
١

اجرای موج شکنھای خرده سنگی

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

 Dقسمت-ساخت موج شکن از خشکی

ر ی

١

Land-base Construction of Breakwater

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

نکات عمومی در اجرای موج شکن ھای 
از خشکیتوده سنگی

٢



٢

ظرفيت توليد جرثقيل

 به بستگی جرثقيل نصب سرعت يا توليد ظرفيت 
 وزنه کردن بلند سرعت و جرثقيل چرخش سرعت
.دارد آن توسط

٣

کمتر جرثقيل نصب سرعت ت،دق افزايش با 
 .می شود

ظرفيت توليد جرثقيل

 ”وزن واحد ھزينه“ نظر از بزرگ آرمورھای
 جرثقيل نصب سرعت زيرا ،ندستھ اقتصادی تر

.ندارد رمورآ وزن به بستگی

۴



٣

ظرفيت توليد جرثقيل

ای فثقيلھایب ا انت يانگينبطت ميانگين بطور می توانمتعارفجرثقيل ھایبرای 
 آرمور قطعات قراردھی برای ساعت در سيکل ١٥
 ھيدروليکی ماشينھای سرعت .گرفت نظر در

.يابد افزايش ساعت در سيکل ٣٠ تا می تواند
استفادهعدمموجباجرايیوقفهھایوجودعملدر•

۵

یوجولر يیو    م وجبجر
.می شود ماشين آالت سرعت از کامل

 شرايط در ماشين آالت کار سرعت دقيق تعيين برای•
.داد انجام ميدانی اندازه گيری ھای بايد ايران اجرايی

اجرای اليه برای جرثقيليا تناژقدرت   
با توجه به باالترين  )Armor(حفاظتی 

ل فا اکث آ لگ محل سنگ آرمور و حداکثر فاصله وزن
.انتخاب می شودنصب تا محل جرثقيل 

۶۶۶

جرثقيل

موج شکن مقطع عرضی 
محل نصب



۴

مثالی از منحنی 
ھای کاھش 
ند ت ف ارظ

ه ب
صل
فا

)تن(ظرفيت 

ظرفيت چند
نوع جرثقيل با 
افزايش فاصله 
بار از محور 
ل جرثقيل

ثقي
جر

ر 
حو
 م
از

ر 
)

٧

جرثقيل

تر
م

(

انتخاب جرثقيل با ظرفيت مناسب با توجه به : مثال
شيب موج شکن و محل قرارگيری سنگ 

فاصله افقی محل قرارگيری سنگ از محور موج شکن

ج شکن
ج  ممو

گ از تا
ی سن

ارگير

٨

صله قائم  محل قر
فا



۵

ھا از نکات مھم در اجرای موج شکن
خشکی

ز انتخاب آب سطح بااليدركافيفاصلهبابايدمغزهرويتراز يزروير يريبب ببحب
 .باشد امكان پذير وقفه بدون ماشين آالت كاركردن تا شود

 نگيرد، صورت  ”نهايي تنظيم“    اليه هر اجراي از پس اگر  
 .بود خواهد گير وقتوپرهزينهبسياربعدياليهشيبتنظيم

٩

 مناسب انتخاب با آرمور يسنگها بين بست و قفل ايجاد 
  .مي باشد اهميت حائز آنها استقرار محل به نسبت سنگها

نکات مھم در اجرای موج شکنھا از خشکی 
)ادامه(

حداکثراستبھترسنگھایاليهاستقرارعملياتدر  حداکثر است بھترسنگیھایاليهاستقرارعملياتدر 
 برای )اب سطح بودن پايين( جزر زمانھای از استفاده
.آيد بعمل نھايی تنظيم

ھای کتابچه از مدوجزرساعاتازآگاھیجھت      

١٠

یبچزوجزرزیجھ
Tide Table نمود استفاده توان می.  



