
 

 
 
 
 
 

  شرح خدماتگزارش شناخت و 

  

 مربوط به مطالعات امكان سنجي، انجام مطالعات پايه و تهيه اسناد مناقصه،بررسي و 

مجتمع گاز  1پااليشگاه هاي سايت  در ٢SOو كاهش انتشار كاهش گازهاي ارسالي به فلر 

  پارس جنوبي

  

  

  

 
 

  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مقدمه -1
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مسلماً هدف از تأسيس يك پااليشگاه گاز استفاده بهينه و حداكثر از گاز طبيعي خام و تبديل آن به محصوالت 

به  ولي در حين فراورش و پااليش گاز طبيعي و همچنين نفت خام جريانهاي مختلفي زش مي باشدمختلف و با ار

شبكه  لذا ارسال و سوزانده ميشود. Flareبه شبكه  (Continuous)و يا پيوسته (Intermittent)فرم مقطعي

Flare در يك پااليشگاه نفت و يا گاز به شمار ميرود كه اصلي  يكي از مهمترين قسمتها و ملحقات مربوط به آن

عالوه بر بنابراين  ميباشد. (Overpressure) ترين رسالت آن محافظت از تجهيزات فرايندي در برابر تجمع فشار

ناشي از نشر گازهاي حاصل از احتراق در محيط اتمسفر، سوزاندن گازهاي ياد شده باعث  مشكالت زيست محيطي

  .ميشودكاهش بهره وري پااليشگاه 

به دو دسته جريانهاي  در پااليشگاه گاز نشان ميدهد كه اين گازها عموماً Flareبررسي انواع گازهاي ارسالي به شبكه 

  :تقسيم ميشوند (Intermittent) و جريانهاي غير پيوسته (Continuous)پيوسته

از طراحي ها قسمت اعظمي از گاز توليدي حاصل از گاز طبيعي به صورت پيوسته  برخيدر  جريانهاي پيوسته:

تالش شده كمتر جرياني به سوزانده ميشد. الزم به ذكر است كه در طراحي هاي جديد  Flareضمن ارسال به 

ارسال گردد. در حقيقت وجود چنين جرياني در طراحي يك واحد فرايندي به معني  Flareصورت پيوسته به شبكه 

عدم بهره وري مناسب از سيال مخزن قلمداد ميشود چرا كه طراحان سيستم با علم وجود يك منبع گازي پيوسته 

دستور كار قرار داده اند. البته در پاره اي از موارد ارسال يك جريان گاز  به عنوان ساده ترين روش سوزاندن آنرا در

. براي بازيابي يك جريان به واسطه پاره اي از محدوديت ها اجتناب ناپذير خواهد بود Flareپيوسته به سمت 

ي تحت بررسي الزم است موارد زير به عنوان پارامترهاي اصل Flareپيوسته و به منظور عدم ارسال آن به شبكه 

  دقيق قرار گيرد: 

 وجود تركيبات مزاحم و ذائد در جريان گاز و امكان حذف آنها  

 سطح فشار جريان گاز و امكان افزايش فشار جريان تا سطح مطلوب  

 پيدا كردن نقطه مناسب به منظور بازگرداني جريان  

  دبي نسبي گاز (در پاره اي از موارد با توجه به حجم گاز ارسالي بهFlare بازيافت و بازگرداني يك جريان ،

 پيوسته ممكن است مقرون به صرفه نباشد)

  اعمال اصالحات بر رويFlare Stack   با هدف كاهش ميزانPurge Gas & Fuel Gas Supply 

for Pilot    
شامل مواردي است كه در شرايط معمول  Flareدسته ديگري از جريانهاي ارسالي به سمت  پيوسته:نا جريانهاي

ارسال نميشود بلكه به دليل شرايط اضطراري و يا به منظور كنترل فرايند به صورت مقطعي  Flareگازي به شبكه 

