

PL 200X8 + 

FB 100X10 

be [mm] 1626 1080 923 

Front 2nd, Horizontal 

Web 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 100X8 + 

FB 60X8 

PL 80X8 + 

FB 60Χ8 

PL 80X8 + 

FB 60X8  

be [mm] 951 526 579 

Aft 2nd, Horizontal 

Web 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 150X8 + 

FB 100X10 

PL 120X10 + 

FB 100X8 

PL 60X8 + 

FB 50X8 

be [mm] 1020 810 575 

Top 2nd, Transverse 

Webs 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 120X8 + 

FB 100X10 

PL 120X8 + 

FB 120X10 

PL 100X8 + 

FB 60X5  

be [mm] 1374 840 780 

 

8.3.3.4 Σύγκριση Αποτελεσμάτων νηογνωμόνων για τα ενισχυτικά της αλουμινένιας υπερκατασκευής 

 

Για όλα τα παραπάνω ενισχυτικά χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες σχέσεις νηογνωμόνων, με διαφορές 

να υπάρχουν μόνο ανάμεσα στις σχέσεις υπολογισμών για τα απλά ενισχυτικά και τα πρωτεύοντα 

υποστηρικτικά μέλη. Όπως φάνηκε απ’ τα προηγούμενα διαγράμματα, το μέγεθος της πίεσης παίζει 

πολύ σημαντικό ρόλο στην τελική τιμή της απαίτησης. Χαρακτηριστικά το ποιος απ’ τους DNV και BV 

έχει τη μεγαλύτερη απαίτηση όσον αφορά την ροπή αντίστασης συμπίπτει πάντα με το ποιος έχει 

υπολογίσει τη μεγαλύτερη πίεση. Επιπλέον είναι φανερό ότι οι απαιτήσεις του LR, ειδικά για τα πιο 

ανθεκτικά ενισχυτικά βρίσκονται αρκετά χαμηλότερα σε σχέση με τους άλλους δύο νηογνώμονες, με 

εξαίρεση να αποτελούν οι περιπτώσεις που η πίεση του είναι αρκετά μεγαλύτερη απ’ τους άλλους 

δύο, για παράδειγμα στο τμήμα ‘Top 1st’. Έχει επισημανθεί αρκετές φορές στην παρούσα μελέτη ότι 

οι απαιτήσεις των νηογνωμόνων όσον αφορά τα ενισχυτικά, δεν αφορούν μόνο την εγκάρσια 

διατομή τους, αλλά το συνδυασμό που προκύπτει απ’ αυτή και τη συνεργαζόμενη πλάκα. Στην 

σύνθετη αυτή εγκάρσια διατομή δε λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο το πλάτος της πλάκας, αλλά 

υπολογίζεται μια ‘effective’ τιμή. Ο τρόπος που γίνεται ο υπολογισμός της τιμής αυτής διαφέρει από 

νηογνώμονα σε νηογνώμονα. Το πλάτος αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί εξηγεί στην ουσία τη 

μικρή τιμή των απαιτήσεων του LR. Ο LR εκτός απ’ ότι είναι ο νηογνώμονας που παρουσιάζει 

σημαντικά μικρότερες τιμές όσον αφορά την απαίτηση για τη ροπή αντίστασης, είναι παράλληλα και 

εκείνος που δίνει τη μικρότερη τιμή για το ισοδύναμο πλάτος της πλάκας, που και σ’ αυτή την 

περίπτωση διαφέρει σημαντικά απ’ τις αντίστοιχες τιμές των άλλων δύο. Αυτό δικαιολογεί στην 

ουσία τις μικρές απαιτήσεις που έχει θέσει ο LR, καθώς στην ουσία αφορούν μικρότερες διατομές σε 
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σχέση μ’ αυτές που εξετάζονται απ’ τους DNV και LR. Έχοντας επιλέξει ως υλικό κατασκευής το  AL 

6082 T5/T6 και χρησιμοποιώντας τους καταλόγους της AMCO[30], επιλέχθηκαν διατομές τύπου ‘L’ ή 

συνδυασμοί ‘flat bars’, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των νηογνωμόνων. Στον παρακάτω πίνακα 

8.29 παρουσιάζεται το συνολικό βάρος που έχει προκύψει για όλα τα ενισχυτικά, όπου σε αντίθεση 

με τις πλάκες όπου ο BV είχε το μικρότερο βάρος, εδώ παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή. Τη μικρότερη 

την παρουσιάζει ο DNV, που αυτό οφείλεται ότι σ’ όλες τις περιπτώσεις ήταν ο νηογνώμονας που 

είχε ορίσει το μεγαλύτερο ‘effective’ πλάτος για τη συνεργαζόμενη πλάκα. 

 
Πίνακας 8.29: Catamaran 33m, Συνολικό βάρος ενισχυτικών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

Βάρος Διαμήκων [t] 1,11 1,23 1,48 

Βάρος Κατακόρυφων [t] 0,48 0,66 0,31 

Βάρος Εγκάρσιων [t] 1,57 1,69 1,46 

Σύνολο 3,16 3,59 3,26 

8.3.4 Απαιτήσεις υποστυλωμάτων αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Για τα πρωτεύοντα διαμήκη ενισχυτικά (Girder), στα οποία στηρίζονται οι υπόλοιπες ενισχύσεις, 

εμφανίζεται η ανάγκη μείωσης του ανυποστήρικτου μήκους τους, έτσι ώστε να προκύψει μια 

απαίτηση ροπής αντίστασης, που θα ικανοποιείται από μια εγκάρσια διατομή, που θα είναι 

αποδεκτή απ’ τον σχεδιαστή. Για να μειωθεί λοιπόν αυτό το ανυποστήρικτο μήκος χρησιμοποιούνται 

τα υποστυλώματα, τα οποία έχει αποφασιστεί σ’ όλες τις περιπτώσεις να αποτελούνται από το κράμα 

αλουμινίου AL 6082 T5/T6, και σκοπός τους είναι να στηρίζουν τα girder. Οι απαιτήσεις του κάθε 

νηογνώμονα για τα υποστυλώματα παρουσιάζονται στα υπό κεφάλαια ‘ 

5.2.4 DNV – Υποστυλώματα αλουμινένιας υπερκατασκευής’, ‘6.2.4 BV – Υποστυλώματα αλουμινένιας 

υπερκατασκευής’ και ‘7.2.3 LR – Υποστυλώματα αλουμινένιας υπερκατασκευής’, όπου φαίνεται ότι 

τα κριτήρια του καθενός διαφέρουν σημαντικά. Αρχικά ο BV είναι ο μόνος που ορίζει ως κριτήριο μια 

ελάχιστη τιμή τάσης, καθώς οι δύο άλλοι προτιμούν ως απαίτηση να ορίσουν μια ελάχιστη επιφάνεια 

διατομής για το υποστύλωμα. Μπορεί ο LR με τον DNV να θέτουν και οι δύο ελάχιστη απαίτηση ως 

προς την επιφάνεια, αλλά διαφέρουν και μεταξύ τους, καθώς ο LR έχει θέσει και μια ελάχιστη τιμή 

πάχους για το υποστύλωμα. Έχοντας προσδιορίσει τις παραπάνω απαιτήσεις και το υλικό 

κατασκευής, για ακόμη μια φορά χρησιμοποιήθηκαν οι κατάλογοι της AMCO[30] και συγκεκριμένα για 

δοκάρια κυκλικής διατομής. Τα βέλτιστα ως προς το βάρος δοκάρια της AMCO, που ικανοποιούν τις 

παραπάνω απαιτήσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 8.30, ενώ στον πίνακα 8.31 δίνεται το 

συνολικό βάρος τους για κάθε νηογνώμονα: 

Πίνακας 8.30: Catamaran 33m, Διαστάσεις υποστυλωμάτων αλουμινένιας υπερκατασκευής 

 Top 1st Top 2nd 

Μήκος 

υποστυλώματος 

[m] 

Εξωτερική 

διάμετρος 

[cm] 

Εσωτερική 

διάμετρος 

[cm] 

Εμβαδόν 

επιφάνειας 

διατομής 

[cm2] 

Μήκος 

υποστυλώματος 

[m] 

Εξωτερική 

διάμετρος 

[cm] 

Εσωτερική 

διάμετρος 

[cm] 

Εμβαδόν 

επιφάνειας 

διατομής 

[cm2] 

DNV 2,09 12,00 11,20 14,58 2,14 7,00 6,00 10,21 

BV 2,09 12,00 11,00 18,06 2,09 7,00 6,20 8,29 

LR 2,09 15,00 13,50 33,58 2,14 8,00 7,20 9,55 
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Πίνακας 8.31: Catamaran 33m, Συνολικό βάρος υποστυλωμάτων αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

Top 1st 0,04 t 0,05 t 0,10 t 

Top 2nd 0,02 t 0,02 t 0,02 t 

Σύνολο 0,06 t 0,07 t 0,12 t 

8.3.5 Συνολικό βάρος αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Στον παρακάτω πίνακα 8.32 χρησιμοποιούνται όλα τα δεδομένα των προηγούμενων πινάκων για 

να δοθεί το συνολικό βάρος της υπερκατασκευής εφόσον έχει κατασκευαστεί από αλουμίνιο και 

συγκεκριμένα AL 5083 O/H111 και AL 6082 T5/T6, όσον αφορά τις πλάκες και τα 

ενισχυτικά/υποστυλώματα αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 8.32: Catamaran 33m, Χαρακτηριστικά βάρους αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

ΠΛΑΚΕΣ 

Weight [t] 6,27 6,00 7,06 

LCG [m] 17,37 17,71 17,72 

VCG [m] 6,30 5,95 6,00 

ΔΙΑΜΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

Weight [t] 1,11 1,23 1,48 

LCG [m] 16,75 16,85 16,53 

VCG [m] 6,54 6,46 6,42 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

Weight [t] 0,48 0,66 0,31 

LCG [m] 21,24 20,39 20,59 

VCG [m] 5,69 5,38 5,76 

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

Weight [t] 1,57 1,69 1,46 

LCG [m] 16,92 16,92 16,43 

VCG [m] 6,60 6,59 6,47 

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 

Weight [t] 0,06 0,07 0,12 

LCG [m] 16,60 16,59 16,59 

VCG [m] 5,69 5,49 5,34 

ΣΥΝΟΛΟ 

Weight [t] 9,49 9,65 10,44 

LCG [m] 17,41 17,64 17,44 

VCG [m] 6,34 6,09 6,11 

 

Απ’ τον πίνακα 8.32 φαίνεται ότι με μικρή διαφορά, την ελαφρύτερη κατασκευή δίνουν οι 

απαιτήσεις του DNV. Συγκεκριμένα το βάρος που υπολογίζει ο DNV είναι μόλις κατά 1,67% μικρότερο 
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απ’ του BV, σε αντίθεση με του LR όπου εκεί η διαφορά ανεβαίνει σε ποσοστό 9,06%. Μπορεί ο BV 

να παρουσίασε το μικρότερο βάρος στις πλάκες, λόγω της μικρότερης ελάχιστης απαίτησης που είχε 

ορίσει, αλλά οι μεγάλες πιέσεις του όσον αφορά το ‘Side 1st’ και ‘Front 1st’ τμήμα της 

υπερκατασκευής, σε συνδυασμό με το μεγαλύτερο ‘effective’ πλάτος των συνεργαζόμενων πλακών 

για τον DNV, είχαν ως αποτέλεσμα επιλεχθούν μεγαλύτερα ενισχυτικά για αυτόν και επομένως ο 

γαλλικός να ξεπεράσει σε βάρος τον νορβηγικό νηογνώμονα. Διαφορά περίπου ενός τόνου 

παρουσιάζει ο LR, κάτι το οποίο οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην μεγάλη πίεση που προκύπτει 

για το ‘Top 1st’. Το παραπάνω τμήμα της υπερκατασκευής αποτελεί παράλληλα και weather deck, και 

καθώς σ’ αντίθεση με τους άλλους δύο νηογνώμονες ο LR δεν λαμβάνει υπόψη την κατακόρυφη θέση 

του υπό εξέταση τμήματος, η μεγάλη πίεση που υπολογίστηκε είχε ως αποτέλεσμα να επιλεχθούν 

πιο βαριά κατασκευαστικά στοιχεία. 

Όσον αφορά τα κέντρα βάρους, τη μεγαλύτερη διαμήκη απόσταση απ’ το πρυμναίο άκρο την 

παρουσιάζει ο BV, το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις υψηλές πιέσεις του στα πρωραία 

τμήματα του πρώτου ορόφου. Για την κατακόρυφη θέση παρατηρείται ότι την μεγαλύτερη απόσταση 

απ’ τον πυθμένα την παρουσιάζει ο DNV, κάτι το οποίο προέκυψε απ’ το γεγονός ότι ο συνδυασμός 

φορτίσεων και ισαποστάσεων ενισχυτικών δεν ήταν ικανός να ξεπεράσει την ελάχιστη απαίτηση που 

είχε θέσει ο νηογνώμονας. Συγκεκριμένα η ελάχιστη απαίτηση που έχει ορίσει ο DNV 

διαφοροποιείται για τα διάφορα τμήματα της υπερκατασκευής, αλλά με εξαίρεση τα μπροστινά 

τμήματα της, στα υπόλοιπα δε λαμβάνεται υπόψη ο όροφος που βρίσκεται το καθένα. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα, οι πλάκες του DNV να παρουσιάζουν τα ίδια πάχη ανεξαρτήτως του ορόφου που 

βρίσκονταν, κάτι που μπορεί να συνέβη και στους υπόλοιπους νηογνώμονες, απλά στον DNV ήταν 

σε εντονότερο βαθμό με αποτέλεσμα το κέντρο βάρους του να έχει τη μεγαλύτερη κατακόρυφη 

απόσταση απ’ τον πυθμένα. 

Στη συνέχεια, στο Σχήμα 8.22, παρουσιάζεται ένα διάγραμμα με τα τελικά βάρη της αλουμινένιας 

υπερκατασκευής, σύμφωνα με τον κάθε νηογνώμονα: 

 

 

Σχήμα 8.22: Catamaran 33m, τελικά βάρη αλουμινένιας υπερκατασκευής 

6,27 6,00
7,06

1,11 1,23

1,480,48 0,66

0,311,57 1,69
1,460,06 0,07
0,12

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

DNV BV LR

ΒΑΡΟΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ [t]

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΛΑΚΩΝ [t] ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ [t]

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ  [t] ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ  [t]

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ [t]
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8.3.6 Πλάκες υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

Ο προσδιορισμός των πλακών από σύνθετα υλικά διαφέρει σημαντικά απ’ αυτόν του αλουμινίου. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ακολουθίες των στρώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατασκευή του κάθε τμήματος της υπερκατασκευής. Τα είδη των στρώσεων και οι ιδιότητες τους 

έχουν ήδη προσδιοριστεί στο κεφάλαιο 4, οπότε εδώ επιλέχθηκε η ακολουθία τους, η οποία θα 

πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιεί τα κριτήρια που έχουν οριστεί απ’ τον εκάστοτε 

νηογνώμονα και αναλύθηκαν στα υπό κεφάλαια ‘5.3.1 DNV – Πλάκες υπερκατασκευής από σύνθετα 

υλικά’, ‘6.3.1 BV – Πλάκες υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά’ και ‘7.3.1 LR – Πλάκες 

υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά’. Με βάση τα παραπάνω κεφάλαια φαίνεται ότι τα κριτήρια των 

νηογνωμόνων όσον αφορά τις πλάκες από σύνθετα είναι τελείως διαφορετικά από κείνα που 

αφορούσαν το αλουμίνιο. Λόγω της χαμηλής δυσκαμψίας των σύνθετων υλικών δεν αρκεί απλά να 

οριστεί ένα ελάχιστο πάχος, διότι μπορεί να μην υπάρξει αστοχία στο υλικό, αλλά η παραμορφώσεις 

και τα βέλη κάμψης του να είναι τέτοια που να μην το καθιστούν λειτουργικό. Όπως φαίνεται απ’ τις 

αναλύσεις που προηγήθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, τα κριτήρια που ορίζει ο κάθε 

νηογνώμονας, όσον αφορά τις πλάκες, διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους, κάνοντας την σύγκριση των 

αποτελεσμάτων τους ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Για τον έλεγχο των κριτηρίων, παρά τις διαφορές 

τους, χρειάζεται σ’ όλους τους νηογνώμονες να έχουν προσδιοριστεί οι ιδιότητες του πολύστρωτου, 

που καθορίζονται εφόσον είναι γνωστά η ακολουθία και οι ιδιότητες των στρώσεων απ’ τις οποίες 

αποτελείται, η ισαπόσταση και το ανυποστήρικτο μήκος των ενισχυτικών, καθώς και η ασκούμενη 

πίεση. Η πίεση, το ανυποστήρικτο μήκος και η ισαπόσταση θα έχουν τις ίδιες τιμές με εκείνες που 

χρησιμοποιήθηκαν στην αλουμινένια υπερκατασκευή. Στον παρακάτω πίνακα 8.33 παρουσιάζεται το 

πλήθος που χρησιμοποιήθηκε από κάθε είδος στρώσης για την σύνθεση του πολύστρωτου και τα 

τελικά πάχη που προέκυψαν, για κάθε τμήμα της υπερκατασκευής του σκάφους των 33m. Η 

ακολουθία που έχει κάθε πολύστρωτο ανάλογα με τον αριθμό των στρώσεων είναι γνωστή και έχει 

παρουσιαστεί στον πίνακα 4.12. 

Η ακολουθία των στρώσεων είναι τέτοια ώστε να ικανοποιούνται τα κριτήρια των νηογνωμόνων, 

έχοντας παράλληλα το μικρότερο δυνατό βάρος. Ο καθένας τους παρουσιάζει τρία κριτήρια που θα 

πρέπει να ικανοποιούνται απ’ την πλάκα. O DNV έχει ορίσει μέγιστες τιμές για τις παραμορφώσεις 

και το μέγιστο επιτρεπόμενο βέλος κάμψης της πλάκας, παρόλα αυτά η απαίτηση που καθόρισε τον 

αριθμό των στρώσεων σ’ όλες τις περιπτώσεις των τμημάτων της υπερκατασκευής ήταν η ελάχιστη 

απαίτηση που έθεσε όσον αφορά το βάρος των ενισχυτικών ινών ανά μονάδα επιφάνειας (‘W’ 

[g/m2]). Απ’ τη άλλη πλευρά ο BV έχει ορίσει απαιτήσεις για το ελάχιστο πάχος, το μέγιστο 

επιτρεπόμενο βέλος κάμψης και τη μέγιστη επιτρεπόμενη καμπτική τάση. Το τελευταίο κριτήριο δεν 

έπαιξε σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των υπό μελέτη πλακών, καθώς σ’ όλα τα τμήματα της 

υπερκατασκευής ο αριθμός των στρώσεων των πλακών καθορίστηκε απ’ τα άλλα δύο κριτήρια. O LR 

διαφέρει απ’ τους άλλους δύο νηογνώμονες καθώς είναι ο μόνος απ’ τους τρεις στον οποίο δεν 

υπάρχει απαίτηση για το βέλος κάμψης της πλάκας. Έχει ορίσει μέγιστη και ελάχιστη επιτρεπόμενη 

τιμή για την καμπτική τάση και το βάρος των ενισχυτικών ινών ανά επιφάνεια αντίστοιχα, αλλά η 

απαίτηση που καθορίζει σ’ όλες τις περιπτώσεις τον αριθμό των στρώσεων για τις παρούσες πλάκες 

ήταν η απαίτηση του ελάχιστου πάχους. Εντύπωση προκαλεί ότι ενώ κάθε στρώση σ’ ένα 

πολύστρωτο έχει τη δικιά της αντοχή και επομένως πρέπει να ελεγχθεί κάθε μία ξεχωριστά, κάτι το 

οποίο πραγματοποιούν οι DNV και LR κατά τον έλεγχο των τάσεων και των παραμορφώσεων 

αντίστοιχα, ο BV χρησιμοποιεί μια θεωρητική καμπτική τάση θραύσης που αφορά όλη τη διατομή 

της πλάκας, χωρίς να εξετάζει την κάθε στρώση ξεχωριστά. 
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Πίνακας 8.33: Catamaran 33m, Πλάκες υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

Side 1st 

No. CSM 3 4 4 

No. WR 5 9 7 

Συνολικό Πάχος [mm] 8,05 13,02 11,06 

Front 1st 

No. CSM 3 3 3 

No. WR 5 5 4 

Συνολικό Πάχος [mm] 8,05 8,05 7,07 

Aft 1st 

No. CSM 3 3 2 

No. WR 5 4 3 

Συνολικό Πάχος [mm] 8,05 7,07 5,04 

Top 1st 

No. CSM 3 3 3 

No. WR 4 4 4 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 7,07 7,07 

Side 2nd 

No. CSM 3 3 3 

No. WR 5 5 5 

Συνολικό Πάχος [mm] 8,05 8,05 8,05 

Front 2nd 

No. CSM 3 3 2 

No. WR 5 4 3 

Συνολικό Πάχος [mm] 8,05 7,07 5,04 

Aft 2nd 

No. CSM 3 3 3 

No. WR 5 4 4 

Συνολικό Πάχος [mm] 8,05 7,07 7,07 

Top 2nd 

No. CSM 2 3 2 

No. WR 3 4 3 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 7,07 5,04 

 

Εφόσον έχει καθοριστεί η ακολουθία των στρώσεων των πλακών για κάθε τμήμα της 

υπερκατασκευής, είναι εφικτός πλέον ο υπολογισμός του βάρους τους. Το συνολικό βάρος των 

πλακών της υπερκατασκευής όπως προέκυψε απ’ τους υπολογισμούς, δίνεται στον παρακάτω 

πίνακα 8.34: 

Πίνακας 8.34: Catamaran 33m, Συνολικό βάρος πλακών υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

Βάρος [t] 2,76 3,20 2,87 

LCG [m] 17,36 17,66 17,56 

VCG [m] 8,14 7,71 7,66 

8.3.7 Ενισχυτικά υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

Για την ενίσχυση των πλακών που αποτελούνται από σύνθετα υλικά, έχει αποφασιστεί να 

χρησιμοποιηθούν ενισχυτικά τύπου καπέλου. Για τον προσδιορισμό των εγκάρσιων διατομών των 
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ενισχυτικών αυτών δεν αρκεί μόνο να επιλεχθεί η ακολουθία των στρώσεων που θα το συνθέσουν, 

αλλά πρέπει να καθοριστούν και τα γεωμετρικά μεγέθη της διατομής, τα οποία επιλέγονται απ’ το 

σχεδιαστή. Πιο αναλυτικά με την επιλογή της ακολουθίας των στρώσεων, έχει καθοριστεί 

ταυτόχρονα και το πάχος των τμημάτων της διατομής, οπότε τα μόνα μεγέθη που μένουν να 

επιλεχθούν απ’ τον σχεδιαστή είναι το πλάτος του πέλματος ‘w’, το ύψος του κορμού ‘h’ και η γωνία 

των κορμών ως προς την κατακόρυφο ‘φ’. Καθώς εκ παραδοχής έχει αποφασιστεί για όλα τα 

ενισχυτικά να ισχύει φ=0, στην συνέχεια θα πρέπει να επιλεχθούν συνδυασμοί ακολουθιών 

στρώσεων, πλάτους πέλματος και ύψος κορμού που θα ικανοποιούν τα κριτήρια που έχει θεσπίσει 

ο εκάστοτε νηογνώμονας. Οι απαιτήσεις των νηογνωμόνων έχουν ήδη αναλυθεί στα υπό κεφάλαια 

‘5.3.2 DNV – Ενισχυτικά τύπου καπέλου υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά’, ‘6.3.2 BV – Ενισχυτικά 

τύπου καπέλου υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά’ και ‘7.3.2 LR – Ενισχυτικά τύπου καπέλου 

υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά’ και σε κανέναν απ’ αυτούς δεν έχει οριστεί ελάχιστη τιμή για 

τη ροπή αντίστασης του ενισχυτικού. Αντίθετα, χρησιμοποιώντας την πίεση, την ισαπόσταση, το 

ανυποστήρικτο μήκος, τη γεωμετρία και τη δυσκαμψία των ενισχυτικών προσδιορίζονται οι τάσεις, 

οι παραμορφώσεις και τα βέλη κάμψης, που είναι τα μεγέθη για τα οποία έχουν οριστεί κριτήρια απ’ 

τους νηογνώμονες. Στους παρακάτω πίνακες 8.35-8.37 παρουσιάζονται οι επιλογές που έγιναν όσον 

αφορά την ακολουθία των στρώσεων και τη γεωμετρία για τα ενισχυτικά όλων των τμημάτων της 

υπερκατασκευής. Τα ενισχυτικά έχουν χωριστεί στις ίδιες τρεις κατηγορίες με την περίπτωση της 

αλουμινένιας υπερκατασκευής. 

