
اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

ياي د له ل ط خطوط لوله درياييخط
Marine  Pipelines
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فا خل د نفت له ل ط خط از ها نه نمونه هايي از خطوط لوله نفتي در خليج فارسن

خليج  
رسفارس

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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مهم در درياي خزريك خط لوله دريايي

3
درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



جنوبی مثالی از خطوط لوله در فاز ھای پارس 
ای گازب پااليشگاانتقال به انات دريايیي ھای سازه اجرای درس درس اجرای سازه ھای دريايیميعانات به پااليشگاهو انتقال گازبرای

علی فاخر

شگا شگااال اال

SPM SPM 

پاالیشگاهپاالیشگاه

خطوط لولهخطوط لوله

SPD6 SPD7

سکوهاسکوها



سکو

خط لوله در 

رايزر
نزديکی سکو

رايزر

خطخط
لوله

خم رايزر
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:انواع لوله فوالدی
تا ز له ن١۶ل ا اينچ ١۶لوله  بدون درز  تا

اينچ و باالتر  ١٨لوله درزدار  

6
درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



لولهلوله
درزدارطولی

درزدرز

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



له لولهل
درزدارطولی

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



ساخت لوله درزدار

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



لوله غيرفوالدی
l h lدريايی ھای سازه اجرای درس polyethyleneدرس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

حرارت اتصال حرارتیاتصال
لوله 
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درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر 

يينصب خطوط لوله دريايي   ري و و ب
دور از ساحل
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روش اصلي لوله گذاريدو
ساحل از دور از ساحلدور

له۱ تفااتهگذال لهگذااازا ل لوله گذار بارجازاستفادهباپیوسته گذاریلوله-۱

۲ٓ نها اتصال ولولهقطعاتکردنغرق وکشیدن-۲
ٓ
 ا

بزیردر
ٓ
ا ابزیردر
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درياي ھای سازه اجرای درس اجرای سازه ھای دريايیدرس
علی فاخر

ا گ ل ل ا ا ل نصب پيوسته لوله با بارج لوله گذارل
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درياي1 ھای سازه اجرای درس درس اجرای سازه ھای دريايینصب لوله در كف دريا با بارج لوله گذار1
علی فاخر

گذا لوله بارج لوله گذاربارج
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درياي ھای سازه اجرای درس

.بارجهاي لوله گذار در بخش تجهيزات دريايي تشريح شد

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

ريح يي ري جهيز ش ب ر ر و ي رجه ب
2. Marine Equipment

2 7 Pipe La ing Barges2.7 Pipe Laying Barges

به اين بارجها در امتداد حركت خود  
ك گذا ل ل .پيوسته لوله گذاري مي كنندصورت
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بارج با گذاري لوله گذاري با بارجلوله

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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بارج لوله گذار

لوله پيوسته تغذيه
17 درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

تغذيه پيوسته لوله 
به بارج لوله گذار



lay barge
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لوله گذارانجام عمليات بر لوله در بارج  مراحل 

٣٢ ١
۶

۴
۵
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گذا له ل ا ا دريايیان ھای سازه اجرای درس درس اجرای سازه ھای دريايیانواع بارج لوله گذاری
علی فاخر

S-Laybarge

J-Laybarge

Reelship
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دريايی ھای سازه اجرای درس

J
درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

SJ S
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m 70 :طول
درس اجرای سازه ھای دريايیm 21 :عرض

.2 :آبخور ٨ m
اندونزی
لوله قطر

علی فاخر

قطر لوله
تا  " 6 52 " 

بارج لوله گذار

22S-Laybarge



عمق کم آب برای گذار لوله بارج يک بارج لوله گذار برای آب کم عمقيک

S LayS-Lay

درس اجرای سازه ھای دريايی
فا علی فاخرل
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بارج لوله گذار
24

درس اجرای سازه ھای دريايی
S-Layعلی فاخر



بارج لوله گذار
S-Laybargey g
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S-Laybargey g

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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J-Lay pipe laying 
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درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



