
 

عارتخالا تاءارب  بتكم 
ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 

عارتخا ةءارب  حنم  ةداهش 

سلجم لودـل  عارتخالا  تاءارب  ماـظن  ماـكحأ  ىلإ  ًادانتـسا  ةـيبرعلا  جـيلخلا  لودـل  نواـعتلا  سلجمل  عارتخـالا  تاءارب  بتكم  نإ 
ح: ــ نم رر  ـــ قي ليربا 2000 م  يف  ةرقملا  ةيذيفنتلا  هتحئالو  ربمفون 1999 م  يف  رقملا  ةيبرعلا  جيلخلا  لودل  نواعتلا 

.De Raj Energy,Sdn.Bhd يد شتا  يب   . نا يد  سا  , يجرینا جار  يد 

عارت ـــ خا ةءار  ـــــ ب

GC0010051 مقر : عارتخا  ةاءارب 

عدوـــملا ةـــيرحبلا و  ةدـــحولا  مادختــــساب  رئب  ةـــهوف  ةـــصنم  تيبـــثتل  ةـــقيرطو  ةـــيرحب  ةدـــحو  : ىمــــسملا عارتخـــالا  نـــع 
سلجم لودل  عارتخالا  تاءارب  ماظن  اهحنمي  يتلا  قوقحلا  لماكب  عافتنالا  يف  قحلا  ةءاربلا  كلاملو  �م   12/05/2009: يف

ًاراــــب ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نــــير ع ــــ ـــــش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةــــيرا  ـــ ـــــس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ه ـ تع ـ ت�ةــــيبرعلا جــــيلخلا  لودـــــل  نواــــعتلا 
مد ـــ عو ةءارب  ــ لل ةـيو  ــ ن ــ ـسلا مو  ـــ ـسرلا دـيد  ـــ ـست طر  ـــ ـشب كـلذو  12/05/2029 م  ة : ــ يا بـنـهـ يهتنتو  م  ،  12/05/2009 نم

ةيذيفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ  نم  يأل  اهتفلاخمل  اهطوقس  وأ  اهنالطب 

عارتخالا  تاءارب  بتكم  ماع  ريدم 
محقملا ميهاربا  نب  هللادبع 
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-3، جار يد  اتینأ  اتانیر  - 2، اجارادان .يس  ناردنیجان  - 1 نوعرتخملا : [ 72] 
هایبوس  ناردنیھام 

C4-3- يد ،  شتا  يب   . نا يد  سا  , يجرینا جار  يد  - 1 ةءاربلا : كلام  [ 73] 
، روبملالاوك ، 50480 ساماتود ، نالاج  ون 1 ، سامتود ، سیرالوس  ، 10

 ، ایزیلام
ةینوناقلا  تاراشتسالاو  ةاماحملل  رامعلا  نامیلس  بتكم  لیكولا : [ 74] 

ةیرحبلا  ةدحولا  مادختساب  رئب  ةھوف  ةصنم  تیبثتل  ةقیرطو  ةیرحب  ةدحو  [ 54]   
طبر مئاقب  ةلصتم  ( 14  ) ةریصحو ( 52  ) ةنیفس حطس  وأ  و/ ( 12  ) اًندب نمضتت  10 و60 و62 و64 و58 و70 )  ) ةیرحب ةدحوب  يلاحلا  عارتخالا  قلعتی  صخلملا : [ 57]   

وأ (، 66  ) لقألا ىلع  ةدحاو  طبر  ةلیسوب  لصتم  ( 18  ) يلفس ندب  وأ  لقألا ، ىلع  دحاو  طبر  مئاق  وأ  طبر ، مئاق  لكب  لصتم  ( 50  ) ّرَم ءاعو  وأ  ( 16  ) لقألا ىلع  دحاو 
رومغم لصوم  راطإ  وأ  ( 28  ) نوسیقب ةلصتم  ةرومغم  ةطماقو  ( 52  ) ةنیفس حطس  وأ  ةلازإلل و/ ًالباق  نوكی  ثیحب  ( 12  ) ندبلاب ( 24  ) رئبلا ةھوف  ةنیفس  حطس  لصتی 

وأ طبرلا ، مئاوق  نم  ةدحاو  لكب  ( 50  ) ّرَملا ءاعو  لصتی  ثیح  (، 16  ) لقألا ىلع  دحاو  لصو  مئاقب  لصتم  وأ  ةلازإلل ، ًالباق  نوكی  ثیحب  ( 14  ) ةریصحلاب لصتم  ( 32)
رفحلا تایلمع  ءارجإ  امھنكمی  رفح  جرب  وأ  ةصنم  نع  ةرابع  نوكتو  اھعضوم ، رییغتل  ةلباق  ةیرحبلا  ةدحولا  نوكت  (. 18  ) يلفسلا ندبلاب  وأ  لقألا ، ىلع  اھنم  ةدحاو 

10  ) عفرلا ةیتاذ  ةكرحتم  ةصنم  نع  ةرابع  ةیرحبلا  ةدحولا  نوكت  .فئاظولا  هذھ  نم  ةفیلوت  وأ  لمعلل  زاھجلا  ةیحالص  رارقإو  بیكرتلاو  تازیھجتلاو  ءانبلاو  جاتنإلاو 
ةنیفس حطس  ىلع  يوتحت  ( 22  ) رئب ةھوف  ةصنم  تیبثتل  ةقیرط  كلذك  يلاحلا  عارتخالا  لوانتی  (. 58  ) ةرومغم ھبش  ةصنم  وأ  ( 70  ) ةرومغم ةصنم  وأ  و60 و62 و64 )
ةدحولا لقن  ةقیرطلا  نمضتت  10 و60 و62 و64 و58 و70 .)  ) ةیرحب ةدحو  مادختساب  ( 26  ) لقألا ىلع  دحاو  لصومو  ( 32  ) رومغم لصوم  راطإو  (، 24  ) رئبلا ةھوف 
ةھوف ةنیفس  حطس  لالخ  نم  ( 26  ) لقألا ىلع  دحاو  لصوم  تیبثتو  ةیرحبلا ، ةدحولا  تیبثتو  يرحبلا ، تیبثتلا  عقوم  ىلإ  10 و60 و62 و64 و58 و70 )  ) ةیرحبلا
(24  ) رئبلا ةھوف  ةنیفس  حطس  تیبثتو  فدھتسملا ، قمعلا  ىلإ  ةبرتلا  تاقبط  لقألا  ىلع  دحاولا  لصوملا  قرتخی  ىتح  ( 32  ) رومغملا لصوملا  راطإو  ( 24  ) رئبلا

لوانتی .تبثملا  يرحبلا  لصوملاو  رومغملا  لصوملا  راطإ  نم  ًالدب  اًقبسم  نوسیقب  ةلصتم  ةرومغم  ةطماق  تیبثت  نكمی  كلذ ، نم  ًالدب  (. 26  ) لقألا ىلع  دحاولا  لصوملاب 
رئب ةھوف  ةصنم  تیبثتل  ةقیرطب  يلاحلا  عارتخالا  قلعتی  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  10 و60 و62 و64 .)  ) عفرلا ةیتاذ  ةكرحتم  ةصنم  تیبثت  كفل  ةقیرط  كلذك  يلاحلا  عارتخالا 

.ةیرحب  ةدحو  مادختساب  ( 32  ) رومغم لصوم  راطإو  ( 24  ) رئب ةھوف  ةنیفس  حطس  ىلع  لمتشی  يذلا  رحبلا  عاق  تحت  تانوبركوردیھلا  فاشكتسال  ( 22)

 30 لاكشألا : ددع       54 ةیامحلا : رصانع  ددع   

 

.ةررقملا ملظتلا  موسر  عفد  دعب  تاملظتلا  ةنجل  مامأ  حنملا  اذھ  ىلع  ضرتعی  نأ  ةءاربلا  حنم  رشن  خیرات  نم  رھشأ  ةثالث  لالخ  ةحلصم  يذ  لكل  زوجی  ةظحالم : 
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ستخدام الوحدة البحرية  وحدة حبرية وطريقة لتثبيت منصة فوهة بئر 

  امللخـــص

ً ) 70و 58و 64و 62و 60و 10(يتعلق االخرتاع احلايل بوحدة حبرية  متصلة ) 14(وحصرية ) 52(أو سطح سفينة /و) 12(تتضمن بد

متصل بوسيلة ) 18(متصل بكل قائم ربط، أو قائم ربط واحد على األقل، أو بدن سفلي ) 50(أو وعاء َمّر ) 16(بقائم ربط واحد على األقل 

وقامطة ) 52(أو سطح سفينة /حبيث يكون قابًال لإلزالة و) 12(لبدن ) 24(، أو يتصل سطح سفينة فوهة البئر )66(ل ربط واحدة على األق

حلصرية ) 32(أو إطار موصل مغمور ) 28(مغمورة متصلة بقيسون  حبيث يكون قابًال لإلزالة، أو متصل بقائم وصل واحد على ) 14(متصل  5 

 )16(األقل 
َ
لبدن السفلي ) 50(ّر ، حيث يتصل وعاء امل تكون الوحدة ). 18(بكل واحدة من قوائم الربط، أو واحدة منها على األقل، أو 

إقرار البحرية قابلة لتغيري موضعها، وتكون عبارة عن منصة أو برج حفر ميكنهما إجراء عمليات احلفر واإلنتاج والبناء والتجهيزات والرتكيب و 

أو منصة ) 64و 62و 60و 10(تكون الوحدة البحرية عبارة عن منصة متحركة ذاتية الرفع . من هذه الوظائفصالحية اجلهاز للعمل أو توليفة 

حتتوي على سطح سفينة فوهة ) 22(يتناول االخرتاع احلايل كذلك طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر ). 58(أو منصة شبه مغمورة ) 70(مغمورة 

تتضمن ). 70و 58و 64و 62و 60و 10(ستخدام وحدة حبرية ) 26(واحد على األقل وموصل ) 32(، وإطار موصل مغمور )24(البئر  10 

إىل موقع التثبيت البحري، وتثبيت الوحدة البحرية، وتثبيت موصل واحد على ) 70و 58و 64و 62و 60و 10(الطريقة نقل الوحدة البحرية 

حىت خيرتق املوصل الواحد على األقل طبقات الرتبة إىل العمق ) 32(ور وإطار املوصل املغم) 24(من خالل سطح سفينة فوهة البئر ) 26(األقل 

بدًال من ذلك، ميكن تثبيت قامطة مغمورة متصلة بقيسون ). 26(ملوصل الواحد على األقل ) 24(املستهدف، وتثبيت سطح سفينة فوهة البئر 

 10(االخرتاع احلايل كذلك طريقة لفك تثبيت منصة متحركة ذاتية الرفع يتناول . مسبًقا بدًال من إطار املوصل املغمور واملوصل البحري املثبت

ت حتت قاع البحر ) 22(إلضافة إىل ذلك، يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة لتثبيت منصة فوهة بئر ). 64و 62و 60و الستكشاف اهليدروكربو 15 

  . دام وحدة حبريةستخ) 32(وإطار موصل مغمور ) 24(الذي يشتمل على سطح سفينة فوهة بئر 

  



  

ستخدام الوحدة البحرية  وحدة حبرية وطريقة لتثبيت منصة فوهة بئر 

  الوصف الكامل

  :اجملال التقين

ستخدام وحدة حبرية   .يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة لتثبيت منصة فوهة بئر 

 5  :اخللفية التقنية

رجح أسعا لغة، ولكن استمر لقد أدى الطلب املتزايد على الطاقة يف العامل إىل  ر النفط بدرجة 
دة . الطلب على النفط قوً  يتضح من التقارير احلديثة أن جمال الطاقة يتحتم عليه االستمرار يف ز

لطلب على الطاقة على مستوى العامل ولكن، يتم . إمدادات أنواع الوقود اهليدروكربونية لإليفاء 
ت البحري فقط إذا لقدرة على إنتاج دخل صايف    استغالل حقل اهليدروكربو كان احلقل يتسم 

لتطوير يف أي وقت حمدد بناء على توليفة من عوامل فنية وجتارية وتنظيمية  كايف جيعله جديرًا  10 

تعتمد أغلب احلقول اليت مت تطويرها . وإنتاجية وكذلك معدل العائد الداخلي لشركة النفط والغاز
لقرب الذي يعين" مبدأ التابع"حىت اآلن على  بيب نقل حتتية ومنشآت إنتاج   استخدام بنية أ

توجد احلقول غري املستغلة املتبقية عادة يف مواضع . من احلقل احملدد لتقليل تكاليف التطوير للغاية
بعيدة مع وجود القليل من أو عدم وجود بنية حتتية، وقد توجد حبجم أو بطبيعة ال تسمح بتوقع  

ت املستخلصة بدقةكمية أو تركيبة اهليدروكر  ت . بو سم خزا يشار إىل هذه احلقول عادة  15 

 .صغرية هامشية غري تقليدية أو أصول جمدولة

ت جديدة لقد مت دفع تكاليف التطوير إىل . تطرح التأرجحات الشديدة يف أسعار النفط حتد
ة، والوحدات نتج كذلك عن التنافس على نفس املوارد، كالقوة العاملة املاهر . ارتفاعات جديدة

ملوارد   .الصناعية املتخصصة واملعدات واملساحات املتاحة يف ساحات التصنيع ضوابط متعلقة 



  
تباًعا، ختضع املنصات للتصميم، مما ينتج عن نقل الفنيني واألدوات واملعدات إىل املوقع إلجراء 

  .تعديالت مرتفعة التكلفة

ت منقول ة بصورة منفصلة عن مواقع التصنيع إىل مواقع يتم إنشاء منصات حبرية تقليدية من مكو
ستخدام وحدات مرفاع ثقيلة مثبتة بنقالة مائية و أو وحدات رفع /تثبيت حبرية، حيث توضع مًعا 