Πίνακας 8.35: Catamaran 33m, Διαμήκη ενισχυτικά υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

Side 1st, 

Longitudinal 

Stiffeners 

No. CSM 2 2 3 

No. WR 3 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 40 20 35 

Ύψος Κορμού hw [mm] 60 50 70 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 9,03 

Top 1st, 

Longitudinal 

Stiffeners 

No. CSM 2 2 3 

No. WR 3 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 30 20 35 

Ύψος Κορμού hw [mm] 45 40 60 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 9,03 

Top 1st, 

Girder 

No. CSM 3 3 4 

No. WR 4 6 9 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 100 60 140 

Ύψος Κορμού hw [mm] 200 120 210 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 9,03 13,02 

Side 2nd, 

Longitudinal 

Stiffeners 

No. CSM 2 2 3 

No. WR 3 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 30 20 30 

Ύψος Κορμού hw [mm] 60 40 50 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 9,03 

Top 2nd, 

Longitudinal 

Stiffeners 

No. CSM 2 2 2 

No. WR 3 3 3 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 25 20 25 

Ύψος Κορμού hw [mm] 50 40 55 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 5,04 

Top 2nd, 

Girder 

No. CSM 3 2 3 

No. WR 4 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 115 50 95 

Ύψος Κορμού hw [mm] 185 135 155 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 5,04 9,03 
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Πίνακας 8.36: Catamaran 33m, Κατακόρυφα ενισχυτικά υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

Side 1st, 

Vertical 

Webs 

No. CSM 2 3 3 

No. WR 3 4 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 45 30 50 

Ύψος Κορμού hw [mm] 105 95 100 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 9,03 

Front 1st, 

Vertical 

Stiffeners 

No. CSM 2 2 2 

No. WR 3 3 3 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 35 20 30 

Ύψος Κορμού hw [mm] 70 40 60 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 5,04 

Front 1st, 

Vertical Web 

No. CSM 3 3 3 

No. WR 4 6 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 110 70 115 

Ύψος Κορμού hw [mm] 195 205 200 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 7,07 9,03 

Aft 1st, 

Vertical 

Stiffeners 

No. CSM 2 2 2 

No. WR 3 3 3 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 20 20 35 

Ύψος Κορμού hw [mm] 55 40 45 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 5,04 

Aft 1st, 

Vertical Web 

No. CSM 2 3 3 

No. WR 3 4 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 80 50 50 

Ύψος Κορμού hw [mm] 145 105 120 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 9,03 

Side 2nd, 

Vertical 

Webs 

No. CSM 2 2 3 

No. WR 3 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 50 25 30 

Ύψος Κορμού hw [mm] 85 40 70 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 9,03 

Front 2nd, 

Vertical 

Stiffeners 

No. CSM 2 2 2 

No. WR 3 3 3 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 30 20 40 

Ύψος Κορμού hw [mm] 60 40 70 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 5,04 

Front 2nd, 

Vertical Web 

No. CSM 2 2 3 

No. WR 3 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 100 50 80 

Ύψος Κορμού hw [mm] 160 90 155 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 9,03 

Aft 2nd, 

Vertical 

Stiffeners 

No. CSM 2 2 2 

No. WR 3 3 3 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 20 20 30 

Ύψος Κορμού hw [mm] 55 40 50 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 5,04 

Aft 2nd, 

Vertical 

Web 

No. CSM 2 2 3 

No. WR 3 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 65 30 35 

Ύψος Κορμού hw [mm] 135 70 110 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 9,03 
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Πίνακας 8.37: Catamaran 33m, Εγκάρσια ενισχυτικά υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

Front 1st, 

Horizontal 

Web 

No. CSM 3 2 3 

No. WR 6 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 190 80 120 

Ύψος Κορμού hw [mm] 230 190 190 

Συνολικό Πάχος [mm] 9,03 5,04 9,03 

Front 1st, 

Horizontal 

Stiffener 

No. CSM 3 2 3 

No. WR 6 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 40 35 20 

Ύψος Κορμού hw [mm] 70 60 40 

Συνολικό Πάχος [mm] 9,03 5,04 9,03 

Aft 1st, 

Horizontal 

Web 

No. CSM 3 2 3 

No. WR 4 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 110 60 65 

Ύψος Κορμού hw [mm] 190 90 120 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 5,04 9,03 

Top 1st, 

Transverse 

Web 

No. CSM 3 4 4 

No. WR 4 9 9 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 150 45 150 

Ύψος Κορμού hw [mm] 210 90 200 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 13,02 13,02 

Front 2nd, 

Horizontal 

Web 

No. CSM 3 2 3 

No. WR 4 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 75 30 60 

Ύψος Κορμού hw [mm] 125 60 115 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 5,04 9,03 

Aft 2nd, 

Horizontal 

Web 

No. CSM 3 2 3 

No. WR 4 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 75 30 45 

Ύψος Κορμού hw [mm] 140 60 90 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 5,04 9,03 

Top 2nd, 

Transverse 

Web 

No. CSM 3 2 3 

No. WR 4 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 110 40 85 

Ύψος Κορμού hw [mm] 170 80 125 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 5,04 9,03 

 

Τα παραπάνω μεγέθη επιλέχθηκαν έτσι ώστε τα ενισχυτικά να ικανοποιούν τους κανονισμούς των 

νηογνωμόνων και παράλληλα να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο βάρος, λαμβάνοντας υπόψη και 

το διαθέσιμο χώρο που μπορεί να περιορίζει τις διαστάσεις της διατομής. Για τα ενισχυτικά ο DNV, 

ορίζει και γι’ αυτά όρια όσον αφορά τις παραμορφώσεις και το βέλος κάμψης, όπου στην επιλογή 

των παραπάνω μεγεθών το σημαντικότερο ρόλο έπαιξε το κριτήριο για το βέλος κάμψης. Είναι ο 

μόνος απ’ τους τρεις που έχει κριτήρια για τις παραμορφώσεις, καθώς οι άλλοι δύο νηογνώμονες 

στρέφονται στις τάσεις. Μάλιστα για τον BV το μοναδικό κριτήριο που έχει για τα ενισχυτικά είναι η 

καμπτική και διατμητική τάση να μην ξεπερνούν μια μέγιστη τιμή. Πρέπει να σημειωθεί παράλληλα 

ότι ο BV είναι ο μόνος που εξετάζει την διατομή ολόκληρη μέσω μιας θεωρητικής τάσης θραύσης και 

όχι κάθε στρώση ξεχωριστά. Ο LR απ’ την άλλη πλευρά πέρα απ’ τα όρια που έχει θέσει στις καμπτικές 

τάσεις κάθε στρώσης, στη διατμητική τάση και στο βέλος κάμψης του ενισχυτικού, έχει ορίσει και 
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μια ελάχιστη τιμή πάχους για τον κορμό του ενισχυτικού. Απ’ όλες αυτές τις απαιτήσεις τα μεγέθη 

των παραπάνω πινάκων προέκυψαν κυρίως λόγω του κριτηρίου καμπτικών τάσεων. 

Τέλος στον παρακάτω πίνακα 8.38 παρουσιάζονται τα συνολικά βάρη κάθε μιας απ’ τις τρείς 

κατηγορίες στις οποίες έχουν διαχωριστεί τα ενισχυτικά, καθώς και το άθροισμα τους, διότι πλέον 

αυτό είναι εφικτό αφού έχει καθοριστεί η γεωμετρία τους. 

Πίνακας 8.38: Catamaran 33m, Συνολικό βάρος ενισχυτικών  υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

Διαμήκη Ενισχυτικά 0,54 t 0,43 t 1,10 t 

Κατακόρυφα Ενισχυτικά 0,16 t 0,16 t 0,24 t 

Εγκάρσια Ενισχυτικά 0,70 t 0,45 t 1,10 t 

Σύνολο 1,41 t 1,04 t 2,44 t 

8.3.8 Συνολικό βάρος υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

Στον παρακάτω πίνακα 8.39 χρησιμοποιούνται όλα τα δεδομένα των προηγούμενων πινάκων για 

να δοθεί το συνολικό βάρος της υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά. 

Πίνακας 8.39: Catamaran 33m, Χαρακτηριστικά βάρους υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

ΠΛΑΚΕΣ 

Weight [t] 2,76 3,20 2,87 

LCG [m] 17,36 17,66 17,56 

VCG [m] 8,14 7,71 7,66 

ΔΙΑΜΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

Weight [t] 0,54 0,43 1,10 

LCG [m] 16,71 16,65 16,55 

VCG [m] 6,59 6,56 6,35 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

Weight [t] 0,16 0,16 0,24 

LCG [m] 20,49 21,00 20,82 

VCG [m] 5,73 5,49 5,61 

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

Weight [t] 0,70 0,45 1,10 

LCG [m] 16,79 16,45 16,27 

VCG [m] 6,59 6,43 6,44 

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 

Weight [t] 0,06 0,07 0,12 

LCG [m] 16,60 16,59 16,59 

VCG [m] 5,69 5,49 5,34 

ΣΥΝΟΛΟ 

Weight [t] 4,23 4,31 5,43 

LCG [m] 17,29 17,54 17,22 

VCG [m] 6,39 6,28 6,27 
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Απ’ τον πίνακα 8.39 φαίνεται ότι στην περίπτωση της υπερκατασκευής των 33m μήκους 

Catamaran, το μικρότερο βάρος θα προκύψει με βάση τις απαιτήσεις του DNV. Συγκεκριμένα η τελική 

τιμή βάρους που προκύπτει με βάση τους κανονισμούς του DNV για ταχύπλοα σκάφη από σύνθετα 

υλικά είναι 1,87% και 22,02% μικρότερη απ’ τις τιμές που προκύπτουν ακολουθώντας τις απαιτήσεις 

των BV και LR αντίστοιχα. Σ’ αντίθεση με το αλουμίνιο, στην περίπτωση των σύνθετων υλικών ο BV 

είχε τη μεγαλύτερη απαίτηση όσον αφορά τις πλάκες και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι 

το όριο που είχε θέσει για το βέλος κάμψης των πλακών, ήταν μικρότερο απ’ το αντίστοιχο που είχε 

ο DNV, που ήταν ο δεύτερος νηογνώμονας με απαίτηση στο βέλος κάμψης της πλάκας. Οι DNV και 

LR είχαν μικρότερη τελική τιμή στο βάρος των πλακών, γιατί η ακολουθία των στρώσεων για τους 

δύο νηογνώμονες καθορίστηκε κυρίως απ’ την ελάχιστη απαίτηση του βάρους των ενισχυτικών ινών 

και του πάχος του πολύστρωτου αντίστοιχα. Όσον αφορά τα ενισχυτικά εκεί τη χαμηλότερη τιμή 

βάρους την παρουσιάζει ο BV, τα κριτήρια του οποίου διαφέρουν πολύ σε σχέση με των άλλων δύο 

νηογνωμόνων. Ο BV ελέγχει τα ενισχυτικά μόνο ως προς την καμπτική και διατμητική τάση, και 

μάλιστα την καμπτική τάση δεν την εξετάζει ως προς αντοχή κάθε στρώσης του υλικού, αλλά 

σύμφωνα με μια θεωρητική τάση αστοχίας που αφορά ολόκληρη την εγκάρσια διατομή. Αντίθετα 

την καμπτική τάση σε κάθε στρώση του ενισχυτικού και της συνεργαζόμενης πλάκας ελέγχει ο LR, ο 

οποίος παράλληλα έχει θέσει κριτήρια για τη διατμητική τάση, το βέλος κάμψης ενισχυτικού και το 

πάχος κορμού, με αποτέλεσμα για να ικανοποιούνται όλες αυτές να επιλέγονται αρκετά μεγαλύτερα 

ενισχυτικά. Τέλος ο DNV ελέγχει τις παραμορφώσεις και το βέλος κάμψης των ενισχυτικών, με 

αποτέλεσμα οι επιλογές των ενισχυτικών του να βρίσκονται ανάμεσα στους άλλους δύο 

νηογνώμονες. 

Για ακόμη μια φορά το κέντρο βάρους της υπερκατασκευής σύμφωνα με τον DNV, είναι αυτό που 

απέχει περισσότερο απ’ τον πυθμένα, που οφείλεται στις μεγαλύτερες πιέσεις που παρουσιάζει στα 

τμήματα του δεύτερου ορόφου σε σχέση με τους άλλους νηογνώμονες. Αντίστοιχα το κέντρο βάρους 

σύμφωνα με τον BV, απέχει περισσότερο απ’ την πρυμναία κάθετο, διότι οι πιέσεις που έχει στο 

μπροστινό τμήμα της υπερκατασκευής είναι αρκετά μεγαλύτερες από ότι στα υπόλοιπα. Ένα 

διάγραμμα των τελικών βαρών της υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά παρουσιάζεται στο 

ακόλουθο σχήμα 8.23: 

 

 

Σχήμα 8.23: Catamaran 33m, τελικά βάρη υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

2,76
3,20 2,87

0,54
0,43 1,100,16
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DNV BV LR

ΒΑΡΟΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ [t]

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΛΑΚΩΝ [t] ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ [t]

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ  [t] ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ  [t]

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ [t]
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8.4 Σύγκριση βαρών υπερκατασκευής αλουμινίου και σύνθετων υλικών 
 

Στον παρακάτω πίνακα 8.40 συνοψίζονται οι τιμές και τα κέντρα των βαρών για τα δύο 

διαφορετικά υλικά κατασκευής, της υπερκατασκευής του 33m Catamaran σκάφους, καθώς και το 

ποσοστό μείωσης που θα προκύψει λόγω της χρήσης των σύνθετων υλικών: 

 

Πίνακας 8.40: 33m Catamaran, Σύγκριση αλουμινίου με σύνθετα υλικά 

 DNV BV LR 

Αλουμίνιο 

Weight [t] 9,49 9,65 10,44 

LCG [m] 17,41 17,64 17,44 

VCG [m] 6,34 6,09 6,11 

Σύνθετα Υλικά 

Weight [t] 4,23 4,31 5,43 

LCG [m] 17,29 17,54 17,22 

VCG [m] 6,39 6,28 6,27 

Ποσοστό μείωσης 55,43% 55,34% 48,02% 

 

Αναμενόμενα, και για τους τρεις νηογνώμονες το βάρος της υπερκατασκευής μειώνεται 

σημαντικά με τη χρήση των σύνθετων υλικών, έναντι του αλουμινίου. Η μετατόπιση του κέντρου 

βάρους της υπερκατασκευής δεν είναι σημαντική ανάμεσα στα δύο υλικά, αλλά η μείωση του 

βάρους, σίγουρα θα παίξει ρόλο στην μετατόπιση του κέντρου βάρους του σκάφους πιο κοντά στον 

πυθμένα του. Πρέπει να επισημανθεί ότι τα παραπάνω ποσοστά μείωσης δεν είναι 

αντιπροσωπευτικά των πραγματικών τιμών που θα προκύψουν, καθώς για να είναι δυνατή η χρήση 

των σύνθετων υλικών, θα πρέπει να ικανοποιείται ο κανονισμός της SOLAS II-2/17 ‘4.1.1.2 IMO – 

Υλικά κατασκευής’, με βάση τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε εναλλακτικό υλικό 

κατασκευής, εφόσον προσφέρει τουλάχιστον ίδιο επίπεδο ασφαλείας. Επομένως στα παραπάνω 

βάρη της υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά θα πρέπει να προστεθούν και τα βάρη των 

απαιτούμενων μονώσεων, που θα καταστήσουν δυνατή τη χρήση των ινωδών σύνθετων υλικών. 

Παρόλη την ύπαρξη των μονώσεων, η μείωση του βάρους λόγω κατασκευής από σύνθετα υλικά θα 

συνεχίσει να είναι ιδιαίτερα σημαντική και ο κάθε σχεδιαστής μπορεί να αποφασίσει να την 

εκμεταλλευτεί είτε αυξάνοντας τον αριθμό των επιβατών είτε μειώνοντας τις καταναλώσεις. Η χρήση 

των σύνθετων υλικών θα έχει και άλλα πλεονεκτήματα όπως είναι η μείωση των εξόδων συντήρησης, 

αλλά όλα αυτά έρχονται με αντίκτυπο το μεγαλύτερο κόστος κτήσης του σκάφους. 

Απ’ τον πίνακα φαίνεται ότι ο DNV πέρα απ’ ότι παρουσιάζει το χαμηλότερο βάρος και για τις δύο 

περιπτώσεις, έχει παράλληλα και το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης. Αυτό δικαιολογείται απ’ την 

έρευνα που έχει πραγματοποιήσει και την εμπειρία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, όσον 

αφορά τα πλαστικά σκάφη, που του έχει επιτρέψει να ενημερώνει και να βελτιώνει συνεχώς τις 

απαιτήσεις του. Ανάλογη μείωση παρουσιάζει και ο BV, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

επιείκεια που παρουσιάζει στα ενισχυτικά από πλαστικό, που δεν ήταν όμως αρκετή να του δώσει 

την ελαφρύτερη κατασκευή, κυρίως λόγω των υψηλών πιέσεων του στα ‘Side 1st’ και ‘Front 1st’. 

Τέλος, τον πιο συντηρητικό σχεδιασμό δίνει σ’ όλες τις περιπτώσεις ο LR, με τον λόγο που συμβαίνει 

αυτό να διαφέρει κάθε φορά. Συγκεκριμένα στην περίπτωση του αλουμινίου εξετάζει με μεγαλύτερη 

αυστηρότητα τις πλάκες, ενώ το ίδιο ισχύει για τα ενισχυτικά από σύνθετα υλικά, με αποτέλεσμα για 

κάθε σχεδιασμό αντίστοιχα, αυτά να αποτελούν το λόγο που η τιμή βάρους του αγγλικού 

νηογνώμονα προκύπτει μεγαλύτερη σε σχέση με των άλλων δύο εξεταζόμενων νηογνωμόνων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – CASE STUDY 25m CATAMARAN 
 

Το δεύτερο σκάφος που μελετάται είναι ένα επιβατηγό Catamaran 25m, όπου και γι’ αυτό οι 

διαστάσεις και η μορφολογία έχουν ήδη καθοριστεί απ’ την εταιρεία Alpha Marine. Και σ’ αυτή την 

περίπτωση πρόκειται για ένα ηλεκτρικό σκάφος, καθώς η πρόωση του σκάφους γίνεται με δύο 

ηλεκτρικούς κινητήρες, αλλά όπως επισημάνθηκε ήδη στη μελέτη του  πρώτου, αυτό δεν έχει κάποιο 

αντίκτυπο στις κατασκευαστικές απαιτήσεις των νηογνωμόνων. Χάρις στην Alpha Marine, στη 

συνέχεια δίνονται διάφορες όψεις του προκαταρτικού τρισδιάστατου μοντέλου του πλοίου (Σχήμα 

9.1-9.6) καθώς και το προκαταρτικό σχέδιο Γενικής Διάταξης του πλοίου (Σχήμα 9.7) 

 

 

Σχήμα 9.1: Προκαταρτικό τρισδιάστατο μοντέλο του σκάφους των 25m 

 

 

Σχήμα 9.2: Προκαταρκτικό τρισδιάστατο μοντέλο του πλοίου των 25 μέτρων 

 

 

Σχήμα 9.3: Προκαταρκτικό τρισδιάστατο μοντέλο του πλοίου των 25 μέτρων 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω 

πνευματικών δικαιωμάτων 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω 

πνευματικών δικαιωμάτων 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω 

πνευματικών δικαιωμάτων 
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Σχήμα 9.4: Προκαταρκτικό τρισδιάστατο μοντέλο του πλοίου των 25 μέτρων 

 

 

Σχήμα 9.5: Προκαταρκτικό τρισδιάστατο μοντέλο του πλοίου των 25 μέτρων 

 

 

Σχήμα 9.6: Προκαταρκτικό τρισδιάστατο μοντέλο του πλοίου των 25 μέτρων 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω 

πνευματικών δικαιωμάτων 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω 

πνευματικών δικαιωμάτων 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω 

πνευματικών δικαιωμάτων 



 147 

 

Σχήμα 9.7: Προκαταρκτικό Σχέδιο Γενικής Διάταξης πλοίου μήκους 19m 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων 



 148 

9.1 Χαρακτηριστικά σκάφους 
 

Το σκάφος είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί επιβάτες τόσο σ’ ένα 

κλειστό σαλόνι στο κύριο κατάστρωμα, όσο και στους ανοικτούς χώρους του κύριου και του 

ανωτέρου καταστρώματος. Στον παρακάτω πίνακα 9.1 παρουσιάζονται οι βασικές διαστάσεις  και 

χαρακτηριστικά του υπό μελέτη Catamaran. Τέλος να επισημανθεί ότι απ’ τους υπό εξέταση 

νηογνώμονες, οι DNV και LR είναι εκείνοι που λαμβάνουν υπόψη την περιοχή λειτουργείας του 

πλοίου. Συγκεκριμένα όσον αφορά τον DNV το σκάφος ανήκει στην κατηγορία R3, ενώ για τον LR στη 

G2,Zone 2, με τα χαρακτηριστικά των παραπάνω κατηγοριών να παρουσιάζονται στους πίνακες 4.3 

και 4.6 αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 9.1: Βασικές διαστάσεις του 33m Catamaran 

Ολικό μήκος (Length overall, LOA) 25,00 m 

Μέγιστο πλάτος (Beam overall, BOA) 9,00 m 

Μήκος Ισάλου (Waterline length, LWL) 

Τα δεδομένα δεν 

παρουσιάζονται λόγω 

πνευματικών 

δικαιωμάτων 

Πλάτος στην Ίσαλο (Beam at waterline, BWL) 

Κοίλο (Depth, D) 

Βύθισμα σχεδίασης(Design draught, T) 

Όγκος εκτοπίσματος (Displacement Volume, ∇) 

Εκτόπισμα (Displacement, Δ) 

CB 

Μέγιστη ταχύτητα (Max speed) 

Υπηρεσιακή ταχύτητα (Service speed, vs) 

Αριθμός Επιβατών (Passengers) 

Class επιβατηγού πλοίου 

Είδος πλοίου 

 

9.2 Γεωμετρίας υπερκατασκευής  
 

Με τη βοήθεια του προκαταρκτικού σχεδίου γενικής διάταξης (Σχήμα 9.7) μπορούν να διακριθούν 

κάποιες διαστάσεις της υπερκατασκευής του σκάφους. Στο πλοίο η επιβίβαση και η αποβίβαση των 

επιβατών πραγματοποιείται απ’ την πρύμνη.  Το σαλόνι, το οποίο βρίσκεται στο κύριο κατάστρωμα, 

για την εξυπηρέτηση των επιβατών διαθέτει ένα μπαρ και συνολικά έξι τουαλέτες. Καθώς δεν 

υπάρχει δεύτερος όροφος, ο χώρος πηδαλιουχίας βρίσκεται μπροστά απ’ το σαλόνι των επιβατών. 

9.2.1 Πρώτος όροφος 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η γεωμετρία των τμημάτων της υπερκατασκευής του πρώτου 

ορόφου καθώς και τα κατασκευαστικά στοιχεία που την αποτελούν. Όπως και στο σκάφος των 33m, 

έτσι και σ’ αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να εξεταστούν, τα πλάγια τμήματα (Side 1st), τα δύο 

εγκάρσια τμήματα, ένα πιο κοντά στην πρύμνη (Aft 1st) και ένα στην πλώρη (Front 1st) και το ανώτερο 

κατάστρωμα (Top 1st). Για ακόμη μια φορά δε θα ληφθούν υπόψη οι αγκώνες (brackets) της 

υπερκατασκευής αλλά ο σχεδιασμός θα περιοριστεί στη διαστασιολόγηση των πλακών, των 
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υποστυλωμάτων και των ενισχυτικών, για τα οποία εκ παραδοχής εξετάζεται πάντα η χειρότερη 

περίπτωση. Οι επιλογές που ακολουθούν είναι αποτέλεσμα υποθέσεων. 

9.2.1.1 Πλαϊνό τμήμα πρώτου ορόφου (Side 1st) 

Το πλαϊνό τμήμα για το υπό μελέτη σκάφος, όσον αφορά την διαμήκη του θέση εκτείνεται απ’ το 

νομέα 12 μέχρι και το νομέα 37 με αποτέλεσμα να έχει ένα μήκος L=12,5m, ενώ όσον αφορά την 

κατακόρυφη του θέση, βρίσκεται ανάμεσα στο κύριο και το ανώτερο κατάστρωμα δηλαδή έχει ένα 

ύψος h=2,4m. Το εμβαδόν που θα χρειαστεί για τον υπολογισμό του βάρους, θεωρείται εκ 

παραδοχής, ότι είναι του ορθογωνίου που έχει διαστάσεις τα L και h, απ’ το οποίο όμως θα πρέπει 

να αφαιρεθούν τυχών ανοίγματα, πχ παράθυρα, και να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που βρίσκονται 

πρύμνηθεν του νομέα 12. Απ’ το προκαταρκτικό σχέδιο γενικής διάταξης, το οποίο είναι το μόνο 

δεδομένο για το πλοίο, δε μπορούν να καθοριστούν οι διαστάσεις των παραθύρων, γι’ αυτό 

αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η λογική του Catamaran των 33m, οπότε επιλέχθηκε να θεωρηθεί ότι 

στο πλάγιο τμήμα υπάρχουν συνολικά πέντε παράθυρα. Στον πίνακα 9.2 δίνονται τα χαρακτηριστικά 

της απλοποιημένης μορφής του πλάγιου τμήματος της υπερκατασκευής, δηλαδή του ορθογωνίου, 

ενώ τα εμβαδά των παραπάνω ανοιγμάτων και του πρυμναίου τμήματος δίνονται στον πίνακα 9.3. 

Να σημειωθεί ότι όλα τα στοιχεία του πλάγιου τμήματος, κατά τον υπολογισμό του βάρους, 

υπολογίζονται διπλά, ώστε να ληφθεί υπόψη και το δεύτερο πλάγιο τμήμα. 

 

Πίνακας 9.2: Catamaran 25m, 1st tier - Πλαϊνό τμήμα υπερκατασκευής 

Χαρακτηριστικά Τιμή 

Διαμήκης Θέση (θέση x [m]) 6,00 m 18,50 m 

Μήκος  12,50 m 

Κατακόρυφη Θέση (θέση z [m]) 3,95 m 6,35 m 

Ύψος  2,40 m 

Εμβαδόν τμήματος (λαμβάνοντας υπόψη το 

εμβαδόν των ανοιγμάτων στον πίνακα 9.3) 
12,50 ∗ 2,40 − 6,78 =  23,22𝑚2 

 

Πίνακας 9.3: Catamaran 25m, 1st tier - Διόρθωση στο τελικό εμβαδόν του πλάγιου τμήματος υπερκατασκευής 

Άνοιγμα Πλαϊνού Τμήματος Πλήθος Συνολικό Εμβαδόν 

Μικρά παράθυρα 4 (-) 6,13 m2 

Μεγάλα παράθυρα 1 (-) 2,08 m2 

Πρυμναίο τμήμα πλάγιου τμήματος 1 (+) 1,43 m2 

Σύνολο (-) 6,78 m2 

 

Στο σκάφος των 25m, για την ενίσχυση των πλακών του πλάγιου τμήματος, αποφασίστηκε να 

χρησιμοποιηθούν δύο απλά διαμήκη ενισχυτικά (longitudinal stiffeners), η διαστασιολόγηση των 

οποίων θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα χειρότερα δυνατά γεωμετρικά μεγέθη, δηλαδή 

ανυποστήρικτο μήκος l=2,000m και ισαπόσταση s=(1,200+0,385)/2=0,793m, καθώς σε απόσταση 

0,365m και 2,100m απ’ το κύριο κατάστρωμα υπάρχει μια επιπλέον ενίσχυση και μια οριζόντια πλάκα 

που μειώνουν το ‘spacing’ των απλών ενισχυτικών. Τα παραπάνω απλά ενισχυτικά θεωρήθηκε ότι 

εκτείνονται καθ’ όλο το μήκος του πλάγιου τμήματος, ενώ η ισαπόσταση και το ανυποστήρικτο μήκος 
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τους χρησιμοποιούνται και για τον καθορισμό του πάχους των πλακών. Τα πρωτεύοντα 

υποστηρικτικά μέλη του πλάγιου τμήματος θα είναι και στην περίπτωση αυτή οι ενισχυμένοι νομείς 

(vertical webs) και συγκεκριμένα, εφτά στον αριθμό, οι οποίοι ισαπέχουν s=2,000m και εκτείνονται 

απ’ το κύριο κατάστρωμα μέχρι την οριζόντια πλάκα, απόσταση που είναι παράλληλα και το 

ανυποστήρικτο μήκος τους, l=2,100m. 

Στον παρακάτω πίνακα 9.4 παρουσιάζονται συνοπτικά τα ‘s’ και ‘l’ των κατασκευαστικών 

στοιχείων, που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των απαιτήσεων των νηογνωμόνων, αλλά και 

τα συνολικά μήκη τους που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό του βάρους τους. Σημειώνεται ότι 

στον παρακάτω πίνακα δεν περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά της οριζόντιας πλάκας, καθώς δε 

διαστασιολογείται στον παρόντα σχεδιασμό. 

