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پدیــده ی نفوذ ناگهانی و کنترل نشــده1 در پایه های یک دکل جک آپ، یکــی از بزرگ ترین خطرات برای یک دکل 
دریایی اســت که این امر می تواند منجر به آســیب رســیدن به پایه های2 دکل، از دست دادن تعادل دکل و آسیب 
احتمالی به زندگی افراد شود. طبق آمار، پدیده ی نفوذ ناگهانی و کنترل نشده، بیش از 50درصد از حوادث دکل های 
جک آپ را تشــکیل می دهد. این پدیده هنگام اســتقرار دکل جک آپ در یک موقعیت جدید و در زمان نفوذ اولیه ی 
پایه ها3 در بستر دریا و یا در زمان عملیات آبگیری مخازن4 )به منظور رسیدن به حداکثر پایداری پایه ها( رخ می دهد 
و در نتیجه ی آن، یک پایه یا بیشتر به سرعت به سازند زیر پی دکل نفوذ می کند. به منظور کاهش وقوع این خطر، 
ارزیابی های ژئوتکنیکی به منظور بررســی میزان مقاومت خاک، یک پیش نیاز ضروری برای اســتقرار هرگونه دکل 
جک آپ در یک سایت دریایی جدید است. شرکت های خدماتی که این سرویس را ارائه می دهند، عمق نفوذ و وجود 
یا عدم وجود خطر نفوذ ناگهانی و کنترل نشــده را نیز تخمین می زنند. در نتیجه، اســتقرار دکل در موقعیت جدید، 
بر اســاس نتایج حاصله از تجزیه وتحلیل ارزیابی های ژئوتکنیکی انجام می شــود. این مقاله، یک مطالعه ی موردی و 
میدانی در رابطه با دو عملیات اســتقرار با یک دکل جک آپ از نوع ســنگین، در دو موقعیت مکانی با جنس خاک 
متفاوت در خلیج فارس می باشــد که در یکی از موقعیت ها پس از تجزیه وتحلیل مقاومت خاک، مشــخص شده است 
که خطر نفوذ ناگهانی و کنترل نشــده در محل چاه زیاد اســت. نتایج و مشاهدات حاصل از این دو عملیات استقرار 
می تواند منجر به توسعه ی موفقیت آمیز اقدامات پیشگیرانه در برابر سوانح دریایی شود که به واسطه ی نفوذ سریع و 

ناگهانی پایه ها در بستر دریا رخ می دهند.
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اکثر واحدهای جک آپ در انتهــای پایه های خود دارای یک یونیت 
مســتقل هســتند که پی دکل نامیده می شــوند. در زمان عملیات 
اســتقرار دکل در یک موقعیت جدید و نفوذ پی دکل به داخل خاک 
ایــن احتمال وجود دارد که اختــالف نفوذپذیری در بین پایه ها رخ 

دهد. 
ایــن اختالف در نفوذپذیری پایه ها می توانــد باعث انحراف بدنه ی 
دکل به یک ســمت، به دلیل تغییر در مکان مرکز ثقل7 شود و در 
نهایت ممکن اســت منجر به نفوذ سریع، ناگهانی و کنترل نشده ی 
پی دکل شود]1[ که اغلب باعث آسیب ساختاری در دکل می شود 
و تنها از طریق شــناوری بدنه ی دکل یــا ظرفیت تحمل خاک به 

پایان می رسد. 
توجه داشته باشــید که هنگام وقوع پدیده ی نفوذ ناگهانی و کنترل 
نشــده ی پایه ها، سیستم جکینگ نمی تواند با ســرعتی که پایه به 

ســمت پایین حرکت می کند، برابر شــود و در نتیجه پایه نمی تواند 
تعادل بدنه را حفظ کند و بدنه به یک سمت متمایل می شود.

در زمان انجام عملیات استقرار دکل جک آپ در یک موقعیت جدید، 
پایه ها در ابتدا به واســطه ی وزن بدنــه ی دکل در داخل خاک نفوذ 
می کننــد )نفوذپذیــری اولیه( و پس از پایــان عملیات نفوذپذیری 
اولیه ی پایه ها در خاک به منظور رسیدن به حداکثر پایداری پایه ها 
و پی دکل در حین انجام عملیات )یا به عبارتی جلوگیری از هرگونه 
نشســت غیرمعمول پی دکل در حین انجــام عملیات(، مقاومت در 
برابر شرایط طوفانی شــدید در حالت مرتفع و همچنین رسیدن به 
حداکثــر نفوذپذیری )نفوذپذیری نهایــی(، عملیات آبگیری مخازن 
انجام می شود تا به حداکثر بارگذاری در جهت عمود و نفوذ در خاک 

