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چکیده
1

سیستم بستر دریا  ،یک سیستم اکتشاف و بهرهبرداری است که هدف آنها استفاده از منابع نفت و گاز به روشی است که تمامی تجهیزات بهرهبرداری
چاههای حفرشده ،بجای نصب بر روی سازههای ثابت یا شناورهای مجاور چاهها ،بر روی بستر دریا نصب شوند و محصوالت تولیدی برای استفاده یا
صادرات ،توسط خطوط لولهی زیردریایی ،به شناورهای مجاور و یا به سواحل انتقال داده شوند .ازجمله مهمترین مزیت این نوع سیستمها ،کاهش
چشمگیر هزینههای استخراج در اعماق زیاد ،نسبت به روشهای دیگر استخراج میباشد؛ زیرا مجموعه از ناحیه تأثیر نیروهای محیطی نظیر نیروهای
هیدرودینامیک ناشی از امواج ،نیروهای حاصل از وزش باد و طوفان (برای قسمتهای باالی آب) فاصله داشته و ایستایی سیستمها زمانی که بر بستر
دریا قرارگرفتهاند ،با چالشهای کمتری مواجه است .در عوض ،نصب و قرارگیری این سیستمها در اعماق دریاها ،عملیات طراحی ،نصب و بهرهبرداری
سیستم را با چالشها و پیچیدگیهایی ،روبرو میسازد .متأسفانه علیرغم فعالیتهای درخور توجه کشورمان در حوزهی فراساحل و آبهای کمعمق،
در حوزه سیستم های بستر دریا فعالیتی صورت نگرفته و این فناوری مغفول مانده است .در این مطالعه ،ابتدا به تاریخچه و آمار فعلی این سیستمها
در جهان و درنهایت به تشریح اجزای کلیدی تشکیلدهنده این سیستم ،پرداخته میشود.
کلمات کلیدی :سیستمهای بستر دریا ،اکتشاف و بهرهوری ،نصب و بهرهوری در آب عمیق
مقدمه
وجود ذخایر نفتی در دریای خزر و اهمیت آن در اقتصاد کشورهای منطقه ازیکطرف و از طرف دیگر ،لزوم اعمال حاکمیت سیاسی کشور ما بر خزر،
اهمیت پرداختن به مقوله نفت خزر را نشان میدهد .کشورهای مجاور این دریا ،اقدامات گستردهای بهمنظور استفاده از منابع نفتی آن را آغاز کردهاند؛
بدین لحاظ ضروری است که ایران نیز بهموازات مباحث حقوقی و سیاسی مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ،به مقولههای اکتشاف ،حفاری و
استخراج نیز توجه نماید[ .]1توسعه مفهوم سیستمهای بستردریا در اوایل دهه  07میالدی با قرار دادن سیستم سر چاهی و تجهیزات تولید واقع بر
بستر دریا و درون یک مخزن مهرومومشده ،پیشنهاد شد؛ و هیدروکربن تولیدی از چاه ،برای پردازش و سایر فرآیندها ،بهوسیلهی امکانات نزدیک
سیستم بستر دریا ،به شناور ،سکوی روی آب و یا مستقیماً به ساحل انتقال داده میشد .این عملیات ،آغاز مهندسی سیستمهای بستر دریا 2بود[.]2
کشور نروژ را میتوان پیشگام استفاده از سیستمهای بستردریا دانست؛ شرکت E.L.Fنروژ ،اولین پروژه خود را در این زمینه ،در میدان  Friggدر
سال  1892انجام داد .در آن زمان ،تمرکز بر این موضوع بود که چگونه میتوان تجهیزات ساختهشده را به اعماق فرستاد و بر روی بستر قرارداد .بدین
منظور میدان  Tommelitenاولین میدانی بود که در آن از تمپلیتها 3بهعنوان پایه و فونداسیون چندین چاه استفاده شد .با نزدیک شدن به اواخر
دهه  87میالدی ،شرکت نروژی  Continental Shelfتکنولوژی سیستمهای بستر دریا را برای جهانیان رونمایی کرد؛ درنتیجه ،پیشبرد تکنولوژی
بستردریا در منطقه غرب آفریقا بهصورت آزمایشی صورت گرفت .شرکتهای بزرگ بسیاری از سرتاسر دنیا به روشی که نروژیها ابداع کرده بودند،
عالقه نشان دادند و این تکنولوژی روبهپیشرفت قرار گرفت .استفاده از این سیستمها باعث کاهش هزینهها و افزایش نرخ کارایی و پشتیبانی از چاهها
شد.
در شکل  ،1آمار حلقه چاههای راهاندازی شده سیستم بستر دریا ،در جهان ،ارائهشده است.
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Subsea System
Subsea Engineering
3
Template
2

