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لخته گير يا مخزن جداكننده مايعات 
و فيلترهاي گازي

شناورھاي مربوط به عمليات فراساحلي در ميادين نفت و گاز (قسمت اول)

محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس تھيه و تنظيم:

كش هاي مخصوص عمليات  نسل جديد يدك ASDشناور  
Push  وPull  و جابه جايي دكل هاي حفاري است كـه

.  وردارندبسيار پيشرفته بوده و از قابليت هاي فراواني برخ
از ساير شناورهاي نسل قديم كمتر است  ASDطـول 

كه  Azimuthدليل نوع موتورهاي  و به)  متر 35-30(
بسيار  بسيار گران تر از ساير يدك كش هاست قابليت مانور

.زيادي دارد
مهم ترين مشخصه آن قدرت فراوان سيستم هاي 

 ضمن اينكه در شرايط جوي نامناسب. آتش خواري است
مني دريا و ارتفاع زياد موج، قابليت مانور بسيار خوب و اي

.   دارد

هاي نسل  كش كه در واقـع جزء يدك NTVشناور  
كش مخصوص حمل بارج است و عالوه  قديم بوده و يدك

 Pullو  Push، قابليت  Towingبر عمليات  
مهم ترين مشخصه آن . هـاي كوچك را هم دارد  نفتكش

.  طول كم و قدرت زياد مورتورهاست 

شناورهاي فراساحل سكوهاي نفت و 
گاز 

 6‐ ASD (Azimuth Stern Drive)2‐ OSV (Offshore Supply Vessel) 4‐ AHT (Anchor Handling Tug) 3‐ NTV (Normal Tug Boat)

و جابه جايي لنگرهاست كه نسبت  Pullو  Pushو  Towingكش هاي مخصوص  نسل سوم يدك AHTSشناور  
فاري ضمن اينكه قابليت حمل سيمان و گل و مواد ح. از عرشه وسيع تر و طول بيشتري برخوردار است  AHTبه

.را نيزدارد
كم  دست( Bridgeهـاي بسيار قوي، عرشه چوبي وسيع و ارتفاع زياد  Winchمهـم ترين مشخصـه  اين شناور 

.است) متر 55كم طول  اسب بخار و دست 4000قدرت موتورها 
Supply vessel  كه(هـاي موجود در ايرانAHTS اين . اغلب فرسوده اند و عملكرد مناسبي ندارند) هستند

vessel ها در بيشتر ماه هاي سال درdocking  هستند و مؤسسات رده بندي كالس آنهـا را تمديد نمي كنند  .
بنابراين ضروري است . اين در شرايطي است كه در پروژه هـاي نفت و گـاز، اولويت نخست زمان  است

جديد وارد عمل شوند و با ارائه تسهيالتي به دارندگان اين  AHTSسازمان هاي مربوط جهت خريد شناور
ال نخستين شركت هـاي مهندسي در س. شناورها، در بازسازي ناوگان دريايي فراساحل به آنها كمك نمايند

در  در ابتدا پيمانكـاران ايراني. يعني چند سال پس از ملي شدن صنعت نفـت در ايـران تأسيس شد 1951
يـر نظر مناطـق نفـتي مسجدسليمان، آغاجاري، پااليشگاه آبادان و كرمانشاه بـراي انجـام سفارشات كوچك  ز

.شركت هـاي مهندسي خـارجـي  به خدمت گرفته شدند

روز بودن  شناورهـا در اين صنعت، بههستند كه با توجه به تعداد زياد ... و   Crane barge ،Anchor handing , supply   boat, jack UP DP  ،Tug boat, Accommodation barge , barge , passenger boat , Pipe layer vesselشـامل offshoreشناورهـاي
.شناورهاي بارج كه اغلب براي حمل كاال استفاده مي شوند در صنعت فراساحل بسيار مهم و كاربردي هستند. اين امر هم از لحاظ فراساحل و هم از لحاظ  عمليات و عملكردها قابل بررسي است. و كم بودن سن آنها بسيار ضروري است

ساخت  .  ها كه در صنعت فراساحل بسيار كاربردي و بااهميت هستند در كشور ما بسيار كم تعدادند متأسفانه اين  بارج. كمي مشكل و هزينه بر هستند 10000DWTبسيار ساده است اما ساخت بارج هايي با ظرفيت هاي بيش از  5000DWTساخت بارج با ظرفيتي تا 
.هاي ايران مي توان هم به صنعت كشتي سازي و هم به فراساحل كشور كمك شاياني است ship yardاين بارج ها در

.اي دو طرفه است كه پيشرفت يكي سبب پيشرفت ديگري خواهد شد به عبارتي رابطه اين دو صنعت رابطه. كمك بسيار مهمي باشند  ship building & shippingامروزه صنايع فراساحل كشور مي تواند در رشد صنايع

ر بازنشستگان همچنين در حال حاض. مان استراحت خود به دريـا عازم مي شوند تا در اين پروژه ها شركت نمايندر زامروزه اغلب شناورهاي فراساحل ايران متخصصان دريانوردي بسيار خوبي دارند كه بيشتر در استخدام شركت هاي كشتي راني ايراني هستند و د
.ستندا هنيروي دريايي كشوركه پس از سال ها خدمت بازنشست شده اند نيز در فرماندهي يا مهندسي دريايي فراساحل كشور مشغول به همكاري با شركت ه

شكي نيست كه در حوزه هاي دريايي كشور افراد حرفه اي و باتجربه اي حضور دارند ولي آيا اينان در زمينه فراساحل اطالعات دقيقي دارند؟
ايي و مديريت فراساحل  آگـاه به فراساحل استفاده مي كنند كه دليل اين امر را مي توان در تفـاوت بين مديريت دريـ الًمتأسفانه در صنعت فراساحل ايران تعدا كمي از فرماندهان دريايي با فراساحل آشنايي مناسبي دارند ولي در شركت هاي بزرگ از افسران كام

.دانست

در ساحل مديريت    Designated Person Ashore (DPA(تن دارند استفاده مي شود و طي دوره هاي آموزشي شش ماهه آنها را با فراساحل آشنا مي كنند تا بعدها بتوانند عنوان  3000هاي بزرگ فراساحل جهان از كاپيتان هايي كه گواهي بيش از  ر شركتد
رف هزينه بسيار در پروژه سلمان كه توسط شركت صنعت، ساخت و نصب يك جكت چهار پايه را بر عهده داشت، در مرحله نصب، بـا ص: نقش آشنايي فرماندهان شناورهاي فراساحل با صنعت فراساحل را مي توان به اين شكل توضيح داد. دريا را به عهده گيرند

خارج شد، مركز چكش دقيقاً  Mooringهنگام شمع  كوبي به دليل اينكه شناور از حالت. است محول گرديد  CRANE BARGEكه يك SADAF 3000زيادي، چكشي براي شمع كوبي خريداري شد و نصب آن كه با زحمت و هزينه فراواني نيز همراه بود به شناور
قرار دهد، هرگز اين امر اتفاق نمي افتاد و اين هـزينه سرسام آور   DPاگر فرمانده شناور از حساسيت اين مرحله اطالع داشت و مي توانست شناور را. به مركز شمع برخورد نكرده و باعث آسيب ديدگي يكي از پايه هاي جكت شد و چكش نيز به داخل آب دريا افتاد

.تحميل نمي شد
 

5‐ AHTS (Anchor Handling Tug Supply)

 Towingكش هاي مخصوص  نسل دوم يدك AHTشناور  
نفتكش هـاي بزرگ است و جهت بـاال  Pullو  Pushو 

كشيدن لنگر براي انجام عمليات جابه جايي لنگر 
Winch طول اين شناور و . هايي قوي در عرشه دارد

 53كم  دست(بيشتر  NTVقدرت موتورهاي آن از يدك 
بوده و قابليت )  اسب بخار  3500كم  متر و دست

.  جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارد

نسل جديد شناورهاي تداركاتي در  OSVشناور  
ميادين نفت و گـاز بوده و از امكانات بـهتر و 

 مهم ترين مشخصه آن. پيشرفته تري برخوردار است
 حمل سيمان با قدرت تخليه بسيار زياد و حمل گـل

 ضمن اينكه. حفاري و تجهيزات گرم كننده گل است
.  قابليت جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارند

در نظر  DP1همچنين موتورهـاي اين شناور از نـوع 
ت قدر. گرفته شده   تا قدرت مانور زيادي داشته باشد

اسب بخار و طول  3500كم  موتورهاي اين شناور دست
.  متر است 52آن بيشتر از 

مخصـوص تداركات سكوهـاي نفتي و  PSVشناور 
گـازي طراحي شده و مهم ترين مشخصه آن عرشه 

وسيع و امكانات رفاهي مناسب جهـت حمل 
سردخانه هـاي مواد غذايي و بار لوله و سيمان و گل 

.  حفاري است

اسب  3000قدرت موتورهاي اين نوع شناور دست كم 
.متر است 50بخار و طول آن بيشتر از 

 1‐ PSV (Platform Supply Vessel)

لخته گير يا مخزن جداكننده مايعات 
و فيلترهاي گازي

شناورھاي مربوط به عمليات فراساحلي در ميادين نفت و گاز (قسمت اول)

محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس تھيه و تنظيم:

كش هاي مخصوص عمليات  نسل جديد يدك ASDشناور  
Push  وPull  و جابه جايي دكل هاي حفاري است كـه

.  وردارندبسيار پيشرفته بوده و از قابليت هاي فراواني برخ
از ساير شناورهاي نسل قديم كمتر است  ASDطـول 

كه  Azimuthدليل نوع موتورهاي  و به)  متر 35-30(
بسيار  بسيار گران تر از ساير يدك كش هاست قابليت مانور

.زيادي دارد
مهم ترين مشخصه آن قدرت فراوان سيستم هاي 

 ضمن اينكه در شرايط جوي نامناسب. آتش خواري است
مني دريا و ارتفاع زياد موج، قابليت مانور بسيار خوب و اي

.   دارد

هاي نسل  كش كه در واقـع جزء يدك NTVشناور  
كش مخصوص حمل بارج است و عالوه  قديم بوده و يدك

 Pullو  Push، قابليت  Towingبر عمليات  
مهم ترين مشخصه آن . هـاي كوچك را هم دارد  نفتكش

.  طول كم و قدرت زياد مورتورهاست 

شناورهاي فراساحل سكوهاي نفت و 
گاز 

 6‐ ASD (Azimuth Stern Drive)2‐ OSV (Offshore Supply Vessel) 4‐ AHT (Anchor Handling Tug) 3‐ NTV (Normal Tug Boat)

و جابه جايي لنگرهاست كه نسبت  Pullو  Pushو  Towingكش هاي مخصوص  نسل سوم يدك AHTSشناور  
فاري ضمن اينكه قابليت حمل سيمان و گل و مواد ح. از عرشه وسيع تر و طول بيشتري برخوردار است  AHTبه

.را نيزدارد
كم  دست( Bridgeهـاي بسيار قوي، عرشه چوبي وسيع و ارتفاع زياد  Winchمهـم ترين مشخصـه  اين شناور 

.است) متر 55كم طول  اسب بخار و دست 4000قدرت موتورها 
Supply vessel  كه(هـاي موجود در ايرانAHTS اين . اغلب فرسوده اند و عملكرد مناسبي ندارند) هستند

vessel ها در بيشتر ماه هاي سال درdocking  هستند و مؤسسات رده بندي كالس آنهـا را تمديد نمي كنند  .
بنابراين ضروري است . اين در شرايطي است كه در پروژه هـاي نفت و گـاز، اولويت نخست زمان  است

جديد وارد عمل شوند و با ارائه تسهيالتي به دارندگان اين  AHTSسازمان هاي مربوط جهت خريد شناور
ال نخستين شركت هـاي مهندسي در س. شناورها، در بازسازي ناوگان دريايي فراساحل به آنها كمك نمايند

در  در ابتدا پيمانكـاران ايراني. يعني چند سال پس از ملي شدن صنعت نفـت در ايـران تأسيس شد 1951
يـر نظر مناطـق نفـتي مسجدسليمان، آغاجاري، پااليشگاه آبادان و كرمانشاه بـراي انجـام سفارشات كوچك  ز

.شركت هـاي مهندسي خـارجـي  به خدمت گرفته شدند

روز بودن  شناورهـا در اين صنعت، بههستند كه با توجه به تعداد زياد ... و   Crane barge ،Anchor handing , supply   boat, jack UP DP  ،Tug boat, Accommodation barge , barge , passenger boat , Pipe layer vesselشـامل offshoreشناورهـاي
.شناورهاي بارج كه اغلب براي حمل كاال استفاده مي شوند در صنعت فراساحل بسيار مهم و كاربردي هستند. اين امر هم از لحاظ فراساحل و هم از لحاظ  عمليات و عملكردها قابل بررسي است. و كم بودن سن آنها بسيار ضروري است

ساخت  .  ها كه در صنعت فراساحل بسيار كاربردي و بااهميت هستند در كشور ما بسيار كم تعدادند متأسفانه اين  بارج. كمي مشكل و هزينه بر هستند 10000DWTبسيار ساده است اما ساخت بارج هايي با ظرفيت هاي بيش از  5000DWTساخت بارج با ظرفيتي تا 
.هاي ايران مي توان هم به صنعت كشتي سازي و هم به فراساحل كشور كمك شاياني است ship yardاين بارج ها در

.اي دو طرفه است كه پيشرفت يكي سبب پيشرفت ديگري خواهد شد به عبارتي رابطه اين دو صنعت رابطه. كمك بسيار مهمي باشند  ship building & shippingامروزه صنايع فراساحل كشور مي تواند در رشد صنايع

ر بازنشستگان همچنين در حال حاض. مان استراحت خود به دريـا عازم مي شوند تا در اين پروژه ها شركت نمايندر زامروزه اغلب شناورهاي فراساحل ايران متخصصان دريانوردي بسيار خوبي دارند كه بيشتر در استخدام شركت هاي كشتي راني ايراني هستند و د
.ستندا هنيروي دريايي كشوركه پس از سال ها خدمت بازنشست شده اند نيز در فرماندهي يا مهندسي دريايي فراساحل كشور مشغول به همكاري با شركت ه

شكي نيست كه در حوزه هاي دريايي كشور افراد حرفه اي و باتجربه اي حضور دارند ولي آيا اينان در زمينه فراساحل اطالعات دقيقي دارند؟
ايي و مديريت فراساحل  آگـاه به فراساحل استفاده مي كنند كه دليل اين امر را مي توان در تفـاوت بين مديريت دريـ الًمتأسفانه در صنعت فراساحل ايران تعدا كمي از فرماندهان دريايي با فراساحل آشنايي مناسبي دارند ولي در شركت هاي بزرگ از افسران كام

