
 الغاطسة المتنقمة البحرية المنصات المحاضرة الثالثة:

 الفصل االول

 mobile offshore drilling unit نقمة:المت . منصات الحفر1-2-3

دفعت الباحثيف لمتفكير في صنع  نظرًا لمتكاليؼ المرتفعة لتركيب وفؾ المنصات البحرية الثابتة 
منصات متنقمة وقد كانت الخطوة األولى استخداـ سفينة تمويف مع منصة ثابتة صغيرة إال اف 

ـ التوقؼ عف العمؿ خالؿ العواصؼ الزمف المنتج قد قؿ مع استعماؿ ىذه السفينة حيث يت
حفر بئر  لشركاتقرر اتعندما والرياح الشديدة وكانت الخطوة الثانية تصنيع المنصات المتنقمة و 

)نفط أو غاز( في موقع بحري في  ةىيدروكربونياستكشافية )تجريبية( لمتحقؽ مف وجود مركبات 
واختيار الحفارة المناسبة ألعماؿ  ضوء معطيات المسح السابقة يجب اختيار مكاف البئر بالضبط

فيجب  المنصةالحفر، ويختار مكاف البئر عادة في أعمى نقطة مف منطقة الحفر المقترحة، أما 
ليمكف نقميا إلى موقع  mobile offshore drilling unit أف تكوف وحدة حفر بحرية متنقمة

 : مف االنواع التالية المتنقمة الحفر منصات وتتكوف، آخر بعد انتياء الحفر في الموقع األوؿ 

 : :jackups ذات المرفاع منصاتال .1-2-3-1

وتعد الوحدات ذات المرفاع أكثر ىذه الحفارات شيوعًا وتشغؿ المكانة األولى مف اىتماـ المنقبيف  
ويختص ىذا الطراز مف  وحدة حفر في مختمؼ أنحاء العالـ 055عف النفط ويوجد منيا نحو 

ناد جزء مف بنيانو إلى قعر البحر، أما باقي األجزاء فتبقى بارزة فوؽ سطح وحدات الحفر باست
 .الماء عمى دعامات، ولكف الوحدة كميا قابمة لمتحرؾ )قطرًا بالمراكب( لدى تعويميا

ولـ تمبث أف أصبحت الحفارة األكثر شيوعًا في  4501أقيمت أوؿ حفارة ذات مرفاع سنة  
ـ( وتوفر استقرارًا تامًا لعمميات 451أعماؽ كبيرة نسبيًا )حتى  العالـ، ألنيا تستطيع العمؿ في

الحفر ألف جزءًا مف بنيانيا يرتكز عمى القعر مع إمكانية تحريكيا بسيولة مف موقع إلى آخر. 
 بأرجؿعمى ىيئة أنابيب فوالذية ضخمة، وثانييما مجيز  ؿبأرج مجيزوليا نوعاف رئيساف أوليما 
فوالذية متقاطعة قريبة الشبو باألعمدة البرجية لخطوط التوتر العالي مفرغة مصنوعة مف أنابيب 

تتكوف االرجؿ مف شبكة مف االنابيب المتصالبة وبأقطار كبيرة وتنتيي  ػ أ، ب(.41-4)الشكؿ 
يضغط عمى األرجؿ لغرسيا في  ،مف االسفؿ بحواجز لمتقميؿ مف ضغط تالمسيا مع القعر 

ية  ،يجب فحص القوة التي تتعرض ليا االجؿ باستمرار القعر حتى الوصوؿ لقوة تحمؿ كاف
لتالفي تعريض إحدى األرجؿ   خالؿ الحفر والتأكد مف التوزيع المتجانس لمقوى عمى األرجؿ

لجيد كبير قد يتسبب بانحنائيا وما يتبعو مف ميؿ المنصة ويمكف أف تموف األرجؿ عمودية عمى 



لثالث يمكف أف تكوف األرجؿ بمقطع مثمثي أو مربع القعر أو مائمة ، في المنصات ذات األرجؿ ا
والنوع األوؿ أقؿ تكمفة عند الصنع إال أنو ال  ،، ويجب تسوية سطح القعر قبؿ إنزاؿ األرجؿ

 ،ـ10يتحمؿ اإلجيادات العنيفة مثؿ النوع الثاني، وال يمكف استعمالو عمى أعماؽ تزيد عمى 
 أو أربع تبرز عف سطح الماء، وتخترؽ أرجؿثالث  وكال النوعيف يرتكزاف إلى القعر ولكؿ منيما

مف المنصة فتطفو المنصة عمى  رجؿاألمنصة طوفية عمييا معدات الحفر ولوازمو. ويمكف رفع 
سطح الماء، وعندىا يمكف تحريؾ الوحدة إلى موقع جديد تحريكًا ذاتيًا بقوة دفع محركاتيا أو قطرًا 

ينة كبيرة ذات سطح مستو تحمميا إلى الموقع الجديد بوساطة مركب آخر، وقد تستخدـ لنقميا سف
إذا كاف بعيدًا. فإذا بمغت وحدة الحفر مكانيا المطموب تنزؿ سوقيا لترتكز عمى القعر فترتفع 

 المنصة عف سطح الماء، وال تتأثر بحركة الموج.

