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 چکیده  1

( پرداخته شده است. این فناوری از CTOتبدیل ذغال سنگ به الفین )در این گزارش به بررسی اجمالی فناوری 

در کشور چین) تقریبا تنها کشور دنیا( تجاری شده و سهم آن در تولید محصوالت الفینی این کشور  ۲۰۱۰سال 

وجود ذخائر عظیم ذغال  این فناوری در چین،ل توسعه یترین دالافزایش بوده است. اصلی تا به حال در حال

ه هزینهای گازی و نفتی برای تولید محصوالت پتروشیمی بوده است. گی و در مقابل کمبود خوراکسن

رابر بیشتر و در حدود دو ب نفتا یحرارت شکست های رقیب از جملهگذاری این فناوری نبست به فناوریسرمایه

این دالر باشد،  48دهد اگر چنانچه قیمت نفت خام باالتر از حدود نشان می جدید مطالعاتاست. همچنین 

فناوری قابل رقابتی با کراکرهای نفتا خواهد بود. با توجه به وجود منابع عظیم نفتی در ایران و همچنین چالش 

صوالت ای تولید محو بر رسد که این فناوری در حال حاضر مناسب ایران نباشدتامین سرمایه در کشور، به نظر می

 .ها استفاده کردالفینی بهتر است از دیگر فناوری
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 سهم ذغال سنگ در سبد خوراک محصوالت پتروشیمی 2

های مختلف پتروشیمی و محصوالت نهایی نشان داده شده است. به غیر از مواد در شکل زیر، جریان خوراک

یدروژن، اکسیژن و غیره( عمده خوراک محصوالت دهنده ثانویه)مانند گاز کربن دی اکسید، نیتروژن، هواکنش

 [1]پتروشیمی عبارتست از: 

این خوراک به  %۹۰میلیون بشکه نفت در روز که به صورت نفتا و گاز اتان است. بیش از  ۱۲الف( حدود 

 شود.می( و مقدار کمی نیز به متانول و آمونیاک تبدیل HVCمحصوالت با ارزش باال)

به  %۲۵شود. از این مقدار گاز مصرفی، حدود متر مکعب گاز طبیعی ساالنه مصرف میمیلیارد  ۱۰۵ب( حدود 

 شود.متانول و مابقی آن نیز که عمده خوراک است به آمونیاک تبدیل می

نگ( و رمیشود که بیشتر آن به آمونیاک) از طریق رفمیلیون تن ساالنه نیز ذغال سنگ مصرف می 8۰ج( حدود 

 شود.مقدار کمی نیز به متانول تبدیل می

شود و سهم خوراک پتروشیمی را شامل می %۹۰شود که نفت و گاز بیش از با توجه به این شکل مشاهده می

 ذغال سنگ در زنجیره ارزش کل دنیا بسیار ناچیز است.

 

 [1] ۲۰۱7 جریان خوراک و محصوالت نهایی کلی در سبد محصوالت پتروشیمی سال -۱شکل

برای بررسی بیشتر این موضوع، نمودار خوراک و محصوالت پتروشیمی در مهمترین نقاط دنیا نیز در شکل زیر 

 آورده شده است.
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 [1] ۲۰۱7ترین نقاط دنیا در سال ترین خوراکها و محصوالت پتروشیمی در مهمسبد تفکیکی مهم -۲شکل

با توجه به این شکل نیز مشخص است که بیشترین ذغال سنگ تبدیل شده به محصوالت پتروشیمی، در کشور  

. یکی از اصلی ترین دالیل توسعه فناوری تبدیل ذغال [1]چین و مقدار بسیار اندکی نیز در قاره آفریقا است 

پتروشیمی، فراوانی این ماده در این کشور و همچنین کمبود تامین محصوالت پتروشیمی پایه سنگ به محصوالت 

تن که  میلیون ۱۱4۰۰۰ زانیبا م نیاثبات شده زغال سنگ کشور چ ریذخا. [2] مانند اتیلن و پروپیلن بوده است

زغال سنگ در  ریدارنده ذخا نیسوم گاهیرا در جا نیاثبات شده جهان است، چ ریدرصد کل ذخا ۱3در حدود 

