
 ABS حفاری در آبهای عميق با استفاده از تکنولوژی

محمد كاظم اوليايی ) شركت حفاری شمال(

چكيده:
با گذشت زمان و نياز بيشتر به منابع زيرزمينی گذش�ته از حفاريهای خشکی و كم عمق دريايی  ، نياز به اكتشاف 
مخازن هيدروكربوری در مناطق دريايی با عمق زياد محسوس�تر و چالش�های پيش و رو نيز بيشتر می شود.لذا 
برای فائق آمدن بر مش�کالت ناش�ی از حفاری آبهای عميق و بهينه كردن عمليات حف�اری و هزينه های جانبی 
آن راهی جز دس�تيابی به تکنولوژيهای جديد نمی باشد.سيستم ABS )بس�تر مجازی شناور( يکی از راههايی 
است كه می تواند نقش مهمی در بهينه كردن عمليات و هزينه های حفاری داشته باشد كه در مقايسه با روشهای 
متداول بکار برده شده در آبهای عميق مثل استفاده از فوران گيرهای زير دريايی و فوران گيرهای سطحی دارای 

مقبوليت و پارامترهای اقتصادی بيشتری می باشد.

 ABS واژه هاي كليدي:   سكوی نيمه شناور- حفاری آبهای عميق- تكنولوژی

مقدمه
ت��ا کنون حف��اری در آبهای عمیق که توس��ط س��کوهای نیمه ش��ناور و 
کشتی های حفاری با استفاده از رایزرهای با فشار کاری پایین و فوران گیرهای 
زی��ر دریایی که در سرتاس��ر عمق آب قرار می گرفتند انجام می گرفته اس��ت. 
افزایش عمق آب  ، باعث باال تر رفتن طول و وزن رایزرها می ش��ود که به عنوان 
باری س��نگین بر روی س��کوهای حفاری می باش��د. یکی از رویکردهای اخیر 
صنایع حفاری  ، بکار بردن فوران گیرهای س��طحی و روش��های مربوطه )مانند 
موارد مورد اس��تفاده در س��کوهای jack up ( برای اعماق زیاد می باش��د که 
نتیجه آن اس��تفاده از رایزرهای با قطر کمتر و نهایتا نیاز به کشش کمتر از روی 
س��کو جهت اعمال کردن به رایزرها می باش��د.الزم به ذکر است که هر دو روش 
استفاده از فوران گیرهای سطحی و زیر دریایی به لحاظ محدودیتهای عملیاتی 
و راندم��ان کاری طرف��داران و منتقدان خاص خود را دارد.لذا با توجه به مطالب 
فوق  ، سیس��تم ABS به گونه ای که عاری از کمبودها و مش��کالت دو سیستم 

قبلی باشد و به لحاظ اقتصادی دارای توجیه باشد محاسبه و طراحی شد.
ABS قابلیت استفاده و بکار رفتن  ، حتی با سکوهای نیمه شناور نسل دوم 
 ABS و س��وم و کش��تی های حفاری کوچکتر را دارد. با بکار بردن تکنولوژی

می توان از رایزرهای با فش��ار کاری پایین و فوران گیرهای زیر دریایی استفاده 
کرد با این تفاوت که دیگر نیازی به راندن آنها تا بستر دریا نمی باشد و می توان 
فوران گیرها را روی سیس��تم ABS نصب کرد. در صورت وجود شرایط جوی 
نامس��اعد می توان با جدا کردن رایزرها و باقی گذاش��تن فوران گیرها بر روی 

سیستم ABS جهت کنترل فوران و ایمن کردن چاه اقدام کرد.
 ABS مفهوم و تصوير كلی سيستم

ABS سیستمی است که در اعماق کم نصب می شود و در واقع جایگزینی 
برای بس��تر دریا جهت نصب فوران گیرهای زیر دریایی و تجهیزات سر چاهی 
می باش��د. به طوریکه فوران گیرهای زیر دریایی به جای نصب ش��دن در کف 
دریا بر روی سیستم ABS که در اعماق بین 200-300  متری شناور می شود 
 ، نصب می شوند)ش��کل 1(. بنا بر ای��ن هیچگونه تجهیزاتی در کف دریا وجود 

نخواهد داشت.
امت��داد اولین لوله جداری رانده ش��ده )Casing 20”( که به س��مت باال 
 ABS به عنوان نقطه اتصال و تکیه گاه سیستم )Tie back( امتداد داده شده
می باش��د. میزان انحراف و خمیدگی سیستم ABS از محل نصب که به دلیل 
جریانات دریا  ، محتمل می باشد بوسیله اعمال کشش مناسب از طریق نیروی 
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ABS شكل2- پمپاژ هوا به داخل محفظه های

