
  المحاضرة الثانية : المنصات البحرية الثابتة

 : المنصات البحرية الثابتة الفصل االول

 :بنوعين صغيرة بحرية حفر منصات توجد

 من الحفر عممية مستمزمات كل سطحيا عمى تحوي التي وىي:  ذاتيا   مكتفية منصات. 1
 .   العمال ومعيشة سكن أماكن وحتى ، وكيميائية معدنية ومواد معدات

                                   

 (: tender-assisted platform) تموين سفن مع ذاتيا   مكتفية غير حفر تمنصا. 2
 المنصة سطح عمى التدوير ومجموعة واالنزال الرفع مجموعة مع الحفر برج تركيب فييا ويتم

 تحضير ،أنظمة الكيربائية المحركات ، الحفر سائل مضخات: ) المعدات بقية اما ، الثابتة
 سائل ومعالجة بتحضير الخاصة الكيميائية المواد ، الحفر سائل خزانات ، الحفر سائل وتنظيف

 ومعيشة سكن وأماكن ، اإلسمنتي السائل ضخ ووحدات األسمنت مسحوق وخزانات الحفر
 بجانب الحفر أثناء ترسو خاصة سفينة عمى توجد(  المنصة عمى العاممة البشرية الطواقم
 .  أخرى ثابتة منصة لتخدم رالحف من االنتياء بعد تنقل ثم الثابتة المنصة

 بسب منيا لمتقميل يوجد بل ثابت ىو البحار في تعمل التي الثابتة البحرية المنصات عدد إن
 وخصوصاً  التركيب أثناء تصادف التي والصعوبات إلنجازىا الكبير والزمن العالية المرتفعة كمفتيا

                      مستمر تزايد في المتنقمة المنصات بينما( الشمال بحر) المضطربة المياه في

 وتستخدم عدة انواع من المنصات البحرية الثابتة نذكر منها:
 :(Jacket)منصات بحرية ثابتة بشبكة متصالبة من االنابيب المعدنية  .1

 ، واإلنتاج الحفر أجل من استخداميا يتم والتي انتشاراً  األكثر المنصات من النوع ىذا يعتبر
 ثالثي ىيكل لتشكل بينيا فيما المتشابكة االسطوانية األنابيب من عدد من صاتالمن ىذه تتكون
 رئيسية أقسام 3-2 عمى يحتوي والذي المنصة سطح فوقيا عادةً  تحمل المنصات ىذه.3D البعد

 كون من أتى( Jacket) ومصطمح البئر، إلصالح ومنصة واإلنتاج الحفر معدات عمييا تتوضع
 . الصاعدة والماسورة البئر حول فا  غال تشكل المنصة ىذه أن

(أو المنصات ذات الغالف  template   platformيعرف ىذا النوع بالمنصات المعايرة )
(jacket،): وتتألف منصات الحفر الثابتة ذات االنابيب من ثالثة أجزاء ىي 



 .ركائز من االنابيب لتثبيت المنصة.1

 وحتى ارتفاع معين فوق سطح المياه.كة من األنابيب المعدنية من قعر البحر ب.ش2

 .سطح المنصة ذو أبعاد معينة حيث تركب وحدات الحفر ثم االنتاج3

عينات  ذتحدد بأخإن عمق انغراس الركائز يعتمد عمى مقاومة قعر البحر والتي يجب أن 
اسطوانية بمساعدة سفينة حفر صغيرة ، إذ كان قعر البحر مكونًا من صخور طرية يمكن غرس 

ثم  ة( ، أما إذا كانت الصخور قاسية يجب إنجاز حفر 100mائز بالدق فقط حتى عمق )الرك
 .تنزل الركائز وتسمنت

وتتكون الركائز من انابيب معدنية بقطر يصل أحيانًا إلى متر واحد وبسماكة جدرا متزايدة  
 يعتمد عددعمماً  ان قطرىا يحدد قطر االرجل العمودية لممنصة البحرية ، و  باتجاه قعر البحر

       أرجل المنصة الثابتة اعتمادًا عمى مساحة المنصة وعدد نقط العمل فييا وىو يتراوح بين 
( ، تصنع المنصات الثابتة عمى اليابسة ثم تنقل وفق أجزاء محددة وتثبت في المنطقة 4-12)

