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چكيده:
اي�ن مقاله در مورد مفهومی نوين براي تش�خيص كمانش موضع�ی )Buckling( در خطوط لول�ه دريايی بحث می كند. در 
اين روش از دو توپك خزنده متصل به هم اس�تفاده می ش�ود كه يكی از آنها در مجاورت ش�ناور لوله گذار و ديگری در پش�ت 
نقطه ای كه كمانش در آنجا انتظار می رود جاسازی می شود. از آنجا كه هر دو توپك خود–كششی« هستند، روش پيشنهادی 
جديد نياز، به يك كابل براي كشش را مرتفع می سازد. با تعبيه يك دوربين و رديفی از حس گرها، مي توان تصاوير ويدويی و 

اندازه گيری های هندسی درون خط لوله را در لحظه در اختيار داشت.

واژه هاي كليدي : كمانش )Buckling(، تغيير شكل لوله در اثر وارد آمدن نيروهاي كنترل نشده بر روي لوله منجر به از كار 
افتادگي آن مي شود.كمانش مغروق: نوعي كمانش كه آب دريا به هنگام لوله گذاري به درون لوله راه مي يابد.

روشی نو در كمانش يابی به هنگام لوله گذاری در دريا

* كارشناس طراح خطوط لوله  شركت نفت و گاز پارس

 كرامت محمدي* 

1- مشكل»كمانش« در لوله گذاری خطوط لوله دريايی
خط��وط لوله زيردريايی زيادی با قطر 3 تا 50 اينچ، تا اعماق 2000 
متري زير دريا با اس��تفاده از روش هاي S و J در سرتاس��ر دنيا نصب 
ش��ده اند. در هر دو تكنيك S يا J خطر كمانش خط لوله وجود دارد. 
ب��ه منظ��ور جلوگيري از ب��روز چني��ن حادثه اي در ه��ر دو تكنيك 
اندازه گيری ه��ای مختلفی انجام می ش��ود ؛ اگر چه هيچ گاه نمی توان 

خطر آن را به طور كامل از بين برد.

كمان��ش موضع��ی كه در ش��ديدترين ف��رم خود می توان��د منجر به 
متالشي شدن كامل سطح لوله شود، يكی از حادترين موارد شكست 
برای خط لوله زيردريا به حساب می آيد. كمانش می تواند نتيجه لنگر 
خمش��ی )بر روی قاب انتهايي ش��ناور لوله گذار موسوم به استينگر يا 
در نقطه تماس لوله با بس��تر دريا(، فشار خارجی يا تركيبی از هر دو 
باشد. برای آب های عميق يا فوق عميق، كمانش در اثر فشار خارجی 

رايج تر است.
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كمانش موضعی در يك خط لوله تازه گذاشته شده می تواند ناشی از 
علل مختلف زير باشد:

• لوله غيراستاندارد
• جوش نامناسب

• تغيير ناگهاني در ضخامت ديواره لوله
• تغيير شديد در حد تسليم

• وجود موارد غيرنرمال شبيه انشعاب و تكه لوله های »Y« شكل
• كرنش خمش��ی اضافی در اثر تغيير پارامتره��ای عملياتی خارج از 

شرايط طراحی 
تشخيص به هنگام كمانش در زمان نصب خط لوله، به معناي تعمير 
راحت تر كمانش اس��ت. در مواقع كمانش خش��ك )كمانشي كه آب 
دريا به درون لوله راه نيابد(، به طور معمول قسمت صدمه ديده لوله 
به عرشه ش��ناور برگردانده شده و در آنجا قسمت آسيب ديده بريده 
و ج��دا مي گردد و عمليات نصب خط لوله بدون هزينه های اضافی يا 

تأخير مهمی از سر گرفته می شود.
در مورد كمانش خيس )كمانشي كه منجر به ورود آب دريا به درون 
لوله مي شود(، ممكن است الزم شود لوله بر روی كف دريا قرار گيرد 
و قسمت آسيب ديده لوله با ابزار برش زيرآبی بريده شود. سپس يك 
كلگی اضطراری برای بازيابی به خط وصل و خط به عرش��ه ش��ناور 
لوله گ��ذار منتقل و ترميم گ��ردد. غالباً خط بايد قبل از بازيابی از آب 
خالی ش��ود. همه اي��ن فعاليت ها، هزينه ه��ا و تأخيرهای اضافی قابل 