ا د ھا از ا اجرای سازه ھای دريايیا

علی فاخر

گذار لوله  بارج
٢٨

رج روب



J lay Pipeline WeldingJ-lay Pipeline Welding 

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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دريايی ھای سازه اجرای درس اجرای سازه ھای دريايیدرس
علی فاخر

J-lay system forJ lay system for 
large pipe in deep 

waterwate
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Open tower

31
درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

Reelship
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Flexible Pipe Reelp

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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دور از ساحل با استفاده از بارج لوله گذارلوله گذاري

روش• استلولهگذاريمتداولترين استلوله گذاريمتداولترين روش
عيب آن  احتياج  به  بارج  است•

                          

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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 :مثال
د ي گذا گذا56لوله لوله ج با با الوان ي لومت ك كيلومتري الوان با بارج لوله گذار 56لوله گذاري در

)مربوط به سكوي نفتي الوان(
  گاز انتقال براي متر 3700 طول به اينچي 10 لولة خط دو
مشعلبرايمتر800طولبهاينچي36لولةخطيك
 محلي مشخصات:

عوج m 32~19 :آبعمق،sec9/9پريودو m4/6ارتفاع:موج         بقپريوور
 گذار لوله بارج: Mc Dormott/ESPM LB200 ظرفيت با 

تن205كششي
 گذاري لوله تكنيك: S-Lay
شدندپوششخوردگيبرابر در حفاظتبرايهالوله. يو برربر يبر شور پو
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بارج هاي اطالعات بيشتر در مورد ور ر ر يبي رج ب
در فايل مربوط در لوله گذار

marine equipmentq p

ا آمده استآ
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درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

لوله   غرق كردن قطعاتكشيدن و و ن ني ر ورق
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لولهغرق كردن قطعاتروش كشيدن و و ن ي نروش ر ورق
  Towing & Spool Sinking

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



لوله  غرق كردن قطعاتروش كشيدن و 
درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

ب کم عمق و طول کم به کار اغلب این روش
ٓ
در ا

ود . می رودم
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لوله  غرق كردن قطعاتروش كشيدن و 
درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

قطعات لوله بصورت شناور به محل حمل شده و غرق 

.می گردندگ



لوله  غرق كردن قطعاتروش كشيدن و 

ٓ

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

ماده شده برای نصب را قطعات لوله
ٓ
 ا

spoolspool
نامند .می نامند.می



دريايی ھای سازه اجرای درس اجرای سازه ھای دريايیدرس
علی فاخر

42A spool is a short length of rigid pipe typically used to tie in a pipeline 



دريايی ھای سازه اجرای درس

ا قط ال لات لل

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

در محللولهاتصال قطعات  
یاپیچبا یپیچب

FLANG  

انجام می شود
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دريايی ھای سازه اجرای درس

FLANG

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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دريايی ھای سازه اجرای درس اجرای سازه ھای دريايیدرس
علی فاخر
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ل ا ا ف ل ل ا ط محل دپوي قطعات لوله نفت فراساحلل

ا اا ا ا ا ا ا  .شده تا امكان شناورسازي باشددو انتهاي لوله مسدود



ل ك ا ش نكا
درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

نكاتي در مورد شناور كردن و حمل 
لوله قطعات لولهقطعات
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وهر قطعه لوله كه يكباره شناور و حمل مي شود   ي ل و ور ر ب ي و ر
ممكن است از تعدادي قطعات كوچكتر تشكيل  

باشد .شده باشدشده

تعداد زياد قطعات

تعداد كم قطعات 

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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تعداد زياد قطعات

ه• له ل د ك ق غ د ك ادشنا ز ل ط   :طول زيادشناور كردن و غرق كردن لوله به•
امكان كمانش لوله در هنگام غرق شدن وجوددارد و نيز  :عيب

.كنترل آن   دشوار و به شدت تحت تأثير شرايط جوي استأ
                       

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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تعداد كم قطعات 

ل ل ا قط ك كشنا ل نط ونصب و سپس طول كمشناور كردن قطعات لوله به•
برقراري اتصاالت بين قطعات لوله با فلنج و پيچ و مهره

عمليات غواصي زياد براي اجراي اتصاالت فلنج و پيچ و مهره :عيب
.نياز است

                          