1

شکل  :6تعداد چاههای راهاندازی شده سیستم بستر دریا ،در سالهای  2262تا  2261و پیشبینی برای ]9[ 2262
جانمایی سیستم بستردریا
جانمایی میتواند به سه صورت :چاههای خوشهای ،1چاههای دسترسی مستقیم (یا دسترسی ماهوارهای) 2و زنجیره  3Daisyباشد .درمجموع در
فیلدهای بزرگ ،سیستم توزیع خوشهای در مقایسه با استفاده از سازههای صلب و یا بهرهوری سکو از یک چاه ،نیازمند سرمایهگذاری کمتری است؛
از طرفی این توسعه فقط برای مخازن و منابع بزرگ ،معقول و منطقی است .در فیلدهای کوچک به دلیل باال بودن هزینههای سرمایهگذاری و
عملیاتی ،توجیه کردن سرمایه برگشتی در مقایسه با ریسک کار ،دشوار است ،به همین دلیل ،معموالً فیلدهای حاشیهای و کوچک ،نادیده گرفته
میشوند و یا در کنار توزیع اصلی سیستم ،از جانمایی دسترسی مستقیم ،برای برداشت از این الیههای حاشیهای ،استفاده میشود .نوع دسترسی
مستقیم ،یا چاههای ماهوارهای ،شامل یک چاه یکه ،یا  2الی  3حلقه چاه میباشد که از این نوع برای توسعه میدانهای کوچک در فواصل دور از
مجموعه ،در کنار سیستم اصلی ،استفاده میشود .در شکل  2مفهوم توسعهی خوشهای و در شکل  3مفهوم دسترسی ماهوارهای ،نمایش دادهشده
است].[4

شکل  :2مفهوم توسعه خوشهای][5
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Wells Cluster or Subsea Tie-Back
Direct Access Wells or Satellite Wells
3
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شکل  :9بهرهوری از فیلد حاشیهای بهصورت دسترسی ماهوارهای][5

همانطور که اشاره شد ،نوع دیگر جانمایی تجهیزات ،توسعه بهصورت زنجیره  Daisyمیباشد؛ که در این نوع جانمایی ،چاهها بهصورت سری و پشت
سرهم ،به یکدیگر متصل میشوند .این نوع جانمایی ،یک راهحل اقتصادی در مقایسه با توسعه خوشهای در مواردی که چندین چاه ماهوارهای داریم،
میباشد .نمونه معماری از نوع زنجیره  ،Daisyفیلد  Canyon Expressدر خلیج مکزیک ،میباشد .در شکل  ،4جانمایی زنجیره  ،Daisyنشان
دادهشده است].[6

شکل  :4جانمایی تجهیزات بهصورت زنجیره [5] Daisy

اجزای پایهای مستقر در زیرآب
جهش صنعت نفت از عمق کم به عمق زیاد و توسعه مخازن در عمقهای بیشتر از  3777متر ،سبب دستیابی به مخازن هیدروکربنی زیادی شد.
این موضوع سبب استفاده و بکارگیری سیستمهای پیچیدهی بستردریا شد که نیازمند پیشرفت در تجهیزات حفاری ،تکنولوژی نصب و سیستمهای
کنترلی گردید .طراحی سیستمها و اجزای یک فیلد روی بستر دریا ،بهنحویکه در آبهای عمیق ( 1777متر) بتوانند با درجات باالی قابلیت اطمینان
عمل کنند ،خود محتاج بهکارگیری فلسفههای خاص کنترل و همچنین حصول اطمینان از کیفیت در طراحی و ساخت این سیستمها است[ .]0در
شکل  ،5نمایی از اجزای پایهای مستقر در زیرآب یک سیستم بستر دریا ،نمایش دادهشده است؛ که در ادامه به توضیح و معرفی این اجزا ،پرداخته
شده است.
3

