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شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب:
اين ش��ركت با توليد بيش 3/200/000 هزار بش��که در روز 
نفت خ��ام، بيش از 75 درصد از كل توليد نفت خام كش��ور را به 
خود اختصاص داده اس��ت. بديهي اس��ت جهت تداوم توليد و يا 
افزايش توليد ميادين اين ش��ركت هر س��اله ده ها طرح و پروژه 
به انجام مي رس��د كه پرداختن به تمام��ي آنها به هيچ عنوان در 

محدودة اين نشريه نمي گنجد. 
يک��ي از مهمترين مس��ائل و چالش هايي ك��ه مانع از امکان 
افزايش توليد از چاه هاي ميادين نفتي كش��ور مي شود، نبود و يا 
كمبود واحدهاي نمك زدايي است. با توجه به اينکه اكثر ميادين 
نفتي كش��ور در نيمة عمر خود قرار دارن��د، توليد اكثر چاه ها به 
دليل نمکي ش��دن و عدم وجود تأسيس��ات نمك زدايي كافي، با 

محدوديت توليد مواجه گرديده است.
در همي��ن راس��تا و از جمله اقدامات بس��يار مهمي كه طي 
سال هاي اخير در دستور كار شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب 
قرار گرفته، اح��داث و يا تکميل واحدهاي نمك زدايي متعدد در 

حوزة  ميادين تحت مسئوليت اين شركت مي باشد.

آخرين وضعيت طرح های نمك زدايی 
شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب

با استناد به گزارش های به دست آمده از پيشرفت طرح ها- آبان 1387

طرح احداث وتوسعة واحدهاي نمك زدايي:
1( احداث واحد نمك زدايي براي كارخانة بهره برداري شمارة 2 گچساران

هدف: نمك زدايي از نفت توليدي 60 حلقه چاه براي فرآورش 
نفت نمکي واحد بهره برداري شمارة 2 گچساران 

پيمانکار: شركت توسعة صنايع نفت و انرژي قشم
EPC :نوع قرارداد

درصد پيشرفت برنامه ريزي شده: %99/17
درصد پيشرفت واقعي:%98/42

پيش بيني زمان تکميل: شهريور 1388
خالص��ه وضعيت پروژه: طرح مذكور ب��ه دو بخش اصلي 

تقسيم مي گردد:
 اح��داث واحد نمك زدايي براي كارخانة بهره برداري ش��مارة 2 
گچس��اران كه در حال حاضر مجموعة رديف دوم نمك زدايي در 
مرحلة آزمايش نهايي بوده و پيش بيني مي گردد تا پايان دي ماه 

 

 

طرح ها و پروژه هاي توسعه اي بخش باالدستي

شركت ملي مناطق نفت خیز جنوب 

 مديريت برنامه ريزي تلفيقي

چكيده
مطابق روال ش�ماره هاي قبل كه در هر ش�ماره ب�ه معرفي طرح هاي 
توس�عه اي ميادي�ن يك�ي از ش�ركت هاي تابعة ش�ركت ملي نف�ت ايران 
مي پرداختيم، در اين ش�ماره با برخی از طرح ها و پروژه هاي ش�ركت ملي 

مناطق نفت خيز جنوب آشنا خواهيم شد:
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سال 88 مجموعه مذكور راه اندازي شود.
 بخ��ش ديگر طرح، پ��روژه انتقال نفت نمکي گچس��اران 1 به 
واحد نمك زدايي گچس��اران 2 مي باشد كه در حال حاضر تأمين 
كاالهاي ابزار دقيق و برقي و همچنين س��اخت مخزن گاززدا در 
حال انجام بوده و پيش بيني مي گردد تا پايان س��ال پروژة مذكور 

راه اندازي گردد.

