
 
 

 يرتقليل فشار  پتروشيمي امير كبپروژه طراحي، تامين تجهيزات، نصب و راه اندازي ايستگاه 

 CNGپروژه گازرساني به شهر رينه به روش 

  

  
   

 CNGپروژه طراحي، تامين و ساخت تجهيزات تامين گازطبيعي  به روستاهاي پري به روش 

 سومار -پروژه جمع آوري گازهاي همراه (فلر) در واحد بهره برداري نفت شهر

ت و گاز آک ت  وم  ر ر    امی 
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  شركتمعرفي 

سيس           شركت  سازي اراك (تا شين  شركت ما سه  شكل از  سيس     1346نفت و گاز آكام مت شاور (تا سي كاناز م ) و 1375) ، مهند
سيس   سال  1390پتروتام تك (تا شكيل گرديد.      1394) در  سمي ت صورت ر سهيل در برخي مراودات مالي و ترجيح   به  نظر به ت

شركت واح  سر برخي كارفرمايان براي مراوده مالي با يك  صنعت نفت و گاز آكام      «سيوم تحت عنوان  د، كن سيوم  سر    »شركت كن
 ثبت گرديد. 500483در اداره ثبت شركتها با شماره 1395/ 05/08در تاريخ 

 

 

 

  :ستا متمركز يرز يها مينهز در شركت يها فعاليت هعمد
  مهندسي، طراحي، تامين كاال، ساخت و بهره برداري از پروژه هاي گازرساني به صورتCNG (گاز طبيعي فشرده) 

  طراحي و ساخت سبدهاي انتقال گاز فشرده براي پروژه هاي انتقال گازCNG 

 سازي طراحي و ساخت واحدهاي تنظيم و تقليل فشار گاز بوميCNG (PRU)  براي تحويل گازطبيعي در شرايط مناسب
 در مبادي مصرف (شبكه گاز شهري و روستايي، صنايع و ...)

  سيستمهاي انتقال گاز فشرده اتان و سيستمهاي تنظيم و تقليل فشار اتان براي تحويل در مبادي مصرف طراحي و ساخت
 (پتروشيمي ها، پااليشگاه ها و ...)

 (فلر) طراحي و ساخت سيستمهاي جمع آوري و فرآورش گازهاي مشعل	 
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  چشم انداز شركت

 مديريت تامين انرژيهاي نوين و پيشرو در صنعت گاز رساني به شيوه

  مأموريـت و استراتژي شركت
. اين فعاليت دارد CNGبه روش هاي گازرساني  پروژهطراحي و اجراي  يدر زمينه كنسرسيوم صنعت نفت و گاز آكامشركت 
اهتمام با تمركز و  در كشور، CNGبه عنوان يكي از اولين شركت هاي خصوصي سازنده ايستگاه هاي تقليل فشار گاز شركت  

  . خاص در پيشبرد و تعالي اين بخش مهم از صنعت گاز كشور سهيم بوده است
در بخش عمده اي از سال خدمت در صنعت كشور،  4از  كمترافتخار دارد در طي  نفت و گاز آكام كنسرسيوم صنعت شركت

نين نظر به توجه ويژه وزارت كه در كشور اجرا شده است نقش مؤثري داشته است. همچ CNGهاي گازرساني به صورت پروژه
هاي اخير براي جمع آوري و فرآورش گازهاي مشعل و جلوگيري از سوختن اين گازها كه باعث افزايش آالينده هاي نفت در سال

با نگاه ويژه اي به اين پروژه ها  1397زيست محيطي از يكسو و از دست رفتن ثروت ملي از سوي ديگر مي گردد، شركت از سال 
  رده است.ورود ك

  
  كالن شركتاهداف 

 تقويت زيرساخت سيستم مهندسي مرتبط در راستاي پروژه هاي تخصصي شركت •

تمركز بر ايجاد دانش فني و ساخت ايستگاه هاي تقليل فشار سي ان جي و بومي سازي محصول توسط اركان شركت           •
 با كمترين نياز به واردات 

  LNGتمركز بر انتقال و ايجاد دانش فني طراحي و ساخت واحدهاي در مقياس كوچك توليد  •
 )LNGو  CNGهاي جايگزين (هاي گازرساني به روشافزاش سهم بازار در پروژه •
  CNGبرداري از تجهيزات مورد نياز به منظور صادرات گاز به روش تعريف و انجام فرآيندهاي طراحي و ساخت و بهره •
ف و تكميل مطالعات مربوط به پروژه هاي جديد نظير جمع آوري گازهاي فلر و توليد محصوالت با رويكرد صادرات تعري •

 و تامين انرژي واحدهاي صنعتي
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  معرفي پروژه ها:
و ساخت ايستگاه هاي تقليل فشار و جمع آوري گازهاي  CNGرساني به صورت  در حوزه گازتوسط شركت پروژه هاي انجام شده 

 هاي شركت معرفي شده است:پروژهدر ادامه 	بوده است. مشعل (فلر)

  گازرساني به روش پروژهCNG استان مازندران (نزديكترين شهر به قله دماوند)رينه  شهر  
  اطالعات كلي پروژه به شرح ذيل مي باشد:

