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چکيده
سکوهای نفتی از اهمیت ویژهای برخوردارند به طوری که درآمد کشور گاه به میزان استخراج نفت و گاز بر روی این سازهها وابسته است .لذا
وقفه در عملکرد و تولید سکو ضرر زیادی را به کشور تحمیل خواهد کرد .بنابراین محافظت ،نگهداری ،تعمیر و از همه مهمتر تشخیص به موقع
خرابی در سکو و نیز هشدار به موقع جهت ادامه روند فعالیت سکو بسیار با اهمیت است .پس از تشخیص خرابی ،الزم است به ارزیابی سکو
پرداخته شود و تصمیماتی مبنی بر ادامه فعالیت سکو یا متوقف کردن آن اتخاذ گردد .الزمه این امر تعریف سطوح عملکرد برای ارزیابی سازه
است .در این تحقیق ابتدا مدلی از سکو در نرمافزار المان محدود ساخته میشود ،سپس به بررسی آئین نامه های ساختمانی و سازه های دریایی در
زمینه ارزیابی سازه ها پرداخته خواهد شد و مقایسه ای بین این آئین نامه ها انجام خواهد شد .در این مقاله پارامترهای  RSRLو  DSRLجهت
ارزیابی سکوهای دریایی پیشنهاد شده که بسیار مناسب می باشد.
کلمات کلیدی :سکوی دریایی ،ارزیابی سکو ،سطوح عملکرد  ،بار زلزله

 -8مقدمه
از اواخر قرن  11میالدی سکوهای ثابت دریایی پا به عرصه تولید نفت و گاز گذاشتند .این سکوها معموالً تحت شرایط سخخت محیطخی
قرار دارند .بارهای دینامیکی شامل باد ،موج ،جریان و زلزله ،در طراحی این سازهها ،بارهای غالب میباشند[ .]1از طرف دیگخر ،سخکوهای دریخایی
شریان حیاتی برای اقتصاد کشورهای نفتخیز به شمار می روند که سود اقتصادی کالن حاصل از تولید آنها ،توقخف کخارکرد آنهخا را بسخیار پخر
هزینه میکند .بنابراین ضروری است که عملکرد آنها با وقوع زلزله و یا تحت اثر جریان موج و باد دچار خدشه نشود .از دیگر سو ،بخا توجخه بخه
هزینه بسیار باالی ساخت سکوهای جدید ،مرمت و مقاومسازی سکوهای موجود در اولویت قرار

دارد.

استفاده از این سازهها در عمقهای کم و متوسط ،بسیار مناسب و اقتصادی است ،به همین جهت به طور گستردهای در خلخی فخار

مخورد

استفاده قرار میگیرد .با توجه به اینکه طول عمر متوسط این سازهها در حدود  22سال میباشد ،بسیاری از سخکوهای موجخود در خلخی فخار  ،از

طول عمر مفید خود عبور کردهاند ،به همین دلیل مقاومسازی و بهسازی آنها به شدت مورد توجه میباشد .در مورد سکوهای جدید نیز ،طراحخی
آنها به گونهای که در مقابل وقوع زلزله ،بخوبی مقاومت کرده و کارکرد خود را بخوبی ایفا نمایند ،بسیار حائز اهمیت میباشد.
در زمینه ارزیابی سکوهای شابلونی مطالعات محدودی انجام شده است.کریگر و همکاران فرآینخد ارزیخابی سخکوهای موجخود را توصخیف
کردند .کریگ1و همکاران [ ]2معیارهای ارزیابی برای بارگذاری های مختلخف را توصخیف کردنخد .گخل افشخانی و همکخاران[]3بهبخود رو

هخا و

معیارهای ارزیابی استاندارد ای پی آی[2 ]4را به وسیله پیش استاندارد ساختمانی مطرح کردند .در این مقاله با بررسی آیخین نامخه هخای موجخود در
زمینه سازه های دریایی و پیش استانداردهای ساختمانی سطوح عملکرد سکوهای ثابت دریایی پس از وقوع زلزله بررسی خواهد شد.