ركبة ممعدات الالبحرية المحددة ليا  وتتميز بكمفة متغيرة تتبع عمق المياه التي ستعمل بيا وال
 (4-1) لمستمر. الشكعمييا والشروط الجوية وسنة التصنيع وىي بارتفاع 

 

 المعدنية االنابيب من متصالبة بشبكة ثابتة بحرية منصات (4-1) الشكل 

 .منصات بحرية ذات أرجل أسطوانية:2



اج صممت ىذه المنصة لمعمل في المناطق ذات الشروط الجوية الصعبة) رياح قوية ، أمو 
حيث  (5-1الشكل)، أالسكا شواطئمثل  البحر، تيارات بحرية شديدة ، درجات بحرية منخفضة(

منصات بثالثة أو أربع  لوحظت سيولة مواجية القوى األفقية كمما قل عدد األرجل كما صنعت
( وتتكون من انبوبين متمركزين يحصران فيما 4.7mأرجل يصل القطر الخارجي لكل رجل )

الركائز ويمكن استخدام االرجل كساللم لميبوط إلى قاع البحر والعمل اسفل  بينيما موجيات
  (32mوتستخدم في المناطق ذات سماكة المياه القميمة بحدود)(6-1الشكل)المناطق الجميدية 

 
 

 األرجل داخل من المنظر( 6-1)     الشكل أسطوانية أرجل ذات بحرية منصات (5-1) الشكل

( وتم 1984في بحر الشمال عام ) اات في البداية من المعدن وتم إرساؤىتم تصنيع ىذه المنص
( عامًا من العمل ، ثم تطورت وتم تصنيعيا من اإلسمنت 22االستغناء عن خدماتيا بعد )

يتم بناء قاعدة المنصة في  المسمح  حيث يتم بناؤىا قرب الشاطئ او في المياه المعزولة ،
ياء يتم تعويميا ونقميا إلى ميناء مياه عميقة ( وبعد االنتdry dockحوض جاف )

قوائم المنصة بشكل اسطواني مفرغ من اإلسمنت ( حيث يتم بناء Protected Harborمحمية)



وتستخدم طريقة الصب المستمر من األسفل باتجاه األعمى لضمان تجانس عممية تصمب 
بعدىا يتم تجميع المنصة مع  (7-1اإلسمنت  وبالتالي ضمان عازلية القوائم لماء البحر الشكل)

( 8-1سطحيا ونقميا إلى مكان عمميا النيائي حيث يتم إغراقيا بملء القوائم بالماء الشكل )
نتاج وتخزين وىي ذات كمفة عالية منصة            إتصمم ىذه المنصات لتقوم بميام الحفر ثم 

(Troll A ( كمفتيا)م16)ميار دوالر 

 
 لمنصات اإلسمنتية( بناء قوائم ا7-1الشكل )

 
 اإلسمنتية المنصات نقل( 8-1) الشكل

 العالم في عائمة منصة كأكبر والمصنفة القعر عمى الثابتة اإلسمنتية المنصات ىذه إحدى
 عام بنائيا إنجاز تم المنصة ىذه القياسية لألرقام" غينيس" موسوعة حسب الغاز الستخراج



 التثبيت أحمال وزن يبمغ،  طن 656,222 اوزني ويبمغ متر 522 المنصة ىذه ترتفع 1996
  .طن 656,222 الجافة المواد متر،وزن 369 الماء تحت الخرساني الييكل طن،مع مميون 1.2

 (9-1)   الشكلويتجاوز ارتفاعيا برج ايفيل 

  
     واحدة برجل حفر منصات( 12-1)                                    (9-1)الشكل               

 .منصات حفر برجل واحدة:3

( ويمكن أن تحفر من خاللو سمسة من اآلبار 8.7mتسمى ايضًا وحيدة الجسر قطر الرجل )
نتيي الرجل بسطح استناد مكون من شبكة من االنابيب األفقية ت( بئر و 32يصل عددىا إلى )

 (12-1الشكل ) بمدخل من الرجل يجري تثبيت المنصة في منطقة مستوية بواسطة ركائز

 : (Compliant Structures). المنصات البحرية المرنة4

 بحيث تصميميا خالل من األمواج حركة وتقاوم استقراريتيا عمى تحافظ المنصات ىذه 
 ذاتيا تيتز المنصات إن آخر بمعنى أي جاألموا تردد أكبر من لمحركة أكبر الذاتي ترددىا يكون

