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بازیافت  ۹۵درصدی گاز مشعل پاالیشگاه دوم پارسجنوبی با استفاده از
فناوری روز دنیا؛ فناوري در خدمت محیط زیست
رضا میرمحرابی ،شرکت ملی نفت ایران  

شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا هــدف بازیافــت
و مصــرف گاز مشــعل پاالیشــگاه دوم
پارسجنوبــی (فــاز  ۲و  )۳بــا کنسرســیومی
متشــکل از شــرکت فرانســوی  SOFREGAZو
شــرکت ایرانــی صنعــت ســازه ثمیــن قــرارداد
امضــا کــرد.
قــرارداد بازیافــت و مصــرف گاز مشــعل
پاالیشــگاه دوم پارسجنوبــی (فــاز  ۲و 15 )۳
شــهریورماه میــان شــرکت ملــی نفــت ایــران،
شــرکت فرانســوي  SOFREGAZو شــرکت
ایرانــی صنعــت ســازه ثمیــن در محــل ســال
همایشهــای شــهید بهشــتی وزارت نفــت
امضــا شــد.
از اهــم دســتاوردهای ایــن قــرارداد میتــوان
بــه جلوگیــری از هدررفــت ثــروت ملــی بــا
بازیافــت روزانــه  ۴۵۰هــزار مترمکعــب گاز
مشــعل کــه  ۸۵درصــد آن گاز متــان و مابقــی
ترکیبــات هیدروکربــوری ارزشــمند بــوده
و قابلیــت برگشــت بــه چرخــه تولیــد دارد،
اشــاره کــرد.
جلوگیــری از انتشــار ســاالنه  ۵۰۰هــزار
تــن گاز دیاکســید کربــن ،قابلیــت تعمیــم
و اســتفاده از تجــارب و تکنولــوژی ایــن
پــروژه در ســایر فازهــای پارسجنوبــی،
قابلیــت جم ـعآوری و تزریــق گاز مشــعل بــه
مخــازن نفــت و گاز جهــت افزایــش برداشــت
و حفاظــت از محیــط زیســت و بهبــود نســبی
کیفیــت هــوا بهمنظــور پیشــگیری و تأمیــن
شــرایط ســامت مــردم و کارکنــان شــاغل
در منطقــه نیــز از دیگــر دســتاوردهای
اجــرای پــروژه نوفلرينــگ پاالیشــگاه دوم
پارسجنوبــی بهشــمار مــیرود.
توســعه میــدان مشــترک پارسجنوبــی
بــا امضــای قــرارداد توســعه فازهــای ۲

و  ۳پارسجنوبــی در مهرمــاه  ۱۳۷۷بــا
کنسرســیوم شــرکتهای توتــال ،گازپــروم
و پترونــاس کلیــد خــورد و بــا افتتــاح رســمی
ایــن فازهــا در ششــم بهمــن  ۱۳۸۱برداشــت
گاز از ایــن میــدان مشــترک بهطــور رســمی
آغــاز شــد .پــس از رفــع تحریمهــای ظالمانــه
در کنــار بهرهبــرداری از فازهایــی کــه
پیشــتر بــه تولیــد رســیده بودنــد ،بــا اتمــام و
راهانــدازی از فازهــای ۱۵ ،۱۲و۱۷ ،۱۶و،۱۸
 ۱۹و  ۲۰و ،۲۱تولیــد گاز از مخــزن مشــترک
پارسجنوبــی در مقایســه بــا شــریک قطــری
بــه موازنــه رســید .در عیــن حــال ایــن
توســعه ســبب افزایــش میــزان آلودگیهــای
حاصــل از فلرينــگ پاالیشــگاهها در منطقــه
پارسجنوبــی شــده کــه بــرای جبــران آن،
اســتراتژی بازیافــت و مصــرف گاز مشــعل
( )FGRUبهعنــوان موثرتریــن تکنولــوژی و
روش پیشــرفتهای کــه تاکنــون در دنیــا بــرای
پاالیشــگاه هــا و تاسیســات مشــابه صنعتــی
بهکارگرفتــه شــده ،در دســتور کار قــرار
گرفتــه اســت .هرچنــد تالشهــای شــرکت

مجتمــع گازی پــارس جنوبــی (،)SPGC
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی و مدیریــت
مجتمعهــای پتروشــیمی در ســالهای اخیــر
کاهــش چشــمگیری در میــزان فلرینــگ آنهــا
ایجــاد کــرده اســت امــا همچنــان پاالیشــگاهها
و تاسیســات موجــود بینیــاز از کاربــرد
تکنولــوژی  FGRUنیســتند.
