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 معرفی پروژه -1

 عنوان طرح : -1 -1

 اوره و آمونیاک)واحد پتروشیمی( ایجاد واحد تولید

 استان گلستان محل پیشنهادی  اجرای طرح : – 1-2

 محصوالت تولیدی و ظرفیت تولید ساالنه:  -1-3

 هزار تن 1073 اوره

 هزار تن 680 آمونیاک

 ریالی / دالر 648362426) ارزی :ریالمیلیون  67563170 ل سرمایه گذاری مورد نیاز :ک -1-4

 (                 یالر میلیون 15694176

  میلیون ریال 66660669 :سرمایه ثابت 

  ریال میلیون 936865 :سرمایه در گردش 

 نوع مواد اولیه مورد نیاز : -1-5

 سالمترمکعب در  429000000گاز طبیعی 

 درصد 100خل دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در دا -1-6

 مورد نیاز : تعداد پرسنل -1-7

ت غیر مستقیم نفر بصور 650بطور مستقیم و  نفر 426معا مورد نیاز در زمان بهره برداری ج تعداد پرسنل

  می باشد.

 درصد 10  رصد میزان تولید در نقطه سربسر :د -1-8

 درصد 59 ( :IRRرمایه گذاری کل ) نرخ بازده س -1-9
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  سی به دانش فنی :چگونگی دستر -1-10

، آلمان ، ایتالیا و آمریکا قابل ژاپن، کره جنوبی چین ،آالت مورد نیاز فرآیند تولید از کشورهای  ماشین

  کلید در دستتهیه هستند. عمده شرکت های عرضه کننده، تکنولوژی سیستم تولید را به صورت 

(Turn‐key) ل حاضر وجود ندارد. حاعرضه می کنند. امکان تهیه این ماشین آالت از سازندگان داخلی در

 است.هزینه دانش فنی در قسمت تجهیزات لحاظ شده 

 

 بررسی فنی -2

 

 معرفی و مشخصات فنی محصول : – 2-1

 اوره و آمونیاکمحصوالت حاصل از این طرح که قابل فروش هستند عبارتند از 

وزن  –اللیت آب: قابل حل است ح -  جامد سفید رنگیزیکی: شکل ف -حالت فیزیکی: جامد    :اوره

درجه  7/321: نقطه ذوب – (3kg/m) 335/1چگالی:  –درصد  6/46میزان ازت:  –( g/mol) 60مولکولی: 

 سانتی گراد

در دماهای باال اللیت آب: ح -با بوی تند   رنگ گازی بیشکل فیزیکی:  -  گازحالت فیزیکی:   :آمونیاک

 -4/33نقطه جوش:  –درصد  2/82: میزان نیتروژن –( g/mol) 17: مولکولی  نوز -غیرقابل حل است 

فشار   –درجه سانتی گراد  133دمای بحرانی:  –رجه سنتی گراد د -7/77قطه انجماد: ن -درجه سانتی گراد

 .اتمسفر 7/112بحرانی: 

 محصول:کاربرد  -2-2  

بزرگترین بازار مصرف اوره، کودهای شیمیایی)جامد و مایع( است. هم چنین بصورت فرم های دسته ای از 

کودهای شیمیایی مایع و جامد که برای تولید، آن ها را با گوگرد یا پلیمرها پوشش داده و یا حجم قابل 

وه بر موارد فوق الذکر بصورت توجهی از این ماده را با فرمالدهید پوشش می دهند، بکار برده می شود. عال

فرمالدهید، خوراک دام، مالمین و سایر مصارف مورد نیاز بر پایه اوره کاربردهای  –اوره مایع، رزین های اوره 

 اسید سازی، یخ شیمیایی، کودهای تهیه در استفاده به توانمی آمونیاک استفاده موارد ازقابل توجهی دارد.  