 

Πίνακας 9.4: Catamaran 25m, 1st tier - Χαρακτηριστικά κατασκευαστικών στοιχείων πλαϊνού τμήματος υπερκατασκευής  

Κατασκευαστικά Στοιχεία Ισαπόσταση ‘s’ [m] 
Ανυποστήρικτο 

μήκος ‘l’ [m] 
Πλήθος Μήκος [m] 

Πλάκες 0,793 2,000 - - 

Απλά διαμήκη ενισχυτικά 0,793 2,000 2 12,500 

Ενισχυμένοι νομείς 2,000 2,100 7 2,100 

9.2.1.2 Πρωραίο τμήμα πρώτου ορόφου (Front 1st) 

Η μορφή του μπροστινού τμήματος της υπερκατασκευής διαφέρει αρκετά από εκείνο των άλλων 

δύο υπό μελέτη σκαφών. Όπως φαίνεται και στο σχέδιο γενικής διάταξης ο χώρος πλοήγησης 

προεξέχει, με αποτέλεσμα το μπροστινό κομμάτι να μην έχει μια σταθερή διαμήκη θέση. Βέβαια 

καθώς έχει γίνει η παραδοχή να εξετάζεται πάντα η χειρότερη περίπτωση, ο σχεδιασμός γίνεται 

σύμφωνα με την πιο απομακρυσμένη απ’ την πρυμναία κάθετο θέση, δηλαδή σύμφωνα με το νομέα 

39. Η συνολική έκταση του τμήματος λαμβάνοντας υπόψη και το χώρο πλοήγησης είναι 

b=2*2,70+2*1,00+3,10= 10,50m, ενώ το ύψος του είναι προφανώς ίδιο με του πλάγιου τμήματος 

h=2,40m. Απ’ το σχέδιο φαίνεται η ύπαρξη πέντε παραθύρων, εκ των οποίων τα τρία βρίσκονται στο 

χώρο πλοήγησης. Το εμβαδόν των παραθύρων αυτών θα πρέπει να αφαιρεθεί απ’ την συνολική 

επιφάνεια του πρωραίου τμήματος, αλλά καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα για το ύψος τους έγινε η 

υπόθεση ότι έχουν το ίδιο με εκείνα του σκάφους των 33m. Η τελική επιφάνεια του μπροστινού 

τμήματος παρουσιάζεται στον πίνακα 9.5, η οποία προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό 

εμβαδόν των παραθύρων που υπολογίζεται στον πίνακα 9.6: 

Πίνακας 9.5: Catamaran 25m, 1st tier - Πρωραίο τμήμα υπερκατασκευής 

Χαρακτηριστικά Τιμή 

Διαμήκης Θέση (θέση x [m]) 19,50 m 

Συνολική έκταση τμήματος 2*2,70+2*1,00+3,10=10,50 m 

Κατακόρυφη Θέση (θέση z [m]) 3,95 m 6,35 m 

Ύψος 2,40 m 

Εμβαδόν τμήματος (λαμβάνοντας υπόψη το 

εμβαδόν των ανοιγμάτων στον πίνακα 9.6) 
10,50 ∗ 2,40 − 5,09 = 20,11 𝑚2 
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Πίνακας 9.6: Catamaran 25m, 1st tier - Εμβαδόν θυρών  πρωραίου τμήματος υπερκατασκευής 

Άνοιγμα Πρωραίου Τμήματος Πλήθος Συνολικό Εμβαδόν 

Παράθυρο σαλονιού 2 2,19 m2 

Μεγάλο παράθυρο χώρου πλοήγησης 1 1,09 m2 

Μικρό παράθυρο χώρου πλοήγησης 2 1,81 m2 

Σύνολο 5,09 m2 

 

Για την ενίσχυση των πλακών του μπροστινού τμήματος της υπερκατασκευής χρησιμοποιούνται 

αρχικά δέκα απλά κατακόρυφα ενισχυτικά (vertical stiffeners), για τα οποία ισχύει s=0,500m και το 

ανυποστήρικτο μήκος τους είναι l=1,735m, το οποίο παράλληλα είναι και το μήκος στο οποίο 

εκτείνονται, καθώς τα παραπάνω απλά ενισχυτικά χωρίζονται από δύο εγκάρσια ενισχυτικά.  Τα 

εγκάρσια ενισχυτικά (horizontal webs) βρίσκονται σε ύψος h1=0,365m και h2=2,100m αντίστοιχα και 

εκτείνονται καθ’ όλο το πλάτος της κατασκευής, με τη μέγιστη τιμή του ανυποστήρικτου μήκους τους, 

και συνεπώς αυτή σύμφωνα με την οποία γίνεται ο σχεδιασμός τους, να είναι l=3,100m, ενώ το 

‘spacing’ τους υπολογίζεται ως s=(0,365+1,735)/2=1,050m. Πρέπει να επισημανθεί ότι στα σημεία 

που τα απλά ενισχυτικά κόβονται απ’ τα εγκάρσια ενισχυτικά τοποθετούνται αγκώνες (brackets), οι 

οποίοι μαζί με τα απλά ενισχυτικά που τοποθετούνται για την επιπλέον ενίσχυση των ανοιγμάτων δε 

λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό. Τα παραπάνω γεωμετρικά μεγέθη συνοψίζονται στον ακόλουθο 

πίνακα 9.7: 

 

Πίνακας 9.7: Catamaran 25m, 1st tier - Χαρακτηριστικά κατασκευαστικά στοιχείων μπροστινού τμήματος υπερκατασκευής 

Κατασκευαστικά Στοιχεία Ισαπόσταση ‘s’ [m] 
Ανυποστήρικτο 

μήκος ‘l’ [m] 
Πλήθος Μήκος [m] 

Πλάκες 0,500 1,735 - - 

Απλά κατακόρυφα 

ενισχυτικά 
0,500 1,735 10 1,735 

Εγκάρσια Ενισχυτικά 1,050 3,100 2 10,500 

9.2.1.3 Πρυμναίο τμήμα πρώτου ορόφου (Aft 1st) 

Το πρυμναίο τμήμα της υπερκατασκευής του σκάφους των 25m παρουσιάζει παρόμοια μορφή με 

το μπροστινό τμήμα, όπου στην περίπτωση αυτή προεξέχουν οι τουαλέτες. Για ακόμη μια φορά ο 

σχεδιασμός θα γίνει με βάση τη χειρότερη περίπτωση, οπότε οι υπολογισμοί θα γίνουν θεωρώντας 

ότι το υπό μελέτη τμήμα βρίσκεται 7,50m μακριά απ’ την πρυμναία κάθετο, στο νομέα 15. Πέρα απ’ 

το ύψος για το οποίο ισχύει h=2,40m, η άλλη διάσταση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 

επιφάνειας του τμήματος είναι η b=2*2,05+2*1,50+4,32=11,42m. Απ’ την τελική επιφάνεια θα 

πρέπει να αφαιρεθεί το εμβαδόν των δύο θυρών, καθώς όμως δεν υπάρχουν δεδομένα γι’ αυτές θα 

θεωρηθεί ότι είναι ίδιου μεγέθους με εκείνες του σκάφους των 33m. Στους παρακάτω πίνακες 9.8 

και 9.9 φαίνονται τα αποτελέσματα απ’ τους υπολογισμούς. 
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Πίνακας 9.8: Catamaran 25m, 1st tier - Πρυμναίο τμήμα υπερκατασκευής 

Χαρακτηριστικά Τιμή 

Διαμήκης Θέση (θέση x [m]) 7,50 m 

Συνολική έκταση τμήματος 2*2,05+2*1,50+4,32=11,42 m 

Κατακόρυφη Θέση (θέση z [m]) 3,95 m 6,35 m 

Ύψος 2,40 m 

Εμβαδόν τμήματος (λαμβάνοντας υπόψη το 

εμβαδόν των ανοιγμάτων στον πίνακα 9.9) 
11,42 ∗ 2,40 − 4,35 = 23,06 𝑚2 

 

Πίνακας 9.9: Catamaran 25m, 1st tier - Εμβαδόν θυρών  πρυμναίου τμήματος υπερκατασκευής 

Άνοιγμα Πρωραίου Τμήματος Πλήθος Συνολικό Εμβαδόν 

Θύρα επιβατών 2 4,35 m2 

 

Στο πρυμναίο τμήμα χρησιμοποιούνται δεκατέσσερα απλά κατακόρυφα ενισχυτικά (vertical 

stiffeners) τα οποία εκτείνονται καθ’ όλο το ύψος του τμήματος και ισχύει s=0,500m και l=2,100m. 

Το ανυποστήρικτο μήκος είναι μικρότερο απ’ το συνολικό τους μήκος γιατί σε ύψος h1=2,100m έχει 

τοποθετηθεί ένα εγκάρσιο ενισχυτικό (horizontal web). Για το ενισχυτικό αυτό η ισαπόσταση θα είναι 

s=(0,300+2,100)/2=1,200m και το ανυποστήρικτο μήκος l=4,315/2=2,158m, καθώς στο μέσο 

χρησιμοποιείται ένα vertical web. To vertical web εκτείνεται σ’ όλο το ύψος του τμήματος, όπου το 

μήκος του είναι ταυτόχρονα και το ανυποστήρικτο μήκος l=2,400m, που μαζί με την ισαπόσταση 

s=2,158m χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των διαστάσεων του. Να σημειωθεί ότι για την 

στήριξη των θυρών χρησιμοποιούνται εκατέρωθεν του ανοίγματος απλά ενισχυτικά, τα οποία όμως, 

μαζί με τους χρησιμοποιούμενους αγκώνες (brackets) δε λαμβάνονται υπόψη. Σύνοψη των 

παραπάνω παρουσιάζεται στον πίνακα 9.10:  

 

Πίνακας 9.10: Catamaran 25m, 1st tier - Χαρακτηριστικά κατασκευαστικών στοιχείων πρυμναίου τμήματος 
υπερκατασκευής 

Κατασκευαστικά Στοιχεία Ισαπόσταση ‘s’ [m] Ανυποστήρικτο 

μήκος ‘l’ [m] 

Πλήθος Μήκος [m] 

Πλάκες 0,500 2,100 - - 

Απλά κατακόρυφα 

ενισχυτικά 

0,500 2,100 14 2,400 

Vertical Web  2,158 2,400 1 2,400 

Εγκάρσιο ενισχυτικό  1,200 2,158 1 11,42 

9.2.1.4 Ανώτερο κατάστρωμα υπερκατασκευής (Top 1st) 

Το ανώτερο κατάστρωμα αποτελεί μια κατασκευή που εκτείνεται περίπου απ’ το νομέα 5 μέχρι 

το νομέα 40, ενώ το πλάτος του έχει μια σταθερή τιμή b=8,40m η οποία μειώνεται μόνο στο 

μπροστινό του τμήμα. Για το κατάστρωμα έχει πραγματοποιηθεί η παραδοχή να μη λαμβάνονται 

υπόψη τυχόν ανοίγματα που μπορεί να υπάρχουν στην κατασκευή, ενώ ακόμα αποφασίστηκε να μην 

υπολογιστεί η επιφάνεια σαν ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διότι στον πρωραίο τμήμα η μορφή 
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του είναι τέτοια που θα οδηγήσει σε μεγάλες αποκλίσεις. Η τιμή του εμβαδού της επιφάνειας του 

καταστρώματος δίνεται στον πίνακα 9.11: 

 

Πίνακας 9.11: Catamaran 25m, 1st tier - Ανώτερο κατάστρωμα υπερκατασκευής 

Χαρακτηριστικά Τιμή 

Διαμήκης Θέση (θέση x [m]) 2,53 m 20,25 m 

Πλάτος 8,40 m 

Κατακόρυφη Θέση (θέση z [m]) 6,35m 

Μήκος 17,72 m 

Εμβαδόν τμήματος 145,90 𝑚2 

 

Το κατάστρωμα είναι ενισχυμένο με δεκαέξι απλά διαμήκη ενισχυτικά (longitudinal stiffeners), τα 

οποία ισαπέχουν μεταξύ τους απόσταση s=0,500m. Απ’ τα απλά αυτά ενισχυτικά, μόνο τα έξι που 

βρίσκονται κοντά στο μέσο εκτείνονται σ’ όλο το μήκος του καταστρώματος, ενώ αντίθετα το 

ανυποστήρικτο μήκος για όλα είναι l=2,000m. H τιμή του ανυποστήρικτου μήκους οφείλεται στην 

ύπαρξη εννιά ενισχυμένων νομέων (transverse webs) , για τους οποίους ο σχεδιασμός γίνεται 

θεωρώντας s=2,000m, ενώ παρόλο που εκτείνονται σ’ όλο το πλάτος του καταστρώματος το 

ανυποστήρικτο μήκος τους είναι στα l=b/2=4,200m, καθώς επιλέχθηκε στο μέσο να τοποθετηθεί ένα 

πρωτεύον διάμηκες ενισχυτικό (girder). Για το girder ισχύει ότι s=4,200m και παράλληλα ότι 

εκτείνεται καθ’ όλο το μήκος του καταστρώματος, επομένως υπάρχει ανάγκη μείωσης του 

ανυποστήρικτου μήκους του, η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση τριών υποστυλωμάτων. Με τα 

υποστυλώματα το ανυποστήρικτο μήκος του girder μειώνεται σε l=3,500m. Όσον αφορά τα 

υποστυλώματα, η ισαπόσταση τους είναι κατανοητό ότι θα είναι s=3,500m, ενώ το μήκος τους 

εξαρτάται απ’ το απ’ την εγκάρσια διατομή του girder, διότι θα ισούται με την τιμή που προκύπτει 

αν αφαιρεθεί απ’ το ύψος 2,400m το ύψος της διατομής h1. Στον παρακάτω πίνακα 9.12 

συνοψίζονται τα παραπάνω δεδομένα: 

 

Πίνακας 9.12: Catamaran 25m, 1st tier - Χαρακτηριστικά κατασκευαστικά στοιχείων ανώτερου καταστρώματος 
υπερκατασκευής 

Κατασκευαστικά 

Στοιχεία 
Ισαπόσταση ‘s’ [m] 

Ανυποστήρικτο 

μήκος ‘l’ [m] 
Πλήθος Μήκος [m] 

Πλάκες 0,500 2,000 - - 

Απλά διαμήκη 

ενισχυτικά 

0,500 2,000 16 17,720 

Εγκάρσια 

ενισχυτικά  

2,000 4,200 9 8,400 

Πρωτεύον διάμηκες 

ενισχυτικό  

4,200 3,500 1 17,720 

Υποστυλώματα 3,500 2,400-h1 4 2,400-h1 
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9.3 Σύγκριση αποτελεσμάτων νηογνωμόνων 
 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν απ’ την εφαρμογή των 

κανονισμών των νηογνωμόνων για το 25m Catamaran σκάφος. Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις των 

κεφαλαίων ‘5.1 DNV – Φορτίσεις υπερκατασκευής’, ‘6.1 BV – Φορτίσεις Υπερκατασκευής’ και ‘7.1 LR 

– Φορτίσεις υπερκατασκευής’, καθώς και τα δεδομένα των κεφαλαίων 9.1-9.2, υπολογίζονται οι 

φορτίσεις που δέχονται και οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα κατασκευαστικά μέλη της 

υπερκατασκευής. 

9.3.1 Φορτίσεις υπερκατασκευής 

     Η υπερκατασκευή του υπό μελέτη σκάφους, αποτελείται από μόνο ένα όροφο, αλλά οι σχέσεις 

υπολογισμού των πιέσεων του δε διαφέρουν απ’ τις αντίστοιχες που χρησιμοποιούνται για τον 

πρώτο όροφο της διώροφης υπερκατασκευής του σκάφους των 33m. Kαι στην περίπτωση αυτή οι 

τιμές των πιέσεων που ασκούνται στην κατασκευή εξαρτώνται τόσο απ’ τη γεωμετρία του σκάφους 

όσο και απ’ το υπό εξέταση τμήμα της, ενώ θα είναι ίδιες ανεξάρτητα απ’ το υλικό της 

υπερκατασκευής, δηλαδή οι παρακάτω τιμές χρησιμοποιούνται τόσο για το σχεδιασμό του 

αλουμινίου όσο και των σύνθετων υλικών. Στο Σχήμα 9.8 δίνεται το διάγραμμα των πιέσεων που 

προέκυψαν για τα τμήματα της υπερκατασκευής του σκάφους των 25m, σύμφωνα με τους 

νηογνώμονες DNV, BV και LR.  

Οι τιμές των πιέσεων σύμφωνα με τον DNV, δεν παρουσιάζουν διαφορές με τις αντίστοιχες του 

σκάφους των 33m, με μόνη εξαίρεση να αποτελεί το μπροστινό τμήμα της υπερκατασκευής (Front 

1st), το οποίο ήταν και το μόνο που στην ελάχιστη του απαίτηση είχε εξάρτηση απ’ το μήκος του 

σκάφους. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τους άλλους δύο νηογνώμονες, στους οποίους 

παρουσιάζεται σημαντική μείωση στις τιμές των υπολογισμένων πιέσεων. Η μεγαλύτερη μείωση 

παρουσιάζεται στο μπροστινό (Front 1st) και στα πλάγια (Side 1st) τμήματα, κάτι το οποίο οφείλεται 

κυρίως στο ότι τα τμήματα αυτά για τον υπό εξέταση σχεδιασμό βρίσκονται πλησιέστερα στην 

πρυμναία κάθετο του σκάφους, με αποτέλεσμα τη μείωση αρκετών συντελεστών που καθορίζουν 

την τελική τιμή της πίεσης. Καθώς πλέον έχουν υπολογιστεί οι πιέσεις με τις οποίες έρχεται 

αντιμέτωπη η υπερκατασκευή του σκάφους, οι τιμές του διαγράμματος του Σχήματος 9.8, 

χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς των ακολούθων κατασκευαστικών στοιχείων. 

 

Σχήμα 9.8  Catamaran 25m, Διάγραμμα πιέσεων τμημάτων υπερκατασκευής 
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9.3.2 Πάχη πλακών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα πάχη των πλακών των διάφορων τμημάτων της 

υπερκατασκευής, όπως αυτά υπολογίστηκαν σύμφωνα με τους κανονισμούς των εξεταζόμενων 

νηογνωμόνων, όπου οι τελικές σχέσεις υπολογισμού του πάχους είναι ίδιες με τις αντίστοιχες που 

χρησιμοποιήθηκαν για τα αποτελέσματα της ενότητας ‘8.3.2 Πάχη πλακών αλουμινένιας 

υπερκατασκευής’. Οι όποιες διαφορές στα πάχη του υπό μελέτη σκάφους με εκείνα του 

προηγούμενου σχεδιασμού οφείλονται στις διαφορές πίεσης, αλλά και σε τυχών αλλαγές που μπορεί 

να αποφασίστηκαν όσον αφορά την ισαπόσταση και το ανυποστήρικτο μήκος των ενισχυτικών της 

πλάκας. Όπως έχει προαναφερθεί στο κεφάλαιο 4, το υλικό κατασκευής των πλακών, για όλα τα 

σκάφη έχει επιλεχθεί να είναι το κράμα αλουμινίου AL 5083 O/H111. Οπότε σύμφωνα με τα 

παραπάνω υπολογίζονται τα τελικά πάχη των πλακών της υπερκατασκευής (στρογγυλοποίηση στον 

μεγαλύτερο ακέραιο), τα οποία παρουσιάζονται στο διάγραμμα του Σχήματος 9.9: 

 

 

Σχήμα 9.9: Catamaran 25m, Διάγραμμα παχών πλακών τμημάτων υπερκατασκευής 

 

Οι τιμές πάχους που έχουν προκύψει σύμφωνα με τον DNV δε διαφέρουν από εκείνες του 

σκάφους των 33m, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι παραπάνω τιμές έχουν προκύψει απ’ την 

ελάχιστη γενική απαίτηση που έχει ορίσει ο DNV, στην οποία ναι μεν υπάρχει εξάρτηση απ’ το 

συνολικό μήκος του σκάφους αλλά περιορίζεται σημαντικά απ’ τους χρησιμοποιούμενους 

συντελεστές που εξαρτώνται απ’ το είδος του υπό εξέταση τμήματος. Τεράστια συνεισφορά στο 

γεγονός ότι προκύπτουν τα ίδια πάχη έχει και το ότι έχει αποφασιστεί να γίνεται στρογγυλοποίηση 

προς τα πάνω στον πρώτο ακέραιο με αποτέλεσμα να μη φαίνονται οι μικρότερες διαφορές. Όσον 

αφορά τους άλλους δύο νηογνώμονες, μείωση του πάχους της πλάκας παρουσιάστηκε σ’ όλες τις 
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περιπτώσεις που στο σκάφος των 33m δεν είχε γίνει η επιλογή του σύμφωνα με την ελάχιστη 

απαίτηση που είχαν ορίσει. Προφανώς στις περιπτώσεις που δεν ίσχυε το παραπάνω η τελική τιμή 

του πάχους είναι ίδια και για τα δύο σκάφη. 

Στον παρακάτω πίνακα 9.13 παρουσιάζονται οι τιμές των βαρών, καθώς και οι διαμήκεις και οι 

κατακόρυφες θέσεις των κέντρων τους, μετρημένες απ’ την πρυμναία κάθετο και τον πυθμένα 

αντίστοιχα, όπως αυτές υπολογίστηκαν με εφαρμογή των κανονισμών των νηογνωμόνων. Όπως 

φαίνεται και απ’ τον πίνακα, η μη μείωση των παχών των πλακών, στοίχησε στον DNV, καθώς όχι 

μόνο παρουσίασε μεγαλύτερο συνολικό βάρος, αλλά ταυτόχρονα το κέντρο βάρος του απέχει 

περισσότερο απ’ τον πυθμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα των άλλων νηογνωμόνων. Παράγοντας σ’ 

αυτό αποτέλεσε το πάχος του ανώτερου καταστρώματος, το οποίο αποτελεί ένα τμήμα μεγάλης 

επιφάνειας που βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του σκάφους και στο οποίο ο DNV παρουσίασε τη 

μεγαλύτερη τιμή πάχους. Τέλος φαίνεται ότι παρόλη τη μεγάλη μείωση που παρουσίασε ο LR, o BV 

διατήρησε το μικρότερο συνολικό βάρος πλακών και για αυτήν την περίπτωση πλοίου, 

εκμεταλλευόμενος τις μειώσεις στα πάχη των πρωραίων και πλαϊνών τμημάτων της υπερκατασκευής 

που προέκυψε σύμφωνα με τους κανονισμούς του. 

 

Πίνακας 9.13: Catamaran 25m, βάρη πλακών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

Βάρος [t] 2,69 2,29 2,35 

LCG [m] 11,91 11,99 12,16 

VCG [m] 5,88 5,45 5,44 

9.3.3 Απαιτήσεις ενισχυτικών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων των ενισχυτικών και στη συνέχεια η επιλογή της εγκάρσιας 

διατομής τους είναι μια διαδικασία που δε διαφέρει για τα δύο υπό εξέταση σκάφη. Δηλαδή και για 

το σκάφος των 25m θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιες σχέσεις υπολογισμού, και οι απαιτήσεις για ακόμη 

μια φορά αφορούν το συνδυασμό του ενισχυτικού με τη συνεργαζόμενη πλάκα. Επιπλέον πρέπει να 

επισημανθεί ότι για ακόμη μια φορά, σ’ όλες τις περιπτώσεις η επιλογή της διατομής του ενισχυτικού 

καθορίστηκε απ’ την απαίτηση της ροπής αντίστασης. Όσον αφορά τις διατομές που 

χρησιμοποιήθηκαν, ούτε εδώ υπήρξαν διαφορές, καθώς επιλέχθηκαν προϊόντα απ’ τους καταλόγους 

της AMCO[201], με υλικό κατασκευής το κράμα αλουμινίου AL 6082 T5/T6. Για την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων τα χρησιμοποιούμενα ενισχυτικά χωρίζονται και πάλι στις ίδιες τρεις κατηγορίες 

(διαμήκη, κατακόρυφα, εγκάρσια). 

9.3.3.1 Διαμήκη ενισχυτικά 

Στο παρακάτω Σχήμα 9.10 παρουσιάζονται τα διαγράμματα για τις απαιτήσεις της ροπής 

αντίστασης για τα διαμήκη ενισχυτικά στα τμήματα ‘Side 1st’ και ‘Top 1st’ της υπερκατασκευής. Επειδή 

οι απαιτήσεις για το πρωτεύον διάμηκες ενισχυτικό είναι μεγαλύτερες απ’ ότι για τα απλά διαμήκη 

ενισχυτικά, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται δύο διαγράμματα. 

Χρησιμοποιώντας την ίδια σχέση υπολογισμού για την ροπή αντίστασης με εκείνη που 

χρησιμοποιήθηκε στο πλοίο των 33m, προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα. Οι διαφορές που 

υπάρχουν με τα αντίστοιχα στοιχεία του σκάφους των 33m οφείλονται στις διαφορετικές τιμές των 
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ασκούμενων πιέσεων και των γεωμετρικών μεγεθών των ενισχυτικών, καθώς το υλικό κατασκευής 

είναι ίδιο και σ’ αυτό το σχεδιασμό. 

 

  

 

Στον παρακάτω πίνακα 9.14 δίνονται τα ‘effective’ πλάτη της συνεργαζόμενης πλάκας, που σε 

συνδυασμό με τις απαιτήσεις των παραπάνω διαγραμμάτων καθορίζουν την επιλογή των εγκάρσιων 

διατομών των ενισχυτικών, η γεωμετρία των οποίων δίνεται κι αυτή στον παρακάτω πίνακα. Στον 

πίνακα 9.15 παρουσιάζονται οι τιμές του συνολικού βάρους των διαμήκων ενισχυτικών, καθώς και 

οι διαμήκεις και οι κατακόρυφες θέσεις των κέντρων τους, μετρημένες απ’ την πρυμναία κάθετο και 

τον πυθμένα αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 9.14: 25m Catamaran, διατομές διαμήκων ενισχυτικών  

Υπό εξέταση ενισχυτικό DNV BV LR 

Side 1st, 

Longitudinal 

Stiffener 

Γεωμετρία 

Διατομής 
L 60X50X4 L 75Χ50Χ6 L 60X50X4 

be [mm] 601 400 234 

Top 1st, 

Longitudinal 

Stiffener 

Γεωμετρία 

Διατομής 
L 50X30X4 L 50X30X4 L 65X40X5 

be [mm] 465 400 140 

Top 1st, Girder 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 200X8 + 

FB 70Χ8 

PL 200X10 + 

FB 100X8 

PL 200X8 + 

FB 70Χ8 

be [mm] 1330 700 885 

 
 

Πίνακας 9.15: Catamaran 25m, βάρη διαμήκων ενισχυτικών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

Βάρος [t] 0,46 0,55 0,60 

LCG [m] 12,49 12,49 12,49 

VCG [m] 6,13 6,08 6,18 
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Σχήμα 9.10: Catamaran 25m, διαγράμματα απαιτήσεων ροπής αντίστασης για τα διαμήκη ενισχυτικά 
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9.3.3.2 Κατακόρυφα ενισχυτικά 

Στα παρακάτω διαγράμματα του Σχήματος 9.11 παρουσιάζονται οι απαιτήσεις της ροπής 

αντίστασης που αφορούν τα κατακόρυφα ενισχυτικά, όπου στην κατηγορία αυτή 

συμπεριλαμβάνονται οι ενισχυμένοι νομείς (vertical webs) του πλάγιου τμήματος και του πρυμναίου 

τμήματος, αλλά και τα απλά κατακόρυφα ενισχυτικά (vertical stiffeners) που υπάρχουν στα εγκάρσια 

τμήματα της υπερκατασκευής. Οι σχέσεις υπολογισμού είναι ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν 

για τον υπολογισμό των απαιτήσεων των διαμήκων ενισχυτικών, οπότε τα παρακάτω αποτελέσματα 

εξαρτώνται απ’ τους ίδιους παράγοντες με πριν. Απ’ το διάγραμμα φαίνεται ότι οι απαιτήσεις των 

ενισχυμένων νομέων είναι μεγαλύτερες, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο απ’ τη στιγμή που σ’ 

αυτούς στηρίζονται τα υπόλοιπα ενισχυτικά. 