.دانست

در ساحل مديريت    Designated Person Ashore (DPA(تن دارند استفاده مي شود و طي دوره هاي آموزشي شش ماهه آنها را با فراساحل آشنا مي كنند تا بعدها بتوانند عنوان  3000هاي بزرگ فراساحل جهان از كاپيتان هايي كه گواهي بيش از  ر شركتد
رف هزينه بسيار در پروژه سلمان كه توسط شركت صنعت، ساخت و نصب يك جكت چهار پايه را بر عهده داشت، در مرحله نصب، بـا ص: نقش آشنايي فرماندهان شناورهاي فراساحل با صنعت فراساحل را مي توان به اين شكل توضيح داد. دريا را به عهده گيرند

خارج شد، مركز چكش دقيقاً  Mooringهنگام شمع  كوبي به دليل اينكه شناور از حالت. است محول گرديد  CRANE BARGEكه يك SADAF 3000زيادي، چكشي براي شمع كوبي خريداري شد و نصب آن كه با زحمت و هزينه فراواني نيز همراه بود به شناور
قرار دهد، هرگز اين امر اتفاق نمي افتاد و اين هـزينه سرسام آور   DPاگر فرمانده شناور از حساسيت اين مرحله اطالع داشت و مي توانست شناور را. به مركز شمع برخورد نكرده و باعث آسيب ديدگي يكي از پايه هاي جكت شد و چكش نيز به داخل آب دريا افتاد

.تحميل نمي شد
 

5‐ AHTS (Anchor Handling Tug Supply)

 Towingكش هاي مخصوص  نسل دوم يدك AHTشناور  
نفتكش هـاي بزرگ است و جهت بـاال  Pullو  Pushو 

كشيدن لنگر براي انجام عمليات جابه جايي لنگر 
Winch طول اين شناور و . هايي قوي در عرشه دارد

 53كم  دست(بيشتر  NTVقدرت موتورهاي آن از يدك 
بوده و قابليت )  اسب بخار  3500كم  متر و دست

.  جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارد

نسل جديد شناورهاي تداركاتي در  OSVشناور  
ميادين نفت و گـاز بوده و از امكانات بـهتر و 

 مهم ترين مشخصه آن. پيشرفته تري برخوردار است
 حمل سيمان با قدرت تخليه بسيار زياد و حمل گـل

 ضمن اينكه. حفاري و تجهيزات گرم كننده گل است
.  قابليت جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارند

در نظر  DP1همچنين موتورهـاي اين شناور از نـوع 
ت قدر. گرفته شده   تا قدرت مانور زيادي داشته باشد

اسب بخار و طول  3500كم  موتورهاي اين شناور دست
.  متر است 52آن بيشتر از 

مخصـوص تداركات سكوهـاي نفتي و  PSVشناور 
گـازي طراحي شده و مهم ترين مشخصه آن عرشه 

وسيع و امكانات رفاهي مناسب جهـت حمل 
سردخانه هـاي مواد غذايي و بار لوله و سيمان و گل 

.  حفاري است

اسب  3000قدرت موتورهاي اين نوع شناور دست كم 
.متر است 50بخار و طول آن بيشتر از 

 1‐ PSV (Platform Supply Vessel)

لخته گير يا مخزن جداكننده مايعات 
و فيلترهاي گازي

شناورھاي مربوط به عمليات فراساحلي در ميادين نفت و گاز (قسمت اول)

محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس تھيه و تنظيم:

كش هاي مخصوص عمليات  نسل جديد يدك ASDشناور  
Push  وPull  و جابه جايي دكل هاي حفاري است كـه

.  وردارندبسيار پيشرفته بوده و از قابليت هاي فراواني برخ
از ساير شناورهاي نسل قديم كمتر است  ASDطـول 

كه  Azimuthدليل نوع موتورهاي  و به)  متر 35-30(
بسيار  بسيار گران تر از ساير يدك كش هاست قابليت مانور

.زيادي دارد
مهم ترين مشخصه آن قدرت فراوان سيستم هاي 

 ضمن اينكه در شرايط جوي نامناسب. آتش خواري است
مني دريا و ارتفاع زياد موج، قابليت مانور بسيار خوب و اي

.   دارد

هاي نسل  كش كه در واقـع جزء يدك NTVشناور  
كش مخصوص حمل بارج است و عالوه  قديم بوده و يدك

 Pullو  Push، قابليت  Towingبر عمليات  
مهم ترين مشخصه آن . هـاي كوچك را هم دارد  نفتكش

.  طول كم و قدرت زياد مورتورهاست 

شناورهاي فراساحل سكوهاي نفت و 
گاز 

 6‐ ASD (Azimuth Stern Drive)2‐ OSV (Offshore Supply Vessel) 4‐ AHT (Anchor Handling Tug) 3‐ NTV (Normal Tug Boat)

و جابه جايي لنگرهاست كه نسبت  Pullو  Pushو  Towingكش هاي مخصوص  نسل سوم يدك AHTSشناور  
فاري ضمن اينكه قابليت حمل سيمان و گل و مواد ح. از عرشه وسيع تر و طول بيشتري برخوردار است  AHTبه

.را نيزدارد
كم  دست( Bridgeهـاي بسيار قوي، عرشه چوبي وسيع و ارتفاع زياد  Winchمهـم ترين مشخصـه  اين شناور 

.است) متر 55كم طول  اسب بخار و دست 4000قدرت موتورها 
Supply vessel  كه(هـاي موجود در ايرانAHTS اين . اغلب فرسوده اند و عملكرد مناسبي ندارند) هستند

vessel ها در بيشتر ماه هاي سال درdocking  هستند و مؤسسات رده بندي كالس آنهـا را تمديد نمي كنند  .
بنابراين ضروري است . اين در شرايطي است كه در پروژه هـاي نفت و گـاز، اولويت نخست زمان  است

جديد وارد عمل شوند و با ارائه تسهيالتي به دارندگان اين  AHTSسازمان هاي مربوط جهت خريد شناور
ال نخستين شركت هـاي مهندسي در س. شناورها، در بازسازي ناوگان دريايي فراساحل به آنها كمك نمايند

در  در ابتدا پيمانكـاران ايراني. يعني چند سال پس از ملي شدن صنعت نفـت در ايـران تأسيس شد 1951
يـر نظر مناطـق نفـتي مسجدسليمان، آغاجاري، پااليشگاه آبادان و كرمانشاه بـراي انجـام سفارشات كوچك  ز

.شركت هـاي مهندسي خـارجـي  به خدمت گرفته شدند

روز بودن  شناورهـا در اين صنعت، بههستند كه با توجه به تعداد زياد ... و   Crane barge ،Anchor handing , supply   boat, jack UP DP  ،Tug boat, Accommodation barge , barge , passenger boat , Pipe layer vesselشـامل offshoreشناورهـاي
.شناورهاي بارج كه اغلب براي حمل كاال استفاده مي شوند در صنعت فراساحل بسيار مهم و كاربردي هستند. اين امر هم از لحاظ فراساحل و هم از لحاظ  عمليات و عملكردها قابل بررسي است. و كم بودن سن آنها بسيار ضروري است

ساخت  .  ها كه در صنعت فراساحل بسيار كاربردي و بااهميت هستند در كشور ما بسيار كم تعدادند متأسفانه اين  بارج. كمي مشكل و هزينه بر هستند 10000DWTبسيار ساده است اما ساخت بارج هايي با ظرفيت هاي بيش از  5000DWTساخت بارج با ظرفيتي تا 
.هاي ايران مي توان هم به صنعت كشتي سازي و هم به فراساحل كشور كمك شاياني است ship yardاين بارج ها در

.اي دو طرفه است كه پيشرفت يكي سبب پيشرفت ديگري خواهد شد به عبارتي رابطه اين دو صنعت رابطه. كمك بسيار مهمي باشند  ship building & shippingامروزه صنايع فراساحل كشور مي تواند در رشد صنايع

ر بازنشستگان همچنين در حال حاض. مان استراحت خود به دريـا عازم مي شوند تا در اين پروژه ها شركت نمايندر زامروزه اغلب شناورهاي فراساحل ايران متخصصان دريانوردي بسيار خوبي دارند كه بيشتر در استخدام شركت هاي كشتي راني ايراني هستند و د
.ستندا هنيروي دريايي كشوركه پس از سال ها خدمت بازنشست شده اند نيز در فرماندهي يا مهندسي دريايي فراساحل كشور مشغول به همكاري با شركت ه

شكي نيست كه در حوزه هاي دريايي كشور افراد حرفه اي و باتجربه اي حضور دارند ولي آيا اينان در زمينه فراساحل اطالعات دقيقي دارند؟
ايي و مديريت فراساحل  آگـاه به فراساحل استفاده مي كنند كه دليل اين امر را مي توان در تفـاوت بين مديريت دريـ الًمتأسفانه در صنعت فراساحل ايران تعدا كمي از فرماندهان دريايي با فراساحل آشنايي مناسبي دارند ولي در شركت هاي بزرگ از افسران كام

.دانست

در ساحل مديريت    Designated Person Ashore (DPA(تن دارند استفاده مي شود و طي دوره هاي آموزشي شش ماهه آنها را با فراساحل آشنا مي كنند تا بعدها بتوانند عنوان  3000هاي بزرگ فراساحل جهان از كاپيتان هايي كه گواهي بيش از  ر شركتد
رف هزينه بسيار در پروژه سلمان كه توسط شركت صنعت، ساخت و نصب يك جكت چهار پايه را بر عهده داشت، در مرحله نصب، بـا ص: نقش آشنايي فرماندهان شناورهاي فراساحل با صنعت فراساحل را مي توان به اين شكل توضيح داد. دريا را به عهده گيرند

خارج شد، مركز چكش دقيقاً  Mooringهنگام شمع  كوبي به دليل اينكه شناور از حالت. است محول گرديد  CRANE BARGEكه يك SADAF 3000زيادي، چكشي براي شمع كوبي خريداري شد و نصب آن كه با زحمت و هزينه فراواني نيز همراه بود به شناور
قرار دهد، هرگز اين امر اتفاق نمي افتاد و اين هـزينه سرسام آور   DPاگر فرمانده شناور از حساسيت اين مرحله اطالع داشت و مي توانست شناور را. به مركز شمع برخورد نكرده و باعث آسيب ديدگي يكي از پايه هاي جكت شد و چكش نيز به داخل آب دريا افتاد

.تحميل نمي شد
 

5‐ AHTS (Anchor Handling Tug Supply)

 Towingكش هاي مخصوص  نسل دوم يدك AHTشناور  
نفتكش هـاي بزرگ است و جهت بـاال  Pullو  Pushو 

كشيدن لنگر براي انجام عمليات جابه جايي لنگر 
Winch طول اين شناور و . هايي قوي در عرشه دارد

 53كم  دست(بيشتر  NTVقدرت موتورهاي آن از يدك 
بوده و قابليت )  اسب بخار  3500كم  متر و دست

.  جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارد

نسل جديد شناورهاي تداركاتي در  OSVشناور  
ميادين نفت و گـاز بوده و از امكانات بـهتر و 

 مهم ترين مشخصه آن. پيشرفته تري برخوردار است
 حمل سيمان با قدرت تخليه بسيار زياد و حمل گـل

 ضمن اينكه. حفاري و تجهيزات گرم كننده گل است
.  قابليت جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارند

در نظر  DP1همچنين موتورهـاي اين شناور از نـوع 
ت قدر. گرفته شده   تا قدرت مانور زيادي داشته باشد

اسب بخار و طول  3500كم  موتورهاي اين شناور دست
.  متر است 52آن بيشتر از 

مخصـوص تداركات سكوهـاي نفتي و  PSVشناور 
گـازي طراحي شده و مهم ترين مشخصه آن عرشه 

وسيع و امكانات رفاهي مناسب جهـت حمل 
سردخانه هـاي مواد غذايي و بار لوله و سيمان و گل 

.  حفاري است

اسب  3000قدرت موتورهاي اين نوع شناور دست كم 
.متر است 50بخار و طول آن بيشتر از 

 1‐ PSV (Platform Supply Vessel)
لخته گير يا مخزن جداكننده مايعات 

و فيلترهاي گازي

شناورھاي مربوط به عمليات فراساحلي در ميادين نفت و گاز (قسمت اول)

محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس تھيه و تنظيم:

كش هاي مخصوص عمليات  نسل جديد يدك ASDشناور  
Push  وPull  و جابه جايي دكل هاي حفاري است كـه

.  وردارندبسيار پيشرفته بوده و از قابليت هاي فراواني برخ
از ساير شناورهاي نسل قديم كمتر است  ASDطـول 

كه  Azimuthدليل نوع موتورهاي  و به)  متر 35-30(
بسيار  بسيار گران تر از ساير يدك كش هاست قابليت مانور

.زيادي دارد
مهم ترين مشخصه آن قدرت فراوان سيستم هاي 

 ضمن اينكه در شرايط جوي نامناسب. آتش خواري است
مني دريا و ارتفاع زياد موج، قابليت مانور بسيار خوب و اي

.   دارد

هاي نسل  كش كه در واقـع جزء يدك NTVشناور  
كش مخصوص حمل بارج است و عالوه  قديم بوده و يدك

 Pullو  Push، قابليت  Towingبر عمليات  
مهم ترين مشخصه آن . هـاي كوچك را هم دارد  نفتكش

.  طول كم و قدرت زياد مورتورهاست 

شناورهاي فراساحل سكوهاي نفت و 
گاز 

 6‐ ASD (Azimuth Stern Drive)2‐ OSV (Offshore Supply Vessel) 4‐ AHT (Anchor Handling Tug) 3‐ NTV (Normal Tug Boat)

و جابه جايي لنگرهاست كه نسبت  Pullو  Pushو  Towingكش هاي مخصوص  نسل سوم يدك AHTSشناور  
فاري ضمن اينكه قابليت حمل سيمان و گل و مواد ح. از عرشه وسيع تر و طول بيشتري برخوردار است  AHTبه

.را نيزدارد
كم  دست( Bridgeهـاي بسيار قوي، عرشه چوبي وسيع و ارتفاع زياد  Winchمهـم ترين مشخصـه  اين شناور 

