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امروزه گاز به عنوان يکي از مهم ترين و حياتي ترين منابع انرژي در جهان مطرح شده است، به طوري كه 
كارشناسان، آينده انرژي جهان را متعلق به گاز طبيعي مي دانند. گاز طبيعي به دليل مزاياي متعدد 
زيس��ت محيطي و همچنين كاهش ذخاير نفتي جهان در مقايس��ه با س��اير حامل هاي انرژي به طور 
ملموس��ي مورد توجه قرار گرفته است. ارزش ذاتي و واقعي گاز طبيعي زماني بيشتر آشکار مي شود 
كه بدانيم ايجاد حرارت، فقط بخش كوچکي از كاربردهاي متنوع اين ماده حياتي اس��ت و ارزش و 
اهميت اصلي آن در ايجاد ارزش افزوده فراوان و قابليت تبديل به هزاران نوع كاالي با ارزش اقتصادي 

ديگر است.
اهميت روبه رشد گاز طبيعي به عنوان يکي از حامل هاي پاك انرژي و وجود منابع عظيم آن در 
جهان، كش��ورها را به شناسايي، اكتش��اف، بهره برداري، توليد، تبديل و تجارت گاز طبيعي تشويق و 
ترغيب كرده و در اين زمينه س��رمايه گذاري هاي گس��ترده اي در 2 دهه گذشته صورت گرفته است. 
اين در حالي اس��ت كه كش��ور عزيزمان در بين ساير كش��ورها با در اختيار داشتن حدود 34تريليون 
مترمکعب گاز طبيعي به عنوان نخستين كشور جهان در اين زمينه به شمار مي آيد و با توجه به اينکه 
تاكنون، تمامی مناطق جغرافيايي ايران مورد مطالعات زمين شناختي قرار نگرفته، اين رقم مي تواند 

در آينده افزايش يابد. 
 ارزش اقتص��ادي و اهميت اس��تراتژيک گاز طبيعي از يک ط��رف و وجود ذخاير عظيم گازي از 
طرف ديگر، مسئوالن و متوليان انرژی كشور را با اين الزام مواجه مي كند كه به سمت برنامه ريزی در 
راس��تای استفاده بهينه از اين مزيت استراتژيک، توسعه ظرفيت توليد، انتقال، ذخيره سازی و توزيع 
گاز طبيعی در اقصی نقاط كش��ور پهناور ايران و جايگزينی آن با ساير فراورده های نفتی گام بردارند 
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تا عالوه بر بهره مندی از اين سوخت پاك، از افزايش بی رويه مصرف فراورده های نفتی نيز جلوگيری شود. 
در همين راستا و براساس تکاليف سند چشم انداز در افق 1404 خورشيدی، 2 هدف عمده برای شركت 
ملي گاز ايران تبيين شده است كه عبارتند از: قرار گرفتن در رتبه دوم توليد كنندگان جهاني گاز طبيعي 
با س��همي معادل 8 تا 10درصد از تجارت جهاني و كسب رتبه نخست فّناوري گاز در منطقه. براين مبنا، 
واضح است كه براي رسيدن به اهداف مذكور، توليد گاز كشور بايد به حدود 500 ميليارد مترمکعب در 
سال برسد. به تناسب افزايش مصارف داخل كشور و نيز متناسب با اهداف و تکاليف مشخص شده در افق  
سند چشم انداز توسعه، همواره ظرفيت توليد، پااليش و نم زدايي گاز طبيعي در ايران از روندی روبه رشد 
برخوردار بوده كه با تأكيدهای صورت گرفته و متناس��ب با طرح هاي توس��عه اي، اين روند روبه رشد ادامه 

خواهد يافت.
هم اكنون 13 پااليشگاه گاز در قالب 7 شركت پااليشي، وظيفه فرآورش و توليد گاز طبيعي در كشور را 
برعهده دارند كه در مجموعه پيش رو، هركدام از اين پااليشگاه ها به تفصيل معرفی می شوند. بنابراين در فصل 
اول كتاب به معرفي، تاريخچه صنعت گاز طبيعي در ايران و جهان و همچنين مراحل آماده شدن گازطبيعي 

پرداخته مي شود و در فصل دوم نيز پااليشگاه هاي گاز كشور به زبانی ساده معرفي خواهند شد. 
در پاي��ان، ضمن س��پاس از خداوندگار عالم كه توفيق عنايت فرم��ود تا گامي هرچند كوچک در راه 
معرفي گاز طبيعي به عنوان يکي از مهم ترين و حياتي ترين نعمات الهي برداش��ته ش��ود، ضروری اس��ت 
مراتب سپاس و قدرداني خود را از تمام كساني كه با راهنمايي هاي روشنگرانه و ارزشمندشان ياريگر ما 
در تدوين، تاليف و چاپ اين كتاب بودند، به ويژه همکاران محترم معاونت عمليات شركت ملي گاز ايران، 

اعالم داشته و سربلندي و سعادت ايشان را از درگاه ايزد منان مسئلت نماييم.
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◄
ول 

ل ا
ص
 ف ◄

از دیرب��از »انرژی« هم��واره به عنوان یك��ی از مهم ترین نیازهای بش��ری 
مورد توجه بوده است. انسان های اولیه با استفاده از انرژی های باد وآب، 
نیازهای خود را برآورده می ساختند. به مرور زمان با اکتشاف و استخراج 
زغال سنگ، دوران جدیدی برای توسعه صنعت و حمل و نقل به وجود آمد، 
اما با اکتشاف و استخراج نخستین چاه های نفت، رفته رفته انرژی جدیِد 

ارزان تر و مفیدتری پا به عرصه جهان گذاشت.
 با رش��د روزاف��زون صنایع در دنیا )به ویژه کش��ورهای صنعتی و نیاز 
ش��دید آنها به انرژی( کش��ورهای توس��عه یافته به دالیل مختلف درصدد 
جانش��ینی گاز طبیع��ی با نفت برآمدند. در همین راس��تا تقاضای جهانی 
ان��رژی طی دویس��ت س��ال اخیر ب��ه دلی��ل نگرانی های زیس��ت محیطی، 
پراکندگ��ی و فراوان��ی منابع گاز طبیعی در جهان، هزینه کمتر اس��تخراج، 
قیمت مناس��ب و... به س��مت س��وخت هایی با محتوای کربن کمتر متمایل 
ش��ده اس��ت. طی این مدت انرژی مورد نیاز انس��ان از چوب به زغال سنگ، 
س��پس به نفت و در حال حاضر به گاز طبیعی تغییر کرده و در این راس��تا 

سهم گاز طبیعی به عنوان سوخت کماکان در حال افزایش است. 
 تص��ور ذهنی غالب مردم، به ویژه از زمان��ی که به دالیلی گاز طبیعی 
در چرخه تولید حرارت م��ورد نیاز جمعیت کثیری از هموطنان عزیزمان 
خصوصًا در بخش مصرفی خانگی و تجاری در مقایسه با سایر سوخت ها 
نقش اول را به عهده گرفته، بر این است که مراحل آماده سازی گاز طبیعی 
به سادگی عملی می شود. در حالی که کارشناسان به خوبی می دانند آماده 
کردن گاز مورد نیاز در تمامی بخش ها، از مرحله آغازین و کشف میادین تا 
آخرین مرحله که باز کردن شیر مصرف گاز در مبادی مصرف است، عالوه 
ب��ر س��رمایه گذاری های عظیم مالی و علوم و فنون پیش��رفته، به زحمات 

طاقت فرسایی نیاز دارد که در پاالیشگاه های گاز کشور انجام می شود.
فص��ل اول این کتاب تالش دارد تاریخچه صنعت گاز طبیعی در ایران و 
جهان و همچنین مراحل ش��كل گیری و آماده س��ازی گاز طبیعی را بیان، تا 
اهمیت و ارزش این نعمت  الهی بیش از پیش برای خوانندگان روشن شود. 
شایان ذکر است، درخصوص تاریخچه استفاده از گاز طبیعی در ایران 
و جهان مطالب متنوع و پراکنده ای در منابع مختلف بیان ش��ده اس��ت. در 
این کتاب تا حد امكان س��عی بر آن ش��ده تا عالوه ب��ر بهره گیری از تمامی 
این مناب��ع، مطالب مربوطه به صورت جامع، موثق، یكپارچه  و همچنین با 

رعایت سیر تحوالت گاز طبیعی در گذر زمان بیان شوند.
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  تاریخچه صنعت گاز طبیعی در ایران 

 از نوشته های تاريخ نويسان چنين برمی آيد كه ايرانيان در استفاده از گاز و ساير مشتقات 
نفتی بر ديگر اقوام جهان پيشی داشته اند. به عنوان مثال بقايای آتشکده ها و معابدی نظير 
آتش جاودانی كركوك كه به مش��عل بخت النصر مش��هور بود، در نزديکی يک مخزن گاز 
طبيعی قرار داشت. همچنين معابد زرتشتيان در نزديکی مسجد  سليمان و روايات تاريخی 
از آتش��کده آذرگشس��ب در آذربايجان همگی گواه بر اين مدعا هس��تند. ايرانيان باستان 
بن��ا به اقتضای فرهن��گ مذهبی خويش وجود آتش را گرامی داش��ته و برای پايداری آن 
می كوشيدند. در فالت مركزی و جنوبی ايران و همچنين در مناطقی كه جنگل های انبوه 
وجود داش��ت برای روش��ن نگاه داش��تن آتش مقدس از امکانات ديگری به جز چوب های 
جنگلی اس��تفاده می بردند و طبيعت اين مناطق ب��ا ذخاير فراوان زيرزمينی، اين تالش را 

آسان می ساخت.
هرچند ايرانيان در اس��تفاده از گاز و ديگر مش��تقات نفتی بر ديگر اقوام جهان پيشی 
داش��ته اند، اما نخستين اس��ناد تاريخی اس��تفادة با برنامه از گاز طبيعی در ايران به زمان 

قاجاريه و سلطنت ناصرالدين شاه مربوط می شود.

◄آتشكده آذرگشسب
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س��فرهای ناصرالدين ش��اه به 
اروپا كه اولي��ن آن در 19 آوريل 
1873 انجام ش��د، نتايج مثبتی 
برای ايران نداش��ت و گذش��ته از 
هزينه ه��ای هنگفتی كه از خزانه 
دولت در اين سفرها خرج می شد، 
زمين��ه را نيز برای سوءاس��تفاده 
و  اروپاي��ی  دولت ه��ای  بيش��تر 
م��زدوران آنه��ا در اي��ران فراهم 

می ساخت. به گواه تاريخ، سفر ناصرالدين شاه به اروپا در 1873 كه نخستين مسافرت يکی 
از س��الطين ايران به اروپا بود واقعه جالبی به ش��مار می آيد. او در اين س��فر از كشورهای 
اروپايی بسياری از جمله شوروی سابق، بلژيک، انگلستان و... ديدن كرد.  در مدت اقامت او 
در انگلستان، مسائل زيادی ناصرالدين شاه را تحت تاثير قرار دادند كه از آن جمله می توان 
به وسعت شهر لندن، كثرت جمعيت و خطوط آهن كه نقاط مختلف شهر را به هم متصل 
می كرد، ماشين چمن زنی، كالسکه بچه ها و اسکله ها اشاره كرد. از مهم ترين جاذبه هايی كه 
بسيار تعجب شاه قاجار را برانگيخت، چراغ های گازی بودند كه معابر را روشنی می بخشيدند. 
او به قدری مجذوب اين چراغ ها ش��د كه پس از بازگش��ت به ايران دستور احداث كارخانه 
چراغ گاز را صادر كرد و بدين ترتيب بود كه اس��تفاده رس��می و با برنامه از گاز طبيعی در 

ايران آغاز شد. در اين رابطه كتاب »منتظم ناصری« اصل مطلب را بهتر بازگو می كند.
از 1908 ميالدی كه نخستين چاه نفت ايران در مسجدسليمان به نفت رسيد، حجم 
زيادی از گازهای همراه به دليل بُعد مسافت بين منابع توليد و نقاط مصرف، باال بودن 
هزينه سرمايه گذاری و پايين بودن ميزان مصرف گاز كه فقط محدود به مناطق جنوب 
كشور می شد، سوخته و به هدر می رفت. اما به تدريج كه طرح ها يکی پس از ديگری به 
بهره  برداری  رسيدند، استفاده از گاز طبيعی برای تأمين سوخت و مصارف منازل سازمانی 
در مناطق نفت خيز از جمله مسجدسليمان، آغاجاری، هفتگل و آبادان مورد توجه قرار 
گرف��ت و در كنار فعاليت های اصلی توليد، انتقال و پااليش نفت خام در نواحی جنوبی 

ايران، فعاليت های محدودی برای تهيه و به عمل آوردن گاز طبيعی انجام می شد. 

◄سفر ناصرالدین شاه به اروپا
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در آن س��ال ها اگرچه فقط نفت در ايران اس��تخراج می شد، اما مقدار زيادی گاز نيز 
همراه آن به توليد می رس��يد. از 1910 تا دهه 1960 گازهای توليدش��ده به همراه نفت 
به طور معمول س��وزانده می شد. در اوايل دهه 1960 براساس قراردادی در مقابل احداث 
كارخانه ذوب آهن توسط روسيه در ايران، گازهای همراه نفت استخراج شده با خط لوله 
به روس��يه منتقل شدند. درواقع به مدت 50 سال اين گازها می سوختند و استفاده ای از 
آنها نمی ش��د. پس از آن و همزمان با صادرات گاز به روس��يه، برای اولين بار از گازهای 
توليدی همراه نفت در شيراز استفاده شد و كارخانه سيمان شيراز، اولين كارخانه ای بود 
كه گازی شد و به تدريج گازكشی به ساير شهرهای ايران نيز آغاز شد. بدين ترتيب گازی 
كه 50 سال می سوخت و هدر می رفت وارد شبکه گازرسانی كشور و خانه های مردم شد.

 جالب است بدانيم در 1342 باتوجه به گازرسانی به مجتمع پتروشيمی شيراز از طريق 
پااليش��گاه گاز بيدبلند و قرار گرفتن شهر شيراز در اين مسير، گازرسانی به شهر از همان 
س��ال آغاز و ش��يراز به عنوان اولين شهر گازدار كشور معرفی شد. روستای »گويم« نيز كه 
در نزديکی شهر شيراز بود به عنوان اولين روستای كشور از اين نعمت الهی برخوردار شد.

اي��ن وضعيت تا زمانی كه ميادين مس��تقل گازی كش��ف نش��ده بودن��د و گاز فقط از 
ميادين نفتی استخراج می شد طبيعی بود، اما با كشف ميادين مستقل گازی نظير كنگان، 
پارس جنوبی و س��اير نقاط ديگر ضروری بود تا تفکيک مسئوليت ها درمورد استخراج گاز 
بين شركت ملی نفت ايران و شركت ملی گاز ايران انجام شود. بنابراين حدود 50 سال قبل 
سياست های شركت ملی نفت ايران زمينه های فنی و اقتصادی را برای مهار، جمع آوری و 
پااليش، انتقال و فروش گازهای همراه فراهم آورد. پس از مطرح شدن بحث صادرات گاز 
به خارج از كش��ور مطالعات گس��ترده ای انجام و پروژه خط لوله سراسری اول1 اجرا و از آن 

بهره برداری شد. 
ب��ا وضعي��ت پيش آمده كليه امور مرتب��ط به گاز بايد در يک س��ازمان متمركز و انجام 
می شدند تا پاسخگوی مسئوليت ها و اهداف آينده باشند و عالوه برآن، با توافقی كه در زمينه 
توسعه همکاری های اقتصادی بين ايران و شوروی سابق در 1344 صورت گرفت و منجر به 
امضای قراردادی در دی ماه همان س��ال ش��د، زمينه صدور گاز فراهم شد و تأسيس شركت 
ملی گاز ايران در اس��فندماه 1344 تصويب و به اجرا رسيد. هم اكنون اين شركت يکی از 4 
شركت اصلی وزارت نفت است كه رياست مجمع عمومی آن برعهده رئيس جمهور و رياست 
________________________________________________________________________________
1- IGAT I
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هيئت مديره اش نيز برعهده وزير نفت  قرار دارد.

  شرح وظایف شركت ملی گاز ایران

1- ف��رآورش و پااليش گاز و مش��تقات آن و 
ايجاد تأسيسات الزم برای نيل به اين مقصود.

2- مطالع��ه، تهيه و تنظيم و اجرای طرح های 
احداث خطوط لوله و ش��بکه های توزيع گاز 

طبيعی.
3- حفاظت، نگهداری و اداره عمليات مربوط به 
خطوط لوله و شبکه های توزيع گاز طبيعی.

4- احداث تأسيسات پايه مربوط به گاز و مشتقات 
آن.

5- حمل و نقل، توزيع و فروش گاز و مشتقات 
آن.

6- صدور گاز و مشتقات آن به خارج از كشور.
7- ه�رگون�ه اق�دام ديگر مرتبط با صنع�ت گ�از با موافقت مجمع عمومی.

8- تهيه و احداث وسايل حمل و نقل، توزيع و ذخيره سازی گاز و مشتقات آن.
به طور خالصه زمينه های اصلی فعاليت اين ش��ركت در حال حاضر شامل پااليش گاز 
طبيعی، انتقال، توزيع و مديريت مصرف است كه تمامی عمليات پشتيبانی مربوط به توزيع 

و مديريت مصرف گاز طبيعی در داخل كشور را نيز در بر می گيرد.

  اهداف راهبردی شركت ملی گاز ایران

 اهداف مهم ش��ركت ملی گاز ايران در دو بخش ملی و بين المللی قابل بررس��ی هس��تند 
كه در هر دو س��طح، اصل رضايت مش��تری و رس��يدن به حداكثر بهره وری سرلوحه اين 
فعاليت هاس��ت. در همين راستا و براس��اس سند چشم انداز در افق 1404، دو هدف عمده 

◄برج گاز )ستاد مركزی شركت ملی گاز ایران(
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ش��ركت ملی گاز ايران »قرار گرفتن در رتبه س��وم توليدكنن��دگان جهانی گاز طبيعی با 
س��همی معادل 8 تا 10 درصد از تجارت جهانی« و »كس��ب رتبه اول در فّناوری گاز در 

منطقه« تعريف شده است.
 برنامه ها و سياست های شركت ملی گاز ايران برای رسيدن به اهداف ترسيمی مذكور 

شامل اين موارد هستند: 
1- فرآورش روزانه حدود 1200ميليون مترمکعب گاز طبيعی.

2- افزايش سهم گاز طبيعی در سبد انرژی مصرفی كشور تا70 درصد از طريق جايگزينی 
مصرف فرآورده های نفتی مايع با گاز طبيعی.

3- افزايش صادرات گاز طبيعی به بازارهای منطقه ای و بين المللی با استفاده از خطوط لوله و ساير 
روش ها.

4- جذب سرمايه های خارجی از طريق بازارهای سرمايه يا پروژه های مشترك.
5- نگرش بنگاه داری اقتصادی و اصالح ساختار به منظور حد اكثرسازی سود دهی و رقابت در بازار 

بين المللی.
6- حد اكثرس��ازی ارزش افزوده حاصل از گاز طبيعی از طريق متنوع س��ازی محصوالت و 

تبديالت گازی، شامل ال ان جی، جی تی ال و سی ان جی.
7- تقويت بخش خصوصی در صنايع پايين دستی و توزيع گاز.

8- همکاری با كش��ورهای منطق��ه در تمامی اجزای زنجيره تأمي��ن گاز طبيعی، تجارت و 
ترانزيت گاز.

9- تاثير گذاری بر وضعيت مديريت گاز در منطقه.
10- اصالح نظام قيمت گذاری گاز طبيعی.

  جایگاه ایران از نگاه سازمان ها و موسسات پژوهشی بین المللی

با وضعيت فعلی گاز طبيعی و پيش بينی آينده اين حامل انرژی حياتی در 25 سال آينده، 
تقاضای روزافزون گاز طبيعی در اروپا و نياز فزاينده اين قاره به گاز طبيعی، س��ازمان ها و 
مؤسسات پژوهشی و تحقيقاتی بين المللی جايگاهی نيز برای ايران در تأمين اين نيازها و 

تقاضاها پيش بينی كرده اند.  
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برهمين اس��اس پيش بينی شده اس��ت صادرات گاز نروژ به اروپا تا 2020 به 120ميليارد 
مترمکعب در سال برسد. در منطقه آفريقای شمالی، الجزاير همچنان مهم ترين صادر كننده 
گاز به اروپا از طريق خط لوله و گاز طبيعی فشرده است. در منطقه آسيای ميانه كشورهای 
قزاقستان، تركمنستان و ازبکستان برای صادرات گاز به اروپا چاره ای ندارند جز اينکه خط لوله 
خود را از يکی از دو كشور ايران يا روسيه عبور دهند. اما در منطقه خليج فارس ذخاير گازی 
بيش از50تريليون مترمکعب است كه از ذخاير روسيه بيشتر است. در اين منطقه به دليل وفور 

منابع نفتی، صادرات گاز طبيعی تا سال 2000، كمتر مورد توجه بوده است. 

پنج كشور اول دارنده ذخایر گازی جهان در 2014

درصد از كلذخاير )تريليون مترمکعب(نام كشوررديف

3418/2ايران1
32/617/4روسيه2
24/513/1قطر3
17/59/3تركمنستان4
9/85/2امريکا5

جایگاه ایران در میان پنج كشور اول تولید كننده گاز طبیعی جهان در 2014

درصد از كلتوليد )ميليارد مترمکعب(نام كشوررديف

728/321/4امريکا1
578/716/7روسيه2
172/65ايران3
177/25/1قطر4
1624/7كانادا5
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  ايران مس��تعدترين كش��ور 
منطق��ه  ب��رای ص��ادرات گاز به 
اروپاس��ت ك��ه ذخاي��ر عظيم و 
ني��ز موقعيت راهب��ردی، فرصت 
مناس��بی را برای اي��ن امر فراهم 
می آورد. در همين راس��تا حجم 
ص��ادرات بالقوه مناب��ع عرضه به 
اروپا در س��ه مقطع زمانی يعنی 
سال های 2000، 2010 و 2020 
م��ورد مطالع��ه ق��رار گرفته كه 
براس��اس آن ص��ادرات گاز ايران 
به اروپا كه در س��ال 2000 صفر 
ب��ود، در 2010 ب��ه 10 ميليارد 
مترمکعب رس��يد. هم��ان رقمی 
كه برای صادرات گاز به تركيه در 
نظر گرفته شده است.  همچنين 

پيش بينی ش��ده اس��ت كه در 2020 حدود 30 ميليارد مترمکعب از تقاضای گاز طبيعی 
اتحاديه اروپا از طريق ايران تأمين ش��ود. در همين حال نتايج ناش��ی از مطالعه مربوط به 
گزارش كميته انرژی اتحاديه اروپا نشان می دهد كه ايران، يکی از عرضه كنندگان بالقوه گاز 
طبيعی اس��ت. رشد قابل توجه تقاضای گاز در اروپا، توجه اتحاديه اروپا به عرضه كنندگان 
جديد را اجتناب ناپذير می كند و اين بدان معناس��ت كه كش��ورهای اي��ران، عراق، قطر و 
تركمنس��تان كه هزينه واردات گاز از آنها به دلي��ل مخارج مربوط به انتقال و ترانزيت، گاه 
به 2 برابر هزينه واردات از كشورهای الجزاير و ليبی می رسد، بايد مورد توجه قرار بگيرند.

درمجم��وع ب��ازار گاز اي��ران به دلي��ل موقعيت راهب��ردی و مزايای زير، م��ورد توجه 
مصرف كنندگان قرار می گيرد: 

1- كوتاه ترين مسير به بازارهای جهانی.

◄خطوط لوله انتقال گاز
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2- دارا بودن زيرساخت های عظيم انتقال گاز به خارج از كشور.
3- حداقل سرمايه گذاری مورد نياز.

4- امکان ترانزيت به تركيه و كشورهای اروپايی وكشورهای حوزه خليج فارس.
5- امکان سواپ گاز به كشورهای مجاور.

6- وجود مصرف كنندگان عمدة بالقوه.
7- داش��تن حدود 34 تريليون مترمکعب ذخاير تثبيت ش��ده و رتبه نخست جهان از اين 

منظر و همچنين توان توليد با روند كنونی تا 100 سال آينده.
8- داشتن رتبه سوم در ميان توليدكنندگان گاز طبيعی.

9- داشتن زيرساخت های الزم برای صادرات و سواپ گاز و ترانزيت به اروپا، آسيای شرقی 
و كشورهای حاشيه خليج فارس.

