
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

اندازي آب به بارجهاي به آب اندازيبارجهاي
Launch Barges

١



ب 
ٓ
ب اندازی برای انتقال و به ا

ٓ
بارجهای به ا

ژاکت ا(Jacket)اندازی د ها ک

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

سکوهای دریایــی (Jacket)اندازی ژاکت

.بکار می روند یرو ر ب



Launch Barge کل Launch Bargeشکل شکل کلی
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



وبارج به آب اندازي در حال حمل سكو ل ل ر زي ب ب رج ب
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

ژاکت

بارج 



Load out 
انتقال ژاكت از محل ساخت به روي بارج به آب اندازي

بارج به آب اندازي

۵



ژاکت اندازی ب
ٓ
ا رویبه باز

ٓ
ا به بارج بارج به اب از رویبه اب اندازی ژاکت

اندازی
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

ز

۶



ا ان آ ال ژاكتا اجرای سازه ھای دريايیژاكتبارج در حال به آب اندازي

علی فاخر

ژاکت

٧
بارج 



ژاكت در كف 
آبلحظه به به آب لحظه

اندازي

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



اندازي آب به جهاي تنداغلبا ه يض ع يل ط ا ب   بسيار طويل و عريض هستنداغلببارجهاي به آب اندازي 
در جهت هاي طولي و عرضي به محفظه هاي بسيار زياد  و

ا llا iا .مجهز مي باشند)Ballasting(پر يا خالي كردنجهت

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



و  تير سراسریدوبه ھادر اين بارج ج
ھمچنين شبکه سازه ای محکم برای 
ھزاران ژاکت از ناش بار توزيع

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

توزيع  بار ناشی از ژاکت ھزاران 
.تنی  نياز می باشد

سراسری تیر سراسریتیر



درياي ھای سازه اجرای
ژاکت

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

تقويت   
سازه  
 ژاكت

تير

بارج 
سراسري
 بارج



اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

تير سراسري 



روی بارج تعبیه شود تا  قدرتمندیوینچ باید 

نرا  بارجبتواند ژاکت را روی 
ٓ
بکشد و بعد هم ا

ل

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

.دهدهل

وینچ

١٣



وینچ 



اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

وينچ 

١۵



بارجهاي به آب اندازيابعاد زيب ب ب ي رجه ب

آ

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

كوچكتر از اغلبابعاد بارجهاي به آب اندازي
.استمورد حمليا ژاكتسكو ژو لي ور

١۶



ا اا ا آ ا ا اجرای سازه ھای دريايیبارجھای به آب اندازیابعاد

علی فاخر

از بارجھای به آب اندازی بزرگ می توان از يک بارج به ابعاد 
به٢٠٠×٥٠تقريب و حمل برای که برد نام مربع متر متر مربع نام برد که برای حمل و به   ٢٠٠×٥٠تقريبی

.  ھزار تنی استفاده شد ٤٠آب اندازی يک ژاکت 

متر يک ژاکت بطول  ٣٠٠يک بارج بطول به کمک ژاپنی ھا  
ل . متر را حمل کرده اند ٤٠٠



٢٠١١يک بارج به آب اندازی غول پيکر در حال ساخت در چين 

تير سراسري 

١٨
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



1

خش چ ي باز د لك د(Rocker)ع در  (Rocker)عملكرد بازوي چرخشي 
 .بسيار مهم است به آب اندازي سكو

2

١٩



SAFF-ROSEMOND, Iran 

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

بازوي چرخشي 
٢٠

(Rocker)



فعال ھمين اطالعات . موفق باشيد 
آب به ھای بارج مورد در کلی در مورد بارج ھای به آبکل

به درس بعدی .  اندازی کافی است
د ا ف ه ت ل فا ن ھ ه ادا .در ادامه ھمين فايل توجه بفرماييدد