2( مطالعه و احداث واحد نمك زدايي در »بينك«
ه��دف: ب��ا توجه به محدودي��ت دبي اغلب چاه ه��اي ميدان 
»بينك« ب��ه توليد نمك و همچنين شکس��تگي س��نگ مخزن 
ك��ه توليد از ناحيه هاي نزديك به س��طح آب و نفت را در آينده 
اجتناب ناپذير مي س��ازد و بر تعداد چاه هاي نمکي خواهد افزود، 
ب��ه منظور اجتناب از حفر چاه ه��اي جديد و ادامة بهره برداري از 
چاه هاي موجود و رفع محدوديت دبي چاه ها، احداث تأسيس��ات 

نمك زدايي در اين ميدان مورد نياز مي باشد.
پيمانکار: ايرتيك/ ايراسکو

EPC :نوع قرارداد
درصد پيشرفت برنامه ريزي شده: %83/46

درصد پيشرفت واقعي: %86/30
پيش بيني زمان تکميل: مردادماه 1388

خالص��ه وضعيت پروژه: در حال حاضر ادامة كارهاي اجرايي 
و لوله كشي درون سايت، كارهاي احداث خط انتقال برق، احداث 
خط لولة پس��اب، احداث مخزن گاززدا، نصب ادوات و تجهيزات 

مکانيکي، برق وسيستم كنترل در حال انجام مي باشد.

3( توسعة واحد نمك زدايي مارون 2 و تجهيز واحد نمك زدايي در مارون 6
اهداف:

 افزاي��ش ظرفيت نمك زدايي م��ارون 2 از ظرفيت 55 به 110 
هزار بش��که در روز جهت فرآورش نفت نمکي و اصالح سيس��تم 

پساب موجود؛
 تجهي��ز نمك زدايي مارون 6 به پيش گرم كن و نمك گير برقي، 
كاهش هزينه هاي حفاري چاه براي نگهداري سقف توليد، كاهش 
مي��زان نمك خروجي واحدهاي آغاجاري تا حد مجاز براي حفظ 

كيفيت آن و جلوگيري از اختالط نفت آغاجاري و مارون

پيمانکار: مشاركت خرد صنعت/ كاج نماد
EPC :نوع قرارداد

درصد پيشرفت  برنامه ريزي شده : %96/33
درصد پيشرفت واقعي: %86/54

پيش بيني زمان تکميل: آذر ماه 88

خالص��ه وضعيت پ��روژة: طبق برنامة ارائه ش��ده از س��وي 
پيمانکار، تا آخر آذرماه پ��روژة مارون 6 تکميل مي  گردد، ولي با 
توجه به درخواس��ت تمديد جديد، تکميل مارون 2 به نيمة اول 

سال 88 موكول خواهد شد.
در حال حاضر در واحد مارون 2، ساخت و نصب يك دستگاه 
الکترواس��تاتيك، نصب تابلوهاي برق وكنترل و نصب تلمبه هاي 
ش��يميايي و در واح��د م��ارون 6، نصب مب��دل آب - آب، نصب 
باطري ش��ارژ، انجام عمليات لوله كشي و كابل اندازي و راه اندازي 

ادوات در حال انجام مي باشد.

4( فرآورش نفت نمكي آب تيمور در واحد نمك زدايي اهواز-3
هدف: احداث تس��هيالت فرآورش نفت نمکي با سقف توليد 
60 هزار بشکه در روز، حل مشکالت ناشي از توليد نفت نمکي و 

رفع محدوديت دبي چاه هاي توليدي محدود به نمك. 

پيمانکار: مشاور بينا / متال مکانيك
EPC :نوع قرارداد

درصد پيشرفت برنامه ريزي شده: %78/93
درصد پيشرفت واقعي: %71/92

پيش بيني زمان تکميل: دي ماه 1388

خالص��ه وضعيت پ��روژه: در ح��ال حاضر نص��ب تجهيزات 
باقي مانده مانند مبدل ها و هيترها، سيس��تم پساب، كابل اندازي، 
ادامة كار لوله كشي، انجام كارهاي برق و ابزار دقيق، پيش راه اندازي 
و راه اندازي در دس��تور كار مي باش��د. با توجه ب��ه اهميت پروژه 
جه��ت فرآورش نفت نمکي آب تيمور و مي��دان آزادگان، با حل 
مش��کل نقدينگي پيمانکار، تالش خواهد ش��د پروژه تا نيمة اول 

سال 88 راه اندازي شود.