تاریخچه صنعت گاز طبیعی در جهان

 تقريب��ا در 940 قب��ل از ميالد، چينی ها با اس��تفاده از نی های توخال��ی، گاز طبيعی را از 
محل آن در خش��کی به ساحل رس��انده و از آن برای جوشانيدن آب اقيانوس و استحصال 
نمک استفاده می كردند. برخی از كارشناسان نيز بر اين باورند كه چينی ها حتی چاه های 
گازی تا عمق 600متر نيز حفر می كردند. حفر چاه های گاز در ژاپن نيز حدود 600 س��ال 
قبل از ميالد گزارش شده است. ساير تمدن های كهن نيز متوجه خروج گاز از زمين شده 
و دريافته بودند كه قابل اش��تعال اس��ت. بنابراين برای محصور نگاه داش��تن اين شعله ها، 
معابدی بنا كردند و بعدها در گزارش های 
مختلف از ستون های آتش و آب جوشان و 
سحرآميز كه مانند روغن شعله ور می شود 
سخن ها به ميان آمد، اما تا مدت ها بعد از 
آن، امکان استفاده از گاز طبيعی به صورت 

گسترده و مفيد، فراهم نشد.

________________________________________________________________________________
1- William Murdoch    2- Philippe Lebon

◄دستگاه ساخته شده به وسیله ویلیام مرداک
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در اوايل قرن هيجدهم ميالدی و با عرضه گاز زغال س��نگ )گازی كه از حرارت دادن 
زغال سنگ به دست می آيد( كه برای روشنايی استفاده می شد، روش زندگی مردم دگرگون 
و ساعات كار و فعاليت كارخانه ها افزايش يافت. بدين ترتيب مردم توانستند هنگام شب و 
بدون استفاده از شمع های گران قيمت و خطرناك در منازل خود، روزنامه و كتاب بخوانند.

 مخترعان زيادی اقدامات متعددی در زمينه تأمين، ذخيره و خالص س��ازی اين گاز و 
همچنين طراحی چراغ های گازی انجام دادند. به عنوان مثال ويليام مرداك1 اس��کاتلندی 
نخس��تين فردی بود كه به سهولت اس��تفاده از گاز به عنوان يک منبع انرژی در مقايسه با 
زغال س��نگ پی برد. او در 1792 توانس��ت با اس��تفاده از انرژی گاز، روشنايی خانه خود را 
تأمين كند. همچنين در 1799 مخترع ديگری به نام فيليپ لبون2 نخستين آزمايش خود 
را روی گازی آغاز كرد كه بر اثر حرارت دادن خاك اره و زغال س��نگ به دس��ت می آمد. او 
روش تقطير گاز حاصل از چوب را به ثبت رساند. با اين وصف دولت فرانسه از پذيرش نظريه 
و ديدگاه فيليپ لبون در استفاده از گسترش نظام روشنايی گازی امتناع كرد تا اينکه در 
1802 و در جش��ن پيمان صلح انگلستان و فرانسه، شهر بيرمنگام با استفاده از چراغ های 

گازی، چراغانی شد و موجب برانگيخته شدن توجه بسياری به اين صنعت جديد شد.
پس از گذشت مدتی، فردی آلمانی به نام فردريک وينسور1 به فکر توليد گاز در حجم 
باال و توزيع آن از طريق يک نظام مركزی افتاد و در 1807 برای اولين بار، ايجاد روشنايی 

خيابانی به كمک گاز، در لندن به نمايش گذاشته شد.
________________________________________________________________________________
1- Frederick Winsor    2- William Hart 

◄فردریك  وینسور ◄فیلیپ لبون ◄ویلیام مرداک
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در 1816 اولين نظام توزيع و ايجاد روشنايی گازی توسط رامبراند پيل از طريق تأسيس 
نخستين شركت گاز امريکايی ايجاد شد. در اوايل كار برای گازرسانی از لوله های چوبی استفاده 
می ش��د و به مرور لوله هايی مانند لوله توپ های جنگی مربوط به نيروی دريايی جايگزين آنها 
شدند. در 1819 در لندن حدود 482 كيلومتر لوله كشی وجود داشت كه گاز مورد نياز حدود 
50ه��زار مصرف كننده را تأمين می كرد. در همين س��ال ها برای اس��تفاده از گاز در صنعت، 

فعاليت های مختلفی آغاز شدند. 
در 1821 و به واسطه حفر چاه برای استخراج گاز طبيعی توسط ويليام هارت2 امريکايی، 
صنعت گاز جهان وارد مرحله جديدی شد و كم كم نگاه ها به سمت استفاده از ذخاير زيرزمينی 
گاز طبيعی به جای توليد گاز مصنوعی از زغال سنگ جلب شد. در 1862 كنتورهای گازی در 
لندن به كار گرفته شدند و هنوز هم اصول و مبانی اساسی همان كنتورها استفاده می شود. در 
دهه 1860 ميالدی مشعل های گازی مخصوص گرم كردن آب و در 1879 اولين اجاق گاز 
مدرن نيز ساخته شدند و بدين ترتيب گاز طبيعی به صورت روزافزون در تمامی ابعاد زندگی 
بشر وارد شد. بعد از آن برای يک دوره كوتاه شركت های گازرسانی سعی كردند برای وسايل 
كوچک گازسوز بازار مناسبی پيدا كنند، وسايلی نظير اتو، ابزار فِر  دادن مو و... كه به سرعت 

از رده خارج شدند.
اختراع رابرت باتس��ن در 1885 به نام مش��عل باتسن كه هوا را با گاز طبيعی مخلوط 
می كرد، باعث ظهور كنترل ترمواس��تاتيک ش��د كه به مش��تريان اجازه می داد از خواص 

حرارتی گاز طبيعی استفاده كنند.
 توليدكنن��دگان گاز ب��ه زودی توجه خ��ود را به خواص حرارت��ی گاز معطوف و از آن 
به عنوان س��وختی برای گرمايش فض��ا، حرارت دادن آب و پخت و پز اس��تفاده كردند. تا 
قب��ل از جنگ جهانی دوم بازار صنعت و نيروگاه ها ب��رای گاز طبيعی كوچک بود، اما بعد 
از جنگ، گاز طبيعی به راحتی در دس��ترس قرار گرفت. تا قبل از جنگ جهانی سيس��تم 
خط لوله بين اياالت استفاده ای نداشت، زيرا گاز اگر همراه بود سوزانده می شد و اگر مستقل 
بود نيز در محل می ماند. يکی از اولين خط لوله های گاز طوالنی در 1891 ساخته شد كه 
193 كيلومتر بود و گاز را از ايالت اينديانا به ش��يکاگو می برد. اين خط از سيس��تم تقويت 
________________________________________________________________________________
1- Pounds Per Square Inch
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فش��ار اس��تفاده نمی كرد، زيرا خود گاز تحت فشار بود و با فشار حدود psi 1 525 به طرف 
مقصد حركت می كرد. توسعه شبکه های بزرگ انتقال گاز تا 1920 به دليل كيفيت پايين 

و اتصال نامطل��وب قطعات خطوط لوله به 
تعويق افت��اد. جنگ و ركود عظيم حاصل 
از آن، احداث خطوط انتقال عمده را برای 
ي��ک دهه ب��ه تعويق انداخ��ت. به هرحال 
در س��ال های جنگ پيش��رفت متالورژی، 
تکنيک های جوشکاری و خم كردن لوله ها 
ب��ر موانع حمل ونق��ل گاز غلبه كرد و اين 
استيال تا دهه 1960 ادامه داشت و باعث 
احداث هزاران كيلومتر خط لوله در سراسر 

جهان شد.
 در اكث��ر قرن نوزدهم مي��الدی، گاز 
طبيعی منحصراً به عنوان منبع روش��نايی 
به كار می رفت. اما همزمان با ايجاد اعتماد 

به سيستم انتقال و توزيع گاز، صنايع شروع به استفاده از گاز در واحدهای ساخت و فرآيند 
خود كردند. سرويس های الکتريسيته نيز دريافتند كه گاز، سوخت خوبی برای بويلرهاست 
و تقريب��اً بعد از دهه 1980، برق جای گاز را گرفت و در نتيجه كاربری های جديدی برای 

گاز طبيعی تعريف شد. 
 با ورود به قرن بيستم ميالدی روش های متنوع و پيشرفته تری برای اكتشاف، استخراج، 
پااليش، انتقال، تبديل و توزيع گاز طبيعی ابداع و بدين ترتيب اين سوخت پاك به مهم ترين 

منبع تأمين انرژی در جهان مبدل شد. 

  تحوالت صنعت گاز در گذر زمان 

1792: اولين اس��تفاده رس��می از گاز توسط ويليام مرداك اس��کاتلندی. او توانست با 
استفاده از انرژی گاز روشنايی خانه خود را تأمين كند.

◄چراغانی شهر بیرمنگام
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1799: نخس��تين آزمايش توس��ط لبون فرانس��وی روی گازی كه بر اثر حرارت دادن 
خاك اره و زغال س��نگ به دس��ت می آمد. او روش تقطير گاز حاصل از چوب را به 

ثبت رساند.
1802: چراغانی ش��هر بيرمنگام با اس��تفاده از چراغ های گازی در جش��ن پيمان صلح 

انگلستان و فرانسه.
1812: تأسيس اولين شركت گاز در لندن.
1816: تأسيس اولين شركت گاز در امريکا.

1816: ايجاد اولين نظام توزيع و ايجاد روشنايی گازی توسط رامبراند پيل.
1819: وجود حدود 482 كيلومتر لوله كش��ی در لندن كه گاز مورد نياز تقريبا 50 هزار 

مصرف كننده را تأمين می كرد. 
1821: ورود صنعت گاز به دوران جديد با حفر چاه برای استخراج گاز طبيعی توسط ويليام 

هارت.
1821: جلب توجه  به استفاده از ذخاير زيرزمينی گاز طبيعی به جای توليد گاز مصنوعی 

از زغال سنگ.
1826: ابداع اولين اجاق گاز جهان توسط جيمز شارپ در انگلستان.

1840: استفاده صنعتی از گاز طبيعی برای اولين بار در پنسيلوانيای امريکا. در اين سال 
گاز به منظور تبخير آب شور برای به دست آوردن نمک به كار گرفته شد.

1862: به كارگيری اولين كنتور گازی در لندن. 
1870: شکست نخستين تالش برای انتقال گاز طبيعی به دليل نشت بيش از حد گاز از 

لوله های چوبی در بلومفيلد.
1872: احداث و تکميل اولين و طوالنی ترين خط لوله گاز طبيعی در پنسيلوانيا.

1879: ساخت اولين اجاق گاز مدرن.
1885: توليد مشعل توسط رابرت باتسن و ظهور كنترل ترمواستاتيکی كه به مشتريان 

اجازه داد از خواص حرارتی گاز طبيعی استفاده كنند.
1891: س��اخت يکی ديگر از اولين خط لوله های طوالنی. طول اين خط لوله 120 مايل 
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بود و گاز طبيعی را از چاهی در مركز اينديانا به شيکاگو منتقل می كرد.
1900: كشف گاز طبيعی در 17 ايالت امريکا. در اين زمان، زغال سنگ منبع اصلی انرژی 
امريکا محس��وب و طبق محاس��بات 60  درصداز انرژی مورد نياز اياالت متحده را 
تأمين می كرد و مابقی س��بد انرژی كش��ور را نيز چوب به ميزان 35درصد و نفت 
و گاز طبيعی به ميزان 5درصد تش��کيل می دادند. در 1910 چوب تقريباً به طور 

كامل از سبد سوخت امريکا حذف 
شد، اما زغال سنگ تا بعد از جنگ 
جهانی دوم نيز همچنان به سيطره 

خود ادامه داد.
1904: اس��تفاده از گاز طبيعی به منظور 
تأمين آب گرم مورد نياز يک مركز 
حرارتی بزرگ در لندن برای اولين 

بار.
 BTU 1908: آغاز استاندارد س��ازی اندازه گيری گاز طبيعی با استفاده از واحد حرارتی

در انگلستان.
1914: مکانيزه شدن فرآيند توليد لوله های چدنی.

1918: انجمن گاز امريکا تأسيس و جايگزين موسسه گاز امريکا و موسسه ملی تجارت 
گاز ش��د. در پايان همان سال 2/5 ميليون مشترك گاز طبيعی در اياالت متحده 

وجود داشت.
1932: احداث نخستين خط لوله انتقال گاز به طول 1000 مايل و به قطر 24 اينچ از 

پن هندل تگزاس تا شيکاگو.
1938: صنعت گاز برای اولين بار توسط دولت فدرال امريکا دارای مقررات شد.
1940: به كارگيری توربين گازی برای اولين بار در يک نيروگاه برق در سوئيس.

1943: نخستين انفجار گاز طبيعی در كليولند. اين انفجار مرگبار توسعه حمل و نقل و 
ذخيره سوخت را تا مدت ها به تأخير انداخت.

◄تشكیل نفت و گاز در الیه های زیرین زمین
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  آشنایی با گاز طبیعی

در اين بخش از كتاب س��عی می شود به صورت خالصه نحوه تشکيل، اكتشاف، استخراج، 
پااليش، انتقال، موارد مصرف، مزيت های گاز طبيعی و... ارائه شود.

گازطبیعی از کشف تا مصرف
1- تشكیل گاز

 ميليون ها س��ال قبل، گاز طبيعی و نفت خام بر اثر تجزيه و فاس��د ش��دن گياهان و 
اجس��اد حيوانات در اعم��اق زمين، درياها و اقيانوس ها در خل��ل و فرج اليه های آنها و 
با فش��ار چندصد اتمس��فر به وجود آمدند. بخش اعظم اين مواد ارگانيک در هوا تجزيه 
)اكس��يده( و وارد جو شد، اما بخش��ی ديگر قبل از تجزيه، مدفون يا وارد آب های راكد 
و فاقد اكس��يژن ش��ده و از اكس��يد ش��دن آنها جلوگيری به عمل آمد. گازهای طبيعی 
زيرزمينی به تنهايی يا به همراه نفت تشکيل معدن می دهند كه در هر دو صورت از نظر 

اقتصادی بسيار گرانبها هستند. 

2- اكتشاف گاز طبیعی
 قبل از آنکه مخزن گاز طبيعی حفاری ش��ود، زمين شناس��ان و متخصصان ژئوفيزيک 
مناطقی را كه گاز طبيعی ممکن است در آنها يافت شود، مشخص می كنند. در اين فرآيند 
ابتدا با اس��تفاده از نقشه های برون سطحی، نحوه شکل گيری اليه ها در زير زمين بررسی و 
سپس با استفاده از نقشه های به دست آمده از اعماق زمين در فاصله بين چاه هايی كه قبال 
حفر ش��ده اند، نقشه اليه های زيرزمينی ترسيم می ش��ود. بررسی های لرزه  نگاری نيز برای 

ترسيم نقشه های درون سطحی و تعيين مکان هايی كه بايد حفاری شوند، به كار می روند.
 پس از آنکه نقطه حفاری مشخص شد، يک چاه با استفاده از دكل حفاری در محلی كه 
انتظار می رود دارای گاز طبيعی باشد حفر می شود. اين حفاری به 3 طريق انجام می شود: 
الف- حفاری عمودی یا خط مستقیم: به حفر چاهی گفته می شود كه مستقيما تا زير 

نقطه شروع، حفر می شود.
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ب- حفاری جهت دار یا مورب: به حفر چاهی گفته می شود كه انتهای آن در زير نقطه 
شروع قرار ندارد. 

پ- حفاری افقی: به حفر چاهی گفته می شود كه ابتدا به صورت عمودی شروع و سپس 
در عمق معينی انحنا يافته و به صورت افقی تا نقطه مشخصی ادامه می يابد. 

3- استخراج گاز
در ايران گاز طبيعی خام را از دو نوع چاه استخراج می كنند: 

الف- چاه های مس��تقل گازی از قبيل ميادين گاز پارس جنوب��ی، نار و كنگان، خانگيران، 
تابناك و هما.

ب- چاه های نفت از قبيل ميادين اهواز، آغاجاری، مارون و گچساران.

4- فرآورش گاز طبیعی
گاز طبيع��ی ك��ه از زيرزمين تا سرچش��مه باال آورده می ش��ود كامال ب��ا گاز طبيعی 
مصرف كنندگان متفاوت اس��ت. اگرچه فرآورش گاز طبيعی در بسياری از جنبه ها ساده تر 

◄ انجام عملیات حفاری در سكوی دریایی شهید رجایی
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از فرآورش و پااليش نفت خام اس��ت اما به اندازه نفت، پردازش آن قبل از استفاده توسط 
مصرف كنندگان ضروری اس��ت. گاز طبيعی كه توس��ط مصرف كنندگان استفاده می شود، 

بيشتر از متان تشکيل شده است.
پااليش و تصفيه گاز، مجموعه عمليات پيچيده ای است كه در جريان آن می توان گاز طبيعی 
را كه عمدتاً ش��امل مت��ان به عنوان مادة اصلی و با درصد خلوص 80 تا 97 اس��ت به عنوان 
محصول نهايی پااليش كرد. در اين فرآيند عالوه بر استحصال گوگرد، تركيب های ارزشمند 
ديگری نظير ميعانات گاز طبيعی كه در رديف اقالم صادراتی به ش��مار می آيند، جداس��ازی 

می شوند.

5- تفكیك گاز و نفت
گازی كه همراه نفت است، الزاماً بايد از آن جدا شود تا نفت خالص و پايدار به دست آيد. 
درصورتی كه نفت و گاز اس��تخراجی از چاه مستقيماً به مخازن ذخيره نفت هدايت شوند، 
به دليل س��بک و فّرار بودن گاز، مقداری از آن از منافذ فوقانی مخزن ذخيره خارج شده و 
در ضمن مقداری از اجزای س��بک و گرانبهای نفت را هم با خود خارج می كند. از اين رو 
نفت پس از خروج از چاه و پيش از آنکه به مخزن روانه شود به دستگاه تفکيک نفت و گاز 

هدايت می شود. 
 عمليات تفکيک گاز همراه از نفت خام اصوالً با ابزار موجود در سر چاه و طی فرآيندهای 
سرچاهی، انجام می شود. اين عمل توسط دستگاهی به نام جداكننده سّنتی كه هيدرو كربورهای 
سنگين و مايع را از هيدروكربورهای سبک تر و گازی تفکيک می كند صورت می گيرد. سپس 
اين دو هيدروكربن برای فرآورش بيشتر به مسيرهای مجزايی هدايت شده تا عمليات تصفيه ای 
الزم روی آنها صورت گيرد. اين دستگاه به شکل يک استوانه قائم دربسته بوده كه در آن با 
اس��تفاده از نيروی گرانش، ذرات گاز از هم باز و و با كاس��ته شدن از سرعت آنها، به اصطالح 
منبسط می شوند. وقتی فشار و سرعت گاز به مقدار زيادی كاهش يافت بخش انبوهی از گاز، 
از نفت جدا می شود. آنگاه گاز حاصل را توسط لوله به  مخزن ديگری هدايت می كنند. گازی 
كه از دستگاه جدا كننده خارج می شود، غالباًً از نوع گاز تَر بوده و حاوی مقدار زيادی بنزين 
________________________________________________________________________________
1- Natural Gas Liquids
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سبک )طبيعی( نيز است. بنزين سبک )طبيعی( به دليل آنکه دارای ارزش فراوانی است، در 
مراحل بعدی بايد از گاز طبيعی جدا شود.

6- گاز محلول در نفت خام
در م��واردی ك��ه گاز در نفت خام محلول اس��ت، مق��داری از آن به دليل ماهيت گاز و 
تحت تاثير كاهش فش��ار موجود در س��ر چاه از نفت جدا می شود و سپس اين دو گروه از 

هيدروكربن ها برای فرآورش بيشتر هر يک به مجاری مخصوص  خود فرستاده می شوند. 

7- تفكیك مایعات گازی
 اي��ن فرآين��د اولي��ن مرحله از مجموع��ه عمليات ف��رآورش گاز طبيعی خام اس��ت. 
به عمل آوری مايعات گاز طبيعی نيازمند فرآيندی 3 مرحله ای اس��ت. بدين ترتيب كه ابتدا 
مايعات ان جی ال1 توس��ط جاذب ان جی ال از گاز طبيعی استخراج و سپس ماده جاذب در 
فرآيند دوم قابليت اس��تفاده مجدد )مکرر( را در فرآيند ابتدايی كس��ب می كند و نهايتاً در 
فرآيند س��وم، عناصر تشکيل دهنده و گرانبهای اين مايعات نيز بايد از خودشان جدا سازی 
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شده و به اجزای پايه ای تبديل شوند. اين فرآيند در نيروگاه فرآورش نسبتاً متمركزی به نام 
كارخانه گاز مايع روی مايعات حاصل انجام می شود. بخش اعظم مايعات گازی در محدوده 
بنزين و نفت س��فيد است. ضمن آنکه می توان فرآورده های ديگری مانند حالل و سوخت 

جت و ديزل نيز از آن توليد كرد.

8- حذف دی اكسیدكربن و سولفور
 بعد از جداس��ازی مايعات گازی از گاز طبيعی خام، دومين قسمت از فرآورش گاز نيز 
صورت می گيرد كه شامل جداسازی دی اكسيد كربن و سولفيدهيدروژن است. گاز طبيعی 
بسته به موقعيت چاه مربوطه، شامل مقادير متفاوتی از اين دو ماده است. فرآيند تفکيک 
سولفيدهيدروژن و دی اكسيد كربن از گاز ترش، شيرين كردن گاز ناميده می شود. سولفيد 
هيدروژن و دی اكسيدكربن را می توان سوزاند و از توليد گوگرد نيز صرف نظر كرد، اما اين 

عمل باعث آلودگی شديد محيط زيست می شود. 

________________________________________________________________________________
1- City Gate Station
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 باتوجه به اينکه سولفور موجود در گاز عمدتاً در تركيب سولفيد هيدروژن )H2S( قرار 
دارد، چنانچه ميزان سولفيدهيدروژن موجود از 5/7 ميلی گرم در هر مترمکعب استاندارد گاز 
طبيعی بيش��تر باش��د به آن گاز ترش اطالق می شود و چنانچه از اين مقدار كمتر باشد نياز 
به تصفيه نيس��ت. س��ولفور موجود درگاز طبيعی به دليل بوی زننده، تنفس های مرگ آور و 
فرسايندگی خطوط لوله انتقال، گاز را غيرمطلوب و انتقال آن را پُرهزينه می سازد. تکنيک های 
مورد استفاده در فرآيند شيرين سازی گاز ترش موسوم به »فرآيند آمين« كه متداول ترين نوع 
در عمليات شيرين سازی است، تشابه فراوانی با فرآيند قبل )جاذب ان جی ال( و فرآيند بعدی 
خود يعنی نم زدايی توسط گاليکول دارند. مواد مورد استفاده در اين فرآيند انواع محلول های 
 )MEA( آمين هستند. در اين نوع فرآيندها اغلب از دو محلول آمين با اسامی مونواتانول آمين

و دی اتانول آمين )DEA( استفاده می شود. 
 گاز ترش از ميان برجی كه با محلول آمين پُر ش��ده است جريان داده می شود. تشابه 
خواص مولکولی محلول آمين با س��ولفور موجود در سولفيدهيدروژن باعث می شود بخش 
عمده ای از مواد س��ولفوره جذب محلول شود و سپس اين محلول با عبور از فرآيند ثانوی 
ضمن جداسازی از سولفيدهيدروژن جذب شده، مجدداً قابل بهره برداری در فرآيند ابتدايی 

 شود. 
 روش ديگری نيز برای شيرين س��ازی گاز ترش با اس��تفاده از جاذب های جامد برای 
جداسازی دی اكسيدكربن و سولفيدهيدروژن وجود دارد. دی اكسيدكربن حاصل از فرآيند 
از طريق مشعل وارد محيط شده و طبعاً آلودگی هايی از خود برجا می گذارد كه اجتناب ناپذير 
است. سولفيدهيدروژن حاصل از فرآيند قبلی پس از انتقال به واحد گوگرد سازی با شركت 
در فرآين��دی كاتاليس��تی و با واكنش های گرمايی به نام فرآيند كالوس، س��ولفور موجود 
را به ص��ورت ماي��ع آزاد می كند. مايع حاصل بعد از انتقال ب��ه واحد ديگر و انجام عمليات 
دانه بندی، انبار می ش��ود. اين فرآيند تا 97درصد سولفور موجود در گاز طبيعی را بازيافت 
می كند. اين ماده كه به شکل پودر زردرنگ است، سولفور پايه ناميده می شود. باتوجه به نياز 
بازار جهانی، سولفور موجود بعد از استخراج، تصفيه و آماده سازی كامل جزو اقالم صادراتی 

محسوب و جداگانه به بازار عرضه می شود.
مركاپتان ه��ا گروه ديگری از تركيب های گوگرددار هس��تند كه بايد از تركيب گاز قابل 
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مصرف توسط فرآيندی از نوع غربال مولکولی جداسازی شوند. ازآنجاكه سيستم لوله كشی های 
مشتركان فاقد هشداردهنده های نشت گاز است، ضروری است مقدار اندكی از آن، تا حدی كه 
منجر به ضايعات در خطوط لوله نشود را در تركيب گاز باقی گذاشت تا به كمک اين مواد بودار 
)بوی تخم مرغ گنديده( مصرف كننده از وجود نشتی در لوله های گاز آگاه شود. بدين منظور در 
ايستگاه های سی جی اس1 نيز به طور جداگانه مقداری مركاپتان به جريان گاز تزريق می شود. 
 گاز ميادي��ن پارس جنوبی، نار و كنگان، س��رخس و گاز همراه ميدان آغاجاری از نوع 
ترش و حاوی مقداری گوگرد اس��ت. گاز ميادين تابناك، ش��انون، هما، وراوی و گاز همراه 
ميادين مارون و اهواز از نوع شيرين و به دليل فقدان گوگرد و حذف فرآيندهای مربوطه در 

مقايسه با گاز ميادين ديگر باارزش تر است.

