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تا پایان عمر سازه مورد بررسی قرار را از زمان شروع به کار   FFP1فرآیندی اجرایی مداوم است که  تعریف:

 دهد.می

FFP :ده در طول ل شمقاومت کافی را در برابر بارهای تحمی ،دهد سازهمیکه نشان  ها استمراحلی از ارزیابی

 عمر باقیمانده دارد یا خیر.

ای از سکوها را فراهم سکو یا مجموعه داریها، تعمیر و نگهقالبی از کارهای اجرایی نظیر بازرسی SIMدر واقع 

 بخش کلی تشکیل شده است: چهاراز  SIMتوان بیان کرد که فرآیند می 1کند. با توجه به شکل می

 

 (6صفحه  API 2SIM) SIM: بدنه اصلی فرآیند 1شکل 

اطالعاتی از  های گذشته،دیتاهای اصلی طراحی، بازرسی آوری اطالعات شامل تمامی اطالعات اعم ازبخش جمع

ها به تخمین و . سپس با استفاده از این دادهها یافت شده استهایی که در طول بازرسیها و زوالتاثیرات آسیب

و شود شناسایی میهای وارده تخمین نسبت به میزان آسیب ها وتغییرشکل ؛شودسنجش مهندسی پرداخته می

و مقایسه آن با معیار اصلی انجام  RSRمحاسبه  پس از آناست؛ قاومت سازه تاثیر گذار بوده اینکه تا چه حد بر م

به این معنا که  ؛گیردسازی استراتژی مورد استفاده قرار میدر بخش پیاده های حاصل از تخمینگردد. نتیجهمی

، خیریا سکو قابل استفاده است  آیا بر سکو و موقعیت آن و دیگر استانداردها، برای اینکه مبا توجه به شرایط حاک

                                                           
1 Fitness for Purpose 
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 انهدام به سازه عمر پایان درصورت و ترمیم اجرای برای مناسب استراتژی طرح به سپس کنند.معیارهایی وضع می

 .شد خواهد انجام اجرایی کار برای ریزیبرنامه استراتژی، داشتن اختیار دردر بخش آخر با  .شودمی پرداخته آن

 ریزیبرنامه بخش از خروج از بعد خط پیکان، که طوری به است دائمی فرآیند SIM شودمی مالحظه که همانطور

 طور به باید جراییا فرآیند این سازه عمر طول در که معنی این به ؛است ازگشتهب داده آوری  جمع سمت به دوباره

 .گردد انجام شودمی اشاره آن به درادامه که خاص زمانی فواصل در مداوم

 شود.ا پرداخته میآنه اهمیتبا  هایزیرمجموعه برخی ها وبه تشریح این بخش و مختصر حال به صورت جداگانه

 1 آوری اطالعاتجمع (1

، اطالعات متغیر در طول  2به مشخصات سازه شود: اطالعات مربوطبه دو دسته کلی تقسیم می SIMاطالعات در 

 . 3زمان عمر مفید سازه

 .زمان طراحی، ساخت و نصب شناور است هایی ازاطالعات مربوط به مشخصات سازه شامل داده

برای مثال  د؛تغییر کن است ممکن ازهس عمر طول در که کندمی ارائه را سکو مشخصه اطالعات، اطالعات متغیر

 کند.میزان پوشش خوردگی و حفاظت کاتدی که در طول زمان تغییر می اطالعات مربوط به

 4تخمین و سنجش (2

 ،زیرمجموعه تشکیل شده است که در این بخشاز چند  شودمالحظه می 2طور که در شکل این بخش همان

 سپس شودمی بیان ریسک بندیدسته و ریسک بحث ابتدابه دقت انجام شوند.  به ترتیب و هامراحل یا زیرمجموعه

 در و شودمی پرداخته وارده هایآسیب تخمین به است صادق موردنظر سکوی درمورد که ریسکی به توجه با

 در .شودمی استراتژی بخش وارد اینصورت غیر در گرددمی انجام 5 ارزیابی بخش پارامترها از بعضی وجود صورت

 مهندسی هایتخمین ،خبره مهندس تجربیات به توجه با بلکه ؛شودنمی پرداخته ایسازه دقیق تحلیل به ،این بخش

