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، تحت پارامترهای عملیاتی مختلف همچون عمق آب،CALM در این مقاله به آنالیز حساسیت ترمینال
 طول هاوسر و همچنین جابجایی ترمینال در جهتهای مختلف، دوره تناوب موج، سرعت جریان،وزن زنجیر
بارگیری/و میزان تاثیر حضور تانکر برای بررسی رفتار رایزر (با پیکرهبندی لیزی اس) در حین عملیات تخلیه
 برای مدلسازی ابتدا مشخصههای پاسخ هیدرودینامیکی ترمینال و شناور تانکر با استفاده.پرداخته شده است
 محاسبه شده و سپس خروجیهای به دست آمده به نرم افزارANSYS AQWA 2018 از نرمافزار
، تانکر، برای مدل سازی و سناریوهای عملیاتی محتمل و مطالعه پاسخ اندرکنشی ترمینالORCAFLEX10
 نتایج نشان میدهد که پاسخ دینامیکی ترمینال نسبت.خطوط مهاربندی و شرایط محیطی منتقل میشوند
، همچنین نتیجه میشود برای رایزر.به تغییرات سرعت جریان بیشترین حساسیت را از خود نشان میدهد
 کشش ایجاد،)PLEM( هنگام جابجایی ترمینال در جهت نزدیک شدن به محل اتصال رایزر به بستر دریا
 لنگر خمشی؛ حالتهای بحرانی را شامل،PLEM شده؛ و برای جابجایی ترمینال در جهت دور شدن از
 لنگر خمشی در ابتدای رایزر و کشش موثر در انتهای رایزر بیشترین تاثیر را از مود عملیاتی.می شوند
. میپذیرند،اندرکنشی میان تانکر و ترمینال
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This paper analyzes CALM terminal sensitivity under various operating parameters
such as water depth, chain mass, current velocity, wave period, hawser length as well
as terminal displacement in different directions, and the impact of tanker presence on
the behavior of the riser (lazy S) during unloading/loading operations. The
hydrodynamic response characteristics of the tanker and CALM buoy are calculated
using ANSYS-AQWA software and the outputs are imported in OracleFlex software
for simulation of the probable operating scenarios considering the terminal, tanker,
mooring lines and Environmental conditions. The results indicate that the terminal
dynamic response is most sensitive to the current velocity changes. It is also concluded
that for the riser, when Near offset, an effective tension and for far offset, the bending
moment includes critical states. The bending moment at the hang-off the riser and the
effective tension at PLEM receive the most impact from the interactive mode of
operation between the tanker and the terminal.
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شكل . 1نمای شماتيكی از ترمينال نفتی CALM
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صادرات فراوردههای نفتی از دو طریق خطوط لوله انتقال تا پایانه
صادراتی و انتقال از طریق ترمینالهای نفتی به نفتکشها امکانپذیر
است .ترمینالهای نفتی در دو نوع ساحلی و فراساحلی از جمله
متداولترین نوع انتقال در صادرات فراوردههای نفتی میباشند .امروزه
با توجه به هزینههای قابل توجه احداث و نگهداشت پایانههای
صادراتی ساحلی از جمله الیروبی از یکسو و تهدیدات ناشی از انجام
عملیات تخلیه و بارگیری مواد نفتی در نزدیک تاسیسات ساحلی و
بعضا مناطق صنعتی و مسکونی مجاور این پایانهها از سوی دیگر،
گرایش به استفاده از ترمینالهای فراساحلی را بیشتر نموده است .از
1
انواع متداول این ترمینالهای فراساحل میتوان به نوع CALM
اشاره نمود.
از مهمترین قسمتهای موثر بر پاسخ دینامیکی ترمینال نفتی
 CALMمیتوان از خطوط مهاربندی و رایزرها نام برد .خطوط
مهاربندی موجب حفظ موقعیت ترمینال در یک شرایط ایمن از لحاظ
جابجایی برای عملیات بارگیری تانکر میشود .در نتیجه طراحی این
مهاربندها باید به گونه باشد که از یک طرف جابجایی افقی ترمینال
را در یک محدوده مجاز کنترل نماید و از طرف دیگر کششهای
ایجاد شده در خطوط مهاربندی در محدوده مجاز پیشنهادی آیین
نامه طراحی باشد .رایزرها نیز که وظیفه انتقال فراوردههای نفتی را
از بستر دریا تا ترمینال بر عهده دارند ،میبایست بهگونهای طراحی
شوند که این انتقال را به صورت ایمن و با رعایت معیارهای آییننامه
ای فراهم آورند .بنابراین شناخت پارامترهای موثر و بررسی شدت
تاثیر آنها بر روی مهاربندها و رایزرها ،اهمیت ویژهای در مطالعه و
طراحی ترمینالهای فراساحل دارند.
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اولین مدل از سااازه  CALMدر سااال  1959مورد اسااتفاده قرار
گرفته شااده اساات] .[1این سااازه مطابق شااکل( ،)1از پنج قساامت
اصالی تشاکیل میشاوند ،که شاامل :شاناور(بدنه شاناور – قسامت
گردان) ،خطوط مهاربندی ،سایساتم انتقال فرآورده (رایزرها -شلنگ
شاناور) ،سایساتم اتصاال تانکر به ترمینال شاناور(هاوسار) و تجهیزات
موجود در بستر دریا (خطوط لوله دریایی –  ( PLEMاست.
هر کادام از خطوط مهااربنادی باا زاویاهای مشاااخب (باه طور متاداول
 60درجه) از مهاربند قبلی قرار گرفته شااده اساات .این سااازه از دو
قسامت شاامل قسامت گردان باال و قسامت ثابت پایین تشاکیل شاده
اسات .تانکر بوسایله هاوسار به قسامت گردان ترمینال متصال می-
شاود .قسامت گردان باالی این ترمینال امکان چرخش  360درجه-
ای باه تاانکر را میدهناد کاه بااعا میشاااود نیروی ایجااد شاااده در
مهااربنادهاا کااهش پیادا کناد] .[2برای رایزر این ترمیناالهاا میتوان از
سااه پیکره بندی فانوس چینی  ،لیزی اس شااکل و اسااتیپ اس
اساااتفااده کرد ] .[3کاه هر کادام مزایاا و معاایاب خود را دارناد .جنس
رایزرها از هوس انعطافپذیر چند الیهای غیر متصال به هم  ،تشاکیل
میشاود .ترمینال نفتی  CALMاز دو قسامت اصالی (باال و پایین)
