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 چكيده

در طراحي سكوهای دريايي، شيوه های مختلف در نظر گرفتن خستگي ناشي از بارهای تكرار شونده برای 

و ... ابداع شده و  5، مكانيك شكست4، تاريخچه زماني3، طيفي2ن، متعي1ساده شده از جمله روش تحليل،

های ورودی به تخمين عمر اتصاالت و وبه خود با داشتن تعدادی پارامترگسترش يافته اند كه هر كدام به ن

م دريايي و با در با توجه به پيشرفت روز افزون علوپردازند. ه تحت بارهای پريوديك ناشي از امواج مياعضای ساز

نظر گرفتن اينكه سازه های دريايي عالوه بر هزينه های كالن مورد نياز جهت احداث، در صورت فروريختگي 

لذا ايجاد و گسترش روشهای دقيقتر جهت آناليز اينگونه  ،مي توانند فجايع زيست محيطي بسياری بوجود آورند

فتن عدم قطعيت های موجود در طراحي سكوهای دريايي و سازه ها بسيار ضروری به نظر مي رسد. با درنظر گر

 دف موردـواج دريا، در پيش گرفتن يك روش مبتني بر علم احتماالت جهت رسيدن به هـتماالتي امـماهيت اح

توان به سه بخش تحقيق حاضر را از لحاظ مباحث مورد بررسي مي نظر كامال منطقي و معقول به نظر مي رسد.

 نمود:عمده تقسيم بندی 

های كنوني. تر نمودن روشدقيق و روش مكانيك شكسته بخش اول ؛ بررسي قابليت اعتماد اعضای يك سكو ب

در اين بخش، معادله حالت بحراني اعضا بر اساس روابط مكانيك شكست نوشته شده و با استفاده از روش 

 -مرتبه اول " ل كنونيومروش مع از كه دقيقتر "گشتاور سوم -مرتبه دوم " تقريبي قابليت اعتماد

 باشد، روابط مورد نياز جهت آناليز قابليت اعتماد خستگي اعضای سكو بدست آمده است. مي "گشتاور دوم

بخش دوم ؛ استفاده از تابع تبديل مصنوعي جهت ايجاد يك روش تقريبي با حداقل محاسبات و حداكثر دقت 

برابر بارهای خستگي. در اين بخش از تحقيق  ممكن، جهت محاسبه قابليت اعتماد اعضای يك سكو در

سعي بر آن بوده است تا با استفاده از يك تابع تبديل مصنوعي و با در نظر گرفتن دياگرام حاالت دريای 

مربوط به منطقه مورد نظر، خستگي اعضای سكو به روش طيفي محاسبه شده و قابليت اعتماد آنها در 

اين بخش از پروژه، سه نوع تابع تبديل مصنوعي بكار برده شده و با برابر بارهای خستگي بدست آيد. طي 

انجام آناليزهای مربوطه دقت روشهای مربوط به استفاده از هر كدام از اين توابع تبديل مصنوعي بررسي 

شده است. در نهايت روشهای مذكور با هم مقايسه شده و يك روش تقريبي برای انجام آناليزهای مرحله 

 ب شده است.بعد انتخا

بخش سوم؛ تشكيل سناريوهای مختلف شكست برای اعضای سكو، محاسبه احتمال رخداد هر سناريو، تركيب 

احتماالت مذكور، محاسبه احتمال شكست سكو و در نهايت محاسبه قابليت اعتماد سكو در برابر بارهای 

بسيار زيادی آناليز قابليت خستگي. همانگونه كه قبالً نيز ذكر شد، اين بخش از تحقيق شامل تعداد 

اطمينان خواهد بود كه انجام آنها در صورت عدم استفاده از روش تقريبي ياد شده، عماًل غير ممكن مي 

 باشد.

                                                            
1 Simplified method 
2 Deterministic 
3 Spectral 
4 Time history 
5 Fracture mechanics 
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 فصل اول

 قدمه و پيشينه پژوهشم

 

 مرور کلی -1-1

شكال به سازه هايي اطالق مي شوند كه در نواحي دور از ساحل با اعماق مختلف، ا 1سازه های فراساحل

توان برجهای انتقال امواج مايكرويو، ها ميشوند. از انواع اين سازهمتفاوت و با اهداف مشخص ساخته و نصب مي

، توليد، ذخيره 2و بخصوص سكوهای مورد استفاده در صنعت نفت و گاز به منظور اكتشاف، حفاری ،توليد انرژی

 د. سازی و انتقال فرآورده های هيدروكربوری را نام بر

مورد سكوهای دريايي، انواع آنها، بارهای مورد استفاده در طراحي، روشهای  اطالعات كلي در ،در اين فصل

توان مشاهده نمود. با توجه به وجود روشهای متعدد ليز، قابليت اعتماد و مفاهيم مربوطه را ميمختلف آنا

ده است تا تنها مطالبي كه در ارتباط با در اين فصل سعي ش ،گوناگون، پيچيدگي و گستردگي بيش از حد آنها

 متن اصلي پروژه مي باشد گنجانده شده و از تفصيل بيش از حد موضوعات دوری شده است.

