
اجرای سازه ھای دريايی

فا ل

ها بارج
علی فاخر

بارج ها
Barges

١



بارج 

٢



ها صافبارج كف اغلبشناورهاي مكعبو مكعب  و اغلب شناورهاي كف صافبارج ها
.هستند مستطيل



:مثالی از کاربرد بارج
بارج روی بتن توليد تجھيزات رجاستقرار ن روی ب ي ب و جھيز  ر  ر

Floating concrete plant

۴



 :طول بارج
كه باشد طويل كافي اندازه به شرايطPitchبايد در آن آن در شرايط  Pitchبايد به اندازه كافي طويل باشد كه

.كاري حداقل باشد

Pitch

۵



:بارجعرض جرض
آن  Rollبايد به اندازة كافي عريض باشدكه  

باشد .كوچك باشدكوچك

rollroll



اهميت عرض
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر رض ي
ن 

ٓ
نچون راستای قرار گیری بارج و جهت برخورد موج  به ا ب وج ور بر جهت و رج ب یری رر ی ر چون

می تواند در حرکات مناسب عرض انتخاب ثابت نیست، 

ب متالطم
ٓ
 .  موثر باشدبارج در ا

 



بارجعمق

بايد آنقدر عميق باشد كه خمش و پيچش را بارج  
اج ا ا د كاف ت قا كند ل تحمل كند و مقاومت كافي در برابر امواج و تح

.برخوردهاي احتمالي داشته باشد

بارج



متر  ١٢٠تا ٨٠حدود

۰ تا ۲۰ بارجپالن

۳
تر 

م

ن رجپ ب

 80طول بارج هاي ساختماني دور از ساحل در حدود
عرض آنها هم معموالً     .متر است120الي موالري م ه رض

تا  0.08عمق هم معموالً   . طول است0.25
است0.06 .طول .طول است0.06



اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

جبارج ھا اغلب برای حمل کاالھای سنگين 
.به کار می روند

یبرخی بارج ھا قوه محرکه دارند و برخی  ج ی
. ندارند و با يدک کش حرکت می کنند



رودخانه تمز لندن

بارج

١١ يدک کش 



گ ک ا ک ا ا کا ل چند بارج مشغول کار ساختمانی در کنار يکديگرا



سکوحملبارج در حال ج



بارج در حال حمل عرشة يك سكوي دور از ساحل١۴



پالن و مقطع يک بارجط

١۵



عدم  (بدليل ساده بودن قطعات  
نا ج)ان با تاخت اد ا بسيار ساده تر  ساخت بارج)انحناء

.  از كشتي است

١۶



اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

به صورت طولي و عرضي به بايد فضاي داخلي بارج
شود تق مختلف هاي ت .  قسمت هاي مختلف تقسيم  شودق

یک پالن از بارجمثالی از پالن یک بارجمثال



يک بارج بزرگ

١٨



باید برای دسترسی به محفظه درون
دم رو 

ٓ
بارج، سوراخ ا

)manhole(وجود داشته باشد.
ب بند 

ٓ
دریچة این سوراخ ها باید ا

.باشد



براي مدت زيادي بسته بود بايد پس  سوراخ آدم رواگر رور م خ پسور ي ب بو ب ي زي ي بر
قدري افراد از باز كردن دريچه آن و  قبل از ورود 

كرد از.صبر خالي داخلي هاي محفظه اينكه علت به به علت اينكه محفظه هاي داخلي خالي از .صبر كرد
.اكسيژن مي شود

٢٠



در معرض برخورد با سایر شناورها یا سازه ها  بارج هاو اطراف گوشه ها 
ً ً

 ضربه گير يا 
ً
 باید بسیار محکم باشند و ثانیا

ً
هستند، لذا اوال

Fender  داشته باشند. 