9- نم زدایی یا رطوبت زدایی
نم زداي��ی از دو طري��ق رطوبت زداي��ی ب��ا محلول گاليک��ول يا رطوبت زداي��ی با ماده 

خشک كننده جامد انجام می شود كه جزئيات آن در ادامه، تشريح می شود. 
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الف- رطوبت زدایی با محلول گالیکول 
در اين فرآيند، از يک مايع نم زدای خش��ک كننده ب��رای جذب بخار آب از جريان گاز 
استفاده می شود. گاليکول، ماده اصلی در اين فرآيند، شباهت شيميايی فراوانی به آب دارد. 
اين بدان معناست كه وقتی محلول گاليکول در تماس با يک جريان گاز طبيعی حاوی آب 
قرار می گيرد، آب را از جريان گاز می ربايد. اين روش ش��امل اس��تفاده از حالل گاليکول، 
دی اتيل گاليکول )DEG( يا تری اتيل گاليکول )TEG( اس��ت كه در يک تماس دهنده با 
جريان گاز مرطوب تماس پيدا می كند. حالل گاليکول آب را از گاز مرطوب جذب می كند. 
وقتی جذب ش��د، ذرات گاليکول سنگين تر شده و در انتهای تماس دهنده جمع می شوند. 
گاز طبيعی بدين شکل بيشتر تركيب های آب خود را از دست می دهد و به بيرون از واحد 
نم زداي��ی انتقال می يايد. حالل گاليکول به همراه تمام آبی كه از گاز طبيعی جذب كرده، 
از ميان يک ديگ بخار كه به منظور تبخير آب باقی مانده طراحی شده عبور می كند. وقتی 
آب موجود در اين ديگ بخار به حرارت 212درجه فارنهايت می رس��د بخار می ش��ود، در 
حالی ك��ه گاليکول تا 400 درجه فارنهايت بخار نمی ش��ود. اي��ن تفاوت درجه جوش، جدا 

گوگرد
واحد 

بازیافت گوگرد

سیستم های واحد تصفیه
تفکیک

چاه گاز

تثبیت 
مایعات گازی مایعات گازی

گوگرد گاز مایع

گاز طبیعی

◄ نمودار عمومی فرآیند فرآورش گاز
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كردن آب از محلول گاليکول را آس��ان می سازد و امکان استفاده دوباره از آن را در فرآيند 
نم زدايی فراهم می كند.

نوآوری جديد در اين فرآيند، اضافه كردن خازن های جدا كننده فالش تانک است. عالوه بر 
جذب آب از جريان گاز مرطوب، محلول گاليکول گاهی با خود مقادير كوچکی از متان و 
ديگر تركيب های موجود در گاز مرطوب را نيز حمل می كند. در گذشته متان به سادگی از 
ديگ بخار خارج می شد. اين عمل افزون بر هدر دادن بخشی از گاز طبيعی استخراج شده، 
به آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای نيز دامن می زد. امروزه برای كاهش ميزان متان 
و ديگر تركيب های هدررفته، از خازن های جدا كننده فالش تانک اس��تفاده می شود تا اين 

تركيب ها را قبل از رسيدن محلول گاليکول به ديگ بخار، از محلول جدا كنند.
جدا كنندة فالش تانک، ش��امل وسيله ای است كه فشار محلول گاليکول را كم می كند 
و به متان و ديگر هيدروكربن ها اجازه بخار شدن )فالش( می دهد. محلول گاليکول سپس 
به ديگ بخار می رود كه ممکن اس��ت با خازن های خنک كننده هوا يا آب مجهز شود. اين 
كار برای جذب هرگونه تركيب های ارگانيک كه ممکن است در محلول گاليکول باقی مانده 
باشد، انجام می شود. اين سيستم ها در عمل نشان داده اند كه می توانند 90 تا 99 درصد از 

متان را بازيافت كنند.

◄ خطوط انتقال گاز
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ب- رطوبت زدایی با ماده خشک کننده جامد 
نم زدايی با استفاده از ماده خشک كننده جامد، درواقع اولين شکل نم زدايی گاز طبيعی 
با استفاده از جذب سطحی است و معموالً شامل دو برج جذب سطحی يا بيشتر است كه 
با يک ماده خشک كننده جامد پُر شده است. مواد خشک كننده معمولی شامل آلومينيوم 
يا يک ماده ژل مانند س��يليکا دانه دانه است. گاز طبيعی مرطوب از ميان اين برج ها، از باال 
تا پايين عبور می كند. همان طور كه گاز طبيعی از اطراف ذرات ماده خش��ک كننده عبور 
می كند، آب به س��طح ذرات ماده خش��ک كننده می چس��بد و با عبور از ميان كّل بس��تر 
خش��ک كننده، تقريبا تمام آب به درون ماده خشک كننده جذب می شود و اجازه می دهد 
گاز خش��ک از انتهای برج خارج ش��ود. نم زداهای ماده خشک كننده جامد غالباً مؤثرتر از 
نم زداهای گاليکول هستند و معموالً به عنوان يک نوع از سيستم دومنظوره در خطوط لوله 

________________________________________________________________________________
1- آبخوان پديده ای متخلخل و نفوذپذير است كه دارای آب و تحت فشار است. غار نمکی نيز به غاری گفته می شود كه نمک 

درون آن استخراج و خالی شده باشد.

◄ مخازن گاز
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گاز طبيعی نصب می ش��وند. اين نوع از سيس��تم های نم زدايی برای مقادير زياد گاز تحت 
فش��ار باال بسيار مناسب است و معموالً در انتهای خط لوله در يک ايستگاه كمپرسور قرار 
دارد. در اين مورد به دو برج يا بيشتر نياز است، چون بعد از دوره خاصی از استفاده، ماده 
خشک كننده در يک برج خاص با آب اشباع می شود. برای توليد دوباره ماده خشک كننده، 

يک هيتر با درجه حرارت باال برای گرم كردن گاز استفاده می شود.
 گاز طبيعی كه اينک با طی تمام مراحل تصفيه به طور كامل فرآورش و برای مصرف آماده 
ش��ده است، در پايان با تقويت فش��ار آن تا حدود psi 1000 و پس از محاسبه حجم آن توسط 
سيستم اندازه گيری به خط لوله خروجی پااليشگاه هدايت و تحويل مديريت منطقه عمليات انتقال 

گاز مربوطه می شود.

  انتقال گاز طبیعی

گاز طبيعی معموالً با استفاده از شبکه گسترده ای از خطوط لوله فوالدی با فشار باال از محل 
استخراج، به پااليشگاه منتقل می شود. گاز طبيعی پس از پااليش از طريق لوله های قطور و 

با فشار باال به مراكز بزرگ صنعتی يا مراكز توزيع برای مصرف ارسال خواهد شد.
 در مراكز توزيع ابتدا از فشار گاز كاسته شده و رايحه ای برای مشخص شدن درصورت 

◄نیروگاه سیكل تركیبی شازند
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نشت به آن اضافه می شود، سپس با استفاده از لوله هايی با قطر كم و فشار پايين برای مصرف 
به خانه ها يا مراكز تجاری فرستاده می شود. گاز طبيعی را همچنين می توان به صورت مايع 
به خارج از كشور حمل كرد. درصورتی كه دمای گاز طبيعی در فشار اتمسفر تا 160 درجه 

سانتی گراد زير صفر پايين آورده شود، به مايع تبديل خواهد شد.
گاز طبيعی مايع يا ال ان جی، حالت مايع گاز طبيعی اس��ت. حجم گاز طبيعی پس از 
مايع ش��دن به ش��ش صدم كاهش می يابد و به اين ترتيب می توان حجم زيادی از آن را با 
اس��تفاده از تانکر های اقيانوس پيمايی كه به همين منظور طراحی ش��ده اند به مناطق دور 
ارس��ال كرد. دمای ال ان جی در مقصد، باال برده می ش��ود تا مجدداً به صورت گاز درآمده و 

ازطريق لوله برای مصرف كنندگان نهايی فرستاده شود. 

  ذخیره سازی گاز طبیعی

 گاز طبيعی اغلب در زير زمين و تحت فشار به 3 شيوه نگهداری می شود: 
1- در مخازن خالی شده نفت خام.

2- در مخازن خالی شده گاز طبيعی.
3- در آبخوان ها يا غار های نمکی1.

 گاز طبيعی را همچنين می توان در سطح زمين يا زيِر زمين و درون مخازنی به شکل 
سيلندر به صورت ال ان جی نگهداری كرد. مخازن ال ان جی عموما دوجداره هستند. جداره 
داخلی اين مخازن معموالً از نيکل و فوالد و جداره بيرونی آنها از فوالد و بتن تشکيل شده 

است. 

  مصرف گاز طبیعی

 گاز طبيعی به ش��کل گسترده ای در مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی و نيروگاه ها مصرف 
می ش��ود كه در مناطق مس��کونی و تجاری عمدتاً برای مصارف گرمايشی و پخت و پز به 
كار م��ی رود. بخش صنعت از گاز طبيعی به عنوان يک منبع انرژی و س��وخت برای ايجاد 
بخار و توليد مواد پتروشيمی، كود های شيميايی و چندين محصول ديگر استفاده می كند. 

________________________________________________________________________________
1- Substitute Natural   2- Synthesis Gas



◄
ول 

ل ا
ص
 ف ◄

38

نيروگاه های برق نيز از گاز طبيعی برای توليد برق استفاده می كنند.
 گاز طبيعی در صنعت حمل ونقل به عنوان سوخت جايگزين به كار می رود. استفاده از 
گاز طبيعی در وس��ايل نقليه كه از دهه 1930 ش��روع شده، اكنون رو به افزايش است. در 
ايتاليا در مقياس وسيعی از سی ان جی استفاده می شود و در زالندنو و امريکای شمالی نيز 
اس��تفاده از گاز طبيعی فشرده رواج دارد. همچنين بسياری از وسايل نقليه گازسوز از گاز 
طبيعی فشرده يا ال ان جی استفاده می كنند. گاز طبيعی فشرده يا سی ان جی بيشتر برای 

وسايل نقليه سبک و ال ان جی نيز برای وسايل نقليه سنگين مناسب است. 
 گاز طبيع��ی در خ��ود صنعت گاز طبيعی نيز مصرف می ش��ود. مثال از گاز طبيعی در 

كمپرسورها برای انتقال گاز در لوله ها يا در فرآيند پااليش استفاده می شود.

  انواع گاز

الف- گاز ساختگی 1
 گاز س��اختگی را می توان مانند گاز س��نتز از گازسازی زغال سنگ يا گازرسانی مواد نفتی 
به دست آورد. ارزش گرمايی اين گاز در مقايسه با گاز سنتز بسيار باالتر است، چون مانند 

گاز طبيعی بخش عمده آن از متان تشکيل شده است.

ب- گاز سنتز 2
 گاز س��نتز گازی اس��ت بی بو، بی رنگ و س��می كه درصورت وجود هوا و دمای574 
درجه س��انتی گراد بدون شعله می سوزد. وزن مخصوص گاز سنتز بستگی به ميزان درصد 
هيدروژن و مونواكسيد كربن دارد. از گاز سنتز می توان به عنوان منبع هيدروژن برای توليد 
آمونياك، متانول و هيدروژن دهی در عمليات پااليش و حتی به عنوان سوخت استفاده كرد. 
گاز سنتز از گاز طبيعی، نفتا، مواد سنگين و زغال سنگ به دست می آيد. معموالً برای توليد 
هر يک تن گاز س��نتز كه در آن نس��بت مولی H2   /  CO   =   1 باشد، به 55 تن متان نياز 

است. درصورتی كه اين نسبت 3 باشد 49   تن متان الزم خواهد بود.
________________________________________________________________________________
1- Town Gas    2- Sweet Gas 
3- Natural Gas    4- Non-Associated Gas
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________________________________________________________________________________
1- Compressed Natural Gas   2- Natural Gas Liquids                    
3- Natural Gasoline    4- Condensate 

تهيه گاز سنتز از هيدروكربورها به روش های زير امکان پذير است:
1- تهیه گاز س�نتز از زغال س�نگ: در اين فرآيند بخار آب و اكس��يژن در دمای 870 

درجه سانتی گراد و فشار 27 اتمسفر با زغال سنگ تركيب می شود. 
2- تهیه گاز س�نتز از مواد سنگین نفتی: مواد س��نگين نفتی با اكسيژن )نه هوا( در 
دمای 1370 درجه س��انتی گراد و فش��ار 102 اتمسفر تركيب ش��ده و گاز سنتز توليد 

می كند.
3- تهیه گاز س�نتز از نفتا: نفتا با بخار آب در مجاورت كاتاليست نيکل در دمای 885 

درجه سانتی گراد و فشار 25 اتمسفر تركيب وگاز سنتز حاصل می شود. 
4- تهیه گاز سنتز از گاز طبیعی: اين روش كه در جهان متداول تر است، در دو مرحله 
كراكينگ و خالص س��ازی گاز طبيعی را به گاز س��نتز تبديل می كند. در اين روش از 

كبالت، موليبديم و اكسيد    روی به عنوان كاتاليست استفاده می شود. 
پ- گاز شهری1

به گازی گفته می شود كه از طريق خط لوله از يک مجتمع توليد گاز به مصرف كنندگان 

◄ نمایی از تاسیسات پاالیشگاه گاز فازهای 15 و 16 پارس جنوبی
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تحويل داده می شود. گاز شهری از زغال سنگ يا از نفتا توليد و در مناطقی مصرف می شود 
كه يا گاز طبيعی در دسترس نباشد يا زغال سنگ ارزان به وفور يافت شود. به گاز شهری، 
گاز زغال سنگ يا گاز سنتز نيز می گويند. در ايران گازی كه از طريق خط لوله به مشتركان 

در شهرها عرضه می شود گاز طبيعی است و تركيب آن مشابه گاز شهری نيست.

ت-گاز شیرین2
گاز شيرين، گازی است كه سولفيد هيدروژن و دی اكسيدكربن آن گرفته شده باشد. 

ث- گاز طبیعی3
گاز طبيعی عمدتاً از هيدروكربورها همراه با گازهايی مانند دی اكسيد كربن، نيتروژن 
و در بعضی از مواقع س��ولفيد هيدروژن تشکيل شده است. بخش عمده هيدروكربورها 
را گاز متان تش��کيل می دهد و هيدروكربورهای ديگر به ترتيب عبارتند از اتان، پروپان، 
بوتان، پنتان و هيدروكربورهای سنگين تر. ناخالصی های غيرهيدروكربوری نيز مانند آب، 

________________________________________________________________________________
1- Liquefied Natural Gas 

◄ جایگاه سوخت سی ان جی
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دی اكسيد كربن، س��ولفيدهيدروژن و نيتروژن در گاز طبيعی وجود دارند. گاز چنانچه 
در نفت خام حل شده باشد، گاز محلول نام دارد و اگر در تماس مستقيم با نفِت از گاز 

اشباع شده باشد، گاز همراه ناميده می شود. 

ج- گاز غیرهمراه4
گازه��ای غيرهمراه از ذخايری كه فقط قادر به توليد گاز به صورت تجاری باش��ند 
اس��تخراج می ش��ود. در بعضی موارد گاز غيرهمراه حاوی بنزين طبيعی يا كاندنسيت 
)چکيده نفتی( استخراج می شود كه حجم قابل توجهی از گاز را از هر بشکه هيدروكربور 

بسيار سبک آزاد می كند. 
چ- گاز طبیعی فشرده1

 گاز طبيعی عمدتاً از متان تشکيل شده و در اكثر نقاط جهان يافت می شود. گاز  طبيعی 
را می توان از طريق خط لوله يا به صورت گاز طبيعی مايع شده با نفتکش حمل كرد. از گاز 
طبيعی فشرده يا به اختصار سی ان جی می توان در اتومبيل های احتراقی به عنوان سوخت 

◄ كشتی  حمل ال ان جی
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اس��تفاده كرد.  تركيب های گاز طبيعی متفاوت اس��ت و بستگی به نوع ميدان گازی دارد 
كه از آن به دست آمده اس��ت. ناخالصی  معموالًً شامل هيدروكربورهای سنگين، نيتروژن، 

دی اكسيد كربن، اكسيژن و هيدروژن سولفيد است. 

ح- مایعات گاز طبیعی2
مايع��ات گاز طبيعی معم��والًً همراه با توليد گاز طبيعی حاصل می ش��ود. مايعات گاز 
طبيعی را نبايد با گاز طبيعی مايع يا ال ان جی اشتباه گرفت. مواد متشکله در مايعات گاز 
طبيعی عبارتند از اتان، گاز مايع )پروپان و بوتان( و بنزين طبيعی3 يا كاندنسيت4 كه درصد 

هركدام بستگی به نوع گاز طبيعی و امکانات بهره برداری آن دارد. 

خ-گاز طبیعی مایع1
 گاز طبيعی عمدتاً از متان تشکيل شده و چنانچه تا 160 درجه سانتی گراد زير صفر در 
فشار اتمسفر سرد شود به مايع تبديل خواهد شد، حجم آن به شش صدم حجم گاز اوليه 

◄ كشتی ویژه سرمازا
________________________________________________________________________________
1- Cryogenic Tankers
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كاهش يافته و درنتيجه، حمل آن توس��ط كش��تی های ويژه برای انتقال به مراكز مصرف، 
امکان پذير می شود. برای مايع كردن گاز متان می توان آن را تا 5/2 درجه سانتی گراد زير 

صفر خنک و تحت فشار 45 اتمسفر به مايع تبديل كرد.
اگرچ��ه اين روش از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه اس��ت، اما از طرف ديگر حمل آن 
تحت فشار زياد احتياج به مخازن بسيار سنگين و با جدار ضخيم دارد كه امکان پذير نبوده 
و از نظر ايمنی توصيه نمی شود. در نتيجه در فرآيند توليد گاز طبيعی مايع، فشار آن را به 

اندكی بيش از يک اتمسفر كاهش می دهند تا حمل آن آسان باشد.
 اولي��ن محمول��ه گاز طبيعی مايع يا به اختصار ال ان جی ب��ه صورت تجاری در 1964 
از الجزاير به بريتانيا حمل ش��د. حمل ال ان جی احتياج به س��رمايه گذاری هنگفتی اعم از 
فراهم كردن امکانات بندری، ذخيره س��ازی در بنادر، بارگيری و تخليه و همچنين ساخت 
كش��تی های ويژه حمل دارد. اين در حالی اس��ت كه قيمت فروش گاز طبيعی مايع در حال 
حاضر در سطح نازلی است، بنابراين فروشنده و خريدار بايد شرايط الزم را برای عقد قرارداد 

طوالنی مدت 15 تا 20 ساله برای نحوة قيمت گذاری و ساير موارد، فراهم آورند.

________________________________________________________________________________
1- LPG

سيلندر 5/4 ليتری )پيک نيک(
PIKNIK LPG CYLINDER(5/4L)

LIQUEFIED PETROLEUM GAS

5.4

35

17.5

255*282

3.5 - 4

Jis3116/SG255 equal ASTM
A285S (Hot rolled steel)

FILLING GAS

Volume (L)

Test Pressure (kg/cm2)

Design Pressure (kg/cm2)

Diameter *Height (mm)

Weight (kg)

Material

سيلندر 26/2 ليتری خانگی
LPG HOME CYLINDER (26/2L)

LIQUEFIED PETROLEUM GAS

26.2

35

17.5

301*570

14.4 - 14.8

Jis3116/SG255 equal ASTM
A285S-C (Hot rolled steel)

FILLING GAS

Volume (L)

Test Pressure (kg/cm2)

Design Pressure (kg/cm2)

Diameter *Height (mm)

Weight (kg)

Material

سيلندر 60 ليتری
LPG CYLINDER (60L)

LIQUEFIED PETROLEUM GAS

60

35

17.5

1100*300

24 - 24.5

Jis3116/SG255 equal ASTM
A285S-C (Hot rolled steel)

FILLING GAS

Volume (L)

Test Pressure (kg/cm2)

Design Pressure (kg/cm2)

Diameter *Height (mm)

Weight (kg)

Material

◄ كشتی  و كپسول های حمل ال ان جی
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 در توليد گاز مايع 4 مرحله عمده وجود دارد: 
1- جداس��ازی ناخالصی ها كه عمدتاً از دی اكس��يد كربن و در برخی از موارد تركيب های 

گوگردی تشکيل شده اند.
2- جداسازی آب كه اگر در سيستم وجود داشته باشد به كريستال های يخ تبديل شده و 

موجب انسداد لوله ها می شود. 
3- تمام هيدروكربورهای سنگين جدا شده و فقط متان و اتان باقی می مانند. 

4- گاز باقی مانده تا 160 درجه س��انتی گراد زير صفر سرد و به حالت مايع در فشار اتمسفر 
تبديل می ش��ود. گاز طبيعی مايع در مخازن ويژه عايق كاری شده نگهداری و سپس برای 
حمل به كش��ور مقصد، تحويل كشتی های ويژه س��رمازا1 می شود. در حين حمل معموالً 
بخش��ی از گاز تبخير شده و به مصرف سوخت موتور كشتی می رسد. در بندر مقصد، گاز 
طبيعی مايع تخليه می شود تا در هنگام نياز به مصرف برسد. همان طور كه پيشتر نيز بيان 
شد، گاز طبيعی مايع قبل از مصرف بايد مجدداً به گاز تبديل شود. در فرآيند تبديل مجدد 
به گاز، س��رمای زيادی آزاد می ش��ود كه می توان از اين س��رما برای انجماد مواد غذايی يا 

مصارف ديگر تجاری استفاده كرد. 

د- گاز مایع 
 گاز مايع يا به اختصار ال پی جی1 از پروپان و بوتان تش��کيل ش��ده است. گازی كه در 
س��يلندر نگهداری و در منازل اس��تفاده می شود، همان گاز مايع يا مخلوط پروپان و بوتان 

است. 
 گاز مايع را می توان از 3 منبع به دست آورد: 

1- گاز طبیعی غیرهمراه: گاز تَر و تُرش از ميدان گاز طبيعی را پس از خشک كردن و 
گوگردزدايی می توان تفکيک كرد و پروپان و بوتان را به دست آورد. 

2- گاز طبیعی همراه: پس از تفکيک و پااليش گاز طبيعی همراه با نفت خام نيز می توان 
پروپان و بوتان آن را جدا كرد. 

3- نف�ت خام: بخش��ی از پروپان و بوتان در نفت خام باق��ی می ماند كه می توان آن را با 
________________________________________________________________________________
 1- Low Explosive Limite                  2- High Explosive Limite
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پااليش نفت خام به دست آورد. همچنين در فرآيند شکستن مولکولی يا فرآيند افزايش 
اكتان بنزين نيز پروپان و بوتان به صورت محصول جانبی توليد می شوند. در مخلوط گاز 
مايع، درصد پروپان و بوتان بسيار مهم است. در تابستان ها كه هوا گرم است درصد بوتان 
را اضافه، اما در زمس��تان با افزايش مي��زان پروپان، در حقيقت به تبخير بهتر آن كمک 
می كنند. معموالً درصد پروپان در گاز مايع بين 10 تا 50 درصد باتوجه به فصول سال 

متغير است.