.است) متر 55كم طول  اسب بخار و دست 4000قدرت موتورها 
Supply vessel  كه(هـاي موجود در ايرانAHTS اين . اغلب فرسوده اند و عملكرد مناسبي ندارند) هستند

vessel ها در بيشتر ماه هاي سال درdocking  هستند و مؤسسات رده بندي كالس آنهـا را تمديد نمي كنند  .
بنابراين ضروري است . اين در شرايطي است كه در پروژه هـاي نفت و گـاز، اولويت نخست زمان  است

جديد وارد عمل شوند و با ارائه تسهيالتي به دارندگان اين  AHTSسازمان هاي مربوط جهت خريد شناور
ال نخستين شركت هـاي مهندسي در س. شناورها، در بازسازي ناوگان دريايي فراساحل به آنها كمك نمايند

در  در ابتدا پيمانكـاران ايراني. يعني چند سال پس از ملي شدن صنعت نفـت در ايـران تأسيس شد 1951
يـر نظر مناطـق نفـتي مسجدسليمان، آغاجاري، پااليشگاه آبادان و كرمانشاه بـراي انجـام سفارشات كوچك  ز

.شركت هـاي مهندسي خـارجـي  به خدمت گرفته شدند

روز بودن  شناورهـا در اين صنعت، بههستند كه با توجه به تعداد زياد ... و   Crane barge ،Anchor handing , supply   boat, jack UP DP  ،Tug boat, Accommodation barge , barge , passenger boat , Pipe layer vesselشـامل offshoreشناورهـاي
.شناورهاي بارج كه اغلب براي حمل كاال استفاده مي شوند در صنعت فراساحل بسيار مهم و كاربردي هستند. اين امر هم از لحاظ فراساحل و هم از لحاظ  عمليات و عملكردها قابل بررسي است. و كم بودن سن آنها بسيار ضروري است

ساخت  .  ها كه در صنعت فراساحل بسيار كاربردي و بااهميت هستند در كشور ما بسيار كم تعدادند متأسفانه اين  بارج. كمي مشكل و هزينه بر هستند 10000DWTبسيار ساده است اما ساخت بارج هايي با ظرفيت هاي بيش از  5000DWTساخت بارج با ظرفيتي تا 
.هاي ايران مي توان هم به صنعت كشتي سازي و هم به فراساحل كشور كمك شاياني است ship yardاين بارج ها در

.اي دو طرفه است كه پيشرفت يكي سبب پيشرفت ديگري خواهد شد به عبارتي رابطه اين دو صنعت رابطه. كمك بسيار مهمي باشند  ship building & shippingامروزه صنايع فراساحل كشور مي تواند در رشد صنايع

ر بازنشستگان همچنين در حال حاض. مان استراحت خود به دريـا عازم مي شوند تا در اين پروژه ها شركت نمايندر زامروزه اغلب شناورهاي فراساحل ايران متخصصان دريانوردي بسيار خوبي دارند كه بيشتر در استخدام شركت هاي كشتي راني ايراني هستند و د
.ستندا هنيروي دريايي كشوركه پس از سال ها خدمت بازنشست شده اند نيز در فرماندهي يا مهندسي دريايي فراساحل كشور مشغول به همكاري با شركت ه

شكي نيست كه در حوزه هاي دريايي كشور افراد حرفه اي و باتجربه اي حضور دارند ولي آيا اينان در زمينه فراساحل اطالعات دقيقي دارند؟
ايي و مديريت فراساحل  آگـاه به فراساحل استفاده مي كنند كه دليل اين امر را مي توان در تفـاوت بين مديريت دريـ الًمتأسفانه در صنعت فراساحل ايران تعدا كمي از فرماندهان دريايي با فراساحل آشنايي مناسبي دارند ولي در شركت هاي بزرگ از افسران كام

.دانست

در ساحل مديريت    Designated Person Ashore (DPA(تن دارند استفاده مي شود و طي دوره هاي آموزشي شش ماهه آنها را با فراساحل آشنا مي كنند تا بعدها بتوانند عنوان  3000هاي بزرگ فراساحل جهان از كاپيتان هايي كه گواهي بيش از  ر شركتد
رف هزينه بسيار در پروژه سلمان كه توسط شركت صنعت، ساخت و نصب يك جكت چهار پايه را بر عهده داشت، در مرحله نصب، بـا ص: نقش آشنايي فرماندهان شناورهاي فراساحل با صنعت فراساحل را مي توان به اين شكل توضيح داد. دريا را به عهده گيرند

خارج شد، مركز چكش دقيقاً  Mooringهنگام شمع  كوبي به دليل اينكه شناور از حالت. است محول گرديد  CRANE BARGEكه يك SADAF 3000زيادي، چكشي براي شمع كوبي خريداري شد و نصب آن كه با زحمت و هزينه فراواني نيز همراه بود به شناور
قرار دهد، هرگز اين امر اتفاق نمي افتاد و اين هـزينه سرسام آور   DPاگر فرمانده شناور از حساسيت اين مرحله اطالع داشت و مي توانست شناور را. به مركز شمع برخورد نكرده و باعث آسيب ديدگي يكي از پايه هاي جكت شد و چكش نيز به داخل آب دريا افتاد

.تحميل نمي شد
 

5‐ AHTS (Anchor Handling Tug Supply)

 Towingكش هاي مخصوص  نسل دوم يدك AHTشناور  
نفتكش هـاي بزرگ است و جهت بـاال  Pullو  Pushو 

كشيدن لنگر براي انجام عمليات جابه جايي لنگر 
Winch طول اين شناور و . هايي قوي در عرشه دارد

 53كم  دست(بيشتر  NTVقدرت موتورهاي آن از يدك 
بوده و قابليت )  اسب بخار  3500كم  متر و دست

.  جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارد

نسل جديد شناورهاي تداركاتي در  OSVشناور  
ميادين نفت و گـاز بوده و از امكانات بـهتر و 

 مهم ترين مشخصه آن. پيشرفته تري برخوردار است
 حمل سيمان با قدرت تخليه بسيار زياد و حمل گـل

 ضمن اينكه. حفاري و تجهيزات گرم كننده گل است
.  قابليت جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارند

در نظر  DP1همچنين موتورهـاي اين شناور از نـوع 
ت قدر. گرفته شده   تا قدرت مانور زيادي داشته باشد

اسب بخار و طول  3500كم  موتورهاي اين شناور دست
.  متر است 52آن بيشتر از 

مخصـوص تداركات سكوهـاي نفتي و  PSVشناور 
گـازي طراحي شده و مهم ترين مشخصه آن عرشه 

وسيع و امكانات رفاهي مناسب جهـت حمل 
سردخانه هـاي مواد غذايي و بار لوله و سيمان و گل 

.  حفاري است

اسب  3000قدرت موتورهاي اين نوع شناور دست كم 
.متر است 50بخار و طول آن بيشتر از 

 1‐ PSV (Platform Supply Vessel)

لخته گير يا مخزن جداكننده مايعات 
و فيلترهاي گازي

شناورھاي مربوط به عمليات فراساحلي در ميادين نفت و گاز (قسمت اول)

محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس تھيه و تنظيم:

كش هاي مخصوص عمليات  نسل جديد يدك ASDشناور  
Push  وPull  و جابه جايي دكل هاي حفاري است كـه

.  وردارندبسيار پيشرفته بوده و از قابليت هاي فراواني برخ
از ساير شناورهاي نسل قديم كمتر است  ASDطـول 

كه  Azimuthدليل نوع موتورهاي  و به)  متر 35-30(
بسيار  بسيار گران تر از ساير يدك كش هاست قابليت مانور

.زيادي دارد
مهم ترين مشخصه آن قدرت فراوان سيستم هاي 

 ضمن اينكه در شرايط جوي نامناسب. آتش خواري است
مني دريا و ارتفاع زياد موج، قابليت مانور بسيار خوب و اي

.   دارد

هاي نسل  كش كه در واقـع جزء يدك NTVشناور  
كش مخصوص حمل بارج است و عالوه  قديم بوده و يدك

 Pullو  Push، قابليت  Towingبر عمليات  
مهم ترين مشخصه آن . هـاي كوچك را هم دارد  نفتكش

.  طول كم و قدرت زياد مورتورهاست 

شناورهاي فراساحل سكوهاي نفت و 
گاز 

 6‐ ASD (Azimuth Stern Drive)2‐ OSV (Offshore Supply Vessel) 4‐ AHT (Anchor Handling Tug) 3‐ NTV (Normal Tug Boat)

و جابه جايي لنگرهاست كه نسبت  Pullو  Pushو  Towingكش هاي مخصوص  نسل سوم يدك AHTSشناور  
فاري ضمن اينكه قابليت حمل سيمان و گل و مواد ح. از عرشه وسيع تر و طول بيشتري برخوردار است  AHTبه

.را نيزدارد
كم  دست( Bridgeهـاي بسيار قوي، عرشه چوبي وسيع و ارتفاع زياد  Winchمهـم ترين مشخصـه  اين شناور 

.است) متر 55كم طول  اسب بخار و دست 4000قدرت موتورها 
Supply vessel  كه(هـاي موجود در ايرانAHTS اين . اغلب فرسوده اند و عملكرد مناسبي ندارند) هستند

vessel ها در بيشتر ماه هاي سال درdocking  هستند و مؤسسات رده بندي كالس آنهـا را تمديد نمي كنند  .
بنابراين ضروري است . اين در شرايطي است كه در پروژه هـاي نفت و گـاز، اولويت نخست زمان  است

جديد وارد عمل شوند و با ارائه تسهيالتي به دارندگان اين  AHTSسازمان هاي مربوط جهت خريد شناور
ال نخستين شركت هـاي مهندسي در س. شناورها، در بازسازي ناوگان دريايي فراساحل به آنها كمك نمايند

در  در ابتدا پيمانكـاران ايراني. يعني چند سال پس از ملي شدن صنعت نفـت در ايـران تأسيس شد 1951
يـر نظر مناطـق نفـتي مسجدسليمان، آغاجاري، پااليشگاه آبادان و كرمانشاه بـراي انجـام سفارشات كوچك  ز

.شركت هـاي مهندسي خـارجـي  به خدمت گرفته شدند

روز بودن  شناورهـا در اين صنعت، بههستند كه با توجه به تعداد زياد ... و   Crane barge ،Anchor handing , supply   boat, jack UP DP  ،Tug boat, Accommodation barge , barge , passenger boat , Pipe layer vesselشـامل offshoreشناورهـاي
.شناورهاي بارج كه اغلب براي حمل كاال استفاده مي شوند در صنعت فراساحل بسيار مهم و كاربردي هستند. اين امر هم از لحاظ فراساحل و هم از لحاظ  عمليات و عملكردها قابل بررسي است. و كم بودن سن آنها بسيار ضروري است

ساخت  .  ها كه در صنعت فراساحل بسيار كاربردي و بااهميت هستند در كشور ما بسيار كم تعدادند متأسفانه اين  بارج. كمي مشكل و هزينه بر هستند 10000DWTبسيار ساده است اما ساخت بارج هايي با ظرفيت هاي بيش از  5000DWTساخت بارج با ظرفيتي تا 
.هاي ايران مي توان هم به صنعت كشتي سازي و هم به فراساحل كشور كمك شاياني است ship yardاين بارج ها در

.اي دو طرفه است كه پيشرفت يكي سبب پيشرفت ديگري خواهد شد به عبارتي رابطه اين دو صنعت رابطه. كمك بسيار مهمي باشند  ship building & shippingامروزه صنايع فراساحل كشور مي تواند در رشد صنايع

ر بازنشستگان همچنين در حال حاض. مان استراحت خود به دريـا عازم مي شوند تا در اين پروژه ها شركت نمايندر زامروزه اغلب شناورهاي فراساحل ايران متخصصان دريانوردي بسيار خوبي دارند كه بيشتر در استخدام شركت هاي كشتي راني ايراني هستند و د
.ستندا هنيروي دريايي كشوركه پس از سال ها خدمت بازنشست شده اند نيز در فرماندهي يا مهندسي دريايي فراساحل كشور مشغول به همكاري با شركت ه

شكي نيست كه در حوزه هاي دريايي كشور افراد حرفه اي و باتجربه اي حضور دارند ولي آيا اينان در زمينه فراساحل اطالعات دقيقي دارند؟
ايي و مديريت فراساحل  آگـاه به فراساحل استفاده مي كنند كه دليل اين امر را مي توان در تفـاوت بين مديريت دريـ الًمتأسفانه در صنعت فراساحل ايران تعدا كمي از فرماندهان دريايي با فراساحل آشنايي مناسبي دارند ولي در شركت هاي بزرگ از افسران كام

.دانست

در ساحل مديريت    Designated Person Ashore (DPA(تن دارند استفاده مي شود و طي دوره هاي آموزشي شش ماهه آنها را با فراساحل آشنا مي كنند تا بعدها بتوانند عنوان  3000هاي بزرگ فراساحل جهان از كاپيتان هايي كه گواهي بيش از  ر شركتد
رف هزينه بسيار در پروژه سلمان كه توسط شركت صنعت، ساخت و نصب يك جكت چهار پايه را بر عهده داشت، در مرحله نصب، بـا ص: نقش آشنايي فرماندهان شناورهاي فراساحل با صنعت فراساحل را مي توان به اين شكل توضيح داد. دريا را به عهده گيرند

خارج شد، مركز چكش دقيقاً  Mooringهنگام شمع  كوبي به دليل اينكه شناور از حالت. است محول گرديد  CRANE BARGEكه يك SADAF 3000زيادي، چكشي براي شمع كوبي خريداري شد و نصب آن كه با زحمت و هزينه فراواني نيز همراه بود به شناور
قرار دهد، هرگز اين امر اتفاق نمي افتاد و اين هـزينه سرسام آور   DPاگر فرمانده شناور از حساسيت اين مرحله اطالع داشت و مي توانست شناور را. به مركز شمع برخورد نكرده و باعث آسيب ديدگي يكي از پايه هاي جكت شد و چكش نيز به داخل آب دريا افتاد

.تحميل نمي شد
 

5‐ AHTS (Anchor Handling Tug Supply)

 Towingكش هاي مخصوص  نسل دوم يدك AHTشناور  
نفتكش هـاي بزرگ است و جهت بـاال  Pullو  Pushو 

كشيدن لنگر براي انجام عمليات جابه جايي لنگر 
Winch طول اين شناور و . هايي قوي در عرشه دارد

 53كم  دست(بيشتر  NTVقدرت موتورهاي آن از يدك 
بوده و قابليت )  اسب بخار  3500كم  متر و دست