هدايت ميگردد. به عنوان مثال در مواردي مشاهده ميگردد كه بر روي يك جريان  Flareمقداري از گاز به شبكه 

نصب شده تا در صورت افزايش غير معمول فشار(ناشي  (Control Valve)با شير كنترلفرايندي انشعابي همراه 

باز و فشار سيستم به  Flareاز بسته شدن خروجي سيستم، قطع هواي ابزار دقيق...)، شير مذكور به سمت شبكه 

 API ,٥٢١ API ,٥٢٠ APIگردد. همچنين مطابق استانداردهاي طراحي(شامل بازشرايط مطلوب فشاري 

قرار گيرد تا در صورت   (Pressure Relief Valve)) مرسوم است در نقاطي از فرايند يك شير اطمينان2000

باال رفتن فشار در سيستم و رسيدن آن به فشار طراحي تجهيزات،  شير مذكور باز و با تخليه گاز از وارد آمدن آسيب 

  .به تجهيزات فرايندي ممانعت به عمل آيد
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 كه يگاز انيجر واحد، كي لريبوير ييكارآ عدم رينظ واحد، در موجود مشكالت ليدل به موارد يبرخ در نطوريهم

  . شود يم تيهدا فلر سمت به آن، يها ندهيآال غلظت بودن باال ليدل به ناچار به شود، تيهدا لريبو سمت به يستيبا

، امروزه در سطح دنيا به Flareبا توجه به مشكالت مختلف ناشي از سوزاندن گاز و ارسال آن به اتمسفر از طريق 

و همچنين بازيابي گازهاي  Zero Flaringبا عنوان  Flareطور ويژه بحث كاهش ميزان ارسال گاز به سمت 

از مهمترين  أكيد قرار گرفته است.به شدت مورد ت Flare Gas Recoveryبا عنوان  Flareارسالي به سمت 

  و يا بازيابي آن ميتوان به موارد زير اشاره نمود:  Flareمزاياي كاهش ارسال گاز به سمت 

در صورتي كه بهره وري در يك پااليشگاه گاز طبيعي به معني كاهش ضايعات و تبديل  افزايش بهره وري:

شاخص بهره  Flareعريف شود، با كاهش ارسال گاز به حداكثري خوراك ورودي به محصول داراي ارزش افزوده ت

 وري در يك پااليشگاه گاز به نحوه چشمگيري افزايش پيدا خواهد كرد. 

هرچند به واسطه گرماي قابل  Flareگازهاي احتراق ناشي از سوزاندن گاز در  كاهش آلودگي محيط زيست:

توجه عمالٌ در محدوده وسيعي از هواي اطراف يك پااليشگاه پراكنده و رقيق ميشوند ولي در دراز مدت اثرات جبران 

ناپذيري بر روي اكوسيستم اطراف يك پااليشگاه خواهند گذاشت. به خصوص در مواردي كه گازهاي ارسالي به 

توليدي  SOXباشد كه در اين حالت گازهاي  (H٢S)نند سولفيد هيدروژنحاوي گازهاي اسيدي ما Flareسمت 

 در بدترين حالت سبب بارش بارنهاي اسيدي در منطقه و آسيب جدي به پوشش هاي گياهي خواهد شد. 

فرايند مشكلي به نظر نميرسد  Flare Tip هرچند در نگاه اول سوزاندن گاز در :Tip Flareتعمير و نگه داري 

كه عمده عمليات احتراق در آنجا انجام ميشود بايستي به صورت متناوب تعويض  Flareقسمت فوقاني  ولي عمالً 

 خواهد شد.  Flare Tipنقش مهمي در افزايش امر مفيد  Flareشود. بنابراين كاهش گازهاي ارسالي به 

از همان مراحل  Flareدر صورتي كه بحث كاهش گازهاي ارسالي به  كاهش هزينه ساخت واحدهاي فرايندي:

يك واحد فراورش و پااليش گاز در دستور كار  (FEED: Front End Engineering Design)اوليه طراحي