 

 

Σχήμα 9.11: 25m Catamaran, διαγράμματα απαιτήσεων ροπής αντίστασης για τα κατακόρυφα ενισχυτικά 

 

Αφότου καθορίστηκαν οι απαιτήσεις των παραπάνω ενισχυτικών, ακολούθησε ο υπολογισμός του 

‘effective’ πλάτους της συνεργαζόμενης πλάκας. Έχοντας γνωστά τα παραπάνω μπορεί να γίνει η 

επιλογή της εγκάρσιας διατομής των ενισχυτικών, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 9.16. 

Στον πίνακα 9.17 δίνεται η τιμή, η διαμήκης και η κατακόρυφη θέση του κέντρου (από πρυμναία 

κάθετο και πυθμένα αντίστοιχα) του συνολικού βάρους των κατακόρυφων ενισχυτικών. 
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Πίνακας 9.16: 33m Catamaran, διατομές κατακόρυφων ενισχυτικών  

Υπό εξέταση ενισχυτικό DNV BV LR 

Side 1st, Vertical 

Webs 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 80X8 + 

FB 50X8 

PL 100X8 + 

FB 80X8  
L 65Χ50Χ5 

be [mm] 789 420 491 

Front 1st, Vertical 

Stiffeners 

Γεωμετρία 

Διατομής 
L 80Χ40Χ6 L 60Χ40Χ5 L 60X40X5 

be [mm] 441 347 234 

Aft 1st, Vertical 

Stiffeners 

Γεωμετρία 

Διατομής 
L 60X40Χ4 L 50X40Χ5 L 50X30X4 

be [mm] 469 420 140 

Aft 1st, Vertical 

Webs 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 100X8 + 

FB 60X8  

PL 100X8 + 

FB 60X8  
L 65Χ50Χ5 

be [mm] 890 480 551 

 

Πίνακας 9.17: Catamaran 25m, βάρη κατακόρυφων ενισχυτικών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

Βάρος [t] 0,18 0,20 0,11 

LCG [m] 12,71 12,18 12,65 

VCG [m] 5,08 5,06 5,09 

9.3.3.3 Εγκάρσια ενισχυτικά 

Οι μόνες απαιτήσεις που μένουν να καθοριστούν, είναι αυτές που αφορούν τα εγκάρσια 

ενισχυτικά, δηλαδή του ενισχυμένους νομείς (transverse webs) του καταστρώματος και τα εγκάρσια 

ενισχυτικά (horizontal webs) του πρωραίου και πρυμναίου τμήματος.. Χρησιμοποιώντας τις ίδιες 

σχέσεις υπολογισμού προκύπτουν τα αποτελέσματα που δίνονται στο διάγραμμα του Σχήματος 9.12: 

 

 

Σχήμα 9.12: 25m Catamaran, διαγράμματα απαιτήσεων ροπής αντίστασης για τα εγκάρσια ενισχυτικά 
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Στους πίνακες 9.18 και 9.19 που δίνονται στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι διατομές που 

επιλέχθηκαν με βάση το αντίστοιχο ‘effective’ πλάτος της συνεργαζόμενης πλάκας, και το συνολικό 

βάρος των ενισχυτικών αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 9.18: Catamaran 25m, διατομές εγκάρσιων ενισχυτικών  

Υπό εξέταση ενισχυτικό DNV BV LR 

Front 1st, Horizontal 

Web 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 150X8 + 

FB 100X8 

PL 150X8 + 

FB 60Χ8 

PL 80X8 + 

FB 50Χ8 

be [mm] 873 620 514 

Aft 1st, Horizontal 

Web 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 60X8 + 

FB 50Χ8 

PL 60X8 + 

FB 50Χ8 
L 50Χ40Χ5 

be [mm] 733 431 422 

Top 1st, Transverse 

Webs 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 150X8 + 

FB 60X10 

PL 150X8 + 

FB 80X10 

PL 150X8 + 

FB 70Χ8 

be [mm] 1374 840 780 

 

Πίνακας 9.19: Catamaran 25m, βάρη εγκάρσιων ενισχυτικών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

Βάρος [t] 0,52 0,55 0,45 

LCG [m] 13,69 13,42 13,26 

VCG [m] 6,00 6,04 6,10 

9.3.3.4 Σύγκριση Αποτελεσμάτων νηογνωμόνων για τα ενισχυτικά της αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Όπως προαναφέρθηκε, για τον υπολογισμό των παραπάνω απαιτήσεων χρησιμοποιήθηκαν οι 

ίδιες σχέσεις με εκείνες του σκάφους των 33m. Καθώς η γεωμετρία των ενισχυτικών είναι ίδια για 

κάθε νηογνώμονα και επιπλέον δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην επίδραση που έχει το υλικό 

κατασκευής για τον καθένα, ο παράγοντας που καθόρισε τις τελικές τιμές και για το σκάφος των 25m 

ήταν οι ασκούμενη πίεση. Αυτό ισχύει κυρίως για τους DNV και BV, όπου για ακόμη μια φορά την 

μεγαλύτερη απαίτηση απ’ τους δύο την παρουσιάζει εκείνος με τη μεγαλύτερη πίεση. Στον LR όπως 

και στην περίπτωση των 33m, οι χρησιμοποιούμενοι συντελεστές έχουν ως αποτέλεσμα η τελική 

απαίτηση να είναι αρκετά μικρότερη απ’ την αντίστοιχη των άλλων δύο. Αυτό, όπως επισημάνθηκε 

και στην περίπτωση του πλοίου των 33m, οφείλεται στο ότι το ‘effective width’ της πλάκας για τον LR 

είναι αρκετά μικρότερο, σε συνδυασμό με το ότι η απαίτηση της ροπής αντίστασης, όπως έχει 

επισημανθεί πολλάκις, αφορά την συνολική διατομή πλάκας και ενισχυτικού. Η μείωση των πιέσεων 

ήταν τέτοια για τον LR που είχε ως αποτέλεσμα το συνολικό βάρος των ενισχυτικών του να είναι ίσο 

με εκείνο του DNV, του νηογνώμονα με το μεγαλύτερο ‘effective’ πλάτος. Απ’ την άλλη πλευρά οι 

πιέσεις του BV δεν μειώθηκαν τόσο ώστε το συνολικό βάρος των ενισχυτικών του να φτάσει στις 

τιμές των άλλων δύο νηογνωμόνων, με σημαντικό ρόλο σ’ αυτό να έχει το πρωτεύον διάμηκες 

ενισχυτικό (girder) του ανώτερου καταστρώματος, που ήταν σημαντικά μεγαλύτερο απ’ τα 

αντίστοιχα των DNV και LR. Στον παρακάτω πίνακα 9.20 δίνονται τα συνολικά βάρη των ενισχυτικών 

της αλουμινένιας υπερκατασκευής, όπως εκείνα υπολογίστηκαν για καθέναν απ’ τους τρεις υπό 

εξέταση νηογνώμονες. 
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Πίνακας 9.20: Catamaran 33m, Συνολικό βάρος ενισχυτικών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

Βάρος Διαμήκων [t] 0,46 0,55 0,60 

Βάρος Κατακόρυφων [t] 0,18 0,20 0,11 

Βάρος Εγκάρσιων [t] 0,52 0,55 0,45 

Σύνολο 1,16 1,30 1,16 

9.3.4 Απαιτήσεις υποστυλωμάτων αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Στο ανώτερο κατάστρωμα (Top 1st) του υπό εξέταση σκάφους των 25m χρησιμοποιείται ένα 

πρωτεύον διάμηκες ενισχυτικό (girder) για την στήριξη των υπόλοιπων ενισχυμένων νομέων 

(transverse webs). Για το girder αυτό υπάρχει ανάγκη μείωσης του ανυποστήρικτου μήκους του, κάτι 

το οποίο επιτυγχάνεται με τη χρήση υποστυλωμάτων. Τα υποστυλώματα έχουν κατασκευαστεί και 

για το σκάφος αυτό από κράμα αλουμινίου AL 6082 T5/T6 και για την επιλογή των διαστάσεων της 

διατομής τους χρησιμοποιούνται οι ίδιες σχέσεις υπολογισμού νηογνωμόνων και οι ίδιοι κατάλογοι 

της AMCO[20130] με εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν στην περίπτωση του Catamaran των 33m. Στον 

πίνακα 9.21 παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υποστυλωμάτων που επιλέχθηκαν, ενώ 

στον πίνακα 9.22 δίνονται τα συνολικά βάρη τους. 

 

Πίνακας 9.21: Catamaran 25m, Διαστάσεις υποστυλωμάτων αλουμινένιας υπερκατασκευής 

 Top 1st 

Μήκος 

Υποστυλώματος 

[m] 

Εξωτερική 

διάμετρος 

[cm] 

Εσωτερική 

διάμετρος 

[cm] 

Εμβαδόν 

επιφάνειας 

διατομής 

[cm2] 

Πλήθος 
Συνολικό 

βάρος [t] 
LCG [m] VCG [m] 

DNV 2,19 9,50 8,50 14,14 3 0,026 13,05 5,05 

BV 2,19 7,00 6,20 8,29 3 0,015 13,04 5,05 

LR 2,19 10,00 9,00 14,92 3 0,027 13,05 5,05 

 
 

Πίνακας 9.22 Catamaran 33m, Συνολικό βάρος υποστυλωμάτων αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

Top 1st 0,03 t 0,02 t 0,03 t 

9.3.5 Συνολικό βάρος αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Στον παρακάτω πίνακα 9.23 χρησιμοποιούνται όλα τα δεδομένα των προηγούμενων πινάκων για 

να δοθεί το συνολικό βάρος της υπερκατασκευής. 

Με τη βοήθεια του πίνακα 9.23 φαίνεται ότι το συνολικό βάρος της υπερκατασκευής του σκάφους 

των 25m είναι σημαντικά μικρότερο από εκείνο της αντίστοιχης κατασκευής των 33m, κάτι το οποίο 

πέρα απ’ το μικρότερο μέγεθος της, οφείλεται και στις λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις που 

αντιμετώπισε. Ο LR από κει που ήταν, με μεγάλη διαφορά ο νηογνώμονας με τη μεγαλύτερη τιμή 

συνολικού βάρους, στην υπό εξέταση περίπτωση παρουσιάζει τη χαμηλότερη τιμή. Αυτό οφείλεται 
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σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι πιέσεις του μειώθηκαν αισθητά, λόγω της μείωσης του 

συντελεστή fL (πίνακας 7.2), καθώς πλέον όλα τα τμήματα της υπερκατασκευής ανήκουν στην 

ευνοϊκότερη ζώνη (Aft End  - 0.880LR). Συγκεκριμένα η τελική τιμή βάρους του LR είναι κατά 8.63% 

και κατά 1.86% μικρότερη απ’ τις τιμές του DNV και BV αντίστοιχα. Ο DNV είναι ο βαρύτερος απ’ τους 

τρείς, πληρώνοντας ουσιαστικά το ότι δεν υπήρξε μείωση στις πιέσεις του, διότι ήδη, απ’ το σκάφος 

των 33m ήταν οι ελάχιστες απαιτήσεις. Τέλος ο BV φαίνεται πως ακόμα μια φορά, δεν κατάφερε να 

έχει τον ελαφρύτερο σχεδιασμό λόγω των απαιτήσεων του στα ενισχυτικά, καθώς όσον αφορά μόνο 

τις πλάκες, είχε με διαφορά τη μικρότερη τιμή βάρους, που οφείλεται για ακόμη μια φορά στις 

μικρότερες, σε σχέση με τους άλλους νηογνώμονες, απαιτήσεις ελάχιστου πάχους. 

Όσον αφορά τα κέντρα βάρους, παρατηρείται ότι τα κέντρα των BV και LR παρουσιάζουν 

μεγαλύτερες αποστάσεις απ’ την πρυμναία κάθετο, σε σχέση με τον DNV, κάτι το οποίο 

δικαιολογείται απ’ τις αυστηρότερες απαιτήσεις που έχει ο τελευταίος για το πρυμναίο εγκάρσιο 

τμήμα της υπερκατασκευής. Απ’ την άλλη πλευρά παρατηρείται ότι η κατακόρυφη απόσταση απ’ τον 

πυθμένα, είναι σημαντικά μεγαλύτερη για το κέντρο βάρους του DNV, που ήταν αναμενόμενο απ’ τη 

στιγμή που παρουσιάζει μεγαλύτερο πάχος πλακών στο ανώτερο κατάστρωμα απ’ ότι οι άλλοι δύο 

υπό εξέταση νηογνώμονες. 

Πίνακας 9.23: Catamaran 25m, Χαρακτηριστικά βάρους αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

ΠΛΑΚΕΣ 

Weight [t] 2,69 2,29 2,35 

LCG [m] 11,91 11,99 12,16 

VCG [m] 5,89 5,45 5,44 

ΔΙΑΜΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

Weight [t] 0,46 0,55 0,60 

LCG [m] 12,49 12,49 12,49 

VCG [m] 6,16 6,11 6,20 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

Weight [t] 0,18 0,20 0,11 

LCG [m] 12,71 12,18 12,65 

VCG [m] 5,08 5,06 5,09 

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

Weight [t] 0,52 0,55 0,45 

LCG [m] 13,69 13,42 13,26 

VCG [m] 6,00 6,04 6,10 

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 

Weight [t] 0,03 0,02 0,03 

LCG [m] 13,05 13,04 13,05 

VCG [m] 5,05 5,05 5,05 

ΣΥΝΟΛΟ 

Weight [t] 3,88 3,61 3,54 

LCG [m] 12,26 12,30 12,37 

VCG [m] 5,89 5,62 5,64 
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Στη συνέχεια, στο Σχήμα 9.13, παρουσιάζεται ένα διάγραμμα με τα τελικά βάρη της αλουμινένιας 

υπερκατασκευής του σκάφους των 25m, σύμφωνα με τον κάθε νηογνώμονα: 

 

 

Σχήμα 9.13: Catamaran 25m, τελικά βάρη αλουμινένιας υπερκατασκευής 

9.3.6 Πλάκες υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

Η διαδικασία προσδιορισμού του τελικού πάχους για τις πλάκες από σύνθετα υλικά είναι ίδια με 

εκείνη που ακολουθήθηκε για το σκάφος των 33m, επομένως έχει αρκετές διαφορές από εκείνη του 

αλουμινίου καθώς χρησιμοποιούνται διαφορετικά κριτήρια. Χρησιμοποιώντας τις ίδιες σχέσεις 

υπολογισμού και τις ιδιότητες στρώσεων που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 4, καθορίστηκαν οι 

ακολουθίες των στρώσεων για να ικανοποιούνται τα κριτήρια των νηογνωμόνων. Οι ακολουθίες που 

μπορεί να έχει κάθε πλάκα παρουσιάζονται στον πίνακα 4.12, και παρακάτω στον πίνακα 9.24 

δίνονται οι επιλογές που έγιναν για κάθε τμήμα της υπερκατασκευής. 

Παρόλο που εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια με το σκάφος των 33m, στην περίπτωση του 

Catamaran των 25m, δεν είναι ο DNV ο νηογνώμονας με την ελάχιστη τιμή συνολικού βάρους 

πλακών, αλλά τη θέση του την παίρνει ο LR. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των πιέσεων που 

δέχθηκε ο LR, καθώς έτσι μειώθηκε η απαίτηση του σε ελάχιστο πάχος, που ήταν αυτή που καθόρισε 
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DNV BV LR

ΒΑΡΟΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ [t]

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΛΑΚΩΝ [t] ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ [t]

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ  [t] ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ  [t]

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ [t]
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την ακολουθία των στρώσεων σ’ όλες τις περιπτώσεις. Αντίθετα στον DNV, το κριτήριο με το οποίο 

καθορίστηκαν οι ακολουθίες των στρώσεων, ήταν το ελάχιστο βάρος ενισχυτικών ινών ανά 

επιφάνεια, το οποίο δεν εξαρτάται απ’ τις πιέσεις, οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι σχεδόν σ’ όλα τα 

τμήματα ίδιες για τα δύο σκάφη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στις ακολουθίες 

των στρώσεων των πλακών του DNV.  Στον πίνακα 9.25 δίνεται η συνολική τιμή βάρους των πλακών, 

καθώς και οι διαμήκεις και οι κατακόρυφες θέσεις των κέντρων τους, μετρημένες απ’ την πρυμναία 

κάθετο και τον πυθμένα αντίστοιχα, όπως υπολογίστηκαν για κάθε νηογνώμονα. 

 

Πίνακας 9.24: Catamaran 25m, Πλάκες υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

Side 1st 

No. CSM 3 4 3 

No. WR 5 7 6 

Συνολικό Πάχος [mm] 8,05 11,06 9,03 

Front 1st 

No. CSM 3 3 3 

No. WR 4 5 4 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 8,05 7,07 

Aft 1st 

No. CSM 3 3 2 

No. WR 4 4 3 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 7,07 5,04 

Top 1st 

No. CSM 3 3 3 

No. WR 4 4 3 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 7,07 6,09 

 

 

Πίνακας 9.25: Catamaran 25m, Συνολικό βάρος πλακών υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

Βάρος [t] 1,11 1,22 0,98 

LCG [m] 11,77 11,90 11,97 

VCG [m] 5,87 5,80 5,82 

9.3.7 Ενισχυτικά υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

Στη συνέχεια πρέπει να καθοριστούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των ενισχυτικών τύπου 

καπέλου, τα οποία έχει αποφασιστεί να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των πλακών. Τα κριτήρια 

που πρέπει να ικανοποιούν είναι τα ίδια με εκείνα του σκάφους των 33m και παράλληλα ισχύουν οι 

ίδιες παραδοχές, οπότε θα πρέπει για ακόμη μια φορά να επιλεχθούν διαστάσεις για το πλάτος του 

πέλματος ‘w’ και το ύψος του κορμού ‘h’, καθώς η γωνία του κορμού ως προς την κατακόρυφο ‘φ’ εκ 

παραδοχής είναι μηδέν. Επιπλέον θα πρέπει να επιλεχθούν και οι στρώσεις που θα συνθέσουν το 

ενισχυτικό, σύμφωνα με τις ακολουθίες που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.12. Στους πίνακες 9.26-

9.28 παρουσιάζονται οι επιλογές που έγιναν για τα παραπάνω μεγέθη, για τις τρεις κατηγορίες 

ενισχυτικών (διαμήκη, κατακόρυφα, εγκάρσια) 

 



 165 

Πίνακας 9.26: Catamaran 25m, Διαμήκη ενισχυτικά υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

Side 1st, 

Longitudinal 

Stiffeners 

No. CSM 2 2 3 

No. WR 3 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 35 20 25 

Ύψος Κορμού hw [mm] 60 40 60 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 9,03 

Top 1st, 

Longitudinal 

Stiffeners 

No. CSM 2 2 3 

No. WR 3 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 30 20 30 

Ύψος Κορμού hw [mm] 45 40 55 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 9,03 

Top 1st, 

Girder 

No. CSM 3 3 4 

No. WR 4 6 9 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 100 55 100 

Ύψος Κορμού hw [mm] 180 110 175 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 9,03 13,02 

 
 

Πίνακας 9.27: Catamaran 25m, Κατακόρυφα ενισχυτικά υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

Side 1st, 

Vertical 

Webs 

No. CSM 2 3 3 

No. WR 3 4 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 40 30 40 

Ύψος Κορμού hw [mm] 95 80 75 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 9,03 

Front 1st, 

Vertical 

Stiffeners 

No. CSM 2 2 2 

No. WR 3 3 3 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 30 20 30 

Ύψος Κορμού hw [mm] 70 40 50 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 5,04 

Aft 1st, 

Vertical 

Stiffeners 

No. CSM 2 2 2 

No. WR 3 3 3 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 30 20 30 

Ύψος Κορμού hw [mm] 55 40 50 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 5,04 

Aft 1st, 

Vertical 

Web 

No. CSM 2 3 3 

No. WR 3 4 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 65 40 40 

Ύψος Κορμού hw [mm] 110 75 75 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 9,03 
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Πίνακας 9.28: Catamaran 25m, Εγκάρσια ενισχυτικά υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

Front 1st, 

Horizontal 

Web 

No. CSM 3 2 3 

No. WR 6 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 75 40 60 

Ύψος Κορμού hw [mm] 145 80 110 

Συνολικό Πάχος [mm] 9,03 5,04 9,03 

Aft 1st, 

Horizontal 

Web 

No. CSM 3 2 3 

No. WR 4 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 35 30 25 

Ύψος Κορμού hw [mm] 75 60 50 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 5,04 9,03 

Top 1st, 

Transverse 

Web 

No. CSM 3 4 4 

No. WR 4 9 9 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 110 40 100 

Ύψος Κορμού hw [mm] 160 85 145 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 13,02 13,02 

 

 

Στα παραπάνω ενισχυτικά υπάρχουν πολλές ελεύθερες παράμετροι, όμως σε κάθε περίπτωση 

επιλέχθηκαν έτσι ώστε τα ενισχυτικά να ικανοποιούν τους κανονισμούς των νηογνωμόνων και 

παράλληλα να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο βάρος. Για ακόμη μια φορά ο BV παρουσιάζει 

ευνοϊκότερες απαιτήσεις όσον αφορά τα ενισχυτικά από σύνθετα υλικά, γι’ αυτό και καταλήγει σε 

χαμηλότερη συνολική τιμή βάρους. Απ’ την άλλη πλευρά o LR συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα αυστηρός, 

με αποτέλεσμα να έχει περίπου διπλάσιο βάρος απ’ τους άλλου δύο νηογνώμονες. Στον παρακάτω 

πίνακα 9.29 παρουσιάζονται τα συνολικά βάρη κάθε μιας απ’ τις τρείς κατηγορίες στις οποίες έχουν 

διαχωριστεί τα ενισχυτικά, καθώς και το άθροισμα τους. 

 

Πίνακας 9.29: Catamaran 25m, Συνολικό βάρος ενισχυτικών  υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

Διαμήκη Ενισχυτικά 0,23 t 0,19 t 0,48 t 

Κατακόρυφα Ενισχυτικά 0,06 t 0,05 t 0,08 t 

Εγκάρσια Ενισχυτικά 0,24 t 0,19 t 0,37 t 

Σύνολο 0,53 t 0,43 t 0,93 t 

 

9.3.8 Συνολικό βάρος υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

Στον παρακάτω πίνακα 9.30 χρησιμοποιούνται όλα τα δεδομένα των προηγούμενων πινάκων για 

να δοθεί το συνολικό βάρος της υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά. 
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Πίνακας 9.30: Catamaran 25m, Χαρακτηριστικά βάρους υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

ΠΛΑΚΕΣ 

Weight [t] 1,11 1,22 0,98 

LCG [m] 11,77 11,90 11,97 

VCG [m] 5,87 5,80 5,82 

ΔΙΑΜΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

Weight [t] 0,23 0,19 0,48 

LCG [m] 12,48 12,49 12,48 

VCG [m] 6,17 6,21 6,19 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

Weight [t] 0,06 0,05 0,08 

LCG [m] 12,19 11,96 12,86 

VCG [m] 5,09 5,08 5,08 

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

Weight [t] 0,24 0,19 0,37 

LCG [m] 13,90 12,86 13,21 

VCG [m] 6,00 6,23 6,14 

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 

Weight [t] 0,03 0,02 0,03 

LCG [m] 13,05 13,05 13,05 

VCG [m] 5,05 5,05 5,05 

ΣΥΝΟΛΟ 

Weight [t] 1,67 1,66 1,94 

LCG [m] 12,21 12,09 12,39 

VCG [m] 5,89 5,87 5,93 

 

Απ’ τον πίνακα 9.30 φαίνεται ότι για το Catamaran των 25m το μικρότερο συνολικό βάρος 

υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά προκύπτει αν ακολουθηθούν οι κανονισμοί του BV. 

