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  ميعانات گازي بزرگ پااليشگاه .1

اي است و اين در حالي است كـه   باال و فراهم آوردن تاسيسات جانبي قابل توجهگذاري  احداث واحدهاي پااليشگاهي بزرگ، نيازمند حجم سرمايه
صي با توجه به شرايط فعلي كشور از لحاظ اقتصادي و قانوني، تامين اين سرمايه از سوي بخش دولتي بسيار مشكل بوده و از سويي ديگر بخش خصو

لذا با توجه به شرايط فعلي كشور كه صادرات نفت خام بسيار محـدود  . خش نخواهد بودنيز قادر به تامين اين حجم از سرمايه گذاري و حضور در اين ب
سرمايه گذاران خارجي بـا عـدم ثبـات     . باشدپذير نمي امكان داخلي گشته و از سويي ديگر احداث واحدهاي پااليشگاهي بزرگ توسط بخش خصوصي

  .قانوني مواجه هستند برنامه ريزي و

پس از . هزار بشكه فراورش نفت را داشته باشد 100بوده و حداقل بايد ظرفيت زياد  ده  سود باالهاي نفت با ظرفيت  اليشگاهاندازي پا ساخت و راه
انتخـاب   .درصـد اسـت   30همچنين سـود اجـراي ايـن پـروژه بـاالي       . گذشت سه سال اصل سرمايه ساخت اين پااليشگاه ها بازگشت داده مي شود

  :بستگي اصلي به مورد زير دارد ميعانات گازيپااليشگاهي اقتصادي 

 ميعانات گازي مجوز قانوني براي دريافت 

 مجوز قانوني براي صادرات محصوالت نفتي 

  در محل مناسب –ميعانات گازي  كه دسترسي به خطوط لولهمجوز قانوني 

  تحويل گرددميعانات گازي اندازه كافي 

  پااليشگاهراهبري بهينه /دردست رس/تكنولوزي بومي  ارزان  

   باشدميسر )  بارگيري كشتي ( يا بصورت درياي)  بارگيري كاميون(محصوالت بصورت زميني توزيع 

 اقتصادي باشد هزينه حمل ونقل تا بازار مصرف 

 سرمايه گذار خارجي /قراردادي /امنيت مكاني 

،  پااليشـگاه شـهريار   6، سـاخت   پااليشگاه نفت در منطقـه آسـيا   5ليق ساخت تاخير در بهره برداري از فاز اول پااليشگاه ستاره خليج فارس و تع
  .، آناهيتا و پارس به حالت تعطيل درآمده است ، خوزستان، هرمز كاسپين
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 در دست اقدام بزرگپااليشگاهي  .2

  پااليشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس .2.1

نخستين پااليشگاه طراحي شده بر اساس خوراك ميعانات گـازي شـامل واحـدهاي تقطيـر،     پااليشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس به عنوان 
، گاز مايع و سـوخت جـت    ، گازوئيل ، تصفيه نفت سفيد و نفت گاز با هدف توليد بنزين ، تصفيه نفتا، ايزومريزاسيون ، تبديل كاتاليستي تصفيه گازمايع

كيلـومتر از   485خوراك مورد نياز اين پااليشگاه از طريق يك خـط لولـه بـه طـول بـيش از      .  ستدر كنار پااليشگاه فعلي بندرعباس در حال ساخت ا
  هاي گازي عسلويه تامين خواهد شد پااليشگاه

  روزانه پااليشگاه ستاره خليج فارس  ظرفيت
 35  95عدد اكتان ( ميليون ليتر بنزين ( 

  14  ميليون ليتر گازوئيل 

  گازمايع( ميليون ليتر ال پي جي  4روزانه( 

  3  ميليون ليتر سوخت جت 

 130  تن گوگرد 

 ميليون بشكه است 11هاي نفتي اين پااليشگاه در حدود  همچنين ظرفيت ذخيره سازي فرآورده.  

 

كفا شـده بـه طوريكـه ميـانگين روزانـه      ، ايران از نظر توليد بنزين و گازوييل خود الزم به ذكراست؛ با بهره برداري از پااليشگاه ستاره خليج فارس
ميليون ليتر مي باشد و همچنين توليد روزانه بنزين در پااليشگاههاي ايران هم  102ميليون ليتر و گازوييل در حدود  63مصرف بنزين كشور در حدود 

ميليـون   78، توليد روزانه بنـزين بـه    تاره خليج فارسميليون ليتر است كه با بهره برداري از پااليشگاه س 91ميليون ليتر و گازوييل بيش از  43اكنون 
  .ميليون ليتر در روز مي رسد 105ليتر و توليد روزانه گازوييل به 

، استفاده از  ) بنزين وگازوئيل از خوراك پااليشگاه ميعانات گازي% 75 توليد بيش از (ايجاد ارزش افزوده باالتر نسبت به پااليشگاه هاي نفت خام 
زير بنائي منطقه بندرعباس جهت كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري و تسهيل صادرات فرآورده هاي توليدي از جمله توجيهات اقتصادي اين تاسيسات 
  .پروژه است

 درصد سهام شركت نفت ستاره خليج فارس

 40 دولت( هاي نفتي  درصد متعلق به شركت ملي پااليش و پخش فرآورده( 

  35  شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي(درصد شستا ( 

 10  درصد صندوق بازنشستگي صنعت نفت 

 15 درصد شركت SPC اندونزيايي است 

   .ميليارد يورو منابع مالي نياز است 6/2بر اساس برآوردهاي انجام شده براي ساخت اين واحد پااليشي به حدود 
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سازي، ساختمان هاي اداري، خط لوله ساخته شده امـا هـيچ اقـدامي بـراي سـاخت و راه انـدازي واحـدهاي        در پااليشگاه خليج فارس، مخازن ذخيره 
 .فرايندي پااليشگاهي انجام نشده است

 
 احداث پااليشگاه جديد ميعانات گازي بندرعباس : پروژه/ نوان طرح 

 2009با استاندارد يورو  ميليون ليتر در روز بنزين 35.6توليد روزانه  : پروژه/ هدف از اجراي طرح

 بندرعباس : محل احداث

 مشاركت تهران جنوب و بينا : مجري

 25/12/1385 :تاريخ امضاء قرارداد

 20/02/1386 :تاريخ تنفيذ قرارداد

 :ظرفيت
 بشكه در روز ميعانات گازي000/360پااليش

 )بشكه در روز 000/120سه خط توليد هر يك ظرفيت (

 1جدول :محصوالت

 ميعانات گازي از فازهاي پارس جنوبي :خوراك

 2جدول :واحد ها

 :پيمانكاران
آمـاده  ( پـل سـنگ و سـر ريـگ     ) خط لوله( جهاد نصر  –) آبگير( صدرا  -) FTW(كانرود سازه 
 )سازي سايت 

 : مشاوران
 Royal+  شـركت فراعرشـه دريـا    –توسعه انرژي خاور ميانه بعنوان مشاور مهندسي خط لولـه  

Haskoning  بعنوان مشاور مهندسي آبگير 

 TP-KTI , HTAS, Axens ,UOP : ليسانس

 ميليارد يورو5/2 : ميزان سرمايه گذاري

 ، آماده سازي سايت ، تامين برق اينچ ، آبگير ، كمپ كارگري 36خط لوله خوراك  :پروژه هاي جانبي

 EPCدر مرحله  : وضعيت پروژه

 ميليون متر مكعب 10خاكبرداري به حجم  -كيلومتر 420بطول اينچ  36خط لوله  :احجام
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 صدور مجوز ساخت پااليشگاه منطقه عسلويه .2.2

تاكنون بـراي سـه در خواسـت مجـوز      .استپااليشگاه در منطقه عسلويه توسط بخش خصوصي ارائه شده  پااليشگاه و پترو 14درخواست ساخت 
هـا ميعانـات گـازي و گـاز      خوراك اين واحد .ميباشدهزار بشكه در روز  150تا  40حجم خوراك اين سه واحد پااليشي را بين  .ساخت صادر شده است

 .خواهد بود

Gas Condensate Refinery (Razavi Oil and Gas) 