 تركیب های گاز طبیعی خام
 گاز طبيعی خام كه از چاه های مس��تقل گازی اس��تخراج می ش��ود و هنوز فرآيندهای 
س��رچاهی و پااليش��ی را ط��ی نکرده اس��ت، عمدت��اً از هيدروكربور مت��ان، گاز اتان و 
همراه با ديگر هيدروكربورهای س��نگين و مايع مانند پروپان، بوتان و هيدروكربورهای 
س��نگين تر يا چکيده نفتی به عالوه بنزين طبيعی و همچنين مقداری از ناخالصی های 
غيرهيدروكربوری شامل بخار آب )H2O(، دی اكسيد كربن )CO2(، مونواكسيدكربن 
)CO(، نيت��روژن )N(، س��ولفيدهيدروژن )H2S( و هليوم )He( كه درصد هر كدام 
بس��تگی به نوع مخازن دارد، تشکيل شده است. درواقع می توان به عبارت دقيق تر بيان 
كرد كه گاز طبيعی ش��امل 85 درصد متان، 12 درص��د اتان و 3 درصد پروپان، بوتان، 

ازت و غي�ره است.

حّد باال و پایین اشتعال اجزای گاز طبیعی

گاز
فرمول 

مولکولي

چگالي نسبت 

به هوا 

چگالي 

مایع

حدود اشتعال 
دماي احتراق)درصد(

o C

دماي شعله
o C

باالپایین

CH4 %55 %25 5155951875متان
C2H6 %4/1 %4/035/125151895اتان

C3H8 %56/1 %51 25/94701925پروپان
C4H10 %5/2 %58 9/14/83651900بوتان
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چگالی گاز طبیعی
چگالی گاز متان 5/55 صدم است، اما باتوجه به تركيب های سنگين تر همراه گاز طبيعی، 
چگالی آن می تواند به حدود 5/65صدم نيز برسد. بنابراين گاز طبيعی از هوا سبک تر بوده و 
درصورت نش��ت از خطوط لوله، ساير اجزای شبکه گاز يا لوله كشی وسايل گازسوز در منازل 
به س��مت باال حركت خواهد كرد. به طوری كه در مکان های مس��قف، قس��مت زيادی از گاز 

نشت شده، زير سقف تجمع می كند.

سوختن گاز طبیعی
گاز طبيعی درصورتی كه به طور كامل خشک و فاقد مواد زائد باشد و هوای كافی به آن 
برسد، با شعله آبی می سوزد، درغير اين صورت شعله های قرمز، نارنجی، زرد يا سبز حاصل 

خواهند شد.

◄ شعله كامل و آبی گاز
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قابلیت اشتعال گاز طبیعی
قابليت اش��تعال گاز طبيعی فقط در محدوده خاصی از نسبت های اختالط با هوا 
اتفاق می افتد كه اين محدوده را محدوده »قابليت اش��تعال« می نامند. مقدار پايين 
اين محدوده را حدّپايين اش��تعال)  LEL(1 و مقدار باالی اين محدوده را حّد باالی 
اش��تعال )HEL(2 می نامند. حّد پايين اشتعال گاز طبيعی 5درصد و حّد باالی آن 

15 درصد است.
 بهترين حالت برای اشتعال گاز طبيعی، نسبت 10 درصد گاز با هوا، يعنی همان 

نسبتی است كه در فرمول تركيب متان و اكسيژن )هوا( ديده می شود.

CH4+2CO2   CO2+2H2O + 10000 Kcal/m3

 همان طور كه واكنش فوق نش��ان می دهد، يک حجم متان برای س��وخت كامل 
نياز به 2 حجم اكسيژن دارد و باتوجه به اينکه يک حجم اكسيژن تا حدودی در 5 
حجم هوا موجود اس��ت، می توان گفت يک حجم متان نياز به 10حجم هوا دارد كه 
تا حدودی همان نس��بت يک به 10 يا 10 درصد اس��ت. البته برای سوختن كامل به 
20 تا 30 درصد هوای اضافی نياز اس��ت، اما در انفجارها هرچه به نسبت 10 درصد 

گاز در هوا نزديک تر شويم، انرژی حاصل از انفجار بيشتر است. 
درصورتی كه نس��بت های مخلوط گاز و هوا برای اش��تعال مناس��ب باش��د، گاز 
طبيعی در دمای 590 درجه س��انتی گراد خودبه خود مش��تعل می شود و اين دما را 

دمای احتراق يا دمای خوداحتراقی گاز طبيعی می نامند.

ارزش حرارتی گاز طبیعی
هر مترمکعب گاز طبيعی به صورت متوس��ط 10 ه��زار كيلوكالری ارزش حرارتی 
دارد. اي��ن مقدار اس��می و ارزش حرارتی دقيق گاز طبيعی ه��ر ميدان گازی، تابع 
تركيبات آن اس��ت. به طور كلّی هرچه درصد متان در گاز طبيعی بيشتر باشد ارزش 
حرارتی آن پايين تر اس��ت. درواقع ارزش حرارتی يک گاز، مقدار حرارتی اس��ت كه 
بر اثر س��وختن يک مترمکعب آن ايجاد می ش��ود كه بدين ترتيب ارزش حرارتی هر 
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مترمکعب متان تقريباً معادل ارزش حرارتی يک ليتر نفت س��فيد اس��ت. به عبارت 
ديگر چنانچه يک فوت مکعب از آن س��وزانده ش��ود معادل 252 كيلوكالری انرژی 
حرارتی آزاد می كند كه از اين لحاظ در مقايسه با ديگر سوخت ها بسيار قابل توجه 

است.

  مزایای گاز طبیعی

گاز طبيعی پاك  ترين س��وخت فس��يلی است، زيرا نه تنها با س��وختن آن گاز سمی 
و خطرن��اك مونواكس��يدكربن تولي��د نمی ش��ود، بلکه جالب اس��ت بدانيم ماحصل 
س��وخت اين گاز غالباًً آب به همراه حداقل ميزان دی اكسيدكربن در مقايسه با تمام 
سوخت های فسيلی اس��ت. طبق نتايج يک تحقيق، ميزان آاليندگی گاز طبيعی در 

مقايسه با ديگر سوخت های فسيلی به اين شرح است: 
انتشار CO2 در گاز طبيعی 53/6 درصد، پروپان 67 درصد، بنزين 72/7 درصد، نفت گاز 
 76/2 درصد، نفت كوره 79/3 درصد و زغال سنگ 82/1 درصد به ازای يک واحد گرما 
)Kg CO2 /Gj( است. بدين ترتيب می توان از آن به عنوان سوخت برتر، ايمن و سالم 
در محيط های خانگی، تجاری و اداری كه دارای فضاهای بس��ته و محدود هس��تند 

استفاده كرد.
امروزه دولت ها و صاحبان صنايع به دنبال آن دس��ته از حامل های انرژی هستند 
كه آالينده های كمتری توليد می كنند و شايد به همين دليل است كه جهان به گاز 
طبيعی روی آورده است. درواقع گاز طبيعی در هر واحد انرژی حدود 24 درصد در 
مقايس��ه با نفت خام و 42 درصد در مقايس��ه با زغال سنگ، گازهای آالينده كمتری 
توليد می كند. اين واقعيت بيانگر آن اس��ت كه می توان انرژی بيشتری مصرف و در 

مقايسه با نفت خام و زغال سنگ، آالينده های كمتری توليد كرد.
مص��رف گاز طبيعی از دهه 1990 در اروپا به ش��دت افزايش يافته، به طوری كه 
در آلمان 30درصد، در ايتاليا 50 درصد و در انگليس 100 درصد رشد داشته است 
و در مقابل، توليد گاز آالينده CO2 به همين نس��بت كاهش يافته اس��ت. هرچند 
انتش��ار CO2 و ذرات معلق در مقايسه با زغال سنگ و نفت قابل چشم پوشی است، 
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اما مقادير معتنابهی از NOx انتشار می يابد كه نيازمند بررسی و مطالعات بيشتر آثار 
و تبعات آن در محيط زيست است.

كامل س��وزی گاز طبيعی و آبی سوزی شعله، از ديگر مزايای اين سوخت با ارزش 
هس��تند. آبی سوزی شعله نش��انه تأمين هوای كافی اس��ت. ميزان هوای الزم برای 
سوختن هر مترمکعب گاز طييعی حدوداً 10 مترمکعب است. آبی تر بودن شعله نيز 

به معنای دريافت بهتر و بيشتر هواست. 
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 برخالف تصور عموم مردم که گمان می برند گاز به محض خروج از چاه، 
به داخل خطوط لوله گاز برای مصرف تزریق می ش��ود، باید گفت فرآیند 
پاالیش و تصفیه گاز، فرآیندی بسیار پیچیده است که در پاالیشگاه های 
گاز انجام می ش��ود. درمورد پاالیشگاه های گاز باید گفت که اساس و پایه 
کاری تمامی این پاالیش��گاه ها در دنیا به یك شكل است و تفاوت بین آنها 

تنها در جزئیات است.
 در ح��ال حاض��ر 13 پاالیش��گاه گاز در قالب 7 ش��رکت پاالیش��ی در 
کش��ور وظیفه فرآورش و تولید گاز طبیعی را برعهده دارند که به منظور 
س��اماندهی هرچه بهتر بخش پاالی��ش و تولید گاز، افزای��ش بهره وری، 
کاه��ش هزینه های تولی��د و... زیر نظر معاونت عملیات ش��رکت ملی گاز 

ایران فعالیت می کنند. 
در ادامه و به تفصیل، هریك از این پاالیشگاه ها معرفی می شوند.
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  معرفی پاالیشگاه

استفاده بهينه از گاز طبيعی باوجود حجم زياد و اهميت حياتی آن به عنوان يک عامل 
تعيين كننده و موثر در اقتصاد ما س��ابقه كوتاهی دارد. از 1287 كه اولين چاه نفت 
در مسجدس��ليمان به بهره برداری رسيد تا 25 آذر 1350 كه پااليشگاه گاز بيدبلند 
رسماً افتتاح شد، به مدت 63 سال گازی كه همراه نفت به دست می آمد، می سوخت 
و س��االنه مقادير زيادی از ثروت ملی نابود می ش��د و فقط مق��دار ناچيزی از آن به 
مصرف می رس��يد. كلنگ احداث پااليشگاه گاز بيدبلند در 1347 در 18 كيلومتری 
ش��مال آغاجاری، 32 كيلومتری غرب بهبهان و 35 كيلومتری شرق ميانکوه استان 

بیدبلند؛ نخستین پاالیشگاه گاز در ایران و خاورمیانه

________________________________________________________________________________
 1- P.Richard              2- Costain  & Press   3-I.M.E.G 
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خوزستان بر زمين خورد و ساخت آن در آذر 1349 پايان يافت.
 پااليش��گاه بيدبلند توس��ط 3 ش��ركت خارجی طراحی و س��اخته شد. شركت 
پی ريچارد1 آن را طراحی كرد، احداث س��اختمان توس��ط ش��ركت كاستين و پرس3 
انجام ش��د و ش��ركت آی ام ای جی3 نيز نظارت كار را برعهده داش��ت. پااليشگاه گاز 
بيد بلند فعاليت رس��می خود را با ظرفيت پااليش 30 ميليون مترمکعب گاز در روز 
آغاز كرد و در سال های ابتدای فعاليت خود، تنها تأمين كننده گاز ذوب آهن اصفهان 
و پتروش��يمی ش��يراز بود. بخشی از گاز آن نيز به وس��يله خط لوله اول سراسری به 

شوروی سابق صادر می شد.

هدف از طراحی و احداث پاالیشگاه
طراحی پااليشگاه ابتدا به منظور تصفيه گازهای منطقه آغاجاری و صادرات آن به 
خارج از كشور صورت گرفت. ساختمان اوليه آن شامل 5 واحد تصفيه )قابل توسعه 
تا 9 واحد( در 1349 به بهره برداری رس��يد. از 1389 نيز به منظور جبران افت فشار 
گاز از ميدان مذكور، گاز فازهای 6، 7 و 8 )پااليشگاه چهارم پارس جنوبی( از طريق 

خط پنجم سراسری برای پااليشگاه ارسال شد.

  تحوالت پاالیشگاه در دوران دفاع مقدس

تأسيسات پااليشگاه بيدبلند در دوران جنگ تحميلی بارها هدف بمباران رژيم بعثی 
عراق قرار گرفت و در 4 نوبت خس��ارات س��نگينی به اين تأسيس��ات وارد ش��د، اما 
مهندسان و كارگران توانمند ايرانی بالفاصله با پايان جنگ برای بازسازی و نوسازی 

اين پااليشگاه آستين همت باال زدند. 
تحوالت پااليشگاه در دوران دفاع مقدس را می توان بدين شرح عنوان كرد: 

1- پس از پيروزی انقالب اس��المی صادرات گاز قطع و توليد اين پااليشگاه فقط در 
داخل كشور مصرف می شد كه با شروع جنگ تحميلی نيز همين روال ادامه يافت.

2- پااليشگاه در شش��م آبان ماه 1364 به وسيله 6 فروند هواپيمای رژيم بعث عراق 
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بمباران ش��د و 8   راكت به پااليش��گاه اصابت كرد. در اين حمله 3 نفر از كاركنان 
ش��ريف پااليش��گاه به درجه رفيع شهادت نائل ش��ده و 30 نفر ديگر نيز مجروح 

شدند. 
3- خسارت های ناشی از بمباران در اسرع وقت و با همکاری 3 گروه مکانيک، برق و 
ابزار دقيق ارزيابی و اقالم مورد نياز برای بازسازی پااليشگاه فهرست برداری شدند. 
برنامه زمان بندی بازسازی پااليشگاه در 40 روز نيز ازسوی مديرعامل وقت شركت 

ملی گاز ايران ابالغ شد.
4- پس از بمباران اول و بازس��ازی پااليش��گاه، فاصله بمباران های هوايی عراق نيز 
كوتاه تر شد، به گونه ای كه در 1366 اين پااليشگاه 3  بار هدف بمباران قرار گرفت 
كه آخرين بمباران، بيستم آبان ماه همان سال بود. اين در حالی بود كه باتوجه به 

◄ واحد 100 و ساختمان ارسال گاز
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تجارب گذشته و همچنين بهره گيری از پدافندهای عامل و غيرعامل، خسارت های 
ناش��ی از بمباران ها به حداقل كاهش يافته و س��رعت بازسازی  افزايش می يافت و 

بيدبلند هر بار باصالبت تر از گذشته برجای ماند.
5- تأسيس��ات آسيب ديده پااليش��گاه طی 3 مرحله در 1368 با همت متخصصان و 
كاركنان صنعت گاز، بازسازی و نوسازی شد كه از آن جمله می توان به واحدهای 
200، 300 و 400 و ديگ های بخار ش��ماره 3، 4 و 5 اشاره كرد. ضمناً در 1375 
واح��د پاالي��ش گاز 500 نيز به همت كاركنان دلس��وز و پرتالش بازس��ازی و در 

بيست وچهارم آذر همان سال به بهره برداری رسيد.

برخی از خسارات وارده به پاالیشگاه در دوران جنگ تحمیلی
1- كارخانه گوگردس��ازی پااليشگاه كه در بدو راه اندازی در سرويس قرار داشت و به 
دليل كاهش درصد H2S در گاز ترش منطقه از س��رويس خارج ش��ده بود، بر اثر 

بمباران و اصابت مستقيم راكت غيرقابل استفاده شد.
2 - واحد پااليش گاز 100 و ديگ های بخار ش��ماره 1 و 2 به دليل خس��ارت ش��ديد 

برچيده و از مدار خارج شدند.
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مشخصات كلی پاالیشگاه گاز بیدبلند 
ذخایر )تریلیون مترمکعب( عنوان

4 واحد تعداد واحدهای پااليش گاز

6/8 ميليون مترمکعب در روز ظرفيت اسمی هر واحد

4 واحد تعداد ديگ های بخار

84 تن در ساعت ظرفيت اسمی هر ديگ بخار

26 كيلوگرم بر سانتی متر مربع فشار بخار توليدی

332 درجه سانت يگراد دمای بخار توليدی )ماكزيمم(

40 تن آب مقطر حجم آب هر ديگ بخار

1 واحد تعداد برج های خنک كننده

11000 ولت ولتاژ شبکه برق ورودی

5 واحد تعداد مشعل بلند )با طول 90 متر(

1 واحد تعداد مشعل گازهای اسيدی

% 0/5 - % 0/3 مول درصد H2S در گاز ترش ورودی

% 1/85 - % 2/85 مول درصد CO2 در گاز ترش ورودی حدود 

  7 lb/MMSCF/VIP ميزان آب موجود در گاز شيرين خروجی حداكثر
7 PPMV موجود در گاز شيرين خروجی H2S بيشترين

% 0/5 بيشترين مول درصد CO2 موجود در گاز شيرين 

◄واحد 400
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◄ جابه جایی برج T3 در بازسازی واحد 500 )خرداد 1375(

◄واحد 100 كه به صورت كامل منهدم شد

◄واحد300

◄ واحد 500 هم اكنون
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  معرفی پاالیشگاه

ش��ركت مل��ی گاز ايران به منظ��ور تأمين گاز طبيعی تصفيه ش��ده مورد نياز ش��هر 
مسجدس��ليمان، كارخانه س��يمان و نياز آينده خوراك مجتمع پتروشيمی اقدام به 
احداث پااليش��گاه گاز مسجدسليمان با ظرفيت32 ميليون فوت مکعب كرد. طراحی 
و س��اخت واحدهای پااليشی توسط شركت كانادايی آی.پی.كانستراكتور1 و طراحی 
و اجرای تأسيس��ات جانبی آن نيز به منظور بهره برداری از واحدهای پااليشی توسط 
ش��ركت ايرانی نارگان انجام گرفته است. اين پااليشگاه با صرف حدود 250 ميليارد 

ريال هزينه در مدت 3 سال ساخته و در 1385 به بهره برداری رسيد.

تقویت شبکه گاز با احداث پاالیشگاه مسجدسلیامن

________________________________________________________________________________
1- I.P.Constructor   
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اهداف ساخت پاالیشگاه گاز مسجدسلیمان
* تقويت شبکه گاز كشور.

* بهينه سازی مصرف گاز و مايعات گازی همراه نفت خام در منطقه.
* ايجاد اشتغال.

* تأمين گاز مصرفی صنايع پيرامون شهر.
* بهره مندی مردم مسجدسليمان از مزايای گاز طبيعی.

* جايگزينی گاز طبيعی به جای ديگر فرآورده های نفتی.
* جلوگيری از آلودگی محيط زيست و كمک به بهداشت و سالمت مردم.

  مشخصات كّلی پاالیشگاه

 موقعیت: استان خوزستان، مسجدسليمان.
حوزه تأمین کننده گاز: خوراك اين پااليشگاه از گاز ترش همراه ميدان نفتی نفت 
س��فيد تأمين و از طريق يک خط لوله 12 اينچی به طول 25 كيلومتر به پااليش��گاه 

منتقل می شود.

محصوالت
 گاز طبیعی: يک ميليون مترمکعب در روز.

مايعات گازی توليد شده از طريق يک خط لوله 4 اينچی به طول 12 كيلومتر به 
واحد بهره برداری نفت خام مسجدسليمان منتقل می شود.

________________________________________________________________________________
1- Dew Point Plant   
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واحدهای پاالیشگاه
واحد تصفیه گاز

فرآورش گاز ترش در 2 واحد پااليشی، هر يک به ظرفيت 16 ميليون فوت مکعب 
شامل واحد شيرين سازی گاز ترش و واحد تنظيم نقطه شبنم1 گاز به منظور نم زدايی  
و نيز استحصال مايعات گازی صورت می پذيرد. در واحد شيرين سازی، طی فرآيندی 
ضمن تماس گاز ترش با محلول شيميايی DEA، گازهای ترش جذب آمين شده و 
گاز شيرين حاصل نيز برای نم زدايی به واحد كنترل نقطه شبنم ارسال می شود. در 
اين واحد، توسط سيستم سرما ساز پروپان دمای گاز تا 12درجه سانتی گراد زير صفر 
پايين آورده می ش��ود. در اين دما، رطوبت گاز و همچني��ن مايعات گازی به صورت 

مايع درآمده و از گاز شيرين جدا می شود.
برای جلوگيری از تشکيل هيدرات، محلول گاليکول به عنوان ضديخ به سيستم تزريق 
می شود. در فرآيندهای جداگانه ای، محلول های شيميايی آمين و گاليکول برای استفاده 
مجدد احيا شده و گاز پروپان سرماساز نيز پس از افزايش فشار توسط كمپرسور ويژه و 
كاهش دما توسط كندانسور، مجدداً به فاز مايع درآمده و در سيکل تبريد قرار می گيرد.

سیستم کنترل و ابزار دقیق:
سيستم كنترل ابزار دقيق اين پااليشگاه از نوع پيشرفته PLC بوده كه به صورت 
دو واحد مس��تقل عمل می كند. به اين نحو كه درصورت اختالل در عملکرد هر يک 
از سيس��تم ها، واحد دوم به صورت خودكار در س��رويس قرار خواهد گرفت. كنترل 

فرآيند نيز در محل اتاق كنترل و از طريق مانيتورينگ صورت می گيرد. 
سيس��تم های تی جی دی1 و اف ج��ی دی2 كه در نقاط مختلف پااليش��گاه نصب 
ش��ده اند نيز  هرگونه نش��تی احتمالی گازهای قابل اشتعال و گازهای سمی را حس 

كرده و هشدار های مربوطه را در اتاق كنترل اعالم می كنند.

________________________________________________________________________________
1- Toxic Gas Detection    2- Flammable Gas Detection  3-  Motor Control Center
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شبکه توزیع برق
 برق مصرفی پااليش��گاه توس��ط يک خط 11 كيلوواتی از طريق شبکه سراسری 
تأمين می ش��ود. همچنين پااليش��گاه گاز دارای دو دس��تگاه ترانسفورماتور 11/04 
كيلووات��ی نيز هس��ت كه از طريق اتاق »مرك��ز كنترل موتور3« تمام��ی موتورها و 
كمپرس��ورهای نصب شده در واحد را تغذيه می كنند. عالوه بر تغذيه از طريق شبکه 
سراسری، پااليشگاه گاز مسجدسليمان مجهز به يک ژنراتور اصلی 1/6 مگاواتی است 

تا در مواقع اضطراری برق مصرفی مورد نياز را تأمين كند.

◄پاالیشگاه گاز مسجدسلیمان
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سایر واحدها:
* سيستم آب.
* آتش نشانی.

* آب صنعتی كه توس��ط يک دس��تگاه تصفيه به روش اسمز معکوس )RO( تهيه 
می ش��ود و در محلول س��ازی آمين، تأمين كمبود آب فرآيند شيرين س��ازی گاز و 

موارد صنعتی ديگر به كار می رود.
* سيستم تهيه هوای س��رويس و ابزار دقيق كه به منظور راه اندازی و كنترل ادوات 

ابزار دقيق از هوای فشرده استفاده می شود.
* دستگاه زباله سوز:

به منظور پيش��گيری از آلودگی محيط زيس��ت و رعايت نکات ايمنی، پااليشگاه 
دارای يک دستگاه زباله سوز گازهای اسيدی با سيستم هوشمند و پيشرفته است.
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  معرفی پاالیشگاه

كش��ف مخازن گازی مستقل مزدوران در شمال شرق كشور واقع در 165 كيلومتری 
ش��هر مقدس مش��هد و 35  كيلومتری شهر مرزی س��رخس موجب شد در راستای 
تأمين انرژی بخش مهمی از كش��ور ش��امل استان های خراس��ان رضوی، جنوبی و 
ش��مالی، گلستان، مازندران و سمنان سرمايه گذاری گسترده ای در اين منطقه انجام 

گيرد.

