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Abstract. This article aims to provide a general overview from operational side with regards 
to riser mechanics. It is utmost important to understand the movement of the riser string in 
the view of taking the right decision in case of losing platform’s position and therefore the 
decision for emergency disconnect. Any company operating in deep and ultra-deep waters 
needs to set up the decision tree in order to safely disconnect and secure the well. Once the 
riser is deployed, it is essential that its behavior is monitored closely in order to be able to 
face any possible critical situations. In this respect, understanding of riser mechanics and 
capability of recognizing potential problems before their development into distress 
situations is extremely important. This article is simulating the operation of riser system for 
a drilling installation with dual rig and N-Line tensioned system. 
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1. SISTEMUL DE RAIZERE IN CONDIȚIILE FORAJULUI  
IN APE ADANCI ȘI ULTRA ADANCI 

 
Un important volum de resurse de petrol se află cantonate în zonele situate în ape 

adânci și foarte adânci, la limita de adâncime a activității actuale. Progresul rapid al 
metodelor de explorare si producție în ape adânci, înregistrat în ultimii zece ani conclud 
că, odată atins un record de operare în adâncime de apă, acesta este imediat depășit.  

Sunt considerate ape adânci, din punct de vedere al activității petroliere, apele 
cu adâncimi mai mari de  400 m; peste 1 500 m se consideră ape ultra adânci (peste 
1 600 m după MMS-Mineral Management Service, USA) 

Operatorii din industria de petrol se orientează către adâncimile mari de apă, 
deorece aici se află resurse importante care asigură producții mari. Unele sonde din 
aceste zone petroliere pot produce  8 000 m3/zi țiței, producţie care justifică 
cheltuielile suplimentare și riscul asumat. Proiectele de exploatare din locații situate 
la adâncimi de apă de 2 000 m din Golful Mexic, Offsore Brazilia și vestul Africii 
erau de neimaginat cu puțin timp în urmă. Un număr mare de sonde au fost forate la 
adâncimi mari de apă; recordul de 10 400 ft (3 174 m) a fost depășit în februarie 
2013 în Oceanul Indian. Noile tehnologiii permit exploatarea petrolului la distanțe 
mari de uscat, uneori peste 200 mile marine, și implică construcția de structuri mari 
și complexe, modificarea procedurilor de foraj și noi reglementări de mediu. 
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Datorită numărului de prospecțiuni atractive economic, în mare adâncime de 
apă, cele mai multe instalații de foraj sunt  subcontracte cu termen lung, cu diferiți 
operatori de petrol și gaze. Creșterea adâncimii de apă a condus la retehnologizarea 
unui număr de instalații de foraj și construirea altora noi. 

Cele mai importante schimbări în construcția sondelor situate în ape adânci sunt 
legate de adâncimile mari de apă, dar și de condițiile de fund, mediul ostil în care se 
desfășoară activitatea: valuri de 30 m înălțime; vânturi care depășesc 80 noduri 
(148,2 km/h); temperaturi scăzute ale aerului : -15°C; temperatura apei mării : 0°C; 
curenți marini de 3 noduri (5,5 km/h); prezența aizebergurilor (zona  Canada și  
Groelanda), prezența  frecventă a zăpezii, ploii sau ceții. În ape adânci, activitatea 
de foraj se poate realiza numai cu platforme poziționate dinamic, semisubmersibile 
și vapoare de foraj. 

Platformele ancorate, convenționale, au forat în ape adânci de 6 023 ft (1 836 
m) în Golful Mexic.  

Condițiile pot fi diferite de Golful Mexic, unde prezența curenților de fund face 
dificil managementul sistemului de raizere. Platforme largi cu putere disponibilă 
suplimentară sunt cerute pentru menținerea poziției sub efectul acțiunii curenților 
mari și pentru a stoca volumul suplimentar de noroi și raizerele necesare pentru 
construcția sondei.  

Deoarece operațiile și echipamentele utilizate sunt diferite de cele pentru apele 
puțin adânci, regulamentele, standardele și procedurile preparate pentru apele puțin 
adânci nu pot fi aplicate direct în cele mai multe operații specifice apelor adânci.  

De exemplu, regulamentele curente pentru testarea sondelor în ape puțin adânci 
nu se aplică operațiilor extinse de testare a sondelor din ape adânci. 

 
 

2. COMPONENTELE ANSAMBLULUI DE FORAJ  
SUBMERSAT 

 
Coloana de raizere reprezintă conexiunea dintre platforma de foraj aflată la 

suprafață și conexiunea flexibilă din partea superioară a ansamblului de 
prevenitoare de erupţie. 