 5  .مثبتة بربج حفر شائل

نظرًا لنقص وحدات النقاالت املائية املستخدمة مع املرفاع وكذلك معدات احلفر الشائلة، ازدادت 
ا اليوميةتكاليف تثبيت أو  ال يُعد تثبيت املنصات . فك هذه الوحدات وكذلك معدال

ت يف احلقول الصغرية واهلامشية قابًال للتطبيق جتارً نظرًا الرتفاع التكلفة  الستخالص اهليدروكربو
  .املذكور

لتايل جعلها  لذلك، هناك حاجة ملحة إىل تقليل تكاليف هذه التطورات اهلامشية يف احلقل، و 10 

ً قابل   .لقد مت تطوير العديد من املفاهيم ويتم طرحها بواسطة اجملال. ة للتطبيق اقتصاد

سم وحدة إنتاج حبرية متحركة ميكن تغيري  يؤدي ذلك إىل اخرتاع منصات ذاتية التثبيت تُعرف 
ُتستخدم وحدة اإلنتاج البحرية . موضعها دون احلاجة إىل مرفاع برج احلفر أو برج حفر شائل

لقرب من منصة فوهة بئر تدعم عمليات احلفر ت املستخلصة . املتنقلة  يتم إرسال اهليدروكربو
ا إىل  بواسطة منصة فوهة البئر إىل منصة إنتاج حبرية متحركة للفصل وتكييف اهلواء قبل إعاد 15 

بيب أو وعاء ختزين عائم وتفريغ    ).FSO(منصة فوهة البئر لنقلها إىل شبكة أ

تكون وحدة اإلنتاج البحرية املتحركة عاملة فقط يف حالة وجود منصة فوهة بئر مثبتة مسبًقا مزودة 
بيب أو  لنسبة للحقول اهلامشية واحلقول متوسطة احلجم . FSOبيب رأسية متصلة بشبكة أ



  
بيب، حيول ارتفاع التكاليف املرتبط  بتثبيت وفك يف املواضع البعيدة اليت ال يوجد فيها شبكة أ

  .دون جعل املشروع قابل للتطبيق جتارً FSOتثبيت منصة فوهة البئر و

لذلك، هناك حاجة إىل جعل وحدة اإلنتاج البحرية املتحركة يف احلقول الصغرية واهلامشية متعددة 
االستخدامات مع حلول للتغلب على الشك والتكاليف املرتفعة املرتبطة بتثبيت منصات فوهة 

 5  .للتخزين FSOر، والبئر للحف

لنتائج احملتملة  كذلك، يتم إنشاء منصات فوهة البئر املذكورة بناء على افرتاضات متعلقة 
ت ت زلزالية و. لالستخالص األقصى للهيدروكربو ر /تعتمد هذه النتائج على بيا أو آ

ه ُمثلى ينتج عادة عن هذه الطريقة تصميم فائق ومنصات شب. استكشافية حمفورة عند املوقع
  .مشغل احلقل/تتسبب يف تكاليف رأمسالية غري ضرورية يتكبدها مالك

لتغيريات يف الظروف  ت استغالل األصول اجملدولة تتأثر بسهولة  من املعروف أن اقتصاد 10 

االقتصادية الرئيسية كتكلفة رأس املال، والزمن املار حىت احلصول على النفط األول، وتكاليف 
ت  اإلنتاج، واالحتياطي القابل لالستخالص وتكاليف ترك البئر اليت قد يكون التشغيل، ومستو

ثري كبري على رحبية املشروع إذا كان احلقل هامشًيا بفعل الشك املتعلق مبستوى االحتياطي، . هلا 
سم اختبار بئر ممتد معلومات إضافية عن اخلزان وتقلل  توفر عادة فرتة االستكشاف املشار إليها 

لذلك، هناك حاجة ملحة إىل أن يستغل املشغل أو . ك املؤدي إىل حتسني اختاذ القرارمن الش 15 

  .مالك احلقل هذه األصول اجملدولة املذكورة بطريقة تدرجيية مثلى وموفرة

. لقد مت وضع عدة طرق لتثبيت منصات فوهة البئر دون استخدام مرفاع نقالة مائية وبرج حفر
لشفط  تتمثل إحدى هذه الطرق يف منصة ، كما هو مذكور يف )SSF(اإلطار اجملمع املكدس 

"Proceedings of the Eleventh (2001) International Offshore and PolarEngineering 



  
Conference, Stavanger, Norway, June 17-22, 2001 " بعة مصممة لغرض ، منصة فوهة بئر 

  :ل املؤمترفيما يلي مقتطف من جريدة مت عرضها خال. معني

إىل اخنفاض تكلفتها مقارنة مبفاهيم املنصة اهلامشية املوجودة، حيث  SSFيرجع االهتمام مبنصة "
. تتمثل العوامل الرئيسية املؤدية إىل اختالف التكلفة يف االستخدام الفعال للمواد وطريقة التثبيت

قل، وتركيبة  من ثالثة موصالت تدعم سطح سفينة صغري، وأنبوب رأسي SSFتتكون منصة  5 

تشتمل قاعدة اهليكل على إطار حيتوي على أوعية شفط وأدلة . سلم للوصول اآلمن من املركب
ُتستخدم املوصالت يف نفس الوقت كقوائم غالف وتوضع متباعدة عن بعضها البعض . موصل
تكون املوصالت مثبتة بُشُكل بواسطة ثالثة إطارات موضوعة عند االرتفاع . مرت 7حبوايل 

حلقن . ملناسب للحصول على مقاومة هيكلية مناسبةا ملوصالت  يتم تثبيت اإلطارات 
 10  .ألمسنت

ولكن، بناء . إلضافة إىل احلفر ووظيفة قائم الغالف، تشكل املوصالت كذلك جزًءا من املبىن
 قدرة - يف العديد من احلاالت –على عمق املاء والتحميل البيئي، ال يكون للموصالت الثالثة 

لتايل ميكن إضافة املزيد من أوعية الشفط لتكوين مبىن منصة  ا، و . SSFارتكاز كافية يف حد ذا
تتمثل الوظيفة الرئيسية ألوعية الشفط يف محل القص الرئيسي، ولكنها حتمل جزًءا من األمحال 

إلطار اجملمع السفلي. الرأسية، الناجتة عن عزم االنعكاس كذلك ، حيث يتم وصل أوعية املص  15 

إلضافة إىل تزويد . توضع خارج املساحة اليت حتتلها املوصالت يعمل اإلطار اجملمع العلوي، 
لثبات والصالبة، كاجلزء األعلى من جانب سطح السفينة   ."البنية 

ا مناسبة ألدىن عمليات تطوير للمنشآت  SSFتتسم  ومفاهيم تثبيت منصة فوهة البئر املماثلة 
ر 6حىت (ر قل عدد من اآل ، كما ) 150حىت (وأقل عدد من األجزاء العلوية اجلانبية ) آ

ت فقط الستخالص األويل للهيدروكربو . تشري إليه الورقة السابقة، مما يسمح يف أغلب األحيان  20 



  
يتطلب األمر استخدام املزيد من شقوق البئر لالستخالص الثانوي، حبقن املاء أو رفع الغاز أو ما 

دة االستخالص إىل أقصى حدإىل ذلك لقد أصبح استخدام منصات فوهة البئر الكربى . ، لز
ر بتطور البئر أمرًا ضرورً    .اليت توفر مرونة إضافة موصالت وآ

ر تُغين عن  لعدد املطلوب من اآل لذلك، هناك حاجة إىل طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر 
أو برج حفر /ستخدام وحدات رفع نقالة مائية و خطوات تثبيت منصة فوهة البئر بصورة مستقلة 5 

يئة ُمثلى   .                       شائل، مما ينتج عنه 

  :الكشف عن االخرتاع
ً و أو إطار سطح سفينة وحصرية متصلة بقائم /يتعلق االخرتاع احلايل بوحدة حبريةٍ ٍ◌ٍ◌تتضمن بد
ط، أو قائم ربط واحد على األقل، أو بدن ربط واحد على األقل، أو وعاء َمّر متصل بكل قائم رب

سفلي متصل بوسيلة ربط واحدة على األقل، حيث تتضمن الوحدة البحرية سطح سفينة فوهة  10 

لبدن حبيث يكون قابًال لإلزالة و أو إطار سطح سفينة وقامطة مغمورة أو إطار /بئر متصل 
حلصرية حبيث يكون قابًال لإلزالة، أو متص ل بقائم وصل واحد على األقل، موصل مغمور متصل 

لبدن  ّر بكل واحدة من قوائم الربط، أو واحدة منها على األقل، أو 
َ
حيث يتصل وعاء امل

ّر متصًالَ◌ بقائم الربط /يكون البدن و. السفلي
َ
أو إطار سطح السفينة واحلصرية، أو وعاء امل

السفينة والبدن السفلي  أو إطار سطح/إلضافة إىل ذلك، يكون البدن و. الواحد على األقل 15 

أو إطار سطح السفينة /إلضافة إىل ذلك، يكون البدنو. متصًال بقائم الربط الواحد على األقل
  .والبدن السفلي متصلني بوسيلة الربط الواحدة على األقل

متثل الوحدة البحرية منصة أو برج حفر قابلني لتغيري موضعهما، وتكون عبارة عن منصة أو 
كنها إجراء عمليات احلفر واإلنتاج والبناء والتجهيزات والرتكيب وإقرار صالحية معدات حفر مي

تكون الوحدة البحرية عبارة عن منصة متحركة ذاتية . اجلهاز للعمل أو توليفة من هذه الوظائف 20 

تكون املنصة املتحركة ذاتية الرفع عبارة عن منصة . الرفع أو منصة مغمورة أو منصة شبه مغمورة



  
أو إطار سطح سفينة، وحصريةمتصلة بقائم ربط واحد على األقل، وقائم الربط /على بدنوتشتمل 

أو إطار سطح السفينة، أو /الواحد على األقل ممتد يف وضع رأسي قائم من احلصرية إىل البدن و
أو إطار سطح السفينة، وميكن إرفاقوعاء َمّر بكل من أو بواحد من /منصة حتتوي على البدن و

ّر إىل البدن وقوائم ال
َ
أو /ربط، ويكون قائم الربط الواحد على األقلفي وضع رأسي قائم منوعاء امل

 5  .إطار سطح السفينة

يتم تثبيت . يدعم سطح سفينةفوهة البئر والقامطة املغمورة قيسون لالحتواء على تغليفات حفر
بقائم الربط الواحد  القيسون مسبًقا بشبكها يف احلصرية املتصلة بقائم ربط واحد على األقل، أو

لبدن السفلي ويثبته  على األقل، حيث يتصل وعاء َمّر بكل من أو بواحد من قوائم الربط، أو 
يدعم سطح سفينة فوهة البئر وإطار املوصل . يف سطح سفينة فوهة بئر خالل سحب املنصة

ت يف قاع البحر  10  .املغمور كذلك وسيلة الستكشاف اهليدروكربو

أو /أو املاء و/نصة املتحركة ذاتية الرفع خمزن ُيستخدم يف ختزين النفط اخلام وتتضمن حصرية امل
ملوائع/املواد الكيميائية و يسمح التخزين املتكامل . أو غريها من املوائع، املشار  إليها فيما بعد 

بيب أو خمزن عائم ووعاء تفري لعمل دون شبكة أ تتم . غللموائع للمنصة املتحركة ذاتية االرتفاع 
ت أو لتخزين  ت لتوفري بدائل مكررة يف حالة حدوث تلف يف إحدى اخلا جتزئة احلصرية إىل خا

قد يعمل قائم الربط الواحد على األقل كقناة، حيث حيتوي على . أنواع أو فئات خمتلفة من املائع 15 

بيب لنقل املوائع بني احلصرية واملنشآت العلوية اجلانبية، فُتغين بذلك عن  احلاجة إىل وصالت أ
جتة عن التسرب احملتمل لصحة واألمان  يتم تفريغ . مغمورة قد تطرح خماطر بيئية وأخرى متعلقة 

بيب يف قائم الربط بواسطة خراطيم طافية  املوائع اهليدروكربونية مباشرة من احلصرية بواسطة أ
قالت نفط متنقلة   .وكابالت إرساء يتم نشرها من البدن إىل 

ق االخرتاع احلايل كذلك بطريقة لتثبيت منصة فوهة بئر حتتوي على سطح سفينة فوهة البئر، يتعل 20 

ستخدام وحدة حبرية، حيث تتضمن الطريقة  وإطار موصل مغمور وموصل واحد على األقل 



  
خطوات نقل الوحدة البحريةإىل موقع التثبيت، وتثبيت الوحدة البحرية، وتثبيت موصل واحد على 

لسطح سفينة فوهة البئروإطار املوصل املغمورحىت خيرتق املوصل الواحد على األقل األقلمن خال
ملوصل الواحد على  طبقات الرتبة إىل العمق املستهدف وتثبيت سطح سفينة فوهة البئر 

لبدن و.األقل أو إطار سطح سفينة، ويتم ربط إطار املوصل /يتم ربط سطح سفينة فوهة البئر 
حلصرية  أو بقائم ربط واحد على األقل، حبيث يكون قابًال لإلزالة، بينما يتم ربط وعاء املغمور  5 

لبدن السفلي َمّر بكل قائم ربط، أو قائم ربط واحد على األقل يتم إرفاق سطح سفينة فوهة  .أو 
لوحدة املغمورة خالل تفريغ ونقل الوحدة البحرية من موقع التصنيع  البئروإطار املوصل املغمور 