Συγκεκριμένα το τελικό του βάρος είναι 0,69% και 13,93% μικρότερο απ’ τα αντίστοιχα των DNV και 

LR. Η διαφορά με τον DNV είναι μόλις 0,01 τόνοι, και μάλιστα παρατηρείται ότι τόση είναι η διαφορά 

του βάρους μεταξύ των υποστυλωμάτων της υπερκατασκευής των δύο νηογνωμόνων, τα οποίοι είναι 

κατασκευασμένα από αλουμίνιο. Δηλαδή αν ληφθούν υπόψη μόνο τα τμήματα που έχουν 

κατασκευαστεί από σύνθετα υλικά, ο DNV δίνει την ίδια τιμή τελικού βάρους με τον BV. Η διαφορά 

μεταξύ των δύο αυτών νηογνωμόνων είναι ελάχιστη, όμως διαφέρουν σημαντικά στην κατανομή του 

βάρους, καθώς ο DNV παρουσιάζει μικρότερα βάρη για τις πλάκες, ενώ ο BV για τα ενισχυτικά. Τέλος 

ο LR παρουσιάζει για ακόμη μια φορά το μεγαλύτερο βάρος για μια υπερκατασκευή από σύνθετα 

υλικά, πληρώνοντας για ακόμη μια φορά τις αυστηρές απαιτήσεις του για τη συνδυασμένη εγκάρσια 

διατομή πλάκας και ενισχυτικού, καθώς όσον αφορά τις πλάκες είχε υπολογίσει το χαμηλότερο 

βάρος. 
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Σχήμα 9.14: Catamaran 25m, τελικά βάρη υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

 

9.4 Σύγκριση βαρών υπερκατασκευής αλουμινίου και σύνθετων υλικών 

 

Στον παρακάτω πίνακα 9.31 συνοψίζονται για την υπερκατασκευή του πλοίου των 25m, οι τιμές 

και τα κέντρα των βαρών για τα δύο διαφορετικά υλικά κατασκευής, καθώς και το ποσοστό 

μείωσης που θα προκύψει λόγω της χρήσης των σύνθετων υλικών: 

 

Πίνακας 9.31: 25m Catamaran, Σύγκριση αλουμινίου με σύνθετα υλικά 

 DNV BV LR 

Αλουμίνιο 

Weight [t] 3,88 3,61 3,54 

LCG [m] 12,26 12,30 12,37 

VCG [m] 5,89 5,62 5,64 

Σύνθετα Υλικά 

Weight [t] 1,67 1,66 1,94 

LCG [m] 12,21 12,09 12,39 

VCG [m] 5,89 5,87 5,93 

Ποσοστό μείωσης 56,85% 53,98% 45,14% 

 

1,11
1,22

0,98

0,23
0,19

0,48

0,06
0,05

0,080,24 0,19

0,37
0,03 0,02

0,03

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

DNV BV LR

ΒΑΡΟΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ [t]

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΛΑΚΩΝ [t] ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ [t]

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ  [t] ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ  [t]

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ [t]
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Το σκάφος Catamaran των 25m, δεν αποτελεί εξαίρεση, οπότε παρατηρείται και σ’ αυτό μεγάλη 

μείωση του συνολικού βάρους της υπερκατασκευής, εφόσον προτιμηθούν τα σύνθετα υλικά έναντι 

του αλουμινίου. Για ακόμη μια φορά πρέπει να σημειωθεί όμως ότι τα παραπάνω βάρη της 

υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά, και επομένως και τα ποσοστά μείωσης δεν αντιστοιχούν στις 

πραγματικές τιμές που θα προκύψουν για έναν τέτοιο σχεδιασμό, καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται το 

βάρος των μονώσεων, η ύπαρξη των οποίων είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του κανονισμού 

II-2/17 της SOLAS, που αφορά την απαίτηση για επίτευξη ισότιμης ασφάλειας από εναλλακτικές 

σχεδιάσεις. Οι διαφορές στη διαμήκη και στη κατακόρυφη θέση των κέντρων βαρών δεν είναι τόσο 

σημαντικές, και οι μετατοπίσεις που θα προκύψουν στο κέντρο βάρους ολόκληρου του σκάφους θα 

οφείλονται κυρίως στη διαφορά του βάρους των κατασκευών. 

Ο DNV μπορεί να παρουσίασε τη μεγαλύτερη τιμή βάρους για την αλουμινένια υπερκατασκευή, 

αλλά όσον αφορά την υπερκατασκευή από σύνθετα υλικά η σχεδίαση του είναι μόλις 0,01t βαρύτερη 

απ’ την ελαφρύτερη περίπτωση που προκύπτει σύμφωνα με τους κανονισμούς του BV. Αυτό είναι 

αποτέλεσμα της προσπάθειας και της εμπειρίας που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ο DNV σε 

σχεδιάσεις ταχύπλοων σκαφών με το παραπάνω υλικό κατασκευής, που του επιτρέπουν να έχει το 

μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, με την τιμή του να φτάνει στο 56.85%. Μεγάλη μείωση βέβαια 

παρουσιάζουν και οι τρεις, με τον BV να είναι αρκετά κοντά, στο 53.98% και τον LR να έχει μείνει πιο 

πίσω με ποσοστό στο 45.14%, διότι τα αυστηρά κριτήρια τάσεων του, είχα ως αποτέλεσμα την 

απαίτηση για πιο ανθεκτικά ενισχυτικά τύπου καπέλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 – CASE STUDY 19m CATAMARAN 
 

Το τελευταίο σκάφος που εξετάζεται στην παρούσα μελέτη είναι ένα επιβατηγό Catamaran 19m, 

όπου για ακόμη μια φορά οι διαστάσεις και η μορφολογία έχουν καθοριστεί απ’ την εταιρεία Alpha 

Marine. Πρόκειται κι αυτό για ένα ηλεκτρικό σκάφος, δηλαδή η πρόωση του βασίζεται σε δύο 

ηλεκτρικούς κινητήρες, αλλά όπως επισημάνθηκε στα κεφάλαια των δύο προηγουμένων πλοίων, 

αυτό δεν έχει κάποιο αντίκτυπο στις κατασκευαστικές απαιτήσεις των νηογνωμόνων. Χάρις στην 

Alpha Marine, στη συνέχεια δίνονται διάφορες όψεις του προκαταρτικού τρισδιάστατου μοντέλου 

του πλοίου (Σχήμα 10.1-10.5) καθώς και το προκαταρτικό σχέδιο Γενικής Διάταξης του πλοίου (Σχήμα 

10.6) 

 

 

Σχήμα 10.1: Προκαταρτικό τρισδιάστατο μοντέλο του σκάφους των 19m 

 

 

Σχήμα 10.2: Προκαταρκτικό τρισδιάστατο μοντέλο του πλοίου των 19 μέτρων 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω πνευματικών 

δικαιωμάτων 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω πνευματικών 

δικαιωμάτων 
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Σχήμα 10.3: Προκαταρκτικό τρισδιάστατο μοντέλο του πλοίου των 19 μέτρων 

 

 

Σχήμα 10.4: Προκαταρκτικό τρισδιάστατο μοντέλο του πλοίου των 19 μέτρων 

 

 

Σχήμα 10.5: Προκαταρκτικό τρισδιάστατο μοντέλο του πλοίου των 19 μέτρων 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω πνευματικών 

δικαιωμάτων 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω πνευματικών 

δικαιωμάτων 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω πνευματικών 

δικαιωμάτων 
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Σχήμα 10.6: Προκαταρκτικό Σχέδιο Γενικής Διάταξης πλοίου μήκους 19m 

Η εικόνα δεν προβάλλεται λόγω πνευματικών 

δικαιωμάτων 
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10.1 Χαρακτηριστικά σκάφους 
 

Το σκάφος είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί επιβάτες τόσο σ’ ένα 

κλειστό σαλόνι, το οποίο βρίσκεται στο κύριο κατάστρωμα, όσο και στους ανοιχτούς χώρους του 

κύριου και του ανωτέρου καταστρώματος. Στον παρακάτω πίνακα 10.1 παρουσιάζονται οι βασικές 

διαστάσεις  και χαρακτηριστικά του υπό μελέτη Catamaran. Όσον αφορά τους περιορισμούς 

λειτουργίας και το τελευταίο σκάφος έχει αποφασιστεί να ανήκει στην κατηγορία G2,Zone 2 για τον 

LR και στην κατηγορία R3 για τον DNV, με τα χαρακτηριστικά τους να παρουσιάζονται στους πίνακες 

4.6 και 4.3 αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 10.1: Βασικές διαστάσεις του 19m Catamaran 

Ολικό μήκος (Length overall, LOA) 20,50 m 

Μέγιστο πλάτος (Beam overall, BOA) 7,05 m 

Μήκος Ισάλου (Waterline length, LWL) 

Τα δεδομένα δεν 

παρουσιάζονται λόγω 

πνευματικών 

δικαιωμάτων 

Πλάτος στην Ίσαλο (Beam at waterline, BWL) 

Κοίλο (Depth, D) 

Βύθισμα σχεδίασης(Design draught, T) 

Όγκος εκτοπίσματος (Displacement Volume, ∇) 

Εκτόπισμα (Displacement, Δ) 

CB 

Μέγιστη ταχύτητα (Max speed) 

Υπηρεσιακή ταχύτητα (Service speed, vs) 

Αριθμός Επιβατών (Passengers) 

Class επιβατηγού πλοίου 

Είδος πλοίου 

 

10.2 Γεωμετρίας υπερκατασκευής  
 

Με τη βοήθεια του προκαταρκτικού σχεδίου γενικής διάταξης (Σχήμα 10.6) μπορούν να 

διακριθούν κάποιες διαστάσεις της υπερκατασκευής του σκάφους. Όπως επισημάνθηκε 

προηγουμένως το υπό μελέτη σκάφος είναι ένα επιβατηγό πλοίο, του οποίου οι επιβάτες 

επιβιβάζονται και αποβιβάζονται απ’ την πρύμνη. Οι επιβάτες μπορούν να βρίσκονται εντός της 

υπερκατασκευής ή στους ανοιχτούς χώρους των καταστρωμάτων. Η υπερκατασκευή του σκάφους 

αποτελείται από μόλις έναν όροφο, οι διαστάσεις και η έκταση του οποίου θα αναλυθούν στη 

συνέχεια. Ο πρώτος όροφος είναι συνδεδεμένος με το κύριο κατάστρωμα του σκάφους και εντός 

αυτού στεγάζεται το σαλόνι των επιβατών, στο οποίο υπάρχουν τέσσερις τουαλέτες, απ’ τις οποίες η 

μία είναι για το πλήρωμα, αλλά και ο χώρος πηδαλιουχίας, ο οποίος βρίσκεται μπροστά απ’ το 

σαλόνι. Η οροφή του πρώτου ορόφου αποτελεί ταυτόχρονα και το ανώτερο κατάστρωμα στο οποίο 

υπάρχου θέσεις για αρκετούς απ’ τους επιβάτες. 
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10.2.1 Πρώτος όροφος 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η γεωμετρία των τμημάτων της υπερκατασκευής του πρώτου 

ορόφου, όπου στην περίπτωση του υπό μελέτη σκάφους είναι ο μοναδικός. Επιπλέον γίνεται 

ανάλυση των κατασκευαστικών στοιχείων που αποτελούν κάθε τμήμα του. Ο όροφος αυτός 

αποτελείται από δύο πλαϊνά τμήματα που εκτείνονται κατά μήκος του καταστρώματος (Side 1st), δύο 

εγκάρσια, απ’ τα οποία το ένα είναι πιο κοντά στην πρύμνη (Aft 1st) και το άλλο στην πλώρη (Front 

1st) και το ανώτερο κατάστρωμα που βρίσκεται στο άνω άκρο της υπερκατασκευής (Top 1st). Και για 

την υπερκατασκευή του σκάφους αυτού θα ισχύουν οι ίδιες υποθέσεις όσον αφορά την επιφάνεια 

της, δηλαδή ότι το εμβαδό του κάθε τμήματος προκύπτει υποθέτοντας ότι αυτό αποτελεί ένα 

ορθογώνιο σχήμα. Επιπλέον για ακόμη μια φορά στον παρόντα σχεδιασμό τα κατασκευαστικά 

στοιχεία της υπερκατασκευής που λαμβάνονται υπόψη είναι οι πλάκες, τα ενισχυτικά και τα 

υποστυλώματα. Τέλος όπως εξηγήθηκε και στα προηγούμενα σκάφη, έτσι και σ’ αυτή την περίπτωση 

θα εξετάζεται πάντα το χειρότερο σενάριο. Η επιλογή του πλήθους και των ειδών των 

κατασκευαστικών μελών της υπερκατασκευής είναι αποτέλεσμα υποθέσεων. 

10.2.1.1 Πλαϊνό τμήμα πρώτου ορόφου (Side 1st) 

Το τμήμα αυτό, όσον αφορά τη διαμήκη του θέση, ξεκινάει απ’ το νομέα 10 του πλοίου και 

εκτείνεται μέχρι το νομέα 27, έχοντας επομένως μήκος L=8,50m. Απ’ την άλλη πλευρά το ύψος του 

τμήματος αυτού, είναι η απόσταση ανάμεσα στο κύριο κατάστρωμα (z=3,40m) και το ανώτερο 

(z=5,80m), δίνοντας μιας τιμή ύψους h=2,40m, η οποία, όπως και στα άλλα σκάφη θα είναι ίδια για 

όλα τα τμήματα της υπερκατασκευής. Εκ παραδοχής, το εμβαδόν του πλάγιου τμήματος είναι το 

ορθογώνιο που έχει διαστάσεις τα L και h. Καθώς απ’ το σχέδιο γενικής διάταξης δεν είναι ευδιάκριτο 

αν υπάρχουν ή όχι ανοίγματα, θα θεωρηθεί ότι υπάρχουν τρία παράθυρα σε παρόμοια κατακόρυφη 

θέση και μέγεθος, με εκείνα του σκάφους των 33m. Επίσης και σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχουν 

στοιχεία του τμήματος που βρίσκονται πίσω απ’ το νομέα 10 και επιδρούν στην αεροδυναμική 

συμπεριφορά του σκάφους,  οπότε καθώς δε λαμβάνονται υπόψη απ’ το ορθογώνιο, θα πρέπει να 

προστεθούν τα εμβαδά τους στην τελική τιμή της επιφάνειας. Χαρακτηριστικά του πλάγιου τμήματος 

της υπερκατασκευής καθώς και τα επιπλέον εμβαδά που πρέπει να ληφθούν υπόψη παρουσιάζονται 

στους πίνακες 10.2 και 10.3 αντίστοιχα. Να σημειωθεί ότι στους υπολογισμούς του τελικού βάρους 

της υπερκατασκευής, τα παρακάτω μεγέθη που αφορούν την επιφάνεια θα πρέπει να διπλασιαστούν 

καθώς υπάρχουν δύο πλαϊνά τμήματα. 

 

Πίνακας 10.2: Catamaran 19m, 1st tier - Πλαϊνό τμήμα υπερκατασκευής 

Χαρακτηριστικά Τιμή 

Διαμήκης Θέση (θέση x [m]) 5,00 m 13,50 m 

Μήκος  8,50 m 

Κατακόρυφη Θέση (θέση z [m]) 3,40 m 5,80 m 

Ύψος  2,40 m 

Εμβαδόν τμήματος (λαμβάνοντας υπόψη το 

εμβαδόν των ανοιγμάτων στον πίνακα 10.3) 
8,50 ∗ 2,40 − 1,88 = 18,52 𝑚2 
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Πίνακας 10.3: Catamaran 19m, 1st tier - Διόρθωση στο τελικό εμβαδόν του πλάγιου τμήματος υπερκατασκευής 

Άνοιγμα Πλαϊνού Τμήματος Πλήθος Συνολικό Εμβαδόν 

Μικρά παράθυρα 2 (-) 3,06m2 

Μεγάλα παράθυρα 1 (-) 2,08 m2 

Πρυμναίο τμήμα πλάγιου τμήματος 1 (+) 3,26 m2 

Σύνολο (-) 1,88 m2 

 

Ακολουθώντας τη λογική που χρησιμοποιήθηκε στα δύο προηγούμενα σκάφη, αποφασίστηκε το 

πλαϊνό τμήμα της υπερκατασκευής να ενισχυθεί με δύο απλά διαμήκη ενισχυτικά (longitudinal 

stiffeners), που όπως ειπώθηκε θα διαστασιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη το μεγαλύτερο 

ανυποστήρικτο μήκος τους, l=2,000m και ισαπόσταση, 𝑠 = (0,385 + 1,200) 2⁄ = 0,793𝑚, ενώ 

παράλληλα θεωρήθηκε ότι εκτείνονται καθ’ όλο το μήκος της υπερκατασκευής, καθώς έτσι κι αλλιώς 

δε βρίσκονται στο ύψος των παραθύρων. Πρέπει να επισημανθεί ότι η ισαπόσταση των διαμήκων 

ενισχυτικών καταλήγει να έχει την παραπάνω τιμή, γιατί σε ύψος 0,385m πάνω απ’ το κύριο 

κατάστρωμα υπάρχει ακόμα μία στήριξη, που μειώνει το ‘spacing - s’ για το πρώτο ενισχυτικό. Οι 

ίδιες τιμές ανυποστήρικτου μήκους και ισαπόστασης θα χρησιμοποιηθούν και για τον υπολογισμό 

του πάχους των πλακών του τμήματος αυτού. Τέλος για την ενίσχυση της κατασκευής 

χρησιμοποιούνται και πέντε ενισχυμένοι νομείς (vertical webs), οι οποίοι αποτελούν τα πρωτεύοντα 

υποστηρικτικά μέλη του τμήματος, και η μέγιστη ισαπόσταση τους, είναι s=2,000m. Tα μέλη αυτά 

θεωρήθηκε ότι δεν εκτείνονται καθ’ όλο το ύψος του τμήματος, αλλά όπως και στα προηγούμενα 

σκάφη, εκτείνονται απ’ το κύριο κατάστρωμα μέχρι μια οριζόντια πλάκα, η οποία δε 

διαστασιολογείται στον παρόντα σχεδιασμό. Η απόσταση αυτής της οριζόντιας πλάκας με το κύριο 

κατάστρωμα αποτελεί το ανυποστήρικτο μήκος των παραπάνω μελών, δηλαδή l=2,100m.  

Στον παρακάτω πίνακα 10.4 παρουσιάζονται συνοπτικά τα ‘s’ και ‘l’ των χρησιμοποιούμενων 

κατασκευαστικών στοιχείων, που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των απαιτήσεων των 

νηογνωμόνων, αλλά και τα συνολικά μήκη τους που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό του 

βάρους τους. Σημειώνεται ότι επιπλέον στον πίνακα 10.4 δίνεται και ο αριθμός των ενισχυτικών που 

χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της υπερκατασκευής. 

 

Πίνακας 10.4: Catamaran 19m, 1st tier - Χαρακτηριστικά κατασκευαστικών στοιχείων πλαϊνού τμήματος υπερκατασκευής  

Κατασκευαστικά Στοιχεία Ισαπόσταση ‘s’ [m] 
Ανυποστήρικτο 

μήκος ‘l’ [m] 
Πλήθος Μήκος [m] 

Πλάκες 0,793 2,000 - - 

Απλά διαμήκη ενισχυτικά 0,793 2,000 2 8,500 

Ενισχυμένοι νομείς 2,000 2,100 5 2,100 

10.2.1.2 Πρωραίο τμήμα πρώτου ορόφου (Front 1st) 

Το μπροστινό τμήμα της υπερκατασκευής, που οριοθετεί το σαλόνι, δεν έχει σταθερή διαμήκη 

θέση, αλλά δημιουργεί ένα τόξο, τα άκρα του οποίου είναι στη θέση του νομέα 27, ενώ το μέσο του 

φτάνει μέχρι το νομέα 29. Ακόμα πρέπει να σημειωθεί ότι το ύψος του τμήματος φτάνει μέχρι το 

ανώτερο κατάστρωμα, δηλαδή h=2,40m, και γνωρίζοντας το μήκος του τόξου, L=6.28m μπορεί να 
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υπολογιστεί η επιφάνεια του τμήματος. Στην περίπτωση του πρωραίου τμήματος του σκάφους των 

19m, δεν υπάρχουν θύρες, αλλά δύο παράθυρα για τους επιβάτες και άλλα δύο που βρίσκονται στο 

χώρος πλοήγησης, τα οποία διαχωρίζονται απ’ τον ενισχυμένο νομέα στο μέσο του τμήματος και 

είναι αναγκαία για την ύπαρξη ορατότητας. Τα εμβαδά των παραθύρων θα πρέπει να αφαιρεθούν 

απ’ την επιφάνειας της κατασκευής, για να προκύψει η τελική τιμή που θα χρησιμοποιηθεί για τον 

υπολογισμό τους βάρους των πλακών. Το εμβαδόν των παραθύρων και τα χαρακτηριστικά του 

μπροστινού τμήματος της υπερκατασκευής δίνονται στους πίνακες 10.5 και 10.6 αντίστοιχα: 

 

Πίνακας 10.5: Catamaran 19m, 1st tier - Διόρθωση στο τελικό εμβαδόν του μπροστινού τμήματος υπερκατασκευής 

Άνοιγμα Πλαϊνού Τμήματος Πλήθος Συνολικό Εμβαδόν 

Παράθυρα σαλονιού 2 (-) 2,11 m2 

Παράθυρα χώρου πλοήγησης 2 (-) 1,76 m2 

Σύνολο (-) 3,87 m2 
 

Πίνακας 10.6: Catamaran 19m, 1st tier - Πρωραίο τμήμα υπερκατασκευής 

Χαρακτηριστικά Τιμή 

Διαμήκης Θέση (θέση x [m]) 13,50 m 14,50 m 

Μήκος τόξου 6,28 m 

Κατακόρυφη Θέση (θέση z [m]) 3,40 m 5,80 m 

Ύψος 2,40 m 

Εμβαδόν τμήματος (λαμβάνοντας υπόψη το 

εμβαδόν των ανοιγμάτων στον πίνακα 10.5) 
6,28 ∗ 2,40 − 3,87 = 11,20 𝑚2 

 

Για την ενίσχυση των πλακών του τμήματος αρχικά χρησιμοποιούνται έξι απλά κατακόρυφα 

ενισχυτικά (vertical stiffeners), τα οποία ισαπέχουν μεταξύ τους κατά s=0,500m. Τα απλά αυτά 

ενισχυτικά εκτείνονται σ’ όλο το ύψος του τμήματος, καθώς όμως στηρίζονται από ένα εγκάρσιο 

ενισχυτικό (horizontal web) το ανυποστήρικτο μήκος τους μειώνεται σε  l=1,735m. Το εγκάρσιο αυτό 

ενισχυτικό βρίσκεται σε ύψος 2,100m πάνω απ’ το κύριο κατάστρωμα και εκτείνεται καθ’ όλο το 

μήκος του τόξου του μπροστινού τμήματος και γι’ αυτό υπάρχει η ανάγκη μείωσης του 

ανυποστήρικτου μήκους του, το οποίο επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός vertical web στο μέσο του 

πλάτους. Λόγω της ύπαρξης του vertical web για το horizontal web θα ισχύει, 

s=(0,300+2,100)/2=1,200m και l=6,280/2=3,140m. Το ‘spacing-s’ του vertical web θα ισούται με το 

μισό του μήκους του τόξου, δηλαδή το ανυποστήρικτο μήκος του εγκάρσιου ενισχυτικού, ενώ το 

ανυποστήρικτο μήκος του θα είναι όλο το ύψος του τμήματος, l=2,400m. Η απαίτηση για το πάχος 

των πλακών υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το ανυποστήρικτο μήκος και την ισαπόσταση των απλών 

κατακόρυφων ενισχυτικών, καθώς αυτές οι τιμές θα δώσουν μεγαλύτερη απαίτηση. Ακόμα πρέπει 

να επισημανθεί ότι στα σημεία που δε χρησιμοποιούνται απλά κατακόρυφα ενισχυτικά λόγω των 

ανοιγμάτων που υπάρχουν στο τμήμα, τοποθετούνται αγκώνες (brackets), οι οποίοι βέβαια όπως 

έχει αποφασιστεί εκ παραδοχής δε λαμβάνονται υπόψη. Τα παραπάνω γεωμετρικά μεγέθη 

συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα 10.7: 
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Πίνακας 10.7: Catamaran 19m, 1st tier - Χαρακτηριστικά κατασκευαστικά στοιχείων μπροστινού τμήματος 
υπερκατασκευής 

Κατασκευαστικά Στοιχεία Ισαπόσταση ‘s’ [m] 
Ανυποστήρικτο 

μήκος ‘l’ [m] 
Πλήθος Μήκος [m] 

Πλάκες 0,500 2,100 - - 

Απλά κατακόρυφα 

ενισχυτικά 
0,500 2,100 6 2,400 

Vertical Web 3,140 2,400 1 2,400 

Εγκάρσιο ενισχυτικό 1,200 3,140 1 6,280 

10.2.1.3 Πρυμναίο τμήμα πρώτου ορόφου (Aft 1st) 

Εκτός από μπροστά, η υπερκατασκευή είναι κλειστή και στο πίσω τμήμα της, η διαμήκης θέση του 

οποίου συμβαδίζει με την αρχική του πλάγιου τμήματος, βρίσκεται δηλαδή 5m απ’ την πρυμναία 

κάθετο στο νομέα 10. Η επιφάνεια του τμήματος της υπερκατασκευής, ισούται με το εμβαδόν του 

ορθογωνίου παραλληλογράμμου με πλευρές h=2,400m και b=6,345m, τα οποία είναι το ύψος και το 

πλάτος του αντίστοιχα. Απ’ την τιμή που προκύπτει παραπάνω θα πρέπει να αφαιρεθεί το άνοιγμα 

της θύρας που βρίσκεται στο μέσο του τμήματος, του οποίου η τιμή της επιφάνειας υπολογίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη τα εμβαδά των θυρών των προηγούμενων σκαφών. Τα χαρακτηριστικά της 

απλοποιημένης μορφής του μπροστινού τμήματος της υπερκατασκευής και το εμβαδόν της θύρας 

δίνονται στον πίνακα 10.8: 

 

Πίνακας 10.8: Catamaran 19, 1st tier - Πρυμναίο τμήμα υπερκατασκευής 

Χαρακτηριστικά Τιμή 

Διαμήκης Θέση (θέση x [m]) 5,00 m 

Πλάτος 6,36 m 

Κατακόρυφη Θέση (θέση z [m]) 3,40 m 5,80 m 

Ύψος 2,40 m 

Εμβαδόν τμήματος 6,36 ∗ 2,40 − 2,08 = 13,18 𝑚2 

Εμβαδόν Θύρας 2,08 m2 

 

Και στην περίπτωση του πρυμναίου τμήματος χρησιμοποιούνται οχτώ απλά κατακόρυφα 

ενισχυτικά (vertical stiffeners), τα οποία ισαπέχουν s=0,500m και το ανυποστήρικτο μήκος τους είναι 

στα l=2,100m χάρις σ’ ένα εγκάρσιο ενισχυτικό (horizontal web). Το εγκάρσιο αυτό ενισχυτικό θα έχει 

την ίδια ισαπόσταση με το αντίστοιχο που χρησιμοποιήθηκε στο μπροστινό τμήμα, ενώ και εδώ με 

τη βοήθεια ενός vertical web το ανυποστήρικτο μήκος του θα μειωθεί σε l=3,180m. Και για το vertical 

web, τα μεγέθη θα είναι αντίστοιχα με του μπροστινού τμήματος, δηλαδή η ισαπόσταση ίση με το 

μισό πλάτος του τμήματος και το ανυποστήρικτο μήκος του ίσο με το ύψος του τμήματος. Σύνοψη 

των παραπάνω παρουσιάζεται στον πίνακα 10.9:  
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Πίνακας 10.9: Catamaran 19, 1st tier - Χαρακτηριστικά κατασκευαστικών στοιχείων πρυμναίου τμήματος υπερκατασκευής 

Κατασκευαστικά Στοιχεία Ισαπόσταση ‘s’ [m] 
Ανυποστήρικτο 

μήκος ‘l’ [m] 
Πλήθος Μήκος [m] 

Πλάκες 0,500 2,100 - - 

Απλά κατακόρυφα 

ενισχυτικά 
0,500 2,100 8 2,400 

Vertical Web 3,180 2,400 1 2,400 

Εγκάρσιο ενισχυτικό 1,200 3,180 1 6,360 

10.2.1.4 Ανώτερο κατάστρωμα υπερκατασκευής (Top 1st) 

Το ανώτερο κατάστρωμα είναι πολύ μεγαλύτερη κατασκευή απ’ τα υπόλοιπα τμήματα της 

υπερκατασκευής. Εκτείνεται περίπου απ’ το νομέα 3 και φτάνει μέχρι λίγο μετά το νομέα 30, ενώ και 

η τιμή του πλάτους του είναι ιδιαίτερα υψηλή με τη μέγιστη τιμή να φτάνει τα 6,5m. Στην επιφάνεια 

του καταστρώματος υπάρχουν ανοίγματα για την τοποθέτηση σκαλών, αλλά όπως και στα υπόλοιπα 

πλοία δε λαμβάνονται υπόψη. Η τιμή του πλάτους του καταστρώματος δεν είναι σταθερή, αντίθετα 

έχει μεγάλες μεταβολές, γι’ αυτό αν η επιφάνεια του θεωρηθεί ως ορθογώνιο θα υπάρξει μεγάλη 

υπερδιαστασιολόγηση του τελικού βάρους. Γι’ αυτό στο παρόν τμήμα δεν έγινε χρήση της παραδοχής 

και υπολογίστηκε το εμβαδόν του κανονικά, με την τελική τιμή να παρουσιάζεται στον ακόλουθο 

πίνακα 10.10: 

 

Πίνακας 10.10: Catamaran 19m, 1st tier - Ανώτερο κατάστρωμα υπερκατασκευής 

Χαρακτηριστικά Τιμή 

Διαμήκης Θέση (θέση x [m]) 1,828 m 15,25 m 

Μέγιστο Πλάτος 6,500 m 

Κατακόρυφη Θέση (θέση z [m]) 5,800 m 

Μέγιστο Μήκος 13,422 m 

Εμβαδόν τμήματος 81,482 𝑚2 

 

H ενίσχυση του συγκεκριμένου καταστρώματος είναι αρκετά πιο απλή, σε σχέση με τα αντίστοιχα 

των υπόλοιπων μεγαλύτερων πλοίων που έχουν εξεταστεί. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται έντεκα 

απλά διαμήκη ενισχυτικά (longitudinal stiffeners), τα οποία στηρίζονται από έξι ενισχυμένους νομείς 

(transverse webs), δηλαδή στην παραπάνω κατασκευή δε χρησιμοποιείται πρωτεύον διάμηκες 

ενισχυτικό (girder) στο μέσο της. Τα ενισχυτικά ισαπέχουν μεταξύ τους s=0,500m, ενώ το 

ανυποστήρικτο μήκος τους χάρις στην ύπαρξη των ενισχυμένων νομέων μειώνεται στα δύο μέτρα. 