5( احداث تسهيالت فرآورشي در نمك زدايي بنگستان اهواز-1
هدف: احداث تس��هيالت فرآورش نفت نمک��ي براي ميدان 
آب تيمور با س��قف توليد 60 هزار بشکه در روز و اصالح سيستم 
ف��رآورش موجود و يا ايجاد تس��هيالت جدي��د نمك زدايي براي 

فرآورش نفت نمکي اهواز بنگستان و منصوري

پيمانکار: هيربدان
EPC :نوع قرارداد

درصد پيشرفت برنامه ريزي شده: %99/04
درصد پيشرفت واقعي: %87/43

پيش بيني زمان تکميل: شهريور 1388

خالصه وضعيت پ��روژه: تکميل س��اخت كاالهاي مکانيك، 
تحويل به س��ايت و نصب آنها، كارهاي جوش��کاري و لوله كش��ي 
هيترها )گرم كن ها( و ديسالترها )نمك گيرها(، ساخت، تکميل و 
حم��ل تابلوي برق و كنترل، پيش راه اندازي و راه اندازي، از جمله 
كارهاي در دست اقدام پروژه مي باشد. با توجه به عملکرد شركت 
هيربدان در رابطه با س��اخت و انتقال تجهيزات پروژه، پيش بيني 

مي شود كه پروژه در نيمة اول سال 1388 خاتمه يابد.

6( احداث واحد نمك زدايي جهت فرآورش نفت نمكي ميدان پارسي
ه��دف: احداث يك واحد نمك زدايي ب��ه ظرفيت 110 هزار 
بشکه در روز در مجاورت واحد بهره برداري كرنج جهت فرآورش 

نفت نمکي ميدان پارسي. 

پيمانکار: مشاركت طراحي و ساختمان نفت/ پتروتکسان
EPC :نوع قرارداد

درصد پيشرفت برنامه ريزي شده : %99/22
درصد پيشرفت واقعي: %91/18

پيش بيني زمان تکميل: اسفند 1388

خالصة وضعيت پروژه: هم اكنون اجراي سيس��تم لوله كشي، 
نص��ب تجهيزات مکاني��ك، برق، اب��زار دقيق و اطف��اء  حريق و 
كابل اندازي در حال انج��ام بوده و پيش راه اندازي و راه اندازي در 
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دستور كار مي باشد. البته در صورت مرتفع شدن مشکل نقدينگي، 
اجراي پروژه با شتاب بيشتري صورت خواهد پذيرفت.

7( احداث كارخانه نمك زدايي در بي بي حكيميه يك
ه��دف: احداث يك واح��د نمك زدايي ب��ه ظرفيت 55 هزار 

بشکه در روز به منظور نگهداري سقف توليد 

پيمانکار: مشاركت تهران بركلي/ سديد جهان صنعت
EPC :نوع قرارداد

درصد پيشرفت برنامه ريزي شده: %14/88
درصد پيشرفت واقعي: %7/60

پيش بيني زمان تکميل: ارديبهشت1390

خالصه وضعيت پروژه: ادامة كارهاي طراحي تفصيلي، خريد 
كاال جهت اجراي پروژه و كارهاي خاكي در حال انجام مي باشد. 
همچني��ن پيمانکار فرعي انتخاب و معرفي گرديده و نس��بت به 

تأمين ماشين آالت و تجهيزات در اسرع وقت اقدام خواهد شد.

8( احداث واحد نمك زدايي براي كارخانه بهره برداري لب سفيد
هدف: تثبيت دبي توليدي كارخانه و جلوگيري از حفر چاه هاي جديد

پيمانکار: مشاركت توسعة سازه هاي دريايي تسديد
EPC :نوع قرارداد

درصد پيشرفت برنامه ريزي شده: %14/78
درصد پيشرفت واقعي: %14/40

پيش بيني زمان تکميل: مهر1389

خالصه وضعيت پروژه: در حال حاضر ادامة كارهاي طراحي 
تفصيلي، خريد كاال و اجراي پروژه در دس��تور كار بوده كه اميد 
مي رود با تس��ريع در فعال شدن اعتباري اسنادي و نهايي شدن 
قراردادهاي س��اخت كاالي عمده، پيش��رفت پروژه ها در ماه هاي 

آتي با برنامه منطبق گردد.

