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از  استفاده  با  پارس جنوبی  دوم  پاالیشگاه  مشعل  گاز  درصدی   95 بازیافت 
فناوری روز دنیا؛ فناوري در خدمت محیط زیست

رضا میرمحرابی، شرکت ملی نفت ایران   

شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا هــدف بازیافــت 
دوم  پاالیشــگاه  مشــعل  گاز  مصــرف  و 
پارس جنوبــی )فــاز 2 و 3( بــا کنسرســیومی 
متشــکل از شــرکت فرانســوی SOFREGAZ و 
ــرارداد  ــی صنعــت ســازه ثمیــن ق شــرکت ایران

امضــا کــرد.
مشــعل  گاز  مصــرف  و  بازیافــت  قــرارداد 
ــاز 2 و 3( 1۵  ــی )ف پاالیشــگاه دوم پارس جنوب
شــهریورماه میــان شــرکت ملــی نفــت ایــران، 
ــرکت  ــوي SOFREGAZ و ش ــرکت فرانس ش
ــال  ــل س ــن در مح ــازه ثمی ــت س ــی صنع ایران
نفــت  وزارت  بهشــتی  شــهید  همایش هــای 

ــد.  ــا ش امض
ــوان  ــرارداد می ت ــن ق ــتاوردهای ای ــم دس از اه
ــا  ــی ب ــروت مل ــت ث ــری از هدر رف ــه جلوگی ب
ــب گاز  ــزار مترمکع ــه 4۵۰ ه ــت روزان بازیاف
مشــعل کــه 8۵ درصــد آن گاز متــان و مابقــی 
بــوده  ارزشــمند  هیدروکربــوری  ترکیبــات 
ــت بــه چرخــه تولیــد دارد،  و قابلیــت برگش

اشــاره کــرد.
هــزار   ۵۰۰ ســاالنه  انتشــار  از  جلوگیــری 
تــن گاز دی اکســید کربــن، قابلیــت تعمیــم 
ایــن  تکنولــوژی  و  تجــارب  از  اســتفاده  و 
پارس جنوبــی،  فازهــای  ســایر  در  پــروژه 
ــه  ــق گاز مشــعل ب ــت جمــع آوری و تزری قابلی
مخــازن نفــت و گاز جهــت افزایــش برداشــت 
ــود نســبی  ــط زیســت و بهب و حفاظــت از محی
کیفیــت هــوا به منظــور پیشــگیری و تأمیــن 
شــرایط ســالمت مــردم و کارکنــان شــاغل 
دســتاوردهای  دیگــر  از  نیــز  منطقــه  در 
پاالیشــگاه دوم  نوفلرینــگ  پــروژه  اجــرای 

مــی رود. به شــمار  پارس جنوبــی 
پارس جنوبــی  مشــترک  میــدان  توســعه 
 2 فازهــای  توســعه  قــرارداد  امضــای  بــا 

بــا   1377 مهرمــاه  در  پارس جنوبــی   3 و 
کنسرســیوم شــرکت های توتــال، گازپــروم 
و پترونــاس کلیــد خــورد و بــا افتتــاح رســمی 
ــت  ــن 1381 برداش ــم بهم ــا در شش ــن فازه ای
ــمی  ــور رس ــترک به ط ــدان مش ــن می گاز از ای
آغــاز شــد. پــس از رفــع تحریم هــای ظالمانــه 
کــه  فازهایــی  از  بهره بــرداری  کنــار  در 
ــام و  ــا اتم ــد، ب ــیده بودن ــد رس ــه تولی ــتر ب پیش
 راه انــدازی از فازهــای 12، 1۵و16، 17و18، 
ــد گاز از مخــزن مشــترک  1۹ و 2۰ و21، تولی
ــری  ــریک قط ــا ش ــه ب ــی در مقایس پارس جنوب
ایــن  حــال  عیــن  در  رســید.  موازنــه  بــه 
ــای  ــزان آلودگی ه ــش می ــبب افزای ــعه س توس
ــه  ــگاه ها در منطق ــگ پاالیش ــل از فلرین حاص
پارس جنوبــی شــده کــه بــرای جبــران آن، 
اســتراتژی بازیافــت و مصــرف گاز مشــعل 
)FGRU( به عنــوان موثرتریــن تکنولــوژی و 
ــرای  ــا ب ــون در دنی روش پیشــرفته ای کــه تاکن
پاالیشــگاه هــا و تاسیســات مشــابه صنعتــی 
قــرار  کار  دســتور  در  شــده،  به کارگرفتــه 
ــرکت  ــای ش ــد تالش ه ــت. هرچن ــه اس گرفت