( صددر ۲8تن )حدود  ونیلیم ۲37۰۰۰با  کایدرصد( و آمر ۱8تن )حدود  ونیلیم ۱۵7۰۰۰با  هیجهان پس از روس

آمریکا و روسیه در حالی دارای ذخائر عظیم ذغال سنگ هستند که ذخائر گازی فراوانی نیز  .[2] قرار داده است

  دارند. در حالی که کشور چین از نعمت گاز محروم است.
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 تاریخچه و وضعیت تجاری فناوری  3

در واقع شامل تبدیل فناوری تبدیل این ماده به متانول و سپس تبدیل متانول   ۱فناوری تبدیل ذغال سنگ به الفین

هر  یتن متانول و به ازا ۱تن ذغال سنگ،  ۱.4هر  یبه ازا بایتقر( است. در یک حالت متوسط، MTOبه الفین)

 .[3] شودیم دیتول نیتن الف ۰.33 زیتن متانول ن ۱

شامل یک در کشور چین احداث شد. این واحد  ۲۰۱۰در سال  ۲شنهوا باووتو شرکت توسط  CTOاولین واحد

یک  هزار تن الفین شامل ۶۰۰بود که متانول حاصل از آن به میلیون تن در سال  8/۱متانول با ظرفیت تولید واحد 

در سال  ،متعاقب این واحد شد.هزار تنی، تبدیل می 3۰۰پلی اتیلن و یک واحد پروپیلن با ظرفیت برابر  واحد

احداث شد. در  3دوالن-داتانگهزار تن پروپیلن توسط شرکت  4۶۰به منظور تولید  دیگری  CTOواحد ۲۰۱۱

اندازی هزار تن پروپیلن، راه ۵۰۰یک واحد دیگری نیز برای تولید  باتوو شنهواهمین سال نیز مجددا شرکت 

این واحدها از اول با مشکالت  شد امادر صنعت پتروشیمی چین  فعالیت این سه واحد آغازگر دوره جدیدینمود. 

رکت، ش یمتوقف شد که بنا به اظهار رسم یچند ماه پس از راه انداز باووتوکه واحد  یبه طورفنی روبرو شدند. 

 یگاز سنتز دیدر واحد تول یندیاز مشکالت فرآ یناش گریاخبار د یبوده و بنا بر برخ راتیتوقف به علت تعم نیا

هزار تن در سال  4۵نیز تا مدتی تولید پروپیلن کمتر از  داتانگدر واحد  گرید ی. از سوتغال سنگ بوده اسذاز 

  .[2] بوده است یبر اساس طراح لن،یپروپ دیواحد در تول تیکه نشان دهنده عدم موفقبود 

تا کنون افزایش  ۲۰۱۰طور کلی ظرفیت واحدهای مذکور از سال  علیرغم اشکاالتی که در اوائل به وجود آمد، به 

 ۵.۲۱، ظرفیت تولید اتیلن ۲۰۱۹عدد رسیده است و به موجب آن در سال  ۲۵یافته است. تعداد این واحدها به 

 ۲۰۱۰شود در حالی که در سال از کل اتیلن تولیدی چین را شامل می %۲۱میلیون تن بوده است. این مقدار حدود 

  .[4] از کل بوده است %3بر برا

                                                
۱ Coal to Olefin (CTO) 
۲ Shenhua Baotou 
3 Datang Duolun 
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 های فناوریترین چالشمهم 4

گذاری باال و مصرف های رقیب، میزان سرمایههای این واحدها شامل فناوریبه طور کلی، اصلی ترین چالش

 . [5] باالی آب است

ها، تقابل قیمت خوراک نفتا با ذغال سنگ است. بنابر پژوهش جدیدی های این واحدترین چالشیکی از اصلی

دالر بر بشکه باشد تا واحدهای ذغال سنگی بتوانند با  48که منتشر شده است الزم است تا قیمت نفت حداقل 

. از آنجایی که در یک سال گذشته قیمت نفت بسیار کاهش یافت، این امر قطعا بر آینده این [6] آن رقابت کنند

