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مطالعه ی فني و اقتصادي به کارگیري ایستگاه تقویت فشار در یک میدان دریایي

   محمود مؤیدي، مجید راضي پور، رضا عروج، مدیریت برنامه ریزي تلفیقي شرکت ملي نفت  ضحي وطنی*، پژوهشگاه صنعت نفت 

ــم  ــار و حج ــزن، فش ــار مخ ــت فش ــل اف ــي و گازي، به دلی ــن نفت ــد میادی ــی دوره ی تولی ــوالً ط اص
ــدار  ــوراک پای ــن خ ــان از تأمی ــت اطمین ــن جه ــد. بنابرای ــش مي یاب ــا کاه ــدي از چاه ه ــیال تولی س
ــق و  ــت. تزری ــروري اس ــد ض ــت تولی ــات نگهداش ــن الزام ــتي، تأمی ــي و پایین دس ــات پاالیش تأسیس
بازگردانــي گاز بــه مخــزن، حفاري هــاي میان چاهــي1 یــا نصــب سیســتم هاي تقویــت فشــار از جملــه 
راهکارهــاي پیشــنهادي در ایــن  خصــوص هســتند. مطالعــه ی حاضــر در راســتاي بررســي ســناریوهاي 
مختلــف افزایــش ضریــب بازیافــت ثانویــه ی یکــي از میادیــن مشــترک گازمیعانــي دریایــي کشــور 
جهــت تأمیــن خــوراک پایــدار تأسیســات پایین دســتي اســت. نتیجــه ی ارزیابــي گزینه هــاي مختلــف 
اعــم از احــداث ایســتگاه تقویــت فشــار زیــر دریــا، ایســتگاه تقویــت فشــار دریایــي، حلقــه ی لولــه و 
ایســتگاه تقویــت فشــار خشــکي بیانگــر آنســت کــه احــداث ایســتگاه تقویــت فشــار دریایــي نســبت 
ــادي  ــي اقتص ــن ارزیاب ــتري دارد. همچنی ــي بیش ــه فن ــوده و توجی ــب تر ب ــا مناس ــایر گزینه ه ــه س ب
گزینــه ی مذکــور )نــرخ بــازده داخلــي 2۰ درصــد و ارزش خالــص فعلــي معــادل ۵83 میلیــون دالر( 

ــد. ــر مي کن ــز توجیه پذی ــادي نی ــدگاه اقتص ــرح را از دی ــن ط ــراي ای اج

جهـــت تولیـــد بهینـــه از میادیـــن مي تـــوان از روش هـــاي ازدیـــاد 
برداشـــت یـــا بهبـــود بازیافـــت بهـــره گرفـــت کـــه در ادبیـــات 
ـــق  ـــه طب ـــد؛ اگرچ ـــاي IOR و EOR معروفن ـــه روش ه ـــت ب ـــي نف مهندس
ــي از  ــود بخشـ ــاً خـ ــاي EOR اساسـ ــر روش هـ ــیم بندي هاي معتبـ تقسـ
ـــد  ـــه تولی ـــی فرآیندهـــاي منجـــر ب روش هـــاي IOR هســـتند. اصـــوالً تمام
بهینـــه ی نفـــت را می تـــوان در زمـــره ی روش هـــاي بهبـــود بازیافـــت 
ـــزن و  ـــواص مخ ـــر خ ـــا ب ـــي روش ه ـــان برخ ـــن می ـــت. در ای ـــر گرف درنظ
جریـــان ســـیال در مخـــزن مؤثرنـــد )روش هـــای مخزن محـــور(. حـــال 
ـــیال  ـــور س ـــر عب ـــوده و ب ـــور ب ـــیوه ها چاه مح ـــر از ش ـــي دیگ ـــه برخ آنک
ـــور در  ـــاي چاه مح ـــی روش ه ـــد. برخ ـــطح مؤثرن ـــا س ـــاه ت ـــتون چ از س
میادیـــن نفتـــي بـــا نصـــب پمپ هـــاي درون چاهـــي یـــا فـــرازآوري بـــا 
ــوند.  ــناخته می شـ ــور شـ ــب کمپرسـ ــا نصـ ــن گازي بـ گاز و در میادیـ
ــار تولیـــد، امـــکان ارســـال  ــا افـــت فشـ معمـــوالً در میادیـــن گازي بـ
ــود  ــر نمي شـ ــت میسـ ــات پایین دسـ ــه تأسیسـ ــاه بـ ــدي از چـ گاز تولیـ
و جهـــت تأمیـــن شـــرایط الزم تولیـــد پایـــدار، بایـــد ســـیال تولیـــدي 
فشـــارافزایي شـــود. بنابرایـــن جهـــت افزایـــش ضریـــب بازیافـــت 
ــره  ــار گاز بهـ ــتگاه هاي تقویـــت فشـ ــوان از ایسـ ــن گازي، مي تـ میادیـ