شــرکت ملــی نفــت ایــران پــس از
اندازهگیــری و شــناخت وضــع موجــود و
بــر اســاس اهــداف تعریــف شــده مبنــی بــر
رفــع آالیندگیهــای جامــد ،مایــع و گاز
(بازیافــت و مصــرف) و بــا هــدف انتخــاب
پیمانــکار ایــن پــروژه ،مناقصــهای بینالمللــی
بــا حضــور شــرکتهای فعــال در پروژههــای
بازیافــت گاز مشــعل ماننــد  ZEECOو MPR
برگــزار کــرد کــه در نهایــت کنسرســیومی
متشــکل از شــرکت فرانســوی SOFREGAZ
فرانســه و شــرکت ایرانــی صنعــت ســازه ثمیــن
بــا قیمــت تقریبــی  ۴۲میلیــون یــورو در ســال
جــاری بــرای اجــرای ایــن پــروژه انتخــاب
شــد.
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شــرکت  SOFREGAZیــک شــرکت مســتقل
فرانســوی نفــت و گاز اســت کــه خدمــات
مهندســی در سراســر جهــان را پوشــش داده
و طیــف گســتردهای از فعالیتهــای مرتبــط
بــا حــوزه گاز طبیعــی و گاز مایــع ،حمــل و
نقــل و مایعســازی مجــدد ( )LNGرا انجــام
میدهــد .از زمــان تاســیس ایــن شــرکت در
ســال  SOFREGAZ ،۱۹۵۹در  ۹۰کشــور
فعــال بــوده و حــدود  ۱۰۰۰پــروژه را از
ابتــدای طراحــی مهندســی تــا راهانــدازی ،از
جملــه تــدارکات و ســاخت و ســاز ،تکمیــل
کــرده اســت.
مدیرعامل شـرکت فرانسـوی  SOFREGAZاز
بازیافـت  ۹۵درصـدی گاز مشـعل پاالیشـگاه
دوم پارسجنوبـی بـا اسـتفاده از تکنیـک و
فن�اوری روز دنی�ا با هم�کاری ش�رک ت �Tech
 nip FMCخبـر داد.
یـان اوبـری لوکمـت در آییـن امضـا قـرارداد
پـروژه بازیافـت و مصـرف گاز مشـعل
پاالیشـگاه دوم پارسجنوبـی فازهـای  ۲و
 ،۳بـر سـود اقتصـادی قابلتوجـه و مزایـای
زیسـتمحیطی ایـن پـروژه تاکیـد کـرد .او بـا
تاکیـد بـر تجربـه همـکاری  ۳سـاله با شـرکت
صنعـت سـازه ثمیـن ،نسـبت بـه همکاریهـای
فیمابیـن دو طـرف ابـراز رضایـت کـرد و آن
را ثمربخـش و سـازنده خوانـد.
