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  Ventilators, Air & sounding pipesهاي تخليه هواي مخازن  لوله -1

   ” Air pipe"  ،“ Over flow ”  ،“ Sounding pipes“سيستم تهويه مخازن كه شامل 

دهد  شود و غالباً بوسيله يك سري لوله  چند مأموريت را با هم انجام مي مي ”Ventilator“و 

هاي زير عرشه و خصوصاً مخازن كاربرد دارد.  بيشتر براي ايجاد يك جريان هواي كافي براي محوطه

و 1در وضعيت  900mmهاي بكار رفته در اين سيستم از روي عرشه هواخور،  حداقل ارتفاع لوله

760mm  900ها از  است. اگر در موقعيت خاصي ارتفاع لوله 2در وضعيتmm  بيشتر شود، بايد

  حتماً بوسيله مهاربندهاي جانبي مهار شود.

  نكات:

شود مگر اينكه  اي نصب مي هاي محكم و يا كاورهاي پارچه معموالً روي خروجي اين لوله دريچه -

  بيشتر شود. 2.3m، از  2و در موقعيت  4.5mاز ،  1ها از روي عرضه در موقعيت  ارتفاع لوله

اي باال واقع شود الزم است در صورت  ها در محل وقوع تنش سازه اگر محل قرار گرفتن لوله -

اي تمهيدات الزم و كافي براي محافظت از  ها در همان محل، از نظر سازه الزام براي بودن لوله

  آنها انجام شود.

ي، زانويي و مانند آنها، الزم است كه استحكام و مهار كافي روي هايي با درپوش قارچ براي لوله -

  عرشه درنظر گرفته شود.

  شوند. هاي تهويه در انتهاي مخزن نصب مي لوله -

حتي االمكان بايد بصورت مستقيم درنظر  (sounding pipe)هاي اندازه سطح مايعات  لوله -

كنند  هاي يخچالي عبور مي از محوطهكمتر باشد و اگر  32mmگرفته شوند و قطر آنها نبايد از 

  كمتر شود. 65mmو يا كمتر است نبايد اين قطر از  0Cها  كه دماي آن محوطه

گيري مورد  هاي اندازه هاي پارچه كتان در ضخامت و اندازه مناسب در زير نقطه انتهايي لوله تكه -

ها نشان داده  ين لولهاستفاده قرار مي گيرد. در شكل داده شده در صفحه بعد چند نمونه از ا



كه در شكل نشان داده شده است روي عرشه  Hشده است. الزم به يادآوري است كه ارتفاع 

  است. 450mmو روي عرشه روسازه (سوپر استراكچر) حداقل  760mmاصلي حداقل 

  

  

  



  



  

  دريچه ها وسوراخ هاي روي عرشه -2

  : (coamings)ارتفاع ديوارهاي محافظ دريچه   1-2

  هاي روباز عرشه ها و ساير محوطه ع اين ديوارها كه روي دريچهارتفا

(Companioways & opening) اي در جدول زير داده شده  مطابق با برخي استاندارهاي سازه

  است:

  

  نكات:

چنانچه از درب پوششي دريچه هاي آب بند همراه با قفل و بست مناسب استفاده شود ارتفاع  -

  تواند به ميزان زيادي كاهش يابد و حتي حذف گردد. مي ) Hatch Coamingsديواره( 



در اين جدول استانداردهاي مربوط به سوراخهاي مدور روي عرشه آورده نشده و براي دستيابي  -

  توان به مراجع مربوط مراجعه كرد. به اين استانداردها مي

  . شوند ها معموالً از فوالد با كيفيت باال و بصورت پانتون ساخته مي دريچه

  از رابطه زير بدست مي آيد: ( Hatch Coaming )ضخامت ديواره دريچه 

t=6+0.0833L  mm 

tmin = 8.5      mm 

tmax = 11      mm 

  

  طول شناور است . Lدر رابطه فوق 

  نتخاب مي شود) :(هركدام بيشتر باشد اضخامت دريچه از رابطه هاي  زير بدست مي آيد:

  

 )طه اول فاصله فريم هاي دريچه  و در رابطه دوم فاصله فريم هاي شناوردر راب aدر رابطه فوق : 

Frame Spaceing ) ، برحسب متر  

C دارد  بستگي ضريبي است بي بعد كه به محل دريچه( position 1 or position 2 )                  

   1.11برابر است با  position 2و در  1.21. برابر است با  position 1در 

P  نيرو است و درposition 1  : برابر است با  

 ( 0.75 + L/100)9.81 

  برابر است با:  position 2و در  

( 0.57 + L/137.5 ) 9.81   
K ضريب جنس ماده است و براي فوالدهاي دريايي برابر است با يك  

tk=2.5   
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  رت خواهد بود از :هر گاه دريچه به صورت پانتون طراحي شده باشد ، ضخامت ورق كف آن نيز عبا

 t= 8a   mm 

tmin= 6  mm 

  در مخازن ضخامت درها از روابط زير هر كدام كه بيشتر باشد بدست مي آيد:

از محاسبات سازه اي بر حسب مورد بدست مي آيند . ( مراجعه شود به  p2و  p1در روابط باال  

  با آدرس زير: GLمقررات و قوانين مؤسسه  CD  كتاب يا 

Rules for Clasification and Construction, 1 Ship Technology,  

1 seagoing Ships, Hull Structure, Section4,D.1  

   

  (Manhole covers)دريچه سوراخهاي آدم رو   2-2

گيرند غالباً (مانند شكل خود منهولها) بصورت بيضوي و بعضاً  ها كه روي منهولها قرار مي اين دريچه

هاي فوالدي بوده و بوسيله پيچ و مهره مناسب بهمراه  ها از ورق جنس اين دريچه باشند. دايروي مي

ها روي عرشه، بالك هدها ، انبارها ،  شوند. اين دريچه درز بندهاي مناسب روي منهولها محكم مي

محوطه هاي خالي ، مخازن و كفهاي دوجداره مورد استفاده قرار گيرند و برحسب مورد ممكن است 

  بند باشند. هوابند و يا روغنآب بند ، 

  در شكلهاي صفحات بعد، مشخصات چند نوع دريچه دريچه و دريچه منهول نشان داده شده است:
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  Hatch waysها:  دريچه  -3-2

عرض عرشه شناور) را  1/3ها بخش بزرگي ( در حدود  در شناورهاي باربري معموالً دريچه

ا مانند كانتينربرها، حمل ذغال سنگ و مانند آنها اين نسبت گيرند و در برخي از شناوره دربرمي

  بيشتر است.

  



3-Traffic & Closing ) (  

  باشد: براي عبور و مرور در داخل شناور اجزاء زير موردنياز مي

  گذرگاهها -1

  گذرگاههاي ورودي عرشه فوقاني -1-1

  گذرگاههاي داخل شناور -2-1

  گذرگاه رسيدن به انبار -3-1

  هاي ورود و خروج محل -2

  ورودي كليه اتاقهاي محوطه زيست -1-2

  درها -2-2

  ها ورودي دريچه -3-2

  ها (سوراخهاي آدم رو) منهول -4-2

  هاي كناري انبار دريچه -5-2

  نردبانها -3

  نردبان محوطه زيست -1-3

  پله -2-3

  نردبان عرشه و نردبان انبارها -3-3

  نردبان پايلوت -4-3

  گذرگاهها: -1-3

  مورد گذرگاهها نكات زير بسيار مهم هستند:در 

  براي گذرگاههاي روي عرشه، الزاماً بايد گاردريل نصب شود. -1

  براي ترددهاي داخلي بايد داخل بالك هدها را سوراخ كرد. -2

  هاي مورد استفاده قرار بگيرد. براي ورود به انبارها، دريچه -3



  رگاهها درنظر گرفته شود:براساس الزامات استاندارد، موارد زير بايد در مورد گذ

باشد حداقل ارتفاع براي ديواره دريچه  10.5mاگر ارتفاع بين عرشه تا كف انبار بيشتر از  -

(coaming)  750بايدmm  باشد در غير اينصورت با اطراف دريچه را با فنس به ارتفاع

900mm .محاظفت كرد  

، الزم است كه گاردريل در اطراف متر بيشتر نباشد 1اگر فاصله بين لبه دريچه و لبه عرشه از  -

  دريچه دريچه نصب شود.

