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Tehnični opis

1.1

Splošno

Zamenjava priveznih boj na privezu Petrol
PZI
107-2016/3

V Luki Koper se v Bazenu II akvatorija koprskega tovornega pristanišča nahaja privez »Petrol«,
na katerem je zaradi potreb privezovanja večjih tankerjev predvidena zamenjava obstoječih boj z
bojami večje nosilnosti.
Projekt je izdelan skladno z zahtevami projektne naloge »Projektna naloga za izdelavo projektne
dokumentacije (PZI) za Zamenjavo načina pritrditve priveznih boj na privezu Petrol v Bazenu II
Luke Koper«, datum januar 2015, ki jo je pripravil investitor.
Za določitev točne lokacije in nosilnosti novih boj je bila skladno z zahtevami projektne naloge
izdelana »Maritimna študija za privezno mesto »Petrol««, ki jo je izdelala Univerza v Ljubljani,
Fakultete za pomorstvo in promet, datum izdelave julij 2016.
Pri izvedbi projekta so bili upoštevani sledeči standardi:
 PIANC: Guidelines fort he design of Fender Systems. 2002,
 PIANC: Harbour Approach Channels – Design Guidelines,
 PIANC: Masterplans for the Developments of Existing Ports,
 PIANC: Safety Aspects Affecting the Berthing Operations of taankers to Oil and gas
terminals, 2012,
 Peer Bruun: Port Engineering,
 Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, Uradni list RS št. 101,
1.11.2005,
 SIST EN 1990 Evrokod 0 – Osnove projektiranja,
 SIST EN 1991 Evrokod 1 – Vplivi na konstrukcije,
 SIST EN 1997 Evrokod 7 – Geotehnično projektiranje,
 SIST EN 1993 Evrokod 3 – Projektiranje jeklenih konstrukcij

1.2

Lokacija

Lokacija novih priveznih boj se nahaja v Bazenu II akvatorija koprskega tovornega pristanišča.
Mikrolokacija je bila določena s pomočjo simulatorja, kar je opisano v zgoraj navedeni
maritimni študiji. Nahaja se v liniji že obstoječih priveznih boj ca. 54m vzhodno od boje 1 in
58m vzhodno od boje 2. Zakoličbene koordinate boj so podane v situativni risbi št. 3.

1.3

Obstoječe stanje

1.3.1 Obstoječi privez na privezu »Petrol«, stanje boj (poročilo Sirio d.o.o., 18.5.2016); glej
Prilogo 1.
1
Boja φ 3000mm (na vzhodu, bližje obali):
Boja je v dobrem stanju. Izmerjenih 10 točk debeline pločevine. Novogradnja izdelana iz 10 mm
pločevine. Meritve izkazujejo debelino med 9,2 mm in 9,9 mm.
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Odprtina v boji:
φ380 mm
Maksimalni premer verige in škopca
φ60 mm
Dopustna obremenitev:
690 kN (kvaliteta Q2)
Teža kljuke:
250 kg
Teža 10m verige φ 60 mm
807 kg
Ocena dopustne obremenitve obstoječe kljuke
200-300 kN
Z upoštevanjem faktorja varnosti F = 2, je nosilnost 400 – 600 kN

2
Boja φ 3000mm (na zahodu):
Boja je v dobrem stanju. Izmerjenih 10 točk debeline pločevine. Novogradnja izdelana iz 8 mm
pločevine. Meritve izkazujejo debelino med 7,8 mm in 8,0 mm.








Odprtina v boji:
φ380 mm
Maksimalni premer verige in škopca
φ60 mm
Dopustna obremenitev:
690 kN (kvaliteta Q2)
Teža kljuke:
250 kg
Teža 10m verige φ 60 mm
807 kg
Dopustna obremenitev kljuke
200-300 kN
Z upoštevanjem faktorja varnosti F = 2, je nosilnost 400 – 600 kN

Zaključimo lahko, da imajo obstoječe boje premajhno nosilnost, kot je potrebno. Potrebujemo
boje nosilnosti 1000 kN, česar z obstoječimi bojami ne dosežemo. Potrebno je dobaviti nove
boje z nosilnostjo 1000 kN.

1.3.2

Globine morskega dna

Globine so razvidne iz risbe obstoječega stanja. Na območju boje 1 je globina cca. -3.3m
(hidrografsko), na območju boje 2 pa cca. -6.8m (hidrografsko).

