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 نهمین همایش صنایع دریایی 
  1386یکم لغایت سوم آبانماه 

  نور ـ استان مازندران

۱۲

  
  

 )Jack up( ی حفاریک سکوی روش ساخت و به آب اندازی
  
  
  

   سعید جلیله وند-  محمد نادری مهابادی
    گروه صنايع دريايي-سازمان صنايع دفاع     

 NADERI@IRMIG.IR        
  
  

  : چکیده 
مهمتـر  كشور ايران با توجه به منابع خدادادي و طبيعي آن از جايگاه ويژه استراتژيك برخورداراست و از آن                        

. يعني داراي رتبه دوم جهاني دارنده گاز و رتبه چهارم جهاني نفت اسـت     . در بيضي استراتژيك جهاني قراردارد      

در ين راستا صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي و ساير صنايع وابسته به حامل هاي انرژي زا ، از اولويت اسـتراتژيك                       

ل است و ساخت و توليد تجهيزات و قطعـات اصـلي و يـدكي               بر خوردارند و سرمايه گذاري در آنها در اولويت او         

          سـاخت و راه انـدازي سـكوهاي حفـاري          . آنها داراي ارزش افزوده مضاعف و ضـامن تـداوم توليـد ثـروت اسـت                 

 )Jack Up (       يكي از طرحهاي بزرگ صنعتي در حوزه هاي نفت و گاز است كه با توجـه بـه سـرمايه گـذاري

وژه ساخت و بهره برداري به موقع از آن ، نقش بسزايي در توسعه صنعتي ، رونـق اقتـصادي و                     كالن ،  اجراي پر    

   .   رفاه اجتماعي ايفا مي نمايد 

سـعي شـده     ) Jack Up( در اين مقاله با توجه به روشهاي مختلف ساخت و به آب اندازي سكوهاي حفـاري  

 به آب انـدازي مـورد       اژ بدنه، مونتاژ پايه ها و سيستم      است گزينه مناسب براي ساخت بدنه، ساخت پايه ها، مونت         

 اين بررسي بر پايه مشخصات فني يكي از انواع سكوي حفـاري شـناور مـورد تأييـد مجمـوع                     . گيرد   بررسي قرار 

  وزارت نفت صورت گرفته است

  
     Section بخش  -   Panel   پانل -  Hull  بدنه -      Jack Up  جك آپ :کلمات کلیدی 

  

   معاون برنامه ريزي و توسعه گروه صنايع دريايي-  فوق ليسانس مديريت استراتژيك  - ١

    مدير سيستم ها و توسعه كيفيت گروه صنايع دريايي-   فوق ليسانس مهندسي صنايع  - ٢
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 انجمن مهندسی دریایی ایران 
 مجموعه مقاالت نهمین همایش صنایع دریایی

  
  :مقدمه 

Jack up يكي از سازه هاي Offshoreتم حفاري  مي باشد كه شامل بدنه، پايه ها و سيستم باالبري آن و سيس

 شده و پايه هاي خود را به كف دريا رسانده و بدنه شناور Towمي باشد كه به آن اجازه مي دهد به محل مورد نظر 

 Jack up. خود را از سطح آب باال آورده و سطح ثابتي بدور از اثرات شرايط محيطي جهت كار حفاري ايجاد نمايد

ارتفاع . ( دهنديايط بسيار بد آب و هوايي به كار حفاري ادامه مهاي مدرن داراي اين قابليت مي باشند كه در شر

با توجه به اينكه كل بار ).  فوت500 و عمق آب knots 100  متر، سرعت باد باالي 24 حدوداً ft 80موجها تا  

Jack upشود، وقتي   به كف دريا منتقل ميJack up به موقعيت حفاري منتقل شد قبل از Jack up ،كامل 

 صورت گيرد تا حداكثر بار ممكن بر كف دريا وارد شده و پايه ها در موقعيت مطمئني براي Preload عمل بايد

  .حفاري قرار گيرند

  Jack upزمینه های استفاده از 

Jack up اين واحدها از دهه . ها واحدهاي پيچيده اي هستند كه در حالتهاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند

 فراساحل بوده و جهت حفاري اكتشافي، حفاري، توليد، اسکان و كارهاي تعميراتي ن صنعت جزو ناوگا1950

به مانند هر تكنولوژي مدرن و جديد اين واحدها نيز در عمليات داراي . سكوها مورد استفاده قرار مي گيرند

موقع شناوري حمل كند، محدوديتهايي مي باشند كه عمده ترين اين محدوديتها شامل ميزان باري كه مي تواند در 

 شده، محدوديتهاي محيطي، محدوديتهاي حفاري و محدوديت باربري خاك كف Jackقابليت تحمل بار در حالت 

  .دريا مي باشند

 ، صنايع فراساحل، موسسات رده Jack upدر زمينه قانونمند كردن و نظارت بر زمينه هاي قابل قبول فعاليت 

بدون در نظر گرفتن اين .  تعامل بوده و مقررات مربوطه را تدوين نموده اند و كشورهاي صاحب نام در حاليبند

  . ، امكان استفاده مطمئني از آنها ميسر نمي باشدJack upمقررات در طراحي و ساخت و عمليات 

   و عملکرد آنهاJack up معرفی اجزاء 
.  پايه ها و تكيه گاه پايه ها و تجهيزات قابل بررسي مي باشد، بدنه،Jack upسه بخش اصلي در رابطه با واحدهاي 

  .هدف اين بخش معرفي هر يك از قسمتها و عملكرد آنها مي باشد
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 (Hull)بدنه   - 1

 سازه اي آببند مي باشد كه دربر گيرنده اماكن زيست، تجهيزات و نفرات مي باشد به نحوي كه Jack upبدنه 

Jack up در حالتي كه . دهد بتواند ماموريت خود را انجامJack up شناور مي باشد، اين بدنه نيروي شناوري 

  .كند ها و تكيه گاههاي آن، تجهيزات و بارهاي متغير را فراهم مي الزم را براي تحمل وزن پايه

 Jack upارتباط مستقيم با بار متغير قابل حمل و پايداري      ) Baselineخط مابين سطح آب تا (آبخور بدنه 

كه در شود  به صورت معكوس كم يا زياد مي در تناسب با آبخور Free boardضمناً . ت شناوري دارددر حال

  . بيشتر ، قابليت شناوري و پايداري بيشتر خواهد شدFree board يكسان، با دارا بودن يشناورها

   پایه ها و تکیه گاه آنها- 2

 Jack up مي باشند كه وظيفه نگهداري و تحمل بار  سازه هاي فوالدي(Footing)پايه ها و تكيه گاههاي آنها 

تكيه گاهها باعث افزايش . را در حالت باال آورده شده و ايجاد تعادل و خنثي نمودن بارهاي جانبي را دارا مي باشند

 ممكن است در حالت حمل Jack upطول پايه هاي  . سطح اتكا و كاهش تنش وارده بر خاك كف دريا مي شوند

بستگي به ابعاد و طول پايه ها اين اجزاء بيشترين  . باال تر از سطح دريا قرار داشته باشند)  متر152 ( فوت500تا 

 ياد، مرکز ثقل باال و سطح بادخور نسبتاً بزرگ باعث اثرات منفيوزن ز.  دارندJack upاثر را بر پايداري شناوري 
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آبخور كم پايه هاي با طول بيشتر باعث كم شدن براي واحدهاي كوچك با  .  مي شوندي شناوريداريآنها بر پا

  .پايداري شناوري آن خواهد شد

Jack up ها بايد با پيش بارگذاري (Preload) در محل حفاري اطمينان الزم از بستر دريا و نفوذ پايه ها در 

و نفوذ بيشتري داخل آن بدست آورند که براي كليه بارهاي پيش بيني شده در هنگام عمليات حفاري جوابگو بوده 

مقدار نفوذ پايه ها و تكيه گاه آنها براساس  . از طرف پايه ها در داخل خاك بستر دريا صورت نخواهد گرفت