 .کرد اشاره غذایی مواد از نگهداری و منفجره مواد ژنه،نیترو ترکیبات سایر نیتریک،
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. دنمو اشاره پاورلیفتینگ و برداریوزنه ورزشی رشته در استفاده به توانمی آمونیاک کاربردهای از دیگر یکی

 کردن مهار در و کندمی عصبی حدودی تا را کار ورزش و شودمی عروق بازکردن باعث محلول این بوییدن

 .کندمی کمک مسابقات در وزنه

 رح فرآیند تولید:ش -2-3 

 : آمونیاک واحد  - الف

 گاز در وجودم ترکیبات که آنجا از  و میشود استفاده اول ریفرمر در حرارتی منبع عنوان به سوخت گاز

 جدا گاز از مضر، ترکیبات این بایستی مینماید ایجاد مسمومیت واحد کاتالیستهای برای ، خوراک طبیعی

 سانتی درجه  370 به آن دمای ، و شده گرم پیش ، آمونیاک واحد به ورود ابتدای در ، طبیعی گاز لذا. شوند

 کاتالیست ویمحت  راکتور یک به و شده افزوده آن به هیدروژن گاز مقداری سپس. یابد می  افزایش گراد

 واکنش یدروژنه با طبیعی، گاز در موجود گوگردی ترکیبات  برج  این در. میشود فرستاده مولیبدن کبالت

 دو توسط  370 یدما  در  ، سولفوره هیدروژن جداسازی برای. مینماید تولید سولفوره هیدروژن گاز و داده

 .  میگردند حذف گاز از ترکیبات این ، روی اکسید کاتالیست محتوی برج

 به کوره یک هب  و شده افزوده آن به  آب بخار  طبیعی، گاز در موجود گوگردی ترکیبات کامل حذف از پس

 گرم سانتیگراد رجهد 800 دمای تا آب، بخار و گاز مخلوط ، کوره این در. میشود فرستاده اولیه ریفورمر نام

 هیدروژن و بنکر منوکسید شامل سنتز، گاز و انجام ریفورمینگ واکنش نیکل، کاتالیست مجاورت در تا شده

 .شود تولید

 متان، شامل که موجود گازی مخلوط لذا است، نیاز باالتر دمای  به  متان ریفورمینگ واکنش تکمیل جهت

 نیکل  اتالیستک محتوی که ثانویه ریفورمر نام به ، دیگر راکتور یک به   است، هیدروژن و کربن منوکسید

 کمپرسور توسط  و تامین محیط هوای از  نیزکه آمونیاک تولید برای نیاز مورد ازت.  میشود فرستاده است،

 دمای در تانم ریفورمینگ واکنش تکمیل ضمن راکتور، این در. میشود تزریق برج این به  است، شده فشرده

 تبدیل آب به و دهسوزان را تولیدی  هیدروژن از مقداری نیز  هوا در موجود اکسیژن ، سانتیگراد درجه 1200

 .میکند

 واکنش،  یدیتول آب ،. مس و آهن  کاتالیست محتوی راکتور دو از استفاده با ، راکتور این درخروجی  

 .کند می تبدیل کربن اکسید دی به را  سنتز گاز در موجود کربن منوکسید

 کربن اکسید دی  جداسازی جهت. باشد می کربن اکسید دی و ازت هیدروژن، شامل حاصله گازی مخلوط

 aMDEA. شود می استفاده  جذب برج در   aMDEA  حالل با گاز شستشوی ازروش ، مخلوط این از

 اکسید دی گاز. میگیرد قرار استفاده مورد مجددا و شده احیا  استریپر، برج  در جذب، برج در شده اشباع

 .گردد می ارسال اوره تولید های واحد به  فرعی، محصول عنوان به  شده، جدا کربن
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 آنها جددم تبدیل و گازی مخلوط در موجود کربن اکسید دی و کربن منوکسید کم مقادیر  حذف منظور به