Părțile esențiale ale raizerului marin sunt liniile de omorâre și sugrumare 
integrate în acest ansamblu de burlane, care asigură spaţiul inelar necesar 
desfășurării procesului de foraj.  

Totodată, raizerul marin încorporează și linia de supraalimentare cu fluid de 
foraj necesar optimizării transportului detritusului , linia de ventilare a inelarului și 
liniile de alimentare cu fluid hidraulic a elementelor de comandă ale prevenitorului. 

Primul element din partea superioară a sistemului de raizere poartă denumirea 
de raizer telescopic , cu funcția de compensare a mișcării pe verticală a instalației 
de foraj. 

Sistemul de raizere cuprinde sistemul de tensionare și toate echipamentele 
cuprinse între articulația superioră și cea inferioară. 
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Funcția principală este de a forma o extensie a găurii de sondă de la ansamblul 
de prevenitoare de erupţie  și vasul de foraj și cu următoarele funcții particulare: 

- Asigură circulația fluidelor între sondă și instalația de foraj, prin interiorul 
coloanei de raizere, în condiții de foraj normale și prin liniile de control și omorâre 
atașate raizerelor, atunci când ansamblul de prevenitoare de erupţie este utilizat 
pentru controlul sondei; 

- Constituie un suport pentru linia de omorâre, sugrumare, control și cele 
auxiliare ; 

- Ghidează sculele la intrarea în sondă; 
- Permit introducerea și extragerea ansamblului de prevenitoare de eruptive; 
 

 
 

Fig. 1. Sistem clasic de raizere de foraj specific pentru o unitate de 
foraj mobilă semisubmersibilă. 



ASUPRA PROIECTĂRII COLOANELOR DE RAIZERE ŞI CRITERIUL DE SELECŢIE A ACESTORA 155 

Următorii parametrii trebuie definiți pentru a stabili condițiile de limită pentru 
proiectarea sistemului de raizere: 

- funcțiile raizerelor 
- adâncimea de lucru  
- mișcarea vasului și capacitatea de menținere a poziției 
- datele meteo 
- modul de operare și condiții meteo relevante  
- greutatea fluidului de foraj. 
Configurația sistemului de raizere joacă un rol important în eficiența și 

operabilitatea platformei de foraj. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Configurația sistemului  
de raizere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Având cunoscute caracteristicile de mișcare și capacitatea de menținere a 
poziției, sistemul de raizere  trebuie să  reziste la solicitările care pot apărea, 
precum și la oboseala rezultată din regimul de forțe ce pot apărea din diferitele 
moduri de operare (tipul operației şi condițiile inerente de vreme).  
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Standardul API 16Q identifică trei moduri operaționale, definite după cum 
urmează: 

- Modul conectat în foraj: combinația între condițiile de mediu și condițiile 
sondei în care operațiile de foraj pot fi realizate în condiții de siguranță: foraj, 
manevre, lărgirea găurii de sondă, dar și operații speciale ca: tubajul coloanelor, 
cimentarea sau testarea sondei (care pot limita unghiurile la raizerul flexibil 
superior și inferior la maxim 2°). 

- Modul conectat fără foraj: sunt permise numai circulația și marșul de 
extragere. Garnitura nu va fi rotită. Se înlocuiește fluidul de foraj din coloana de 
raizere cu apă de mare. Se fac pregătiri pentru închiderea sondei și deconectarea 
raizerelor, dacă este necesar (unghiurile la raizerele flexibile superior și inferior 
sunt cuprinse între 2° și 4°).  

- Modul deconectare: dacă condițiile meteo depășesc limitele de operare în 
condiții de siguranță sau se ating limitele de siguranță în timpul procesului de foraj, 
sistemul de raizere va fi deconectat pentru a preveni incidentele de sondă, precum 
deteriorarea echipamentelor sau poluarea mediului. 

 
Raizerul telescopic.Raizerul telescopic are două scopuri principale:  
- compensează mișcarea pe verticală a platformei în timpul forajului 
- asigură conectarea ball joint-ului și a diverterului la sistemul de raizere 
- asigură conectarea liniilor rigide (de control ale ansamblului de prevenitoare 

de erupţie), de omorâre şi sugrumare cu platforma de foraj. 
Raizerul telescopic este compus din două burlane de diametre diferite, 

concentrice, introduse una în alta, asigurând preluarea mişcării pe verticală a 
întregului ansamblu de raizere, mișcare datorată valurilor. Izolarea celor două 
coloane este asigurată de două garnituri de izolare: inferioră şi superioră. 

