
اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

ابنيه به آب اندازي

باالبر يا آسانسور كشتي

١



اندازي آب به ابنيه كاربرد و اجرای سازه ھای دريايیتعريف يیتعريف و كاربرد ابنيه به آب اندازي ري ی  ز  ی  جر
علی فاخر

ا• ا هاا شنا كشت انداز آ ه بيرون  و  به آب اندازي كشتي و شناورهااين ابنيه براي•
.به كار مي روند آب  ازها كشيدن آن

مي توان پس از ساخت  ها را نيزسازه هاي دريايي مثل كيسون• پي ي
. در خشكي، با اين ابنيه به آب انداخت

٢



ا ا آ ة ا ا دريايا ھای سازه اجرای اجرای سازه ھای دريايیانواع ابنية به آب اندازي
علی فاخر

كشت آسان يا ) موضوع اين فايل(باالبر يا آسانسور كشتي باالب

 سرسره
حوضچه خشك
ورحوضچه شناور چ و

٣



اجرای سازه ھای دريايی

كشتي آسانسور يا باالبر
ی

علی فاخر

باالبر يا آسانسور كشتي
syncrolift فت ل syncroliftنك سينكروليفت

ShipliftShiplift

۴



باالبر يا آسانسور

A land-level launch facility

يرتراز محوطه تعمير و ز ر
يا ساخت كشتي

خشك در خشكيدر

۵



ورباالبر يا آسانسور ي بر ب
پايين 

سينكروليفت
 مثلراشناور

باال
وآسانسور باال

 .مي بردپايين

۶



اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

که کشتی روی آن سکوی متحرک 
می رودقرار می گيرد و باال يا پايين 

٧ بوشهر



و باال که متحرک سکوی متحرک که باال وسکوی
پايين می رود

٨



اجرای سازه ھای دريايی
ل

مترمربع در كشتي سازي تمساح در مصر 20در  74باالبر به ابعاد 
علی فاخر

متحرک رسکوی وی 
که باال و پايين 

می رود

٩



سکوی متحرک که باال 
رود می پايين و پايين می رودو

١٠



سکوی متحرک 
در حالت مغروق

اجرای سازه ھای دريايی١١
علی فاخر



از آنجا كه كف كشتي ها 
چ ات قط ت ن تخت

پايين 
تخت نيست، قطعات چوبي

متناسب با شكل كف كشتي  
ال ا ك كال ا روي سكو يا كالسكه  انتقالك

.قرار ميگيرد

باال
کشتیاتصالبلوک 

١٢



اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر موتور 

ن برندهاال باال

(hoist)(hoist)

١٣



1376در كشتي سازي خليج فارس در بندرعباس) سينكروليفت(البر كشتي

يا موتور

متحرکسکوی

برنده باال

h i t روی hoist

١۴



باال برنده
h i tدر متحرک سکوی hoistسکوی متحرک در

حالت مغروق

تني كشتي سازي بوشهر 1000سينكرو ليفت 

١۵



سينکروليفتسينکروليفت
صدرا در نکاء

١٣٨٩

١۶



موتور
باالبرنده

hoisthoist

سکوی متحرک

١٧ اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



موتورھای

برندهباال 

از آنجا که ھر باالبر دارای تعداد زيادی موتور محرکه است که 
سينکروليفت آن به میکنند، کار ھماھنگ و ھمزمان

١٨

ي  رو ي ی  ب آن  ر  ھ  ن و ھ ز ھ
.می گويند Syncrolift



در  باالبر كشتي موتورباالبرندهسيستم



سيستم
کشتیموتورباالبرنده   موتورباالبرنده
در  باالبر
كشتي

سکوی متحرک

٢٠



اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

ساخت يا تعمير كشتي در خشكي در محوطه هاي ساخت 
يا تعميراتي صورت مي گيرد، پس

بايد تمهيدات باالبرانتقال كشتي بين محوطه وبراي ي وبر و بين ي برل هيب ي ب
.الزم پيش بيني شود

