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گزارش

زمستاِن پارس جنوبى، بهاِر ركوردهاى كم نظير

رضا مير محرابى، شركت ملى نفت ايران 

ــت در بزرگترين  ــالش صنعت نف متخصصان پرت
ميدان گازی جهان اين روزها دستاوردهای كم نظيری 

را رقم زده اند. 
ــكوي  ــه س ــال جاري، بهره برداری از س تا اواخر س
ــره توليد طرح های ١٣ و  گازي و تكميل اولين زنجي
ــود. اين مسئله  ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي محقق مي ش
ــارس اعالم كرد و  ــركت نفت و گاز پ را مديرعامل ش
ــكوهاي موقعيت B و D فاز  گفت: «كار راه اندازی س
ــس از عمليات نصب در موقعيت  ١٣ پارس جنوبي پ
ــيار مناسب است و اميدواريم به زودی سكوي  دريا بس
ــكوي  ــا اوايل بهمن ماه نيز س ــت اصلي B و ت موقعي

موقعيت اقماري D به بهره برداری برسد.»
ــدن پايلوت مشعل سكوي  مشكين فام روشن ش
ــازه زماني دو روز از آغاز عمليات هوك آپ  B١٣ در ب
(اتصاالت فصل مشترك) را كم نظير توصيف مي كند و 
ــت اين اقدام حاوي ثبت ركوردي جديد در  معتقد اس
عمليات فوق و نشانگر توان باالي متخصصان داخلي در 
كاهش چشمگير زمان راه اندازی سكوهاي گازي است.

ــكوها،  ــد: «هم زمان با آمادگي س ــه مي ده او ادام
ــره توليد در  ــت تا زنجي تمهيداتي در حال انجام اس
ــده تكميل شود. در فاز ۱۴  هركدام از طرح های يادش
پارس جنوبي در بخش دريا عالوه بر دو سكوي توليدي 
كه هم اكنون نقش مهمي در افزايش توليد زمستاني 
گاز از پارس جنوبي بر عهده  دارند، سكوي سوم طرح تا 
پايان سال آماده انتقال به موقعيت اين بلوك مي شود. 
ــر روي تأمين كاالهاي  ــگاهي هم ب در بخش پااليش

باقيمانده و ايجاد جبهه های كاري تمركز مي شود.»
دی ماه امسال نيز عمليات لوله گذاري دريايي خط 
ــكوي فاز ٢٣ طرح توسعه فازهاي ٢٢ تا ٢٤  اتصال س
پارس جنوبي به پااليشگاه خشكي و خط لوله ٤ اينچ 
انتقال گاليكول پااليشگاهي به سكوي اين طرح تكميل 
شد. اين خبر را مجری طرح توسعه فاز هاي ٢٢ تا ٢٤ 
پارس جنوبي  اعالم مي كند و مي گويد: «اين خط لوله 
٣٢ اينچي به طول ۱۰۰ كيلومتر، منابع گازي سكوي 
ــاي ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي  ــگاه فازه ٢٣ را به پااليش
ــل مي كند. اين پروژه با توجه به تغييرات فصلي  منتق

ــرايط نامناسب آب و هوايي دريا تكميل شده  و در ش
است و عمليات آن به همت گروه هايي از متخصصان 
بخش كارفرما و پيمانكار طرح در وضعيت ايمني كامل 

و بدون هيچ حادثه اي به پايان رسيد.»
ــال نيز مجری فازهای ٢٢ تا ٢٤  نيمه دی ماه امس
پارس جنوبي از بارگيری دومين سكوی فازهای ٢٢ تا 
٢٤ پارس جنوبي به موقعيت خود در خليج فارس خبر 
داد. فرهاد ايزدجو در مورد اين طرح مي گويد: «سكوی 
A۲۴، نخستين سكوی اقماری طرح توسعه فازهای 
ــت كه ٢٣٠٠ تن وزن دارد  ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي اس
ــاخت اين سكو بيش از يك ميليون و  و در مراحل س
٨٠٧ هزار نفر ساعت كار اجرايي انجام شده است. پس 
از ترک دكل حفاری از موقعيت A۲۴ در دريا، مراحل 
 HL ــيله شناور نصاب ــازه به وس حمل و نصب اين س
۵۰۰۰ انجام خواهد شد و اميدواريم اين سكو تا پايان 

