
اقدامات محیط زیست

توسعه براي زندگي بهتر



INTRODUCTION

حذف آالیندگی گازهای همراه نفت که سالهای طوالنی در فلرها می ▪

سوخته و ایجاد ارزش افزوده برای گازهای همراه نفت 

کیلومتر خط لوله جهت تزریق به چاه 59ارسال  اسید گاز به آغاجاری با ▪

های نفت  و عدم فلرینگ گازها

در منطقه و صیانت از محیط زیست( فلر)جلوگیری از سوختن گاز ▪

رسالت شرکت پاالیش 
گاز بیدبلند خلیج فارس



خوراک و محصول پاالیشگاه بید بلند خلیج فارس

گازهای همراه با نفت شامل گاز های ترش و گاز های شیرین از چهار ان جی ال : خوراک 
900/1000/1200/1300

میلیون نرمال متر مکعب در روز57به  ظرفیت 

دارای گاز شیرین است 1300و 1200شامل گاز ترش و ان جی ال های 1000و 900ان جی ال های 

:  محصوالت بدست آمده پس از تفکیک و شیرین سازی عبارت است از 
اسید گاز/کاندانسیت/پنتان پالس/بوتان/پروپان/اتان/متان



فاز مایع خوراک پاالیشگاه

.  بوتان و پروپان تفکیک و به مخازن ذخیره ارسال می گردد–پنتان پالس •

.متان به خط سراسری گاز  و اتان به پتروشیمی ها ارسال می شود•

.  شودگازهای اسیدی تغلیظ شده حاصل از تصفیه گاز به چاههای نفت تزریق می •



اقدامات شاخص زیست محیطي

جهت ارسال  انتقال به چاههای شرکت بهره برداری نفت و گاز 27و 17افزایش فشار و رقیق نمودن گازهای اسیدی زون .1
میلیون یورو 56آغاجری با اعتباری  بالغ بر

میلیون یورو30با اعتباری بالغ بر HRSGاجرای پروژه .2

میلیون یورو55با اعتباری بالغ بر ( +C4پروژه شیرین سازی)HDSاجرای پروژه .3

میلیون یورو3/6با اعتبار (ZLD)ایجاد پکیج بازیافت آبهای دور ریزبا تکنولوژی برتر روز دنیا .4

ای سمی فرایندی ایجاد زباله سوز و برن پیت های استاندارد جهت امحاء میعانات و گازه.5

نصب و راه اندازی سامانه پایش لحظه ای گاز های خروجی دودکش ها .6

14001و 50001اخذ گواهینامه مدیریت انرژی .7

عقد قرارداد استقرار نظام مدیریت پسماند .8

ایجاد سایت ویژه پسماند .9

اد در مناطق طبیعی منطقهاصله نهال درخت و درختچه و کاشت نهال با همکاری سازمانهای مردم نه20000خرید بیش از .01



رعایت استانداردهاي زیست محیطي 

کاهش آلودگی هوا 

C4پروژه شیرین سازی)HDSپروژه 
+)

پروژه جمع آوری گازهای مشعل شرق کارون  

ارسال گازهای اسیدی به چاه های نفت آغاجری 

استفاده از گاز طبیعی جهت احتراق



( +C4پروژه شیرین سازي)HDSاجراي پروژه -4
وجودگردیگوترکیباتگازوئیل،مانندنفتیمشتقاتهیدروکربنیساختاردر•

.تاسشدهموجبرامشکالتیپاالیشعملیاتوصنعتیمصارفدرکهدارد
درهمماهدافازنفتیهایهیدروکربنازعنصراینکاهشبهیاحذفبنابراین
اینکنترلصنعتیراهتنهاحاضرحالدر.باشدمیپاالیشتصفیهصنعت
(HDS)هیدروژنیگوگردزداییفرایندازاستفادهمربوطهترکیباتوعنصر
اعالموجهانیمجامعطرفازشدهاعمالالزاماتبهتوجهبانیزواست