توجهی را در پي خواهد داشت.
عدم تش��خيص كمانش تا زمان نصب كامل خط لوله بسيار اسفناك 
و توأم با خطرات جدی اس��ت. در صورت رخ دادن چنين اتفاقي، اگر 
خط لوله كوتاه و يا كمانش به يكی از دو انتهاي خط نزديك باش��د، 
ممكن اس��ت بتوان خط را به وسيله همان ش��ناور لوله گذار بازيابی، 
قس��مت صدمه دي��ده را تعويض و لوله را دوباره نص��ب كرد. در غير 
اي��ن صورت بايد تعمير بر روی خط در محل انجام پذيرد كه نيازمند 
استفاده از يك سيستم تأييد شده تعمير به وسيله غواص )برای عمق 
ت��ا 200 متر( يا به وس��يله ربات كنت��رل از دور ROV )تا عمق600 
متر( می باشد. اين روش ها بسيار گران اما راه حلي دايمي هستند. اگر 
خراب��ی در آب های فوق عميق اتفاق افتاده و هيچ راه اثبات ش��ده ای 
برای تعمير آن وجود نداش��ته باشد، نتيجه چه از نظر اقتصادی و چه 

از نظر برنامه زمانبندي پروژه، فاجعه آميز است.
2- روش ه�ای موجود برای تش�خيص كمانش؛ قابليت اجرا و 

محدوديت ها
روش های مختلفي برای تش��خيص كمانش به هنگام وقوع آن وجود 

دارد:
• روش های مستقيم داخلی: صفحات اندازه گيری

ROV روش های مستقيم خارجی: بازرسی چشمی با ربات كنترل شونده •
• روش های غيرمستقيم: تشخيص از طريق كنترل پارامترها؛ پارازيت 

صوتی؛ هوای دررو
يك��ی از رايج تري��ن روش ه��ای كمانش يابی كش��يدن ي��ك صفحه 
اندازه گيری درون خط از طريق يك كابل كشش��ی اس��ت. اين روش 
معايبی دارد از جمله: حساس��يت نس��بتاً پايين؛ تع��داد قابل توجهی 
آالرم ه��ای اش��تباه؛ وزن اضافی كاب��ل برای خطوط ب��ا عمق زياد و 
مهم تري��ن عي��ب اين روش، خطر بريدن كابل اس��ت ك��ه منتهي به 
فعاليت تضمين نش��ده، دش��وار و زمانبر »قالب اندازي« برای بيرون 

كشيدن صفحه مي گردد. 
در جايی كه اس��تفاده از يك صفحه معيار درون لوله با ريسك بسيار 
همراه اس��ت، می توان از يك ربات كنت��رل از راه دور )ROV(  - كه 

دايم��اً لول��ه درحال نص��ب را در نقطه تماس لوله با بس��تر تعقيب و 
فيلم برداری می كند، اس��تفاده كرد. عالوه ب��ر هزينه های اضافی قابل 
توجه به كارگيری ربات و تيم ويژه اپراتور آن، مي توان به حساس��يت 
ب��االي اين روش به وض��وح باال محيط دريا اش��اره ك��رد. اين بدان 
معناس��ت كه از اين روش نمی ت��وان در آب های كثيف و يا جايی كه 

لوله در بستر نرم دريا فرو رفته است استفاده كرد.
همه روش های غيرمستقيم به رصد دقيق پارامترهای عملياتی همچون 
كش��ش رو به باال، زاويه فوقانی، حجم هوای دررو يا فرورو در لوله در 
انته��ای بارج، گوش دادن به صدای به وجود آمده توس��ط كمانش و 
پارگی پيش رونده و غيره بس��تگی دارد. هم��ه اين پارامترها به دليل 

دش��واری كنترل و رصد آنها با دقت زياد، با توجه به شرايط عملياتی 
شناور، همواره محدوديت های جدي دارد. در ضمن در شرايط واقعي 
داش��تن ش��رايط ايده ال جوي براي انجام چني��ن كنترل هايي تقريباً 

رويايي است.