 .گرددمی انجام

                                                           
1 Data 
2 Characteristic Data 
3 Condition Data 
4 Evaluation 
5 Assessment 
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 (۹صفحه  API 2SIMهای آن )و زیرمجموعه SIMفرآیند : 2شکل 

 1 بندی ریسکدسته 

 شود:ها و قرار دادن سکو در یکی از سطوح ریسک ابتدا ریسک و فرمول ریسک بیان میقبل از دسته بندی ریسک

)عواقب منفی   3در یک دوره زمانی و عواقب آن خرابی  2به طور کلی ریسک از ترکیب احتمال رخداد APIدر 

 :رخدادها تشکیل شده است مدنظر است(

 عواقب ریسک = احتمال رخداد 

                                                           
1 Risk Categorization 
2 Likelihood 
3 Consequence 
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 سطح سه سکو، جایگاه سطح سه و وقوع احتمال سطح سه اساس بر که آیدمی پدید چارت زیر ،فرمول طبق

 .شودمی تشکیل ریسک

 (12صفحه  API 2SIM) بندی ریسک: دسته1جدول 

 احتمال وقوع
  جایگاه سکوبندی دسته 

L-1 L-2 L-3 

 2سطح ریسک  1سطح ریسک  1سطح ریسک  (Hزیاد )

 3سطح ریسک  2سطح ریسک  1سطح ریسک  (Mمتوسط )

 3سطح ریسک  3سطح ریسک  2سطح ریسک  (Lکم )

 

  بندی جایگاه سکو بیان گردد.این چارت ابتدا نیاز است تا انواع احتمال وقوع و دسته درکبرای 

با  سکو وجود دارد. منظور از جایگاه سکو این است که  1در جدول مشخص است سه سطح جایگاه طور کههمان

، در چه جایگاهی قرار و وقوع حادثهسازه مورد نظر در برابر شرایط محیطی  توجه به ایمنی سکو و مقاومت آن،

 بندی در جدول زیر آورده شده است:تر این دستهدارد. به طور واضح

 (13صفحه  API 2SIM) بندی جایگاه سکو: دسته2جدول 

 بندی ایمنی جانیدسته
  عواقببندی دسته 

C-1عواقب زیاد ، C-2عواقب متوسط ، C-3عواقب کم ، 

S-1خلیه نشدهت-، با خدمه L-1 L-1 L-1 

S-2خلیه شدهت-، با خدمه L-1 L-2 L-2 

S-3بدون خدمه انسانی ، L-1 L-2 L-3 

 

 

 

 

                                                           
1 Exposure Categories 
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 ایمنی جانی وجود دارد: سه نوعکه  بیان کردتوان می 2به جدول با توجه 

دائم توسط نیروی انسانی  به طور دائم و یا اکثراًبه سکوهایی اشاره دارد که   1شدهن، با خدمه و تخلیه S-1سطح 

 و به هردلیلی تخلیه پرسنل قبل از وقوع حادثه اولیت نیست. اشغال شده است

شامل سکوهایی است که معموال توسط نیروی انسانی اشغال شده است مگر   2، با خدمه و تخلیه شدهS-2سطح 

 بینی شده است.در شرایط وقوع حوادث که از قبل پیش

هوشمند گویند که به صورت معمول دارای نیروی انسانی نیست و نیز به سکوهایی می  3، بدون خدمهS-3سطح 

توان بدون خدمه درنظر گرفت مانند از سکوهای دارای خدمه را می کوتاه مدت یشرایطگردد. همچنین کنترل می

 مان تعمیرات، ساخت و نصب، حفاری و انهدام.ز

 مواجه هستیم:بندی عواقب، با سه سطح عواقب همچنین در بخش دسته

نفت یا گاز از چاه وجود دارد؛ برای سکوهایی است که در اثر خرابی سازه پتانسیل نشت   4، عواقب زیادC-1سطح 

 حبس کردن و بستن چاه نفت اولویت دارد.و اگر نشت چاه رخ بدهد، تخلیه پرسنل بر 

حادثه به بستن چاه نفت اقدام  وقتی سکویی دچار این عواقب شود باید در هنگام ؛  5، عواقب متوسطC-2سطح 

 باشند. (VSSS)  6درپوش ایمنها باید دارای و تمامی چاه شود

ها، نسبت به اهچ، عواقب کم؛ این سطح مانند سطح متوسط است اما در این سطح باید عالوه بر بستن C-3سطح 

 .شودهای نفتی از سکو اقدام قطع تمامی لوله

-L) 1سطح  بدون توجه به سطح ایمنی، جایگاه سکو در شود که اگر عواقب زیاد باشدمالحظه می به این ترتیب

بدون  باشد و با خدمه تخلیه نشده نیز صادق است یعنی اگر سطح ایمنیهمچنین عکس آن  ؛گیرد( قرار می1

رد که دو سطح کتوان توجه به همین ترتیب می گیرد.قرار می 1رو، جایگاه سکو نیز در سطح  به عواقب پیش توجه

 بعدی به چه صورت است.