شكل3-  نمای كلی نصب سيستم ABS به همراه فوران گيرها و 
زنجيرهای سنگين وزن متصل به الينهای هدايت كننده

ABS شكل1- نمای كلی از سيستم

ش��ناوری قابل جبران است. نیروی شناوری سیستم ABS توسط پمپاژ هوا به 
 ABS .)2داخل محفظه های مخصوص درون آن قابل کنترل می باشد )شکل
دارای نیروی شناوری مثبت می باشد به این معنی که حتی در صورت پر شدن 
تمام��ی محفظه ه��ای درون آن از آب  ، باز هم به صورت ش��ناور می تواند باقی 
بماند.بنا براین جهت مستغرق کردن تا عمق 300 متری از زنجیرهای سنگین 
وزن اس��تفاده م��ی ش��ود )Chain Weight Method( ای��ن زنجیرها به 

الینهای هدایت کننده ABS متصل می باشند )شکل3(.]1[
شبیه س��ازی های متعددی که توس��ط برنامه های کامپیوتری پیشرفته 
انجام شده ثابت می کند که میزان انحراف ABS با اعمال کشش مناسب قابل 
 )casing( کنترل می باشد به طوریکه از میزان کشش مجاز لوله های جداری
بیش��تر نبا ش��د. همچنین بررس��ی ها در ارتباط با عملکرد سیستم  در مقابل 
بارهای خس��تگی و جریانهای گردابی  ، نتایج مثبتی را نشان می دهد.ABS را 

می توان حتی در شدیدترین و بدترین شرایط جوی و دریایی نیز بکار برد.
ب��کار ب��ردن لوله ه��ای casing با مقاومت کشش��ی ب��اال باعث محفوظ 
 ABS نگهداش��تن و ایمن کردن قس��مت بین بس��تر دریا و محل قرار گرفتن
می شود.در صورت نیاز از یک )weak point ( یا نقطه ای با استحکام پایین در 
شاخه رایزرهای بکاررفته جهت جلوگیری کردن از انتقال کشش بیش از تحمل 
لوله های casing استفاده خواهد شد. به دلیل احتمال وجود انحرافات و جا به 
جایی های غیر قابل کنترل س��کو همیشه این نقطه ضعیف صرفنطر از اینکه از 
ABS استفاده شود یا خیر باید در قسمت باالی فوران گیرها در نظر گرفته شود.

 ABS انواع كاربردهای
)Exploration Drilling( 1- حفاریهای اکتشافی

 Field Development &( 2- توس��عه میادی��ن و به��ره ب��رداری
)Production

 ABS مزايای استفاده از
1- استفاده از ABS در حفاری آبهای عمیق به طور قابل مالحظه ای باعث 
افزایش راندمان عملیات حفاری می شود که این امر به دلیل عدم نیاز به راندن 
ف��وران گیره��ا و رایزرهای حفاری تا بس��تر دریا و صرفا تا عم��ق 300 متری 

می باشد که این امر در آبهای بسیار عمیق نمود بیشتری پیدا می کند.
2- سیس��تم ABS قابلیت استفاده با سکوهای نسل دوم و سوم با سیستم 
لنگراندازی س��اده تر را دارد که در مقایس��ه با سکوهای پیش��رفته دارای نرخ 

روزانه کمتری می باشد که می تواند تا حدود 30% کاهش یابد.
3- حتی جهت انجام عملیات تکمیلی و تعمیر چاهها می توان مشابه فوق 
از س��کوهای ب��ا نرخ روزانه کمتر اس��تفاده کرد که باع��ث کاهش هزینه های 

عملیاتی تا حد انجام عملیات در مناطق کم عمق می شود.
4- جدا ش��دن رایزره��ا با طول و تعداد کم از ABS ب��ه راحتی قابل انجام 
است و همچنین فرایند کنترل فوران چاه مانند سایر روشهای متداول به دلیل 

قرار گرفتن فوران گیرها در عمق کم قابل انجام است.]1[
5- اس��تفاده از ABS  ، خطر خالی شدن حجم گل حفاری درون رایزرها را 
به داخل دریا به طور قابل مالحظه ای مخصوصا در شرایط نا آرام جوی کاهش 

می دهد.
 ABS آناليز و طراحی رايزرهای مورد استفاده در سيستم

این تحلیل بر اس��اس اطالعات بدس��ت آمده از مناطق پیش بینی ش��ده 
جهت بکاربردن سیستم ABS انجام نهایتا منجر به طراحی پایه می شود.

