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Globálisan költséghatékonyan szállítható és telepíthető, környezetbarát energiával
működő szét és összeszerelhető több célú felépítményes úszómű rendszer
GINOP-2.1.1-15-2016-00869
A vízi közlekedésben vagy vízügyi munkáknál alkalmazott úszólétesítményekre jellemző, hogy
konstrukciójukat egy vagy csak néhány funkció optimális ellátása határozza meg. Az egyedi
funkciók ellátása egyedi tervezést és gyártást igényel minden egyes úszólétesítmény esetén.
További jellemző, hogy az úszólétesítmények gyártása vízparton szokott történni, mivel
méreteikből fakadóan a szárazföldi szállítás nehéz, sőt sokszor lehetetlen.

A projekt célkitűzése ezért egy olyan új úszólétesítmény típus prototípusának létrehozása
volt, mely közúton szállítható elemekből, moduláris rendszerben, közepes teljesítményű
emelő berendezésekkel vízparti helyszínen összeszerelhető, autonóm energiaellátású,
környezetbarát meghajtási rendszerrel és biztonsági informatikai hátérrel felszerelt. A
kifejlesztett úszólétesítmény típus sajátossága, hogy a prototípusnál kialakított felhasználási
funkción kívül, többféle feladat ellátására is alkalmassá tehető. Ezen feladatok közül kiemelten
hangsúlyos három fő terület:
A katasztrófavédelmi célú feladatkör: Az úszólétesítmény a vízzel elzárt, vagy csak víz
oldalról megközelíthető szárazföldi területeknek nyújt katasztrófavédelmi
szolgáltatásokat (pl. ellátmány szállítás, mentési műveletek, egészségügyi bázis, stb.)
az úszólétesítmény fedélzetéről.
A természetvédelmi és vízügyi kutató feladatkör: Az úszólétesítmény akár több napig
tartó természetvédelmi és vízügyi helyszíni kutatások lefolytatásához szolgál autonóm
energiaellátású laboratóriumi és személyzeti bázisként.
Turisztikai feladatkör: Az úszólétesítmény vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújt a
fedélzeten tartózkodó turisták számára, akik pl. vízi rendezvény okán, horgászat, vagy
csak egyszerűen a vendéglátóipari szolgáltatások igénybevétele céljából érkeznek a
fedélzetére, s akár hosszabb időn keresztül (pl. szállás) céljából is igénybe veszik.
A kifejlesztett úszólétesítmény típus felhasználási területe, a környezeti terhelésekre fokozottan
érzékeny nagy kiterjedésű belvízi tavak, amelyek vízrajzi és nautikai tekintetben a tengerparti
öblök jellemzőit hordozzák. A prototípus létrehozásánál kiemelt szempont, hogy a kijelölt
felhasználási területeken jellemzően tilos, vagy szigorúan korlátozott a belsőégésű motorok
alkalmazása.
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A kifejlesztett úszólétesítmény típus fő méretei
Az úszólétesítmény típus fő méreteit a felhasználási célkitűzések, a navigációs körzet, valamint
a közúti szállíthatóságból adódó modulrendszerű felépítés alapvetően meghatározza.
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Az elkészült prototípus főméretei

Az elkészült prototípus egy turisztikai célokat kiszolgáló úszólétesítmény. Figyelembe véve a
többi lehetséges úszólétesítmény funkciót, a prototípus az alábbi főméretekkel épült:
Teljes hossz (LOA):
Teljes szélesség (BOA):
Úszótest szélesség (BC):
Legnagyobb merülés (T):
Terhelhetőség (mmtl):
Legnagyobb utaslétszám (PAX):
Legnagyobb tömeg (m):
Szolgálati sebesség (vsz):
Maximális sebesség (vmax):
Megengedett legnagyobb fedélzeti terhelés:
Az utasok számára rendelkezésre álló felépítmény alapterülete:
A szolgálati (kiszolgáló és tároló) terek alapterülete:

11.998 m
7.324 m
2.162 m
0.766 m
4t
40 fő
16 t
10 km/h
16 km/h
350 kg/m2
67 m2
18 m2

A közúti szállíthatóság modulméret követelményei
A megvalósításra kerülő úszómű egyik legfontosabb újdonsága, innovációs origója a szétés összeszerelhetőség. A fejlesztés eredményeként létrejövő létesítmény ezen tulajdonsága
révén, az eddigi nemzetközi gyakorlattól teljes mértékben eltérő módon, a világ bármely
pontjára, mindenféle nehézség nélkül, akár szabványos kereskedelmi konténerekben, illetve
közúti szelvényméretekben szállítható lesz, valamint közepes teljesítményű emelőgépek és
kéziszerszámok felhasználásával szét- és összeszerelhető is egyben.
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Az elkészült prototípus úszólétesítmény modul elemei 3 db. 40 lábas és 2 db. 20 lábas
szabványos Flat Rack platform konténerben szállíthatók.
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A szerkezeti anyagok és szerkezeti kialakítás
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Az úszólétesítmény tervezése és kivitelezése során a moduláris felépítés a szokásos hajóépítő
gyakorlattól eltérő megoltások alkalmazását tette szükségessé. Emiatt egyedi, a lokális
terheléseknek legjobban megfelelő műanyag kompozit anyagszerkezeteket, optimális
szerkezeti konstrukciós kialakításban kellett megvalósítani.