.  جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارد

نسل جديد شناورهاي تداركاتي در  OSVشناور  
ميادين نفت و گـاز بوده و از امكانات بـهتر و 

 مهم ترين مشخصه آن. پيشرفته تري برخوردار است
 حمل سيمان با قدرت تخليه بسيار زياد و حمل گـل

 ضمن اينكه. حفاري و تجهيزات گرم كننده گل است
.  قابليت جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارند

در نظر  DP1همچنين موتورهـاي اين شناور از نـوع 
ت قدر. گرفته شده   تا قدرت مانور زيادي داشته باشد

اسب بخار و طول  3500كم  موتورهاي اين شناور دست
.  متر است 52آن بيشتر از 

مخصـوص تداركات سكوهـاي نفتي و  PSVشناور 
گـازي طراحي شده و مهم ترين مشخصه آن عرشه 

وسيع و امكانات رفاهي مناسب جهـت حمل 
سردخانه هـاي مواد غذايي و بار لوله و سيمان و گل 

.  حفاري است

اسب  3000قدرت موتورهاي اين نوع شناور دست كم 
.متر است 50بخار و طول آن بيشتر از 

 1‐ PSV (Platform Supply Vessel)

لخته گير يا مخزن جداكننده مايعات 
و فيلترهاي گازي

شناورھاي مربوط به عمليات فراساحلي در ميادين نفت و گاز (قسمت اول)

محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس تھيه و تنظيم:

كش هاي مخصوص عمليات  نسل جديد يدك ASDشناور  
Push  وPull  و جابه جايي دكل هاي حفاري است كـه

.  وردارندبسيار پيشرفته بوده و از قابليت هاي فراواني برخ
از ساير شناورهاي نسل قديم كمتر است  ASDطـول 

كه  Azimuthدليل نوع موتورهاي  و به)  متر 35-30(
بسيار  بسيار گران تر از ساير يدك كش هاست قابليت مانور

.زيادي دارد
مهم ترين مشخصه آن قدرت فراوان سيستم هاي 

 ضمن اينكه در شرايط جوي نامناسب. آتش خواري است
مني دريا و ارتفاع زياد موج، قابليت مانور بسيار خوب و اي

.   دارد

هاي نسل  كش كه در واقـع جزء يدك NTVشناور  
كش مخصوص حمل بارج است و عالوه  قديم بوده و يدك

 Pullو  Push، قابليت  Towingبر عمليات  
مهم ترين مشخصه آن . هـاي كوچك را هم دارد  نفتكش

.  طول كم و قدرت زياد مورتورهاست 

شناورهاي فراساحل سكوهاي نفت و 
گاز 

 6‐ ASD (Azimuth Stern Drive)2‐ OSV (Offshore Supply Vessel) 4‐ AHT (Anchor Handling Tug) 3‐ NTV (Normal Tug Boat)

و جابه جايي لنگرهاست كه نسبت  Pullو  Pushو  Towingكش هاي مخصوص  نسل سوم يدك AHTSشناور  
فاري ضمن اينكه قابليت حمل سيمان و گل و مواد ح. از عرشه وسيع تر و طول بيشتري برخوردار است  AHTبه

.را نيزدارد
كم  دست( Bridgeهـاي بسيار قوي، عرشه چوبي وسيع و ارتفاع زياد  Winchمهـم ترين مشخصـه  اين شناور 

.است) متر 55كم طول  اسب بخار و دست 4000قدرت موتورها 
Supply vessel  كه(هـاي موجود در ايرانAHTS اين . اغلب فرسوده اند و عملكرد مناسبي ندارند) هستند

vessel ها در بيشتر ماه هاي سال درdocking  هستند و مؤسسات رده بندي كالس آنهـا را تمديد نمي كنند  .
بنابراين ضروري است . اين در شرايطي است كه در پروژه هـاي نفت و گـاز، اولويت نخست زمان  است

جديد وارد عمل شوند و با ارائه تسهيالتي به دارندگان اين  AHTSسازمان هاي مربوط جهت خريد شناور
ال نخستين شركت هـاي مهندسي در س. شناورها، در بازسازي ناوگان دريايي فراساحل به آنها كمك نمايند

در  در ابتدا پيمانكـاران ايراني. يعني چند سال پس از ملي شدن صنعت نفـت در ايـران تأسيس شد 1951
يـر نظر مناطـق نفـتي مسجدسليمان، آغاجاري، پااليشگاه آبادان و كرمانشاه بـراي انجـام سفارشات كوچك  ز

.شركت هـاي مهندسي خـارجـي  به خدمت گرفته شدند

روز بودن  شناورهـا در اين صنعت، بههستند كه با توجه به تعداد زياد ... و   Crane barge ،Anchor handing , supply   boat, jack UP DP  ،Tug boat, Accommodation barge , barge , passenger boat , Pipe layer vesselشـامل offshoreشناورهـاي
.شناورهاي بارج كه اغلب براي حمل كاال استفاده مي شوند در صنعت فراساحل بسيار مهم و كاربردي هستند. اين امر هم از لحاظ فراساحل و هم از لحاظ  عمليات و عملكردها قابل بررسي است. و كم بودن سن آنها بسيار ضروري است

ساخت  .  ها كه در صنعت فراساحل بسيار كاربردي و بااهميت هستند در كشور ما بسيار كم تعدادند متأسفانه اين  بارج. كمي مشكل و هزينه بر هستند 10000DWTبسيار ساده است اما ساخت بارج هايي با ظرفيت هاي بيش از  5000DWTساخت بارج با ظرفيتي تا 
.هاي ايران مي توان هم به صنعت كشتي سازي و هم به فراساحل كشور كمك شاياني است ship yardاين بارج ها در

.اي دو طرفه است كه پيشرفت يكي سبب پيشرفت ديگري خواهد شد به عبارتي رابطه اين دو صنعت رابطه. كمك بسيار مهمي باشند  ship building & shippingامروزه صنايع فراساحل كشور مي تواند در رشد صنايع

ر بازنشستگان همچنين در حال حاض. مان استراحت خود به دريـا عازم مي شوند تا در اين پروژه ها شركت نمايندر زامروزه اغلب شناورهاي فراساحل ايران متخصصان دريانوردي بسيار خوبي دارند كه بيشتر در استخدام شركت هاي كشتي راني ايراني هستند و د
.ستندا هنيروي دريايي كشوركه پس از سال ها خدمت بازنشست شده اند نيز در فرماندهي يا مهندسي دريايي فراساحل كشور مشغول به همكاري با شركت ه

شكي نيست كه در حوزه هاي دريايي كشور افراد حرفه اي و باتجربه اي حضور دارند ولي آيا اينان در زمينه فراساحل اطالعات دقيقي دارند؟
ايي و مديريت فراساحل  آگـاه به فراساحل استفاده مي كنند كه دليل اين امر را مي توان در تفـاوت بين مديريت دريـ الًمتأسفانه در صنعت فراساحل ايران تعدا كمي از فرماندهان دريايي با فراساحل آشنايي مناسبي دارند ولي در شركت هاي بزرگ از افسران كام

.دانست

در ساحل مديريت    Designated Person Ashore (DPA(تن دارند استفاده مي شود و طي دوره هاي آموزشي شش ماهه آنها را با فراساحل آشنا مي كنند تا بعدها بتوانند عنوان  3000هاي بزرگ فراساحل جهان از كاپيتان هايي كه گواهي بيش از  ر شركتد
رف هزينه بسيار در پروژه سلمان كه توسط شركت صنعت، ساخت و نصب يك جكت چهار پايه را بر عهده داشت، در مرحله نصب، بـا ص: نقش آشنايي فرماندهان شناورهاي فراساحل با صنعت فراساحل را مي توان به اين شكل توضيح داد. دريا را به عهده گيرند

خارج شد، مركز چكش دقيقاً  Mooringهنگام شمع  كوبي به دليل اينكه شناور از حالت. است محول گرديد  CRANE BARGEكه يك SADAF 3000زيادي، چكشي براي شمع كوبي خريداري شد و نصب آن كه با زحمت و هزينه فراواني نيز همراه بود به شناور
قرار دهد، هرگز اين امر اتفاق نمي افتاد و اين هـزينه سرسام آور   DPاگر فرمانده شناور از حساسيت اين مرحله اطالع داشت و مي توانست شناور را. به مركز شمع برخورد نكرده و باعث آسيب ديدگي يكي از پايه هاي جكت شد و چكش نيز به داخل آب دريا افتاد

.تحميل نمي شد
 

5‐ AHTS (Anchor Handling Tug Supply)

 Towingكش هاي مخصوص  نسل دوم يدك AHTشناور  
نفتكش هـاي بزرگ است و جهت بـاال  Pullو  Pushو 

كشيدن لنگر براي انجام عمليات جابه جايي لنگر 
Winch طول اين شناور و . هايي قوي در عرشه دارد

 53كم  دست(بيشتر  NTVقدرت موتورهاي آن از يدك 
بوده و قابليت )  اسب بخار  3500كم  متر و دست

.  جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارد

نسل جديد شناورهاي تداركاتي در  OSVشناور  
ميادين نفت و گـاز بوده و از امكانات بـهتر و 

 مهم ترين مشخصه آن. پيشرفته تري برخوردار است
 حمل سيمان با قدرت تخليه بسيار زياد و حمل گـل

 ضمن اينكه. حفاري و تجهيزات گرم كننده گل است
.  قابليت جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارند

در نظر  DP1همچنين موتورهـاي اين شناور از نـوع 
ت قدر. گرفته شده   تا قدرت مانور زيادي داشته باشد

اسب بخار و طول  3500كم  موتورهاي اين شناور دست
.  متر است 52آن بيشتر از 

مخصـوص تداركات سكوهـاي نفتي و  PSVشناور 
گـازي طراحي شده و مهم ترين مشخصه آن عرشه 

وسيع و امكانات رفاهي مناسب جهـت حمل 
سردخانه هـاي مواد غذايي و بار لوله و سيمان و گل 

.  حفاري است

اسب  3000قدرت موتورهاي اين نوع شناور دست كم 
.متر است 50بخار و طول آن بيشتر از 

 1‐ PSV (Platform Supply Vessel)

شناورهاي فراســــــــــاحل 
سکوهاي نفــــــــــــت و گاز

لخته گير يا مخزن جداكننده مايعات 
و فيلترهاي گازي

شناورھاي مربوط به عمليات فراساحلي در ميادين نفت و گاز (قسمت اول)

محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس تھيه و تنظيم:

كش هاي مخصوص عمليات  نسل جديد يدك ASDشناور  
Push  وPull  و جابه جايي دكل هاي حفاري است كـه

.  وردارندبسيار پيشرفته بوده و از قابليت هاي فراواني برخ
از ساير شناورهاي نسل قديم كمتر است  ASDطـول 

كه  Azimuthدليل نوع موتورهاي  و به)  متر 35-30(
بسيار  بسيار گران تر از ساير يدك كش هاست قابليت مانور

.زيادي دارد
مهم ترين مشخصه آن قدرت فراوان سيستم هاي 

 ضمن اينكه در شرايط جوي نامناسب. آتش خواري است
مني دريا و ارتفاع زياد موج، قابليت مانور بسيار خوب و اي

.   دارد

هاي نسل  كش كه در واقـع جزء يدك NTVشناور  
كش مخصوص حمل بارج است و عالوه  قديم بوده و يدك

 Pullو  Push، قابليت  Towingبر عمليات  
مهم ترين مشخصه آن . هـاي كوچك را هم دارد  نفتكش

.  طول كم و قدرت زياد مورتورهاست 

شناورهاي فراساحل سكوهاي نفت و 
گاز 

 6‐ ASD (Azimuth Stern Drive)2‐ OSV (Offshore Supply Vessel) 4‐ AHT (Anchor Handling Tug) 3‐ NTV (Normal Tug Boat)

و جابه جايي لنگرهاست كه نسبت  Pullو  Pushو  Towingكش هاي مخصوص  نسل سوم يدك AHTSشناور  
فاري ضمن اينكه قابليت حمل سيمان و گل و مواد ح. از عرشه وسيع تر و طول بيشتري برخوردار است  AHTبه

.را نيزدارد
كم  دست( Bridgeهـاي بسيار قوي، عرشه چوبي وسيع و ارتفاع زياد  Winchمهـم ترين مشخصـه  اين شناور 

.است) متر 55كم طول  اسب بخار و دست 4000قدرت موتورها 
Supply vessel  كه(هـاي موجود در ايرانAHTS اين . اغلب فرسوده اند و عملكرد مناسبي ندارند) هستند

vessel ها در بيشتر ماه هاي سال درdocking  هستند و مؤسسات رده بندي كالس آنهـا را تمديد نمي كنند  .
بنابراين ضروري است . اين در شرايطي است كه در پروژه هـاي نفت و گـاز، اولويت نخست زمان  است

جديد وارد عمل شوند و با ارائه تسهيالتي به دارندگان اين  AHTSسازمان هاي مربوط جهت خريد شناور
ال نخستين شركت هـاي مهندسي در س. شناورها، در بازسازي ناوگان دريايي فراساحل به آنها كمك نمايند

در  در ابتدا پيمانكـاران ايراني. يعني چند سال پس از ملي شدن صنعت نفـت در ايـران تأسيس شد 1951
يـر نظر مناطـق نفـتي مسجدسليمان، آغاجاري، پااليشگاه آبادان و كرمانشاه بـراي انجـام سفارشات كوچك  ز

.شركت هـاي مهندسي خـارجـي  به خدمت گرفته شدند

روز بودن  شناورهـا در اين صنعت، بههستند كه با توجه به تعداد زياد ... و   Crane barge ،Anchor handing , supply   boat, jack UP DP  ،Tug boat, Accommodation barge , barge , passenger boat , Pipe layer vesselشـامل offshoreشناورهـاي
.شناورهاي بارج كه اغلب براي حمل كاال استفاده مي شوند در صنعت فراساحل بسيار مهم و كاربردي هستند. اين امر هم از لحاظ فراساحل و هم از لحاظ  عمليات و عملكردها قابل بررسي است. و كم بودن سن آنها بسيار ضروري است

ساخت  .  ها كه در صنعت فراساحل بسيار كاربردي و بااهميت هستند در كشور ما بسيار كم تعدادند متأسفانه اين  بارج. كمي مشكل و هزينه بر هستند 10000DWTبسيار ساده است اما ساخت بارج هايي با ظرفيت هاي بيش از  5000DWTساخت بارج با ظرفيتي تا 
.هاي ايران مي توان هم به صنعت كشتي سازي و هم به فراساحل كشور كمك شاياني است ship yardاين بارج ها در

