
١

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

بارج هاي لوله گذاري
Pipe Laying Barges

١٣٩٨ويرايش بھمن 

لوله گذاري 
با بارج

بارج لوله گذار

رج ب ب

لوله 

٢

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



٢

اجرای سازه ھای دريايی:اصلي بارج لوله گذاري هاي عملكرد 

علی فاخر

دريافت و انبار كردن لوله ها  
جوش دادن لوله ها به يكديگر  
پپوشش دادن لوله ها و اتصاالت 

قرار دادن لوله در كف دريا  

دريافت و انبار كردن لوله ها 
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

۴



٣

نياز به پوشش ضخيم مثل   لوله هااگر 
پوشش بتني داشته باشند، پوشش بتني  
ممكن است در خشكي انجام شود و فقط 
.پوشش اتصاالت بر روي بارج انجام گيرد

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

پوشش بتني 

۵

لبه لوله بدون پوشش بتني 

لوله جوشكاري و سپس فرزكاري محل اتصال قطعات 

۶

كه از  لوله  پوشش قطعات 
اجرای سازه ھای دريايیقبل انجام شده است

علی فاخر



۴

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

ات لوله قطع اتصالمحل پوشش دادن ٧

فرستادن 
دريا لوله به 

از انتھای 
بارج

٨
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

تعدادي غلتك



۵

فرستادن لوله به دريا  
از انتهاي بارج و 

در   لولهدهي قرار
دريا   كف

٩

خم شدن لوله به به 
سمت پايين گفته 

: ميشود و :ي
Overbend

به خم نزديک بستر 
:گفته ميشود

١٠

Sag Bend

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



۶

11

بارج لوله گذار
درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

بارج لوله گذار ساخته شده در ايران
متر  ٥:آبخور ، متر ٣٢:عرض، متر ١٩٤.٥:طول 
اينچ ٤٢و  اينچ ٨  قطر لوله گذاری حداکثرو حداقل 

نفر ٢٤٣   امکان زيست
ساخت در جزيره صدرا، بوشھر

درس اجرای سازه ھای دريايی١٢
علی فاخر



٧

اجرای سازه ھای دريايیدو جزء مهم بارج لوله گذار

علی فاخر

 انتهاي نگهداري براي :)(tensionerدهندهكشش -1 
.مي رود كار به لوله

 2- Stinger:رد لوله شكل كنترلبرايواستنردبانشبه  
.آيدميكاربهدريابهورودقسمت

مقطع يک بارج لوله گذار

كشش دهنده Stinger
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



٨

كشش دهنده Stinger
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

١۵

پالن يک بارج لوله 
گذار

Stinger  
ربارج  لوله گذار و رج

Stinger

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



٩

Stingerسيستم 

  Stinger آن از قسمتي كه است مفصلي اتصاالت با نردباني مشابه 
  آب وارد آن روي از لوله تاآوردميبوجودسرازيرييكوبودهشناور

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

زيرييوبوور رنرويزووريبوجور بو
 همچنين و اصطكاك كاهش براي هم غلتك يا چرخ انواع .گردد

.است شده تعبيه آن روي لوله پوشش سايش عدم از جلوگيري

 مفاصل تعداد چه هر Stinger فركانس با امواج تحمل شود، 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

      .شود منتقل بارج از لوله

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

.دارد stingerاين شكل بستگي به   . اطالق مي شود



١٠

Stinger   ازنوعJ

١٩

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

مقطع بارج

٢٠

كشش دهنده اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر



١١

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

٢١

کشش دهنده خط لوله که 
روی بارج لوله گذار قرار 

.دارد

کشش دھنده
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

٢٢



١٢

کشش دھنده

٢٣

لوله
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

کشش دھنده

لوله لولهلوله



١٣

بازوی 
ھيدروليکی

ل ل

polyurethane 
cleats

٢۵

 cleatsلوله

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

مراحل انجام عمليات لوله گذاري

 تدارکاتی بارج از لوله  اتقطع انتقال نظر، مورد موقعیت در بارج دادن قرار 
لهگذااشهه ال لههاکان ل  لوله هاکردنانبارولوله گذاربارجعرشه به

