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مقــــالـــــات

     

Semi Submersible Platform:ســکوی نیمــه شــناور به دلیل 
حساسیت Drill ship ها نسبت به شرایط آب و هوایی و نیاز به حفاری 
در آب های عمیق، ســاخته شــده اند. مهم ترین ضعف این   دکل ها، 
ظرفیت بار محدود آنها می باشــد. این دکل ها در عمق آب 6000 فوت 

استفاده می شوند. همانند سکوی نیمه شناور امیر کبیر در دریای خزر.
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Tendered: در نواحی که شــرایط آب و هوایی سخت نیست نظیر خلیج گینه و خلیج فارس 
اســتفاده می شــود و فقط دکل حفاری و Drawworks روی ســکو قرار گرفته و سایر 

تجهیزات و محل استراحت کارکنان روی Barge نزدیک دکل تعبیه شده است.
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Portable mast:این نوع دکل ها به طور سرهم بر روی کامیون قرار گرفته و 
به محل مورد نظر برده می شوند، سپس بازوهای هیدرولیکی برپا شده و برای 

حفر چاههای کم عمق یا تعمیراتی استفاده می شوند.
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 Jackup: ایــن دکل حفاری از یک بدنه Barge شــکل که 
دارای سه یا چهارپایه عظیم است تشکیل شده و می تواند خود 
را  به باال و پایین ببرد، این نوع مستقر شدن برای حفاری بسیار 
با ثبات اســت، بطوریکه پایه ها سکو را در برابر باد ثابت و آن 
را با باال بردن از امواج محافظت می کند. این دکل ها تا عمق 
آب500 فوت حفاری می کنند.مانند دکل دریایی شهید مدرس.

Self Contained:دارای دکل حفاری می باشــد و تمامی تجهیزات روی یک ســکو قرار 
گرفته و کاربرد زیادی در دریاهای متالطم نظیر دریای شمال دارد.
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Barge: معمــواًل در باتالق ها و جاهایی که عمق آب کمتر از 
20 فوت است استفاده می شود. در مقایسه با سایر روش های 

حفاری دریایی بسیار کم هزینه می باشد
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