The aim of the project is to increase the national refining capacity. 
Plant Location:    South of Iran, Assaluyeh Province 
Plant Capacity:    80,000 BPSD 
Feed:        Condensate from South Pars facilities 
Product(s):        LPG, Gasoil, Kerosene (Jet Fuel), Naphtha  
Estimated Required Budget: 470,000,000 USD 
IRR:            about 24% 

 )درمرحله طرح(ميعانات گازي قشم پااليشگاه  .2.3
 

هزار بشكه در روز در  120هاي طراحي شده بر اساس خوراك ميعانات گازي با ظرفيت پااليشگاه ميعانات گازي قشم به عنوان يكي از پااليشگاه
   .طراحي شده است هكتار و به منظور توليد گاز مايع، نفتا، سوخت جت و گازوئيل 200جزيره قشم و در زميني به مساحت تقريبي 

هزار بشكه در روز از ميعانات گازي پارس جنوبي، توليد محصوالت مطابق با استاندارد كيفي يورو  120اهداف عمده از احداث اين پااليشگاه، پااليش 
  .باشد غال زايي بيشتر در كشور ميهاي باارزش تر و در نهايت اشت ، ايجاد ارزش افزوده بيشتر، جلوگيري از صادرات مواد خام و تبديل آن به فرآورده5

هاي گازي عسلويه و آب خام مورد  كيلومتر از پااليشگاه 500اينچ و طول بيش از  16خوراك مورد نياز اين پااليشگاه از طريق يك خط لوله به قطر 
ز ذخيره سازي در مخازن ذخيره از طريق محصوالت توليد شده در اين پااليشگاه پس ا. نياز از طريق آبگير و از آب خليج فارس تأمين خواهد شد

توان به تأمين خوراك مورد نياز از طريق اسكله، ارسال  هاي در نظر گرفته شده براي اين طرح مي از ديگر قابليت. اسكله بارگيري و ارسال خواهد شد
ظرفيت ذخيره سازي . الت از جمله گازوئيل اشاره كردگاز مايع توليد شده از طريق بارگيري كاميون و همچنين تغيير در ميزان توليد هر يك از محصو

  .باشد ميليون بشكه مي 2.3هاي نفتي اين پااليشگاه در حدود  فرآورده

  خانگيران -شهيد هاشمي نژادپروژه واحدهاي تقطير مايعات گازي پااليشگاه گاز  .2.4

ساله دارد  20است كه پيشينه  )  خانگيران( شهيد هاشمي نژادترين پروژه از اين دست پروژه واحدهاي تقطير مايعات گازي پااليشگاه گاز  ديميق
هـاي   هاي نفتـي همچـون حـالل    در واحدهاي تقطير به فرآورده )انگيران خ(  درآن زمان پيشنهاد داده شد كه مايعات توليدي از ميادين شمال شرقي. 

 پروژه واحدهاي تقطير مايعات گازي خانگيران مورد تاييد برنامه ريزي تلفيقي شركت ملـي . مرغوب تبديل شود گازوئيل، نفت سفيد و  نفتاويژه نفتي ، 
جديـدآ خبرهـا    ..طي يك مناقصه مسئوليت ساخت واحدهاي تقطير را بدست گرفـت  1380در سال  I.M.S شركت ايتاليايي. نفت ايران نيز قرارگرفت 

 .حكايت از راه اندازي اين تأسيسات دارد
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 )درمرحله طرح(پااليشگاه نفت پارس پتروفيلد .2.5

اين  .ميليارد يورو به پايان رسيده است 1.3هزار بشكه ميعانات گازي و هزينه سرمايه گذاري  120مراحل مهندسي بنيادي پااليشگاه پارس با ظرفيت  
 300هزار بشكه ميعانات گازي و هزينه سرمايه گذاري يك ميليارد و  120اين پااليشگاه با ظرفيت .پااليشگاه را در كنار پااليشگاه موجود شيراز است

ي مهندسي و ساختمان نفت ايران عهده دار اجراي تمامي طرح هاي زيربنايي در بخش هاي پااليش، ذخيره شركت مل.ميليون يورو احداث مي شود
 ر داردسازي، انتقال و توزيع نفت خام و فرآورده هاي نفتي در سراسر كشور است و هم اكنون ساخت و توسعه بيش از پنج پااليشگاه را در دستور كا

 پااليشگاه نفت پارس پتروفيلد  صنايع پااليش نفتشركت توسعه مشخصات عمومي طرح

 شركت پااليش نفت پارس پتروفيلد :مجري طرح 

شركت سرمايه گذاري   -% 40شركت پتروفيلد مالزي  -% 40شركت توسعه صنايع پااليش نفت :نسبت مشاركت سهام داران
 %20ايران 

 هكتار 228/5مساحت زمين -شيرازمجاور پااليشگاه-شيراز :محل احداث و مساحت زمين

 هزار بشكه در روز120پااليش :ظرفيت، نوع و محل تامين خوراك

 ميعانات گازي ميدان گازي پارس جنوبي

 )1جدول (گوگرد  -نفت كوره  -نفت گاز  -سوخت جت-بنزين معمولي و سوپر :محصوالت

) :واحدهاي فرآيندي 2جــدول   )CDU-LPG-NHT-L.N ISOM-CCR-KHT-GO HDS-SRU-

Amine 
  مشخصات اقتصادي طرح 

 ميليارد دالر1/1 :براورد كل سرمايه مورد نياز 

 درصدIRR: ( 17/81(نرخ بازگشت سرمايه 

 سال6/3 :دوره بازپرداخت 

 درصد تامين مالي70درصد آورده سهامداران و30 :نحوه سرمايه گذاري
 

 

 پااليشگاه الفروقلوس  .2.6

 26سهم ايران در احداث اين پااليشگاه . هزار بشكه نفت خام در مرحله آغاز احداث است 140اين پااليشگاه در سوريه و با ظرفيت پااليش روزانه 
،  براسـاس ايـن گـزارش    .كرده اسـت درصد و مابقي نيز در اختيار مالزي بود كه اين كشور سهام خود را واگذار  15،سوريه ،  درصد  33درصد، ونزوئال

  .قرارداد احداث اين پااليشگاه منعقد شده و مشكل تامين خوراك مرتفع و قرار است كار احداث آغاز شود

 پااليشگاه كداح .2.7

زارش، ايـن  براساس اين گـ .درصدي دارد 70درصد و مالزي نيز سهم  30اين پااليشگاه در مالزي واقع شده است و ايران در احداث اين پااليشگاه 
   .هزار بشكه در روز احداث مي شود و تامين خوراك اين واحد پااليشي در اختيار مالزي است 250پااليشگاه با ظرفيت پااليشي روزانه 

 پااليش جوهور .2.8

درصـدي مـالزي    70درصدي ايـران و   30هزار بشكه نفت خام و با مشاركت  120اين پااليشگاه نيز در جنوب مالزي احداث مي شود و با ظرفيت 
براساس اين گزارش، مشكل اصلي احداث اين واحد پااليشي تامين خوراك است كه براساس رايزني هاي انجام شده ايران قرار اسـت  .احداث مي شود

   .تامين خوراك اين واحد را برعهده بگيرد
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 پااليشگاه بتتن .2.9

اين پااليشگاه در دو فاز اجرا خواهد شد كه سـهم ايـران   . احداث مي شود هزار بشكه نفت خام در روز 150اين پااليشگاه در اندونزي و با ظرفيت 
 .درصدي دارد 40درصد و اندونزي نيز سهم  20درصد و مالزي  40در احداث آن 

سـت و  ، مطالعات امكان سنجي اوليه و تكميلي انجام شده است اما مشكل اصلي نيز در احداث اين پااليشگاه تامين خوراك ا براساس اين گزارش
 .ايران نيز تامين خوراك اين واحد پااليشي را تقبل كرده است

  فاز اول -قطر LAFFAN  پااليشگاه .2.10

بـه عنـوان يكـي از بزرگتـرين پااليشـگاه      .  آغاز شده اسـت  2009، اولين پااليشگاه ميعانات قطر در توليد در سپتامبر قطر LAFFAN  پااليشگاه
  :داراي ظرفيت توليدآغاز شده است ) بشكه در روز( 146,000اين پااليشگاه با ظرفيت  .ميعانات گازي در جهان است