در طول کل مدت زمان کار در یک موقعیت برسیم. 
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حال پدیده ی نفوذ ناگهانی و کنترل نشده ی پایه ها اغلب زمانی اتفاق 
می افتد که درصد انجــام عملیات آبگیری مخازن به ظرفیت تحمل 
پی دکل نزدیک و یا برابر می شود و از طرفی پی دکل در الیه ای قرار 
دارد که ظرفیت تحمل خاک آن نسبت به خاکی که در زیر آن الیه 
قرار گرفته است، بیشتر است.]2[ در نهایت، الیه ی با خاک ضعیف تر 
جــای خود را به پی دکل می دهد تا پــی دکل به الیه ای که در زیر 

الیه ی ضعیف قرار دارد، برسد.
ایــن پدیده می توانــد در الیه های مختلف خــاک مانند یک الیه ی 
ضعیف خــاک به احتمال زیــاد رس، زیر یک الیــه ی قوی خاک، 
احتماال شــن و ماســه رخ دهد. به منظور آگاهــی از جنس خاک، 
ترکیــب و دانه بندی خاک، مقاومــت خاک و میــزان نفوذپذیری 
موقعیــت موردنظر، مطالعات ژئوتکنیکی در موقعیت موردنظر انجام 
می شــود. هدف مطالعات ژئوتکنیک، تعیین خواص خاک است. این 

مطالعات در دو قسمت میدانی و آزمایشگاهی انجام می شود. 
پس از بررســی دقیق محل احداث پــروژه و جمع آوری اطالعات و 
داده های موردنیاز و همچنین تهیه ی نمونه از طریق حفاری بســتر 
دریا آزمایش های مختلفی در آزمایشــگاه مانند آزمایش دانه بندی، 
آزمایش نفوذپذیری و... )بســته به نوع و جنس خاک( بر روی نمونه 
انجام می شود و نتیجه ی این مطالعات به صورت نمودار نفوذپذیری 

پایه ها در اختیار کارفرما قرار داده می شود. 
عواقب احتمالی بروز پدیده ی نفوذ ناگهانی و کنترل نشــده ی پایه ها 

عبارتند از: آســیب رســیدن به گیربکس های سیستم جکینگ8 و 
ستون های9 مربوط به پایه ها. 

شکل1 نشــان دهنده ی دکل مرســک ویکتوری10 است که در سال 
1996 دچار پدیده ی نفوذ ناگهانی و کنترل نشده در پایه ها شده است. 
الزم به ذکر اســت که اقدامات قبل، حین و بعــد از وقوع پدیده ی 
نفوذ ناگهانی و کنترل نشــده ی پایه ها به میزان آسیب و شدت وقوع 
این پدیده بستگی دارد. حال برای یک مقدار مشخصی از خم شدن 
پایه ها11، )به عنوان شــاخصی از جدیت خطر ایجاد شــده( عوامل 
مختلفی وجود دارد که شــدت وقوع این پدیده و عواقب ناشی از آن 

را تعیین می کند. این عوامل شامل موارد زیر هستند:  
1- عمق آب: خم شدن پایه ها در آب های عمیق تر، شدیدتر است. 
2- فاصله ی بین پایه ها12: خم شــدن یک پایه با افزایش فاصله ی 

بین پایه ها کاهش می یابد. 
3- افزایش وزن: خم شدن پایه ها در نتیجه ی افزایش وزن در هر 

مرحله از عملیات آبگیری مخازن افزایش می یابد. 
4- فاصله ی کف بدنه ی دکل تا سطح آب13: خم شدن پایه ها با 
افزایش فاصله ی کف بدنه ی دکل تا ســطح آب افزایش می یابد، زیرا 
مدت زمان بیشتری طول می کشد تا نیروی شناوری14 فعال شود.]4[

موارد بسیاری از وقوع پدیده ی نفوذ ناگهانی و کنترل نشده ی پایه ها 
در دکل های جک آپ در سراســر جهان گزارش شده است که در آن 

 1    دکل مرسک ویکتوری پس از وقوع پدیده ی پانچ]3[
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بدنه ی دکل که در امتداد پایه ها باال و پایین می شوند، به دلیل نفوذ 
غیرمنتظره ی پایه ها به شــدت به سمت دریا منحرف شده است. از 
طرفی در سال های اخیر گرایش به سمت ساخت دکل های جک آپ 
ســنگین تر برای مقابله با دریاهای عمیق تر و سخت تر افزایش یافته 
است.]5[ در نتیجه اقدامات متقابل موثرتری را در برابر نفوذ ناگهانی 