 کلياتی درباره سكوهاي دريايی -1-2

 تاريخچه -1-2-1

در  شود. اينمي ناز انرژی مورد نياز جهان از طريق منابع هيدروكربوری فراساحلي تامي %30در حال حاضر 

بوده است. طي ساليان اخير، بهره برداری از  %19)م( اين عدد محدود به 1990حالي است كه در ابتدای دهه 

امروزه استقرار و نصب سكوهای دريايي در ای كه گونههمواره رو به گسترش بوده است؛ بمنابع نفت و گاز درياها 

ت انجام شده اجيه اقتصادی برخوردار است. مطالعآبهای بسيار عميق و شرايط محيطي بسيار نامناسب نيز از تو

 64از منابع نفت و گاز جهان در فاصله كمتر از  %87و  %59دهد كه به ترتيب در حدود در اين زمينه نشان مي

 %93و  %65ترتيب در حدود همين حال بكيلومتری از خطوط ساحلي قرار دارند. در  360كيلومتری و كمتر از 

وجود منابع ياد شده، از . [1] متر قرار دارد 3000متر و  200انرژی در عمق آب كمتر از  الذكراز منابع فوق

ساليان دور جوامع بشری را بر آن داشته است تا با احداث و نصب سكوهايي در مناطق مذكور، اقدام به استخراج 

 و استفاده از انرژی اين منابع نمايد.

واحل جنوبي كاليفرنيا برای استخراج نفت ساخته شد. اين در س)م( 1887اولين سكوی فراساحل در سال 

( و ونزوئال م1911سكوی چوبي به عنوان الگويي برای استخراج نفت توسط سكوهای مشابه در سواحل لوئيزيانا )

ها با توجه به كوتاه بودن ( قرار گرفت. طراحان سكوها بزودی دريافتند كه استفاده از چوب در اين سازه1927)

 3های، استفاده از زيرسازه)م(1940فيد آن در شرايط ويژه دريا، مناسب نمي باشد. بدين منظور از سال عمر م

 [.2بتني در ساختار سكوهای دريايي رواج پيدا كرد ]

                                                            
1 Offshore Structures 
2 Drilling 
3 Jackets 
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 در زمان جنگ جهاني دوم و پس از آن به دليل نيازهای جنگ، صنايع فوالد پيشرفت شايان توجهي نمود و پس

 1946ای فوالدی از جمله سكوهای فوالدی رواج يافتند. اولين سكوی فوالدی در سال از پايان جنگ سازه ه

 شمع به كار رفت. 238متری ساخته شد. شايان ذكر است كه جهت احداث اين سكو  3/4ميالدی در عمق 

از حمل، نصب در با روش ساخت كنوني )يعني ساخت در ساحل و پس  1اولين سكوی فوالدی از نوع شابلوني

كيلومتری از ساحل و در عمق  29)م( در آبهای خليج مكزيك ساخته شد كه اين سكو در 1947ل( در سال مح

متری احداث شد و بدين ترتيب يك  2/15متری نصب گرديد. سپس يك سكوی ديگر از اين نوع در عمق 1/6

د به مرور قطر رفت صنايع فوالصنعت جديد متولد گرديد. در طول دوره پيشرفت سكوسازی به موازات پيش

)م( ده سكو در 1949ها بزرگتر گرديده و از تعداد آنها كاسته شد و روشهای اجرايي بهبود يافت. در سال شمع

خليج مكزيك احداث گرديد كه در اثر نيروهای امواج طوفاني، اين سكوها يا كامال از بين رفت و يا صدمه كلي 

سانتيمتر و در سال  76ه قطر قي صنعت فوالد از شمع های ب)م( با تر1950دهه  در اواسط بر آنها وارد آمد.

 .[3] سانتيمتری استفاده گرديد 122)م( از شمع های به قطر 1969

)م( برای اولين بار با ساخت سكويي به طور كامل در ساحل و حمل توسط بارج و نصب به وسيله 1955در سال 

كوهای بلندتر رواج يافت و روز به روز زير ابعاد متری، ساخت س 5/30بارج های جرثقيل دار عظيم در عمق 

نمايشگر  (1-1)له دورتر از ساحل نصب شدند. شكلسكوها افزوده گرديد. سكوها در اعماق بيشتر و به فاص

 )م( در خليج مكزيك مي باشد. 1972گسترش سكوها تا سال 

 
 ]4[)م( در خليج مكزيك1972شمای گسترش سكوها تا سال  -1-1شكل 

اعالم كرد كه بلندترين سكوی نفتي دنيا را در آبهای خليج مكزيك نصب  2)م( كمپاني نفتي شل1976 در سال

