
 المحاضرة الرابعة : المنصات البحرية شبو الغاطسة

 الفصل االول

  bottle types:  ذات القوارير .المنصات2

لمعمل في مياه أكثر عمقًا من إمكانات  (4521 )ابتكر ىذا النوع من وحدات الحفر سنة
فوالذية  بأسطواناتالمستقرة عمى القعر، فاستعيض عن جسم العوامة والطوفين  الغاطسةالحفارات 

فقي وتتصل فيما بينيا لتؤلف معًا ما يشبو مكعبًا متعددة بعضيا قائم وبعضيا اآلخر أ
كل زاوية من زوايا ىذا المكعب أسطوانة كبيرة جدًا تدعى قارورة لشبييا بالقوارير  وفي ،مفتوحا

وتعمو المكعب منصة مع تجييزات الحفر، فإذا ممئت القوارير بالماء تغطس الكتمة إلى  ،الزجاجية
ند تفريغ الماء من القوارير تطفو الوحدة كميا، ويمكن القعر وتبقى المنصة فوق السطح، وع

 (.48-4مترًا أو أكثر )الشكل  (02و 02)لوحدات الحفر ىذه أن تعمل عمى عمق يراوح بين 

 
 ( المنصة ذات القوارير48-4الشكل)

 : arctics القطبية .المنصات3

تتجمد المياه إال مدة ىي حفارات مخصصة لمعمل في المناطق القطبية من الكرة األرضية حيث  
قصيرة في فصل الصيف، ويجب وصول الحفارة إلى موقع الحفر في ىذه المدة، وأن تقاوم 



من  والوحدات الحفارة قوى الضغط اليائمة التي يسببيا الجميد الذي يحيط بيا معظم أيام السنة.
اء محمية ىذا الطراز ذات تصميم خاص فريد من نوعو لكي تكون جميع المعدات تحت خط الم

منصة الحفر فمحدبة  أما بفوالذ قاس أو جدران خرسانية مقاومة تقييا التمف عند تحرك الجميد.
الزوايا تسمح بحرية الحركة لمجميد الطافي حوليا، ومعظميا من النوع المخروطي أو المستدير 

 (45-4)كما في الشكل تمامًا.

 
 القطبية المنصات (45-4الشكل)

 (:semi-Submersible Platformالغاطسة ) نصفبحرية . المنصات ال1-2-3-3

العمل عند ىذه  عال تستطينواع السابقة ن األأبعد اكتشاف النفط والغاز عمى اعماق كبيرة ، وبما 
 المشكمة ليذه حلً  البحرية ميندسو وجد قدف اليائجة، البحار في الضعف شديدة ىيو   عماقاأل

 . اليائجة البحار لمياه الصمود تستطيع غاطسة نصف حفر وحدات بتصميم

والتي يمكن ان تعمل وىي مستندة عمى القعر إذا كانت  ،تم تصنيع منصات حفر شبو غاطسة 
 و عائمة عند ازدياد ىذه السماكة .أ( 300mسماكة المياه دون )

وتتكون ىذه المنصات من جسمين أو أربع اجسام رئيسية عائمة تقع باستمرار اسفل سطح المياه 
سطح  وتوصل االجسام العائمة مع، وتتمع بثبوتية جيدة  ك يقل تأثيرىا بالرياح السطحيةوبذل

( اعمدة التي تقوم بدور مثبتات أيضًا 8-1المنصة بواسطة عدد من المواسير العمودية )
وتتميز المنصات شبو الغاطسة  ،وتستخدم كذاك مجموعة من مصدات الرياح لزيادة ثبوتيتيا 

 ىي األثقل بين المنصات البحرية وبالتالي كمفتيا المرتفعة.بوزنيا المرتفع و 

 عمى وتحافظ متر( 800 من جدًا )أكثر عميقة مياه سماكة في بالعمل المنصات ىذه تسمح
 :بطريقتين استقراريتيا



  األعمدة مع تتصل سلسل 8 عادة عددىا المعدنية بالسلسل إرساء نظام -1

 لمميل وحساس إلكتروني نظام وعمى الصناعية األقمار عمى يعتمد ديناميكي توازن نظام -2
 .موازنتيا ليتم أسفميا في مراوح نظام مع

