
 البحرية المنصات توازن عمى المحافظة طرق المحاضرة الثانية عشرة :

 الفصل الخامس

 .وسائل منع الحركة العمودية لممنصات البحرية:1-3

يمكن أن تتحرك المنصات البحرية المتنقمة وحتى المستندة عمى القعر بشكل عمودي إلى 
كبير بالساعات أو بسب االمواج البحرية  نحركتيا األفقية ، وذلك بسبب المد والجزر بزم

 لفترة زمنية أقصر.

ية سمبًا عمى العمميات التي تجري عمى سطح المنصة أواًل وعمى رأس تؤثر الحركة العمود
الحفر ثانيًا الذي يبتعد عن قعر البئر أثناء شوط الصعود وييبط مجددًا إلى القعر أثناء 

شوط اليبوط وىو ما قد يسبب تشوىو وانحناء أسنانو بشك خاص وبالنتيجة تناقص مردوده 
خطية صعودًا وىبوطًا إلى رأس الحفر وىو يتم ، لذلك يجب منع وصول ىذه الحركة ال

 بالوسائل اآلتية:

 استخدام معدات تخميد الحركة العمودية ضمن وحدة الحفر. .1
 تثبت ىذه األجيزة  في موضعين :

عند مجموعة البكرات التاجية حيث تستخدم مجموعة بكرات تاجية قابمة لمحركة إلى  األول
(4-6الشكل )األعمى واألسفل ضمن نظام عمودي الحظ 

 
 ( مخمد يركب عمى البكرات التاجية4-6الشكل )

 . خزانات اليواء.3. اسطوانات ىيدروليكية 2.االسطوانات اليوائية 1



، حيث تنقل الحركة العمودية إلى أربعة أسطوانات معبئة باليواء المضغوط حيث تخمد ويزول  
تناقص قيمة القوة التي –كة العمودية تأثيرىا ن تثبت األسطوانة اليوائية بشكل مائل، تخمد الحر 

نتيجة تغير الضغط داخل االسطوانات اليوائية ، تستخدم أيضًا أسطوانتان مميئتان  -تولدىا
بسائل وتثبتان بشكل عمودي وتعمالن كمنظمين وأداة في حال كسر المواسير أو قطع الكبل، 

االسطوانات يوضع ىذا  ويراقب الحفار عمل المخمد من خالل صمام منظم لضغط اليواء في
الصمام عمى قيمة لمضغط تساوي وزن مجموعة مواسير الحفر او عمى األقل قيمة الحمل 

 المتروك عمى رأس الحفر ويجب عزل المخمد أثناء عممية الرفع واالنزال .

 (5-6: يركب بين مجموعة البكرات المتحركة والخطاف كما ىو موضح بالشكل) الثانيو

 

 

 



 
 (5-6)الشكل

ويعتمد عمى نظام ىوائي سائل معمق في البكرات المتحركة ،ويتكون من جزأين متقابمين يحوي  
مجموعة  -عند الطرف العموي لكل مكبس–سائل تحوي كل اسطوانة  -كل منيا اسطوانتين ىواء

من ثالث بكرات والتي يتحرك عمييا جنازير معدنية مقاومة تربط إحدى نيايتي الجنازير عمى 
د أما النياية الثانية فتربط عمى الخطاف ينضغط اليواء في األسطوانتين عند صعود جسم المخم

مجموعة البكرات المتحركة ويبقى الخطاف في موضعو ثابت تقريبًا وبذلك تتم حماية مجموعة 
استعمال مخمدات مواسير الحفر المعمقة بالخطاف من التأثر بالحركة العمودية لوحدة الحفر، 

 سير الحفر.ضمن مجموعة موا

( أثناء الحركة العمودية لوحدة الحفر ، ويتحمل قوة شد 5.5mتصل استطاعة ىذا المخمد إلى)
( وتصنع حاليًا مخمدات  90m/minتفوق ) ة( أثناء الحركة العمودية بسرع180tتصل إلى )