ّر /ميكن ربط البدن و. موقع التثبيت البحري إىل
َ
أو إطار سطح السفينة واحلصرية أو الوعاء امل

أو إطار سطح السفينة /إلضافة إىل ذلك،ميكن ربط البدن و. بقائم ربط واحد على األقل
 10  .والبدن السفلي بوسيلة الربط الواحدة على األقل

بيب صاعدة وأجهزة قذف حيتوي سطح سفينة فوهة البئر على فوهات بئر ووصال ت مشعب وأ
ا  ر وتغذية منشآت اإلنتاج  ت من اآل وأجهزة استقبال وإمكانيات أخرى لتجميع اهليدروكربو

ت دة معدالت تدفق اهليدروكربو يتم تثبيت فوهات البئر على موصالت حتتوي على أغلفة . وز
  .لك الدعم للموصالتيوجه إطار املوصل املغمور تثبيت املوصل، ويوفر كذ. حفر

يبدأ تثبيت منصة فوهة البئر خبطوة اختيارية تتمثل يف رص وسيلة دعم واحدة على األقل لدعم  15 

يتم . موصل واحد على األقل حتت سطح سفينة فوهة البئر، أو أعلى إطار املوصل املغمور
هة البئر، رصوسيلة الدعم الواحدة على األقل لدعم موصل واحد على األقل حتت سطح سفينة فو 

أو أعلى إطار املوصل املغمور قبل نقل الوحدة البحرية إىل موقع التثبيت البحري، أو يتم نقلوسيلة 
. الدعم الواحدة على األقل لدعم موصل واحد على األقل إىل موقع التثبيت البحري بوسيلة نقل

لة النقل ورصها يتم رفع وسيلة الدعم الواحدة على األقل لدعم موصل واحد على األقل من وسي 20 

أسفل سطح سفينة فوهة البئر أو إنزاهلا إىل أعلى إطار املوصل املغمور بواسطة وسيلة رفع مثبتة 



  
يتم إنزالوسيلة الدعم الواحدة على األقل لدعم . على الوحدة البحرية أوسطح سفينة فوهة البئر

متداد موصل واح د على األقل إىل موصل واحد على األقل من أسفل سطح سفينة فوهة البئر 
يتم إنزال . مستوى حمدد مسبًقا، أو رفعها من أعلى إطار موصل مغمور إىل مستوى حمدد مسبًقا

ستخدام وسيلة إنزال، أو رفعها  وسيلة الدعم الواحدة على األقل لدعم موصل واحد على األقل 
 5  .ستخدام وسيلة رفع معدة على أطوال حمددة مسبًقا

ّر إىل املتصل بكل من أو يتضمن تثبيت منصة متحر 
َ
كة ذاتية الرفع إنزال احلصرية أو الوعاء امل

أو إطار سطح السفينة إىل ارتفاع /واحدة على األقل من قوائم الربط إىل قاع البحر، ورفع البدن و
ملنصة املغمورة، يتضمن تثبيت املنصة خطوات ثقل البدن و. حمدد مسبًقا أو البدن /فيما يتعلق 
رة حىت وصول البدن السفلي إىل قاع البحر، احلصول على مقاومة ارتكاز للرتبة السفليبصابو 
ملنصة شبه املغمورة، يتضمن تثبيت املنصة خطوات تثبيتها بقاع البحر . حمددة مسبًقا فيما يتعلق  10 

  .وإنزال إطار املوصل املغمور إىل قاع البحر
بئر حتتوي على سطح سفينة فوهة بئر، يتعلق االخرتاع احلايل كذلك بطريقة لتثبيت منصة فوهة 

ستخدام وحدة حبرية حتتوي على  لقيسون  وقيسون ووسيلة تثبيت واحدة على األقل حتتفظ 
أو إطار سطح سفينة، وحصرية متصلة بقائم ربط واحد على األقل، أو ربط وعاء َمّر لكل /بدن و

خطوات ربط نظام إرساء مت من أو واحدة على األقل من قوائم الربط، حيث تتضمن الطريقة  15 

حلصرية املتصلة بقائم الربط الواحد على األقل، أو بقائم ربط واحد على األقل،  إنزاله مسبًقا 
لبدن أو بوسيلة نقل،  حيث يتم ربط وعاء َمّر بكل من أو واحدة على األقل من قوائم الربط، و

ل إلنزال البدن إىل مستوى حيث ُيستخدم إطار سطح السفينة دون بدن، وتنشيط وسيلة إنزا
املاء، أو إنزال إطار سطح السفينة إىل وسيلة النقل، حيث ُيستخدم اإلطار دون بدن، وتنشيط 
ّر املتصل بواحدة على 

َ
وسيلة رفع لرفع احلصرية املتصلة بقائم الربط الواحد على األقل، أو الوعاء امل 20 

ل لوضع املنصة املتحركة ذاتية  االرتفاع األقل من قوائم الربط من قاع البحر، وتنشيط وسيلة نق



  
بعيًدا عن منصة فوهة البئر، وتنشيط وسيلة رفع لرفع احلصرية املتصلة بقائم الربط الواحد على 
ّر املتصل بكل أو واحدة على األقل من قوائم الربط من قاع البحر حىت 

َ
األقل، أو الوعاء امل

لصابورةأو إطار سطح السفينة، وفك ثقل /يالمس البدن و بقائم الربط الواحد املتصلة  احلصرية 
على األقل، أو البدن، حيث ُيستخدم البدن دون حصرية أو وسيلة نقل، حيث ُيستخدم إطار 
سطح السفينة دون بدن أو حصرية للحصول على ظروف سحب، وفك نظام اإلرساء عن  5 

د على األقل الذي يتصل احلصرية املتصلة بقائم ربط واحد على األقل، أو قائم الربط الواح
ّر، وفكه عن البدن أو وسيلة نقل ُيستخدم فيها إطار سطح السفينة دون بدن

َ
  .الوعاء امل

يتم إنزال نظام اإلرساء احملتوي على أربع جمموعات من اللجام مسبًقا قبل رفعه إىل املنصة املتحركة 
أو /أو صفائح ثالثية و/سالسل وُتصنع جمموعات اللجام األربعة على األقل من . ذاتية الرفع
يتم ربط كل من وحدات اللجام األربعة على األقل بوسيلة تثبيت . أو أحبال سلكية/شكاالت و 10 

يسمح تنشيط وسيلة النقللوضع املنصة املتحركة ذاتية  االرتفاع بعيًدا عن منصة فوهة . بقاع البحر
ُترتك منصة فوهة البئر املفصولة . رتفاعالبئر بفك منصة فوهة البئر عن املنصة املتحركةذاتية  اال

  .أو الرتك/أو اإلنتاج و/أو تداخل البئر و/إلجراء املزيد من احلفر و
ت أسفل قاع البحر  حمتوية على  -تتضمن طريقة تثبيت منصة فوهة بئر الستكشاف اهليدروكربو
ستخدام وحدة حبرية حتتوي على بد أو إطار /ن وسطح سفينة فوهة بئر وإطار موصل مغمور  15 

سطح سفينة، وحصريةمتصلة بقائم ربط واحد على األقل، أووعاء َمّر متصل بكل من أو بواحد 
خطوات نقل الوحدة البحرية إىل موقع تثبيت حبري، وتثبيت  –من قوائم الربط، أو بدن سفلي 

ت يف قاع البحر، حممولة بسطح سفي نة الوحدة البحرية،ونشر وسيلة الستكشاف اهليدروكربو
ت يف قاع البحر طبقات الرتبة إىل العمق  فوهة البئر، حىت خترتق وسيلة استكشاف اهليدروكربو
ت، وتثبيت موصل واحد على األقل يف  املستهدف، واسرتجاع وسيلة استكشاف اهليدروكربو 20 

ة سطح سفينة فوهة البئر وإطار املوصل املغمور حىت خيرتق املوصل الواحد على األقل طبقات الرتب



  
ملوصل الواحد على األقل يتصل سطح .إىل العمق املستهدف وتثبيت سطح سفينة فوهة البئر 

لبدن حبيث يكون قابًال لإلزالة و أو إطار سطح سفينة، وحيث يتصل إطار /سفينة فوهة بئر 
حلصرية أو بقائم ربط واحد على األقل، حيث يتم  –حبيث يكون قابًال لإلزالة  - املوصل املغمور 

لبدن السفلير  ّر بكل من أو واحد على األقل من قوائم الربط، أو 
َ
  .بط الوعاء امل

لوحدة البحرية قبل إنزال ونقل املنصة من  يتم ربط سطح سفينة فوهة البئر وإطار املوصل املغمور  5 

أو إطار سطح السفينة واحلصرية أو /يتم ربط البدن و. موقع التصنيع إىل موقع التثبيت البحري
ّر بقائم واحد على األقلالو 

َ
أو إطار سطح السفينة والبدن السفلي /يتم ربط البدن و. عاء امل

عند ارتفاع تكلفة اإلنتاج عن تكلفة االحتياطي املستخلص على . بوسيلة ربط واحدة على األقل
حنو متوقع، ال يتطلب األمر إجراء خطوات تثبيت موصل واحد على األقل خالل سطح سفينة 

ر وإطار املوصل املغمور حىت خيرتق موصل واحد على األقل طبقات الرتبة إىل العمق فوهة البئ 10 

ملوصل الواحد على األقل؛ ويف هذه احلالة يتم فك  املستهدف وتثبيتسطح سفينة فوهة البئر 
  .الوحدة البحرية

  وصف األشكال والرسومات
لكامل من الوصف املفصل  التايل والرسومات املرفقة التوضيحية، ميكن استيعاب االخرتاع احلايل 

ا ال ُحتد من االخرتاع احلايل، حيث لتايل فإ  15  :و

ت منصة فوهة البئر، حيث يكون سطح سفينة فوهة ) 1(ميثل شكل  منظرًا ختطيطًيا يوضح مكو
ملنصة املتحركة ذاتية الرفع يف موضع تثبيتها؛ و   البئر وإطار املوصل املغمور مرتبطني 

ت منصة فوهة البئر مأخوذة من أسفل سطح سفينة فوهة ) 2(ل ميثل شك منظرًا ختطيطًيا ملكو
  البئر؛ و

طارات موصل يف منتصف الباع ملنصة فوهة البئر ) 3(ميثل شكل  منظرًا ختطيطًيا ملركب عمل  20 

  منصوبة ومرتاصة، وموضوعة أسفل سطح سفينة فوهة البئر؛ و



  
شمنظرًا ختطيطًيا إلطار ) 4(ميثل شكل  وحدات /ات موصل يف منتصف الباع ُمركبة يف أو

  سالسل ومرصوصة أسفل سطح سفينة فوهة البئر؛ و
ستخدام مرفاع ) 5(ميثل شكل  منظرًا ختطيطًيا للموصالت اهليكلية مقحمة يف فتحة جانبية 
  منصة؛ و

 5  منظرًا ختطيطًيا ملوصالت هيكلية مثبتة لالخرتاق الذايت؛ و) 6(ميثل شكل 

منظرًا عن قرب للموصالت اهليكلية مقحمة من خالل إطارات موصل يف ) 7( ميثل شكل
  منتصف الباع مرصوصة؛ و

منظرًا ختطيطًيا إلطارات موصل يف منتصف الباع مت إنزاهلا إىل ارتفاعات حمددة ) 8(ميثل شكل 
  مسبًقا؛ و

صف الباع جاهزة منظرًا ختطيطًيا ملعدات احلفر املزالة من إطارات موصل يف منت) 9(ميثل شكل  10 

  الستقبال موصالت إضافية؛ و
ستخدام مطرقة هيدروليكية يتم ) 10(ميثل شكل  منظرًا ختطيطًيا لعملية تشغيل موصل 

ا مبرفاع منصة متحركة ذاتية الرفع؛ و   االحتفاظ 
  منظرًا ختطيطًيا ملنصة فوهة بئر مع تثبيت مجيع املوصالت؛ و) 11(ميثل شكل 
 15  ا ختطيطًيا ملنصة فوهة بئر املنفصلة يف وضع منفصل؛ ومنظرً ) 12(ميثل شكل 

منظرًا ختطيطًيا لنظام إرساء مت إنزاله مسبًقا مركب يف بدن وحصرية املنصة ) 13(ميثل شكل 
  املتحركة ذاتية الرفع؛ و

لتوتر يف مجيع ) 14(ميثل شكل  منظرًا ختطيطًيا لبدن مت إنزاله إىل مستوى املاء، مع االحتفاظ 
ستخدام الونش؛ وخطوط ا   إلرساء 

لصابورة لتنظيف قاع البحر، مع ) 15(ميثل شكل  منظًرا ختطيطًيا حلصرية مت فك ثقلها  20 

ستخدام الونش؛ و لتوتر يف مجيع خطوط اإلرساء    االحتفاظ 



  
منظرًا ختطيطًيا ملنصة متحركة ذاتية الرفع يتم حتريكها بعًيدا عن منصة فوهة البئر ) 16(ميثل شكل 

  اسطة ونش على خطي إرساء أماميني مع فكها من خطني خلفيني؛ وبو 
منظرًا ختطيطًيا حلصرية مرفوعة إىل سطح مع االحتفاظبالتوتر يف مجيع خطوط ) 17(ميثل شكل 

ستخدام الونش؛ و   اإلرساء 
منظرًا ختطيطًيا ملنصة متحركة ذاتية الرفع مفصولة من نظام إرساء مت إنزاله ) 18(ميثل شكل  5 

  ًقا ومربوطة لسحبها؛ ومسب
ت منصة فوهة بئر متصلة مبنصة متحركة ذاتية الرفع يف ) 19(ميثل شكل  منظرًا ختطيطًيا ملكو

