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Abstract: Riser systems are integral components of the offshore developments 

used to recover oil and gas stored in the reservoirs below the earth’s oceans and seas. 

These riser systems are used in all facets of the development offshore process 

including exploration and exploitation wells completion/intervention, and production 

of the hydrocarbons. Their primary function is to facilitate the safe transportation of 

material, oil and gases between the seafloor oceans and seas and the marine 

platform. As the water depth increases, the working conditions of this system becomes 

challenging due to the complex forces and extreme environmental conditions which 

are impacting the operational mode as well as the stability. 

In this paper several aspects concerning riser mechanics and the behaviour of 

the riser column will be evaluated against different operational situations. 

Keywords: deep water and extreme deep water, oil, gas, riser system, drilling 
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Rezumat: Sistemele riser sunt componente integrante ale dezvoltării offshore, 

utilizate pentru recuperarea petrolului și gazelor depozitate în rezervoare sub 

oceanele și mările terestre. Aceste sisteme riser sunt utilizate în toate aspectele 
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procesului de dezvoltare offshore, inclusiv de explorare și exploatare a sondelor de 

petrol și gaze. Funcția lor principală este de a facilita transportul în condiții de 

siguranță a materialului, petrolului și gazelor între fundul oceanelor sau mărilor și 

platforma marină. Pe măsură ce adâncimea apei crește, condițiile de lucru ale acestui 

sistem devin dificile din cauza forțelor complexe și a condițiilor extreme de mediu 

care afectează modul de operare, precum și stabilitatea. 

În această lucrare, se vor evalua mai multe aspecte referitoare la mecanica 

ascendentă și comportamentul coloanei de riser în diferite situații operaționale. 

Cuvinte cheie: apă adâncă și apă extrem de adâncă, petrol, gaz, sistem de riser, 

curenti marini, presiunea, temperatura, efort, val. 

1. Introducere

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

în ape adânci și extrem de adânci, la limita de adâncime a activității actuale. 

Progresul rapid al metodelor de explorare și producție în ape adânci, înregistrat în 

ultimii ani conclud că, odată atins un record de operare în zone cu ape adânci, 

acesta este imediat depășit. 

Sunt considerate ape adânci, din punct de vedere al activității industriei 

petroliere, apele cu adâncimi mai mari de 400 m; peste 1.600 m se consideră ape 

extrem de adânci (după MMS-Mineral Management Service, USA). Operatorii din 

industria petrolieră se orientează către zonele cu ape extrem de adânci, deorece aici 

se află resurse importante care asigură producții mari. Se estimează că, unele sonde 

din aceste zone petroliere pot produce cca. 8.000 m3/zi țiței, producţie care justifică 

cheltuielile suplimentare și, evident, riscuri asumate. Spre exemplu, proiectele de 

explorare 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 sunt forate în ape extrem de adânci (spre exemplu, în Oceanul 

Indian recordul de 3.174 m (10.400 ft) a fost depășit în anul 2013, luna februarie). 

Offshore, activitatea de foraj se realizează numai cu platforme poziționate 

dinamic, semisubmersibile și vapoare de foraj. 

În prezent, noile tehnologii permit explorarea și exploatarea petrolului la 

distanțe mari de uscat, uneori la peste 200 Mile marine (1 Mm = 1852 m), și 

implică atât construcția de structuri mari și complexe, cât și modificarea 

procedurilor de foraj și noi reglementări de mediu. 

Datorită numărului de prospecțiuni atractive economic, în zonele cu ape 

adânci și extrem de adânci, 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/sau 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: 
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0°C; curenți marini de 3 noduri (5,5 km/h); prezența aizebergurilor (zona Canada și 

Groelanda), prezența frecventă a zăpezii, ploii sau ceții. Activitatea de forajul 

sondelor offshore, se realizează numai cu platforme poziționate dinamic, 

semisubmersibile și vapoare de foraj. 

Platformele marine, ancorate în Golful Mexic, au forat în ape adânci de 

1.836 m (6.023ft). Condițiile sunt diferite în Golful Mexic, deoarece prezența 

curenților marini de fund face dificil managementul sistemului de risere. 

Platformele marine cu putere disponibilă suplimentară sunt construite atât 

pentru menținerea poziției sub efectul acțiunii curenților mari, cât și pentru a stoca 

volumul suplimentar de noroi, dar și de risere necesare pentru construcția sondei. 