سکوی میزبان
جامپرهای زیر رایزر
خط جریان

پلت
چندراهه
کریسمستری
جامپر انعطاف پذیر
خط انتقال هیدرولیک
جامپر سرچاهی

شکل  :5نمایی از اجزای پایهای مستقر در زیرآب یک سیستم [8] Subsea
6

کریسمستری
شامل مجموعهای از دریچهها هستند که برای کنترل جریان میعانات تولیدی ،آب و گاز تزریقشده به مخزن ،استفاده میگردد .این سازه همچنین
امکان دسترسی قائم برای بازرسی چاه را فراهم میکند .فشار کاری کریسمستریها بهصورت استاندارد 68 ،3445 ،و  17345مگاپاسکال میباشد.
اخیراً تریها با فشار کاری  139مگاپاسکال هم در بعضی میدانها نصبشده و عملکرد موفقی داشتهاند.کریسمستریها را میتوان با توجه به نوع
جانمایی شیرهای داخلی آن ،به دو دسته کلی جانمایی افقی و جانمایی قائم ،تقسیم کرد .در شکل  ،6تفاوت این دو نوع جانمایی نشان دادهشده
است].[8

شکل  :1تفاوت ساختاری کریسمستری افقی و قائم][5

Christmas tree or Xmass trees

4
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مجموع هزینههای ساخت و بهویژه نصب کریسمستریهای جانمایی افقی ،حدود  5تا  0برابر نوع قائم است .از طرفی در میدانهای گازی ،استفاده
از کریسمستری قائم توصیه نمیشود؛ زیرا معموالً مداخلههای زیادی در عملیات الزم است .اتمام سرچاهی نیز عامل دیگری در انتخاب نوع
کریسمستری است که باید موردتوجه قرار گیرد .اگر سرچاهی تکمیلشده است میتوان نوع قائم را در نظر گرفت و یا اگر استفاده از نوع افقی مدنظر
است ،باید اتمام سرچاهی بعد از نصب کریسمستری صورت گیرد].[5
6

چندراهه
یکی از اجزای مهم سیستم سازههای مستقر بر روی بستر دریا ،چند راهه میباشد؛ که از آن برای توسعه میدانهای نفتی و گازی و حداقل نمودن
خطوط لوله انتقال نفت و گاز و همچنین برای عملیات تست چاهها ،استفاده میگردد .چند راهه در برخی مواقع توسط شمع به بستر دریا متصل
میشوند و اندازه آنها بر اساس تعداد چاههای موجود ،متغیر است .آرایش چند راههها میتواند به هر شکلی باشد ولی معموالً بهصورت دایروی و یا
مستطیلی هستند .برای یک چندراهه دایروی ،ابعاد جانمایی میتواند شامل  24متر قطر و  8متر ارتفاع از بستر دریا باشد] .[17در شکل  ،0یک
نمونه چندراهه نمایش داده شده است.