 احتمال خرابی سازه

یی که در طراحی بارهای ناشی از طوفان شدید، برخورد یخ، زلزله و سایر نیروهابه طور کلی رخداد اتفاقاتی نظیر 

. حال اگر سازه به اندازه کافی مقاوم یا به عبارتی تاثیرگذار هستنداحتمال خرابی سازه بینی شده در پیش

مال خرابی یک توان نتیجه گرفت که احتشود. پس میسازه باال باشد، احتمال خرابی سازه کمتر می  7روباستنس

                                                           
1 Manned-nonevacuated 
2 Manned-evacuated 
3 Unmanned 
4 High Consequence 
5 Medium Consequence 
6 Subsurface Safety Valves 
7 Robustness 
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و  مشخصات آن، مانند میزان فاصله عرشه از سطح آب هر سازه با توجه به سازه تابعی از روباستنس آن است.

 است.  مشخص چینش مهاربندها در آن، دارای یک روباستنسهمچنین قطر پایه سکو و 

 گردد:یک سازه در سه سطح بیان می ، احتمال رخداد خرابی1با توجه با جدول 

گردد؛ بینی شده در زمان طراحی، خراب میپیش در اثر وقوع اتفاقاتهایی است که ، برای سازه 1احتمال وقوع باال

 است. یککمتر از سازه در این شرایط   RSR2یعنی 

، مان طراحیبینی شده در زهایی است که خرابی آن در اثر وقوع اتفاقات پیشبرای سازه احتمال وقوع متوسط،

 بازرسی از کل سازه اجباری است. رود. اما پس از وقوع حادثه،نمیانتظار 

که  ین معنابه ا ؛هایی است که در برابر هرگونه رخداد محیطی مقاوم استاحتمال وقوع کم نیز مربوط به سازه

سکو  ارده بهوبار های محیطی و اضافهآسیب باالتر از یک با حاشیه اطمینان بسیار باال است. RSRسازه دارای 

 هیچ تاثیری بر سازه ندارد و سازه بسیار مقاوم )روباست( است.

 3 ایفرآیند ارزیابی سازه

عیارهای مورد می را با ای است که مقاومت و پایداری تخمینارزیابی یک سکو در واقع تخمین دقیق یا تحلیل سازه

ز تعیین ریسک گذر ا با دارد. در واقعهایی بستگی کنندهکند. اما اجرای این بخش به شروعمقایسه می APIنظر 

از  ک یا تعدادیر سازه دارای یهایی وجود دارد که اگکنندهمعیارها یا شروعو مقاومت سازه، ها و تخمین آسیب

 3شکل  ،ین موضوعاشود. برای درک بهتر ها بود، فرآیند اجرایی وارد بخش ارزیابی میکنندهاین معیارها یا شروع

  قابل مالحظه است.

 

 (15صفحه  API 2SIM) SIMفرآیند ارزیابی درون فرآیند کلی  :3شکل 

                                                           
1 High Likelihood 
2 Reserve Strength Ratio 
3 Structural Assessment Process 
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 1های ارزیابیکنندهشروع

، فرآیند ارزیابی ها(کنندهشرایط زیر )شروعوارد شدن به یکی از  یا و طور که بیان شد، سکو در صورت داشتنهمان

 گردد.اجرا می

  انسانی به هر دلیلافزایش پرسنل و نیروی 

 افزایش تجهیزات 

در بخش  سطح عواقب تعیین شده که در احتمال تغییر ،گذاری یا چاهی اضافه شودبرای مثال اگر لوله