لوکمـت با اشـاره بـه پروتکل کیوتـو و پاریس
در خصـوص جمـعآوری گازهـای گلخانهای
و تعهـد ایـران بـه احقـاق آن ،آغـاز همـکاری
میـان دو شـرکت را نخسـتین قـدم در نشـان
دادن پایبنـدی ایـران بـه حفـظ اصـول محیـط
زیسـت دانسـت .او بـا بیـان اینکـه قـرار اسـت
از تکنولـوژی روز دنیـا در ایـن پروژه اسـتفاده
شـود ،گفـت :مهمتریـن هـدف ایـن پـروژه
یعنـی بازیافـت  ۹۵درصـدی گاز مشـعل بـر
پایـه بهکارگیـری جدیدتریـن تکنیـک و
فنـاوری حـال حاضـر دنیـا ميباشـد کـه از
سـوی شـرکت  Technip FMCدر طراحـی
پاالیشـگاه ،مهندسـی و مدیریـت پـروژه طی ۲
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سـال همـکاری محقـق خواهـد شـد.
مدیرعامـل  SOFREGAZهمچنیـن بـا معرفـی
مختصـر ایـن شـرکت ،بـر تمایل همـکاری در
حـوزه بازیافـت گاز مشـعل تأکیـد کـرد و از
جدیـت فرانسـویها بـرای همـکاری در چنین
پـروژهای سـخن گفت و افزود :حتـی در زمان
تحریمهـای غـرب حضـور فرانسـویها بـه
چشـم میخـورد.
مدیرعامـل شـرکت نفـت و گاز پـارس نیـز در
ایـن نشسـت از بهثمر نشسـتن پـروژه بازیافت و
مصـرف گاز در پاالیشـگاه دوم پارسجنوبـی
و کاهـش آالینده  هـای صنعتـی تـا دو سـال
آینـده خبـر داد .محمـد مشـکینفام بـا بیـان
اینکـه کاهـش آالیندههـای صنعتی همـواره از
دغدغههـای مسـئوالن نظام بوده اسـت ،گفت:
خوشـبختانه در دو سـال اخیـر فعالیتهـای
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
پارسجنوبــی گفــت :امیــدوارم ایــن قــرارداد
فتحالبــاب بــرای جلوگیــری از ســوختن گاز
مشــعل ســایر طرحهــای پارسجنوبــی باشــد.
مشــکین فــام ،جلوگیــری از ســوزاندن
گازهــای مشــعل را از دو منظــر قابــل اهمیــت

دانســت و تصریــح کــرد :نخســت؛ رفــع
آالیندههایــی کــه بــا ســامت مــردم منطقــه و
کارکنــان شــاغل صنعــت نفــت ارتبــاط دارد،
دوم؛ تکالیــف جهانــی ایــران در زمینــه محیــط
زیســت و کاهــش آالیندههــای زیســت
محیطــی اســت.
وی اشــاره کردکــه از کل حجــم گازهــای
آالینــده در جهــان ۷۵ ،درصــد آن متعلــق بــه
 ۱۰کشــور اســت کــه متاســفانه ایــران در ایــن
فهرســت قــرار دارد.
وی اظهـار کـرد :از دسـتاوردهای مهـم ایـن
پـروژه حـذف آالیندههـا ،حفاظـت از محیـط
زیسـت و بهبـود نسـبی کیفیـت هـوا بـه منظور
پیشـگیری و تأمیـن شـرایط سلامت مـردم و
کارکنـان شـاغل در منطقـه اسـت ضمـن اینکه
ایـن پروژه سـرآغاز عمل به وظایفی اسـت که
در بُعـد جهانـی بـر عهـده داریـم .مشـکینفام
مبلـغ قـرارداد امضـا شـده میـان شـرکت نفـت
و کنسرسـیوم ایرانـی -فرانسـوی را حـدود ۴۲
میلیـون یـورو اعلام و اظهـار امیـدواری کـرد
کـه پـروژه در مدتزمـان تعریـف شـده (۲۴
مـاه  ۶ +مـاه بهرهبـرداری) بـه سـرانجام برسـد.
وی اظهـار کـرد :در راسـتای صیانـت از محیط
زیسـت ،شـرکت نفت و گاز پـارس قصد دارد
کـه بـر پروژههـای مربـوط بـه دفع پسـابهای
صنعتـی نیـز تمرکـز کند.