تشاکیل شاده اسات ،که قسامت باال بوسایله یاتاقان به قسامت پایین
متصال اسات و تانکر بوسایله هاوسار به این قسامت متصال میشاود.
قسامت پایین نیز به وسایله خطوط مهاربندی مهار میشاود .سایساتم
یاتاقان باع میشااود قساامت باال و پایین ترمینال امکان چرخش
نسابت به هم را داشاته باشاند و از این طریق تانکر امکان جابجایی
حول ترمیناال را پیادا میکناد .از این طریق نیروی ایجااد شاااده در
مهاربند کاهش می یابد].[2
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در یک دستهبندی کلی مطالعات و تحقیقات انجام شده در این حوزه
به دو بخش خطوط مهاربندی و سیستم رایزر تقسیم میشوند.
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خطوط مهاربندی که به عنوان سیستم نگهدارنده موقعیت این دسته
از ترمینالها مورد استفاده قرار میگیرد ،به صورت متداول از جنس
زنجیر ، 12سیم فوالدی 13و یا کابل رشتهای 14بوده که بهینهترین
حالت ترکیبی از انواع جنسهای ذکر شده است به این صورت که
ابتدا و انتهای مهار از جنس زنجیر و قسمت میانی از جنس سیم و
یا کابل رشتهای بوده ،که باع میشود هم وزن مهار کم شود و
هم نیروی قائم وارد بر سازه کاهش یابد .به طور متداول مهاربند با
جنس زنجیر بیشتر از سایر جنسهای دیگر مورد استفاده قرار
گرفته که در دو مدل با گل میخ و بدون گل میخ موجود است .مدل
بدون گلمیخ برای سازههای دائمی و مدل گلمیخ برای سازههایی
که مدت کمی(مانند سازه های حفاری) مورد استفاده قرار میگیرند
استفاده میشود که سنگینترین نوع مهاربندی نیز میباشد .بعد از
زنجیر ،سیم فوالدی بیشترین استفاده از آن شده که وزن کم و
بیشترین انعطافپذیری را دارد .حساسیت آن به خوردگی و سایش
از نقاط ضعف این مهاربند میباشد .کابل رشتهای جدیدترین نوع
مورینگ بوده که دارای انعطافپذیری و مقاومت شکست کمتری
نسبت به دو مدل قبلی میباشد که نقطه ضعف آن حساسیت این
سازه نسبت به ضربه است.
رایزرها برای انتقال فراوردههای نفتی از بستر دریا تا قسمت پایینی
بخش شناور ترمینال مورد استفاده قرار میگیرند .این رایزرها لوله-
های انعطافپذیری هستند که از چند الیه مختلف تشکیل میشوند.
به رایزرهای مورد استفاده در ترمینالهای نفتی ،اصطالحاً هوسهای
زیر آب 15گفته میشود .الیهها در این هوسها بوسیله فرایند
ولکانیزیشن 16به هم متصل میشوند و یک جنس واحد به وجود
میآید که به آن لولههای پیوند خورده 17گفته میشود] .[3این
دسته از رایزرها معموال به شکل سه پیکرهبندی شامل فانوس چینی،
لیزی اس (شکل )2و استیپ اس بوده که هر کدام از آنها با توجه
مالحظات فنی و اقتصادی مورد نظر پروژه استفاده میشوند.
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هوانگ در سال  1997رفتار دینامیکی سازه  CALMرا تحت بار
موج ،جریان و باد مورد مطالعه قرار داده است .معادالت غیرخطی
خطوط مهاربندی با استفاده از عناصر کابل فرموله شده بر اساس
اصل همیلتون تدوین می شود .این مطالعه نشان داد که دینامیک
خطوط مهاربندی تاثیر زیادی روی کشش ایجاد شده در این خطوط
و همچنین حرکت شناور دارد] .[4در سال  2001اسماعیلزاده و
گودرززاده به بررسی پایداری سازه  CALMبدون اتصال به تانکر
بر اساس مدل ریاضی پرداخته و میزان تاثیر هندسه سازه را بر روی
پایداری این سازه بررسی نمودند .مدل ریاضی نشان می دهد که
معادله حاکم بر حرکت برای سیستم یک معادله دیفرانسیل درجه
دوم پارامتری غیر خطی است .[5] .در سال  2014پچر و همکاران
به بررسی دو نوع پیکرهبندی خطوط مهاربندی شامل  CALMو
 SALM 2متصل به مبدل انرژی موج بر اساس آنالیز شبه استاتیکی
بر اساس روابط موجود برای سیستم مهاربندی پرداخته و تاثیری
که سختی و اندازه خطوط مهاربندی روی جابجایی این سازه و
همچنین تاثیری که روی نیروهای این خطوط مهاربندی دارد را
مطالعه نمودند] .[6در مقالهای در سال  2017ژی و همکاران به
بررسی اسکرت( 3قسمت پایینی ترمینال) سازه  ، CALMو
همچنین امکانسنجی رایزر با پیکرهبندی فانوس چینی  4با استفاده
از نرم افزار  ORCAFLEXپرداخته و نشان دادند که با افزایش
قطر این بدنه جرم افزوده در جهت هیو و رول افزایش پیدا میکند
که باع میشود جابجایی سازه در جهت هیو کاهش پیدا کند.
همچنین امکانپذیر بودن استفاده از این نوع پیکرهبندی رایزر برای
منطقهای خاص از نصب این ترمینال مطالعه شده است] .[7در
سال  1970اولین مطالعات در مورد هوس5های رایزرهای ترمینال
نفتی  CALMتوسط زیکاردی 6و همکاران با استفاده از مدلهای
آزمایشگاهی انجام گرفت .در این مطالعه دو مدل پیکرهبندی رایزر
شامل فانوس چینی و پیکرهبندی لیزی اس 7مورد برسی قرار گرفته
بود] .[8ایکن در سال  2013به مطالعه پیکرهبندی مختلف هوس
زیرآب (لیزی اس و کتنری ) 8با قطر متفاوت با نرم افزار ارکافلکس
میپردازد و نشان میدهد که چه معیارها وچالشهای را باید برای
طراحی این هوسها انجام داد] .[9در سال 2019آماچی و همکاران
مقاومت رایزر  CALMبا پیکرهبندی فانوس چینی متصل به تانکر
را تحت شرایط محیطی مختلف مورد بررسی قرار دادند .در این
مطالعه برای آنالیز هیدرودینامیکی ساز  CALMاز نرم افزار
 ANSYS AQWAو برای آنالیز رایزر از نرم افزار ORCAFLEX
کمک گرفته شده است .هدف از این مطالعه تعیین تاثیر پارامتر
زاویه جریان 9روی رفتار سازهای رایزر از قبیل انحنا ،کشش موثر و
لنگر خمشی ایجاد شده میباشد] .[10اندرکنش بین مهاربندها و
رایزر در شناورها از پارامترهای مهمی میباشد که در سالهای اخیر
مطالعات فراوانی در این خصوص انجام شده است ].[11]–[13
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مهاربند در نقطه اتصال باالیی و  Z2ارتفاع قائم نقطه اتصال مهاربند
به شناور می باشد.
در ادامه ،حداکثر نیروی عمودی و همچنین نیروی کششی برآیند
در نقطه اتصال روی شناور طبق روابط (2و  )3میتواند محاسبه
شود.
()2