فاخرعلی 

٢١

سيستان و بلوچستان-سواحل گواتر



اجرای سازه ھای دريايی

فاخر عل

لولهگذاري بارجهاي
علی فاخر

بارج هاي لوله گذاري
Pipe Laying Barges



بارج لوله گذار

لوله گذاري  
ا با بارجا

له لولهل

اجرای سازه ھای دريايی

٢٣

علی فاخر



ا د ھا از ا ا اجرای سازه ھای دريايی:اصلي بارج لوله گذاري هاي عملكرد 

علی فاخر

لولهها كردن انبار و دريافت و انبار كردن لوله هادريافت
جوش دادن لوله ها به يكديگر

پوشش دادن لوله ها و اتصاالت 
ا ك ل ل ا ا قرار دادن لوله در كف درياق



دريافت و انبار كردن لوله ها 
ا د ھا از ا اجرای سازه ھای دريايیا

علی فاخر

٢۵



نياز به پوشش ضخيم مثل  لوله هااگر 
بتن پوشش باشند، داشته بتن اپوشش د ھا از ا ا پوشش بتني داشته باشند، پوشش بتني

ممكن است در خشكي انجام شود و فقط 
گ ا ان ا اال ات شش

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

.پوشش اتصاالت بر روي بارج انجام گيرد

پوشش بتني

بتن پوشش بدون لوله لبه
٢۶

لبه لوله بدون پوشش بتني



لوله جوشكاري و سپس فرزكاري محل اتصال قطعات 

ا لط ال ك
٢٧

كه ازلوله پوشش قطعات
اجرای سازه ھای دريايیقبل انجام شده است

علی فاخر



ا د ھا از ا اجرای سازه ھای دريايیا

علی فاخر

ات لوله قطع اتصالمحل پوشش دادن ٢٨



فرستادن 
ل دريا لوله به ل

انتھای از انتھای از
رجبارج

تعدادي غلتك

٢٩
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



فرستادن لوله به دريا  
از انتهاي بارج و

درلولهدهيقرار
دريا   كف

٣٠



بهبه لوله شدن خ خم شدن لوله به به
سمت پايين گفته 

: ميشودش
Overbend

بستر نزديک خم ر به ي ب ز م  ب 
:گفته ميشود

Sag BendSag Bend

٣١
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



بارج لوله گذار
32

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



گذا ل ل اا د ھا از ا ا اجرای سازه ھای دريايیدو جزء مهم بارج لوله گذار

علی فاخر

  انتهاي نگهداري براي :)(tensionerدهنده كشش -1 
.مي رودكاربهلوله

 2- Stinger: رد لوله شكل كنترل براي و است نردبان شبه  
آيدمكاربهدريابهورودقسمت .آيدميكاربه دريابهورودقسمت



مقطع يک بارج لوله گذار

Stingerكشش دهنده Stinger
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



كشش دهنده Stinger
ا د ھا از ا اجرای سازه ھای دريايیا

علی فاخر

پالن يک بارج لوله 

گ
٣۵

گذار



Stinger
لهگذا ل بارج  لوله گذارا

Stinger

یاجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



اStingerت د ھا از ا ا Stingerسيستم

Stingerآن از قسمتي كه استمفصلياتصاالتبانردبانيمشابه 

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

gيب ب نزييبر
  آب وارد آن روي از لولهتاآوردميبوجودسرازيرييكوبودهشناور
 همچنين و اصطكاك كاهش براي هم غلتك يا چرخ انواع .گردد
گ شعدازل لهششا هآنل تشدت ا .است شده تعبيهآنرويلولهپوشش سايشعدمازجلوگيري

مفاصلتعدادچههStingerكانباامواجتحملشودزيادت ف مفاصلتعدادچههر Stingerفركانس با امواج تحملشود،زيادتر  
  .يابد مي كاهش ها لوله در موج از ناشي تنش و آيد مي وجود به بيشتر

لوله كه شود مي موجب منحني سرازيري ها، دهنده كشش پيشرفت با 
 جداشدن نقطه به لوله خمش و گردد آب وارد خمشي تنش حداقل با