  باشد. 400mmهاي انبارها بايد  پله عرض حداقل براي راه -

  باشد. 600600mmابعاد حداقل براي ورودي به انبارها بايد  -

  

  درها: -2-3

مورد ابعاد و جنس درها با توجه به محل نصب و كاربرد آنها متفاوت بوده و ملزومات استاندارد در 

  شود. آنها بطور جداگانه تعريف مي

  در اتاقها -1-2-3

گيرند، دو در بايد درنظر گرفته شود و عرض  نفر يا بيشتر مسافر در آنها جا مي 50براي اتاقهايي كه 

  كمتر باشد. 600mmهر در نبايد از 

  درهاي جانبي  -2-2-3

شود كه اين درها معموالً لواليي  ه ميهاي جانبي درهايي درنظر گرفت در بعضي از شناورها، در ديواره

  باشند. مي

  : نكته

  شوند: مي تقسيم دسته سه به كلي طور به درها

 بوده كافي محافظت داراي آب عبور و نفوذ مقابل در كه ( WATERTIGHT ) بند آب درهاي-1

  باشد. مي  آهن يا و فوالد از آنها جنس غالباً و



 از و شده ساخته فوالدي هاي ورق از معموالً درها اين ( WEHATERTIGHT ) هوابند درهاي-2

  رود. مي بكار ها روسازه و سوپراستركچر در بيشتر درها اين باشند. مي  لواليي نوع

 و آلومينيوم آلياژهاي ، فايبرگالس ، چوبي ، فوالدي است ممكن درها اين بند آب غير  درهاي -1

   . باشند ديگر جنس از

 محل در و 185*75 تقريبي طور به مسافرين سكونت محل در استفاده براي كلي طور به درها ابعاد

  باشد. مي 170*70 حدود در خدمه وشد رفت  و سكونت

  

  
  
  
  

  
  
  
  درهاي آب بند 

 ( HINGED DOORS  ) لواليي درهاي هاي نام به بند آب در نوع دو بعد صفحه و زير هاي شكل در



  : ستا داده نشان ( SLIDING DOORS) كشويي درهاي و

  

 آنها اسم از كه همانگونه لواليي درهاي و هيدروليك هاي پيستون بوسيله غالباً كشويي درهاي

 دارد تأكيد مورد اين در بندي رده مؤسسات مقررات شوند. مي وبسته باز لوال بوسيله است مشخص 

 با مطابق و دقت با نصب و شدن ساخته : بگذارند سر پشت بخوبي را آزمايشات اين بايد درها كه

 در قبول قابل و صحيح كاركرد در توانايي ، دريا كاركرد شرايط در آزمايش ، طراحي مشخصات

 و شدن وبسته باز عمليات انجام قابليت و استحكام نظر از لوالها نهايت در و درجه 15 تا هيل زواياي

  . نظر مورد تولرانسهاي داشتن

 قرار كه محلي در روسازه يا و اصلي بدنه اي زهسا مشخصات با مطابق بايد درها اي سازه مشخصات

  شود. گرفته نظر در الزم اطمينان ضرايب اعمال با اند گرفته



  ( Ramp )درب جلو و رمپ

 شناور به ها رمپ يا درها اين طريق از بار احياناً و هستند رمپ ويا جلو در داراي كه شناورهايي در

 وشد رفت در اعمالي بار اساس بر ، بندي آب شروط فظح ضمن بايد شود مي تخليه آن از يا و منتقل

 مربوطه مشخصات با را درها اين از اي نمونه زير شكل شوند. اي سازه طراحي ، تخليه و بارگيري و



  . است داده نشان

  

  Laddersها:  پله -3-3

ها داراي  شود. پله هاي مختلف از طريق پله انجام مي در شناورها، بيشترين ترددها قائم بين محوطه

هاي قابل جابجا شدن و غيره. در  هاي تاشو، پله هاي ثابت، پله باشند از جمله: پله انواع مختلف مي

ها بصورت قائم نصب  هايي كه مستقيماً به بالك هدها يا ديواره هايي بصورت ميله پله شناورها راه

  گيرد. شوند نيز مورد استفاده قرار مي مي

  

  Accomodation ladderت  هاي اماكن زيس پله -1-3-3

هاي مسافربري جهت سوار و پياده شدن مسافرين پلكانهايي كه بوسيله سيستم  براي كشتي -

شود. در كنار اماكن زيست همچنين  شوند درنظر گرفته مي جابجا مي (davit)باالبر قوي 

  شود. طنابي با قطعات چوبي جهت مواقع اضطراري درنظر گرفته مي

كنند نيز  مسافر يا بيشتر در خود حمل مي 300مسافربري كه حدود براي شناورهاي غير  -

  كند. شرايط فوق صدق مي

  هاي اماكن زيست به اين شرح است: برخي استاندارهاي طراحي براي پله

شود كه در آن سطح پايين پله يك متر باالتر از خط آب  ها براساس حالتي تعيين مي طول پله -

تواند حالت باالست كشتي  باشد. خط آب مبداء مي 55ها  گيرد، و شيب پله مبداء قرار مي

(Ballast condition) .باشد و يا خط آب حالت سبك كشتي  

  شود. متر درنظر گرفته مي ميلي 700الي  550ها بين  عرض پله -

شود (روي هر دو پله) و  ها براساس قرارگرفتن يك نفر روي دو پله طراحي مي استحكام پله -

شود. وزن هر  ها چوبي اعمال مي براي براي پله 8هاي فوالدي و  راي پلهب 5ضريب اطمينان 

  است. kg 75انسان در اين محاسبات 



  شود. متر منظور مي ميلي 250الي  220بايد بين  (tread-spacing)عرض هر قدمگاه  -

 5/1هاي دستگيره حداكثر  متر يا بيشتر بوده و فاصله بين پايه 1ها داراي ارتفاع  دستگيره پله -

متر است (به بخش           ميلي 330متر و فاصله بين رديفهاي افقي دستگيره حداكثر 

  دستگيره ها مراجعه شود)

  گردد. پله اماكن زيست بوسيله وسايل پنوماتيك و يا مكانيكي باال و پايين مي -

 مراجعه شود. F2618و  F2605، بخشهاي JISبراي مطالعه دقيقتر به  -

  

  

  

  Wharf ladderاز ساحل به كشتي پله ورود  -2-3-3

  سازد. اين پله ارتباط بين ساحل و كشتي را در زمان توقف و مهار كشتي ممكن مي

-  :   است. 7.5m  ،10m  ،12m  ،15mطول استاندارد آن معموالً

  است. 600mmعرض آن  -

  جنس آن بطور معمول فوالد و يا آلياژهاي آلومينيم است. -

  

   laddersInboardهاي داخلي  پله -3-3-3

هاي انبارها و  هاي عرشه، نردبانها، پله شوند از جمله: پله هاي داخلي به چند دسته تقسيم مي پله -

ها را بصورت تقريباً كامل  هاي عمودي. جدول صفحه بعد مشخصات اين پله مخازن روغن و پله

  و مفيدي ارائه كرده است.

  

  Pilot ladderهاي پايلوت  پله  -4-3-3



كنند معموالً روي عرشه خود داراي پايلوت  المللي مي ايي كه سفرهاي دريايي بينبرخي از شناوره

متر  9الي  5/1ها از  گيرد. طول اين پله هاي پايلوت مورد استفاده قرار مي باشند و لذا در آنها پله مي

  شود. بسته به مشخصات پايلوت تعيين مي

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  LIGHTINGS   نورگيرها   -4-3

 هدايت ها اتاق به مستقيم غير يا و مستقيم را خورشيد نور كه است هايي دريچه ، نورگيرها زا منظور

  : هستند دسته سه نورگيرها كنند. مي

  ، ) (مدور جانبي هاي دريچه 

  و چهارگوش هاي پنجره 

  . آسمان به رو هاي دريچه 

 احتمال دليل به ديگر جانب از و تهويه و نور تأمين بابت طرف يك از نورگيرها كه اهميتي به توجه با 

 آنها طراحي دقت ، ها دريچه اين طريق از شناور به آب نفوذ احتمال نظر از شناور براي خطر ايجاد

 االجرا الزم كامل طور به بندي رده مؤسسات ملزومات و المللي بين ، ملي استانداردهاي و بوده باال

  باشند. مي

 PORTHOLES   جانبي هاي دريچه -1-4-3



 و دارند قرار اصلي بدنه داخل كه هايي دريچه : شوند مي تقسيم دسته دو به خود جانبي هاي دريچه

 كه روسازه روي جانبي هاي دريچه و هستند اثرگذار نيز شناور اي سازه استحكام در و بوده بند آب

   اي سازه استحكام در تأثير و بودن بند آب نظر واز بوده ساده و ثابت صورت به

  

 مي       آلومينيوم آلياژهاي يا و برنز از غالباً جانبي هاي دريچه قاب جنس ندارند. چنداني ميتاه

جدول صفحع قبل مشخصات انواع دريچه هاي جانبي را تشريح مي كند. جنس قاب دريچه باشد.