1.3.3

Klimatološki podatki

Veter:
Lokacija Luke Koper se nahaja v področju III. vetrovne cone in ni zaščitena. V projektni nalogi
je zahtevano dimenzioniranje glede na ekstremno izmerjeno hitrost vetra ali sunke vetrov 40m/s.
Po Eurokodu je za Koper potrebno konstrukcije dimenzionirati na 30m/s.
Največja izmerjena hitrost vetra v letu 2014 znaša dobrih 24 m/s (tri minutnega intervala). Že pri
hitrosti vetra 20m/s (minutni interval) pa se mora pripraviti pogon in eventualno zapustiti privez.
Plimovanje:
Plimovanje v Jadranu je mešanega, poldnevnega in dnevnega tipa.
Srednja vrednost letnih povprečij, izračunanih z izvrednotenjem srednjih dnevnih vodostajev je
znašala +0.15m. Povprečna visoka/nizka voda je bila 0.33m nad/pod povprečnim srednjim
nivojem morja v obravnavanem obdobju, to je na koti +0.48m/-0.18m. Maksimalna plima znaša
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statistično za 100 letno obdobje +1.73m. Trend zviševanja višin morja ob slovenski obali na
podlagi meritev na mareografski postaji Koper se ocenjuje na 0,1m/100 let.
Valovanje:
Upoštevana je višino vala, ki nastane kot posledica izjemnih vetrovnih razmer. Na oceanografski
boji Piran je bil izmerjen najvišji val 4.8m v dosedanjem obdobju meritev od leta 2006 dalje
zaradi vetra.
Lokacija v notranjosti bazena je zaščitena in je temu ustrezno višina vala manjša.

1.4

Merodajna plovilo

Obstoječi privezni boji na privezu »Petrol« v Bazenu II sta bili dimenzionirani za potrebe priveza
tankerjev do nosilnosti 65.000 oz. 85.000 DWT (do LOA 255m). Za večje tankerje se je zgradilo
dodatne odbojnike. Obstoječi privezni boji imata nosilnost 600 kN, kar glede na zaključke
maritimne študije ne zadošča za privezovanje tankerjev tipa LR1 in LR2.
Po zgoraj navedeni maritimni študiji je potrebna nosilnost boje za tankerje tipa LR 1 (55.00080.000 DWT) in tankerje tipa LR 2 (80.000-160.000 DWT) z upoštevanim faktorjem varnosti
1.5 enaka 1000 kN.

1.5

Opis del

1.5.1

Privezni boji

V maritimni študiji sta določeni lokaciji in nosilnosti priveznih boj. V situaciji je podana
zakoličba boj. Lokacija je določena na podlagi priveza krme in premca projektnih karakterističih
ladij. Ladje bodo naslonjene z desnim bokom na samostojna odbojnika priveza »Petrol« in
vezane na obstoječa privezna mesta na kopnem.
Novi privezni boji sta dimenzionirani za 600 kN obremenitve + 50% faktor presežne
obremenitve, torej zaokroženo na varno stran na 1000 kN na posamezno bojo.
Velikost in oprema nove boje:
 Premer:
4000mm
 Višina:
1500mm
 Oprema:
kljuka 1000 kN s sistemom za hitro odvezovanje
 Signalna luč: Urediti je potrebno solarno napajanje.
Boja se lahko nabavi od priznanih proizvajalcev (npr. Resinex), ali pa se jo izdela po naročilu.

1.5.2

Sistem pritrditve boje

Boja je pritrjena z verigo, položeno do dna in nato v smeri SZ-JV proti dvema ladijskima
sidroma. Na situaciji so podane koordinate postavitve boj in sider.
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Po izračunu in zaradi deformacij je potrebno uporabiti jekleno verigo sledečih karakteristik:
 Premer:
102mm,
 Kvaliteta:
Q1,
 Nosilnost:
2560 kN,
 Pretržna sila:
3660 kN,
 Dolžina posamezne verige: 27.5m,
 Teža 27.5m:
6505 kg,
 Teža:
227,8 kg/m,
 Št. členkov:
67
Veriga je v celoti sestavljena iz 3 delov po 27,5m in pa iz 2×13,75m pri razcepu pred sidroma.
Skupna dolžina 82,5m+2×13,75m + dolžina veznih členov. Posamezne verige se med seboj in na
bojo ter sidro spajajo z veznimi členi.
Tik ob bojo se na verigo pritrdi sinker sidro teže 2t.
Na morsko dno se položi po 2 sidri teže 11t za vsako bojo.
Za izvedbo sidrnega sistema in postavitev boje je potrebno predvideti plovni objekt in pomoč
potapljačev.

1.6

Nadzor in spremljanje del

Med izvajanjem je potrebno uvesti nadzor nad deli po predpisih.
Izvajalec del je dolžan dela opravljati vestno in skrbeti za nemoteno obratovanje na sosednjih
objektih. Med delom mora redno spremljati obnašanje obstoječih objektov v vplivnem območju
izvajanja del. V primeru, da izvajalec opazi kakršnekoli poškodbe na okolnih objektih, mora
takoj ustaviti dela in o tem obvestiti zastopnika investitorja in projektanta.

Blaž Velkavrh, univ. dipl. ing. gradb.

Ljubljana, september 2016
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Priloga 1:
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