۶

وقفه مجاز بين اجراي اليه ھای موج شكن 

بعد فوری پس از اجراي يك اليه ، اليه بعدي 
از آن اجراء نمي شود و سعي مي شود آ

جريانھاي دريايي و  برابراليه ھا مستقيًم در 
قرار  تردد ماشين آالت روي موج شكن

نشستھاي اوليه خود را  گيرند و ھر اليه 
ا اا ال ا ا ال ا ا ا ا

١١

اما با اين حال اجراي اليه ھاي .انجام بدھد
زيرا  پوشش را نبايد زياد به تعويق انداخت

.  وجود دارد خطر طوفان

وقفه مجاز بين اجراي اليه ھای موج شكن 

 نظر در حد دو شكن موج ھای اليه اجراي بين وقفه براي
:شودمیگرفته :ویر

مشخصات در بايد ع موضو اين :طولي اجرائي حد 
 متر ٥٠ مغزه اليه اگر مثالً  ، شود ذكر پروژه ھر فنی

  آرمور اليه و متر ٣٠فيلتراليهبايدباشد، شدهاجراء
.باشند داشته پيشروي متر ١٥
ذكر قرارداد در بايد نيز مسئله اين :زماني اجرائي حد 

 اليه مغزه، اليه اجراي از پس روز ٢٠ مثالً  ، باشد شده
   .شود اجراء فيلتر



٧

حد اجرايي طولي براي اجراي اليه ھاي 
مختلف 

لقف ط
طولي  وقفه 

بين اجراي  
مغزه و 
فيلتر

طوليوقفه
بين اجراي  
فيلتر و آرمور

پالن شماتيک موج شکن حين اجرا١٣

روشھای قراردھی حجم مشخصی از مصالح 
سنگی در محل مورد نظر در زير آب

١۴



٨

 مثل سنگي مصالح از مشخصي حجم قراردهي براي
 زير روش دو ،شكن موج مختلف هاي اليه مصالح

:داردوجودكاراينرايب

تجربي روش
محاسباتيروش

١۵

يروش ب

روش محاسباتی  

در هر نقطه روي
زمين بايد  

مقدار 
مشخصي 

ال

١۶

مصالح ريخته
شود تا حجم 
مورد نظر به 

.دست آيد



٩

درجرثقيلراننده درجرثقيلراننده 
ھر نقطه مقدار 

مشخصی مصالح 
می ريزد تا حجم 
به نظر مورد

١٧

مورد نظر به
.دست آيد

استقرار توده سنگی به کمک جرثقيل 
در روش محاسباتی 

نقاط ات مختصات نقاط     مخت
مختلف بصورت 
جدولی از زوايای 

افقی و قائم و 
بازوی طول ھمچنين

١٨

ھمچنين طول بازوی
جرثقيل محاسبه و 
به راننده جرثقيل 

.داده می شود



١٠

قائم  هوياز

 هوياز

١٩

تصوير شماتيک 
روش محاسباتی 

افقی

 اليه ھای برای محاسباتی بطريق استقرار روش در  
 را مصالح اين از توده ای چنگک با ابتدا شکن موج

 صورت به خشکی در زمين روی بر و برداشته
 عنوان به توده اينمتوسطابعاد.می ريزندآزمايشی

 .می شود گرفته درنظر محاسباتی واحد ابعاد

 مصالح چنگک چند يا يک نقطه ھر در بايد راننده 
ال اشاقاطت

٢٠

 و راننده به شدهدادهنقاطمختصاتجدول.بريزد
 کافی مقدار راننده تا باشد مشخص بايد نقاط فاصله

.بريزد نقطه ھر در مصالح از



١١

 محاسباتی روش خصوصيات
جھتدرمختصاتباآشنارانندهوجودالزام)١

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

م)   جھ ر بروجو ز
جرثقيل از بھينه کاربرد

 به نياز عدم و اليه ھا اجرای در بيشتر دقت )٢ 
 برداشت ھر از پس زيرآبی بازديد

  اجرای به مربوطتباھاتاشاصالحامکان)٣ 

٢١

ح)
 صرف و کافی دقت با مقطع کسری يا اضافی
کم وقت

 

بازو افقي و قائم زاويه نشانگر داراي بايد جرثقيل 
باشد

 
نشانگر داراي فقط خود بازوي روي بر جرثقيل اگر 

   باشد افقي زاويه نشانگر فاقد و بوده قائم زاويه
.نمود نصب جرثقيل روي و ساخت شابلوني مي توان

٢٢

 صورت طوري افقي زاويه نشانگر شابلون نصب 
  كه شاخصي بكمك بتواند جرثقيل راننده كه مي گيرد