  هم از برنز و هم از آلومينيوم مي باشد: E, D ,Cاز برنز و دريچه هاي نوع  Bو  Aهاي نوع   

  دهد: مي        نشان را راستگرد و چپگرد هاي دريچه نوع دو اجزاء و شدن بسته و باز نحوه زير شكل

 



  

 اساس بر آنها سرعت و طول به توجه با مختلف هاي كشتي براي را دريانوردي حوزه زير جدول

  دهد: مي نشان ژاپن دولتي مقررات

  

  

  

  

  

  : نكته

  است. متر ميلي 76 حدود نورگير دريچه لبه و اصلي عرشه لبه بين فاصله حداقل

 را استفاده مورد دريچه نوع ، پورتهول گرفتن قرار محل و شناور دريايي حوزه به توجه زيربا جدول 

  دهد: مي نشان



  

  

 دهد مي نشان را نورگير دريچه گرفتن قرار محل ، است آمده فوق جدول در كه 6 تا 1 هاي موقعيت

  اند: گرديده معرفي اه موقعيت اين زير شكل در كه

  

  

  

  

  RECTANGULAR WINDOWS    چهارگوش هاي پنجره -2-4-3



 مسافرين هاي كابين ، سكان اتاق مانند فوقاني عرشه روي زيست اماكن براي چهارگوش هاي پنجره

  لواليي. نوع هم و دارند ثابت نوع هم ها پنجره اين شوند. مي گرفته نظر در آنها مانند و ها سالن ،

  است: شده آورده چهارگوش هاي پنجره براي الزم مشخصات و كالس و انواع زير دولج در

  

 SKYLIGHTS   آسمان به رو هاي دريچه  -3-4-3

 مي       نصب معموالً آشپزخانه و بهداشتي هاي سرويس ، راهروها ، موتورخانه براي ها دريچه اين

 همچنين و تهويه نقش هم و دارند روشنايي شنق هم معموالً ها دريچه اين موارد اينگونه در . شوند

  بوگيري.

  باشند. مي لواليي غالباً و شده انتخاب گوش چهار صورت به بيشتر ها درچه اين قاب شكل

  

  

  

  

  



  

 و ها پله ، راهروها ، درها انواع شناسايي و طراحي براي كه مراجع از اي مجموعه بخش اين پايان در

  . گردد مي      معرفي ) J  IS استاندارد اساس بر ( كرد مراجعه آنها به توان مي ها ودريچه ها پنجره

  



  



  بولوارك و ساير محافظ هاي عرشه و راه پله ها -4

  بولوارك -1-4

 ساخته ) متر ميلي 6.5 حدود ( اينچ 0.25 حداقل ضخامت با فوالدي صفحات از معموالً ها بولوارك

 ها براكت اين بين فاصله . شوند مي تقويت ) دار فلنج ( فوالدي بالهاي با براكت بوسيله كه شوند مي

 است متر يك حداقل بولوارك ارتفاع . باشد مي ) متر 1.85 تا 1.5 ( فوت 6 تا 5 بين معمول طور به

 ، شناورها جلوي قسمت مانند باشد مي بيشتري استحكام به نياز كه هايي محل در اينكه ضمن .

 طولي طور به ناوداني يا HP پروفيل ، بار فلت ، نبشي مانند اسبيمن هاي المان بوسيله ها بولوارك

   . شوند مي تقويت

 مقابل در مقاوم پوشش با هايي ريل ، بولوارك فوقاني قسمت روي ، مسافربري هاي عرشه روي

 كار همين . بدهند ؛ ميمون ريل ؛ اصطالحاً تشكيل تا شود مي نصب ) ساج چوب مانند ( خوردگي

  شود. مي انجام نيز شود مي گفته بعداً كه نچياست مورد در

 ) عرشه و بولوارك اتصال محل ( بولوارك پايين هاي قسمت در و شناور اصلي عرشه اطراف در

 كه شود مي گرفته نظر در دريا به عرشه آب تخليه جهت  FREEING PORTS نام تحت هايي سوراخ

 محاسبه شاهين خط مقررات نيز و استانداردها زا برخي در شده ارائه هاي روش با سوراخها اين ابعاد

  شود. مي

  : شوند مي تقسيم دسته دو به ها بولوارك ، شناور اصلي سازه به اتصال نحوه نظر از

 و شود نمي متصل اصلي سازه به بولوارك ورق آنها در كه آزاد يا شناور يا باز هاي بولوارك -1

 SHEAR ) كناره ديواره ورق و آن بين ) اينچ 6 ( متر ميلي 150 حدود در اي فاصله

STRAKE ) دارد. وجود  

 . شود مي متصل سايد ورق به مستقيماً بولوارك ورق كه متصل يا يكپارچه هاي بولوارك -2 

 در گيرد. مي صورت اتصال آنجا در و آمده باال متر ميلي 150 حدود تا ديواره ورق كار اين براي

 محاسبات در بولوارك اينكه ضمن يابد مي كاهش يمقدار اي سازه وزن ، باز هاي بولوارك



 بولوارك احتمالي هاي ترك ها بولوارك نوع اين در همچنين شود. نمي وارد شناور طولي استحكام

 طول نصف اندازه به ( شناور مياني قسمت در باز هاي بولوارك شود. نمي منتقل شناور اصلي بدنه به

  شوند. مي نصب ) شناور

 آن ضمن در و است شده داده نشان شماتيك طور به باال در شده معرفي بولوارك نوع دو زير شكل در

  : است شده معرفي مختصر طور به نيز بولوارك يك اجزاء

  

  

  نكات:

  نوع شناورهاي در كننده تقويت هاي براكت بين فاصله ( FORECASTLE ) شناور جلوي سازه در -

  A, B-60, B-100 &  است متر 1.83 حداكثر شناورها انواع ديگر در و متر 1.2 حداكثر .  

 DOUBLE )  دواليه صورت به بايد ، مهار وسايل ساير و ها چشمي اطراف در بولوارك ورق -

PLATE )  باشد شده تقويت صورت به يا و .  

  



  دستگيره و دروازه زنجير -2-4

كنند، اين ريلها  حمل ميهايي كه بار  روند و روي عرشه ها عموماً بجاي بولوارك بكار مي دستگيره

شوند كه  هاي فوالدي گالوانيزه ساخته مي قابليت بازشدن و جابجايي دارند. غالب اين ريلها از لوله

فوت  ( حدود يك متر )  3ها معموالً حدود  شوند. فاصله بين پايه هاي اصلي منتقل مي به پايه

متر ) از عرشه دارد و از ريلهاي مياني  اينچ  ( يك 6فوت و  3باشد. باالترين ريل ارتفاعي حدود  مي

هايي كه  بار و مانند آن باشند. روي عرشه Tبار،  ها ممكن است از لوله، فلت تر است. پايه سنگين

  پوشانند. شود روي باالترين ريل را با چوب ساج مي مسافرين و يا بارتردد مي

كنند در صورت تمايل مشتري  هايي كه در رودخانه و يا كنار سواحل تردد مي روي عرشه بارج

توان دستگيره را از دو رديف تسمه فوالدي و يك رديف تسمه با ابعاد بزرگتر در باالترين رديف  مي

  تهيه نمود.



متر ) تهيه  4.5الي  1.5فوت ( حدود  15الي  6قسمتهاي قابل جابجايي دستگيره معموالً در ابعاد 

نقل باشد. در شكل صفحه قبل چند نوع دستگيره شوند كه توسط انسان بسادگي قابل حمل و  مي

  نشان داده شده كه در آنها نحوه اتصال به عرشه هم تا حدودي مشخص شده است.

ريلهاي زنجيري نيز نوع ديگري از ريلهاي قابل جابجايي هستند كه غالباً در كناره عرشه و روبروي 

شوند. در اين نوع ريلها نيز يك  صب ميها و يا در محل عبور و مرور از ساحل به روي عرشه ن دريچه

گيرند و زنجيرهاي گالوانيزه  هايي با فواصل معين كه بستگي به نحوه استفاده دارد قرار مي سري پايه

ميلي متر ) بعنوان رديفهاي افقي به چشمهايي  9.5الي 8اينچ ( 3/8الي  5/16با قطر تقريبي بين 

ها در محل عبور و مرور افراد معموالً كمتر از فاصله بين  هشوند. فاصله بين پاي ها متصل مي روي پايه

ها كمتر  ها خيلي زياد شود، فاصله ها روبروي دريچه ها است و اگر فاصله پايه ها روبروي دريچه پايه

كنند كه موقتاً داراي استحكام الزم  هاي وسطي را بصورتي نصب مي شود ولي پايه در نظر گرفته مي

  زشدن و جابجايي در موقع حمل بار را داشته باشند (مثالً بوسيله پين و خار و ...)بوده ولي قابليت با

شود. گارد ريلها نيز معموالً  در اطراف قسمت روباز عرشه و جاهاي مشابه معموالً گاردريل نصب مي

شوند ولي جنس گارد  هاي افقي لوله تشكيل مي هاي عمودي و يك سري رديف از يك سري پايه

هاي عمودي و رديفهاي افقي مشابه ساير حفاظها  باشد. فواصل بين پايه لباً از برنج ميها غا ريل

  باشد. مي

3-4 Grab Rails  هايي كه مسافرين رفت و شد  در اطراف عرشه دك طولي و اطراف محوطه

 Grab railهايي تحت عنوان  كنند (بجز عرشه اصلي)، جهت محافظت از جان مسافرين حفاظ مي

باشد و سعي  فوت  ( يك متر ) مي 3ها حدود  ها در اين حفاظ شود. ارتفاع پايه ته ميدرنظر گرف