پیگینگ لوپ

جامپر
هاب

سازه

پایپینگ

فونداسیون از نوع ساکشن پایل
شکل  :2اجزای یک چندراهه][66
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کابلهای آمبیلیکال
کابل آمبیلیکال شامل مجموعهای از لولهها و رشتههای الکتریکی است که در داخل یک پوشش محافظتی قرارگرفتهاند و مابین سیستم تولید مستقر
در بستردریا و سکوی میزبان ،نصب میشوند؛ از این کابل برای ارسال جریان الکتریکی موردنیاز برای کنترل عملکرد سیستمهای مستقر در بستر دریا
و یا تأمین انرژی موردنیاز برای دستگاههای الکترونیکی استفاده میشود ،همچنین برای کنترل فشار چاهها و یا تزریق مایعات شیمیایی نظیر متانول
در هنگام احیا کردن چاه ،استفاده میگردد .قطر آمبیلیکالها معموالً در حدود  277میلیمتر بوده و این کابل شامل تعدادی لوله میباشدکه هر یک
دارای قطری تا  25میلیمتر هستند و تعداد این لولهها بستگی به پیچیدگی سیستم تولید در بستر ،دارد .در مجموع ،کابل آمبیلیکال شامل اجزایی
همچون :کابلهای الکتریکی ،کابلهای تأمین قدرت ،کابلهای ارسال سیگنال ارتباطی ،کابلهای فیبر نوری ،لولههای فوالدی (یا شیلنگهای انتقال
سیال هیدرولیک و سیال شیمیایی) میباشد .در شکل  ،9نمونهای از این کابلها نشان دادهشده است .الزامات طراحی این نوع کابلها ،بر طبق
استاندارد  ISO 13629و  IEC 67572میباشد] 12و  13و .[14

Subsea Manifold
Umbilical Cables
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شکل  :8نمونه یک کابل آمبیلیکال][65

جامپر

6

اتصالدهندههای کوچکی برای خطوط لوله هستند که برای انتقال میعانات تولیدی مابین تجهیزات سیستم بستر دریا ،همانند کریسمستری و
چندراهه و یا بین یک چندراهه و چندراهه دیگر ،مورداستفاده قرار میگیرند .از جامپرها همچنین برای تزریق آب به داخل چاهها نیز استفاده میگردد.
جامپرها دارای دو نوع صلب و انعطافپذیر میباشند و طول آنها توسط فاصله مابین اجزای مستقر بر بستر دریا ،مشخص میشود که معموالً دارای
قطری در حدود  7/5متر و طولی در حدود  45متر هستند].[16
2

خطوط لوله و خطوط جریان
خطوط لوله ،مجراهایی هستند که برای انتقال سیال استخراجی از یک محل به محل دیگر ،مورداستفاده قرار میگیرد .از خطوط لوله برای اتصال
سرچاهیها به چند راهه و یا سکوی دریایی استفاده میشود .خطوط لوله میتوانند صلب و یا انعطافپذیر باشند و طول آنها میتواند از  1متر تا
 177کیلومتر متغیر باشد ،که برای طولهای بیشتر ،قطر آنها معموالً در حدود  457میلیمتر است .همچنین ممکن است برای انتقال گاز ،آب و یا
تزریق مواد شیمیایی ،مورداستفاده قرار گیرند .خطوط جریان همان خطوط لوله میباشند با این تفاوت که در محدوده یک سکوی دریایی و چندراهه،
با هدف انتقال سیال به تجهیزات پاالیشگر ،نصب میشوند.
پلم و پلت

9

با توسعه میدانهای نفتی و گازی و دور شدن آنها نسبت به سازههای موجود در بستر دریا ،نیاز به وجود پلمها در دو انتهای خطوط لوله برای متصل
کردن کل سیستم ،وجود دارد .پلمها درواقع نوعی چند راهه میباشند که از آنها برای یکی کردن دو یا چند لوله به یکدیگر و حذف نیاز به رایزر
اضافی و همچنین برای اتصال خطوط لوله صلب به سازههایی مثل چند راهه (از طریق جامپر) استفاده میشود .همچنین نظیر چند راههها ،برای
جمعآوری و توزیع میعانات تولیدی نیز میتوان از این اعضا استفاده نمود .از پلتها همچنین برای متصل کردن خطوط لوله به چند راهه و یا بهعنوان
تکیهگاه خطوط لوله نیز استفاده میگردد].[5
تقسیم قوای الکتریکی و هیدرولیکی
سیستم تأمین قدرت یک مجموعه بستر دریا ،با توجه به سیستم کنترلی مجموعه ،طراحی میشود .سیستمهای کنترلی مختلف (هیدرولیک،
هیدروالکتریک و ،)...نیازمند سیستم تأمین قدرت خاص خود میباشند .اگرچه اساساً از ترکیب دو نوع سیستم تأمین قدرت زیر ،استفاده میشود:
• سیستم تأمین قدرت الکتریکی
• سیستم تأمین قدرت هیدرولیکی
1