 وي ديد معرض ودر راننده راست سمت اطاق زير در
.نمايد قرائت را زوايا مي باشد



١٢

دو شکل مختلف از شابلونھای نصب شده 
بر روی جرثقيل برای تنظيم زاويه افقی 

٢٣

بازوشابلون نصب شده بر روي جرثقيل زير اتاق براي تنظيم زاويه افقي ٢۴



١٣

٢۵

کنترل ديجيتالی زوايا در جرثقيلھای جديد

)١٣٨٢(عسلويه 

استقرار توده سنگی به کمک 
تجربیجرثقيل در روش 

  تجربی روش خصوصيات :

وجود مباشر و راننده جرثقيل با تجربه در امور ) ١
استقرار سنگ

ل)٢ ادائکنت ها طھاال ات غ غواص توسطھااليهاجرایدائمیکنترل )٢

کم دقت و زياد وقت صرف با اشکاالت اصالح )٣

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



١۴

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

خطوط لوله محصوالت نفت و گاز عبور 
 از روي تاج موجشکن

٢٧

علت عبور خط لوله از روی تاج موجشکن

وجود اسکله در وجه داخلی موجشکن و لزوم انتقال 
ھا اسکله محل به گاز و نفت محصوالت نفت و گاز به محل اسکله ھا محصوالت

موقعيت قرارگيری 
لوله ھا بر روی تاج 

موجشکن

pipe lines

٢٨

موج شکن



١۵

له ل ط خط ا تق ا ل

اسکله
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

محل استقرار خطوط لوله

٢٩

اسکله

pipe lines

اجرای سازه ھای دريايی٣٠
علی فاخر



١۶

محل استقرار خطوط لوله

اسکله

٣١ اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

محل استقرار خطوط لوله

٣٢



١٧

اجرای سازه ھای دريايیاسکله
علی فاخر

٣٣

:مشکل خط لوله روی موج شکن ھا
نشست موج شکن ھا و حساسيت خط لوله نسبت به نشست تکيه گاھھا 

آن

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

نشست موج شکن توده سنگی

استاتيکی

ک نا د

آنی

ناشی از تغيير شکلھای 
برشی

بلند مدت

٣۴

یديناميکی بر

ناشی اثر متراکم شدن



١٨

روش ھای برآورد نشست تکيه گاه خط 
لوله مستقر بر موج شکن 

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

مدلسازی عددی

مدلسازی فيزيکی

٣۵

شکن برای مدلسازی فيزيکی موج 
مطالعه نشست و تغيير شکل

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

١۶٠/١مقياس 

٣۶



١٩

مدلسازی عددی موج شکن برای 
مطالعه نشست و تغيير شکل 

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

٣٧

به دليل نشست هاي زياد بدنه موج شكن هاي 

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

ي ن وج بد زي ي ت يل ب
توده سنگي  امكان عبور برخي خطوط لوله 

از روي تاج موج شكن بدون ) به نشستحساس (
.در نظر گرفتن تمهيدات خاص وجود ندارد

٣٨

بعنوان يك راهكار مي توان از پي عميق در تكيه 
.خط لوله استفاده نمودگاههاي 



٢٠

مدلسازی عددی در صورت استفاده از پی عميق 
زير خط لوله

Cap pile

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

pilepile

٣٩

شمع سر

محل استقرار خطوط لوله

۴٠

سر شمع

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



٢١

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

محل استقرار 
له ل ط خطوط لولهخط

۴١

سر شمع

ت ف ک ل شکنکنت

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

 موج شکنکنترل کيفيت
ساخت ھنگام 

۴٢



٢٢

کنترل ھندسی مقاطع موج شکن

تراز آب مي توان از دوربين نقشه  بااليبراي كنترل مقاطع 
كا ا ا . استفاده كردبرداري

 
براي كنترل مقاطع در زير تراز آب از روشهاي مختلفي 

ساده ترين روش استفاده از يك . مي توان استفاده كرد
لند ت)فلز(شاخ دا ل ثق ط ت كه

۴٣

كه توسط جرثقيل در است)ميرفلزي(شاخص بلند
محل موردنظر قرار گرفته و از روي موج شكن با  