  بشكه در روز نفتا 61،000 
  kerojetبشكه در روز از  52،000

  بشكه در روز گازوئيل 24،000 
  بشكه در روز گاز مايع 9،000

  فاز دوم -قطر LAFFAN  پااليشگاه .2.11

 برسد بشكه در روز 146000 طور کامل عملياتیبه   2016 اوايل در  LAFFAN 2پااليشگاه 

  در امارات متحده عربيپااليشگاه ميعانات گازي  .2.12
  پااليشگاه ميعانات گازيENOC  افتتـاح شـد سـرمايه     1999در امارات متحده عربي در سـال  )  بشكه در روز ( 120،000درجبل علي دبي

  .بود M500 $گذاري در كارخانه بالغ بر 
  پااليشگاه ميعانات گازيUm al-Nar   در امارت ابوظبي موجود است  
  پااليشگاهRuwais   بشكه در روز (  270000 در فاز دوم به و است )  بشكه در روز ( 145000 ظرفيت كه داراي، امارت ابوظبي  فاز اول 

  مييابد گسترش  )
  پااليشگاه توسط شركت ملي نفـت   .بشكه در روز دارند 80000ظرفيت بالقوه از  پااليشگاه ها، هر كدام باداراي  امارات شارجه و فجيره نيز

 .است كه توسط دولت دبي اداره مي شود)  ENOC (امارات 

  
  پااليشگاه ميعانات گازي در عربستان سعودي .2.13

  Saudi Aramco مالك -Ras Tanura 1986پااليشگاه 

  :داراي ظرفيت خوراك

 Atmospheric Distillation - 325,000 
 Gas Condensate Distillation Unit - 225,000 
 Catalytic reforming Units - 107,000 
 Hydrocracker - 50,000 
 Visbreaker - 60,000 
 Diesel Hydrotreater - 105,000 
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  پااليشگاهي كوچك ميعانات گازي .3

اي است و اين در حالي است كه با  گذاري باال و فراهم آوردن تاسيسات جانبي قابل توجه  ، نيازمند حجم سرمايه احداث واحدهاي پااليشگاهي بزرگ
بسيار مشكل بوده و از سويي ديگر بخش خصوصـي   ، تامين اين سرمايه از سوي بخش دولتي توجه به شرايط فعلي كشور از لحاظ اقتصادي و قانوني

لذا با توجه به شرايط فعلي كشور كه صادرات نفت خام بسيار محـدود  . نيز قادر به تامين اين حجم از سرمايه گذاري و حضور در اين بخش نخواهد بود
ميعانات پااليشگاهي كوچك ، ايجاد واحدهاي  باشد پذير نمي  گشته و از سويي ديگر احداث واحدهاي پااليشگاهي بزرگ توسط بخش خصوصي امكان

 .شود پيشنهاد مي گازي

در ايـن   با توجه به توان مالي بخش خصوصي و حجم سرمايه مورد نياز جهت احداث واحدهاي كوچك پااليشگاهي، امكان فعاليت بخش خصوصي
 .است  فروشي و مقابله با تحريم خام؛ راهكاري ارزان براي دوري از  االيشگاه كوچكپ .رسد حوزه، مناسب به نظر مي

، قابل استفاده و داراي ارزش اقتصادي نسبتا بااليي هستند، واضح است كـه بـا    ، تمام محصوالت با توجه به اينكه در يك پااليشگاه ميعانات گازي
هايي بـا خـوراك ميعانـات     اخت پااليشگاهها س توجه به مصرف روز افزون بنزين و سوخت هاي ميان تقطير و محدود بودن ظرفيت موجود پااليشگاه

 .بسيار اقتصادي و مقرون به صرفه است ، گازي

باشـند كـه امكـان توليـد       بشكه در روز مي 20,000تا  2,500هاي پااليشگاهي با ظرفيت ، واحدهاي كوچك توليد فرآورده هاي كوچك   پااليشگاه
 . باشند  هايي از قبيل بنزين و گازوئيل را دارا مي  فرآورده

 .درصد اسـت  35پس از گذشت سه تا پنج سال اصل سرمايه ساخت اين پااليشگاه ها بازگشت داده مي شود همچنين سود اجراي اين پروژه باالي 
  :بستگي به مورد زير دارد ميعانات گازي پااليشگاهي كوچكانتخاب اقتصادي 

 ميعانات گازي مجوز قانوني براي دريافت 

 درات محصوالت نفتيمجوز قانوني براي صا 

  در محل مناسبكه دسترسي به خطوط لوله ميعانات گازي مجوز قانوني 

  تحويل گردداندازه كافي به ميعانات گازي 



 
Page 11 of 29 
 

نفتا/  گازي ميعانات كوچك پااليشگاهتوجيه اقتصادي  جامع گزارش  
 

 

  پااليشگاهتكنولوژي بومي ارزان، دردسترس و راهبري بهينه  

  باشدميسر ) بارگيري كشتي(درياي  يا بصورت) بارگيري كاميون(محصوالت بصورت زميني  توزيع 

 هزينه حمل ونقل تا بازار مصرف اقتصادي باشد 

 گذار خارجي امنيت مكاني، قراردادي، سرمايه 

  

  

  

  

  

  

  

  

 در دست اقدامپااليشگاه كوچك  .4

  .در نظر گرفته شده است پااليشگاه ريزي فقط فاز اول برنامه ورد هزينه وآدر بر
  : لذا وجود و ظرفيت واحدهاي جانبي زير در طرح بررسي گردد.  است مشكل اصلي كيفيت نامناسب در محصول توليدي و رعايت موازين ايمني

  
 بازار مصرف بنا به خوراك و ( -)  تانك هاي ورودي وخروجي ( واحد ذخيره سازي (  
 واحد بارگيري وتخليه  
  نشاني آتشواحد  
 طراري واحد تامين برق اض 

  بآواحد تامين  
 واحد بهينه سازي بنزينCRU ) بنا به بازار مصرف (  
 بنا به بازار مصرف ( واحد سولفور زدائي (  

  
  

نگهـداري   انـدازي و  بـه مسـائل راه   بايد فراهم كنـد و  فني براي طراحي يك پااليشگاه را شرايط فني و ارتباط پااليشگاه شركت طراحي يا پيمانكار
  .سيستم توجه كند

 .و روش تحويل بايد دقيق ترارزيابي گردد سوآپ /مجوز ونحوه تامين خوراك  .مجوزهاي احداث پااليشگاه يكساله است
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 ) عملياتي شده ( بشكه اي صدرشيمي گستران يزد 2500پااليشگاه  .4.1

اي نيز در شهرستان اردكان استان يزد واقع شده كه هم اكنون مرحله احداث آن بـه اتمـام رسـيده و در     بشكه 500هزار و  2اين پااليشگاه كوچك 
 .استاندازي قرار گرفته  ه راهرحلم

بشـكه   232،  بشـكه گازوئيـل   993،  بشـكه بنـزين   844هاي توليـدي آن روزانـه    بشكه در روز بوده و فرآورده 2500ظرفيت پااليش نفت خام آن 
داخلـي  ليسانس اين پااليشگاه نيـز   .بشكه نفت كوره خواهد بود كه قابليت صادرات به كشورهاي افغانستان و پاكستان را خواهد داشت 443لوبكات و 

 .اروپا توليد خواهد شد 2بوده و محصوالت آن مطابق با استاندارد يورو 

  
  استان مركزي پااليشگاه كوچك نفت و يك پااليشگاه روغن در شهرك صنعتي خيرآباد .4.2

  .اندازي ميشود ن راهميليارد توما 370اين پروژه ها با برآورد مالي  .است پااليشگاه كوچك نفت و يك پااليشگاه روغن در شهرك صنعتي خيرآباد
  

  در استان گلستان هزار بشكه اي بندر خواجه نفس، 10االيشگاهپ .4.3

در اين منطقـه زمـين كـافي بـراي ايجـاد       . تهيه شده است در استان گلستان اي در بندر خواجه نفس، هزار بشكه10جانمايي براي ايجاد پااليشگاه 
هـزار بشـكه را نيـز     20تامين خواهد شد و اين پااليشگاه امكان افزايش ظرفيت تـا   CIS آن نيز از كشورهايدارد و خوراك  پااليشگاه كوچك وجود