 وجود دارد؛ درنتیجه مقاومت سازه نیاز به ارزیابی دارد. ریسک به آن پرداخته شد

 به سازه افزایش یا تغییر در بارهای وارد شده 

ا افزایش باین تغییرات ، API ینامهشود که طبق آیینصورتی قابل مالحظه و مهم میتغییرات بار در 

 درصد باشد. 10بیش از 

 فاصله ناکافی عرشه تا سطح آب 

 وجود آسیب و زوال قابل توجه 

 هاحین بازرسی آسیب وارد شده 

که L-1 ای سطح ایمنی شوند که بربندی میدستهصورت به این   A-3و  A-1 ،A-2ها به سه سطح ارزیابی

و برای  A-1 منطبق با وجود خدمه روی سازه و عواقب پس از خرابی زیاد غیر از تلفات جانی است، سطح ارزیابی

 .شودته میدر نظر گرف A-3و  A-2های ترتیب سطح ارزیابیبه ،L-3 وL-2 سطح ایمنی 

 اجرای ارزیابی

به صورت زیر نشان داده گردد که رسد در واقع وارد حلقه اجرایی مداوم میوقتی سکو به مرحله اجرای ارزیابی می

 :شده است

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Assessment Initiator 
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 خیر

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 (118صفحه  API RP 2A: چارت اجرایی ارزیابی سکو )4شکل 

 

 

 

 

 

ای کنندهآیا شروع

 وجود دارد؟

 

 ارزیابی نیاز نیست

 A-3و  A-1 ،A-2بندی بر اساس دسته

آسیب دیده، آیا سکو 

ارتفاع عرشه ناکافی و یا 

 بارها افزایش داشته است؟

آیا سکو بدون خدمه یا 

 دارای عواقب کم است؟

 

A 

 انتخاب سکو

 ارزیابی نیاز نیست
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 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

 بلی

 بلی

 خیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11۹صفحه  API RP 2Aادامه چارت اجرایی ارزیابی سکو ): 5شکل 

 

 

 سکو ارزیابی را با موفقیت پاس کرده است

 هابررسی تحلیل

 تحلیل سطح طراحی

طبق این تحلیل نیروهای مناسب آیا 

 شود؟اعمال می 3براساس جدول 

A 

های کاهش روش

 سازی شود؟پیاده

 

 مقاومت نهاییتحلیل 

آیا طبق این تحلیل نیروهای مناسب 

 شود؟اعمال می 3براساس جدول 

 سکو ارزیابی را با موفقیت پاس کرده است

های کاهش روش

 سازی شود؟پیاده

 

 سکو ارزیابی را پاس نکرده است
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 شویم.ها میرسی تحلیلبحث بر وارد ،A-3یا  A-1 ،A-2بندی و مشخص شدن یکی از سطوح پس از دسته

های تنشکند برای مثال ، شرایط فعلی سکو را با شرایط طراحی آن مقایسه می  1تحلیل و معیار سطح طراحی

گیری شده اندازهدر اعضا  و خستگی ، همچنین میزان کمانششودمیهای مجاز در طراحی مقایسه فعلی با تنش

 3بخش  API RP 2Aگردد. بحث کامل و جزئیات این تحلیل در میو با میزان مجاز آن در طراحی مقایسه 

 موجود است. 38صفحه 

 (118صفحه  API RP 2A): معیار ارزیابی 3جدول 

تحلیل مقاومت 

 نهایی
 تحلیل سطح طراحی

بندی دسته بندی جایگاه سکودسته

 عواقب ناشی از خرابی ایمنی جانی ارزیابی

حداقل ضریب 
RSR=1.6 

جانبی ناشی از شرایط بار  85%

ساله است  100وهوایی آب

(API RP 2A 17.6.2 بخشb) 

با خدمه، تخلیه 

شده یا تخلیه 

 نشده

 A-1 باال

حداقل ضریب 
RSR=0.8 

درصد بار جانبی ناشی از  50%

ساله  100وهوایی شرایط آب

 است

 A-3 کم بدون خدمه

 

 شود کهنکردن تحلیل طراحی، این سوال مطرح میافزایش نیروها از تنش مجاز و به طور کلی پاس در صورت 

های کاهش به روش اعمال شود؟  2های کاهشروش ،برای بازگرداندن سکو به حالت طراحی و حتی نزدیک به آن

تعمیرات   3تقویت سازهها و افزایش مقاومت در سازه است مانند: طور مختصر اقداماتی جهت کاهش میزان تنش