 محتوی شواکن برج یک از  ،   درجه 300دمای تا حرارتی مبدل یک در گاز کردن گرم از پس متان، به

 .میشود استفاده نیکل کاتالیست

 دو سورکمپر یک توسط  و شده خنک  ابتدا در باشد، می ازت و هیدروژن شامل که موجود گازی مخلوط

 های تربس توسط ابگیری و حرارتی های مبدل در حرارت تبادل از پس و فشرده بار 180 تا ای مرحله

 ، است آهن کسیدا کاتالیست بستر 4 محتوی که کانورتور نام به آمونیاک تولید راکتور به   مولکوالرسیو،

 خارج کانورتور زا و شده تولید آمونیاک  گراد، سانتی درجه 450 دمای و بار 180 فشار در. میشود  فرستاده

 مخلوط  لذا. رددمیگ تولید آمونیاک درصد 18 مرحله یک در و بوده تعادلی ، آمونیاک تولید واکنش. میگردد

 دستگاه یک و حرارتی مبدل تعدادی شامل که تبرید، سیستم یک از استفاده با کانورتور خروجی گازی

 مخوط از و شده مایع  آن، در موجود آمونیاک تا  میشود سرد گراد سانتی درجه -20 تا  باشد، می کمپرسور

 ، تولیدی نیاکآمو و میشود داده برگشت کانورتور به  نداده، واکنش شودگازهای جدا نداده واکنش گازهای

 .میگردد ارسال آمونیاک ذخیره تنی هزار 20 مخازن به گراد، سانتی -33 دمای تا دما کاهش ضمن

 یزیاد مقدار   آمونیاک، تولید فرایند در.  است بخار تولید بخش  آمونیاک، واحد جنبی های قسمت از یکی

 در ندیفرای مصرف به تولیدی بخار. میگردد بخار ساعت در تن 360 تولید صرف که شده ایجاد حرارت

 کمپرسورها خصوصا دوار دستگاههای های توربین محرکه نیروی عنوان به همچنین و میرسد اولیه ریفورمر

 .میشود استفاده

 این . باشد می  close loop کننده خنک آب  سیستم  سازی، آمونیاک واحد جنبی های بخش دیگر از

 لب توسط خود و میگیرد قرار استفاده مورد فرایند مختلف های بخش در کننده خنک مایع عنوان به آب

 .میشود خنک دریا

 :  اوره واحد   -ب

اه توسط یک دستگ  CO2  ار گازو امونیاک می باشد که فش  CO2  خوراک مصرفی این واحد شامل گاز

 میشود داده زایشاف بار 150  از بیش تا پمپ توسط نیز مایع امونیاک فشار و بار 150 کمپرسور تا بیش از 

 ولیدت امونیوم کربامات ،CO2  و امونیاک بین شیمیایی واکنش از. گردد تزریق بار 148-145 سنتز به تا

 و توربین محرک ینیرو عنوان به و شود می تولید آب بخار حاصله، انرژی از و بوده گرمازا شدیدا که میشود

 یک به مونیومآ کربامات محلول. شود می استفاده کننده گرم عامل عنوان به حرارتی های مبدل در همچنین

اکتور توسط رمحلول خروجی درصد اوره تولید میگردد و  33له مرح هر در و میگردد ارسال تعادلی راکتور

 .یک استریپر تصفیه میگردد

درصد  95درصد به یک تغلیظ کننده فرستاده میشود تا غلظت آن به  75محلول اوره تولیدی با غلظت 

 افزایش داده شود و سپس در بخش گرانول سازی جامد گردیده و به انبار ارسال شود
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 بررسی  اقتصادی -3

 رآورد تقاضای محصول:ب - 3-1

خواهد  یون تنمیل 60و  میلیون تن 200در حدود به ترتیب ،  2020در سال  آمونیاک و اورهتقاضای جهانی 

 د.میلیون تن نیز افزایش پیدا کن 75میلیون تن و 250که پیش بینی میشود به ترتیب تا بود 

  گذشته :سالهای ت محصول در میزان صادرا -3-2

و نقل  مک حملکبه ویژه بازار چین و اروپا میباشد. محصوالت به بازار هدف این سرمایه گذاری، صادرات 

 دریایی یا ریلی و دریایی به بازار های هدف صادر خواهد شد.