٢١
ضربه گير 



.بارج ها بايد ضربه گير داشته باشندو اطراف گوشه ها 

در حوضچه تعمير ٢٠بارج مطاف ٢٢



. برای محل برخورد بارج به سکوی دريايی سيستم مناسبی به کار ميگيرند
A b i h f d i dA bumper is the front-most or rear-most part, designed to 

allow an impact without damage to the safety systems.

BargeBarge 
Bumper

٢٣



بارج در معرض آسيب است سطح عرشه

٢۴



اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

سطح عرشه بارجهاي حمل سنگ
.نياز به حفاظت دارندبه خصوص

عسلويه 
١٣٨٣

٢۵



شه اندط شت فاظ ا
٢۶

.  با چوب حفاظت شودمي تواندسطح عرشه



بارج ها را  براي بارگيري يا تخليه به  گاهي  
كل ا ل ا ا انك در اين .ندكنار ساحل بدون اسكله مي بر

ازعاريصورت محل كناره گيري بايد
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

.سنگ و قلوه درشت باشد



اتصال موقت دو بارج براي كار ساختماني



ساختمانی  هایکار برخیبرایکه موقت به هم متصل شده انددو بارجفاصله بین رجبین ب لو م ب یبریو ییربر م

.در دریا به کار می رود



هن تعیین 
ٓ
 مورد نیاز برای اتصال موقت دو بارجتیرا

و محاسبة لنگر خمشی و نیروی محوری  مجموعه بار در مرکز کل اعمال فرض با 

گیرد م صورت هن
ٓ
ا .تیر اهن صورت می گیردتیر



گ ا ال ا ا روشي براي اتصال دو بارج بزرگ به همش



روشي ديگر براي اتصال دو بارج بزرگ به هم



مهار بار در بارج

 باید کامل محکم شده باشد) cargo(بار درون بارج  



بارج در بار نسب مهار از ای نمونه ای از مهار نسبی بار در بارجنمونه



در بارجمهار بارنمونه ای از

٣۵



اجرای سازه ھای دريايیدر بارج مهار بارنمونه ای از 

علی فاخر

structural tie-down

chain lashing

٣۶



٣٧
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



در بارجمهار بارنمونه ای از

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

ز ی رمو ب ر رجه ب ر

Steel piles being transported from Korea to Bangladesh
٣٨

Steel piles being transported from Korea to Bangladesh



در بارجمهار بارنمونه ای از ز ی رمو ب ر رجه ب ر

٣٩
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



در بارج مهار بارنمونه ای از 

۴٠



ج با د با مهار بار در بارجمها

صورت دینامیکی و استاتیکی هاینیرو  براساس باید بار مهار طراحی 

د ویگ کن نا لاقدد با شناتاکشتابض  شناور  تاحرک شتابضربحاصلواقعدر دینامیکینیروی.گیرد
 .است بار جرم در

 

کابلیازنجیرنیست،مناسبباربستنبرایشدهکشیدهطناب ربستنبرایشدهکشیدهطناب  کابل یا زنجیر نیست،مناسبب