.دوربين نقشه برداري تراز مربوطه قرائت شود

دوربين نقشه استقرار 
روی موج شکن برداری

۴۴ اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



٢٣

:  ميرفلزي 
اغلب متر بوده و  10-12اين شاخص بطول تقريبي 

ط ك از دو عدد نبشي كه بهم جوش شده و مقطع ا
در  . مربعي را ايجاد مي كنند تشكيل شده است
  40انتهاي اين شاخص گوي بقطر تقريبي 

هر چهار طرف اين  . سانتيمتر جوش مي شود
ل ا نقش ا ان شاخص مانند ميرهاي نقشه برداري معمولي  شاخ

مدرج مي گردد و بطوريكه هنگام نقشه برداري 
شاخص در هر كه جهتي قرار گيرد، امكان قرائت 

.  وجود داشته باشد

مير مورد استفاده بايد ته 
گرد باشد تا در فاصله بين 

سنگھا فرو نرود 

مير 
نامناسب

مير 
مناسب

سنگ
سنگ

سنگ
سنگ

۴۶



٢۴

سنگکنترل کيفيت 

لآزمايشھایعدادت حداقلازنبايدايتمتدا  حداقل از نبايد سايتمتداولآزمايشھایعدادت  
 حمل و جداسازی انتخاب،“ فايل در شده داده ھای

  .باشد کمتر درس اين ”سنگی مصالح

 روی زمان ھر در بتواند بايد کارگاه مھندس 
د،عيبدنظبهکهنگله دا

۴٧

 دارد، عيب رسدمینظربهکهسنگمحموله
.دھد انجام را الزم  آزمايشھای

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

اقتصادی است که کنترل کيفيت مصالح موج  

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

زيرا باعث . شکن درمعدن صورت بگيرد
می شود که ميزان مصالح حمل شده از معدن 

اما به ھر حال . و مصالح ارجاعی کاھش يابد
نيز شکن موج ساخت محل در کيفيت کنترل

۴٨

يز  ن  وج  ر    ي  ي ر 
الزم است تا بتوان اثرات احتمالی انتقال 

.مصالح را بررسی کرد



٢۵

 صورت به يا انفجار اثر بر که ترک و ناپيوستگی با سنگھای 
درآنھاشکستنبهمنجرمیتواندوآمدهبوجودآنھادرطبيعی

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

 در آنھا شکستن به منجرمی تواندوآمدهبوجودآنھادرطبيعی
 رده از بايد شود، اجرايی کارھای و جابجايی و حمل حين
.شوند خارج

 ح نظر از را سنگھا انباربايدکيفيتکنترلمسئولوطراح
 طريقه بايد ھمچنين .کنند بازبينی مصالح شکستگی و ترک
 لزوم صورت در و شود بررسی سنگھا کردن بلند و حمل

.گردد پيشنھاد جديدی روشھای

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

مرجوع کردن 
بلوکھای ترک دار

۵٠



٢۶

آزمايش انداختن بلوکھای ترک دار

ارتفاع از را دار ترک کھای ازبل تعدادی ان ت م

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

می توان تعدادی ازبلوکھای ترک دار را از ارتفاع 
با اين . سه متری بر روی بلوکھای ديگر انداخت

کار اطالعات سودمندی برای طراح و مسئول 
.کنترل کيفيت به دست می آيد

۵١

)تن10-3(آزمايش بر قطعات سنگين 
حداکثر فاصلة بين آزمايشات 

)تن(
نام آزمايش

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

)تن(

۵٢٠٠٠٠- ٠٠٠ آزمايش دسته بندی و وزن ميانگين

۵٢٠٠٠٠- ٠٠٠ طول به (آزمايش نسبت ابعادی 
)عرض

۵٠٠٠ تعيين چگالی

۵٢

۵٠٠٠ تعيين ميزان جذب آب

در ابتدا و ھر وقت که تغييراتی 
مشاھده شد

آزمايشات کامل خصوصيات

در ابتدا و ھر وقت که تغييراتی 
مشاھده شد

آزمايش پايايی در برابر شرايط آب 
و ھوايی



٢٧

گ آ ل

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

يک سری کامل آزمايش سنگ در شروع  
کار روی مصالح سنگی صورت می 

ولی آزمايش دانسيته و جذب آب . گيرد
شود م انجام کار حين .مرتب حين کار انجام می شودمرتب