خواهد كرد. اين سكو كامل و مجهز به تمامي تجهيزات )دكل حفاری، مخازن گل حفاری، محل اقامت افراد، 

كيلومتری جنوب شرقي ايالت  160وسايل توليد و غيره و...( بود. نام اين سكو كونياك گذارده شد و در فاصله 

متر  9/22متری نصب گرديد كه حدود  9/310كيلومتری دهانه مي سي سي پي در عمق  15لوئيزيانا و حدود 

سانتيمتر و  122شمع با قطر خارجي  24اين سكو دارای  سكو نيز )عالوه بر عمق آب( از آب بيرون بود.

                                                            
1 template platform 
2 Shell Co. 
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تن متريك مي باشد  53500ه كه وزن كلي سكو بالغ بر سانتيمتر بود 35/6ضخامت جداره شمع ماكزيمم برابر 

و  g2/0مايل در ساعت و زلزله خطي  150ثانيه و سرعت باد معادل  12متر و پريود  9/22و برای موج به ارتفاع 

 ]4[.طراحي گرديده است g4/0در حالت پالستيك 

مدت، سكوهای فراواني طراحي و  رسد. در اينسال مي 50در ايران عمر صنعت نفت و گاز دريايي به بيش از 

وجود مخازن متعدد نفت و گاز دريايي، پيشرفت  اند.های نيلگون خليج فارس نصب شدهو در آب اجرا شده

توان توضيحات مي پيوست )الف(سريع تكنولوژی و ساخت سكوهای دريايي در ايران را ضروری مي سازد. در 

 يران و سكوهای دريايي مستقر در خليج فارس مشاهده نمود.مختصری را پيرامون صنعت سازه های دريايي ا

 بخش هاي مختلف يك سكو -1-2-2

باشند، ولي بطور انواع مختلف سكوهای دريايي به روشهای گوناگوني اجرا شده و دارای بخشهای مختلفي مي

 كلي مي توان گفت كه هر سكوی دريايي از سه بخش عمده زير تشكيل شده است:

 1شهروسازه يا عر -1

 2زيرسازه يا جكت -2

 3های زير بستر يا شمع هابخش -3

دهد. در ادامه هريك از ها را برای يك سكوی پايه ثابت نشان مي، بخشهای روسازه، زيرسازه و شمع(2-1)شكل 

 ها به اختصار مورد بررسي قرار گرفته و توضيحاتي پيرامون آنها بيان شده است.اين بخش

                
 شمع ها -پ                                      جكت( –زير سازه )پايه -ب                               زه يا عرشه     روسا -الف

 عرشه و جكت يك سكوی دريايي -2-1شكل 

 روسازه يا عرشه -1-2-2-1

 قه بوده وـچند طب زی يا بتنيـازه فلـدهد كه معموال به شكل يك سبخش فوقاني سكوها را تشكيل مي ،روسازه

                                                            
1 Topside 
2 Jacket 
3 Piles 
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بسته به كاربری سكو تجهيزات سر چاهي، مكانيكي، الكتريكي، كنترل، ايمني و مسكوني را در خودجای 

ترين بخش آنها تا سطح حداكثر آب دهد. روسازه ها بطور كامل باالی سطح آب قرار داشته و فاصله پايينمي

 ای و تاسيسات آن اجتناب شود.های سازهبخش شود كه از رسيدن رطوبت خورنده بهدريا طوری انتخاب مي

شامل تيرورقها، تيرهای فرعي،  2ای، طبقات سازه1ها متشكل از تعدادی پايه اصليای، روسازهسازهبه لحاظ 

 باشند.و قطعات الحاقي مربوط به نصب مي، 5، شبكه های پوششي كف4، ورق پوشش كف3های جانبيمهاربندی

 جكتزيرسازه يا  -1-2-2-2

ها به عنوان پايه های نگهدارنده عرشه ها، نقش انتقال نيروهای ناشي از بارهای بهره برداری و محيطي زيرسازه

وظيفه اصلي اين قسمت، دريافت و انتقال بارهای محيطي به سيستم ها را به بستر دريا بر عهده دارند. در سازه

در برخي موارد نيز هدايت مستقيم بارهای عرشه به فونداسيون، عملكرد به عنوان شابلو برای كوبش شمع ها و 

ای از زيرسازه داخل آب قرار دارد، نيروهای اضافي با توجه به اينكه بخش عمدهباشد. سيستم فونداسيون مي

های دريايي، باد و غيره نيز بايد در تحليل سكوها مد ناشي از شرايط محيطي بر اين سازه، همچون موج، جريان