یکی از بخش��های عمده و مهم در طراحی پایه  ، مش��خص کردن ش��رایط 
بارهای محیطی وارده  ، نحوه پیکر بندی و وضعیت رایزرها و موقعیت و ش��کل 

سکوی حفاری در این آنالیز می باشد.
مدل تحلیلی سیستم ABS شامل همه قسمتهای بکاررفته در آن از بستر 
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دری��ا تا س��کوی حفاری از جمله قس��متهای ارتباط دهنده با س��کو ، رایزرها ، 
سیس��تم ABS و رشته لوله های جداری )Casing( امتداد داده شده از بستر 
دریا تا ABS می باشد.ش��کل )4 ( نش��ان دهنده نمای کلی سیستم ABS و 

نحوه پیکربندی آن با رایزرها را نشان می دهد.

كــــــــشش ميــــــزان  ســـــازی  بهينــه   تحليل 
)Tension Optimization( 

بر اس��اس این تحلیل میزان کش��ش مورد نیاز بر روی سیس��تم ABS و 
همچنین رایزرها ، در مناطق پیش بینی ش��ده معین می ش��ود. مقدار کشش 

اعمال شده وابسته به عوامل زیر می باشد:
1- عمق آب محل مورد نظر جهت عملیات حفاری

2- ماکزیمم وزن گل حفاری پیش بینی شده
3- میزان نیروی شناوری اعمال شده توسط رایزرهای حفاری

با در نظر گرفتن ش��رایط فوق می توان به میزان کشش مورد نیاز بر روی 
سیس��تم دس��ت یافت به طوری که حالت بهینه ای از دو مقدار1- شناوری 
سیس��تم ABS و 2- کش��ش از روی س��کو باش��د. همچنین مقدار کشش 

به گونه ای در نظر گرفته می ش��ود که اگر یکی از دو سیس��تم اعمال کشش ، 
یعنی کش��ش از روی س��کو دچار نقص ش��ود و یا ABS بخشی از شناوری 
خ��ود را به دلیل آب گرفتگی در یکی از مخازن از دس��ت بدهد ، بازهم نقطه 
اتصال سیس��تم ABS به بس��تر دریا )Tieback casing ( تحت کشش 

مناسب قرار بگیرد.
 ABS شرايط و محدوديتهای عملياتی سيستم

همانند شرایط و محدودیتهای موجود در حفاری آبهای عمیق ، استفاده از 
سیستم ABS نیز شرایط خاص خود را دارد که در هنگام عملیات باید در نظر 
گرفته ش��ود. از مهمترین عواملی که باید در نظر گرفته شود می توان به میزان 
انحراف س��کو از حالت اولی��ه )Vessel Offset( و همچنین نیروهای وارده 

محیطی اشاره کرد.
میزان مجاز انحراف س��کوی حفاری بس��تگی به نوع مفاصل انعطاف پذیر 
)Flex joint ( های مورد اس��تفاده در شاخه رایزر و همچنین میزان تنشهای 
مج��از رایزرها و لوله هدایت کنن��ده )Conductor ( و میزان کورس رایزرها 
)Riser stroke ( دارد.ش��کل-5  زوایای مختلف Flex joint را که تابعی از 

میزان انحراف سکو می باشد در عمق 1800 متری نشان می دهد.
در این نمودار مش��خص شده است که در صورت وجود انحراف سکو تقریبا 
 Flex joint مع��ادل 5% عمق آب می توان از وج��ود زاویه کمتر از 2 درجه در
اطمین��ان حاصل کرد که می تواند باع��ث ادامه عملیات حفاری بدون برخورد 

ساق حفاری )Drill string ( به رایزرها حین چرخش مته شود.]2[

نتيجه گيری
با اس��تفاده از تکنولوژی سیستم ABS در حفاری آبهای عمیق می توان با 
بکارب��ردن تجهیزاتی مانند مفاصل مخروطی )Taper joint( در باال و پایین 
لوله های Casing امتداد داده ش��ده ، بر تنشهای شدید وارده حتی در صورت 

آبگرفتگی بعضی از قسمتهای ABS  ، غلبه و سیستم را ایمن نمود.
همچنین ارزیابی های ریسک صورت گرفته روی سیستم ABS  ، مشخص 
می کند که ریسکها و خطرات احتمالی استفاده از این سیستم بسیار پایین تر 
از ریس��کهای موج��ود در حفاری ب��ا اس��تفاده از فوران گیرهای س��طحی و 

زیردریایی می باشد.
ABBREVIATION:
ABS: Artificial Buoyant Seabed            UFJ: Upper Flex Joint 
LFJ: Lower Flex Joint      LMRP: Lower Marine Riser Package

منابع:
1- http://www.offshore-mag.com/articles/article_display.cfm 
2- www.atlantis-deepwater.com

شكل4- مدل تحليلی سيستم ABS به همراه رايزرها و متعلقات مربوطه]2[ 

شكل 5- تغيرات زاويه Flex joint بااليی و پايينی با ميزان انحراف سكو
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