.اي دو طرفه است كه پيشرفت يكي سبب پيشرفت ديگري خواهد شد به عبارتي رابطه اين دو صنعت رابطه. كمك بسيار مهمي باشند  ship building & shippingامروزه صنايع فراساحل كشور مي تواند در رشد صنايع

ر بازنشستگان همچنين در حال حاض. مان استراحت خود به دريـا عازم مي شوند تا در اين پروژه ها شركت نمايندر زامروزه اغلب شناورهاي فراساحل ايران متخصصان دريانوردي بسيار خوبي دارند كه بيشتر در استخدام شركت هاي كشتي راني ايراني هستند و د
.ستندا هنيروي دريايي كشوركه پس از سال ها خدمت بازنشست شده اند نيز در فرماندهي يا مهندسي دريايي فراساحل كشور مشغول به همكاري با شركت ه

شكي نيست كه در حوزه هاي دريايي كشور افراد حرفه اي و باتجربه اي حضور دارند ولي آيا اينان در زمينه فراساحل اطالعات دقيقي دارند؟
ايي و مديريت فراساحل  آگـاه به فراساحل استفاده مي كنند كه دليل اين امر را مي توان در تفـاوت بين مديريت دريـ الًمتأسفانه در صنعت فراساحل ايران تعدا كمي از فرماندهان دريايي با فراساحل آشنايي مناسبي دارند ولي در شركت هاي بزرگ از افسران كام

.دانست

در ساحل مديريت    Designated Person Ashore (DPA(تن دارند استفاده مي شود و طي دوره هاي آموزشي شش ماهه آنها را با فراساحل آشنا مي كنند تا بعدها بتوانند عنوان  3000هاي بزرگ فراساحل جهان از كاپيتان هايي كه گواهي بيش از  ر شركتد
رف هزينه بسيار در پروژه سلمان كه توسط شركت صنعت، ساخت و نصب يك جكت چهار پايه را بر عهده داشت، در مرحله نصب، بـا ص: نقش آشنايي فرماندهان شناورهاي فراساحل با صنعت فراساحل را مي توان به اين شكل توضيح داد. دريا را به عهده گيرند

خارج شد، مركز چكش دقيقاً  Mooringهنگام شمع  كوبي به دليل اينكه شناور از حالت. است محول گرديد  CRANE BARGEكه يك SADAF 3000زيادي، چكشي براي شمع كوبي خريداري شد و نصب آن كه با زحمت و هزينه فراواني نيز همراه بود به شناور
قرار دهد، هرگز اين امر اتفاق نمي افتاد و اين هـزينه سرسام آور   DPاگر فرمانده شناور از حساسيت اين مرحله اطالع داشت و مي توانست شناور را. به مركز شمع برخورد نكرده و باعث آسيب ديدگي يكي از پايه هاي جكت شد و چكش نيز به داخل آب دريا افتاد

.تحميل نمي شد
 

5‐ AHTS (Anchor Handling Tug Supply)

 Towingكش هاي مخصوص  نسل دوم يدك AHTشناور  
نفتكش هـاي بزرگ است و جهت بـاال  Pullو  Pushو 

كشيدن لنگر براي انجام عمليات جابه جايي لنگر 
Winch طول اين شناور و . هايي قوي در عرشه دارد

 53كم  دست(بيشتر  NTVقدرت موتورهاي آن از يدك 
بوده و قابليت )  اسب بخار  3500كم  متر و دست

.  جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارد

نسل جديد شناورهاي تداركاتي در  OSVشناور  
ميادين نفت و گـاز بوده و از امكانات بـهتر و 

 مهم ترين مشخصه آن. پيشرفته تري برخوردار است
 حمل سيمان با قدرت تخليه بسيار زياد و حمل گـل

 ضمن اينكه. حفاري و تجهيزات گرم كننده گل است
.  قابليت جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارند

در نظر  DP1همچنين موتورهـاي اين شناور از نـوع 
ت قدر. گرفته شده   تا قدرت مانور زيادي داشته باشد

اسب بخار و طول  3500كم  موتورهاي اين شناور دست
.  متر است 52آن بيشتر از 

مخصـوص تداركات سكوهـاي نفتي و  PSVشناور 
گـازي طراحي شده و مهم ترين مشخصه آن عرشه 

وسيع و امكانات رفاهي مناسب جهـت حمل 
سردخانه هـاي مواد غذايي و بار لوله و سيمان و گل 

.  حفاري است

اسب  3000قدرت موتورهاي اين نوع شناور دست كم 
.متر است 50بخار و طول آن بيشتر از 

 1‐ PSV (Platform Supply Vessel) 1- PSV (Platform Supply Vessel)

شـناور PSV مخصـوص تدارکات سکوهـاي نفتي و گـازي طراحي 
شده و مهم ترین مشخصه آن عرشه وسیع و امکانات رفاهي مناسب 
جهـت حمل سـردخانه هـاي مواد غذایي و بار لوله و سـیمان و گل 

حفاري است. 

قدرت موتورهاي این نوع شـناور حداقل 3000 اسـب بخار و طول آن 
بیشتر از 50 متر است.

لخته گير يا مخزن جداكننده مايعات 
و فيلترهاي گازي

شناورھاي مربوط به عمليات فراساحلي در ميادين نفت و گاز (قسمت اول)

محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس تھيه و تنظيم:

كش هاي مخصوص عمليات  نسل جديد يدك ASDشناور  
Push  وPull  و جابه جايي دكل هاي حفاري است كـه

.  وردارندبسيار پيشرفته بوده و از قابليت هاي فراواني برخ
از ساير شناورهاي نسل قديم كمتر است  ASDطـول 

كه  Azimuthدليل نوع موتورهاي  و به)  متر 35-30(
بسيار  بسيار گران تر از ساير يدك كش هاست قابليت مانور

.زيادي دارد
مهم ترين مشخصه آن قدرت فراوان سيستم هاي 

 ضمن اينكه در شرايط جوي نامناسب. آتش خواري است
مني دريا و ارتفاع زياد موج، قابليت مانور بسيار خوب و اي

.   دارد

هاي نسل  كش كه در واقـع جزء يدك NTVشناور  
كش مخصوص حمل بارج است و عالوه  قديم بوده و يدك

 Pullو  Push، قابليت  Towingبر عمليات  
مهم ترين مشخصه آن . هـاي كوچك را هم دارد  نفتكش

.  طول كم و قدرت زياد مورتورهاست 

شناورهاي فراساحل سكوهاي نفت و 
گاز 

 6‐ ASD (Azimuth Stern Drive)2‐ OSV (Offshore Supply Vessel) 4‐ AHT (Anchor Handling Tug) 3‐ NTV (Normal Tug Boat)

و جابه جايي لنگرهاست كه نسبت  Pullو  Pushو  Towingكش هاي مخصوص  نسل سوم يدك AHTSشناور  
فاري ضمن اينكه قابليت حمل سيمان و گل و مواد ح. از عرشه وسيع تر و طول بيشتري برخوردار است  AHTبه

.را نيزدارد
كم  دست( Bridgeهـاي بسيار قوي، عرشه چوبي وسيع و ارتفاع زياد  Winchمهـم ترين مشخصـه  اين شناور 

.است) متر 55كم طول  اسب بخار و دست 4000قدرت موتورها 
Supply vessel  كه(هـاي موجود در ايرانAHTS اين . اغلب فرسوده اند و عملكرد مناسبي ندارند) هستند

vessel ها در بيشتر ماه هاي سال درdocking  هستند و مؤسسات رده بندي كالس آنهـا را تمديد نمي كنند  .
بنابراين ضروري است . اين در شرايطي است كه در پروژه هـاي نفت و گـاز، اولويت نخست زمان  است

جديد وارد عمل شوند و با ارائه تسهيالتي به دارندگان اين  AHTSسازمان هاي مربوط جهت خريد شناور
ال نخستين شركت هـاي مهندسي در س. شناورها، در بازسازي ناوگان دريايي فراساحل به آنها كمك نمايند

در  در ابتدا پيمانكـاران ايراني. يعني چند سال پس از ملي شدن صنعت نفـت در ايـران تأسيس شد 1951
يـر نظر مناطـق نفـتي مسجدسليمان، آغاجاري، پااليشگاه آبادان و كرمانشاه بـراي انجـام سفارشات كوچك  ز

.شركت هـاي مهندسي خـارجـي  به خدمت گرفته شدند

روز بودن  شناورهـا در اين صنعت، بههستند كه با توجه به تعداد زياد ... و   Crane barge ،Anchor handing , supply   boat, jack UP DP  ،Tug boat, Accommodation barge , barge , passenger boat , Pipe layer vesselشـامل offshoreشناورهـاي
.شناورهاي بارج كه اغلب براي حمل كاال استفاده مي شوند در صنعت فراساحل بسيار مهم و كاربردي هستند. اين امر هم از لحاظ فراساحل و هم از لحاظ  عمليات و عملكردها قابل بررسي است. و كم بودن سن آنها بسيار ضروري است

ساخت  .  ها كه در صنعت فراساحل بسيار كاربردي و بااهميت هستند در كشور ما بسيار كم تعدادند متأسفانه اين  بارج. كمي مشكل و هزينه بر هستند 10000DWTبسيار ساده است اما ساخت بارج هايي با ظرفيت هاي بيش از  5000DWTساخت بارج با ظرفيتي تا 
.هاي ايران مي توان هم به صنعت كشتي سازي و هم به فراساحل كشور كمك شاياني است ship yardاين بارج ها در

.اي دو طرفه است كه پيشرفت يكي سبب پيشرفت ديگري خواهد شد به عبارتي رابطه اين دو صنعت رابطه. كمك بسيار مهمي باشند  ship building & shippingامروزه صنايع فراساحل كشور مي تواند در رشد صنايع

ر بازنشستگان همچنين در حال حاض. مان استراحت خود به دريـا عازم مي شوند تا در اين پروژه ها شركت نمايندر زامروزه اغلب شناورهاي فراساحل ايران متخصصان دريانوردي بسيار خوبي دارند كه بيشتر در استخدام شركت هاي كشتي راني ايراني هستند و د
.ستندا هنيروي دريايي كشوركه پس از سال ها خدمت بازنشست شده اند نيز در فرماندهي يا مهندسي دريايي فراساحل كشور مشغول به همكاري با شركت ه

شكي نيست كه در حوزه هاي دريايي كشور افراد حرفه اي و باتجربه اي حضور دارند ولي آيا اينان در زمينه فراساحل اطالعات دقيقي دارند؟
ايي و مديريت فراساحل  آگـاه به فراساحل استفاده مي كنند كه دليل اين امر را مي توان در تفـاوت بين مديريت دريـ الًمتأسفانه در صنعت فراساحل ايران تعدا كمي از فرماندهان دريايي با فراساحل آشنايي مناسبي دارند ولي در شركت هاي بزرگ از افسران كام

.دانست

در ساحل مديريت    Designated Person Ashore (DPA(تن دارند استفاده مي شود و طي دوره هاي آموزشي شش ماهه آنها را با فراساحل آشنا مي كنند تا بعدها بتوانند عنوان  3000هاي بزرگ فراساحل جهان از كاپيتان هايي كه گواهي بيش از  ر شركتد
رف هزينه بسيار در پروژه سلمان كه توسط شركت صنعت، ساخت و نصب يك جكت چهار پايه را بر عهده داشت، در مرحله نصب، بـا ص: نقش آشنايي فرماندهان شناورهاي فراساحل با صنعت فراساحل را مي توان به اين شكل توضيح داد. دريا را به عهده گيرند

خارج شد، مركز چكش دقيقاً  Mooringهنگام شمع  كوبي به دليل اينكه شناور از حالت. است محول گرديد  CRANE BARGEكه يك SADAF 3000زيادي، چكشي براي شمع كوبي خريداري شد و نصب آن كه با زحمت و هزينه فراواني نيز همراه بود به شناور
قرار دهد، هرگز اين امر اتفاق نمي افتاد و اين هـزينه سرسام آور   DPاگر فرمانده شناور از حساسيت اين مرحله اطالع داشت و مي توانست شناور را. به مركز شمع برخورد نكرده و باعث آسيب ديدگي يكي از پايه هاي جكت شد و چكش نيز به داخل آب دريا افتاد

.تحميل نمي شد
 

5‐ AHTS (Anchor Handling Tug Supply)

 Towingكش هاي مخصوص  نسل دوم يدك AHTشناور  
نفتكش هـاي بزرگ است و جهت بـاال  Pullو  Pushو 

كشيدن لنگر براي انجام عمليات جابه جايي لنگر 
Winch طول اين شناور و . هايي قوي در عرشه دارد

 53كم  دست(بيشتر  NTVقدرت موتورهاي آن از يدك 
بوده و قابليت )  اسب بخار  3500كم  متر و دست

.  جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارد

نسل جديد شناورهاي تداركاتي در  OSVشناور  
ميادين نفت و گـاز بوده و از امكانات بـهتر و 

 مهم ترين مشخصه آن. پيشرفته تري برخوردار است
 حمل سيمان با قدرت تخليه بسيار زياد و حمل گـل

 ضمن اينكه. حفاري و تجهيزات گرم كننده گل است
.  قابليت جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارند

در نظر  DP1همچنين موتورهـاي اين شناور از نـوع 
ت قدر. گرفته شده   تا قدرت مانور زيادي داشته باشد

اسب بخار و طول  3500كم  موتورهاي اين شناور دست
.  متر است 52آن بيشتر از 

مخصـوص تداركات سكوهـاي نفتي و  PSVشناور 
گـازي طراحي شده و مهم ترين مشخصه آن عرشه 

وسيع و امكانات رفاهي مناسب جهـت حمل 
سردخانه هـاي مواد غذايي و بار لوله و سيمان و گل 

.  حفاري است

اسب  3000قدرت موتورهاي اين نوع شناور دست كم 
.متر است 50بخار و طول آن بيشتر از 

 1‐ PSV (Platform Supply Vessel)

2- OSV (Offshore Supply Vessel)

شـناور  OSV نسـل جدید شـناورهاي تدارکاتي در میادین نفت و گـاز بوده و از 
امکانات پیشـرفته ای برخوردار است. مهم ترین مشخصه آن حمل سیمان با قدرت 
تخلیه بسیار زیاد و حمل گـل حفاري و تجهیزات گرم کننده گل است. ضمن اینکه 

قابلیت جابه جایي دکل هاي حفاري را نیز دارد. 