 -2بررسی آئين نامه های موجود در زمينه ارزیابی سازه دریایی و ساختمان ها
در این قست ابتدا مقایسه ای بین آئین نامه های موجود در زمینه سازه های دریایی و ساختمانی انجخام داده و سخپس پارامترهخای مقخاومتی
جهت تعریف سطوح عملکرد سکوهای دریایی ارائه خواهیم کرد .آیین نامه های موجخود در زمینخه ارزیخابی سخکوهای دریخایی در بحخا بارهخای
محیطی بیشتر با نگر

مقاومت (بر

پایه و لنگر واژگونی) به مساله برخورد می کنند و در این بخش پارامترهای مقاومتی جهت تعریخف سخطوح

عملکرد سکوهای دریایی ارائه خواهد شد

 8-2بررسی آئين نامه ای پی آی در زمينه ارزیابی سکوهای دریایی
این آئین نامه در فصل  11خود به بحا ارزیابی سکوهای دریایی پرداخته است که طبق آن سکوی نوع با خطر پذیری باال بخرای بخار لخرزه
ای کافی است اگر نیازهای ایمنی جانی همراه با متعلقات سکو را برآورده کند و همچنین با یک آنالیز معقول بتوان نشان داد که سکو می توانخد در
مقابل بارهای زلزله با دوره بازگشت  1111سال ،بدون فروریز

مقاومت می کند .در مورد سکوی با خطر پذیری پخایین زلزلخه بخا دوره بازگشخت

 211سال مدنظر قرار می گیرد .پارامتری به نام  3RSRنسبت مقاومت باقیمانده در این آئین نامه جهت ارزیابی سکوهای ثابت دریخایی ارائخه شخده
است که برابر است با نسبت مقاومت حداکثر سازه به مقاومت طراحی ،که برای سخکوهای بخا اهمیخت کخم ایخن مقخدار برابخر حخداقل  1.0و بخرای
سکوهای با اهمیت باال برابر حداقل  1.1می باشد.در این مقاله برای هر سطح عملکرد نسبت مقاومخت حخداکثر سخازه بخه نیخروی مقخاوم در سخطح
عملکرد مورد نظر بدست آورده خواهد شد که آن را با  4RSRLنمایش می دهیم .پارامتر دیگخری کخه در ایخن مقالخه از آن اسختفاده خواهخد شخد
 2DSRکه برابر است با نسبت مقاومت سازه وقتی که اولین عضو از آن توان باربری خود را از دست بدهد (یا اینکه بخه شخدت آسخیب ببینخد) بخه
نیروی طراحی سازه ،در این مقاله ما از این نسبت به این صورت استفاده میکنیم که نسبت حداکثر نیروی مقاوم سخازه بخه نیخروی مقخاوم در سخطح
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عملکرد مورد نظر که با 1 DSRLنشان می دهیم .نیروی مورد نظر در هر سطح عملکرد را متناسب با تغییر مکان آن سطح عملکرد که از اسختاندارد
فما  ]5[ 2321بدست می آید بدست می آوریم.

 2-2بررسی استاندارد فما  353در زمينه ارزیابی ساختمان ها
این استاندارد در ارزیابی سازه ،اعضا و دیگر جزئیات می پردازد .بر مبنای تعریف سطوح عملکرد سازه ای وغیر سازه ای در ساختمان هخا،
چهار سطح عملکرد مختلف شامل سطح عملیاتی ،قابلیت استفاده بی وقفه ،ایمنی جانی و جلوگیری از فروریز

تعریف شده است .عمل اعضا بخه

دو دسته نیرو-کنترل و تغیر شکل-کنترل تقسیم بندی می شوند .در این مقاله عالوه بر استفاده از معیارهای سطوح عملکرد ذکر شده در اسختاندارد
فما  321از معیاری که آئین نامه ای پی آی جهت ارزیابی سکو ارائه داده است استفاده خواهد شد.
سکوهای دریایی از جهت رفتار سازهای ،مشابه یک قاب فوالدی با مهاربند عمل می کنند .پایه هخای یخک سخکو دریخایی ماننخد سختون در
ساختمان ها و مهاربندهای افقی و قائم یک سکو همانند مهاربندهای ساختمان عمل می کنند .به این جهخت مخا از اسختاندارد فمخا  321مخی تخوانیم
استفاده کنیم.