  .مشخصات خاك و بارهاي عمودي وارد بر آن و سطح تكيه گاهها قابل محاسبه مي باشد

  تجهیزات  -  3

ن مي باشد تاثير مستقيمي بر ابعاد بدنه و وزن  جهت انجام وظيفه و عمليات آJack upتجهيزاتي كه مورد نياز 

Jack upسه گروه اصلي تجهيزات در دستگاه  .  داردJack upقابل شناسايي و بررسي است :  

A - تجهيزات Marine) تجهيزات  : )درياييMarine مربوط به تجهيزاتي است که بر روي هر شناور دريا رو و 

شامل دستگاههاي نظير ديزل  ارتباطي به ماموريت شناور ندارد كهد و  و شكل آن وجود دارعملكردفارغ از نوع 

ژنراتورهاي اصلي، سيستم لوله كشي سوخت، سيستم تقسيم برق و تابلوهاي برق، قايقهاي نجات، رادار، تجهيزات 

  .مي باشد... مخابراتي و ارتباطي، تجهيزات زيستي و آشپزخانه، تجهيزات آتش نشاني و باالست و 

B -جهيزات مربوط به عمليات حفاري   ت(Mission) :  اين تجهيزات حسب انجام وظيفه اصليJack up 

بعنوان مثال  .  ، متفاوت خواهند بودJack upاين تجهيزات بستگي به ماموريت . مورد نياز مي باشد) حفاري(

تجهيزات ، سيستمهاي كنترل حفاري، Derricks ،Mud pumps ،Mud piping شامل Missionتجهيزات 

  .توليد، جرثقيلها، سيستمهاي كشف گازهاي قابل احتراق و سيستمهاي اعالم خطر مي باشند

C -تجهيزات مربوط به سيستم باالبري  (Elevating)  :  اين تجهيزات براي باال و پايين بردن يا قفل نمودن پايه ها

  . و بدنه استفاده مي شوند

  

 Hullساخت 

در اين  .  انتخاب مي گرددSectionي مختلف، به صورت تلفيقي از ساخت پانل و ساخت بدنه با توجه به روشها

  . تقسيم مي گرددSectionحالت بدنه به پانلهاي مسطح و پنج 

 مربوط به تانكهاي Section و دو عدد (Leg well) مربوط به قسمت قرار گرفتن پايه ها Sectionسه عدد 

  .خصات تقريبي زير به صورت مجموعه جدا ساخته مي شوند با مش(Preload Tank)پيش بارگذاري جلو 
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Fig 1: Section of hull  
باشد،   تن مي760 ها كه حدود Section تن مي باشد و وزن جمع 2000با توجه به وزن فوالد بدنه كه حدود 

  . به صورت پانل ساخته خواهد شد%62 و Section از بدنه به صورت %38حدود 

 )تن(وزن تقریبی  )متر(ابعاد 

17.2*16*7.75 160 1- Section No.1. Fore leg well

24.1*16.2*7.75180 2- Section No.2. Port side leg well

24.1*16.2*7.75180 3- Section No.3. Starboard side leg well

12*11*7.75 120 4- Section No.4. Fore port side preload Tank

12*11*7.75 120 5- Section No.5. For starboard side preload Tank

Section No.2 Section No.4 

Section No.3 Section No.1 

Section No.5 
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 عدد ٦بدين ترتيب، در حالي كه . يكي از مزاياي مهم اين روش تقسيم نمودن كار در محلهاي مختلف مي باشد

Section     در داخل كارگاهها در حال ساخت مي باشد، بقيه بدنه، بعد از ساخت پانلها در روي Skid way ها 

  .در حال مونتاژ نهايي بوده و دو جبهه كاري جهت مونتاژ نهايي فعال مي گردند

با توجه به ابعاد و اشكال هندسي و وزن هر يك از قسمتهاي بدنه و با توجه به كاربري نسبي هر يك از آنها، جهت 

نسبتاً زياد، قرار داشتن در كاربري . ( هاي جلو و عقب در اولويت اول مي باشندLeg well ها، Sectionانتخاب 

قسمتهاي كناري بدنه، كامل شدن با ورقهاي كف و دك با توجه به عدم وجود تجهيزات جانبي در داخل اين 

Section ها و وزن نسبتاً پايين با توجه به ابعاد آنها از عمده داليل انتخاب آنها بعنوان Sectionمي باشند (.  