مسئله  معوض آن را در جنوب براي پااليشگاه هاي خارج از كشور و، از كشورهاي آسياي ميانه خوراك دريافت  به جريان افتادن سوآپ نفت خام .دارد
  .اصلي آن است

  
 هزار بشكه اي تبريز پتروليوم 5االيشگاه پ .4.4

بنا شده است كه خوراك آن نفت خام و ميعانـات  )  واقع در منطقه آزاد ارس (اين پااليشگاه كوچك در استان آذربايجان شرقي و در شهرستان جلفا 
را )  بشـكه در روز ميعانـات گـازي    5070نفت خام و يا بشكه در روز  4380معادل  (تن نفت خام و ميعانات گازي  600گازي بوده و هم اكنون روزانه 

 .كند فرآورش مي

بشكه در روز نفت سـفيد و   638،  بشكه نفت گاز 422، يك هزار و  بشكه بنزين 172ميزان فرآورده هاي توليدي اين پااليشگاه روزانه يك هزار و 
 .صوالت آن قابليت فروش به داخل و صادرات به كشور ارمنستان را داراستاين پااليشگاه در حال بهره برداري و مح .بشكه در روز مازوت است 720

  
 ) متوقف شده ( هزار بشكه اي ميعانات گازي بوشهر 10االيشگاه كوچك پ .4.5

هـزار   10اي نيز از سوي بخش خصوصي در شهرستان بوشهر احداث شده است كه ظرفيـت پـااليش روزانـه     هزار بشكه 10اين پااليشگاه كوچك 
بشكه در روز نفت گاز  800يك هزار و   ، تن نفتا 650هزار و  7ليسانس اين پااليشگاه نيز داخلي بوده و روزانه  . ميعانات گازي را دارا خواهد بود بشكه

 .بشكه نفت كوره توليد خواهد كرد 400و 

 .صادرات به افغانستان و پاكستان را دارا خواهد بود اين پااليشگاه هم اكنون به بهره برداري رسيده است و محصوالت آن قابليت فروش به داخل و
 

 ) عملياتي شده ( هزار بشكه اي آذر پااليش ستاره ارس 10پااليشگاه  .4.6

اي در شهرستان جلفاي استان آذربايجان شرقي واقع در منطقه آزاد ارس احداث شده كه هم اكنون در مرحلـه   هزار بشكه 10اين پااليشگاه كوچك 
 .قرار گرفته استاندازي  پيش راه

تن گازوييل  660،  تن نفتاي سنگين 400،  تن نفتاي سبك 290روزانه   ، هزار بشكه نفت خام و ميعانات گازي 10اين پااليشگاه با فرآورش روزانه 
 .نفر به صورت مستقيم شغل ايجاد خواهد كرد 27براي  .تن نفت كوره توليد خواهد كرد 250و 
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بوده و از سوي متخصصان داخلي طراحي شده است و محصوالت توليدي آن در آينده قابليت استفاده در داخل كشـور   ليسانس اين پااليشگاه بومي
  .تركيه و افغانستان را خواهد داشت  ، نخجوان  و صادرات به كشورهاي همسايه ارمنستان،

 
 هزار بشكه اي بشكه اي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 10االيشگاهپ .4.7

هكتار زمين اراضي در سايت يك و سه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس واقع شده است و با همكاري منطقـه ويـژه بـدون در     70تا  10از تخصيص 
اخت اين پااليشگاه ها انجام و ساخت آنهـا نيـز   س .، صادرات فرآورده هاي توليدي اين پااليشگاه ها انجام مي شود نظر گرفتن تشريفات امور كمرگي

  .هدف ان توليد حالل ميباشد .ساله انجام مي شود در دوره دو

 ) متوقف شده ( كوره در شهر آبادان  كوچك فرآورش نفت هزار بشكه 10پااليشگاه ظرفيت  .4.8

 

 ) متوقف شده ( هزار بشكه اي شاهرود 10االيشگاه پ .4.9

  .اند ميليارد تومان كل هزينه را برآورد كرده 50فقط 
زيـادي   احتياج به منابع آبـي  اين پااليشگاه  .بايد تيم طراحي فراهم كندپااليشگاه شاهرود شرايط فني و ارتباط فني براي طراحي يك پااليشگاه را  در

  .رسد تدبيري براي تامين آن شده باشد دارد كه به نظر نمي
قطع شده است پس احتياج به يك لوله گـذاري  و  تيست نظر  آن هم مدست كه ا ش تامين نفت از آسياي ميانه در قالب طرح سوآپ نفتنترين روارزا

  .مجوزهاي احداث پااليشگاه يكساله است   .پرهزينه براي انتقال نفت به پااليشگاه شاهرود است 
  

 ) متوقف شده ( كوچك الوان هزار بشكه 10پااليشگاه ظرفيت  .4.10

ساخت پااليشگاه نفت مقيـاس كوچـك در    . پااليشگاه الوان در سطح منطقه وجود داردوراك كافي همچون نفتا توسط شركت نفت فالت قاره و خ
  .الوان با توجه به خوراك كافي داراي توجيه اقتصادي است

 در پتروشيمي خارگ هزار بشكه 4پااليشگاه ظرفيت  .4.11

تن  500پان و بوتان به ترتيب با ظرفيت هر كدام واحد صنعتي طراحي پايه پااليشگاه نفت و ميعانات گازي در پتروشيمي خارگ براي واحدهاي پرو
  .اين واحد در حال عمليلتي شدن ميباشد .بشكه در روز راه اندازي و نصب شد 4000در روز و براي واحدهاي نفتا به ميزان 

  
 ) باشد در مرحله طرح مي ( خانگيراندر  هزار بشكه 20پااليشگاه ظرفيت  .4.12

در اين منطقه زمين كافي براي ايجاد پااليشگاه كوچك وجود دارد و  . خانگيران تهيه شده استاي در  هزار بشكه20جانمايي براي ايجاد پااليشگاه 
  .تامين خواهد شدگازخانگيران  پااليشگاهيا  CIS خوراك آن نيز از كشورهاي 

 
 ) باشد در مرحله طرح مي ( ايالمدر  بشكه هزار 10 پااليشگاه ظرفيت .4.13

و در اين منطقه زمين كافي براي ايجـاد پااليشـگاه كوچـك وجـود دارد      . ايالم تهيه شده استاي در  هزار بشكه10جانمايي براي ايجاد پااليشگاه 
 .سولفور باال از مشكالت طرح ميباشد . دوش مشخص بايد خوراك آنمحل تامين 

 )متوقف شده(قمدر  هزار بشكه2500 پااليشگاه ظرفيت .4.14

  .راه اندازي نشده است. دوش مشخص بايد خوراك آنمحل تامين . قم نصب شده استدر ) ميعانات گازيو( تصفيه پارافينپااليشگاه 
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 ) باشد در مرحله طرح مي ( اليگودرزدر  هزار بشكه 5000 پااليشگاه ظرفيت .4.15

و محـل تـامين   در اين منطقه زمين كافي براي ايجاد پااليشگاه كوچـك وجـود دارد    . تهيه شده استاي  هزار بشكه 5جانمايي براي ايجاد پااليشگاه 
 .عراق ميباشد خوراك آن

 )در مرحله طرح مي باشد ( بندر عباسدر  هزار بشكه 000/10پااليشگاه ظرفيت .4.16

 )در مرحله طرح مي باشد ( عسلويهدر  هزار بشكه 10000 پااليشگاه ظرفيت .4.17

 .افزوده باالتري از بنزين وگازوئيل داردهدف توليد حالل است كه ارزش 

 عسلويهدر  هزار بشكه 10000 پااليشگاه شركت پترو ستاره پويا ظرفيت .4.18

، نفتـاي سـبك و   LPG بشـكه در روز شـامل   10000با ظرفيـت  -استفاده از تاسيسات زير بنائي منطقه يزد جهت كاهش هزينه هاي سرمايه گذاريبا
همچنـين  . مـي باشـد   4و يـورو   3و مازوت مي باشد كه تحت اسـتاندارد يـورو    402سوپر، گازوئيل، نفت سفيد، حاللنفتاي سنگين، بنزين معمولي و 