𝐿𝑊 = 𝑉2

()3

𝑇2 = √𝐻22 + 𝑉22

در روابط ( )2و ( L )3طول مهار و  V2برابر بار طراحی قائم در نقطه
اتصال به شناور میباشد .با جایگذاری روابط ( )2و ( )3در رابطه ()1
 ،نیروی افقی به دست آمده به صورت رابطه ( )4باز نویسی میشود.
2

𝑊 2 × 𝐿2
− (𝑊𝑍2 −
)
𝐸𝐴 × 2
𝑊 2 × 𝐿2
) 𝐸𝐴 × 2 (𝑊𝑍2 − 2

𝑉22

()4

= 𝐻2

 .2معادالت حاکم بر مسئله
 2.1معادالت حاکم بر خطوط مهاربندی][14
برای مهارهایی که مطابق شکل( )3دارای شیب صفر در محل بستر
دریا در تماس باشد ،معادالت مهاربند در حالت کتنری در نظر گرفته
میشود که در ادامه به بیان این روابط پرداخته خواهد شد.

همچنین طول فاصله افقی بین نقطه ابتدا و انتهای مهار  X2را می-
توان طبق رابطه ( )5به دست آورد.

()5

= 𝑋2

برای سیستم مهاربندی کششهای ایجاد شده میبایست در
محدوده مجاز معیارهای آییننامهای باشد .این معیارها با توجه به
رابطه ( )6و جدول( )1لحاظ میشوند].[15

() 6
شكل .3پارامترهای موجود در مهاربند در حالت کتنری

کشش مجاز
حداکثر کشش ایجاد شده مهاربند

= ضریب ایمنی

جدول .1ضرایب ایمنی ارائه شده در آیين نامه API-RP-2SK

نیروهای موجود در نقاط مختلف و تحت تنشهای مختلف ،با در
نظر گرفتن االستیسیته خطوط مهاربندی ،از معادالت ( 1تا )5
بدست میآیند .ابتدا ،بار طراحی افقی ) (H2در شناور بر اساس رابطه
( )1و با توجه به سایر مشخصات سیستم محاسبه میشود.

