
درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

Ro Roاسكله هاي ي
رو-رو

Roll on / Roll off Roll-on / Roll-off



درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

 Ro Roكشتي ها و اسكله هاي

   داراي شناورهاي  : Ro-Roهايكشتي يا هابارج•
پ  اتومبيل نظير نقليهوسايلحملبراي كهميباشند ”رمپ“ ييبر يللبر بيليريو و
  .اند شده فراهم )باركشتي بعنوان( كاميون و

  براي كه هستند ها اسكله از نوعي : Ro-Roهاي اسكله•
اااRRاگ ا   داراي و اند شدهطراحيRo-Roكشتيهايپهلوگيري
.ميباشند نقليه وسايل عبور براي رمپي

2



گ ز كشت اک د ھا ازه ا اج يک كشتي بزرگ
Ro Ro

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



يک كشتي بزرگ
R Rا د ھا ازه ا اج Ro Roاجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



 Ro Roبارج در کنار اسکله 
دريايی ھای سازه يیاجرای ري ی  ز  ی  جر

علی فاخر
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درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



کشت رمپ
7

رمپ کشتی



پهلوگيري بارج  در كنار
ان ش دريايیك ھای سازه اجرای يیيك شيرواني ري ی  ز  ی  جر

علی فاخر

8



بندر پھل
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 رمپ ٢رو  با -يک كشتي بزرگ رو
دريايی ھای سازه يیاجرای ري ی  ز  ی  جر

علی فاخر



رمپ كشتي
درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

Ro Ro
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در كشت رمپ كشتي در رمپ
حالت جمع شده

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



رمپ كشتي در 
درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

حالت جمع شده
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در بندر خدماتی پارس در عسلويه Ro Roاسکله 
دريايی1384 ھای سازه اجرای يی1384 ري ی  ز  ی  جر

علی فاخر

رمپرمپ
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در عسلويهRo Roاسکله
دريايی ھای سازه اجرای

و
يی ري ی  ز  ی  جر

علی فاخر

پرمپ
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دريايی ھای سازه اجرای

  Ro Roاسکله 

يی ري ی  ز  ی  جر
علی فاخر

در  پهل
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کله هلا
18

پهلاسکله



پهلاسکله
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رو در بندر پھل يک طراحی خاص و -طراحی اسکله رو
است ناکارآ حدودی تا عملکردی نظر ر  از ی  و ی   ر ر  .ز 
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پهلاسکله
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الفتاسکله
دريايی ھای سازه يیاجرای ري ی  ز  ی  جر

علی فاخر
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الفتاسکله
دريايی ھای سازه يیاجرای ري ی  ز  ی  جر

علی فاخر
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درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

: Ro-Roدو بخش اصلي اسكله ي ش ب و

)رمپ(روسازه-1 ز پرو ر
)  پي يا ديواره(زيرسازه-2 ز رزير يو ي پي



بخش های اسکله

Ro-Ro اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

مقطع

فندر

25

در

25

)پـی یا دیواره(زیرسازه 



ديواره پالن
 دیواره  اسکله 

خاک 
متراکم

Ro-Ro 
می تواند از سپر یا شمع های  ار

يو
د

م عرا

.شودتشکیل متصل به هم   

ه

شمع 
ديواره

فندر
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مقطع
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر ره
يوا
د



 دیواره  اسکله ديواره

خاک 
متراک پالن

Ro-Ro 

.دیوار بتنی درجا باشدتواندمی
متراکم پ

Diaphragm wall 

مقطع
27

ديواره

ع



 دیواره  اسکله ديواره

خاک 
متراک پالن

Ro-Ro 
از بلوک های بتنی می تواند 

متراکم پ
.مشابه اسکله های بلوکی باشد  

مقطع
28

ديواره

ع



ياي د ھا ازه ا اج

اش از ان ت کله ا از ز

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

. زیرسازه  اسکله  رو رو  می تواند  باز  باشد
عاز شمع در ساخت یک اسکله استفاده :مثال

Ro-Ro 

شمع 



رو  -رو شمای عمومی ساخت اسکله 
ا د ھا ازه ا اج اجرای سازه ھای دريايیاستفاده از شمعبا