همچنين خط توليد گازوئيل، بنزين، نفتا، حالل ها از وكيوم . محصوالتي از قبيل روغن، قير و گوگرد از ديگر محصوالت جانبي اين پااليشگاه مي باشد
 .سنگين نيز در حال اجراست باتوم و مازوت و نفت خام

نفت سنگين در حالت هاي مختلف ودر منابع مختلفي موجوداست از سنگين ترين جامدات نفتي همچون قير معدني تا ضـايعات نفتـي نيمـه سـنگين      
 در ايـن فراينـد گسـتره وسـيعي از    . چون مازوت از تركيبات هيدروكربني ساخته شده اند كه زنجيره هاي بلند ويا تركيبات آروماتيك در آنها وجود دارد

، ضايعات پااليشگاهي و پتروشيمي و يا حتي نفـت خـام    SLUDGE WAX، (M100)،مازوت (VB) تركيبات سنگين نفتي همچون وكيوم باتوم
 .مي باشد LUB CUT ويا 402قابل تبديل و توليد به سوخت هاي با ارزشي چون بنزين ، گازوئيل ،سوخت كشتي و يا حالل هايي چون 

توليد خواهد كرد كه بـا احـداث ايـن     95در اين شركت در حال طراحي مي باشد كه بنزين با عدد اكتان ) زئو فرمينگ( تانواحد هاي باالبرنده عدد اك
 . واحد تمامي قسمت هاي پااليشگاه تكميل مي شود و تمامي محصوالت با استاندارد هاي روز دنيا توليد مي شود

 :واحدهاي اين پااليشگاه شامل قسمت هاي زير مي باشد
  

 )بشكه در روز(ظرفيت هر واحد  تعداد نام واحد

Distillation واحد تقطير 1 10000 

LPG Recovery Unit واحد بازيابي گاز مايع 1 1000 

  :توليدات پااليشگاه به ترتيب زير مي باشد
 

 تن-ظرفيت ساالنه نام محصول رديف

LPG 30000 گاز 1

200000 بنزين 2

40000 نفتا 3

40000 نفت سفيد 4

56000 گازوئيل 5

12400 سنگينگازوئيل 6

8000 مازوت 7

واحد تصفيه نفتا  Naphta treater  1  6500

واحد تبديل كاتاليستي  Zeoforming  1  6500

واحد تصفيه نفت سفيد  Kerosin treater  1  1500

واحد تصفيه نفت گاز  Gas oil treater  1  2000

واحد كراكينگ  Hydrodynamic catalyst cracking  1  1000
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  )در مرحله طرح مي باشد ( بندر عسلويهدر  هزار بشكه 60000ظرفيت سيراف پااليشگاه-واحد  8 .4.19
هزار تن مي باشد و دو پست اسكله  براي پااليشگاه سيراف در نظر گرفته خواهد شد  55مجموع ظرفيت توليد پااليشگاه ها روزانه حدود  

در شركت زير ساخت هزينه اي براي استفاده از پست اسكله مشخص خواهد شد كه .نياز هاي شركت ها مي باشدكه  به راحتي پاسخگوي 
  .هدف توليد بنزين وگازوئيل است.توسط استفاده كننده پرداخت خواهد شد

 )در مرحله طرح مي باشد ( قشمدر  هزار بشكه 10000 پااليشگاه ظرفيت .4.20

  هدف توليد بنزين وگازوئيل است
 )در مرحله طرح مي باشد ( خانگيراندر هزار بشكه 10000 پااليشگاه ظرفيت .4.21

  هدف توليد بنزين وگازوئيل است
 بشكه در روز 8000پااليشگاه خرمشهر .4.22

همزمان استفاده اولين برند ميني ريفاينري است كه مي تواند از ميعانات گازي ،نفت خام ونفتا به عنوان خوراك به طور پااليشگاه پيمان رامشير پليمر  
محصول توليدي اين واحد صنعتي روزانه ) 4بنزين يورو (درصد محصول نهايي پااليشگاه بنزين با كيفيت باالست 70با توجه به اينكه بيش از  .كند

آيند توليد به قير پليمري دراين پااليشگاه تبديل پسماند فر  .تواند نياز جنوب غرب كشور را برطرف كند ليتر بنزين با اكتان باالست كه مي 720000
 .است كه در ساخت آسفالت رنگي به كار مي رود 

 بشكه در روز 8000پااليشگاه المرد .4.23

اليشگاه كه مي تواند از ميعانات گازي ،نفت خام ونفتا به عنوان خوراك به طور همزمان استفاده كند از طراحي زير مجموعه بينا  با كوچك كردن پا
 .اصلي استفاده كرده است

 پااليشگاه ميعانات گازي شيروان ده هزار بشكه در روز .4.24

و با عامليت بانك رفاه ، يك سرمايه گذار اصفهاني  ,وابسته به سازمان تامين اجتماعي با مشاركت شركت شستابا همكاري شركت فناوران دنا 
هكتار و 25احداث اين پااليشگاه در زميني به مساحت   .توليد مي كند 4ليتر بنزين يورو 1700كارگران احداث مي شود و در فاز اول خود روزانه 

در اين پااليشگاه قرار است با انتقال هيدروكربن از عسلويه اصفهان بنزين يورو چهار  .هكتار در شهرك صنعتي شيروان انجام مي شود 3.5زيربناي 
 .الزايي خواهد شدنفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم اشتغ 500توليد شود و با آغاز فعاليت آن براي 

اين پااليشگاه از   .ال با سرمايه چهارهزار ميليارد ريالي با سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي در دست ساخت قرار مي گيرد.تي.پااليشگاه جي
تركمنستان ايجاد  سوي بخش خصوصي با استفاده از تكنولوژي نوين و با همكاري كشور ژاپن در نقطه صفر مرزي بين شيروان در خراسان شمالي و

تبديل گاز به نفت و گاز است ظرفيت اين پااليشگاه تبديل گاز به نفت گاز به ميزان  "جي تي ال"فرايند توليد در پااليشگاه : وي اضافه كرد . شود مي
   .هزار بشكه در روز است

  

  

 



 
Page 16 of 29 
 

نفتا/  گازي ميعانات كوچك پااليشگاهتوجيه اقتصادي  جامع گزارش  
 

 

 ) در مرحله طرح ميباشد (پااليشگاه كوچك نفت  2افغانستان  .4.25

  دارد پااليشگاه خود را در استان هرات بسازدشركت انصار در نظر 
 .شركت كينگ استون به حيرتان در استان بلخ واقع در مرز افغانستان با ازبكستان چشم دارد

ل آنهـا بيشـتر بنـزين و گازوئيـ    . هدف اين است كه اين كارخانه ها چگال هاي نفت و گاز قزاقستان و روسيه را و روزي مواد خام افغان را تصفيه كنند
 .تن در سال داشته باشند 500,000ظرفيت پااليشي حداكثر  .توليد خواهند كرد

بهتر اسـت امكانـات و   )  بويژه افغانستان (هاي كوچك و با توجه به بازار مناسب در كشورهاي همسايه   هاي پااليشگاه ها و مزيت  عنايت به اين ويژگي
دليـل ايـن پيشـنهاد آن    . ، ايجاد شـود  قي كه دسترسي بهتري به بازارهاي صادراتي را دارندهاي الزم جهت ايجاد واحدهاي مذكور در مناط زيرساخت

از .  شـوند  بصورت قاچاق از كشور خارج مـي   ، هاي نفتي توزيعي در مناطق مرزي با كشور افغانستان است كه هم اكنون حجم قابل توجهي از فرآورده
،  هاي نفتي و عدم تامين نياز آن كشور از طريق منابع داخلـي   ضعيف در افغانستان جهت توليد فرآوردههاي بسيار   سويي ديگر نيز با توجه به زيرساخت

باشد كه بـا   دالر مي 1.8اكنون قيمت هر ليتر گازوئيل در كشور افغانستان برابر  . سازد  تر مي  توجه هر چه بيشتر به اين بازار با پتانسيل را امري ضروري
  .كندتامين  به مراتب باالتري را  تواند ارزش افزوده ، مي اممقايسه صادرات نفت خ