Cele mai importante schimbări în construcția sondelor, situate în ape adânci 

și extrem de-adânci, sunt legate atât de adâncimile mari de apă, cât și de condițiile 

de fund, mediul ostil în care se desfășoară activitatea, precum valuri de 30 m 

înălțime; vânturi care depășesc 80 noduri (148,2km/h); temperaturi scăzute ale 

aerului -15°C; temperatura apei mării 0°C; curenți marini de 3 noduri (5,5km/h); 

prezența aizebergurilor (zona Canada și Groelanda), prezența frecventă a zăpezii, a 

ploii sau a ceții. 

Lucrarea prezintă o analiză a realității cu care se confruntă operatorii din 

industria petrolieră, dar și, în mod special, a operatorilor în exploatarea sistemului 

de risere. Operatorii din industria de petrol se orientează către adâncimi foarte mari 

de apă, deorece există resurse importante care asigură producții mari. Aceasta 

analiză se referă la stabilirea condițiilor limită care apar în timpul operațiunilor de 

foraj. Denumim acest complex de factori ca mecanica riserelor. 

De asemenea, lucrarea se referă la stabilirea modului de lucru în 

conformitate cu recomandările API în vigoare și obținerea unor rezultate teoretice 

pentru forajul în ape adânci și extrem de adânci. Aceste rezultate constituie baza de 

pornire la simularea cu ajutorul unui software specializat și obținerea de rezultate 

utile exploatării sistemului de risere în forajul sondelor în ape extrem de adânci. 

2. Elemente constitutive pentru proiectarea unui sistem de risere

La calculul şi proiectarea sistemului de risere, din punct de vedere al 

condiţiilor de mediu, trebuie luat în considerare cel mai defavorabil caz posibil. De 

asemenea, trebuie avută în vedere micşorarea, pe cât posibil, a unghiului inferior de 

la prevenitor prin controlul poziţiei platformei sau a vasului. Orice mişcare a 

platformei în jurul poziţiei de referinţă cauzată, sau nu, de condiţiile de mediu, pot 

imprima sistemului de risere, la partea inferioară, o mişcare pendulară. Acest 

fenomen poate avea consecinţe grave nu numai asupra capului de sondă, dar şi 

pentru partea inferioară a sistemului de risere şi, evident, asupra articulaţiei 

inferioare. 
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Din cauza faptului că, atât riser-ul, cât şi articulaţia inferioară nu sunt 

proiectate să preia mişcarile axiale ale platformei, aceste tensiuni vor fi descărcate, 

într-o anumită măsură, în inelul de tensionare aflat la partea superioară dar, în cazul 

depăşirii anumitor limite constructive, aceste tensiuni pot produce solicitarea 

pistonului sistemului de tensionare. Dar, cel mai bun mod de administrare eficientă 

a sistemului de risere, este acela de menţinerea controlulului platformei în limita 

parametrilor operaţionali stabiliţi printr-un sistem computerizat performant de 

management şi, respectiv, a asigura o tensiune superioară adecvată. Aceasta nu este 

o sarcina uşoară și constă în managerierea interdependenței între principalii

parametrii ai unui sistem de control eficient.

Componența unui sistem de risere și regimul de forțe (interioare și exterioare) 

care acționează în coloana de risere, trebuie să țină cont de următoarele aspecte: 

a) acțiunea valurilor

b) rezistența la curenții marini și/sau mișcarea relativă a platformei

c) greutatea lineară a riserelor

d) presiunea diferențială dată de apa de mare și gradienții de noroi

e) tensiunile de la partea superioară și inferioară a coloanei.

Notă: Calculul sistemului de risere are la bază recomandările API RP 16Q. 

Așadar, principalele forțe ce afectează stabilitatea sistemului de risere sunt 

prezentate în Figura 1. În aceasta figură sunt reprezentate diferite forţe (interne şi 

externe) la care este supusă colona de risere, și anume: acţiunea valurilor; acţiunea 

curenţilor marini; greutatea proprie a coloanei de risere; presiunea diferenţială a 

apei de mare şi a coloanei de noroi; tensiunea superioară şi cea inferioară. 