گرفـــت ]2و1[.

1- روش هاي متداول تقویت فشار گاز تولیدي در دریا
در میادیــن مشــترک گازي دریایــي، روش هــاي متــداول تقویــت فشــار 

ــت  ــات پایین دس ــدار تأسیس ــوراک پای ــن خ ــت تأمی ــدي جه گاز تولی
شــامل مــوارد زیــر اســت:

■ ایستگاه تقویت فشار زیر دریا
■ به کارگیري حلقه ی لوله

■ ایستگاه تقویت فشار خشکي
■ ایستگاه تقویت فشار دریا

ــه  ــه ب ــا توج ــده و ب ــي ش ــور بررس ــاي مذک ــش روش ه ــن پژوه در ای
اینکــه گزینــه ی آخــر نســبت بــه ســایر مــوارد روش مناســب تري 
اســت، بــه تفصیــل مــورد بررســي و ارزیابــي فنــي/ عملیاتــي/ اقتصــادي 

ــت ]3و4[. ــه اس ــرار گرفت ق

1-1- ایستگاه تقویت فشار زیر دریا2
فشــار  تقویــت  ایســتگاه هاي  از  اســتفاده  دنیــا  در  اســت  چنــدي 
زیردریایــي به عنــوان یــک فــن آوری جدیــد مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
اســت. شــرکت Aker solutions فعالیت هــاي زیــادي درخصــوص 
به کارگیــري فرآینــد جداســازي، تقویــت فشــار نفــت و ایســتگاه 
تقویــت فشــار گاز زیــر دریــا را در دســت انجــام دارد و حــدود پانــزده 
ســال اســت کــه در ایــن زمینــه فعالیــت مي کنــد. نصــب نخســتین 
ایســتگاه تقویــت فشــار گاز زیردریایــي در نزدیک تریــن فاصلــه ی 
ممکــن بــه چاه هــاي گازي میــدان Asgerd نــروژ )در عمــق 2۵۰ متــري 

تاریخ ارسال نویسنده: ۹۵/۰۹/14
تاریخ ارسال به داور: ۹۵/۰۹/1۶
تاریخ پذیرش داور: ۹۵/۰1/2۵

واژگان کلیدی:
ایستگاه تقویت فشار دریایي، نگهداشت 
ظرفیت، روش هاي بهبود بازیافت، حفاري 

میان چاهي، نرخ بازگشت سرمایه
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ــت گاز  ــش بازیاف ــب افزای ــه موج ــکل-1( ک ــده )ش ــي ش آب( پیش بین
نســبت بــه اســتفاده از ســکوي تقویــت فشــار دریایــي و خشــکي خواهــد 
شــد. در شــکل-2 سیســتم فرآورشــي جهــت فشــارافزایي در ایســتگاه 

ــت ]۵- 7[. ــده اس ــه ش ــي ارائ ــار زیردریای ــت فش تقوی

1-2-  به کارگیري حلقه ی لوله
اساســـاً هـــدف از نصـــب حلقـــه3 )به کارگیـــري خـــط لولـــه ی جدیـــد 
ــش  ــان، کاهـ ــت جریـ ــود( در پایین دسـ ــه ی موجـ ــط لولـ ــوازي خـ مـ
ـــه  ـــط لول ـــع در کل خ ـــه و بالتب ـــط لول ـــش از خ ـــار در آن بخ ـــت فش اف