  

 

 میزان تولید ساالنه محصول در استان و کشور: – 3-3 

 ردیس،پپتروشیمی حاضر شرکت های  لتولیدی وجود ندارد و در کشور در حا در استان که نمونه واحد

 . تندمشغول فعالیت هس تن در سال میلیون 8/5کلی تولیدبا ظرفیت  شیراز، کرمانشاه، خراسان

 گذشته : هایت محصول در  سالمیزان واردا -3-4

 .محصول خیلی اندک می باشدواردات 

 

 

 

 

 

 

 

 1397سال  1396سال 1395سال  واحد شرح

 16/3 55/3 40/3 میلیون تن اوره

 1397سال  1396سال 1395سال  واحد شرح

 5 7 9 هزارتن اوره
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 بررسی مالی: -4

 زینه های سرمایه ای :ه -4-1

  سرمایه ثابت 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )دالر( 

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 275000 --- 275000 ریال( 500000 مربعیاز قرار مترهکتار 55)زمین

 626162 --- 626162 ساختمان ها و محوطه سازی

 27143056 334288200 400000 و یوتیلیتی و مخازن تاسیسات

 37292906 314074226 6952179 ماشین آالت و تجهیزات

 29000 --- 29000 وسائط نقلیه

 22000 --- 22000 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی 

 60173336 --- 6017336 %10هزینه های پیش بینی نشده 

 470000 --- 470000 از بهره برداریهزینه های قبل 

 66660669 648362426 14791677 جمع سرمایه ثابت

 66660669 جمع کل

 ده است .شدر نظر گرفته  ریال 80000 هر دالر  نرخ برابری ارز در کل این پیش طرح بر اساس اعالم بانک مرکزی

 : سرمایه در گردش 

 شرح
 ارزش ریالی 

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )دالر (

 جمع کل 

 )میلیون ریال(

 477746 --- 477746 ماه ( 1خرید مواد اولیه )  

 22773 --- 22773 ماه ( 1حقوق و دستمزد )  

 436345 --- 436345 ماه ( 2سایر هزینه ها )    

 936865 --- 936865 جمع

 936865 جمع کل

 

  : مورد نیاز است.هکتار   55 زمین به مساحتزمین 
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 ساختمان ها و محوطه سازی :  -4-2

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 116210 10000000 13033 و... آزمایشگاهتولید و  سالن

 15864 12000000 1322 ساختمانهای اداری

 236250 9000000 26250 ساختمانهای انبار

 255358 500000 510717 سازی محوطه

 2480 800000 )متر(3100 دیوارکشی

 626162   جمع

 

 تاسیسات : -4-3

 مشخصات فنی شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )دالر (

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

با تور بین  CHP تولید برق

پایه گازی به 

 مگاوات 25ظرفیت 

--- 285000000 22800000 

محوطه   لوله کشی انشعاب آب

 و مجوز هکتاری 55
30000 --- 30000 

انشعاب گاز و خط 

 انتقال

لوله کشی فشار 

 قوی و ...
100000 --- 100000 

واحد یوتیلیتی و تاسیسات 

 و مخازن 

 3943056 49288200 ---  با تجهیزات کامل

 27143056 334288200 400000  جمع

 اشین آالت و تجهیزاتم  -4-4

 تعداد شرح
ارزش 

 واحد)ریال(

 واحدارزش 

 )دالر(

 ارزش کل

 )دالر(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 تحت مخازن و تجهیزات

 فشار
1 --- 5992642 5992642 96000000 

 9600000 22750000 22750000 --- 1 ریفرمر واحد
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تجهیزات تولید بخار 

