گزارش

مهار سکوی نیمه شناور امیرکبیر در آبهای عمیق دریای خزر؛
چالشها ،طراحی و اجرا
تهیه کنند گان :علی کریمی ،سعید رحمانلو شركت نفت خزر

ارائهی برنامهی مهار سکو تشریح میشود
تا بخش��ی از تفاوتهای عملیات حفاری
در آبهای عمیق با حفاری در خشکی یا
آبهای کمعمق مشخص گردد.
بیشترین کاربرد س��کوهای نیمهشناور
د ر حفاری و بهره برد اری از میاد ین نفت
و گاز د ر آبه��ای نیمهعمی��ق تا عمیق
اس��ت .نخستین س��کوی نیمهش��ناور د ر
 1961می�لاد ی ابد اع گرد ی��د و تا کنون
شش نسل از آنها س��اخته شد ه است .د ر
مقایسه با سایر سازههای شناور ،سکوهای

سکوی امیرکبیر تنها سکوی نیمهشناور
ایران اس��ت ک��ه بهمنظور انج��ام عملیات
حفاری اکتش��افی و توس��عهای در دریای
خزر ساخته شده است .بهدلیل شناور بودن
این دس��تگاه ،مه��ار آن در محل حفاری
اهمی��ت وی��ژهای دارد .در ای��ن گزارش
ضمن معرفی مشخصات سکوی نیمهشناور
امیرکبی��ر و نح��وهی لنگران��دازی آن،
نیروه��ای محیطی مؤثر بر پایداری س��کو
بررس��ی و نحوهی تعیین اثر آنها مشخص
خواهد شد .در نهایت نیز نحوهی طراحی و
 1مشخصات سکوی نیمهشناور امیرکبیر
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Value

Parameter

14922

)Weight (T

98.6

)Overall Length (m

78.8

)Overall Width (m

4

Number of Columns

28.5

)Columns Heghi (m

12.9

)Columns Diameter (m

2

Number of Pontoons

80.56

)Pontoons Length (m

18.68

)Pontoons Width (m

7.5

)Pontoons Heghi (m

50

)Mast Heghi (m

11200

)Main Power (kw

3000

)Drawworks Power (hp

15000

)Bop Wotking Pressure(psi

19.5

)Max Draft (m

1000

)Max Water Depth (m

7620

)Max Drilling Depth From RT(m

نیمهشناور بهد لیل سطح تماس کمترشان
با آب ،د ر برابر نیروهای وارد ه حساسیت
بیش��تری د ارند و بههمین علت مهار آنها
نیز پیچید هتر اس��ت .مهمتری��ن نیروهای
مؤثر بر پاید اری سازههای شناور نیروهای
ناش��ی از جری��ان زیرس��طحی آبهای
د ری��ا و اقیانوس ،جری��ان باد و موج آب
هستند  .بنابراین مهار سکوهای نیمهشناور
را میت��وان فرآیند ی عن��وان کرد که با
پیشبین��ی نیروهای مؤثر بر س��کو آغاز
گرد ی��د ه ،ب��ا تعیین اث��ر ای��ن نیروها بر
پاید اری سکو برنامهریزی و طراحی شد ه
و د ر نهای��ت ب��ا اجرای طرح ارائه ش��د ه
خاتمه مییابد .
 -1سکوی نیمهشناور امیرکبیر

وزرات نفت جمهوری اس�لامی ایران
د ر راس��تای خود کفایی هرچه بیش��تر و
بهمنظ��ور بهرهب��رد اری از ذخایر نفت و
گاز کشور ،د ر س��ال  1380ساخت یک
د ستگاه س��کوی حفاری نیمهشناور بهنام
امیرکبی��ر را د ر د س��تور کار قرار د اد که
این سکو د ر سال  1388عملیات حفاری
نخس��تین چاه حوضهی خ��زر جنوبی را
آغاز کرد  .س��کوی نیمهش��ناور امیرکبیر
که توسط شرکت  GVAطراحی و توسط
ش��رکت صد را ساخته ش��د نسل چهارم
س��کوهای نیمهش��ناور اس��ت .مهمترین
مشخصات این س��کو د ر جد ول 1-ارائه
شد ه است.

ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره ی 130

ﺷﻜﻞ  :1ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﺤﻮهي ﻣﻬﺎر ﺳﻜﻮي ﻧﻴﻤﻪﺷﻨﺎور اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
 -2مهار سکو

ازی از ﻗﺒﻞ
ﻫﺎي
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻤﻠﻴﻠﺖ ﭘﻴﺶﻟﻨﮕﺮاﻧﺪازي ،ﭼﻬﺎر ﺗﺎ از ﻫﺸﺖ ﻟﻨﮕﺮ ﺳﻜﻮي ﻧﻴﻤﻪﺷﻨﺎور ﻃﻮري ﺑﻪ
لنگراند
 -1-2عملیات

ش��کل 1-نمای کلی وضعیت سکو و
ﻦﺷﺪه در ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﺳﻜﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺮ ﻟﻨﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﻳﻪ ) (Buoyﻗﺎﺑﻞﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮده و
یکی از لنگرها را نشان مید هد  .عملیات
شناورﻲامیرکبیر
ي زﻧﺠﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ) (Wire Rope or Insert Wireو ﺑﻮﻳﻪي لنگراند
س��کویدرنیمهﺳﻄﺤ
ﻣﺘﺼﻞازیﺑﻪ آن
توس��ط د و فروند ش��ناور انجام میشود
اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﻧﺸﺎند وﻣﻲدﻫﺪ.
دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻜﻞ 2-وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻟﻨﮕﺮ را در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﭘﻴﺶ
لنگراند ازی
عملی��ات پیش
ﻟﻨﮕﺮاﻧﺪازيش��امل
و
عملی��ات
اس��ت.
نهای��ی
لنگران��د
در ﺗﻪ درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ دو ﺷﻨﺎور اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻫﻢ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ و
ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻗﺎﺑﻞ
ازی آن
زﻧﺠﻴﺮ
ﻟﻨﮕﺮ و
پیشلنگران��د ازی ام��کان ق��رار د اد ن
س��کو د ر محل چاه را فراه��م میکند و
با عملیات لنگراند ازی نهایی ،س��کو د ر
ﺷﻜﻞ  :1ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﺤﻮهي ﻣﻬﺎر ﺳﻜﻮي ﻧﻴﻤﻪﺷﻨﺎور اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
محل مورد نظر مهار میگرد د .
 1نمای کلی نحوهی مهار سکوی نیمهشناور امیرکبیر
د ر عملی��ات پیشلنگران��د ازی ،چهار
لنگر از هش��ت لنگر س��کوی نیمهشناور
در ﻋﻤﻠﻴﻠﺖ ﭘﻴﺶﻟﻨﮕﺮاﻧﺪازي ،ﭼﻬﺎر ﺗﺎ از ﻫﺸﺖ ﻟﻨﮕﺮ ﺳﻜﻮي ﻧﻴﻤﻪﺷﻨﺎور ﻃﻮري ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي از ﻗﺒﻞ
نحوی به موقعیتهای از قبل تعیینشد ه
ﺗﺸﺨﻴﺺ به
ﺑﻮده و
ﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ
(Buoy
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﻳﻪ
ﻣﺤﻞﻟﻨﮕﺮ
ﻣﺤﻞﺑﻪ ﻫﺮ
ﺳﻜﻮﻣﻲ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎتﺷﺪه
درﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﻨﺎور1-
اﻧﺘﻘﺎل )داده
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺷﻮﻧﺪدوﻛﻪﺷﻨﺎور
ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﻜﻮ اﻳﻨﻜﻪ
ﻃﺮفﭘﺲ از
ﭼﻬﺎرﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻟﻨﮕﺮدراﻧﺪازي
ﺳﻄﺤرﻲچهار طرف س��کو اند اخته میش��وند
ﻣﺘﺼﻞ در د
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ
Ropeﺳﻜﻮ ﻛﻪ
 Insertﺑﻪorزﻧﺠﻴﺮ
ﺷﻨﺎور 2-ﻧﻴﺰ
ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﮕﺮ
اﻧﺘﻬﺎي زﻧﺠﻴﺮ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ
ﻛﺎﺑﻞ
اﺳﺖ ﺑﻪ آن
ﺑﻮﻳﻪيﻟﻨﮕﺮﻣﺘﺼﻞ
 (Wireو
ﮔﺮﻓﺘﻪ )وWire
ﻛﺎﺑﻞرااﺗﺼﺎل
زﻧﺠﻴﺮ ﻧﻴﺰ
اﻧﺘﻬﺎي
اﻧﺪاﺧﺘﻦمحل هر لنگر توس��ط بوی��ه ()Buoy
ﻛﺎﻣﻞدﻫﺪ .که
ﭘﻴﺶﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ
آنيﻣﺘﺼﻞ
رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ
اﺗﺼﺎل ﻟﻨﮕﺮ
وﺿﻌﻴﺖﻛﺎﺑﻞ
زﻧﺠﻴﺮ2ﺳﻜﻮ را ﺑﻪ
دﺳﺘﺮس ﺷﻨﺎور
ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ
ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻲ
ﻟﻨﮕﺮاﻧﺪازيﺑﻪﻧﺸﺎن
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻟﻨﮕﺮ را در
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺮ
ﺑﺎﺷﺪ2-.ﺷﻜﻞ-
ﻣﻲﻗﺎﺑﻞ
لتش��خیص بود ه و انته��ای زنجیر نیز
قاب
زﻧﺠﻴﺮﺳﻜﻮ
ﻗﺮاروﮔﻴﺮي
ﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ
ﻧﻴﺰ واﻧﺠﺎم
ﻟﻨﮕﺮ دﻳﮕﺮ
ﺑﺮاي
)ﺷﻜﻞ.(1-
ﻧﻴﺰاﺳﺖ
درﻳﺎﻟﻨﮕﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي
ﺷﺪن
آن ﻗﺎﺑﻞﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ازﻟﻨﮕﺮ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺷﻮدﺳﻪﺗﺎ ﻫﻢ
ﻋﻤﻞﻣﻲ
ﺷﻨﺎوراﻳﻦاﻧﺠﺎم
ﺗﻮﺳﻂ دو
ﻟﻨﮕﺮ در ﺗﻪ
توس��ط کاب��ل اتص��ال (Wire Rope or
در ﻣﺤﻞ ﭼﺎه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ ﭼﻬﺎر ﻟﻨﮕﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﻪدرون آب اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺪه و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻜﻮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪي ﻟﻨﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻜﻮ وﺻﻞ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﻛﺸﺶ
 )Insert Wireو بوی��هی متص��ل به آن د ر
ﻟﻨﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ  Winchﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ 1-ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻬﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲرﺳﺪ.
س��طحی قابلد س��ترس باش��د  .شکل2-
وضعی��ت نهایی هر لنگ��ر را د ر مرحلهی
 -2-2ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي ﺳﻜﻮي اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
پیشلنگراند ازی نشان مید هد  .اند اختن
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻬﺎر ﺳﻜﻮي اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺑﺪون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ وارد ﺑﺮ آن اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
لنگر د ر ته د ریا نیز توسط د و شناور انجام
لنگراندراازی
ﻣﺤﻴﻄﻲ پی
مرحلهی
ﺷﻜﻞدر
لنگرها
وضعیت
ﻧﺸﺎن
وﺿﻌﻴﺖﺳﻜﻮ
شﺑﺮ
ﻣﺆﺛﺮ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﻜﻞ 23-ﻧﺤﻮهي
ﻟﻨﮕﺮﻫﺎ ﻣﻲدردﻫﺪ.ﻣﺮﺣﻠﻪي ﭘﻴﺶﻟﻨﮕﺮاﻧﺪازي
ﻧﻴﺮوﻫﺎي:2
میش��ود تا هم موقعیت و هم کشید گی
لنگر و زنجیر آن قابلتنظیم باشد .
د ر عملی��ات لنگران��د ازی نهایی پس از
اینکه س��کو توسط د و شناور به محل مورد
نظر انتقال د اد ه ش��د  ،شناور 1-کابل متصل
ﺷﻜﻞ  :2وﺿﻌﻴﺖ ﻟﻨﮕﺮﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪي ﭘﻴﺶﻟﻨﮕﺮاﻧﺪازي
به انتهای زنجیر لنگر را گرفته و ش��ناور2-
نیز به زنجیر س��کو که همس��و با لنگر است
متصل میگرد د  .س��پس ش��ناور 2-زنجیر
سکو را به کابل اتصال لنگر متصل میکند .
این بهمعن��ی کامل ش��د ن مجموعهی لنگر
اس��ت (ش��کل .)1-این عمل برای سه لنگر
ﺷﻜﻞ :3ﻧﺤﻮهي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻜﻮي ﻧﻴﻤﻪﺷﻨﺎور اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
د یگ��ر نیز انجام میش��ود ت��ا از قرارگیری
 3نحوهی تعیین نیروهای محیطی مؤثر برسکوی نیمه شناور امیر کبیر
ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﺎد ،ﺟﺮﻳﺎن آب و ﻣﻮج اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮاي درﻳﺎي
ﺧﺰر در ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺟﺪول 2-ﺑﺨﺸﻲ از اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ
ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي ﺳﻜﻮي اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ.
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گزارش