ها و بالك  بندي روسازه همخواني نداشته باشد و به براكتهاي فريم شود محل نصب آنها با فريم مي

هاي بكار رفته در اين حفاظها در قسمت خدمه معموالً از فوالد  هدها متصل مي شوند. جنس لوله

  وانيزه در بخش مسافرين از برنج، آلومينيم يا چوب  است.گال

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Mooring forceنيروي مهار  -5

نيروي الزم جهت مهار شناور عبارتست از نيرويي كه الزم است تا شناور بطور تقريبي در يك محل 

كه به شرح زير ساكن بماند. بنابراين نيروي مهار بايد بتواند نيروهاي حركت دهنده شناور را 

  شوند خنثي كند: محاسبه مي

  نيروي باد:  - 1

      Rw = Kw Aw Vw
2 (kg)  



  در اين فرمول :

 Kw :0.0735: عبارتست از ضريب نيروي باد است. اين ضريب براي باد در راستاي عرض شناور 

  باشد. مي 0.0429براي باد در راستاي طول شناور 

Aw خط آب و عمود بر جهت وزش باد بر حسب متر مربع.                : عبارتست از مساحت تصوير شده باالي

Vw سرعت وزش باد برحسب ::m/s  

 نيروي جريان آب:  - 2

Rc = 0.1212 Ac ((Vc + Vs)
2 + 0.33 (Vc + Vs)) kg  

   

  در اين فرمول:  

 Ac سطح خيس شناور برحسب :m2      ،Vc : سرعت جريان آب برحسبm/s  وVs سرعت :

  باشند. مي m/sكشتي برحسب 

  مقاومت ناشي از فرم شناور: - 3

 RF = 73.2 AS (VS + VC)2   (kg)  
  كه در آن:

 AS. سطح تصوير شده پروفيل كشتي در زير سطح آب برحسب متر مربع است :  

 نيروي پروانه -4

 RP = 26.4 D2 (VC + VS)2  (kg)   
  كه در آن :

 D عبارتست از قطر پروانه برحسب متر  

  

  

  

  



  ardBollبوالرد  -6

تعداد بوالردهاي الزم در هر كشتي بستگي به طول آن و نيز محل قرار گرفته پل فرماندهي دارد كه 

  اين ارتباط به طور كامل نشان داده است.  و صفحه بعددر دو جدول زير

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  و كابل و (Anchor)، لنگر  (Eq. Number)عدد تجهيزات  -7

  Cable & chain)(زنجير  

شود  براي هر شناور يك عدد براساس مشخصات هندسي و وزن آن طبق فرمول خاصي تعريف مي

توان مشخصاتي مانند وزن لنگر،  كه با در دست داشتن اين عدد و مراجعه به جداول مربوطه مي

  شود: طول كابل و قطر زنجير را محاسبه كرد. اين عدد به روش زير محاسبه مي

10
23

2 A
HbDZ  

  كه در آن پارامترهاي بكار رفته عبارتند از:

- Z  :Eq. Num. ،  

-  D  1.025: وزن جابجايي شناور در آبخور تابستاني در آب با دانسيته t/m3 ،  

-  hها). براي  : ارتفاع مؤثر از آبخور تابستاني تا باالترين نقطه سازه شناور (با درنظر گرفتن روسازه

  : كنيم به اين شكل عمل مي hمحاسبه 

h = a +  h   
عبارتست از فاصله از آبخور تابستاني تا لبه باالترين عرشه از ديواره كناري در وسط  hكه در آن 

 & superstructures)ها  عبارتست از مجموع ارتفاع روسازه hشناور برحسب متر و 

deckhouses)  عرض ماكزيمم شناور  1/4به شرط آنكه عرض آنها از(B)  .بيشتر باشد  

A  مساحت قابل رؤيت باالي سطح آب تابستاني سازه اصلي و تمام روسازه هايي كه عرض آنها :

  عرض ماكزيمم شناور باشد  ( بر حسب متر مربع ) 0.25حداقل 

B عرض ماكزيمم شناور برحسب متر :  



  نكات :

عرض شناور روي يك طبقه روسازه با عرض  0.25هرگاه يك طبقه روسازه با عرض بيش از  -

  عرض شناور و يا كمتر قرار گيرد ، فقط روسازه بزرگتر در محاسبات وارد مي شود . 0.25

در نظر گرفته مي شوند   hو   Aمتر داشته باشند ، در محاسبه  1.5بولوارك هايي كه ارتفاع  -

ولي مواردي مانند دريچه ها يا بارهاي روي عرشه مانند كانتينر در اين محاسبات وارد نمي 

  شوند.

ي حداقل به يك لنگر نياز دارد. تعداد لنگر مورد نياز در جدول صفحه بعد داده شده هر كشت  -

است. در مواردي كه سه لنگر در جدول پيش بيني شده است ، لنگر سوم به عنوان يدكي مي 

  باشدكه در صورت درخواست مشتري بايد در نظر گرفته شده است. 

ذكر شده است ( شناورهاي  K(50) يا K(20)در مورد شناورهايي كه كد دريانوردي آنها   -

ساحل رو ) عدد تجهيزات آنها پس از محاسبه ، از يك رده پايين تر در جدول انتخاب         

  مي گردد.

% 60براي كشتي هايي كه در حوزه آبهاي كم عمق تردد مي كنند، وزن لنگر مورد نياز برابر   -

محاسبه شده مي باشد و مشخصات كابل  وزن لنگر داده شده در جدول به ازاي عدد تجهيزات

  و زنجير نيز بر اساس داده هاي جدول به ازاي وزن كاهش يافته خواهد بود.

عبارتست   K1كيلو گرم ، قطر زنجير مورد نياز براي نوع  120براي لنگرهايي با وزن كمتر از   -

  از 

  

  وزن لنگر بر حسب كيلوگرم است.  Pكه در آن  -

Pd 15.1



كيلوگرم باشد، يك لنگر جلو كافي است و طول كابل  80شده كمتر از اگر وزن لنگر محاسبه  -

  % طول داده شده در جدول خواهد بود.50مورد نياز تنها 

  "Hight Holding Power Anchor“ هنگامي كه از لنگرهاي مخصوص تحت عنوان  -

 % وزن داده شده به ازاي عدد تجهيزات محاسبه شده75استفاده مي شود ، وزن لنگر به 

كاهش يافته و عدد تجهيزات جديد مطابق با وزن لنگر كاهش يافته به عنوان عدد تجهيزات 

  نهايي شناور در نظر گرفته خواهد شد.

-  K1  كه در پايين جدول آمده است ، مربوط به زنجيرهاي “Hight Holding Power 

Anchor"  400بوده و حداقل تنش مجاز آنها Mpa .مي باشد  

  ده شده در جدول به طور مساوي بين دو لنگر تقسيم مي گردد.كل طول زنجير دا  -

انتهاي داخلي زنجير لنگر به بدنه شناور بگونه اي محكم مي شود كه نيروي قابل تحمل اتصال   -

  % نيروي الزم براي پاره كردن زنجير نباشد.30% و بيشتر از 15كمتر از 

  

  

  

  

  



  



     Anchorلنگر  -8

  انواع لنگر: -1-8

  زير انواع لنگر نشان داده شده است:در شكل 

كه معمولترين  ( Stockless Anchor )همچنين در شكل زير اجزاء مختلف لنگر نوع استوكلس 

  و پركاربردترين لنگر است نشان داده شده و نامگذاري شده است :

  

درجه  45در اين نوع لنگر، بازوها مي توانند حول پين مربوطه چرخش كنند تا زاويه اي در حدود 

 Stock )               با محور اصلي لنگر پيدا كنند. قدرت مهار اين نوع لنگر از لنگر نوع استوك

Anchor )  كمتر است ، ولي مزيت اصلي اين لنگر اين است كه به سادگي به داخل هاوس پايپ



اثر وزش باد ، كشيده مي شود. امتياز ديگر اين نوع لنگر اين است كه هنگام قرار گرفتن در بستربر

  جابجايي هاي ناخواسته كمتري از خود نشان مي دهد. 

لنگر نوع استوك ، داراي دو بازو با زاويه تقريباً قائم بوده و قدرت مهار بيشتري نسبت به ساير 

لنگرها دارد ، اما اين لنگر در ابعاد بزرگ از نظر عملياتي نامناسب بوده و كاركردن با آن مشكل 

  است.

