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 معرفی پروژه -1

 عنوان طرح : -1 -1

 (GTPPپلی پروپیلن از گاز طبیعی ) ایجاد واحد تولید

 استان گلستان محل پیشنهادی  اجرای طرح : – 1-2

 محصوالت تولیدی و ظرفیت تولید ساالنه:  -1-3

 تن  در سال 600000پلی پروپیلن با ظرفیت 

LPG)تن در سال 62500با ظرفیت  )گاز مایع 

 تن در سال 165000بنزین با ظرفیت    

 ریالی / دالر1377000000) ارزی :میلیون ریال128854572مورد نیاز :کل سرمایه گذاری  -1-4

 (                 یالر میلیون18694572

  میلیون ریال 126427440 :سرمایه ثابت 

  میلیون ریال2427132 :سرمایه در گردش 

 لیه مورد نیاز :نوع مواد او -1-5

 مترمکعب در روز 5000000گاز طبیعی 

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

 مورد نیاز : تعداد پرسنل -1-7

ورت غیر نفر بص 1800بطور مستقیم و  نفر 1480معا مورد نیاز در زمان بهره برداری ج تعداد پرسنل

  می باشد.مستقیم 

 درصد 17  درصد میزان تولید در نقطه سربسر : -1-8

 درصد 43 ( :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

‐Turn)تهیه هستند. عمده شرکت های عرضه کننده، تکنولوژی سیستم تولید را به صورت کلید در دست 

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

 درصد ارزش تجهیزات ارزی طرح می باشد. 10دانش فنی در قسمت تجهیزات لحاظ شده که برابر 

 

 بررسی فنی -2

 

 معرفی و مشخصات فنی محصول : – 2-1

ن ایع،بنزیم،گاز محصوالت حاصل از این طرح که قابل فروش هستند عبارتند از متانول،دی متیل اتر،پروپیلن

ی به بنزین محصوالت نهای و پلی پروپیلن. از میان محصوالت فوق پلی پروپیلن ،گاز مایع و 95-90با اکتان 

 شمار می روند.

بو:  - رنگ: بیرنگ  -مد کریستالی شکل  دانه های جا شکل فیزیکی: -حالت فیزیکی: جامد    :پلی پروپیلن

اللهای آلی  :در دمای حاللیت در ح -ست اغیرقابل حل  حاللیت آب:  - ندارد  PH: سیدیتها   -بی بو

نقطه  - 0.97~0.91ه(: به آب )دانسیت نسبتمخصوص   نوز  -  معمولی در اکثر حاللها مقاوم است 

 .سانتیگراد استه درج 200اشتعال: این ماده در حرارت زیاد میتواند بسوزد .نقطه اشتعال این ماده بیش از 

عمده به  تولید می شود که به صورت isotactic, syndiotacti, atactic در سه فرم pp پلی پروپیلن

 .می باشد (PE) و با افزودن مقدار کمی از دیگر منومر ها بیشتر پلی اتیلن isotactic فرم

 محصول: کاربرد -2-2  

پروپیلن وپلی پروپیلن محصوالت بر پایه متانول می باشند .متانول از محصوالت پایه در پتروشیمی است و به 

 – پالستیکها– رنگها -حاللها -الکل تولید -بنزین  اسید استیک – پروپیلن  عنوان مواد اولیه صنعت تولید

صنعت تولید پلی  اولیه مواد پروپیلن. دارد کاربرد استات ومتیل آمین متیل –اتیلن  -فرمالدئید – یخ ضد

پروپیلن در صنایع مختلفی از قبیل  پلی و باشد می فنول –بنات کر پلی –پلی اورتان  -پرو پیلن

بیشترین مصرف پلی پروپیلن در ساخت قطعات تزریق مورد استفاده  .دارد کاربرد …، نساجی و  خودروسازی



5 

 

در خودروسازی میباشد. مصرف قابل توجه دیگر، تولید الیاف و نخ برای بسته بندی، فرش ماشینی و موکت 

 .استپلی می باشد

، از کاربردها شامل فیلم و ورق باشد که در یک بازه گستردهیک پلیمر ترموپالست می پلی پروپیلن