3- دستاوردي نو
در پاسخ به چالش های موجود در استفاده از روش های سنتي، طرحی 
نو ريخته ش��د. در اين طرح از دو س��مبه »خ��ود پيش رونده« كه به 
وسيله كابلي به يكديگر متصل شده اند استفاده شده است. يكی از دو 
س��مبه در نزديكی انتهای شناور و ديگری پشت نقطه ای كه در آنجا 
انتظار كمانش می رود تعبيه ش��ده اس��ت. در هنگام لوله گذاري اين 
دو س��مبه خزنده به صورت هم زمان در ط��ول لوله پيش مي روند. از 
آنجا كه هر دو سمبه »خودكششی« هستند، اين شيوه جديد نياز به 

داشتن يك كابل تحت كشش را حذف خواهد كرد.
خزنده نخس��ت وزن »اتصال نافی شكل« ما بين دو خزنده را تحمل 
مي كند. اين اتصال نافي ش��كل  متشكل اس��ت از: كابل برق و كابل 
سيگنال براي خزنده دوم. با تجهيز سمبه خزنده دوم به يك دوربين 
و رديفی از حس��گرها، تصاوير ويدويی و اندازه گيری های هندس��ی از 
درون لوله در حال نصب به صورت »در لحظه« قابل دستيابی است.
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4- تجهيزات نو
روش جديد برمبنای اس��تفاده از خزنده های درون لوله ای می باش��د. 
خزنده ها، »خودكشش��ی« بوده و به جريان توليدی وابس��ته نيستند. 
خزنده ها بر اين اساس عمل می كنند كه: يك برس دايره ای كه درون 
يك كانال لوله ای با فش��ار وارد شده اس��ت رفتاری نامتقارن  به اين 
معنا كه راندن برس به س��مت جلو راحت تر از كش��يدن آن به سمت 
عقب می باش��د خواهد داش��ت. جايی كه دو مجموعه از اين برس ها 
توسط مكانيزمی با حركت رفت و برگشتی به يكديگر متصل شده  اند، 

كل مجموعه با گام های پياپی حركت می كند.

 

شكل-1: مجموعه، در نتيجه يك سری از سيكل ها به پيش می رود. در 
ابتدای يك سيكل؛ استوانه به صورت كامل جمع شده، سيخكی های جلو 

و عقب در وضعيت ايستا و به سمت عقب خم شده اند.

 

شكل-2: مقاومت ايجاد شده توسط سيخك های عقبی از مقدار نيروی الزم 
براي رانش سيخك های جلويی بيشتر است. همچنان كه استوانه شروع به 

باز شدن می نمايد، سيخك های جلويی به سمت جلو حركت می كند.

 

شكل-3: استوانه به طور كامل باز شده است. سيخكی نخست توسط 
يك كورس سيلندر به پيش رفته است و هر دو سيخكی جلو و عقب در 

وضعيت ايستايی هستند.

 

شكل-4: سيلندر شروع به جمع شدن می كند. اين بار سيخكی جلو نقش 
چنگك را ايفاء می كند و سيخكی عقبی به سمت جلو كشيده می شود.

 

شكل-5: سيلندر به طور كامل جمع و سيكل كامل می شود.

اي��ن خزنده ها، برگش��ت پذير، دو بعدی و در عين قوی بودن، انعطاف 
پذيرند. با تطابق جنس، اندازه، تعداد و آرايش سيخك ها، خزنده های 
به هم متصل می توانند نيروی كشش��ی چند تنی را فراهم آورند. آنها 
قادرن��د از درون لوله های عمودی و زانويی های تنگ را عبور كنند، بر 
موان��ع مهم فايق آمده و پايه نصب محكم��ی برای انجام كارها ايجاد 

كنند.

5- شيوه ای نوين
روش جديد تشخيص كمانش خط لوله، از دو سمبه خزنده كه توسط 
ي��ك »اتصالی نافی ش��كل« بهم مربوطند، اس��تفاده می كند. خزنده 

بااليی در نزديكی انتهای شناور تعبيه 
می ش��ود. خزنده پايينی درس��ت در پش��ت ناحيه ای كه كمانش در 
آن محتمل اس��ت قرار مي گيرد. ه��ر دو خزنده از طريق يك »اتصال 
نافي ش��كل« ديگر در باالي خزنده نخس��ت به ات��اق كنترل واقع بر 
عرشه شناور متصل مي گردد. اين رشته اتصال بااليي به يك مكانيزم 
»زودبازكن )quick-disconnect coupling(« مجهز است تا در مواقع 

لزوم سريعاً اتصال خزنده هاي درون خط و شناور قطع گردد.

هرگاه يك قسمت جديد لوله برای جوشكاري می آيد، اتصال نافی شكل 
بااليی باز شده و خزنده بااليی در نزديكی انتهای لوله پارك می شود. 
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در اين وضعيت انفعالی، خزنده بااليی قادر اس��ت وزن خود به اضافه 
وزن ناف��ی متصل كننده را تحمل كند، در حال��ی كه خزنده پايينی 
در پشت ناحيه تماس كه خطر كمانش وجود دارد، پارك شده است. 
اتصال نافی شكل فيمابين، وزن خزنده پايينی را تحمل نمی كند، بلكه 

فقط تحت وزن خودش درون لوله خوابيده است )شكل-6(.