در حالت مهاربندی سالم

1.67

در حالت با یک مهاربند آسيب دیده

1.25

()1

2
𝑇2
2𝑊𝑍2
+ 1) −
𝐻=𝐴−
𝐸𝐴
𝐸𝐴

برای طراحی رایزرها مطابق شکل( )4دو نوع کشش حائز اهمیت
بوده که شامل کشش مؤثر ) (Teو کشش دیواره ( ) (Ttwمیباشند.

(√ 𝐸𝐴 = 𝐻2

در رابطه ( H2 )1بار طراحی افقی مهاربند در اتصال به شناور،
سختی محوری مهاربند W ،وزن مهار T2 ،کشش ایجاد شده در

AE
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 2.2معادالت حاکم بر رایزرها

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1399.16.32.5.6

𝐻2
𝐿𝑤
𝐿 𝐻2
𝑠𝑖𝑛ℎ−1 ( ) +
𝑊
𝐻2
𝐸𝐴

] [ Downloaded from marine-eng.ir on 2023-01-09

با توجه به مطالعات گذشته ،تاکنون پاسخ ترمینال شناور تحت تاثیر
تانکر و میزان تاثیر آن روی المانهای دیگر همچمون رایزر و سیستم
مهاربندی انجام نگرفته است .کابل اتصال بین تانکر و ترمینال نیز
از مهمترین المان ها هنگام عملیات می باشد که ایمنی آن از اهمیت
ویژه ای برخوردار است .در این ترمینالهای بیشتر چالش ها و نیروها
موجود در هنگام عملیات (در صورت وجود تانکر) ایجاد می شوند.
سیستم مهاربندی و سیستم رایزر از مهمترین اجزای سازهای
ترمینالهای نفتی فراساحل میباشد .در نتیجه شناسایی پارامترهای
تاثیرگذار بر روی این اجزای سازهای در فرآیند طراحی بسیار حائز
اهمیت است .بنابراین در این مقاله پاسخ دینامیکی ترمینال نفتی
 CALMتحت تاثیر پارامترهای موثر در طراحی از قبیل عمق آب،
وزن زنجیر ،سرعت جریان ،مشخصات موج و طول هاوسر 10برای
بررسی رفتار مهاربند و میزان جابجایی ترمینال تحت تاثیر متقابل
تانکر برای بررسی رفتار رایزر مورد بررسی قرار میگیرد.

اسماعیل حسنوند ،پدرام عدالت  /نش اسماعیل حسنوند ،پدرام عدالت  /نشریه مهندسی دریا ،سال شانزدهم( ،)32پاییز و زمستان )84-73( ،99مهندسی دریا ،سال  ،جلد(شماره))1-12(،

 .3مطالعه موردی

شكل  .4نيروهای ایجاد شده در رایزر

کشش مؤثر ) (Teو کشش دیواره( )Ttwطبق رابطه( )7با هم در
ارتباط هستند[6] .
()7

) 𝑒𝐴 𝑒𝑃𝑇𝑒 = 𝑇𝑡𝑤 + (−𝑃𝑖 𝐴𝑖 ) + (−

در رابطه باال  Piفشار داخلی و  Peفشار خارجی لوله که در سطح
آب صفر و مقدار آن با کاهش عمق افزایش پیدا میکند .همچنین
 Aiو  Aeسطح مقطع داخلی و خارجی ناحیه تنش محیطی می-
باشد .از دیگر پاسخهای سازه میتوان از لنگر خمشی که موجب
انحنا میشود نام برد .انحنا در این لولهها طبق روابط( 8و )9به دست
میآید.
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باا هادف بررسااای تااثیر پاارامترهاای مختلف همچون عمق آب ،وزن
زنجیر ،شااادت جریاان و پریود موج بر رفتاار مهااربناد و همچنین
بررسی میزان تاثیر اتصال تانکر و جابجایی ترمینال در جهت های
مختلف روی پاساخ رایزر ،به مدلساازی و تحلیل ساازهای این نوع
از ترمینال فراساااحل پرداخته میشااود .به این منظور از نرم افزار
 ANSYS AQWAو  ORCAFLEXمطابق فرایند شکل( )5برای
مدلسااازی عددی اسااتفاده شااده اساات] .[10ابتدا در نرم افزار
 ANSYS AQWAهندسااه تانکر و ترمینال مدلسااازی میشااود.
ساااپس خروجیهای به دسااات آمده (شاااامل  RAOو ضااارایب
هیدرودینامیکی) به نرمافزار ORCAFLEXمنتقل میشااود که در
آن مشاخصاات مهاربندها ،رایزرها و همچنین مشاخصاات محیطی و
زماان آناالیز باه عنوان ورودی برای تحلیال شااارایط عملیااتی تعیین
میشاوند .مشاخصاات مورد نیاز برای شابیه-ساازی این ترمینال با
توجه به مشااخصااات ترمینال نفتی نصااب شااده در فاز  19پارس
جنوبی انجام میگیرد که در ادامه به آنها اشاره میشود.