  موضع تثبيتها، مع نشر برج حفر معياري وسلسلة اختبار عمود احلفر؛ و
ا تثبيت حصرية وسطح ) أ20(ميثل شكل  سفينة منظرًا ختطيطًيا ملنصة متحركة ذاتية الرفع مت 

فوهة بئر وإطار موصل مغمور وقائم وصل وإطار سطح سفينة واحد على األقل للجوانب العليا  10 

  عند موقع تثبيت حبري؛ و
وعية ) أ21(ميثل شكل  مثبتة بقائم ربط  َمرّ منظًرا ختطيطًيا ملنصة متحركة ذاتية الرفع مزودة 

ن الستيعاب اجلوانب العلوية واحد على األقل وسطح سفينة فوهة بئر وإطار موصل مغمور وبد
  يف حالة سحب إىل موقع التثبيت البحري؛ و

وعية ) ب21(ميثل شكل  مثبتة بقائم ربط  َمرّ منظرًا ختطيطًيا ملنصة متحركة ذاتية الرفع مزودة  15 

واحد على األقل وسطح سفينة فوهة بئر وإطار موصل مغمور وبدن الستيعاب اجلوانب العلوية 
  لتثبيت البحري؛ واملثبتة عند موقع ا

وعية ) أ22(ميثل شكل  متصلة بقائم  َمرّ منظرًا ختطيطًيا يوضح املنصة املتحركة ذاتية الرفع املزودة 
ربط واحد على األقل وسطح سفينة فوهة بئر وإطار موصل مغمور وإطار سطح سفينة للجوانب 

 20  العلوية يف حالة سحب إىل موقع تثبيت حبري؛ و



  
وعية منظرً ) ب22(ميثل شكل  متصلة  َمرّ ا ختطيطًيا يوضح املنصة املتحركة ذاتية الرفع املزودة 

بقائم ربط واحد على األقل وسطح سفينة فوهة بئر وإطار موصل مغمور وإطار سطح سفينة 
  الستيعاب اجلوانب العلوية املثبتة عند موقع تثبيت حبري؛ و

ورة املزودة ببدن وبدن سفلي ووسيلة منظرًا ختطيطًيا يوضح املنصة شبه املغم) أ23(ميثل شكل 
لبدن والبدن السفلي، وسطح سفينة فوهة بئر وإطار موصل  ربط واحدة على األقل متصلة  5 

  مغمور يف حالة سحب إىل موقع تثبيت حبري؛ و
منظرًا ختطيطًيا يوضح املنصة شبه املغمورة املزودة ببدن وبدن سفلي ووسيلة ) ب23(ميثل شكل 

لبدن والبدن السفلي، وسطح سفينة فوهة بئر وإطار موصل ربط واحدة على األ قل متصلة 
  مغمور مثبت عند موقع تثبيت حبري؛ و

منظرًا ختطيطًيا يوضح املنصة املغمورة املزودة ببدن وبدن سفلي ووسيلة ربط ) أ24(ميثل شكل  10 

لبدن والبدن السفلي، وسطح سفينة فوهة بئر وإطار موص ل مغمور يف واحدة على األقل متصلة 
  حالة سحب إىل موقع تثبيت حبري؛ و

منظرًا ختطيطًيا يوضح املنصة شبه املغمورة املزودة ببدن وبدن سفلي ووسيلة ) ب24(ميثل شكل 
لبدن والبدن السفلي، وسطح سفينة فوهة بئر وإطار موصل  ربط واحدة على األقل متصلة 

 15  مغمور مثبت عند موقع تثبيت حبري؛ و

منظرًا ختطيطًيا يوضح املنصة املتحركة ذاتية الرفع مزودة حبصرية وسطح سفينة  )أ25(ميثل شكل 
وقائم ربط واحد على األقل وبدن الستيعاب اجلوانب العلوية يف حالة سحب  قيسونفوهة بئر و 

  إىل موقع تثبيت حبري؛ و
وسطح سفينة  منظرًا ختطيطًيا يوضح املنصة املتحركة ذاتية الرفع مزودة حبصرية) ب25(ميثل شكل 
وقائم ربط واحد على األقل وبدن الستيعاب اجلوانب العلوية املثبتة عند موقع  قيسونفوهة بئر و  20 

  تثبيت حبري؛ و



  
منظرًا ختطيطًيا يوضح املنصة املتحركة ذاتية الرفع مزودة حبصرية وسطح سفينة ) أ26(ميثل شكل 
نة الستيعاب اجلوانب العلوية يف وقائم ربط واحد على األقل وإطار سطح سفي قيسونفوهة بئر و 

  حالة سحب إىل موقع تثبيت حبري؛ و
منظرًا ختطيطًيا يوضح املنصة املتحركة ذاتية الرفع مزودة حبصرية وسطح سفينة ) ب26(ميثل شكل 
وقائم ربط واحد على األقل وإطار سطح سفينة الستيعاب اجلوانب العلوية  قيسونفوهة بئر و  5 

  حبري؛ واملثبتة عند موقع تثبيت 
وعية ) أ27(ميثل شكل  متصلة بقائم  َمرّ منظرًا ختطيطًيا يوضح املنصة املتحركة ذاتية الرفع مزودة 

الستيعاب اجلوانب العلوية يف حالة  وبدن ربط واحد على األقل وسطح سفينة فوهة بئر وقيسون
  سحب إىل موقع تثبيت حبري؛ و

وعية ) ب27(ميثل شكل  متصلة  َمرّ منظرًا ختطيطًيا يوضح املنصة املتحركة ذاتية الرفع مزودة  10 

الستيعاب اجلوانب العلوية  وبدن بقائم ربط واحد على األقل وسطح سفينة فوهة بئر وقيسون
  املثبتة عند موقع تثبيت حبري؛ و

وعية منظرًا ختطيطًيا يوضح املنصة املتحركة ذات) أ28(ميثل شكل  متصلة بقائم  َمرّ ية الرفع مزودة 
الستيعاب اجلوانب وإطار سطح سفينة  ربط واحد على األقل وسطح سفينة فوهة بئر وقيسون

 15  العلوية يف حالة سحب إىل موقع تثبيت حبري؛ و

وعية ) ب28(ميثل شكل  متصلة  َمرّ منظرًا ختطيطًيا يوضح املنصة املتحركة ذاتية الرفع مزودة 
الستيعاب وإطار سطح سفينة  بط واحد على األقل وسطح سفينة فوهة بئر وقيسونبقائم ر 

  اجلوانب العلوية يف حالة سحب إىل موقع تثبيت حبري؛ و
منظًرا ختطيطًيا يوضح املنصة شبه املغمورة املزودة بسطح سفينة فوهة بئر وبدن ) أ29(ميثل شكل 

يف حالة سحب  ن وبدن سفلي وقيسونوبدن سفلي ووسيلة ربط واحدة على األقل متصلة ببد 20 

  موقع تثبيت حبري؛ و إىل



  
منظرًا ختطيطًيا يوضح املنصة شبه املغمورة املزودة بسطح سفينة فوهة بئر ) ب29(ميثل شكل 

مثبت عند  وبدن وبدن سفلي ووسيلة ربط واحدة على األقل متصلة ببدن وبدن سفلي وقيسون
  موقع تثبيت حبري؛ و

ا ختطيطًيا يوضح املنصة شبه املغمورة املزودة بسطح سفينة فوهة بئر وبدن منظرً ) أ30(ميثل شكل 
يف حالة سحب  وبدن سفلي ووسيلة ربط واحدة على األقل متصلة ببدن وبدن سفلي وقيسون 5 

  موقع تثبيت حبري؛ و إىل
منظرًا ختطيطًيا يوضح املنصة املغمورة املزودة بسطح سفينة فوهة بئر وبدن ) ب30(ميثل شكل 

موقع مثبت عند  دن سفلي ووسيلة ربط واحدة على األقل متصلة ببدن وبدن سفلي وقيسونوب
  .تثبيت حبري

 10  الوصف التفصيلي لالخرتاع

هلا القدرة على استيعاب أي ) 22(يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة تثبيت حبري ملنصة فوهة بئر 
ر بواسطة وحدة حبرية  ر  ،)70، 64، 62، 60، 58، 10(عدد من اآل ويتحدد عدد اآل

ووحدات رفع املنصة عليها، وطريقة ) 70، 64، 62، 60، 58، 10(حبجم الوحدة البحرية 
إلضافة إىل ذلك، يتعلق االخرتاع ). 70، 64، 62، 60، 58، 10(لفك الوحدة البحرية 

ت يف قاع البحر ) 22(احلايل كذلك بطريقة لتثبيت منصة فوهة بئر  الستكشاف اهليدروكربو 15 

يتعلق االخرتاع احلايل كذلك بصورة مغايرة خمتلفة من الوحدة البحرية، . ستخدام الوحدة البحرية
لوحدة البحرية، وُتستخدم الوحدة البحرية مع قالب احلفر يف تثبيت  حيث يتم ربط قالب حفر 

ن. فيما يلي وصف مفصل لنماذج االخرتاع املفضلة). 22(منصة فوهة البئر   ينبغي العلم 
. النماذج املفضلة املوضحة تُعد مناذج متثيلية فقط لالخرتاع الذي ميكن تطبيقه يف صور خمتلفة

لذلك، ال تُعد التفاصيل املذكورة يف هذه الوثيقة مقيدة لالخرتاع، ولكنها متثل أساس عناصر  20 

  .احلماية وإرشادات للمتمرس يف هذا اجملال



  
، 10(ستخدام وحدة حبرية ) 22(صة فوهة بئر على وجه التحديد، يتعلق االخرتاع بتثبيت من

. أو أبراج حفر شائلة/دون استخدام نقاالت مائية ملرفاع ثقيلة و) 70، 64، 62، 60، 58
ت واإلكمال مع وجود  حلفر الستكشاف اهليدروكربو يتم تثبيت منصة فوهة البئر للسماح 

ت عديدة  يتم تثبيت منصات فوهة. فوهات البئر فوق مستوى ماء البحر البئر تقليدً بنقل مكو
ستخدام  بصورة منفصلة على نقاالت مائية من مواقع التصنيع إىل مواقع تثبيت حبرية، والتثبيت  5 

  .أو أبراج حفر شائلة/نقاالت مائية ملرفاع ثقيلة و
لوحدة البحرية  يصف االخرتاع احلايل اآلن وحدة حبرية، حيث يتم ربط قالب حفر 

تكون الوحدة البحرية عبارة عن منصة أو برج حفر .يف تثبيت منصة فوهة البئرواستخدامهما 
ميكنهما إجراء عمليات احلفر واإلنتاج والبناء والتجهيزات والرتكيب وإقرار صالحية اجلهاز للعمل 

بتة. أو توليفة من هذه الوظائف تكون الوحدة . تكون الوحدة البحرية قابلة لتغيري موضعها أو  10 

أو ) 70(أو منصة مغمورة ) 64و 62و 60و 10(عبارة عن منصة متحركة ذاتية الرفع  البحرية
  ).58(منصة شبه مغمورة 

  :أي من املنصات التالية) 64و 62و 60و 10(قد تكون املنصة املتحركة ذاتية الرفع  
، )16(وقائم ربط واحد على األقل ) 14(وحصرية ) 12(حتتوي على بدن ) 10(منصة ) 1(

إىل ) 14(يف وضع قائم رأسًيا من احلصرية ) 16(يكون قائم الربط الواحد على األقل حيث  15 

  إىل حد كبري؛) 12(البدن 
وقائم ربط واحد على ) 14(وحصرية ) 52(حتتوي على إطار سطح سفينة ) 64(منصة ) 2(

  ؛)52(إىل إطار سطح السفينة ) 14(يف وضع قائم رأسًيا من احلصرية ) 16(األقل 
متصل بكل من، أو واحدة على ) 50(ووعاء َمّر ) 12(حتتوي على بدن ) 62(ة منص) 3(

ّر ) 16(األقل من قائم ربط واحد على األقل 
َ
إىل البدن ) 50(يف وضع قائم رأسًيا من وعاء امل 20 

  ؛)12(



  
متصل بكل من، أو ) 50(ووعاء َمّر ) 52(حتتوي على إطار سطح سفينة ) 60(منصة ) 4(

ّر ) 16(قائم ربط واحد على األقل واحدة على األقل من 
َ
يف وضع قائم رأسًيا من الوعاء امل

  ).52(إىل إطار سطح سفينة ) 50(
) 12(إلضافة إىل املنصات السابق ذكرها، توجد املنصة املتحركة ذاتية الرفع يف توليفة مع بدن 

السفينة  يوجد إطار سطح). 3(و) 1(يف حالة املنصات املذكورة يف ) 52(وإطارسطح سفينة  5 

لبدن و) 24(وسطح سفينة فوهة البئر ) 12(على البدن ) 52( أو إطار سطح /املتصل 
  ).52(السفينة 

ملنصات املغمورة  أو /و) 12(، حتتوي املنصة على بدن )58(وشبه املغمورة ) 70(فيما يتعلق 
 يف وضع) 66(ووسيلة ربط واحدة على األقل ) 18(وبدن سفلي ) 52(إطار سطح سفينة 

إىل حد ) 52(أو  إطار سطح السفينة /و) 12(إىل البدن )  18(قائم رأسًيا من البدن السفلي  10 

  .كبري
حبيث يكون قابًال لإلزالة إىل ) 22(تتم إضافة قالب حفر ميكن ربطه مبنصة فوهة بئر مستقلة 

لوحدة البحرية . الوحدة البحرية  64و 62و 60و 10(يتم ربط قالب احلفر ذايت التثبيت 
حيتوي قالب احلفر على . عند موقع ساحلي، وسحبه إىل موقع تثبيت حبري كوحدة واحدة) 70و