بندی غذایی، نساجی، تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، لوله، گیری تزریقی، بستهگیری دمشی، قالبقالب

ده از شمر تولید گیرد. عالوه بر این، پلیکاربردهای صنعتی و ساختمانی و اجزاء خودرو مورد استفاده قرار می

 باشد. که مشخصه اینسیدها مقاوم میاو های شیمیایی، بازها منومر پروپیلن به طور معمول در برابر حالل

 .پلیمر می باشد و قابل بازیافت است

 رح فرآیند تولید:ش -2-3 

 تانولدیل به ماکتور تبرگاز طبیعی همراه با بخار آب در ریفورمرها تبدیل به گاز سنتز شده و گاز سنتز در  -

 متانول خالص میگردد.  سخام و سپ

و  DME)دی متیل اتر( می شود و سپس مخلوط DMEه بمتانول ابندا در راکتورهای اولیه تبدیل -

 DME ل و متانول در سه راکتور با بستر ثابت تبدیل به پروپیلن می گردد. مخلوط پروپیلن و متانو

سایر  ن وترکیب نشده به ابتدای پروسس برگردانده می شوند و پروپیل DMEجداسازی شده و متانول و 

 محصوالت خالص سازی می گردند.

ی مسته بندی روپیلن و اتیلن تولید شده در راکتورها تبدیل به پلی پروپیلن با گریدهای مختلف شده و بپ -

 گردند.

 LURGI تکنولوژی متانول :

 MTP :LURGIتکنولوژی 

 P.P :BASELLتکنولوژی 

ه گاز طبیعی ب دا گازاستفاده از گاز طبیعی است. ابتمبنای تولید الفین ها و نهایتا پلی پروپیلن در اینجا 

جزئی یا  ، اکسیداسیون(Steam Reformingسنتز تبدیل می شود.گاز سنتز می تواند توسط تبدیل بخار)

یه ئین سرمابت پاتبدیل اتوترمال گاز طبیعی تولید شود. تولید متانول در واحدهای مگا متانول به علت نس

لیدی تانول توست. مامتانول به مراتب ارزان تر از متانول تولیدی واحدهای معمولی  گذاری برای تولید هر تن

یا  +LPG،C5یلن،، از طریق واکنش کاتالیستی به اتیلن ، پروپ MTP  از گاز سنتز، با استفاده از فرآیند

 همان بنزین تبدیل میشود.

رانسه فو ایرلیکوئید  UOP همچوندر اختیار شرکت هایی  GTPP هم اکنون دانش فنی اجرای طرح های

 .است
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 بررسی  اقتصادی -3

 

 رآورد تقاضای محصول:ب - 3-1

ایشی تقاضای میلیون تن خواهد بود و شیب افز 110، در حدود  2020تقاضای جهانی پلی پروپیلن در سال 

ز یک متر اکوپیلن از دیگر پلیمرها بیشتر است و سهم ایران در تولید این محصول مربوط به پلی پر

ا زایش پیدال افدرصد بوده که با برنامه ریزی باید از یک میلیون تن در سال به چهار میلیون تن در س

 کند. 

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

ل و نقل مک حمکژه بازار چین و اروپا میباشد. محصوالت به بازار هدف این سرمایه گذاری، صادرات به وی

 در لمانهیمهای ظابه دلیل تحر میزان صادراتبه بازار های هدف صادر خواهد شد. و دریایی دریایی یا ریلی 

 بصورت زیر می باشد. سالهای اخیر چشمگیر نبوده و

 1397سال 1396سال 1395سال واحد شرح

 194 162 130 هزار تن پلی پروپیلن

 

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

ام، ندر امبحاضر شرکت های بسپاران در حال  در استان که نمونه واحد تولیدی وجود ندارد و در کشور

ی روشیمپتروشیمی مارون ، پتروشیمی نوید زرشیمی، پتروشیمی رجال، شرکت پلی پروپیلن جم ، پت

 هزار تن در سال . 943نار با ظرفیت کلی  شازند اراک و شرکت پلی

 

