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 )Blowout Preventer(فوران گیر شیرهای 
می شوند،  نامیده   BOP اصطالحًا  که 
در  چاه  کنترل کننده  تجهیزات  از  یکی 
می باشند.  چاه  تعمیرات  و  حفاری  هنگام 
منظور  به  چاه  کنترل کننده  تجهیزات  از 
جلوگیری از فوران )Blowout( سیاالت به 
فوران  می شود.  استفاده  چاه  بیرون  سمت 
گاز،  کنترل شده  غیر  جریان  به  اصطالحًا 
نفت یا دیگر سیاالت چاه به اتمسفر یا به 
درون طبقات زیرزمینی گفته می شود. این 

اتفاق زمانی روی می دهد که فشار طبقات 
آن ها  به  اعمال شده  فشار  از  زیرزمینی 
به وسیله سیاالت حفاری باالتر رود. فوران 
ریگ،  خدمه  جان  افتادن  خطر  به  باعث 
میلیون ها  باعث  )که  ریگ  شدن  تخریب 
بسیار  مقادیر  می شود(،اتالف  زیان  دالر 
زیادی نفت و تخریب محیط زیست می شود. 
با  نمک(  آب  یا  گاز  نفت،  )مثل  سیاالت 
چاه  بیرون  سمت  به  زیادی  بسیار  نیروی 
حاوی  سیاالت  این  اگر  و  می کنند  فوران 
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گاز نیز باشند، مشتعل می شوند.
اگر دانسیته سیاالت حفاری مقدار مناسبی 
باشد، معمواًل از وارد شدن سیاالت موجود 
چاه  حفره  داخل  به  زیرزمینی  طبقات  در 
جلوگیری  بیرون  سمت  به  آن  فوران  و 
می شود. اگر مته حفاری به داخل طبقه ای 
زیرزمینی با فشاری باالتر از فشار اعمالی 
به آن وارد شود، یا اینکه سطح گل حفاری 
در داخل چاه افت پیدا کند، سیاالت موجود 
در این طبقات به داخل حفره چاه وارد شده 
 »WELL KICK« آن  به  اصطالحًا  که 

می گویند.
موجود  سیاالت   ،»KICK« هنگام  در 
شده  وارد  چاه  حفره  داخل  به  طبقات  در 
سمت  به  را  حفاری  گل  زیاد  نیروی  با  و 
مراحل  در  می کنند.  هدایت  چاه  بیرون 
با  می توانند  ریگ  خدمه   ،»KICK« اولیه 
افزایش سطح گل حفاری و دانسیته آن از 
وقوع فوران جلوگیری نمایند، اما اگر خدمه 

سمت  به  حفاری  گل  تمام  کنند،  تأخیر 
می دهند  اجازه  و  شده  هدایت  چاه  بیرون 
به صورت  طبقات  در  موجود  سیاالت  که 
غیر کنترل شده به سطح جریان پیدا نمایند. 
نتیجه آن وقوع فوران یا انفجار خواهد بود.

۲- شیرهای فوران گیر
همراه   »BOP« یا  فوران گیر  شیرهای  از 
برای  تکنیک ها  و  تجهیزات  دیگر  با 
امکان  این  و  می شود  استفاده  چاه  بستن 
را به خدمه می دهد که ضربه چاه را قبل 
شود،  انفجار  و  فوران  به  منجر  اینکه  از 
کنترل نمایند »BOP« و دیگر تجهیزات 
از  پس  ریگ  خدمه  به وسیله  چاه  کنترلی 
جداری  لوله  سیمان کاری  و  دادن  قرار 
نصب   )Surface Casing( سطحی 
می شوند. معمواًل چند عدد شیر فوران گیر 
 BOP )BOP دکل  آن  به  اصطالحًا  که 
Stack( گفته می شود، در باالی چاه نصب 

از  معمواًل  دکل  این   .)1 )شکل  می شود 
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یک فوران گیر مدور )Annular BOP( در 
 Pipe( باالی آن و حداقل یک رم لوله ای
 )Shear Ram( و یک رم برشی )Ram

در زیر آن تشکیل شده است.
شیرهای  که  گفت  می توان  کلی  طور  به  
فوران گیر و ضمایم آن ها به منظور انجام 

موارد ذیل طراحی شده اند:
* آب بند کردن و بستن چاه زمانی که با 
طبقات زیرزمینی که حاوی سیاالت با فشار 
باالتر از فشار هیدرواستاتیکی اعمال شده 
به وسیله گل حفاری باشند، مواجه می شود.

سرکوالسیون،  شرایط  کردن  فراهم   *

و  شده  اصالح  حفاری  گل  که  طوری  به 
دانسیته آن مطابق با فشار طبقات تنظیم 
چاه  حفره  به  که  طبقات  سیاالت  و  شود 
این  شوند.  منتقل  بیرون  به  شده اند  وارد 

فرآیندها تحت فشار صورت می گیرد.
یک شیر فوران گیر به وسیله مشخصات زیر 

شناخته می شود:
* سازنده

* نوع
* اندازه اسمی
* فشار کاری

دو ویژگی آخر نشان دهنده اندازه فلنج های 
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اتصال دهنده می باشند. این اندازه ها مطابق 
 Through -( فوران گیر  سوراخ  قطر  با 
Bore Diameter( و فشار کاری ماکزیمم 

میباشد. قطرهای اسمی فوران گیرها 
می باشد

فشار کاری BOP دارای مقادیر مشابهی با 
فلنج های API می باشد:

هر  برای  زیر  ویژگی های  همچنین 
فوران گیر مشخص می شود.

قطری  حداکثر  یا  ماکزیمم  دهانه  قطر   *
که امکان عبور مته حفاری از آن وجود دارد.

یعنی،  کردن،  بسته  و  باز  نسبت های   *
وقتی که  چاه  در  موجود  فشار  بین  نسبت 
فشار  و  است  باز(  )یا  بسته  فوران گیر 
باز  )یا  بستن  برای  نیاز  مورد  هیدرولیک 
کردن( رم های فوران گیر. به عنوان مثال، 
کت  شر  ساخت  نوع   BOP بستن  نسبت 
Cameron، 7:1 می باشد، یعنی اینکه اگر 

 psi فشار درون چاه  باشد، الزم است فشار
1000 به پیستون هایی که رم ها را حرکت 

می دهند وارد شود تا آن ها را ببندد یا باز نماید.
* حجم سیالی که برای بستن یا باز کردن 

BOP مورد نیاز است.

* ابعاد کلی: مثل ارتفاع، طول و عرض
فوران گیرها به  طور کلی به دو دسته عمده 
نوع  فوران گیرهای  و  مدور  فوران گیرهای 
رم تقسیم می شوند که در ادامه شرح داده 
همواره  فوران گیر  نوع  دو  این  می شوند. 
در هنگام حفاری و تعمیرات چاه بر روی 

چاه های نفت و گاز نصب می شوند.
دیگر  انواع  اصلی،  نوع  دو  این  بر  عالوه 
و  شرایط  به  بسته  که  دارند  وجود   BOP

موقعیت چاه از آن ها استفاده می شود.
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