 3-2مقایسه روش ارزیابی فما  353و ای پی آی
فما  321بر خالف ای پی آی جهت ارزیابی به اعضا توجه دارد که این موضوع دارای مزایایی به شرح زیر می باشد:


خرابی مجموعه سازه از خرابی اعضای آن آغاز می شود و خرابی یک عضو می توانخد سرمنشخا عوامخل مخربخی گخردد .در نتیجخه نتخای
بدست آمده قابلیت اطمینان بیشتر و خطر پذیری کمتر دارند.



با توجه به دوره زمانی ارزیابی و با توجه به شرایط هر عضو می توان یک معیار مشخص را برای ارزیابی آن در نظر گرفت .این موضخوع
به خصوص در سکوهای شابلونی اهمیت ویژه ای می یابد .به عنوان نمونه در این حالت بر اسا

عمرخستگی اعضا در مقابل بار مخوج،

می توان مالک های مختلف را برای هر عضو در نظر گرفت


می توان طرح بهسازی بهتری ارائه داد بدین صورت که با اطالع از مقدار پاسخ اعضا و با تغییر مسخیر بارگخذاری مخی تخوان یخک تعخادل
منطقی بین مقادیر پاسخ تمام اعضای سکو برقرار کرد.
استاندارد فما  321رو

های ساده شده مانند رو

ضرایب را به منظور سهولت روند تعیین پاسخ ها ارائه کرده است این رو

های مخی

تواند برای بارهای دیگر مانند موج نیز به کار رود.
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سکوی مورد مطالعه
سکو مورد مطاله در این مقاله  ،سکوی پایه ثابت فلزی  SPD2است که در فاز اول منطقه گازی پخار

جنخوبی در خلخی فخار

در 112

کیلومتری عسلویه (جنوب ایران) واقع است .این سکوها در عمق  12تا  11متری عمق دریا و در منطقخه جخدا شخدن صخفحه عربسختان از صخفحه
اوراسیا (ایران مرکزی) واقع شده اند].[1
این سازه دریایی در سال  1301ساخته شده است ،که تقریباً چهل درصد عمر مفید آن گذشته است.درشکل شخماره  1نماهخای سخه بعخدی
مختلف این سکو نشان داده شده است.

شکل : 8نماهای مختلف  3بعدی سکوی [1] SPD2

ابعاد پالن این سکو تقریباً برابر  11.11متر در  21.21متر در باالترین تراز و  23.4متر در  31.1متر در کف دریا است .ارتفاع سازه سخکو از
کف دریا  01.21متر است و این سازه به وسیله  1شمع گروت شده به کف دریا ثابت شده است 4 .شمعی که در  4گوشه سکو قرار دارند تا عمخق
 02متری زیر کف دریا امتداد دارند .در حالی که  2شمع میانی تا عمق  11متری کف دریا امتداد دارند.
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مدلسازی
 8-4مدلسازی سکو
مدلسازی رفتار سکوهای شابلونی در مقایسه با سازه های دیگر ،از پیچیخدگی هخای بیشختری برخخوردار اسخت .بخه منظخور کخاهش حجخم

محاسبات و حچم مدلسازی،پاسخ سازه تنها برای یک مخدل دو بعخدی از سخازه صخورت گرفتخه اسخت بخرای مخدلسخازی از برنامخه OpenSees
] [7استفاده شد .مدل سازه شامل قسمت فوقانی سکو ،زیر سازه ،شمع ها و خاک پیرامون آنها ،به منظور در نظخر گخرفتن اثخرات انخدرکنش خخاک-