٢١



اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

بلوک اتصال

تير حمالريليكالسكه

انتقالبراي
بينكشتي بين ي

باالبر محوطه و 

1376 بندر عباس

ل
٢٢

ريل



که کال ريل و عرشه کالسکهشه
چرخ

ريل و چرخعرشه کالسکه



کالسکه



مقطع عرضي كالسكه ريلي براي انتقال 
باالبركشتي بين محوطه و

کشت بين اتصال کشتیبلوک بلوک اتصال بين
کف کشتی وعرشه

عرشه کالسکهتير حمالريل

سينکروليفتعرشه ٢۵



اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر محوطه سرپوشيده 

تعمير يا ساخت کشتی
کارخانه تعمير و 
شناور ساخت شناورساخت

محوطه روباز 
ا تعمير يا ت

ساخت کشتی ترانسفر يارد 
برای حرکت 
عرضی کشتی
در راستای 
تداد ا د

سينکروليفت 
برای باال 

عمود برامتداد
سينکروليفت 

٢۶

ر
آوردن به آب 
اندازی کشتی



مسيرحرکت کشتی از دريا 
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

٢٧



اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

کشت ک گذا ل
ريل

ريل گذاری در مسيرحرکت کشتی

ريل

ريل



کشتی

مقطع عرضي  
كالسكه ريلي

ريل 
يك طبقه  پايينی

و
پايينی

کشتی

دو طبقه 

اال ل ا ا ل
٢٩

ريل بااليی ريل ھای پايينی



جزئيات  كالسكه دو طبقه
سينكروليفت برامتداد عمود راستاي در كشت حركت براي حركت كشتي در راستاي عمود برامتداد سينكروليفتبراي

بلوک اتصال بين 
شه ع کشت کف بااليی کالسکه کف کشتی وعرشهعرشه

تير حمال

اليی ر  ب

شه از ترازعرشه ت
سينکروليفت

ا ا ل

عرشه کالسکه زيرين

٣٠
ريل بااليی برای حرکت عمود 

برامتداد سينکروليفت
ريل پايينی برای حرکت 
درامتداد سينکروليفت



شناورھای سبک بدون ريل در محوطه جابجا ميشوند

سينکروليفت

چرخ

٣١



آسانسور در يك كارخانه كشتي سازي 
)با جرثقيل در يك طرف(

تیشک

٣٢



تیشک

٣٣



ركا رهاي متداول درساخت و نصب باالبر  و ر ول ر
سينكروليفت• محل در الزم عمق تامين و اليروبي و تامين عمق الزم در محل سينكروليفت  اليروبي
ساخت ديواره هاي دو طرف سينكروليفت •

ف ل ك ك ش اخ ساخت عرشه متحرك سينكروليفت•
نصب موتورهاي باالبر عرشه•
ريل گذاري در محوطه پشت سينكروليفت•
يارد• ترانسفر شناورها(احداث انتقال پشت)براي محوطه در در محوطه پشت  )براي انتقال شناورها(احداث ترانسفر يارد 

سينكروليفت

٣۴



ياليروبي و تامين عمق الزم در محل سينكروليفت  رو ي ل ر زم ق ين و يروبي

٣۵



باليروبي و تامين عمق الزم در محل سينكروليفت با  ي رو ي ل ر زم ق ين و يروبي
.اليروب يا ماشين آالت حفاري انجام ميشود

٣۶

تامين عمق مي تواند قبل يا بعد 
.احداث ديواره هاي دو طرف انجام شود



ف ل نك اف اط ا ا ساخت ديواره هاي اطراف سينكروليفتاخ

٣٧



سازه ديواره هاي دو طرف سينكروليفت مشابه اسكله موازي ساحل  
.سپر و شمع قابل احداث استاست و با انواع روش ها مثل بلوكي،

ردیف های شمع با سینکرولیفت طرف دو های دیواره ساخت
٣٨

 ساخت دیواره های دو طرف سینکرولیفت با شمع های ردیفی

 



سينکروليفت 
با اجرای شمع در طرفين

تیشک
شمع سر

متحرک )باال(سکوی

سر شمع

ر )ب(وی 

)پايين(سکوی متحرک

شمع

٣٩

)پ(



سينکروليفت 
تنا( فا گشکط ف )ط )در طرف دیگرشمعدر يک طرف و ديوار بتنیبا(

تیشک

۴٠



سينکروليفت 
)با ديوار بتنی در يک طرف و شمع در طرف دیگر( 

شمع 

ديوار بتنی 

۴١



ربراي اطالعات جزئي در مورد روش اجراي سازه ديواره هاي  و ز ر روش ور ر ي ز ر
دو طرف سينكروليفت به فولدر سازه هاي پهلوگيري 

موازي هاي اسكله ساخت هاي روش انواع و كنيد مراجعه كنيد و انواع روش هاي ساخت اسكله هاي موازي مراجعه
كيسون، سپرفوالدي،  ساحل با استفاده از بلوك بتني،

د كن ه طال ا ف د هاي ش .سپر بتني و شمع هاي رديفي را مطالعه كنيدتن

۴٢



يساخت عرشه سينكروليفت رو ي ر
 

۴٣



تنی بوشهر در حال اجرا ۱۰۰۰سينکرو ليفت 

ساخت عرشه 
سينکروليفت

۴۴



عرشه سينکروليفت اغلب از اسکلت فوالدی و 
ميشود تشکيل مناسب نصبپوشش و ساخت و ي يل  ب  ش  ب . پو  و 