ـــان  ـــا هم ـــه ب ـــط لول ـــرخ خ ـــش ن ـــه، افزای ـــه ی لول ـــب حلق ـــا نص ـــت. ب اس
فشـــار اولیـــه یـــا ثابـــت مانـــدن نـــرخ بـــا کاهـــش فشـــار باالدســـت 
ــا  ــد بـ ــه مي توانـ ــه ی لولـ ــر حلقـ ــود. قطـ ــر مي شـ ــان امکان پذیـ جریـ
ـــه  ـــد. از جمل ـــاوت باش ـــا آن متف ـــا ب ـــر ی ـــي براب ـــه ی اصل ـــط لول ـــر خ قط
مزایـــاي کاربـــرد حلقـــه ی لولـــه، کاهـــش هزینه هـــاي عملیاتـــي 
کمتـــر آن نســـبت بـــه ایســـتگاه تقویـــت فشـــار و به تأخیـــر انداختـــن 
ــري  ــت. به کارگیـ ــار اسـ ــت فشـ ــتگاه تقویـ ــري ایسـ ــان به کارگیـ زمـ
ـــتفاده از  ـــکي و اس ـــا خش ـــي ی ـــار دریای ـــت فش ـــتگاه تقوی ـــان ایس همزم
ـــل  ـــه و تحلی ـــد تجزی ـــه بای ـــت ک ـــواردي اس ـــه م ـــه از جمل ـــه ی لول حلق
شـــود. هرچنـــد در حالتـــي کـــه از سیســـتم تقویـــت فشـــار خشـــکي 
اســـتفاده شـــود بـــه کار بـــردن حلقـــه ی لولـــه در پایین دســـت جریـــان 

اجتناب ناپذیـــر اســـت.

1-3- ایستگاه تقویت فشار خشکي
ــت  ــکي جه ــار در خش ــت فش ــتگاه تقوی ــداث ایس ــناریو اح ــن س در ای
ــظ  ــت حف ــد گاز جه ــش تولی ــاً افزای ــرچاهي و متعاقب ــار س ــش فش کاه
تولیــد پایــدار از میــدان گازي دریایــي مطــرح اســت. از جملــه معایــب 
ایســتگاه تقویــت فشــار خشــکي مي تــوان بــه محدودیــت کاهــش فشــار 
ســرچاهي جهــت حفــظ حجــم ســیال تولیــدي اشــاره کــرد. همچنیــن 
بــا کاهــش فشــار ســرچاهي و افــت فشــار ســیال در طــول مســیر انتقــال 
بــه خشــکي، ســرعت ســیال از ســرعت ســائیدگي در خــط لولــه 
ــار  ــت فش ــتگاه تقوی ــود ایس ــا وج ــه ب ــن گزین ــد و در ای ــاوز مي کن تج
ــت گاز،  ــات دریاف ــاز در تأسیس ــورد نی ــار م ــن فش ــراي تأمی ــکي ب خش
احــداث خــط لولــه ی اضافــي جهــت حلقــه ی لولــه بــراي حفــظ نــرخ 
تولیــد یکنواخــت ضــروري اســت. طــول مســیري کــه الزم اســت خــط 
ــه ی اصلــي انتقــال گاز لــوپ شــود و همچنیــن اولویــت  در ترتیــب  لول
ــه از  ــه ی لول ــتفاده از حلق ــا اس ــار ی ــت فش ــتگاه تقوی ــري ایس به کارگی
ــری  ــه ی دیگ ــه مقال ــوع مطالع ــد موض ــادي مي توان ــدگاه فني/اقتص دی

ــد ]4[. باش

1-4- ایستگاه تقویت فشار دریایي
در ایـــن ســـناریو احـــداث ســـکوي تقویـــت فشـــار دریایـــي جهـــت 
تأمیـــن فشـــار مـــورد نیـــاز واحدهـــاي فـــرآورش گاز خشـــکي 
مدنظـــر اســـت. از جملـــه مزایـــاي ســـکوي تقویـــت فشـــار دریایـــي 
نســـبت بـــه واحـــد مشـــابه در خشـــکي مي تـــوان بـــه تولیـــد تـــا فشـــار 
ســـرچاهي کمتـــر و در مـــدت زمـــان بیشـــتر اشـــاره کـــرد. از معایـــب 
ایســـتگاه هاي دریایـــي نیـــز مي تـــوان بـــه هزینـــه ی نگهداشـــت و 
ــن  ــاي تأمیـ ــه هزینه هـ ــه بـ ــا توجـ ــتر )بـ ــه ی بیشـ ــرمایه گذاري اولیـ سـ
ـــتگاه  ـــه ایس ـــبت ب ـــکوني( نس ـــکوي دریایي/مس ـــري س ـــرق و به کارگی ب

تقویـــت فشـــار خشـــکي اشـــاره نمـــود ]۹و8و4[.