شمع-سازه می باشد .در این برنامه برای مدلسازی مقاومت جانبی ،مقاومت اصطکاکی و مقاومت قائم انتهای شمع به ترتیب از مخواد q- ،t-z ،p-y
 zاستفاده می شود .در این مطالعه در مدلسازی رفتار سازه و بررسی آن قسمت فوقانی سکو به دلیل سخختی زیخاد آن بخا تعخدادی اعضخای صخلب
مدلسازی شده است که در شکل شماره 2مشخص می باشد .جهت مدلسازی اعضای سکو ،از مصالح فوالد 12از کتابخانه نرمافزار اسختفاده شخده
است .شبیهسازی پاسخ اعضای قاب سکو با استفاده از المانهای تیر -ستون غیرخطی 1بر مبنای نیرو و با پالستیسخیته گسخترده و بخا مقطخع از نخوع
فایبر 2صورت گرفته است.

شکل : 2مدل دو بعدی سکوی  SPD2مدلسازی شده در نرم افزار Opensees

در جدول  1جزئیات مربوط به مدل ایجادشده در نرمافزار  OpenSeesرا مشاهده ارائه شده است.
جدول -1جزئیات مربوط به مدل ایجادشده در نرمافزار OpenSees
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 2-4مدلسازی رفتار مهاربندهای کمانش پذیر متداول()1CBF
مهم ترین پدیده غیرخطی که در هنگام زلزله برای یک قاب مهاربندی شده رخ میدهد کمانش عضو مهاربندی است و این مسئله بخر رفتخار
قاب مهاربندی شده در زلزله تأثیر مستقیم دارد .برای مدلسازی کمانش عضو مهاربندی بایستی تغییر مکانهای کوچک عرضخی و طخولی ناشخی از
ممان های ثانویه را در هنگام تحلیل محاسبه کرد و همچنین اثر نیرو -ممان را با دقت مناسبی در پالستیک شدن مقطع در نظر گرفت .ایخن کخار بخا
توجه به قابلیتهای نرمافزار  OpenSeesدر مدلسازی رفتار غیرخطی مواد ممکن میباشد .در این نرمافزار نوع المان مورد استفاده باید از نخوع
تیر -ستون 2باشد تا توانایی در نظر گرفتن اثر نیرو -ممان را در مقطع عضو داشته باشد .در نرمافزار  OpenSeesسه نوع المان تیر ستون بخا ایخن
قابلیت وجود دارد .المانی که در اینجا استفاده میگردد ،المان کتابخانهای تیر -ستون غیرخطی خواهد بود که توانایی در نظر گخرفتن اثخر پالسختیک
شدن را در طول کل عضو دارا میباشد .همچنین نوع مقطعی که برای عضو در نظر گرفتهشده ،به صورت فایبر خواهد بخود تخا بخا بیشخترین دقخت،
برنامه به محاسبه تنشهای موجود در مقطع بپردازد .در این حالت از گزینه پتچ ( )Patchدایرهای به صورت شکل 3استفاده میگردد.

شکل - 3مقطع متشکل از فایبر در نرمافزار OpenSeese

نرمافزار  OpenSeesهمانند بسیاری از برنامههای المان محدو د ،سختی عضو را ابتخدا در حالخت محلخی محاسخبه کخرده و سخپس توسخط
تبدیلهای سختی ،آن ها را از حالت محلی به حالت کلی تبدیل میکند .دقیقترین تبخدیل موجخود در ایخن نخرمافخزار کخه توانخایی در نظخر گخرفتن
جابجاییهای ناشی از ممان¬های ثانویه را نیز دارد ،تبدیل چرخشی 3میباشد که در این مدلسازی ،از آن استفاده شده است.
برای مدلسازی نحوه کمانش غیر االستیک عضو تحت بار محوری در ابتدای تحلیل در محلی که احتمال ایجاد مفصخل پالسختیک ناشخی از
کمانش عضو را میدهیم ،باید یک خروج از مرکزیت اولیه در عضو ایجاد نماییم تا برنامه در حین تحلیل ،با تشدید این خروج از مرکزیت ،نیخروی
کمانشی را در عضو بیابد .در این مدلسازی مهاربندهایی با دو عضو تیر -ستون غیرخطی بکار رفته که در گره میانی آنها ،یک خروج از مرکزیخت
به میزان  L/1000در نظر گرفته شده است .مدلسازی پیچیدهتر استفاده از چهار عضو تیر-ستون غیرخطی میباشد .مدلسازی انجامشده در شکل
 4نشان داده شده است.