Απ’ την άλλη πλευρά η ισαπόσταση των vertical webs είναι s=2.000m, ενώ καθώς εκ παραδοχής, 

πάντα για μια ομάδα κατασκευαστικών στοιχείων εξετάζεται η χειρότερη περίπτωση, το 

ανυποστήρικτο μήκος τους είναι l=6,500m. Στον παρακάτω πίνακα 10.11, συνοψίζονται τα 

παραπάνω μεγέθη: 
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Πίνακας 10.11: Catamaran 19m, 1st tier - Χαρακτηριστικά κατασκευαστικά στοιχείων ανώτερου καταστρώματος 
υπερκατασκευής 

Κατασκευαστικά 

Στοιχεία 
Ισαπόσταση ‘s’ [m] 

Ανυποστήρικτο 

μήκος ‘l’ [m] 
Πλήθος 

Μέγιστο 

Μήκος [m] 

Πλάκες 0,500 2,000 - - 

Απλά διαμήκη 

ενισχυτικά 
0,500 2,000 11 13,422 

Ενισχυμένοι νομείς 2,000 6,500 6 6,500 

 

10.3 Σύγκριση αποτελεσμάτων νηογνωμόνων 
 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν απ’ την εφαρμογή των 

κανονισμών των νηογνωμόνων για το 19m Catamaran σκάφος. Χρησιμοποιώντας τις σχέσεις των 

κεφαλαίων ‘Κεφάλαιο 5 - Det Norske Veritas (DNV)’, ‘Κεφάλαιο 6 – Bureau Veritas (BV)’ και ‘Κεφάλαιο 

7 – Lloyd’s Register (LR)’ και τα δεδομένα του κεφαλαίου 10, υπολογίζονται οι φορτίσεις που δέχονται 

και οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα κατασκευαστικά μέλη της υπερκατασκευής. 

10.3.1 Φορτίσεις υπερκατασκευής 

Οι πιέσεις για αυτό το σκάφος υπολογίζονται με τις ίδιες σχέσεις που χρησιμοποιήθηκαν στα 

προηγούμενα σκάφη. Επομένως οι τιμές τους θα εξαρτώνται για ακόμη μια φορά τόσο απ’ τη 

γεωμετρία του σκάφους όσο και απ’ το υπό εξέταση τμήμα της υπερκατασκευής. Επιπλέον θα είναι 

ίδιες ανεξάρτητα απ’ το υλικό κατασκευής, δηλαδή τα ίδια αποτελέσματα χρησιμοποιούνται τόσο 

για το σχεδιασμό του αλουμινίου όσο και των σύνθετων υλικών. Στο Σχήμα 10.7 δίνεται το διάγραμμα 

των πιέσεων που προκύπτουν για τα διάφορα τμήματα της υπερκατασκευής του Catamaran των 

19m, σύμφωνα με τους νηογνώμονες DNV, BV και LR.  

 

 

Σχήμα 10.7: Catamaran 19m, Διάγραμμα πιέσεων τμημάτων υπερκατασκευής 
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Με μόνη διαφορά το μπροστινό τμήμα της υπερκατασκευής, οι πιέσεις του DNV για τα υπόλοιπα 

τμήματα της, είναι ίδιες με εκείνες των προηγούμενων σκαφών. Αυτό συμβαίνει διότι για ακόμη μια 

φορά οι ασκούμενες πιέσεις που υπολογίζονται προκύπτουν απ’ τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν 

τεθεί, τα οποία είναι σταθερά για τα διάφορα τμήματα της, με εξαίρεση το μπροστινό τμήμα στο 

οποίο υπάρχει εξάρτηση απ’ το μήκος του σκάφους. Μεγάλη μείωση των πιέσεων παρατηρείται στον 

BV και κυρίως στα τμήματα που επιβαρύνονταν περισσότερο απ’ τα υπόλοιπα λόγω της διαμήκης 

θέσης τους, δηλαδή τα ‘Front 1st’ και ‘Side 1st’, όπου η μείωση της απόστασης τους απ’ το μέσο του 

πλοίου είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των τιμών τους. Ευνοϊκότερες τιμές πίεσης, σε 

σχέση με το σκάφος των 33m, υπολογίζει και ο LR. Όπως έχει προαναφερθεί οι τιμές των πιέσεων 

του εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό απ’ τη διαμήκη θέση του τμήματος, και είναι μικρότερες εφόσον 

το υπό εξέταση τμήμα βρίσκεται σε θέσεις πίσω από 0.88L, που για το υπό μελέτη σκάφος, όλα τα 

τμήματα της υπερκατασκευής βρίσκονται σ’ αυτή τη ζώνη, με αποτέλεσμα τη μείωση των πιέσεων. 

Καθώς η διαδικασία υπολογισμού των πιέσεων για το υπό μελέτη σκάφος είναι όμοια με εκείνη που 

ακολουθήθηκε για τα υπόλοιπα, οι παρατηρήσεις είναι αντίστοιχες με εκείνες που παρουσιάστηκαν 

στην ενότητα ‘8.3.1 Φορτίσεις υπερκατασκευής’. 

10.3.2 Πάχη πλακών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Χρησιμοποιώντας τις ισαποστάσεις και τα ανυποστήρικτα μήκη των ενισχυτικών, όπως 

περιεγράφηκαν στην ενότητα ’10.2 Γεωμετρίας υπερκατασκευής’, τα οποία οριοθετούν τη γεωμετρία 

της πλάκας, υπολογίζονται τα πάχη των πλακών. Η διαδικασία υπολογισμού των παχών των πλακών, 

είναι όμοια με εκείνη που ακολουθήθηκε στα προηγούμενα πλοία, ενώ και σ’ αυτή την περίπτωση 

το υλικό κατασκευής τους είναι το κράμα αλουμινίου AL 5083 0/H111. Οι τιμές του πάχους, όπως 

προέκυψαν απ’ την εφαρμογή των κανονισμών για την υπερκατασκευή του σκάφους Catamaran των 

19m, παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα του Σχήματος 10.8, όπου πρέπει να επισημανθεί, 

ότι εκ παραδοχής έχει γίνει στρογγυλοποίηση των τιμών προς τα πάνω στο πρώτο ακέραιο ψηφίο, 

κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα οι μικρές μεταβολές να μην επηρεάζουν την τελική τιμή του 

πάχους. 

 

 

Σχήμα 10.8: Catamaran 19m, Διάγραμμα παχών πλακών τμημάτων υπερκατασκευής 
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Τα πάχη των πλακών της υπερκατασκευής του υπό μελέτη σκάφους, ορίζονται για όλους τους 

νηογνώμονες σύμφωνα με την ελάχιστη απαίτηση που έχουν ορίσει. Εξαίρεση αποτελούν το ‘Front 

1st’ και ‘Side 1st’ του BV, όπου είναι οι μοναδικές περιπτώσεις όπου οι υπολογισμένες πιέσεις 

ξεπερνούν την ελάχιστη απαίτηση. Γενικά, με τη βοήθεια των διαγραμμάτων 8.12 και 10.8 φαίνεται 

ότι ο DNV είναι ο μόνος νηογνώμονας του οποίου οι απαιτήσεις παραμένουν ίδιες για τα δύο σκάφη, 

πράγμα που φανερώνει ότι η ελάχιστη απαίτηση που έχει ορίσει εξαρτάται κυρίως απ’ το είδος του 

υπό εξέταση τμήματος και σε λιγότερο βαθμό απ’ το μήκος του πλοίου. Στους άλλους δύο 

νηογνώμονες υπήρξε μείωση του πάχους, κυρίως στα τμήματα που το προηγούμενο σκάφος 

επιβαρύνονταν περισσότερο λόγω της διαμήκης θέσης των τμημάτων. 

Στον παρακάτω πίνακα 10.12 παρουσιάζονται οι τιμές, καθώς και οι διαμήκεις και οι κατακόρυφες 

θέσεις των κέντρων (μετρημένες απ’ την πρυμναία κάθετο και τον πυθμένα αντίστοιχα) του 

συνολικού βάρους των πλακών όπως αυτές υπολογίστηκαν με εφαρμογή των κανονισμών των 

νηογνωμόνων. Για ακόμη μια φορά ο BV παρουσιάζει τη μικρότερη απαίτησε σε βάρος, που όπως 

έχει ειπωθεί οφείλεται στη μικρότερη ελάχιστη απαίτηση που έχει ορίσει για το πάχος των πλακών 

σε σχέση με τους άλλους δύο νηογνώμονες. Για το υπό μελέτη σκάφος, την μεγαλύτερη απόσταση 

του κέντρου βάρους απ’ την πρυμναία κάθετο την παρουσιάζει ο LR, πράγμα που υποδηλώνει τη 

σημαντική μείωση που δέχτηκε ο BV στο πάχος του μπροστινού του τμήματος. Η μεγαλύτερη τιμή 

βάρους προκύπτει απ’ τη σχεδίαση σύμφωνα με τους κανονισμούς του DNV, κάτι το οποίο ήταν 

αναμενόμενο, καθώς ήταν ο μόνος απ’ τους τρεις στον οποίο δεν υπήρξε κάποια μείωση στα πάχη 

των πλακών του. 

 

Πίνακας 10.12: Catamaran 19m, βάρη πλακών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

Βάρος [t] 1,63 1,44 1,47 

LCG [m] 8,97 9,04 9,16 

VCG [m] 5,27 4,74 4,74 

10.3.3 Απαιτήσεις ενισχυτικών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Η ίδια λογική που εφαρμόστηκε στο σκάφος των 33m, ακολουθείται και για το υπό εξέταση 

σκάφος των 19m, δηλαδή ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις και χρησιμοποιούνται οι ίδιες σχέσεις 

υπολογισμού. Επομένως και σ’ αυτή την περίπτωση οι παραπάνω απαιτήσεις δεν αφορούν την 

εγκάρσια διατομή μόνο του ενισχυτικού, αλλά τη συνολική διατομή που προκύπτει απ’ το 

συνδυασμό του με τη συνεργαζόμενη πλάκα. Για ακόμη μια φορά, η απαίτηση που καθορίζει τη 

μορφή του ενισχυτικού, είναι αυτή της ροπής αντίστασης και γι’ αυτό στη συνέχεια είναι η μόνη για 

την οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της. Τέλος για ακόμη μια φορά οι διατομές που 

επιλέχθηκαν έχουν προκύψει απ’ τους καταλόγους της AMCO[30], επιλέγοντας διατομές τύπου ‘L’ και 

‘Flat Bar’ που έχουν κατασκευαστεί από το κράμα αλουμινίου AL 6082 T5/T6. 

10.3.3.1 Διαμήκη ενισχυτικά 

Στο παρακάτω Σχήμα 10.9 παρουσιάζεται το διάγραμμα για τις απαιτήσεις της ροπής αντίστασης 

για τα απλά διαμήκη ενισχυτικά (longitudinal stiffeners) των τμημάτων ‘Side 1st’ και ‘Top 1st’ της 
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υπερκατασκευής. Τα παραπάνω στοιχεία, παρουσιάζουν τις μικρότερες απαιτήσεις όσον αφορά τα 

κατασκευαστικά στοιχεία της υπερκατασκευής, κάτι το οποίο οφείλεται στο ότι δεν αποτελούν τα 

πρωτεύοντα κατασκευαστικά μέλη της κατασκευής. Για ακόμη μια φορά φαίνεται ότι καθώς η 

γεωμετρία των πλακών είναι ίδια για κάθε νηογνώμονα, η πίεση είναι το μέγεθος που καθορίζει σε 

μεγαλύτερο βαθμό τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις απαιτήσεις τους. 

 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του διαγράμματος στο Σχήμα 10.9, γίνεται η επιλογή των 

εγκάρσιων διατομών των απλών ενισχυτικών. Υπενθυμίζεται ότι η απαίτηση της ροπής αντίστασης 

δεν αφορά μόνο το ενισχυτικό, αλλά περιλαμβάνει και τη συνεργαζόμενη πλάκα. Στον παρακάτω 

πίνακα 10.13 παρουσιάζονται τα ‘effective’ πλάτη που αντιστοιχούν στις πλάκες σύμφωνα με κάθε 

νηογνώμονα, καθώς και οι διατομές που επιλέχθηκαν για καθέναν απ’ αυτούς, ενώ στον 10.14 οι 

υπολογισμοί των βαρών για τα ενισχυτικά αυτής της κατηγορίας. 

 

Πίνακας 10.13: 19m Catamaran, διατομές διαμήκων ενισχυτικών  

Υπό εξέταση ενισχυτικό DNV BV LR 

Side 1st, 

Longitudinal 

Stiffener 

Γεωμετρία 

Διατομής 
L 65X50X5 L 100X40X4 L 65X50X5 

be [mm] 604 400 234 

Top 1st, 

Longitudinal 

Stiffener 

Γεωμετρία 

Διατομής 
L 50X30X4 L 50X30X4 L 60X40X5 

be [mm] 465 400 140 

 

 

 

 

Σχήμα 10.9: Catamaran 19m, διαγράμματα απαιτήσεων ροπής αντίστασης για τα διαμήκη ενισχυτικά 
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Πίνακας 10.14: Catamaran 19m, βάρη διαμήκων ενισχυτικών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

Βάρος [t] 0,18 0,18 0,26 

LCG [m] 8,75 8,75 8,69 

VCG [m] 5,47 5,47 5,55 

10.3.3.2 Κατακόρυφα ενισχυτικά 

Στη συνέχεια σειρά έχουν οι απαιτήσεις της ροπής αντίστασης για τα κατακόρυφα ενισχυτικά, οι 

οποίες παρουσιάζονται στα διαγράμματα του Σχήματος 10.10. Στην παραπάνω κατηγορία ανήκουν 

οι ενισχυμένοι νομείς (vertical webs) του πλάγιου και των εγκάρσιων τμημάτων  της 

υπερκατασκευής, αλλά και τα απλά κατακόρυφα ενισχυτικά (vertical stiffeners) των τελευταίων. Οι 

απαιτήσεις των απλών κατακόρυφων ενισχυτικών είναι προφανώς αρκετά μικρότερες απ’ αυτές των 

vertical webs, καθώς τα πρώτα στηρίζονται στα δεύτερα. Γι’ αυτό αποφασίστηκε οι απαιτήσεις τους 

να παρουσιαστούν σε διαφορετικά διαγράμματα, για την καλύτερη παρουσίαση τους. Καθώς 

χρησιμοποιούνται οι ίδιες σχέσεις για τον υπολογισμό των απαιτήσεων της ροπής αντίστασης, οι 

τιμές των παρακάτω διαγραμμάτων θα εξαρτώνται και αυτές απ’ τη γεωμετρία της πλάκας, το υλικό 

κατασκευής, το είδος του υπό εξέταση τμήματος και την πίεση που δέχεται αυτό. Και σ’ αυτή την 

περίπτωση η ισαπόσταση και το ανυποστήρικτο μήκος των ενισχυτικών είναι ίδια για όλους τους 

νηογνώμονες, οπότε και εδώ η πίεση είναι ο παράγοντας που επηρεάζει περισσότερο την τελική τιμή. 

Βέβαια αυτό αφορά τους DNV και BV, καθώς στον LR οι τιμές των συντελεστών που χρησιμοποιεί 

είναι τέτοιας τάξης μεγέθους που μειώνουν σημαντικά τις απαιτήσεις του σε σχέση με τους άλλους 

δύο νηογνώμονες.  
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Σχήμα 10.10: 19m Catamaran, διαγράμματα απαιτήσεων ροπής αντίστασης για τα κατακόρυφα ενισχυτικά 

 

Αφότου καθορίστηκαν οι απαιτήσεις των παραπάνω ενισχυτικών, ακολούθησε ο υπολογισμός του 

‘effective’ πλάτους της συνεργαζόμενης πλάκας. Έχοντας γνωστά τα παραπάνω μπορεί να γίνει η 

επιλογή των εγκάρσιων διατομών των ενισχυτικών, η οποία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 

10.15 και στη συνέχεια να ακολουθήσει ο υπολογισμός του συνολικού βάρους τους (πίνακας 10.16). 

 

Πίνακας 10.15: 19m Catamaran, διατομές κατακόρυφων ενισχυτικών  

Υπό εξέταση ενισχυτικό DNV BV LR 

Side 1st, Vertical 

Webs 

Γεωμετρία 

Διατομής 
L 100X60Χ6 

PL 100X8 + 

FB 80X8  
L 65X50X5 

be [mm] 789 420 491 

Front 1st, Vertical 

Stiffeners 

Γεωμετρία 

Διατομής 
L 100X50X5 L 65X50X5 L 65X50X5 

be [mm] 469 420 234 

Front 1st, Vertical 

Webs 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 200X8 + 

FB 150Χ8 

PL 150X8 + 

FB 100X102 

PL 100X8 + 

FB 80X8 

be [mm] 912 480 625 

Aft 1st, Vertical 

Stiffeners 

Γεωμετρία 

Διατομής 
L 60X40X4 L 50X40Χ5 L 60X30X4 

be [mm] 469 400 140 

Aft 1st, Vertical 

Webs 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 100X8 + 

FB 80X10 

PL 100X8 + 

FB 80X10 

PL 70X8 + 

FB 60X8  

be [mm] 1068 480 627 
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Πίνακας 10.16: Catamaran 19m, βάρη κατακόρυφων ενισχυτικών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

Βάρος [t] 0,15 0,16 0,10 

LCG [m] 10,54 10,04 10,36 

VCG [m] 7,33 7,26 6,29 

10.3.3.3 Εγκάρσια ενισχυτικά 

Η τελευταία κατηγορία είναι τα εγκάρσια ενισχυτικά στην οποία ανήκουν οι ενισχυμένοι νομείς 

(transverse webs) του ανώτερου καταστρώματος καθώς και τα εγκάρσια ενισχυτικά (horizontal webs) 

των εγκάρσιων τμημάτων της υπερκατασκευής. Οι σχέσεις υπολογισμού δεν διαφέρουν ούτε σ’ αυτή 

την περίπτωση και για ακόμη μια φορά η πίεση είναι το μέγεθος που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στον 

προσδιορισμό της τιμής της απαίτησης. Στην Σχήμα 10.11 παρουσιάζεται το διάγραμμα των 

απαιτήσεων των εγκάρσιων ενισχυτικών, όπως αυτές προέκυψαν απ’ την εφαρμογή των κανονισμών 

των νηογνωμόνων: 

 

 

Σχήμα 10.11: 19m Catamaran, διαγράμματα απαιτήσεων ροπής αντίστασης για τα εγκάρσια ενισχυτικά 

 

Στον ακόλουθο πίνακα 10.17 παρουσιάζεται το ‘effective’ πλάτος της κάθε πλάκας το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε για να καθοριστούν οι εγκάρσιες διατομές των ενισχυτικών που επιλέχθηκαν, οι 

οποίες παρουσιάζονται κι αυτές στον ίδιο πίνακα. Τέλος στον πίνακα 10.18 δίνονται οι συνολικές 

τιμές των βαρών, όπως υπολογίστηκαν γι’ αυτήν την κατηγορία ενισχυτικών. 
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Πίνακας 10.17: 33m Catamaran, διατομές εγκάρσιων ενισχυτικών  

Υπό εξέταση ενισχυτικό DNV BV LR 

Front 1st, Horizontal 

Web 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 150X8 + 

FB 100X10 

PL 150X8 + 

FB 80Χ8 

PL 100X8 +  

FB 50X8 

be [mm] 929 628 542 

Aft 1st, Horizontal 

Web 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 150X8 + 

FB 80X10 

PL 200X8 + 

FB 150X8 
L 65X50X5 

be [mm] 1090 636 547 

Top 1st, Transverse 

Webs 

Γεωμετρία 

Διατομής 

PL 200X8 +  

FB 150X8 

PL 200X8 + 

FB 200Χ8 

PL 200X8 + 

FB 150X8 

be [mm] 1725 1300 1000 

 

Πίνακας 10.18: Catamaran 19m, βάρη εγκάρσιων ενισχυτικών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

Βάρος [t] 0,38 0,43 0,34 

LCG [m] 8,90 8,66 8,92 

VCG [m] 5,63 5,62 5,64 

10.3.3.4 Σύγκριση Αποτελεσμάτων νηογνωμόνων για τα ενισχυτικά της αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Για ακόμη μια φορά, για τον υπολογισμό των απαιτήσεων της ροπής αντίστασης των παραπάνω 

ενισχυτικών χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες σχέσεις υπολογισμού με εκείνες του σκάφους των 33m. Και 

στην περίπτωση του παραπάνω σκάφους, σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της ροπής αντίστασης 

έπαιξε η ασκούμενη πίεση, ενώ όσον αφορά τα εγκάρσια ενισχυτικά σημαντικό ρόλο στην επιλογή 

μικρότερων εγκάρσιων διατομών έπαιξε το μικρότερο πλάτος της υπερκατασκευής. Για ακόμη μια 

φορά οι απαιτήσεις του LR ως προς την ροπή αντίστασης είναι μικρότερες, αλλά όπως έχει εξηγηθεί 

προηγουμένως ισορροπείται απ’ τις μικρότερες τιμές ‘effective’ πλάτους πλάκας που υπολογίζει, με 

αποτέλεσμα σε μερικές περιπτώσεις για την ικανοποίηση των κριτηρίων του να επιλέγονται 

μεγαλύτερου μεγέθους εγκάρσιες διατομές ενισχυτικών. Έχοντας επιλέξει ως υλικό κατασκευής το  

AL 6082 T5/T6 και χρησιμοποιώντας τους καταλόγους της AMCO, επιλέχθηκαν διατομές τύπου ‘L’ ή 

συνδυασμοί ‘flat bars’, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των νηογνωμόνων. Στον παρακάτω πίνακα 

10.19 παρουσιάζεται το συνολικό βάρος που έχει προκύψει για όλα τα ενισχυτικά, όπου φαίνεται ότι 

η μη μείωση των πιέσεων του DNV, σε σχέση με το σκάφος των 33m, του στοίχησε στο να μην έχει 

πλέον το λιγότερο συνολικό βάρος ενισχυτικών. 

 

Πίνακας 10.19: Catamaran 19m, Συνολικό βάρος ενισχυτικών αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

Βάρος Διαμήκων [t] 0,18 0,18 0,26 

Βάρος Κατακόρυφων [t] 0,15 0,16 0,10 

Βάρος Εγκάρσιων [t] 0,38 0,43 0,34 

Σύνολο 0,71 0,74 0,70 
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10.3.5 Συνολικό βάρος αλουμινένιας υπερκατασκευής 

Στον παρακάτω πίνακα 10.20 χρησιμοποιούνται όλα τα δεδομένα των προηγούμενων πινάκων 

για να δοθεί το συνολικό βάρος της υπερκατασκευής εφόσον έχει κατασκευαστεί από αλουμίνιο. 

Απ’ τον πίνακα 10.20 φαίνεται ότι σε αντίθεση με το σκάφος των 33m, στην περίπτωση των 19m 

ο DNV όχι απλά δεν παρουσιάζει την ελαφρύτερη κατασκευή όσον αφορά το αλουμίνιο, αλλά πλέον 

είναι η πιο βαριά, με το αντίστροφο να ισχύει για τον LR. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στον 

DNV δεν υπήρξε καμία μείωση στις ασκούμενες πιέσεις, σε αντίθεση με τους άλλους δύο 

νηογνώμονες. Η μείωση της τιμής του συντελεστή fL (Πίνακας 7.2) σε ορισμένα τμήματα της 

υπερκατασκευής, ήταν ο κύριος λόγος που το συνολικό βάρος του σχεδιασμού σύμφωνα με τον LR 

έφτασε να είναι κατά 7.56% και κατά 2.51% μικρότερο απ’ τις σχεδιάσεις σύμφωνα με DNV και LR 

αντίστοιχα. Για ακόμη μια φορά ο BV παρουσίασε το μικρότερο βάρος όσον αφορά τις πλάκες, αλλά 

αυτό δεν ήταν αρκετό για να έχει το σχεδιασμό με το μικρότερο συνολικό βάρος, καθώς πλήρωσε σε 

μεγάλο βαθμό τις αυστηρές απαιτήσεις που υπολογίστηκαν απ’ τους κανονισμούς του για τα 

εγκάρσια ενισχυτικά του ανώτερου καταστρώματος. 