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

الک کردن مصالح برای کنترل دانه بندی۵۴



٢٨

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

 .نمونه اي از سنگ معدن نامناسب كه جنس نامرغوب و شكستگي دارد۵۵

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

.نمونه اي از مغزه نامناسب كه حاوي مقدار زيادي خاك و ريزدانه است۵۶



٢٩

کنترل کيفيت شکل سنگھای بزرگ 

تواندسنگھاازکمدرصدنھا بهطولنسبتم

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

به طول نسبت می تواندسنگھاازکمیدرصدنھا 
 است ٣ برابر معموالً  که حدی مقدار از عرضشان
.شود بزرگتر

۵٧

اجرای سازه ھای دريايیاندازه گيری ابعاد سنگھا

علی فاخر

۵٨

درصد کمی از سنگھا می تواند نسبت طول به عرضشان 
.است بزرگتر شود ٣از مقدار حدی که معموالً برابر 



٣٠

روشھای کنترل وزن سنگھای بزرگ 

 نوشته رويشان آنھا وزن و می شود وزن مبنا بلوک چند 

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

 وزن می توان ماشينرانندهبصریمقايسهبا.شود می
 .داد تشخيص را بلوک
 با و گردد می وزن باسکول روی دمپر يا کاميون بار 

.شود می محاسبه آنھا ميانگين وزن بلوکھا تعداد شمردن
اا ک اًل لتق اتط ات کا

۵٩

 مکعب ابعاد می توانمستطيلی،تقريبا بلوکھایبرای 
 دانستن با سپس .کرد محاسبه را آنھا بر محاط مستطيل
 کمی مقادير اين .کرد محاسبه را بلوکھا وزن چگالی،
.است باال دست

 اھ کنترل کيفيت چيدمان سنگ

 نري آرمور قطعات خصوصبهسنگهاچيدماندراساسينكته وروصبهچي ر
.باشد داشته خوبي بست و قفل هم با سنگها كه است اين
 يا و آزمايش پانل يك روي بايد ابتداً آرمور چيدمان روش 

  .گيرد قرار بررسي مورد مقطع يك
اي توانچيدمانوشبيشتتأييدب فيزيكمدلازم

۶٠

 فيزيكي مدل از مي توانچيدمانروشبيشترتأييدبراي 
 نحوه جديد، بتني بلوكهاي براي بخصوص .كرد استفاده

 )ماكت( فيزيكي مدل با هم كنار در بلوكها چيدمان و اجرا
.مي شود مطالعه



٣١

مدل فيزيکی موج شکن بندر پتروشيمی عسلويه برای 
کنترل پايداری در برابر موج و انتخاب روش چيدمان 

آرمور 
)١٣٨٣(

اجرای سازه ھای دريايی۶١
علی فاخر

مدل فيزيکی موج شکن بندر پتروشيمی عسلويه 
)١٣٨٢(برای کنترل پايداری در برابر زلزله 

اجرای سازه ھای دريايی۶٢
علی فاخر



٣٢

بازرسي 
چشمي و 

كنترل نحوه 
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

نصب سنگها
1390بندر انزلي 

۶٣

وشکستن قرارگيری دو اليه آرمور بر روی يکديگر 
 که پس از بازرسی بايد تعويض شوند برخی بلوکھا

۶۴ اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



٣٣

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

۶۵

زيرآبی از و بازرسی اگر وضعيت آب اجازه دھد، بازديد
و کنترل نحوه  نصب آخرين وضعيت موج شکن اجرا شده 

.الزامی استسنگھا در زير آب توسط غواص متخصص 

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

كنترل چيدمان آرمور به كمك غواص در بندر پتروشيمي عسلويهكنترل چيدمان آرمور به كمك غواص در بندر پتروشيمي عسلويه
مترمتر  3535در عمق آب در عمق آب 



