
اهداف/توضيحاتنام طرح

احداث مجتمع كت كراكر پااليشگاه آبادان
هدف اصلي احداث مجتمع جديد كت كراكر، جايگزيني واحدهاي جديد به جاي واحدهاي قديمي و حداكثر سازي بنزين توليدي طرح با مشخصات يورو 4 با توجه به امكان تأمين 

خوراك اين واحد در داخل پااليشگاه، كاهش نفت كوره توليدي و همچنين ايجاد ارزش افزوده مي باشد.

 افزايش ظرفيت و بهبودكيفيت پااليشگاه امام خميني (ره) شازند
افزايش ظرفيت اسمي از حدود 170 به 250 هزار بشكه در روز،تغيير خوراك پااليشگاه،  افزايش توليد بنزين در ازاي كاهش توليد نفت كوره، گوگردزدائي از محصوالت ، كاهش 

آالينده هاي محيط زيست و توليد فرآورده براساس استاندارد يورو 5

افزايش كمي و كيفي بنزين به ميزان 3 ميليون ليتر مطابق با استاندارد يورو 5 ، حذف مواد افزايش دهنده اكتان ، امكان توليد بنزين سوپر  بنزين سازي  پااليشگاه اصفهان

 افزايش توليد حدود 4.8 ميليون ليتر بنزين در روز عالوه بر ظرفيت موجود پااليشگاه و همچنين بهبود كيفيت نفت گاز مطابق با استاندارد يورو 5  با احداث واحد هاي جديدافزايش توليد بنزين پااليشگاه بندرعباس

 افزايش ظرفيت پااليشي تا 50000 بشكه در روز، افزايش توليد بنزين، ارتقاء كيفيت فرآورده هاي نفتي با مشخصات استاندارد يورو 4 ، رعايت استانداردهاي زيست محيطي افزايش ظرفيت و بهينه سازي  پااليشگاه الوان

پااليش 360000 بشكه در روز ميعانات گازي پارس جنوبي
توليد محصوالت مطابق استاندارهاي كيفي اروپا

 ايجاد ارزش افزوده بيشتر بر ميعانات گازي توليدي در پااليشگاههاي گازي پارس جنوبي
جلوگيري از صادرات مواد خام و تبديل آن به فرآورده هاي با ارزش تر

 اشتغالزايي بيشتر در كشور

افزايش كيفي و كمي توليد بنزين موتور و  امكان توليد بنزين موتور با اكتان باال (سوپر) مطابق با استاندارد يورو 4 و تأمين روزانه 750 بشكه بنزن مورد نياز پتروشيمي تبريز بنزين سازي  پااليشگاه تبريز

 بهبود كيفيت بنزين توليدي بواسطه افزايش عدد اكتان برش نفتاي سبك جهت اختالط در بنزين پااليشگاه وحركت در راستاي دستيابي به استاندارد يورو 4 براي فرآورده بنزين بنزين سازي  پااليشگاه شهيد تندگويان تهران

 توسعه و بهينه سازي  پااليشگاه شهيد تندگويان تهران
 تغيير نفت خام خوراك پااليشگاه به مخلوطي از نفت خام ايران و نفت خام كشورهاي حوزه درياي خزر و نفت خام مخلوط دزفول و مارون، ارتقاء كيفيت فرآورده هاي نفت سفيد و 

نفت گاز مطابق استاندارد يورو 5 و رعايت الزامات زيست محيطي با افزودن واحد هاي جديد ومديريت انرژي، كاهش سوخت و ضايعات

طرح احداث خطوط لوله آبادان/ ماهشهر
در حال حاضر خط لوله نفت كوره آبادان / ماهشهر بصورت دفني با پوشش پلي پروپيلن و با سايز 26 اينچ در حد فاصل پااليشگاه آبادان تا Back Area  واقع درجنوب شهرستان 

ماهشهر احداث شده است توان مورد نياز جهت انتقال نفت كوره در آبادان توسط پمپ هاي موجود در محوطه پااليشگاه تامين ميشود كه قرار است در طرح مجموع  تلمبه خانه هاي 
آبادان ، توان الزم از طريق يك ايستگاه پمپاژ جديد ايجاد شود تا خط لوله مذكور بتواند نفت كوره را از آبادان تا منطقه (Foreshore)ماهشهر منتقل نمايد .بنابراين:

*پروژه احداث خط لوله تكميلي  26 اينچ نفت كوره Back Area /بندر صادراتي ماهشهر
با توجه به عدم كارائي الزم خط لوله رو زميني و عدم مجوز زيست محيطي مقرر گرديده 7 كيلومتر خط لوله 26 اينچ در حد فاصل منطقه  Back Area   تا منطقه 

(Foreshore ) ماهشهر بصورت دفني اجرا گردد و نهايتا ً در محوطه تلمبه خانه ماهشهر و جنب مخازن نفت كوره به يك ترمينال جديد متصل گردد .