 ،)SPGC( جنوبــی  پــارس  گازی  مجتمــع 
ــع پتروشــیمی و مدیریــت  ــی صنای شــرکت مل
مجتمع هــای پتروشــیمی در ســال های اخیــر 
کاهــش چشــمگیری در میــزان فلرینــگ آنهــا 
ایجــاد کــرده اســت امــا همچنــان پاالیشــگاه ها 
کاربــرد  از  بی نیــاز  موجــود  تاسیســات  و 

نیســتند.  FGRU تکنولــوژی 
از  پــس  ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت 
و  موجــود  وضــع  شــناخت  و  اندازه گیــری 
ــر  ــی ب ــده مبن ــف ش ــداف تعری ــاس اه ــر اس ب
گاز  و  مایــع  جامــد،  آالیندگی هــای  رفــع 
ــاب  ــدف انتخ ــا ه ــرف( و ب ــت و مص )بازیاف
ــی  ــه ای بین الملل ــروژه، مناقص ــن پ ــکار ای پیمان
ــا حضــور شــرکت های فعــال در پروژه هــای  ب
 MPR و ZEECO بازیافــت گاز مشــعل ماننــد
ــیومی  ــت کنسرس ــه در نهای ــرد ک ــزار ک برگ
 SOFREGAZ ــوی ــرکت فرانس ــکل از ش متش
فرانســه و شــرکت ایرانــی صنعــت ســازه ثمیــن 
ــورو در ســال  ــون ی ــی 42 میلی ــا قیمــت تقریب ب
ــاب  ــروژه انتخ ــن پ ــرای ای ــرای اج ــاری ب ج

ــد. ش
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شــرکت SOFREGAZ یــک شــرکت مســتقل 
فرانســوی نفــت و گاز اســت کــه خدمــات 
ــش داده  ــان را پوش ــر جه ــی در سراس مهندس
ــط  ــای مرتب ــترده ای از فعالیت ه ــف گس و طی
ــل و  ــع، حم ــی و گاز مای ــوزه گاز طبیع ــا ح ب
نقــل و مایع ســازی مجــدد )LNG( را انجــام 
ــرکت در  ــن ش ــیس ای ــان تاس ــد. از زم می ده
۹۰ کشــور  در    SOFREGAZ  ،1۹۵۹ ســال 
از  را  پــروژه   1۰۰۰ حــدود  و  بــوده  فعــال 
ــدازی، از  ــا راه ان ــی ت ــی مهندس ــدای طراح ابت
ــل  ــاز، تکمی ــاخت و س ــدارکات و س ــه ت جمل

ــت. ــرده اس ک
مدیرعامل شـرکت فرانسـوی SOFREGAZ از 
بازیافـت ۹۵ درصـدی گاز مشـعل پاالیشـگاه 
و  تکنیـک  از  اسـتفاده  بـا  پارس جنوبـی  دوم 
Tech�  فنـاوری روز دنیـا با همـکاری شـرکت

nip FMC خبـر داد.

یـان اوبـری لوکمـت در آییـن امضـا قـرارداد 
مشـعل  گاز  مصـرف  و  بازیافـت  پـروژه 
و   2 فازهـای  پارس جنوبـی  دوم  پاالیشـگاه 
مزایـای  و  قابل توجـه  اقتصـادی  سـود  بـر   ،3
زیسـت محیطی ایـن پـروژه تاکیـد کـرد. او بـا 
تاکیـد بـر تجربـه همـکاری 3 سـاله با شـرکت 
صنعـت سـازه ثمیـن، نسـبت بـه همکاری هـای 
فی مابیـن دو طـرف ابـراز رضایـت کـرد و آن 

خوانـد. سـازنده  و  ثمربخـش  را 
لوکمـت با اشـاره بـه پروتکل کیوتـو و پاریس 
در خصـوص جمـع آوری گازهـای گلخانه ای 
و تعهـد ایـران بـه احقـاق آن، آغـاز همـکاری 
نشـان  در  قـدم  نخسـتین  را  شـرکت  دو  میـان 
دادن پایبنـدی ایـران بـه حفـظ اصـول محیـط 
زیسـت دانسـت. او بـا بیـان اینکـه قـرار اسـت 
از تکنولـوژی روز دنیـا در ایـن پروژه اسـتفاده 
پـروژه  ایـن  هـدف  مهمتریـن  گفـت:  شـود، 
بـر  مشـعل  گاز  درصـدی   ۹۵ بازیافـت  یعنـی 
و  تکنیـک  جدیدتریـن  به کارگیـری  پایـه 
از  کـه  مي باشـد  دنیـا  حاضـر  حـال  فنـاوری 
طراحـی  در   Technip FMC شـرکت  سـوی 
پاالیشـگاه، مهندسـی و مدیریـت پـروژه طی 2 