طور که قبال بیان شد. بندی ها همانجایگاه سکو در دستههای وارده، کاهش بارهای وارده و تالش در تغییر آسیب

 API 2SIM و در موجود است 131صفحه  17.8بخش  API RP 2Aهای کاهش در بحث کامل و جزئیات روش

 بحث پرداخته خواهد شد.به طور دقیق بیان شده است که به طور خالصه در ادامه به این  49صفحه  13بخش 

شود تا از کاهش تحلیل طراحی آن پرداخته می ها، دوبارههای کاهش و انجام این روشپس از قبول اعمال روش

، سکو باید توسط ورود به این نوع تحلیلت اطمینان حاصل کنند. در صورت عدم تمایل به ش مقاومها و افزایتنش

نام این تحلیل پیداست در این مقایسه سکو باید طور که از شود. همانتحلیل و معیار مقاومت نهایی مقایسه 

 API RPتحلیل مقاومت نهایی در  مقاومت و پایداری کافی را داشته باشد تا به حد مقاومت نهایی نزدیک نشود.

2A است به طور کامل بحث و جزئیات آن بیان شده است. اما اشاره به این موضوع الزم  7و  6، 4، 3های بخش

                                                           
1 Design Level Analysis 
2 Mitigation or Reduction Methods 
3 Platform Strengthening 
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، به شرایط محیطی (  3زمانی حوزه و روش  2ر)روش پوش اوو   1روش مقایسه و تحلیلکه در این دو تحلیل انتخاب 

 و نوع بارهای محیطی وارده به سکو بستگی دارد.

ی ، بررسRSRمحاسبه ضریب ها مشخص شده است. در واقع هدف از در تمامی این تحلیل RSRجایگاه ضریب 

یا خیر.  اردرا د FLSو  ALS، ULSشرایط الزم برای عدم وقوع حاالت  آیا سازه موجود، حداقلاست که این نکته 

 .دیدجهای موجود است نه در مرحله طراحی سازه بنابراین جایگاه این پارامتر در مرحله ارزیابی سازه

برابر ، A-1 بیبرای سطح ارزیا RSR حداقل مقدار ضریبتوان این تفسیر را بیان کرد که ، می3با توجه به جدول 

انی که ایمنی ج، A-3 بیان شده است به این معنی که در سطح 8/0برابر با ، A-3و برای سطح ارزیابی  6/1با 

، این ریسک توان در جهت اقتصاد طرحای هم مطرح نیست، حتی میبرقرار بوده و عواقب غیرجانی قابل مالحظه

 25ابر با عنوان مثال بر ساله در طول مدت عمر مفید سکوی مورد نظر به 100را پذیرفت که چنانچه موج طرح 

اگر حداقل  م شود.انجا رخ دهد، سازه به مرحله واژگونی و انهدام برسد و با پذیرفتن این ریسک، ارزیابی سازه سال

ه باشد، سازه مورد نامآیینتر از مقدار قابل قبول محاسبه شده از تحلیل مقاومت نهایی، برابر یا بزرگ RSRمقدار 

گونه و نیاز به هیچ است FFPیا   Fit-for-Purposeنظر برای عملکرد مورد انتظار، قابل قبول بوده و اصطالحاً 

اهمیت ، RSR های ضریبها در صورت برآورده شدن حداقلتحلیل بیشتری نیست. همین عدم نیاز به سایر تحلیل

  .دهدان میاین ضریب را در فرآیند ارزیابی نش

عیارهای ارزیابی مبا ها، سازه ها بر روی سکو، درصورت پاس نکردن هیچکدام از آنها و تحلیلتمامی مقایسه از پس

 فاصله دارد که به این معناست که سکو برای ادامه کار و فعالیت، شرایط کافی را ندارد.