همچنین موتورهـاي این شـناور از نـوع DP1 در نظر گرفته شـده   تا قدرت مانور 
زیادي داشته باشد. قدرت موتورهاي این شناور حداقل 3500 اسب بخار و طول آن 

بیشتر از 52 متر است.  

لخته گير يا مخزن جداكننده مايعات 
و فيلترهاي گازي

شناورھاي مربوط به عمليات فراساحلي در ميادين نفت و گاز (قسمت اول)

محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس تھيه و تنظيم:

كش هاي مخصوص عمليات  نسل جديد يدك ASDشناور  
Push  وPull  و جابه جايي دكل هاي حفاري است كـه

.  وردارندبسيار پيشرفته بوده و از قابليت هاي فراواني برخ
از ساير شناورهاي نسل قديم كمتر است  ASDطـول 

كه  Azimuthدليل نوع موتورهاي  و به)  متر 35-30(
بسيار  بسيار گران تر از ساير يدك كش هاست قابليت مانور

.زيادي دارد
مهم ترين مشخصه آن قدرت فراوان سيستم هاي 

 ضمن اينكه در شرايط جوي نامناسب. آتش خواري است
مني دريا و ارتفاع زياد موج، قابليت مانور بسيار خوب و اي

.   دارد

هاي نسل  كش كه در واقـع جزء يدك NTVشناور  
كش مخصوص حمل بارج است و عالوه  قديم بوده و يدك

 Pullو  Push، قابليت  Towingبر عمليات  
مهم ترين مشخصه آن . هـاي كوچك را هم دارد  نفتكش

.  طول كم و قدرت زياد مورتورهاست 

شناورهاي فراساحل سكوهاي نفت و 
گاز 

 6‐ ASD (Azimuth Stern Drive)2‐ OSV (Offshore Supply Vessel) 4‐ AHT (Anchor Handling Tug) 3‐ NTV (Normal Tug Boat)

و جابه جايي لنگرهاست كه نسبت  Pullو  Pushو  Towingكش هاي مخصوص  نسل سوم يدك AHTSشناور  
فاري ضمن اينكه قابليت حمل سيمان و گل و مواد ح. از عرشه وسيع تر و طول بيشتري برخوردار است  AHTبه

.را نيزدارد
كم  دست( Bridgeهـاي بسيار قوي، عرشه چوبي وسيع و ارتفاع زياد  Winchمهـم ترين مشخصـه  اين شناور 

.است) متر 55كم طول  اسب بخار و دست 4000قدرت موتورها 
Supply vessel  كه(هـاي موجود در ايرانAHTS اين . اغلب فرسوده اند و عملكرد مناسبي ندارند) هستند

vessel ها در بيشتر ماه هاي سال درdocking  هستند و مؤسسات رده بندي كالس آنهـا را تمديد نمي كنند  .
بنابراين ضروري است . اين در شرايطي است كه در پروژه هـاي نفت و گـاز، اولويت نخست زمان  است

جديد وارد عمل شوند و با ارائه تسهيالتي به دارندگان اين  AHTSسازمان هاي مربوط جهت خريد شناور
ال نخستين شركت هـاي مهندسي در س. شناورها، در بازسازي ناوگان دريايي فراساحل به آنها كمك نمايند

در  در ابتدا پيمانكـاران ايراني. يعني چند سال پس از ملي شدن صنعت نفـت در ايـران تأسيس شد 1951
يـر نظر مناطـق نفـتي مسجدسليمان، آغاجاري، پااليشگاه آبادان و كرمانشاه بـراي انجـام سفارشات كوچك  ز

.شركت هـاي مهندسي خـارجـي  به خدمت گرفته شدند

روز بودن  شناورهـا در اين صنعت، بههستند كه با توجه به تعداد زياد ... و   Crane barge ،Anchor handing , supply   boat, jack UP DP  ،Tug boat, Accommodation barge , barge , passenger boat , Pipe layer vesselشـامل offshoreشناورهـاي
.شناورهاي بارج كه اغلب براي حمل كاال استفاده مي شوند در صنعت فراساحل بسيار مهم و كاربردي هستند. اين امر هم از لحاظ فراساحل و هم از لحاظ  عمليات و عملكردها قابل بررسي است. و كم بودن سن آنها بسيار ضروري است

ساخت  .  ها كه در صنعت فراساحل بسيار كاربردي و بااهميت هستند در كشور ما بسيار كم تعدادند متأسفانه اين  بارج. كمي مشكل و هزينه بر هستند 10000DWTبسيار ساده است اما ساخت بارج هايي با ظرفيت هاي بيش از  5000DWTساخت بارج با ظرفيتي تا 
.هاي ايران مي توان هم به صنعت كشتي سازي و هم به فراساحل كشور كمك شاياني است ship yardاين بارج ها در

.اي دو طرفه است كه پيشرفت يكي سبب پيشرفت ديگري خواهد شد به عبارتي رابطه اين دو صنعت رابطه. كمك بسيار مهمي باشند  ship building & shippingامروزه صنايع فراساحل كشور مي تواند در رشد صنايع

ر بازنشستگان همچنين در حال حاض. مان استراحت خود به دريـا عازم مي شوند تا در اين پروژه ها شركت نمايندر زامروزه اغلب شناورهاي فراساحل ايران متخصصان دريانوردي بسيار خوبي دارند كه بيشتر در استخدام شركت هاي كشتي راني ايراني هستند و د
.ستندا هنيروي دريايي كشوركه پس از سال ها خدمت بازنشست شده اند نيز در فرماندهي يا مهندسي دريايي فراساحل كشور مشغول به همكاري با شركت ه

شكي نيست كه در حوزه هاي دريايي كشور افراد حرفه اي و باتجربه اي حضور دارند ولي آيا اينان در زمينه فراساحل اطالعات دقيقي دارند؟
ايي و مديريت فراساحل  آگـاه به فراساحل استفاده مي كنند كه دليل اين امر را مي توان در تفـاوت بين مديريت دريـ الًمتأسفانه در صنعت فراساحل ايران تعدا كمي از فرماندهان دريايي با فراساحل آشنايي مناسبي دارند ولي در شركت هاي بزرگ از افسران كام

.دانست

در ساحل مديريت    Designated Person Ashore (DPA(تن دارند استفاده مي شود و طي دوره هاي آموزشي شش ماهه آنها را با فراساحل آشنا مي كنند تا بعدها بتوانند عنوان  3000هاي بزرگ فراساحل جهان از كاپيتان هايي كه گواهي بيش از  ر شركتد
رف هزينه بسيار در پروژه سلمان كه توسط شركت صنعت، ساخت و نصب يك جكت چهار پايه را بر عهده داشت، در مرحله نصب، بـا ص: نقش آشنايي فرماندهان شناورهاي فراساحل با صنعت فراساحل را مي توان به اين شكل توضيح داد. دريا را به عهده گيرند

خارج شد، مركز چكش دقيقاً  Mooringهنگام شمع  كوبي به دليل اينكه شناور از حالت. است محول گرديد  CRANE BARGEكه يك SADAF 3000زيادي، چكشي براي شمع كوبي خريداري شد و نصب آن كه با زحمت و هزينه فراواني نيز همراه بود به شناور
قرار دهد، هرگز اين امر اتفاق نمي افتاد و اين هـزينه سرسام آور   DPاگر فرمانده شناور از حساسيت اين مرحله اطالع داشت و مي توانست شناور را. به مركز شمع برخورد نكرده و باعث آسيب ديدگي يكي از پايه هاي جكت شد و چكش نيز به داخل آب دريا افتاد

.تحميل نمي شد
 

5‐ AHTS (Anchor Handling Tug Supply)

 Towingكش هاي مخصوص  نسل دوم يدك AHTشناور  
نفتكش هـاي بزرگ است و جهت بـاال  Pullو  Pushو 

كشيدن لنگر براي انجام عمليات جابه جايي لنگر 
Winch طول اين شناور و . هايي قوي در عرشه دارد

 53كم  دست(بيشتر  NTVقدرت موتورهاي آن از يدك 
بوده و قابليت )  اسب بخار  3500كم  متر و دست

.  جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارد

نسل جديد شناورهاي تداركاتي در  OSVشناور  
ميادين نفت و گـاز بوده و از امكانات بـهتر و 

 مهم ترين مشخصه آن. پيشرفته تري برخوردار است
 حمل سيمان با قدرت تخليه بسيار زياد و حمل گـل

 ضمن اينكه. حفاري و تجهيزات گرم كننده گل است
.  قابليت جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارند

در نظر  DP1همچنين موتورهـاي اين شناور از نـوع 
ت قدر. گرفته شده   تا قدرت مانور زيادي داشته باشد

اسب بخار و طول  3500كم  موتورهاي اين شناور دست
.  متر است 52آن بيشتر از 

مخصـوص تداركات سكوهـاي نفتي و  PSVشناور 
گـازي طراحي شده و مهم ترين مشخصه آن عرشه 

وسيع و امكانات رفاهي مناسب جهـت حمل 
سردخانه هـاي مواد غذايي و بار لوله و سيمان و گل 

.  حفاري است

اسب  3000قدرت موتورهاي اين نوع شناور دست كم 
.متر است 50بخار و طول آن بيشتر از 

 1‐ PSV (Platform Supply Vessel)

3- NTV (Normal Tug Boat)

شناور  NTV که در واقـع جزء یدك کش هاي نسل قدیم و مخصوص حمل بارج 
است و عالوه بر عملیات  Towing ، قابلیت Push و Pull نفتکش هـاي کوچك 

را هم دارد . مهم ترین مشخصه آن طول کم و قدرت زیاد مورتورهاست .

لخته گير يا مخزن جداكننده مايعات 
و فيلترهاي گازي

شناورھاي مربوط به عمليات فراساحلي در ميادين نفت و گاز (قسمت اول)

محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس تھيه و تنظيم:

كش هاي مخصوص عمليات  نسل جديد يدك ASDشناور  
Push  وPull  و جابه جايي دكل هاي حفاري است كـه

.  وردارندبسيار پيشرفته بوده و از قابليت هاي فراواني برخ
از ساير شناورهاي نسل قديم كمتر است  ASDطـول 

كه  Azimuthدليل نوع موتورهاي  و به)  متر 35-30(
بسيار  بسيار گران تر از ساير يدك كش هاست قابليت مانور

.زيادي دارد
مهم ترين مشخصه آن قدرت فراوان سيستم هاي 

 ضمن اينكه در شرايط جوي نامناسب. آتش خواري است
مني دريا و ارتفاع زياد موج، قابليت مانور بسيار خوب و اي

.   دارد

هاي نسل  كش كه در واقـع جزء يدك NTVشناور  
كش مخصوص حمل بارج است و عالوه  قديم بوده و يدك

 Pullو  Push، قابليت  Towingبر عمليات  
مهم ترين مشخصه آن . هـاي كوچك را هم دارد  نفتكش

.  طول كم و قدرت زياد مورتورهاست 

شناورهاي فراساحل سكوهاي نفت و 
گاز 

 6‐ ASD (Azimuth Stern Drive)2‐ OSV (Offshore Supply Vessel) 4‐ AHT (Anchor Handling Tug) 3‐ NTV (Normal Tug Boat)

و جابه جايي لنگرهاست كه نسبت  Pullو  Pushو  Towingكش هاي مخصوص  نسل سوم يدك AHTSشناور  
فاري ضمن اينكه قابليت حمل سيمان و گل و مواد ح. از عرشه وسيع تر و طول بيشتري برخوردار است  AHTبه

.را نيزدارد
كم  دست( Bridgeهـاي بسيار قوي، عرشه چوبي وسيع و ارتفاع زياد  Winchمهـم ترين مشخصـه  اين شناور 

.است) متر 55كم طول  اسب بخار و دست 4000قدرت موتورها 
Supply vessel  كه(هـاي موجود در ايرانAHTS اين . اغلب فرسوده اند و عملكرد مناسبي ندارند) هستند

vessel ها در بيشتر ماه هاي سال درdocking  هستند و مؤسسات رده بندي كالس آنهـا را تمديد نمي كنند  .
بنابراين ضروري است . اين در شرايطي است كه در پروژه هـاي نفت و گـاز، اولويت نخست زمان  است

جديد وارد عمل شوند و با ارائه تسهيالتي به دارندگان اين  AHTSسازمان هاي مربوط جهت خريد شناور
ال نخستين شركت هـاي مهندسي در س. شناورها، در بازسازي ناوگان دريايي فراساحل به آنها كمك نمايند

در  در ابتدا پيمانكـاران ايراني. يعني چند سال پس از ملي شدن صنعت نفـت در ايـران تأسيس شد 1951
يـر نظر مناطـق نفـتي مسجدسليمان، آغاجاري، پااليشگاه آبادان و كرمانشاه بـراي انجـام سفارشات كوچك  ز

.شركت هـاي مهندسي خـارجـي  به خدمت گرفته شدند

روز بودن  شناورهـا در اين صنعت، بههستند كه با توجه به تعداد زياد ... و   Crane barge ،Anchor handing , supply   boat, jack UP DP  ،Tug boat, Accommodation barge , barge , passenger boat , Pipe layer vesselشـامل offshoreشناورهـاي
.شناورهاي بارج كه اغلب براي حمل كاال استفاده مي شوند در صنعت فراساحل بسيار مهم و كاربردي هستند. اين امر هم از لحاظ فراساحل و هم از لحاظ  عمليات و عملكردها قابل بررسي است. و كم بودن سن آنها بسيار ضروري است

ساخت  .  ها كه در صنعت فراساحل بسيار كاربردي و بااهميت هستند در كشور ما بسيار كم تعدادند متأسفانه اين  بارج. كمي مشكل و هزينه بر هستند 10000DWTبسيار ساده است اما ساخت بارج هايي با ظرفيت هاي بيش از  5000DWTساخت بارج با ظرفيتي تا 
.هاي ايران مي توان هم به صنعت كشتي سازي و هم به فراساحل كشور كمك شاياني است ship yardاين بارج ها در

.اي دو طرفه است كه پيشرفت يكي سبب پيشرفت ديگري خواهد شد به عبارتي رابطه اين دو صنعت رابطه. كمك بسيار مهمي باشند  ship building & shippingامروزه صنايع فراساحل كشور مي تواند در رشد صنايع