اين مخازن بعلت .  جلويي در اولويت مي باشندPreloadمناسب، مخازن  Sectionدر مرحله بعد جهت انتخاب 

 Sectionابعاد كوچك و وزن كم آنها و امكان كامل كردن آن و گذاشتن ورق عرشه بعنوان ساخت، به صورت 

باشد كه با توجه به   ، اين موضوع ميSectionيكي ديگر از داليل انتخاب اين مخازن به صورت . انتخاب مي گردد

 Leg well ها و Sectionقرار گرفتن امكان زيست بر روي اين منطقه بعد از تكميل و مونتاژ نهايي اين 

sectionجلويي، امكان مونتاژ نهايي امكان زيست بر روي آنها فراهم مي گردد .  

  : به شرح ذيل مي باشندSectionعمده ترين داليل عدم انتخاب ساير قطعات بعنوان 

  بزرگ آنها   ابعاد بسيار -الف

 ها تجهيزات نصب مي Sectionبا توجه به اينكه در داخل بسياري از اين ( عدم امكان تكميل نمودن آنها -ب

 ميسر نبوده و باالجبار بايد ورقهاي عرشه اصلي بعد Sectionگردد و امكان نصب و جابجايي آنها در مرحله ساخت 

  .)از مونتاژ نهايي نصب گردد

  ) تن200حداقل ( ها Section  وزن نسبتاً باالي-ج

 به صورت پانلهاي مسطح ساخته شده و در قسمت مونتاژ نهايي به هم Hullهمانطوريكه اشاره شد بقيه قطعات 

  .مونتاژ مي گردند

  (Accommodation)ساخت اماکن زیست 

  : گرددبراي ساخت اماكن زيست گزينه ساخت به صورت طبقه به طبقه با توجه به مزاياي زير انتخاب مي

   سازيSection فضاي نسبتاً كمتر جهت ساخت در داخل كارگاه -الف

   امكان جابجايي و نصب آنها با جرثقيل هاي با ظرفيت پايين-ب

   امكان گذاشتن قسمتي از تجهيزات داخل به هنگام ساخت-ج
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هر عرشه بعد از بر روي )  هاي سرويسهاي بهداشتي و حمامCellمانند ( امكان نصب تجهيزات داخلي سنگين -د

  نصب آن طبقه

   ساخت هر طبقه و تجهيز كليه طبقات در زير سقف-ه

 اين مي باشد كه در صورت تجهيز كامل آن (Section)از داليل عدم ساخت امكان زيست به صورت كامل يك 

ند و در باش ي جهت حمل بايد داراي ظرفيتهاي بسيار بااليي  جهت نصب آن از قبيل جرثقيل و بوژامكانات الزم

  .صورت عدم تجهيز كامل آن نصب تجهيزات داخل آن بعد از گذاشتن سقف اماكن زيست بسيار مشكل مي گردد

 و تعداد زياد آنها ساخت و مونتاژ Accommodationضمناً با توجه به ابعاد كوچك پانلهاي 

Accommodationبه صورت پانلي مناسب نمي باشد .  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Fig No.2. Accommodation decks  

  Cantileverساخت 

  : با توجه به وزن باال و متحرك بودن آن به صورت زير انتخاب مي شودCantileverساخت 

به ابعاد . ( ساخته مي شودSection هاي طولي به همراه عرشه كف آن به صورت يك Skid beam -الف

 Skid تن از آن مربوط به 86مي باشد كه  تن 140 حدود Section، وزن تقريبي اين ) متر1*10*42تقريبي 

beam تن از آن مربوط به پانل عرشه كف آن مي باشد54 هاي طولي و .  