Jumper
Subsea pipeline & Flow line
3
Pipeline End Termination/manifold
2

6

سیستم تأمین قدرت (الکتریکی یا هیدرولیکی) قدرت موردنیاز برای فعال کننده1ی شیرهای روی کریسمستریها ،چندراههها و موتورهای الکتریکی
و هیدرولیکی را تأمین میکند] . [10منبع قدرت میتواند از ساحل (در صورت نزدیک بودن سایت به خشکی) و یا از سکوی میزبان تأمین شود.
در شکل  ،8شیوهی توزیع قوای الکتریکی و هیدرولیکی بهوسیلهی هدایتگرهای پرشی هیدرولیک 2و الکتریک ،3نشان دادهشده است.

شکل  :3انتقال قدرت موردنیاز از ترمینال آمبیلیکال زیردریا بهوسیلهی هدایتگرهای پرشی هیدرولیک و الکتریک ][5
4

ماژول توزیع هیدرولیک
هدف استفاده از این ماژول ،بهصورت خاص ،توزیع سیال هیدرولیک فشار پایین یا فشار باال و مواد شیمیایی ،بین کریسمستریها و یا چندراههی
تولیدی 0میباشد .فشار تست این سیستم در طراحی ،باید 57درصد بیشتر از فشار کاری مجاز ،در نظر گرفته شود .انتخاب این نوع سیستم به عوامل
زیر بستگی دارد:
5

6

 تعداد شیرهای کاربردی سایر ماژولها
 سایز  actuatorشیرها
 نرخ کارکرد (باز و بسته شدن شیرها) حین عملیات بهرهبرداری
کانکتورهای اتصال سریع چندگانه

8

این کانکتور در تمامی اجزای سیستم ازجمله ترمینال آمبیلیکال زیر دریا ،کریسمستری ،چندراهه و ...وجود داشته و همچنین دارای ملحقات اتصال
به کمک ربات زیرآبی ،8هستند .محل هر کانکتور در اجزای سیستم بهگونهای است که عملیات نصب و قطع آن ،بهآسانی توسط ربات زیرآبی و بدون

1

Actuator
)Hydraulic Flying Lead(HFL
3
)Electrical Flying Lead(EFL
4
)Hydraulic Distribution Module(HDU
5
Low pressure
6
High pressure
7
Production Manifolds
8
Multiple Quick Connects
9
Remotely operated underwater vehicle
2
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ایجاد اختالل در کار باقی کانکتورها ،صورت میگیرد .در شکل  ، 17نمایی از این نوع سوکت و پین ها نمایش داده شده است .نیمه کانکتور روی
تجهیزات بهصورت پین 1و نیمه دیگر متصل به هدایتگرهای پرشی الکتریکی ،بهصورت سوکت 2میباشد.

شکل  :62کانکتورهای اتصال سریع چندگانه ][5

ترمینال آمبیلیکال روی سکوی میزبان

9

این واحد روی سکوی میزبان قرار دارد و بین سیستمهای کنترلی سکوی میزبان و سیستم آمبیلیکال ،ایجاد ارتباط میکند .این ترمینال ،اتصال
خروجی کابل آمبیلیکال شامل کابلهای تأمین قدرت ،کابلهای سیگنال ارتباطی و شیلنگهای انتقال مواد شیمیایی میباشد.
4

ترمینال آمبیلیکال زیردریا
این ترمینال در بستر دریا قرارگرفته و بهعنوان سیستم توزیع هیدرولیک ،مواد شیمیایی و ...در بستر دریا میباشد .پس از اتصال انتهای کابل آمبیلیکال
به این ماژول ،از این واحد بهوسیلهی شیلنگهای هدایتگر پرشی هیدرولیک و هدایتگر پرشی الکتریکی ،قوای الکتریکی و هیدرولیکی به سیستمهای
توزیع قوا و یا بهصورت مستقیم به کریسمستریها ،انتقال داده میشود .در شکل  ،11شمایی از این ترمینال نشان دادهشده است]. [10