 استراتژی و بازرسی (3

ر اتژی داستر ،این بخشدر کند. ف میکاهش را برای سکو تعری هایبخش استراتژی، فلسفه کلی بازرسی و روش

م برای بازرسی ، تعداد دفعات الزگردد و با انتخاب نوع بازرسی مناسب برای شرایط حاکم بر سکوبازرسی طرح می

 های کاهش پرداخته خواهد شد.پس از آن به انواع روش شود.ها تعیین میو فواصل زمانی میان آن

 4  هابازدید

اما به صورت  شود.تقسیم می و بازرسی زیر سطح آب  5بازرسی در باالی آب بخشبه طور کلی بازرسی به دو 

این بحث ذکر این نکته ضروری است که اجرای توان سطوح مختلف بازرسی را بیان کرد. قبل از ورود به تر میدقیق

باال و شایستگی تایید شده انجام شود. در واقع پرسنل اجرای  یمهندس با تجربهها و ارزیابی آن باید توسط بازرسی

                                                           
1 Method of Analysis 
2 Push-Over 
3 Time-Domain 
4 Surveys 
5 Above-Water Inspection 
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جزئیات و  و... را داشته باشند.  CP 3کار با ، نحوه  NDT 2،   1بصرین بخش باید تجربه کافی در بازرسی ای

به طور مفصل پرداخته شده  A.6.2، ضمیمه API 2SIMبخش در های ضروری پرسنل حاضر در این صالحیت

 است.

 معمولی در باالی سطح آب   4بازرسی :1سطح  بازدید

ظر، موارد زیر . در صورت انتخاب این سطح بازرسی برای سکوی مورد نگرددسالیانه اجرا می ،این سطح از بازرسی

 باید شناسایی شوند:

 ،ده و آسیب دیده در ضوهای خمیع ها، خوردگی بیش از حد،پوشش زوال در نشانه یا عالمتی از اضافه بار

 و باالی سطح آب  5ناحیه پاشش آب

 و تخلیهنجات های ایمنی پرسنل، سیستم آسیب وارده یا زوال در تجهیزات و وسایل 

  عملکرد سیستمCP .سکو در زیر آب 

مچنین مسیر نجات گردد. هبررسی می هاهای آنهای نفتی و فلنجعالوه بر این موارد، میزان سالمت رایزرها، لوله

 شوند.ها و... به دقت بازرسی میراهروها، پلهو تخلیه پرسنل نظیر 

 ی سکو بازرسی زیر آب پایه

انجام اث سکو گیرد. این نوع بازرسی برای زمان پس از احداین نوع بازرسی جزو سطوح اصلی بازدیدها قرار نمی

به ین بازرسی ح فرآیند انجام شدهبدست بیاید.  SIMفرآیند  وریآشود تا اطالعات مورد نیاز برای بخش جمعمی

 :صورت زیر است

 پاشش  پوشش در ناحیهپارچگی ، همچنین یکالی پایه سکووخط گلهای باالی بازدید بصری برای قسمت

 آب

 آندها بررسی بصری برای اطمینان از حضور و شرایط 

  تجهیزات نصب شدهاز حضور و شرایط بازرسی چشمی برای اطمینان 

 گیری میانگین سطح آباندازه. 

 

 

                                                           
1 Visual Inspection 
2 Nondestructive Testing 
3 Cathodic Protection 
4 Inspections 
5 Splash Zone 
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 بازرسی زیر سطح آب: 4و  3، 2بازدید سطح 

که بر  سکو گیری مناسب، تشخیص و بررسی زوال و ناهنجاریبه اندازهبه طور کلی این سطوح از بازرسی، باید 

ام از این سه محدوده اجرایی هرکدحال به طور جداگانه  ود.پرداخته ش ،ای آن تاثیرگذار هستندیکپارچگی سازه

 گردد.سطوح بیان می

 (  1)بازرسی بصری 2بازرسی سطح 

ضور برای تشخیص ح ROVها یا این سطح از بازرسی شامل بررسی معمولی بصری در زیر سطح آب توسط غواص

 هریک از موارد زیر است:

 زوال ناشی از خوردگی 

  وهواتصادفی یا ناشی از آببار اضافهتغییرشکل یا شکستگی ناشی از 

 ناپایداری بستر دریا 

 با چشمقابل تشخیص  ناشی از خستگی ترک  

 و  هرگونه آسیب قابل تشخیص با چشم در طول عملیات همیشگی سکو )خمیدگی و کمانش، سوراخ

 (ساییدگی

 های دریاییتجمع بیش از حد روینده 

 .شرایط تجهیزات زیرآبی 

 3ی سطح آغاز بازرسمنجر به  2تشخیص هرگونه آسیب قابل توجه ذکر شده در موارد باال در طول بازرسی سطح 