 ( 220t( وقوة شد بحدود )8mتصل استطاعتيا إلى )

 

 

 مجموعة مواسير الحفر: ضمن العمودية الحركة تخميد معدات استخدام .2



( تستخدم واحدة أو اثنتان ضمن مجموعة Jarsىذه المخمدات عبارة عن مطارق ىيدروليكية )
 في المستعصية أو الممتصقة المواسير تحرير بيدف تستعملمواسير الحفر الحظ الشكل  وىي 

 مباشرة الحفر أعمدة تحت األداة ىذه ربط ويتم، األعمى إلى مفاجئة ضربات تولد حيث، البئر
غالق فتح عمى المواسير تساعد حيث  قوة حسب األداة ىذه من أنواع عدة وىناكJAR  الـ وا 

 عمميا مبدأ ناحية من مختمفة أنواع عدة توجد كما، طن( 20 و15 و10)  تولدىا التي الضربة
 . (6-6) الشكل ميكانيكي -ىيدروليكي وىناك الميكانيكي وىناك الييدروليكي فيناك

 

 
 (Drilling Jar) المطرقة( 6-6) لشكلا

 ب( ىما:7 -6الشكل) ظحيث تتولد في المطرقة قوتان بسبب فقدان الضغط في رأس الحفر الح

a .الحفر رأس عمى المطبقة الحمل قيمة رفع إلى وتؤدي األسفل باتجاه تعمل قوة  

b.المطرقة فوق الواقعة الحفر مواسير مجموعة من جزءاً  وتعرض األعمى باتجاه تعمل قوة 
  االنحناء إلى ثم المحوري لالنضغاط مباشرة



 
 ب( 7-6أ(                           الشكل) 7-6الشكل)

 يجب تركيب عمود حفر عالي القساوة فوق المطرقة الييدروليكية لمنع انتشار تأثيرىا

تأثير لمقوة  أ( يمنع ظيور أي 7-6إن استعمال المطرقة الييدروليكية الموازية  الحظ الشكل)
 ويجري تصميم ىذه المطرقة مع حجرة معادلة حيث تتولد قوة مساوية بالقيمة ومعاكسة باإلشارة ، 

ويعتبر استخدام مخمدات الحركة العمودية لممنصات البحرية المتنقمة ضمن وحدة الحفر أفضل 
 الية:من استعمال المطارق الييدروليكية ضمن مجموعة مواسير الحفر وذلك لألسباب الت

خصوصًا عند ضغوط مرتفعة يؤدي إلى تغير قيمة إن االحتكاك الكبير داخل المطرقة  -
 مسبقًا لتحقيق قيمة معيار معين دالحمل عمى رأس الحفر المحد

ع رفع رأس الحفر عن إن تغير سرعة تقدم رأس الحفرفي الصخر يمكن أن تترافق م -
 نر حتى عند المراقبة الجيدة مالقعر أو زيادة في قيمة الحمل المطبق عمى رأس الحف

 قبل الحفر



إن زمن عمل المطارق الييدروليكية صغير جدًا بالمقارنة مع زمن عمل المخمدات  -
 ( ساعة60-70)

 استعمال مخمدات لمحركة من النوعين السابقين. .3
 وتعتبر العواصف السبب الرئيس لمعظم الحوادث التي تعرضت ليا المنصات البحرية العائمة 

 لعواصف البحرية عمى منصات الحفر البحرية:تأثير ا

إن عوامل الطبيعة ىذه يمكنيا أن تسبب أضرار كبيرة ليذه المنصات ال وبل تجتثيا من مكانيا 
وتدفع بيا إلى مسافات بعيدة،ىذه بعض الصور التي يمكنيا أن تعطيك تصور حقيقي لما قد 

(8-6يحصل في ىذه الحاالت الشكل) .  
  