Figura 1. Forțele care afectează stabilitatea sistemtului de risere 
Figura 1  Forțele care afectează stabilitatea sistemului de risere 
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Coloana de risere este prezentată, schematic, ca o grindă conectată la partea 

inferioară a ansamblului de prevenitoare de erupție prin intermediul unei articulaţii, 

iar la partea superioară sub masa rotativă, tot prin intermediul unei articulaţii. 

Mişcările relative datorate deplasărilor pe verticală, orizontală şi în jurul axei sunt 

compensate la partea superioară prin riser-ul telescopic, articulaţia superioară şi 

inelul de tensionare. Sistemul de tensionare are rolul de atenua tensiunile din 

coloana de risere. Greutatea liniară a unui riser reprezintă diferenţa dintre greutatea 

în apă a elementului, minus forţa de împingere exercitată de elementul flotor ataşat.  

Presiunea internă generată într-un punct de coloana de noroi este egală cu 

greutatea specifică a noroiului înmulţită cu înălţimea 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 înmulţită cu adâncimea de 

apă. 

În cazul normal al unei coloane de risere plină de noroi, presiunea maximă 

exercitată din interior este maximă la partea inferioară a acesteia. 

În cazul în care coloana de risere este golită parţial, din motive operaţionale 

sau accidental, aceasta este supusă unei presiuni exterioare excesive în partea 

golită. 

Posibilitatea ca presiunea exterioară, în cazul golirii totale a coloanei, să 

crească până la valori care pot duce la distrugerea coloanei de risere este exclusă 

prin instalarea unei valve de siguranţă în zona inferioară, valva care detectează 

golirea accidentală a coloanei de risere şi umple automat coloana cu apă de mare. 

Forţele hidrodinamice exercitate de valuri apar la partea superioară a 

coloanei, iar impactul asupra coloanei de risere se evaluează prin ecuaţiile lui 

Morison (alternativ, ecuatiile MOJS după cei patru autori - Morison, O'Brien, 

Johnson şi Schaaf). 

Rezistenţa generată de coloana de risere în apă datorită oscilaţiilor (poziţia 

static & condiţiile dinamice datorate efectului valurilor) este direct proporţională 

cu: 

• diametrul coloanei de risere;

• densitatea apei de mare;

• coeficientul de rezistenţă;

• viteza valurilor.

Aceasta abordare este valabilă numai pentru valori ale curenţilor marini de

până la două noduri. Dacă această valoare este depaşită apare fenomenul de vârtej 

(vortex), însoţit de vibraţii din cauza mişcărilor alternative ale valurilor. 

Vibraţiile transversale, normale într-o coloana de risere, depind de valoarea 

tensiunilor care tind să varieze de-a lungul coloanei. 

Dacă aceste condiţii depăşesc limita operaţională admisă a echipamentelor 

componente sistemului de riser, se pot produce căderi bruşte ale sistemului de 
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tensionare cu consecinţe nefavorabile asupra integrităţii şi operabilităţii elementelor 

componente. O posibilă măsură, pentru a preveni efectele nedorite, ar fi reducerea 

tensiunii superioare şi, implicit, a forţei de recul exercitată de factorii de mediu. 

Valorile ce depăşesc două noduri sunt considerate anormale şi, prin urmare, 

se poate adopta soluţia reducerii tensiunii superioare doar pentru o perioadă scurtă, 

până când condiţiile de mediu revin la valori normale. O tensiune superioară redusă 

presupune supraîncărcarea părţii inferioare a sistemului de risere şi poate duce la 

ruperea prematură prin oboseală a capului de sondă. 

Pentru a exemplifica în cifre amploarea acţiunii valurilor, putem afirma că 

un val cu o viteza de două noduri poate genera o tensiune de 60 -70 tone în sistemul 

de tensionare pentru o adâncime de apă de 1.500 m. Presupunând că avem o 

tensiune superioară de 350 tone şi una inferioară de 150 tone ne putem aştepta la un 

unghi de deviere de 7° faţă de verticală. 

În aceste condiţii, se pot depăşi valorile operaţionale acceptate şi 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° 

dacă se măreşte tensiunea superioară şi cea inferioară. 