های افقي و جانبي، صفحات ها متشكل از تعدادی پايه های اصلي، مهاربندیای جكتاز نظر سازهد. نظر قرار گير

های مربوط به گاه، در سكوهای سرچاهي، تكيه7، گوشواره های مربوط به نصب سازه6نشيمن روی بستر دريا

تديك و ساير ملحقات مربوط ، آندهای حفاظت كا9، ضربه گير شناورها8ها، سازه پهلو گيری كشتيهای چاهلوله

 باشند.با توجه به نوع كاربری سكو مي

 شمع ها -1-2-2-3

 شود، لذاميني برای حفظ تعادل و پايداری سازه استفاده ـاصيت وزنـوهای ثابت، از خـبا توجه به اينكه در سك

در واقع سيستم  هامعشدهند. وظيفه انتقال نيروهای قائم و جانبي به بستر را انجام مي 10ایهای سازهشمع

سكو نهايتاً از طريق شمع ها دهند. كليه بارهای عرشه و بارهای محيطي وارد بر فونداسيون سكو را تشكيل مي

گردند. عمق نفوذ شمع ها در داخل خاك با توجه به ميزان بارگذاری و همچنين مشخصات به خاك منتقل مي

 شود.خاك تعيين مي

 انواع سكوهاي دريايی -1-2-3

ای بر حسب نوع كاربرد، شرايط محيطي، محل نصب و ابعاد سكوهای دريايي نفتي از لحاظ سيستم باربر سازه

ای نيمه عبارتند از: سكوهای انباره. برخي از انواع اين سكوها شوندخود سكو به انواع متفاوتي تقسيم مي

                                                            
1 Legs 
2 Deck panels 
3 Braces 
4 Plating 
5 Grating 
6 Mud mast 
7 Pad eye 
8 Boat landing 
9 Barge bumpers 
10 Piles 



 

11  

، 5، سكوهای وزني بتني4فوالدی، سكوهای وزني 3، سكوهای باال رونده2، سكوهای شابلوني ثابت1متحرك

 (3-1)توان در شكلتعدادی از سكوهای ياد شده را مي .[5]و غيره 7، سكوهای تركيبي وزني6سكوهای مهار شده

 مشاهده نمود.

 
 های درياييبرخي از انواع سكو -3-1شكل 

اطق مختلف دنيا از آنها در ادامه اين بخش، توضيحاتي پيرامون برخي از انواع متداول سكوهای دريايي كه در من

سكوهای نوع م سكوهای ايران در خليج فارس از قسمت اعظشود، آورده شده است. با توجه به اينكه استفاده مي

 باشد، لذا عمده تاكيد اين بخش بر روی اين سكوها متمركز خواهد بود.پايه ثابت يا شابلوني مي

 سكوهاي پايه ثابت شابلونی -1-2-3-1

در محل آبهای كم عمق نصب  اين نوع سكو معموالً نيز گفته مي شود. 8كتو، اصطالحاً جنوع سكبه اين 

بيشتر تا  ولي معموالً  باشدرايج ميمتر نيز  300در اعماق باالی سكو از اين نوع  استفاده گردد. البته امروزهمي

های سكو باشد كه از پايهمي گردد. نامگذاری اين نوع سكو بدين سبباز آنها استفاده مي متر 100عمقي حدود 

شود )شمع ها از داخل پايه سكو يا از خارج و متصل به پايه به عنوان هادی جهت نصب شمع ها استفاده مي

 توان مشاهده نمود.( مي4-1ای از يك سكوی پايه ثابت شابلوني را در شكل )نمونه .[3] سكو كوبيده مي شوند(

 علي الخصوص نيجريه وو فريقا درياچه ماراسي بيو، خليج فارس، آ ك دراز اين نوع سكو عالوه بر خليج مكزي

)م( در خليج فارس متداول گرديد و در  1955نصب سكوی ثابت از سال  گردد.سواحل كاليفرنيا نيز استفاده مي

سكوی ثابت نوع  135)م( اولين سكوی ثابت در آبهای ايران نصب گرديد. و هم اكنون بيش از  1964سال 

                                                            
1 Tender-type platform 
2 Template-type stationary 
3 Jack-up platforms 
4 Steel gravity platforms 
5 Concrete gravity platforms 
6 Guyed tower platform 
7 Hybrid gravity platforms 
8 Jacket 
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لوني در آبهای ايران در خليج فارس و متعلق به ايران وجود دارد. سكوهايي كه در خليج فارس نصب مي شاب

 .[3] شوند در مقايسه با سكوهای خليج مكزيك در مقابل با امواج و طوفان های ضعيف تری طراحي مي گردند

نسبتاً پايين و سكوهای پايداری  سكوهای ثابت  دريايي اصوال از مزيت خاصي برخوردارند زيرا هزينه نصب آنها

