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شکل3

 -٣فورانگیرهای مدور
یک فورانگیر مدور (شکل )۲دارای
المانهای آببند الستیکی میباشد که
در هنگام فعال بودن ،فضای مدور دور
« ،»Kellyلوله حفاری ()Drill Pipe
یا طوقههای حفاری ( )Drill Collarرا
آببندی میکنند.
فورانگیرهای مدور با استفاده از رینگی از
الستیکهای مصنوعی که در هنگام عبور
سیال فعال میشوند ،جلوی خروج جریان را
از چاه میگیرند .شکل مجموعه الستیکی
مطابق با شکل لوله داخل چاه میباشد.

شکل2

بیشتر فورانگیرهای مدور در صورت نیاز
میتوانند یک چاه باز را نیز مسدود نمایند.
فورانگیرهای مدور برای فشارهای کاری
 5000 ،2000و  10000 psiموجود
میباشند .فورانگیرهای مدور طوری
طراحی شدهاند که به محض جمع شدن
المانهای الستیکی روی استرینگ
حفاری ،فشار چاه به بسته نگهداشتن
فورانگیر کمک میکند.
اگر هیچیک از اجزای ستون حفاری (Drill
 )stemدر داخل چاه وجود نداشته باشد،
فورانگیر مدور حفره چاه را به طور کامل
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میبندد .شکل ۳یک فورانگیر مدور را
نشان میدهد که لوله حفاری ( )Aیا حفره
چاه ( )Bرا آببندی میکند .همچنین
اجزای تشکیلدهنده یک فورانگیر مدور
در شکل ۴نشان داده شده است.
یکی از قسمتهای اصلی  BOPمدور
واحد مسدودکننده ( )Packing Unitیا
رینگ مسدودکننده ()Packing Ring
میباشد که اجزای مختلف آن در شکل۵
نشان داده شده است.
این واحد مسدودکننده از یک المان
مسدودکننده ()Packing Element
(شکل )۶و تعدادی آببند تشکیل شده
است.
یک قسمت مهم دیگر در رینگ
مسدودکننده ،چندین صفحه اینزرتی
فوالدی میباشد که رینگ االستومری را
تقویت میکند (شكل  .)۷صفحات فوالدی
به طور مکانیکی باعث استحکامبخشی و
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شکل4
محکم شدن رینگ آببند االستومری
شده و نیروها را از پیستون به روی رینگ
آببند منتقل میکنند.
تعداد ،ابعاد و وزن صفحات فوالدی به
اندازه  BOPبستگی دارد و بسته به
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شکل-5اجزای تشکیل دهنده یک المان مسدود کننده

شکل-6نمایی از دو نوع المان مسدودکننده
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شکل-7نمایی از صفحات اینزرتی در BOPنوع صدور

اندازه ،یک  BOPمیتواند از وجود ۱۰
تا  ۳۰صفحه اینزرتی در رینگ آببند
خود سود جویند .شکل ۸چند نوع صفحه
اینزرتی را که به روش ریختهگری تهیه
شده و از جنس فوالد کم آلیاژی مولیبدن
 کرم  -نیکل ()AISI - SAE 8627هستند نشان میدهد.
 -۴فورانگیر نوع رم

شکل-8نمایی از چند صفحه اینزرتی

فورانگیرهای نوع رم ،شیرهای فوالدی
بزرگ (رمها) هستند که حاوی المانهای
آببند میباشند (شکل  .)۹این نوع
فورانگیرها دارای دو المان مسدودکننده
در دو طرف مقابل هم میباشند که بر
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شکل-9نمایی از یک فوران گیر نوع رم

اساس قطر لوله طراحی شدهاند و در
هنگام بسته شدن روی لوله را به طور
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کامل میپوشانند.
نمایی از اجزای تشکیلدهنده دو نوع BOP
نوع رم در شکل  ۱۰نشان داده شده است.
یک نوع فورانگیر رم اصطالح ًا رم لولهای
نامیده میشود ،زیرا روی لوله حفاری را
آببند میکند و نمیتواند یک چاه باز را
آببند نماید(شکل .)۱۱فورانگیرهای

-10الف

شکل-10اجزای تشکیل دهنده BOPنوع رم

شکل-ب
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شکل-11نمایی از یک رم لوله ای

شکل-13نمایی از یک رم برشی

شکل-12نمایی از یک رم تخت

نوع تخت ( )Blindرمهای با لبه صاف
میباشند که از آنها برای مسدود کردن
یک چاه باز استفاده میشود (شکل )۱۲؛ به
عبارت دیگر زمانی که هیچ لولهای در چاه

نباشد از رم تخت ( )Blind Ramاستفاده
میشود .اگر این رمها زمانی که استرینگ
حفاری در داخل چاه است ،بسته شوند،
باعث میشوند که لوله حفاری تخت شود،
اما مانع جریان از چاه نمیشوند.
از رمهای نوع تخت برشی()Blind Shear
بیشتر در حفاریهای دریایی استفاده میشود،
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