
2

سخن نخست

در ســال های اخیر هــر چقدر که دانــش و فناوری 
پیشرفت کرده، موضوع یکپارچه سازی نیز در راستای 
افزایش بهره وری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. 
در این خصوص احداث مجتمع های پتروپاالیشگا هی 
از جمله موضوعاتی است که تاکید بر یکپارچگی بین 

مجتمع های پاالیشگاهی و پتروشیمی دارد. 
بــه عبارتی در پتروپاالیشــگاه ها هــدف، تنها تولید 
مشــتقات ســوختی هماننــد بنزیــن و گازوییل در 
پاالیشگاه های نفتی و میعانات گازی، پروپان و بوتان 
در پاالیشــگاه های گازی نیســت، بلکه بــا تغییرات 
فرآینــدی می توان خــوراک موردنیــاز مجتمع های 

پتروشیمی را نیز تامین کرد. 
تفاوت عمده ی پاالیشگاه ها با پتروپاالیشگاه در تبدیل 
محصوالتی که خود خوراک بنزین و یا ســوخت های 
دیگــر هســتند )گاز مایــع و نفتا( بــه فرآورده های 
پتروشــیمیایی الفینی و آروماتیکی است که می توان 
برای توسعه ی بخش پتروشیمیایی این واحدها از آن 
بهره برد و محصول بیشتری در این زمینه تولید کرد.

 حال سوال اینجاست که به مقوله ی پتروپاالیشگاه ها 
به چه دیدی می بایست نگریست؟ 

 اینکه دو واحد در یک واحد تلفیق شوند و خوراک 
باالدستی را دریافت کنند، آیا موضوع جدیدی است؟ 
 آیا در کنار پاالیشگاه های نفتی و گازی در کشور ما 

واحدهای پتروشیمی وجود ندارد؟ 
 آیــا واحدهــای پتروشــیمی  که خــوراک خود را 
از خروجــی پاالیشــگاه های نفتــی و گازی دریافت 

می کنند، در کشور کم هستند؟ 
جواب تمام این ســواالت روشن است، اگر به موضوع 
پتروپاالیشــگاه در کشور به دید فنی و فرآیندی نگاه 
کنیم در کشــور ما با هدف تکمیــل زنجیره ی نفت 
و گاز و ارزش آفرینی بیشــتر تعدادی از مجتمع های 
پتروشیمی در مجاورت مجتمع های پاالیشگاهی نفت 
و گاز ایجاد شــده اند و پاالیشگاه ها و پتروشیمی های 
اصفهــان، اراک، آبادان، تبریــز و... تماما مفهوم فنی 
پتروپاالیشگاه را به همراه دارند، پس بهتر است خود 
را درگیر اصطالح پتروپاالیشــگاه نکنیم و به موضوع، 

از دریچه ی دیگری بنگریم. 
به عنوان نمونــه مخلوط نفتای تحویلی پاالیشــگاه 
نفــت تبریز به پتروشــیمی تبریز در شــش ماه اول 
ســال1398 حدود 234متر مکعــب در روز و بوتان 

تحویلــی آن به پتروشــیمی تبریز حــدود 184متر 
مکعب در روز بوده است. 

همچنین گاز تحویلی اتان/پروپان پاالیشــگاه آبادان 
به پتروشــیمی آبادان در شــش ماه اول سال1398 
حدود 88تن در روز بوده که تمام این موارد نشان از 
دوراندیشی و تکمیل زنجیره ی ارزش در کشور دارد.

تامین خوراک پایدار
حال موضوع اصلی بحث بر سر لزوم و پیش زمینه های 
احداث پتروپاالیشــگاه ها است که فارق از جنبه های 
فنی و اقتصــادی، موضوعات دیگری نیز در خصوص 

احداث آنها در کشور ما مطرح است. 
موضــوع تامین خــوراک پایدار یکــی از مولفه های 
کلیدی در احداث پتروپاالیشگاه ها است چراکه برای 
تحقق این موضوع فرای موضوعات خاص که در ادامه 
به آنها اشــاره خواهد شد، ســهم تولید سوخت هایی 
نظیر بنزین و گازوییل در پاالیشــگاه های نفت ایران 
می بایســت کمتر شــود تا به تولید محصوالت دیگر 

برای پتروشیمی ها اختصاص یابد. 

سردبیر 

نگاهی نو به مقوله ی پتروپاالیشگاه ها
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هرچنــد همان طور که در باال توضیح داده شــد، در 
حال حاضر بخشــی از این سوخت ها به پتروشیمی ها 
اختصاص یافته اســت. بر این اساس هم اکنون بخش 
عمده ی تولید به ســوخت های رایــج اختصاص داده 
شــده و مبرهن اســت که موضوعاتی همانند تولید 

بنزین برای کشور اهمیت استراتژیک دارد. 
در خصــوص خوراک گازی پتروپاالیشــگاه ها نیز در 
حــال حاضر از یک طرف موضوع افت فشــار مخزن 
میدان گازی پارس جنوبی و از طرف دیگر آمار و ارقام 
داخلی و خارجی گویای مصرف بخش عمده ی گاز در 
بخش داخلی کشــور است که حتی متاسفانه، درصد 

قابل توجهی برای صادرات آن باقی نمی ماند. 
بر این اســاس الگوی مصرف داخلی فعال بر اســاس 
تولیدات پاالیشــگاهی و ســوخت های رایج محدود 
شــده اســت و تغییر آن به منظــور تامین خوراک 

پتروپاالیشگاه ها نیازمند بررسی های دقیق تر است.