مي باشند كه در خارج از سطح آب بدون ايجاد حركت قابل توجهي مي تواند عمليات حفاری و توليد و ديگر 

كارها مانند خشكي بر روی آنها انجام گيرد. در خليج مكزيك قابل دسترس بودن وسايل ساخت و سهولت حمل 

 .[6] آن منطقه افزوده استو نصب، بر رونق سكوهای ثابت دريايي در 

 
 ]4[شمای يك سكوی شابلوني  -4-1شكل

 
 ]3[ منوپادشمای يك سكوی  -5-1شكل

 1سكوهاي منوپاد -2-3-2-1

متری وارده بر سكو به مراتب  8/1الي  2/1فشارهای ناشي از يخ به ضخامت  ،آالسكا برخي مناطق نظيردر 

ناشي از طوفان مي باشد. اين نيروها به حدی زياد است كه سكوی بحراني تر از نيروهای ناشي از زلزله و امواج 

 2ثابت نوع شابلوني برای اين منطقه جوابگو نبوده و مناسب نمي باشد به همين دليل از نوعي سكوی ترازشونده

 .[3] نمونه ای از آن نشان داده شده استفاده مي گردد (5-1)كه در شكل  3و يا سكوهای تك پايه مونوپاد

 4سكوهاي پايه کششی -3-3-2-1

باشد. اين سكو به نحوی طراحي شده كه در مقابل سكوی پايه كششي از جمله جديدترين انواع سكوها مي

كند. در مقابل بارهای جانبي و محيطي نيز با تغيير مكان وايجاد بارهای وارده قائم به صورت شناور عمل مي

كششي )كه از جنس كابل است( مقاومت مي كند و حالت تعادل بين نيروهای شناوری و كشش در پايه های 

سان آن در آ پايداری دارد. از اين نوع سكو در آبهای عميق استفاده مي شود. از محاسن اين نوع سكو جابجايي

                                                            
1 Tension leg platform 
2 Tilt-up platform 
3 Monopod 
4 Tension leg platform 
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 .[4] زمان تغيير مكان محل سكو به واسطه اتمام ذخيره ميدان نفتي مي باشد و نصب آن بسيار سريع مي باشد

 توان مشاهده نمود.( مي6-1ين سكو را در شكل )ای از انمونه

 
 [7] پايه كششيشمای يك سكوی  -6-1شكل

 1سكوي برجی -4-3-2-1

باشد. سكوی متر( مي 5سكويي است كه دارای تعداد پايه نسبتاً كم ولي با قطر بزرگ )حدود  ،سكوی برجي

دد. سكوی برجي ممكن است بر شمع گرشود و در آنجا نصب ميبرجي به صورت شناور تا محل نصب برده مي

هايي در داخل ها از ميان غالفرود، شمعمتكي گردد و ممكن است چنين نباشد. در مواقعي كه شمع به كار مي

ها به عنوان شوند. همچنين ممكن است از شمعها يا به صورت متصل جانبي و از خارج پايه ها كوبيده ميپايه

 گيرد،های برج به عوض متكي بودن بر شمع بر روی پي گسترده قرار ميگر پايههای چاه استفاده گردد و اهادی

 .[4] های چاه ممكن است در خارج يا داخل پايه های نصب گردندهادی

 2سكوي برجی مهار شده -5-3-2-1

يك سكوی برجي مهار شده سازه ای است ساخته شده از يك قاب فلزی فضايي متكي بر شمع يا بر يك 

كابل فوالدی در مقابل نيروهای  جنساز  های جانبين كم عمق، كه به طور موثری به وسيله مهاریفونداسيو

كنند نگهداری شده است. عمق مناسب برای نصب اين سكو جانبي در نزديكي ارتفاعي كه برايند نيروها اثر مي

 .[3] متر مي باشد 360متر الي  180حدود 

                                                            
1 Tower platform 
2 Guyed tower platform 
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در اعماق زياد و همچنين قابل دسترس بودن وسايل و تكنولوژی آن  صبن از محاسن اين سكو هزينه كم برای

باشد. اين سكو نسبت به سكوی شابلوني دارای پريود ارتعاشي بزرگتری است. به طور مثال اگر اين دو نوع مي

متری پريود طبيعي  250سكو تحت شرايط يكسان در خليج مكزيك مقايسه شوند، برای يك عمق آب حدود 

 .[3] ثانيه است 30 ثانيه و اين پريود برای سكوی برجي مهار شده حدود 5/4بلوني حدود يك سكوی شا

 1سكوي وزنی -6-3-2-1

به جای  سكونوع ن شوند. در اين ساخته ميهستند كه اكثراً از جنس بتنوعي از سكوهای ثابت  ،اين سكوها

اين سكوها دارای مخازن ذخيره برخي از د. گردمي تامينوزن زياد آن طريق از  سازه پايداری ،شمع از استفاده