  

 أنابيب فوالذية أرجميا ػ ب( ذات مرفاع41-4الشكؿ ) مفرغة برجية أرجميا ػ أ( ذات مرفاع 41-4الشكؿ )

نزاليا مف خالؿ فتحاتيا في المنصة مرفاع ذو دواليب مسننة االرجؿيستعمؿ لرفع   rack and وا 
pinion  وىو جياز خاص يتألؼ مف جذع مسنف مستقيـ مثبت عمى كؿ ساؽ ودوالبيف مسننيف

أوىدروليكياف.  يتشابكاف مع أسناف الجذع مثبتيف عمى جسـ المنصة ويديرىما محركاف كيربائياف



وتنتيي كؿ ساؽ بغوارز أسطوانية أو قاعدة حصيرية متنوعة األشكاؿ، والسيما إذا كاف قعر 
        البحر رخوًا موحاًل، توزع ثقؿ الوحدة بالتساوي وتحوؿ دوف انغرازىا في تربة القعر 

 ، جػ(. ب ػ أ،40-4)الشكؿ 

 
 ؽ مف وحدة الحفر مرفاع خاصأ( مخطط المرفاع ذي الدواليب المسننة ولكؿ سا )ػ

 
 وحدة حفر ذات مرفاع مزدوجة بقاعدة حصيرية ) ج ( قعرالوحدة حفر ذات مرفاع تنتهي كل ساق من سوقها بغارز يغرز في )ب (

 ( 40-4الشكؿ )

تركب آلة الحفر بارزة عف المنصة عمى ذراعيف فوالذيتيف متينتيف، وتسمى الحفارة عندئذ حفارة 
( يسمى ثقب slot ، أو تركب فوؽ تجويؼ )ثقبcantilever jack up يذات مرفاع كابول

( وىي أقؿ استعمااًل مف األولى ألنيا 46-4بالقرب مف حافة المنصة )الشكؿ  keyway المفتاح
 تحد مف حرية حركة معدات الحفر.



 
 نصةالحفر ىذه فوؽ ثقب المفتاح بالقرب مف حافة الم ( برج الحفر مركب في وحدة46-4) الشكؿ

 : platform drilling    submersible  الغاطسة المغمورة بالماء المنصات .1-2-3-2

 المياه في تعوـ إنما و القاع و المنصة جسـ بيف مباشر اتصاؿ وجود لعدـ عائمة منصات تعتبر
تتطمب ىذه المنصات ماسورة صاعدة ،مختمفة بطرؽ استقرارىا عمى الحفاظ و ارسائيا يتـ و

لتتصؿ مع رأس البئر المركب عمى القاع، حيث في أغمب أنواع المنصات العائمة يتـ ديناميكية 
 األرجؿ مشدودة المنصات القاعدة ىذه عف َيِشذ   ،تركيب موانع االندفاع وشجرة الميالد عمى القاع

(TLP )االسطوانية والمنصات (SPAR )إنياء ليتـ كافية استقرارية تؤمف المنصات ىذه ألف 
 سطحية ميالد رةبشج البئر

 لتقميؿ وذلؾ إنتاج أو حفر إما واحدة ميمة أجؿ مف عادة تصمـ العائمة المنصات إف
تشكمت ىذه المنصات في البداية مف جسـ عائـ حيث كاف يثبت عميو ، سطحيا عمى الحمؿ

 اـمجموعة مف األجس، منصة مف خالؿ األنابيب الغميظة نسبيًا استبدؿ الحقًا الجسـ العائـ 
، يتـ إرساء مة المتصمة مع بعضيا والتي تحمؿ المنصة مف خالؿ مواسير بقطر كبيرالعائ

المنصة في موقع الحفر بالتعبئة الموحدة والمراقبة جيدًا لممواسير العمودية بحيث تحافظ المنصة 
عمى ثبوتية وأفقية جيدة ، حيث تعوـ المنصة بكامميا مع األجساـ العائمة ف تستخدـ ىذه 

 ءاإلرساويجب تسوية سطح قعر البئر في منطقة  رمت 50مياه سماكتيا بحدود المنصات في 
 الغاطسة المنصاتومف  ،تفرغ األرجؿ مف الماء عند االنتياء مف الحفر ونقميا إلى موقع جديد

 :نذكر

 :post barge submersibles الطوفية المستقرة عمى القعر .المنصات1

كانت أولى وحدات الحفر في البحر بعيدًا عف الساحؿ  :الحفارات الطوفية المستقرة عمى القعر
في الواليات المتحدة وحفرت أوؿ بئر ( 4511)وقد تـ بناؤىا عاـ  ،العوامة ذي مف النوع الغاطس



تحت سطح الماء، وكانت  (ـ0،0)عمى عمؽ ( 4515 )ليا عند مصب نير المسيسيبي سنة
ستطيالت مسطح القعر والجوانب تبرز تتألؼ مف عوامة عمى شكؿ صندوؽ فوالذي متوازي الم

( تحمؿ سطحًا آخر ركبت عميو معدات الحفر، وربط عمى جانبي الصندوؽ )أرجؿمنو دعامات 
يقطر العوامة مركب إلى موقع الحفر ثـ يمأل جسميا والطوفاف بالماء،  ،َطْوفاف يوفراف لو التوازف

قى سطح الحفر فوؽ مستوى الماء فتبدأ بالرسو تدريجيًا حتى يستقر الصندوؽ عمى القعر ويب
قيمة كبيرة عند الحفر  وليس لألمواج السطحية تأثير في ىذه الوحدة لثباتيا، وليا ( 41-4)الشكؿ

 ، وتشاىد غالبًا في الخمجاف الصغيرة(ـ44ػ  5 )في المياه غير العميقة التي ال يزيد عمقيا عمى
 قريبًا مف الشاطئ.

 
 القعر عمى المستقرة الطوفية المنصات (41-4الشكؿ )

 