 
Inelul de Tensionare. Inelul de tensionare are două funcții principale: 
de a transfera forța aplicată tensionerului la raizerul telescopic de a permite 

rotirea controlată a platformei în raport cu coloana de raizere (specific pentru vasele 
de foraj) 

Totodată,  de acesta se atașează liniile de sugrumare și omorâre. 
Raizerul pentru umplerea coloanei este fixat la 100-150 m în partea inferioară a 

coloanei de raizere. Este echipat cu un sistem fereastră acționat hidraulic, care 
permite umplerea coloanei de raizere cu apă de mare. În cazul în care ar surveni o 
pierdere totală de circulație și coloana de raizere s-ar goli, raizerul de umplere 
previne turtirea coloanei. 

În timpul operației normale, coloana de noroi aplică o presiune interioară, care 
operează arcul din valva pilot. Aceasta alimentează valva hidraulică în 4 căi și o 
menține în acea poziție pentru a furniza energia necesară cilindrilor hidraulici cu 
dublă acțiune, rezultând poziția închis.  
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Fig. 3. Raizerul de umplere . Părţi componente. 
 
În afară de condițiile anterioare, alte cerințe se impun pentru raizere, după cum 

urmează: 
● transferate ușor din /spre vaporul de alimentare depozitate pe punte 
● mutate de pe punte în platforma de lucru a instalației de foraj și vice-versa  
● conectate și introduse în sondă 
● retrase din sondă și deconectate 
● suspendate după deconectare 
● transportate pe punte între locații ușor de întreținut. 
 
În final, elementele coloanei de raizer trebuie să reziste în cazul unor 

evenimente nedorite, cum ar fi: pierderea poziției dinamice și consecințele unei 
deconectări de urgență. 

Începerea proiectării coloanei de raizere este strâns legată de modul 
operațional; tendința este de a urmări experiența contractorilor de foraj. 

Considerațiile au în vedere și următoarele aspecte: 
● Nivelul redus de rezistență care poate rezulta, dacă coloana de raizere este 

suspendată în tensionere sau în sistemul de manevră 
● Efortul de torsiune care poate apărea în imposibiltatea rotirii inelului de 

tensionare 
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● Prezenţa liniilor auxiliare poate infulența calculul coloanei de raizere. 
● Tensiunea efectivă la capul de sondă. 
O importantă arie de acțiune o constituie determinarea greutății optime a 

coloanei de raizere în apă.  
Teoretic, cu o alegere corespunzătoare a elementelor flotoare în condiții de 

densitate, diametru și poziție corespunzătoare în coloana de raizere, o compoziție 
neutră sau aproape neutră poate fi atinsă cu avantaje evidente. 

 Oricum, în condiții nedorite, tensiunea la partea inferioară va crește 
proporțional (poate fi și identică până la partea superioară, în cazul unei coloane 
perfecte) și constituie o sursă potențială de rupere prin oboseală a capului de sondă. 
Trebuie considerat, de asemnea, că părțile superioare și inferioare ale coloanei de 
raizere prezintă riscul potențial de instabilitate din cauza efectului dinamic din 
timpul deconectării rapide. 

Aceste părți sunt, de obicei, mai solicitate: 
● Partea superioară, pentru nivelul ridicat al tensiunii și pentru acțiunea 

dinamică a valurilor și curenților de suprafață; 
● Partea inferioară, pentru solicitarea ridicată la înconvoiere, dar și de efectul 

presiunii diferențiale dintre greutatea fluidului de foraj și a apei de mare. 
 

 
3. MECANICA RAIZERELOR 

 
Schițele următoare (Fig. 4) reprezintă diferitele forţe (interne și externe) la care 

este supusă colona de raizere:  
- acțiunea valurilor; 
- acțiunea curenților marini; 
- greutatea proprie a coloanei de raizere ; 
- presiunea diferențială a apei de mare și coloanei de noroi ; 
- tensiunea superioară și cea inferioară. 
 
Coloana de raizere este prezentată schematic, ca o grindă conectată la partea 

inferioară a ansamblului de prevenitoare de erupţie prin intermediul unei articulații, 
iar la partea superioară sub masa rotativă tot prin intermediul uneii articulaţii.  

Mișcările relative datorate deplasărilor pe verticală, orizontală și în jurul axei 
sunt compensate la partea superioară prin raizerul telescopic, articulația superioară 
și inelul de tensionare.  