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



ش لهه ل د كش د ك شنا
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

:شناور كردن وكشيدن لولهسه روش 

كشيدن روي سطح آب•
كشيدن روي بستر دريا•
اازاالتقكش• دريابسترازباالتر قدريكشيدن•
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اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

    
كشيدن روي سطح آب
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مخزن براي تامين 
شناوري لوله هاي 

سنگينسنگين

لوله



آ طح دن كش

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

كشيدن روي سطح آب 
 Surface Towing
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اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

آب سطح روي تحت:مشكل←كشيدن قرارگرفتن قرارگرفتن تحت :مشكل كشيدن روي سطح آب
تأثير موج و شرايط دريا و دشواري كنترل لوله 

ك غ گا شالق اث دربرابر اثر شالقي هنگام غرق كردن                       ا
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Surface Tow نکات مھم روش
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

م

 Vulnerable to damage from waves

 Sheltered water or calm condition is required

 No restriction for fabrication yard location

 Less pulling forces are required due to the light weightp g q g g
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اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

كشيدن روي بستر دريا
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اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

مشكل قرارگرفتن لوله ←  كشيدن روي بستر دريا ر ر رو ون ن ر ر ر ل
تحت تأثير موج و دشواري كنترل لوله هنگام 

د ندا ا دن ك ق غرق كردن را نداردغ
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اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

كشيدن قدري باالتر از بستر دريا
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اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

ركشيدن قدري باالتر از بستر دريا ر ز ر ر ن
Off bottom  ← با استفاده از مخزن هاي

ا ا ل ل ا ش ق ا شناوري، قدري شناوري در لوله ايجاد مي ش
شود و توسط زنجيرهايي از جدا شدن بيش 

.   از حد لوله از بستر دريا، جلوگيري ميشود



Mid D th T ش ه ط ھ نکات

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

Mid-Depth Tow نکات مھم مربوط به روش

K t ll l f ti Kept well clear of wave action

 Kept well clear of seabed hazards

 Lead and trailing tugs are required
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Mid-Depth Tow روش
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

کش دک کش يدک کش دک
دنباله رو

يدک کش
پيشرو

لوله 

ا د بستر دریات



Piggy-back  نصب با روش

کوچک لوله نصب يک 
يک حالی که روی در 
استلوله متصل بزرگ .بزرگ متصل استلوله
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كامل مراحل  مراحل كامل:مثال
اجراي يك خط لوله دريايي به روش 

Spool Sinking

براي يك پروژه در جنوب ايران STFAمراحل پيشنهادي شركت 

برداري:1مرحله نقشه نقشه برداري:1مرحله 
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دريايی ھای سازه اجرای درس اجرای سازه ھای دريايیدرس
علی فاخر

حفر ترانشه:2مرحله

65
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دريايی ھای سازه اجرای درس اجرای سازه ھای دريايیدرس
علی فاخر

بستر سازي و تسطيح با مصالح مرغوب : 3مرحله
66

سانتيمتر30به ضخامت



دريايی ھای سازه اجرای درس اجرای سازه ھای دريايیدرس
علی فاخر

ها4له له ل ال ات ده ا ق
67

قراردهي و اتصال لوله ها:4مرحله
)به وسيله غواص(به هم 



درياي ھای سازه اجرای درس اجرای سازه ھای دريايیدرس
علی فاخر

حله ها:5م لوله وي يزي 50(خاك  50(خاكريزي روي لوله ها :5مرحله
 200تا  80با شن ) سانتي متر باالي لوله

زميلي متر  و سپس پوشاندن سطح خاكريز ر ح ن پ پس ر ي
كيلوگرم200تا40با سنگهاي

اين كار به منظر حفاظت خط لوله در برابر
68

بر بر ر و ر ب ر ين
موج، آبشستگي و ضربات مكانيكي نظير 

.   لنگر شناور صورت مي گيرد



 :مثال
ان آ دريايیط ھای سازه اجرای درس طرح آبرساني به جزيره هرمز

6/14دريايلولهكيلومتر

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

6/14درياييلولهكيلومتر
 نوع از اتيلن پلي هاي لوله HD
له دنذآنطقهدكفشهگددل بودن پذير آسيب ومنطقهدرروبكفروش بهميگوصيددليلبه  