 گردد.می

 (  CVI2بازرسی ) 3بازرسی سطح 

های تعیین از قبل تعیین شده است. تمامی این بخشنواحی تر تمامی دقیقاین سطح از بازرسی شامل بررسی 

زدوده شوند. در این سطح بازرسی به تشخیص های دریایی طور کامل از رویندهشده قبل از بازرسی باید به 

تر عضوهای تعیین شده از بازرسی سطح به بررسی دقیقدر واقع در این  نیز پرداخته خواهد شد.  3گرفتگی اعضاآب

اما در صورت  ؛ردداوجود امکان صرف نظر از بازرسی سطح باالتر برای آن عضو  در نتیجهشود؛ پرداخته می 2سطح 

 شود.آغاز می 4بازرسی سطح تایید وجود خرابی و مشکل در آن، 

                                                           
1 Visual Inspection 
2 Close Visual Inspection 
3 Flooded Member Detection 
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 (NDT) 4بازرسی سطح 

 در صورت مخرب در زیر آب بر روی تمامی نواحی از قبل تعیین شده است.های غیراین قسمت شامل تست

 را کند.های کاهش را اج، مهندس ناظر باید ترمیم و استفاده از روشتشخیص وجود خرابی در عضو توسط تست

رین مرحله که عضو تحت تست سالم است نیز وجود دارد. در واقع این سطح بازرسی آخدر این مرحله تشخیص این

 بازرسی است. 1جهت اطمینان از وجود آسیب در عضو تشخیص داده شده در سطح 

 هااجرای بازرسی برای فواصل زمانی

گردد. می مشخصزمانی برای سکو تعیین شد فواصل مطابق با سطح ریسکی که در مباحث باالتر به آن پرداخته و 

 ها را برای سطوح مختلف ریسک مالحظه کرد.فواصل زمانی اجرای بازرسیتوان می 4مطابق جدول 

 (21صفحه  API 2SIM: معیار ارزیابی )4جدول 

 بازرسیفواصل زمانی  بندی ریسکدسته

 سال 5تا  3 زیاد

 سال 10تا  6 متوسط

 سال 15تا  11 کم

 

 خت.تر این موضوع پرداتوان به مطالعه دقیقمی 18صفحه  API 2SIMها در بحث بازرسی با مراجعه به

 1کاهش ریسک

عیارهای مکه شناور نیاز به ترمیم و بازگشت به  است SIM  ای از اجرای فرآیندهای کاهش ریسک مرحلهروش

اید مورد بهای ارزیابی و پس از بازرسی بخشدر تمامی  این قسمت در بخش ارزیابی دارد. را تحلیل موردنظر

 استفاده قرار گیرد.

 گردد:های کاهش ریسک به دو دسته کلی تقسیم میروش

در واقع با کاهش و تغییر در عواقب، تغییر در جایگاه که   2معرض بودن )تغییر در جایگاه سکو(در ریسک  کاهش

 شود.سکو ایجاد می

 یابد.سکو نیز کاهش میکه با کاهش آن، خرابی   3کاهش احتمال

                                                           
1 Risk Reduction 
2 Exposure Reduction 
3 Likelihood Reduction 
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 معرض بودندر ریسکِ کاهش

اتفاقات قابل  از درمعرض بودن حوادث طبیعی وها، سکو هایی است که با انجام آناین روش در واقع مجموعه روش

 یابد.یر میتغیجایگاه سکو با این اقدامات  ،SIMهای ابتدایی دیگر طبق بحث ؛ به عبارتگیردتوجه فاصله می

توان سازی در برابر طوفان، میبا انجام یکی از اقدامات تغییر در ایمنی جانی، عواقب ناشی از خرابی و یا آماده

تخلیه دائمی یا موقتی سکوها  ریزی برایبرنامه توان بهمی در بحث تغییر در ایمنی جانی جایگاه سکو را تغییر داد.

 بینی شده اشاره کرد.های پیشحین رخداد طوفان

زیر منجر به کاهش  از اقدامات کرد که انجام یک یا تعدادیتوان بیان در بحث تغییر در عواقب ناشی از خرابی می

 گردد:عواقب ناشی از خرابی و به طبع آن کاهش  در معرض بودن سکو می

  نصبSSSV هایی که بر اساس استانداردهایAPI اندساخته و تست شده 

 هامخازن قابل حذف هیدروکربن و یا کاهش آن ایجاد 

 هانایجاد خطوط نفتی قابل حذف و یا تغییر مسیر آ 

 هاهیدروکربن آزادشدن برای کاهش هابندی لولهایزوله یا عایق. 