 گذشته : هایت محصول در  سالمیزان واردا -3-4

ه ک دول زیرجانند م واردات پلی پروپیلنبه دلیل رکود در صنعت و تولید  بر اساس نیاز حال حاضر صنایع ،  

 گرید های مختلف این محصول است. که شامل شامل

 1397سال 1396سال 1395سال واحد شرح

 78 65 52 هزار تن پلی پروپیلن
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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(

 400000 --- 400000 ریال( 100000)از قرار متری هکتار( 400)زمین

 3358000 --- 3358000 ساختمان ها و محوطه سازی

 4707000 57000000 147000 تاسیسات

 105678600 1320000000 78600 ماشین آالت و تجهیزات

 378600 --- 378600 مخازن

 81200 --- 81200 وسائط نقلیه

 40000 --- 40000 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی 

 11424340 --- 11424340 %10هزینه های پیش بینی نشده 

 759700 --- 759700 قبل از بهره برداری هزینه های

 126867440 1377000000 16707440 جمع سرمایه ثابت

 126867440 جمع کل

 در نظر گرفته شده است . ریال 80000نرخ 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(

 1964090 --- 1964090 ماه ( 1خرید مواد اولیه )  

 84866 --- 84866 ماه ( 1حقوق و دستمزد )  

 378176 --- 378176 ماه ( 1سایر هزینه ها )    

 2427132 --- 2427132 جمع

 2427132 جمع کل

 

  : سرمایه گذار تهیه می گردد.بوده که توسط هکتار 400زمین به مساحتزمین 
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 و محوطه سازی : ساختمان ها  -4-2

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 1200000 10000000 145000 تولید و انبار و... سالن

 60000 12000000 5000 ساختمانهای اداری

 1840000 500000 3680000 سازی محوطه

 8000 800000 )متر(10000 دیوارکشی

 3358000   جمع

 

 تاسیسات : -4-3

 شرح
مشخصات 

 فنی

 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )دالر (

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

با تور بین  CHP تولید برق

پایه گازی به 

 مگاوات 50ظرفیت 

--- 57000000 4560000 

محوطه   لوله کشی انشعاب آب

و  هکتاری 50

 مجوز

20000 --- 12000 

 شبکه مونیتورینگ،)ارتباطات

 ،..(  و اینترنتی و داخلی های

 های سیستم و مخابرات

 حفاظتی

 با تجهیزات کامل

 تاتسیسات ارتباطی
15000 --- 7500 

 25500 --- 51000 با تجهیزات کامل گرمایش و سرمایش

 4500 --- 18000 با تجهیزات کامل کمپرسور

 13000 --- 39000 با تجهیزات کامل پساب و فاضالب تصفیه

 1000 --- 4000  سایر

 4707000 57000000 147000  جمع
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 اشین آالت و تجهیزاتم  -4-4

 تعداد شرح

ارزش 

 واحد)ریال(

 ارزش واحد

 )دالر(

 ارزش کل

 )دالر(

 ارزش کل

)میلیون 

 ریال(

 96000000 1200000000 1200000000 --- 1 خارجی آالت و تجهیزات ماشین

درصد ارزش  10خرید دانش فنی 

 ماشین آالت
1 --- 120000000 120000000 9600000 

 52000 --- --- 52000 1 ابزار دقیق

 19000 --- --- 19000 1 قفسه بندی انبار

 7600 --- --- 7600 1 تجهیزات آشپزخانه

 105678600 1320000000  78600  جمع

 مخازن -

 توضیحات شرح
 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 309060 لیتری 2500مخزن  16 مخازن ذخیره فرآورده های نفتی

 9600 متر 840 اجرای پایپینگ و خطوط لوله بیم مخازن

 8400 جایگاه 12 اجرای جایگاه تخلیه و بارگیری

 29940 عدد 12 پمپ ها

 21600 تنی 2500عدد  دو مخزن آتش نشانی

 378600  جمع

 ایمنی : آزمایشگاهی ، اداری ولوازم   -4-5

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 24000 --- 1 لوازم آزمایشگاهی