خروجی:

()9

𝑒𝑊 𝑊𝑎 = 𝑊ℎ + 𝑊𝑖 −

=𝑘

در رابطه باال  ، xفاصله افقی دو نقطه ابتدا و انتهای رایزر Th ،نیروی
افقی در بستر دریا Wi ،We ،Wa, Wh , ،به ترتیب برابر وزن خالی
لوله ،وزن ظاهری ,وزن خارجی اطراف لوله و وزن سیال داخل لوله
است .همچنین شعاع خمشی برابر معکوس انحنا میباشد .لنگر
خمشی مجاز و انحنای مجاز بر اساس حداقل شعاع خمش 19هر
لوله رایزر که توسط شرکت سازنده مشخب میشود ،به دست می-
آید .این روابط بر اساس روابط ( 10و  )11محاسبه میشوند].[16

Software

میزان درفت هر شناور

خروجی:

ورودی:
مشخصات محیطی
مشخصات مهاربندها

عمق آب
مشخصات هندسی ترمینال و
تانکرها
وزن تانکرها و ترمینال

Software

کشش ایجاد شده درمهاربندها
جابجایی ترمینال و تانکر

شكل  .5فرایند مدل سازی در ترمينال نفتی  CALMدر نرم افزار

𝐼𝐸
)(10
= لنگر خمشی مجاز
𝑅𝐵𝑀
1
)(11
= انحنا مجاز
𝑅𝐵𝑀
در روابط باال  EIسختی خمشی لوله  MBRحداقل انحنای مجاز
میباشد که جزء مشخصههای رایزرها بوده که توسط شرکت سازنده
مشخب میشود.
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مشخصات هندسی تانکر و ترمینال در جدول( )1آورده شده است.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد یکی از خصوصیتهای عملیاتی
ترمینالهای  CALMقابلیت چرخان بودن  11بدنه باالیی متصل
به تانکر بوده که برای شبیهسازی ایجاد چرخش دو قسمت باال و
پایین از مفصل استفاده شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1399.16.32.5.6

()8

𝑎𝑤
𝑎𝑤𝑥
cos ℎ
𝑇ℎ
𝑇ℎ

رائو
ماتریس جرم افزوده
ماتریس QTF
ماتریس سختی
هیدرواستاتیکی
ماتریس میرایی

ANSYS AQWA

ورودی:
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جدول .3مشخصات مكانيكی رایزر
طول هر بخش رایزر][m

10.7

قطر داخلی ][mm

500

قطر خارجی ][mm

620

سختی خمشی ][kN.m2

158

آبخور][m

8

3.266

سختی محوری ][kN

4325.866

مرکز جرم در جهت [m] .X

60

0

جرم در آب][kg/m

259

مرکز جرم در جهت [m] .Y

0

0

مرکز جرم در جهت[m] .Z

8.5

0.766

ممان اینرسی جرمی در جهت
[kg.m2] XX
ممان اینرسی جرمی در جهت
[kg.m2] YY
ممان اینرسی جرمی در جهت
[kg.m2] ZZ
قطر][m

184.96

4840000

2500

4840000

2704

9350000

-

12.5

قطر اسكرت][m

-

16.63

وزن][ton

45000

289.98

ارتفاع شناور ][m

-

5.3

جدول .2مشخصات تانكر و ترمينالCALM
پارامتر ها

تانكر
CALM
مقادیر

18

حداقل کشش شكست ][kN
3

810

چگالی سيال ] [kg/m

725

طول[m] L1

72

طول[m] L2

28.9

طول[m] L3

13.1

طول[m] L4

81

طول کل رایزر[m] L

118

 .3.3شرایط محيطی

 3.1خطوط مهاربندی
در این مطالعه مهاربندها از جنس زنجیر فوالدی و جنس هاوسر از
کابل رشته از جنس نایلون با مشخصات جدول( )2استفاده شده
است.
 3.2سيستم رایزر

جدول .4مشخصات خطوط مهاربندی

در این مطالعه برای رایزر از پیکرهبندی لیزی اس با توجه به
مشخصات جدول( )3استفاده شده است .در شکل( )6نیز مدل
ساخته شده در نرم افزار  ORCAFLEXدر حین عملیات
تخلیه/بارگیری تانکر نشان داده شده است.

پارامتر ها
قطر مهار][mm
طول زنجير][m

مقادیر
هاوسر

0.406

خط مهار CALM

95

خط مهار CALM

436

هاوسر

42.8

جرم در آب][kg/m

180

سختی محوری[kN] EA

770735

حداکثر کشش مجاز][kN

5883

شكل .6مدل ساخته شده در نرم افزار ORCAFLEX
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با خطوط مهاربند مطابق شکل( )7انجام میگیرد .برای بررسی رفتار
رایزر به طور متداول از معیار کنترل جابجایی مطابق استاندارد
 APIاستفاده میشود که این جابجاییها مطابق شکل( ،)8شامل
جابجایی دور  ،نزدیک و عرضی میباشد].[17

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1399.16.32.5.6

به منظور بررسی رفتار ترمینال نفتی  CALMتحت پارامترهای
طراحی موجود ،مهم است که این ترمینالها تحت شرایط یکسان با
پارامترهای یکسان مورد بررسی قرار بگیرند .در این مقاله شرایط
محیطی شامل موج ،جریان و باد مربوط به اطالعات منطقه نصب
ترمینال نفتی  CALMفاز  19پارس جنوبی مطابق جدول( )4در
نظر گرفته شده است .راستای این بارگذاریها به صورت هم جهت

] [ Downloaded from marine-eng.ir on 2023-01-09

پارامتر

مقدار
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جدول .5شرایط محيطی اعمال شده
]HS[m