علی فاخر



پالن
دريايی ھای سازه اجرای

از شمع در مثال استفاده 

يی ري ی  ز  ی  جر
علی فاخر

اسکله ساخت   

Ro-Ro 

فندرفند سسپر بتنی



جک آپ برای استقرار  
شمعکوب و جرثقيل

شمع کوبی برای 
يوساخت فونداسيون  و

رو-رواسکله 

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



کله ا شت د سپر بتنی در پشت اسکله رو رو تن

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



پر بتننی

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

سپ



دريايی ھای سازه اجرای

كل ا كا ا RRف

يی ري ی  ز  ی  جر
علی فاخر

  Ro-Roفندرها در چند مكان در اسكله ي
:ممكن است نصب شوند

ا1 كل ا ا كل(ا ا )ف )فندر اسكله(در انتهاي رمپ اسكله ها-1
)فندر رمپ كشتي(در انتهاي رمپ كشتي ها-2 ي پ ر ي ه ير پ ر ر
)فندر كشتي(در محل برخورد كشتي با اسكله  -3 



در مراحل نهايي ساخت در عسلويه Ro Roاسكله
درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

محل نصب فندر اسكله

ن ل
36

محل نصب 
فندر اسکله



درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

بارجفندر رمپ  



دريايیفندر ھای سازه اجرای ر

رمپ
يی ري ی  ز  ی  جر

علی فاخر

بارج

 فندر 

فندراسکله فندراسکله

بارج
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مقطع



سیب 
ٓ
خیلی از بارج ها، فندر رمپ ندارند و به رمپ اسکله ا

ٓ
گ گ

دريايی ھای سازه اجرای
سیب به سطح اسکله .می رسانند

ٓ
گاهی برای جلوگیری از ا

 .از ورق فوالدی استفاده میشود

يی ري ی  ز  ی  جر
علی فاخر

بارجبارج

39
مقطع



شیب مسیر حرکت کامیون باید  چنان باشد که تردد به راحتی 

گ ا اا ا ط ک ط ا ا دريايیا ھای سازه اجرای تامین این شرایط، مهم ترین نکـته در طراحی و ساخت .انجام گیرد

.این اسکله ها است

يی ري ی  ز  ی  جر
علی فاخر

بارج
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زاویه بین رمپ بارج و رمپ اسکله در هنگام تخلیه و بارگیری و ) ۱(

ا)( ا اک ا ک ا دريايیا ھای سازه اجرای شیب رمپ بارج  باید  کمتر از حداکـثر مقدار مجاز )۲(همچنین

.باشد تا عبور وسایل نقلیه به راحتی انجام گیرد

يی ري ی  ز  ی  جر
علی فاخر

1

2

بارج

2
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پر و خالی شدن شناور از بار، ) ۱(شیب رمپ اسکله ثابت است ولی 

و)۲( مد و موجب)۳(جذر مختلف، های کشت در عرشه تراز دريايیتفاوت ھای سازه اجرای تفاوت تراز عرشه در کشتی های مختلف، موجب )۳(جذر و مد  و)۲(

تغییر زاویه بین رمپ بارج و رمپ اسکله و همچنین تغییر شیب رمپ 

شود م شرایط برخ در نقلیه وسایل عبور در مشکل ایجاد و بارج

يی ري ی  ز  ی  جر
علی فاخر

.بارج و ایجاد مشکل در عبور وسایل نقلیه در برخی شرایط می شود

کشت ا ا بارج يا کشتیمد

جذر
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گاهي تغيير ارتفاع ناشي از پر و خالي شدن شناور و    
رو كشتي تراز و مد و جذر كه-مقدار است چنان دريايیرو ھای سازه اجرای رو  چنان است كه  مقدار جذر و مد و تراز كشتي رو

رمپ  .  نمي توان شيب مجاز را با رمپ ثابت تامين كرد
است ضروري شرايط اين در متحرك

يی ري ی  ز  ی  جر
علی فاخر

.متحرك در اين شرايط ضروري است

مد

جذر
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دريايی ھای سازه اجرای li kيی ري ی  ز  ی  جر
علی فاخر linkspan

قابل تنظيم که در اسکله ھای  رو رو رمپ متحرک   يا    پل
.به کار می رود  ی



RO-RO رمپ
F l ن

Length: 12 m Depth: 9 m  Width: 30 m.

