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نشريه کارکنان صنعت نفت ایران ،شماره 905

شرکتملیحفاریایران

تعویضتجهیزاتمشعلهایمنطقهالوان
نازلها ،صافیها و سیمهای مهارکننده کششی ،مشعل گاز برج
بوت و مخزن اتمسفریک منطقه الوان تعویض شد.
با تالش واحدهای بهرهبرداری خشکی ،بهداشت ،ایمنی و محیط
زیست (اچاسای) ،تعمیرات مکانیک و بازرسی فنی منطقه
الوان ،عملیات تعویض نازلها ،صافیها وسیمهای مهارکننده
کششی مشعل گاز برج بوت و مخزن اتمسفریک در کمترین
زمان ممکن و بدون حادثه انجام شد .در زمان خروج کمپرسور
گازگردشی از سرویس ،حجم زیادی گاز همراه نفت به محیط
اطراف انتشار مییابد که بسیار خطرناک است .به همین منظوربه
دلیل گرفتگی شدید صافیهای مسیر گاز پایلوت و پوسیدگی

نازلهای مربوط به مشعل گاز بوت ،عملیات تعویض نازلها،
صافیها و سیمهای مهارکننده کششی در دستور کار قرار گرفته
است .با توجه به حساسیت موضوع و پوسیدگی وایرهای
نگهدارنده مشعل ،مسیر نفت در کارخانه سلمان پس از برجهای
عریانساز مستقیم به مخازن ذخیره نفت کنارگذر منتقل و پس
از ایمنسازی مسیرگاز ،تعویض صافیها ،نازلها و سیمهای
مهارکننده کششی مشعل برج بوت همراه با تعویض این سیمها
در مخزن اتمسفریک به علت پوسیدگی آغاز شد .پس ازپایان
عملیات ،مسیر نفت به حال عادی برگشت و مشعلهای بازسازی
شده دوباره فروزان شدند.

پاالیشگاهاصفهان

 127میلیارد ریال صرفه جویی در ساخت قطعات
رئیس پشتیبانی ساخت داخل شرکت پاالیش نفت اصفهان
گفت :در هشت ماه امسال با همکاری متخصصان داخلی این
شرکت  ۲۴۸قطعه با تیراژ  88هزار و هفت عدد و صرفهجویی
127میلیارد ریال ساخته شد .سعید احترامیان افزود :تیراژ
اقالم ساخته شده نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از 40
درصد رشد داشته است .وی با بیان این که در مدت یاد شده
ساخت قطعات یدکی با تکیه بر توانمندیهای سازندگان
داخل کشور افزون بر18میلیارد ریال ،هزینه داشته است،
تصریح کرد :اگر قرار بود این قطعات ازخارج تامین شود ،باید
بیش از  145میلیارد ریال هزینه میشد.
رئیس پشتیبانی ساخت داخل پاالیشگاه اصفهان تاکید کرد:
دراین مدت موفق به ساخت تعداد زیادی ازانواع قطعات یدکی
دستگاههای پاالیشی شدهایم که نشان از تخصص و همت
صنعتگران توانمند و پرتالش ایرانی دارد.
احترامیان تمرکز و اولویت واحد پشتیبانی ساخت داخل
پاالیشگاه اصفهان را تکیه برتوانمندی صنعتگران ومتخصصان
داخلی عنوان و اظهار کرد :باتوجه به این مهم ،حدود 70درصد
قطعات مورد نیازاین پاالیشگاه به وسیله صنعتگران داخلی
تولید شده است ودر مدارعملیات قرار دارد.
وی با اشاره به فعالیت واحد پشتیبانی ساخت داخل پاالیشگاه
اصفهان ازسال 1380گفت :تامین قطعات دستگاههای
پاالیشی ،بهویژه ماشینآالت دوار از قبیل توربین ،پمپ،

کمپرسور ،چرخدنده و  ...ازجمله فعالیتهای این واحد در
پاالیشگاه نفت اصفهان است.
رئیس پشتیبانی ساخت داخل پاالیشگاه اصفهان با اعالم
تعامل با بیش از  450شرکت سازنده داخلی افزود :با تکیه بر
این تعامل و بهره گیری از توان سازندگان داخلی ،تاکنون
قطعات بسیار مهم و ارزشمندی ساخته شده که با نمونههای
خارجی آن قابل رقابت است.
احترامیان تاکید کرد :تحریمها سبب شده است تا ما بیش از
گذشته بر توانمندیهای متخصصان و سازندگان داخلی تکیه
داشته باشیم و با بسیج همه امکانات ،تخصص و تجارب در
کیفیت و ارتقای فعالیتها ،تحریم دشمن را به فرصتی برای
خودکفایی و قطع وابستگی تبدیل کنیم.