شماتیک ایستگاه تقویت فشار زیردریایي میدان Asgard نروژ1

2
زیردریایي  فشار  تقویت  ایستگاه  فرآورش  سیستم  شماتیک 

میدان Asgard نروژ

مقدارخواص

 )Psia(۵3۰۰فشار اولیه در عمق مبناي حدود ۹۰۰۰ فوت

)Psia( 43۵۰فشار شبنم

 )°F(21۶دماي مخزن

 )STB/MMscf(اولیه CGR 37نسبت

مشخصات کلي میدان دریایي مورد مطالعه1
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2- مدل سازي مخزن
ــي اســت کــه  ــن گاز ســبک میعان ــه یکــي از میادی ــورد مطالع ــدان م می
بخــش اعظــم آن از متــان و اجــزاي میانــي آن از هیدروکربــن تشــکیل 
ــد.  ــي نســبتاً کمتــري دارن شــده اند و ترکیبــات ســنگین آن درصــد مول

ایــن میــدان گازي در ناحیــه ی خلیج فــارس قــرار گرفتــه و مشــخصات 
کلــي آن طبــق جــدول-1 اســت.

ــدان در دو بخــش خــواص ســیاالت و مدل ســازي  ــن می مدل ســازي ای
مخزنــي ارزیابــي شــده اســت. بدیــن منظــور جهــت شبیه ســازي خــواص 
ــزار PVTi در مجموعــه ی GeoQuest اســتفاده شــده  ســیاالت از نرم اف
اســت. اطالعــات ورودي نرم افــزار از جملــه فشــار نقطــه ی شــبنم 
ســیال، بیشــینه ی اشــباع میعانــات، گرانــروی گاز، عامــل حجمــي ســازند 
در حالــت گاز و ... از نتایــج آزمایش هــای انبســاط در شــرایط ترکیــب 
ثابــت4 و تخلیــه ی حجــم ثابــت۵ تخمیــن زده شــده اســت. جهــت 
تطابق گیــري داده هــا از معادلــه ی حالــت پنــگ رابینســون درجــه ســوم 
اســتفاده شــده اســت. نتایــج داده هــاي آزمایشــگاهي خــواص ســیاالت 
ــاهده ی  ــنهادي و مش ــت پیش ــه ی حال ــر معادل ــا مقادی ــه ب ــس از مقایس پ
تطابــق مناســب، بــا فرمتــی مناســب و جهــت اســتفاده در مــدل مخزنــي 

ــه شــده اســت. ــزار تغذی ــه نرم اف ــه شــده و ب خروجــي گرفت
ــه  ــده ک ــام ش ــس-3۰۰ انج ــزار اکلیپ ــط نرم اف ــزن توس ــازي مخ شبیه س
بــرای ســیال گازمیعانــي مناســب بــوده و محاســبات نفوذپذیــري ســیال 
ــزء  ــر ج ــراي ه ــان ب ــادالت جری ــل مع ــي )ح ــورت ترکیب در آن به ص
ســیال به صــورت جداگانــه( حــل مي شــود. مــدل مخزنــي شــامل 

گاز و میعانات در حالت تخلیه ی طبیعي در میدان دریایي 3 تولید 
مورد مطالعه

تولید گاز و میعانات با به کارگیري ایستگاه تقویت فشار دریایي در 4
میدان دریایي مورد مطالعه

شماتیک سکوی تولید گاز میدان مورد مطالعه5

6
شماتیک فایل شبیه سازي ایستگاه تقویت فشار دریایي در میدان 

دریایي مورد مطالعه

Peng –Robinson :معادله ی حالت

8۰دماي گاز ورودي به کمپرسور )سانتي گراد(

2نسبت تراکم

7۶/8بازده پلي تروپیک کمپرسور )درصد(

87درصد مولي متان در خوراک ورودي به کمپرسور

C2( در خوراک ورودي به 
درصد مولي اجزاء سنگین تر از اتان )+
۹/۶کمپرسور

درصد مولي سایر اجزاء )آب، نیتروژن، دي اکسیدکربن و 
2/۹مرکاپتان ها( در خوراک ورودي به کمپرسور