Ferrol بندر
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رمپ آويزان

گ ت کل ا ت ک ل ا ک ت ا رمپ ھای متحرک اوليه در يک سمت به اسکله و در سمت ديگر  
ارتفاع رمپ در باالی آب با استفاده از بازوھای . آويزان بودند

شد م تنظيم کابل يا باھيدروليک متناسب کمتر ھا رمپ نوع اين اين نوع رمپ ھا کمتر متناسب با .ھيدروليکی يا کابل تنظيم می شد
.شرايط گوناگون بھره برداری بوده اند



دريايیرمپ  آويزان ھای سازه اجرای يیپ ري ی  ز  ی  جر
علی فاخر
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دريايی ھای سازه اجرای شناور يیرمپ ري ی  ز  ی  جر
علی فاخر

ور پ  ر

رو اسکله متحرک رمپ شناوراگر مخزن يک به رو رو  به  يک  مخزن شناور -اگر رمپ متحرک اسکله رو
متصل باشد، آنگاه نياز چندانی به تنظيم رمپ برای شرايط 

ت ن طذ ا تنا تفا ا تنظ تنظيم ارتفاع رمپ متناسب با سطح . جذر و مدی نيست
عرشه کشتی با استفاده از ھوای فشرده داخل مخزن شناور 

.قابل انجام است



دريايیرمپ  شناور ھای سازه اجرای يیپ ري ی  ز  ی  جر
علی فاخر

مخزن شناور
مد

جذر
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دريايی ھای سازه يیاجرای ري ی  ز  ی  جر
علی فاخر Floating linkspan



دريايی ھای سازه اجرای Floating linkspanيی ري ی  ز  ی  جر
علی فاخر

g p
رمپ متحرک شناور

ش ا شنا خزن ان مھار جانبی مخزن شناور با شمعا
)مشابه اسکله شناور(



دريايی ھای سازه اجرای Floating linkspanيی ري ی  ز  ی  جر
علی فاخر

g p
رمپ متحرک شناور



شناور“فرق اسکله“و”اسکله در شناور متحرک رمپ رمپ متحرک شناور در اسکله و  اسکله شناورفرق
اين است که ھر اسکه شناور قابليت پھلوگيری ” رو-ھای رو

رو ھای رو-کشتی اسکه ھر ولی ندارد را رمپ-رو دارای رو رو دارای رمپ رو را ندارد ولی ھر اسکه روکشتی ھای رو
. رو است-برای قرارگيری رمپ کشتی ھای رو



Floating linkspanاجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

Floating linkspan



درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر مخزن شناور

رمپ متحرک 

اسکله 
معمولی



ندارند هاي معمولي كه رمپرمپ متحرك شناور كه به اسكله
دريايی ھای سازه اجرای

عمل كنند Ro-Roمتصل ميشود تا همانند اسكله هاي
يی ري ی  ز  ی  جر

علی فاخر

56 درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



رمپ متحرك شناور در حال جابجايی توسط  
ل کله ا به ال ات کش ايدک د ھا ازه ا اج اجرای سازه ھای دريايیيدک کش و اتصال به اسکله معمولی

علی فاخر

رمپ

کش شيدک ي 

اسکله معمولی57



دريايی ھای سازه اجرای ھيدروليکی بازوی با شناور يیرمپ ري ی  ز  ی  جر
علی فاخر

ی ي رو ي زوی  ور ب ب پ  ر

افزون بر اتصال پل متحرک به مخزن شناور ميتوان از 
کرد استفاده ھم کابل يا ھيدروليک .بازوھای ھيدروليکی يا کابل ھم استفاده کردبازوھای



Ferrol بندر
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ليک ھيدر ھای بازوھای ھيدروليکیباز
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HYDRAULIC  ADJUSTABLE    RAMP
ش تفا ا ظ ت ل قا رمپ با قابليت تنظيم ارتفاع و شيبا

بحرينبحرين
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دريايی ھای سازه اجرای شيب و ارتفاع تنظيم قابليت با يیرمپ ري ی  ز  ی  جر
علی فاخر

يب ع و  ر يم  ي  ب پ ب  ر

مد

جذر
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جک ھيدروليکی برای 
ش تنظيم شيب رمپتنظ

جک ھيدروليکی 
فا ا ظ برای تنظيم ارتفاع ا

رمپ
63

پ ر



رو در اثر -نمونه اي از خرابي اسكله رو
ا نا گذا ا ل ل يايافتا د ھا ازه ا اج اجرای سازه ھای دريايیافتادن رمپ  بدليل بارگذاري نامناسب

علی فاخر

64 درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



موفق باشيد
فاخ علی فاخرل

زور  کـــند  دريا  با  که  شو  نھنگی 
اميرخسرو دھلوی