Sistemul de tensionare (N-line) are rolul de a atenua tensiunile din coloana de 
raizer. Un dezavantaj al sistemului N-line este acela de a fi restrictiv la mișcarea de 
rotire în jurul axei. Greutatea liniară a unui raizer reprezintă diferența dintre 
greutatea în apă a elementului, minus forța de împingere exercitată de elementul 
flotor atașat. 
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Fig. 4. Acțiunea diferitelor forțe asupra coloanei de raizere. 
 
Presiunea internă generată într-un punct de coloana de noroi este egală cu 

greutatea specifică a noroiului înmulțită cu înâlțimea coloanei de noroi. Presiunea 
externă generată într-un punct (presiunea hidrostatică exterioară exercitată de apă 
marii) se exprimă prin greutatea specifică a apei de mare înmulțită cu adâncimea de 
apă. 

Trebuie evidențiat că, tensiunea care acționează asupra raizerului este diferența 
dintre presiunea exercitată de coloana de noroi din interior și presiunea hidrostatica 
exercitată de apă de mare din exterior. În cazul normal al unei coloane de raizer 
plină de noroi, presiunea maximă exercitată din interior este maximă la partea 
inferioară a coloanei de raizere. În cazul în care coloana de raizer este golită parțial, 
din motive operaționale sau accidental, aceasta este supusă unei presiuni exterioare 
excesive în partea golită. Posibilitate ca presiunea exterioară, în cazul golirii totale a 
coloanei, să crească până la valori care pot duce la distrugerea coloanei de raizere 
este exclusă prin instalarea unei valve de siguranță în zona inferioară, valva care 



160  EMERG 2 – 2015 Lazăr AVRAM, Claudiu TĂNASĂ, N, N. ANTONESCU, Marius STAN 

detectează golirea accidentală a coloanei de raizere și umple automat coloana cu 
apă de mare.  

Forțele hidrodinamice exercitate de valuri apar la partea superioară a coloanei, 
iar impactul asupra coloanei de raizere se evaluează prin ecuațiile lui Morison 
(alternativ, ecuatiile MOJS după cei patru autori —Morison, O'Brien, Johnson and 
Schaaf). 

Rezistența generată de raizer în apă datorită oscilațiilor (poziția static versus 
condițiile dinamice datorate efectului valurilor) este direct proporțională cu: 

- densitatea apei de mare; 
- diametrul raizerului; 
- coeficientul de rezistență; 
- viteza valului. 
Aceasta abordare este valabilă numai pentru valori ale curenților marini de până 

la 2 noduri.  
Dacă această valoare este depașită apare fenomenul de vârtej, însoțit de vibrații 

din cauza mișcărilor alternative ale valurilor.  
Vibrațiile transversal, normale într-o coloana de raizere, depind de valoarea 

tensiunilor care tind să varieze de-a lungul coloanei.  
Dacă aceste condiții depășesc limita operațională admisă a echipamentelor 

componente sistemului de raizer, se pot produce căderi bruște ale sistemului de 
tensionare cu consecințe asupra integrității și operabilității elementelor 
componente.   

O posibilă măsură, pentru a preîntâmpina efectele nedorite, ar fi reducerea 
tensiunii superioare și, implicit, a forței de recul exercitată de factorii de mediu.  

Valorile ce depășesc 2 noduri sunt considerate anormale și, prin urmare, se 
poate adopta soluția reducerii tensiunii superioare doar pentru o perioadă scurtă, 
până când condițiile de mediu revin la valori normale. 

 O tensiune superioară redusă presupune supraîncărcarea părții inferioare a 
sistemului de raizere și poate duce la ruperea prin oboseală a capului de sondă. 

Pentru a exemplifica în cifre amploarea acțiunii valurilor, putem afirma că un 
val cu o viteza de 2 noduri poate genera o tensiune de 60-70 tone în sistemul de 
tensionare pentru o adâncime de apă de 1 500 metri.  

Preasupunând că avem o tensiune superioară de 350 tone și una inferioară de 
150 tone ne putem aștepta la un unghi de deviere de 7 grade față de verticală. În 
aceste condiții, se pot depăși valorile operaționale acceptate și se întrerupe procesul 
de foraj.  

Aceste valori sunt valide atâta timp cât nu se modifică tensiunile superioare sau 
inferioare. Unghiul se modifică până la aproximativ 3 grade dacă se mărește 
tensiunea superioară la 700 tone și cea inferioară la 500 tone, ceea ce situează 
sistemul în limitele permise pentru foraj.  