لبدن و أو إطار سطح السفينة حبيث يكون قابًال لإلزالة، وقامطة /سطح سفينة فوهة بئر مرتبط  15 

حلصريةأو بقائم وصل واحد على األقل  مغمورة متصلة بقيسون أو إطار موصل مغمور متصل 
ن قابًال لإلزالة، حيث يتم ربط وعاء َمّر بكل من، أو واحد على األقل من، قائم حبيث يكو 

لبدن السفلي يئة. الربط، أو    .لتحديد قالب احلفر، يتم وضعه يف عملييت 
لبدن ) 24(تتضمن إحدى العمليتني سطح سفينة فوهة البئر  أو إطار سطح /و) 12(متصل 

متصل ) 32(يكون قابًال لإلزالة، وإطار موصل مغمور للوحدة البحرية حبيث ) 52(السفينة  20 

حبيث يكون قابًال لإلزالة، حيث يتم ) 16(املتصلة بقائم ربط واحد على األقل ) 14(حلصرية 



  
ّر بكل أو على األقل واحدة من قوائم الربط 

َ
لبدن السفلي ) 16(ربط وعاء امل للوحدة ) 18(أو 

  ).26(موصل واحد على األقل ُتستخدم هذه التهيئة لدعم . البحرية
لبدن )24(تتضمن التهيئة الثانية سطح سفينة فوهة بئر  أو إطار سطح السفينة /و) 12(متصل 

) 20(للوحدة البحرية حبيث يكون قابًال لإلزالة،وقيسون وقامطة مغمورة متصلة بقيسون ) 52(
حلصرية  ّر  ، حيث) 16(املتصلة بقائم ربط واحد على األقل ) 14(متصل 

َ
ميكن ربطوعاء امل 5 

لبدن السفلي )16(بكل من أو واحدة على األقل من قوائم الربط  . للوحدة البحرية) 18(، أو 
  .لكي تتضمن أغلفة احلفر) 28(ُتستخدم التهيئة الثانية لالحتفاظ بقيسون 

ت مصنعة ملنصة فوهة بئر ) 2(و) 1(ميثل شكال  للتهيئة ) 22(مناظر ختطيطية توضح مكو
ت يف سطح سفينة فوهة البئر األ وإطار موصل ) 24(وىل املذكورة أعاله، تتمثل هذه املكو

حدى املنصات املتحركة ذاتية الرفع ) 32(مغمور  يف وضع ) 1(املذكورة يف ) 10(مرتبط  10 

ا على منشآت للحفر ومعاجلة ) 12(بصورة عامة، حيتوي البدن . التثبيت اخلاص 
ت واملرافق و  . املربعات السكنية ومهابط الطائرات اهلليكوبرت ومكاتب ومنشآت أخرىاهليدروكربو

وينقل احلمل خالل شبكة متشابكة ) 14(احلصرية ) 16(خيرتق قائم الربط الواحد على األقل 
خذ األمحال من اجلوانب العلوية خالل قائم ) 14(يسمح ذلك للحصرية . من قضبان التقوية

تتضمن حصرية املنصة املتحركة ذاتية الرفع خمزن . قاع البحر على) 16(ربط واحد على  األقل  15 

أو موائع أخرى، املشار إليها فيما /أو هواء و/أو مواد كيميائية و/أو ماء و/لتخزين النفط اخلام و
ملوائع لعمل دون شبكة . بعد  يسمح املخزن املتكامل للموائع للمنصة املتحركة ذاتية االرتفاع 

بيب أو خمزن ما ت لتوفري بدائل مكررة يف حالة . ئع أو وعاء تفريغأ تتم جتزئة احلصرية إىل خا
ت أو لتخزين أنواع أو فئات خمتلفة من املائع قد يعمل قائم الربط . حدوث تلف يف إحدى اخلا

بيب لنقل املوائع بني احلصرية ) 16(الواحد على األقل  ) 14(كقنوات، حيث حيتوي على أ 20 

اجلانبية، فُتغين بذلك عن احلاجة إىل وصالت مغمورة قد تطرح خماطر بيئية  واملنشآت العلوية



  
جتة عن التسرب احملتمل لصحة واألمان  يتم تفريغ املوائع اهليدروكربونية مباشرة . وأخرى متعلقة 

بيب يف قائم الربط ) 14(من احلصرية  بواسطة خراطيم طافية وكابالت إرساء ) 16(بواسطة أ
قالت نفط متنقلةيتم نشرها    .من البدن إىل 

بيب صاعدة وأجهزة قذف وأجهزة  يستوعب سطح السفينة فوهات بئر ووصالت مشعب وأ
دة  ا وز ر وتغذية منشآت اإلنتاج  ت من اآل استقبال وإمكانيات أخرى لتجميع اهليدروكربو 5 

ت . ي على أغلفة حفريتم تثبيت فوهات البئر أو موصالت حتتو . معدالت تدفق اهليدروكربو
  .يوجه إطار املوصل املغمور تثبيت املوصل، ويوفر كذلك الدعم للموصالت

، صورة أخرى )ب(22و) أ(22و) ب(21و) أ(21و) ب(20و) أ(20توضح األشكال 
مغايرة من املنصة املتحركة ذاتية االرتفاع ميكن استخدامها بدًال من تلك املوضحة يف الشكلني 

إطار ) ب(22و) أ(22و) ب(21و) أ(21و) ب(20و) أ(20ال تعرض األشك). 2(و) 1( 10 

  ).12(ُمستخدم بدًال من البدن ) 52(سطح سفينة 
متصل بكل من أو ) 50(وعاء َمّر ) ب(22و) أ(22و) ب(21و) أ(21تعرض األشكال 

ُيستخدم إطار سطح ). 14(مستخدم بدًال من احلصرية ) 16(واحد على األقل من قائم ربط 
ّر ) 12(تبييت منشآت علوية جانبية بدًال من البدن ل) 52(السفينة 

َ
حمل ) 50(وحياللوعاء امل

 15  .كاألساس) 14(احلصرية 

بدًال من املنصات ) 58(وشبه مغمورة ) 70(بدًال من ذلك، ميكن استخدام منصة مغمورة 
منصة منطية ) ب(23و) أ(23يوضح الشكالن ). 64و 62و 60و 10(املتحركة ذاتية الرفع 

يوضح ). 32(، وإطار موصل مغمور )24(بسطح سفينة فوهة بئر ) 58(رة شبه مغمو 
وإطار ) 24(منصة مغمورة منطية مزودة بسطح سفينة فوهة بئر ) ب(24و) أ(24الشكالن 

 20  ).24(متصل ومرصوص حتت سطح سفينة فوهة البئر ) 30(موصل مغمور 



  
حيتوي ) 28(أو قيسون  )26(ُيستخدم قالب احلفر يف بناء منصة فوهة بئر لدعم املوصالت 

 10(مسبًقا على املنصة  املتحركة ذاتية الرفع ) 28(ميكن تثبيت القيسون . على تغليفات حفر
يف موقع التصنيع وسحبها إىل موقع تثبيت حبري مع منصة متحركة ذاتية ) 64و 62و 60و

حيث يتم ربط أو بقائم ربط واحد على األقل، ) 14(حلصرية ) 28(يتم تثبيت القيسون . الرفع
ّر بكل من أو واحدة على األقل من قوائم الربط 

َ
لبدن السفلي )16(وعاء امل للمنصة ) 18(، أو  5 

خالل السحب إىل ) 24(أو املنصة املغمورة وتثبيته بسطح سفينة فوهة البئر ) 58(شبه املغمورة 
) ب27(و) أ27(و) ب26(و) أ26(و) ب25(و) أ25(تعرض األشكال . موقع تثبيت حبري

يف ظروف سحبها وموضع ) 64و 62و 60و 10(املنصات ذاتية الرفع ) ب28(و) أ28(و
منصة ) ب30(و) أ30(و) ب29(و) أ29(تعرض األشكال . تثبيتها عند موقع التثبيت البحري

ا وموضع مثبت عند موقع التثبيت  شبه مغمورة ومنصة مغمورة يف ظروف السحب اخلاصة  10 

مسبًقا على املنصة املتحركة ذاتية ) 28(دًال من تثبيت قيسون بدًال من ذلك، ميكن ب. البحري
تشغيل موصالت أو احلفر خالل قالب حفر ذايت التثبيت، ومتتد ) 64و 62و 60و 10(الرفع 

تدعم املنصة املتحركة ذاتية الرفع ). 28(بدًالَ◌ من القيسون ) 26(التغليفات داخل املوصالت 
  .ر ذاتًيااخليارات السابقة لتثبيت قالب احلف
لتايل ال يلزم ) 64و 62و 60و 10(تتسم املنصة املتحركة ذاتية االرتفاع  ا ذاتية التثبيت، و 15 

. أن يتزامن توقيت التثبيت وإلغاء التثبيت مع توفر النقالة املائية لربج احلفر أو معدات حفر شائلة
أو  إطار سطح /و) 12(على بدن ) 64و 62و 60و 10(حتتوي املنصة املتحركة ذاتية الرفع 

) 50(أو وعاء َمّر ) 16(متصلة بقائم ربط واحد على األقل ) 14(وحصرية ) 52(سفينة 
أو إطار /و) 12(يكون البدن ). 16(متصل بكل قائم ربط أو قائم ربط واحد على األقل 

ّر ) 52(سطح السفينة 
َ
). 16(متصلني بقائم ربط واحد على األقل ) 50(واحلصرية أو وعاء امل 20 

على غرفة واحدة على األقل لالستخدام كغرفة صابورية لتخزين املوائع، ) 14(حتتوي احلصرية 



  
ائية طرفية لكل قائم ربط  يف وضع قائم من الغرفة الصابورية حىت ) 16(يتصل كل منها مبنطقة 

تتكامل الغرفة الصابورية لتكوين حصرية فوالذية ُتستخدم للتثبيت خالل ). 12(أعلى البدن 
  ).64و 62و 60و 10(إلغاء تثبيت املنصة املتحركة ذاتية الرفع /سحب وتثبيتال

يتم إنشاء وجتميع املنصة املتحركة ذاتية ). 22(يتم فيما يلي وصف طريقة تثبيت منصة فوهة البئر 
) 52(أو إطار سطح السفينة /و)12(، املشتملة على البدن )64و 62و 60و 10(الرفع  5 

متصل بكل من أو ) 50(أو وعاء َمّر ) 16(ئم ربط واحد على األقل متصلة بقا) 14(واحلصرية 
، )26(لالختيار دون موصالت هيكلية ) 28(وقيسون ) 16(واحد على األقل من قوائم الربط  

يف ) 32(أو إطار موصل مغمور ) 20(وقامطة مغمورة للقيسون ) 24(وسطح سفينة فوهة البئر 
ا قبل س . حبها إىل موقع التثبيت البحري كوحدة متكاملةساحة تصنيع والرصيف اخلاص 

، يتم نقل القيسون  ستخدام ) 28(اختيارً إىل موقع التثبيت وتثبيته على املنصة ذاتية الرفع  10 

ينطبق ). 64و 62و 60و 10(وسيلة ثقل بصابورة أو رفع مثبتة علىاملنصة املتحركة ذاتية الرفع 
  .ولن يتم وصفه يف هذه الوثيقة ذلك على املنصة املغمورة وشبه املغمورة

مبجرد جتميع املنصة املتحركة ذاتية الرفع وجتهيزها للسحب، يتم تثبيت وحدات رفع جمدولة 
ت صابورة يف البدن  ) 14(وميكن ضبط احلصرية ) 52(أو إطار سطح السفينة /و) 12(ومستو

ّر ) 16(املتصلة بقائم ربط واحد على األقل 
َ
بقائم ربط واحد على األقل  املتصل) 50(أو وعاءامل 15 

يتم بعد ذلك تثبيت . للحصول على اجلر واالستواء املطلوبني للسحب إىل موقع التثبيت البحري
حلصرية  ّر ) 14(القائم الواحد على األقل املتصل 

َ
املتصل بقائم ربط واحد على ) 50(أو وعاءامل

يتم بعد . ب بوسيلة ثبيت حبريةأو برج اإلشعال، وما إىل ذلك، للسح) 28(األقل أو القيسون 
لكامل  حببل أو حبلني ) 64و 62و 60و 10(ذلك سحب املنصة املتحركة ذاتية الرفع اجملمعة 

ت . قطر عند الوصول إىل التثبيت البحري، تزال وسيلة التثبيت البحرية ويتم ضبط مستو 20 

اجملدولة ويبدأ الثقل يتم بعد ذلك تنشيط وحدات الرفع . الصابورة للحصول على استواء منتظم



  
ّر ) 16(املتصلة بقائم ربط واحد على األقل ) 14(لصابورة إلنزال احلصرية 

َ
) 50(أو وعاءامل

ميكن بعد ذلك تثبيت . إىل قاع البحر) 28(املتصل بقائم ربط واحد على األقل أو القيسون 
نغمار) 14(مجيع غرف الصابورة يف احلصرية  لصابورة للسماح  ). 14(احلصرية  لكامل 

) 20(يف قاع البحر لتحقيق توازن، يتم إطالق القامطة املغمورة ) 14(مبجرد انغمار احلصرية 
لقيسون  الخرتاق الذايت يف الرتبة حىت يصبح قائًما ) 28(للسماح للقيسون ) 28(احملتفظة  5 

يتم بعد ). 28(ون بعد ذلك لتوفري دعم جانيب للقيس) 20(يعاد تنشيط القامطة املغمورة . بذاته
لكامل ورفعه إىل االرتفاع ) 52(أو إطار سطح السفينة /و) 12(ذلك إلغاء ثقل البدن 