شکل  :66ترمینال آمبیلیکال زیر دریا ][5

هدایتگرهای پرشی هیدرولیک
این هدایتگرها ،قوای هیدرولیک و یا مواد شیمیایی را از ترمینال آمبیلیکال زیردریا به ماژول توزیع هیدرولیک و یا بهطور مستقیم به کریسمستری
و یا سایر اجزا ،انتقال میدهد .در شکل  ،12یک نمونه از این هدایتگرها نشان دادهشده است؛ که شامل سه جزء اصلی :پوشش لولهای ،5کانکتورهای
1

)Pin (Male
)Socket(Female
3
)Topside Umbilical Termination Assembly(TUTA
4
)Subsea Umbilical Termination Assembly(SUTA
5
Tubing bundle
2
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اتصال سریع 1و سر اتصالی براکت شکل از نوع فلزی ،2میباشد.

شکل  :62نمونه یک هدایتگر هیدرولیکی ][5

هدایتگرهای پرشی الکتریکی
این هدایتگر ،واحد توزیع الکتریسیته را به ماژول کنترلی روی هر کریسمستری ،متصل میکند .این هدایتگر شامل تعدادی سیمهای الکتریکی که
در شیلنگهای ترموپالستیک قرارگرفتهاند ،میباشد که در دو انتهای آن کانکتورهای الکتریکی نصبشده است .سیمها بهصورت پیوسته و قطر حداقل
 316AWGمیباشند .در شکل  ،13نمایی از این کابلها ،نشان دادهشده است.

شکل  :69کابلهای هدایتگر الکتریکی ][5

ماژول انباشتگر زیر دریا

4

واحدی است که سیال پرفشار هیدرولیک را درون خود نگهداشته و از فشار آن میتوان برای عملیات باز و بسته کردن شیرها استفاده نمود .این
ماژول در اصل برای بهبود بخشیدن به عملکرد هیدرولیکی سیستم کنترل زیردریا در کریسمستریها و چندراهه استفاده میشود .این واحد اصوالً
زمان پاسخ فعالگر شیرها ،زمان ریکاوری و ...را در حالت افت فشار سیستمِ تأمین ،بهبود میبخشد.
1

MQC
Steel bracket assembly head
 AWGیا به عبارت دقیق  ،American Wire Gaugeنام یک واحد برای اندازهگیری قطر و ضخامت سیمها و کابلها میباشد که قابلتبدیل به اینچ و

2

9

میلیمتر میباشد 1 .واحد  ،AWGبرابر  0٫35میلیمتر و یا  7٫2983اینچ است.
Subsea Accumulator Module

8

4

هنگامیکه در سیستم بستر دریا نیاز است که شیر تعدادی از کریسمستریهای دور از سایت میزبان ،فعال شوند ،زمان زیادی صرف میشود تا سیال
واحد توزیع هیدرولیک روی سطح ،انتقالیافته و عملیات فعالسازی ،صورت گیرد .این مشکل میتواند سبب افت فشار در شیرهای کنترلی کریسمس-
تری شده و در پی آن شیرهای باز کریسمستری ،قبل از بازیابی فشار ،بسته شوند .این مشکل توسط ماژول انباشتگر برطرف میشود .این ماژول قادر
است مقدار قابلتوجهی سیال هیدرولیک فشار باال را در خود گنجانده تا در هنگام عملیات باز و بسته کردن شیرهای دور از سایت میزبان ،از آن
استفاده شود .در شکل  ،14نمایی از این ماژول ،نشان دادهشده است.