      .شودمنتقلبارجازلوله



به   Jو  S لوله گذاري با روش  
شكل خط لوله در حدفاصل بارج و بستر دريا  

.دارد stingerاين شكل بستگي به  .اطالق مي شود و ي بالق ي ب ل رgين



StiاJ Stinger ازنوعJ

٣٩
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



ا مقطع بارجقط

۴٠

كشش دهنده اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



ا د ھا از ا اجرای سازه ھای دريايیا

علی فاخر

کشش دهنده خط لوله که 

روی بارج لوله گذار قرار 

۴١

.دارد



کشش دھنده
ا د ھا از ا اجرای سازه ھای دريايیا

علی فاخر

۴٢



کشش دھنده

لوله
۴٣

لوله
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



درياي ھای سازه اجرای
کشش دھنده

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

لوله لولهلوله



بازوی 
ک ل ھيدروليکیھ

لوله
polyurethane 

cleats 

۴۵
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



مراحل انجام عمليات لوله گذاري

یجورووجر تدارکاتی بارج از لوله  اتقطعانتقالنظر،موردموقعیتدربارجدادنقرار

   لوله ها کردن انبار و لوله گذار بارج عرشه به

ال لهات لشاال اکنت هاش Xاش اشعهباجوشهاکنترل وجوشباهالولهاتصالX
 اتصاالت دادن پوشش و لوله ها به کششی تنش اعمال 

 طریق از لوله  راندن بیرون stern کمک به بارج stinger   

ااکالااک اا للنگ جلو به لنگرهاومهارهادادنحرکت با جلوبهبارجدادنحرکت 

 کـف در شده داده قرار لوله محل و وضعیت کردن ثبت   



گذاري لوله تجهيزات در مهم املزومات د ھا از ا ا اجرای سازه ھای دريايیملزومات مهم در تجهيزات لوله گذاري

علی فاخر

 ساحل و تدارکاتی بارج های با رادیویــی ارتباط وجود لزوم   

سنلانتقال پتازاستفادهباپ ک هایدهل ساحلازدوکا ساحلازدورکارهایدرهلیکوپتر از استفادهباپرسنلانتقال   

 بارج روی نفر ٣٠٠ حدود تا گاهی پرسنل سکونت امکان 

هوابدوضعیت در لوله هاکردنرهاامکان 

وردنفراهم
ٓ
ع عملیات مجددشروعوشدهرهالولهخط بازیابیامکانا

 بازرسی امکانات سایر و غواصی تجهیزات به بودن مجهز



برخي نكات اجرايي در عمليات  
ا د ھا از ا ا اجرای سازه ھای دريايیلوله گذاري

علی فاخر

 هم و استاندارد بارج های هم .دارد بزرگ بارج یک به نیاز گذاری  لوله عملیات 
 .شود می استفاده منظور  بدین مغروق نیمه بارج های

 باشد بیشتر طول چه هر .است نظر مورد لوله گذاری  سرعت تابع بارج طول 
   .می شوند جوش یکدیگر به همزمان بطور  بیشتری  قطعات

 لوله ها که شود توجه 
ً
 بیشتری  تعداد بنابراین .دارند زیادی ضخامت معموال

ید الزم جوش عبور 
ٓ
 .است وقت گیر جوشکاری  و می ا

 



برخي نكات اجرايي در عمليات 
ا د ھا از ا ا

ر ي ر ي ر
اجرای سازه ھای دريايیلوله گذاري

علی فاخر

 

عقبازاغلبدريادرلولههاقرارگیریsternمیشودانجامکشتی. عقبازاغلب دريادرلوله هاقرارگیریsternمی شود انجامکشتی. 

  بارج  
ً
 زاویه در است ممکن بنابراین .می گیرد قرار لوله خط راستای در معموال

وررزبی .شودواقعامواج با برخوردنظرازنامناسبی عوجببر وو

ابتدا رفتن، جلو برای .می شود گرفته بکار همزمان بصورت لنگر ١٢ تا ٨ 
anchor-handlingازاستفاده با جلویــیلنگر٢حداقل boat یرل جلو وی وgزبج ج
   .می شود برده



برخي نكات اجرايي در عمليات لوله 
ا د ھا از ا ا

و ي ر يي جر ي بر
)ادامه(گذاري

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

   

تدارکاتی بارجازهالولهکردنبلندبرای
ً
ویررویجورر در تواند می که متحرک جرثقيليکازمعموال