 )انواع لنگر كه در شكل نشان داده شد ، يك نوع لنگر چهار پر                                   عالوه بر 

 Four Flupked Anchor )  به عنوان يكي از قديمي ترين لنگرهاي شناخته شده است كه در

كاربرد در كشتي هاي بادباني مورد استفاده قرار گرفته و هنوز هم به صورت محدودي    ژاپن و غالباً

دارد كه حوزه مأموريت آنها معموالً سواحل و يا مسافت هاي كوتاه دريايي بوده و نيز در شناورهاي 

  تن باشد.  50پروانه اي كه حداكثر تناژ ناخالص آنها 

  

  ابعاد لنگر  -2-8

از آنجايي كه لنگرهاي دو نوع استوكلس و استوك بيشترين كاربرد را دارند، لذا ابعاد و مشخصات 

  اين دو نوع لنگر را در اينجا بيان مي كنيم:

گاهاً تصور مي شود كه مهار كشتي بستگي كامل به وزن لنگر دارد، در حالي كه عامل اصلي در 

ر لنگر است هر چند لنگر سبك تر باشد. اگر مهار يك كشتي ، داشتن قدرت مهار كنندگي بيشت

، ولي بيشترين كاربرد را امروزه   چه براي كاربردهاي مختلف از لنگرهاي متفاوتي استفاده مي شود

  در شناورها لنگر استوكلس دارد.

قدرت مهار لنگر عالوه بر نوع لنگر به طبيعت منطقه و دريايي كه عمليات لنگر اندازي در آن 

تن قدرت مهار  10د، دارد. معموالً گفته مي شود كه هر يك تن وزن لنگر ، صورت مي گير

كنندگي دارد. اما در زير يك فرمول جهت محاسبه اين قدرت بر اساس مشخصات لنگر و زنجير 

  ارائه  مي كنيم:



  

  كه در اين فرمول :

P قدرت مهار لنگر :  

Kc   وKa اسبه بر اساس طبيعت منطقه ( طبق : به ترتيب ضرايبي براي زنجير و لنگر مورد مح

  جدول داده شده درزير)

L طول زنجير لنگر بر حسب متر :  

Ws  * وزن واحد طول زنجير در آب دريا با همان دانسيته ( يعني وزن واقعي واحد طول زنجير :

0.869(  

  

 

W  0.869( يعني وزن واقعي لنگر *  1.025: وزن لنگر در دريا با دانسيته آب(  

  

  ست هاي لنگرت -3-8

  معموالً لنگرها قبل از استفاده جهت كنترل موارد زير تحت آزمايش هاي الزم قرار مي گيرند:

  وزن -

  جنس مواد  -

  تست خمش  -

sca LWKWKP 



  تست تصادم  -

  تست ضربه  -

 شكل ظاهري و ابعاد  -

  

          ANCHOR CHAIN  لنگر زنجير  -3-8

  انواع زنجير لنگر

  دارد: وجود لنگر زنجير نوع دو كلي طور به

 STUD-LINK و UNSTUDDED SHORT-LINK.  

 اين امتياز كند. تحمل بايد زنجير را زيادي بار كه رود مي بكار مواردي در معموالً لينك-استود نوع 

 لنگر و اندازي لنگر عمليات حين ناگهاني ضربات مقابل در زيادي استحكام كه است آن زنجير نوع

 زنجيرها باشد. مي گري ريخته فوالد يا ، شده داده شكل هنآ از غالباً زنجيرها اتصال جنس دارد. كشي

  شوند: مي تقسيم نوع سه به اتصالشان شدن ساخته نحوه اساس بر معموالً

 FORGE-WELDED CHAIN, 

 ELECTRICALLY WELDED CHAIN & 

 CAST STEEL CHAIN .  

 )زنجير اتصاالت بوسيله قطعات اين و باشد مي متر 27.5 معمول طور به زنجير قطعه هر طول

JOINING SHACKLE) انتهاي در و بدهند را دلخواه طول به زنجير تشكيل تا شوند مي وصل بهم 

 در كننده محكم به آن ديگر طرف و گيرد مي قرار  (ANCHOR SHACKLE) لنگر به اتصال زنجير

  شود. مي متصل ( BITTER END  ) زنجير چاه داخل

 توضيح كامل طور به  JIS F3303-1982 , ABS & NK : انندم منابعي در لنگر و زنجير اتصاالت

  اند. شده داده

  

  EMANCHOR HANDLING SYST     كشي لنگر سيستم -4-8



 و شناور با متناسب ) اندازي ولنگر ( كشي لنگر سيستم ، جريان و موج باد، مقابل در شناور مهار براي

 در هم و اسكله در هم و بندر در هم كشي لنگر و اندازي لنگر عمليات شود. مي گرفته درنظر آن ابعاد

 هم مربوطه سيستم و شود مي انجام پايين هاي سرعت در عمليات اين معموالً . ميشود انجام دريا

   شود. مي گرفته نظر در وضعيت همين با متناسب

 انجام ابلق تنهايي به انسان بوسيله عمليات اين لذا است، زياد آن زنجير و لنگر وزن كه آنجايي از

   رود. مي بكار الكتريكي بعضاً و مكانيكي تجهيزات از اي مجموعه امر اين براي و نيست

 قرار استفاده مورد مهاربندي و لنگركشي سيستم در كه اجزائي از كاملي نسبتاً مجموعه زير درشكل

  است: داده نشان گيرند مي

  

  : است شده معرفي آنها  مشخصات اههمر به سيستم اين اجزاء از اي مجموعه زير جدول دو در

  

  



  

  

       WINDLASS زنجير لنگر چرخ  -5-8

 براي دستي لنگر چرخ : دارد وجود آنها عملكرد نحوه و اعمالي قدرت اساس بر لنگرها چرخ انواع

 ، هيدروليك لنگر چرخ ، الكتريكي- بخار لنگر چرخ ، ديزلي موتور با لنگر چرخ ، كوچك خيلي شناور

   ……و الكتريكي-هيدرو لنگر چرخ

  رود. مي بكار وينچ همراه به بعضاً و الكتريكي دوارهاي از معموالً كوچك شناورهاي براي

  : نكات

  گيرند. قرار استفاده مورد تنهايي به يا و همزمان طور به جلو لنگر دو هر است ممكن -

  باشد. ينامساو يا و مساوي است ممكن طرف دو هر در اندازي لنگر و كشي لنگر سرعت  -

 كه نيست الزامي و كرد زياد يا و كم ها كنترلر بوسيله توان مي را طرف دو از يك هر لنگر قدرت  -

  باشد. يكسان آنها قدرت حتماً

  است. دقيقه بر متر9 حداقل لنگراندازي و لنگركشي عمليات معمول سرعت  -

  

  

    ELECTRICAL WINDLASS الكتريكي زنجير چرخ -6-8



 عدم و كم نويز و صدا : مانند دارد مي ارجح انواع ساير بر را آن كه است امتيازاتي داراي چرخ نوع اين

 در كه زيرا دارد شديد مراقبت به نياز كه است اين آن ضعف نقطه ولي . مكانيكي كشي لوله   به نياز

  گيرد. قرار آب ريزش معرض در است ممكن و شده نصب شناور جلوي و عرشه روي باز فضاي

  اجزاء آن در كه است شده داده نشان شماتيك طور به الكتريكي لنگر چرخ يك  بعد حهصف شكل در

  اند: شده مشخص و نامگذاري آن

  

  DLASSELECTROHYDRAULIC WIN   هيدروليك-الكترو زنجير چرخ  -7-8

 عمل هيدروليكي موتور و هيدروليك پمپ ، الكتروموتور يك از متشكل سيستمي بوسيله چرخ اين

 طور به نيز را آن امتيازات كه است الكتريكي چرخ به نسبت بهتري و تر پيشرفته سيستم و كند مي

  است. بيشتري قدرت داراي ولي است تر هزينه پر و تر پيچيده مقداري ولي است دارا نسبي

  

 CAPACITY OF WINDLASS   چرخ توان و ظرفيت -8-8

  رند:آو مي بدست زير رابطه از معموالً را چرخ مؤثر قدرت



  ، است چرخ مؤثر قدرت EP آن در كه

W و نيرو كيلوگرم حسب بر است اعمالي بار  

V دقيقه بر متر حسب بر است كشش سرعت .  

  از: عبارتست باشد داشته بايد چرخ يك كه قدرتي براين بنا

IP=F *EP  
  

  

  : آن در كه

F  : و ، 2، مساوي تريكيالك هاي چرخ براي ضريب اين دارد. چرخ نوع به بستگي كه است ضريبي 

  اند. شده گرفته نظر در ، 2.5 ، برابر كنند مي كار بخار با كه هايي چرخ براي

  : شود مي گرفته نظر در محاسبات در شكل اين به معمول طور به ، اعمالي بار مقدار

  W=37.5*D*D يك گريد زنجير براي

  W=42.5*D*D دو گريد زنجير براي

  W=47.5*D*D سه گريد زنجير براي

  . است زنجير نامي قطر D محاسبات اين در كه

 به      را 1N=0.102 KGF : رابطه  باال شده داده فرمول در استفاده جهت ، W واحد تبديل براي

  بريم. مي كار

  

  

  

  

60*75

*VW
EP 



  

  

  

  

  

  

  Chain Pipe Howse pipe &هاوس پايپ -9

ه زنجير در نظر گرفته مي لوله زنجير عبارتست از لوله اي كه به عنوان مجراي خروجي زنجير از چا

از ورق فوالدي ساخته شده و به بدنه شناور جوش مي شود. قسمت پاييني                 شود. اين لوله معموالً

اين لوله بوسيله ورق فوالدي  لبه دار در نظر گرفته مي شود تا از صدمه زنجير به سازه شناور 

  جلوگيري شود. 