  

a: P.S. Main deck  

b: P.S. A deck 

c: P.S. B deck 

d: ST B.S. Main deck  
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Fig No.3. Cantilever skid beam  
  

 3*10*42به ابعاد تقريبي  (Section ساخت عرشه مياني به همراه تقسيم بندي داخل آن به صورت يك -ب

  . تن خواهد بود90دود  نيز در حSection، وزن اين )متر

  

  

  

  

  

  

  

  

Fig No.4. Cantilever lower deck section  
 3*10*42به ابعاد تقريبي  (Section ساخت عرشه نهايي به همراه تقسيم بندي داخل آن به صورت يك -ج

  . تن خواهد بود90 نيز در حدود Section، وزن اين )متر

  

  

  

  

  

Fig No.5. Cantilever intermediate section  
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   تن100و وزن تقريبي )  متر2*12.6*16.8( به ابعاد تقريبي Section به صورت يك Drill floor ساخت -د

  متر 15 و 36 ساخت يا سفارش ساخت دكل حفاري به صورت دو تكه به طولهاي تقريبي -ه

  

  

  

Fig No.6. Derrick   
  .ش ساخت فوق الذكر در نظر گرفته شده استداليل زير جهت انتخاب رو

 بايد به صورت يك Skid beam هاي طولي اين دو Skid beam با توجه به نصب به صورت همزمان -الف

 مي باشد Cantileverبهترين روش جهت انجام اين كار اتصال آنها توسط پانل عرشه كف . مجموعه ساخته شود

  ) تن140حدود . ( نيز از حد معمول باالتر نمي رودSection به هم وزن Skid beamكه همزمان با اتصال دو 

امكان ساخت و ) Drill floor تن بدون افت وزن 320حدود  (Cantilever با توجه به وزن بسيار زياد كل -ب

  . بسيار مشكل بوده و امكانات جرثقيلي زيادي نياز داردSectionنصب آن به صورت يك 

و امكان )  تن90حدود ( ، وزن آن در حد معمول بوده Sectionعرشه به صورت يك  در صورت ساخت هر -ج

  .جاگذاري تجهيزات مربوط به حفاري در عرشه بعد از نصب آنها وجود دارد

  . وجود دارد) Jack upبعد از به آب اندازي بدنه  ( هاي مربوط به عرشه در داخل آب Section امكان نصب -د

    Helideckساخت 

 ساخته و سپس Sectionاين قسمت از سازه همانطوريكه قبالً نيز توضيح داده شده تنها به صورت يك ساخت 

  .) تن مي باشد70وزن تقريبي آن . ( نصب مي گردد

   هاSpud can ساخت پايه ها و -١

  (Leg) ساخت پايه ها -١-١

 10 و 15در طولهاي محدود جهت ساخت پايه ها با توجه به روشهاي مختلف ساخت آن ساخت به صورت قطعات 

  .متر در نظر گرفته مي شود

  :اهم داليل مورد استناد جهت اين انتخاب به شرح زير مي باشد
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در صورت ساخت پايه ها در قطعات بزرگتر وزن آن )  تن1000هر پايه حدود ( با توجه به وزن باالي پايه ها -الف

  .اي با ظرفيتهاي بسيار باال مورد نياز خواهد بودباال رفته و جهت ساخت و جابجايي و نصب آنها جرثقيله

 آن متر و 15 قطعه 8 متر مي باشد كه طول 132طول كل پايه ها حدود ( قطعه ٩ در صورت تقسيم پايه به -ب

 تن و 73قطعه انتهايي . ( تن مي باشد94 الي 73وزن هر يك از قطعات از حدود )  متر مي باشد11يك قطعه نيز 

و اين وزنها با توجه به مشخصات جرثقيلهاي شني براحتي قابل نصب )  تن مي باشند70.4و بقيه  تن 94ماقبل آن 

  .مي باشند

 ها بدين صورت مي باشد كه ابتدا يك طرف از هر Leg همانطوريكه قبالً نيز اشاره شد نحوه ساخت هر قطعه از -ج

Leg)  دو عددChordر همزمان يكي ديگر از به طو .ساخته مي شود)  و تقويتي هاي مربوطهChord ها به 