  .املطلوب لتوفري فجوة هوائية مناسبة
، مبجرد وصول املنصة )ب24(و) أ24(املوضحة يف األشكال ) 70(لنسبة للمنصة املغمورة 

أو البدن السفلي بصابورة حىت يصل البدن /و) 12(إىل موقع التثبيت البحري، يتم ثقل البدن  10 

متاثل . إىل قاع البحر، ويتم احلصول على مقاومة ارتكاز حمددة مسبًقا للرتبة) 18(السفلي 
اخلطوات املذكورة للمنصة املتحركة ذاتية الرفع ) 22(اخلطوات األخرى لتثبيت منصة فوهة البئر 

ملنصة شبه املغ). 64و 62و 60و 10( ، كما هو موضح يف الشكلني )58(مورة فيما يتعلق 
، مبجرد وصول املنصة إىل موقع التثبيت البحري، يتم تثبيتها بقاع البحر، متاثل )ب23(و) أ23(

اخلطوات األخرى لتثبيت منصة فوهة البئر اخلطوات املذكورة للمنصة املتحركة ذاتية الرفع، ولن يتم  15 

  .ذكرها هنا
لصابورة ورفعه إىل ارتفاع ) 52(إطار سطح السفينة أو /و) 12(بعد إلغاء ثقل البدن  لكامل 

حمدد مسبًقا، يتم إلغاء تنشيط وحدات الرفع اجملدولة وفكها الستخدامها يف منصة أخرى متحرك 
للحام وحتضريه ) 28(لقيسون ) 24(يتم بعد ذلك تثبيت سطح سفينة فوهة البئر . ذاتية الرفع

ت املستهدفةألنشطة احلفر من أجل استخال ت من اخلزا يتم نقل . ص اهليدروكربو 20 

ت املستخلصة من سطح سفينة فوهة البئر  أو إطار سطح السفينة /إىل البدنو) 24(اهليدروكربو



  
ت اخلام يف احلصرية ) 52( عندما متتلئ مجيع ). 14(للفصل والتثبيت قبل ختزين اهليدروكربو

ت، يتم تثبيت صهريج ستخدام كابالت  حجريات اهليدروكربو ت  متنقل وتفريغ اهليدروكربو
  .إرساء وخراطيم

خليار املوصل ) 64و 62و 60و 10(فيما يلي وصف طريقة تثبيت املنصة املتحركة ذاتية الرفع 
يتم إنشاء وجتميع املنصة املتحركة ذاتية الرفع املشتملة على البدن ). 26(الواحد على األقل  5 

) 16(متصلة بقائم ربط واحد على األقل ) 14(وحصرية ) 52(أو إطار سطح السفينة /و)12(
متصل بكل من أو واحد على األقل من قوائم الربط وسطح سفينة فوهة البئر ) 50(أو وعاء َمّر 

ا قبل سحبها إىل موقع ) 32(وإطار موصل مغمور ) 24( يف ساحة تصنيع والرصيف اخلاص 
وات األخرى بعد جتميع املنصة املتحركة ذاتية الرفع متاثل اخلط. التثبيت البحري كوحدة متكاملة

حىت وصوهلا إىل موقع التثبيت البحري وإنزال احلصرية املتصلة بقائم الربط الواحد على األقل  10 

ّر ) 16(
َ
إىل قاع ) 16(املتصل بكل من أو واحد على األقل من قوائم الربط ) 50(أو وعاءامل

أو إطار سطح /و) 12(د ذلك، ينبغي رفع البدن بع. البحر خيار القيسون ومل يتم وصفها
أو إطار سطح السفينة /و) 12(مبجرد رفع البدن ). 26(لدعم تثبيت املوصل ) 52(السفينة 

) 30(وتثبيته يف موضعه، يرتاص جتميع إطار موصل منتصف الباع واحد على األقل ) 52(
ستخدام وسيلة رفع مثبت ة علىاملنصة املتحركة ذاتية الرفع أسفل سطح سفينة فوهة البئر املرتفع  15 

، يرتاص إطار املوصل ). 24(أو سطح سفينة فوهة البئر ) 64و 62و 60و 10( اختيارً
إلجراء هذه العملية، يتم رص إطارات موصل ). 32(منتصف الباع أعلى إطار املوصل املغمور 

قطر لإلرساء، تُعرف  على مرفاع صغري أو مركب عمل أو حبل) 30(منتصفة الباع املعدة مسبًقا 
ملركب  بربط أحبال ) 24(حتت سطح سفينة فوهة البئر ) 34(وتوضع املركب ) 34(بعد ذلك 
ش املركب للتحرك بدقة ) 16(بقائم ربط واحد على األقل ) 36(من بويل بروبيلني  واستخدام أو 20 

ش على سطح سفينة فوهة البئر . أكرب على ) 40(ت ويتم تثبيتها يف نتوءا) 24(توضع األو



  
يتم ). 24(للرفع والتثبيت حتت سطح سفينة فوهة البئر ) أ30(إطار موصل أول منتصف الباع 

ٍن ) 24(متصلة بسطح سفينة فوهة البئر ) 38(بعد ذلك تثبيت وحدات سالسل  طار 
ملثل، يتم تثبيتوحدات ). أ30(ورفعها حىت إسقاطها فيإطار موصل أول منتصف الباع ) ب30(

لث منتصف الباع ) 38( سالسل ورفعها حتىإسقاطها فياإلطار الثاين ) ج30(طار موصل 
) 24(بعد ذلك بعيًدا عن مساحة سطح سفينة فوهة البئر ) 34(تتحرك املركب ). ب30( 5 

، يرتاصإطار املوصل منتصف الباع الواحد على األقل ). 26(للسماح بتثبيت املوصل  اختيارً
قبل سحباملنصة ) 32(أو أعلى إطار املوصل املغمور ) 24(ة البئر أسفل سطح سفينة فوه) 30(

) 22(تنطبق هذه الطريقة لتثبيت منصة فوهة البئر ). 64و 62و 60و 10(املتحركة ذاتية الرفع 
يكون تثبيت إطار موصل ). 58(وشبه املغمورة ) 70(خليار املوصل كذلك على املنصة املغمورة 

يتم حتديد ضرورة التثبيت والعدد املطلوب من . اختيارً ) 30(منتصف الباع واحد على األقل  10 

اإلطارات منتصفة الباع بناء على متغريات تصميم قليلة، تتضمن عمق املاء والظروف اجلوية 
وظروف الرتبة يف املوقع، ووزن سطح سفينة فوهة البئر وعدد وحجم املوصالت اهليكلية وخواص 

ا لبناء منصة فوهة البئر ناء على الدراسة اليت أجريت يف البيئات احلميدة نسبًيا يف عمق ب. ماد
م  30م و 15م، يتطلب األمر استخدام ثالثة منتصفة الباع عند عمق يبلغ حوايل  67ماء يبلغ 

قطار  45و م أسفل قاع البحر، عند استخدام أربعة موصالت هيكلية من الفوالذ شديد القوة  15 

  .طن 350فوهة سفينة يبلغ بوصة لدعم سطح  36خارجية تبلغ 
ملنصة املغمورة  ، )ب30(و) أ30(خليار املوصل، كما يتضح يف األشكال ) 70(فيما يتعلق 

) 52(أو البدن السفلي /و) 12(مبجرد وصول املنصة إىل موقع التثبيت البحري، يتم ثقل البدن 
ة ارتكاز تربة حمددة إىل قاع البحر واحلصول على مقاوم) 18(بصابورة حىت وصول البدن السفلي 

اخلطوات السابق ذكرها للمنصة ) 22(متاثل اخلطوات األخرى لتثبيت منصة فوهة البئر . مسبًقا 20 

ملنصة شبه املغمورة . املتحركة ذاتية الرفع خليار املوصل ولن يتم وصفها يف هذه الوثيقة فيما يتعلق 



  
ىل الوجهة، يتم تثبيت ، مبجرد وصول املنصة إ)ب29(و) أ29(املوضحة يف الشكل ) 58(

إىل قاع البحر وتظل اخلطوات األخرى مماثلة ) 32(املنصة بقاع البحر وإنزال إطار املوصل املغمور 
  .للخطوات املذكورة أعاله للمنصة املتحركة ذاتية الرفع خليار املوصل

من سطح ) 42(عند شقوق جانبية ) 26(بعد ذلك، يتم تثبيت أربعة موصالت على األقل 
ُتكوِّن هذه املوصالت اجلانبية، املعروفة فيما بعد . ستخدام مرفاع منصة) 22(ة فوهة البئر سفين 5 

ُتصنع ). 22(، قوائم هيكلية وركائز أساسية ملنصة فوهة البئر )26(سم املوصالت اهليكلية 
بيب ملحومة أو غري ملحومة مزدوجة عشوائية اللون، متصلة مبوصالت ) 26(املوصالت  من أ

يف الشقوق اجلانبية ) 26(يتم إقحام املوصالت اهليكلية . كانيكية أو حلام كامل االخرتاقمي
) 30(عند إطارات املوصل منتصفة الباع ) 44(اليت خترتق الوحدات الدليلية للموصل ) 42(

وترتاص حىت خترتق طبقات الرتبة أسفل ارتفاعها للحصول على مقاومة تربة مناسبة، تُعرف بعد  10 

س   .م االخرتاق الذايتذلك 
اخرتاقًا ذاتًيا، ميكن إنزال إطارات املوصل منتصفة الباع ) 26(مبجرد أن حتقق املوصالت اهليكلية 

إىل مستوى حمدد مسبًقا أو مرتفع عن إطار ) 26(متداد املوصل الواحد على األقل ) 30(
الداعمة ) 38(سل يتم إطالق وحدات السال. إىل مستوى حمدد مسبًقا) 32(املوصل املغمور 

حىت تكون وحدات املعالق السفلى املعدة مسبًقا ) ج30(إلطار املوصل الثالث منتصف الباع  15 

). ج30(يف حالة شد، ويتم بعد ذلك فصل هذه الوحدات من السالسل عن اإلطار الثالث 
ذلك يتم بعد ). ب30(الداعمة لإلطار الثاين ) 38(ملثل، يتم إطالق وفصل السالسل اجلانبية 

طار املوصل األول منتصف الباع  ش املثبتة  وإنزال مجيع إطارات املوصل ) أ30(تنشيط األو
) 30(لإلطار منتصف الباع الواحد على األقل . إىل ارتفاعات حمددة مسبًقا) 30(منتصفة الباع 

) 30( ، يتم رفع اإلطارمنتصف الباع الواحد على األقل)32(املرتاص أعلى إطار املوصل املغمور  20 

  .إىل ارتفاعات حمددة مسبًقا



  
ستخدام مطرق يتم ) 26(ميكن بعد ذلك دفع املوصالت اهليكلية  إىل االخرتاق املستهدف 

مبجرد الوصول إىل االخرتاق املستهدف، يتم تثبيت إطارات املوصل . االحتفاظ به مبرفاع منصة
ثبيت كقوامط ميكانيكية أو ستخدام وسيلة ت) 26(ملوصالت اهليكلية ) 30(منتصفة الباع 
ألمسنت طارات املوصل منتصفة الباع . حقن  ) 30(ميكن بعد ذلك إزالة معدات احلفر املتصلة

 5  .مان

. للحام) 26(ملوصالت اهليكلية ) 24(يتم بعد ذلك تثبيت سطح سفينة فوهة البئر 
تعرض األشكال . هيكلًيامكتملة ) 22(ستخدام هذه العملية، ميكن اعتبار منصة فوهة البئر 

طريقة ) ب22(و) أ22(و) ب21(و) أ21(و) ب20(و) أ20(واألشكال ) 11(إىل ) 3(
 62و 60و 10(ستخدام املنصة املتحركة ذاتية االرتفاع ) 22(تثبيت منصة فوهة البئر 

طارات موصل منتصفة الباع )26(تقاوم املوصالت اهليكلية ). 64و ، بفعالية )30(، املدعمة  10 

ميكن . واألمحال البيئية مبجرد فك املنصة املتحركة ذاتية الرفع) 24(تفاع سطح سفينة فوهة البئر ار 
تدعم هذه املوصالت . بعد ذلك تثبيت أمحال إضافية مبجرد فك املنصة املتحركة ذاتية الرفع

ا الذايت- x/فقط تفرعات فوهات البئر) 64( إلضافة إىل وز   .كتلة 
للكشف ) 22(حالًيا منوذًجا آخر متعلق بطريقة لتثبيت منصة فوهة بئر يصف االخرتاع احلايل 

ستخدام الوحدة البحرية  ت يف قاع البحر عند موقع تثبيت حبري   15 60و 10(عن اهليدروكربو

لوحدة البحرية  ). 70و 58و 64و 62و يتم ربط قالب احلفر ذايت التثبيت املذكور أعاله 
موقع ساحلي وسحبه إىل موقع تثبيت حبري كوحدة  عند) 70و 58و 64و 62و 60و 10(

ت يف قاع البحر عند وضع تصوُّر للحفر االستكشايف، ال يتم . واحدة للكشف عن اهليدروكربو
) DST) (54(بدًال من ذلك، يتم نشر سلسلة اختبار عمود احلفر ). 26(تثبيت موصالت 

يدعم . لتدفق إىل البئر أو إغالقهللحفر وإكمال بئر، واستخدام صمام حتت سطحي للتحكم يف ا 20 

ت DSTقالب احلفر  يتم تثبيت مقاييس ضغط يف التجويف السفلي . للكشف عن اهليدروكربو



  
يعرض . بدًال من تفرع إنتاج DSTلقياس التغيريات، ويتم منطًيا استخدام معدات حتكم يف بئر 