2.6

جانسواپ

]Tp[s

7.5

جریان

مثلثی

باد

ثابت

γ
سرعت موج در سطح آب
][m/s
سرعت موج در بستر دریا
][m/s
26 m/s

1.4933

موج

0.7
0

در این راستا پارامترهای مورد نظر مطابق جدول( )6تا  30درصد
تغییر از مقدار مرجع لحاظ شده اند تا روند تغییر در جابجایی
ترمینال و نیروی ایجاد شده در مهاربندها نسبت به پارامترهای
اعمالی بررسی شوند .در تمامی موارد ،بارهای اعمالی به صورت هم
جهت با خطوط مهاربندی و با  30درجه نسبت به ترمینال با توجه
به شکل  7می باشد .همچنین بارهای موج ،جریان و باد به صورت
هم جهت با یکدیگر 20اعمال می شوند.
جدول .6تغييرات اعمالی در پارامترهای عملياتی

وزن زنجير ][t/m

0.126

0.180

0.234

پریود موج][s

5.25

7.5

9.75

0.490

0.70

0.91

42.48

60.69

78.89

سرعت ][m/s
جریان
طول هاوسر ][m

 .4نتایج
در این مقاله ،ترمینال نفتی  CALMتحت پارامترهای عملیاتی
مختلف همچون عمق آب ،وزن زنجیر ،سرعت جریان ،دوره تناوب
موج و طول هاوسر و همچنین جابجایی ترمینال در جهت های
مختلف و میزان تاثیر حضور تانکر تحت مطالعه قرار گرفته است .در
این آنالیزها ،نیروی ایجاد شده در مهاربند به دلیل حفظ موقعیت
سازه-ها و جابجایی ترمینال در حالت اتصال رایزرها به ترمینال به
عنوان مهمترین پاسخهای سازه در نظر گرفته میشوند .برای
تحلیل ،شرایط محیطی منطقه نصب ترمینال نفتی فاز  19پارس
جنوبی مورد استفاده قرار میگیرد.
حداکثر جابجایی ترمینال و نیز حداکثر کشش ایجاد شده در خطوط
مهاربندی برحسب تغییرات در عمق آب ،در نمودار شکل( )9ارائه
79
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با توجه به روابط ارائه شده در قسمت  ،2میتوان نشان داد که پاسخ
سازه متاثر از تغییر در پارامترهای عملیاتی همچون وزن زنجیر،
عمق آب و میزان جابجایی ترمینال (تحت تاثیر پارامترهایی از قبیل
موج ،جریان و جابجایی تحت تاثیر تانکر) خواهد بود .مسئلهای که
مهم میباشد این است که کدام یک از این پارامترها بیشترین تاثیر
را روی پاسخ سازه دارد و با تغییر در آن پارامتر بیشترین تغییرات
ایجاد می شوند .در این مقاله به برسی پارامتر هایی از قبیل میزان
تاثیر جرم زنجیر ،عمق آب ،سرعت جریان ،پریود موج و طول
هاوسر(مهار اتصال بین تانکر و ترمینال) روی پاسخ سیستم
مهاربندی و تاثیر جهت جابجایی ترمینال و میزان تاثیر حضور تانکر
روی رایزر پرداخته شده است ،و میزان اثرگذاری هر کدام بررسی
خواهد شد.
برای بررسی رفتار رایزر ،جابجایی ترمینال در سه جهت نزدیک ،دور،
و عرضی نسبت به  PLEMدر بستر دریا مفروض است که در
شکل( )8این جابجایی ها به صورت شماتیک نشان داده شده است.

عمق آب][m

33.46

47.8

62.14
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پارامترهای مورد نظر برای بررسی رفتار مهاربند

شكل  . 7نحوه چيدمان خطوط مهاربندی و راستای بارگذاری

پارامترها

−%30
میزان مرجع ⨯

مرجع

+30%
میزان مرجع ⨯
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شكل .8جهتهای جابجایی ترمينال
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شده است .همانطور که در این شکل مشخب است ،رفتار نمودار را
میتوان به دو بخش مشخب شامل عمق تا  47متر و عمق بیش از
 47متر تقسیم نمود .با افزایش عمق آب تا  47متر جابجایی بیشینه
ترمینال افزایش یافته و به تبع آن نیروی کشش بیشینه در
مهاربندها کاهش مییابد .با افزایش بیشتر عمق آب (فراتر از 47
متر) با توجه به شکل( )1طول بیشتری از مهاربند از بستر دریا جدا
شده که باع می شود جرم کلی سازه افزایش پیدا کند .با افزایش
جرم سیستم مهاربندی و اینرسی ناشی از آن ،جابجایی بیشینه
ترمینال کاهش یافته و روند کاهش نیروی کششی داخل مهاربند با
شدت کمتری کاهش مییابد که این ناشی از افزایش نیروی بویانسی
ناشی از طول زنجیر مهاربندی خواهد بود.

شكل  .10ميزان تاثير پریود موج بر پاسخ سازه

شكل  .9تاثير پارامتر عمق آب روی پاسخ سازه
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طول هاوسر یا همان کابل اتصال بین تانکر و ترمینال ،از دیگر
متغیرهای موثر بر پاسخ دینامیکی سازه است .در این مطالعه،
هاوسرها از جنس نایلون هشت رشتهای انتخاب شده است .در
شکل( )11تاثیر طول هاوسر بر حداکثر جابجایی ترمینال و نیز
حداکثر کشش ایجاد شده در خطوط مهاربندی نشان داده است.
با افزایش طول هاوسر از  42تا  79متر ،جابجایی ترمینال و کشش
ایجاد شده در مهاربند روند کاهشی را نشان میدهد .با افزایش این
جابجایی ترمینال به میزان  6درصد کاهش پیدا میکند و  21درصد
کاهش برای کشش ایجاد شده در مهاربند را به دنبال خواهد داشت.