  .همراه تقويتي هاي يك طرف ساخته مي شود

  

  

  

  
  

Fig No.7. One side leg fabrication                          Fig No.8. One chord with one side bracing  

  .تاژ و جوش مي شود مونChordبعد از تكميل آن پس از جابجا نمودن آن تقويتي هاي طرف ديگر نيز به همان 

  

  

  

  

  .شود آماده ميLeg كه قبالً آماده شده است مونتاژ و جوش شده و يك قطعه از Legسپس اين قطعه به يك طرف 

  

  

  

  

  

Fig No.10. One piece of legs  

Fig No.9. One chord with two-side bracings 
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   هاSpudcan ساخت - 2- 1

كرد آن و نحوه  ها و ماهيت و عملSpudcanهمانطوريكه قبالً نيز توضيح داده شده با توجه به شكل هندسي 

 120 حدود Spudcanوزن تقريبي هر . ( مجزا ساخته مي شودSectionنصب آن، اين قطعات به صورت يك 

  ) تن در نظر گرفته مي شود150الي 

و در ) باشد  متر مي 14قطر آن حدود( كه به صورت يك شش ضلعي نامنظم مي باشد Spudcanبا توجه به ابعاد 

  .باشد  مجزا مناسب ميSectionشد ساخت آن تنها به صورت يك كف و باال داراي شيب مي با

 

 

  

  

  

Fig No.11. Spudcan                                      

  

   و پایه ها Accomodation ،Cantileverروش مونتاژ و نصب بدنه، 

در اين . ي شود ساخته مSectionهمانطوريكه قبالً در ساخت نيز اشاره شده بدنه به صورت تركيبي از پانل و 

در هنگام شروع ساخت پانلهاي بدنه به .  با پانلهاي كف مي باشدSkid wayحالت شروع مونتاژ نهايي بر روي 

همچنين .  ها شروع مي شوندSpudcan و Preload و مخازن For leg wellفاصله كوتاهي، ساخت پانلهاي 

  .انلها صورت مي گيردساخت قطعات پايه ها نيز تقريباً به صورت همزمان با ساخت پ

 پايه جلويي كه يكي از قطعات پايه ها به آن مونتاژ و جوش Spudcan پانل از بدنه، 50بعد از مونتاژ نهايي حدود 

 جلويي، Spudcanبعد از گذاشتن . شده است در موقعيت خود در محل مونتاژ نهايي قرار داده مي شود

Section مربوط به Leg well گردد جلويي مونتاژ مي.  

  

  

 

Fig No.12. Fore leg well installation        
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  . كه آماده شده اند در محل خود مونتاژ و جوش مي شوندPreload هاي مربوط به مخازن Sectionسپس 

  .در حين انجام اين عمليات مونتاژ پانلهاي بدنه ادامه پيدا مي كند

اده شده است بر روي بدنه نصب مي شود و همچنين در  پانل اولين طبقه اماكن زيست كه آم90بعد از نصب حدود 

 سمت چپ كه اولين قطعه پايه بر روي آن نصب شده است در محل خود قرار مي گيرد و Spudcanاين مرحله 

  . سمت چپ كه آماده شده است در محل خود مونتاژ مي گرددLeg well مربوط به Sectionپس از آن 

 نيز به مرور بعد از تكميل شدن در محل خود مونتاژ و Accommodationدر حين اين عمليات قطعات بعدي 

 .جوش مي شود

  

Fig No.13. P.S. Leg well & installation  
  

 پايه سمت راست به همراه يك قطعه از پايه در محل خود قرار Spudcan پانل از بدنه 100بعد از نصب حدود 

  .مت راست در محل خود قرار مي گيرد سLeg well مربوط به Sectionگرفته و پس از آن 

  

    

Fig No.14. Stb.side leg well installation        
  

  

 Skid كه شامل Cantileverنصب اولين پانل مربوط به )  پانل110حدود (بعد از نصب آخرين پانلهاي بدنه 

beam هاي طولي و عرشه پاييني مي باشد انجام مي گردد و سپس Sectionوط به  هاي ديگر مرب