قياسية مع نشر سلسلة  املزودة مبعدات حفر) 10(املنصة املتحركة ذاتية الرفع ) 19(شكل 
ميكن إجراء عمليات احلفر وتقييم البئر، ومنها اختبار البئر املمتد، ). DST(اختبار عمود احلفر 
بناء على نتائج االختبار، ميكن حساب االحتياطي القابل لالستخالص، . ستخدام هذه التهيئة

ر . اليتم قياس معدالت التدفق وميكن صياغة اسرتاتيجية تطوير كاملة اجمل حيدد ذلك عدد اآل 5 

إذا كانت نتائج التقييم واالختبار تشري إىل أن . اليت يلزم حفرها واملنشآت املثلى املطلوبة للعملية
، يتم اسرتجاع سلسلة  وتثبيت موصل أو ) DST )54تشييد منشأة إنتاج عند املوقع أمرًا مضموً

لي وصف طريقة فك املنصة املتحركة يتم فيما ي. قيسون واحد على األقل لكي حيدث اإلنتاج
يُعد فك املنصة املتحركة ذاتية ). 18(إىل ) 13(ذاتية الرفع، وتظهر هذه الطريقة يف األشكال 

ولكن، قبل بدء الفك، ينبغي نشر نظام . عكس إجراء التثبيت) 64و 62و 60و 10(الرفع  10 

بقائم الربط الواحد على األقل املتصلة ) 14(وتركيبه يف احلصرية ) 68(إرساء مت إنزاله مسبًقا 
بكل أو واحد على األقل ) 50(أو بقائم ربط واحد على األقل، حيث يتصل وعاء َمّر ) 16(

لبدن  وإطار ) 12(أو توليفة من البدن ) 12(، حيث ُيستخدم البدن )12(من قوائم الربط و
ُتستخدم . ر احليةللنقل املقنن بفعل القرب من اآل) 72(، أو وسيلة نقل )52(سطح السفينة 
يتكون نظام اإلرساء ). 12(، حيث ُيستخدم إطار سطح سفينة دون بدن )72(وسيلة النقل  15 

مصنوعة من سالسل وأحبال ) 48(الذي مت إنزاله مسبًقا من أربع جمموعات جلام على األقل 
موعة للمؤخرة، وجمموعة لكل منفذ وجم) 48(سلكية وشكاالتوصفائح ثالثية، وجمموعتني حلام 

عند ) 48(متصلة بوحدات جلام ) 46(يتم إسقاط خطافات تثبيت . للمنفذ وميمنة السفينة
بعوامات السرتجاعها وربطها خبطوط ) 48(يتم ربط وحدات اللجام . مواضع حمددة مسبًقا

ش ثنائية الوعاء االسطواين أعلى بدن املنصة املتحركة ذاتية الرفع . ونش أو /و) 12(توضع أو 20 

ويتم إدراج خطوط ونش بني أدلة إمرار األسالك ومرابط احلبال ) 52(السفينة  إطار سطح



  
أو بقائم ربط واحد ) 16(متصلة بقائم الربط الواحد على األقل ) 14(والنتوءات على حصرية 

متصل بكل قائم ربط، أو قائم ربط واحد على األقل، ) 50(على األقل حيث يتم ربطوعاء َمّر 
عند استخدام إطار سطح ) 72(أو وسيلة نقل ) 52(سطح سفينة  أو إطار/و) 12(وبدن 
منظرًا ختطيطًيا يوضح نظام اإلرساء الذي مت إنزاله مسبًقا ) 13(يعرض شكل ). 52(سفينة 

 5  .وعمليات ربط خطوط الونش) 68(

بيب وخطوط  يتم بعد ذلك إيقاف استخدام خطوط التدفق ووصالت املشعب، وفك مجيع األ
ومنصة ) 64و 62و 60و 10(الت الكهربية بني املنصة املتحركة ذاتية الرفع اآلالت والكاب

  .من هياكل املنصة املتحركة ذاتية الرفع) 22(، يليها فكمنصة فوهة البئر )22(فوهة البئر 
حلصرية  املتصلة بقائم الربط ) 14(ميكن تثبيت وحدات رفع جمدولة وربط وحدات جمدولة 

متصل بكل ) 50(بقائم ربط واحد على األقل حيث يتصل وعاءَمّر  أو) 16(الواحد على األقل  10 

إىل مستوى ) 12(يتم تنشيط نظام رفع إلنزال البدن . قائم ربط، أو قائم ربط واحد على األقل
إىل وسيلة النقل عند استخدام إطار سطح سفينة دون ) 52(املاء أو إنزال إطار سطح السفينة 

تكون . بعد حتقيق السحب املذكور) 72(أو وسيلة نقل ) 12(يتم ثقل البدن بصابورة . بدن
مجيع خطوط الونش واإلرساء مشدودة، ويتم استخدام تدفق مائي لتكسري أنواع الرتبة املتماسكة 

سفل احلصرية  ّر ) 16(املتصلة بقائم ربط واحد على األقل ) 14(وااللتصاق 
َ
) 50(أو وعاء امل 15 

ثري شفط قد يقاوم رفع احلصرية املتصل بكل من أو واحد على األقل  من قوائم الربط وأي 
ّر ) 16(املتصلة بقائم ربط واحد ) 14(

َ
املتصل بكل من أو واحد على األقل ) 50(أو وعاء امل

يتم بعد ذلك إلغاء ثقل غرف الصابورة  االنتقائية يف احلصرية وخفض ). 16(من قوائم الربط 
ّر ) 14(لرفع احلصرية ضغطها قبل تنشيط وحدات الرفع اجملدولة 

َ
املتصل بكل ) 50(أو وعاء امل

عند . م 2على األقل من قاع البحر حبوايل ) 16(من أو واحد على األقل من قوائم الربط  20 

ش لنقل املنصة املتحركة ذاتية الرفع   62و 60و 10(احلصول على توازن، يتم تنشيط األو



  
) 14(يتم بعد ذلك رفع احلصرية . آمنةإىل مسافة ) 22(بعيًدا عن منصة فوهة البئر ) 64و

ّر ) 16(املتصلة بقائم ربط واحد على األقل 
َ
املتصل بكل من أو واحد على ) 50(أووعاء امل

يتم ). 52(أو إطار سطح السفينة ) 12(حىت تتالمس مع البدن ) 16(األقل من قوائم الربط 
ن دون حصرية، أو وسيلة نقل ، حيث ُيستخدم البد)12(بعد ذلك إلغاء ثقل احلصرية أو البدن 

دون بدن أو حصرية للحصول على إزاحة ) 52(حيث ُيستخدم إطار سطح السفينة ) 72( 5 

يتم بعد ذلك فصل نظام اإلرساء عن احلصرية . م واستواء حمدد مسبًقا 5لسحب تبلغ حوايل 
ّر ) 14(

َ
من قوائم الواحد على األقل املتصل بكل من أو واحد على األقل ) 50(أو وعاء امل

ومعدات السحب اليت يتم تركيبها لتوزيعها ) 72(أو وسيلة النقل ) 12(ومن البدن ) 16(الربط 
  .إىل املوضع التايل

ا لتداخل البئر و) 22(تكون منصة فوهة البئر املنفصلة  أو /أو الصيانة و/بعد ذلك قائمة بذا 10 
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 15  .مالحية للسماح بتشغيل املنصة يف وضع مستقل

مرونة كاملة  - من الوصف السابق –) 64و 62و 60و 10(توفر املنصة املتحركة ذاتية الرفع 
ستخدام اخلام املثبت  ت عند االكتمال  جراء احلفر ومعاجلة اهليدروكربو لسماح  دىن تكلفة 

دة . لتخزين املتكاملة، بواسطة نفس املنصةاملخزن يف صهاريج ا يوفر قالب احلفر ذايت التثبيت ز
ستخدام املنصة املتحرك ذاتية االرتفاع املنتشرة .                     حجم البئر أو ترك بئر منخفض التكلفة 
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حلصرية أو بقائم ربط واحد على األقل، حيث يتم ربط وعاء َمّر  حيث يتم ربط القيسون 

لبدن السفلي) 16(بكل قائم ربط، أو قائم ربط واحد على األقل   ؛ و)18( أو 
أو الوعاء ) 14(واحلصرية ) 54(إطار سطح السفينة  أو/و) 12(حيث ميكن ربط البدن 

ّر 
َ
  ؛ و)16(بقائم ربط واحد على األقل ) 50(امل

) 18(والبدن السفلي ) 52(أو إطار سطح السفينة /و) 12(حيث ميكن ربط البدن 
  .بوسيلة الربط الواحدة على األقل

1  

2 

، حيث تكون الوحدة )28(وفًقا لعنصر احلماية ) 22(طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر  -29
  .البحرية قابلة لتغيري موضعها

1  

2  

3 

، حيث تكون الوحدة )28(وفًقا لعنصر احلماية ) 22(طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر  -30
البحرية عبارة عن منصة أو معدات حفر ميكنها إجراء عمليات احلفر واإلنتاج والبناء 

  .لعمل أو توليفة من هذه الوظائفوالتجهيزات والرتكيب وإقرار صالحية اجلهاز ل

1  

2 

3 

، حيث تكون الوحدة البحرية )28(طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر وفًقا لعنصر احلماية  -31
أو ) 70(أو منصة مغمورة ) 64، 62، 60، 10(عبارة عن منصة متحركة ذاتية الرفع 

  ).58(منصة شبه مغمورة 

1  

2  

3  

4  

5  

6 

، حيث تكون املنصة املتحركة )31(منصة فوهة بئر وفًقا لعنصر احلماية طريقة لتثبيت  -32
  :عبارة عن) 64، 62، 60، 10(ذاتية الرفع 

، )52(أو إطار سطح سفينة /و) 12(حتتوي على بدن ) 64، 10(منصة  )1(
، حيث يكون القائم )16(متصلة بقائم ربط واحد على األقل ) 14(وحصرية 

إىل البدن ) 14(قائم رأسًيا من احلصرية  يف وضع) 16(الواحد على األقل 
 إىل حد كبري؛ أو) 52(أو إطار سطح السفينة /و) 12(



  

7  

8  

9  

10  

، )52(أو إطار سطح سفينة /و) 12(حتتوي على بدن ) 62، 10(منصة  )2(
متصل بكل من قوائم الربط أو بقائم ربط واحد على األقل ) 50(ووعاء َمّر 

يف وضع قائم رأسًيا ) 16( ، حيث يكون قائم الربط الواحد على األقل)16(
إىل حد  ) 52(أو إطار سطح السفينة /و) 12(إىل البدن ) 14(من احلصرية 

  .كبري

1  

2  

3  

4  

5 

، حيث )31(و) 28(وفًقا لعنصري احلماية ) 22(طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر  -33
  :اخلطوات التالية) 64، 62، 60، 10(يتضمن تثبيت املنصة املتحركة ذاتية الرفع 

ّر ) 14(زال احلصرية إن )1(
َ
املتصل بكل من أو واحد على األقل من ) 50(أو وعاءامل

 إىل قاع البحر؛ و) 28(قوائم الربط والقيسون 

  .إىل ارتفاع حمدد مسبًقا) 52(أو إطار سطح السفينة /و) 12(رفع البدن  )2(

1  

2  

3  

4 

، حيث )31(و) 28(وفًقا لعنصري احلماية ) 22(طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر  -34
) 52(أو البدن السفلي /و) 12(خطوات ثقل البدن ) 70(يتضمن تثبيت املنصة املغمورة 

إىل قاع البحر واحلصول على مقاومة ارتكاز تربة ) 18(بصابورة حىت وصول البدن السفلي 
  .حمددة مسبًقا

1  

2 

حيث ، )31(و) 28(وفًقا لعنصري احلماية ) 22(طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر  -35
  .بقاع البحر) 66(خطوات تثبيت املنصة ) 58(يتضمن تثبيت املنصة شبه املغمورة 

1  

2  

3 

، حيث يتم تثبيت )28(وفًقا لعنصر احلماية ) 22(طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر  -36
قبل نقل الوحدة ) 70و 58و 64و 62و 60و 10(لوحدة البحرية ) 28(القيسون 

  .البحريالبحرية إىل موقع التثبيت 

1  

2 

، حيث يتم نقل )28(وفًقا لعنصر احلماية ) 22(طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر  -37
 62و 60و 10(إىل موقع التثبيت البحري وتثبيته على الوحدة البحرية ) 28(القيسون 



  

3  

4 

ستخدام الثقل بصابورة ووسيلة رفع مثبتة على الوحدة البحرية أو ) 70و 58و 64و
  ).24(البئر  سطح سفينة فوهة

1  

2  

3  

4  

، حيث يتم تثبيت )28(وفًقا لعنصر احلماية ) 22(طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر  -38
املتصل ) 16(أو قائم الربط الواحد على األقل ) 14(بشبكه يف احلصرية ) 28(القيسون 
لبدن السفلي ) 50(بوعاء َمّر   مع) 24(، ويتم تثبيته يف سطح سفينة فوهة بئر )18(أو 

إىل موقع التثبيت ) 70و 58و 64و 62و 60و 10(تفريغ ونقل الوحدة البحرية 
  .البحري

1  

2  

3 

، حيث تتضمن )32(وفًقا لعنصر احلماية ) 22(طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر  -39
على األقل قناة واحدة على األقل يف قائم الربط الواحد ) 1(املنصة املتحركة ذاتية االرتفاع يف 

  .لنقل املوائع) 16(على األقل 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11 

ميكن ) 64و 62و 60و 10(لغاء تثبيت منصة متحركة ذاتية الرفع طريقة إل -40
، حيث تتضمن )13(وفًقا لعنصر احلماية ) 22(استخدامها يف تثبيت منصة فوهة البئر 