 فرآیندی

1 --- 2340000 2340000  

تجهیزات تولید هیدروژن و 

 تزریق به سیستم فرآیندی

1 --- 10668840 10668840  

  13520715 13520715 --- 1 مخازن ذخیره آمونیاک

  9881189 9881189 --- 1 مبدل های حرارتی واحد

تجهیزات تولید به بخار فشار 

 باال

1 --- 10158817 10158817  

  12489506 12489506 --- 1 تجهیزات برقی و کابل ها

سینی ها و تجهیزات داخل 

 برج های فرآیندی

1 --- 1430312 1430312  

سیستم تشخیص و اطفا 

 حریق

1 --- 5460086 5460086  

 52000 18720760 18720760 --- 1 پکیج فرآیندی آمونیاک

کمپرسورهای اصلی و فرعی 

 واحد آمونیاک و اوره

1 --- 70200000 70200000 19000 

سیستم انتقال و بسته بندی 

 محصول

1 --- 14950000 14950000 7600 

  12480000 12480000 --- 1 پمپ های واحد فرآیندی

  6240000 6240000 --- 1 دمنده ها و فن ها

 6952179 --- --- 6952179 1 نصب

دستگاههای ابزار دقیق 

 ،کنترل کیفی و اقالم برقی

1 --- 23146370 23146370 1851710 

 PIPINGتجهیزات 

 شیرآالت و استیل استراکچر

1 --- 25740493 25740493 2059239 

 1636804 20460050 20460050 --- 1 دانش فنی و طراحی پایه 

 2195556 27444445 27444445 --- 1 سایر

 37292906 314074226    جمع

 



11 

 

 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی :  -4-5

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 12000 --- 1 لوازم آزمایشگاهی

 4000 --- 1 اداری

 6000 --- 1 ایمنی

 22000   جمع

 لیه :وسائط نق -4-6

 ارزش کل)میلیون ریال( ارزش واحد)ریال( تعداد شرح

 4500 4500000000 1 خودرو آتش نشان

 2800 700000000 4 خودرو سواری)پژو(

 1200 600000000 2 نیسان

 15000 7500000000 2 اتوبوس)سرویس پرسنل(

 5500 5500000000 1 تریلی نفتکش

 29000   جمع

 

 بل از بهره برداری :قهزینه های   -4-7

 هزینه کل)میلیون ریال( شرح

 15000 مجوزها و الیسنس

 1400 طرح توجیهیمشاوره و

 450000 و پالنهای تاسیسات و تجهیزات و... نقشه ها

 3600 نفر یکحقوق 

 470000 جمع
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 بسته بندی مورد نیاز: ومقدار و هزینه مواد اولیه نوع ،  -4-8

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 واحدارزش 

 )میلیون ریال(

 واحدارزش 

 )دالر(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 5528952 --- 18 307164 تن گاز طبیعی

 204000 --- 68 3000 تن کاتالیست ها

 5732952     جمع

 

 نیاز:انسانی مورد  نوع ، نیروی -4-9

 تعداد شرح
 حقوق ماهانه

 )ریال(

 جمع حقوق ماهانه

 ریال(میلیون )

 جمع حقوق ساالنه

 )میلیون ریال(

 کادر اداری :

 840 70 70000000 1 مدیریت

 32400 2700 30000000 90 کارمند

 کادر تولید :

 33000 2750 55000000 50 متخصص

 64800 5400 45000000 120 ماهر

 59400 4950 30000000 165 غیر ماهر

 82841 6903 ---  هزینه رفاهی 

 273281 22773  426 جمع

 وخت و انرژی ساالنه:سهزینه مصرف  -4-10

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 20790 1500 13860000 مترمکعب آب