.شد دفن متر 8/1 عمق به كانالي در انتقال خط ها لوله
ازبهتوجهبا بومنطقهm3مديوجزت ،ماليمش ت 3ب مديو جزرترازبهتوجهباm33 بستر، ماليم شيبومنطقه  

.است واقع مدي و جزر محدوده در انتقال خط از كيلومتر
درياشورآبازشيرينآبولولهمخصوصجرماينكهدليلبه دريا شور آب از شيرينآبولولهمخصوص جرماينكهدليلبه  

  .باشد مي شناور حالت در آن درون آب و لوله مجموعه است، كمتر
.استنيازكنندهپايدارهاي وزنهبهدليلهمينبه
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:مثال
ا آ ط ا ا ل دريايیا ھای سازه اجرای درس مراحل اجراي طرح آبرساني به هرمز

هاي-1 لوله نمودن وستن240آماده پ هم به با ي مت

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

متري با به هم پيوستن 240آماده نمودن لوله هاي-1
متري با استفاده از دستگاه جوش پلي   12لوله  20

لن اتيلنات
 سه در ذيل روشهاي با دريا بستر در ترانشه حفر - 2

:قسمتق
  مكانيكي بيل با حفاري  :مدي و جزر ناحيه•
Cutterازاستفاده:عمق كمدرياييمنطقه• Suction
Hopperازاستفاده :عميقدرياييمنطقه• Suction  ي زقر
حمل دريايي و دفن لوله در ترانشه حفر شده - 3 
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دريايی ھای سازه اجرای درس

خطوط لوله در محل رسيدن به ساحل
درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

ل ب ن ي ر ل ر و و
(shore approach)

در شرايط باال مسئله عمده آنست كه در نواحي نزديك ساحل نه  
ا د زات تجه گذا(از له ل ا د)انند ك تفاده ا ان ت ميتوان استفاده كرد  )مانند بارج لوله گذار( از تجهيزات دريايي

.و نه از تجهيزات لوله كشي ساحلي
ا ا گ ل .فايل ديگري در مورد اين بحث وجود داردفا
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روشهاي حفاظت و تثبيت 
خطوط لوله دريايي
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دريايی ھای سازه اجرای درس درس اجرای سازه ھای دريايی:روشهاي حفاظت و تثبيت
علی فاخر

پوشش لوله با پوششهاي پليمري يا بتن
ريختن سنگريزه روي خطوط لوله
ترانشه حفر با بستر در لوله دفن لوله در بستر با حفر ترانشهدفن
 قرار دادن مترس روي لوله
تركيبي از روشهاي فوق



پوشش با فوالدي لوله ياپوشش قيري قيري ياپوشش لوله فوالدي با پوشش
بتن مسلحو پوشش اپوكسي 
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درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

پوشاندن
هاي لوله هايلوله
كف دريا 

با شنا
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ACZدستگاه شركت 
حبراي ريختن مصالح ن ري براي

لولهسنگي بر روي 
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سيستم مورب  نيز براي سنگ
درس اجرای سازه ھای دريايیريزي مقدور است

علی فاخر
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با لوله خطوط از دريايیحفاظت ھای سازه اجرای درس حفاظت از خطوط لوله با
ميليمتر200تا50مصالح دانه اي به قطر 

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

ح



حفاظت از خطوط لوله با مصالح دانه اي مختلف

میلیمتر۵۰۰تا۲۰۰قطر میلیمتر ۵۰۰تا   ۲۰۰قطر

مصالح دانه ای در هممیلیمتر ۲۰۰تا  ۵۰قطر  

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



حفاظت از خطوط لوله با مشخصات فني باالتر

ل۵ا۲قط میلیمتر ۵۰۰تا   ۲۰۰قطر

هممیلیمتر۲۰۰تا۵۰قطر  د ای دانه مصالح
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رر یم مصالح دانه ای در همی