شکل  - 4استفاده از  2عضو تیر -ستون غیرخطی

1

Conventional bracing frame
Beam Column Element
3
Corotational Transformation
2

-5

نتایج و بحث

 8-5پارامترهای ارزیابی اعضا و عملکرد غيرخطی سازه
ارزیابی سازه با استفاده از آنالیز پو -اور انجام شده است .برای آنالیز پو

اور از طیف طراحی استاندارد مربوط بخه محخل اسختفاده شخده

است .پارامترهای ارزیابی اعضا شامل حد پایین مقاومت برای عمل های نیرو-کنترل و مقدار تغییر شکل مجاز برای عمل های تغییر شخکل-کنتخرل
می باشد .برای اعضای مهاربند که حالت فشار و کشش در آنها ،تغییر شکل-کنترل می باشد.
برای مرور رفتار کلی سازه می توان از منحنی پو
مود اول ارتعا

آور آن استفاده کرد .در شکل 2منحنی پو

سازه نشان داده شده است .به دلیل کارآمد بودن مود اول ارتعا

اور سکو برای توزیع بار جانبی مطخابق بخا

در این سازه ها به نظر می رسد این توزیع بار جواب های قابخل

قبولی را ارائه کند.

شکل  : 5منحنی پوش اور سکوی  SPD2برای بارگذاری جانبی مطابق با مود اول

 2-5ارزیابی به وسيله استاندارد ای پی آی
طبق این استاندارد فروریز
پو

در نقطه ای اتفاق می افتد که سازه عمال قادر به تحمل بارهای ثقلی نباشد و دچار مکانیزم شود .طبق منجنخی

آور سازه می توان گفت که بار فروریز

مقدار بیشینه باری است که سازه می تواند قبل از اینکه منحنی بار-خیز آن شروع به حالخت نزولخی

کند تحمل کند .برای سکوی حاضر مقدار جابجایی عرشه مقارن فروریز
طبق نمودار پو

در حدود  2.12متر می باشد.

اور حداکثر مقاومت سازه برابر 21.441 MNمی باشد و نیز مقاومت سازه هنگامی که اولین عضو قدرت بخاربری خخود

را از دست داده برابر  20.6 MNمی باشد .در جدول شمار  2مقادیر  RSRLو  DSRLنشان داده شده است.

جدول  :2مقادیر  RSRLو  DSRLمتناسب با هر سطح عملکرد
سطوح عملکرد
CP

LS

IO

20.1

2021

2011

RSRL

.03.

20..

2013

DSRL

طبق مقادیر بدست آمده اگر طبق آئین نامه ای پی آی سکوی ما چون دارای اهمیت زیاد است حداقل  RSRکه برابخر  1.1مخی باشخد ایخن
سطوح عملکرد ارضا نمی کند و سازه احتیاج به مقاوم سازی دارد .البته اعدادی که ای پی آی مطرح می کند قابل نقد می باشد چون طبخق نمخودار
پو

اور سطح عملکرد استفاده بی وقفه در محدوده االستیک خطی می باشد و سازه کامال پایدار و احتیاجی به مقاوم سازی ندارد .اعخداد بدسخت

آمده می تواند شروع خوبی برای تعریف سطوح عملکرد در سکوهای دریایی باشد که احتیاج به پژوهش های بیشتری در این زمینه می باشد.