 2بخشی از اطالعات آب و هوای د ریای خزر جهت استفاد ه د ر مهار سکوی امیرکبیر

15-09-1989

15-09-1989

Data

14:53

17:53

Time

23.8

24.4

)Air Temperature (C

1019.4

1020.4

)Air Pressure (mBar

28.1

28.1

)Sea Temperature (C

10

5.3

)Wind Speed (Knots

13

10

)Wind Gust (Knots

352

345

)Wind Direction (deg

0.9

0.8

)Heave Mean (m

1.3

1.2

)Heave Significant (m

2.1

1.9

)Heave Max (m

6.5

6.5

)Period Significant (sec

6

5.5

)Period Mean (sec

110

127

)Sec Current Angle (deg

0.15

0.15

)Sec Current Speed (m/sec

 3ضرایب مورد استفاد ه جهت محاسبهی نیروهای جریانی وارد بر سکو

"Refrance Area for "A
Projected
Wetted Surface
Wetted Surface
Projected
Projected
Projected
Projected

)Drag Coefficient (Dƒ

Shape

0.85
0.11
0.0056
1
1.4
2.5
2

Cylinder
)Hull (Beam
)Hull (Bow-on
Riser
Wire Rope
Chain
Other

 4مشخصات سکوی نیمهشناور امیرکبیر

Vaone
550

8

Rarametor

)Winche Holding Capacity (Ton

1100+900

)Anchore Chain Length (m

76

)Anchore Chain Length (mm

550

)Anchore Chain Breaking Load (Ton

1000

)Inser Wire Length (m

83

Inser Wire Diameter

550

)Inser Wire Breaking Load (Ton

20

)Anchor Weight (Ton

س��کو د ر محل چاه اطمینان حاصل گرد د .
س��پس چهار لنگ��ر باقیمان��د ه بهترتیب د ر
مح��ل خود ب��هد رون آب اند اخته ش��د ه و
بالفاصله به س��کو متصل میشوند  .پس از
اینکه همهی لنگرها به س��کو وصل ش��د با
تنظیم مقد ار کش��ش لنگر توس��ط Winch
نشان د اد ه شد ه د ر شکل ،1-عملیات مهار
به پایان میرسد .
 -2-2طراحی مهاربند ی سکوی امیرکبیر

همانطور که گفته ش��د مهار س��کوی
امیرکبی��ر بد ون تعیی��ن نیروهای محیطی
وارد بر آن امکانپذیر نیس��ت .شکل3-
نحوهی تعیین نیروه��ای محیطی مؤثر بر
سکو را نشان مید هد .
جهت پیشبینی هر ی��ک از نیروهای
باد  ،جریان آب و موج ابتد ا باید بررس��ی
آماری وضعیت آب و هوای د ریای خزر
د ر محل حفاری انجام ش��ود  .جد ول2-
بخش��ی از اطالعات د ریای خزر را نشان
مید ه��د که جه��ت طراح��ی مهاربند ی
س��کوی امیرکبی��ر د ر موقعیتهای قبلی
استفاد ه شد هاند .
پس از بررس��ی آماری این اطالعات،
نیروهای محیطی وارد بر سکو تخمین زد ه
میش��وند  .نیروهای ناشی از جریان هوا و
آب توس��ط رابطهی 1-قابلمحاس��بهاند
[.]5
)(1

F= Dƒ Aρv2

که  Fنیروی ناشی از برخورد جریان سیال
(آب یا هوا) به بخش مورد نظر از بد نهی
س��کو Df ،ضریب اصط��کاک متناظر با
بخش مورد نظ��ر A ،س��طح تأثیرگذار،
 ρچگالی سیال و  vس��رعت سیال است.

ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻣﻮاج ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻄﻪي ﻣﻮرﻳﺴﻮن ) (Morison Equationﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس روش
ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻜﻮي ﻧﻴﻤﻪﺷﻨﺎور اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ،ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮﻳﺎن آب ،ﺑﺎد و ﻣﻮج ﺑﺮاي
ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره ی 130
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞﻫﺎي5-و4و 3ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري
آب و ﻫﻮاي ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺷﻜﻞﻫﺎي6-و5و 4ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ وارد ﺑﺮ ﺳﻜﻮ را
ﺗﺨﻤﻴﻦ زد.

ﺷﻜﻞ  :4ﻧﻴﺮوي وارد ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺮ ﺳﻜﻮي ﻧﻴﻤﻪﺷﻨﺎور اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ) :Headﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺳﻜﻮ در راﺳﺘﺎي

سکو در
قرارگیری
س��کوی نیم
آب بر
جریان
ناش��ی
ﻋﻤﻮد ﺑﺮ
(:Headراﺳﺘﺎي
امیرکبیرﺳﻜﻮ در
ش��ناورﻗﺮارﮔﻴﺮي
ﺟﺮﻳﺎن،ه:Beam
ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺮ
راﺳﺘﺎي
از در
ﺳﻜﻮ
واردﮔﻴﺮي
نیروی ﻗﺮار
ﺟﺮﻳﺎن:Quarter4،

ﺟﺮﻳﺎن( راس��تای جریان :Quarter ،قرارگیری سکو در راستای مایل بر جریان :Beam ،قرارگیری سکو
در راستای عمود بر جریان)

اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ) )
ﺟﺮﻳﺎنﺑﺎدﺑﺎدﺑﺮﺑﺮﺳﻜﻮي
ﻧﺎﺷﻲاز ازﺟﺮﻳﺎن
ﻧﺎﺷﻲ
ﻧﻴﺮوي
ﺷﻜﻞ :5
راﺳﺘﺎي
ﺳﻜﻮ در
ﮔﻴﺮي
:Headﻗﺮارﻗﺮار
ﺷﻨﺎور اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
ﻧﻴﻤﻪﺷﻨﺎور
ﺳﻜﻮي ﻧﻴﻤﻪ
واردوارد
ﻧﻴﺮوي
ﺷﻜﻞ :5
راﺳﺘﺎي
ﺳﻜﻮ در
ﮔﻴﺮي
:Head

سکو
قرارگیری
:Beamامیرکبیر
س��کوی نیم
راﺳﺘﺎي بر
باد
جریان
ناش��ی
نیروی :وارد
ﺟﺮﻳﺎن5،
ﻋﻤﻮد ﺑﺮ
راﺳﺘﺎي
در
ﻗﺮارﮔﻴﺮيﺳﻜﻮ
ﻗﺮارﮔﻴﺮي
شناور:
ﺟﺮﻳﺎن،هBeam
ﺟﺮﻳﺎن،
ﺑﺮ
ازدردر
ﺳﻜﻮ
ﻗﺮارﮔﻴﺮي
Quarter
ﻋﻤﻮددرﺑﺮ
راﺳﺘﺎي
( :Headدر
ﺳﻜﻮ
ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺮ
ﻣﺎﻳﻞ
راﺳﺘﺎي
ﺳﻜﻮ
ﻗﺮارﮔﻴﺮي
:Quarter
ﺟﺮﻳﺎن،

ﺟﺮﻳﺎن( راستای جریان :Quarter ،قرارگیری سکو در راستای مایل بر جریان :Beam ،قرارگیری سکو
ﺟﺮﻳﺎن(
در راستای عمود بر جریان)

ﺷﻜﻞ  :6ﻧﻴﺮوي وارد ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮج ﺑﺮ ﺳﻜﻮي ﻧﻴﻤﻪﺷﻨﺎور اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ) :Headﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺳﻜﻮ در راﺳﺘﺎي ﺟﺮﻳﺎن،
 :Quarterﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺳﻜﻮ در راﺳﺘﺎي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن :Beam ،ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺳﻜﻮ در راﺳﺘﺎي ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن(

ﺷﻜﻞ  :6ﻧﻴﺮوي وارد ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮج ﺑﺮ ﺳﻜﻮي ﻧﻴﻤﻪﺷﻨﺎور اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ) :Headﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺳﻜﻮ در راﺳﺘﺎي ﺟﺮﻳﺎن،
راستای
سکو در
قرارگیری
نیمه
ﻣﺎﻳﻞبر ﺑﺮسکوی
راﺳﺘﺎيموج
وارددرناشی از
6 :Quarter
ﺟﺮﻳﺎن(
ﻋﻤﻮد ﺑﺮ
(:Headراﺳﺘﺎي
امیرکبیرﺳﻜﻮ در
شناورﻗﺮارﮔﻴﺮي
:Beam
ﺟﺮﻳﺎن،
نیرویﺳﻜﻮ
ﻗﺮارﮔﻴﺮي