پایه های دکل جک آپ می طلبد. 
این مقاله نتایج و مشــاهدات مربوط به دو عملیات اســتقرار با یک 
دکل جــک آپ از نوع ســنگین را در دو موقعیت مکانی متفاوت در 
خلیج فارس نشــان می دهد که در نهایت می تواند منجر به توسعه ی 
موفقیت آمیز اقدامات پیشــگیرانه در برابر سوانح دریایی شود که از 
طریق نفوذ سریع و ناگهانی پایه ها در بستر دریا رخ می دهند. الزم به 
ذکر است که دکل در نظر گرفته شده در این مقاله از نوع جک آپ با 
کنســول حفاری است. بدنه ی دکل، مثلثی شکل و دارای سه پایه از 

نوع خرپا و مستقل از هم هستند.
 

شرح عملیات 
قبل از شــروع عملیات اســتقرار دکل، ابتدا داده های مربوط به نمودار 
آنالیــز نفوذپذیری پایه ها15 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نمودار آنالیز 
نفوذپذیری پایه ها یعنی نمودار نفوذپذیری پایه ها در بستر دریا متناسب 
با جنس خاک که بر اســاس وزن بر حسب نفوذپذیری رسم می شود. با 
این اطالعات می توان میزان نفودپذیری پایه ها را در طول عملیات پایین 

دادن پایه ها و عملیات آبگیری مخازن پیش بینی کرد. 
همچنین این نمودار امکان وقوع پدیده ی نفوذ ناگهانی و کنترل نشده ی 
پایه ها را نشــان می دهد. پس از بررســی شــرایط خــاک موقعیت های 
مورد نظــر و همچنین آگاهــی از تاریخچه ی هــر دو موقعیت، برنامه ی 
عملیات آبگیری مخازن مشــخص شــد. در حالت کلی عملیات آبگیری 

مخازن به دو صورت انجام می شود: 
1- انجام عملیات آبگیری مخازن در حالتی که بدنه ی دکل خارج 
از آب اســت: در این حالت بدنه ی دکل را به طور معمول چند فوت 
باالتر از ســطح آب قرار می دهند و ســپس عملیات آبگیری مخازن با 
پمپــاژ آب دریا به داخل مخازن اعمال می شــود و پایه ها اجازه ی نفوذ 
بیشــتر پیدا می کنند. علت انجام عملیــات آبگیری مخازن در فاصله ی 
بسیار کم از سطح آب این است که در صورت نفوذ بیش از حد ناهموار 
پایه های مختلف و کج شدن بدنه، شناوری بدنه قادر باشد با این پدیده 

مقابله کند. 
2- انجام عملیات آبگیری مخازن در حالتی که قســمتی از بدنه ی 
دکل در داخل آب است: این عملیات باید در حداقل آبخور16 مانند 0.5 

متر انجام شود. 

عملیات استقرار دکل جک آپ در دو میدان نفتی و گازی با جنس خاک 
متفاوت انجام شــده است. با توجه به بررســی پدیده ی نفوذ ناگهانی و 
کنترل نشده ی پایه ها در این مقاله و همچنین وقوع این پدیده در زمان 
قرارگیری پایه های دکل در بستر دریا تنها به شرح نحوه ی نفوذ پایه ها و 
همچنین نوع عملیات آبگیری مخازن با توجه به جنس خاک مربوطه در 
هر موقعیت پرداخته شــده است. نوع عملیات آبگیری انجام شده در هر 

موقعیت به این شرح می باشد: 
1- عملیات استقرار دکل جک آپ در موقعیت A )میدان گازی(

بــه منظور تعییــن روش و برنامه ی عملیات آبگیری مخــازن ابتدا باید 
داده های مربوط به میزان مقاومت خاک را در موقعیت مربوطه بررســی 
کرد. شــکل2 نمودار آنالیز نفوذپذیری پایه هــا را برای موقعیت A واقع 
در یک میدان گازی نشــان می دهد. همان گونه که در شکل نشان داده 
شــده اســت، میزان نفوذپذیری پایه ها در موقعیت مورد اشاره با توجه 
به جنس خاک، حداقــل 18 و حداکثر 24 متر، در حالت 100درصد از 
عملیات آبگیری مخازن پیش بینی شده است. همچنین پیش بینی شده 
که احتمال وقوع پدیده ی نفوذ ناگهانی و کنترل نشــده در پایه ها وجود 
ندارد. حال با توجه به اطالعــات دریافتی از تجزیه وتحلیل نمودار مورد 
اشاره و همچنین آگاهی بر تاریخچه ی عدم وقوع پدیده ی نفوذ ناگهانی و 
کنترل نشده ی پایه ها در این موقعیت، عملیات آبگیری مخازن در خارج 

