
 

 

 

 توليد پلي پروپيلن از گاز طبيعي

 

  



 خالصه طرح

 توليد پلي پروپيلن از گاز طبيعي عنوا ن پروژه: 

 خرم آباد        شهرستان:لرستاناستان :   

  پلي پروپيلن از گاز طبيعيمحصوالت/خدمات:

 موقعيت:

  □             زمين خصوصي: □         شهرك صنعتي:■          شهرك پتروشيمي لرستان:□منطقه آزاد

 توضيح پروژه وظرفيت ساالنه:

 هكتار و در محدوده پتروشيمي 15طرح احداث مجتمع پتروشيمي توليد پلي پروپيلن از گاز طبيعي،در زميني به مساحت حدود 

) و توليد محصول پليمري MTP فازتوليد متانول (ازگازطبيعي)، توليدپروپيلن ازمتانول(3لرستان اجرا خواهد شد. اين طرحشامل

 ميليارد مترمكعب در سال وارد فاز اول ميشود. ظرفيت اسمي 1.4پلي پروپيلن (از پروپيلن) مي باشد. گاز طبيعي با دبي حدود 

هزار تن در سال متانول است كه تماما جهت توليد پروپيلن وارد فاز دوم مي گردد. در فاز دوم پروپيلن با استفاده از 1.700فاز اول 

 در سال توليد و به فاز سوم يعني واحد پليمريزاسيون منتقل مي شود. محصوالت  هزار تن480ظرفيت اسمي  و با MTPروش 

 و آب مازاد مي باشد كه در فرايند توليد و در بخش هاي مختلف LPGجانبي توليد شده در اين فاز شامل بنزين، سوخت گازي، 

مجتمع مورد استفاده قرار مي گيرد. توليد محصوالت جانبي با ارزش از مزاياي عمده اين تكنولوژي است كه بدين سبب بخشي از 

 هزار تن در سال) 480هزينه هاي توليد جبران مي شود. در نهايت كل پروپيلن دريافتي از فاز دوم در فاز سوم به پلي پروپيلن (

 تبديل ميگردد. 

 تن480000ظرفيت ساالنه:

 وضعيت پروژه:

   در صد داخلي100دسترسي به مواد خام محلي/داخلي:

 فروش:

 %40%        خارجي:60پيش بيني بازار صادرات:    داخلي:   

 سال 3دوره ساخت و ساز: 

 وضعيت پروژه:

 □                 خير■موچود بودن مطالعه امكانسنجي؟                                                                                                                        بله

                                                                                                                   □              خير■- ارائه زمين مورد نياز؟                                                                                                                                         بله

                                                                                                                                  □              خير□- مجوز قانوني(مجوز تاسيس، سهميه ارزي،محيط زيست وغيره)گرفته شده؟آماده اخذ مجوز                بله 

                                                                                                                                  □              خير□- قرارداد مشاركت با سرمايه گزاري داخلي/خارجي در نظر گرفته شود؟                                                   بله 



                                                                                                                                  □              خير□                                                                                                   بله - توافقنامه تامين مالي دارد؟                      

                                                                                                                                  □              خير□بله  - توافق باپيمانكار داخلي /خارجي دارد؟

                                                                                                                                  □              خير ■                            بله تاسيسات زير بنايي(تامين برق،آب ،مخابرات سوخت جاده ها وغيره)تهيه شده ؟

 □              خير■دانش فني، مشخص كردن ماشين آالت،تجهيزات و همچنين فروشنده/سازنده تعريف شده؟      بله

                                                                                                                                  □              خير ■بله   توافق براي خريد ماشين آالت،تجهيزات و دانش به نتيجه رسيده است؟

 

 ساختار مالي:

 واحد پول مورد نياز

 

 

ارز خارجي 

مورد نياز 

 ميليون يورو

 

مجموع 

 ميليون 

 مجموع

 ميليون يورو

 نرخ ميليون ريال شرح
معادل در ميليون 

 يورو

 217.46 192 217.46 يورو41000 8916029 سرمايه ثابت:

 40.83 - 40.83 41000 1674278 سرمايه در گردش:

 258.29 192 258.29 41000 10590307 سرمايه گذاري كل:

 ميليون ريال8,189,033 هزار يورو          ارزش ريالي:192,200 ارزش خارجي تجهيزات:

 ارزش خارجي دانش فني...................................

 ارزش هاي فني محلي دانش..............................

     ميليون ريال NPV                    (5,279,649ارزش فعلي خالص(

 IRR)(                       21.93%نرخ بازده داخلي
 


