TRANSOCEAN CONFIDENTIAL

Dynamisk Posisjonering
Bore & Brønnoperasjoner

Stig Vikedal:
• Plattformsjef med Marin bakgrunn
• 22 års operasjonell erfaring med Dynamisk
posisjonering.
• 16 år som Stabilitets og Plattformsjef på 5
& 6 generasjons DP / PosMoor ATA rigger

• Vært en god del involvert i å utvikle, samt
verifisere operasjons filosofier for sikre DP
operasjoner.

Agenda
Posisjonering
▪ Dynamisk Posisjonering
▪ Utstyrsklasse
▪ DP kapabilitet
▪ WSOC
▪ Ekstra tekniske Barrierer
▪ Operasjonelle Erfaringer
▪ Utfordringer
▪ DP & Boring, Nøkkelord

Operasjonsbegrensninger
▪ Hoved begrensinger for operasjon
▪ SLS - Serviceability Limit States
▪ Operasjons Moduser
▪ Regelverk
▪ Spesialtilstander for operasjon
▪ Utfordringer

Oppsummering
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DP - De 6 Frihetsgrader
Med tilbakeføringskrefter
Roll

Pitch

Heave

Måles med MRU –
”Motion Reference Unit”
R O L L

P IT C H

H E A V E

Uten tilbakeføringskrefter
Surge
Sway

Yaw

Uten tilbakeføringskrefter
kontrolleres av DP systemet
ved kjøring enhetens ror,
propeller, thrustere.
Ref. Syst.

Gyro.

Dynamisk Posisjonering
• DP systemet innehar enhetens matematiske
vind/strøm modell og bruker videre tilgjengelig
‘’maskin’’ kraft til å posisjonerer seg opp mot det
miljøkrefter som virker på enheten.
• Systemet oppdaterer kontinuerlig denne matematisk
modellen slik at den til en hver tid vet summen av
strøm og bølgepåvirkning.

• Målt vind benyttes for å beregne vindkraft.
• På denne måten sørger DP systemet for å være i
forkant og holder enheten i stabil posisjon uten å
bevege seg vekk fra settpunkt.
• Hvis en uforutsatt miljøpåvirkning (for eksempel
‘’unormale’’ bølger) fører til et avvik mellom faktisk
posisjon og posisjons sett-punkt allokeres ekstra kraft
for å bringe enheten tilbake til satt posisjon.

Utstyrs klasse - Redundans filosofi
Diverse forskrifter / regelverk som er styrende:
❑ Aktivitetsforskriften - § 90 Posisjonering
❑ Innretningsforskriften - § 63 Forankring og posisjonering
❑ IMO MSC/Circ 645 “Guidelines for Dynamic Positioning”
❑ DNVGL (klasse)
❑ Sjøfart - Forskrift om posisjonerings- og ankringssystemer på flyttbare
innretninger
❑ IMO MSC/Circ 738 «Guidelines for DP System Op. Training
❑ IMCA M117 The training and experience of key DP personnel Sep2016
Utstyrsklasse 1
Ingen redundans → Tap av posisjonering kan forekomme ved single feil
Utstyrsklasse 2
Redundant system → ingen enkeltfeil i aktive systemer kan føre til tap
av posisjonering . Med aktive komponenter menes kontrollsystem,
generatorer, thrustere, strømtavler, fjernopererte ventiler etc.
Utstyrsklasse 3
Samme som klasse 2. I tillegg må enheten motstå utbrening eller
vannfylling av hvilken som helst seksjon uten at systemet feiler med
påfølgende tap av posisjoneringsevne.

Valg av utstyrsklasse er basert på en risikovurdering hvor konsekvensen av posisjonstap
er førende.
Under Boring etter hydrokarboner eller
komplettering av brønner på Norsk sokkel er
det Utstyrsklasse 3 som er gjeldende

Dynamisk Posisjonering - Kapabilitet
❑ Kapabilitets studier viser posisjonerings evnen i
forskjellige senarioer.
▪ Alle systemer intakt
▪ Verste enkeltfeil, for eksempel tap av en
høyspenttavle eller et maskinrom.
▪ Spesielle vedlikeholds senarioer, for eksempel
påfølgende verste enkeltfeil når en generator
eller en thruster ute for vedlikehold.
❑ Kapabilitetsplottene med ‘’verste enkeltfeil’’ under de
forskjellige forhold vil da vise posisjoneringsevnen
enheten kan nyttiggjøre i operasjon og kan videre
brukes under planlegging og beslutningstaking.
❑ DP systemet kjører også kontinuerlig kapabilitets
overvåking som visuelt kan overvåkes, samt gir alarm
hvis enkeltfeil kan føre til tap av posisjon.
❑ På DP simulator ombord simuleres faktisk rest
kapabilitet under forskjellige vedlikeholds scenarioer.