طرح هاي  خاتمه يافته

احداث پااليشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس



اهداف/توضيحاتنام طرح

احداث يك Train  جديد پااليشي به ظرفيت 210.000 بشكه در روز  و جايگزيني با واحد هاي قديمي
به حداكثر رساندن توليد بنزين 

توليد محصوالت با مشخصات و كيفيت بر اساس استاندارد يورو 5
كاهش آالينده هاي زيست محيطي

تامين خوراك صنايع پائين دستي ( پتروشيمي بندر امام ، كارخانه روغن سازي و آسفالت)
جمع آوري واحد هاي فرسوده قديمي

كاهش ظرفيت پااليشي نفت خام از 376هزار بشكه در روز به 360هزار بشكه در روز
كاهش توليد محصوالت سنگين و افزايش توليد محصوالت سبك

بهبود كيفيت فرآورده هاي توليدي
كاهش آالينده هاي زيست محيطي با استفاده از فناوري هاي روز

طرح به سه فاز تقسيم شده است:
1-واحد تصفيه هيدروژني نفت كوره) (RHUظرفيت (81/000 بشكه در روز)/واحد توليد پروپيلن و شكست مولكولي كاتاليست نفت كوره 

(PRU+RFCC)ظرفيت (93/000 بشكه در روز)

2-تصفيه گازوئيل(واحدهاي تصفيه هيدروژني نفت گاز،بازيافت گوگرد،تصفيه گازترش،توليد هيدروژن ،واحد آمين،آب ترش وساير واحدهاي يوتيليتي)

(URP)   3-پروژه تقطير سوم

تأمين فرآورده هاي نفتي استان كرمانشاه و غرب كشور/ امكان صدور بخشي از فرآورده هاي توليدي به كشورهاي همسايه/ تأمين خوراك صنايع پتروشيمي و 
پائين دست/جايگزين نمودن پااليشگاه موجود /توسعه فن آوري استان كرمانشاه/بهره برداري از سرمايه گذاري غيردولتي در توسعه پااليشگاه هاي كشور

توليد فرآورده هاي نفتي ( بنزين، نفت سفيد، گاز مايع، نفت گاز، قير و سوخت هواپيما ) مطابق با استاندارد فرآورده هاي نفتي يورو 5 اروپا با احداث واحدهاي 
فرايندي مورد نياز و توليد نفت كوره مطابق استاندارد جاري كشور به منظور رفع نياز منطقه /رعايت استانداردها و مالحظات زيست محيطي . ظرفيت : 150 هزار 

بشكه در روز

طرح توسعه خطوط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي
هدف از اين پروژه افزايش ظرفيت انتقال سه فرآورده بنزين ، گازوئيل و نفت سفيد از تبريز به مياندوآب و مراغه به ميزان تقريبي 65هزار بشكه در روز  مي 

باشدكه اين كار با احداث تلمبه خانه جديد در تبريز و همچنين ايجاد خط لوله 14 اينچ جديد به طول 169 كيلومتر در دست انجام مي باشد.

* پروژه افزايش ظرفيت مسيرخط لوله  تبريز / خوي / اروميه
هدف از بخش پروژه تبريز /خوي/ اروميه افزايش ظرفيت انتقال  فرآورده هاي  بنزين ، نفت گاز و نفت سفيد از تبريز به اروميه تا سقف  65 هزار بشكه در روز 

كاري و سوخت رساني بي وقفه به شهرهاي شمال درياچه اروميه با احداث تأسيسات و خط لوله 14 اينچ مي باشد.
افزايش ظرفيت انتقال فرآورده هاي نفتي

ظرفيت :  150000 بشكه در روز ، به قطر 20 اينچ و به طول 430 كيلومتر
خوراك : فرآورده هاي نفتي

باز سازي و نوسازي تأسيسات موجود در بندر صادراتي ماهشهردر  چارچوب   ضوابط و استانداردهاي قابل قبول ترمينالهاي جهاني به  منظور بهره گيري از اين بندر  
 استثنايي جهت صادرات و واردات مواد  نفتي و مواد پتروشيمي 
ايجاد قابليت پهلو گيري كشتي هاي  80000  تني در بندرگاه