 وفي متر (800 )تتجاوز التي المياه أعماق في ضروري من أكثر يصبح النظام ىذا إن
 لعمميات أيضا تستخدم ولكن الحفر عمميات في المنصات ىذه الصعبة. تستخدم العمل شروط
 .اإلنتاج

 المنصات نصف الغاطسة: أنواع

  bottle type semisubmersibles وحدات الحفر نصف الغاطسة من نمط القارورة .1

ويمتمك الطراز األول إمكانات كبيرة قابمة لمتطوير، ومن ميزاتو إمكان ملء خزانات الغوص       
ئ حيز منيا أما إذا مم ،الشبيية بالقوارير بالماء لكي تغوص الوحدة حتى تستقر عمى القعر
 نمط من الحفارات فإن كذلكفتغوص الوحدة قميًل وتبقى معمقة بين قعر البحر وسطح الماء، 

 يفسر ما وىذا فيو، تعمل الذي الوسط متطمبات وفق تصميميا بإمكانية غيرىا من تميز القارورة
 (.02-4 الشكل. )أشكاليا تنوع

ذا ربطت بمراس في موقعياو  ىذا تصبح أقل حساسية ( TLP)رجلاأل مشدودة المنصات تسمى ا 
 تسمح المنصة وتبقى العمودية الحركة من الحد يتم وبيذا حيال حركة الموج منيا عمى السطح،

ويتوافر ليا نصيب كبير من االستقرار الضروري لمعمل ميما كان البحر  فقط الجانبية بالحركة
 .( 1-21)الشكل  مائجا

 سطح عمى الميلد شجرة بتركيب جيد بشكل سمحت فيي العمودية الحركة تقيد أنيا وبما
 خلل من الحفر يتم أن يمكن أو اإلنتاج إلى تتحول ثم الحفر في نستخدميا أن يمكن المنصة
 عممية وتستمر المنصات ىذه خلل من اإلنتاج في البئر وضع ويتم  انغمارية شبو منصة
 تحركيا بسيولة وتتميز متر 1500 إلى تصل مياه بسماكة المنصات ىذه تعمل . منيا اإلنتاج
 المكمن من اإلنتاج من االنتياء عند آخر مكان في استخداميا يمكن وبالتالي القاع عن وفصميا

. 



 

                                                       األرجل مشدودة المنصة( 11-1) الشكل   القارورة نمط من غاطسة نصف منصة(. 20-1)الشكل 

  column stabilized semisubmersibles التوازنالوحدات نصف الغاطسة ذات عمود .2

تتألف من ىيكمين طوليين انسيابيين في األسفل وعدد من األسطوانات أو الُعُمد تحمل المنصة  
الرئيسة وتثبت عمى الييكمين المذكورين، وثمة دعامات صغيرة متقاطعة تربط بين العمد الكبيرة 

زيد في متانتيا. وحين يمأل الييكلن بالماء يتحوالن إلى ثقمين متوازيين يتسببان في والمنصة وت
( وتستعمل المراسي عند الضرورة لربط الوحدة في 00-4غوص وحدة الحفر جزئيًا )الشكل 

موقعيا، كما أن بعض وحدات الحفر من ىذا الطراز مزود بأجيزة استقرار دينامية، وعندما يراد 
من مكان إلى آخر يضخ الماء من الييكمين فتطفو الوحدة عمى السطح وتقطر  تحريك الوحدة

 إلى موقعيا الجديد، وبعض ىذه الوحدات ذاتي الحركة مزود بمحركات خاصة.

 



 
 التوازن عمود ذات الغاطسة نصف الوحدات (00 -4الشكل )

 : floating units وحدات الحفر العائمة.1-2-3-4

 :ر وليس ليا دعامات تستند إلييا ولو كانت تقوم بالحفر، ومن أنواعياوىي ال ترتكز إلى القع

 : inland barge units في المياه الداخلية العائمة الحفارات .1

 والبحيرات الصغيرة الخمجان في الضحمة المياه في النفط آبار لحفر الداخمية المياه في تستعمل
 قعر إلى ترتكز دعامات لبعضيا يكون قدو  تسميتيا، جاءت ىنا ومن البر، داخل والمستنقعات

 المستقرة العائمة الحفارات شأن ىو كما القعر عمى فيرسو الطوف جسم يمأل أو المائي الحوض
 (00 -4الشكل ).القعر عمى

 
 الداخمية المياه في ( حفارة عائمة00-4الشكل )

 