Așa cum s-a menționat mai sus, această metodă poate avea efecte nedorite 
asupra capului de sondă, care va suporta forțe foarte mari. 
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O altă posibilitate de a contracara efectul valurilor sau al curenților este de a 
modifica poziția vasului, dar ținând sub control unghiul inferior al coloanei de 
raizere. Poziția rezultată astfel este menită de a ține sub control toți parametrii care 
pot influența abaterea de la verticală, care este, de fapt, obiectivul unui sistem de 
management al coloanei de raizere. 

La calculul și proiectarea sistemului de raizere trebuie luat în considerare cel 
mai rău caz posibil și din punct de vedere al condițiilor marine. Totodată, trebuie 
avută în vedere micșorarea, pe cât posibil, a unghiului inferior de la prevenitor prin 
controlul poziției vasului.  

Orice mișcare a platformei în jurul poziției de referință cauzată, sau nu, de 
condițiile de mediu pot imprima sistemului de raizere la partea inferioară o mișcare 
pendulară. Acest fenomen poate avea consecințe grave, nu numai asupra capului de 
sondă, dar și pentru partea inferioară a sistemului de raizere și asupra articulației 
sferice de la partea superioară a prevenitorului.   

Din cauza faptului că, atât raizerul, cât și articulația inferioară nu sunt 
proiectate să preia mișcarile axiale ale platformei, aceste tensiuni vor fi descărcate, 
într-o anumită măsura, în inelul de tensionare aflat la partea superioară, dar, în cazul 
depășirii anumitor limite constructive, aceste tensiuni pot produce solicitarea 
pistonului sistemului de tensionare.  

Tocmai de aceea, se poate concluziona că, sistemul Shaffer, este, din acest 
punct de vedere, mai avantajos în condiții de operare într-un mediu ostil.  Dar, cel 
mai bun mod de a gestiona eficient un sistem de raizere, este de a menține controlul 
platformei în parametrii operaționali stabiliți printr-un sistem computerizat 
performant de management, și de a asigura o tensiune superioară adecvată. Aceasta 
nu este o sarcina ușoară si consta in managerierea interdependenței între principalii 
parametrii ai unui sistem de control eficient. 

    
 

4. ELEMENTE CONSTITUTIVE PENTRU PROIECTAREA UNUI 
SISTEM DE RAIZERE PENTRU O ADÂNCIME MARE DE APĂ 
 
Calculul coloanei de raizere are la bază recomandările  API RP 16Q și impune 

verificarea ansamblului de raizere stabilit pentru toate cele trei moduri operaționale. 
Schema următoare indică componența unui ansamblu de raizere și regimul de forțe 
interioare și exterioare care acționează în coloana de raizere : 

- acțiunea valurilorş 
- rezistența la curenții marini și/sau mișcarea relativă a platformeiş 
- greutatea lineară a raizerelorş 
- presiunea diferențială dată de apa de mare și gradienții de noroiş 
- tensiunile de la partea superioară și inferioară a coloanei de raizere. 
Toate datele de mai sus se referă la un comportament static al coloanei de 

raizere și se aplică atunci când sistemul operează normal, în echilibru, fără a fi 
afectat de factori externi perturbatori.  
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Fig. 5. Exemplu de grafic referitor la durata de viaţă  
a capului de sondă. 

 
Efectele dinamice nu sunt neglijabile și se pot concluziona astfel: 
- vreme nefavorabilă (consecințe locale la partea superioară); 
- deconectarea de urgență (consecințe pentru întreg sistemul, atât superior cât și 

inferior); 
- deriva navei (consecințe asupra întregului sistem). 
Efectele locale cauzate de impactul cu valurile, în timpul unor condiții meteo 

nefavorabile, sunt atenuate de protecții special instalate pe partea superioară a 
sistemului.   

O distribuire corectă a greutății proprii a sistemului de raizere, plus intervenția 
sistemului de anti-recul la deconectarea de urgență, pot atenua tensiunile rezultate 
în urma unei deconectări de urgență, păstrând astfel intregritatea sistemului. 
Oscilațiile axiale pot conduce la fisuri în corpul unui raizer cauzate de instabilități 
locale generate de forțele de compresiune, ce se manifestă la deconectarea de 
urgență. 