جری��ان :Quarter ،قرارگیری س��کو در راس��تای مایل بر جریان :Beam ،قرارگیری س��کو در
راستای عمود بر جریان)

س��طح تأثیرگذار و ضری��ب  Dfنیز طبق
جد ول 3-تعیین میشوند .
نیروه��ای ناش��ی از امواج نیز توس��ط
رابطهی موریسون ()Morison Equation
محاسبه میشوند  .بر اساس روش توضیح
د اد ه شد ه و مشخصات سکوی نیمهشناور
امیرکبی��ر ،نیروه��ای ناش��ی از جری��ان
آب ،ب��اد و م��وج برای ش��رایط مختلف
طب��ق نمود اره��ا ی ش��کلهای5-و4و3
خواهند بود  .این بد ان معنی اس��ت که با
استفاد ه از اطالعات آماری آب و هوای
مح��ل مورد نظ��ر و نتایج ارائه ش��د ه د ر
ش��کلهای6-و5و 4میت��وان نیروه��ای
محیطی وارد بر سکو را تخمین زد .
د ر نهای��ت مجم��وع نیروه��ای وارد
ب��ر س��کو بهص��ورت ی��ک ب��ار معاد ل
( )Design Loadجمعبن��د ی میش��وند و
برنامهریزی و طراحی نحوهی مهار سکو
بر اساس همین بار معاد ل انجام میگرد د .
ش��ایان ذکر اس��ت که برنامهی مهار د ر
اصل ،تعیی��ن موقعیت لنگرها و کش��ش
آنهاس��ت و مهاربند ی بهگونهای طراحی
میش��ود که پس از لنگراند ازی د ر محل
مناس��ب ،ب��ا اعمال کش��ش مناس��ب د ر
لنگرها ،مقد ار انحراف س��کو از موقعیت
چاه د ر مح��د ود هی عملیات��ی قابلاجرا
( )Watch Circleباق��ی بمان��د  .طبیع��ی
اس��ت که برنامهی مهار بس��تگی مستقیم
به خصوصیات لنگ��ر (مجموعهی زنجیر
و کابل مهار) خواهد د اش��ت .جد ول4-
خصوصی��ات سیس��تم لنگ��ر س��کوی
نیمهشناور امیرکبیر را نشان مید هد .
د ر ش��کل 7-نح��وهی تأثی��ر نیروه��ای
محیطی و کش��ش لنگرها بر مقد ار انحراف
سکو از محل حفاری نشان د اد ه شد ه است.
طبیعی اس��ت که با تغییر کشش لنگر ()Hp
9

گزارش

موقعیت س��کو نیز تغییر خواهد کرد  .نمای
کلی این موضوع د ر ش��کل 8-نش��ان د اد ه
شد ه اس��ت .الزم بهذکر است که بر اساس
طرح فعلی سیستم مهار ،بهترین زاویهی هر
خط لنگر سکوی نیمهشناور امیرکبیر نسبت
با لنگر مجاور 45 ،د رجه تعیین شد ه است.
جمعبند ی