برابر قطر زنجير و  7تا  6.5صورت است كه : قطر داخلي لوله بين ابعاد اين لوله معموالً به اين 

  ميلي متر ) . 6قطر زنجير( وحداقل  0.3تا  0.2ضخامت ورق تشكيل دهنده آن بين 

قسمت فوقاني لوله تا حد امكان بايد به مجموعه سيستم لنگركشي نزديك باشد و سمت پاييني آن 

  اه عبور زنجير مسدود نگردد.هم بگونه اي بايد باشد تا حتي االمكان ر

هاوس پايپ معموالً در دو طرف قسمت جلوي شناور و به اندازه كافي باالي سطح آب قرار مي 

گيرد. ضمن اينكه محل قرار گرفتن آن متناسب با وضعيت قرار گرفتن تجهيزات لنگركشي مانند 

تجهيزات لنگركشي  قرارگيرينحوه  و صفحه بعد زير هاي  دوارها، كنترلرها و .... مي باشد در شكل

  و هاوس پايپ  نشان داده شده است.

  نكات : 

طول هاوس پايپ بايد حداقل ممكن را داشته باشد و در عين حال لنگر بايد پس از باال آمدن -1

  باشد.كامال در محل خود محكم شده و امكان بازي و ضربه زدن به بدنه شناور را نداشته 



در همان محدوده انتخاب شوند تا اصطكاك هاي اضافه بين لنگر  اًبايد دقيق صفحه بعد زواياي داده شده در شكل -2

  درجه انتخاب شود. 20بايد حدود   هو بدنه ايجاد نشود. ولي در مورد شناورهاي بزرگ زاوي

  

  

ت لنگر در مورد محل قرار گرفتن سوراخ خروجي لنگر، محاسبه بايد بگونه اي باشد كه لنگر در هنگام عمليا -3

داده شده در شكل  هايكشي و لنگر اندازي و نيز در زواياي هيل كوچك به بدنه شناور اصابت نكند. همچنين فاصله 

  مشخص شده باشد.هاي نبايد بيشتر از مقدا

  ابعاد هاوس پايپ -1-9

طرف پايين  داراي  ابعاد هاوس پايپ معموالً متناسب با قطر زنجير لنكر در نظر گرفته مي شود. در بسياري از موارد

ضخامت بيشتري نسبت به طرف باالي ان دارد چون اصطكاك بيشتري از طريق زنجير و لنكر به اين قسمت وارد 

  مي شود.

مشخصات ابعادي هاوس پايپ بر اساس روش متداول در طراحي تجهيزات شناورها داده شده  صفحه بعد در شكل

  است:



 

 

 

 

  

  و كمي مهم و مفيدي را در باره هاوس پايپ ها بدست مي دهد: شكل هاي صفحات بعد اطالعات كيفي 

  

  

  

  



  



  

  

  

 



 



    Chain Lockerچاه زنجير  - 10

آوري مي شود و معموالً جلوي  چاه زنجير عبارتست از فضايي كه كابل و زنجير لنگر در آن جمع

نجير معموالً با ديواره تصادم و در دو طرف شناور بطور مشابه در نظر گرفته مي شود. كف چاه ز

ميلي متر پوشانده مي شود تا در مقابل حركت دائمي زنجير،  60الي  50قطعات چوبي به ضخامت 

سازه را محافظت كند. الزم است روش خاصي براي تميز كردن محوطه چاه زنجير در نظر گرفته 

را پر نكند. چاه شود تا گل واليي كه بطور معمول بوسيله لنگر و زنجير باال آورده مي شود محوطه 

زنجير بايد به اندازه كافي فضا جهت ارنج نامنظم زنجير داشته باشد و مقداري فضاي خالي در باالي 

  زنجير جمع شده بماند. 

  حجم چاه زنجير  - 1-10

حجم چاه زنجير بايد به اندازه كافي بزرگ باشد كه تمام طول زنجير لنگر بدون دخالت انسان 

و هنگام خروج زنجير از چاه هم اين عمل براحتي انجام شده و ضربات براحتي در آن جا بگيرد 

  زيادي به بدنه چاه و خروجي آن وارد نشود.

متر زنجير  100در شكل زير نمودار داده شده حجم چاه زنجير را برحسب قطر زنجير لنگر براي هر 

شناور ه و لبه سازه تعيين مي كند . همچنين فاصله عمودي بين قله زنجير جمع شده در داخل چا



  در آن نقطه در شكل زير نشان داده شده است:

  

  

  

  

  RUDDER  سكان - 11

  سكان انواع - 1-11

  : گيرد مي قرار استفاده مورد شناورها در معموالً سكان نوع سه كلي طور به 

 . گيرد مي قرار سكان محور عقب در سكان مؤثر سطح تمام ، سكان اين در  : نامتقارن سكان -2

  . گيرد مي قرار استفاده مورد پروانه تك دريارو تجاري شناورهاي در غالباً سكان نوع اين

 در سكان مؤثر سطح پايين قسمت از كوچكي بخش ، سكان نوع اين در : متقارن نيمه سكان  -3

 چهار يا پروانه دو بزرگ شناورهاي براي معموالً سكان نوع اين . گيرد مي قرار آن محور جلوي

  دارد. دكاربر پروانه



 صفحه اين و گرفته قرار آن صفحه وسط در تقريباً محور ، سكان نوع اين در : متقارن سكان  -4

 قرار نحوه نظر از خود سكان نوع اين . شود مي تقسيم آن وعقب جلو در مساوي طور به تقريباً

 با متقارن هاي سكان دسته يك : است دسته دو شامل خود هاي بلبرينگ       در محور گرفتن

 فوقاني قسمت در بلبرينگ يك با متقارن هاي سكان ديگر دسته و پايين و باال در بلبرينگ دو

 را فوق هاي سكان انواع زير شكل . هستند معروف نيز ) شكل بيل ( اي بيلچه هاي سكان به كه

  دهد: مي نشان

  

 با متقارن انسك يك وسط در . است شده داده نشان نامتقارن سكان يك چپ سمت در باال شكل در

 ديده دارد قرار شناور بدنه در آن بلبرينگ يك كه متقارن سكان يك راست سمت در و خميده محور

  . شود مي

  : است شده داده نشان ديگر سكان نمونه سه بعد صفحه شكل در   

  



  

 نوع از متقارن سكان يك وسط در و متقارن نيمه سكان دو راست و چپ سمت در باال هاي نمونه در

  . شود مي ديده اي يلچهب

  : سكان مؤثر نيروي - 2-11

  شود: مي محاسبه زير فرمول طريق از سكان نيروي معموالُ

  : از عبارتند رفته بكار پارامترهاي آن در كه

A : طرف يك در ( سكان شده تصوير سطح (  

 V : همان جلو به رو حركت هنگام در V0 بر است M/S  

K1 : از عبارتست كه است ضريبي :  K1=(ASPECTED RATIO +2) /3                ASPECTED 

RATIO<2 K2 : شده داده نشان ارتباط اين زير جدول در . دارد ربط سكان نوع به كه است ضريبي 

  است:
K2  PROFILE/ 

Type of rudder  ASTERN  AHEAD 
1.4  1.1 NACA-00 SERIE 

GOTTINGER PROFILES  
1.4  1.1 FLAT SIDE PROFILES  
1.4  1.21 MIXED PROFILES     (E.G. HSVA)  

1.4  1.35 HOLLOW PROFILES  

)(......132 321
2 NKtKKKVACR 



TO BE SPECIALLY CONSIDERED ; IF NOT KNOWN    1.7 1.7 HIGH LIFT RUDDERS  

  

  

 

K3 : دارد: سكان گرفتن قرار محل به كه است ضريبي  

  دارد. قرار پروانه آب جت بيرون سكان كه وقتي براي 0.8

  دارد. قرار پروانه آب جت داخل سكان كه وقتي براي 1

  دارد. قرار پروانه نازل پشت سكان كه وقتي براي 1.15

KT : است: شده تعريف منظور اين براي نيز زير فرمول ولي گيرند. مي يك برابر معموالً را  

  يك. مساوي حالت در ضريب همان به يك از بزرگتر حالت در CR نسبت يعني

  

  LING OF RUDDER STOCKSCANT        سكان ميله ابعاد - 3-11

  كرد: محاسبه رابطه اين از توان مي را سكان ميله قطر

  

  : آن در كه

QR : از عبارتست :  QR = CR .R  

  R = C(KB ) : از عبارتست R رابطه اين در

 با است برابر جلو به رو حركت براي   

 با است برابر ) كلي حالت در ( عقب به رو حركت براي   

 با است برابر ) خالي تو هاي سكان براي ( عقب به رو حركت براي   

KB با است برابر و  است سكان باالنس ضريب : KB = AF/A 

)1(

)(




tR

tR
t CC

CC
K

)(.2.4 3 mmKQD rRt 



  0.08 با بود خواهد برابر KB نباشد باالنس سكان اگر 

C آن عرض ) تقريباً يعني ( آن قائم طول به سكان شده تصوير سطح نسبت با است برابر   

  

  سكان: مساحت و ابعاد - 4-11

 و   خمشي مجاز تنش ، باشد بريدگي بدون آن وسطح بوده يكپارچه كه سكاني براي

 براي . باشد مي  با برابر آنها برايند و شود مي گرفته نظر در  برابربا برشي مجاز تنش

 هاي تنش و CR داشتن با . اشدب مي  و  ترتيب به ها تنش اين بريدگي داراي سكان

  . كرد پيدا را سكان مساحت و ابعاد خطا و سعي صورت به توان مي مجازي

  

  : آورد بدست توان مي زير رابطه از را سكان ورق ضخامت

   متر حسب بر طراحي آبخور  T باال روابط در

K ماده ضريب  ( يك با برابر (  

گيرد مي قرار ميله آن درون كه بخشي گرفتن نظر در بدون سكان عرض كوچكترين از عبارتست 

.  