 --- CHP 25 MWتولید کننده برق      برق

 --- مواد اولیه لحاظ شدهدر  گاز

 730 5000 146000 لیتر گازوئیل

 547.5 10000 73000 لیتر بنزین

 150 200 1500000 پالس تلفن و ارتباطات

 22217.5    جمع
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 عمیر و نگهداری  ساالنه:استهالک و ت -4-11

 شرح
 ارزش دارایی
 )میلیون ریال (

 تعمیر و نگهداری استهالک

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 18785 3 43831 7 626162.5 ساختمان ومحوطه

 1085722 4 1900014 7 27143056 تاسیسات
تجهیزات و مخازن ،اداری و ایمنی 

 و آزمایشگاهی،وسایط نقلیه
32129117 10 3212911 4 1285165 

 2389672  5156756   جمع

 

 د  ساالنه:برآورد درآم -4-12

 شرح
تولید ساالنه 

 (تن)

فروش 

 واحد) ریال( 

 درآمد ریالی

 )میلیون ریال(

 درآمد ارزی

 )دالر(

 درآمد کل

 )میلیون ریال(

 29185600 --- 29185600 27200000 1073000 اوره

 23664000 --- 23664000 34800000 680000 آمونیاک

 52849600     جمع
. 

 محاسبه قیمت تمام شده محصوالت:

 

 

 درصورت تمایل امکان صادرات نیز مهیا می باشد.

 

 

 

 

 قیمت فروش در بازار)ریال(  محصول)ریال(قیمت تمام شده  واحد شرح

 27200000 4332538 تن اوره

 34800000 5543100 تن آمونیاک
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 : طرح توجیه دالیل – 5

 از مهمترین دالیل توجیهی مکان طرح می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

تلف ه های مخز گونابنائی مانند انرژی ، ارتباطات ، آب و ... ،سهولت استفاده  برخورداری از امکانات زیر

ط خدیکی به ، نز حمل و نقل)جاده ای،ریلی،هوائی( در منطقه به دلیل وجود امکانات زیر بنائی حمل و نقلی

و  نمنستالوله گاز طبیعی سرخس)جهت تامین خوراک واحد( ،نزدیکی به مرز مشترک آبی و خاکی با ترک

ق های تشوی وراه آبی با سایر کشورهای آسیای میانه)جهت صادرات محصوالت( ،برخورداری از معافیت ها 

ر می پایدااقلی مالیاتی در مناطق محروم کشور ،سهولت دسترسی به منابع نیروی انسانی مورد نیاز ،وضعیت

 مناسب

 :ویژگی ها ، مزایا و مشوق های اجرای طرح در استان – 6

رح در طاین .د مگیری داشته باشافزایش چشدولت می بایست تولید اوره و آمونیاک بر اساس اهداف برنامه 

می درصد  20پیشرفت فیزیکی دارای به عنوان طرح نیمه تمام در استان اجرایی شده است و حال حاضر 

اختهای زیر س بسترها و بنابراین ه گذاری تا کنون متوقف مانده است.که بدلیل نبود مشارکت سرمایباشد 

 اولیه آماده می باشد.

 : تماس اطالعات -7

 

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح 

 آتورپایا مهر  نام شرکت :

 –ساختمان فناوری و کسب و کار  –شهرک صنعتی آق قال  –استان گلستان   آدرس :

 113واحد 

 09117269773 تلفن تماس :

 hamedemoghadam@gmail.com پست الکترونیک :

 : نماینده دستگاه اجرایی  

 سازمان صنعت معدن تجارت استان گلستان دستگاه اجرایی مربوطه :

 خانم مهندس سمانه رضایی نام و نام خانوادگی نماینده :

 سازمان صنعت معدن تجارت –شکاری هفتم  –بلوار شکاری  –گرگان  آدرس :

    01732345461 -4: تلفن تماس 

  Smtgol.barname@chmail.irپست الکترونیک :

mailto:hamedemoghadam@gmail.com