از آب و به صورت هم زمان برنامه ریزی شد. 
شرح عملیات آبگیری مخازن در میدان گازی: پس از قرار گرفتن 
پایه ها در بســتر دریا ابتدا اجازه داده شــد تا پایه هــا از آبخور 5.4 متر 
)آبخور شــناوری دکل( تا فاصله ی 0.5 متری کف بدنه تا ســطح آب با 
استفاده از وزن بدنه ی دکل و سیستم جکینگ در بستر دریا نفوذ کنند. 
پــس از پایان زمــان تثبیت پایه ها و هنگامی که کــف بدنه به فاصله ی 
0.5 متری تا ســطح آب رســید، عملیات آبگیری مخازن طبق برنامه ی 
از پیش تهیه شــده و به صورت مرحله ای آغاز شد و در پایان هر مرحله 
از آبگیری از لحظه ی آخرین تغییــر در نفوذپذیری پایه ها به مدت یک 
ساعت17 شرایط تثبیت نفوذپذیری پایه ها، بررسی شد. با توجه به جنس 
خاک که در نمودار آنالیز نفوذپذیری پایه ها هم نشــان داده شده است، 
هنگامی که عملیات آبگیری مخازن به میزان 30درصد رسید، پایه ها به 
طور میانگین به نفوذپذیری در حدود 17.5 متر در خاک رســیده بودند 
و هنگامی که عملیات آبگیری مخازن به میزان 87درصد رســید، پایه ی 
شــماره یک )پایه ی سمت جلو18( دکل به نفوذپذیری در حدود 20 متر 
و پایه های شــماره دو و سه )پایه های سمت عقب19( دکل به نفوذپذیری 
در حدود 19.30 متر در خاک رســیده بودنــد. عملیات آبگیری مخازن 
و نفوذپذیری پایه ها تا رســیدن به درصد آبگیــری حدود 87درصد به 
خوبــی پیش رفت. پس از پایان این مرحلــه، آبگیری مخازن ادامه پیدا 
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کرد. هنگامی که عملیات آبگیری مخازن به پایان رســید، یک ساعت از 
زمان بررسی20 گذشــته بود که مشاهده شد آب موجود در مخازن واقع 
در قسمت تجهیزات دکل21، بسیار آرام شروع به سرریز شدن کرده است 
و پس از حدود ده دقیقه از مشاهده ی این پدیده، بدنه ی دکل به سمت 
پایه ی شــماره دو منحرف شــد و میزان انحراف بدنه از حداکثر زاویه ی 
انحراف مجاز برای بدنه یعنی 0.5 درجه، عبور کرد و پایه ی شماره دو در 

حدود یک متر دچار نشست شد. 
پس از این اتفاق، ســریعا آب مخازن واقع در ســمتی که دکل منحرف 

شــده، تخلیه و سپس با اســتفاده از عملیات جکینگ، بدنه ی دکل تراز 
شــد. ســپس مجددا عملیات آبگیری مخازن انجام شد و پس از حصول 
اطمینان از وضعیت نفوذپذیــری پایه ها )ثابت ماندن نفوذپذیری پایه ها 
با گذشــت زمان(، آب موجود در مخازن تخلیه شد و عملیات آبگیری به 
پایان رســید. در پایان عملیات آبگیری مخازن، نفوذپذیری نهایی پایه ی 
شــماره یک، برابر با 21.05 متر و نفوذپذیری پایه های شماره دو و سه، 
به ترتیب به میزان 22.05 و 20.50 متر در بســتر دریا رســید. شکل3 

موقعیت پایه های دکل را نشان می دهد. 