 ریزی برای پس از رخداد خرابیتواند بسیار مفیدتر از برنامهگیری از رخداد خرابی طوفان میریزی برای پیشبرنامه

را  ایسازهسازی در برابر طوفان و اقدامات اقدامات آماده یگیری در واقع هر دو جنبهریزی برای پیشباشد. برنامه

 به صورت زیر است:سازی اقدامات آماده مواردی از دهد.پوشش می

 هایی اولویت تخلیه برای سکوهای با ریسک باالی خرابی و آن ؛های بزرگریزی تخلیه برای طوفانبرنامه

 راصلی و غیرضروری باید انجام شودکه نسبتا از ساحل دور هستند؛ تخلیه ابتدایی برای پرسنل غی

 تخلیه شامل سکوهای  دهد؛اطالع از آن رخ میهای ناگهانی که با کمترین تخلیه برای طوفان ریزیبرنامه

بندی سکوهای سپس سکوهای با روباستنس باالتر در دسته، C-2و سطح عواقب  S-2 با درجه ایمنی جانی

L-1 

  تجهیزات که شامل خاموش کردن سیستم پمپ، ایمن کردن خاموش و محبوس کردن ایمن شروع عملیات

 یر مایعات و...و اتاق کنترل و کاهش ذخا

  کردن اجسام آزاد و لقایمن 

 نجات و تخلیه پس از منتهی به تجهیزات  هایکه دسترسی به راهای برای اینآماده سازی و ایجاد برنامه

 فراهم باشد. رخداد طوفان و خرابی
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 کاهش احتمال

 خرابی وجود دارد که به صورت زیر هستند:برای کاهش احتمال رخداد   SMR1مختلف متودهای 

 حذف آسیب وارده به عضو 

 کاهش بار 

 تقویت یا تعمیر محلی 

 تقویت یا تعمیر سراسری 

ایجاد  باید طوریتقویت سازه جکت در واقع به معنای کاهش ریسک خرابی سکو است. طرح و نقشه تقویت سازه 

ر و اصالح سازه ، امکان تغییمتناوباً سب را ارضا نماید.شود تا ظرفیت سازه به سطحی برسد تا معیار عملکرد منا

 وجود دارد که های مختلفی برای اجرای هرکدام از متودهای باالتکنیک برای کاهش بارهای وارده نیز وجود دارد.

 توان در چارت زیر مشاهده نمود:می

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (51صفحه  API 2SIM) SMR هایتکنیک: 6شکل 

                                                           
1 Strengthening, Modification, and/or Repairs 

 SMRمتودهای 

 تقویت یا تعمیر کلی تقویت یا تعمیر محلی کاهش بار حذف آسیب

 حذف جزء

 حذف ترک

 بارهای ثقلی

 بارهای هیدرودینامیکی

 حذف جزء

 هاحذف روینده

افزایش ارتفاع 

 عرشه

 دوغاب عضو

 دوغاب اتصاالت

 ایهای سازهبست

 جوشکاری

 کاریپیچ

 کاریچسب

 فرم دادن سرد

دوغاب فضای بین 

 پایه و شمع

 مهاربندی خارجی
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 بندیجمع

نامه و نحوه بررسی ارائه آن آشنایی با چارچوب کلی آیینهدف از  و APIنامه آیینای از چکیده ،مطالب بیان شده

 دید کلی از ،ها در چارت، به صورت گام به گامقرار دادن آن. در واقع با تشریح مختصر مباحث و ه استآن بود

و درصورت نیاز به  ه استبود جامعآشکار گردید. ارائه این مطالب به صورت کامال مختصر و نامه آیین ساختار

مقاله مطالعه این  پس ازیا و  توان رجوع کرد؛می اشکال یا جداول ده در متن،اشاره شتر، به صفحات مطالعه دقیق

مطالب بیان  امید است پرداخت. API RP 2A در 17یا بخش  API 2SIMدید بهتر به بررسی دقیق  باتوان، می

 خصصان در این حوزه مفید واقع شود.مندان و متبرای عالقه شده
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