Dynamisk Posisjonering – WSOC (WSOG)
Brønnspesifikke begrensninger:
For hver enkelt brønn utarbeides brønn-spesifikke
operasjons retningslinjer basert på:
• Statistiske Metocean data for lokasjonen
• Vanndyp, Brønndesign og boreprogram
Det utarbeides en riser analyse som analyserer
operasjons begrensinger for Marine Riser system:
•
•
•
•
•

Bølge påvirkning
Strøm påvirkning
Bøyemoment på brønnhode
Strekkvariasjoner opp mot rigg bevegelse ‘’heave’’
Fysiske begrensninger
• Stroke
• UFLA & LFJA

Resultatene reflekteres i WSOC (WSOG)
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Well Spesiffic Operation Criteria (WSOC)
WSOC skal sikre at enheten opererer innenfor alle
operasjonelle kriterier relatert til posisjonering.
Sikrer en felles forståelse mellom fagdisipliner om bord.
Brukes kontinuerlig i daglig drift av nøkkelpersonell.
For å utarbeide WSOC må man ha følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Brønn program inkludert posisjon og datum for brønn
Template orientering / BOP heading
Vanndyp
Subsea strukturer / bunnkart
Statistisk vær rapport - Metocean data
Riser analyse
Vaktsirkel kalkuleringer
Rig data
• Posisjoneringsevne
• Design kriterier
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Well Spesiffic Operation Criteria (WSOC)
Verste Singelfeil → Drive-off / Drift Off
En DP3 enhet er som nevnt verifisert og testet for å sikrer at ingen
feil i systemet skal kunne føre til tap av posisjon (utstyrsklasse).

I sikkerhetsstudien, ‘’QRA (Quantitative Risiko Analyse)’’, er en
typisk konklusjon at risikoen for tap av posisjonering som et
element i realiseringen av hovedsikkerhetsfunksjoner under DP3
operasjoner er innenfor akseptkriteriet på 1 x 10-4
(Innretningsforskriften) siden systemet er redundant.
På tross av at systemet oppfyller sikkerhetskrav har bransjen valgt
å heve sikkerhets nivået ved å sette begrensninger ut fra senarioer
ut over det som regelverket krever.
Drive-off og Drift-off er scenarioer som vanligvis benyttes for å
kalkulere brønnspesifikk gul og rød vaktsirkel.
Gul og rød vaktsirkel brukes da videre til å sikre aktivering av nød
frakoplings system slik at brønnen sikres og Marine Riser / LMRP
kobles fra før enheten når maks posisjonsavvik. (POD - Point of
Disconnect) som er den fysiske begrensingen for den spesifikke
brønnen.
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Ekstra tekniske barrierer
DP Alert System
❑

Grønn – Normal operasjon

❑

Gul – System degradert → Avslutt operasjon

❑

Rød – Nødstatus → Aktiver nød frakopling.

EDS – Emergency Disconnect System.
❑ Kan aktiveres manuelt fra DP kontrollstasjon eller automatisk av DP
system
❑ Aktiveres vanligvis automatisk ved følgende opsjoner
• ved Rød alarm på posisjon
• Ved en kombinasjon av Rød alarm på posisjon og alarm på LFA
❑ EDS trigger LMRP frakoplings sekvens som er satt opp på BOP panel.
ADS – Automatick Disconnect System
❑ Uavhengig rent mekanisk system → aktiveres av satt vinkel på LFJ
❑ ADS er en videre ekstra barriere som ivaretar nød frakopling hvis EDS
ikke blir aktivert

DP - Operasjonelle erfaringer
Erfaringer:
• Operasjonsfilosofi må være godt beskrevet i
operasjons manual og styrende prosedyrer.