 2    نمودار نفوذپذیری پایه ها مربوط به موقعیت A واقع در میدان گازی

 3    موقعیت پایه های دکل
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2- عملیات استقرار دکل جک آپ در موقعیت B )میدان نفتی( 
بــه منظور تعییــن روش و برنامه ی عملیات آبگیری مخــازن ابتدا باید 
داده های مربوط به میزان مقاومت خاک را در موقعیت مربوطه بررســی 
کرد. شکل4، نمودار آنالیز نفوذپذیری پایه ها را برای موقعیت B واقع در 

یک میدان نفتی نشان می دهد. 
همان گونه که در شــکل نشان داده شده است، میزان نفوذپذیری پایه ها 
در موقعیت مورد اشــاره با توجه به جنس خاک، حداقل 6 و حداکثر 15 
متــر، در حالت 100درصد از عملیات آبگیری مخازن پیش بینی شــده 
اســت. همچنین پیش بینی شده که از عمق 8 متر به بعد احتمال وقوع 
پدیــده ی نفوذ ناگهانی و کنترل نشــده در پایه ها وجــود دارد. الزم به 
ذکر اســت که پیش از این در همیــن موقعیت، یک دکل جک آپ دچار 
پدیده ی نفوذ ناگهانی و کنترل نشــده به میزان حدود 4 متر در یکی از 

پایه ها شده است. 
حال با توجــه به اطالعات دریافتی از تجزیه وتحلیــل نمودار، آگاهی بر 
تاریخچــه ی وقوع پدیــده ی نفوذ ناگهانی و کنترل نشــده در پایه ها در 
ایــن موقعیــت و همچنین توجه به این نکته که ایــن پدیده معموال در 
طــول عملیات آبگیری مخازن رخ می دهد، باید عملیات آبگیری مخازن 
به درســتی برنامه ریزی و اجرا شــود، زیرا در غیراین صورت این عملیات 
در منطقه ای که احتمال وقوع این پدیده وجود دارد، می تواند خســارات 

جبران ناپذیری را به دکل وارد کند. 
شرح عملیات آبگیری مخازن در میدان نفتی: به منظور پیشگیری 
از وقوع پدیده ی نفوذ ناگهانی و کنترل نشــده ی پایه ها عملیات آبگیری 
مخازن در موقعیت مورد اشــاره طبق یک برنامه ی مشــخص و در چند 
مرحله، در داخل آب و به صورت پایه به پایه22 برنامه ریزی شد. حال پس 
از قرار گرفتن پایه ها در بســتر دریا ابتدا اجازه داده شد تا از آبخور 5.6 

متــر )آبخور شــناوری دکل( تا آبخور 3 متر، پایه ها با اســتفاده از وزن 
بدنه ی دکل و سیستم جکینگ در بستر دریا نفوذ کنند. سپس عملیات 
آبگیری مخازن در آبخور 3 متر، مطابق برنامه آغاز شد و در آبخور 2 متر، 
همه ی مخازن به صورت کامل و 100درصد پر شــدند. پس از پر شدن 
کامل مخازن، کم کردن تدریجی آبخور آغاز شــد و آبخور را بسیار آرام 
و هر 20 ســانتی متر کاهش دادند و در هر مرحله، از زمان آخرین تغییر 
در نفوذپذیری پایه ها به مدت یک ســاعت شــرایط پایه ها بررسی شد. 
این روند تا رســیدن به آبخور 0.2 متر ادامه پیدا کرد و در این آبخور به 
منظور حصول اطمینان از تثبیت نفوذپذیری پایه ها به مدت 2 ســاعت 
شرایط بررســی شد. ســپس بدنه ی دکل در حالت 100درصد آبگیری 
به صورت مســتقیم و بدون تخلیه ی آب موجود در مخازن از آب خارج 
شــد و کف بدنه ی دکل به فاصله ی 50 سانتی متری از سطح آب رسانده 
شد. در این حالت، شرایط پایه ها و همپنین وضعیت بدنه ی دکل از نظر 
وقوع انحراف، در حدود 24 ســاعت بررسی شد. پس از حصول اطمینان 
از رســیدن به حداکثر نفوذپذیری پایه ها )ثابت ماندن نفوذپذیری پایه ها 
با گذشــت زمان( و تثبیت پایه ها در کف دریا، آب مخازن تخلیه شــد و 
عملیات آبگیری در این موقعیت که خطر پدیده ی نفوذ ناگهانی و کنترل 
نشــده ی پایه ها در آن پیش بینی شــده بود، با موفقیت به اتمام رسید. 
شــکل5، میزان نفوذپذیری پایه ی شــماره یک دکل را بر حســب وزن 
در هر مرحله از عملیات آبگیری و ســنگین کردن دکل نشــان می دهد. 
همان گونه که در نمودار مشخص است، میزان نفوذپذیری پایه ی شماره 
یک )پایه ی جلو(، با افزایش وزن به واسطه ی آبگیری افزایش پیدا کرده 
است. میزان نفوذپذیری پس از پایان عملیات آبگیری مخازن، به حداکثر 

مقدار 12 متر رسیده است.