قراردادن لوله در ترانشه و 
یپوشش با مصالح سنگی ح ب ش پو

الزم برای تتامين پايدارری لوله
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عمق ال



دريايیحفاظت خطوط لوله با شن و بلوکهای  ھای سازه اجرای درس ی ه و ب و ن ب و و

بتنی و ژوٸسینتتیک
درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



حفاظت خطوط لوله با شن و 
دريايی ھای سازه اجرای درس درس اجرای سازه ھای دريايیبلوكهاي بتني و ژئوسينتتيك

علی فاخر

بلوکهای بتنی 

شن

ژوٸسینتتیک

شن
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ونصب ژئوسينتتيك قبل از  شن ريزي روي لوله روي ريزي ن ز بل ي ي و ژ ب

ژوٸسینتتیکک

له لولهل
درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



دريايی ھای سازه اجرای درس

تجهيزات شن ريزي
درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

ژئوسينتتيك نصب تجهيزات نصب ژئوسينتتيكتجهيزات

بارج با تجهيزات نصب ژئوسينتتيك و شن ريزي



حفاظت خطوط لوله با مترس هاي مركب
دريايی ھای سازه اجرای درس اجرای سازه ھای دريايیدرس

علی فاخر
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درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



تن ھا ک بلوک ھای بتنیل



دريايی ھای سازه اجرای درس اجرای سازه ھای دريايیدرس
علی فاخر

pipeline stabilisation and protection system
90

pipeline stabilisation and protection system 



درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر 

وروشی برای مهار خط لوله  ر ه بری ی رو

به بستر دريا
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مهار کردن لوله به بستر
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مهار کردن لوله 

به بستر برای 

از ی گ جلوگیری ازل

upliftp
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نظ ل ل ل ق تث ک دريايیالش ھای سازه اجرای درس درس اجرای سازه ھای دريايیبالشتک تثبیت موقت لوله در محل مورد نظر
علی فاخر

لنگر
لنگر

لنگر

لنگر



درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

لاجرای خطوط لوله دريايــی در محل  ر ی ي ري و و جری

عهای تقاطع ی
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Pipeline Crossingدريايی ھای سازه اجرای درس Pipeline Crossingدرس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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دريايیبالشتک برای عبور دو خط لوله از ھای سازه اجرای درس ز و و بور بری ب

روی هم
درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



دريايی ھای سازه اجرای درس
بالشتک برای عبور دو خط لوله از

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

روی هم
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ه وی از له ل خط دو ع ای ب روشی برای عبور دو خط لوله از روی هموش
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)  الوان(عبور خط لوله جديد از روي خط لوله موجود :مثال
پالن

مقطع
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درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

103 بسترسازی با کيسه شن يا کيسه تزريق شده 



دريايینصب رايزر به ھای سازه اجرای درس

صورت
spool

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

spool
 

RiRiser



نصب رايزر به 
دريايیت ھای سازه اجرای درس صورت
spool

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

RiserRiser



به رايزر دريايینصب ھای سازه اجرای درس نصب رايزر به
صورت
spool

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

spool
 RiserRiser



درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

نصب رايزر 
انعطاف پذير



ز رايزرا

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



دريايی ھای سازه اجرای ادرس ز ذا طاف ن درس اجرای سازه ھای دريايی
نعطاف پذيررايزر اعلی فاخر



دريايی ھای سازه اجرای ادرس پذيايز نعطاف درس اجرای سازه ھای دريايی
نعطاف پذيررايزر اعلی فاخر
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روش لوله جی معکوس



درس اجرای سازه ھای دريايینعطاف پذيررايزر ا
علی فاخر



بارج لوله را جرثقيل لوله را نعطاف رايزر ا
ذ

ر و يل جر
.بلند می کند

ر و رج ب
.ميکشد پذير

ا ھا از ا ا کشش درس اجرای سازه ھای دريايیش
علی فاخر

روش کشش



رايزر  

113
درس اجرای سازه ھای دريايی

روش کشيدنعلی فاخر



درس اجرای سازه ھای دريايی
رايزرعلی فاخر نصب 
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