)PPM( ۵۰۰۰ترشي گاز در خوراک ورودي به کمپرسور

2Aspen Hysys 2006 اطالعات شبیه سازي در محیط

توان مورد نیاز کمپرسورهاي ایستگاه تقویت فشار 
4۵1۶1دریایي )اسب بخار(

توان مورد نیاز پمپ هاي ایستگاه تقویت فشار دریایي 
۵8۵)اسب بخار(

توان مورد نیاز کمپرسور و پمپ جهت فشارافزایي3
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142

13×78×1۵3 ســلول بــوده و معــادالت بــراي هــر ســلول جداگانــه 
ــت. ــده اس ــبه ش محاس

و  دو حالــت وجــود  در  مدل ســازي  گاز،  بازیافــت  بهبــود  جهــت 
ــده اند؛  ــي ش ــج ارزیاب ــده و نتای ــام گردی ــور انج ــود کمپرس ــدم وج ع
ــدي(  ــات تولی ــر گاز و میعان ــازي )مقادی ــراي شبیه س ــج اج ــپس نتای س

ــزان گاز و  ــن اســاس، می ــر ای ــناریو مقایســه شــده اســت. ب ــراي دو س ب
ــور  ــتفاده از کمپرس ــدون اس ــه ب ــورد مطالع ــدان م ــدي می ــات تولی میعان
ــاهده  ــکل-3(. مش ــت )ش ــده اس ــه ش ــاله ارائ ــک دوره ی 2۵ س ــراي ی ب
ــر  ــوص در اث ــزن )به خص ــیل مخ ــش پتانس ــل کاه ــه به دلی ــود ک مي ش
افــت فشــار( تولیــد گاز و میعانــات رونــدی نزولــي دارد. به طــوري کــه 
ــدان حــدود 32۰  ــد ســالیانه ی می ــرخ تولی ــد، ن ــت بیشــینه ی تولی در حال
میلیــارد فوت مکعــب بــوده و ایــن ســقف تولیــد حــدوداً ۹ ســال ادامــه 
خواهــد داشــت. از ســال نهــم گاز تولیــدي بــا شــیبی ســریع شــروع بــه 
ــر فشــار نقطــه ی  ــه زی ــه اینکــه فشــار ب ــا توجــه ب افــت خواهــد کــرد. ب
ــز از ابتــدا رونــدي کاهشــي  ــات نی ــد افــت میعان شــبنم گاز رســیده رون
خواهــد داشــت. در ایــن حالــت فشــار ســرچاهي حــدود 18۰۰پــام بــوده 

ــز اعمــال شــده اســت. و در مــدل نی
شــکل-4 تولیــد گاز و میعانــات میــدان را در حالــت اســتفاده از ایســتگاه 
تقویــت فشــار دریایــي )کمپرســور( از ابتــداي ســال نهــم تولیــد نشــان 
ــدون  ــت ب ــف حال ــرچاهي نص ــار س ــت فش ــن حال ــه در ای ــد ک مي ده
کمپرســور )۹۰۰ پــام( درنظــر گرفتــه شــده اســت. بــر اســاس ایــن شــکل 
ــرای  ــارد فوت مکعــب ب ــرخ ســالیانه ی 32۰ میلی ــا ن ــدان ب ــد گاز می تولی
حــدود 17 ســال )حــدود 8 ســال بیشــتر از ســناریوي وجــود کمپرســور( 

در ســقف تولیــد خواهــد بــود.

3- شبیه سازي تأسیسات سطح االرضي
در شــکل-۵ شــماتیک تأسیســات فرآورشــي ســکوي تولیــد گاز 
یــک  تولیــدي چاه هــا در  اســت. ســیال  داده شــده  نشــان  میــدان 
چندراهــه۶ جمــع آوري شــده و جهــت جداســازي آب، گاز و میعانــات 
ــاالي  ــي از ب ــود. گاز خروج ــال مي ش ــه فازي7 ارس ــر س ــه تفکیک گ ب
ــات  ــه کمپرســور ســانتریفیوژ و میعان تفکیک گــر جهــت فشــارافزایي ب
ــتگاه  ــکوي ایس ــي س ــوند. در خروج ــال مي ش ــه ارس ــپ مربوط ــه پم ب
تقویــت فشــار، گاز و میعانــات توســط خــط لولــه ی مشــترکی و 
به صــورت دوفــازي بــه خشــکي ارســال خواهنــد شــد. بــراي پیشــگیري 
از خوردگــي و تشــکیل هیــدرات در خــط لولــه ی اصلــي مــوادی ماننــد 
ــه تأسیســات خشــکي  ــان گاز ارســالي ب ــه جری ــل گالیکــول8 ب متیل اتی