 6000 --- 1 اداری

 10000 --- 1 ایمنی

 40000   جمع
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 لیه :وسائط نق -4-6

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

 9000 4500000000 2 خودرو آتش نشان

 2800 700000000 4 خودرو سواری)پژو(

 2400 600000000 4 نیسان

 45000 7500000000 6 اتوبوس)سرویس پرسنل(

 22000 5500000000 4 تریلی نفتکش

 81200   جمع

 

 بل از بهره برداری :قهزینه های   -4-7

 هزینه کل)میلیون ریال( شرح

 200000 مجوزها و الیسنس

 2500 توجیهیطرح مشاوره و

 550000 و پالنهای تاسیسات و تجهیزات و... نقشه ها

 7200 نفر حقوق دو

 759700 جمع

 

 ه و بسته بندی مورد نیاز:نوع ، مقدار و هزینه مواد اولی -4-8

 

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 واحدارزش 

 )میلیون ریال(

 واحدارزش 

 )دالر(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 23514678 --- 18 1306371 تن گاز طبیعی

 54400 --- 68 800 تن کاتالیست ها

 23569078     جمع
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 انسانی مورد نیاز: 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

 36000 3000 30000000 100 کارمند

 کادر تولید :

 198000 16500 55000000 350 متخصص

 259200 21600 45000000 480 ماهر

 215640 17970 30000000 599 غیر ماهر

 308711 25726   هزینه رفاهی 

 1018391 735406  1480 جمع

 

 وخت و انرژی ساالنه:سهزینه مصرف  -4-10

 

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 197.1 1500 131400 مترمکعب آب

 --- CHP 50 MWتولید کننده برق      برق

 --- در مواد اولیه لحاظ شده گاز

 730 5000 146000 لیتر گازوئیل

 730 10000 73000 لیتر بنزین

 300 200 1500000 پالس تلفن و ارتباطات

 1957.1    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

 100740 3 235060 7 3358000 ساختمان ومحوطه

 188280 4 329490 7 4707000 تاسیسات
تجهیزات و مخازن ،اداری و ایمنی 

 و آزمایشگاهی،وسایط نقلیه
106194400 10 10619440 4 4247776 

 4536156  11182390   جمع

 

 د  ساالنه:برآورد درآم -4-12

 

 شرح
تولید ساالنه 

 )کیلوگرم(

فروش واحد 

 )ریال(

 درآمد ریالی

 )میلیون ریال(

درآمد ارزی 

 )دالر(

درآمد کل 

 )میلیون ریال(

 69600000 --- --- 116000 600000000 پلی پروپیلن

 11114400 --- --- 67360 448000000 بنزین

 2565000 --- --- 41040 81600000 گاز مایع

 83279400     جمع
 چون گریدهای متفاوتی از محصوالت با وزنهای مختلف در یک لیتر مشخص وجود دارد قیمت فروش بصورت عرف براساس

 کیلوگرم)یا تن( لحاظ می گردد تا محاسبات دقیق تر از لیتر شود.

 

 محاسبه قیمت تمام شده محصوالت:

 

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

 بازار)ریال(

 116000 40569 کیلوگرم پلی پروپیلن

 67360 23558 کیلوگرم بنزین

 41040 14353 کیلوگرم مایع گاز
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 : طرح توجیه دالیل – 5

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

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

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

ن و منستایکی به مرز مشترک آبی و خاکی با ترکلوله گاز طبیعی سرخس)جهت تامین خوراک واحد( ،نزد

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

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

د یک ز حدوبر اساس اهداف برنامه ششم توسعه باید ظرفیت تولید پروپیلن در صنایع پتروشیمی کشور ا

کی از ی GTPP یابد که اجرای طرح های میلیون تن فعلی به بیش از چهار میلیون تن در سال افزایش

 .پلیمری استاین محصول استراتژیک  راهکارهای افزایش تولید

ز کشور ال گاشرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به ظرفیت باالی تولید گاز متان و شبکه گسترده انتق

 .در سطح صنعت پتروشیمی ندارد GTPP هیچگونه محدودیتی برای صدور مجوز طرح های

 : تماس اطالعات -7

 

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح 
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