  

   سكان سطح محاسبه - 5-11

 ارائه  G L  بندي رده مؤسسه توسط كه زير روابط از سكان براي الزم مساحت محاسبه مستقيم راه

  : است انجام قابل است شده

2

3
/

.10
.10

)(5.2.74.1
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 كه دارد وجود طهراب اين در نيز ضريب چهار اما . است آن آبخور T و شناور طول L باال رابطه در

  : از عبارتند

C1 : زير تانكرهاي و برها فله براي ،1 ، با است برابر كلي حالت در كه شناور نوع از ناشي ضريب 

  . ، 1.7 ، با است برابر ماهيگيري شناورهاي و ها كش يدك براي و ، 0.9 ، با است برابر تن 50000

C2 : تكه چند هاي سكان براي ، 1 ، با است ابربر كلي حالت در كه سكان نوع دهنده نشان ضريب                  

)( SEMI-SPADE 0.8 ، با است برابر كدام هر براي ، سكان دو با هاي شناور براي ، 0.9 ، با است برابر 

  . ، 0.8 ، با است برابر باال ليفت با هاي سكان براي و ،

C3 : هاي سكان براي و است سكان پروفيل تأثير ضريب NACA – PROFILE  1 ، با است برابر 

  . ، 0.8 ، با است برابر تركيبي هاي سكان و  HOLLOW – PROFILFE هاي سكان براي و ،

C4 : داخل در سكان گرفتن قرار براي و است سكان گرفتن قرار محل به مربوط كه است ضريبي 

  . است ، 1.5 ، با برابر پروانه آب جت از خارج در آن گرفتن قرار براي و ، 1 ، با برابر پروانه آب جت

  

-- سكان هاي بلبرينگ بر وارده نيروهاي   

  : سكان نوك براي

  : سكان گردن قسمت براي

)(.1 N
c

b
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  آيد: مي بدست رابطه اين از مربوطه بلبرينگ بوش ضخامت همچنين

  : بود خواهد مفيد ها بلبرينگ سازنده مواد شناسايي مورد در زير جدول ضمناً

  

-- تكه (چند بريدگي داراي هاي سكان بر وارده نيروي محاسبه ( :  

SEMI-SPADE RUDDERS (RUDDER WITH CUT-OUTS))  
 طور به تكه هر براي بايد فقط است يكپارچه هاي سكان براي محاسبه اساس ، ها سكان اين مورد در

  : شود محاسبه ترتيب اين به CR    جداگانه

 CR1 = CR (A1/A)       CR2 = CR (A2/A)     

mmB t 1001. 0 



  : است شده داده نشان تكه چند سكان روي بر A2 و A1مشخصات زير شكل در   

  

  : داشت خواهيم نيز را زير موارد صورت اين در

  

  

  : شوند مي حاصل ترتيب همين به نيز موارد اين  نتيجه در و
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 نوع اين در اينكه نضم . دارد كاربرد نيز ها سكان نوع اين در سكان ميله ابعاد براي محاسبات اين

  :   داريم ها سكان
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  FENDERفندر يا ضربه گير  - 12

فندرهاي چوبي  كه بين فلت  -1فندرهاي معمول كه در شناورها كاربرد دارند بر دو نوع هستند:  

  بارهاي فوالدي كه بر روي بدنه شناور جوش شده اند محكم مي شود. (شكل زير )

  

زي هستند كه به شكل هاي ذوزنقه اي و يا نيم دايره اي (در حقيقت نيم نوع ديگر فندر ها فل

استوانه اي ) مستقيماً به بدنه شناور جوش مي شوند. اين نوع فندرها ممكن است به صورت توخالي  

بوده ويا بوسيله مواد نرم و دمپر كننده ضربه مانند اسفنج وامثال آن پر شده باشند. ممكن است كه 

دي كه به صورت نصف استوانه درآمده باشد در شناورهاي خيلي كوچك استفاده شود . از ميله فوال

ميلي متر ) خواهد بود. اما در  100الي  50اينچ (  4الي  2در اينصورت قطر اين ميله ها نهايتاً 

 



ميلي  304الي  152اينچ ( 12تا  6مورد نيم لوله هاي توخالي قطر لوله هاي استفاده شده بين 

  خواهد بود. متر ) 

فندر معموالً بيشتر در شناورهاي كوچك مورد استفاده قرار مي گيرد تا شناورهاي بزرگ. در يدك 

كش ها كه معموالً با ضربه  زياد سروكار دارند ممكن است چند رديف فندر در اطراف شناور نصب 

  شود. 

ا در نزديكي آن يك در شناورهايي كه داراي بيلج پرچي مي باشند ، براي محافظت از پرچ ه  

  رديف فندر مناسب با ارتفاع كمي بيشتر از ارتفاع پرچ ها از روي بدنه ، در نظر گرفته مي شود. 

به هر حال هر گاه از فندر چوبي استفاده شود الزم است كه اگر چوب بكار رفته از نوع بلوط است ، 

ست و مي تواند باعث خوردگي مستقيماً به فوالد بدنه وصل نشود چون بلوط داراي مواد اسيدي ا

فوالد شود . در اين موارد معموالً چوب بلوط به عنوان رويه فندر انتخاب مي شود و اليه در تماس با 

فوالد از چوب كاج و يا چوب هاي مناسب ديگر انتخاب مي شود.  در شكل زير چند نمونه فندر 

  فوالدي نشان داده شده است.

              

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كانتينر و متعلقات آن - 31

  انواع و ابعاد كانتينرها - 1-31

كانتينرهايي كه روي شناورهاي كانتينربر معمولي حمل مي شوند و در شكل زير تعدادي از انواع 

آنها نشان داده شده است ، به شكل هاي مختلف و براي انجام مأموريت هاي متفاوتي ساخته مي 

  .  .……خشك ، فلت ، مخزني ، پلت فورم ، توخالي و  شوند مانند: كانتينرهاي يخچالي ،



  

فوتي  40همچنين كانتينرها داراي ابعاد متفاوتي هستند كه معروفترين آنها كانتينرهاي استاندارد : 

فوتي مي باشند كه مشخصات و ابعاد آنها در صفحه بعد نشان داده  10فوتي و  20فوتي ،   30

  شده است :

  

  

  

  

  

  

  



  

  

فوتي كه بيشترين  20فوتي و  40ه بعد  ابعاد و وضعيت باربري دو نوع كانتينر در جداول صفح

  كاربرد را در حمل ونقل دريايي دارند داده شده است :

  

  

  



  چيدن و مهار كانتينر روي شناور -13- 2
از آنجايي كه كانتينرها ابعاد مشخص و استانداردي دارند، ابعاد شناورهاي حمل كننده آنها هم بايد 

طور معمول داراي ابعاد خاصي باشند كه براي حمل تعداد مشخصي كانتينر در نظر گرفته مي  به

شوند. بنابراين در چيدن كانتينرها رعايت فاصله حداقل بين رديف هاي افقي و قائم بسيار ضروري 



ي است. همچنين با توجه به اينكه براي قرار گرفتن و نگهداري كانتينرها روي عرشه بايد كفشك ها

بخصوصي در نظر گرفته شود، الزم است از قبل نوع كانتينرهاي مورد نظر مشخص باشد تا كفشك 

هاي مورد اشاره به طور دقيق در محل هاي مناسب و با رعايت ابعاد كانتينرها و فواصل مجاز بين 

  آنها روي عرشه نصب شوند.