تامین مالی و بازاریابی
تامین ســرمایه را می توان مهمترین رکن ساخت این 
واحدها دانســت کــه البته چالشــی ترین موضوع نیز 
همین مورد است چرا که حجم سرمایه گذاری در این 
بخش با اعداد و ارقامی ذکر می شود که توانایی مرتفع 

کردن ساخت پتروپاالیشگاه ها در کشور را ندارد. 
مباحثــی همانند بازاریابی محصوالت پتروپاالیشــگاه 
نیــز از دیگر موضوعاتی اســت که نیازمند بررســی 
جامع بوده و به این بخش نیز می بایســت توجه ویژه 
داشــت چراکه توجه به بازار داخل و خارج، ظرفیت 

واحدهــای موجود و بســتن قراردادهــای خارجی 
نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری است. 

هزینه ها و کمبودهای تکنولوژیکی احداث
موضوع مهم بعــدی نیاز دانش تخصصی در خصوص 
لیســانس و طراحــی پایه ی موردنیــاز در یک واحد 
پتروپاالیشــگاهی است که می بایســت به این نکته 
برســیم که احداث یک پتروپاالیشــگاه چیزی فراتر 
از تامیــن تجهیــزات بوده و متاســفانه در کشــور 
محدودیت هایــی از ایــن جنس نیز وجــود دارد و با 
شــرایط کنونی بسیاری از صاحبان فناوری از ارائه ی 
تکنولوژی های فرآیندی خود به شــرکت های ایرانی 

خودداری می کنند. 
طراحی پتروپاالیشگاه ها باید متناسب با نیازهای روز 
دنیا باشد. زیرا روند رشــد تقاضای محصوالت نفتی 
در آینــده می تواند نقش مهمی در فروش محصوالت 
پتروپاالیشــگاهی داشته باشــد که این موضوع خود 

مولفه های بسیاری را شامل می شود. 
به منظور طراحی پتروپاالیشــگاه دو روش را می توان 
مدنظر قرار داد، یکی تبدیل سوخت جت به محصوالت 
الفینی است که به دلیل اهمیت و قیمت این سوخت 
در میان ســوخت ها و فرآورده های پاالیشی گزینه ی 
مناسبی نیست، دیگری تبدیل نفتای خروجی از برج 
اتمسفریک به محصوالت الفینی به جای تولید بنزین 

است. 
در بســیاری از پاالیشــگاه های دنیا بــه جای تبدیل 
نفتا به بنزین، از شکســت حرارتی نفتا در پاالیشگاه 

استفاده می شــود که در نتیجه به جای تولید بنزین، 
پروپیلین  و  اتیلن  پتروشــیمیایی همانند  محصوالت 

تولید می شود. 
هم اکنون روش مورد اســتفاده در دنیا، تولید بنزین 
از روش های جایگزین و به کمک واحدهای شکســت 
حرارتی یا شکســت کاتالیســتی نفت کوره از طریق 
واحدهای کک ســازی تاخیری یا واحدهای کراکینگ 
کاتالیســتی بستر ســیال )RFCC( اســت که این 
موضوع نیز تحت الشــعاع چند مقوله ی درصد تولید 
و حاشــیه ی ســود تولید الفین از این روش و نهایتا 
هزینه بر بودن و تحت الیسنس بودن ایجاد واحدهای 

کراکینگ کاتالیستی بستر سیال )RFCC( است.
علــی ای حــال به نظــر می رســد نیاز اســت فرای 
موضوعات یاد شــده به مقوله ی پتروپاالیشــگاه ها با 
نگاه سیســتماتیک و برنامه ریزی کالن در توسعه ی 
صنعت پاالیش و پتروشیمی نگریست و فقط خود را 

درگیر اصطالح نکنیم. 
همان طور که توضیح داده شد احداث پتروپاالیشگاه ها 
نیازمند بررســی دقیق تر و کارشناســی تخصصی تر 

است. 
بر این اساس چنانچه سیاست های کالن کشور بتواند 
در راســتای تولید محصوالت با ارزش و تاثیرگذار با 
برنامه ریزی صحیح قدم بردارد و از دیدگاه اقتصادی 
موجبــات افزایش ســودآوری، باال بــردن بهره وری 
و کاهــش هزینه ها را فراهم کند بــا تنظیم گری دو 
صنعت پاالیش و پتروشیمی قطعا مشکالت پاالیشی 

و پتروشیمیایی کشور مرتفع خواهد شد.


