
5

ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 160  گزارش

متخصص��ان و تالش��گران صنع��ت نف��ت در 
بزرگ ترین میدان گازی جهان این روزها سخت در 
تالش هستند تا در آستانه ی جشن چهلمین سال 
انقالب، چرخ توسعه در میدان پارس جنوبی شتاب 

بیشتری گیرد.
از این رو توس��عه ی ف��از-13 به عن��وان یکی از 
مهم ترین پروژه های فعلی در دس��تور کار ش��رکت 
ملی نفت ایران اس��ت. توس��عه ی ای��ن فاز جهت 
برداش��ت روزانه ٥٦ ميليون مترمکعب گاز غنی از 
ميدان پارس جنوبی طراحی ش��ده و ب��ا انجام آن 
روزانه ٥٠ ميليون مترمکعب گاز شيرين، ٧٥ هزار 
بشکه ميعانات گازی، ٤٠٠ تن گوگرد و ساالنه يک 
ميليون تن ات��ان و يک ميليون تن پروپان و بوتان 

توليد خواهد شد.
در ماه پایانی پاییز و نخستین روزهای زمستان 
تالش ه��ا در پارس جنوبی نتای��ج بزرگی را رقم زد. 
در ای��ن ماه نخس��تين عرش��ه ی درياي��ی فاز-13 
پارس جنوبي با وزني حدود ۲۲00 تن، در موقعيت 
مخزنی س��کوی-13B نصب ش��د. مج��ری طرح 
توس��عه ی این فاز با اش��اره به پيش��رفت فيزيکي 
 13B-بیش از 98 درصدی س��اخت سکوی اصلی
می گوید: پس از دريافت گزارش ش��رايط مس��اعد 
آب و هوايي، عمليات نصب اين سکو با پهلوگيری 
در کنار جرثقيل درياييH.L5000 آغاز شد و پس 
از انجام مراحل جداس��ازی از شناور FLB124، با 
تالش شبانه روزی مهندسان، نیروهای فنی کارفرما 
و شرکت صدرا روی چهار پایه ی از پیش نصب شده 
در این موقعیت قرار گرفت. ظرفيت برداشت روزانه 
از سکوي اصلی فاز-13 پارس جنوبي 500 ميليون 
فوت مکعب )معادل 14/۲ ميليون مترمکعب( است.
اما پ��س از انجام موفقیت آمیز نصب نخس��تین 
سکوی گازی فاز-13، با فاصله ی یک هفته دومین 
عرش��ه ی دریایی این فاز نیز نصب شد. پیش بینی 
می ش��ود با راه ان��دازی دو س��کوی-BوD تا پایان 
دی ماه سال جاری، برداشت یک میلیارد فوت مکعب 
)معادل ۲8 میلیون مترمکعب( گاز ترش در روز از 
میدان گازی پارس جنوبی در بلوک فاز-13 محقق 

شود.
پیام معتم��د، مجری ط��رح ف��از-13 در ادامه 
می گوید: این فاز متش��کل از 38 حلقه چاه دریایی 
در بخش شمال غربی میدان مشترک پارس جنوبی 
است که با بهره برداری از دو عرشه ی مورد اشاره ی 
آن، نیم��ی از تعهدات توس��عه ای این طرح محقق 
خواهد شد. خوش��بختانه مراحل توسعه ی این فاز 
از رون��د مطلوبی برخوردار اس��ت؛ به طوری که در 
بخش ساخت تجهیزات دریایی به پیشرفت 89/5 
درصد و در بخش احداث خطوط لوله ی زیردریایی 
به پیش��رفت 94/8 درصد رس��یده است. از ابتدای 
س��ال جاری تا کنون س��ه ردیف شیرین سازی گاز 
پاالیش��گاه فاز-13 با دریاف��ت گاز ترش فازهای-

8و7و6 پارس جنوبی در مدار بهره برداری قرار گرفته 
و با تزریق گاز ش��یرین آن به خط سراس��ری، نیاز 
مصرفی بخش های مختلف خانگی و صنعتی تأمین 
می شود. در مجموع تا کنون طرح توسعه ی فاز-13 