• Komplekse systemer som virker sammen krever høy
kompetanse & 100% etterlevelse av etablerte
prosedyrer / styringssystemer.
• DP kontrollsystemet har vist seg å ha høy pålitelighet
med tilnærmet 100% oppetid
• Hendelser rapporteres inn til IMCA for statistikk og
erfaringsoverføring i bransjen
• Uregelmessigheter og Hendelser tas også videre for
oppdatering / forbedring av DP systemet
• Samlet sett har alle år med forbedringer innen
Dynamisk Posisjonering ført til at vi nå har meget
robuste systemer hvor tekniske feil eller tekniske
utfordringer sjelden er årsaken til hendelser.
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DP - Utfordringer
Utfordringer:
• Hvis man ser på hendelser innen posisjonering er det ofte de
Menneskelige & Organisatoriske barrierene som har sviktet.
•

Offshore operasjonen involverer ofte mange fagdisipliner.
Posisjonering innenfor enhetens kapabilitet er en grunnstein
for i det hele tatt utføre operasjoner og dette krever robuste
systemer for familiarisering på tvers av fagdisipliner.

•

Å ta nybygg i drift kan også vær krevende da det kan være avvik
mellom design og virkelighet med tanke på posisjonerings
kapabilitet. Det krever operasjonell erfaring med enheten for å
verifisere designet.

Risiko:
Slik ‘’DP Systemet’’ er konstruert og driftet i dag sitter man i all
hovedsak med en restrisiko, forutsatt 100% etterlevelse i drift.
•

Uforutsette midlertidige posisjonsavvik som følge av
‘’bølgetog’’ er utfordrende for systemet.
▪

Kan føre til en utilsiktet frakopling med påfølgende mud
til sjø fra marine riser selv om riggen er innenfor
posisjonerings kapabiliteten.
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DP & boring → Nøkkel ord
❑

Operasjonsfilosofi må være godt beskrevet i operasjons manual og styrende
prosedyrer

❑

100% etterlevelse i operasjon.

❑

Nøkkel personell har kunnskap om rigg begrensinger relater til DP kapabilitet
/ thruster kraft.

❑

Nøkkel personell har kunnskap om Rigg Design kriterier/ Operasjonelle
Begrensninger

❑

Nøkkel personell har kunnskap om funksjonalitet, samt prosedyrer relatert til
DP-Alarm & enhetens nød frakoplings system.

❑

Nøkkel personell har kunnskap rundt begrensning av vedlikehold på
komponenter og systemer som server kontinuerlige DP3 operasjoner.

❑

Nøkkel personell har kunnskap rundt WSOC (Well Specific Operation Criteria)

❑

God kommunikasjon mellom DPO og Driller

❑

Bore personell har kunnskap om Dynamisk Posisjonering (DP-3 operasjoner).

❑

Marint personell har kunnskap om bore operasjoner / Bore program.

Operasjonsbegrensninger
Operasjonsbegrensningen kan i all hovedsak deles opp i tre forskjellige områder:
1.

Operasjonsbegrensninger mht. bølger i dekk
•
I klassesertifikat, samt Operasjons Manual

Posisjonerings kapabilitet → Dynamisk Posisjonering / PosMoor ATA
•
DP Manual & Kapabilitets Plott
•
Ankringsanalyse
3. Maks belastning på BOP/Brønnhode og Marine Riser, Heave kompensering.
•
Riser analyse
2.

Alle disse begrensningene vurderes i
kombinasjon og den mest
begrensende for de forskjellige
operasjoner og omstendigheter blir
videre reflektert i WSOC
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SLS - Serviceability Limit State
‘’Serviceability Limit States’’ er innslagspunktet for miljøpåvirkning
som styrer normal funksjonell utnyttelse av enheten.
SLS nås når effekten av vind bølger og strøm har en slik påvirkning at
riser/LMRP må kobles fra BOP fore å unngå overskridelse av riggen
begrensninger med tanke på posisjonerings evne, designe kriterier
eller riser/slip-joint utstyr inkludert heave kompensering.

Designet på enheten bør tilpasses det miljø den er tenkt å operere i
Beskrivelse av SLS bør inkluderes i operasjons manualen og være
kjent for ansvarlig nøkkelpersonell under utøvelse av offshore bore
& brønn operasjoner.

Ved å forvalte kunnskapen om enheten riktig kan værdata og
værmeldinger kontinuerlig monitorers og vurderes opp mot rig
status og operasjonstype.
Da har men et godt fundament rundt å bestemme når operasjonen
skal avsluttes, eventuelle andre tiltak, samt å koble fra brønn i god
tid før SLS overskrides.
16

Operations modus
Tilkoplet - Operasjon
❑
❑

Green / Advisory Status
Når kommer miljøkreftene som virker på riggen et nivå
som fører til at operasjonen må stanse?