های ذغال سنگی را به تعویق خواهد انداخت. از طرفی قیمت متانول نیز بر فرآیند واحدها موثر بوده و پروژه

رسید که باالترین قیمت از سال دالر بر تن  37۶قیمت متانول به  ۲۰۱8تبدیل متانول به الفین موثر است. در سال 

بوده است. این امر سبب شد تا حاشیه سود واحدهای تبدیل متانول به الفین منفی شده و به همین دلیل  ۲۰۱4

. بنابه نظر برخی [4] برسد %78درچین به  MTOبرخی از این واحدها خاموش شده و متوسط ظرفیت واحدهای 

توانند به حیات خود دالر بر تن، اقتصادی بوده و می ۲۶۵در قیمت متانول حدود  MTO، واحدهای کارشناسان

 .[4] ادامه دهند

تن  4۰ الی ۲۹به  یک تن الفین از این فناوری دیتول برای  از آنجا کهچالش بعدی این واحدها، تامین آب است. 

در  نیبر ذغال سنگ است. منابع آب چ یمبتن یها نیالف دیتول یمسئله مهم برا کیآب  نی، تأماست ازیآب ن

ستان ابا میزان ذغال سنگ باال نیستند.  در همان منطقهنیز  شهیشده و هم عیتوز به طور نامتوازن مناطق مختلف

 یاز زغال سنگ را در خود جا یمنابع فراوان اینگشیو ن ی، شاآنشیمانند مغولستان داخل نیچ یشمال غرب یها

از آب رودخانه زرد استفاده در چین  CTOموجود  واحدهایاکثر  به آب را دارند. یداده اند اما حداقل دسترس

و برف  یبارندگ ایاز رودخانه ها  حاصلآب را از مخازن مجاور با آب  گرید واحدهایکه  یکنند، در حال یم

دارند. از  ازیتن آب ن اردیلیم ۱4.۲8ساالنه به  CTO یاتیعمل روگاهیت نکنند. هش یم نیذوب شده از کوه ها تأم

آب  نیگزیکند، منابع جا نیتأم CTO ندهیآ یرا از پروژه ها یادیز یرود رودخانه زرد تقاضا ینم انتظارآنجا که 

 .[5]اشاره کرد  و استفاده مجدد از فاضالب، هیتصف توان بهمی جملهآن از . در دست مطالعه هستند

 ازین نهیدالر هز اردیلیم 3به حدود  یهزار تن ۶۰۰واحد  کها نیز نسبتا باال است. یگذاری این پروژههزینه سرمایه

 .[6]و  [5] گاز است هیبر پا دیتول یمقدار حدود دو برابر واحدها نیکه ا یدارد در حال
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تن  ۱۱عالوه بر موارد فوق، انتشار کربن این واحدها نیز بسیار باال است. به طوری که به ازای تولید هر تن الفین، 

به همین دلیل مسیر سیاست کربن و مالیات بر آن نیز در هر کشوری بسیار بر  شود.اکسید، تولید میدی کربن

  .[5] واحدها موثر خواهد بودبازدهی مالی این 
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 مراجع 5
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 به عنوان یک کانون تفکر تخصصی اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

 سازیمیتصم یفیتسطح ک یبه منظور ارتقا در حوزه انرژی و منابع در کشور، 

 یش انرژبخ هاییاستس ینتدو ینهدر زم گیـرییمتصم یندبر فرآ یو اثرگذار

من ض یمسئله محور یکردبا رو یشکدهاند ینشده است. ا یستاس و منابع

 رد را هاآن شناسییبآس ،و منابع یبخش انرژ یدیموضوعات کل یصتشخ

 یعرصه راهکارها ینا گیرانیمبه تصم درنهایت و داده قرار خود دستورکار

   .دهدیم یشنهادرا پ یاستیس

 نابعو م گیری در حوزه انرژیسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم یکی از 

آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحوالت جهانی است. اندیشکده 

های گزارش»حکمرانی انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان 

ت الطراحی کرده است تا از این طریق، به رصد، پایش و تحلیل تحو« رصدی

 .این حوزه بپردازد