( BUNKERING) ايجاد تسهيالت سوخت گيري كشتي ها

طرح هاي  در دست اجرا

 توسعه و تثبيت ظرفيت پااليشگاه آبادان

 توسعه و بهينه سازي پااليشگاه اصفهان

 احداث پااليشگاه آناهيتا

  احداث خط لوله نايين / كاشان / ري

 طرح ساماندهي بندر صادراتي ماهشهر



بازسازي شش اسكله موجود
احداث مخازن جديد به ظرفيت كل 3/7 ميليون بشكه

احداث خط لوله كنار گذر تهران (طرح پدافند غير عامل )
اين طرح با هدف پيشگيري از بحران زلزله در شهر تهران تعريف گرديدهمچنين هدف از اجراي آن،حفظ امنيت و ايجاد پايداري تامين انرژي در بخش هاي شمال 

غربي و شمال شرقي كشور  مي باشد
انتقال روزانه حدود 300 هزار بشكه فرآورده هاي نفتي (بنزين، گازوئيل و نفت سفيد) شامل توليدات پااليشگاههاي آبادان، اراك و كرمانشاه جهت مصارف شهرهاي  

مركزي ايران از طريق احداث خط لوله به طول 650 كيلومتر
 احداث خط لوله جديد آبادان به اهواز به قطر 26 اينچ و به طول تقريبي 135 كيلومتر

 احداث خط لوله جديد اهواز به سبزآب به قطر 20 اينچ و به طول تقريبي 140 كيلومتر
احداث خط لوله جديد سبزآب به تنگ فني به قطر 24 اينچ و به طول تقريبي 100 كيلومتر

احداث خط لوله جديد اراك به ري به قطر 26 اينچ و به طول تقريبي 280 كيلومتر
احداث خط لوله انتقال نفت خام از سبزآب به پايانه ري از طريق:

مسير سبزآب به تنگ فني به قطر 30 اينچ به ظرفيت 450 هزار بشكه در روز و طول 103كيلومتر
مسير تنگ فني به شازند به قطر 26 اينچ به 0ظرفيت 295 هزار بشكه در روز و به طول 248 كيلومتر

مسير شازند به ري به قطر 16 اينچ به ظرفيت 105 هزار بشكه در روز و طول 264 كيلومتر

سوخت رساني به نيروگاه چابهاراحداث خط لوله سوخت رساني به نيروگاه چابهار

طرح احداث خط لوله 26 اينچ بندرعباس/سيرجان/رفسنجان

انتقال 300 هزار بشكه گازوئيل/ 330هزار بشكه نفت سفيد / 360 هزار بشكه بنزين در روز كاري از مركز انتقال بندرعباس به مركز انتقال قطب آباد  و مهرآران وتغذيه انبارهاي 
نفت رفسنجان و سيرجان 

انتقال محصوالت پااليشگاه ستاره خليج فارس به مركز كشور
تغذيه انبار نفت شهر سيرجان توسط يك انشعاب 8 اينچ

بداليل:
فرسودگي تاسيسات موجود با عمر بيش از 40 سال و خطر ساز بودن براي محيط زيست

ازدياد ظرفيت پمپاژ از آبادان جهت انتقال فرآورده هاي توليدي طرح تثبيت ظرفيت پااليشگاه آبادان و فرآورده هاي وارداتي از مبادي بندر صادراتي / وارداتي ماهشهر
احداث تلمبه خانه ها و پايانه هاي متناسب با خطوط لوله بين آبادان و مبادي تغذيه پااليشگاه، ماهشهر، اهواز

به روز نمودن سيستم هاي كنترل ، اندازه گيري ، عملياتي و اتوماسيون ،اين پروژه با هدف احداث و نوسازي مجموعه تلمبه خانه ها، پايانه ها ، ساختمان هاي اداري 
و عملياتي ناحيه آبادان، گوشه شمال شرقي پااليشگاه آبادان در زميني حدودا 25 هكتاري تعريف گرديد تا مجموعه اي از امكانات و تأسيسات با فناوري جديد 

جايگزين گردد.

 طرح خطوط لوله آبادان/ اراك/تهران

طرح احداث خط لوله  نفتخام ترش سبزآب/تنگ فني/شازند/ري

طرح احداث مجموعه تلمبه خانه ها و پايانه هاي جديد آبادان و مايل 40 ماهشهر