 اشعه با جوشها کنترل و جوش با ها لوله اتصال X 

 اتصاالت دادن پوشش و لوله ها به کششی تنش اعمال 

 طریق از لوله  راندن بیرون stern کمک به بارج stinger   

 جلو به لنگرها و مهارها دادن حرکت با جلو به بارج دادن حرکت 

 کـف در شده داده قرار لوله محل و وضعیت کردن ثبت   



١۴

ملزومات مهم در تجهيزات لوله گذاري

اطل ت اااا کاتا ا لت ا

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

 ساحلوتدارکاتیبارج هایبارادیویــیارتباطوجودلزوم   

ساحل از دور  کارهای در هلیکوپتر از استفاده با پرسنل انتقال   

 بارج روی نفر ٣٠٠ حدود تا گاهی پرسنل سکونت امکان 

 هوا بد وضعیت در لوله ها کردن رها امکان   

ٓ  عملیات مجدد شروعوشدهرهالولهخطبازیابیامکاناوردنفراهم 

 بازرسی امکانات سایر و غواصی تجهیزات به بودن مجهز

برخي نكات اجرايي در عمليات 
لوله گذاري

همواستانداردبارجهایهمداردبزرگبارجیکبهنیازگذاریلولهعملیات

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

 هم و استاندارد بارج هایهم.داردبزرگبارجیکبهنیازگذاریلولهعملیات 
 .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

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

ٓ
گشکاا اق .استوقت گیرجوشکاریومی ایدالزمجوشعبور

 



١۵

برخي نكات اجرايي در عمليات  
اجرای سازه ھای دريايیلوله گذاري

علی فاخر

 

  عقب از اغلب دريا در لوله ها قرارگیری stern می شود انجام کشتی. 

  زاویه در است ممکن بنابراین .می گیرد قرار لوله خط راستای در معموالً  بارج 
   .شود واقع امواج با برخورد نظر از نامناسبی

ابتدا رفتن، جلو برای .می شودگرفتهبکارهمزمانبصورتلنگر١٢تا ٨ 
anchor-handling از استفاده با جلویــی لنگر ٢ حداقل boat جلو 
   .می شود برده

برخي نكات اجرايي در عمليات لوله  
)ادامه(گذاري

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

   

در تواند می که متحرک جرثقيل يک از معموالً  تدارکاتی بارج از ها لوله کردن بلند برای 
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

 

X  اشعهعکسبرداری با اگرX،می دور  و بريده را مردود قسمت.شودمردودجوش 
 .گيرد می صورت عکسبرداری  و مجدد جوشکاری  متعاقباً  .ريزند

 



١۶

برخي نكات اجرايي در عمليات لوله  
)ادامه(گذاري

 گيرد مي صورت اصطكاكبااساساًهالولهبهكششينيروياعمال.  

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

ريورويرول
  .شود مي نصب X-Rayمحلازبعدياقبلدهندهكششقسمت
.دارد ترجيح X-Ray از بعد كشش

مواد با تواند مي خوردگي برابر در حفاظت جهت اتصاالت پوشش  
.گيرد صورت قير به شبيه

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

First-generation lay barges 
.بارج معمولی با خط لوله در يک سمت

Second-generation lay barges

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

نو
ا

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

articulated stinger. 

Third-generation lay barges
لوخط لوله در مرکز

ی 
ھا

ج 
ار
ع ب
وا

fixed cantilevered stinger.

Fourth-generation lay barges 
ھنگام لوله گذاریمھار ديناميکی سيستم 

ر 
ذا
 گ
له
و



١٧

بارج ھای لوله گذار با نسل اول تا سوم 
لنگر مھار شده و حين لوله گذاری 

.حرکت می کنندنن

٣٣

اولنسل 

٣۴



١٨

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

بزرگتر و با امکانات بيشتر: دومنسل 

٣۵

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

لوله گذاری از وسط: سومنسل 

٣۶



١٩

Third-generation lay barge
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

٣٧

Fourth-generation lay barges

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

Fourth-generation lay barges

ھنگام لوله گذاری مھارديناميکی و با سيستم 
اغلب ھر دو سيستم     را  . حرکت می کند

ت ا Jدا Sداراست. JوS



٢٠

روشهاي متداول لوله گذاري
دور از ساحل - 1

اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

با استفاده از بارج لوله گذار-1-1   
قرار دادن قطعات لوله بر كف دريا و اتصال زير آب - 2- 1             

نزديك ساحل - 2
كشيدن خط لوله از ساحل به دريا- 1- 2              

كشت-2-1-1 با 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

براي اطالعات بيشتر درباره روشهاي لوله گذاري به
  Offshore Pipelineفايل  

Pipelines & seawater intakeدر دايركتوري 
.مراجعه شود و ج ر



٢١

آرام آرام با تجھيزات دريايی آشنا ميشويد 
.  و عملکرد جالب آنھا را درک ميکنيد

ت اال ا ا ا ا ث .ھنوز مبحث تجھيزات دريايی ادامه داردالبته 
موفق باشيد

علی فاخر