O altă posibilitate de a contracara efectul valurilor sau al curenţilor este 

acela de a modifica poziţia platformei sau a vasului, dar ţinându-se sub control 

unghiul inferior al coloanei de risere. Poziţia astfel rezultată este menită de a ţine 

sub control toţi parametri care pot influenţa abaterea de la verticală, care este, de 

fapt, obiectivul unui sistem de management al coloanei de risere. 

Din cele menţionate mai sus, este uşor de înţeles că vechile metode de foraj 

marin de a ţine platforma de foraj perfect verticală pe capul de sondă sunt depăşite. 

Astfel, la ora actuală nu este de conceput un sistem de poziţionare dinamică a unei 

platforme de foraj fără a se ţine cont de managementul sistemului de risere. Aceasta 

este cu atât mai importantă cu cât implică şi verticalitatea prevenitorului de erupţie. 

Dacă ansamblul format din capul de sondă şi conectorul prevenitorului de 

erupţie poate fi considerat practic rigid, nu acelaşi lucru se poate spune despre 

prevenitorul de erupţie, a cărui oscilaţie şi înclinaţie pot fi limitat controlate. 

Unghiul inferior al sistemului de risere trebuie menţinut în zona de 0 - 2° în timpul 

forajului, pentru a se evita formarea găurilor de cheie în zona articulaţiei inferioare.  

Lungimea proiectată a coloanei de risere este influenţată atât de condiţiile 

de mediu, prin distanţa de deplasare a platformei de foraj pe orizontală (pentru a 

contracara forţele ce acţionează asupra coloanei de risere), cît şi de lungimea cursei 

riser-ului telescopic. 

Configurarea coloanei de risere are un rol important în stabilirea 

parametrilor operaţionali optimi ai unei platforme de foraj. Fiind deja determinate 

din faza de proiectare şi execuţie, caracteristicile dinamice şi comportamentul 

platformei de foraj în condiţii operaţionale vor asigura stabilitatea pe poziţie, iar 

contribuţia sistemului de risere ar putea fi rezumată astfel: 
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• coloana de risere proiectată trebuie să reziste tuturor forţelor care-i pot

afecta stabilitatea, dar şi integritatea în timpul operaţiunilor de foraj;

• indiferent de condiţiile limită şi regimul de forţe la care coloana este

supusă, aceasta trebuie sa faca faţă cerinţelor operaţionale;

• ruperea la oboseală şi tensiunile ce se pot acumula sunt pericole reale

ce trebuie luate în considerare la proiectarea şi dimensionarea corectă a

coloanei.

3. Studiul static şi dinamic al capului de sondă

Acest studiu s-a realizat folosind programul SOLIDWORKS în vederea 

creării diagramelor de tensiuni conform calculului teoretic realizat anterior. 

Din punct de vedere dimensional, structura de analizat (v. Figura 2), se 

prezintă astfel: 

Figura 2. Desen de ansamblu al capului de sondă 

Pentru acest calcul s-a folosit criteriul von Mises care stipulează că ,,Atunci 

când se aplică o tensiune asupra unui material şi acesta se deformează, maşina de 

încercare efectuează lucru mecanic, care este asociat cu deformaţia elastică şi este 

stocat în corp sub formă de energie potenţială de deformaţie. Această energie 

poate fi împărţită în două componente: o componentă asociată cu schimbarea 

volumului şi una asociată cu schimbarea formei corpului deformabil. Presiunea 

produce o schimbare numai de volum şi nu produce deformaţie plastică (în 

metale).” 

Figura 2  Desen de ansamblu al capului de sondă 
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Un exemplu de grafic referitor la durata de viaţă a capului de sondă este 

prezentat în Figura 3. 

Figura 3. Exemplu de grafic referitor la durata de viață a cuprului de sondă 

Toate datele de mai sus se referă la un comportament static al coloanei de 

risere și se aplică atunci când sistemul operează normal, în echilibru, fără a fi 

afectat de factori externi perturbatori. 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 risere, 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 marine 

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 echipament, 

care conduce la incapacitatea sistemelor de a asigură poziția navei la coordonatele 

stabilite. 