شرکتملیپاالیشوپخشفرآوردههاینفتیایران

افزایش تولید و توزیع نفتگاز یورو  4و 5

باراهاندازیواحدتصفیههیدروژنینفتگازدرپاالیشگاههایبندرعباس
و تبریز ،تولید نفت گاز در کشور 75درصد افزایش یافته است .سعید
مداح مروج ،مدیرهماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پاالیش و
پخشفرآوردههاینفتیایرانگفت:همسوباتعهدهایزیستمحیطی
وزارتنفت،واحدهایتصفیههیدروژنینفتگازدرپاالیشگاههایتبریز
وبندرعباس راهاندازی و به تولید این محصول با استاندارد یورو 4و 5در
کشور افزوده شده است .وی افزود :با راهاندازی واحدهای یادشده ،مقدار
گوگرددرنفتگازتولیدیاینپاالیشگاههااز10هزار ppmبه50ppm
و در برخی واحدها از10هزار  ppmبه  10ppmکاهش یافته که
پیشرفت قابل توجه و جهش بزرگی در زمینه تولید فرآورده با کیفیت
است.

استمرار توزیع نفتگاز باکیفیت در کشور

سیدمحمدرضاموسویخواه،مدیرعاملشرکتملیپخشفرآوردههای
نفتی ایران نیز درباره توزیع این فرآورده در کشور گفت :توزیع نفتگاز
یورو 4و 5حدود یک ماه است که در کشور آغاز شده و به صورت مستمر
ادامه دارد .وی با بیان اینکه این اقدام برای کاهش آالیندگیهای زیست
محیطیانجامشدهووزارتنفتبهتعهدهایخوددراینبخشنیزعمل
کرده است ،افزود :هوای پاک و کاهش آالیندهها نتیجه عرضه نفتگاز با
استانداردهای روزآمد در کشور است .وی از بندرعباس ،بوشهر و چابهار
به عنوان بنادر اصلی کشور نام برد و گفت :توزیع نفتگاز یورو4و 5در
لونقل کشور
این سه بندر مهم صادراتی کشور که بخش بزرگی از حم 
را نیز شامل میشوند ،اهمیت زیادی دارد.

حفر  4500حلقه چاه نفت و گاز
با 9.3میلیون متر حفاری

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران ،گفت :حفاری 4500حلقه
چاه نفت و گاز با بیش از 9میلیون و300هزار متر و افزون بر165
هزارعملیات جانبی وخدمات فنی  -مهندسی از افتخارهای
شرکت ملی حفاری در چهار دهه گذشته است.
سیدعبداهلل موسوی در آیین بزرگداشت سیونهمین سالگرد
تاسیساینشرکتبابیاناینکهشرکتملیحفاریایرانبازوی
توانمندصنعتنفتدردستیابیبهاهدافاینصنعتاست،افزود:
چرخشمتهحفاری،حفروتکمیلچاههاینفتوگازبهتحقق
برنامههایتولیدمنتجمیشود.
وی اظهار کرد :این شرکت توانسته است در سالهای اخیر
دربسیاریازپروژههایملیمانندپارسجنوبی،آزادگان،یادآوران،
آذر و دیگر میدانهای نفت و گاز نقشآفرینی و نیازهای
شرکتهایمتقاضیراتامینکند.
موسویگفت:سختکوشانصنعتحفاریافتخارمیکنندکه
در چهار دهه گذشته با دانش و توان فنی داخلی توانسته اند این
شرکترابه یکیازنمادهایاستقاللکشور تبدیلکنند.
وی اظهارکرد :الزم است همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی،
عزمخودراجزمکنیمتاباتوجهبهشرایطحساسکنونیبتوانیم
مانند گذشته نقش خود را در فرآیند تولید نفت به خوبی ایفا و با
استفاده بهینه از ظرفیتها و امکانات موجود ،افزونبر ارتقای
بازدهی کار ،اهداف کالن شرکت ملی نفت ایران را محقق کنیم.
مدیرعاملشرکتملیحفاریایرانبااشارهبهاینکهاینشرکت
نقش بسزایی در پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت کشور ایفا
کردهاست،افزود:صنعتحفاریباحفرچاههاینفتوگاز،مرکز
انتقال اطالعات مخازن هیدروکربوری از اعماق زمین به سطح
برایتصمیمگیریمتخصصانصنعتنفتدربارهاستحصالنفت
و گاز است.
مدیرعاملشرکتملیحفاریایراناینشرکتراسازمانیپیشرو
درحمایتازسازندگانداخلیبهمنظورتولیدقطعاتوتجهیزات
موردنیازصنعتحفاریدانستوگفت:درنتیجههمکاریمیان
متخصصان شرکت و سازندگان داخلی ،بسیاری از قطعات
پرمصرف و تجهیزات کاربردی این صنعت پیچیده همسو با
سیاستهایاقتصادمقاومتیبومیسازیشدهاست.
وی اظهار کرد :شرکت ملی حفاری دارای بزرگترین ناوگان
حفاری است که در بخش عملیات 72،دستگاه حفاری خشکی
ودریاییسبک،سنگینوفوقسنگینداردکهبخشعمدهایاز
عملیات حفاری چاهها را انجام میدهد.
موسوی تصریح کرد :این شرکت همچنین در بخش فنی و
مهندسیکهبیشاز 20نوعخدماتتخصصیراشاملمیشود،
بهمتقاضیاناعمازشرکتهایدولتیوخصوصیخدماتالزمرا
از ابتدای عملیات حفاری تا هنگام بهرهبرداری ازچاهها با
ماشینآالت و تجهیزات ارائه میدهد.
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