Az alkalmazott szerkezeti anyagok
Anyagkísérletek a kompozit műanyag anyagszerkezetek tulajdonságainak
megismeréséhez, valamint a méretezéshez használt anyagmodell validálásához.

pontos

Szilárdsági méretezési rendszer
Az úszólétesítmény héjszerkezet, valamint a felépítmény
szilárdsági méretezése a legmodernebb mérnöki tervezési
metodológiát képviselő végeselemes számítással történt, a kompozit anyagszerkezeteknél
egyedi anyagmodellel.
Az úszólétesítmény héjszerkezetének egyenértékű
feszültség kihasználtsága a mértékadó terhelés
alatt, a deformáció 1000 szeres nagyításával.

Az úszólétesítmény héjszerkezetének deformált
alakja a mértékadó terhelés alatt, a deformáció 1000
szeres nagyításával.

1119 Budapest Mohai út 18 – email: info@contentus.hu – WEB: www.contentus.hu

INNOVÁCIÓ - KUTATÁS - KREATIVITÁS - KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS - TECHNOLÓGIA

C
O
N
T
E
N
T
U
S

A ponyvatető összehasonlító
feszültségei (von Mises féle)
szélszívás esetén.

A fedélzeti ház összehasonlító
feszültségei (von Mises féle)
mértékadó terhelési állapotban.

Az úszómű szerkezeti kialakítása
A moduláris felépítés egyedi fejlesztésű, különleges modulcsatoló megoldások kifejlesztését
tette szükségessé. Ezek az úszólétesítmény modulok vízparti helyszínen történő
szétszerelhetősége mellett, a legnagyobb várható terhelés esetén is biztosítják a szilárd
kapcsolatot a modulok között.
A prototípus úszólétesítmény belső vázszerkezete összeszerelt állapotban.
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A modulok illesztése egyedi modulcsatoló megoldással történik:
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Autonóm energetikai rendszer
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A pályázat keretén belül megvalósított funkcionális prototípus 2 db 40 kW teljesítményű főgépi
meghajtással 2db 6 KW teljesítményű segédhajtással és 2 db 3 KW teljesítményű egyéb
navigációs feladatokat ellátó gépi
berendezéssel
felszerelt.
A
funkcionális
prototípus
vendéglátó
kiszolgáló
létesítményének
napi
energiaigénye teljes kapacitású
üzemállapotesetén 12 KW. Az
úszómű teljes egészében fosszilis
energia
felhasználásától
mentesen
üzemeltethető,
energetikailag részben autonóm.
Az úszómű meghajtási és
kiszolgáló
rendszerének
energiaellátását
tisztán
elektromos áram felhasználásával biztosítja, amelyet részben a kikötői tartózkodás esetén a
partról tud vételezni, részben pedig a napelemrendszere szolgáltatja. Az energiarendszer teljes
feltöltésének időszükséglete háromfázisú hálózatról 8-10 óra.

Az energia tárolásáról 97,2 KWh összkapacitású akkumulátor rendszer gondoskodik. Az
akkumulátor
rendszer
teljes kapacitásának 20%a
nagyteljesítményű
lítium akkumulátor, amely
puffertárolóként
az
esetlegesen
fellépő
egyidejű csúcsterhelések
rövid idejű kiszolgálását is
képes biztosítani, illetve
tárolja a napelemektől
származó
nyári
időszakban
nagyságrendileg napi 18
KW mennyiségű energiát.
A lítium puffertároló
vészüzem esetén képes a
hajó meghajtási energiarendszerére átirányítani az úszólétesítmény biztonságba helyezéséhez
szükséges energia mennyiséget.
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Az autonóm energetikai rendszerrel elérhető menet tulajdonságok
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A pályázat keretén belül megvalósított funkcionális prototípus 10 km/h-ra tervezett szolgálati
sebessége esetén– 7,5-8 óra üzemidővel, 75-80 km-es hatótávval rendelkezik. Az
úszólétesítmény a 6 Bft időjárási viszonyok között 16 km/h-ra tervezett menekülési sebességgel
teljes terhelési állapotában nagyságrendileg 1 – 1,25 óra üzemidővel, mintegy 20 km hatótávval
rendelkezik.
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A biztonságos üzemeltetés támogatása egyedi informatikai
rendszerrel
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A projekt során elkészült akciórádiusz tervező (ARP) program segítségével az aktuális
viszonyokat figyelembe véve, pontosan meghatározhatók az aktuális viszonyok között elérhető
földrajzi területek (akciórádiusz).

A szélerősséget és -irányt, az akkumulátorok rendelkezésre álló kapacitását, valamint az
úszómű pillanatnyi sebességét és teljes fogyasztását is figyelembe véve, percenként frissítve
nyújt friss információt, amely alapján döntés hozható az úticél kiválasztásában.
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A sikeres projekt mögött mindig egy csapat áll.
Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart…
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A Kedvezményezett neve:
A Projekt címe:

CONTENTUS Kutató- Fejlesztő Kft. és
a GRAVITÁCIÓ Szolgáltató Kft. konzorciuma
Globálisan költséghatékonyan szállítható és telepíthető,
környezetbarát
energiával
működő
szét
és
összeszerelhető több célú felépítményes úszómű rendszer

A szerződött támogatás összege:

298 971 448 Ft

A támogatás mértéke:

67,03 %

A Projekt fizikai befejezésének napja: 2019.11.30.
A projekt azonosító száma:

GINOP-2.1.1-15-2016-00869
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