نيز  Flare Stackو ارتفاع  Flareقرار داشته باشد عالوه بر موارد فوق، شبكه جمع آوري گازهاي ارسالي به سمت 

 ل مالحظه اي حاصل خواهد شد. تا حدود زيادي كوچك شده و از اين طريق صرفه جويي قاب

در طراحي هاي موجود در كانون توجه  Flareموارد فوق سبب شده است بحث بازيابي گازهاي ارسالي به سمت 

  در طراحي هاي جديد مد نظر طراحان قرار داشته باشد. Zero Flaringقرار گرفته و حركت به سمت 

 

و  SO٢شناسايي راه حل هايي در راستاي كاهش انتشار عالوه بر كاهش ميزان فلرينگ ديگر هدف اين پروژه 

در پااليشگاه هاي سايت  SO٢كاهش حداكثري انتشار در جهت  قابل انجام پيشنهادي ياولويت بندي پروژه ها

  يك پارس جنوبي مي باشد.  

سوز واحدهاي بازيافت گوگرد، فلرينگ هاي پارس جنوبي شامل دودكش زبالهدر پااليشگاه SO٢منابع اصلي انتشار 

با توجه به مشكالت واحدهاي بازيافت باشد. ها ميدر برخي از پااليشگاه DSOناخواسته گاز اسيدي و بعضا سوزاندن 

ت فرآيندي، و اجراي طرح هايي جهت رفع مشكال توسعه ارتقاء وبهينه سازي،  ،گوگرد پااليشگاه هاو جامدسازي 

توليد و افزايش عالوه بر پايداري مي تواند  ي بازيافت گوگرد و نيز توليد گوگرد جامدواحدها قمكانيكي و ابزاردقي

  كيفيت گوگرد توليدي موجب كاهش فلرينگ گاز اسيدي گردد. 

مشعل پااليشگاههاي  هاي گاز بازيافت هاي پروژه اجراي و فروش مسئوليت ، پيشين دستورالعملهاي اساس بر

 مجري يا و پارس گاز نفت و شركت ، پارس انرژي اقتصادي ويژه منطقه عهده بر تاكنون ، جنوبي پارس گاز مجتمع

 10578 /ع م م شماره طبق نامه 97 / 10 / 24 تاريخ از كه است بوده )ايران نفت ملي شركت( پايدار توسعه طرح
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 پارس پااليشگاه8 براي به مشعل ارسالي گازهاي جهت گيري تصميم ايران، نفت ملي شركت محترم عامل مدير

 روي پااليشگاههاي بر گزارش اين شده در ذكر اقدامات لذا .است  شده واگذار گاز ملي شركت به ) 1 سايت( جنوبي

 .است گرديده متمركز ) 1 سايت( هشتم تا اول
  

زيست ايت الزامات شركت مجتمع گاز پارس جنوبي به عنوان بزرگترين شركت پااليش گاز كشور، به منظور رع

 ،هواي منطقهها در  پيشگيري از بحران ناشي از افزايش انتشار آاليندهرضايتمندي جوامع محلي همجوار و  ،محيطي

را در دستور كار خود قرار داده است.  SO٢و كاهش انتشار انجام مطالعات در زمينه كاهش گازهاي ارسالي به فلر 

، انجام مطالعات پايه و تهيه سيدن به بهترين طرح پيشنهاديبراي ربررسي و مطالعات امكان سنجي در اين راستا، 

مربوط به پروژه هاي كاهش گازهاي  و ... (متناسب با راه حل نهايي براي هر پروژه) EPC ،PCاسناد مناقصه بصورت 

سايت . مد نظر استمجتمع گاز پارس جنوبي  يكدر پااليشگاه هاي سايت  SO٢و كاهش انتشار ارسالي به فلر 