 
شكل-6: نماي كلی دو درون پيمای خزنده، داخل يك لوله در حال 

نصب در دريا

نافی بااليی از درون لوله جديدی كه می خواهد جوش شود طناب كش 
ش��ده و مجدداً قبل از اتصال دو لوله، به خزنده بااليی وصل می شود، 
س��پس جوش كامل و تست انجام می گيرد. شناور به اندازه طول لوله 
تازه اضافه ش��ده پيش م��ی رود. درون پيماها همچن��ان در موقعيت 

ابتدايی خود نسبت به لوله پيراموني باقی می مانند )شكل-7(.

 

شكل- 7: لوله جديد جوش شده است، شناور به پيش می رود و يك 
لوله ديگر بر كف دريا نهاده می شود.

در اين لحظه، دو خزنده به صورت هم زمان شروع به حركت می كنند، 
تا جايی كه خزنده بااليی به موقعيتی در انتهای لوله نزديك می شود 
)ش��كل-8(. در اين وضعيت هر دو خزنده می ايستند و سيكل اتصال 

يك لوله جديد آماده تكرار است.

 

شكل-8: هر دو خزنده به پيش می روند و خزنده زيری قسمت تازه 
نهاده شده خط را بازرسی می كند.

6- مزايای شيوه جديد
روش جديد به كاربر اين امكان را می دهد كه تصاوير ويديويی درون 
لوله را داش��ته باش��د و كمانش را در زمان وقوع تشخيص دهد. يك 
بازرسی ويديويی كامل از داخل لوله تازه نصب شده بدون هزينه قابل 
توجهی انجام ش��ده است. با تجهيز خزنده زيری به تعداد مناسبی از 
حس��گر، همچنين می توان يك پروفايل كامل هندس��ی از خط لوله 

جديد به دست آورد.

يك تفاوت اساس��ی بين روش پيش��نهادی و روش س��نتی كشيدن 
يك صفحه اندازه گيری، آن اس��ت كه اتصال نافی ش��كل رابط، تحت 
كش��ش نيس��ت. اين اتصال تنها توان الكتريكی را به خزنده زيری و 

سيگنال های ويدئويي و حسگر را به اتاق كنترل منتقل مي كند. 

اين خزنده ها با يك س��ری سيس��تم های پيرامونی طراحی شده و با 
مصالح مقاوم س��اخته ش��ده اند. در صورت وقوع اتفاقات ناخواس��ته، 
همچون قطع برق يا نقص فنی تجهيزات، رابط نافی ش��كل قادر است 
خزنده زيری را بيرون بكش��د. خزنده بااليی نيز به صورت »ايمن در 
برابر از كارافتادگی« طراحی خواهد ش��د. با قطع نافی بااليی و حتی 
در ص��ورت نقص فنی تجهيزات، خزن��ده بااليی همچنان قادر خواهد 
بود كه در قسمت باالی لوله متوقف مانده و در برابر بارهای تحميلی 

ناشی از وزن خزنده زيری و رابط نافی شكل ايستادگی كند.

نتيجه گيري
روش پيش��نهادی راهكار نويني را در پيش روی شركت های لوله گذار 
برای تش��خيص »ب��ه موقع« كمانش ق��رار می دهد. اي��ن فناوری بر 
بسياری از محدوديت های ش��يوه های مرسوم فايق می آيد. به عالوه، 
ش��يوه پيش��نهادی می تواند يك بازرسی ويدئويی از درون لوله و يك 
نقش��ه برداری هندسی از خط لوله را با كمترين هزينه برآورده سازد. 
با به��ره گرفتن از مزاياي قابل توجه مكانيزم به كار گرفته ش��ده در 
روش نو، مي توان از پر شدن خط از آب حتي در صورت بروز كمانش 
مغ��روق )wet buckling( جلوگي��ري نمود. اي��ده اي كه هم اكنون در 
حال بررسي اس��ت و نتيجه آن صرفه جويي در هزينه نصب، كوتاهي 
زم��ان نصب و به صورت كلي كاهش هزينه هاي يك پروژه و از طرفي 
بهره برداري س��ريع تر از ميدان هايي اس��ت كه اين خطوط، عهده دار 

انتقال سيال با ارزش آنهاست.
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