٣۴

رواداری ھای نصب

 مترميلي ٥٠٠ اليروبی

ميليمتر۵٠٠قائم-متر٣افقی:شنريختن ن ر م ری:نري ي  ي

 متر ٢/٠ شناور با تسطيح 

 مالحظه مورد طراحی در بايد فوق رواداريھای 
  .قرارگيرد

 به بستگی عمل درسنگريزھااجرایرواداريھای 

۶٧

ی ريھ یرو یرريزجر بب
. دارد ھا اليه وابعاد سنگھا اندازه

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

تعريف رواداريھای مجاز در اجرای برم

۶٨



٣۵

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

مالحظات طراحی موج شکن ھا از 
ديدگاه اجرا 

۶٩

مالحظات طراحی موج شکن ھا از ديدگاه اجرا 

:باشد ذيل مالحظات مبنای بر بايد شکن موج  طراحی
 نيازموردعملکرد     -١
  محيطی شرايط     -٢
 مصالح دسترسی     -٣
اجرايی مالحظات     -٤

٧٠

 تا سوم مورد .است طراحیمراجعموضوعدومواول مورد
.شد بحث معادن در سنگی مصالح توليد مباحث در حدودی

.می گردد تشريح خالصه طور به بعدی اساليد در چھارم مورد



٣۶

مالحظات اجرايی طراحی موج شکن ھا

برای اجرای از  
تاج  ، عرضخشکی

موج شکن بايد اجازه 
مرور و عبور

٧١

عبور و مرور
.ماشين آالت را بدھد

 

مالحظات اجرايی طراحی موج شکن ھا

ظرفيت مورد نياز جرثقيل براساس حداکثر وزن سنگی که 
  .بايد در بيشترين فاصله قراردھی شود، محاسبه می شود

اشن ال ک ت ا ن اين بدين معنی است که مصالح در پاشنه و برم موج ا
.شکن تعيين کننده ظرفيت جرثقيل است

ل ثق

٧٢

جرثقيل

موج شکن مقطع عرضی 



٣٧

مالحظات اجرايی طراحی موج شکن ھا

گاھی می توان از شناوری برای انتقال سنگھا و استفاده از 
کرد استفاده کمتر ظرفيت با .جرثقيل ر ر   ي  ر يل ب  . جر

 

٧٣٧٣

جرثقيل

موج شکن مقطع عرضی  سنگ در 
حالت شناور

مالحظات اجرايی طراحی موج شکن ھا

منظور انتقال  همی توان از تجھيزات شناور بگاھی 
ت ک ت ف ظ ا ل ثق از تفاد ا ا سنگھا و استفاده از جرثقيل با ظرفيت کمتر نگ

.  استفاده کرد



٣٨

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

ھا تعمير موج شکن

٧۵

تعمير موج شکنبرخی علل نياز 

ثل ا ا گ ال گ بکارگيری مصالح سنگی نامناسب مثل کا
سنگھای شکننده يا سنگھای انحالل پذير و 

می تواند  زلزلهو ھمچنين وقوع طوفان 
موجب نشست يا خرابی جزيی و نياز به 

٧۶

.تعمير موج شکن شود
 



٣٩

تعمير موج شکنتامين مصالح برای 

ا ااآگ ات مورد دوباره می توانراآرمورسنگھای 
قرارداد استفاده

سايت در ذخيرهانبارمصالح،تأمينبرای 

٧٧

ح
 گرفته قرار استفاده مورد اوليه اجرای در که
.گيرد قرار مالحظه مورد بايد

 

تجھيزات تعمير اليه آرمور 

توضيحات وسيله بلند كردن روش
سريع نصب و انتخاب Bucket ي زنجي خ چ مكانيك انتخاب و نصب سريع بيل

قطعات
Bucket بيل مكانيكي چرخ زنجيري

فقط در مواردي كه راه 
سخت در دسترس است، 

سنگها كوچك است و نقطه 
.مورد نظر كوتاه باشد

Bucket grapple 
grab

بيل مكانيكي چرخ دار

براي سايتهايي كه خشك  Bucket grapple جك آپ يا بارج با جرثقيل يا بيل

٧٨

ي ه ي ر
نيست و مسير عبور در تاج 
موج شكن وجود نداشته 

.باشد

g pp
grab

بيل ي يل جر ب رج ب ي پ ج
مكانيكي

مناسب براي جاهايي  كه  
سنگ ها را نمي بايد در 
.عرض سازه جابجا كرد

زنجير و قالب استفاده از گوه و قرقره و طناب



۴٠

موفق باشيد

٧٩