 4    نمودار LPA مربوط به موقعیت B واقع در میدان نفتی
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اشکال 6 و 7 میزان نفوذپذیری پایه های شماره دو و سه )پایه های عقب( 
دکل را برحســب وزن در هر مرحله از عملیات آبگیری و سنگین کردن 
دکل نشــان می دهد. همان گونه که در نمودارها مشــخص است، میزان 
نفوذپذیری این پایه ها با افزایش وزن به واســطه ی آبگیری افزایش پیدا 

کرده اســت. میزان نفوذپذیری پایه های شــماره دو و سه دکل، پس از 
پایان عملیات آبگیری مخازن، بــه ترتیب به حداکثر نفوذپذیری 8.3 و 

8.4 متر رسیده است.

 5    نمودار میزان نفوذپذیری پایه ی فوروارد در طی عملیات آبگیری مخازن

 6    نمودار میزان نفوذپذیری پایه ی شماره دو در طی عملیات آبگیری مخازن
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 7    نمودار میزان نفوذپذیری پایه ی شماره سه در طی عملیات آبگیری مخازن

نتیجه گیری
1 - یافته های این مطالعه ی میدانی نشان می دهد که داشتن یک برنامه ی 
دقیــق و چند مرحله ای برای انجام عملیــات آبگیری مخازن با قرار دادن 
زمان بررســی مناســب به منظور تثبیت نفوذپذیری، مهم ترین روش به 
منظور جلوگیری از وقوع پدیده ی نفوذ ناگهانی و کنترل نشــده ی پایه ها 
می باشد و هرگز نباید در زمان آبگیری مخازن عجله کرد و باید زمان کافی 

به منظور تثبیت نفوذپذیری برای گذر از هر مرحله لحاظ شود. 
2- میانگین میزان نفوذپذیری در موقعیت A )میدان گازی( برابر با 21.86 متر 
می باشــد و میانگین میزان نفوذپذیری در موقعیت B )میدان نفتی( برابر با 
9.56 متر است که بیانگر تاثیر جنس خاک بر میزان نفوذپذیری پایه ها می باشد. 
3- حداکثر نفوذپذیری در هر مرحله از عملیات آبگیری مخازن با میزان 
وزن اعمالی و طول مدت زمان تثبیت در هر مرحله، رابطه ی مستقیم دارد. 
4- یکی از نشــانه های ایجاد انحراف در بدنه ی دکل و وقوع پدیده ی نفوذ 
ناگهانی و کنترل نشده ی پایه ها آب موجود در مخازن است. سرریز شدن 

تدریجــی و آرام آب موجود در مخازن می تواند یک زنگ خطر برای وقوع 
این پدیده باشد. 

5- به منظور جلوگیری از وقوع پدیده ی نفوذ ناگهانی و کنترل نشــده ی 
پایه ها داشــتن نمودار آنالیز نفوذپذیری پایه ها به منظور آگاهی از جنس 
خاک موجود در بستر دریا و همچنین تهیه ی نوع برنامه ی آبگیری مخازن 

ضروری است. 
6- یکی از عوامــل موثر در جلوگیری از وقوع پدیــده ی نفوذ ناگهانی و 
کنترل نشده ی پایه ها آگاهی از تاریخچه ی موقعیت موردنظر است. آگاهی 

از اطالعاتی مانند: 
 آیا در موقعیت موردنظر تاکنون این پدیده اتفاق افتاده است؟

 مشخصات دکلی که در آن موقعیت دچار پدیده ی نفوذ ناگهانی و کنترل 
نشده در پایه ها شده است، مانند: وزن و ابعاد پی دکل. 

 دکل موردنظــر در چه مرحله ای از عملیات آبگیــری و در چه میزان از 
نفوذپذیری دچار این پدیده شده است؟

پانویس هاپانویس ها
1. Punch Through
2. Legs
3. Initial Penetration
4. Preloading
5. Spudcan
6. Hull

7. Center of Gravity
8. Jacking Sys tem
9. Chord
10. Maersk Victory
11. Leg Run or Leg Bending
12. Leg Spacing

13. Air Gap
14. Buoyancy
15. LPA or Leg Penetration Analysis
16. Minimal Draft
17. Holding Time
18. FWD or Bow Leg

19. Port & STBD Leg
20. Obseve
21. Machinery
22. Leg by Leg
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