مدن باال هنگام جرثقيل اين .شود می استفاده کند حرکت ريل يک طول
ٓ
 لوله شناور  ا

  .است متر ۱۲ حدود لوله طول .دارد می بر را

 

اشعهعکسبرداریبااگرX ،ربر می دور  و بريده را مردودقسمت.شودمردودجوش ووشبر وور یووبررر
 .ريزند

ً
 .گيرد می صورت عکسبرداری  و مجدد جوشکاری  متعاقبا



برخي نكات اجرايي در عمليات لوله 
اگذا اا د ھا از ا ا )ادامه(گذاري

ً

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

گيرد مي صورت اصطكاكبااساساًهالولهبه كششينيروياعمال.  
  .شود مي نصب X-Ray محل از بعد يا قبل دهنده كشش قسمت
جيحX-Rayازبعدكشش دت دا .داردترجيح X-Rayازبعدكشش

موادباتواندميخوردگيبرابردرحفاظتجهتاتصاالتپوشش مواد با تواند مي خوردگيبرابردرحفاظت جهتاتصاالتپوشش  
.گيرد صورت قير به شبيه

 
طريق از سازي آماده از پس لوله خط Stinger رود مي دريا به.  



First-generation lay bargesا د ھا از ا ا First generation lay barges 
.بارج معمولی با خط لوله در يک سمت

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

ا

Second-generation lay barges
بارج نيمه مغروق با خط لوله در يک سمت و

i l d iبا 
اع
نو

articulated stinger. 

Third-generation lay bargesھا
ج 
ار

Third-generation lay barges
خط لوله در مرکز

fixed cantilevered stinger.وله
ی ل

g

Fourth-generation lay barges 
گذ ل ل گ

ر 
گذا

ه 

سيستم محرکه ديناميکی ھنگام لوله گذاری



تا ل ا ل ان گذا له ل ا ا بارج ھای لوله گذار با نسل اول تا سوم
گذاری لوله حين و شده مھار ری لنگر و  ين  ر  و  ھ ر 

.حرکت می کنند

۵٣



اولنسل 

۵۴



ا د ھا از ا ا

بزرگتر و با امکانات بيشتر: دومنسل 
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

۵۵



ا د ھا از ا ا
لوله گذاری از وسط:سومنسل

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

م

۵۶



Third-generation lay barge
ا د ھا از ا اجرای سازه ھای دريايیا

علی فاخر

۵٧



ا د ھا از ا اجرای سازه ھای دريايیا

علی فاخر

Fourth-generation lay barges
لوله ھنگام و شده مھار ديناميکی سيستم با سيستم ديناميکی مھار شده و ھنگام لوله با

اغلب ھر دو سيستم   . گذاری حرکت می کند
ت ا ا ا J S را  داراست. JوS



گذاري لوله متداول اروشهاي د ھا از ا ا روشهاي متداول لوله گذاري
احل1 از د

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

دور از ساحل-1
با استفاده از بارج لوله گذار -1-1   

آ12 ال ا ا كف ل ل ا قط ا ا ق قرار دادن قطعات لوله بر كف دريا و اتصال زير آب-1-2            
نزديك ساحل -2

ا ا ا ط كشيدن خط لوله از ساحل به دريا-2-1             
با كشتي -2-1-1                           
با شمع و وينچ-2-1-2                          

قرار دادن قطعات لوله بر كف دريا و اتصال زير آب -2-2              



اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

به گذاري لوله روشهاي درباره بيشتر اطالعات براي اطالعات بيشتر درباره روشهاي لوله گذاري بهبراي
 Offshore Pipelineفايل  

ي كتو داي Pipelinesد & seawater intake Pipelines & seawater intakeدر دايركتوري
.مراجعه شود 



آرام آرام با تجھيزات دريايی آشنا 
ک ا ا آن ال نکات ميشويد و نکات جالب آنھا را درک ش

کنيد .می ي .ی 
ھنوز مبحث تجھيزات دريايی ادامه 

.داردا
باشيد يموفق ق ب و

علی فاخر