  باشد:مجتمع گاز پارس جنوبي شامل پااليشگاه هاي زير مييك 

  1پااليشگاه اول (فاز( 

  3و  2پااليشگاه دوم (فازهاي( 

  5و  4پااليشگاه سوم (فازهاي( 

  8و  7و  6پااليشگاه چهارم (فازهاي( 

  10و  9پااليشگاه پنجم (فازهاي( 

  16و  15پااليشگاه ششم (فازهاي( 

  18و  17پااليشگاه هفتم (فازهاي( 

  21و  20پااليشگاه هشتم (فازهاي( 

 

  مد نظر قرار دهد:در مطالعات و بررسي هاي خود مشاور الزم است پارامترهاي كليدي زير را 

 وضعيت جانمايي كنوني تجهيزات موجود از لحاظ فضا و الزامات ايمني 

 ايجاد حداقل تغييرات در پااليشگاه 

 امكان دسترسي به يوتيليتي مورد نياز 

 ن تدويFraming criteria هاي مورد نظر براي ارزيابي راهكارها و انتخاب سناريوي نهايي براي پروژه

 توسط مشاور با هماهنگي كارفرما (مجتمع گاز پارس جنوبي)

 

  هدف كلي پروژه -2

در  SO٢كاهش انتشار و هدف اين كار شناسايي و اولويت بندي پروژه هاي كاهش و بازيافت گازهاي ارسالي به فلر 

و در ادامه تهيه  پارس جنوبي و انجام طراحي تفصيلي مهندسي براي پروژه هاي منتخبسايت يك پااليشگاه هاي 

 اسناد مناقصه براي خريدتجهيزات و اجراي پروژه هاي انتخاب شده مي باشد.
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 SO٢ار شناسايي و اولويت بندي پروژه هاي كاهش و بازيافت گازهاي ارسالي به فلر و كاهش انتش -3

  در پااليشگاه هاي پارس جنوبي

مجتمع گاز پارس جنوبي، پروژه هايي جهت كاهش و بازيافت گازهاي  دربا توجه به بررسي هاي صورت گرفته 

و پيوست  1پيوست ل اه ها شناسايي شده است كه در جداودر برخي از پااليشگ  SO٢ارسالي به فلر و كاهش انتشار 

، جهت 2و1د. شناسايي پروژه هايي عالوه بر موارد اشاره شده در جداول پيوست هاي ارائه ميگردن به تفكيك 2

به تفكيك هر  و در نهايت اولويت بندي و انتخاب بهترين سناريو SO٢كاهش فلرينگ مجتمع و نيز كاهش انتشار 

  به عهده مشاور خواهد بود.پااليشگاه 

شرح به اختصار در زمينه كاهش فلرينگ  در پااليشگاه هاانجام شده مطالعاتي برخي از پروژه هاي  3در پيوست 

  داده شده است.
 

  شرح خدمات و الزامات -4

بخش كلي زير  چنددر  SO٢و كاهش انتشار كاهش گازهاي ارسالي به مشعل  هايانجام مطالعات بر روي روش

 مورد نظر است:

  و مستندسازي بررسي و تحليل شرايط فرآيندي موجود :اولبخش  -1-4

(داده هاي اوليه ارسالي در ها و مقايسه آن بررسي اسناد طراحي و عملياتي مجتمع گاز پارس جنوبي -1-1-4

پيوست شرح خدمات جهت شناخت كلي مشاور از پروژه مي باشد و مشاور نياز است خود با بررسي و دريافت اسناد 

  و داده ها، اطالعات الزم را استخراج نمايد)

و  و جمع آوري اطالعات طراحي و عملياتي مربوط به گازهاي ارسالي به فلر بصورت پيوستهسايت ويزيت،  -2-1-4

مجتمع گاز پارس جنوبي،  1در پااليشگاه هاي سايت و وضعيت واحدهاي بازيافت و جامدسازي گوگرد  ناپيوسته

  اخذ اطالعات و اندازه گيري پارامترهاي ميداني مورد نياز با هماهنگي كارفرما

و واحدهاي بازيافت و  هاي موجود شبكه جمع آوري و سيستم فلرارزيابي تجهيزات و زيرساخت -3-1-4