Όσον αφορά τα κέντρα βάρους, στην κατακόρυφη θέση παρατηρείται για ακόμη μια φορά ο DNV 

να έχει τη μεγαλύτερη τιμή που και σ’ αυτή την περίπτωση οφείλεται κυρίως στο ότι παρουσιάζει το 

μεγαλύτερο πάχος πλακών στο ανώτερο κατάστρωμα. Όσον αφορά τη διαμήκη θέση, η μείωση που 

δέχτηκε ο BV στα τμήματα ‘Side 1st’ και ‘Front 1st’ ήταν αρκετή για να μην έχει πλέον το πιο 

απομακρυσμένο απ’ την πρυμναία κάθετο κέντρο, κάτι το οποίο πλέον παρουσιάζει ο LR. 

 

Πίνακας 10.20: Catamaran 19m, Χαρακτηριστικά βάρους αλουμινένιας υπερκατασκευής 

DNV BV LR 

ΠΛΑΚΕΣ 

Weight [t] 1,63 1,44 1,47 

LCG [m] 8,97 9,04 9,16 

VCG [m] 5,27 4,74 4,74 

ΔΙΑΜΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

Weight [t] 0,18 0,18 0,26 

LCG [m] 8,75 8,75 8,69 

VCG [m] 5,47 5,47 5,55 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

Weight [t] 0,15 0,16 0,10 

LCG [m] 10,54 10,04 10,36 

VCG [m] 7,33 7,26 6,29 

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

Weight [t] 0,38 0,43 0,34 

LCG [m] 8,90 8,66 8,92 

VCG [m] 5,63 5,62 5,64 

ΣΥΝΟΛΟ 

Weight [t] 2,34 2,22 2,16 

LCG [m] 9,04 9,02 9,12 

VCG [m] 5,47 5,16 5,04 
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Στη συνέχεια, στο Σχήμα 10.12, παρουσιάζεται ένα διάγραμμα με τα τελικά βάρη της αλουμινένιας 

υπερκατασκευής του σκάφους των 19m, σύμφωνα με τον κάθε νηογνώμονα: 

 

 

Σχήμα 10.12: Catamaran 19m, τελικά βάρη αλουμινένιας υπερκατασκευής 

10.3.6 Πλάκες υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

Για τον προσδιορισμό των πλακών από σύνθετα υλικά, η διαδικασία είναι ίδια με εκείνη που 

ακολουθήθηκε στα προηγούμενα σκάφη, δηλαδή διαφέρει σημαντικά απ’ αυτή των αλουμινένιων 

πλακών. Χρησιμοποιώντας τις ίδιες σχέσεις υπολογισμού και παραδοχές με τα προηγούμενα σκάφη, 

προσδιορίζεται η ακολουθία των στρώσεων της πλάκας και συνεπώς το τελικό της πάχος. Τα κριτήρια 

με τα οποία γίνεται η επιλογή των στρώσεων βασίζονται για ακόμη  μια φορά στις παραμορφώσεις 

και τα βέλη κάμψης της πλάκας, δηλαδή τους παράγοντες που είναι οι πιο σημαντικοί για ένα υλικό 

χαμηλής δυσκαμψίας όπως είναι τα σύνθετα υλικά. Για την επιλογή των ακολουθιών των πλακών θα 

πρέπει να είναι γνωστές οι ιδιότητες των στρώσεων, οι οποίες έχουν αναλυθεί στο κεφάλαιο 4. Στον 

παρακάτω πίνακα 10.21 παρουσιάζονται οι επιλογές των πλακών για τα διάφορα τμήματα της 

υπερκατασκευής. 

Για τις πλάκες τους σκάφους των 19m οι νηογνώμονες έχουν θέσει τα ίδια κριτήρια με εκείνα που 

καλούνταν να ικανοποιούν οι αντίστοιχες πλάκες από σύνθετα υλικά του σκάφους των 33m. Παρόλα 

αυτά, πλέον δεν είναι ο DNV ο νηογνώμονας με το ελάχιστο βάρος πλακών, αλλά τη θέση του την 

παίρνει ο LR. Στην παραπάνω αλλαγή συνέβαλλε η απουσία του κριτηρίου βέλους κάμψης της 

πλάκας για τον LR, όπου στον DNV καθόρισε την τελική ακολουθία στρώσεων για το πλάγιο τμήμα 

της υπερκατασκευής. Επιπλέον ιδιαίτερα σημαντικό ήταν ότι το κριτήριο με το οποίο καθορίζονται 

οι απαιτήσεις του LR στις περισσότερες περιπτώσεις, δηλαδή το κριτήριο ελάχιστου πάχους, 

εξαρτάται απ’ την τιμή της πίεσης, όπου στον LR υπήρξε σημαντική μείωση αυτών. Εφόσον έχει 

καθοριστεί ο αριθμός των στρώσεων απ’ τις οποίες αποτελείται η πλάκα κάθε τμήματος της 

υπερκατασκευής, είναι εφικτός πλέον ο υπολογισμός του βάρους τους. Το συνολικό βάρος των 

πλακών της υπερκατασκευής όπως προέκυψε απ’ τους υπολογισμούς δίνεται στον παρακάτω πίνακα 

10.22: 

 

1,63
1,44 1,47

0,18
0,18 0,26

0,15
0,16 0,10
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0,43 0,34

0,00
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1,50

2,00

2,50

DNV BV LR

ΒΑΡΟΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ [t]

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΛΑΚΩΝ [t] ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ [t]

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ  [t] ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ  [t]
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Πίνακας 10.21: Catamaran 19m, Πλάκες υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

Side 1st 

No. CSM 3 4 4 

No. WR 5 9 6 

Συνολικό Πάχος [mm] 8,05 13,02 10,08 

Front 1st 

No. CSM 3 3 3 

No. WR 4 5 4 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 8,05 7,07 

Aft 1st 

No. CSM 3 3 2 

No. WR 4 4 3 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 7,07 5,04 

Top 1st 

No. CSM 3 3 3 

No. WR 4 4 4 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 7,07 7,07 

 

Πίνακας 10.22: Catamaran 19m, Συνολικό βάρος πλακών υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

Βάρος [t] 0,68 0,76 0,61 

LCG [m] 8,88 8,98 9,03 

VCG [m] 6,00 5,96 6,02 

10.3.7 Ενισχυτικά υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

Όπως στα προηγούμενα σκάφη, έτσι και για το υπό μελέτη σκάφος των 19m, για την ενίσχυση 

των πλακών που αποτελούνται από σύνθετα υλικά, έχει αποφασιστεί να χρησιμοποιηθούν 

ενισχυτικά τύπου καπέλου, για τον προσδιορισμό της διατομής των οποίων δεν αρκεί μόνο να 

επιλεχθεί η ακολουθία των στρώσεων που θα το συνθέσουν, αλλά πρέπει να καθοριστούν και τα 

γεωμετρικά μεγέθη της διατομής, τα οποία επιλέγονται απ’ το σχεδιαστή. Στους παρακάτω πίνακες 

λοιπόν, πέρα απ’ τον αριθμό των στρώσεων, δίνονται και οι επιλογές του σχεδιαστή όσον αφορά το 

πλάτος του πέλματος ‘w’ και το ύψος του κορμού ‘h’, καθώς η γωνία των κορμών ως προς την 

κατακόρυφο ‘φ’, εκ παραδοχής έχει αποφασιστεί για όλα τα ενισχυτικά να είναι μηδέν. Επιδιώκοντας 

ικανοποίηση των κριτηρίων των νηογνωμόνων, τα οποία δε διαφέρουν από εκείνα των 

προηγούμενων σκαφών, συμπληρώθηκαν οι πίνακες 10.23-10.25, λαμβάνοντας υπόψη για ακόμη 

μια φορά την γεωμετρία των πλακών και την ασκούμενη πίεση σ’ αυτές. 
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Πίνακας 10.23: Catamaran 19m, Διαμήκη ενισχυτικά υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

Side 1st, 

Longitudinal 

No. CSM 2 2 3 

No. WR 3 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 25 20 25 

Ύψος Κορμού hw [mm] 65 40 60 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 9,03 

Top 1st, 

Longitudinal 

No. CSM 2 2 3 

No. WR 3 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 20 20 30 

Ύψος Κορμού hw [mm] 50 40 55 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 9,03 

 

Πίνακας 10.24: Catamaran 19m, Εγκάρσια ενισχυτικά υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

Front 1st, 

Primary 

Horizontal 

No. CSM 3 2 3 

No. WR 6 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 70 50 65 

Ύψος Κορμού hw [mm] 155 85 110 

Συνολικό Πάχος [mm] 9,03 5,04 9,03 

Aft 1st, 

Primary 

Horizontal 

No. CSM 3 2 3 

No. WR 4 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 55 25 35 

Ύψος Κορμού hw [mm] 115 50 75 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 5,04 9,03 

Top 1st, 

Primary 

Transverse 

No. CSM 3 4 4 

No. WR 4 9 9 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 170 60 160 

Ύψος Κορμού hw [mm] 260 105 220 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 13,02 13,02 
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Πίνακας 10.25: Catamaran 19m, Κατακόρυφα ενισχυτικά υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

Side 1st, 

Vertical 

Web 

No. CSM 2 2 3 

No. WR 3 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 40 30 40 

Ύψος Κορμού hw [mm] 95 75 80 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 9,03 

Front 1st, 

Vertical 

Stiffeners 

No. CSM 2 2 2 

No. WR 3 3 3 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 30 20 35 

Ύψος Κορμού hw [mm] 70 40 60 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 5,04 

Front 1st, 

Vertical 

Web 

No. CSM 3 3 3 

No. WR 4 4 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 110 50 95 

Ύψος Κορμού hw [mm] 165 120 140 

Συνολικό Πάχος [mm] 7,07 7,07 9,03 

Aft 1st, 

Vertical 

Stiffeners 

No. CSM 2 2 2 

No. WR 3 3 3 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 20 20 30 

Ύψος Κορμού hw [mm] 60 40 50 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 5,04 

Aft 1st, 

Vertical 

Web 

No. CSM 2 2 3 

No. WR 3 3 6 

Πλάτος Πέλματος Wc [mm] 65 45 50 

Ύψος Κορμού hw [mm] 130 80 90 

Συνολικό Πάχος [mm] 5,04 5,04 9,03 

 

Τα παραπάνω μεγέθη επιλέχθηκαν έτσι ώστε τα ενισχυτικά να ικανοποιούν τους κανονισμούς των 

νηογνωμόνων και παράλληλα να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο βάρος, λαμβάνοντας υπόψη και 

το διαθέσιμο χώρο που μπορεί να περιορίζει τις διαστάσεις της εγκάρσιας διατομής. Για ακόμη μια 

φορά φαίνεται ότι τα ενισχυτικά του LR έχουν να ικανοποιήσουν αυστηρότερες απαιτήσεις με 

αποτέλεσμα το τελικό βάρος τους να είναι περίπου διπλάσιο απ’ των άλλων δύο νηογνωμόνων. 

Γενικά για το υπό μελέτη σκάφος παρατηρήθηκε μια μείωση στις διατομές των ενισχυτικών και τα 

βάρη τους, που οφείλεται στη μείωση των πιέσεων, αλλά και τα μικρότερα μήκη τους. Μεγαλύτερη 

μείωση διατομής υπήρξε στα εγκάρσια ενισχυτικά των εγκάρσιων τμημάτων της υπερκατασκευής, 

που οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση του πλάτους των τμημάτων αυτών, καθώς αυτό το 

πλάτος αποτελεί το ανυποστήρικτο μήκος των παραπάνω ενισχυτικών. Εξαίρεση στα παραπάνω 

αποτέλεσαν οι ενισχυμένοι νομείς του ανώτερου καταστρώματος, όπου η μη ύπαρξη ‘girder’ 

οδήγησε σε αύξηση του ανυποστήρικτου μήκους τους και τελικά σε ανάγκη για ανθεκτικότερες 

διατομές, για όλους τους νηογνώμονες. Στον παρακάτω πίνακα 10.26 παρουσιάζονται τα συνολικά 

βάρη κάθε μιας απ’ τις τρείς κατηγορίες στις οποίες έχουν διαχωριστεί τα ενισχυτικά, καθώς και το 

άθροισμα τους, διότι πλέον αυτό είναι εφικτό αφού έχει καθοριστεί η γεωμετρία τους. 
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Πίνακας 10.26: Catamaran 19m, Συνολικό βάρος ενισχυτικών  υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

Διαμήκη Ενισχυτικά 0,10 t 0,08 t 0,20 t 

Κατακόρυφα Ενισχυτικά 0,05 t 0,04 t 0,07 t 

Εγκάρσια Ενισχυτικά 0,17 t 0,12 t 0,27 t 

Σύνολο 0,32 t 0,24 t 0,54 t 

 

10.3.8 Συνολικό βάρος υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

Στον παρακάτω πίνακα 10.27 χρησιμοποιούνται όλα τα δεδομένα των προηγούμενων πινάκων 

για να δοθεί το συνολικό βάρος της υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά. 

 

Πίνακας 10.27: Catamaran 33m, Χαρακτηριστικά βάρους υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

DNV BV LR 

ΠΛΑΚΕΣ 

Weight [t] 0,68 0,76 0,61 

LCG [m] 8,88 8,98 9,03 

VCG [m] 6,00 5,96 6,02 

ΔΙΑΜΗΚΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

Weight [t] 0,10 0,08 0,20 

LCG [m] 8,71 9,82 8,69 

VCG [m] 5,53 5,60 5,56 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

Weight [t] 0,05 0,04 0,07 

LCG [m] 10,35 9,96 10,64 

VCG [m] 4,55 4,54 4,54 

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

Weight [t] 0,17 0,12 0,27 

LCG [m] 9,04 8,83 8,83 

VCG [m] 5,64 5,73 5,67 

ΣΥΝΟΛΟ 

Weight [t] 1,00 1,01 1,16 

LCG [m] 8,96 9,07 9,03 

VCG [m] 5,31 5,26 5,33 

 

Απ’ τον πίνακα 10.27 φαίνεται ότι και στην περίπτωση της υπερκατασκευής των 19m μήκους 

Catamaran, το μικρότερο βάρος θα προκύψει με βάση τις απαιτήσεις του DNV. Συγκεκριμένα η τελική 

τιμή βάρους που προκύπτει σύμφωνα με τους κανονισμούς του DNV για ταχύπλοα σκάφη από 

σύνθετα υλικά είναι 0,37% και 13,23% μικρότερη απ’ τις τιμές που προκύπτουν ακολουθώντας τους 

κανονισμούς των BV και LR αντίστοιχα. Σ’ αντίθεση με το αλουμίνιο, στην περίπτωση των σύνθετων 
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υλικών ο DNV, εξακολουθεί να παρουσιάζει τη μικρότερη τιμή βάρους και για το σκάφος των 19m 

και ρόλο σ’ αυτό έπαιξαν για ακόμη μία φορά οι υψηλές απαιτήσεις του LR όσον αφορά τα ενισχυτικά 

της κατασκευής. Το κέντρο βάρους παρατηρείται ότι βρίσκεται χαμηλότερα και πιο πρύμνηθεν σε 

σχέση με τα υπόλοιπα σκάφη, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, διότι και δεν υπάρχει δεύτερος 

όροφος και η υπερκατασκευή βρίσκεται, ποσοστιαία, πιο μακριά απ’ την πρωραία κάθετο. Ένα 

διάγραμμα των τελικών βαρών της υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά παρουσιάζεται στην 

ακόλουθη Σχήμα 10.13: 

 

 

Σχήμα 10.13: Catamaran 19m, τελικά βάρη υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά 

 

10.4 Σύγκριση βαρών υπερκατασκευής αλουμινίου και σύνθετων υλικών 
 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι τιμές, καθώς και οι διαμήκεις και οι κατακόρυφες θέσεις 

των κέντρων, μετρημένες απ’ την πρυμναία κάθετο και τον πυθμένα αντίστοιχα, των συνολικών 

βαρών για τα δύο διαφορετικά υλικά κατασκευής, της υπερκατασκευής του 19m Catamaran 

σκάφους, καθώς και το ποσοστό μείωσης που θα προκύψει λόγω της χρήσης των σύνθετων υλικών: 

Πίνακας 10.28: 19m Catamaran, Σύγκριση αλουμινίου με σύνθετα υλικά 

 DNV BV LR 

Αλουμίνιο 

Weight [t] 2,34 2,22 2,16 

LCG [m] 9,04 9,02 9,12 

VCG [m] 5,47 5,16 5,04 

Σύνθετα Υλικά 

Weight [t] 1,00 1,01 1,16 

LCG [m] 8,97 9,07 9,03 

VCG [m] 5,31 5,26 5,33 

Ποσοστό μείωσης 57,14% 54,63% 46,57% 
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DNV BV LR

ΒΑΡΟΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ [t]

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΛΑΚΩΝ [t] ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ [t]

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ  [t] ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ  [t]
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Παρατηρείται ότι και για το σκάφος των 19m η επιλογή των σύνθετων υλικών ως υλικό 

κατασκευής έναντι του αλουμινίου θα προκαλέσει σημαντική μείωση του βάρους της 

υπερκατασκευής. Για το κέντρο βάρους της υπερκατασκευής οι μεταβολές δεν είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές, αλλά τον σχεδιαστή τον ενδιαφέρει το κέντρο βάρους όλου του πλοίου, στο οποίο θα 

υπάρξει μεταβολή, και μάλιστα μείωση της κατακόρυφης απόστασης του απ’ το πυθμένα, κυρίως 

λόγω της μείωσης του βάρους της υπερκατασκευής. Πρέπει να γίνει αναφορά, ότι στις παραπάνω 

τιμές του βάρους της υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά, δεν συγκαταλέγεται το βάρος των 

μονώσεων, η ύπαρξη των οποίων είναι απαραίτητη για να ικανοποιείται ο κανονισμός της SOLAS II-

2/17, ο οποίος αναλύθηκε στο κεφάλαιο 4 και απαιτεί την επίτευξη τουλάχιστον ισότιμης ασφάλειας 

σε περιπτώσεις χρήσης εναλλακτικών υλικών. Βέβαια ακόμα και με το πρόσθετο βάρος των 

μονώσεων η υπερκατασκευή από σύνθετα υλικά θα είναι ο ελαφρύτερος σχεδιασμός για κάθε 

νηογνώμονα. 

Ο DNV για ακόμη μια φορά δικαιολογεί την εμπειρία και την έρευνα που έχει πραγματοποιήσει 

όσον αφορά τις σχεδιάσεις από σύνθετα υλικά, παρουσιάζοντας και πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό 

μείωσης, το οποίο φτάνει την τιμή 57,14%. Σημαντικό ποσοστό μείωσης παρουσιάζει και ο BV, το 

οποίο όμως είναι μικρότερο απ’ του DNV και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είχε ελαφρύτερη 

κατασκευή από αλουμίνιο, αλλά και στην αυστηρότητα με την οποία εξέτασε για ακόμη μια φορά τις 

πλάκες από σύνθετα υλικά. Τέλος ο LR παρουσιάζει και πάλι το χαμηλότερο ποσοστό, στο 46,57%, 

πληρώνοντας για ακόμη μια φορά τα κριτήρια των τάσεων που έχει ορίσει για τη συνδυασμένη 

διατομή ενισχυτικού και συνεργαζόμενης πλάκας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η εξοικείωση στην εφαρμογή των κανονισμών των 

νηογνωμόνων και στην επιλογή των κατασκευαστικών στοιχείων που συνθέτουν μια κατασκευή, 

μέσω του σχεδιασμού της υπερκατασκευής τριών διαφορετικών ηλεκτρικών Catamaran. Για κάθε μία 

απ’ αυτές πραγματοποιήθηκαν συνολικά έξι σχεδιάσεις, καθώς εξετάστηκαν τρεις νηογνώμονες, 

(DNV, BV, LR) και δύο διαφορετικά υλικά κατασκευής (αλουμίνιο, ινώδη σύνθετα υλικά). Στο πρώτο 

κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε μια σύντομη αναφορά στα πλεονεκτήματα και την εξέλιξη των 

δίγαστρων σκαφών, ενώ παράλληλα έγινε και μια εισαγωγή για το τι θα ακολουθήσει στα επόμενα 

κεφάλαια. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και οι 

ιδιότητες του αλουμινίου και των σύνθετων υλικών, που δικαιολογούν την επιλογή τους ως υλικά 

κατασκευής έναντι του χάλυβα που αποτελεί το συμβατικό σχεδιασμό. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

περιγράφεται η διαδικασία του κατασκευαστικού σχεδιασμού και οι οργανισμοί με τους 

κανονισμούς των οποίων καλείται να συμβαδίζει η κατασκευή. Παράλληλα, στο κεφάλαιο αυτό 

επισημαίνονται και οι βασικές παραδοχές που εφαρμόστηκαν κατά το σχεδιασμό των 

υπερκατασκευών. Στο πέμπτο, έκτο και έβδομο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των απαιτήσεων και 

σχέσεων υπολογισμών που έχει ορίσει ο κάθε νηογνώμονας προκειμένου η υπερκατασκευή να έχει 

επαρκή αντοχή και ακεραιότητα για όλο το στάδιο λειτουργείας της. Στο όγδοο, ένατο και δέκατο 

κεφάλαιο δίνονται τα αποτελέσματα του σχεδιασμού της υπερκατασκευής για κάθε υπό εξέταση 

πλοίο. Αρχικά περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του σκάφους και στη συνέχεια η γεωμετρία 

της υπερκατασκευής του. Η υπερκατασκευή χωρίζεται σε τμήματα (Side, Front, Aft, Top), όπου για 

το καθένα αναλύονται η διαμήκης και η κατακόρυφη θέση του, υπολογίζεται η συνολική επιφάνεια 

του και τέλος επιλέγονται ο αριθμός, τα είδη και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των ενισχυτικών που 

θα στηρίξουν τις πλάκες που το αποτελούν. Αφού καθοριστούν τα παραπάνω, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα απ’ την εφαρμογή των κανονισμών του κάθε νηογνώμονα, μεταξύ των οποίων 

πραγματοποιείται σύγκριση σε κάθε περίπτωση. Στην αρχή δίνονται οι φορτίσεις, δηλαδή οι πιέσεις 

που καλείται να αντιμετωπίσει  κάθε τμήμα και με βάση τις οποίες καθορίζονται τα πάχη των πλακών 

και οι απαιτήσεις των ενισχυτικών του. Στη συνέχεια κάθε περίπτωση υλικού εξετάζεται διαφορετικά, 

με πρώτα να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αλουμινένιας υπερκατασκευής. Αρχικά δίνονται 

τα πάχη των πλακών και ακολούθως οι απαιτήσεις της ροπής αντίστασης των ενισχυτικών με βάση 

την οποία γίνεται η επιλογή των εγκάρσιων διατομών τους, όπου οι διατομές αυτές επιλέγονται απ’ 

τους καταλόγους της AMCO[30]. Αφού παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα των υποστυλωμάτων της 

αλουμινένιας υπερκατασκευής, υπολογίζεται το συνολικό της βάρος που προκύπτει σύμφωνα με 

τους κανονισμούς του κάθε νηογνώμονα, και εκτελείται αξιολόγηση και σύγκριση των 

αποτελεσμάτων τους. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την υπερκατασκευή από σύνθετα 

υλικά, και αφού καθοριστεί και αξιολογηθεί το τελικό βάρος και αυτής, πραγματοποιείται έλεγχος 

και σύγκριση των αποτελεσμάτων για τα δύο διαφορετικά υλικά κατασκευής, κατά την οποία 

υπολογίζεται και το ποσοστό μείωσης του βάρους ανάμεσα στις δύο σχεδιάσεις.  

Οι πρώτες διαφορές μεταξύ των νηογνωμόνων φάνηκαν κατά τον προσδιορισμό των πιέσεων που 

ασκούνται σ’ ένα σκάφος, οι οποίες είναι ανεξάρτητες απ’ το υλικό κατασκευής, δηλαδή 

χρησιμοποιούνται οι ίδιες φορτίσεις για τον προσδιορισμό της αλουμινένιας και της 

υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά. Και για τους τρεις νηογνώμονες, η μόνη πίεση που δέχεται η 

υπερκατασκευή είναι η ‘Sea Pressure’, η οποία όπως ήταν αναμενόμενο, και αποδείχθηκε και απ’ 

τους υπολογισμούς είναι μεγαλύτερη για τα τμήματα που βρίσκονται πιο κοντά στην πρωραία 

κάθετο και την ίσαλο γραμμή και αυτός είναι ο λόγος που οι πιέσεις που υπολογίστηκαν για την 

υπερκατασκευή είναι αρκετά μικρές. Γενικά σ’ όλους τους νηογνώμονες οι υπολογισμένες πιέσεις 
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καθορίζονταν ή ήταν πολύ κοντά στις ελάχιστες τιμές που είχε ορίσει ο καθένας, και μάλιστα για τον 

DNV, σ’ όλες τις περιπτώσεις η τιμή πίεσης που προέκυψε ήταν η ελάχιστη απαίτηση. Για όλους τους 

νηογνώμονες οι πιέσεις υπολογίζονταν λαμβάνοντας υπόψη τις ίδιες παραμέτρους, απλά στον 

καθένα η καθεμία επιδρούσε με διαφορετική βαρύτητα και γι’ αυτό υπάρχουν οι διαφορές μεταξύ 

τους. Παρατηρήθηκε ότι στον DNV ο παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο στην τελική τιμή της 

πίεσης ήταν το είδος του τμήματος που εξετάζεται. Δεν είναι ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι γεωμετρίες 

και οι θέσεις του τμήματος και των κατασκευαστικών του στοιχείων, απλά η κατακόρυφη θέση της 

υπερκατασκευής ήταν τέτοια που οδήγησε στην ελάχιστη απαίτηση, όπου εκεί υπήρχε μόνο αυτή η 

εξάρτηση. Γι’ αυτό για τον DNV έχουν υπολογιστεί οι ίδιες πιέσεις για όλα τα υπό μελέτη πλοία, ενώ 

ίδιες είναι και οι πιέσεις για αντίστοιχα τμήματα διαφορετικών ορόφων (εξαίρεση αποτελεί το 

μπροστινό τμήμα). Όσον αφορά τον BV, η τιμή των πιέσεων του δεν προκύπτει σύμφωνα με τις 

ελάχιστες απαιτήσεις για όλα τα τμήματα της υπερκατασκευής. Αυτό οφείλεται στη βαρύτητα που 

δίνει ο παραπάνω νηογνώμονας στη διαμήκη θέση των τμημάτων. Έτσι προκύπτουν μεγάλες 

διαφορές πιέσεων μεταξύ των τριών σκαφών, διότι εκτός απ’ το ολικό μήκος που είναι μειωμένο, και 

οι υπερκατασκευές των μικρότερων πλοίων βρίσκονται πιο κοντά στην πρυμναία κάθετο, δίνοντας 

έτσι ευνοϊκότερες τιμές για τα πλοία αυτά. Η λογική του LR διαφέρει σημαντικά απ’ τους άλλους δύο 

νηογνώμονες, καθώς μπορεί να λαμβάνει υπόψη τους ίδιους παράγοντες, αλλά διαχωρίζει τις πιέσεις 

για τα διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία. Για τον συγκεκριμένο νηογνώμονα παρατηρήθηκε ότι οι 

παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο τις τελικές του τιμές είναι το είδος του υπό εξέταση 

τμήματος και η διαμήκης του θέση. Εντύπωση προκάλεσε ότι δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη η 

κατακόρυφη θέση του τμήματος, με αποτέλεσμα οι διαφορές αντίστοιχων τμημάτων διαφορετικών 

ορόφων να οφείλονται μόνο στη διαφορετική διαμήκη θέση που μπορεί να έχουν. Όσον αφορά τις 

διαφορές μεταξύ των πλοίων, αυτές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη διαμήκη θέση των 

υπερκατασκευών. Η διαμήκης θέση επιδρά στις σχέσεις υπολογισμού του LR, μέσω ενός συντελεστή 

που η τιμή του καθορίζεται απ’ την ποσοστιαία ως προς το μήκος του πλοίου θέση της. Η τιμή του 

συντελεστή αυτού, είναι ίδια για τα τμήματα που βρίσκονται πίσω απ’ το 0,88LR, γι’ αυτό οι διαφορές 

στις πιέσεις των πλοίων των 19 και 25 μέτρων είναι ελάχιστες και οφείλονται στη μικρή επίδραση 

του μήκους του πλοίου. Αντίθετα το σκάφος των 33m παρουσιάζει τμήματα που βρίσκονται σε θέσεις 

πιο μπροστά απ’ το 0,88LR, για τα συγκεκριμένα τμήματα λοιπόν παρουσιάζονται μεγάλες διαφορές 

στις πιέσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα των μικρότερων σκαφών. Τέλος να σημειωθεί ότι το ανώτερο 

κατάστρωμα των πλοίων εξετάστηκε σαν ‘weather deck’, όπου στον LR για το σκάφος των 33m, 

παρατηρήθηκε ότι η υπολογισμένη τιμή είναι σημαντικά μεγαλύτερη, κάτι που οφείλεται στο ότι ο 

συγκεκριμένος νηογνώμονας δε λαμβάνει υπόψη του την κατακόρυφη θέση του τμήματος. 