در مناطقي كه عمق آب زياد بوده و محل اين سكوها عمدتاً  .باشندنفت در بعضي قسمت های پايه هايشان مي

ها دارای تمامي امكانات حفاری، استخراج، معموالً اين سكوگردد. استخراج فاصله زيادی از ساحل دارد نصب مي

 2الي 1 ذخيره نفت، اسكان پرسنل عملياتي و ... بوده و امكانات ذخيره نفت حدود  تصفيه اوليه، بارگيری،

د. كشتي ها مستقيماً در كنار اين نوع سكوها پهلو گيری كرده و نفت از آنجا صادر نميليون بشكه را دارا مي باش

برزيل در اعماق كمتر های ولي در آب ،دندريای شمال استفاده مي شوسكوهای نوع وزني عمدتاً در  مي گردد.

 توان مشاده نمود:( مي7-1ای از سكوی وزني را در شكل )نمونه .[3] نيز از اين نوع سكو نصب گرديده است

 
 [7وزني ]شمای يك سكوی  -7-1شكل

 

                                                            
1 Gravity based platform 
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)م( شروع گرديد، به تكنولوژی پيچيده و محل مناسب جهت ساخت در  1973ساخت اين نوع سكو كه از سال 

های خشك بزرگ( نياز داشته و هزينه سنگيني را نيز در بر دارد. در عمليات ه صورت حوضمعموالً ب) ساحل

رود. اين سكو پس از ساخت به كيلوگرم بر سانتي متر مربع  به كار مي 400ساخت، بتن با مقاومت بيش از 

 بر روی دريا نياز دارد.تجهيزات و وسايل مجهز جهت حمل 

در مقايسه با سازه های فلزی شمعي خيلي مقرون به  ، اين سكوهاوزني سكوهایعليرغم هزينه های سنگين 

متر هزينه اين  100های سازه های شمعي در آبهای با عمق بيشتر از باشند. زيرا عمليات نصب شمعه ميصرف

نوع سازه ها را زياد و عمليات را نامطمئن و غيرقابل كنترل مي نمايد و همچنين درصد خطر در طول مدت 

 سازه های شمعي معموالً خيلي بيشتر از سكوهای وزني مي باشد. نصب

متر برسد و جهت  130الي 100سكوهای وزني مخازن بزرگي بوده كه سطح وسيع عرشه آنها ممكن است به 

بايد  ،اين سكوها گيرد. در طراحي نفتي و غيره مورد استفاده قرارعمليات استخراج و همچنين به عنوان پايانه 

های در معرض موج به به قدری بزرگ در نظر گرفته شوند كه پايداری سكو را تامين نمايند و قسمتها پايه

های خيلي ضعيف بودن خاك كف دريا تيغهقدری كوچك باشند كه نيروی كمتری بر آنها وارد شوند. در صورت 

ي بزرگ پيش بيني د كه در مقابل بارهای موضعي خيلنعمودی بتني كف سكو بايد به قدری قوی طراحي شو

 ا و در اعماق زياد مقاومت نمايد.نشده در كف دري

 سكوي شناور و متحرك -1-2-3-7

الي  15 مناطق با ارتفاع آبشود. برای استفاده ميمتر  7600تا عمق  در اكثر موارد از اين سكوها جهت حفاری

ي های حفاری يا از وسايل حفاری و برای برای اعماق بيشتر از كشت 1متر از سكوهای حفاری خود باالبر 100

 نيمه غوطه ور استفاده مي شود.

سكوهايي هستند كه بر روی آب شناورند و تا محلي كه بايد جهت حفاری يا كارهای ديگر  ،برسكوهای خود باال

با جك های  ،در محل حفاریسكو پس از استقرار  عمل كنند بر روی آب مانند كشتي حركت مينمايند.

شوند و بعد سطح عرشه را به سمت های سكو تا كف دريا پايين رانده ميروليك يا الكتريك پايههيدك، پنوماتي

جهت حفاری را  موج مصون بماند و يا ارتفاع الزماثرات عرشه از تا از  بردميباال تا ارتفاعي كه الزم است باال 

ارد و عمليات حفاری حتي تا اعماق سكوی خود باالبر در مواقع اسقرار در محل پايداری زيادی دكسب نمايد. 

متر از آن استفاده ميگردد.  100الي  15برای اعماق  انجام گيرد ولي معموالً تواندنيز مي متری از روی آن 140

قايق نجات و ديگر وسايل ، جرثقيل، دكل حفاری، محل فرود هليكوپتر، بر روی اين سكو محل اسكان پرسنل

يك دستگاه سكوی حفاری خود  )ه.ش(1363ر است كه دولت ايران در سال شايان ذكضروری تعبيه ميگردد. 

