خالصه اطالعات سرمایه گذاری

طرح تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های نفتی GTL

مهندسین مشاور

درسا صنعت تهران
پاییز 39

معرفی کلی طرح
فناوری تبدیل گاز طبیعی به فرآوردههای نفتی) ،(GTLبه فرآیندی اطالق میگردد که در آن بتوان ،گاز طبیعی را به فرآوردههای با ارزشی از جمله
گازوئیل ،نفت سفید و بنزین تبدیل نمود .این فناوری هر چند بیش از  08سال قدمت دارد ،ولی در مقیاس تجاری ،هنوز در ابتدای راه توسعة
خویش قرار دارد.
فرآوردههای نهایی بدست آمده از این فرآیند ،اکثراً معادل فرآوردههای نفتی حاصل از برج تقطیر پاالیشگاههای نفت خام است که در دامنه 08 Cتا
 08Cقرار دارند و اصطالحاً به آنها "فرآوردههای میانتقطیری" گفته میشود؛ از همین روی بعضاً واژه  GTLیا  Gas To Liquidsرا "تبدیل
گاز به فرآوردههای میانتقطیری" نیز میگویند .فرایندی که با استفاده از روش  FTیا فیشر تروپس انجام میشود.
یكی از امتیازات مهم  GTLنسبت به سایر آلترناتیو های حمل و نقل این است که این سوخت در همین اتومبیل های موجود و در همین زیر
ساخت های موجود شبكه های توزیع استفاده میشود و مرغوب تر نیز هست در صورتیكه مثال براي  CNGیا  LPGجایگاه های سوخت جدید
با سرمایه گذاری باال نیاز است.
اقتصادی و رایج شدن  ، GTLبا توجه به نكاتی که ذکر شد میتواند موجب کاهش تقاضای بین المللی برای نفت خام و افزایش تقاضای بین المللی
برای گاز طبیعی شود و لذا این مسئله از نظر ژئوپولتیكی نیز دارای اهمیت است که باید به دقت به آن توجه نمود.

خالصه اطالعات سرمایه گذاری طرح
ظرفیت تولید سالیانه طرح
نام محصول

ظرفیت اسمی

ظرفیت عملی

واحد

فرآورده های نفتی

594.95

5445.5

تن

میزان سرمایه گذاری مورد نیاز
سرمایه ثابت (میلیون ریال)

سرمایه در گردش (میلیون ریال)

کل سرمایه گذاری (میلیون ریال)

0،808،855

58،059

0،808،04.

ماشین آالت و تجهیزات
ارزش ماشین آالت داخلی (میلیون ریال)

ارزش ماشین آالت خارجی (یورو)

کل ارزش ماشین آالت (میلیون ریال)

050،008

40،095،8.3

0،045،.08

مساحت زمین و ساختمانهای طرح (متر مربع)
مساحت زمین

کل سطح زیر بنا

فونداسیون استراکچرها

انبارها

ساختمان تاسیساتی

اداری -نگهبانی

4584888

0854588

088،888

44888

04888

04888

هزینه های سالیانه طرح (میلیون ریال)
هزینه های ثابت

هزینه های متغیر

کل هزینه های سالیانه

000،.8.

.5.،53.

500،930
مفروضات نوبت کاری

برآورد نیروی انسانی (نفر)
تولیدی

غیر تولیدی

مجموع

تعداد روز کاری

تعداد شیفت

زمان هر شیفت

90

00

009

488

4

 0ساعت

هزینه سالیانه مصرف انرژی (میلیون ریال)

هزینه سالیانه مواد اولیه مصرفی (میلیون ریال)

برق

گاز

آب

کل هزینه مواد

4.،459

5.9

030

4.4،380

شاخص های مالی طرح
میزان درآمد سالیانه طرح در  %088ظرفیت عملی (میلیون ریال)

0،54.،405

نرخ بازده داخلی طرح

%40490

خالص ارزش فعلی طرح با نرخ تنزیل( %48میلیون ریال)

9.،404

درصد تولید در نقطه سر به سر سال اول بهره برداری

%03440
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