
پروژه جمع آوری گازهای مشعل
شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس



اهداف، نیازها و ضرورت اجرای طرح

اجتناب از سوزاندن گازهاي ترش همراه نفت و جلوگيري از آلودگي محيط زيست

ارس به جمع آوري گازهاي مشعل و انتقال آن به مجتمع پااليشگاهي بيدبلند خليج ف
منظور تامين کسري خوراک

ازي و تكميل پروژه هاي نيمه تمام شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب با هدف بهس
افزايش توان استحصال



اهداف، نیازها و ضرورت اجرای طرح

ميليون فوت مكعب گاز در روز، 600بازيابي 

هاي جلوگيري از اتالف سرمايه ملي با حذف فرايندهاي گازسوزي و فلرينگ
سنتي

نده جلوگيري از انتشار گازهاي گلخانه اي از مراکز بهره برداري تعذيه کن
تن در سال16990663/ 29پروژه به ميزان 



1300، 1000،1200، 900هاي  NGLايجاد ارزش افزوده بر گازهاي خروجي از •

ميليون تن پروپان ، 1ميليون  تن اتان ، 1.5ميليون تن متان ، 10.3توليد ساليانه •
ميليون تن گاز اسيدي0.9ميليون تن کاندنسيت و 0.6ميليون تن بوتان 0.5

اتان پرو پان و بوتان و ميعانات گازي محصوالت تكميل زنجيره توليد با •
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ي و توليد گاز متان و تزريق به خطوط سراسري گاز جهت مصارف شهري و صنعت•
جلوگيري از واردات 

پان، استفاده از منابع گازي و ارزآوري براي کشور از طريق صادرات محصوالت پرو•
بوتان و ميعانات گازي

ميليون فوت 600کاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از سوختن بيش از •
مكعب در روز گاز مشعل 

از اشتغال زايي در کشور با بهره گيري از نيروهاي متخصص داخلي و استفاده•
پيمانكاران و سازندگان داخلي
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پروژه جمع آوری گازهای مشعلهای شرق کارون

موقعیت مکانی طرح 

–بهبهان –هندیجان –گچساران –رامشیر –شهرستان های آغاجری 

امیدیه 

گه عبور خطوط لوله از اراضی نیمه کوهستانی ، تپه ماهوری ، اراضی جل
.   ای و پست تشکیل شده است 

فشار پروژه های پیش تراکم ، افزایش) این پروژه در قالب سه گروه اجرایی •
.  پروژه فرعی تعریف شده است 29و همچنین ( گاز و پروژه های گروه بهسازی

میلیون فوت مکعب گاز در روز ، جلوگیری از گازسوزی600بازیابی •

ننده جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای از مراکز بهره برداری تغذیه ک•
تن در سال 16990663.29پروژه به میزان 



زاندن سو(تصاویر مرتبط با قبل از اجرایی شدن طرح)
5گاز در مرکز بهره برداری مارون 



ر خط لوله امتداد موقعیت تقریبی مسی(تصاویر مرتبط با طرح)
گازهای از مرکز بهره برداری آغاجاری



مسیر خط امتداد موقعیت تقریبی(تصاویر مرتبط با طرح)
لوله گازهای از مرکز بهره برداری رامشیر



ازنان به کریدور مسیر خط لوله میدان پ(تصاویر مرتبط با طرح)
ایستگاه پیش تراکم پازنان در اراضی کوهستانی



قه خروج خط لوله میدان رگ سفید از منط(تصاویر مرتبط با طرح)
دشتی به اراضی کوهستانی در اواخر مسیر در کریدور موجود 



اری الگوی عمومی ناهمواری های منطقه آغاج( تصاویر مرتبط با طرح)
اینچ اصلی تامین خوراک پاالیشگاه 20در کریدور خط 



با جاده محل تقاطع خط لوله رگ سفید(تصاویر مرتبط با طرح)
امیدیه–ی فرعی بهبهان 


