


 مقدمه: 
پــروژه احــداث کارخانــه فــرآورش ســیار بــا توجــه به مشــترك بــودن حوزه 
نفتــی بــا کشــور عــراق و عــدم وجــود واحــد فــرآورش نفــت خام متناســب 
بــا نفــت قابــل اســتحصال از چاه هــاي موجــود منطقــه آزادگان جنوبــی، بــا 
هــدف افزایــش ظرفیــت تولیــد میــدان آزادگان جنوبی بــه میــزان 50,000

بشــکه نفــت در روز از اواســط بهمــن مــاه 1396 آغــاز گردیــد.
ایــن واحــد بعنــوان اولیــن واحــد فــرآورش نفــت ســیار در کشــور مى باشــد 
کــه بصــورت قــرارداد اجــاره بــا مــدت دو ســال (قابــل تمدیــد تــا 3 ســال)، 
بــا ســرمایه گــذاري خارجــی منعقــد گردیــده اســت.کلیه مســئولیت هاي 
طراحــی ، ســاخت و تامیــن تجهیــزات، اجــرا، تســت و راه انــدازي و 
ــا و  ــرژي ایتالی ــد ژئوان ــرکت ایتالفلوی ــا ش ــرارداد ب ــرداري در دوره ق بهره ب
نظــارت بــر عملیــات مذکــور بــر عهــده شــرکت مهندســی و توســعه نفــت 

مى باشــد.

 ورود تجهیزات: 
ــا ســاخت عملیــات عمرانــی ، عملیــات ســاخت تجهیــزات در  همزمــان ب
ــروژه،  ــزات پ ــد. ســفارش ســاخت تجهی ــاز گردی ــی آغ کشــورهاي مختلف
متناســب بــا تکنولــوژي مــورد نیــاز در کشــورهاي ایتالیــا ، کانــادا و دوبــی 
انجــام شــد. همزمــان بــا پروســه ســاخت تجهیــزات احتمــال خــروج آمریکا 
از توافــق هســته اي قــوت گرفــت کــه باعــث شــد وزیــر محتــرم نفــت و 
مجموعــه مدیریــت شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا درایــت و دوراندیشــی بــا 
در نظــر گرفتــن تمهیــدات الزم دســتور انتقــال کلیــه تجهیــزات ســاخته 
شــده و نیــم ســاخته و مــواد مــورد نیــاز اولیــه جهــت تکمیــل واحــد را 
صــادر نماینــد. بــا ابــالغ دســتور بــه پیمانــکار ، ایشــان بــه انتقــال تجهیزات 
مبــادرت نمــود. پــس از ارســال کاالهــاي پــروژه و پیــش از ورود آنهــا بــه 
کشــور ، آمریــکا از توافــق هســته اي خــارج و اولیــن مرحلــه از تحریم هــاي 
ظالمانــه بــر علیــه ملــت ایــران اعمــال گردیــد. تجهیزاتــی کــه ســاخت آنها 
در خــارج ازکشــوربه پایــان رســیده بــود نیــز از خردادمــاه 1397 بــه تدریج 

وارد گمــرکات کشــور گردیــد .

ــه  ــده ب ــاي وارد ش ــص کااله ــروژه ، ترخی ــش پ ــن چال ــن و مهمتری اولی
ــود. متاســفانه عــدم همــکاري گمــرکات در ترخیــص  گمــرکات کشــور ب
کاالهــاي پــروژه باعــث ایجــاد حــدود چهارمــاه تاخیــر در ایــن پــروژه ملــی 
ــا ســعی و تــالش و پیگیــري مســتمر مدیریــت پــروژه  گردیــد و نهایتــاً ب

ــد.    ــروژه گردی ــاه 1397 وارد ســایت پ ــروژه اواســط مهرم ــزات پ تجهی

 ساخت و نصب تجهیزات در سایت:
ــا  ــروژه ب ــراي پ ــد اج ــایت رون ــه س ــی ب ــزات واردات ــس از ورود تجهی پ
ــا  ــه  ب ــود ک ــراه ب ــروژه هم ــف پ ــا توق ــی ب ــراوان و در مقاطع ــدي ف کن
موافقــت مدیریــت شــرکت ایتالفلویــد ژئــو انــرژي، مدیریــت پــروژه کارفرما 
مجاهدانــه وارد صحنــه اجــراي پــروژه گردیــد و بــا همسوســازي مدیریــت 
شــرکت ایتالفلویــد ژئوانــرژي در جهــت اتمــام پــروژه در موعــد مقــرر اقــدام 
بــه متقاعــد نمــودن طــرف ایتالیایــی و بــرون ســپاري بخشــهایی از کار بــه 
پیمانــکاران ایرانــی و نیــز تــدارك لیســت کمبودهــاي متریــال مــورد نیــاز 
نمــود. در ایــن مــدت (از تاریــخ  97/9/20 الــى  (97/10/20)  اهــم عملیات 

اجرایــی بــه شــرح زیــر انجــام گردیــد:

1. اجــراي حــدود 31000 قطــر جــوش (از 37000 ) در ســاخت پایپ هــا 
و انجــام تســت هاي مربوطــه 

2. اتمــام عملیــات ســاخت مخــازن ذخیــره نفــت ، انجــام تســت هاي الزم، 
ــت و رنگ سندبالس

3. اتمــام عملیــات عمرانــی باقیمانــده در ســایت و زیــر ســاخت عمرانــی 
محــل نصــب

4. اجراي حدود 50 کلیومتر عملیات کابل کشی برق و ابزار دقیق 
5. اجراي عملیات نصب روشنایی سایت و راه اندازي موقت 

6. اجراي سینی کابل ابزار دقیق 
7. راه اندازى سیستم آتش نشانی 

8. اتمام عملیات ساخت پایپینگ 
9. نصب سیستم F&G بین تجهیزات اصلى

ــان اوج  ــر روز در زم ــري حــدود 350 نف ــا بکارگی ــر ب ــوق الذک ــات ف عملی
فعالیت هــا (حــدود 44000 نفــر ســاعت) انجــام و خوشــبختانه بــدون هیــچ 
ــاي  ــت گروه ه ــم فعالی ــایت علیرغ ــاغل در س ــراد ش ــه اف ــه ب ــه صدم گون
متعــدد مکانیــک، بــرق و عمــران انجــام گردیــد. در طــی ایــن مــدت حدود 

20 روز افــراد در شــیفت شــب نیــز فعالیــت نمودنــد. 
کارخانــه فــرآورش ســیار بــا ظرفیــت 25 هــزار بشــکه در تاریــخ 98/12/1

بطــور رســمى مــورد بهــره بــردارى قــرار گرفــت. هــم اکنــون ایــن کارخانــه 
در حــال تولیــد 45000 بشــکه نفــت روزانــه مــى باشــد و قابلیــت تولیــد تا 

60000 بشــکه در روز را دارا مــى باشــد.