Figura 3 Exemplu de grafic referitor la durata de viaţă a capului de sondă 
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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

Un element important, de luat în considerare, este determinarea greutăţii

optime a sistemului de risere în apă. Teoretic, cu un calcul corect al elementelor 

flotoare şi distribuirea lor astfel încât să asigure eficienţă maximă, o poziţie neutră 

poate fi obţinută cu beneficii importante privitoare la reducerea tensiunii la sistemul 

de tensionare al riserelor. Acest aspect este important în secvenţa de deconectare de 

urgenţă şi izolarea sondei. Dar, ca un rezultat nedorit, tensiunea la partea inferioară 

a sistemului de risere poate creşte, acest lucru rezultând într-o presiune excesivă 

asupra capului de sondă. 

Coloana de risere poate fi considerată un tub cu pereţi groşi ce este supus la 

următoarele tipuri de forţe: compresiune, torsiune, forfecare, întindere. 

Rezultatul calculului forţelor ce acţionează asupra sistemului de risere, care 

poate fi realizat şi cu ajutorul relaţiilor lui Von Mises & Tresca (v. Figura 4), 

trebuie să se încadreze în limitele acceptate, în concordanţă cu caracteristicile 

mecanice ale materialelor componente ale coloanei de riser. 

Figura 4. Relațiile Von Mises & Tresca aplicate unei secțiuni din riser 

Mai mult, cerinţele pentru tensiunea minimă superioară şi tensiunea efectivă 

trebuie verificate pentru a se asigura stabilitatea coloanei de risere în toate fazele 

operaţionale, incluzând şi situaţiile de urgenţă. Un prim pas în această direcţie 

trebuie să includă o verificare de stabilitate a coloanei de risere la condiţiile limită, 

care trebuie să cuprindă următoarele: 

• adâncimea maximă de apă;

• greutatea maximă a noroiului de foraj;

Figura 4  Relaţiile Von Mises & Tresca aplicate unei secţiuni din riser 
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• condiţiile meteo limită în modul conectat la ansamblul de prevenitoare

de erupţie.

Observații: 

1) Dacă prima condiţie a fost îndeplinită, atunci trebuie verificată limita maximă

de abatere de la verticală, precum şi îndeplinirea condiţiilor de operare în

siguranţă, indiferent de alţi factori care pot influenţa buna desfăşurare a

activităţilor de foraj, incluzând şi situaţiile de urgenţă.

2) Trebuie menţionat faptul că, API 2RD recomandă o analiză structurală și

dinamică a sistemului de risere dacă se consideră că mediul operaţional implică

riscuri suplimentare. Se vor efectua simulări cu un software specializat, bazate

pe o abordare cvasi statică pentru a determina limitele de abatere de la verticală

pentru operaţiunile de foraj.

4. Modelarea matematică a capului de sondă

În acest capitol se vor dezvolta câteva elemente generale privitoare la 

mecanica riserelor şi comportamentul coloanei de risere în diferite posibile situaţii 

operaţionale. 

În Figura 5 se prezintă structura interconectată a reţelelor de primitive 

(celule geometrice) ce au scopul de a modela matematic şi geometric suprafaţa 

obiectului/corpului tridimensional. 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. 

Pentru cazul cu sistem îmbunătăţit, datele de calcul sunt detaliate mai jos. 

S-au prezentat proprietăţile mecanice ale materialului AISI 1045, extras din baza de

date a software-ului SolidWorks.

Figura 5. Structura interconectată a rețelelor de primitive (celule geometrice) 

a. Mtoda de analiză cu element finit; structura mesh-ului; b. Încastrarea; c. Suprafața de așezare a

ansamblului de prevenitoare de erupție 

Figura 5  Structura interconectată a reţelelor de primitive (celule geometrice) 
(a. - metoda de analiză cu element finit; structura mesh-ului; b. –încastrarea; 

c. - sprafața de așezare a ansamblului de prevenitoare de erupţie)
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Astfel, se realizeaza modelarea 3D a capului de sondă (a). Încastrarea (b) 

de la baza capului de sondă reprezintă rigidizarea tubulaturii din zona cordonului 

circular de sudură. Totodată, sudarea nu asigură o textură continuă a materialului, 

deci pentru momentul de torsiune, reprezintă un sistem intercristalin rigid. Sprafața 

de așezare a ansamblului de prevenitoare de erupţie (c) transmite greutatea 

ansamblului de prevenitoare de erupţie, dar şi a celorlalte echipamente, valoarea 

greutăţii considerate fiind de 360.000 kgf. 