  جامدسازي گوگرد

هاي موجود شبكه جمع آوري و سيستم شناسايي و ارائه گزارش نواقص و انحرافات در تجهيزات و زيرساخت -4-1-4

  فلر

  زيافت و جامدسازي گوگردشناسايي و ارائه گزارش نواقص و انحرافات واحدهاي با -5-1-4

  1پااليشگاه هاي سايت  در بررسي پروژه هاي سابق كاهش فلرينگ انجام شده -6-1-4

  برگزاري نشست كارشناسي جهت ارائه گزارش و اخذ تاييديه كارفرما  -7-1-4

  

به تفكيك هر  ٢SOشناسايي و اولويت بندي راهكارهاي كاهش فلرينگ و انتشار  :دومبخش  -4-2

  پااليشگاه

و اولويت بندي پروژه هاي  2و  1پيوست بر موارد اشاره شده در جداول  عالوهشناسايي پروژه هايي  -4-2-1

   1به تفكيك پااليشگاه هاي سايت  ٢SOو انتشار كاهش فلرينگ 
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ارائه راهكارها در چهار حوزه؛ اصالح فرايندها، توسعه و ارتقاء شبكه جمع آوري فلر و بهينه سازي كاركرد تجهيزات و سيستم فلر قرار (

-در پااليشگاه ٢SOو كاهش انتشار  ها و اقدامات جهت كاهش گازهاي ارسالي به مشعلبه عنوان نمونه، تعدادي از برنامهخواهد گرفت. 

  ).ارائه شده است 2و  1جداول پيوست تم پارس جنوبي در هاي اول تا هش

به تفكيك هر پااليشگاه و اولويت بندي آنها براساس  پيشنهادي راه حل هايامكان سنجي فني و اقتصادي -2-2-4

 نتايج بدست آمده

راحي، عملياتي، ارائه سناريوهاي مختلف براي اجراي هر پروژه و مقايسه فني آنها با يكديگر از نظر شرايط ط-3-2-4

  جانمائي، يوتيليتي مورد نياز، درينينگ، دفع پسابها و پسماندها، انتقال دانش فني، تامين قطعات يدكي و ...

گزارش امكان سنجي فني و اقتصادي راه حل هاي پيشنهادي و برگزاري نشست كارشناسي جهت ارائه  -4-2-4

  اخذ تاييديه كارفرما

  

  انتخاب راه حل يا راه حل هاي نهايي به تفكيك هر پااليشگاه  :سوم بخش -3-4

و ارائه گزارش رتبه بندي و مقايسه سناريوهاي  Framing criteriaانتخاب سناريوي نهايي بر اساس  -1-3-4

  مختلف

  ارائه گزارش ارزيابي ريسك براي سناريوي نهايي انتخاب شده -2-3-4

 شگاهيانتخاب شده در هر پاال يينها يوهايسنار اي ويسنار يو اقتصاد يفن يامكان سنج ييارائه گزارش نها -3-3-4

(شامل شرايط طراحي، عملياتي، جانمائي، يوتيليتي مورد نياز، درينينگ، دفع پسابها و پسماندها، تامين قطعات 

 يبرگزار تير نها...) و د در هر پروژه و SO٢، آناليز ميزان كاهش فلرينگ يا انتشار سكير يابييدكي، گزارش ارز

  كارفرما هيدييو اخذ تا ييجهت ارائه گزارش نها يكارشناس تنشس
  

  

  و تهيه اسناد مناقصه انجام مطالعات مهندسي پايه و تفصيليبخش چهارم:  -5

و تهيه  ي نهايي انتخاب شده در هر پروژهبراي سناريو FEED Designو  Basic Designانجام مطالعات جهت 

 براي پروژه هاي نهايي انتخابي مراحل زير انجام مي گردد:و ...  EPC، PCاسناد مناقصه بصورت 