.آن مثل سازه ھای متداول در خشکی است

۴۵



باالبر موتورهاي نصب موتورهاي باالبرنصب

۴۶



موتورهای باالبر

۴٧



يريل گذاري در محوطه پشت سينكروليفت رو ي پ و ر ري ريل

۴٨



ریل گذاری در محوطه پشت سینکرولیفت

۴٩ اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



۵٠



ترانسفر يارد

اسکه تعميراتی 
برای تعمير 

شناورھا روی آب

سينکروليفت۵١



 احداث ترانسفر يارد
ا شنا انتقال ا ش برای انتقال عرضی شناورھاا ترازعرشه

ترازعرشه سينکروليفت
سينکروليفت

زير ترازعرشه سينکروليفت

۵٢ Transfer Yard  اجرای سازه ھای دريايیتني بوشهر 1000سينكرو ليفت
علی فاخر



براي حركت كشتي در راستاي عمود برامتداد سينكروليفتترازها  

ترازعرشه عرشه کالسکه بااليی
يسينکروليفت رو ي

ا ا ل

عرشه کالسکه زيرين

۵٣
ريل بااليی برای حرکت عمود 

برامتداد سينکروليفت
ريل پايينی برای حرکت 
درامتداد سينکروليفت



کالسکه بااليی تا روی سينکروليفت حرکت ميکند

کالسکه زيرين فقط در محدوده ترانسفر يارد حرکت می کند

االل پايينريل
۵۴

بااليیريل  پايينیريل



کالسکه زيرين که فقط در محدوده ترانسفر يارد حرکت می کند

اجرای سازه ھای دريايی۵۵
علی فاخر



عرضی شناورانتقال 
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

۵۶



يیاجرای سازه ھای دريايی ري ی  ز  ی  جر
علی فاخر

باالبر متحرك
Travel  Lift

۵٧



باالبر 
اجرای سازه ھای دريايیك یمتحرك

علی فاخر

۵٨



عملكرد باالبر متحرك مشابه 
قال ان ل قا ل ا ف ل سينكروليفت است ولي قابليت انتقال ك
.  شناور در محوطه كارخانه را هم دارد

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

ر م ر ر و ر ور

۵٩



باالبر متحرك

۶٠ اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



باالبر متحرك
یاجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

۶١



باالبر متحرك
یاجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

۶٢



باالبر متحرك
یاجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

۶٣



درياي ھای سازه اجرای سازه ھای دريايیاجرای
علی فاخر

احداث ساختمانها و تاسيسات پشتيباني
در كارخانه ساخت و تعمير شناور

۶۴



درياي ھای سازه اجرای

يك داراي بايد شناور تعمير و ساخت كارخانه هر
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

هر كارخانه ساخت و تعمير شناور بايد داراي يك 
يا چند سيستم به آب اندازي شناور مثل 

در ضمن ساختمانها و .سينكروليفت باشد
و ساخت هاي خانه كا د ان پشت ات تاسيسات پشتيباني در كارخانه هاي ساخت و تاس

.تعمير شناور مورد نياز است

۶۵



اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

ا ان اخت اث احداث ساختمانھا وا
تاسيسات پشتيبانی 

۶۶



اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر ساختمانهاي پشتيباني

۶٧



درياي ھای سازه اجرای

و ھستند سوله اغلب پشتيبانی ھای ساختمان

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

ساختمان ھای پشتيبانی اغلب سوله ھستند و 
.مثل سازه ھای متداول در خشکی اجرا ميشوند

۶٨



تمام فعاليت ھای تعمير و ساخت کشتی ھا در خشکی 
که ط ا ش د آ ات ت لکه د گ ن ا انجام نميگيرد، بلکه تعميرات روی آب در شرايطی که ان

.  کشتی در کنار اسکله متوقف است، انجام ميشود
بنابراين کارخانه ھای ساخت و تعمير شناور بايد 

باشند داشته تعميراتی اسکله .تعدادی اسکله تعميراتی داشته باشندتعدادی

۶٩



اع ان از مثالی از انواعثال
تعميرات کشتی 
که نياز به خارج 
از کشتی کردن کشتی ازکردن

.آب دارد

٧٠



درياي ھای سازه اجرای ات ت کله اجرای سازه ھای دريايیا
علی فاخر اسکله تعميراتی

کشتی در حال تعميرات روی آب٧١



درياي ھای سازه اجرای سازه ھای دريايیاجرای
علی فاخر

حال در شناورھای
٧٢

شناورھای در حال
تعمير روی آب



ساختمانهاي 
پشتيباني ياسكله تعميراتي يب پ

سينكروليفت

کشتی سازی خليج فارس در غرب بندر عباس٧٣



وقتی زندگی چيز زيادی به شما نمي دھد، به دليل 
آنست كه شما ھم چيز زيادی از او نخواسته ايد

تر است پرسش شاگرد از پاسخ استاد ارزشمند٧۴