Προφανώς οι υπερκατασκευές για τα μικρότερα πλοία, θα είναι ελαφρύτερες, καθώς η τιμή του 

βάρους τους εξαρτάται απ’ την συνολική τους επιφάνεια. Γι’ αυτό είναι προτιμότερο η σύγκριση των 

υπερκατασκευών των πλοίων να γίνει ως προς τα πάχη των διάφορων τμημάτων της 

υπερκατασκευής. Κατά τον υπολογισμό των παχών των πλακών έγινε κατανοητό ότι παρόλο που 

ένας νηογνώμονας μπορεί να παρουσιάζει μεγαλύτερες πιέσεις απ’ τους άλλους δύο, δεν είναι 

απαραίτητο ότι και η τελική τιμή του πάχους των πλακών του θα είναι μεγαλύτερη. Μάλιστα όσον 

αφορά την αλουμινένια υπερκατασκευή, η τελική τιμή των παχών, σύμφωνα με τον DNV, δεν 

επηρεάστηκε καθόλου απ’ την πίεση, καθώς προέκυψε απ’ την γενική απαίτηση, η τιμή της οποίας 

καθορίστηκε απ’ το υλικό κατασκευής και το είδος του υπό εξέταση τμήματος. Για τον BV υπήρξαν 

τμήματα που τα πάχη τους καθορίστηκαν απ’ την σχέση υπολογισμού που έχει ορίσει ο νηογνώμονας 

και όχι την ελάχιστη απαίτηση, οπότε, η τελική τιμή τους, εκτός της πίεσης καθορίστηκε και  απ’ το 

υλικό κατασκευής και τη γεωμετρία των πλακών. Παρόλη τη μεγάλη τιμή πάχους που παρουσιάστηκε 

στα τμήματα αυτά, ο BV στην περίπτωση των πλακών από αλουμίνιο, για όλες τις περιπτώσεις των 

πλοίων, παρουσίασε τη μικρότερη συνολική τιμή βάρους, εκμεταλλευόμενος το ότι έχει ορίσει 
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μικρότερες ελάχιστες απαιτήσεις απ’ τους άλλους νηογνώμονες. Και για τον LR στις περισσότερες 

περιπτώσεις τα πάχη των αλουμινένιων πλακών καθορίστηκαν απ’ την ελάχιστη απαίτηση που έχει 

ορίσει, μόνο που στην περίπτωση του αγγλικού νηογνώμονα δεν είναι μια σταθερή τιμή, αλλά 

προσδιορίζεται μέσω μιας σχέσεως υπολογισμού. Η σχέση αυτή εξαρτάται απ’ το υλικό κατασκευής, 

τη γεωμετρία της πλάκας, το είδος του τμήματος, αλλά και απ’ το μήκος του πλοίου, με αποτέλεσμα 

να υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα πάχη μεταξύ του πλοίου των 33m και των άλλων δύο. Οι τιμές 

που προκύπτουν απ’ αυτή για το μεγάλο πλοίο είναι αρκετά μεγαλύτερες απ’ τις αντίστοιχες των 

άλλων νηογνωμόνων. Γενικότερα παρατηρείται ότι για τις αλουμινένιες πλάκες τα μικρότερα βάρη 

τα παρουσιάζει για όλα τα πλοία ο BV, ενώ οι μεγαλύτερες τιμές δεν προκύπτουν σταθερά από 

κάποιον νηογνώμονα, καθώς στο σκάφος των 33m, ο LR κατέχει αυτή τη θέση, ενώ στα μικρότερα 

σκάφη ο DNV είναι αυτός με τα μεγαλύτερα βάρη πλακών, κάτι που δικαιολογείται απ’ το γεγονός 

ότι είναι ο μόνος στον οποίο δεν υπήρξε κάποια μείωση παχών. 

Τα αποτελέσματα είναι αρκετά διαφορετικά όσον αφορά τις πλάκες από σύνθετα υλικά. Καθώς 

οι πιέσεις και η γεωμετρία των πλακών είναι ίδια σε σχέση με τις αντίστοιχες αλουμινένιες, οι 

διαφορές οφείλονται στα κριτήρια που έχει ορίσει ο κάθε νηογνώμονας για το εκάστοτε υλικό. Τα 

σύνθετα υλικά είναι γνωστά για την μικρή δυσκαμψία τους, οπότε δεν αρκεί να οριστεί ένα ελάχιστο 

πάχος όπως συνέβη με το αλουμίνιο, αλλά θα πρέπει επιπλέον να ελεγχθούν τα βέλη κάμψης της 

πλάκας, για να εξακριβωθεί ότι πρόκειται για μια λειτουργική κατασκευή. Ακόμα κάθε στρώση του 

υλικού μπορεί να έχει διαφορετικές ιδιότητες, οπότε σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει έλεγχος της 

αντοχής της κάθε μίας ξεχωριστά. Έχοντας πλέον κατανοήσει γιατί τα κριτήρια των νηογνωμόνων 

είναι διαφορετικά για τις πλάκες από σύνθετα υλικά, παρατηρείται ότι σ’ αντίθεση με τις 

αλουμινένιες πλάκες, ο BV εδώ παρουσιάζει τα μεγαλύτερα βάρη για όλες τις περιπτώσεις των 

πλοίων. Αυτό οφείλεται στο κριτήριο μέγιστου βέλους κάμψης που έχει ορίσει, το οποίο είναι 

αυστηρότερο απ’ το αντίστοιχο που χρησιμοποιείται απ’ τον DNV. Η σημασία του βέλους κάμψης για 

μια σύνθετη πλάκα φαίνεται απ’ το γεγονός ότι ο LR παρουσιάζει τα ελάχιστα βάρη πλακών σ’ όλες 

τις περιπτώσεις πλοίων και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ο μόνος απ’ τους τρεις που δεν έχει 

ορίσει κάποιο κριτήριο για το βέλος κάμψης των πλακών. 

Για την ενίσχυση των αλουμινένιων πλακών χρησιμοποιήθηκαν διάφορων ειδών τύπου και 

προσανατολισμού ενισχυτικά, όπου ανάλογα με το είδος τους, μπορεί να εξετάζονταν διαφορετικά 

απ’ τον ίδιο νηογνώμονα. Η απαίτηση που καθόρισε την τελική εγκάρσια διατομή του κάθε 

ενισχυτικού ήταν για όλες τις περιπτώσεις αυτή της ροπής αντίστασης, η τιμή της οποίας καθορίζεται 

απ’ την ασκούμενη πίεση, το υλικό κατασκευής και τη γεωμετρία των ενισχυτικών. Η εξέταση των 

ενισχυτικών πραγματοποιήθηκε έχοντας τα διαχωρίσει σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον 

προσανατολισμό τους (διαμήκη, κατακόρυφα και εγκάρσια). Παρατηρήθηκε ότι για τους DNV και BV, 

το ποιος απ’ τους δύο θα έχει τη μεγαλύτερη απαίτηση σε ροπή αντίστασης εξαρτάται εξ’ ολοκλήρου 

απ’ το ποιος έχει υπολογίσει την μεγαλύτερη ασκούμενη πίεση. Δεν ισχύει το ίδιο για τον LR, για τον 

οποίο οι απαιτήσεις της ροπής αντίστασης υπολογίστηκαν αρκετά μικρότερες, λόγω της ύπαρξης 

ορισμένων συντελεστών, οι οποίοι εξαρτώνται απ’ τα είδη στήριξης των ενισχυτικών. Βέβαια πρέπει 

να επισημανθεί ότι οι παραπάνω απαιτήσεις αφορούν το συνδυασμό που προκύπτει απ’ την 

εγκάρσια διατομή του ενισχυτικού και της συνεργαζόμενης πλάκας, το πλάτος της οποίας (effective 

width) καθορίζεται και αυτό απ’ τους κανονισμούς των νηογνωμόνων. Μπορεί η απαίτηση της ροπής 

αντίστασης για τον LR να ήταν αρκετά μικρή σε σχέση με των άλλων δύο, αλλά το ίδιο ισχύει και για 

το υπολογισμένο ‘effective width’ της συνεργαζόμενης πλάκας, με αποτέλεσμα οι επιλεγμένες 

εγκάρσιες διατομές των ενισχυτικών αρκετές φορές να είναι και μεγαλύτερες απ’ τις αντίστοιχες των 

άλλων δύο νηογνωμόνων. Παρόλα αυτά για όλα τα υπό εξέταση σκάφη, ο LR υπολογίζει το μικρότερο 

συνολικό βάρος ενισχυτικών, ενώ αντίθετα ο BV το μεγαλύτερο. Σ’ αυτό παίζει και ρόλο ότι ισχύει το 

αντίθετο όσον αφορά τα πάχη των αλουμινένιων πλακών, διότι εφόσον το πάχος της συνεργαζόμενης 
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πλάκας είναι μικρότερο, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη η διατομή του ενισχυτικού. Οι διατομές των 

ενισχυτικών επιλέχτηκαν απ’ τους καταλόγους της κατασκευαστικής εταιρείας AMCO[30]. Σε κάθε 

περίπτωση επιλέχθηκε η διατομή που έχει την μικρότερη επιφάνεια και ταυτόχρονα ικανοποιεί τις 

παραπάνω απαιτήσεις. Τα είδη των ενισχυτικών που χρησιμοποιήθηκαν ήταν διατομές τύπου ‘L’ και 

στις περιπτώσεις που αυτές δεν ήταν ικανές να φέρουν τις φορτίσεις, επιλέχθηκαν συνδυασμοί 

απλών δοκαριών ‘Flat bars’ που δεν ανήκαν στις τυποποιημένες διατομές της εταιρείας. 

Τα αποτελέσματα διαφέρουν για ακόμη μια φορά, εφόσον τα ενισχυτικά έχουν κατασκευαστεί 

από σύνθετα υλικά. Στην περίπτωση αυτή τα μικρότερα βάρη προκύπτουν ακολουθώντας τους 

κανονισμούς του BV, ενώ οι μεγαλύτερες τιμές με βάση τον LR. Όπως συνέβη και με τις πλάκες τα 

κριτήρια των νηογνωμόνων διαφέρουν, καθώς πλέον τον καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό δεν έχει 

η ροπή αντίστασης της διατομής, αλλά οι μέγιστες επιτρεπόμενες τάσεις σε κάθε στρώση του υλικού 

και το επιτρεπόμενο βέλος κάμψης του ενισχυτικού. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο BV 

πραγματοποιεί σχεδιασμό των ενισχυτικών λαμβάνοντας υπόψη μόνο μια ισοδύναμη καμπτική και 

διατμητική αντοχή, και όχι τις αντοχές σε κάθε μία στρώση ξεχωριστά. Επιπλέον δεν όρισε κανένα 

κριτήριο για το βέλος κάμψης του δοκαριού, κάτι που είναι και ο κύριος λόγος που το συνολικό βάρος 

των ενισχυτικών του είναι το μικρότερο εκ των τριών νηογνωμόνων. Ο DNV έχει ορίσει κανονικά 

κριτήριο όσον αφορά το βέλος κάμψης του δοκαριού, αλλά προτίμησε να εξετάσει τις 

παραμορφώσεις και όχι τις τάσεις κάθε στρώσης. Τέλος ο LR είναι ο αυστηρότερος νηογνώμονας 

όσον αφορά τα ενισχυτικά από ινώδη σύνθετα υλικά, με αυτό να οφείλεται κυρίως στις απαιτήσεις 

αντοχής που έχει ορίσει για κάθε στρώση. 

Στα πλοία των 25 και 33 μέτρων υπήρξε η ανάγκη μείωσης του ανυποστήρικτου μήκους των 

πρωτευόντων διαμήκων ενισχυτικών (girders), κάτι το οποίο επιτεύχθηκε με τη χρήση των 

υποστυλωμάτων. Για τον προσδιορισμό της γεωμετρίας της διατομής τους παρατηρήθηκε ότι οι DNV 

και LR επικεντρώνονται κυρίως στην ελάχιστη επιφάνεια που πρέπει να έχει η διατομή του δοκαριού 

που θα χρησιμοποιηθεί ως υποστύλωμα, ενώ ο BV προτιμάει να καθορίσει τη γεωμετρία αυτή 

λαμβάνοντας υπόψη τις ασκούμενες τάσεις. Πάντως και στις δύο προσεγγίσεις η τελική τιμή 

καθορίστηκε απ’ το φορτίο που δέχεται το υποστύλωμα, το οποίο υπολογίζεται με τη βοήθεια της 

πίεσης του καταστρώματος. 

Με τη χρήση των παραπάνω υλικών επιτυγχάνεται μια ελαφρύτερη υπερκατασκευή σε σχέση με 

το αν χρησιμοποιούνταν ο χάλυβας ως υλικό κατασκευής. Αυτό το κέρδος σε βάρος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί είτε για να αυξηθεί ο αριθμός των επιβατών και επομένως τα έσοδα, είτε για αύξηση 

της ταχύτητας, είτε για μείωση της απαιτούμενης ισχύος πρόωσης. Καθώς για τα υπό εξέταση πλοία, 

υπάρχει ο στόχος να κινούνται με υβριδική ή ακόμα καλύτερα πλήρη ηλεκτρική πρόωση, η μείωση 

των απαιτήσεων της ισχύος πρόωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επομένως, για κάθε πλοίο και υλικό 

κατασκευής θα πρέπει να επιλεχθεί ο σχεδιασμός του σκάφους να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το 

νηογνώμονα που καταλήγει στο μικρότερο συνολικό βάρος. Όπως φαίνεται απ’ τα αποτελέσματα 

των συνολικών βαρών, αυτή η επιλογή δεν είναι ξεκάθαρη, αλλά εξαρτάται απ’ το μέγεθος του 

πλοίου και το υλικό κατασκευής. Η επιλογή είναι ευκολότερη όσον αφορά τις υπερκατασκευές από 

σύνθετα υλικά, που στις δύο απ’ τρεις περιπτώσεις ο DNV παρουσιάζει μικρότερο συνολικό βάρος, 

και στο σκάφος των 25m, όπου δε συμβαίνει αυτό, η διαφορά είναι μόλις στα δέκα κιλά. Επιπλέον η 

επιλογή του DVN φαντάζει πιο σωστή, διότι σ’ αντίθεση με τον άμεσο ανταγωνιστή του, τον BV, 

εξετάζει τις στρώσεις του υλικού ξεχωριστά και παράλληλα έχει ορίσει και κριτήριο για το βέλος 

κάμψης των ενισχυτικών. Το ότι για κάθε σκάφος, ο DNV παρουσιάζει τιμές βάρους, που αν δεν είναι, 

βρίσκονται πολύ κοντά στις ελαφρύτερες υπερκατασκευές, φανερώνει την εμπειρία που έχει 

αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια με τις σχεδιάσεις ηλεκτρικών Catamaran από σύνθετα υλικά στις 

Σκανδιναβικές χώρες, και την προσπάθεια να την αξιοποιήσει στους κανονισμούς του, τους οποίους 
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συνεχώς εξελίσσει. Όσον αφορά τις υπερκατασκευές από αλουμίνιο φαίνεται ότι η επιλογή 

νηογνώμονα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απ’ το υπό εξέταση πλοίο. Για το μεγαλύτερο σκάφος, η 

ελαφρύτερη αλουμινένια κατασκευή προκύπτει σύμφωνα με τον DNV, που λαμβάνοντας υπόψη πως 

για το συγκεκριμένο πλοίο ισχύει το ίδιο και για τα σύνθετα υλικά, καταλαβαίνει κανείς πως η 

μορφολογία του ευνοεί τους κανονισμούς του DNV. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό ότι η 

υπερκατασκευή για το πλοίο αυτό εκτείνεται μέχρι και το πρωραίο άκρο του, όπου εκεί τα φορτία 

των άλλων νηογνωμόνων είναι αρκετά μεγαλύτερα. Για τα άλλα δύο σκάφη, των 19 και 25 μέτρων, ο 

ελαφρύτερος σχεδιασμός προκύπτει σύμφωνα με τον LR, καθώς σ’ αυτό συνέβαλλαν οι ευνοϊκότερες 

απαιτήσεις του στα ενισχυτικά και η μεγάλη μείωση στις πιέσεις του, λόγω του ότι υπερκατασκευή 

των  σκαφών αυτών απομακρύνθηκε απ’ την πρωραία κάθετο. Παράλληλα στα σκάφη αυτά, για τον 

DNV δεν υπήρξε καμία μείωση στα πάχη των αλουμινένιων πλακών του καθώς ήδη απ’ το σκάφος 

των 33m βρισκόταν στις ελάχιστες απαιτήσεις του. 

Στις τιμές που υπολογίστηκαν ως τα συνολικά βάρη της υπερκατασκευής, δεν έχουν 

συμπεριληφθεί τα βάρη των διαφόρων αγκώνων (brackets) που χρησιμοποιούνται, επομένως στον 

πραγματικό σχεδιασμό θα υπάρξει μια προσαύξηση του βάρους. Βέβαια λόγω του ότι δεν λήφθηκαν 

υπόψη οι αγκώνες, τα ανυποστήρικτα μήκη των ενισχυτικών πάρθηκαν μεγαλύτερα απ’ ότι θα είναι 

στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις των ροπών αντίστασης να είναι μεγαλύτερες και 

κατά συνέπεια να επιλέγονται ανθεκτικότερες εγκάρσιες διατομές ενισχυτικών. Επιπλέον, γενικά 

παρατηρήθηκε ότι με τη χρήση των σύνθετων υλικών επέρχεται ακόμα μεγαλύτερη μείωση του 

βάρους των υλικών σε ποσοστά κοντά στο 50%. Βέβαια η παραπάνω μείωση δεν αφορά τις 

πραγματικές τιμές, που θα προκύψουν σε έναν επαγγελματικό σχεδιασμό. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός, ότι οι υπερκατασκευές που έχουν σχεδιαστεί στην παρούσα μελέτη δεν ικανοποιούν τον 

κανονισμό II-2/17 της SOLAS, καθώς δεν προσφέρουν τουλάχιστον ισότιμη ασφάλεια με τις άλλες 

συμβατικές σχεδιάσεις. Για να ικανοποιείται ο παραπάνω κανονισμός θα πρέπει να γίνει χρήση 

μονώσεων, για την προστασία του υλικού σε περιπτώσεις φωτιάς. Όπως είναι φυσιολογικό, η ύπαρξη 

των μονώσεων αυτών θα αυξήσει το συνολικό βάρος της υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά, το 

οποίο βέβαια θα συνεχίσει να είναι μικρότερο απ’ το αντίστοιχο μιας αλουμινένιας υπερκατασκευής, 

αλλά πλέον όχι σε τόσο υπερβολικά μεγάλο ποσοστό. Η τελική επιλογή υλικού θα καθοριστεί από 

διάφορους παράγοντες, καθώς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η μείωση του βάρους που θέλει να 

πετύχει ο σχεδιαστής, η διαθεσιμότητα των υλικών, η δυσκολία μορφοποίησης τους και άλλα 

συμπεριλαμβανομένου τόσο του κόστους κτήσης, όσο και του κόστους συντήρησης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Όπως προαναφέρθηκε οι απαραίτητοι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του 

προγράμματος Excel. Στην ενότητα αυτή γίνεται μια σύντομη αναφορά στο αρχείο που αναπτύχθηκε. 

Σ’ αυτό επιδιώχθηκε να επιτευχθεί μία αυτοματοποίηση των υπολογισμών (στο σημείο που αυτό 

είναι εφικτό). 

Αρχικά θα πρέπει να οριστούν τα βασικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη σκάφους, τα οποία 

προφανώς είναι διαφορετικά για κάθε σκάφος. Στο παρακάτω σχήμα 1 δίνονται τα απαραίτητα 

χαρακτηριστικά του πλοίου των 33m. 

 

 

Σχήμα 1: Βασικά χαρακτηριστικά πλοίου 

 

Στη συνέχεια θα πρέπει για κάθε τμήμα της υπερκατασκευής του πλοίου να δοθούν οι κύριες 

διαστάσεις του, η διαμήκης απόσταση του απ’ την πρυμναία κάθετο, η κατακόρυφη απόσταση απ’ 

τον πυθμένα του πλοίου, καθώς και τα διάφορα χαρακτηριστικά των ενισχυτικών του. Στο παρακάτω 

σχήμα 2 παρουσιάζονται τα δεδομένα που θα πρέπει να συμπληρωθούν για το μπροστινό τμήμα του 

πρώτου ορόφου της υπερκατασκευής (Front 1st). Ανάλογα δεδομένα χρειάζεται να προσδιοριστούν 

και για τα υπόλοιπα τμήματα της υπερκατασκευής. 

 

 

Σχήμα 2: Χαρακτηριστικά μπροστινού τμήματος υπερκατασκευής 
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Για καθέναν απ’ τους τρεις νηογνώμονες έχει δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό φύλλο εργασίας 

(‘DNV’, ‘BV’, ‘LR’), στο οποίο υπολογίζονται οι φορτίσεις που δέχεται κάθε τμήμα της 

υπερκατασκευής. Επιπλέον όσον αφορά την αλουμινένια υπερκατασκευή στα παραπάνω φύλλα 

εργασίας υπολογίζονται οι απαιτήσεις ελάχιστου πάχους των πλακών, καθώς και οι απαιτήσεις 

ροπής αντίστασης των ενισχυτικών. Η παρουσίαση των παραπάνω αποτελεσμάτων γίνεται σ’ ένα 

διαφορετικό φύλλο εργασίας (‘RESULTS’), όπου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλες οι παραπάνω 

απαιτήσεις (σχήμα 3). Στο παραπάνω φύλλο εργασίας βρίσκονται κι όλα τα διαγράμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν στα κεφάλαια 8, 9 και 10. 

 

 

Σχήμα 3: Συγκεντρωτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αλουμινένιας υπερκατασκευής 

 

Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις ροπής αντίστασης του κάθε νηογνώμονα για τα διάφορα ενισχυτικά της 

υπερκατασκευής, στο φύλλο εργασίας ‘AL STIFFENERS’ γίνεται η επιλογή των εγκάρσιων διατομών 

των ενισχυτικών (σχήματα 4 και 5). Προφανώς η επιλογή των παραπάνω διατομών δε θα μπορούσε 

να είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. 

 

 

Σχήμα 4: Υπολογισμός ιδιοτήτων μιας εγκάρσιας διατομής 
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Σχήμα 5: Επιλογή εγκάρσιων διατομών των ενισχυτικών του πλάγιου τμήματος του δεύτερου ορόφου της υπερκατασκευής 

 

Αφού έχουν καθοριστεί τα πάχη των πλακών και οι εγκάρσιες διατομές των ενισχυτικών, στο 

φύλλο εργασίας ‘AL SUPERSTRUCTURE’ υπολογίζεται το συνολικό βάρος της υπερκατασκευής, καθώς 

και οι αποστάσεις του κέντρου βάρους της απ’ την πρυμναία κάθετο και τον πυθμένα του πλοίου 

αντίστοιχα. Τα παραπάνω μεγέθη υπολογίζονται για τον κάθε νηογνώμονα ξεχωριστά, όπως 

φαίνεται στο σχήμα 6. 

 

 

Σχήμα 6: Αποτελέσματα βάρους αλουμινένιας υπερκατασκευής για κάθε νηογνώμονα 

 

Όπως έχει αναφερθεί και στο κύριο κομμάτι της μελέτης, ο κατασκευαστικός σχεδιασμός μιας 

υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά είναι πιο σύνθετος από εκείνον μιας αντίστοιχης αλουμινένιας. 

Στα φύλλα εργασίας ‘DNV’, ‘BV’ και ‘LR’ πραγματοποιείται έλεγχος των κριτηρίων που έχει θέσει ο 
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κάθε νηογνώμονας. Οι ακολουθίες των στρώσεων των πλακών και οι εγκάρσιες διατομές των 

ενισχυτικών (σχήμα 7) παρουσιάζονται στο φύλλο εργασίας ‘RESULTS’. 

 

 

Σχήμα 5: Απλά ενισχυτικά πρώτου ορόφου υπερκατασκευής, από σύνθετα υλικά 

 

Αφού έχουν γίνει οι παραπάνω επιλογές, στο φύλλο εργασίας ‘FRP SUPERSTRUCTURE’ 

πραγματοποιούνται οι υπολογισμοί για το συνολικό βάρος της υπερκατασκευής, καθώς και των 

αποστάσεων του κέντρου βάρους της απ’ την πρυμναία κάθετο και τον πυθμένα του πλοίου 

αντίστοιχα. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται για τον κάθε νηογνώμονα ξεχωριστά όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 8: 

 

 

Σχήμα 6: Αποτελέσματα βάρους υπερκατασκευής από σύνθετα υλικά για κάθε νηογνώμονα 

 

Τέλος στο φύλλο εργασίας ‘RESULTS’ υπολογίζονται τα διάφορα ποσοστά μείωσης, όπως 

φαίνεται στο σχήμα 9. 
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Σχήμα 7: Ποσοστά μείωσης βάρους 

 

 