شكل  .11ميزان تاثير طول هاوسر بر پاسخ سازه

ترمینال مقدار  12درصد و برای کشش ایجاد شده درمهاربند به
میزان  33درصد تغییرات کاهشی را نشان میدهد.

با توجه به شکل  12نتیجه میشود که با افزایش سرعت جریان،
کشش در مهاربند و جابجایی در ترمینال روند صعودی از خود نشان
میدهند .به گونهای که با افزایش سرعت جربان از  0.49به 0.91
متر بر ثانیه ،کشش ایجاد شده در مهاربند به میزان  47درصد و
برای جابجایی ترمینال میزان  7درصد افزایش را نشان میدهد.
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شكل . 12ميزان تاثير سرعت جریان بر پاسخ سازه

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1399.16.32.5.6

در ادامه دوره تناوب موج به عنوان متغیر برای بررسی حساسیت
ترمینال نفتی  CALMنسبت به این متغیر مورد بررسی قرار گرفته
است .همانطور که در شکل( )10مشخب است ،جابجایی ترمینال و
کشش ایجاد شده در مهاربند با افزایش دوره تناوب موج ،هر دو
روندی نزولی داشته به گونهای که با افزایش حدود  85درصدی دوره
تناوب از  5.25تا  9.75ثانیه ،میزان کاهش برای جابجایی

ب ا متغیر قرار دادن سرعت جریان به عنوان بار اعمالی ،تغییرات در
کشش ایجاد شده و جابجایی ترمینال به عنوان پاسخ سازه به صورت
شکل( )12نتیجه میشود.
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با متغیر قرار دادن جرم زنجیر مهاربند ،تغییرات در پاسخ سازه با
توجه به شکل ( )13قابل مشاهده است.

شكل .14ميزان تغييرات پاسخ سازه تحت پارامترها طراحی

رایزرها به عنوان مهمترین اجزای ترمینال نفتی نیز با دو متغیر
شامل جابجایی ترمینال در جهتهای مختلف و حضور و عدم حضور
تانکر مورد بررسی قرار میگیرند .جابجایی ترمینال در سه جهت

81

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1399.16.32.5.6

با افزایش جرم مهاربند میزان جابجایی ترمینال و کشش ایجاد شده
در مهاربند هر دو روند نزولی دارند .به گونهای که با افزایش جرم
مهاربند از  0.126تا  0.234تن بر متر جابجایی ترمینال  11درصد
و این میزان برای کشش ایجاد شده در مهاربند مقدار  39درصد
کاهش را نشان میدهد .با افزایش جرم مهاربند وزن کلی سازه و
اینرسی آن افزایش پیدا میکند در نتیجه جابجایی سازه کاهش و
به تبع آن نیروی ایجاد شده در مهاربندها نیز کاهش پیدا میکند.
میزان تغییرات برای تمام پارامترهای در شکل  15قابل مشاهده می
باشد
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شكل  .13ميزان تاثير جرم مهاربند بر پاسخ سازه
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نزدیک ،دور و عرضی مورد بررسی قرار میگیرد و تاثیری که این
جابجاییها میتوانند روی پاسخ دینامیکی رایزر داشته باشند مورد
بررسی قرار میگیرد .از مهمترین پارامترهای که میتواند در حالت
عملیاتی روی پاسخ سازه و خصوصا رایزر داشته باشد ،میزان تاثیر
حضور تانکر است .در این حالت برای بررسی رایزر از معیار کنترل
نیرو 21استفاده میشود؛ به این طریق که در دو حالت با تانکر و بدون
تانکر ترمینال میتواند تحت شرایط محیطی اعمالی جابجا شود .اما
برای بررسی میزان تاثیر جهت جابجایی ترمینال ،با توجه به آنالیز-
های انجام گرفته شده برای حالت بدون اتصال به تانکر نتیجه می-
شود که ترمینال تحت موارد بار اعمالی به میزان  15متر جابجایی
داشته است که این میزان جابجایی به عنوان جابجایی مبنا برای
برای بررسی پاسخ رایزر در سه جهت دور نزدیک و عرضی در نظر
گرفته خواهد شد .در ادامه در مورد هر کدام به صورت جداگانه بح
خواهد شد.
درصورتیکه میزان تاثیر حضور تانکر برای بررسی پاسخ سازه مورد
ارزیابی قرار بگیرد نتایج شکل( )16به دست میآیند .همانگونه که
در شکل( )16قابل مشاهده است ،در این نوع پیکرهبندی (بدون
حضور تانکر) بیشترین مقدار لنگر خمشی و بیشترین مقدار کشش
موثر در قسمت اتصال رایزر به ترمینال (اتصال باالی رایزر )22در
حالت دینامیکی بوجود می¬آید .با اتصال تانکر به ترمینال ،میزان
لنگر خمشی در قسمت پایین رایزر( )PLEMتغییری مشاهده
نمی¬شود و همچنین مشاهده می¬شود که تغییرات لنگر خمشی
در طول رایزر تقریبا ثابت است و نقطه بحرانی برای لنگر خمشی
هنگام عملیات بارگیری همان نقطه اتصال باالی رایزر می¬باشد.
لنگر خمشی در محل اتصال رایزر به ترمینال میزان  48درصد
افزایش پیدا می¬کند .در هر دو شرایط ،لنگر خمشی از حد مجازی
که آیین¬نامه برای رایزر پیشهاد داده عبور نکرده است .میزان تغییر
در کشش موثر برخالف نتیجه لنگر خمشی میباشد یعنی با حضور
تانکر کشش موثر در قسمت پایین رایزر بیشتر تغییر میکند و در
قسمت اتصال باالی رایزر ،کشش موثر تقریبا تغییری ندارد .میزان
تغییرات کشش موثر در اتصال پایین رایزر تقریبا  57درصد است.
بر خالف لنگر خمشی ،کشش موثر در طول رایزر زیاد میباشد .در
این حالت نیز رایزر از حد مجاز کشش موثر که  810کیلونیوتن می-
باشد تجاوز نکرده است.
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شكل . 15ميزان تاثير حضور تانكر بر پاسخ دیناميكی سازه