ر بازنشستگان همچنين در حال حاض. مان استراحت خود به دريـا عازم مي شوند تا در اين پروژه ها شركت نمايندر زامروزه اغلب شناورهاي فراساحل ايران متخصصان دريانوردي بسيار خوبي دارند كه بيشتر در استخدام شركت هاي كشتي راني ايراني هستند و د
.ستندا هنيروي دريايي كشوركه پس از سال ها خدمت بازنشست شده اند نيز در فرماندهي يا مهندسي دريايي فراساحل كشور مشغول به همكاري با شركت ه

شكي نيست كه در حوزه هاي دريايي كشور افراد حرفه اي و باتجربه اي حضور دارند ولي آيا اينان در زمينه فراساحل اطالعات دقيقي دارند؟
ايي و مديريت فراساحل  آگـاه به فراساحل استفاده مي كنند كه دليل اين امر را مي توان در تفـاوت بين مديريت دريـ الًمتأسفانه در صنعت فراساحل ايران تعدا كمي از فرماندهان دريايي با فراساحل آشنايي مناسبي دارند ولي در شركت هاي بزرگ از افسران كام

.دانست

در ساحل مديريت    Designated Person Ashore (DPA(تن دارند استفاده مي شود و طي دوره هاي آموزشي شش ماهه آنها را با فراساحل آشنا مي كنند تا بعدها بتوانند عنوان  3000هاي بزرگ فراساحل جهان از كاپيتان هايي كه گواهي بيش از  ر شركتد
رف هزينه بسيار در پروژه سلمان كه توسط شركت صنعت، ساخت و نصب يك جكت چهار پايه را بر عهده داشت، در مرحله نصب، بـا ص: نقش آشنايي فرماندهان شناورهاي فراساحل با صنعت فراساحل را مي توان به اين شكل توضيح داد. دريا را به عهده گيرند

خارج شد، مركز چكش دقيقاً  Mooringهنگام شمع  كوبي به دليل اينكه شناور از حالت. است محول گرديد  CRANE BARGEكه يك SADAF 3000زيادي، چكشي براي شمع كوبي خريداري شد و نصب آن كه با زحمت و هزينه فراواني نيز همراه بود به شناور
قرار دهد، هرگز اين امر اتفاق نمي افتاد و اين هـزينه سرسام آور   DPاگر فرمانده شناور از حساسيت اين مرحله اطالع داشت و مي توانست شناور را. به مركز شمع برخورد نكرده و باعث آسيب ديدگي يكي از پايه هاي جكت شد و چكش نيز به داخل آب دريا افتاد

.تحميل نمي شد
 

5‐ AHTS (Anchor Handling Tug Supply)

 Towingكش هاي مخصوص  نسل دوم يدك AHTشناور  
نفتكش هـاي بزرگ است و جهت بـاال  Pullو  Pushو 

كشيدن لنگر براي انجام عمليات جابه جايي لنگر 
Winch طول اين شناور و . هايي قوي در عرشه دارد

 53كم  دست(بيشتر  NTVقدرت موتورهاي آن از يدك 
بوده و قابليت )  اسب بخار  3500كم  متر و دست

.  جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارد

نسل جديد شناورهاي تداركاتي در  OSVشناور  
ميادين نفت و گـاز بوده و از امكانات بـهتر و 

 مهم ترين مشخصه آن. پيشرفته تري برخوردار است
 حمل سيمان با قدرت تخليه بسيار زياد و حمل گـل

 ضمن اينكه. حفاري و تجهيزات گرم كننده گل است
.  قابليت جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارند

در نظر  DP1همچنين موتورهـاي اين شناور از نـوع 
ت قدر. گرفته شده   تا قدرت مانور زيادي داشته باشد

اسب بخار و طول  3500كم  موتورهاي اين شناور دست
.  متر است 52آن بيشتر از 

مخصـوص تداركات سكوهـاي نفتي و  PSVشناور 
گـازي طراحي شده و مهم ترين مشخصه آن عرشه 

وسيع و امكانات رفاهي مناسب جهـت حمل 
سردخانه هـاي مواد غذايي و بار لوله و سيمان و گل 

.  حفاري است

اسب  3000قدرت موتورهاي اين نوع شناور دست كم 
.متر است 50بخار و طول آن بيشتر از 

 1‐ PSV (Platform Supply Vessel)
4- AHT (Anchor Handling Tug)

 Pull و Push و Towing نسـل دوم یدك کش هاي مخصوص AHT  شـناور
نفتکش هــاي بزرگ اسـت و جهت بـاال کشـیدن لنگر بـراي انجام عملیات 
جابه جایي لنگر Winch هایي قوي در عرشـه دارد. طول این شـناور و قدرت 
موتورهاي آن از یدك NTV بیشتر )حداقل 53 متر و حداقل 3500 اسب بخار(  

بوده و قابلیت جابه جایي دکل هاي حفاري را نیز دارد. 

لخته گير يا مخزن جداكننده مايعات 
و فيلترهاي گازي

شناورھاي مربوط به عمليات فراساحلي در ميادين نفت و گاز (قسمت اول)

محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس تھيه و تنظيم:

كش هاي مخصوص عمليات  نسل جديد يدك ASDشناور  
Push  وPull  و جابه جايي دكل هاي حفاري است كـه

.  وردارندبسيار پيشرفته بوده و از قابليت هاي فراواني برخ
از ساير شناورهاي نسل قديم كمتر است  ASDطـول 

كه  Azimuthدليل نوع موتورهاي  و به)  متر 35-30(
بسيار  بسيار گران تر از ساير يدك كش هاست قابليت مانور

.زيادي دارد
مهم ترين مشخصه آن قدرت فراوان سيستم هاي 

 ضمن اينكه در شرايط جوي نامناسب. آتش خواري است
مني دريا و ارتفاع زياد موج، قابليت مانور بسيار خوب و اي

.   دارد

هاي نسل  كش كه در واقـع جزء يدك NTVشناور  
كش مخصوص حمل بارج است و عالوه  قديم بوده و يدك

 Pullو  Push، قابليت  Towingبر عمليات  
مهم ترين مشخصه آن . هـاي كوچك را هم دارد  نفتكش

.  طول كم و قدرت زياد مورتورهاست 

شناورهاي فراساحل سكوهاي نفت و 
گاز 

 6‐ ASD (Azimuth Stern Drive)2‐ OSV (Offshore Supply Vessel) 4‐ AHT (Anchor Handling Tug) 3‐ NTV (Normal Tug Boat)

و جابه جايي لنگرهاست كه نسبت  Pullو  Pushو  Towingكش هاي مخصوص  نسل سوم يدك AHTSشناور  
فاري ضمن اينكه قابليت حمل سيمان و گل و مواد ح. از عرشه وسيع تر و طول بيشتري برخوردار است  AHTبه

.را نيزدارد
كم  دست( Bridgeهـاي بسيار قوي، عرشه چوبي وسيع و ارتفاع زياد  Winchمهـم ترين مشخصـه  اين شناور 

.است) متر 55كم طول  اسب بخار و دست 4000قدرت موتورها 
Supply vessel  كه(هـاي موجود در ايرانAHTS اين . اغلب فرسوده اند و عملكرد مناسبي ندارند) هستند

vessel ها در بيشتر ماه هاي سال درdocking  هستند و مؤسسات رده بندي كالس آنهـا را تمديد نمي كنند  .
بنابراين ضروري است . اين در شرايطي است كه در پروژه هـاي نفت و گـاز، اولويت نخست زمان  است

جديد وارد عمل شوند و با ارائه تسهيالتي به دارندگان اين  AHTSسازمان هاي مربوط جهت خريد شناور
ال نخستين شركت هـاي مهندسي در س. شناورها، در بازسازي ناوگان دريايي فراساحل به آنها كمك نمايند

در  در ابتدا پيمانكـاران ايراني. يعني چند سال پس از ملي شدن صنعت نفـت در ايـران تأسيس شد 1951
يـر نظر مناطـق نفـتي مسجدسليمان، آغاجاري، پااليشگاه آبادان و كرمانشاه بـراي انجـام سفارشات كوچك  ز

.شركت هـاي مهندسي خـارجـي  به خدمت گرفته شدند

روز بودن  شناورهـا در اين صنعت، بههستند كه با توجه به تعداد زياد ... و   Crane barge ،Anchor handing , supply   boat, jack UP DP  ،Tug boat, Accommodation barge , barge , passenger boat , Pipe layer vesselشـامل offshoreشناورهـاي
.شناورهاي بارج كه اغلب براي حمل كاال استفاده مي شوند در صنعت فراساحل بسيار مهم و كاربردي هستند. اين امر هم از لحاظ فراساحل و هم از لحاظ  عمليات و عملكردها قابل بررسي است. و كم بودن سن آنها بسيار ضروري است

ساخت  .  ها كه در صنعت فراساحل بسيار كاربردي و بااهميت هستند در كشور ما بسيار كم تعدادند متأسفانه اين  بارج. كمي مشكل و هزينه بر هستند 10000DWTبسيار ساده است اما ساخت بارج هايي با ظرفيت هاي بيش از  5000DWTساخت بارج با ظرفيتي تا 
.هاي ايران مي توان هم به صنعت كشتي سازي و هم به فراساحل كشور كمك شاياني است ship yardاين بارج ها در

.اي دو طرفه است كه پيشرفت يكي سبب پيشرفت ديگري خواهد شد به عبارتي رابطه اين دو صنعت رابطه. كمك بسيار مهمي باشند  ship building & shippingامروزه صنايع فراساحل كشور مي تواند در رشد صنايع

ر بازنشستگان همچنين در حال حاض. مان استراحت خود به دريـا عازم مي شوند تا در اين پروژه ها شركت نمايندر زامروزه اغلب شناورهاي فراساحل ايران متخصصان دريانوردي بسيار خوبي دارند كه بيشتر در استخدام شركت هاي كشتي راني ايراني هستند و د
.ستندا هنيروي دريايي كشوركه پس از سال ها خدمت بازنشست شده اند نيز در فرماندهي يا مهندسي دريايي فراساحل كشور مشغول به همكاري با شركت ه

شكي نيست كه در حوزه هاي دريايي كشور افراد حرفه اي و باتجربه اي حضور دارند ولي آيا اينان در زمينه فراساحل اطالعات دقيقي دارند؟
ايي و مديريت فراساحل  آگـاه به فراساحل استفاده مي كنند كه دليل اين امر را مي توان در تفـاوت بين مديريت دريـ الًمتأسفانه در صنعت فراساحل ايران تعدا كمي از فرماندهان دريايي با فراساحل آشنايي مناسبي دارند ولي در شركت هاي بزرگ از افسران كام

.دانست

در ساحل مديريت    Designated Person Ashore (DPA(تن دارند استفاده مي شود و طي دوره هاي آموزشي شش ماهه آنها را با فراساحل آشنا مي كنند تا بعدها بتوانند عنوان  3000هاي بزرگ فراساحل جهان از كاپيتان هايي كه گواهي بيش از  ر شركتد
رف هزينه بسيار در پروژه سلمان كه توسط شركت صنعت، ساخت و نصب يك جكت چهار پايه را بر عهده داشت، در مرحله نصب، بـا ص: نقش آشنايي فرماندهان شناورهاي فراساحل با صنعت فراساحل را مي توان به اين شكل توضيح داد. دريا را به عهده گيرند

خارج شد، مركز چكش دقيقاً  Mooringهنگام شمع  كوبي به دليل اينكه شناور از حالت. است محول گرديد  CRANE BARGEكه يك SADAF 3000زيادي، چكشي براي شمع كوبي خريداري شد و نصب آن كه با زحمت و هزينه فراواني نيز همراه بود به شناور
قرار دهد، هرگز اين امر اتفاق نمي افتاد و اين هـزينه سرسام آور   DPاگر فرمانده شناور از حساسيت اين مرحله اطالع داشت و مي توانست شناور را. به مركز شمع برخورد نكرده و باعث آسيب ديدگي يكي از پايه هاي جكت شد و چكش نيز به داخل آب دريا افتاد

.تحميل نمي شد
 

5‐ AHTS (Anchor Handling Tug Supply)

 Towingكش هاي مخصوص  نسل دوم يدك AHTشناور  
نفتكش هـاي بزرگ است و جهت بـاال  Pullو  Pushو 

كشيدن لنگر براي انجام عمليات جابه جايي لنگر 
Winch طول اين شناور و . هايي قوي در عرشه دارد

 53كم  دست(بيشتر  NTVقدرت موتورهاي آن از يدك 
بوده و قابليت )  اسب بخار  3500كم  متر و دست

.  جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارد

نسل جديد شناورهاي تداركاتي در  OSVشناور  
ميادين نفت و گـاز بوده و از امكانات بـهتر و 

 مهم ترين مشخصه آن. پيشرفته تري برخوردار است
 حمل سيمان با قدرت تخليه بسيار زياد و حمل گـل

 ضمن اينكه. حفاري و تجهيزات گرم كننده گل است
.  قابليت جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارند

در نظر  DP1همچنين موتورهـاي اين شناور از نـوع 
ت قدر. گرفته شده   تا قدرت مانور زيادي داشته باشد

اسب بخار و طول  3500كم  موتورهاي اين شناور دست
.  متر است 52آن بيشتر از 

مخصـوص تداركات سكوهـاي نفتي و  PSVشناور 
گـازي طراحي شده و مهم ترين مشخصه آن عرشه 

وسيع و امكانات رفاهي مناسب جهـت حمل 
سردخانه هـاي مواد غذايي و بار لوله و سيمان و گل 

.  حفاري است

اسب  3000قدرت موتورهاي اين نوع شناور دست كم 
.متر است 50بخار و طول آن بيشتر از 

 1‐ PSV (Platform Supply Vessel)
5- AHTS (Anchor Handling Tug Supply)

شناور  AHTS نسل سوم یدك کش هاي مخصوص Towing و Push و Pull و جابه جایي لنگرهاست که نسبت 
بهAHT  از عرشه وسیع تر و طول بیشتري برخوردار است. ضمن اینکه قابلیت حمل سیمان و گل و مواد حفاري 

را نیزدارد.
مهـم ترین مشخصـه  این شناور Winch هـاي بسیار قوي، عرشه چوبي وسیع و ارتفاع زیاد Bridge )حداقل 
 AHTS که( هـای موجود در ایران Supply vessel .است )قدرت موتورها 4000 اسب بخار و حداقل طول 55 متر
هستند( اغلب فرسوده اند و عملکرد مناسبي ندارند. این  vesselها در بیشتر ماه های سال در docking  هستند 
و مؤسسات رده بندی کالس آنهـا را تمدید نمی کنند. این در شرایطي است که در پروژه هـای نفت و گـاز، اولویت 
نخست زمان  است. بنابراین ضروري است سازمان های مربوط جهت خرید شناور AHTS جدید وارد عمل شوند 
و با ارائه تسهیالتی به دارندگان این شناورها، در بازسازی ناوگان دریایی فراساحل به آنها کمك نمایند. نخستین 
شرکت هـای مهندسی در سال 1951 یعني چند سال پس از ملی شدن صنعت نفـت در ایـران تأسیس شد. در 
ابتدا پیمانکـاران ایرانی در مناطـق نفـتی مسجدسلیمان، آغاجاری، پاالیشگاه آبادان و کرمانشاه بـرای انجـام 

سفارشات کوچك  زیـر نظر شرکت هـای مهندسی خـارجـی  به خدمت گرفته شدند.