 
النفط "بورجيالمنصتا استخراج  - Borgila" و"نورتريم- Nortrym"  ىما من بين المنصات التي

مكانية  تقع تحت تيديد العواصف الشديدة واألعاصير )عمى مقربة من الواليات المتحدة(،وا 
 .الحرائق وتسرب النفط

  

http://www.lovely0smile.com/Msg-7538.html


 

  

 
( صور لبعض المنصات التي تتعرض لعواصف بحرية8-6الشكل )  

 

  

http://www.lovely0smile.com/Msg-7538.html
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http://www.lovely0smile.com/Msg-7538.html


 

  

 
 بحرية لعواصف تتعرض التي المنصات لبعض صور( 8-6) الشكل

 ومعدات المياه العميقة:غير اإلتالفية الخاصة بنظم  االختباراتأنواع 
 Visual Inspection اختبار المشاهدة         - أ          

لحالة  المبدئييتم اختبار المشاىدة بواسطة العين المجردة في أغمب االحوال، فيو االختبار 
لُمعدة/ الييكل البحري و كفاءتيا و مطابقتيا لمرسومات اليندسية و البيانات الخاصة بيا، و ىذ ا

http://subseaar.blogspot.com.eg/2016/11/visual-inspection.html
http://www.lovely0smile.com/Msg-7538.html
http://www.lovely0smile.com/Msg-7538.html
http://www.lovely0smile.com/Msg-7538.html
http://www.lovely0smile.com/Msg-7538.html


البيانات يتم تسميميا لممالك من المقاول المنفذ لمتصنيع، و الذي بدوره يقوم بتصنيع المعدات 
 .....الخ. , ASMENACE ,API عمال توصيات األكواد و المعايير العالمية عمى سبيل المثال

 :يتم تقسيم اختبارات المشاىدة في البحر إلى نوعين
و اختبار المشاىدة عن  General Visual Inspection GVI اختبار المشاهدة العام .1

بالنسبة الختبار المشاىدة العام ال يتطمب االختبار ،Close Visual Inspection CVI قرب
ذا كانت الُمعدة جديدة أو  سوى المشاىدة العامة دون الحاجة لتنظيف الُمعدة أو االقتراب منيا وا 

مميزاتو أنو اختبار سريع و من الممكن في حالة عامة جيدة يكون ىذا االختبار كافيًا و من 
تكراره بشكل دوري دون أن يكمف المالك الكثير من الوقت و لكن يعيبو الدقة و االعتمادية 

 المطمقة عميو.
فإنو يتطمب تنظيف أسطح المعدات من الرمال و الحشف  اختبار المشاهدة عن قرب .2

أكثر لبعض  االقترابي األعماق و الممتصق بيا بطبيعة الحال تحت سطح الماء و خصوصًا ف
المناطق المعرضة إلجيادات عالية و خصوصُا االجيادات الترددية أو ما يدعى اجيادات 

، و أيضًا المناطق الضعيفة نسبيًا مثل نقاط المحام و الربط Fatigue Stresses الكاللة
 .Clamps بالكالبات

أو عن    ROVمركبات المتحكم بيا عن ُبعدوىذا االختبار يتم باستخدام الكاميرات الممحقة بال
، و يتم عمل التقارير بحالة المعدات مع إلحاق (9-6الشكل) طريق الغطاسين فى المياه الضحمة

الصور و الفيديوىات لتكون دلياًل عمى المشاىدات فالبد بعد أي عممية تفتيش ىندسي من 
 بالتفتيش عمى نفس الُمعدة. تسجيل الحالة و االحتفاظ بيا و مراجعتيا في كل مرة نقوم

 بأعمال خمفية لو تكون أن المشاىدة بأعمال القائم اليندسي التفتيش أخصائي أو لميندس البد
 التي التخصصات من و العيوب، تقييم عمى القدرة و المعادن عموم و عيوبو و المختمفة المحام
 .الفمزات و الميكانيك ميندسين  المعرفة بيذه تتميز

 