  (سرمايه گذاري و ساخت، بهره برداري، انتقال مالكيت)    B.O.O.T:نوع پروژه
  شركت گاز استان مازندران پذير:سرمايه 

  شركت نفت و گاز آكامسرمايه گذار: 
      1395 : سال ساخت

  1396آبان  سال بهره برداري:
  شهر رينه - شهرستان آمل - استان مازندرانموقعيت: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 روي از سبد دنبلندكر ايبر ليكيروهيدســيســتم باالبر دارد، دجوو نكاميو تيغه از زنمخا سبد نشداجد نمكاا وژهپر ينا در ينكها به توجه با
  ميگيرند. ارقر ثابت يپايهها روي بر زگا يقرتز  حلامر نپايا تا نكاميو از زيسااجد از سبدها پس. ستا هشد ساخته و حياطر نكاميو
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  گازرساني به روشپروژه CNG به بخش پري شهرستان ماهنشان استان زنجان 
  پروژه به شرح ذيل مي باشد:اطالعات كلي 

    EPC نوع پروژه:
  )شركت گاز استان زنجان(كارفرماي اصلي:  شركت طرح و ساخت بينا كارفرما:

        1398 سال ساخت:
   بخش پري - شهرستان ماه نشان - استان زنجان موقيعت:

 
 ايستگاه تقليل فشار گاز طبيعي فشرده زنجان  
 سميا ظرفيت. ستا هشد قعوا ننجاز نستاا ننشاهما نشهرستا بعاتو از يپر يستارو يكيدنز در (PRU) زگا رفشا تقليل هيستگاا
 رفشا با CNG زنمخا يسبدها حامل يتريلرها توسط CNGزگا. باشد مي CNG زگا ساعت بر مكعب متر 2500 هيستگاا ينا

  حدود رفشا با تيارحر لمبد و هارگوالتور شامل پايپينگ اتتجهيز از رعبو از پس و هشد يقرتز و حمل هيستگاا به ربا  200
PSI 60 دميشو يقرتز ارهمجو يستاهارو زگا شبكه به. 
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  پروژه طراحي و ساخت ايستگاه تقيل فشارگاز اتان 

رديد گپروژه بمنظور جبران بخشي از كمبود خوراك واحد اولفين پتروشيمي امير كبير واقع در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر تعريف 
 8300از عسلويه به ماهشهر منتقل خواهد شد. در فاز اول طراحي ظرفيت انتقال  كه در آن گاز اتان بوسيله كاميون (با سبد مخازن)

كيلوگرم در ساعت پيش بيني شده است. پس از رسيدن كاميون به پتروشيمي اميركبير مخازن توسط شيلنگ به خط ورودي سيستم 
سرسيوم صنعت كن. بخش طراحي، تامين تجهيزات و ساخت ايستگاه تقليل فشار مذكور بر عهده شركت تقليل فشار وصل خواهد شد

   آكام بوده است.نفت و گاز 
  اطالعات كلي پروژه به شرح ذيل است:

 EPC نوع پروژه:

  شركت سرمايه گذاري صنعت نفت (پتروايرانيان)كارفرما: 
 1398شهريور  شروع ساخت:

  1398دي  بهره برداري:
  سايت پتروشيمي اميركبير -منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر  -بندر امام خميني  -استان خوزستان موقعيت: 
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  ،ايستگاه تقليل فشار گاز اتان  اندازي تجهيزات، نصب و راهتامينطراحي  
 هدش ساخته خوزستان نستاا ماهشهر درواقع در منطقه ويژه اقتصادي  در مجتمع پتروشيمي اميركبير اتان زگا رفشا تقليل هيستگاا
  . باشد مي ساعت بر كيلوگرم 8300 هيستگاا ينا انتقال گاز در ظرفيت. ستا
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   سومار -در محل واحد بهره برداري نفت شهر همراه جمع آوري گازهايپروژه 

كه گازهاي همراه نفت را به است  اجراي واحدهايياين پروژه شامل طراحي مفهومي، پايه و تفصيلي، تامين و ساخت تجهيزات و 
، اتان) با مشخصات مورد قبول واحدهاي پتروشيمي، تبديل LPG(ميعانات گازي،  يبه محصول عنوان خوراك دريافت و آن را

  هدر فشاري مجزا قرار دارد.  3گاز همراه وجود دارد كه در  MMSCFD 12نفت شهر مقداراسمي  مي سازد. در سايت

  اطالعات كلي پروژه به شرح ذيل است:
  شركت ملي نفت مناطق مركزي ايران فروشنده گاز فلر:

  شركت نفت و گاز آكام سرمايه گذار و خريدار گاز فلر:
  98: آبان تاريخ عقد قرارداد 

  واگذاري زمين و شروع فاز طراحي و مهندسي  درصد پيشرفت:
  ميدان نفت شهر -كرمانشاه  موقعيت:

  
  هاي اصلي صورت گرفته در پروژه به شرح ذيل مي باشد:فعاليت 
 اخذ موافقت اصولي وزارت نفت 
 زمين و شروع فاز طراحي و مهندسي  تحويل 

 تدوين گزارش توجيهي )FS(  مشاور طرح توسط شركت 

 انجام مطالعات زيست محيطي 
 اخذ جواز تاسيس  

	