تاریخچه
مطالعات زمين شناسی و آغاز فعاليت كنسرسيوم نفت شمال ايران در 1331 منجر به 
حفاری چاه شماره يک و كشف مخزن گاز شيرين شوريجه در 1341 و حركتی گسترده 
در زمينه ايجاد تأسيسات فرآورش و تصفيه گاز طبيعی به منظور گسترش گازرسانی در 
منطقه آغاز ش��د. اين مخزن گاز ش��يرين در 1352 با حفر 3 حلقه چاه به بهره برداری 

تولید 10درصد از گاز کشور در پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد
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رس��يد و با احداث تأسيس��ات نم زدايی جمالی نيا، گاز مصرفی بخش محدودی از ش��هر 
مش��هد را از طريق يک خط لوله 16 اينچی تأمين كرد. در ادامه فعاليت های اكتشافی و 
كش��ف مخزن گاز مزدوران در عمق 3700 متری كه در اليه های زيرين مخزن شوريجه 
قرار داشت، تفکر ايجاد يک مجتمع عظيم پااليش گاز به منظور پااليش گاز ترش مخزن 
مزدوران شکل گرفت )الزم به ذكر است كه بهره برداری از مخزن گاز ترش مزدوران نيز 
در 1362 با حفر 6 حلقه چاه آغاز شد(. در همين راستا در 1354 و به منظور تأسيس و 
احداث فاز اول پااليشگاه، شركت امريکايی دی پی جی1 به عنوان طراح، مشاور و مسئول 
راه اندازی پااليش��گاه و ش��ركت ايتاليايی س��ايپم2 نيز به عنوان مجری طرح پااليشگاه و 

تأسيسات جانبی انتخاب شدند.
همزمان با پيروزی انقالب اس��المی، اين پروژه توسط پيمانکار به صورت نيمه كاره 
ره��ا ش��د. پس  از آغ��از جنگ تحميلی و صدم��ات وارده به صنعت نف��ت در جنوب و 
غرب كش��ور، ضرورت را ه اندازی اين مجتمع عظيم به منظور تأمين سوخت گاز طبيعی 
مردم و نيروگاه ها بيش از پيش احس��اس می ش��د و بع��د از مذاكرات طوالنی با طرف 

خارج��ی، اجرای عمليات پ��روژه مجدداً 
آغاز ش��د. اي��ن در حالی ب��ود كه رابطه 
ش��ركت دی پی جی با پروژه كاماًل قطع 
ش��ده بود و شركت س��ايپم آن را تا 98 
درصد تکميل كرد و تحويل داد.  پس از 
آن و بر اساس مش��خصات فنی پروژه و 
ويژگیهای خوراك واحدها، اولين تجربه 
پاالي��ش گاز بدون حضور كارشناس��ان 
خارجی ش��کل گرفت و به ياری خداوند 
و تالش و توان علمی متخصصان صنعت 

________________________________________________________________________________
1- D.P.G 

2- سايپم )Saipem( در 1957 به عنوان يک شركت ارائه دهنده خدمات حفاری و خطوط لوله  نفت و گاز، توسط كمپانی انی 
تأس��يس ش��د. اين شركت از طريق ادغام شركت اسنام مونتاجی )Snam Montaggi( و شركت حفاری سايپ )SAIP( تأسيس 
شد. اين شركت در 1969 كاماًل از كمپانی انی جدا شد و به عنوان يک شركت تابعه از انی، به فعاليت های خود ادامه داد.كمپانی 

انی، مالک 43درصد از سهام شركت سايپم است. سايپم در 2008 در فهرست 100 شركت برتر جهان قرار گرفت.
2- E.I.E.D   

◄فاز دوم پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
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نف��ت و گاز نهايت��اً در 1362 به اتمام رس��يد.  فاز دوم پااليش��گاه نيز ب��ا هدف ازدياد 
برداشت از ذخاير گاز منطقه و گسترش شبکه های گازرسانی در 1377 توسط شركت 
طراحی مهندس��ی صنايع انرژی3 طراحی و توسط شركت تهران جنوب اجرا و نهايتاً در 

1380 به بهره برداری رسيد.
  مشخصات كّلی پاالیشگاه

موقعیت: سرخس- استان خراسان رضوی.
حوزه تأمین کننده گاز: مزدوران، شوريجه D و B و گنبدلی.

مخازن گازی منطقه خانگيران س��رخس ش��امل 3 مخزن گاز ش��يرين با اس��تعداد 
باقی مان��ده تولي��د 17 ميليارد مترمکعب و همچنين ي��ک مخزن گاز ترش عظيم با 
اس��تعداد باقی مانده توليد 300ميليارد مترمکعب اس��ت. مخزن گاز ترش مزدوران 
حاوی 3/5 درصد گاز بس��يار سمی و خطرناك هيدروژن سولفوره1و 6/5 درصد گاز 

دی اكسيد كربن2 است.

محصوالت
گاز طبیعی: 58 ميليون مترمکعب در روز.

میعانات گازی: 4 هزار بشکه در روز.
گوگرد: 2 هزار تن در روز.

* 500 هزارتن گوگ��رد با درجه خلوص  99/98 درصد در اين مجتمع عظيم توليد 
و از طريق ش��بکه حمل ونقل ريلی و زمينی برای صادرات و مصارف داخلی ارسال 

می شود.
* حدود 80درصد از گوگرد توليدی اين ش��ركت صادر و 20درصد باقی مانده نيز به 

مصارف داخلی كشور می رسد. 
* همچني��ن روزان��ه بيش از 360 هزار ليت��ر از انواع فرآورده ه��ای ميان تقطير در 
پااليشگاه توليد و به مخازن ذخيره سازی با قابليت ذخيره 50 ميليون ليتر ارسال 

می شود. 
________________________________________________________________________________
1- H2S      2- CO2  
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واحدهای پاالیشگاه
مجموعه واحدهای عملياتی فاز اول و دوم پااليشگاه عبارتند از: 

1- پن��ج واح��د تصفي��ه گاز ترش  در مجموع ب��ه ظرفيت ف��رآورش 41/5 ميليون 
مترمکعب در روز. 

2- س��ه واحد نم زدايی گاز ش��يرين در مجم��وع به ظرفيت نم زداي��ی 7/4 ميليون 
مترمکعب در روز.

3- چهار واحد بازيافت گوگرد در مجموع به ظرفيت 2600 تن در روز.
4- دو واحد تقطير ميعانات گازی.

5- دو واحد تثبيت ميعانات نفتی در مجموع به ظرفيت تثبيت روزانه 576 مترمکعب.
6- يک واحد احيای آب ترش به ظرفيت احيای روزانه 384 مترمکعب.

7- ش��ش دس��تگاه ديگ بخار فش��ار قوی به قدرت توليد در مجموع 540 تن در 
ساعت.

◄پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
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8- پنج دس��تگاه مولد برق )س��ه توربين گازی و دو توربين بخاری( با توليد 37/5 
مگاوات در ساعت.

9- تأسيس��ات تخليه اضطراری و عادی پااليش��گاه شامل دو مشعل گاز ترش و يک 
مشعل گاز شيرين.

10- محوط��ه قالب گيری گوگرد با ظرفيت 12هزار تن در روز و بارگيری كاميون و 
قطار با ظرفيت 3500 تن در روز.

11- تأسيسات دانه بندی گوگرد به ظرفيت 750 تن در روز.
12- واحد تصفيه پساب های صنعتی و بهداشتی به ظرفيت 500 مترمکعب در روز.

13- س��رويس های خدماتی شامل انبارهای كاال، رس��توران، درمانگاه طب صنعتی، 
ايمنی و آتش نشانی، آزمايشگاه كنترل عمليات، بخش های اداری، مالی و پشتيبانی 

و... 
الف- واحدهای تصفیه گاز

واحدهای تصفيه گاز پااليشگاه شهيد هاشمی نژاد به دليل ميزان باالی گاز اسيدی 
همراه خوراك پااليشگاه، به شکل ويژه ای طراحی شده اند1 و همين امر سبب شده تا 
واحدهای تصفيه گاز اين پااليشگاه در رديف بزرگ ترين واحدهای تصفيه گاز جهان 
از نظر حجم دس��تگاه های نصب شده قرار گيرند. تأسيس��ات اين واحدها از دو برج 
م��وازی تماس دهن��ده آمين با گاز )هر كدام به قطر 2/9 مت��ر، ارتفاع 20 متر و 20 
عدد س��ينی به وزن 160 تن(، دو برج م��وازی احيای آمين )به قطر 3/6 متر، ارتفاع 
24 متر و 24 عدد سينی(، چهار برج خشک كننده گاز تصفيه شده و بسياری ديگر 
از تجهيزات كه در جدا س��ازی مواد زايد گاز و حالل آمين در عمليات تصفيه به كار 

می روند، تشکيل يافته است. 
عمليات شيرين س��ازی گاز ترش م��زدوران با محلول  34 درصد دی اتانول آمين2 
طراحی شده بود. باتوجه به مشکالت عملياتی ازجمله مصرف زياد انرژی برای احيا، 
________________________________________________________________________________

1- گاز مورد اس��تفاده اين پااليش��گاه يکی از خطرناك ترين گازهای پااليشي به ش��مار می رود. گاز اين منطقه دارای سولفور 
هيدروژن )H2S( است كه گازي سّمي است و ppm 20 از آن می تواند خطرساز و حتی باعث مرگ شود. اين در حالی است كه 

گاز اين منطقه حدود ppm 35 هزار سولفور هيدروژن دارد.
2- Di-ethanolamine    3-  MDEA
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خوردگی سيستم، فساد آمين و كاهش ظرفيت، پس از مطالعات مفصل كارشناسی و 
انجام آزمايش های ميدانی و آزمايشگاهی از 1383 محلول 45درصد متيل دی اتانول 
آمين3 جايگزين آن ش��د. در حال حاضر عمليات شيرين س��ازی گاز ترش مزدوران 
توس��ط محلول 45 درصد متيل دی آتانول آمين كه ب��ه صورت جريان معکوس در 
س��ينی های برج تماس در شرايط فش��ار 75 برابر جو و دمای 60 درجه سانتی گراد 
با گاز تماس پيدا می كند، انجام می پذيرد و محلول آمين با جدا كردن گاز اس��يدی 
به عنوان خوراك واحدهای بازيافت گوگرد برای جداسازی گوگرد از آن، مجدداً احيا 

و در مدار گردش قرار می گيرد. 

ب- واحدهای بازیافت گوگرد 
گازهای اسيدی حاصل از تصفيه گاز ترش وارد 4 واحد بازيافت گوگرد می شوند كه اين 
واحدها توانايی توليد 2600 تن گوگرد در روز را دارند. ميزان درجه خلوص اين واحدها در 
 باالترين سطح بين المللی يعنی 99/98 درصد است. در واحد گوگرد سازی از روش كالوس

برای بازيافت گوگرد استفاده شده است.

◄پاالیشگاه گاز  شهید هاشمی نژاد
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پ- واحدهای تولید کننده آب، برق، بخار، هوای فشرده و نیتروژن 
برق مورد نياز تمامی تأسيس��ات پااليشگاه بدون ارتباط با شبکه سراسری برق 
كش��ور، به طور مستقيم از نيروگاه پااليشگاه تأمين می شود. سرويس وابسته شامل 
6 دس��تگاه ديگ بخار فش��ار قوی قادر به توليد 540 تن بخار در س��اعت با فشار 
37/4 برابر اتمس��فر و دمای 320 درجه سانتی گراد است و نيروگاه پااليشگاه با 3 
توربي��ن گازی و 2 توربين بخاری، در مجموع توانايی توليد 37/5 مگاوات س��اعت 

برق را دارد.
آب م��ورد نياز پااليش��گاه كه بال��غ بر 4 هزار مترمکعب در روز اس��ت  نيز از 6 
حلقه چاه نيمه عميق واقع در كنار رودخانه مرزی تجن كه در فاصله 35  كيلومتری 
پااليشگاه قرار دارد تأمين و با يک خط لوله 8 اينچی به پااليشگاه منتقل می شود.

ت- واحد تقطیر میعانات گازی 
 با  وجود  اينکه ميدان  گازی خانگيران به عنوان يک حوزه مستقل گازی شناخته شده 
و فاقد منابع نفتی اس��ت، اما به همراه گاز ورودی به پااليش��گاه مقادير متنابهی ميعانات 
گازی نيز وارد می ش��ود. اين ميعانات پس از جدا س��ازی اولي��ه در واحدهای فرآورش و 
تأسيسات، جمع آوری و به واحد تثبيت ميعانات نفتی وارد شده و پس از عمليات حرارتی، 

ميعانات تثبيت و در مخازن بزرگ ذخيره می شوند.
به منظور استفاده بهينه از اين ميعانات استحصالی و همچنين در راستای ايجاد ارزش 
افزوده در 1384 بهره برداری از واحد تقطير ميعانات گازی شامل دو برج تقطير به ظرفيت 

360 هزار ليتر در روز آغاز شد كه محصوالت اين واحد شامل فرآورده های زير است:
* نفتا: 216 هزار ليتر در روز.

* نفت سفید1: 76 هزار ليتر در روز.
* نفت گاز: 58 هزار ليتر در روز.

* حالل صنعتی: 10 هزار ليتر در روز.

________________________________________________________________________________
1- Diesel    2- Bentonite
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ث- واحد دانه بندی گوگرد 
 اين شركت پااليشی از طريق انجام يک پروژه زيست محيطی با هدف سهولت در 
امر حمل ونقل و صادرات گوگرد و همچنين توليد كود گوگردی بنتونيت1 )90درصد 

◄پاالیشگاه گاز  شهید هاشمی نژاد
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گوگ��رد و 10درصد خاك بنتونيت( برای مصارف كش��اورزی اقدام به احداث واحد 
دانه بندی گوگرد كرده اس��ت. در حال حاض��ر اين واحد امکان توليد همزمان روزانه 

750 تن گوگرد دانه بندی شده يا 600 تن كود گوگردی را دارد. 

ج- تأسیسات اندازه گیری گاز خروجی
 گاز پااليش ش��ده در اي��ن پااليش��گاه از طريق دو خط لول��ه 36 اينچ و 16 اينچ 
به مش��هد منتقل ش��ده و از آنجا مس��ير خود را به س��مت مناطق تحت پوشش در 
اس��تان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، گلستان، مازندران و بخشی از استان 
س��منان ادامه می دهد تا انرژی مورد نياز مش��تركان خانگی، تجاری و صنعتی اين 
اس��تان ها را فراهم كند. توربين نيروگاه شهيد سليمی )نکا( در ساحل زيبای دريای 

خزر با استفاده از گاز اين پااليشگاه به چرخش درمی آيد.
 پس از بهره برداری از واحدهای فاز اول اين مجتمع عظيم پااليش��ی، با توجه به 
رش��د فزاينده پروژه های گازرس��انی در بخش های خانگی، تجاری و صنعتی، اجرای 
ط��رح افزايش ظرفيت در دس��تور كار قرار گرفت و صدها تغيير اساس��ی در فرآيند 
پااليش به همت كارشناسان و متخصصان اين شركت صورت پذيرفت كه نتيجه آن 
افزايش 20 درصدی ظرفيت فرآورش گاز در اين پااليش��گاه بود. در حال حاضر اين 
پااليش��گاه با توان تصفيه 58 ميليون مترمکعب گاز در روز، 10درصد از سبد انرژی 

گاز طبيعی كشور را تأمين می كند.
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  معرفی پاالیشگاه

شركت پااليش گاز فجر جم در شهرستان جم از توابع استان بوشهر، در جنوب ايران 
واقع ش��ده اس��ت. اين ش��هر در فاصله 265 كيلومتری از مركز استان و در فاصله 65 
كيلومتری از منطقه عسلويه قرار دارد و در مقايسه با بيشتر شهرهای استان بوشهر، از 
آب و هوای معتدل تری برخوردار است. اين شركت هم اكنون با ظرفيت پااليش بيش 
از 125 ميليون مترمکعب گاز طبيعی در روز به عنوان دومين پااليشگاه بزرگ گاز ايران 

نقش عمده ای در تأمين انرژی كشور ايفا می كند.

  تحوالت پاالیشگاه در گذر زمان

1368: عمليات اجرايی ساخت پااليشگاه گاز فجر جم در ابتدای دهه 60 آغاز شد، طی 
2 مرحله به اتمام رس��يد و از 1368 نيز بهره برداری از اين پااليش��گاه آغاز ش��د. 
مطالعات مقدماتی احداث پااليشگاه گاز فجر جم پيش از پيروزی انقالب اسالمی 

فجر جم؛ دومین پاالیشگاه گازی بزرگ ایران
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اي��ران و با هدف تصفي��ه گاز ميدان های گازی نار و كنگان با ذخيره تقريبی قابل 
استحصال 260 و 460 ميليارد مترمکعب گاز واقع در منطقه جم و ريز در شرق 
استان بوش��هر، توسط شركت پارسونز1 امريکا انجام ش��د. عمليات اجرايی نيز با 
ظرفيت 40 ميليون اس��تاندارد مترمکعب در روز توسط شركت كره ای دايلم2 در 

1361 آغاز شد و در 1368 به بهره برداری رسيد.

تحوالت پاالیشگاه در دوران دفاع مقدس
پس از ناكامی رژيم بعثی عراق در اشغال بخش هايی از خاك ايران، در اواخر جنگ تالش 
اين رژيم بر نابودی تأسيسات نفت و گاز ايران با هدف ضربه زدن به اقتصاد كشور عزيزمان 
متمركز ش��د. در نهم تير ماه 1367 بود كه پااليش��گاه گاز فجر جم كه پيش تر از آن با نام 
پااليش��گاه وليعصر كنگان ياد می كردند، توسط جنگنده های ارتش بعثی عراق بمباران شد. 
اين بمباران هوايی كه حدود ساعت 9 صبح به وقوع پيوست، 8 كشته و ده ها زخمی برجای 
گذاشت كه شماری از آنها را نيروهای شركت كره ای تشکيل می دادند. بعد از اولين بمباران 
و آغاز بازس��ازی خسارات سنگين ايجاد شده، پااليش��گاه در يازدهم مرداد همان سال برای 

________________________________________________________________________________
1- Parsons     2- Dailem

◄آسیب دیدگی پاالیشگاه فجر جم براثر بمباران هوایی در دوران جنگ تحمیلی
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بار دوم نيز مورد هجوم جنگنده های عراقی قرار گرفت كه خوش��بختانه يکی از بمب ها عمل 
نکرد و خس��ارت چندانی به تأسيس��ات وارد نش��د. پس از پايان اين حمالت، روند بازسازی 
پااليش��گاه پيگيری و با تالش و همت غيورمردان صنعت گاز پس از وقفه ای 5 ماهه به كار 

خود ادامه داد.
1373: عمليات احداث مرحله دوم پااليشگاه نيز در 1368 آغاز و در اواخر 1372 پايان 
يافت و با راه اندازی آن در 1373، ظرفيت توليد روزانه پااليش��گاه به 85 ميليون 

استاندارد مترمکعب در روز و 35 هزار بشکه معيانات گازی رسيد.
1375: به دنب��ال توس��عه مص��ارف گاز در كش��ور و سياس��ت جايگزينی گاز با س��اير 
 فرآورده ه��ای نفتی، افزايش ظرفيت پااليش��گاه فجر جم تا س��قف 110 ميليون 
اس��تاندارد مترمکعب در روز به همراه 40 هزار بش��که معيان��ات گازی در روز در 

دستور كار اين شركت قرار گرفت و اين مهم نيز در 1379 محقق شد.
1384: اين ش��ركت تا 1384 مقام اول كش��ور را از لحاظ تأمين گاز مصرفی در اختيار 
داش��ت كه پس از راه اندازی فازهای مجتمع گاز پارس جنوبی هم اكنون با تأمين 

25 درصد از گاز مصرفی كشور در جايگاه دوم قرار دارد. 
1389: در س��ال های اخير نيز پس از انجام بررسی های فنی و مهندسی ظرفيت پااليش 

◄واحد دوم پاالیشگاه فجر جم
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گاز در اين پااليش��گاه افزايش ياف��ت. برهمين اس��اس از 1389 به منظور تأمين 
خوراك و نيز جبران افت فش��ار گاز از ميادين نار و كنگان، گاز فازهای 6، 7 و 8 
پااليشگاه چهارم پارس جنوبی از طريق خط لوله پنجم سراسری انتقال گاز برای 
پااليش��گاه ارسال و ظرفيت پااليش��گاه گاز فجر جم را به 125 ميليون استاندارد 

مترمکعب گاز در روز ارتقا داد.
محصوالت

گاز طبیعی: 125 ميليون مترمکعب استاندارد در روز.
مایعات گازی: 38هزار بشکه در روز.

پروپان / LPG: 200 تن در روز.

واحدهای پاالیشگاه 
اين پااليشگاه شامل واحدهای مختلفی است كه در ادامه به معرفی برخی از آنها پرداخته 

می شود.

الف- واحدهای تفکیک گاز ورودی
ه��دف از ايجاد اين 3 واحد، انجام مرحله دوم جداس��ازی گاز از مايعات گازی اس��ت. خطوط لوله 
انتقال گاز ميدان نار به واحد 2100، خط لوله انتقال گاز كنگان به واحد 2200 و گاز پارس جنوبی نيز 
به واحد 2300 كه واحدهايی مش��ابه هستند وارد می ش��وند. در اين واحدها آب و مايعات گازی همراه 
گازهای ورودی جدا شده، گاز خروجی به واحدهای شيرين سازی، مايعات گازی به واحد تفکيک مايعات 
گازی از گاليکول و گاز سوخت به منظور استفاده در شبکه سوخت به واحد مربوطه ارسال می شوند. 

ب- واحدهای شیرین سازی
 برای جداس��ازی گازهای اسيدی و مركاپتان ها كه در اصطالح به آن شيرين سازی 
گاز می گويند، 8 واحد مشابه شيرين سازی گاز پيش بينی شده است. در برج های جذب 
اين واحد ها و با اس��تفاده از حالل آمين، گاز ورودی شسته شده و گازهای اسيدی آن 
گرفته می ش��ود. س��پس در 3 مرحله، گاز خروجی از برج جذب، با سود سوزآور )سود 
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مخلوط با كاتاليس��ت مراكس( و آب شستشو داده می شود تا مركاپتان های همراه گاز 
نيز جدا شوند. 

پ- واحدهای تنظیم نقطه شبنم 
برای اطمينان از ايجاد نشدن هرگونه مايع در خطوط انتقال گاز ارسالی از پااليشگاه، 
گاز خروجی از 8 واحد شيرين سازی به 8 واحد تنظيم نقطه شبنم ارسال می شود. در 
اين واحدها با اس��تفاده از يک س��يکل سرما س��ازی پروپان، گاز بر اثر مبادله حرارت با 
پروپان تا 30درجه س��انتی گراد زير صفر، س��رد می ش��ود. بدين ترتيب باقی مانده بخار 
مايعات در گاز نيز مايع ش��ده و در ظروف تفکيک از آن جدا می ش��ود. گاز خروجی از 
اين مبدل كه در اصطالح، گاز خشک ناميده می شود به واحد 6100 و سپس خط لوله 

سراسری گاز كشور ارسال می شود. 

ت- واحدهای تبرید پروپان 
 س��يکل تبريد پروپان به منظور ايجاد 
س��رمايش مورد ني��از ب��رای تنظيم نقطه 
ش��بنم گاز خروجی از پااليش��گاه استفاده 
می ش��ود. در س��يکل های تبري��د، 6 واحد 
توربوكمپرسور در دو مرحله فشار گاز مبّرد 
پروپ��ان را افزايش می دهن��د. ميعان مبّرد 
گازی ش��کل در كولره��ای هوايی صورت 
می پذيرد و كاهش فش��ار پروپان مايع در 
يک ظرف انبس��اط انجام می شود. پروپان 
ماي��ع در مبدل حرارتی با ج��ذب گرما از 
گاز طبيعی به حالت بخار تبديل می ش��ود 
كه برای تکرار س��يکل مجدداً به كمپرسور 

ارسال می شود. ◄ واحد تنظیم نقطه شبنم
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ث- واحدهای کمپرسورهای خروجی و ردیف های اندازه گیری گاز 
گاز پس از خروج از واحد تنظيم نقطه ش��بنم ب��رای اندازه گيری و كنترل كيفی 

وارد واحد 6100 می شود.
خطوط اندازه گيری ش��امل 7 رديف اس��ت كه به نس��بت ميزان توليد گاز، تعداد 
خطوط در سرويس تغيير می كند و درصورت افزايش توليد از رديف های اندازه گيری 
بيشتری استفاده می ش��ود. در هر رديف اندازه گيری وسايل اندازه گيری فشار، درجه 
حرارت، جريان گاز و چگالی گاز نصب ش��ده اند. پس از اين مرحله گاز از طريق شير 

جداكننده به خط 56     اينچ سراسری دوم هدايت می شود. 
ج- واحدهای احیای سود و مراکس

در اين 3 واحد مش��ابه، س��ود اش��باع از مركاپتا ن ها احيا و مجدد برای جداس��ازی 
مركاپتان ه��ای موج��ود در گاز طبيع��ی از طريق مخزن ذخيره اين م��اده به برج تماس 
مراكس فرس��تاده می ش��ود. محلول س��ود س��وزآور خروجی از اين برج حاوی كاتاليزور 
مراكس و مركاپتايد سديم است. دای سولفايد حاصل از اكسيداسيون مركاپتايد سديم به 

كوره سوزاندن سياالت زايد منتقل می شود. 