تزریــق مي گــردد.
ــاز کمپرســورها شبیه ســازي ایســتگاه  ــوان مــورد نی جهــت محاســبه ی ت
تقویــت فشــار دریایــي توســط نرم افــزار Aspen Hysys 2006 انجام شــد 
ــه شــده اســت. جهــت شبیه ســازي  کــه شــماتیک آن در شــکل-۶ ارائ
فشــار ورودي بــه کمپرســورها معــادل psi ۹۰۰ خروجــي مــدل مخزنــي 
)در حالــت کاهــش فشــار ســرچاهي( اســتفاده گردیــد. طبــق شــکل- ۵ 
بــا توجــه بــه اینکــه ســکوي موجــود دو ردیــف ظــروف FWKO دارد، 
دســتگاه  )یــک   1+2 به صــورت  پمپ هــا  و  کمپرســورها  آرایــش 
به صــورت یــدک( درنظــر گرفتــه شــد. در حالــت اســتفاده از ایســتگاه 

)NPV( ۵83 میلیون دالر با نرخ تنزیل 1۵ خالص ارزش فعلي طرح
درصد

)IRR( 2۰ درصدنرخ داخلي بازگشت سرمایه

نتایج ارزیابي اقتصادي طرح6

۵۵4 میلیون دالرهزینه ی مورد نیاز جهت سرمایه گذاري

3 سال )میزان سرمایه گذاري به دوران ساخت
نسبت 2۰، 4۰ و 4۰ درصد(

میانگین هزینه هاي عملیاتي سالیانه طي 
2۵ میلیون دالردوران بهره برداري

۶۰ دالرقیمت فروش هر بشکه نفت خام

۶۰ دالرقیمت فروش هر بشکه میعانات گازي

قیمت فروش گاز ترش غني )بر اساس 
قیمت فروش گاز غني ترش با کسر 

هزینه هاي شیرین سازي(
۵۵۰۰ دالر در هر میلیون 

فوت مکعب

مفروضات اقتصادي احداث ایستگاه تقویت فشار دریایي4

هزینه ی طراحي، خرید و نصب کمپرسورها )قیمت 
1۵8/1 میلیون دالرواحد:3۵۰۰ دالر بر اسب بخار(

هزینه ی طراحي، خرید و نصب پمپ ها )قیمت 
۰/4 میلیون دالرواحد:7۰۰ دالر بر اسب بخار(

141/۵ میلیون دالرهزینه ی سکوي عملیاتي و جکت

1۰4 میلیون دالرهزینه ی سکوي مسکوني 1۶ نفره

1۰۰ میلیون دالرهزینه  ی تأمین برق 

هزینه هاي غیرسرمایه اي )1۰ درصد هزینه هاي 
۵۰/4 میلیون دالرسرمایه اي(

۵۵4 میلیون دالرهزینه هاي سرمایه اي

هزینه هاي سالیانه ی عملیاتي )۵ درصد هزینه هاي 
2۵/2 میلیون دالرسرمایه اي(

شکست هزینه هاي سرمایه گذاري5
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تقویــت فشــار، گاز خروجــي از ظــروف FWKO ســکوي موجــود، در 
ــده  ــال ش ــورها ارس ــه ورودي کمپرس ــد ب ــار جدی ــت فش ــکوي تقوی س
ــات  ــراه میعان ــکي به هم ــه خش ــال ب ــت ارس ــارافزایي، جه ــس از فش و پ

ــل مي شــود. ــي منتق ــه ی اصل ــه خــط لول ــا، ب خروجــي پمپ ه
ــده  ــه ش ــدول-2 ارائ ــازي در ج ــت شبیه س ــاز جه ــورد نی ــات م اطالع
ــدي از  ــارافزایي گاز تولی ــراي فش ــاز ب ــورد نی ــوان م ــن ت ــت. همچنی اس
میــدان توســط نرم افــزار Aspen Hysys 2006 بــه شــرح جــدول- 3 