سـال همـکاری محقـق خواهـد شـد.
مدیرعامـل SOFREGAZ همچنیـن بـا معرفـی 
مختصـر ایـن شـرکت، بـر تمایل همـکاری در 
حـوزه بازیافـت گاز مشـعل تأکیـد کـرد و از 
جدیـت فرانسـوی ها بـرای همـکاری در چنین 
پـروژه ای سـخن گفت و افزود: حتـی در زمان 
بـه  فرانسـوی ها  حضـور  غـرب  تحریم هـای 

چشـم می خـورد.
مدیرعامـل شـرکت نفـت و گاز پـارس نیـز در 
ایـن نشسـت از به ثمر نشسـتن پـروژه بازیافت و 
مصـرف گاز در پاالیشـگاه دوم پارس جنوبـی 
سـال  دو  تـا  صنعتـی  آالینده  هـای  کاهـش  و 
بیـان  بـا  مشـکین فام  محمـد  داد.  خبـر  آینـده 
اینکـه کاهـش آالینده هـای صنعتی همـواره از 
دغدغه هـای مسـئوالن نظام بوده اسـت، گفت: 
فعالیت هـای  اخیـر  سـال  دو  در  خوشـبختانه 
خوبـی در ایـن حـوزه از سـوی شـرکت ملـی 
نفـت ایـران و وزارت نفـت انجام شـده اسـت.
او بــا اشــاره بــه قــرارداد امضــا شــده میــان نفت 
و کنسرســیوم ایرانــی فرانســوی بــا هــدف 
بازیافــت و مصرف گاز مشــعل پاالیشــگاه دوم 
ــرارداد  ــن ق ــدوارم ای ــی گفــت: امی پارس جنوب
ــوختن گاز  ــری از س ــرای جلوگی ــاب ب فتح الب
ــد. ــی باش ــای پارس جنوب ــایر طرح ه ــعل س مش

ســوزاندن  از  جلوگیــری  فــام،  مشــکین 
گازهــای مشــعل را از دو منظــر قابــل اهمیــت 

رفــع  نخســت؛  کــرد:  تصریــح  و  دانســت 
آالینده هایــی کــه بــا ســالمت مــردم منطقــه و 
کارکنــان شــاغل صنعــت نفــت ارتبــاط دارد، 
دوم؛ تکالیــف جهانــی ایــران در زمینــه محیــط 
زیســت  آالینده هــای  کاهــش  و  زیســت 

ــت. ــی اس محیط
وی اشــاره کردکــه از کل حجــم گازهــای 
ــه  ــده در جهــان، 7۵ درصــد آن متعلــق ب آالین
1۰ کشــور اســت کــه متاســفانه ایــران در ایــن 

ــرار دارد. ــت ق فهرس
ایـن  مهـم  دسـتاوردهای  از  کـرد:  اظهـار  وی 
پـروژه حـذف آالینده  هـا، حفاظـت از محیـط 
زیسـت و بهبـود نسـبی کیفیـت هـوا بـه منظور 
پیشـگیری و تأمیـن شـرایط سـالمت مـردم و 
کارکنـان شـاغل در منطقـه اسـت ضمـن اینکه 
ایـن پروژه سـرآغاز عمل به وظایفی اسـت که 
در بُعـد جهانـی بـر عهـده داریـم. مشـکین فام 
مبلـغ قـرارداد امضـا شـده میـان شـرکت نفـت 
و کنسرسـیوم ایرانـی-  فرانسـوی را حـدود 42 
میلیـون یـورو اعـالم و اظهـار امیـدواری کـرد 
کـه پـروژه در مدت زمـان تعریـف شـده )24 
مـاه + 6 مـاه بهره بـرداری( بـه سـرانجام برسـد. 
وی اظهـار کـرد: در راسـتای صیانـت از محیط 
زیسـت، شـرکت نفت و گاز پـارس قصد دارد 
کـه بـر پروژه هـای مربـوط بـه دفع پسـاب های 

صنعتـی نیـز تمرکـز کند.