Cantileverبر روي آن مونتاژ مي گردد ) .Lower deck section و Upper deck section ( و بعد از

  . و دكل حفاري صورت مي گيردDrill floor مربوط به Sectionآن نصب 

  

 

Fig No.15. Cantilever installation  
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Fig No.18. Jack up   

 

 كه قبالً ساخته شده است Heli deckژ  در آخرين مرحله بعد از مونتاژ بدنه، مونتاCantileverپس از نصب 

  .صورت مي گيرد

  

Fig No.16. Helidec installation   
 

  

  

 ها انجام مي شود كه به مرور بعد از نصب و Leg well ها و نصب Spudcanنصب قطعات پايه ها بعد از نصب 

سط جرثقيل شني  ها توLegنصب قطعات . تكميل هر قطعه، قطعه بعدي بر روي آن نصب و جوشكاري مي شود

 ماه در نظر ١٢ كه حدود Berth (Skid way)الزم به توضيح است كه با توجه به زمان محدود . صورت مي گيرد

 و در كنار اسكله صورت خواهد Jack up ها بعد از به آب اندازي Legگرفته شده است نصب تعدادي از قطعات 

  .گرفت

  

  

  

  

  

  

   و به آب اندازیLoad outروشهای 

    اده از داك خشك استف-١
عمل به آب )  متر عرض60باالي (در اين روش با استفاده از داكهاي خشكي كه عرض آنها بسيار زياد مي باشد 

كليه مراحل مونتاژ نهايي به مانند يك كشتي در داخل  . د  صورت مي گيرJack upاندازي و شناور نمودن سازه 

 به Jack upالي جرثقيلهاي اين نوع داكها ساخت سازه با توجه به ظرفيتهاي با. داك خشك صورت مي گيرد

 هاي بزرگ صورت مي گيرد تا مرحله مونتاژ نهايي و زمان اشغال داك به حداقل ممكن كاهش Sectionصورت 

Fig No.17. Spudcan with two pieces of legs  
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از تنها قطعات ي ها نيز با استفاده از اين جرثقيلها براحتي صورت مي گيرد و در صورت ن Legهمچنين نصب  . يابد

  .در خارج از داك و توسط جرثقيلهاي شناور يا ساحلي نصب مي گرددي آن يانتها

 ها در حدي كه امكان شناور نمودن و به آب اندازي آن وجود  Legدر اين روش بعد از اتمام كار سازه اي بدنه و 

 آن را به بيرون از داك هدايت نموده و Jack upداشته باشد با پر نمودن داك خشك و شناور شدن سازه 

  .قيمانده كارها را در كنار اسكله انجام مي دهندبا

  (Slip way) استفاده از سطح شيبدار   - ٢

 استفاده Jack up سازه Load outدر اين روش نيز به مانند روش اول از روشهاي به آب اندازي كشتي جهت 

 سازه و نصب حداقل     روي سطح شيبدار بوده و بعد از اتمام كارJack upمحل مونتاژ نهايي سازه  . شود مي

Spudcan و يك طول از Leg  ها سازه ساخته شده به مانند كشتي روي سطح شيبدار به سمت آب هدايت   

 .مي شود تا به حالت شناور رسيده و سپس جهت ادامه كار به كنار اسكله منتقل مي شود

  Skid Wayاستفاده از   - ٣

باشد   ها ميSkid wayد و در محل مونتاژ نهايي كه بر روي  تا حد امكان در يارJack upدر اين روش سازه 

  .تكميل و آماده به آب اندازي مي گردد

 ها در محلهاي از پيش تعيين شده قرار داده شده و سپس توسط Skid beamپس از تكميل و آماده شدن سازه 

ه از قبل آماده  هايي كSkid beam كل سازه بر روي Jack up خود Jackingستم يجكهاي خارجي يا س

  .شده است قرار داده مي شود

اين . شود  ميLoad out بر روي آن Jack upدر اين سيستم به آب اندازي نياز به شناور مناسبي مي باشد كه 

 Jackشناور مي تواند كشتي هاي مخصوص حمل بارهاي سنگين باشد كه قابليت مغروق شدن در حد شناور شدن 

upتوان از بارجهاي يو يا اينكه م.  آن قرار گرفته است را دارا باشد ر روي عرشه يا هر شناور ديگري كه ب Flat 

topمعمولي كه داراي مشخصات مورد نياز باشد استفاده نمود .  