 

https://www.asme.org/
http://www.nace.org/home.aspx
http://www.api.org/standards/
https://1.bp.blogspot.com/-PICnS5ErvMQ/WDlCMAPp89I/AAAAAAAACsk/aQKttnILhJwKgP85Mth9ZkY8NQj4Hz4pQCLcB/s1600/2.jpg


 

كبات المتحكم بيا عن بعد المزودة بكاميرات لمقيام بالتصويرالمر   
 
 

 

                                   
 

 (9-6)الشكل
 .Flooded Member Detection (FMDاختبار االجزاء المغمورة )       - ب        

ذا االختبار إلى يستخدم ىذا االختبار عادًة مع األجزاء المغمورة من المنصات البحرية، وييدف ى
الكشف عن تسرب المياه إلى األجزاء المغمورة تحت السطح، ىذا التسرب يدل عمى وجود أجزاء 
متضررة أو ضرر بالمحام الخاص بيذا الجزء من ىيكل المنصة البحرية وىو ما يتطمب عمل 

 اختبارات أخرى لمكشف عن األماكن المتضررة، نقوم بيذه االختبارات لمكشف عن أماكن و
 أسباب ىذا التسريب، و من ضمن ىذه االختبارات:

  .اختبار التفتيش باستخدام الجزيئات المغناطيسية 
 (MPI: Magnetic particle Inspection ) ( 10-6الشكل) 

https://3.bp.blogspot.com/-xKSE3_ZC9jw/WDlCMbYJxHI/AAAAAAAACso/1dOa1Fm_CuItaTEoFca7HWwV7LTyzDv9QCLcB/s1600/Untitled.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-xKSE3_ZC9jw/WDlCMbYJxHI/AAAAAAAACso/1dOa1Fm_CuItaTEoFca7HWwV7LTyzDv9QCLcB/s1600/Untitled.jpg


 
 (10-6) الشكل 

 .اختبار قياس مجال التيار المتردد 
(ACFM: Alternating Current Field Measurment   ) (11-6) الشكل 

 
 (11-6) لشكلا

ىذه االختبارات ىي لكشف العيوب السطحية و أبعادىا عند المحامات، و من مخاطر ىذه 
العيوب أنيا تتفاقم مع الزمن و ىو ما يؤدى النييار أجزاء من المنشأة البحرية، و كما ىو 

معموم فإن مركبات األحمال عمى أي منشأة موزعة عمى جميع األجزاء و كل جزء لو 
حميل الخاصة بو و بانييار أي جزء تتعرض المنشأة إلى االنييار كميًا ، من حسابات الت

الميم أيضًا معرفة وجود خطر كامن في تسرب المياه إلى داخل أجزاء المنشآت البحرية 
حيث أن األسطح الداخمية ليذه األجزاء غير محمية وىو ما يعرضيا لمتآكل و خصوصًا مع 

 .Stagnant waterمياه المالحة الراكدة بداخمياوجود بيئة خصبة لمتآكل و ىي ال
 كيفية القيام باالختبار:

يعتمد ىذا االختبار عمى وجود مصدر النبعاث اإلشارات ومستقبل ليا، حيث أن كم االنبعاث 
المستقَبل من المصدر يدل عمى ما إذا كان الجزء مغمورا بالمياه، فيحدث امتصاص جزء كبير 

ر فيكون جسم الجزء الُمختَبر من المنشأة ىو فقط ما يمتص الموجة، من الموجات، أو غير مغمو 
أو باستخدام موجات فوق   -شديد الضعف  -و يستخدم في ىذا االختبار إما مصدر مشع 

 صوتية، و تتميز الموجات الصوتية في أنيا أقل تكمفة و أكثرأمانا.



Ultrasonic thickness measurement (12-6) الشكل 

 
 الصوتية الموجات باستخدام (اختبارالسماكة12-6الشكل)

 قياس الحشف
Marine Growth Measurement, (13-6) الشكل   

                                 
 (14-6) لشكلا                                                                (13-6) الشكل         
  (11-4الشكل)     Radiographic testing اإلشعاع اختبار
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