رویداد

نصب سه پایه و عرشه مشعل نخستین
سکوی فاز ١٣
سه پایه و عرشه مشعل ســکوی  ١٣Bطرح توسعه فاز ١٣
پارس جنوبی ،پنجشنبه (دوم دیماه) در موقعیت فراساحل
این فاز نصب شد .پیام معتمد ،سرپرست طرح توسعه فاز ١٣
گفت :سه پایه و عرشه مشعل ســکوی  ١٣Bحدود  ٥٢٣تن
وزن دارد و کار ساخت آن اوایل تیرماه امسال در یارد شرکت
صنعتی دریایی ایران(صدرا) شــروع و در مدت  ٤ماه تکمیل
شده است .معتمد افزود :این سازه فلزی  ٢١آبان ماه در موعد
مقرر از اسکله یارد شرکت صدرا بارگیری و پس از مهاربندی
روی بارج ،به موقعیت دریایی فاز  ١٣منتقل شده است.
به گفته سرپرست طرح توسعه فاز  ١٣برای نصب این سه
پایه مشعل ،بدون در نظر گرفتن شرایط نامساعد آب و هوایی،
 ٩روز زمان صرف شــده است .معتمد با اشــاره به ادامه روند
فعالیتهای ساخت سکوها و تجهیزات بخش فراساحل فاز١٣
عنوان کرد :کار ساخت سه پایه دوم این طرح در مراحل پایانی
قرار گرفته و تا پیش از پایان بهمن ماه امسال آماده نصب در
موقعیت دریایی  ١٣Dمیشود .سرپرست طرح توسعه فاز ١٣
پیش از این گفته بود :با توجه به تامین منابع مالی مناسب از
سوی شرکت ملی نفت ایران و نظارت دقیق شرکت نفتوگاز
پارس ،ساخت ســکوها و تجهیزات جانبی آنها در یارد صدرا
سرعت مناسبی داشته اســت و این چرخه به تدریج با ورود
کاالهای بیشــتر در ماههای آینده شــاهد پیشرفت بهتری
خواهد بود .معتمد با اشاره به اینکه عرشههای  Bو  Dفاز ،١٣
اردیبهشت ماه ســال  ٩٦آماده بارگیری و نصب در موقعیت
مخزن خواهد شد ،گفته بود :با توجه به پایان عملیات حفاری
تا پیش از عملیات نصب ،مراحل پیــش راهاندازی و راهانداز
ی ،حداکثر ظرف مدت پنج ماه به پایان رسیده و این سکوها
آماده ارسال گاز به پاالیشگاه خشــکی فاز ١٣واقع در سایت
اختر خواهند بود.
طرح توسعه فاز  ١٣به منظور برداشت روزانه  ٥٦میلیون
متر مکعب گاز غنی از میدان پارس جنوبی طراحی شده و با
پایان آن روزانه  ٥٠میلیون متر مکعب گاز شیرین ٧٥ ،هزار
بشــکه میعانات گازی ٤٠٠ ،تن گوگرد و ساالنه یک میلیون
تن اتان و یک میلیون تن پروپان و بوتان ،تولید خواهد شد.

نصب آخرین عرشه فازهای  ۱۷و  ۱۸پارس جنوبی

آخرین عرشــه فازهای ١٧و  ١٨پارس جنوبی با وزن دو
هزار و  ٣٠٠تن ،بامداد (پنجم دیماه) در موقعیت ســکوی
 ١٧Bبا موفقیت نصب شد.
حسن بویری ،مجری طرح توسعه فازهای ١٧و  ١٨پارس
جنوبی ،با اشــاره به اجرای دقیق و بدون حادثه نصب عرشه
 ١٧Bدر موقعیت مخزن ،گفت :از ماه گذشــته این عرشــه
آمادگی کامل به منظور نصب روی جکت را داشته است ،اما به
دلیل شرایط ناپایدار جوی ،اهمیت رعایت الزامهای ایمنی و
توجه به شاخصهای استانداردسازی مراحل لیفت و نصب،
به محض دریافت گزارش وضعیت پایدار دریا و سرعت جهت
باد و موج دریا ،این عملیات بامداد امروز انجام شده است.
بویری پیشــرفت فیزیکی ســکوی  ۱۷Bرا  ۹۸درصد بر
شمرد و عنوان کرد :نصب این عرشه با ظرفیت تولید روزانه
 ٥٠٠میلیون فوت مکعب معادل  ١٤میلیون و  ۵۰۰هزار متر
مکعب توسط شناور  HL۵۰۰۰شرکت صنعتی دریایی ایران
(صدرا) انجام شده است.
وی با اشــاره به آغاز فعالیتهای هــوک آپ و اتصاالت
ســکوی  ١٧Bدر مورد زمان راهاندازی این ســکو ،گفت :با
راهاندازی ســکوی  ١٧Bتا پایان امسال ،فازهای ١٧و ١٨در
بخش فراساحل و پاالیشگاه خشکی با ظرفیت طراحی شده
به بهرهبرداری کامل میرسد.
بویری به انجام همزمان عملیات لولهگذاری درون میدانی