 4000تن وزن خالص و مساحت  8300باال بر از شركت هيتاچي ژاپن خريداری كرد كه اين دستگاه با حدود 

 متری را دارا مي باشد. 6100متری قابليت حفاری تا عمق  93متر مربع و با پايه های قابل نصب تا عمق 

 ( مي توان مشاهده نمود.8-1از اين نوع سكو را در شكل ) اینمونه

                                                            
1 jack up rig 
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 شمای يك سكوی خود باالبر -8-1شكل

 سكوهاي ثابت دريايی اجراينحوه  -1-2-4

های در خشكي ساخته شده و توسط باربرپايه ثابت شابلوني  یترين روش موجود، سكوها بر اساس معمول

 باشد:شوند. مراحل اجرای يك سكوی پايه ثابت شابلوني به شرح زير مي)بارج( به محل نصب حمل مي عظيمي

ر روی چنانچه سكو كوچك باشد و جرثقيل با توان كافي در اختيار باشد و يا ب الف( مرحله بارگیری:

بارج نصب شده باشد، عمل بارگيری از طريق بلند كردن انجام مي شود. در غير اين صورت سكو بر 

روی ريل های تعبيه شده مناسب به داخل بارج كشيده مي شوند. در اين حالت خرپاهای به آب 

د و تنش اندازی بر روی ريل ها قرار مي گيرند كه مرحله به مرحله محاسبات سازه ای بايد انجام شو

ها و تغيير شكلها كنترل گردد. از جمله كنترل های مهم در هنگامي كه قسمتي از سكو بر روی 

و  1بارج و قسمتي ديگر بر روی ريل ها در خشكي قرار دارد، بارگذاری حالت های سه نقطه

خش است كه بايد انجام شود تا اطمينان حاصل شود كه در اثر باال و پايين رفتن و چر 2چهارنقطه

 .[4] های عرشه بارج، بارگذاری های حدی باعث صدمه رساندن به سكو نمي گردد

حمل، وضعيت پايداری بارج و سكو و همچنين پايداری اين مجموعه در  مرحلهدر : ب( مرحله حمل

برای كنترل اين . الف(-10-1)شكل  گردد كنترلاثر صدمه ديدن تعدادی از مخازن بارج بايد 

. صور شدتوان متگوني از حركات را برای يك بارج مستقر بر روی امواج دريا ميمسئله، انواع گونا

 توان مشاهده نمود:( مي9-1انواع مختلف حركات يك بارج بر روی امواج دريا را در شكل )

                                                            
1 three point loading 
2 four point loading 
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 [7] انواع مختلف حركت يك بارج بر روی امواج دريا -9-1شكل

ای يستم بر روی اعضای سازهساين پاسخ ديناميكي  ،سكو -بارجسيستم پايداری عالوه بر كنترل 

سكو  -از سيستم بارجيك مدل فضايي كامپيوتری  اينكار،بايد بررسي شود. برای انجام نيز سكو 

 سكو -همچنين پايداری سيستم بارجو براساس آن كفايت سازه ای اعضاء سكو و  شدهداده تشكيل 

 .[4] در عمليات حمل كنترل مي گردد

محاسبات مربوط به حركت سكو بر روی ريل های تعبيه شده بر روی بارج : به آب اندازی( مرحله پ

ل شيب بارج، جهت اطمينان و مسيری كه سكو طي مي نمايد تا از بارج جدا شود و همچنين كنتر

. فاصله مجاز بين سكو و ب(-10-1)شكل  از به آب اندازی ايمن، را بايد مرحله به مرحله انجام داد

متر و اين فاصله برای حالتي كه  10ت سكوی صدمه نديده معموال حدود السطح كف دريا را در ح

 .[3] متر در نظر مي گيرند 5فرض شود يك پايه سكو صدمه ديده و پر از آب شده است را برابر 

شود كه با سازی سكو آغاز ميبه آب اندازی، عمل قائم  ياتبعد از عمل: قائم سازی( مرحله ت

 شودط قالب های جرثقيل بارج انجام ميی متصل شده به گوشواره ها و نگهداری شده توسهاكابل

گردد و ديده ملحوظ مي. در اين حالت نيز حاالت مختلف صدمه ديده و صدمه نپ(-10-1)شكل 

 .[3] شود كه فاصله سكو از سطح كف دريا از فواصل مجاز تعيين شده كمتر نگرددكنترل مي

 



 

18  

 
 [7مراحل مختلف نصب يك سكو ] -10-1شكل

كوبي و نصب ، محاسبات شمعقائم سازه سكو در درياپس از : و نصب عرشه كوبش شمع( مرحله ت

 توان مشاهده كرد.ميت( -10-1يات شمع كوبي را در شكل )ای از عملنمونه .شودمي آغازعرشه 

 اتصاالت در سكو هاي دريايی -1-2-5

وارد بر اعضا از طرف امواج، مقاطع  2و به دنبال آن كاهش نيروهای پسای 1جهت كاهش ضريب شكل اعضا