صفربهنهایتدرو،2011سالدر1PPMازکمترحدتاگوگردمجازاستاندارد
ازیسبهینهنیزوپاالیشفراینداینجایگاهاهمیتبهروزبهروز2014سالتا

.استشدهافزودهگوگردحداقلبامحصوالتتولیدراستایدرآنعملکرد
گوگرد+C4تولیداتHDSروشبافارسخلیجبیدبلندگازپاالیششرکتدر

درسمیمصرفبهپاالیشگاههاگازوئیلوبنزینتولیدجهتوشدهزدایی

https://civilica.com/search/paper/k-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-o-Title-ot-desc/


HDS

خالص سازی و سولفور زدایی بوتان پالس •

افزایش کیفیت محصول و در نتیجه کاهش آلودگی هوا •

این واحد در شمال شرقی سایت قرار دارد •

. سولفورزدایی آن انجام می شود NFپس از دریافت بوتان پالس تفکیک شده از واحدهای •

برایدهدمیکاهشPPMیکزیربهراگازیمیعاناندرنهاییسولفور28زونزداییگوگردواحد•
اجرادستدریورومیلیون55هزینهباسازیبنزینهایواحدزیستمحیطداردوستخوراک

باشدمی



پیشرفت%  32پروژه جمع آوري گازهاي مشعل هاي شرق کارون  با  

موقعیت مکانی طرح

–هندیجان–گچساران–رامشیر–آغاجریهایشهرستان
امیدیه–بهبهان

یاراضماهوری،تپهکوهستانی،نیمهاراضیازلولهخطوطعبور
.استشدهتشکیلپستوایجلگه

،متراکپیشهایپروژه)اجراییگروهسهقالبدرپروژهاین•
29همچنینو(بهسازیگروههایپروژهوگازفشارافزایش

.استشدهتعریففرعییپروژه

ازجلوگیری،روزدرگازمکعبفوتمیلیون600بازیابی•
هزار1143بازیابیوروزگازدرمکعبفوتمیلیون380گازسوزی

سالدراستحصالقابلگازتن

برداریبهرهمراکزازایگلخانهگازهایانتشارازجلوگیری•
سالدرتن16990663.29میزانبهپروژهکنندهتغذیه



جمع آوری مشعل های شرق کارون اهداف، نیازها و ضرورت اجرای طرح 

زیستاجتناب از سوزاندن گازهای ترش همراه نفت و جلوگیری از آلودگی محیط 1.

خوراکج فارس به منظور تامین کسریجمع آوری گازهای مشعل و انتقال آن به مجتمع پاالیشگاهی بیدبلند خلی.2

سازی و افزایش توان استحصالتکمیل پروژه های نیمه تمام شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با هدف به.3

هزار تن گاز قابل استحصال در 1143میلیون فوت مکعب گاز در روز و بازیابی 600جلوگیری از گازسوزی بازیابی و .4
درصد این ظرفیت دریافت گردد40حدود 1401در نیمه اول سال سال  و قرار است  

ی سنتیجلوگیری از اتالف سرمایه ملی با حذف فرایندهای گازسوزی و فلرینگها.5

تن در سال16990663/ 29نده پروژه به میزان جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای از مراکز بهره برداری تعذیه کن.6



جمع آوري مشعل هاي شرق کارون اهداف، نیازها و ضرورت اجراي طرح 

ی تکمیل زنجیره تولید با محصوالت اتان پرو پان و بوتان و میعانات گاز•

و جلوگیری از واردات تولید گاز متان و تزریق به خطوط سراسری گاز جهت مصارف شهری و صنعتی•

زیپروپان ، بوتان و میعانات گااستفاده از منابع گازی و ارز آوری برای کشور از طریق صادرات محصولت•

میلیون فوت مکعب در روز گاز مشعل 600کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوختن بیش از •

داخلیاز پیمانکاران و سازندگاناشتغالزایی در کشور با بهره گیری از نیروهای متخصص داخلی و استفاده•



رعایت استانداردهاي زیست محیطي 

پساب

افتدنمیاتفاقکارخانهازصنعتیپسابخروجگونههیچ
( ورود پساب صنعتی به حوضچه های تبخیری) 