 

  به كارفرما EPCارائه گزارش كامل از مطالعات پايه و تهيه اسناد مناقصه بصورت  -1-5

  

  به عنوان نمونه: FEED Designو  Basic Designانجام مراحل طراحي شامل        

  تهيه نقشه هايPFD  وPID  

 طراحي تجهيزات مورد نياز  

 طراحي سيستم هاي كنترل  

 سايزينگ لوله ها 

 تهيه برگه مشخصات فرآيندي براي تجهيزات  

 مطالعه ايمني فرآيند مشتمل برHAZID   وHAZOP  

 تهيه دستورالعمل الزم جهت راهبري مناسب 

 تهيه ليست يوتيليتي ها و مواد شيميايي مورد نياز 

 رد هزينه سرمايه گذاري به همراه جزيياتبرآو 

 برآورد هزينه هاي عملياتي و تعيين زمان بازگشت سرمايه 



  

 ٧ / ٧ 
 

   ،طراحي تفصيلي طرح انتخابي مشتمل بر فعاليت هاي مكانيكي، عمراني و ابزار دقيق (شامل فونداسيون و عمليات سيويل

 تهيه نقشه هاي اتوكد و ...)

 

 اجراي سناريوي نهايي انتخاب شده در هر پروژه در هر پااليشگاهبندي زمان  ارائه برنامه قيمت و برآورد -2-5

تضمين صحت و قابليت اجرائي كليه مدارك و محاسبات مربوط به طراحي مهندسي پايه و تغييرات ايجاد  -3-5

 شده

 )… ,ITB, SOW, Contracting strategyتهيه اسناد قراردادي ( -4-5

تجهيزات، دستگاهها و قطعات مورد نياز با ذكر محل تامين آنها و به تفكيك با توجه به ارائه ليست كامل  -5-5

 سال 2هاي موجود بانضمام قطعات يدكي مورد نياز براي بهره برداري به مدت  تحريم

 معرفي چندين شركت مجرب جهت اجراي پروژه هاي منتخب -6-5

 مورد نظر يپروژه ها ينصب و راه انداز انيشاوره به كارفرما تا پام -7-5

 يو ... متناسب با راه حل ها PC/EPCارائه گزارش كامل از مطالعات پايه و تهيه اسناد مناقصه بصورت  -8-5

  كارفرما هيدييمختلف به كارفرما و اخذ تا يينها

 

  و استانداردهاي مورد نظر كارفرمامباني، اصول، معيارها  -6

  كليه استانداردها وSpecification  هاي طراحي پااليشگاه هاي پارس جنوبي  

 كليه  دستورالعمل هاي پااليشگاه هاي پارس جنوبي 

  زش يا انتقال دانش فني(حسب مورد)وظايف مشاور در زمينه آمو -7

در طول اجرا و پس از پايان اجراي مفاد پيمان، مشاور بايد بنا به درخواست كارفرما به نفرات معرفي شده از طرف 

نفر ساعت آموزش، توسط مدرس معرفي شده توسط مشاور و در محل مورد تأييد  500حداقل به ميزان كارفرما، 

ه بايد توسط مشاور براي نيروهاي كارفرما برگزار شود، زمان و عنوان دور 6و حداكثر  4ائه گردد. حداقل كارفرما ار

  دوره ها با اعالم مشاور و تاييد كارفرما در طول پيمان مشخص مي شود.
 

 و حجم فعاليتهاي مورد انتظار در اين پروژه برنامه زمان بندي  -8

  موجود است. 8جدول مورد نظر در پيوست 

  
 

 الزحمه خدمات مشاورهبرآورد حق -9

معاونت  "راهنماي نحوه شرح تفصيلي خدمات و مباني حق الزحمه خدمات مشاوره"اين برآورد طبق آخرين نسخه 

  راهبري رئيس جمهور، تنظيم خواهد شد.برنامه ريزي و نظارت 

  

  

  

  

  

  