نكه انواع مختلفي از تشكيل دهنده سكوهای دريايي از لوله های فوالدی توخالي انتخاب مي شوند. با توجه به اي

اتصاالت در سكوهای دريايي موجود مي باشند كه هر كدام نسبت به نوع خود دارای پارامترهای تعريف شده 

رسد. در گوناگون هستند، لذا داشتن شناختي اوليه از اتصاالت و پارامترهای تعريف كنده آنها ضروری به نظر مي

 بندی آنها را مي توان مشاهده نمود.اين بخش اطالعات مربوط به اتصاالت و دسته 

 پارامترهاي تعريف کننده اتصاالت  -1-2-5-1

پارامترهای يك اتصال، مشخصاتي هستند كه در مدلسازی و تحليل رفتار يك سكو تحت بارهای ناشي از امواج 

 ان مشاهده كرد. تومي( 11-1) ای درشكلمشخص شوند. برخي از اين پارامترها را برای يك اتصال لوله بايددريا 

                                                            
1 Shape factor 
2 Drag forces 
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 پارامترهای تعريف كننده يك اتصال لوله ای -11-1شكل 

شوند. هر كوردی الزاماً در تمامي ارتفاع سكو اعضای اصلي يك سكو بوده و سای اعضا به آنها منتهي مي 1كوردها

به در محل اتصال به پيوسته مي باشد. اعضای ديگر بدون اينكه كورد را سوراخ نموده و از داخل آن عبور نمايند، 

توانند به اندازه كورد باشند رسند، حداكثر ميشوند. ساير عضوهايي كه در محل اتصال به كورد ميآن جوش مي

عبارتست از ناحيه  2، جعبه كورد(10-1)با توجه به شكل  .[8] ولي تجاوز اندازه آنها از اين مقدار مجاز نمي باشد

اعضای  3يش ضخامت يا استفاده از مصالح سخت تر، تقويت شده است. مهارهاای از كورد كه با استفاده از افزا

ها نواحي انتهايي مهارها مي باشند كه با  4سازه ای هستند كه به سطح خارجي كورد جوش مي شوند. استاب

چهار نقطه مهم كه بر روی خط جوش بين كورد و مهار قرار  .[8] استفاده از افزايش ضخامت تقويت شده اند

و  5ارند و در تهيّه نقشه جزئيات و اجرای اتصال از  نقش كليدی برخوردار مي باشند، با نامهای نقاط اوج تحدبد

شناخته مي شوند. نقطه اوج تحدب، ناحيه از اتصال مي باشد كه خط جوش مشترك بين  6نقاط زين اسبي

آورد. نقطه زين اسبي، در به وجود مي كورد و مهار به هنگام عبور از صفحه ای كه شامل كورد و مهار مي باشد،

حقيقت نقطه تالقي خط جوش اتصال با صفحه ای مي باشد كه بر محور مهار واقع بوده و بر صفحه شامل كورد 

 .[8] (10-1و مهار، عمود مي باشد )شكل 
 

 

 

                                                            
1 Chord 
2 Chord can 
3 Braces 
4 Stub 
5 Crown 
6 Saddle 
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ABSTRACT 

  

 

A structural system will normally fail as a result of a chain of failures of different 

components. In this thesis, fatigue reliability of fixed offshore platforms is 

investigated through analyzing different failure scenarios. In order to evaluate the 

occurrence probability of a special scenario, each failure scenario is divided into 

a finite number of sub-scenarios. To do this, all combinations of time sequences 

are generated for a given sequence of failures, using a specially developed 

program. 

In order to calculate the occurrence probability of each scenario, a massive 

reliability analysis should be done for each of corresponding sub-scenarios. 

Knowing that there are a large number of sub-scenarios which should be 

analyzed, implementing traditional methods for evaluating fatigue reliability of 

components may be unrealistic, and a simplified method is required. This method 

should have the possible highest accuracy while doing the least amount of 

calculations. Herein, an “Artificial transfer function (ATF)” is used to calculate 

the cumulative fatigue degradation in components. The preciseness of the 

proposed simplified method is evaluated using a numerical model, and then, it’s 

used to calculate the occurrence probability of each sub-scenario. Based on the 

calculated values, probability of occurrence is obtained for each scenario, and 

finally, the failure probability of entire system is calculated. 

The proposed method may be considered as a powerful mean for analyzing 

fatigue degradation of fixed offshore platforms. Using this procedure, the relative 

vulnerability of different failure paths may be determined and the most critical 

scenario can be obtained. Also, the proposed method can be used in inspection 

planning and evaluating the life extension of existing offshore platforms. 

 

 
KEYWORDS: fatigue reliability, failure scenario, artificial transfer function, most critical scenario. 

 