9( احداث واحد نمك زدايي براي كارخانه بهره برداري شماره 3 گچساران
هدف: فرآورش نفت نمکي واحد بهره برداري ش��مارة 3 و نيز 

بخشي از نفت نمکي واحد بهره برداري شماره 4 گچساران

پيمانکار: مش��اركت مهندس��ي س��اخت صنايع نفت / فوالد 
تکنيك / توسعة انرژي

EPC :نوع قرارداد
درصد پيشرفت برنامه ريزي شده: %15/51

درصد پيشرفت واقعي: %10/98
پيش بيني زمان تکميل: خردادماه 1390

خالص��ه وضعيت پروژه: كارهاي تفصيلي خريد كاال و اجراي 
پ��روژه در حال انجام بوده و ضمانت نامة ارزي جهت فعال ش��دن 

اعتبار اسنادي ارائه گرديده است.

10( توسعه ظرفيت نمك زدايي مارون-3
هدف: دسترس��ي به ظرفيت 110 هزار بش��که در روز جهت 

فرآورش نفت نمکي ميادين مارون و شادگان

پيمانکار: مشاركت تبديل انرژي پايا/ پرآور/ پيدكو
EPC :نوع قرارداد

درصد پيشرفت برنامه ريزي شده: %21/20
درصد پيشرفت واقعي: %18/33

پيش بيني زمان تکميل: فروردين 1389

خالصه وضعيت پروژه: تکميل كار مهندسي تفصيلي توسعه 
واحد نمك زدايي مارون 3 )آسماري(، به همراه واحد نمك زدايي 
م��ارون 5 در حال انجام مي باش��د. همچنين مراحل خريد كاال و 

اجراي پروژه در دستور كار است.

11( توسعه و تجهيز واحدهاي نمك زدايي ميدان اهواز آسماري 
هدف: افزايش ظرفيت و بهينه سازي واحدهاي نمك زدايي به 

ظرفيت 220 هزار بشکه در روز

پيمانکار: هنوز تعيين نگرديده است
EPC :نوع قرارداد

درصد پيشرفت برنامه ريزي شده: %2
درصد پيشرفت واقعي: %2

پيش بيني زمان تکميل: شهريور 1391

خالصه وضعيت پروژه: در حال حاضر كميس��يون مناقصات 
در پ��ي معرفي پيمانکار برنده بوده ك��ه متعاقب تعيين پيمانکار، 

عمليات اجرايي پروژه آغاز خواهد گرديد.

12( احداث واحدهاي نمك زدايي براي ميادين نفتي هفتكل و نفت سفيد
هدف: فرآورش نفت نمکي ميادين نفتي هفتکل و نفت سفيد 

و تثبت دبي توليدي 

پيمانکار: هنوز تعيين نگرديده است.
EPC :نوع قرارداد

درصد پيشرفت برنامه ريزي شده: %2
درصد پيشرفت واقعي: %2

پيش بيني زمان تکميل: ارديبهشت 1391

خالصه وضعيت پروژه: فرايند انجام مناقصه و تعيين پيمانکار 
در حال انجام مي باشد. 

13( اح�داث واحده�اي نمك زدايي ب�راي نفت ترش آس�ماري و 
بنگستان مارون 3

هدف: فراهم آوردن امکانات و تس��هيالت مورد نياز فرآورش 
نفت نمکي و ترش 

پيمانکار: هنوز تعيين نگرديده است.
EPC :نوع قرارداد

درصد پيشرفت برنامه ريزي شده: %1/97
درصد پيشرفت واقعي: %1/04

پيش بيني زمان تکميل: اسفند ماه 1390
خالص��ه وضعيت پروژه: پس از تکميل مطالعات مهندس��ي، 

عمليات اجرايي آغاز خواهد گرديد.
گردآوري و تهيه 
  سيد تقي ابطحي - كارشناس ارشد مخزن