 2-5ارزیابی به وسيله فما 353
در این قسمت صرفا رفتار مهاربندها بررسی می شود .مطابق شکل 1دیده می شود که برای زلزله هخای  211و  1111سخال تمخامی اعضخای
سکوی مدنظر تا سطح عملکرد ایمنی جانی جوابگو می باشند .از این نظر می توان گفت که قسمت اول از هدف ایمنی مبنای فما  ، 321که سخطح
عملکرد ایمنی جانی برای زلزله های  211ساله می باشد ،به دست آمده است .اما برای زلزله  2211ساله مالحظه می گردد که عضو مهاربندی تخراز
دوم و سوم سکو ،از معیار سطح عملکرد جلوگیری از فروریز
 ، 321الزم است پاسخ در محدوده مجاز قرار بگیرد

هم عبور کرده است و در نتیجه برای تامین شرط دوم از هدف ایمنی مبنخا از فمخا

شکل  :6سطح عملکرد مهاربندها دز زلزله با دوره بازگشت (الف)  555سال( ،ب)  1555سال و (ج) 2555

 3-5نتيجه گيری
در این مقاله به تشریح روند ارزیابی لرزه ای جهت بررسی سطوح عملکرد سکوهای ثابت دریایی به وسیله استاندارهای ای پخی آی و فمخا
 321پرداخته شد و مقایسه کمی و کیفی بین رو

ارزیابی دو استاندارد ذکر شده انجام شد .پارامترهای مقاومتی  RSRLو  DSRLجهت تعریخف

سطوح عملکرد سکوهای دریایی در این مقاله برای اولین بار ارائه شد که معرف خوبی از هر سطح از عملکرد سکوهای دریایی می باشد .به منظور
تشریح بهتر مطالب بیان شده پیرامون بحا ارزیابی سکوهای ثابت دریایی ،مراحل ارزیابی قید شده برای یک سکوی موجخود در خلخی فخار
کار گرفته شد .در ابتدا بر اسا

منحنی پو

بخه

اور سکوی حاضر یک مطالعه کلی بر رفتار سکو صورت گرفت .در ادامه سکوی حاضخر بخر اسخا

معیارهای دو استاندارد ای پی آی و فما  321و همچنین پارامترهای ارائه شده توسط نویسنده مورد ارزیابی واقع شد .مشخص شخد کخه رو

فمخا

 321قابلیت اعتماد باالتری دارد و می توان روند ارزیابی لرزه ای ای پی آی رو با توجه به پیش استانداردهای ساختمانی و پارامترهخای ارائخه شخده
توسط نویسنده بهبود بخشید

مراجع
[1] Tabeshpour, M.R., Komachi, Y., and Golafshani, A.A., Assessment and Rehabilitation of Jacket Platforms. 2012. Prof.
Abbas
Moustafa
(Ed.),
ISBN:
978-953-51-0123-9,
InTech,
DOI:
10.5772/29927.
Available
http://www.intechopen.com/books/earthquake-resistant-structures-design-assessment-and-rehabilitation/assessment-andrehabilitation-of-jacket-platforms

from:

]2[ Craig, M.J.K.., Digre, K.A, “Assessment of High-Consequence Platforms; Issues and Applications”, Proceedings of Offshore
Technology Conference, OTC 7485,Houston, Texas 1994
[3] Golafshani,A., Tabeshpure, M. Komachi, Y., “Assessment and retrofit og existing jacket platforms using Friction Damper
Devices”, 8th international conference of ocean industries, Bushehr university, Bushehr, Iran; 2006
[4] American Petroleum Institute “recommende practice for planning, design and constructing fixed offshore platforms”, API
PR 2A(21 th edition) American Petroleum Institute, Washington,DC, 2000.
[5] FEMA-356 (2000) Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of building.Report FEMA-356 Federal
Emergency Management Agency, Washington,DC
 دانشگاه صنعتی شریف. پایان نامه دکتری.برای افزایش عمر یا تغییر شرایط بهرهبرداری

 ارزیابی سکو های دریایی در منطقه خلی فار.)1311( . حسین،[ابراهیمیان1]

[1]OpenSees 2013. Open system for earthquake engineering simulation. Available online: http://opensees.berkeley.edu