  :ذاتية االرتفاعاملنصة املتحركة 
  أو إطار سطح السفينة؛/بدن و

متصل بكل من أو ) 50(أو وعاء َمّر ) 16(حصرية متصلة بقائم ربط واحد على األقل 
  واحد على األقل من قوائم الربط،

  :حيث تتضمن الطريقة اخلطوات التالية
املتصلة بقائم ربط واحد على األقل ) 14(حلصرية ) 68(تركيب نظام إرساء  )1(

ّر )16(بقائم الربط الواحد على األقل أو 
َ
بكل ) 52(، حيث يتم ربط وعاء امل

والبدن أو وسيلة نقل ُيستخدم فيها إطار سطح ) 16(واحدة من قوائم الربط 
 ؛)12(دون بدن ) 52(السفينة 



  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27 

إىل مستوى املاء، أو إنزال إطار سطح ) 12(تنشيط وسيلة إنزال إلنزال البدن  )2(
 ؛)12(النقل، حيث ُيستخدم اإلطار دون بدن  إىل وسيلة) 52(السفينة 

املتصلة بقائم الربط الواحد على األقل ) 14(تنشيط وسيلة رفع لرفع احلصرية  )3(
ّر )16(

َ
) 16(املتصل بواحدة على األقل من قوائم الربط ) 50(، أو الوعاء امل

 من قاع البحر؛

) 64، 62، 60، 10(تنشيط وسيلة نقل لوضع املنصة املتحركة ذاتية االرتفاع  )4(
 ؛)22(بعيًدا عن منصة فوهة البئر 

املتصلة بقائم الربط الواحد على األقل ) 14(تنشيط وسيلة رفع لرفع احلصرية  )5(
ّر )16(

َ
) 16(املتصل بواحدة على األقل من قوائم الربط ) 50(، أو الوعاء امل

 حىت يتالمس مع البدن أو  إطار سطح السفينة؛

بقائم الربط الواحد على األقل، أو املتصلة  بورةلصا) 14(إلغاء ثقل احلصرية  )6(
البدن، حيث ُيستخدم البدن دون حصرية أو وسيلة نقل، حيث ُيستخدم إطار 

 سطح السفينة دون بدن أو حصرية للحصول على ظروف سحب؛ و

املتصلة بقائم ربط واحد على ) 14(عن احلصرية ) 68(فك نظام اإلرساء  )7(
ّر ) 16(على األقل األقل، أو قائم الربط الواحد 

َ
الوعاء امل ، )50(الذي يتصل 

  .وفكه عن البدن أو وسيلة نقل ُيستخدم فيها إطار سطح السفينة دون بدن

1  

2  

3 

وفًقا لعنصر ) 64، 62، 60، 10(طريقة لفك تثبيت منصة متحركة ذاتية الرفع  -41
جمموعات من اللجام احملتوي على أربع ) 68(، حيث يتم إنزال نظام اإلرساء )40(احلماية 

  .مسبًقا قبل رفعه إىل املنصة املتحركة ذاتية الرفع) 48(

1  

2 

وفًقا لعنصر ) 64، 62، 60، 10(طريقة لفك تثبيت منصة متحركة ذاتية الرفع  -42
أو /من سالسل و) 48(، حيث ُتصنع جمموعات اللجام األربعة على األقل )41(احلماية 



  

  .و أحبال سلكيةأ/أو شكاالت و/صفائح ثالثية و 3

1  

2  

  

وفًقا لعنصر ) 64، 62، 60، 10(طريقة لفك تثبيت منصة متحركة ذاتية الرفع  -43
  .، حيث تتصل كل من جمموعات اللجام األربعة بوسيلة تثبيت بقاع البحر)42(احلماية 

1  

2  

3  

4 

وفًقا لعنصر ) 64، 62، 60، 10(طريقة لفك تثبيت منصة متحركة ذاتية الرفع  -44
، حيث يسمح تنشيط وسيلة املعاجلة لوضع املنصة املتحركة ذاتية االرتفاع )40(احلماية 

عن املنصة ) 22(بفك منصة فوهة البئر ) 4(يف خطوة ) 22(بعيًدا عن منصة فوهة البئر 
  .املتحركة ذاتية االرتفاع

1  

2  

3 

لعنصر  وفًقا) 64، 62، 60، 10(طريقة لفك تثبيت منصة متحركة ذاتية الرفع  -45
أو تداخل /، حيث ُترتك منصة فوهة البئر املفصولة إلجراء املزيد من احلفر و)44(احلماية 
  . أو الرتك/أو اإلنتاج و/البئر و

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10 

ت) 22(طريقة تثبيت منصة فوهة بئر  -46  - أسفل قاع البحر  الستكشاف اهليدروكربو
ستخدام وحدة حبرية ) 32(وإطار موصل مغمور ) 24(حمتوية على سطح سفينة فوهة بئر 

  :حتتوي على) 64، 62، 60، 10(
  ؛)52(أو إطار سطح سفينة /و) 12(بدن 

متصل بكل من ) 50(، أووعاء َمّر )16(متصلة بقائم ربط واحد على األقل )14(حصرية 
  ؛)18(، أو بدن سفلي )16(الربط أو بواحد من قوائم 

  :حيث تتضمن الطريقة اخلطوات التالية
 نقل الوحدة البحرية إىل موقع تثبيت حبري؛ )1(

 تثبيت الوحدة البحرية؛ )2(

ت  )3( يف قاع البحر، حممولة بسطح ) 54(نشر وسيلة الستكشاف اهليدروكربو



  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28 

ت )24(سفينة فوهة البئر  ) 54(، حىت خترتق وسيلة استكشاف اهليدروكربو
 يف قاع البحر طبقات الرتبة إىل العمق املستهدف؛

ت  )4(  ؛)54(اسرتجاع وسيلة استكشاف اهليدروكربو

وإطار ) 24(يف سطح سفينة فوهة البئر ) 26(تثبيت موصل واحد على األقل  )5(
طبقات ) 26(حىت خيرتق املوصل الواحد على األقل ) 32(املوصل املغمور 

 الرتبة إىل العمق املستهدف؛

 ؛ و)26(ملوصل الواحد على األقل ) 24(سطح سفينة فوهة البئر تثبيت  )6(

أو إطار سطح السفينة /و) 12(لبدن ) 24(حيث يتم ربط سطح السفينة فوهة البئر 
  ؛ و)52(

حبيث يكون قابًال لإلزالة، أو ) 14(حلصرية ) 32(حيث يتم ربط إطار موصل مغمور 
ّر بكل واحدة من قوائم الربط  ، حيث يتصل)16(بقائم وصل واحد على األقل 

َ
وعاء امل

لبدن السفلي )16(   ؛ و)18(، أو 
لوحدة  البحرية ) 32(وإطار موصل مغمور ) 24(حيث يتم ربط سطح سفينة فوهة البئر 

  قبل تفريغ ونقل املنصة من موقع التصنيع إىل موقع التثبيت البحري؛ و
ّر ) 14(واحلصرية ) 54(أو إطار سطح السفينة /و) 12(حيث يتم ربط البدن 

َ
أو الوعاء امل

  ؛ و)16(بقائم ربط واحد على األقل ) 50(
بوسيلة ) 18(والبدن السفلي ) 52(أو إطار سطح السفينة /و) 12(حيث يتم ربط البدن 

  .الربط الواحدة على األقل

1  

2  

3 

ت أسفل قاع البحر) 22(طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر  -47  الستكشاف اهليدروكربو
عندما ) 6(و) 5(، حيث ال تكون هناك حاجة إىل اخلطوتني )46(وفًقا لعنصر احلماية 

  .تزداد تكلفة اإلنتاج عن تكلفة االحتياطي القابل لالستخالص



  

1  

2 

، حيث تكون الوحدة )46(وفًقا لعنصر احلماية ) 22(طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر  -48
  .البحرية قابلة لتغيري موضعها

1  

2  

3 

، حيث تكون الوحدة )46(وفًقا لعنصر احلماية ) 22(طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر  -49
البحرية عبارة عن منصة أو معدات حفر إلجراء عمليات احلفر واإلنتاج والبناء والتجهيزات 

  .والرتكيب وإقرار صالحية اجلهاز للعمل أو توليفة من هذه الوظائف

1  

2  

3 

، حيث تكون الوحدة البحرية )46(ر وفًقا لعنصر احلماية طريقة لتثبيت منصة فوهة بئ -50
أو ) 70(أو منصة مغمورة ) 64، 62، 60، 10(عبارة عن منصة متحركة ذاتية االرتفاع 

  ).58(منصة شبه مغمورة 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

1  

2 

املتحركة ، حيث تكون املنصة )50(طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر وفًقا لعنصر احلماية  -51
  :عبارة عن) 64، 62، 60، 10(ذاتية الرفع 

، )52(أو إطار سطح سفينة /و) 12(حتتوي على بدن ) 64، 10(منصة  )1(
، حيث يكون القائم )16(متصلة بقائم ربط واحد على األقل ) 14(وحصرية 

إىل البدن ) 14(يف وضع قائم رأسًيا من احلصرية ) 16(الواحد على األقل 
 إىل حد كبري؛ أو) 52(ح السفينة أو إطار سط/و) 12(

، )52(أو إطار سطح سفينة /و) 12(حتتوي على بدن ) 62، 10(منصة  )2(
متصل بكل من قوائم الربط أو بقائم ربط واحد على األقل ) 50(ووعاء َمّر 

يف وضع قائم رأسًيا ) 16(، حيث يكون قائم الربط الواحد على األقل )16(
إىل حد  ) 52(أو إطار سطح السفينة /و) 12(إىل البدن ) 14(من احلصرية 

 .كبري

، حيث )50(و) 46(وفًقا لعنصري احلماية ) 22(طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر  -52
  :اخلطوات) 64، 62، 60، 10(يتضمن تثبيت املنصة املتحركة ذاتية الرفع 



  

3  

4 

أو وعاء ) 16(املتصلة بقائم ربط واحد على األقل ) 14(تنزيل احلصرية  )1(
ّر 
َ
 بقاع البحر؛) 16(بكل واحدة من قوائم الربط ) 50(امل

إىل ارتفاع حمدد ) 52(أو إطار سطح السفينة /و) 12(رفع البدن  )2(
  .مسبًقا

1  

2  

3  

، حيث )50(و) 46(وفًقا لعنصري احلماية ) 22(طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر  -53
السفليبصابورة أو البدن /و) 12(خطوات ثبيت البدن ) 70(يتضمن تثبيت املنصة املغمورة 

إىل قاع البحر، واحلصول على مقاومة ارتكاز للرتبة حمددة ) 18(حىت وصول البدن السفلي 
  .مسبًقا

1  

2  

3  

4 

، حيث )50(و) 46(وفًقا لعنصري احلماية ) 22(طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر  -54
  :اخلطوات) 58(يتضمن تثبيت املنصة شبه املغمورة 

 وتثبيت املنصة بقاع البحر؛  )1(

  .إنزال إطار املوصل املغمور إىل قاع البحر )2(

1  

2  

3 

، حيث تتضمن )46(وفًقا لعنصر احلماية ) 22(طريقة لتثبيت منصة فوهة بئر  -55
قناة واحدة على األقل يف قائم الربط الواحد على األقل ) 1(املنصة املتحركة ذاتية الرفع يف 

  .لنقل املوائع) 16(

  
   



  

  
  
  
  
  
  
 



  
  

  
 

 
 
   

 

  
  
  

  



  
  
  
 

  
  

 
 
 
   

 
  
  

 

  



  

  
  
  
 

  
  

 
 
 
   

 
  



  
  

  
  

  
 



  
  

  
 

 
 
   

 

  

  
  



  
  
  
 

  
  

 
 
 
   

 

  



  

  
  
 

  
  

 
 
 
   

 
  



  
  
  

  
  

  
 



  
  

  
 

 
 
   

 
 

  

  



  
  
  
 

  
  

 
 
 
   

 

  
  



  

  
  
 

  
  

 
 
 
   

 
  



  
  

  
  

  
  
 



  
  

  
 

 
 
   

 
  

  
  



  

 
  

  
 

 
 
   

 
  
  



  
  

 
  

  
 

 
 
   

 



  
  
  

  
  

  

 



  
  

  
 

 
 
   

 

  
 



  
  

  
 

 
 
   

 

  
    



  
  

  

  
 



  
  

  
 

 
 
   

 

  
  



  

  
 

  
  

 
 
 
   

 



  
    



  
  

  
  

  
  

 



  
  

  
 

 
 
   

 
 

  
  

  



  

  
 

  
  

 
 
 
   

 
  

  



  
  

  
  

  
 

  
  

 
 
 
   



  
 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  



  
  
  
 

  
  

 
 
 
   

 
  

  
  
  
  
  

  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

 
 
 
   

 
 



عارتخالا تاءارب  بتكم 
ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 

GC0010051 مقر : عارتخا  ةاءارب 

ة: ــ يا بـنـهـ يهتنتو  م  ،  12/05/2009 نم ًاراــب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نـير ع ــــ ــش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةــيرا  ـــ ــس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ه ـ تع تـ
نم يأل  اهتفلاخمل  اهطوقـس  وأ  اهنالطب  مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةـيو  ــ ن ــ ـسلا مو  ـــ ـسرلا دـيد  ـــ ـست طر  ـــ ـشب كلذو  12/05/2029 م 

ةيذيفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ 

 : تاظحالم
�بلطلا صحف  هساسأ  ىلع  مت  يذلا  صنلاب  دشرتسيف  ةقفرملا  ةفصاوملا  صن  يف  حوضو  مدع  ثودح  دنع 