ابپسبیشترتصفیهجهتخانهتصفیهیپروژهشدناضافه
صفرتخلیهروشبهصنعتی

تصفیه پساب بهداشتی توسط تصفیه خانه بهداشتی  



پوند های تبخیری 

نظردرهپاالیشگاصنعتیپسابریکاوریوتبخیرجهتکوچکپوندسهوبزرگتبخیریپونددو•
.استشدهگرفته

داردوجودپساببهمربوطهایکانالعمدهمسیردو•

بهارپاالیشگاهازبیرونبهبارانآبهدایتوظیفهوداردقرارزوناطرافکه:روبیرونهایکانال(1•
داردعهده

.دهدمیانجامراتبخیریهایحوضچهبهصنعتیپسابهدایتکه:هاپوندبهمنتهیهایکانال(2•

.استشدهیجاداپاالیشگاهشرقسمتبهشیبیبانفوذقابلغیرکفباوبتونیهاکانالتمامی:نکته•



هیچ گونه خروج پساب صنعتی از کارخانه اتفاق نمی افتد
(  ورود پساب صنعتی به حوضچه های تبخیری) 

تمساحوحجمشوندمیهدایتبزرگتبخیریهایحوضچهبهصنعتیهایپساب•
ازعبارتندترتیببههاحوضچه

برمترمکعب30ورودیدبیطراحیباومربعمتر106833ومترمکعب384126:•
ساعت



تصفیه خانه فاضالب بخش غیر صنعتی•

•CHEMICAL DOSING UNIT :NAOCL

•TREATMENT UNITS  : فیلترهای با بستر دوگانه –سند فیلتر –زالل ساز ثانویه –اسلج فعال

•SLUDGE PROCESSING : فیلتر پرس

تانکازعدبشودمیهدایتآرامشتانکسمتبهبهداشتیپسابآنازبعد.بیندازددامبهرادرشتذراتتاشودمیگیرآشغالواردفاضالبابتدا•

(فشاربار1.9وساعتدرمکعبمتر8.5فلویبا)شودمیفرستادههوادهیتانکدوبهپپمپدوازاستفادهبافاضالبآرامش

راتذجداسازیبرایثانویهساززاللتانکبهورودبعدیمرحله.شوندمیمخلوطخوبمیکسریتوسطهاناخالصی،آبهوا،هاتانکایندر•
سازاللزتانکفوقانیقسمتازقسمتبهپسابوشودمیبرگرداندههوادهیهایتانکبهراندمانافزایشجهت،ذراتاینازقسمتی.استمعلق

برایمرحلهایناز.شودمیتزریقضدعفونیتانکبهبار8فشاروساعتبرلیتر5دبیباNAOCLپمپ.شودمیارسالعفونیضدتانکبه
سامپیدروبهفیلترسندخروجیورودیدبیوفشاراختالفبهتوجهبا.گرددمیدوگانهبستربافیلتروفیلترسندواردفاضالبذراتجداسازی

(فیلترهاپایینبهباالازفراینددرفاضالببرایواستباالبهپایینازواشبکدرآبمسیر)شودمیواشبک

اده می شود بعد از آن اسلج آب زدایی می شود و به درون تانک نگهداشت اسالج فرست•

متر مکعب در روز 200: دبی ورودی •

BOD: 250 G/M3      TSS: 400G/M3         TSS:300G/M3: کیفیت پساب ورودی •

BOD: 30G/M3        COD: 60G/M3          TSS: 40G/M3: کیفیت پساب خروجی •





نرژیریکاوری و بازیابی انرژی و بازیابی ا

HRSG



HRSGاجراي پروژه 

عنوانبهمتانایزردیازخروجواستحصالازپسمتانگاز•
اینجادر.گیردمیقراراستفادهموردکارخانهگازیسوخت

یهتوجبدلیل.آیدمیبدستمتانهمیناحتراقطریقازانرژی
واندهخاکونومایزرجاایندراستیمتولیدسیستم،آناقتصادی