Făcând abstracție de mișcările involuntare bruște ale platformei care, evident, 
sunt de evitat, cel mai critic eveniment este cel al pierderii accidentale de poziție. 
Pentru a clarifica acest aspect, trebuie menționat clar că, pierderea de poziție 
(deriva platformei) este generată de defecțiunea majoră a unui echipamen, care 
conduce la incapacitatea sistemelor de a asigură poziția navei la coordonatele 
stabilite. 

Pierderea poziției dinamice poate fi cauzată de: 
- deriva din cauza pierderii de putere la elicele de manevră; 
- deriva din cauza erorilor din sistemele de control şi referință. 



ASUPRA PROIECTĂRII COLOANELOR DE RAIZERE ŞI CRITERIUL DE SELECŢIE A ACESTORA 163 

5. MODELAREA CAPULUI DE SONDĂ 
 
S-a realizat modelarea 3D a capului de sondă. În figura 6 s-a prezentat structura 

interconectată a reţelelor de primitive (celule geometrice) ce au scopul de a modela 
matematic şi geometric suprafaţa obiectului/corpului tridimensional. Sunt prezentate şi 
aspecte ale modelării, momentul de încovoiere pentru unghiul de 1o şi distribuţia 
presiunii interioare.  

 

                 
 
 

                     
 

                 
 

Fig. 6. Modelarea capului de sonda prin MEF. 
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Această structură/reţea ajută la împărţirea corpului în mici celule geometrice, 
necesare modelării matematice, ca în final, pe baza acestora, să se poata realiza 
simularea mecanică. 

 
 

6. CONCLUZII PRIVIND OPTIMIZAREA SISTEMULUI  
DE RAIZERE ȘI ANSAMBLULUI DE PREVENITOARE DE ERUPTIE 
IN CONDIȚIILE FORAJULUI IN APE ADANCI ȘI ULTRA ADANCI 

 
Simulările de calcul folosite în această lucrare s-au vrut a demonstra 

complexitatea proiectării unui sistem de raizere pentru ape adânci și ultra-adânci. 
Complexitatea acestui tip de foraj marin nu constă numai în limitele operaționale 
ale echipamentelor existente în industrie la ora actuală, dar și condițiilor de mediu 
în care se desfășoară operațiunile de foraj.  

Echipamentele folosite pentru aceste adâncimi mari de apă sunt de capacitate 
uşor diferita de cele folosite în ape de adâncime medie sau mică.   

Echipamentul cel mai important, configurat special pentru aceste adâncimi, este 
ansamblul de prevenitoare de erupţie. Acesta este de tip greu și se folosește, în mod 
special, pentru adâncimi de apă foarte mari. În mod firesc, echipamentele adiacente 
care deservesc ansamblul de prevenitoare de eruptie, sunt configurate special pentru 
adâncimi mari de apă (sistemul de tensionare, coloana de raizere, sistemul de 
compensare pe verticală, sistemul de poziţionare dinamică şi sistemul de comandă 
electronică a ansamblului de prevenitoare de erupţie).S-a pus în evidenţă timpul 
relativ mic de pierdere a stabilităţii coloanei de raizere în condiţii de urgenţă, ceea 
ce reclamă un răspuns adecvat din partea echipei operaţionale. 

Tensiunile şi încărcările caracteristice unei coloane de raizere pentru adâncimi 
mari de apă au fost, de asemenea, evidenţiate şi analizate. 

Din cauza adâncimilor mari de apă, probabilitatea de apariţie a fenomenului de 
rupere prin oboseală a capului de sondă este probabilă. Un calcul teoretic a fost 
dezvoltat folosind configuraţia de raizere proiectată pentru adâncimea de apă de 
1 921 de metri.  

Acest calcul a verificat, într-o prima fază, efectul tensiunilor dezvoltate la capul 
de sondă şi s-a concluzionat că dezvoltarea de tensiuni ciclice la capul de sondă este 
mult mai puternică pentru apele de adâncimi mari comparative cu forajele 
convenţionale, din cauza lungimii mari a coloanei de raizre. În completare, se 
propune gasirea unor soluţii pentru reducerea tensiunilor în zone accepatbile.  

Calculul de verificare, cu noile valori ale sistemului, a demonstrat eficienţa 
măsurilor adoptate. Folosind metoda elementului finit, s-a modelat harta de tensiuni 
a capului de sondă cu datele obţinute prin calculul teoretic.  

Această simulare a tensiunilor aplicate la capul de sondă a confirmat eficienţa 
masurilor corective luate în vederea reducerii încărcărilor statice şi dinamice la 
capul de sondă. Modelarea s-a realizat folosind software-ul SolidWorks. 
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