 برروي Jack upبا توجه به وجود جزر و مد و باال و پايين شدن سطح آب دريا و همچنين انتقال تدريجي وزن 

 با Load outداراي سيستم باالست و دي بالست مناسبي باشند تا بتوان در كليه مراحل شناور، اين شناورها بايد 

  . هاي روي بارج و ساحل را در يك راستا حفظ نمودSkid beamپر و خالي نمودن مخازن باالست سطح 
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 -Push با استفاده از سيستم   Load out آن، عمليات Mooringپس از مستقر شدن بارج در كنار اسكله و 

Pull شروع شده و سازه Jack upاز ساحل بر روي بارج منتقل مي شود .  

 بر روي شناور در حالتي كه اين شناور كشتي هاي با قابليت مغروق شدن باشد، بعد از Jack upپس از انتقال 

ناور پس از ش. شود  اقدام ميJack upانتقال كشتي به عمق مناسب نسبت به مغروق نمودن كشتي و شناور كردن 

در صورتي كه . شدن آن، آن را يدك نموده و به كنار اسكله يارد منتقل نموده و كار تكميل آن را انجام مي دهند

 بر روي بارج بايد Jack upشناور مورد استفاده بارج بوده و اين بارج قابليت مغروق شدن را نداشته باشد، موقعيت 

  . ز سطح بارج قرار گيردآن خارج اطوري در نظر گرفته شود كه پايه جلوي 

 در موقعيت مناسب بر روي بارج قرار گرفت با آزاد نمودن اتصاالت بارج از اسكله Jack upدر اين حالت وقتي 

 Jack upدر حدي كه سازه .  آن اقدام مي شودHull و باال بردن Jack upنسبت به پايين آوردن پايه هاي 

بعد از بيرون كشيدن بارج از زير .  فراهم شودJack upدن بارج از زير كامالً از بارج جدا شده و امكان بيرون كشي

Jack up مي توان پايه هاي Jack up را مجدداً باال آورده و Jack up را در حالت شناوري به كنار اسكله 

  .مربوطه جهت انجام و اتمام عمليات ساخت منتقل نمود

   جهت به آب اندازيFloating crane استفاده از -٤

مي توان سازه )  تن5000باالي ( با ظرفيت مناسب Floating craneدر اين روش در صورت موجود بودن 

Jack up را در مرحله اي از ساخت كه ظرفيت Floating craneوزن آن باشدي جوابگو   

  . با استفاده از آن در داخل آب قرار داد و سپس نسبت به تكميل آن اقدام نمود

  گیری نتیجه 

 ی هـا  Section از پانـل و        یبـ ی جهت ساخت بدنه سکو بـصورت ترک       ینه انتخاب یاشاره شد گز  که  یورهمانط 

 sub پانـل کـه بـصورت    ینـ ی پانـل و م ی هـا شـامل تعـداد   Sectionن یـ هرکـدام از ا .   باشـد ی میحجم

assembly  ست بصورت سه طبقه در قـسمت جلـو و در سـمت چـپ و راسـت                  یاماکن ز .  شوند   ی ساخته م

ک یـ  و هـر کـدام از طبقـات بـصورت      ردیـ  گی صورت مـ ین سازه بصورت طبقه ایساخت ا. ارد سکو قرار د

Sectionسـاخت  .  گرددی ساخته شده نصب مcantilever ،   skid beam  هـای Cantilever ،   طبقـات

cantilever  drill floor  ، دکل حفاری (Derrick)  ، عرشه هلیکوپتر (Heli deck)  مراحل بعدی کار مـی 

  .شد با
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