  
 ) باشد در مرحله طرح مي ( بندر گوادر پاكستان .4.26

  .تهيه شده است بندر گوادر پاكستانبراي ايجاد پااليشگاه  قراداد اوليه 
 ) باشد در مرحله طرح مي ( ) الجزاير و آنگوال و آفريقاي جنوبي (پااليشگاه كشورهاي آفريقايي  .4.27

هـا    و توسط بخش خصوصي در حال احداث است كه خوراك اين پااليشگاه ) الجزاير و آنگوال و آفريقاي جنوبي (پااليشگاه در كشورهاي آفريقايي 
  .شود نيز از داخل كشور تأمين مي

 )باشد در مرحله طرح مي( ) عراقنظير ( پااليشگاه در كشورهاي غيرآفريقايي .4.28

  .شود ها نيز از داخل كشور تأمين مي  كشورهاي غيرآفريقايي توسط بخش خصوصي در حال احداث است كه خوراك اين پااليشگاهپااليشگاه در  3
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  1393 سال در گازي ميعانات و مايعات توليد وضعيت .5

 ميعانات مقدار ديگر عبارت به.دارد طبيعي گاز به ها هيدروكربن اين ميزان نسبت همچنين و واحدها اين به شده تحويل غني گاز مقدار به گازي ميعانات مقدار
  .دهد مي نشان تابعه هاي شركت تفكيك به را گازي ميعانات و مايعات توليد وضعيت زير  جدول. باشد مي متفاوت مختلف ميادين در غني گاز در موجود گازي

1393جدول وضعيت توليد مايعات و ميعانات گازي در سال  روزهزار بشكه در:واحد 
 

زي
 گا

ات
يعان

م
 

گاز
ي 

 مل
كت

شر
 

 2,399 هاشمي نژاد

 35,598 فجر جم

 8,199 سرخون و قشم

 5,298 آغاز و داالن

 30,000 پارسيان

 1,199 سراجه

 500 تنگ بيجار

 83,194 جمع

فت
ي ن

 مل
كت

شر
 

 1 40,000پارس جنوبي فاز

 3 80,000و2پارس جنوبي فاز 

 5 80,000و4پارس جنوبي فاز 

 8 170,000و7و6پارس جنوبي فاز 

 9 80,000و10پارس جنوبي فاز 

 11 80,000پارس جنوبي فاز 

 12 110,000پارس جنوبي فاز 

 در حال ساخت 13 77,000پارس جنوبي فاز 

 در حال ساخت 14 77,000پارس جنوبي فاز 

 15 80,000و16جنوبي فاز پارس 

 17,18 80,000پارس جنوبي فاز 

 در حال ساخت 19 77,000پارس جنوبي فاز 

 در حال ساخت 20,21 75,000پارس جنوبي فاز 

 در حال ساخت 23,24 77,000پارس جنوبي فاز 

 1,183,000 جمع

 1,266,194 جمع ميعانات گازي

زي
 گا

ات
ايع

م
خيز 

ت 
ق نف

ناط
م

 

 11,053 ترش

 39,293 شيرين

 50,346 جمع

 8,019 نفتا،بنزين طبيعي و بهره برداري

 58,365 جمع مايعات گازي

 1,324,559 جمع كل
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مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت:ماخذ  

 

  

1393جدول وضعيت توليد مايعات و ميعانات گازي در سال  بينی زمان پيش  هزار بشكه در سال:واحد 
 راه اندازی

 ١٣٩٥  360,000 پااليشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس- 1فاز شركت ملي نفت

 ١٣٩٧  480,000 سيرافميعانات گازي پااليشگاه ميعانات گازي- بشكه 60000واحد 8

 840,000 جمع كل

با » هاي نفتي نفت يا فرآورده«كند كه در صورت معامله  خارجي را تهديد ميهاي  بانك 2012قانون اختيارات دفاع ملي آمريكا مصوب  1245بخش 
كردند كه  گويند در آن زمان تصور مي نويس اين قانون مي افراد نزديك به تهيه پيش. ايران، از ارتباط با سيستم مالي آمريكا محروم خواهند شد

اساس آن، ميعانات جزو  داري آمريكا بعدها تفسيري را از اين قانون منتشر كرد كه بر خزانهعنوان نفت خام محاسبه خواهد شد، اما وزارت  ميعانات نيز به
ها نبوده است كنون مشمول تحريم بر همين اساس ميعانات گازي تا .شد نفت خام و مشمول اين قانون محسوب نمي  

رخي از پااليشگرهاي چيني ب.در دريا مستقر كرده استبرخي كشتي هاي حاوي ميعانات گازي براي فروش در دريا مستقر با هدف ذخيره نفت 
قر محموله هاي كوچك نفت را خريداري مي كنند، بنابراين ايران محموله هاي بزرگ نفت و ميعانات گازي را به چين ارسال كرده و در مخازن مست

.در سواحل چين تخليه مي كند تا به صورت جزيي به پااليشگاه هاي چين بفروشد  

داراي سود اوري باال است و به مقـدار الزم خـوراك    پااليشگاه ميعانات گازياطالعات نشان ميدهدكه جمع بندي 
  .وجود دارد وتمامي كشورهاي ديگر به اهميت جذب ان قائلند

امكـان  )  بدون مجوز سهميه و قيمـت مناسـب  (ايران در بندر فوجيره دبي ميعانات گازيبعلت فروش باتخفيف باال 
 .درود داجتهيه و

 

 

 

 

 

 

  

 كوچك ميعانات گازي  پااليشگاه هزينه .6
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 خوراك پااليشگاه 6- 1

  
  ميعانات گازي)Condensate( 

گزارش . پس از ذخيره سازي به بازارهاي جهاني عرضه مي گردد همراه گاز طبيعي است با ارزشات ، مايع )Condensate(ميعانات گازي         
هزار بشكه در ماه مي روزانه  110صادرات نفت خام و ميعانات گازي ايران در آوريل روزانه يك ميليون و دهد كه  المللي انرژي نشان مي آژانس بين

 .هزار بشكه بوده است 80هزار بشكه و در ژوئن روزانه يك ميليون و  360يك ميليون و 

ودر . باشد بدون مشكالت گرم كردن براي انتقال مي ولذا  تميز  . بنزين گرفت و هيچ مازوت واسفالتي ندارد% 42.5ميتوان حدود  ميعانات گازياز
  .گردد بورس عرضه مي

 

 نفتاي سبك 

بين گازهاي سبك  نفت خام شود كه در برج تقطير پااليش پذيري باال گفته مي اشتعالبا فراريت و  هيدروكربني هاي مايع اي از سوخت به طبقه نفتا
نفتاي  .شود عرضه مي نفتاي سنگين نفتاي سبك و نفتا در بازار معموال در دو نوع .يدآ ازنفت خام  بدست مي % 11و حدود  گيرد قرار مي نفت سفيد و

  .شود ان ديگر فروخته ميگبه مقدار زياد از عراق وارد وبه همساي سبك
 پااليشگاه فازهاي اجراي 6- 2

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  پااليشگاه هزينه فازهاي اجراي   3-6

 نفت گاز /نفت سفيد/بنزين –توليد -فاز  اول

 بنزين سولفوز زدائي كامل–توليد -فاز  دوم

 بنزين روسسي اكتان توليدپاطالح-–توليد -فاز  سوم

 نآبازيافت گاز فلر واستفاده از -فاز چهارم
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  فرآورده با خوراك ميعانات گازيساختمان  -بارگيري -مخازن واحد  هزينه
هزينه اضافه  نمي خواهد فقط زمان نگهداري كاهش مـي   در روز بشكه  25000ارتقا تاساختمان  براي  -بارگيري -الزم به ذكر است واحد مخازن

  .يابد
 

 )اوليهنگهداريروز  زمان15(واحد مخازن  -هزينه تخمين   b/d  5,000 تا b/d  25,000 زمان تحويل