آزادانرژی،احتراقمحفظهدرمتانگازاحتراقباوشودمی
.رودمیکاربهDMآبازاستیمتولیدجهتحرارتاینوشده

دراصلیکمپرسور6استندبایعنوانبهکمپرسور6همچنین•
فرایندهایانجامازپسنیزDMآب.استشدهگرفتهنظر

یدتولبرایآیدمیبدستسایتبهورودیآبرویبرتصفیه
اصلیکمپرسوردوبینافقیوسلدر.شودمیپلنتوارداستیم

تفادهاسبرایوگرفتهصورتاستیمتولیدفراینداستندبایو
شودمیفرستادهسایرفرایندها



ریکاوري و بازیابي آب



ریکاوري و بازیابي انرژي و آب

-Dپکیج • OILINGاز پساب صنعتی

ی گردد ر مپساب صنعتی پس از تصفیه به عنوان جبرانی برج خنک ساز به سیستم ب•

.  و روغن آن در کوره زباله سوز می سوزد •



ریکاوري و بازیابي انرژي و آب

-Dپکیج • OILING از پساب صنعتي



ریکاوری و بازیابی انرژی
5زون 

استیم در تبادل حرارتی پس از افت دما تبدیل به کاندانس شده و وارد 
. این پکیج می شود 

.ین پکیج دو فاز آب و گازهای همراه با آن را جدا سازی می کند ا

آب حاصل مجددا جهت تولید استیم مورد استفاده قرار می گیرد و گاز 
. توسط ذرات کربن فعال به دام می افتد 



ZLDتصفیه به روش 

براییوروهزار400ومیلیون3هزینهباساعتدرمکعبمتر40ظرفیتبهزاللسانآبپروژه•
فرایندچرخهبهصنعتیپساببازگرداندن



ZLDبازیافت آبهای دورریز به روش -3

میباشندپسابازآب%100بازیافتمفهومبه
(ZERO LIQUID DISCHARGE))ازکه

اساس.میشوندتشکیلمایعصفرتخلیههایسیستم
و((CRYSTALIZER)-تبخیریآنهاکار

تغلیظواحدهای((EVAPORATORکریستاالیزرها
ازادهاستفبااتمسفرفشاردرتقطیریپسابکننده
نمکوخالصآببهپسابتبدیلوحرارتیانرژی
میرافرآیندازحاصلنمککهایگونهبه.استجامد
دیگرمفیدهایاستفادهآنازیاونمودهدفنتوان
.کرد

درانتومیغشائیهایروشباسیستماینترکیببا
ردیگکهایمرحلهدرودادکاهشراپسابمیزانابتدا

سیستمهایهایZLDتوسطبیشترتغلیظامکان
ازمیتوان(حاضرطرحهمانند)نداردوجودغشائی



ریکاوری و بازیابی انرژی
هدایت  آب برگشتی کندانس تله بخار •

در قسمت هایی جریان خروجی از تله بخار به محیط تخلیه میگردید که باعث 
ایجاد جلبک ، برهم خوردن آراستگی ظاهری ، مخاطرات ایمنی و هدررفت آب و 

انرژی میشد  

.نتیجه بررسی ها مسیرسازی جهت هدایت کندانس ها به سمت هدر بود 

نقشه ی ایزومتریک مربوطه 

../../environmental file/اطلاعات ارسالی به مشاور/01- جمع آوری آب برگشتی کندانس تله بخار/03-ISOMETRIC & MTo.pdf






ایجاد سایت ویژه پسماند -10

یری در حال حاضر به جز پسماند عادی سه نوع پسماند صنعتی در دست پیگ•
.و تعیین تکلیف قرار دارد  

مجدد فادهپسماند کربنات کلسیم با توجه به لزوم رعایت اصول بازیافت و است-1
انجام و مقدم بودن آن ها بر دفن ایمن ، حداکثر تالش جهت موارد فوق الذکر 

یمان ارسال نمونه به کارخانه س–هفتکل ارسال نمونه به کارخانه آهک پزی . شده 
و -پیگیری تحویل به فوالد نسوز اهواز–ارسال نمونه به گچ سازی رامهرمز –