ــت. ــده اس ــبه ش محاس
ــورت 2+1  ــا به صـ ــورها و پمپ هـ ــش کمپرسـ ــه آرایـ ــن مطالعـ در ایـ
ـــاي  ـــط توربین ه ـــرق توس ـــن ب ـــدک( و تأمی ـــف ی ـــردن ردی ـــاظ ک )لح
ـــي  ـــار دریای ـــت فش ـــتگاه تقوی ـــن ایس ـــد. همچنی ـــد ش ـــام خواه گازي انج
ــا،  ــورها، پمپ هـ ــامل کمپرسـ ــدي )شـ ــکوي فرآینـ ــک سـ ــامل یـ شـ
ـــکوني  ـــکوي مس ـــک س ـــعل و ...( و ی ـــتم مش ـــاي گازي، سیس توربین ه

ـــت ]1۰[. اس

4- ارزیابي اقتصادي
ــت  ــي اقتصــادي احــداث ایســتگاه تقوی مفروضــات الزم جهــت ارزیاب

ــه شــرح جــدول-4 اســت. فشــار دریایــي ب
شکســت هزینــه ی ســرمایه گذاري )شــامل هزینه هــاي ســرمایه اي و 

غیرســرمایه اي( به شــرح جــدول-۵ اســت.
ــري  ــي از به کارگی ــات ناش ــد گاز و میعان ــش تولی ــه افزای ــه ب ــا توج ب

ــد در  ــه )تولی ــه ســناریوي پای ــي نســبت ب ــت فشــار دریای ایســتگاه تقوی
ــج  ــدول-4، نتای ــادي ج ــات اقتص ــي( و مفروض ــه ی طبیع ــت تخلی حال
ارزیابــي اقتصــادي طــرح در جــدول-۶ ارائــه شــده کــه نشــان دهنده ی 

اقتصــاد مناســب طــرح اســت.

نتیجه گیري
ــات  ــراي تأسیسـ ــدار بـ ــوراک پایـ ــن خـ ــزوم تأمیـ ــه لـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ــد  ــت تولیـ ــدان )و افـ ــد میـ ــه ی تولیـ ــن برنامـ ــتي و همچنیـ پایین دسـ
طبیعـــي میـــدان طـــی دوره ی تولیـــد(، جهـــت افزایـــش ضریـــب 
ـــتفاده  ـــه اس ـــاز ب ـــن گازي، نی ـــک میادی ـــراي ی ـــه ی گاز ب ـــت ثانوی بازیاف
از روش هـــاي بهبـــود بازیافـــت گاز ماننـــد ایســـتگاه هاي تقویـــت 
ــه بررســـي هاي  ــه بـ ــا توجـ ــن بـ ــر اســـت. همچنیـ ــار اجتناب ناپذیـ فشـ
ایـــن مطالعـــه به نظـــر مي رســـد به کارگیـــري ایســـتگاه تقویـــت فشـــار 
دریایـــي بهتریـــن گزینـــه ی تأمیـــن خـــوراک از ایـــن میـــدان دریایـــي 
ــن  ــي در میادیـ ــت اجرایـ ــه قابلیـ ــت کـ ــایر روش هاسـ ــه سـ ــبت بـ نسـ

ــي دارد. ــرایط کنونـ ــور را در شـ ــي کشـ دریایـ
از نتایــج ایــن مطالعــه مي تــوان بــه اقتصــاد مناســب طــرح )نــرخ 
ــکه  ــون بش ــش از 4۰ میلی ــد بی ــد(، تولی ــرمایه ی 2۰ درص ــت س بازگش
میعانــات نســبت بــه گزینــه  ی تخلیــه طبیعــي در دوره ی 2۵ ســاله و حفــظ 
ســقف تولیــد۹ به میــزان هشــت ســال بیشــتر از حالــت تخلیــه ی طبیعــي 

اشــاره کــرد.

1. Infill Drilling
2. Subsea Gas Compression Station
3. Loop

4. Constant Composition Expansion )CCE(
5. Constant Volume Depletion)CVD(
6. Manifold

7. FWKO
8. MEG
9. Plateau
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