ماه   7  
5,500,000$ 

  ساختمان اوليه -بارگيري -واحد مخازن  -فازاول هزينه
ماه   7  ساختمان تكميلي -ومدفاز هزينه براساس نظر كارفرما 

 هزينه پااليشگاه با خوراك ميعانات گازيتخمين  در روز بشكه   5,000 زمان تحويل

ماه  12  روسسپواحد  - فازاول هزينه 6,5000,000$ 

ماه   11  كاملواحد سولفوز زدائي-فازدوم هزينه براساس نظر كارفرما 

ماه   14  reformer  روسسي اكتانپاطالح  -سوم فاز هزينه براساس نظر كارفرما 

ماه   8  بازيافت گاز فلر واستفاده از ان-چهارم  فاز هزينه براساس نظر كارفرما 

ماه  12  فازاول هزينهكل   12,000,000$ 

  

  .برگشت سرمايه كمتر از يكسال تضمين ان ميباشد .گردد تامين ميواحد ن آمد سرشار آهزينه فازهاي بعدي از محل در 

  .باشد ميليون دالر سود ساالنه مي 18برابر  ) در روز بشكه  5000براي يك واحد (بر هر بشكه  دالر سود  10هر 

  : پااليشبر سود  تر محل هاي سود اضافه

نفتـا  خـوراك  نتـر  اخريـد ارز /از بـورس  خوراك ميعانات گازينتر اارز% 5خريد /خوراك ميعانات گازي ) ماهه3 ( خريد مدت دار/فروش اوليه و انبارداري
  ) يك سوم قيمت ( سبك عراق

محاسبات اوليه .است گازي عسلويهميعانات   با ورودي ميليون دالر سود ساالنه23باالي  : كل سود ساالنه محاسبات اوليه
  .عراق است  سبك  ميليون دالر سود ساالنه با ورودي نفتا88.5باالي : كل سود ساالنه
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 كوچك ميعانات گازي پااليشگاه ليدات تو .7

  .ذيل باشد يئنها ، داراي محصوالت ) بشكه در روز 5000(پيش بيني مي شود كه پااليشگاه با خوراك ميعانات گازي 
  

  
Mass Flow  
 (تن در روز)

Density 
(kg/m3) 

Volume Rate 

 (بشكه در روز)
Feed 

Condensate 
674  849  5,000 

LPG  0.40  3  809 

Gasoline بنزين 
(95% Octane) 

286  743  2,427 

Keroseneنفت سفيد  156  751  1,305 

Diesel گازوئيل    195  867  1,415 

 
 

  خوراك ميعانات گازيبه ازاي هر بشكه 
  

Feed 
Condensate 

100.0% 

LPG 
0.1% 

Gasoline بنزين 
(95% Octane) 

42.5% 

Keroseneنفت سفيد  23.1% 

Diesel گازوئيل    28.9% 

 
  
  
  
  
  

 رود است كه براي تبديل و بهينه كردن خوراك براي تبديل به محصوالت با ارزش افزوده باالتر بكار مي وسسيپااليشگاه ميعانات گازي واحدي پر
هـر كـدام از   . ، بنزين و بسياري موارد ديگر استفاده مي شـود  ، سوخت جت ، سوخت ديزل فرآورده هاي ميعانات گازي در گستره وسيعي از كاربردها. 

از آنجائيكه تقاضاي زيـادي بـراي   . متفاوت مي باشند از اين رو مي توان آنها را توسط تقطير از همديگر جدا نمود موارد فوق الذكر داراي نقطه جوشي
اجزاي مايع سبك تر وجود دارد از اين رو در يك پااليشگاه مدرن ميعانات گازي هيدروكربن هاي سنگين و اجزاي گازي سـبك در طـي فرآينـدهاي    

ميعانات گازي به خاطر دارا بودن هيدروكربن هايي بـا وزن و طـول هـاي مختلـف ماننـد      . با ارزش تري تبديل مي شوندپيچيده و انرژي بري به مواد 
هايي بـا طـول هـاي     هيدروكربن ها مولكول. ، بنزن ها و آلكالين ها مي تواند در موارد متعددي مفيد واقع گردد ، نفتا، آلكن ها ، آروماتيك ها پارافين

 نفت گاز /نفت سفيد/بنزين –توليد -فاز  اول
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اليش ميعانات گـازي در واقـع   فن پا. تنها از هيدروژن و كربن تشكيل شده اند، ساختارهاي مختلف به آنها خواص متفاوتي مي دهدمتفاوت هستند كه 
  .از جدا كردن و باالبردن درجه خلوص اجزا تشكيل دهنده ميعانات از هم مي باشد عبارت

  
  
  
  

.  درصد اين تركيبات در نفت زياد نيست. اكسيژن دار وازت دار مي باشد ، دروكربني نفت خام معموال شامل تركيبات گوگرددارمشتقات غير هي
  . نفت خام را شامل مي شوند كه البته اين درصد قابل تغيير است درصد 2تركيبات اكسيژن دار و گوگرددار تقريبا 

مقدار گوگرد بر حسب درصد وزني گوگرد بيان . بيشترين اثر را در ارزش گذاري بر روي نفت خام دارنددو خاصيتي هستند كه  API مقدار گوگرد و
گوگرد دارند معموال نيازمند فرآورش گسترده و  درصد 0.5نفت هايي كه بيش از .  ) در نفت خام ( درصد تغييرمي كند 5تا  0.1مي شود و بين 

  .گوگردزدايي هستند

هاي  ، تيوفن ها و تركيبات تيوفني كه در قسمت پلي سولفيدها ، ، انواع سولفيدها مركاپتان ها: در نفت خام عبارتند از تركيبات گوگردي موجود
، گوگرد به صورت عنصري نيز  در بعضي از نفت ها. در قسمتهاي سبك نفت خام هيدروژن سولفيد نيز يافت ميشود. سنگين نفت خام متمركز هستند

  وجود دارد
  .شوند يم  اسيدي هاي باران وايجاد زيست محيط آلودگي باعث و خورندگي در قسمت هاي مختلف موتور گوگرد سبب

  
  

  
  

ربن همچنين درجه اكتان بنزين را مي توان طي فرآيند بهسازي توسط كاتاليزور بهبود بخشيد كه طي آن هيدروژن از هيدروكربن جدا شده و هيـدروك  
  . آروماتيكي تشكيل مي گردد كه درجه اكتان بسيار بيشتري دارد

، واضـح اسـت كـه     استفاده و داراي ارزش اقتصادي نسـبتا بـااليي هسـتند   ، قابل  ، تمام محصوالت با توجه به اينكه در يك پااليشگاه ميعانات گازي
  . هايي با خوراك ميعانات گازي بسيار اقتصادي و مقرون به صرفه است ساخت پااليشگاه

  
  
  
گازهـاي ارزشـمند   .، آلودگي زيست محيطي را به همراه دارند زباله هاي گازي در مقطع خروجي فلر مي سوزند و به علت كامل انجام نشدن احتراق    

  پروسسي بدون استفاده سوزانده مي شوند و حتي از انرژي حرارتي آن ها نيز استفاده نمي شود
  
  
  
 
  
  

 بنزينروسسي اكتان توليدپاطالح-–توليد -فاز  سوم

 بازيافت گاز فلر واستفاده از ان-فاز چهارم

 بنزين سولفوز زدائي كامل–توليد -فاز  دوم
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  ديگ بازيافت حرارتيفوايد استفاده از زباله سوز گازي و 

 
 بازيافت انرژي دود خروجي از زباله سوز و كاهش آلودگي حرارتي؛ 

 توليد بخار 

  صرفه جويي در سوخت مصرفي 

  كاهش حجم دود توليدي؛ 

 
  پااليشگاه با خوراك ميعانات گازي براي  يشنهاديپ محل .8

  روزبشكه در  5000 (پااليشگاه با خوراك ميعانات گازي ظرفيت اوليه (  
  بشكه در روز 25000 (پااليشگاه با خوراك ميعانات گازي ظرفيت نهاي ( 

  ميعانات گازينزديكي به منابع  
 امكان واردات نفتا سبك از عراق 

   نخجوان و افغانستان   ، صادرات به كشورهاي همسايه ارمنستانامكان 

 تركيه صادرات به و آينده قابليت استفاده در داخل كشور در  
  دريايي به افريقا صادراتامكان 