شکل  :64ماژول انباشتگر زیردریا ][68

تمپلیت
شامل تعدادی قاب فوالدی با اتصال جوشی میباشد که بهعنوان هادی برای حفاری در بستر دریا و همچنین بهعنوان تکیهگاه برای سایر تجهیزات
مورداستفاده قرار میگیرد و برحسب اینکه چه سازهای را نگهداری میکند دارای انواع مختلفی میباشد .یکی از هدفهای اصلی استفاده از تمپلیتها،
جمعکردن تعدادی از اجزا سیستم تولید در بستر دریا بر روی یک قاب فوالدی میباشد .تمپلیتها دارای اشکال مختلف (معموالً مستطیلی) بوده و
دارای طولی حدود  17تا  157فوت  ،عرض  17تا  07فوت و ارتفاع  5تا  37فوت میباشند .در شکل  ،15نمونه یک تمپیلت آورده شده است.

شکل  :65نمونه یک تمپیلت ][63

روباتهای زیرآبی

6

با توسعه و راهیابی منطقه استخراج نفت به عمقهای بیشتر ،امکان دسترسی انسان برای عملیات و نصب و سرویسدهی کاهش مییابد ،درنتیجه در
این اعماق از روباتهای زیرآبی برای برای انجام عملیات زیردریا ،استفاده میشود .در شکل  ،16یک ربات زیرآبی نشان دادهشده است.

Remotely operated underwater vehicle
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1

شکل  :61یک نمونه ربات زیرآبی ][22

وظایف کاربردی ربات زیرآبی عبارتاند:
 .1بازرسی موقعیت
قبل از فعالیتهایی همچون حفاری و نصب ،باید بازرسی موقعیت ،عمق و خواص بستر صورت گیرد .نقشهبرداری بستر 1ممکن است به کمک
سنسور فشار تفاضلی 2و انتقال امواج آکوستیک صورت گیرد ،که میتوان این امواج را به کمک یک ربات زیرآبی ارسال و دریافت کرد .همچنین
نقشهبرداری (نگاشت) بستر دریا ،میتواند بهصورت جزئی ،بهوسیله یک ربات مجهز به سیستمهای پژواک صدا ،3صورت گیرد.
 .2کمک به نصب
در نصب تجهیزات سیستم بستر دریا ،وجود رباتهای زیرآب برای مشاهده ،صحت سنجی و درگیری در نصب و جداسازی سیم بکسل و قالبها،
الزم و ضروری است.
 .3بازرسی
فرآیند بازرسی ،معموالً شامل بازرسی سازه ،ارتعاشات ،سایش ،خوردگی خط لوله و  ...میباشد .بهطورکلی میتوان فرآیند بازرسی را بهصورت
بازرسی کلی بصری ،بازرسی بصری از نزدیک ،بازرسی تفصیلی و سایر بازرسیهای معمول خطوط لولهها ،تقسیم کرد.
همخوانی فناوری سیستم بستردریا با فناوریهای فعلی کشور
در کشورمان از سال  1397با ساخت سکوی نیمه شناور 4امیرکبیر ،گام مؤثری به سمت استخراج نفت از آب عمیق ،برداشتهشده است] .[21متأسفانه
پسازآن ،علیرغم فعالیتهای پژوهشی صورت گرفته در دانشگاههای کشور ،فعالیت صنعتی قابلتوجهی در این حوزه صورت نگرفته و منابع نفت و
گاز این حوزه ،مغفول مانده است و در بهکارگیری فناوری سیستم بستردریا در آب عمیق ،نیز هیچگونه فعالیتی صورت نگرفته است .به دلیل عواملی
همچون وجود کارخانجات صنایع سنگین ،ساخت و تولید ،ریختهگری و ...در کشور و همچنین مجموعهها ،نیروی انسانی و تجربیات ارزشمند کشور
در حوزه فراساحل و آبهای کمعمق ،میتوان زیرساختهای مناسب برای بهکارگیری سیستمهای بستردریا را فراهم نمود؛ و تکنولوژی تعدادی از
تجهیزات و زیرفناوریهای سیستم بستر دریا ،همچون چندراههها ،کریسمستریها ،پلم ،لولهگذاری آب عمیق و ...را ،با نگاه کاربری در آب عمیق،
به تملک درآورد.

1

Seabed Mapping
Differential Pressure Sensors
3
Echo Sounder
4
Semi-submersible
2
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