4.1.  Aspecte ale modelării 

În Figura 6 se prezintă momentul de torsiune (cca. 210 kNm) transmis pe 

suprafeţele principale de contact cu capul de sondă la un unghi de 10 

În Figura 7 se prezintă presiunea maximă din interiorul tubulaturii 

materialului AISI 1045, respectiv 15.000 psi (1.034 bar). Zona a fost delimitată de 

bucşa de etanşare, prezentă între pereţii capului de sondă  şi ai conectorului 

Figura 6. Momentul de torsiune pentru unghiul de 10     Figura 7. Distribuția presiunii interioare 

În Figura 8 se prezintă rezultatul analizei rezistenţei mecanice, utilizând o 

diagrama de tensiuni Von Mises. Criteriul de analiza Von Mises studiază 

comportarea materialului ţinînd cont de rezultanta tensiunii maxime şi deformaţiile 

specifice sistemului cartezian. 

Din analiza grafică se observă că tensiunea este redusă şi stabilă (culoarea 

verde) pe majoritatea suprafeţelor, iar instabilă sau “albastră” în zona de solicitare a 

presiunii interioare din tubulatură (din cauza compresiunii/rezistenţei/rigidităţii 

generate de presiunea interioară, valoarea tensiunii “albastre” are semnul minus). 

Figura 6  Momentul de torsiune pentru unghiul de 10 Figura 7  Distribuția presiunii interioare 
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Figura 8. Rezultanta diagramei de tensiuni Von Mises la 10 

În Figura 9 se prezintă diagrama de tensiuni tangențiale ale sistemului 

cartezian pentru un unghi de 10 (tensiunile normale pe axa capului de sondă), în 

condiţiile în care s-a considerat că elementul capului de sondă este solicitat de 

momentul de torsiune, forţa de încovoiere, greutatea proprie şi a echipamentelor). 

Figura 9. Diagrama de tensiuni tangențiale la 10 

În Figura 10 se prezintă rezultanta diagramei de deformaţii specifice elastice 

ale sistemului cartezian pentru un unghi de 10. Sugerează zonele care au fost supuse 

alungirii, exprimate în mm. După cum se observă, nu se produce niciun fel de 

alungire în zona cordonului de sudură. 

Figura 8 Rezultanta diagramei de tensiuni Von Mises la 10

Figura 9 Diagrama de tensiuni tangenţiale la 10
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Figura 10. Rezultanta diagramei de deformații specifice elastice la 10 

În Figura 11 se prezintă diagrama de deformaţii specifice elastic 

tangenţiale ale sistemului cartezian pentru un unghi de 10. Deci, se produce o 

simetrie a deformaţiilor elastice, simetrie indicată de diagrama alaturată. De 

asemenea, se observa secţiunea în care este indicată alungirea datorită momentului 

de torsiune şi a forţei încovoietoare. Compresiunea se produsce in secţiunea opusă. 

 

Figura 11. Diagrama deformării elastice tangențiale la 10 

Datele obţinute în urma analizei cu metoda elementului finit, sunt 

evidențiate și prezentate în tabelul 1. 

Aceaste valori obținute cu ajutorul metodei elementului finit, confirmă 

regimul de tensiuni admisibile. 

Figura 10  Rezultanta diagramei de deformații specifice elastice la 10 

Figura 11  Diagrama deformării elastice tangenţiale la 10
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Tabelul 1. Valori obținute cu ajutorul metodei elementului finit 

Tipul de analiză UM Min Max 

Rezultanta diagramei de tensiuni von Mises pentru 10 
N/mm2 

(Mpa) 
1,8 411,2 

Diagrama de tensiuni tangenţiale pentru 10 -148,9 257,1 

Rezultanta diagramei de deformaţii specifice elastice pentru 10 mm 0 1,25 

Diagrama deformării elastice tangenţiale pentru 10 mm -0,96 1,17 

5. Proiectarea sistemului de risere și criteriul de selecție

Sistemul de risere este un ansamblu complex care asigură legătura dintre 

puntea de foraj şi capul de sondă. Altfel definit, sistemul de risere reprezintă 

conexiunea dintre platforma de foraj și/sau vasul de foraj aflate la suprafață și 

conexiunea flexibilă din partea superioară a ansamblului de prevenitoare de erupţie 

(v. Figura 12). 