  ميعانات گازينزديكي به منابع  
 امكان واردات نفتا سبك از عراق  

  يشنهادي اوليه پمحل هاي 
 عسلويه  
 بوشهر  
 چهابهار  
 بندر عباس  
 سرخس  

  :نكات مثبت

  مناطق جنوب كشور

 نزديكي به منابع عظيم كندانسه 

  فجيره(امكان دريافت خوراك از بندر دبي( 

  آسانتر محصوالت به بنادر سنگاپور و آفريقاامكان ارسال 

  امكان توليد آب شيرين از آب دريا در واحد بازيافت گازهاي فلر باتوجه به كم آبينكته مثبت براي واحد در منطقه فوق
  .خواهد بود
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  پااليشگاه كوچك ميعانات گازي در سوداوري  نفت قيمت كاهش اثر بررسي گزارش .9

  :مقدمه

بنزين، گازوئيل و نفت (قيمت محصوالت پااليش . ميالدي سبب سير نزولي قيمت نفت خام شده است 2014سال بحران نفتي پايان 
  .كاهش قيمت كمتري دارند) سفيد

  :هش قيمت آناليز زير بر پايه پارامترهاي زير انجام گرفته استبررسي دقيق اثرات كا جهت

  در سال يگازبشكه در روز ميعانات  5000هزينه خوراك مصرفي ) الف
  )با فرض كمترين قيمت ممكن( قيمت كل محصوالت در سال) ب
  هزينه مربوط به عمليات و نگهداري در سال) ج
  قسط ساالنه وام) د
  بيني متوسط درآمد خالص ساالنه پيش) ه
 بشكه در روز ميعانات گازي 5000بيني محدوده درآمد حاصل از پااليشگاه  پيش1- 9

 .دالر بررسي اوليه شده است 20گازي با قيمت بشكه  بيني تا ميعانات در اين پيش

  
  )1(منحني 

پايه 1وضعيت 2وضعيت 3وضعيت 4وضعيت

ميعانات  - قيمت خوراك مصرفي 
):بشكه/دالر(گاز $95 $50 $40 $30 $20

قيمت معادل محصوالت 
)بشکه/دالر( $100 $65 $53 $45 $32

پيش بيني متوسط درآمد خالص 
دوره باز ):در سال$ميليون(ساليانه 

پرداخت
$14.6 $32.8 $31.7 $28.0 $23.9

$0

$20

$40

$60

$80

$100

$120

)در سال$ميليون(پيش بيني متوسط درآمد خالص ساليانه 
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. است مشهود 
  فرآيند پااليش

حد معيني بيشتر 

ت 

ميعانات  -

در$ميليون(ساليانه 

 

نفتا/  گازي ت

ش درآمد كامالً
فزايش سودآوري

صد سودآوري از ح
  .دهد  مي

ميعانات - مصرفي 
 ):ه

-خوراك مصرفي 
 ):M$(شکه 

سط درآمد خالص س
  پرداخت

رمايه در گردش

  

$

$2

$4

$6

$8

$10

$12

$14

$16

$18

ميعانات كوچك

باشد و افزايش مي ر
افالمللي نيز  ي بين
  اند يده

اگر درص. شداب مي
را نشان گردش 

قيمت خوراك
بشكه/دالر(گاز

قيمت ساالنه خ
بش ٥٠٠٠گاز

بيني متوس پيش
دوره باز):سال

سود به سر%
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8.5%

ك پااليشگاهادي

راق بسيار سودآور
هاي گزارش.يابد ي

ه مرز خفگي رسي

  .باشد ش مي

مايه در گردش م
ص بر سرمايه در

پايه

$95 

$171.0 

$14.6 

8.5% 

  )2(ول

 )2(ني

36.5% 44.1

توجيه اقتصا امع

گازي و نفتاي عر
 سال افزايش مي
هاي نفت چين به

  )ت گاز

سرمايه در گردش

معناي كاهش سر
سود خالصدرصد 

١ضعيت

$50

$90.0

$32.8

36.5%

جدو

منحن

1% 51.9% 6

جا گزارش  

ميعانات گپااليش
ميليون دالر در 3

ه رهاي پااليشگاه

خوراك ميعانات

خالص بر اساس

به معنفتاي عراق
يابد، منحني زير 

وض ٢يت

$4
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8  $3

%  44

66.5%

نات

-  
M)

ص
وره

دش

دهد كه پ شان مي
32.8به  14.6 از 

بصورتي كه انبار 

با خ(صد سود

درصد سود خيابي 

گازي و ن ميعانات
كل افزايش مي 

وضعي  

40 

72.0 

31.7 

.1% 

ميعانا - ك مصرفي
):شكه

- خوراك مصرفي
:($(بشکه  5000

متوسط درآمد خالص
دو):در سال$يليون
ت

 به سرمايه در گرد

 

بررسي فوق نش
درامد تخميني

كند را تاييد مي

بررسي درص2-

مسئله دوم ارزي

م كاهش قيمت
باشد سودآوري

٣وضعيت

$30 

$54.0 

$28.0 

51.9% 

  

قيمت خوراك
بش/دالر(گاز

قيمت ساالنه
0ميعانات گاز

پيش بيني م
مي(ساليانه 

باز پرداخت

سود%

9-

٤وضعيت

$20 

$36.0 

$23.9 

66.5% 
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نفتا/  گازي ميعانات كوچك پااليشگاهتوجيه اقتصادي  جامع گزارش  
 

 

 بشكه در روز نفتا سبك عراق 5000بيني محدوده درآمد حاصل از پااليشگاه  پيش3- 9

  
  )3(منحني 

  

 

پايه 1وضعيت 2وضعيت 3وضعيت 4وضعيت

   - قيمت خوراك مصرفي 
):بشكه/دالر(نفتا $60.0 $25.0 $13.0 $10.0 $5.0

)بشکه/دالر(قيمت معادل محصوالت  $100.0 $65.0 $53.0 $45.0 $32.0

پيش بيني متوسط درآمد خالص ساليانه 
دوره باز پرداخت):در سال$ميليون( $75.9 $76.6 $75.3 $65.6 $50.2
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$120.0

)در سال$ميليون(پيش بيني متوسط درآمد خالص ساليانه 

بررسي فوق افزايش درآمد پااليشگاه با خوراك نفتا براي سال آينده را تا 76.6 ميليون دالر افزايش نشان  ميدهد.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
Page 2
 

 

  

که 

 

29 of 29 

 ):بشكه/الر
بشک ٥٠٠٠نفتا  

در$ميليون(اليانه 

 

 

نفتا/  گازي ت

د(نفتا  -مصرفي 
-مصرفي خوراك 

ط درآمد خالص سا
  پرداخت

رمايه در گردش
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$120.0

7

ميعانات كوچك

قيمت خوراك م
قيمت ساالنه خ

)$M:( 

بيني متوسط پيش
دوره باز):سال

سود به سر%

0.3% 170.2%

ك پااليشگاهادي

 پايه

$60.0 

108 

$75.9 

70.3% 

  )4(ول

  )4(ني

321.8% 364.4

توجيه اقتصا امع

 )ك

 .باشد وب مي

١وضعيت

$25.0 

45 

$76.6 

170.2% 

جدو

منحن

4% 557.8%

جا گزارش  

خوراك نفتا سبك

صد سودآوري مطلو

٢ضعيت

$13.0

23.4

$75.3

321.8%

   - راك مصرفي
):بشكه/

   - راك مصرفي
:(M$(ه

ط درآمد خالص
دوره ):در سال$

رمايه در گردش

با خ(صد سود

دهد درص شان مي

وض  ٣ت

0  $

3  $

%  36

 

قيمت خور
/دالر(نفتا

قيمت ساالنه خور
بشکه 5000نفتا

پيش بيني متوسط
$ميليون(ساليانه 

باز پرداخت

سود به سر%

 

بررسي درص4-

بررسي فوق نش

وضعيت ٤

$10.0 

18 

$65.6 

64.4%  5

  

9-

٤وضعيت

$5.0 

9 

$50.2 

557.8% 

  

  