خط لوله  ۲۰اینچ از سکوی  ۱۷Bبه سکوی  ۱۷Aاشاره کرد و
گفت :این عملیات توسط شناور سی مستر شرکت تأسیسات
دریایی تا پایان دیماه انجام شده و سپس نصب اسپولها و
هیدروتست آن هم تا اواخر بهمن ماه به پایان میرسد .مجری
فازهای ١٧و ١٨پارس جنوبی افزود :سکوی  ١٧Bهمچون
دیگر سکوی اقماری این طرح ( )١٨Bبه کوشش متخصصان
توانمند ایرانی در یارد صنعتی ایزوایکو در بندرعباس ساخته
شده است.
شــرکت نفتوگاز پارس به عنوان کارفرمای طرحهای
میدان مشــترک پارس جنوبی به نمایندگی از وزارت نفت
و شرکت ملی نفت ایران ،بر اجرای این پروژه نظارت داشته
است.
هماکنون بــا توجه بــه بهرهبرداری از ســکوی اقماری
 ،١٨Bمجموع تولیدات بخش فازهای ١٧و ١٨به ۴۶میلیون
مترمکعب در روز رسیده است و با بهرهبرداری از سکوی ،١٧B
تولید گاز این فاز در حوزه فراســاحل به ظرفیت اسمی خود
خواهد رسید.
مجری فازهای ۱۷و ۱۸در زمان بهرهبرداری از ســکوی
 ١٨Bعنــوان کرد :از آغــاز راهانداز ی مرحلــهای این فازها
تاکنون ،حدود  ۱۲میلیارد و ۵۰۰میلیون مترمکعب گاز۹ ،
میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه میعانات گازی ٢٦٠ ،هزار تن اتان و
حدود  ٣٠٠هزار تن پروپان و بوتان تولید شده است.

ثبت رکورد پهلودهی همزمان ١٠نفتکش امسال در پایانه خارک
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران گفت :با نوسازی
و اجرای طرحهای توسعهای در بزرگترین پایانههای نفتی
ایران ،توان پهلودهی نفتکشها در اســکلههای پایانه نفتی
خارک ،از  ٣فروند به  ١٠فروند افزایش یافته است.
سید پیروز موسوی در حاشیه سفر آیتاهلل اکبرهاشمی
رفسنجانی ،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به جزیره
خارک و بازدید از اسکله شرقی این پایانه ،اعالم کرد :گامهای
بسیار مهمی برای توسعه زیرساختهای صادرات نفت ایران
برداشته شده است.
وی با اشاره به نوسازی ،بهسازی و چابکسازی اسکلههای
صادرات نفت ایــران ،ادامــه داد :عملیات ذخیرهســازی،
پهلودهی ،بارگیری و تحویل نفت خام به مشتریان آسیایی و
اروپایی ایران شتاب گرفته است.
مدیرعامل شــرکت پایانههای نفتی ایــران گفت :همه
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فعالیتها در پایانههای نفتی ایران از سوی نیروهای توانمند
وزارت نفت انجام میشــود و هیچ برونسپاری در این زمینه
انجام نشــده؛ این افتخار بزرگی است که به همت تالشگران
این شرکت در مناطق خارک ،عســلویه ،شمال و ماهشهر به
دست آمده است.
وی افزود :امسال به رکورد پهلودهی همزمان  ۱۰کشتی
نفتکش ،همچنین صادرات هفت میلیون و  ۱۰۰هزار بشکه
در یک روز دســت یافتیم .موسوی گفت :نوسازی و بهسازی
اســکلههای صادرات نفت ایران از ســوی نیروهای توانمند
داخلی انجام شده و امکان پهلودهی و جداسازی همزمان ١٠
کشتی در پایانه بینالمللی نفتی خارک ایجاد شده است .وی
گفت :این موفقیتها سبب شد شرکت پایانههای نفتی ایران
استانداردهای بینالمللی در حوزههای مختلف عملیاتی خود
را از شرکتهای معتبر دریافت کند.