◄واحد احیای سود و مراكس
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چ- واحدهای بازیافت و احیای گالیکول 
گاليکول اس��تفاده شده برای تنظيم نقطه ش��بنم گاز طبيعی در خطوط لوله حاوی 
مايع��ات نفتی، جداس��ازی مايعات نفتی و احي��ای گاليکول، به واح��د بازيافت و احيای 
گاليکول ارسال می شود. ابتدا در مخازن تفکيک، مايعات گازی جدا می شود و گاليکول 

آن پس از خروج از اين مخزن وارد مخزن ديگری می شود. 
بخارهای گاز مخلوط در گاليکول در اين مخزن جدا و سپس به شبکه سوخت فشار 
ضعيف منتقل می شوند و گاليکول نيز به واحد احيای گاليکول ارسال می شود كه در اين 
واحد، ذرات همراه گاليکول جدا و در فرآيندهای مربوطه، گاليکول تازه به دست می آيد 

كه به مراكز جمع آوری ارسال می شود. 
ح- واحد تثبیت کننده مایعات گازی

در اين واحد هيدروكربورهای سبک از قبيل بوتان، پروپان و اتان موجود در مايعات 
گاز تفکيک، مايعات گازی تثبيت ش��ده و انتقال آنها در شرايط ايمن به بندر سيراف 
امکان پذير می ش��ود. گازهای س��بک همراه مايعات نفتی كه در جداكننده های واحد 
گاليکول جمع آوری می ش��وند، در چند فرآيند از مايعات گازی تفکيک و س��پس در 
برج ه��ای اتان زداي��ی و پروپان زدايی، گازهای اتان و پروپان جدا ش��ده و بوتان و مواد 

◄واحد تولید گاز مایع
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س��نگين تر دوباره به برج تثبيت كننده برگردانده می شوند تا پروپان آنها جدا و پس از 
آب زدايی به مخازن ذخيره پروپان منتقل شده و در سيستم تبريد مورد استفاده قرار 

گيرند. مازاد آن نيز به فروش می رسد.

خ- واحد تولید گاز مایع 
 واحد 8200 برای اس��تخراج LPG، بوتان و پروپان، از گازهای خارج ش��ده ازباالی 
برج تثبيت ميعانات گازی طراحی ش��ده اس��ت. اين واحد شامل 2 قسمت فرآيند توليد 
و ذخيره س��ازی LPG است. قسمت فرآيند مشتمل بر 3 بخش مايع سازی، جداسازی و 
تصفيه LPG اس��ت. بخش  مايع سازی شامل يک واحد سرمايش برای مايع سازی جزئی 
گازهای ورودی، بخش جداس��ازی نيز دارای سه ستون تقطير برای جداسازی LPG از 
C5 و واحد تصفيه دارای يک غربال مولکولی برای 

C2 و س��نگين تر از +
مواد س��بک تر از -

جداسازی اجزای گوگردی است.
د- واحد تولید و توزیع نیروی برق

توليد برق پااليشگاه توسط 4 دستگاه 
توربوژنرات��ور ص��ورت می پذيرد. ظرفيت 
اس��می هر واح��د 20 مگاوات اس��ت كه 
در مجموع ظرفيت نصب ش��ده رس��می 
80 مگاوات اس��ت. جريان برق خروجی 
ژنراتوره��ا 11 كيل��ووات اس��ت كه برای 
مصارف گوناگون توس��ط 10 مركز فرعی 
ب��رق بر حس��ب نياز ب��ه 3/3   كيلووات يا 

380 ولت كاهش داده می شوند.
برق مورد نياز برای س��اكنان حاضر 
در ش��هرك مس��کونی توحيد در بخش 
جم، تأسيس��ات جمع آوری، تصفيه آب 
مراكز جم��ع آوری و تفکيک بهره برداری 

◄واحد تولید و توزیع بخار آب




ران

ز ای
ی گا

ها
گاه  

یش
اال
پ  

81

نار و كنگان نيز از برق توليدی در پااليش��گاه تأمين می ش��ود. همچنين مولدهای برق 
اضطراری و سيس��تم برق بدون وقفه برای شرايط قطع برق پيش بينی شده اند. بخشی 

از برق پااليشگاه نيز توسط برق سراسری تأمين می شود. 

ذ- واحد تولید و توزیع بخار آب 
بخار مورد نياز پااليش��گاه توس��ط 11 دس��تگاه ديگ بخار، مجموع��اً به ظرفيت 
توليدی 560 تن در س��اعت بخار داغ با فشار حدود 12 بار و 245 درجه سانتی گراد 
توليد می شود. در سيستم توزيع، بخار توليدی بنا بر شرايط عملياتی و با تزريق آب 

به بخار اشباع با فشار حدود 6 بار تبديل می شود. 
جمع آوری آب مقطر از واحدهای عملياتی توسط 2 شبکه مستقل برای 4 واحد عملياتی 
فاز نار و 4 واحد عملياتی فاز كنگان صورت می پذيرد. آب مقطر جمع آوری ش��ده پس از 

عمليات مربوطه دوباره برای توليد بخار استفاده می شود.

◄نمایی از تاسیسات پاالیشگاه گاز فجر جم
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ر- واحد تهیه و توزیع گاز سوخت
گاز س��وخت پااليشگاه توسط 2 سيستم فشار باال و فشار پايين تهيه و توزيع می شود. 
منابع تأمين گاز سوخت فشار باال عمدتاً ظروف تفکيک مايعات گازی از آب و گاليکول و 
مصرف كننده های اصلی، توربين های گازی مولد برق و چرخاننده های كمپرسورهای تبريد 
هستند. بيشتر گاز سوخت فشار پايين از واحدهای تثبيت مايعات گازی تأمين می شود و 

مشعل های ديگ های بخار مصرف كنندگان اصلی آن هستند.

ز- واحد تهیه، تصفیه و توزیع آب
آب خام ورودی به پااليشگاه از چاه های بدر و جديد تأمين می شود كه به پااليشگاه و 
شهرك توحيد برای مصارف گوناگون ارسال می شوند. گاز كلر در بدو ورود به آب خام تزريق 

و سپس در مخزن مربوطه ذخيره می شود.

س- واحد تولید و توزیع هوای فشرده
4 دستگاه كمپرسور با مجموع ظرفيت 3/46 كيلو گرم بر ثانيه، هوای فشرده مورد نياز 
پااليشگاه را تأمين می كنند. هوای فشرده به 2 مخزن مربوطه ارسال می شود كه شبکه های 
مختلف هوای پااليش��گاه را تغذيه می كنند. 2 ش��بکه اصلی شامل توزيع هوای الزم برای 
مصارف عمومی و عمليات پااليش��گاه و ديگری ش��بکه هوای ابزار دقيق هستند. در طرح 
افزايش ظرفيت پااليش��گاه يک دستگاه كمپرس��ور هوای فشرده جديد به ظرفيت 4500 

مترمکعب بر ساعت، طراحی و نصب شد. 
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  معرفی پاالیشگاه

ب��ا هدف تأمين بخش��ی از نيازهای انرژی كش��ور در اس��تان های هرم��زگان و كرمان و 
همچني��ن توليد مطلوب گاز طبيعی برای مصارف صنعتی، تجاری و خانگی در جنوب و 
جنوب شرقی كشور، شركت پااليش گاز سرخون و قشم در 1357 تأسيس و فعاليت های 
خود را در بخش استحصال و پااليش گاز طبيعی و مايعات گازی همراه و گاز مايع حوزه 

گازی سرخون در منطقه بندرعباس و حوزه گازی گورزين در جزيره قشم آغاز كرد.

تاریخچه
بخش��ی از حوزه ه��ای زيرزمين��ی ذخاير گاز كش��ور در محدوده جغرافيايی اس��تان 
هرمزگان واقع شده اند. شركت پااليش گاز سرخون و قشم با ايجاد تأسيسات و تجهيزات 
پااليشی در مجاورت خليج هميشه فارس، مأموريت يافته است تا گاز خام استخراج شده 

تأمین گاز جنوب کشور توسط پاالیشگاه رسخون و قشم
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از اعم��اق دري��ا را تصفيه كرده و به محصوالت آماده مصرف تبديل كند. پااليش��گاه گاز 
س��رخون و قشم در 25 كيلومتری شمال شرق بندرعباس واقع شده و در 2  حوزه گازی 
س��رخون در منطقه بندر عباس و حوزه گازی گورزين در جزيره قشم تمركز يافته است. 
اي��ن پااليش��گاه روزانه بيش از 17 ميليون مترمکعب گاز اس��تخراجی از طريق 22 حلقه 
چاه حفرش��ده در منطقه توس��ط شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی را تبديل 
به گاز طبيعی، ميعانات گازی، پروپان و بوتان می كند. انرژی برق اين تأسيس��ات توسط 

توربين های گازی با مجموع ظرفيت 7/2 مگاوات توليد می شود.
پااليشگاه گاز سرخون مشتمل بر دو فاز است كه به جزئيات آن در ادامه، اشاره خواهد شد.

فاز یک سرخون 
 ف��از يک اين پااليش��گاه ب��ا ظرفيت 
طراحی 6/7 ميليون استاندارد مترمکعب 
در روز، ب��ه منظور گازرس��انی به نيروگاه 
بندرعباس، از 1369 م��ورد بهره برداری 
ق��رار گرفت. خ��وراك آن از 5 حلقه چاه 
مخزن گازی سرخون كه 2 حلقه چاه آن 
گاز شيرين است تأمين می شود. اين فاز 
ش��امل 5   مخزن تفکيک كنن��ده بوده كه 
گازها و مايعات جداش��ده برای تثبيت و 

فرآورش وارد فاز دوم می شوند.

فاز 2 سرخون )طرح توسعه سرخون یک( 
اين فاز به منظور افزايش بهره برداری از 
مخزن گاز طبيعی سرخون تا 14/4 ميليون 
اس��تاندارد مترمکعب در روز و تأمين گاز 
◄فاز یك سرخون مورد نياز مجتمع مس سرچشمه، نيروگاه 
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بندرعباس و مصارف تجاری و خانگی استان های هرمزگان و كرمان احداث شده است.
فاز 2 سرخون شامل تفکيک گرهای سرچاهی، 4 رديف واحد تنظيم نقطه شبنم )سيستم 
تبريد پروپان(، يک واحد شيرين سازی گاز )با حالل دی اتانول آمين(، واحد بازيابی گاليکول، 

واحد تثبيت مايعات گازی و توليد ال پی جی، واحد ذخيره مايعات گازی و... است. 
خ��وراك اي��ن فاز از 8 حلقه چاه مخزن گازی س��رخون تأمين می ش��ود. گازهای 
خروجی پااليش��گاه به ظرفيت حدود 13 تا 14 ميليون استاندارد مترمکعب در روز با 
فشار 70 بار، توسط خط انتقال 24 اينچ به خط رفسنجان تزريق می شود. مايعات گازی 
پااليشگاه به مخازن خونسرخ )3 مخزن هر يک به ظرفيت 11 هزار و 300مترمکعب( 
در نزديکی اس��کله شهيد رجايی منتقل می ش��ود. ال پی جی توليدی پااليشگاه نيز به 

صورت روزانه و توسط تانکرها توزيع می شود. 

  راهبرد شركت

* استمرار و افزايش توليد تا سطح حداكثری با حفظ كيفيت.
* توسعه و بهبود مديريت منابع انسانی.

* افزايش توانمندی علمی و عملياتی به منظور بهره برداری از تأسيس��ات جديد )گش��وی 
جنوبی و كيش(. 

* گس��ترش پژوهش های كاربردی در س��ازمان با اس��تفاده از ظرفيت مراكز آموزشی و 
پژوهشی كشور، به ويژه استان هرمزگان.

* تقويت توان فنی، مهندسی و اجرايی سازندگان و تأمين كنندگان داخلی كاال و خدمات.
* بهبود و توسعه سيستم های مديريت اطالعات1 و دانش.

* توس��عه و بهبود مديريت HSE با تاكيد بر ارتقای س��طح مديري��ت بحران و پدافند 
غيرعامل و توسعه فعاليت های زيست محيطی شركت.

* توسعه و بهبود نظام مديريت مالی.
* بهبود مديريت انرژی در شركت.

* توسعه و بهبود مديريت برون سپاری.
________________________________________________________________________________
1-  MIS      
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  مشخصات كّلی پاالیشگاه

موقعیت: استان هرمزگان، بندرعباس.
حوزه تأمین کننده گاز: سرخون در بندر عباس و گورزين در قشم.

سال بهره برداری: 1358.
پیمانکار ساخت: شركت فربال و شركت رامشير.

محصوالت
گاز طبیعی: 17 ميليون مترمکعب در روز.

میعانات گازی: 11 هزار بشکه در روز.
پروپان و بوتان: 90 تن در روز.

واحدهای پاالیشگاه
ب- واحد تنظيم نقطه شبنم. الف- واحدجداسازی ورودی.   

ت- واحد تبريد با پروپان. پ- واحد بازيافت گاليکول.   
ج- واحد توليد و توزيع گاز سوخت. ث- واحد تثبيت مايعات.   

◄نمایی از تاسیسات پاالیشگاه سرخون و قشم
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چ- واحد فلر و حوضچه های سوزان و تبخير.ح- واحد شيرين سازی گاز.
خ- واحدهای جانبی.

الف- واحدجداسازی ورودی
 گاز اس��تخراجی از چاه ها توس��ط شركت زاگرس جنوبی و از طريق خطوط لوله 
به واحد 200، مس��تقر در فاز يک پااليشگاه سرخون منتقل می شود. در اين مرحله 
جداسازی اوليه گاز از مايعات گازی صورت گرفته و آب همراِه گاز، به عنوان محصول 
ناخواس��ته از گاز جدا و وارد واحد پس��اب می ش��ود و گاز استحصالی به منظور ادامه 
فرآورش وارد واحد تنظيم نقطه شبنم می شود. همچنين در اين واحد بخشی از گاز 
استحصالی به منظور تأمين سوخت مصرفی پااليشگاه در ظروفی جداگانه منبسط و 

گاز سبک به دست آمده برای مصرف به واحد گاز سوخت هدايت می شود.
ب- واحد تنظیم نقطه شبنم گاز )واحد400(

در اي��ن مرحل��ه گاز دريافت��ی از واحد 200 برای ج��دا كردن مولفه های س��نگين 
هيدروكربن تا دمايی حدود 30 درجه سانتی گراد زير صفر، سرد می شود. سپس با تزريق 
ماده شيميايی گاليکول، فرآيند جذب آب از گاز و جلوگيری از تشکيل هيدرات1 صورت 

◄واحد تنظیم نقطه شبنم گاز )واحد400(
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می گي��رد كه پ��س از آن ب��رای بازيابی 
گاليکول تزريق شده، مايعات گازی وارد 

واحد 600 می شود. 

پ- واحد بازیافت گالیکول )600(
 اي��ن واحد برای تغلي��ظ گاليکول 
تزريق شده به رديف های واحد تنظيم 
نقطه شبنم و انتقال دوباره برای تزريق 
مورد اس��تفاده قرار می گيرد. گاليکول 
به منظور جذب آب از گاز و جلوگيری 
از تش��کيل هي��درات به واح��د تنظيم 

نقطه شبنم تزريق می شود.
ت- واحد تبرید پروپان )500(

اين واحد دارای 3 توربوكمپرس��ور است. پايين آوردن نقطه شبنم هيدروكربن و 
نقطه ش��بنم آب گاز در واحد تنظيم نقطه ش��بنم از طريق سرد كردن و در نتيجه، 
جدا ك��ردن مؤلفه های س��نگين هيدروكربن و آب صورت می گي��رد. به منظور ايجاد 
سرمايش در چيلر، پروپان با دمايی تا حدود 30 درجه سانتی گراد زير صفر استفاده 
می ش��ود. مايع اش��باع پروپان در واحد 500 از طريق چند مرحل��ه تبخير ناگهانی 
پروپان به دس��ت می آيد. مايع اشباع پروپان به دست آمده به چيلرهای واحد تنظيم 
نقطه شبنم انتقال می يابد، در آنجا از طريق جذب حرارت نهان پس از تبخير شدن 
به صورت بخار اشباع پروپان درآمده و گاز را سرد می كند تا بخار پروپان برای فشرده 

و تبديل شدن به مايع، به كمپرسورهای پروپان ارسال  شود.

ث- تثبیت مایعات گازی )واحد700( 
در واح��د تثبي��ت مايعات، گازهای س��بک مانند متان، پروپ��ان و بوتان در فرآيند 

◄واحدتولید و توزیع گاز سوخت

________________________________________________________________________________
1-  Hydrate
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كاهش فشار در مخزن انبساط و 2 فرآيند تقطير در برج های اتان زدا و بوتان زدا از گاز 
طبيعی جدا می ش��وند.  در برج اتان زدا، گازهای س��بک مانند متان و اتان جدا س��ازی 
می شوند. در باالی برج بوتان زدا، گازهای بوتان و پروپان از مايعات گازی جدا و به عنوان 
گاز مايع ال پی جی به 4 مخزن ذخيره س��ازی كروی با ظرفيت 525 مترمکعب ارس��ال 
می شوند. عالوه براين، از پايين برج بوتان زدا مايعات كربنی از گاز طبيعی جدا می شوند 
كه به عنوان مايعات گازی تثبيت شده1 به مخازن ذخيره سازی Ti و T2 انتقال می يابند. 
از محصوالت اين واحد می توان به مايعات گازی تثبيت ش��ده به ميزان 12 هزار بشکه 

استاندارد و گاز مايع به ميزان 90 تن در روز اشاره كرد.

ج- واحد تولید و توزیع گاز سوخت
اين واحد به منظور جمع آوری گاز س��وخت و توزيع گاز در قس��مت های مختلف 

◄ واحد شیرین سازی گاز )واحد 1000(
________________________________________________________________________________
1-  NGL  
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پااليشگاه كه مصرف گاز دارند، طراحی و ساخته شده و از 2 سيستم اصلی جمع آوری 
و توزيع گاز سوخت پرفشار و كم فشار تشکيل شده است.

چ- واحد فلر1 و حوضچه های سوزان و تبخیر )واحد 840(
واح��د 840، مايع��ات را از گازها جداس��ازی و جمع آوری كرده و برای س��وختن به 
حوضچه سوزان منتقل می كند. همچنين تمامی ضايعات گازی پرفشار و كم فشار توسط 

مشعل سوزانده می شوند.

ح- واحد شیرین سازی گاز )واحد 1000(
واحد 1000 كه در 1381 به بهره برداری رس��يده است، آخرين مرحله فرآورش 
گاز طبيعی را انجام می دهد. در اين واحد گاز ترش فش��ار باال )HP( و فشار پايين 

)LP(، با استفاده از »دی اتانول آمين« شيرين می شود.
اكنون گاز طبيعی با كيفيت مرغوب برای مصارف مختلف آماده است. گاز توليد 
ش��ده به عنوان محصول اول پااليش��گاه از طريق 2 خط لوله 22 و 24 اينچ تحويل 
منطق��ه6 عمليات انتقال گاز می ش��ود كه توس��ط خط لوله 22 اين��چ به واحدهای 
صنعتی واقع در غرب بندرعباس مانند نيروگاه حرارتی و پااليشگاه نفت بندرعباس، 
صنايع آلومينيوم و فوالد و س��اير صنايع استان ارس��ال می شود. خط لوله 24 اينچ 
نيز تأمين سوخت صنايعی نظير مس سرچشمه، نيروگاه كرمان، شهرهايی همچون 
حاجی آباد در اس��تان هرمزگان، سيرجان، كرمان و رفس��نجان در استان كرمان را 

برعهده دارد.
خ- واحدهای جانبی دیگر

* نیروگاه برق: اگرچه بخش��ی از گاز پااليش ش��ده به عن��وان خوراك توربين های 
تولي��د برق به نيروگاه های برق اس��تان تحويل می ش��ود، اما ش��ركت پااليش گاز 
س��رخون و قش��م در زمينه برق مصرفی خودكفا بوده و با توليد 7/2 مگاوات برق 
توس��ط توربين های گازی واحد نيروگاه، فرصت اس��تفاده از اين ميزان انرژی برق 
________________________________________________________________________________
1-  Flare  
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توليدی نيروگاه ها را برای تأمين نيازهای ديگر كشور فراهم می آورد. 
* مخازن ذخیره س�ازی خونسرخ: اين مخازن كه در 25 كيلومتری جنوب غربی 
بندرعباس قرار دارند، به منظور ذخيره س��ازی مايعات گازی اس��تحصالی از حوزه 
س��رخون برای ارس��ال به پااليش��گاه نفت بندرعباس يا تحويل به كشتی در بندر 

شهيد رجايی طراحی و اجرا شده اند.
* اس�کله بارگیری الفت: از اين اس��کله كه مجهز به مخ��ازن ذخيره و تجهيزات 
بارگيری كشتی هاست، به منظور بارگيری مايعات گازی توليدی در حوزه گورزين 
اس��تفاده می شود. تجميع تأسيس��ات مورد نياز، يکی از ويژگی های بارز شركت ها 
در دني��ای ام��روز بوده و همين امر موجب ش��ده  تمامی س��ازمان ها به طور اعم و 
س��ازمان های پيش��رو به طور اخص، اهتمام ويژه ای برای دس��تيابی به اين مزيت 

رقابتی پايدار داشته باشند. 

◄ تاسیسات نم زدایی گاز گورزین قشم
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تأسیسات نم زدایی گاز گورزین قشم
 ب��ا راه اندازی و بهره برداری از چاه های حوزه گازی گورزين واقع در جزيره قش��م در 
1359، تأسيس��ات نم زدايی گورزين آغاز به كار كرد. خوراك اوليه تأسيسات گاز گورزين 
قشم از 5 حلقه چاه شيرين توسط شركت نفت فالت قاره تأمين و از طريق خطوط لوله 

جمع آوری گاز طبيعی به اين تأسيسات ارسال می شود. 
تأسيسات گورزين، از2 رديف واحد نم زدايی مشابه با ظرفيت 1/4 ميليون مترمکعب 
تش��کيل ش��ده كه در مجموع س��هم آن در سبد تأمين انرژی كش��ور، توليد روزانه 2/8 

ميليون مترمکعب گاز طبيعی و 440 بشکه مايعات گازی استحصالی است.
محصول اصلی تأسيس��ات گورزين، گاز خشک اس��ت كه به وسيله يک خط لوله 12 
اين��چ ب��ه طول 70 كيلومتر كه ح��دود 1800 متر آن زير دريا ق��رار دارد به بندرعباس 
منتقل می ش��ود و مورد اس��تفاده صنايع اس��تان هرمزگان قرار می گيرد. مايعات گازی 
استحصالی نيز كه از ديگر محصوالت گورزين است، از طريق يک خط لوله 6 اينچ برای 
بارگيری كش��تی، به اس��کله الفت ارسال می شود و از آنجا به شركت پخش فرآورده های 

نفتی، تحويل داده می شود.
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  معرفی پاالیشگاه

پااليشگاه  گاز پارسيان برای فرآورش گاز ميادين تابناك، شانول، وراوی و هما در نظر گرفته 
ش��ده است. اين مخازن ازجمله مخازن گاز شيرين محسوب می شوند و برهمين اساس در 
تأسيسات فرآيندی اين پااليش��گاه واحدهای شيرين سازی گاز )جداسازی H2S( احداث 
نش��ده است. گاز اين حوزه از طريق 2 خط لوله 30 اينچ به طول 28 كيلومتر به پااليشگاه 
انتقال می يابد. پااليش��گاه گاز پارس��يان در 25 شهريور 1382 با ظرفيت اسمی توليد 82 
ميليون مترمکعب گاز طبيعی در روز،  به عنوان سومين پااليشگاه گاز كشور راه اندازی شد 

و تأمين 17 درصد از گاز مصرفی و 5/1 درصد از سبد انرژی كشور را برعهده دارد.
اين پااليشگاه در جنوب استان فارس، 30 كيلومتری شمال غربی الُمرد و 12 كيلومتری 
جنوب ش��رقی ُمهر در دشت ميان آخرين رش��ته كوه های فالت ايران )زاگرس جنوبی( بر 
كناره بزرگراه الُمرد- ُمه�ر- عسل��ويه قرار گرفته و نشانه ای از آغاز جنبش توسعه در جنوب 

كشور است. 

آغاز جنبش و توسعه در جنوب کشور با تأسیس پاالیشگاه پارسیان
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تاریخچه
اين منطق��ه در زمان��ی نه چندان دور 
به دليل آفتاب سوزان، تابستانی با گرمای 
بيش از 50درجه سانتی گراد، بارش ساليانه 
ناچيز، دور افتادگ��ی از مركز و... در آتش 
محروميتی تاريخی و غم انگيز می سوخت. 
كمبود آب، قطعی مک��رر و طوالنی برق، 
فقر شديد راه های ارتباطی، فقدان امکانات 
بهداشتی و پزشکی مطلوب، نشانه  هايی از 

محروميت  در اين منطقه بودند، اما به بركت نعمت خدادادی گاز و پس از احداث پااليشگاه، 
در چند س��ال اخير و با همت مس��ئوالن ش��ركت ملی گاز ايران، همدلی مقامات محلّی 
و پيگي��ری مجدانه هيئت مديره ش��ركت پااليش گاز پارس��يان از طريق تصويب و اجرای 

طرح های عمرانی، گام های بلندی برای رفع آنها برداشته شده است.

