طرحها و پروژههای توسعهای /بخش باالدستی:

شرکت مهندسی و توسعه نفت


مديريت برنامهريزي تلفيقي

چكيده

مطاب�ق روال ش�مارههاي قبل كه در هر ش�ماره به معرفي طرحهاي توس�عهاي
ميادين يكي از ش�ركتهاي تابعة ش�ركت ملي نفت ايران ميپرداختيم ،در اين

ش�ماره با برخی از طرحها و پروژههاي ش�ركت مهندس�ي و توسعه نفت (متن)
آشنا خواهيم شد:

طرح توسعة ميدان نفتي آذر

مي��دان نفت��ي آذر در بل��وك اناران و نزديك��ي مرز ايران
و ع��راق واقع گرديده و فاصله اندكي با ش��هر مه��ران دارد .اين
ميدان بالغ بر  2/4ميليارد بش��كه نفت خام را در خود جاي داده
اس��ت .قرارداد توسعه ميدان بين شركت مهندسي و توسعه نفت
به عن��وان كارفرما و پيمانكار ن��روژي در تاريخ  85/5/10منعقد
گرديد.
هدف از اجراي این طرح ،دس��تيابي به توليد روزانه  65هزار
بشكه نفت خام و  73ميليون فوت مكعب گاز مي باشد.
اهم فعاليتهايي كه تا پايان س�ال جاري به اتمام خواهد رسيد،
به شرح زير ميباشد:

• پروژة پاكسازي اراضي از مواد منفجره؛
• تحصيل اراضي و اخذ مجوزهاي الزم؛
• انجام مطالعات ( FEEDطراحي مهندسي پايه) و تهية اسناد
مناقصة مربوطه.
همچنين احداث  15محوطة س��لر و جادههاي دسترسي به
آن در سال جاري آغاز خواهد گرديد.

طرح توسعة ميدان نفتي چنگوله

ميدان چنگوله در مجاورت ميدان آذر واقع گرديده است .با
توس��عة ميدان ،دستيابي به ظرفيت توليد  60هزار بشكه در روز
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نفت خام ،متصور ميباشد.
توس��عة اين ميدان در قالب توس��عة فاز  2بلوك اناران و به
صورت ق��رارداد بيع متقابل ب��ا پيمانكار ن��روژي تعيين گرديده
است.
• انجام عمليات پاكسازي و تحصيل اراضي؛
• عمليات لرزهنگاري سه بعدي؛
• اح��داث  17محوطة س��لر و  30كيلومتر جادة دسترس��ي
مربوطه و
• حفاري  2حلقه چاه توصيفي
از جمله پروژههاي طرح توسعة ميدان چنگوله ميباشد.
طرح توسعة ميدان نفتي «بند كرخه»

قرارداد توس��عة ميدان نفتي بند كرخه با هدف دستيابي به
توليد روزانه  20هزار بشكه نفت خام با پيمانكار اتريشی ()OMV
منعقد گرديده اس��ت( MDP .طرح جامع ميدان) ميدان مذكور
در آيندة نزديك توس��ط پيمانكار ارائه خواهد شد ،اما بخشهايي
از عمليات مقدماتي توسعة ميدان ،از جمله:
تهية اسناد مناقصة لرزه نگاري سه بعدي و نيز اسناد مناقصة
اجراي عمليات حفاري ،در حال نهايي شدن ميباشد.
احداث  4محوطة س��لر و جادة دسترس��ي و حفاري  4حلقه
چاه توصيفي از جمله فعاليتهاي مقدماتي توس��عة ميدان است

ميزان نفت در جاي این ميدان :در حدود  6ميليارد بشكه برآورد
كه به موازات مذاكره با پيمانكار و به منظور تسريع توسعه ميدان
ميگردد كه بخش اعظم آنرا نفت سنگين تشكيل ميدهد.
مدنظر قرار دارد.
در حال حاضر تالش در جهت عقد قرارداد توسعه با پيمانكاران
خارج��ي در جريان میباش��د و به م��وازات آن عمليات مقدماتي
طرح توسعة ميدان نفتي مسجد سليمان
توسعة ميدان شامل موارد زیر برنامهريزي گرديده است:
• انجام عمليات لرزه نگاري سه بعدي؛
هدف از اجراي طرح:
دس��تيابي به تولي��د روزانه  25هزار بش��كه نفت خام و نیز • انجام مطالعات پاية زيست محيطي و نيز
طراحي و س��اخت واحدهاي بهرهبرداري و نمك زدايي با ظرفيت • طراحي جادة اصلي و ارتباطي ميدان.
فرآورش  25هزار بشكه در روز نفت خام میباشد.
پيمانكار طرح:

كنسرسيومی متشکل از نفتگران و شركت چيني .CNPCI
تاريخ شروع قرارداد 20 :اگوست  2007و
تاري�خ اتم�ام ق�رارداد :مطابق برنامه زمانبندي  20آگوس��ت
 2010ميباشد.
سایر فعالیتهای این طرح:

• حفاري سه حلقه چاه عمودي و  12حلقه چاه افقي؛
• ايجاد تأسيسات جداسازي نفت و گاز ( )FPFو به روز رساني
مطالعة جامع.
عمليات احداث واحد بهره برداري از مرداد ماه س��ال جاري
آغاز گرديده و براس��اس برنامه زمانبندي  20ماه به طول خواهد
انجاميد .تاكنون درصد پيش��رفت كل طرح در حدود  20درصد
بوده است.
طرح توسعة ميدان منصوري
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نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

از جمله اهداف طرح :

طرح مطالعة جامع ميادين نفت سنگين
هدف از اجراي طرح:

• انجام مطالعات مهندس��ي و توس��عه ب��ر روي ميادين نفت
سنگين كوه موند و زاغه و نيز
• انج��ام مطالع��ة مقدمات��ي ب��ر روي ميدان نفت س��نگين
فردوسي.
مطالع��ات فوق ب��ا هدف دس��تيابي به ف��نآوري روشهاي
برداشت از مخازن نفت سنگين كربناته شكافدار ،نحوه فرآورش و
انتقال آن و چگونگي جداسازي مواد پارافين و آسفالتين طراحي
گرديده است.
در حال حاضر مطالعات ميدان فردوس��ي به اتمام رس��يده و
مطالع��ات ميادين كوه موند و زاغه ب��ه ترتيب در حدود  80و 5
درصد پيشرفت داشته است.
ط��رح مطالعه و توس��عة ميدان ک��وه موند ،با ش��ركتهاي
 KIPCو  Parstatتهيه گرديده و در صورت تأييد و امضاي مدير
عامل محترم ش��ركت ملي نفت ايران ،تهية طرح جامع ميدان در
دستور كار قرار خواهد گرفت.

رس��اندن توليد مخزن آس��ماري به  100هزار بشكه در روز،
افزايش  55هزار بش��كه اي ظرفيت ف��رآورش واحد بهرهبرداري
موجود ،انجام لرزهنگاري س��ه بعدي به مساحت  65هزار هكتار و
اح��داث كارخانه بهرهبرداري و نمك زدايي جديد به ظرفيت 75
هزار بشكه در روز.

هدف از اجراي اين طرح:

هدف از اجراي طرح:

از جمله مهمترين فعاليتهاي طرح:

طرح توسعة ميدان گازي كيش

ميدان گازي كيش داراي  48تريليون فوت مكعب گاز در
جهان و  514ميليون بشكه مايعات گازي ميباشد.

تأمين گاز مصرفي استانهاي جنوبي و جنوب شرقي كشور
و ص��ادرات گاز و مايعات گازي به خارج از كش��ور ميباش��د كه
طرح توسعة ميدان نفتي جفير
مي��دان جفي��ر در ناحي��ه دزفول ش��مالي و در فاصله  30اي��ن مهم از طريق فرآورش روزانه ي��ك ميليارد فوت مكعب گاز
توليدي ميدان محقق خواهد گرديد.
كيلومتري شرق ميدان آزادگان قرار دارد.
دستيابي به توليد روزانه  25هزار بشكه نفت خام.
قرارداد توس��عة ميدان در تاریخ  86/6/14با مشاركت توسعه
پترو ايران و بالروس نفت و بصورت بيع متقابل به امضاء رس��يده
اس��ت ،اما جهت تسريع در روند توسعة ميدان عمليات مقدماتي
توس��عه از محل منابع داخلي ش��ركت نفت به شرح زير در حال
انجام مي باشد:
• پاكسازي اراضي از زمين و مواد منفجره؛
• احداث  10محوطة سلر و جادة دسترسي مربوطه؛
• ترميم و بهسازي جادة اصلي جفير و تحصيل اراضي.
طرح توسعة ميدان آزادگان شمالي

ميدان نفتي آزادگان ش��مالي در حقيقت بخش��ي از ميدان
آزادگان با مس��احت حدود  460كيلومتر مربع ميباش��د كه در
تاالب «هورالهويزه» واقع گرديده است.

تحصي��ل اراضي ،حف��اري دو حلقه چاه توصيف��ي و تهيه MDP
احداث پااليش��گاه و تأسيسات س��طح االرضي ،حفاري  19حلقه چاه
توسعهاي در بخش دريا و  12حلقه چاه در بخش خشكي ميباشد.
بر اين اساس در بخش سطح االرضي و تحصيل اراضي طرح
در حدود  80درصد و در بخشهاي مهندس��ي پاية نقشه برداري
و انجام مطالعات ژئوتكنيك بيش از  90درصد پيشرفت فيزيكي
داشته است.
طرحهاي فوق تنها بخشي از طرحهاي توسعهاي شركت متن
ميباشد.
طرح توس��عة ميادين نفتي «آزادگان»« ،يادآوران»« ،طرح
مخازن استراتژيك»« ،طرح آماك»« ،طرح تزريق گاز آغاجاري»
و طرحهاي توسعة ميادين «سلمان»« ،درود» و «سروش و نوروز»
از جمله طرحهاي ديگري اس��ت كه توس��ط شركت مهندسي و
توسعه نفت انجام يافته و يا در حال انجام ميباشد.