تفاده سهمچنین سایر مراکزی که پسماند کربنات کلسیم برای آن فرایند قابل ا
تان نزدیکی مراکز به شهرسبا توجه به ... است مانند کاشی سازی ، رنگ سازی و 

و به طور همزمان هماهنگی و همکاری با واحد تحقیق و توسعه ........ بهبهان  
در فضای ن پاالیشگاه بیدبلند جهت بررسی امکان اصالح و تصفیه برای استفاده آ

نی با توجه به حجم بسیار وسیع مکان پسماند دپو شده و فرصت زما....  سبز 
ر حل در نظباالیی که از این جهت بوجود آمده ، دفن ایمن را به عنوان آخرین راه

.  گرفته است 



BURN PITزباله سوز مایع و 

وز به سمت زباله س( در حالت غیر نرمال)تخلیه فشار فاز مایع سیال در واحدها•
.  مایع اتفاق می افتد 

انصد پلجن ناک اوت درام به سمت زباله سوز برقرار است  به ارزش یک میلیونو•
هزار یورو 

جهت ( که همان هوای عبور کرده از کاتالیست است) SPENT AIRارسال •
احتراق به زباله سوز  

 BURNاگر به هر دلیلی زباله سوز از سرویس خارج شود ، سیال مورد اشاره به•

PIT جهت سوزاندن ارسال می شود .



احداث زباله سوز  و  برنر پیت -6
ت و یک عدد زباله سوز پسماند مایع در ضلع جنوبی شرقی سای

واقع شده است UTILITYدر ناحیه 
:سه نوع مختلف برنر در زباله سوز به کار رفته است 

و DSOمی تواند به طور همزمان روغن های روان : Aنوع ( الف 
گاز سوختی را بسوزاند 

و و روغن های روان را DSOهمزمان می تواند : Bنوع ( ب
بسوزاند 

تنها قادر به سوزاندن روغن های روان است :  Cنوع ( ج
:میزان پسماندی که در حالت نرمال می سوزد 

کیلوگرم در ساعت1000–هیدروکربن های ضایعاتی 
DSO –240کیلوگرم در ساعت

کیلوگرم در ساعت 70–متان 
گاز )جهت رعایت نکات ایمنی و عملکرد بهینه کوره زباله سوز

و ارزش حرارتی حدود ( متان به عنوان گاز پایلوت  می سوزد 
.کیلوکالری در ساعت ایجاد می کند 40000

ه برنر پیت ها در قسمت شرقی سایت واقع شد•
و یک اینچ فیول گز جهت روشن 6است که دو خط 

ماندن پایلوت ارسال می شود و یک خطی که از 
BOTTOM KNOCK OUT DRUM می رود

پایلوتی است 8این سیستم . 
ارزش حرارتی که به طور میانگین بواسطه •

کیلوکالری 10600: سوزاند پسماند حاصل می شود 
در هر کیلوگرم 

:  جریانی که به سمت برن پیت هدایت می شود•
کیلوگرم در ساعت 27200





نازل هاي زیر کوره زباله سوز



FITدماي کوره زباله سوز و تغییر محل 



:  سایر اقدامات-11
عقدقرارداد با اساتید دانشگاه جهت استقرار نظام مدیریت سبز •

غقد قرارداد جهت جمع اوری پسماند ترو خشک •

انجام مطالعات ایمنی فرایند و شناسایی مخاطرات •

عقد قرارداد جهت بازنگری و ویرایش چرخه حیات محصوالت •

تولید النه پرنده با استفاده از ضایعات چوبی •

انجام معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین •

انجام مطالعات ردپای کربن توسط پژوهشگاه نفت •

جمع آوری ، انتقال و واگذاری  ضایعات المپ های کم مصرف به واحدهای  بازیافت شیشه•

پیگیری انتقال ضایعات  کربنات کلسیم به کارخانجات سیمان ، گج و فوالد   •

نصب سایلنسر در کلیه بخش های دارای لرزش وسرو صدا •

نصب ساعت نجومی جهت کاهش مصرف انرژی در بخش روشنایی •

ایجاد سیستم اتوماسیون اداری بدون کاغذ •

.....برگزاری دوره های آموزشی محیط زیست و ایمنی و حوادت و •

اجرای پروژه های پژوهشی زیست محیطی متعدد •

چاپ و نصب بنر در مناسبت های زیست محیطی•

ی در نصب سامانه هوشمند ارتباط دمای آب کولینگ با از سرویس خارج شدن فن ها جهت صرفه جوی•
مصرف انرژی