Tilkoblet - Venting på Vær
❑
❑
❑

Gul Status, Stengt BOP, sjøvann i riser. Utstyr
parkert/sikret
Ikke operasjon selv om man er tilkoblet (Stand By).
Når kommer miljøkreftene som virker på riggen et nivå
som fører til at riser/LMRP må kobles fra BOP (SLS)?

Frakoplet
❑
❑

Rød Status – Rig i sikkerhetstikstand
Værmelding / vær over ‘’tilkoblet rig’’ begrensninger

NB!

Med tanke på tidsbruk på brønn er kontroll på
modusen ‘’ Tilkoblet, Venting på Vær’’ viktig:
❑

❑

Å koble på brønnen igjen krever ekstremt rolige
værforhold → en ‘’unødvendig frakopling kan føre til
mange dagers uproduktiv tid med venting på vær
Tidsbruk er også særdeles viktig med tanke på
miljøavtrykket for boring av den spesifikke brønnen.
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Operations Modus – Regelverk

Rammeforskriften § 3 om anvendelse av maritimt regelverk i
petroleumsindustrien til havs →
Forskrift 20. desember 1991 nr. 878 om stabilitet, vanntett oppdeling
og vanntette/værtette lukningsmidler på flyttbare innretninger

Tilkoblet, Operasjon
§ 2.Definisjoner
10. Operasjonstilstand:
Tilstanden når innretningen utfører sine normale arbeidsoppgaver, f.eks. boring, og
er innenfor de operasjonsbegrensninger som er gitt for tilstanden.
§ 10.Operasjonstilstand

Tilkoblet, Venting på Vær
§ 10.Operasjonstilstand
5. Spesialtilstander for operasjon.
 KG-grensekurver for spesielle eller kortvarige operasjoner kan baseres på andre
kriterier eller lavere vindhastigheter enn det som er angitt i nr. 1. Dette
forutsetter at den totale sikkerhet for tilstanden minst er den samme som for
ordinære operasjonstilstander når det også tas hensyn til
operasjonsbegrensninger.
§ 49.Stabilitetsinstruks og operasjonsmanual
- spesielle operasjoner

Frakoplet
§ 12.Sikkerhetstilstand
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Operasjonsbegrensninger - Spesialtilstand for operasjon
Utfordringer:
•

Regelverk kan være vanskelig å tolke med tanke på
operasjonsmodusen ‘’Tilkoblet, Venting på Vær’’

•

I det Maritime regelverket er dette en operasjonstilstand.

•

Under denne operasjonsmodus kan det være aktuelt og ta
opp riggen til en Spesialtilstand for operasjon for å unngå
‘’bunnslag’’.

•

Midlertidig tap av posisjon som følge av bølgelast kan
forekomme på samme måte som i operasjon.

•

Tiltak og beregninger må beskrives i operasjons manualen slik
at enheten opererer iht. regelverk.

•

Viktig at man har full kontroll på denne tilstanden slik at man
kobler fra og går til sikkerhetstilstand i god tid før man
overskrider design kriterier.

Risiko:
•

Brønn sikret og Marine Riser fylt med sjøvann.

•

Alle systemer rundt nød frakopling intakt
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Oppsummering
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Enheten bør være designet og ha posisjonerings kapabilitet for det
området / miljø den opererer i.
Å ta nybygg i drift er krevende da det kan være avvik mellom design og
virkelighet med tanke på posisjonerings kapabilitet.
Det krever også operasjonell erfaring med enheten for å verifisere
designet kriterier samt tilpasse ett kunnskapsbaserte robuste
styringssystemer. Være ekstra aktsom under ‘’innkjøring’’.
Operasjoner på DP med tilhørende systemer har vist seg robuste så
lenge man opprettholder de etablerte Menneskelige, Tekniske og
Organisatoriske Barrierene (MTO).
Krav til og vedlikehold av kompetanse for nøkkelpersonell er essensielt
Lage robuste Brønnspesifikke planer (WSOC)
Avslutte normal operasjon før man når grenseverdier og koble fra
brønn hvis man står i fare for å overskride SLS (Designkriterier)
Samtidig må man tilstrebe å utnytte potensialet til enheten.
Utnyttelse av potensialet gir høyere ‘’produktiv tid’’ noe som øker
lønnsomheten, samt reduserer miljøavtrykket for enheten.
Bedre kunnskap om effekten av bølgelast på posisjoneringsevne
-

Er det videre noe som kan gjøres for å optimalisere.
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Tusen takk for oppmerksomheten.
Spørsmål?
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