  اهداف و راهبرد های پاالیشگاه

* توليد پايدار با استفاده از حداكثر ظرفيت ممکن، مطابق با كيفيت متناسب با استاندارد 
جهانی برای رفع نياز كشور.

* ت��الش برای رفع نواق��ص واحدها و تأمين قطعات يدكی مورد ني��از به منظور نيل به 
خودكفايی.

* تالش در راستای به روزرسانی فّناوری های مورد استفاده.
* دستيابی به دانش روز، از طريق آموزش مستمر كاركنان.

* استقرار سيستم های مديريت كيفيت و محيط زيست.
* افزايش سطح ايمنی فعاليت ها در سطح پااليشگاه.

* نهادينه سازی فرهنگ مشاركت با تقويت نظام پيشنهادها.
* افزاي��ش انگي��زه نيروی انس��انی، از طري��ق ارتق��ای وضعيت رفاه��ی و توجه به 

رضايت مندی كاركنان.

◄موقعیت جغرافیایی پاالیشگاه پارسیان
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  مشخصات كّلی پاالیشگاه

موقعیت: استان فارس، شهرستان مهر.
حوزه تأمین کننده گاز: تابناك، هوش، هما، شانول و وراوی.

سال بهره برداری: 1382.
پیمانکار ساخت: شركت ملی گاز ايران و شركت ملی نفت ايران.

محصوالت 
گاز طبیعی: 84 ميليون مترمکعب در روز.

میعانات گازی: 39 هزار بشکه در روز.

  حوزه های گازی تأمین كننده خوراک پاالیشگاه گاز پارسیان

خوراك پااليش��گاه گاز پارس��يان از ميادين مس��تقل گازی تابناك، شانول، وراوی و هما 
تأمين می شود. اين مخازن ازجمله مخازن گاز شيرين محسوب می شوند و برهمين اساس 
در تأسيسات فرآيندی اين پااليشگاه واحدهای شيرين سازی  گاز )جداسازی H2S( احداث 

◄ پارسیان یك
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نشده است، از اين رو هزينه فرآورش گاز در اين پااليشگاه به نحو قابل مالحظه ای كاهش 
يافته است.

در حال حاضر مجموع ظرفيت توليد گاز پااليشگاه 83/5 ميليون مترمکعب در روز 
اس��ت كه از اين ميزان ظرفيت، تولي��د گاز حوزه تابناك 44 ميليون مترمکعب در روز 
اس��ت. گاز اين حوزه به وس��يله 2 خط لوله 30 اينچ به  طول 28 كيلومتر به پااليشگاه 
انتق��ال می ياب��د. فرآورش گاز اين ميدان به وس��يله واحد ه��ای400، 500 و 800 كه 

»پارسيان يک« ناميده می شوند صورت می گيرد. 
ظرفيت توليد فعلی ميادين گازی وراوی، ش��انول و هما به ترتيب با 8، 11/8 و 19/7 
ميليون مترمکعب در روز از ديگر منابع تأمين خوراك پااليش��گاه اس��ت. اين حوزه ها در 
واحدهای نم زدايی پارسيان دو كه مشتمل بر 4 رديف نم زدايی و يک واحد تثبيت است 

فرآورش می شوند.
»پارسيان 2« شامل 2 فاز است. هدف از احداث فاز يک كه در 1385 به انجام رسيد، 
فرآورش گاز به ميزان حداكثر 40 ميليون مترمکعب در روز بوده اس��ت. همچنين هدف 
از احداث فاز2 پارسيان نيز استحصال اتان و تركيبات سنگين تر از اتان از گاز خشک فاز 

يک پارسيان 2 و توليد روزانه 15 هزار بشکه مايعات گازی اعالم شد.

◄ پارسیان 2
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مشخصات حوزه هاي گازي منطقه پارسیان

فشار 
ترك 
مخزن

 فشار
مخزن

 ظرفیت
تولید گاز

 نسبت
 مایعات به

گاز

 مایعات
 گازي قابل
 استحصال

 گاز قابل
استحصال

 حجم در
جاي گاز نام 

میدان 
گازي

psi psi
 میلیون

 مترمکعب
در روز

 بشکه در
 یک میلیون
مترمکعب

 میلیون
بشکه

 میلیارد
مترمکعب

 میلیارد
مترمکعب

2390 3400 39/6 600 250 397 529 تابناك

3330 4375 17 445 50 113 149 شانول

1880 2350 7/5 76 10/5 60 92 وراوي

2530 3260 14/1 420 57/5 137 196 هما

-- -- 78/2 -- 368 707 966 جمع

ظرفیت تولید واحدهای پاالیشی

ظرفیت تثبیت 
میعانات گازی 
)بشکه در روز(

ظرفیت تثبیت 
میعانات گازی 
)بشکه در روز(

 ظرفیت
 تولید گاز

وظعیت تولید 
گار )م م م(  سال

بهره برداری
 نام

واحد پاالیشگاه

عملیاتی طرحی عملیاتی طرحی
11000 11000 21 21/5 1382 400

11000پارسیان 1 11000 21 21/5 1385 500

-- -- 36/5 2/83 1382 800

-- -- 6/37 1385 104
12000پارسیان 2 17000 -- -- 1385 103

34000 39000 81/5 83/43 -- جمع
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پارس��يان 2 ش��امل واحد های تثبيت 
مايع��ات و نم زاديی، تنظيم نقطه ش��بنم 
سرويس های جانبی و نيروگاه توربوژنراتور 
15 مگاواتی اس��ت. فاز يک اين پااليشگاه 
توسط شركت نفت مناطق مركزی احداث 
ش��د و اجرای فاز 2 آن به صورت مشترك 

برعهده شركت ملی گاز ايران است.
گاز ح��وزه گازی وراوی از طريق يک 

خط لوله 16 اينچ به طول 12 كيلومتر به پااليشگاه انتقال می يابد. گاز و مايعات حوزه های 
شانول و هما نيز پس از تفکيک اوليه در مركز تفکيک خيرگو به ترتيب از طريق خطوط 

لوله 36 و 6 اينچ به طول 56 كيلومتر به پااليشگاه منتقل می شوند.

واحدهای پاالیشگاه
پااليشگاه پارسيان از مجموعه های مختلفی تشکيل شده است كه مجموعه واحدهای 

عملياتی پااليشگاه عبارتند از: 
ب- واحد 400. الف-  واحد سيالبه گير.   
ت- واحد 500. پ- واحد 800.    
ج- واحد 103. ث- واحد 104.    

چ-  واحد ذخيره و صدور ميعانات گازی. 
ح-  ايستگاه تقويت فشار.  

خ-  واحدهای جنبی.   
د- مخازن ذخيره سازی ساحلی.

الف-  واحد سیالبه گیر 
واح��د درياف��ت گاز در ب��دو ورود به 
پااليشگاه شامل 4 رديف سيالبه گير است 
ك��ه 2 رديف به دريافت گاز ميدان تابناك 

◄نمودار تفكیكی درصد تأمین خوراک  از هر حوزه

◄واحد400 
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و 2 رديف ديگر به ميدان های گازی وراوی، شانول و هما اختصاص يافته است. تفکيک گاز 
و ميعانات گازی در اين 4 رديف بر اثر كاهش اينرس��ی گاز انجام می پذيرد و ساير عمليات 

فرآورش در واحدهای ديگر صورت می گيرد كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
ب- واحد 400

اين واحد در شهريور 1382 با ظرفيت فرآورش روزانه 21/5 ميليون مترمکعب گاز و 
11هزار بشکه ميعانات گازی در سرويس قرار گرفت.

پ- واحد 800
اي��ن واحد نم زدايی با ظرفيت اس��می فرآورش روزان��ه 2/83 ميليون مترمکعب گاز 
در ش��هريور 1382 در مدار توليد قرار گرفت و هم اكنون نيز با بهينه س��ازی پارامترهای 
عمليات��ی آن روزان��ه بيش از 3 ميليون مترمکعب گاز احي��ای واحدهای 400 و 500 را 

فرآورش می كند.

ت- واحد 500
واحد 500 مشابه واحد 400 بوده و بهره برداری از آن در اسفند 1385 آغاز شده است. 
نواقص  و مشکالت موجود در واحد 400، مسئوالن و مهندسان پااليشگاه را بر آن داشت 
ك��ه از ابتدای طراحی، بر اصالح نواقص و تنگناهای عملياتی اين واحد پافش��اری كنند و 

بدين صورت واحد جديد به صورتی بهينه، احداث و راه اندازی شد.

ث- واحد 104 
اين واحد شامل 4 رديف نم زدايی گاز با ظرفيت فرآورش روزانه 9/4 و در مجموع 37/5 

ميليون مترمکعب است و در دی 1385 به بهره برداری رسيد. 

ج- واحد 103 
واحد 103 شامل يک رديف تثبيت ميعانات گازی با ظرفيت فرآورش 17هزار بشکه در 

روز بوده و ميعانات گازی ميادين وراوی، شانول و هما را تثبيت می كند.
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چ-  واحد ذخیره و صدور میعانات گازی
اين واحد نيز شامل 4 مخزن با ظرفيت هركدام 18هزار مترمکعب و 5 دستگاه پمپ انتقال 
ميعانات گازی به مخازن ساحلی عسلويه به ظرفيت مجموع 450 مترمکعب بر ساعت است. 

ح-  ایستگاه تقویت فشار 
اين واحد شامل 3 رديف توربوكمپرسور گازی است كه فشار گاز توليدی مجموعه پارسيان 
يک را كه بر اثر فرآيند واحد ژول-تامس��ون كاهش می يابد، افزايش داده و به خط سراس��ری 

چهارم تزريق می كند.

خ-  واحدهای جنبی 
واحدهای جنبی ش��امل 2 مخزن آب آتش نش��انی به ظرفيت ه��ای 5  هزار و 15هزار 
و 400مترمکع��ب، ي��ک مخ��زن ذخي��ره آب مصرفی ب��ا گنجاي��ش 1000 مترمکعب، 

پمپ ه��ای آب آتش نش��انی، ي��ک واحد 
تولي��د نيتروژن، 2 واحد توليد هوای ابزار 
دقيق، نيروگاه تولي��د برق 15 مگاواتی و 
2  مخزن نگهداری ميعانات تثبيت نش��ده 
ب��ه ظرفي��ت هرك��دام 1000 مترمکعب 
هس��تند. در ضمن به منظ��ور جلوگيری 
واحدهای  محيط زيس��ت،  آاليندگ��ی  از 
تصفيه پس��اب بهداشتی و صنعتی نيز در 

اين پااليشگاه احداث شده است.

د- مخازن ذخیره سازی ساحلی
اين مخازن شامل يک مخزن ذخيره 
پروپان با ظرفيت 25هزار مترمکعب، يک 
مخ��زن ذخيره بوتان ب��ا ظرفيت 22هزار 
◄ایستگاه تقویت فشارمترمکع��ب و مخ��ازن ذخي��ره بنزين با 
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ظرفي��ت 96هزار مترمکعب در منطقه ويژه پارس جنوبی به منظور ذخيره س��ازی قبل از 
صادرات، ساخته خواهند شد. در حال حاضر مايعات توليدی )بدون تفکيک( توسط يک 
خط لوله 10 اينچ به فاز يک پارس جنوبی ارس��ال و س��پس صادر می شود. يک مخزن از 
فاز يک پارس جنوبی با گنجايش 42هزار و 700 مترمکعب نيز به ذخيره س��ازی مايعات 

توليدی پااليشگاه و سپس بارگيری نفتکش ها اختصاص يافته است. 

  برنامه های توسعه  پاالیشگاه

ال�ف: باتوج��ه به باال بودن درصد تركيبات اتان، پروپان و بوتان در گاز ميادين ياد ش��ده،  احداث 
تأسيس��ات جداس��ازی و تفکيک گاز و ميعانات گازی به محصوالت با ارزش تر ش��امل اتان، 

روند افزایش تولید گاز پاالیشگاه پارسیان

گاز تحویلي به خط سراسري )میلیارد مترمکعب( سال

0/738 1382

1/723 1383

2/013 1384

8/284 1385

22/059 1386

24/854 1387

25/181 1388
26/313 1389

25/665 1390

25/262 1391

23/803 1392

بيش از 25 ميليارد مترمکعب 1393
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 محصوالت پاالیشگاه پس از اجرای طرح های تكمیلی 

میزان تولید نوع محصول

75 ميليون مترمکعب در روز گاز طبیعي

980/000 تن در سال اتان

500/000 تن در سال پروپان

350/000 تن در سال بوتان

1/17 ميليون تن در سال
)C5

10 ميليون بشکه در سالبنزین طبیعي )+

 پروپ��ان،   بوتان و بنزين طبيعی در دس��تور كار ش��ركت ملی گاز ايران ق��رار گرفته كه در 
آينده ای نزديک عمليات اجرايی اين واحدها آغاز می شود. مقادير توليد ساليانه اين محصوالت 
به شرح جدول صفحه مقابل است كه به وسليه 4 خط لوله 6،  8، 10 و 20 اينچ برای صدور 

به بندر عسلويه ارسال می شود.
ب- ب��ا عنايت به احداث واحدهای تکميلی پااليش��گاه و لزوم تأمين ب��رق پايدار برای مجموعه 
تأسيسات، عمليات اجرايی احداث نيروگاه 100 مگاواتی شامل 4 مولد گازی توسط شركت 

مهندسی و توسعه گاز ايران آغاز شده است.

پ: همگام با گس��ترش واحدهای ف��رآورش گاز و افزايش ظرفيت توليد گاز و پيگيری طرح های 
تکميلی، تقويت س��اختار سازمانی متخصص و احداث ساختمان های اداری جديد نيز توسط 

شركت پااليش گاز پارسيان در دست انجام است.
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  معرفی پاالیشگاه

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی1 به منظور بهره برداری از فازهای توسعه ای ميدان گازی 
پارس جنوبی به عنوان يکی از شركت های فرعی شركت ملی گاز ايران در 28 مهر 1377 
تأس��يس شد. اين ش��ركت پس از طراحی و اجرای پروژه های گازی توسط شركت ملی 

نفت ايران و شركت نفت و گاز پارس، مسئوليت بهره برداری را بر عهده  گرفت.

تاریخچه
مي��دان گازی پارس جنوبی يکی از بزرگ ترين منابع گازی جهان اس��ت كه روی 
خط مرزی مشترك ايران و قطر و در عمق حدود 3هزار متری زير كف خليج فارس 
و ح��دود 105 كيلومتری س��واحل ايران قرار دارد و يک��ی از اصلی ترين منابع انرژی 
كشور و جهان به شمار می رود. مساحت اين ميدان گازی 9هزار و 700 كيلومتر مربع 

مجتمع گاز پارس جنوبی؛ قلب تپنده پایتخت انرژی ایران

________________________________________________________________________________
1- SPGC      
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اس��ت كه س��هم متعلق به ايران 3هزار و 700 كيلومتر مربع وسعت دارد. ذخيره گاز 
اي��ن بخش از ميدان 14 تريليون مترمکعب گاز به همراه 18 ميليارد بش��که ميعانات 
گازی اس��ت كه حدود 8 درصد از كّل گاز دنيا و نزديک به نيمی از ذخاير گاز كشور 

را شامل می شود. 
با هدف تأمين تقاضای روبه رشد گاز طبيعی، تزريق گاز طبيعی به ميادين نفتی، 
صادرات گاز و ميعانات گازی به عنوان خوراك پتروش��يمی، برنامه تأس��يس شركتی 
به منظور بهره برداری از اين ميدان عظيم گازی در دستور كار قرار گرفت و برای تحقق 
اين هدف بنادر عس��لويه1 و تمبک در 270 و 220 كيلومتری جنوب ش��رقی بوشهر 
به عنوان منطقه س��احلی برای ايجاد تأسيسات خشکی و توسعه مرحله ای اين ميدان 
انتخاب ش��دند. بدين ترتيب ش��ركت مجتمع گاز پارس جنوبی با هدف بهره برداری از 
اين منبع انرژی به عنوان يکی از ش��ركت های فرعی ش��ركت مل��ی گاز ايران در مهر  
1377 تأسيس و مسئوليت بهره برداری از تأسيسات خشکی پارس جنوبی را عهده دار 

شد.
موقعيت منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس در مقايسه با بندر امام 500 كيلومتر 

_________________________________________________________________________________
1- بندر عسلويه در 70 كيلومتري جنوب شرقي كنگان و 37 كيلومتري شرق بندر طاهري در رأس خليج ناويند، بين مدار 27 درجه و 28 

دقيقه عرض شمالي و 52 درجه و 37 دقيقه طول شرقي واقع شده و فاصله آن تا مركز استان )بوشهر( 308 كيلومتر است.

◄ موقعیت جغرافیایی میدان گازی پارس جنوبی
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به دريای آزاد نزديک تر است. نزديکی به دريای آزاد و تأسيس منطقه ويژه اين امکان 
را فراه��م كرده كه با كاه��ش هزينه های حمل ونقل دريايی، بيمه و ريس��ک، مزيت 

نسبی قابل مالحظه ای برای محصوالت پااليشگاه ها ايجاد شود.

  موقعیت و مشخصات میدان پارس جنوبی

ميدان گازی پارس جنوبی در خليج فارس و در آب های س��رزمينی ايران و قطر واقع شده 
 اس��ت. اين ميدان گازی كه در عمق حدود 3 هزار متری زير كف دريا قرار دارد، بين ايران 
و قطر مش��ترك بوده و در قطر، ميدان گازی گنبد ش��مالی ناميده می شود. ايران و قطر از 
ابتدای برداشت از اين ميدان مشترك همواره در رقابت برای برتری در بهره برداری از منابع 

هيدروكربنی اين ميدان بودند.

مشخصات كّلی میدان
* درصورت برداش��ت كامل گاز اين ميدان، انرژی 10 س��ال كّل ساكنان كره زمين تأمين 

می شود.
* مساحت اين ميدان 9 هزار و 700 كيلومتر مربع است كه  3هزار و 700 كيلومتر مربع آن 
در آب های سرزمينی ايران و 6  هزار كيلومتر مربع آن در آب های سرزمينی قطر قرار دارد.

* حجم گاز برداشت شدنی ميدان به همراه ميعانات گازی، معادل 230 ميليارد بشکه نفت 
خام برآورد شده است.

* ذخي��ره بخش ايرانی ميدان 14 تريليون مترمکعب گاز درجا، 10 تريليون مترمکعب گاز 
قابل برداشت، 17 ميليارد بشکه ميعانات گازی و 9 ميليارد بشکه قابل برداشت است كه 
50 درصد ذخاير گازی ايران و 8 درصد از ذخاير گازی جهان را در خود جای داده است. 
* ذخي��ره بخش قطری ميدان 37 تريليون مترمکعب گاز درجا، 26 تريليون مترمکعب گاز 
قابل برداشت، 30 ميليارد بشکه ميعانات گازی و 10ميليارد  بشکه قابل برداشت است كه 

معادل 99/9 درصد ذخاير گازی قطر و 21 درصد ذخاير گازی جهان است. 
* فاصله مخزن تا ساحل عسلويه حدود 105 كيلومتر است.
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اهداف توسعه ای مخزن پارس جنوبی
پاسخگويی به نياز روزافزون مصرف گاز كشور.   *

جايگزين كردن گاز طبيعی به جای نفت و فرآورده های آن و افزايش سهم گاز در   *
سبد انرژی مصرف داخلی به منظور صرفه جويی در مصرف انرژی.

* صادرات گاز، ميعانات گازی و گاز مايع.
ارائه ميعانات گازی به عنوان خوراك و منبعی پايدار و ارزان به صنايع پتروشيمی.  *

تحوي��ل ات��ان موجود در گاز منطقه كه حدود 5/5 درصد برآورد ش��ده اس��ت به   *
پتروشيمی برای توليد اتيلن و مشتقات آن. 

_________________________________________________________________________________
1- شركت پتروپارس توسط شركت سرمايه گذاري نفت و پيرو مصوبه شوراي عالي اقتصاد در 15 دی 1376 مبني بر واگذاري اجراي طرح 
توسعه فاز يک پارس جنوبي به يک شركت پيمانکار عمومي با سرمايه ايراني به روش بيع متقابل، در 7 بهمن 1376 به ثبت رسيد و پس از 
آن، شعبه شركت پتروپارس در 19 آبان 1377 به شماره ثبت 2213 در ايران ثبت شد. در حال حاضر 100 درصد سهام شركت پتروپارس 
متعلق به شركت نيکو، از شركت هاي وابسته به شركت ملي نفت ايران، است. عمده فعاليت شركت پتروپارس تاكنون در بخش توسعه ميادين 
گازی متمرك��ز ب��وده كه بخش اعظم آن به پروژه های توس��عه فازه��ای 1، 6، 7، 8، 11، 12 و 18 ميدان گازی پارس جنوبی باز می گردد. از 
ساير پروژه های انجام شده توسط اين شركت می توان به توسعه ميدان گازی كيش، توسعه ميدان گازی فرزاد و نيز توسعه ميدان كابيندای 

شمالی واقع در ونزوئال اشاره كرد.

◄ پاالیشگاه اول، فاز یك پارس جنوبی
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   پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی

پاالیشگاه اول )فاز یك(
عمليات اين فاز در بهمن  1376 به ش��ركت ايرانی پتروپارس1 واگذار شد و در آبان 1382 
به طور رسمی بهره برداری شد. برای استخراج و بهره برداری از ميدان گازی پارس جنوبی در 
هر فاز، 2سکوی سرچاهی نصب شده است كه هر كدام ظرفيت پذيرش 16 چاه را دارند.

در ف��از يک، روزانه گاز خام مورد نياز از از 2 س��کوی س��رچاهی برداش��ت و عمليات 
جداس��ازی آب همراه گاز در س��کو انجام می گيرد و گاز و ميعانات گازی به صورت 2 فازی 
به وس��يله يک خط لوله زيردرياي��ی 32      اينچی به فاصله 105 كيلومتر به خش��کی منتقل 
می شود. به همين منظور يک سکوی اقامتی در كنار سکوی بهره برداری فاز يک با ظرفيت 
90 نفر نصب ش��ده كه از اين سکو به عنوان پش��تيبانی ساير سکوها نيز استفاده می شود. 
در سکوهای فازهای ديگر هيچ نوع عملياتی صورت نمی گيرد و اين سکوها بدون نفر و از 

طريق اتاق كنترل مركزی در خشکی كنترل می شوند. 
 روزانه 28 ميليون مترمکعب گاز تصفيه شده توسط يک خط لوله 56 اينچ وارد شبکه 
سراسری و 40 هزار بشکه ميعانات گازی نيز پس از عبور از دو واحد تثبيت ميعانات گازی 
به مخازن ذخيره س��ازی برای صادرات ارسال می ش��ود. در ضمن H2S جداشده در واحد 
جداسازی به واحدهای بازيافت گوگرد هدايت و روزانه 200 تن گوگرد به صورت دانه بندی 

شده توليد و توسط كاميون به انبار مکانيزه گوگرد منتقل می شود.

مشخصات واحدهای پشتیبانی 
* 4 دس��تگاه توربي��ن گازی توليد برق هر كدام به ظرفيت 30 مگاوات و يک دس��تگاه 

ژنراتور ديزلی )اضطراری( به ظرفيت يک مگاوات.
* 3 ديگ بخار هر يک به ظرفيت 80 تن بر ساعت.

* 2 مخزن سيستم آب آتش نشانی هر يک با ظرفيت 6هزار و 789 مترمکعب.
* 4 مخزن ذخيره ميعانات گازی با ظرفيت يک ميليون و 25هزار بشکه.

* 3 واحد تصفيه آب هر يک با ظرفيت 80 تن بر ساعت.
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مشخصات كّلی پاالیشگاه اول
سال بهره برداری: 1382.

پیمانکار ساخت: شركت پتروپارس.

محصوالت
گاز طبیعی: 28 ميليون مترمکعب در روز.

گوگرد: 200 تن در روز.
مایعات گازی: 40 هزار بشکه در روز.