 و المنصات اىتزاز بين توافق يحدث ال وبالتالي راً كثي متكرر بشكل ولكن صغيرة بقيم اىتزازاً 
 . استقراريتيا عمى فتحافظ األمواج



 وبالتالي  طوليا يزداد الثابتة المنصات عمييا تعمل التي واألعماق المياه سماكة بزيادة
 تردد من المنصة تردد يقترب سوف و مرونتيا زيادة بسبب لممنصة الذاتي التردد يقل سوف

ويمكن تجنب ذلك , الطنين أو التجاوب ظاىرة نتيجة االنييار لخطر عرضة حوتصب األمواج
  بطريقتين:

 تردد عن ابتعدنا نكونفي ىذه الحالة التقميل من حركية المنصة )زيادة صالبتها( : -أ
 وبالتالي المعادن ىذه وتقسية المنصة في المعادن كميات زيادة يتطمب الحل ىذا أن إال األمواج

 . متر 450 من أكبر أعماق عند وخاصة كبير بشكل ةالكمف زيادة

 من أقل المنصة تردد يصبح الحالة ىذه في زيادة الزمن الالزم لحركية المنصة : -ب
 المنصة بأن ذلك ي ترجم أن يمكن اآلخر. االتجاه في ولكن االبتعاد اخترنا نكون أي األمواج تردد

 .بينيما التجاوب يمكن ال وبالتالي األمواج حركة من أبطأ بشكل تتحرك

 :المرنة البحرية المنصات انواع

 :( Tower (CT) Compliant)المنصات البرجية المرنة -أ

 الركائز خالل من القاع داخل وترتكز المتشابكة المعدنية القضبان من برج عن عبارة وىي
 (.1-11) الشكل المنصة سطح فوقيا وتحمل ا،سمنتني يتم أن ويمكن العمق في تدخل التي

 :(Guyed Tower(GT))ب. المنصات البرجية المشدودة

 معدنية بسالسل متناظر بشكل دهش ويتم القاع في معدني ينغرس برج عن عبارة وىي
 تقمل السالسل ىذه إن (1-12) شكلال القاع في منغرسة بدعائم أو المراسي تثبت عن طريق

 ظروف وفي العميقة المياه في المنصة ىذه استخدام يمكن .المنصة لسطح الجانبية الحركة
  اإلجيادات مقاومة تستطيع ال الثابتة المنصات أن حيث قاسية مناخية

 :(Articulated)المنصات المرنة المتمفصمة  -ج

 دعامة من مصنعة ولكنيا األمواج حركة مع تتجاوب أي مرنة منصة عن عبارة وىي
 السفمي الجزء مع متمفصل بشكل عامةالد ىذه تثبيت ويتم المنصة سطح وفوقيا واحدة اسطوانية

 أن يمكن ( ىذا األساس 1-13الشكل) في يظير كما- االستناد أساس أو الدعائم يشكل والذي
يثبت بالقاع عن  لمتخزين خزان عن عبارة يكون أو ثقيل إسمنتي بمكعب الجاذبية خالل من ي ثبت

 ويسمح لبعض يشدىما (J-joint)خاص مفصل خالل من القسمين اتصال يتم و طريق دعائم
 قسرًا)لو األسفل نحو مشدوداً  يصبح أي إيجابي طفو عامل لو قسم وىو األعمى القسم بحركة

 المياه في . العمق ومتوسطة الضحمة المياه في المنصة ىذه استخدام ويتم، وطفو( تعويم خزانات



 اإلنتاج لعمميات موتستخد المياه عمق منتصف في ثاني مفصل استخدام الم فيد من عمقاً  األكثر
 مع األعاصير كل البرج يتحمل أن ويجب .البحرية النقل بوارج ءلمل استخداميا ويمكن والتخزين

 .كاممة بميمتو القيام ضمان

 

  
 المرنة البرجية (11-1المشدودة)    البرجية المرنة (12-1) الشكل    المتمفصمة المرنة (13-1الشكل )

 

 
 

 