تمام گوشه هاي خود داراي  براي چيدن و مهار رديف هاي بااليي و كناري، تمام كانتينرها در

سوراخ هاي ( كاسه هاي ) بخصوصي هستند كه اتصال كانتينرها از طريق اين سوراخ ها انجام مي 

شود. همچنين جهت محكم كردن كانتينر ها روي شناور، از كابل و ريسمان مخصوص استفاده مي 

شكل هاي صفحه بعد شود. مجموعه اي از اين وسايل اتصال و سوراخ هاي مربوطه در جداول و 

  داده شده است:

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  



 

  

   Load Lineخط شاهين  - 14

به مجموعه اي از خطوط و نشانه ها كه وضعيت آبخور را در حاالت مختلف بارگيري نشان 

  داده و قابل اندازه گيري مي كند ، مجمو عه خط شاهين مي گويند.

مؤسسه رده  ستهاين خطوط و نشانه ها را بر اساس خوادو نمونه از  و صفحه بعدزير هايشكل

  نشان مي دهد . (GL)بندي آلماني

  

براي بدست آوردن اين خطوط ، ابتدا بايد محل دايره بارگيري را پيداكرد . اين دايره در 

محل حداكثر ميزان بارگيري ممكن در تابستان نصب مي شود ، به طوري كه خط گذرنده از قطر 

  يقاً روي خط آب تابستاني قرار گيرد. افقي دايره دق

  حداكثر بارگيري مجاز تابستاني معموالً با مقايسه دو نوع محاسبه تعيين مي شود:

  محاسبه حداكثر بارگيري ممكن از طريق تأمين حداقل شرايط الزم براي حفظ تعادل -1



  محاسبه حداقل فري برد مجاز بر اساس توصيه هاي مؤسسه رده بندي  .  -2

در هركدام از اينها كه فري برد بدست آمده بيشتر باشد ، آن فري برد به عنوان حداقل  در نهايت

  فري برد مجاز منظور شده و حداكثر آبخور تابستاني بر آن اساس تعريف مي گردد . 

  

بعد از پيداكردن آبخور تابستاني مجاز ، دايره بارگذاري دقيقاً در وسط طول كشتي بگونه اي ترسيم 

خط آب اين آبخور در وسط خط افقي گذرنده از قطر دايره بيفتد . اين دايره با دقت  مي شود كه

داده شده در شكل باال و با ابعاد و ضخامت هاي داده شده بايد رسم شود. سپس ساير خطوط داده 

  شده با همان بعاد و ضخامت ها در باال و پايين اين دايره رسم مي شوند. 

  شكل داراي معاني زير مي باشند:نمادهاي بكار رفته در اين 

GL  نام مؤسسه رده بندي كه بايد خط شاهين را تأييد كند با همان ابعاد و ضخامت هاي :

  داده شده در دو طرف دايره بار گذاري بايد نوشته شود.

S  نشان دهنده خط بار تابستاني :(SUMMER)  

W   نشان دهنده خط بار زمستاني :(WINTER)  



WNA ه خط بار زمستاني در آبهاي آتالنتيك شمالي : نشان دهند(WINTER & 

NORTH ATLANTIC) 

T  نشان دهنده خط بار در مناطق گرمسيري :(TROPICAL)  

F  نشان دهنده خط بار در آبهاي شيرين :(FRESH) 

TF  نشان دهنده خط بار در آبهاي شيرين مناطق گرمسيري :(TROPICAL & 

FRESH)  
 لوي شناورخطوط بارگيري در ج - 1-14

عالوه بر مجموعه فوق كه در وسط شناور قرار مي گيرد ، يك مجموعه از خطوط بارگيري 

نيز در قسمت جلوي شناور نصب مي شود. نمونه اي از اين خطوط در شكل صفحه بعد نشان داده 

  شده است.

ي در اين مجموعه ، ابتدا خط آب در حالت سبك شناور تعيين و با همان ابعاد و ضخامت ها

داده شده در بخش قبلي روي بدنه شناور ترسيم مي شود . سپس فاصله بين اين خط و خط آب در 

ماكزيمم بار ممكن (حالت آبخور تابستاني مناطق گرمسيري در آبهاي شيرين ) به صورت مساوي و 

ميلي متري تقسيم شده و با همان ابعاد وضخامت ها به صورت خطوط آب مختلف  200به فواصل 

  الي خط آب حالت سبك رسم مي گردند.در با

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Mast Navigationدكل ناوبري  - 15

 Tubularدكل هاي استوانه اي شكل : دكل هاي ناوبري از نظر سازه اي معموالً بر دو نوع هستند 

Masts  و   دكل هاي قوطي شكلBoxgirder Masts & Frame Work Masts .  

 Stayedدكل هاي استوانه اي ثابت : د بر دو دسته تقسيم مي شونددكل هاي استوانه اي خو

Masts   و دكل هاي استوانه اي غير ثابتUnstayed Masts   . اين نوع دكل ها كالً براي حمل

  . وسايل ناوبري ، پرچم ، عالئم و    چراغ ها به كار مي روند 

اين نوع دكل ها . فته مي شوددر نظر گر Mpa 400استحكام اين دكل ها در مقابل تنش كششي 

نمونه اي از اين دكل ها در ادامه آورده . معموالً به صورت سازه هاي خرپايي ساخته مي شوند 

  .خواهد شد 

  



  دكل هاي استوانه اي ثابت -15- 1
بوده    Simply Supported  (Rocker Masts)اين نوع دكل ها ممكن است به صورت 

قطر لوله هاي مورد استفاده در باالترين قسمت . هار شوندو يا از جانب يك يا چند عرشه م

طول قسمت . مي باشد  ( Hounding )به ازاي هر يك متر از هوندينگ  20mmحداقل 

اين قطر به تدريج كه به سمت هوند مي رود كمتر . هوند باشد  1/3باالي هوند نبايد بيش از 

خامت ورق هاي مورد استفاده در ض. قسمت فوقاني آن گردد  0.75مي شود تا به مقدار 

  . ميلي متر كمتر باشد  4قطر لوله ها و از حداقل  1/70ساخت لوله ها نبايد از 

انتخاب ) رشته  6*7مثالً ( سيم هاي مهار دكل بايد از تعداد رشته كم و در عين حال كلفت 

  .باشد  Mpa 1570پاره گي كششي آنها      شوند و تنش

نها با يك سيم مهار شود ، سيم انتخاب شده حتماً بايد فوالدي بوده اگر دكل از جلو وعقب ت

  . و همان استحكام گفته شده را داشته باشد 

بر اساس طول هوند دكل ، سيم وساير وسايل اتصال و مهار را پيشنهاد  صفحه بعدجدول 

  :كرده است 



  

  دكل استوانه اي غير ثابت  - 2-15
به طور معمول . ين عرشه ويا از طرف دو يا چند عرشه مهار شود اين دكل ممكن است كالً در باالتر

  .مهار و بستن دكل به بدنه بايد از سطحي باالتر از پايين ترين عرشه انجام شود 

  :جزئيات اين نوع دكل را نشان مي دهد صفحه بعدجدول 



  

  . باريك مي شود  0.75lmتا  D/2قطر دكل معموالً به صورت تدريجي از 

  

   Boxgirder & Frame Work Mastsكل قوطي شكل د - 3-15

براي پيدا كردن ابعاد اين دكل بايد وزن مرده ، نيروهاي ديناميكي و نيروي باد را به عنوان نيروهاي 

اوليه در نظر گرفت و نيروهايي مانند نيروهاي ناشي از ضربات آب ، كشش طناب ها و كابل ها 

  .ومانند آنها را نيز به آن اضافه نمود 

  جزئيات سازه اي -15- 1-3
 4براي دكل هاي جعبع اي كه تمام اطراف دكل با ورق پوشيده شده باشد ، ضخامت ورق در حد 

ميلي متر  6ميلي متر كفايت مي كند و در صورتي كه اين پوشش كامل نباشد ، ضخامت ورق تا 

  .افزايش مي يابد 

د استفاده قرار گيرد ، يك ميلي متر به نيز مور  ( Funnel )در صورتي كه دكل به عنوان دودكش 

  .ضخامت ورق ها افزوده مي شود 

  



  :نكات 

  .در صورت نياز ، لوله هاي باريكي جهت مقابله با ارتعاشات به بدنه دكل افزوده مي گردد  -

در صورتي كه پايه دكل به طور معمول جوابگوي تنش هاي فشاري گذرا نباشد ، در آنجا از دو   -

  .استفاده مي شود   ( Double Plate)اليه ورق 

در صورتي كه اتصاالت دكل به صورت جوش باشد الزم است كه تمام اين اتصاالت به صورت  -

  .باشد  ( Full Penetration)جوش عميق 

متر نصب  1.5براي انجام بعضي كارها ، مي توان به ديواره دكل نردبان هايي با ارتفاع حداقل   -

  .نمود 

در هر دو . فورم هايي را نيز جهت انجام امور فوق در نظر گرفت همچنين مي توان پلت   -

صورت بايد نرده هاي مناسبي را براي حفاظت از جان خدمه در اطراف پله ها و پلت فورم ها 

  .نصب كرد 

 

  


