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فنی

حرکت پرشتاب در توسعه میدان مشترک پارس جنوبی ادامه دارد

رضا میر محرابی، شرکت ملی نفت ایران 

این روزها، میدان مشترک پارس جنوبی محل عرض 
اندام متخصصان توانمند ایرانی است. خبرهای خوش 
از روند توس��عه در این میدان گازی مشترک با کشور 
قطر به گوش می رس��د و حرکت پرش��تاب توسعه در 

این بخش ادامه دارد.
بهمن ماه امس��ال همزمان با آغ��از دهه مبارک فجر 
و آماده ش��دن ش��رایط جوی، آخرین سکوی بخش 
فراساحل طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی در خلیج 
فارس نصب ش��د. عرش��ه اقماری D14، ش��نبه، 12 
بهمن 98 ب��ر روی جکت خود در چهارمین موقعیت 
برداش��ت گاز طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی نصب 
ش��د. این س��ازه عظیم گازی پس از پای��ان عملیات 
س��اخت در ش��رکت صنعتی دریایی ایران )صدرا(، با 
 124FLB پیش��رفت فیزیکی 98 درصد بر روی بارج
بارگیری و هفته گذشته یارد صدرا را به مقصد پارس 
جنوب��ی ترک کرده بود. مجری طرح توس��عه فاز 14 
پ��ارس جنوبی ب��ه برنامه ریزی ب��رای عملیات انتقال 
ایم��ن این ابرس��ازه با توج��ه به وض��ع آب و هوا در 
دریا اش��اره می کند و می گوید: »خوش��بختانه پس از 
پایدار شدن شرایط جوی دریا در پایان هفته گذشته، 
فعالیت های مقدماتی و آماده س��ازی جکت آغاز شد و 
عرش��ه D14 با وزن 2400 تن، توس��ط شناور نصاب 
۵000HL در موقعی��ت مخ��زن گازی ق��رار گرفت. 
به زودی عملیات نصب متعلقات س��کوی 14D شامل 
 SEA PAD پل ارتباطی و مشعل توسط شناور نصاب
آغاز می شود و با بهره برداری از این سکو که در فاصله 
حدود 10۵ کیلومتری از س��احل کن��گان قرار دارد، 
ظرفیت برداش��ت گاز غنی از موقعیت مخزنی فاز 14 
پارس جنوبی 14.2 میلیون مترمکعب افزایش یافته و 

به ۵6 میلیون متر مکعب در روز می رسد.«
فعالیت ه��ای ه��وک آپ،  محمدمه��دی توس��لی پور 
راه ان��دازی و بهره برداری از س��کوی D14 را آخرین 
اق��دام در تکمی��ل بخش فراس��احل ف��از 14 عنوان 
می کن��د و ادامه می ده��د: »انتظار م��ی رود با تالش 
کارکنان گروه راه اندازی، این س��کو تا پایان امسال در 

مدار تولید قرار گیرد.«

 B14 ،A14 هم اکنون در بخش فراساحل، سه سکوی
و C14 در مجم��وع با ظرفیت برداش��ت 42 میلیون 
مترمکع��ب گاز به همراه دو رش��ته خط��وط لوله 32 
این��چ اصلی و ی��ک خط لول��ه درون میدانی در مدار 
تولید قرار گرفته اس��ت. بر پایه هدف تعیین شده در 
طراحی و توس��عه فاز 14 پ��ارس جنوبی، با تکمیل و 
بهره برداری کامل از این طرح، روزانه ۵0 میلیون متر 
مکعب گاز ش��یرین، 7۵ هزار بش��که میعانات گازی، 
400 تن گوگرد و س��االنه یک میلی��ون تن گاز مایع 
و یک میلی��ون تن گاز اتان فرآوری خواهد ش��د. اما 
دی ماه امس��ال نیز سومین سکوی فازهای 22 تا 24 
پارس جنوبی به بهره برداری رسید. قائم مقام فازهای 
22 ت��ا 24 پ��ارس جنوب��ی از بهره برداری و ارس��ال 
گاز تولیدی س��ومین س��کوی این طرح به پاالیشگاه 
خش��کی خبر می دهد و می گوید: »س��کوی فاز 23، 
ب��ا رعایت کلیه الزامات و دس��تورالعمل های ایمنی و 
توسط متخصصان داخلی عملیاتی شده است. با توجه 
تالش های ش��بانه روزی گروه راه اندازی در راس��تای 
افزایش ظرفیت تولید گاز و تامین حداکثری نیازهای 
مصرفی مردم در زمستان، تمام فعالیت های هوک آپ 
و راه اندازی سکوی فاز 23 با وجود شرایط ناپایدار آب 
و ه��وا، در مدت دوهفته کاری به پایان رس��ید و این 
سکو در مدار تولید قرار گرفت. تولیدی شدن سکوی 
23، ظرفیت برداش��ت گاز از بخش فراساحل فازهای 
22 تا 24 را به روزانه 42 میلیون متر مکعب افزایش 
داده و به این ترتیب س��ه س��کو از چهار سکوی این 
فازها هرکدام با ظرفیت 14.2 میلیون متر مکعب گاز 

هم اکنون در حال بهره برداری هستند.«
علی اصغر صادقی ادامه می دهد: »ظرفیت برداش��ت 

گاز در هر یک از این س��کوها ب��ه منزله تولید روزانه 
14 میلیون مترمکعب گاز ش��یرین، 20 هزار بش��که 
میعانات گازی و 100 تن گوگرد و س��االنه 2۵0 هزار 

تن گاز مایع و 2۵0 هزار تن اتان خواهد بود.«
رئی��س بخ��ش فراس��احل فازهای 22 ت��ا 24 پارس 
جنوبی نیز درباره اخرین وضعیت چهارمین س��کوی 
این فازها می گوید: »پیشرفت عملیات نصب اتصاالت 
و راه ان��دازی س��کوی B24 در دریا ب��ه بیش از 30 
درصد رس��یده و این س��کو نیز ب��ه زودی راه اندازی و 
در م��دار تولید قرار می گیرد. فعالیت های هوک آپ و 
راه اندازی این سکو تا آغاز بهره برداری و ارسال گاز به 
پاالیشگاه به منظور شتاب بخشیدن در تامین سوخت 
زمستانی کشورادامه دارد. عبداهلل مهرابی با بیان اینکه 
 ، B24 با تکمیل راه اندازی و بهره برداری از س��کوی
همه عرشه های تولیدی این طرح، عملیاتی می شوند، 
می گوید: »این س��کو که با رکوردی بی نظیر سه روز 
پس از س��کوی سوم فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی 
در دریا نصب ش��ده بود، با ظرفیت مشابه سکوی 23، 
بزودی عملیاتی شده و متعاقب آن کل زنجیره تولید 
در مرحله دوم این طرح ش��امل یک س��کوی اصلی و 
یک سکوی اقماری با 14 حلقه چاه تکمیل شده، یک 
خط رشته خط لوله 32 اینچ اصلی و خط لوله میانی 
20 این��چ آن ها با ظرفیت برداش��ت تولید روزانه 28 

میلیون متر مکعب گاز کامل می شود.«
مراحل توس��عه بخش فراساحل پارس جنوبی )به جز 
فاز 11( تا پایان س��ال 98 به پایان خواهد رسید و در 
این مس��یر نقش همت و تالش شرکت های داخلی و 
متخصصان ایرانی در ش��رایط سخت تحریم ستودنی 

است.
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