  .است مناسبترین فوالدی



بخاطر مناسب نیستند زیرا گوه ها 

دن ب ک ودینام کنن م ممکننیرودینامیکی بودن

 .است جدا شوند



غرق کردن بارج

ن )کيسون مانند( ها سازه ساخت روش یک 
ٓ
نها که است ا

ٓ
 را ا

ا(اکگااا
ٓ
اا  يا اب با( بارج کردنسنگینباسپس سازند،میبارجروی

ن )ماسه
ٓ
 نتيجه در کنند، می کج یا غرق  کامل صورت به را ا

ب درسطح سازه
ٓ
ن زیر از بارج و می ماند شناور ا

ٓ
ید در ا

ٓ
 .می ا



اجرای سازه ھای دريايیروی بارج  ساخت کيسون

علی فاخر

 کيسون

بارج



اجرای سازه ھای دريايیبارج پس از غرق کردن  کيسونشناور شدن 

علی فاخر

ن کيسونک



غرق کردن بارج

ن از دست می رود
ٓ
همچنين . وقتی که بارج غرق می شود پایداری ا

ا ا
ٓ
ا ک ا ا ک هنگامی که با  خارج کردن اب موجب شناور شدن مجدد بارج گا

ن 
ٓ
مدن می شویم، پایداری ا

ٓ
.  تحت کنترل نیستهنگام باال ا



بارج کردن )ادامه(غرق )ادامه(غرق کردن بارج

فق لاااف اهککنت کاازش صورت کار اين زيرروشهایبه.کردکنترلبایدرابارجفرورفتعمق 

 :پذيرد می

ب در بارج کردن غرق  عملیات انجام
ٓ
  .کم عمق با ا

بسطحدرکهديگربارجرویازطنابهايازاستفاده
ٓ
داردقرارا  .دارد قرار ابسطحدرکهديگربارجروی ازطنابهايــیازاستفاده

می شود قرارداده بارج انتهای در که ستونهایــی از استفاده. 



اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

ا ل ا اا اک
ٓ
کا کمدر اب با عمقغرق کردن بارجانجام عملیات 



اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

مراحل غرق کردن 

ب کم
ٓ
بارج در ا

ق عمقع



اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

ب سطح در که ديگر بارج روی از طنابهايــی از استفاده
ٓ
 .دارد قرار ا



کنترل پايداری بارج غرق شده با ستونهای انتهايــی

ب
ٓ
بارج زیر سطح ا

۵١



ستونهای انتهايــی

۵٢



)ادامه(غرق کردن بارج ج

برای جدا . وقتی که بارج روی کـف دریا قرار می گيرد،  به گل می چسبد

ا فا ا کا ا کک ا
ٓ
ا ا جریان اب با سرعت کم پمپ وکردن بارج، بهترین کار استفاده از

ب فقط مسیر خود را باز می کند و برای جدا . است
ٓ
جریان سریع ا

.  کردن بارج از گل مناسب نیست



)ادامه(غرق کردن بارج

مقدار کوچکی شناوری مثبت به فقط برای شناور کردن بارج باید  
ٓ

رام باال بیاید
ٓ
برای اين کار می توان از هوای .بارج داد تا خیلی ا

یشناوری مثبت خیلی زیاد می تواند موجب . فشرده استفاده کرد ی

ب شود
ٓ
.از دست رفتن تعادل در نزدیکی سطح ا



غرق کردن بارج

  طراحی پوسته و بدنه بارج باید بگونه ای انجام شود که در عمیق
 .ترین حالت مغروق، قادر به تحمل فشارهای خارجی باشد



اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

ساختمانی کار یک برای بارج مناسب ظرفیت چگونه ظرفیت مناسب بارج برای یک کار ساختمانی چگونه

تعیین می شود؟

 ن فرورفت
ٓ
ن بر وارد های وزن   و  بار حداکـثر تحت ا

ٓ
  باشد، مجاز حد در ا

شدگک
ٓ
تا هات نا تقا دنا ا

ٓ
اشدازا باشدمجازانبرواردنامتقارن بارهایتحتانشدگیکج.

 ن گانة ٦ تناوبی حرکات دامنه
ٓ
.نشود اجرایــی عملیات در خلل موجب ا



اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

:تن یعنی١٠٠٠بارج  ج

 .هزار تن بار قائم یکنواخت را تحمل کنددبارج می توان

DWTDWT



ن ا ه توصيه ايمنيت
J k tا ظ ل ا ل ا يا جليقه نجات حتي لحظه اي روي Jacketبدون

.بارج يا هر تجهيزات ساختماني شناور نباشيد ور ي ز ه ر رج



رفع برای رفعبرای
خستگی 

بقايای منسوب 
کشت به کشتیه

نوح کشتی حضرت
ن وح  ر 

.را ببينيد
نوح

فاخر عل
۵٩

علی فاخر



!خسته نباشيد
.برويم سراغ درس بعد

علی فاخر