نصب شیرهای هوشمند به منظور صرفه جویی در مصرف آب •
•...........



نصب و راه اندازي سامانه پایش لحظه اي گاز هاي خروجي دودکش ها .1

سیستم پایش خروجیهای دودکش های •
99شرکت پاالیش گاز بید بلند در سال 

نصب و راه اندازی گردید و در حال حاضر 
ای پارامترهای دی اکسید گوگرد ، اکسیده
می ازت ، منوکسید کربن و سایر گازهای س

بصورت لحظه ای از خروجی بویلروخروجی
زباله سوزهای شرکت پایش می گردند 



: مطالعات محیط زیست

(HAZID) انجام مطالعات ایمنی فرآیند و شناسایی مخاطرات 
(HAZOP)بازنگری، شناسایی و ارزیابی و ارایه روشهای کنترل فرایندی 

مطالعات پدافند غیر عامل
بازیافت و تصفیه آبهای دورریز



اقدامات زیست محیطي صورت گرفته در 
کارگاه مرکزي 



در واحد تعمیراتچکان وضعیت نگهداري بشکه هاي روغن و استفاده از سیني 



ثر تفکیک امروزه به منظور دستیابي به سطوح باالي مشارکت اجتماعي و ظرفیت سازي در جهت تقویت آگاه سازي مو
. ضایعات در مبدا و بازیافت آنها به عنوان دو راهکار مهم براي ارتقاء سیستم مدیریت مواد زائد جامد است

تفکیک و جمع آوري ضایعات فلزي موجود در واحد تعمیرات پاالیشگاه گاز بید بلند خلیج فارس 2

وماندپسماهیتبراساسبایدپسماندآوریجمعظروفجنساینکهاساسبر•

واحد.دباشظروفجنسباسازگارپسماندکهایگونهبهشودانتخابآنخواص

هایباکسخواستدرضایعاتموقتدپویوآوریجمعهدفبازیستمحیط

.اندهنمودپیگیریوپیشنهادراواحدهردرتولیدشدهحجمبهتوجهبافلزی



مسئولیت های اجتماعی
ر داجرای سه سد گابیونی روی کانال خاکی بیرون شرکت برای کاهش سرعت آب •

ن یزمان سیالب جهت جلوگیری از تخریب زمین های کشاورزی پایین دست  همچن
ی را ه انساناین سدها بنحوی طراحی و اجرا شده اند تا جلو عبور  خروجی تصفیه خان

.گرفته و مانع رسیدن این پساب به زمینهای کشاورزی و رودخانه شود 



مسئولیت های اجتماعی

هزار درخت حرا در خورهای ماهشهر 20کاشت •

طراف رودخانه و درختان حاشیهبار اعزام  ماشین آتش نشانی برای آتش سوزی های باغها و جنگل های ا120بیش از •
درخت1000جاده ها  و نجات بیش از 





عملیات اطفاي حریق باغهاي تنگ تکاب



میلیون قطعه ماهی 1هماهنگی با محیط زیست و کمک به انتقال 
.گرفتار شده پشت بند خاکی  آب گلوم  به رودخانه مارون









اد در مناطق اصله نهال درخت و درختچه و کاشت نهال با همکاري سازمانهاي مردم نه20000خرید بیش از 
طبیعي منطقه





چاپ و نصب بنر  نصب سنسور هوشمند در 
سرویس های بهداشتی 

تهیه النه پرنده با استفاده از ضایعات چوب