 
Figura 12. Sistem clasic de risere de foraj specific pentru o unitate de foraj mobilă 

semisubmersibilă 

Sistemul de risere cuprinde sistemul de tensionare și toate echipamentele 

cuprinse între articulația superioră și cea inferioară. 

Părțile esențiale ale riser-ului marin sunt liniile de omorâre și sugrumare 

integrate în acest ansamblu de burlane, care asigură spaţiul inelar necesar 

Figura 12 - Sistem clasic de risere de foraj specific pentru o unitate de foraj mobilă semisubmersibilă 
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desfășurării procesului de foraj. Totodată, riser-ul 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 risere poartă 

denumirea de riser telescopic, cu funcția de compensare a mișcării pe verticală a 

instalației de foraj. 

Funcția principală este de a forma o extensie a găurii de sondă de la 

ansamblul de prevenitoare de erupţie (BOP) la vasul de foraj sau platforma marină. 

Funcțiile particulare au rolul: 

• de a asigura circulația fluidelor între sondă și instalația de foraj, prin

interiorul coloanei de risere, în condiții de foraj normale și prin liniile de

control și omorâre atașate riserelor, atunci când ansamblul de prevenitoare

de erupţie este utilizat pentru controlul sondei;

• de a constitui un suport pentru linia de omorâre, sugrumare, control și cele

auxiliare;

• de a permite introducerea și extragerea ansamblului de prevenitoare de

erupţie.

• de a ghida sculele la intrarea în sondă.

Parametrii care trebuie definiți pentru a stabili condițiile de limită în

proiectarea sistemului de risere sunt: 

• mișcarea vasului și capacitatea de menținere a poziției;

• modul de operare și condiții meteo relevante;

• greutatea fluidului de foraj.

• adâncimea de lucru;

• funcțiile riserelor;

• datele meteo.

În consecință, funcţiile acestui sistem sunt diverse şi nu sunt limitate numai

la asigurarea spaţiului inelar necesar forajului marin. Odată cu creşterea adâncimii 

de apă problematica devine complexă din punct de vedere al asigurării stabilităţii 

coloanei de risere, acest lucru depinzând atât de factorii de mediu, cat şi de 

dimensionarea corectă a echipamentelor. 

6. Concluzii privind optimizarea sistemului de risere și ansamblului

de prevenitoare de erupţie în condițiile forajului în ape adânci și

ultraadânci

1) Prin simulările de calcul folosite în aceast articol s-a dorit a se

demonstra complexitatea proiectării unui sistem de risere pentru ape adânci și 

extrem de adânci. Complexitatea acestui tip de foraj marin nu constă numai în 

limitele operaționale ale echipamentelor existente în industria petrolieră la ora 

actuală, dar și condițiilor de mediu în care se desfășoară operațiunile de foraj. 
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Echipamentele folosite pentru aceste adâncimi mari de apă sunt de capacitate uşor 

diferite 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 risere, sistemul de 

compensare pe verticală, sistemul de poziţionare dinamică şi sistemul de comandă 

electronică a ansamblului de prevenitoare de erupţie). 

2) S-a pus în evidenţă timpul relativ mic de pierdere a stabilităţii coloanei

de risere în condiţii de urgenţă, ceea ce reclamă un răspuns adecvat din partea 

echipei operaţionale. Tensiunile şi încărcările caracteristice unei coloane de risere 

pentru adâncimi mari de apă au fost, de asemenea, evidenţiate şi analizate. 

3) 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 risere proiectată pentru adâncimea 

de apă de 1.921 m. 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 măsurilor 

corective luate în vederea reducerii încărcărilor statice şi dinamice la capul de 

sondă. Modelarea s-a realizat folosind software-ul SolidWorks. 

4) În consecință, exploatările offshore, în zone cu ape adânci și extrem de

adânci, sunt esențiale pentru acoperirea cererii de tiței și gaze în viitor. Costurile și 

riscurile asociate unor astfel de proiecte sunt ridicate și se fac pe termen lung. Mai 

mult, viabilitatea acestora este afectată de reducerea prețului petrolului. Există un 

drum lung de la forarea unei sonde de explorare de succes până la punerea acesteia 

în exploatare. 
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