دور کمترین مقدار را دارا میباشد .همانگونه که مشاهده میشود
لنگر خمشی در نقطه باالی اتصال رایزر تحت جهتهای مختلف
یکسان میباشد و بیشترین مقدار تغییرات در نقطه پایین اتصال
رایزر بوجود میآید .این در حالی است که تغییرات کشش موثر در
قسمت پایین رایزر بیشتر میباشد و در قسمت باالی رایزر تغییرات
کم و ناچیز است .در جابجایی دور بیشترین کشش موثر برای رایزر
حاصل می گردد .برای حالت های درنظر گرفته شده مشاهده می-
شود عالوه بر نقاط ابتدا و انتها رایزر ،قسمت انحنای رایزر نیز مهم
میباشد اما بیشترین اهمیت را همان نقاط ابتدا و انتها به دلیل
تغییرات بیشتر نیرو را دارند.
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در شکل( )15میزان تاثیر جابجایی ترمینال در جهتهای مختلف
تحت کنترل جابجایی مورد مطالعه قرار میگیرد .در این حالت با
توجه به تحلیلهای قبلی (بدون اتصال رایزر) ،که حداکثر جابجایی
ترمینال به دست آمده است ،این جابجاییها به عنوان حداکثر
جایجایی که ترمینال میتواند تحت شرایط محیطی موجود داشته
باشد در نظر گرفته میشود.
سپس با وجود اتصال رایزر ،ترمینال در حداکثر نقاط جابجایی که
در جهتهای نزدیک ،دور و عرض قرار میگیرد ،میزان  15متر
جابجایی برای هر جهت با توجه به حداکثر جابجایی که ترمینال
میتواند تحت شرایط محیطی موجود داشته باشد نتیجه میشود که
لنگر خمشی در جهت نزدیک بیشترین مقدار و جابجایی در جهت
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ب .ميزان تاثير حضور تانكر بر کشش موثر رایزر
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الف .ميزان تاثير حضور تانكر بر لنگر خمشی رایزر
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شكل  .16ميزان تاثير جهت جابجایی ترمينال بر پاسخ دیناميكی رایزر
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در این مقاله آنالیز حساسیت ترمینال نفتی  CALMتحت پارامتر-
های مختلف با شرایط محیطی منطقه نصب ترمینال نفتی فاز 19
مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به نتایج به دست آمده میتوان
نتیجه گرفت که:
 با تغییر سرعت جریان بیشترین میزان تغییرات در کششایجاد شده در مهاربند ایجاد می شود این در حالی است
که با تغییر دوره تناوب موج بیشترین میزان تغییرات در
جابجایی ترمینال مشاهده می شود .برای سایر پارامترها
در شکل( )16این میزان تغییرات آورده شده است.
 با تغییرات در پارامترهای موجود کشش ایجاد شده درمهاربند نسبت به جابجایی ترمینال بیشترین حساسیت را
از خود نشان میدهد.
 برای این نوع پیکرهبندی رایزر میتوان نشان دادبیشترین کشش موثر و لنگر خمشی در قسمت ابتدایی و
انتهایی رایزر رخ میدهد و میتواننتیجه گرفت که
درصورت اتصال تانکر ،لنگر خمشی در قسمت باالی رایزر

و کشش موثر در قسمت پایین رایزر بیشترین تغییرات
رخ میدهد .همچنین مشاهده میشود که در صورت
جابجایی ترمینال در سه جهت دور ،نزدیک و عرضی
بیشتر تغییرات در لنگر خمشی و کشش ایجاد شده در
قسمت پایین رایزر رخ می دهد .در جابجایی نزدیک لنگر
خمشی و در جابجایی دور کشش ایجاد شده در مهاربند
بیشترین تغیرات ایجاد می شود.
در بیشتر موارد مورد بررسی(به استثنای تاثیر عمق آب)،
نیروی ایجاد شده در مهاربند و جابجایی ترمینال رابطه
مستقیم وجود دارد.

] [ DOR: 20.1001.1.17357608.1399.16.32.5.6

ب .ميزان تاثير جهت جابجایی ترمينال بر کشش موثر رایزر
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الف .ميزان تاثير جهت جابجایی ترمينال بر لنگر خمشی رایزر
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