بهمن ماه به بهره برداری برسد.»
ــي، ساخت، نصب  او به اينكه همه مراحل مهندس
ــكوی A۲۴، از سوی متخصصان ايراني  و راه اندازی س
انجام شده اشاره مي كند و مي گويد: «بخش عمده ای 
ــازه از منابع  ــاز اين س ــزات مورد ني ــا و تجهي از كااله
توليدكننده داخلي سفارش گذاری و تأمين شده است. 
با نصب و بهره برداری از اين سكو، روزانه ٥٠٠ ميليون 
ــيرين (١٤.٢ ميليون مترمكعب)  ــب گاز ش فوت مكع
ــتاندارد گازی پارس جنوبي  معادل نيمي از يك فاز اس

به توان توليد گاز كشور افزوده مي شود.»
ــای ٢٤-٢٢ پارس جنوبي برای  ــعه فازه طرح توس
ــرش از ميدان  ــب گاز ت ــد ۵۶ ميليون مترمكع تولي
مشترک و توليد روزانه ۵۰ ميليون مترمكعب گاز متان، 
ــي)، ۲۷۵٠تن اتان، ۷۵  ۲۹۰۰ تن گاز مايع (ال پي ج
ــكه ميعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد طراحي  هزار بش
ــده است و سكوی A۲۴، نخستين سكوی اقماری  ش
طرح توسعه فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي است كه با 
وزني معادل ٢٣٠٠ تن پس از پايان عمليات ساخت، 
ــي از راه اندازی در يارد شركت  پيش راه اندازی و بخش
صنعتي دريايي ايران، با روش push pull روی شناور 

FLB۱۲۴ بارگيری شد.

ــتاورد مهم ديگری كه نيمه دی ماه امسال  اما دس
ــابقه در صنعت  ــد با ثبت يك ركورد بي س محقق ش
ــاز١٣ پارس جنوبي به طور  ــكوي ف ــاحل، دو س فراس
ــروع  ــان كمتر از ۴ روز كاري در دريا پس از ش همزم

عمليات هوک آپ و راه اندازي، آماده توليد شدند.
ــورد مي گويد: « با  ــاز ۱۳ در اين م مجری طرح ف
ــم كارفرما و پيمانكاران اين طرح  همت مثال زدني تي
 B ــعه هر دو سكوي اصلي و پيمانكاران اجرايي توس
ــاخت و نصب، با  و اقماري D، پس از اتمام عمليات س
راه اندازی تمامي سيستم هاي ايمني F&G و كنترلي 
و باز كردن اولين چاه های آماده توليد، مشعل اين دو 
سكو در آب های خليج فارس روشن شدند. به زودی و 
ــدن خط لوله دريا، ارسال گاز به پااليشگاه  با آماده ش

خشكي آغاز مي شود.»
ــكو پيش از موعد  ــه او راه اندازي اين دو س به گفت
تعيين شده، نشان مي دهد عزم وزارت نفت و شركت 
ــرداري از طرح هاي گازي  ــران در بهره ب ــي نفت اي مل
پارس جنوبي و افزايش توليد از اين ميدان جدي بوده 
و با حمايت از پيمانكاران، توانمندي متخصصان داخلي 
را در مراحل ساخت، نصب و راه اندازي پروژه هاي بزرگ 
ــل زمان ممكن، افزايش  صنعت نفت و گاز، در حداق

داده است.
ــكوي دريايي فاز ۱۳  ــا راه اندازي كامل اين دو س ب
ــوت مكعب گاز  ــد يك ميليارد ف پارس جنوبي، تولي
ــر مكعب (يك فاز  ــرش غني معادل ٢٨ ميليون مت ت
استاندارد) نيمي از ظرفيت كامل اين طرح توسعه اي 
محقق مي شود. بخش فراساحل فاز ۱۳ پارس جنوبي 
متشكل از ۳۸ حلقه چاه دريايي در بخش شمال غربي 
ــترک پارس جنوبي است كه با بهره برداری  ميدان مش
از اين دو عرشه، نيمي از تعهدات توسعه ای اين طرح 
ــود. با ارسال گاز ترش استحصال شده از  محقق مي ش
موقعيت مخزني دو سكوی فاز ۱۳، از طريق خط لوله 
۳۲ اينچي به پااليشگاه خشكي، پس از انجام عمليات 
فرآورش، محصوالت مختلفي چون گاز شيرين، اتان، 
پروپان، بوتان، ميعانات گازی و محصول جانبي گوگرد 

توليد مي  گردد.