به پیشرفت 9۲/55 درصد رسیده است.
این مجری طرح ب��ه پیمانکاران توانمند داخلی 
اش��اره کرده و می گوید: به ج��رأت می توان گفت 
که در بخش مهندس��ی و ساخت تماماً از نیروهای 
متخصص داخلی اس��تفاده ش��ده است. همچنین 
65 درص��د کاال و تجهیزات م��ورد نیاز این طرح از 
طریق پیمانکاران ایرانی تأمین شده که امید است با 
توانمندتر شدن متخصصان داخلی و افزایش سطح 
دانش بومی، در پروژه های آتی این رقم افزایش یابد.
با تالش کارکنان بخش ه��ای مختلف عملیاتی 
در گ��روه کارفرمایی و پیمان��کاران، آخرین ردیف 

شیرین سازی پاالیشگاه فاز-13 نیز راه اندازی شد.
مجری طرح این فاز می گوید: سه ردیف دیگر 
شیرین سازی پاالیش��گاه این فاز پارس جنوبی 
قبل از این با دریافت گاز ترش فازهای-8و7و6 
عملیاتی ش��ده بود و ردیف سوم تصفیه ی گاز 
ترش این پاالیشگاه نیز به عنوان آخرین واحد، 
با شیرین س��ازی 6 میلیون مترمکعب گاز غنی 
در روز در م��دار بهره ب��رداری ق��رار می گیرد. 
این ردیف گاز پاالیش��گاه فاز-13 با رس��یدن 

ب��ه ظرفیت کامل تولی��د، روزانه 500 میلیون 
فوت مکع��ب )معادل 14/۲ میلیون مترمکعب( 
گاز را شیرین س��ازی و به ش��بکه ی سراسری 

ارسال می کند.
او همچنین به آمادگی کامل پاالیشگاه فاز-13 
برای دریافت گاز ترش سکوهای تازه نصب شده ی 
این فاز اشاره می کند و ادامه می دهد: این پاالیشگاه 
هم اکنون روزانه بیش از ۲0 میلیون مترمکعب گاز 
ترش فازهای-8و7و6 پارس جنوبی را فرآوری و به 

شبکه سراسری ارسال می کند.
دستاورد مهم دیگری که در فاز-13 محقق شد 
و از نظر زیس��ت محیطی نیز اهمی��ت فراوانی دارد 
راه اندازی واحد بازیافت گوگرد این فاز است. ردیف 
اول واحد 108 بازیافت گوگرد پاالیش��گاه این فاز 
با تالش ش��بانه روزی نیروهای متخصص کارفرما و 
پیمانکار این بخش عملیاتی شد و با ارسال 6 تن بر 
ساعت گاز اسیدی به کوره ی واکنش در مدار تولید 
قرار گرفت. واحد بازیافت گوگرد یکی از واحدهای 
مه��م زیس��ت محیطی در طرح های پاالیش��گاهی 
به شمار می رود و در فاز-13 با برنامه ریزی مناسب 
به همراه ردیف های شیرین سازی گاز به بهره برداری 

رسیده است.
مجری ط��رح  در این ب��اره می گوید: هم اکنون 
گاز اس��یدی ردیف های اول و دوم شیرین س��ازی 
پاالیشگاه فاز-13 به مقدار ۲5 تن بر ساعت با غلظت 
۲0 درصد سولفید هیدروژن به واحد 108 بازیافت 
گوگرد این پاالیشگاه ارسال می شود. گوگرد تولیدی 
این واحد نقش بس��یار مهمی در حذف آثار مخرب 
زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا ایفا می کند. با 
تکمیل واحدهای بازیافت گوگرد پاالیشگاه فاز-13 
ظرفیت تولید گوگرد در این پاالیش��گاه حداکثر به 

400 تن در روز افزایش می یابد.
تالش متخصصان ایرانی در این فاز پارس جنوبی 
و دیگر بخش های توسعه ای بزرگ ترین میدان گازی 
جهان ادامه دارد تا بیش از پیش ش��اهد شکوفایی 
صنعت نفت و تحقق نتایج بزرگ و چش��مگیر در 

مسیر توسعه ی کشور عزیزمان باشیم.
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