حفاری د ر آبهای عمیق مقولهای اس��ت
محیط حفاری،
ﺷﻨﺎورش��رایط
توجه به
ﺷﻜﻞ  :7ﻧﺤﻮهي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻛﺸﺶ ﻟﻨﮕﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺪاراﻧﺤﺮاف که
ویژهازیﻣﺤﻞ
اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
ﺳﻜﻮيباﻧﻴﻤﻪ
حفاری د ر خش��کی و
تفاوت چش��مگیری با
ﺳﻜﻮي ﻧﻴﻤﻪﺷﻨﺎور اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ از ﻣﺤﻞ
اﻧﺤﺮاف
سکویﺑﺮنیمﻣهﻘﺪار
ارانحرافﻟﻨﮕﺮﻫﺎ
مقد ﻛﺸﺶ
ﻣﺤﻴﻄﻲ و
ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﻧﺤﻮهي ﺗﺄ
ﺣﻔﺎري:7
ﺷﻜﻞ
امیرکبیر
شناور
لنگرها بر
ﺛﻴﺮو کشش
محیطی
نیروهای
 7نحوهی تأثیر
حتی آبه��ای کمعمق د ارد  .مهمترین عامل
از محل حفاری
ﺣﻔﺎري
 وﺟﻮد ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊآوري و ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪي ﻣﻮرد این تفاوت نی��ز معلق بود ن د س��تگاه حفاری
د ر آب د ریاس��ت .مهار س��کوی حفاری د ر
ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎري
آبهای عمیق موضوعی اس��ت ک��ه بهد لیل
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد ،آب و ﻣﻮج
ش��ناور بود ن س��کو پیچید گی خاصی د ارد .
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻞ و ﻛﺸﺶ ﻟﻨﮕﺮﻫﺎ
بههمین د لیل مهار سکوی نیمهشناور امیرکبیر
 وﺟﻮد ادوات ﺳﺨﺖاﻓﺰاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﻣﻬﺎر
ملزوماتی بهشرح زیر د ارد :
وج��ود س��ختافزار و نرمافزار مناس��ب
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﻜﻮي ﻧﻴﻤﻪﺷﻨﺎور اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﺳﺘﺎي ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺳﻜﻮ ﻫﻤﺎن
راﺳﺘﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ،وﺟﻮد ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻓﺮوﻧﺪ بهمنظور جمعآوری و بررس��ی آماری شرایط
ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺶﻟﻨﮕﺮاﻧﺪازي و ﻟﻨﮕﺮاﻧﺪازي ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
آب و هوایی منطقهی مورد نظر جهت حفاری
تعیی��ن نیروهای محیطی ناش��ی از جریان
آب و۶موج
باد ،
ﻃﺮﻳﻖ
کشش از
ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮ
ﻧﺤﻮهي
ﻛﻠﻲ
نحوه8
ﺷﻜﻞ
Hpﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺶ ﻟﻨﮕﺮﻫﺎ ܘ
لنگرها
ﺗﻨﻈﻴﻢ نیروی
طریق تغییر
سکو از
ﺷﻤﺎيمحل
ی :تنظیم
 8نمای کلی
ﺷﻜﻞ  :8ﺷﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﺤﻮهي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺶ ﻟﻨﮕﺮﻫﺎ ܘ۶برنامهری��زی و طراح��ی محل و کش��ش
لنگرها
 -3ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي
وج��ود اد وات س��ختافزاری مناس��ب
 -3ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺎ
ﺗﻔﺎوت
ﺣﻔﺎري،
ﻣﺤﻴﻂ
ﺣﻔﺎري در آبﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻘﻮﻟﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋهي
ی ﺑﺎمهار
ه
برنام
اجرای
منظور
ه
ب
ﺣﻔﺎري در آبﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻘﻮﻟﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋهي ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎري ،ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي

ﺣﻔﺎري در ﺧﺸﻜﻲ و ﺣﺘﻲ آبﻫﺎي ﻛﻢﻋﻤﻖ دارد ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎري در آب درﻳﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﺣﻔﺎري در ﺧﺸﻜﻲ و ﺣﺘﻲ آبﻫﺎي ﻛﻢﻋﻤﻖ دارد ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎري در آب درﻳﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﺳﻜﻮ نیمهشناور
س��کوی
ویژگﺑﻪی
فیزیکیﺑﻮدن
های ﺷﻨﺎور
دﻟﻴﻞ
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﻬﺎر ﺳﻜﻮي ﺣﻔﺎري در آبﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﻬﺎر ﺳﻜﻮي ﺣﻔﺎري در آبﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺷﻨﺎور ﺑﻮدن ﺳﻜﻮ
دارد:است که بهترین راستای
زﻳﺮهای
ﺷﺮحگون
امیرکبیر به
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ دارد .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎر ﺳﻜﻮي ﻧﻴﻤﻪﺷﻨﺎور اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ دارد .ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎر ﺳﻜﻮي ﻧﻴﻤﻪﺷﻨﺎور اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪﺷﺮح زﻳﺮ دارد:
قرارگیری سکو همان راستای جریان باد د ر
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منطق��ه اس��ت .همچنین با توجه به ش��رایط
محیط��ی د ری��ای خزر ،وج��ود حد اقل د و
فروند شناور با قد رت مناسب جهت اجرای
عملی��ات پیشلنگران��د ازی و لنگراند ازی
نهایی الزامی است.