لخته گير يا مخزن جداكننده مايعات 
و فيلترهاي گازي

شناورھاي مربوط به عمليات فراساحلي در ميادين نفت و گاز (قسمت اول)

محمد رضا عادل زاده، شركت نفت و گاز پارس تھيه و تنظيم:

كش هاي مخصوص عمليات  نسل جديد يدك ASDشناور  
Push  وPull  و جابه جايي دكل هاي حفاري است كـه

.  وردارندبسيار پيشرفته بوده و از قابليت هاي فراواني برخ
از ساير شناورهاي نسل قديم كمتر است  ASDطـول 

كه  Azimuthدليل نوع موتورهاي  و به)  متر 35-30(
بسيار  بسيار گران تر از ساير يدك كش هاست قابليت مانور

.زيادي دارد
مهم ترين مشخصه آن قدرت فراوان سيستم هاي 

 ضمن اينكه در شرايط جوي نامناسب. آتش خواري است
مني دريا و ارتفاع زياد موج، قابليت مانور بسيار خوب و اي

.   دارد

هاي نسل  كش كه در واقـع جزء يدك NTVشناور  
كش مخصوص حمل بارج است و عالوه  قديم بوده و يدك

 Pullو  Push، قابليت  Towingبر عمليات  
مهم ترين مشخصه آن . هـاي كوچك را هم دارد  نفتكش

.  طول كم و قدرت زياد مورتورهاست 

شناورهاي فراساحل سكوهاي نفت و 
گاز 

 6‐ ASD (Azimuth Stern Drive)2‐ OSV (Offshore Supply Vessel) 4‐ AHT (Anchor Handling Tug) 3‐ NTV (Normal Tug Boat)

و جابه جايي لنگرهاست كه نسبت  Pullو  Pushو  Towingكش هاي مخصوص  نسل سوم يدك AHTSشناور  
فاري ضمن اينكه قابليت حمل سيمان و گل و مواد ح. از عرشه وسيع تر و طول بيشتري برخوردار است  AHTبه

.را نيزدارد
كم  دست( Bridgeهـاي بسيار قوي، عرشه چوبي وسيع و ارتفاع زياد  Winchمهـم ترين مشخصـه  اين شناور 

.است) متر 55كم طول  اسب بخار و دست 4000قدرت موتورها 
Supply vessel  كه(هـاي موجود در ايرانAHTS اين . اغلب فرسوده اند و عملكرد مناسبي ندارند) هستند

vessel ها در بيشتر ماه هاي سال درdocking  هستند و مؤسسات رده بندي كالس آنهـا را تمديد نمي كنند  .
بنابراين ضروري است . اين در شرايطي است كه در پروژه هـاي نفت و گـاز، اولويت نخست زمان  است

جديد وارد عمل شوند و با ارائه تسهيالتي به دارندگان اين  AHTSسازمان هاي مربوط جهت خريد شناور
ال نخستين شركت هـاي مهندسي در س. شناورها، در بازسازي ناوگان دريايي فراساحل به آنها كمك نمايند

در  در ابتدا پيمانكـاران ايراني. يعني چند سال پس از ملي شدن صنعت نفـت در ايـران تأسيس شد 1951
يـر نظر مناطـق نفـتي مسجدسليمان، آغاجاري، پااليشگاه آبادان و كرمانشاه بـراي انجـام سفارشات كوچك  ز

.شركت هـاي مهندسي خـارجـي  به خدمت گرفته شدند

روز بودن  شناورهـا در اين صنعت، بههستند كه با توجه به تعداد زياد ... و   Crane barge ،Anchor handing , supply   boat, jack UP DP  ،Tug boat, Accommodation barge , barge , passenger boat , Pipe layer vesselشـامل offshoreشناورهـاي
.شناورهاي بارج كه اغلب براي حمل كاال استفاده مي شوند در صنعت فراساحل بسيار مهم و كاربردي هستند. اين امر هم از لحاظ فراساحل و هم از لحاظ  عمليات و عملكردها قابل بررسي است. و كم بودن سن آنها بسيار ضروري است

ساخت  .  ها كه در صنعت فراساحل بسيار كاربردي و بااهميت هستند در كشور ما بسيار كم تعدادند متأسفانه اين  بارج. كمي مشكل و هزينه بر هستند 10000DWTبسيار ساده است اما ساخت بارج هايي با ظرفيت هاي بيش از  5000DWTساخت بارج با ظرفيتي تا 
.هاي ايران مي توان هم به صنعت كشتي سازي و هم به فراساحل كشور كمك شاياني است ship yardاين بارج ها در

.اي دو طرفه است كه پيشرفت يكي سبب پيشرفت ديگري خواهد شد به عبارتي رابطه اين دو صنعت رابطه. كمك بسيار مهمي باشند  ship building & shippingامروزه صنايع فراساحل كشور مي تواند در رشد صنايع

ر بازنشستگان همچنين در حال حاض. مان استراحت خود به دريـا عازم مي شوند تا در اين پروژه ها شركت نمايندر زامروزه اغلب شناورهاي فراساحل ايران متخصصان دريانوردي بسيار خوبي دارند كه بيشتر در استخدام شركت هاي كشتي راني ايراني هستند و د
.ستندا هنيروي دريايي كشوركه پس از سال ها خدمت بازنشست شده اند نيز در فرماندهي يا مهندسي دريايي فراساحل كشور مشغول به همكاري با شركت ه

شكي نيست كه در حوزه هاي دريايي كشور افراد حرفه اي و باتجربه اي حضور دارند ولي آيا اينان در زمينه فراساحل اطالعات دقيقي دارند؟
ايي و مديريت فراساحل  آگـاه به فراساحل استفاده مي كنند كه دليل اين امر را مي توان در تفـاوت بين مديريت دريـ الًمتأسفانه در صنعت فراساحل ايران تعدا كمي از فرماندهان دريايي با فراساحل آشنايي مناسبي دارند ولي در شركت هاي بزرگ از افسران كام

.دانست

در ساحل مديريت    Designated Person Ashore (DPA(تن دارند استفاده مي شود و طي دوره هاي آموزشي شش ماهه آنها را با فراساحل آشنا مي كنند تا بعدها بتوانند عنوان  3000هاي بزرگ فراساحل جهان از كاپيتان هايي كه گواهي بيش از  ر شركتد
رف هزينه بسيار در پروژه سلمان كه توسط شركت صنعت، ساخت و نصب يك جكت چهار پايه را بر عهده داشت، در مرحله نصب، بـا ص: نقش آشنايي فرماندهان شناورهاي فراساحل با صنعت فراساحل را مي توان به اين شكل توضيح داد. دريا را به عهده گيرند

خارج شد، مركز چكش دقيقاً  Mooringهنگام شمع  كوبي به دليل اينكه شناور از حالت. است محول گرديد  CRANE BARGEكه يك SADAF 3000زيادي، چكشي براي شمع كوبي خريداري شد و نصب آن كه با زحمت و هزينه فراواني نيز همراه بود به شناور
قرار دهد، هرگز اين امر اتفاق نمي افتاد و اين هـزينه سرسام آور   DPاگر فرمانده شناور از حساسيت اين مرحله اطالع داشت و مي توانست شناور را. به مركز شمع برخورد نكرده و باعث آسيب ديدگي يكي از پايه هاي جكت شد و چكش نيز به داخل آب دريا افتاد

.تحميل نمي شد
 

5‐ AHTS (Anchor Handling Tug Supply)

 Towingكش هاي مخصوص  نسل دوم يدك AHTشناور  
نفتكش هـاي بزرگ است و جهت بـاال  Pullو  Pushو 

كشيدن لنگر براي انجام عمليات جابه جايي لنگر 
Winch طول اين شناور و . هايي قوي در عرشه دارد

 53كم  دست(بيشتر  NTVقدرت موتورهاي آن از يدك 
بوده و قابليت )  اسب بخار  3500كم  متر و دست

.  جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارد

نسل جديد شناورهاي تداركاتي در  OSVشناور  
ميادين نفت و گـاز بوده و از امكانات بـهتر و 

 مهم ترين مشخصه آن. پيشرفته تري برخوردار است
 حمل سيمان با قدرت تخليه بسيار زياد و حمل گـل

 ضمن اينكه. حفاري و تجهيزات گرم كننده گل است
.  قابليت جابه جايي دكل هاي حفاري را نيز دارند

در نظر  DP1همچنين موتورهـاي اين شناور از نـوع 
ت قدر. گرفته شده   تا قدرت مانور زيادي داشته باشد

اسب بخار و طول  3500كم  موتورهاي اين شناور دست
.  متر است 52آن بيشتر از 

مخصـوص تداركات سكوهـاي نفتي و  PSVشناور 
گـازي طراحي شده و مهم ترين مشخصه آن عرشه 

وسيع و امكانات رفاهي مناسب جهـت حمل 
سردخانه هـاي مواد غذايي و بار لوله و سيمان و گل 

.  حفاري است

اسب  3000قدرت موتورهاي اين نوع شناور دست كم 
.متر است 50بخار و طول آن بيشتر از 

 1‐ PSV (Platform Supply Vessel)

 6- ASD (Azimuth Stern Drive)

  شناورهـای فراساحل شـاملCrane barge ،Anchor handing , supply   boat, jack UP DP ، Tug boat, Accommodation barge , barge , passenger boat , Pipe layer vessel  و ... هستند 
که با توجه به تعداد زیاد شناورهـا در این صنعت، به روز بودن آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر هم از لحاظ فراساحل و هم از لحاظ  عملیات و عملکردها قابل بررسی است. شناورهای بارج که اغلب برای 

حمل کاال استفاده می شوند در صنعت فراساحل بسیار مهم و کاربردی هستند.
سـاخت بارج با ظرفیتي تا DWT 5000 بسـیار سـاده است اما ساخت بارج هایي با ظرفیت های بیش از DWT 10000 کمی مشکل و هزینه بر خواهد بود. متأسفانه این  بارج  ها که در صنعت فراساحل بسیار کاربردي و 

بااهمیت هستند در کشور ما بسیار کم تعدادند. ساخت این بارج ها درship yard های ایران هم به صنعت کشتی سازی و هم به فراساحل کشور کمك شایاني خواهد بود.
امروزه صنعت فراساحل کشور می تواند در رشد صنایع ship building & shipping  کمك بسیار مهمی باشد. به عبارتی رابطه این دو صنعت رابطه اي دو طرفه است که پیشرفت یکی سبب پیشرفت دیگري خواهد شد.

امروزه اغلب شـناورهاي فراسـاحل ایران متخصصان دریانوردی بسیار خوبی دارند که بیشتر در استخدام شرکت های کشتی رانی ایراني هستند و در زمان استراحت خود به دریـا عازم می شوند تا در این پروژه ها 
شرکت نمایند. همچنین در حال حاضر بازنشستگان نیروی دریایی کشورکه پس از سال ها خدمت بازنشست شده اند نیز در فرماندهی یا مهندسی دریایی فراساحل کشور مشغول به همکاری با شرکت ها هستند.

شکی نیست که در حوزه هاي دریایی کشور افراد حرفه ای و باتجربه اي حضور دارند ولي آیا اینان در زمینه فراساحل اطالعات دقیقي دارند؟
متأسفانه در صنعت فراساحل ایران تعداد کمي از فرماندهان دریایی با فراساحل آشنایی مناسبي دارند ولی در شرکت های بزرگ از افسران کامالً آگـاه به فراساحل استفاده می شود که دلیل این امر را می توان در 

تفـاوت بین مدیریت دریـایی و مدیریت فراساحل دانست.

 د ر شـرکت های بـزرگ فراسـاحل جهـان از کاپیتان هایـی که گواهی بیش از 3000 تن دارند اسـتفاده می شـود و طي دوره های آموزشـي شـش ماهه آنها را با فراسـاحل آشـنا مي کنند تا بعدهـا بتوانند عنوان
DPA (Designated Person Ashore)   در ساحل مدیریت دریا را به عهده گیرند. نقش آشنایی فرماندهان شناورهای فراساحل با صنعت فراساحل را می توان به این شکل توضیح داد: در پروژه سلمان که شرکت 
صنعت، ساخت و نصب یك جکت چهار پایه را بر عهده داشت در مرحله نصب، بـا صرف هزینه بسیار زیادي، چکشي برای شمع کوبی خریداری شد و نصب آن که با زحمت و هزینه فراواني نیز همراه بود به شناور 
SADAF3000 که یك CRANE BARGE  است محول گردید. هنگام شمع  کوبی به دلیل اینکه شناور از حالت Mooring خارج شد، مرکز چکش دقیقاً به مرکز شمع برخورد نکرده و باعث آسیب دیدگي یکی 
از پایه های جکت شد و چکش نیز به داخل آب دریا افتاد. اگر فرمانده شناور از حساسیت این مرحله اطالع داشت و می توانست شناور را DP قرار دهد، هرگز این امر اتفاق نمی افتاد و این هـزینه سرسام آور تحمیل 

نمی شد.
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Warkboats
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شـناور  ASD نسـل جدید یدك کش هاي مخصـوص عملیات 
Push و Pull و جابه جایي دکل هاي حفاري اسـت کـه بسـیار 
پیشـرفته بوده و از قابلیت هاي فراواني برخوردار اسـت. طـول 
ASD از سایر شـناورهاي نسل قدیم کمتر است )35-30 متر(  
و به دلیل نوع موتورهاي Azimuth که بسـیار گران تر از سـایر 

یدك کش هاست قابلیت مانور بسیار زیادي دارد.
مهم ترین مشـخصه آن قدرت فراوان سیستم هاي آتش خواري 
است. ضمن اینکه در شـرایط جوي نامناسب دریا و ارتفاع زیاد 

موج، قابلیت مانور بسیار خوب و ایمني دارد . 
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