پاالیشگاه دوم )فازهای 2و3(
عمليات توس��عه فازه��ای 2 و 3 ميدان گازی پارس جنوبی در مهر 1376 به ش��ركت 
توتال1فرانسه واگذار ش��د. اين پااليشگاه در شهريور 1381 با همکاری موثر متخصصان و 
نيروهای كارش��ناس ش��ركت ملی گاز به طور كامل راه اندازی و در بهمن ماه 1381 رسما 

____________________________________________________________________________________
1- توتال )Total( يک ش��ركت نفت و گاز فرانس��وی اس��ت كه در 1924 توسط »ارنست مرسی ير« تأس��يس شد. اين شركت درحال حاضر 
چهارمين ش��ركت نفتی و هش��تمين شركت بزرگ جهان است كه در 30 كشور دارای شعبه بوده و بيش از 95 هزار كارمند از مجموع 130 
كشور در آن اشتغال دارند. شركت توتال در تمامی حوزه های صنايع نفت و گاز اعم از اكتشاف، توليد نفت خام، گاز طبيعی و همچنين توليد 
برق، احداث خطوط لوله، پااليش و بازاريابی نفت خام و گاز طبيعی نيز فعاليت دارد. دفتر مركزی توتال، در غرب پاريس و در برج تور توتال 

قرار دارد. سهام اين شركت در بازار بورس نيويورك و همچنين بورس يورونکست، مبادله می شود.

◄ پاالیشگاه دوم، فازهای 2 و 3 پارس جنوبی
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به بهره برداری رسيد.  در اين فازها روزانه گاز خام مورد نياز به صورت 3 فازی شامل گاز، 
ميعانات گازی و آب از از 2 س��کوی س��رچاهی برداشت و به وسيله 2 خط لوله زير دريايی 
32 اينچی به فاصله 105 كيلومتر به خشکی منتقل می شود. به منظور محافظت از لوله ها و 
جلوگيری از خوردگی آنها ماده شيميايی گاليکول از طريق 2 خط لوله 4/5 اينچ به سکوها 

منتقل و به خط لوله تزريق می شود.
روزانه 53/3 ميليون مترمکعب گاز تصفيه ش��ده توس��ط يک خ��ط لوله 56 اينچ وارد 
ش��بکه سراسری و 80 هزار بش��که ميعانات گازی پس از عبور از 2 واحد تثبيت ميعانات 
گازی به مخازن ذخيره س��ازی برای صادرات ارسال می شود. همچنين H2S جدا شده در 
واحد شيرين س��ازی به واحدهای بازيافت گوگرد هدايت و روزانه 400 تن گوگرد به صورت 

دانه بندی شده توليد و توسط كاميون به انبار مکانيزه گوگرد منتقل می شود.
مشخصات واحدهای پشتیبانی 

* 4 دستگاه توربين گازی توليد برق هر كدام به ظرفيت 30/98 مگاوات.
* يک دستگاه ژنراتور بخار به ظرفيت 19/5 مگاوات.

* 2 ژنراتور ديزلی )اضطراری( هر يک به ظرفيت 2 مگاوات.
* 4 ديگ بخار هر يک به ظرفيت 170 تن بر ساعت.

* يک مخزن سيستم آب آتش نشانی با ظرفيت 12هزار و 500  مترمکعب.
* 3 مخزن ذخيره ميعانات گازی هر يک با ظرفيت 77هزار و 300 مترمکعب.

* 3 واحد تصفيه آب هر يک با ظرفيت 1300 تن در روز.

مشخصات كّلی پاالیشگاه دوم
سال بهره برداری: 1381.

پیمانکار ساخت: شركت توتال فرانسه.

_________________________________________________________________________________
1-  ش��ركت اني )Eni( در صنعت نفت و گاز فعال اس��ت و  در 79 كش��ور جهان دارای عمليات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         اس��ت. انی نيز به همراه شركت هاي بی پی، 
اكسون موبيل، شورون، كونوكو فيليپس، رويال داچ شل و توتال با توجه به ميزان درآمد، به نام »سوپر ميجر« طبقه بندی می شوند. كمپانی انی 
با هدف تأمين انرژی ايتاليا و كمک به توس��عه صنعتی اين كش��ور تأسيس شد. دولت ايتاليا، تأسيس انی را در تاريخ 10 فوريه 1953 اعالم 
كرده اس��ت. در 2007، انی از نظر توليد نفت خام و گاز طبيعی، به عنوان س��ومين كمپانی بزرگ نفتی در اروپا شناخته شد. رتبه های اول و 
دوم را به ترتيب رويال داچ شل و توتال به دست آوردند. اين شركت، بزرگ ترين شركت صنعتی ايتالياست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    كه در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2008 معادل 138ميليارد 

دالر درآمد كسب كرده است.
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محصوالت
گاز طبیعی: 62 ميليون مترمکعب در روز.

گوگرد: 400 تن در روز.
مایعات گازی: 80 هزار بشکه در روز.

پاالیشگاه سوم )فازهای 4 و 5(
عملي��ات توس��عه فازه��ای4 و 5 مي��دان گازی پارس جنوب��ی در م��رداد 1379 به 
كنسرس��يومی متشکل از ش��ركت های انی1 ايتاليا، پتروپارس و نيکو از ايران واگذار شد 
و در بهم��ن 1383به ط��ور كامل به بهره برداری رس��يد. در هر فاز، 2 س��کوی عملياتی 

سرچاهی نصب شده است كه هركدام پذيرش 12 حلقه چاه دارند.
در فازه��ای چه��ارم و پنجم روزانه گاز خام مورد نياز به صورت 3 فازی ش��امل گاز، 

◄ پاالیشگاه سوم، فازهای 4 و 5 پارس جنوبی
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ميعانات گازی و آب از مخزن برداش��ت و به وس��يله دو خط لوله زير دريايی 32 اينچ به 
فاصله 100 كيلومتر به خشکی منتقل می شود. روزانه 62 ميليون مترمکعب گاز تصفيه 
ش��ده توسط يک خط لوله 56 اينچ وارد شبکه سراسری و 80 هزار بشکه مايعات گازی 
پ��س از عب��ور از دو واحد تثبيت ميعانات گازی به مخازن ذخيره س��ازی جهت صادرات 

ارسال می شود.
 H2S جدا شده در واحد شيرين سازی نيز به واحد های باز يافت گوگرد هدايت شده 
و روزانه 400 تن گوگرد به صورت دانه بندی شده توليد و توسط كاميون به انبار مکانيزه 
گوگرد منتقل می ش��ود. همچنين در اين پااليشگاه روزانه 2600 تن اتان توليد و توسط 
يک خط لوله به پتروش��يمی جم منتقل می ش��ود. روزانه 1800 تن پروپان و 1200 تن 
بوت��ان نيز توليد و پس از ذخيره س��ازی در مخازن بتنی توس��ط خط لوله به ايس��تگاه 

اندازه گيری و در نهايت بارگيری در اسکله پتروشيمی برای صادرات منتقل می شوند.

مشخصات كّلی پاالیشگاه سوم
سال بهره برداری: 1383.

پیمانکار ساخت: شركت انی ايتاليا و شركت های پتروپارس و نيکو.

محصوالت
گاز طبیعی: 62 ميليون مترمکعب در روز.

گوگرد: 400تن در روز.
مایعات گازی: 80 هزار بشکه در روز.

اتان: 2600 تن در روز.
پروپان: 1800 تن در روز.
بوتان: 1200 تن در روز.

_________________________________________________________________________________
1- TOYO     2- JGC
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مشخصات واحدهای پشتیبانی 
* 4 دستگاه توربين گازی توليد برق هر كدام به ظرفيت 33 مگاوات و دو ژنراتور ديزلی 

)اضطراری( به ظرفيت3450 كيلو وات.
* 6 ديگ بخار هر يک به ظرفيت 160 تن بر ساعت.

* 2 مخزن سيس��تم آب  آتش نش��انی، يکی با ظرفيت 5هزار و 900 مترمکعب و ديگری 
به ظرفيت 13هزار و 650 مترمکعب.

* 4 مخزن ذخيره ميعانات گازی هر يک با ظرفيت 60هزار مترمکعب.
* 3 واحد تصفيه آب هر يک با ظرفيت 1500 تن در روز.

پاالیشگاه چهارم )فازهای 6، 7 و 8(
عمليات توسعه فازهای 6، 7 و 8 ميدان گازی پارس جنوبی در بهمن 1382 به صورت 
بيع  متقابل توس��ط كنسرسيومی متشکل از ش��ركت ايرانی پتروپارس، سازمان گسترش و 

◄ پاالیشگاه چهارم، فازهای6، 7 و 8 پارس جنوبی
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نوس��ازی صنايع ايران، 2 شركت ژاپنی تويو1 و ِجی جی سی2 و شركت دايلم از كره جنوبی 
آغاز و در مهر 1387 به بهره برداری كامل رسيد. 

پااليشگاه چهارم گاز پارس جنوبی شامل 2 بخش دريايی و خشکی است و در 3 فاز با 
ظرفيت برداش��ت و فرآوری 110 ميليون مترمکعب و برای هرفاز 36/7 ميليون مترمکعب 
طراحی شده است. بخش دريايی آن متشکل از 3 سکوی مستقل سرچاهی شامل 10 چاه 
برای هر سکو است كه توسط 3 خط لوله دريايی 32 اينچ به طول 105 كيلومتر، گاز ترش 

و ميعانات گازی و محلول گاليکول را به پااليشگاه ساحلی انتقال می دهند.
به منظور پيشگيری از خوردگی و يخ زدگی، محلول گاليکول توسط يک لوله 4/5 اينچ برای 
تزريق به خطوط لوله دريايی به سکوهای مزبور ارسال می شود كه در بازگشت برای استفاده 
مجدد احيا می شود. تأسيسات بخش خشکی اين پااليشگاه كه يکی از بزرگ ترين پااليشگاهای 
گاز خاورميانه است، شامل 6 رديف نم زدايی و تنظيم نقطه شبنم به ظرفيت اسمی هر كدام 
18/4 ميليون مترمکعب گاز ترش در روز، 3 واحد تثبيت ميعانات گازی و 3 واحد توليد پروپان 
و بوتان به همراه تأسيسات جانبی است. كنترل پااليشگاه نيز از طريق سيستم كنترل پيشرفته 

)DCS( صورت می گيرد.
محصوالت روزانه، طبق طراحی

گاز ترش خشک: 104 ميليون مترمکعب در هر روز.
میعانات گازی: 170 هزار بشکه در هر روز.

گاز مایع :5000 تن پروپان و بوتان در هر روز. 
 بر اس��اس طراحی اولي��ه روزانه 104 ميليون مترمکعب گاز خش��ک توليدی فازهای 
فوق توس��ط خط لوله پنجم سراسری گاز)IGAT 5( به طول 516 كيلومتر برای تزريق به 
چاه های نفت آغاجاری ارس��ال خواهد شد. همچنين در اين پااليشگاه امکان ارسال گاز به 
پااليشگاه اول و پنجم و پااليشگاه جم به عنوان تأمين بخشی از خوراك ورودی آنها وجود 

دارد.
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مشخصات كّلی پاالیشگاه چهارم
سال بهره برداری: 1387.

پیمانکار ساخت: شركت پتروپارس، سازمان گسترش و نوسازی صنايع، شركت های تويو 
و ِجی جی سی ژاپن و دايلم كره جنوبی.

محصوالت
گاز طبیعی: 85 ميليون مترمکعب در روز.

مایعات گازی: 120 هزار بشکه در روز.
پروپان: 2700 تن در روز.
بوتان: 1800 تن در روز.

واحدها و تجهیزات پشتیبانی پاالیشگاه چهارم
* 4 دستگاه توربين گازی توليد برق هركدام با توان 45 مگاوات.

.IGAT5 10 دستگاه توربوكمپرسور برای افزايش فشار گاز تا 90 بار و ارسال به خط *
* يک واحد گاز سوخت به ظرفيت 100 ميليون فوت مکعب در روز.

* 2 واحد ژنراتور ديزلی )اضطراری( هر كدام با توان 5/5 مگاوات.
* 3 دستگاه پمپ آب هر كدام به ظرفيت 2060 مترمکعب بر ساعت.

* يک واحد نيتروژن به ظرفيت 1150 نرمال مترمکعب بر ساعت.
* 4 كمپرسور هوا هر يک به ظرفيت 5هزار نرمال مترمکعب بر ساعت.

* 3 واحد نمک زدايی آب هر يک به ظرفيت 75 تن بر ساعت.
*  5 ديگ بخار هر يک به ظرفيت توليد 165 تن بخار بر ساعت.
*  يک واحد Cooling Water به ظرفيت 1966مترمکعب بر ساعت.

* يک واحد تصفيه فاضالب و پساب های صنعتی با ظرفيت 126مترمکعب بر ساعت.
* 2 مخزن آب آتش نشانی با ظرفيت 13هزار و 500 مترمکعب.

* 3 مخزن ذخيره ميعانات گازی هر يک به ظرفيت 75هزار مترمکعب.
* 2 مخزن ذخيره پروپان هر يک به ظرفيت 55هزار مترمکعب.
* 2 مخزن ذخيره بوتان هر يک به ظرفيت 40هزار مترمکعب.

________________________________________________________________________________
1-   IOEC     2- GS
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پاالیشگاه پنجم )فازهای 9 و10(
عملي��ات توس��عه فازه��ای 9 و 10 مي��دان گازی پارس جنوبی در عس��لويه به 
كنسرسيومی متش��کل از شركت های مهندسی س��اخت و تأسيسات دريايی ايران1 
و ج��ی اس2 از كره جنوبی واگذار ش��د. در ش��هريور 1387 واحدهای تصفيه گاز در 
س��رويس قرار گرفته و در ارديبهشت 1388 با راه اندازی واحدهای فرآيندی، به طور 
كامل به بهره برداری رسيدند. در هر فاز، 2 سکوی عملياتی سرچاهی نصب شده كه 
ه��ر كدام پذيرش 12 حلقه چاه را دارند. در اي��ن فازها روزانه گاز خام مورد نياز به 
صورت 3 فازی شامل گاز، ميعانات گازی و آب به وسيله 2 خط لوله زير دريايی 32 

اينچ به فاصله 105 كيلومتر به خشکی منتقل می شود.
پ��س از انجام عملي��ات فرآيندی روزانه 50ميليون مترمکعب گاز تصفيه ش��ده 
توس��ط يک خط لوله 56 اينچ وارد ش��بکه سراسری و 80 هزار بشکه ميعانات گازی 
 H2S پس از عبور از 2 واحد گازی برای صادرات به مخازن ارسال می شود. همچنين
جداشده در واحد شيرين سازی به واحدهای بازيافت گوگرد هدايت و روزانه 400 تن 
گوگرد به صورت دانه بندی ش��ده توليد و توس��ط كاميون به انب��ار مکانيزه گوگرد 
منتقل می ش��ود.  در ضمن س��اليانه يک ميليون تن اتان در اين پااليشگاه توليد و 
توس��ط يک خط لوله به پتروشيمی جم منتقل می شود و ساليانه 1/05 ميليون تن 
گاز مايع توليد و پس از ذخيره س��ازی در مخازن بتنی توس��ط خط لوله به ايستگاه 
اندازه گيری و در نهايت بارگيری در اس��کله پتروش��يمی به منظور صادرات منتقل 

می شود.

مشخصات كّلی پاالیشگاه پنجم
سال بهره برداری: 1388.

پیمانکار س�اخت: شركت مهندسی و ساخت تأسيس��ات دريايی ايران و جی اس 
كره جنوبی.
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محصوالت
گاز طبیعی: 62 ميليون مترمکعب در روز.

مایعات گازی: 80 هزار بشکه در روز.
اتان: 2600 تن در روز.

◄ پاالیشگاه پنجم، فازهای 9 و 10 پارس جنوبی
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پروپان: 1800 تن در روز.
بوتان: 1200 تن در روز. 
گوگرد: 400 تن در روز.



◄
وم 

ل د
ص
 ف ◄

118

◄ پاالیشگاه ششتم، فازهای 15 و 16 پارس جنوبی
مشخصات واحدهای پشتیبانی 

* اين پااليشگاه فاقد دستگاه توربين گازی توليد برق است و برق خود را از نيروگاه 
بعث��ت تأمين و 3 ژنراتور ديزلی )اضطراری( به ظرفيت 2400 كيلووات در اختيار 

اين پااليشگاه هستند.
* 6 ديگ بخار هر يک به ظرفيت 160 تن در ساعت.

* يک مخزن سيستم آب آتش نشانی با ظرفيت 9هزار متر.
* 4 مخزن ذخيره ميعانات گازی هر يک با ظرفيت 60 هزار مترمکعب.

 * ي��ک واح��د تصفي��ه آب ش��امل فاضالب بهداش��تی ب��ا ظرفي��ت 1200 تن در
 روز، خنثی س��ازی ب��ا ظرفي��ت 137 ت��ن در روز و فاض��الب روغنی ب��ا ظرفيت

3168 تن در روز.
پاالیشگاه ششم )فازهای 15و16(

سال بهره برداری: 1392.
پیمانکار ساخت: شركت آريا نفت شهاب مسئوليت اجرايی اين طرح را برعهده دارد. 
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◄ پاالیشگاه نهم، فاز 12 پارس جنوبی

محصوالت
مایعات گازی: 80 هزار بشکه در روز. گاز طبیعی: 56 ميليون مترمکعب در روز. 

پروپان: 1800 تن در روز. اتان: 2600 تن در روز.   
گوگرد: 400 تن در روز. بوتان: 1200 تن در روز.   

پاالیشگاه نهم )فاز 12(
سال بهره برداری: 1393.

پیمانکار ساخت: شركت پتروپارس.

محصوالت
مایعات گازی: 120 هزار بشکه در روز. گاز طبیعی: 75 ميليون مترمکعب در روز. 

گوگرد: 750 تن در روز.

طرح های توسعه ای شركت مجتمع گاز پارس جنوبی 
* بهره برداری از پااليشگاه ششم )فاز 15 و16(.

* پااليشگاه هفتم )فازهای 17و18(.
* فاز 12 و ساير فازهای توسعه ای.
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  معرفی پاالیشگاه

پااليش��گاه گاز ايالم در 25 كيلومتری ش��مال غرب شهرس��تان ايالم و 12 كيلومتری 
غرب ش��هر چوار قرار گرفته اس��ت. اين پااليش��گاه به منظور فرآورش گاز ميدان گازی 
تنگ بيجار برای گازرسانی به شهرهای استان ايالم و ساير مناطق غربی كشور از طريق 
خطوط انتقال گاز سراس��ری و همچنين اس��تحصال اتان و هيدروكربن های س��نگين 
شامل گاز مايع و مايعات گازی برای تأمين خوراك واحد الفين پتروشيمی ايالم احداث 

شده است. 
بخش اصلی خوراك پااليش��گاه گاز اي��الم از گازهای ترش ميدان گازی تنگ بيجار 

تأمین گاز مرصفی و احداث پرتوشیمی با تکیه بر پاالیشگاه ایالم
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تأمين می ش��ود كه از طري��ق خط لوله با ظرفيت 6/8 ميلي��ون مترمکعب در روز وارد 
پااليش��گاه گاز ايالم می ش��ود و در فاز نهايی، اين مقدار با اضافه ش��دن ظرفيت 3/4 
ميلي��ون مترمکع��ب در روز به 10/2 ميلي��ون مترمکعب افزاي��ش می يابد. كار احداث 
عمليات س��اختمانی پ��روژه پس از تصميم به تغيير محل احداث پااليش��گاه كه باعث 
تحميل كار س��نگينی بر پروژه ش��د، از خرداد 1380 صرفاً با هدف تأمين گاز مصرفی 

آغاز شد.
در پايان 1381 باوجود پيشرفت مراحل طراحی، هدف راهبردی جداسازی اتان 
از س��وی وزارت نفت برای توليد الفين توس��ط شركت پتروشيمی ايالم نيز برای آن 
تعيين ش��د. اين امر موجب اضافه ش��دن تجهيزات و واحدهای ديگری به پااليشگاه 
ش��د و عماًل اتمام عمليات س��اخت و نصب تجهيزات پااليش��گاه را تا مهر 1383 به 

تعويق انداخت. 

تاریخچه
1- اجرای فاز اول اين پااليش��گاه در 1381 آغاز و در دی 1386 راه اندازی ش��د. ظرفيت 

طراحی گاز ترش ورودی در فاز اول 6/8 ميليون مترمکعب در روز است.
2- باتوجه به توسعه گازرسانی در شهرهای غربی كشور و همچنين موقعيت احداث پااليشگاه 
گاز ايالم كه در انتهای شبکه گاز كشور در غرب است، افزايش ظرفيت پااليشگاه در فاز 
2، كمک موثری به تثبيت جريان گاز غرب كشور و همچنين جلوگيری از افت فشار گاز 
در استان همدان و در نتيجه، امکان تزريق گاز بيشتر به سمت مركز و شمال كشور است.

3- خوراك تحويلی به پتروشيمی ايالم شامل اتان، گاز مايع و مايعات گازی، 50 درصد افزايش 
خواهد يافت. توضيح اينکه تأسيس��ات پتروش��يمی ايالم برای خوراك گاز نهايی پااليشگاه 

طراحی شده است.
4- كاركنان ش��ركت پااليش گاز اي��الم در 1392 موفق به راه ان��دازی پايدار واحدهای 
گوگرد س��ازی ش��ده و در فروردين 1393 نيز اقدام به توليد آزمايش��ی گاز مايع خام 

كرده اند. 

________________________________________________________________________________
1-  Prooak
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مأموریت شركت 
دريافت گاز ترش و ميعانات گازی از تأسيس��ات باالدس��تی ب��رای توليد گاز خانگی و 

صنعتی همراه با تثبيت ميعانات گازی و بازيافت گوگرد.

مشخصات كّلی پاالیشگاه
موقعیت: ايالم، استان ايالم.

حوزه تأمین کننده گاز: تنگ بيجار و كمانکوه.
سال بهره برداری: 1386.

پیمانکار ساخت: شركت پروپاك1 كانادا و شركت ملی گاز ايران.
محصوالت

گاز طبیعی: 6/8 ميليون مترمکعب در روز.
مایعات گازی: 7 هزار بشکه در روز.

گوگرد: 340 تن در روز.
پروپان و بوتان )LPG(: 740 تن در روز.

اتان: 400 تن در روز.

◄ پاالیشگاه ایالم
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تأسیسات سایت پاالیشگاه 
* 2 واحد تفکيک ميعانات گازی هركدام به ظرفيت 5/1 ميليون مترمکعب در روز.

* 2 واحد شيرين سازی هركدام به ظرفيت 3/4 ميليون مترمکعب در روز در فاز اول و يک 
واحد با همان ظرفيت در فاز دوم.

* يک واحد رطوبت زدايی به ظرفيت 9/6 ميليون مترمکعب در روز در فاز اول.
* يک واحد شيرين سازی اتان به ظرفيت 0/6 ميليون مترمکعب در روز در فاز اول. 

* 2 واحد استحصال گوگرد هركدام به ظرفيت 173 تن در روز. 
*  2 واحد تثبيت ميعانات گازی هركدام به ظرفيت 600 مترمکعب در روز در فاز اول. 

* يک واحد دی متانايزر با ظرفيت دريافت 9/6 ميليون مترمکعب در روز. 
* يک واحد دی اتانايزر با ظرفيت توليد 557 هزار مترمکعب اتان در روز.

* يک واحد افزايش فشار گاز با ظرفيت اسمی دريافت 10 ميليون مترمکعب گاز در روز. 
* يک واحد سيکل سرماساز كه ماده سردساز آن پروپان است. 
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  منابع و مآخذ

1- فقهی، حسين )1382(، گاز طبيعی از مبدا تا مقصد، انتشارات برگ نفيس با همکاری روابط عمومی 
شركت ملی گاز ايران

2- نوايی، كرامت )1383(، گاز طبيعی و اهميت آن در زندگی، انتش��ارات س��ازمان نهضت سوادآموزی با 
همکاری روابط عمومی شركت ملی گاز ايران

3- شيرازی، علی )1387(، تاريخ شفاهی شركت ملی گاز ايران، انتشارات بن
4- اتحاد، علی مراد، هزاوه، كاوه )1387(، پااليشگاه در يک نگاه، انتشارات فدك ايساتيس

5- حسينی جناب، مسيح )1392(، تصفيه و فرآورش گاز طبيعی، انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت
6- روابط عمومی ش��ركت ملی گاز ايران )1393(، معرفی ش��ركت ملی گاز ايران، انتشارات شركت ملی 

گاز ايران 
7- روابط عمومی ش��ركت ملی گاز ايران )1393(، مديريت مصرف انرژی گاز طبيعی، انتش��ارات شركت 

ملی گاز ايران 
 www.gastro.org  8- وب سايت انجمن گاز امريکا

 www.ceri.org 9- وب سايت انجمن انرژی كانادا
www.Iranpetrotech.com 10- وب سايت تکنولوژی صنعت نفت ايران

www.Nigc.ir 11- وب سايت شركت ملی گاز ايران
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