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 مشخصات عمومی

 کاپروالکتام نام محصول

 هزار تن در سال 280 ظرفیت طرح

 نایلونی هایرزینلم و یو تولید ف 6تولید الیاف نایلون  کاربرد محصول

 بررسی بازار 

 22/08/96ریال در تاریخ  200،000 کاپروالکتامهر کیلوگرم  قیمت فروش محصوالت

 هزار تن 22 داخلی)مصرف(میزان نیاز 

 هزار تن 10 میزان تولید داخلی

 بررسی فنی طرح

 نوع و میزان مواد اولیه

  گزان هرآیند تولید کاپروالکتام ازسیکلومحصول در ف تنیکمواد اولیه برای تولید

 بوسیله فسفات هیدروکسیل آمین

 در یک تن محصول فمیزان مصر نام خوراک ردیف

 3NM 661 هیدروژن 1

 تن 1.29795 (%70) اولئوم 2

 تن 0.65815 آمونیاک 3

 تن 1.026198 سیکلوهگزان 4

 - کاتالیست و مواد شیمیایی 5

 

  مواد اولیه برای تولید یک تن محصول در فرآیند تولید کاپروالکتام ازسیکلوهگزان

 اکسید نیتروژنبوسیله هیدوژناسیون 

 در یک تن محصول فمیزان مصر نام خوراک ردیف

 3NM 408 هیدروژن 

 تن 1.17745 (%70) اولئوم 

 تن 0.60351 آمونیاک 

 تن 0.39465 اکسیژن 

 تن 0.12552 (%50سودسوزآور ) 

 تن 0.00122 اسید استیک 

 تن 0.00008 نفتنات کبالت 

 تن 0.00008 اسید سولفوریک 

 تن 0.00001 کبالتهسولفات  
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 تن 1.026198 سیکلوهگزان 

 تن 0.008254 بنزن 

 
 گزان هرآیند تولید کاپروالکتام ازسیکلومواد اولیه برای تولید یک تن محصول در ف

 بوسیله هیدوژناسیون اکسید نیتروژن

 در یک تن محصول فمیزان مصر نام خوراک ردیف

 3NM 398 هیدروژن 1

 تن 1.17745 (%70) اولئوم 2

 تن 0.7993 آمونیاک 3

 تن 0.65251 اسید سولفوریک 4

 تن 0.47075 اکسیژن 5

 تن 1.026198 سیکلوهگزان 6

 - کاتالیست و مواد شیمیایی 7

 
 بوسیله  از فنل مواد اولیه برای تولید یک تن محصول در فرآیند تولید کاپروالکتام

 فسفات هیدروکسیل آمین

 در یک تن محصول فمیزان مصر نام خوراک ردیف

 3NM 1110 هیدروژن 1

 تن 1.29795 (%70) اولئوم 2

 تن 0.8826 فنل 3

 تن 0.65815 آمونیاک 4

 - کاتالیست و مود شیمیایی 5

 
  و محصول در فرآیند تولید همراه با سیکلوهگزاتون تنیکمواد اولیه برای تولید 

 اسید کربوکسیلیک

 محصول تنیکدر  فمیزان مصر نام خوراک ردیف

 3NM 669 هیدروژن 1

 تن 2.89254 (%70) الئوم 2

 تن 1.24405 آمونیاک 3

 تن 0.980341 تولوئن 4

 تن 0.018549 هگزان نرمال 5

 - کاتالیست و مواد شیمیایی 6
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 تن محصول در تولید کاپروالکتام از بوتادینمواد اولیه برای تولید یک 

 محصول تنیکدر  فمیزان مصر نام خوراک ردیف

 3NM 393 هیدروژن 1

 تن 423 منوکسید کربن 2

 تن 0٫560109 بوتادین 3

 تن 0.14998 آمونیاک 4

 تن 0.326822 متانول 5

  - کاتالیست و مواد شیمیایی 6
 داخلی محل تامین مواد اولیه

 بررسی مالی طرح 

 سرمایه ثابت

 

 ارزی:

محصول در فرآیند هزار تن  280گذاری برای تولید سرمایه میزان-1

تولید کاپروالکتام ازسیکلوهگزان بوسیله فسفات هیدروکسیل آمین 

 25802303) دالرمیلیون  736.01تن معادل  هزار 280ظرفیت 

 میلیون ریال(

رآیند هزار تن محصول در ف 280گذاری برای تولید سرمایهمیزان -2

 هگزان بوسیله هیدوژناسیون اکسیدتولید کاپروالکتام ازسیکلو

 دالرمیلیون  577.9معادل  هزارتن 280نیتروژن ظرفیت 

 ریال( میلیون 20259440)

تن محصول در فرآیند هزار 280رمایه گذاری برای تولید سمیزان -3

تولید کاپروالکتام ازسیکلو هگزان بوسیله هیدوژناسیون اکسید 

 دالرمیلیون  588تن معادل  هزار 280نیتروژن ظرفیت 

 ال(میلیون ری 20613516)

هزار تن محصول در  280سرمایه گذاری برای تولید  میزان-4

 ناز فنل بوسیله فسفات هیدروکسیل آمی فرآیند تولید کاپروالکتام

 18492568) دالر میلیون 527.5تن معادل  هزار 280ظرفیت 

 میلیون ریال(

هزار تن در فرآیند تولید  280سرمایه گذاری برای تولید  میزان-5

 تولوئن همراه با سیکلوهگزانون و اسید کربوکسیلیک کاپروالکتام از

 26909753) دالرمیلیون  767.6تن معادل  هزار 280ظرفیت 

 ریال( میلیون

غ کل سرمایه گذاری مبل

 ثابت:

گذاری در فرآیند سرمایه

 25802303-1 تولید

 میلیون ریال

گذاریی در فرآیند سرمایه

 20259440)2 تولید

 ریال( میلیون

گذاری در فرآیند سرمایه

 20613516)3 تولید

 میلیون ریال(

سرمایه گذاری در فرآیند 

 18492568)4تولید 

 میلیون ریال(

فرآیند گذاری در سرمایه

 26909753)5 تولید

 ریال( میلیون

گذاری در فرآیند سرمایه

 20802824) 5 تولید

 میلیون ریال(
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تن در تولید هزار 280رمایه گذاری برای تولید س میزان-6

میلیون  593.4تن معادل  هزار 280کاپروالکتام از بوتادین ظرفیت 

 میلیون ریال( 20802824) دالر

 ریالی: 

 سرمایه در گردش

هزارتن محصول در فرآیند تولید کاپروالکتام  280گذاری برای تولید میزان سرمایه

 میلیون ریال 4452239ازسیکلوهگزان بوسیله فسفات هیدروکسیل آمین 

رآیند تولید کاپروالکتام تن محصول در فهزار 280گذاری برای تولید سرمایه میزان

 میلیون ریال 3760214هگزان بوسیله هیدوژناسیون اکسید نیتروژن ازسیکلو

رآیند تولید کاپروالکتام تن محصول در فهزار 280گذاری برای تولید سرمایهمیزان 

 میلیون ریال 3786156تروژن هگزان بوسیله هیدوژناسیون اکسید نیازسیکلو

 فنلاز  تن محصول در فرآیند تولید کاپروالکتامهزار 280گذاری برای تولید سرمایه میزان

 میلیون ریال 4312011 بوسیله فسفات هیدروکسیل آمین

هزار تن در فرآیند تولید کاپروالکتام از تولوئن همراه  280گذاری برای تولید سرمایه میزان

 میلیون ریال 4161266معادل  ن و اسید کربوکسیلیکلوهگزانوبا سیک

 3352150تن در تولید کاپروالکتام از بوتادین هزار 280گذاری برای تولید سرمایه میزان

 میلیون ریال

 سرمایه کل

هزارتن محصول در فرآیند تولید کاپروالکتام  280میزان سرمایه گذاری برای تولید 

 میلیون ریال 30254542 -ازسیکلوهگزان بوسیله فسفات هیدروکسیل آمین

رآیند تولید کاپروالکتام تن محصول در فهزار 280رمایه گذاری برای تولید س میزان

 میلیون ریال 24019654-ژن هگزان بوسیله هیدوژناسیون اکسید نیتروازسیکلو

رآیند تولید کاپروالکتام تن محصول در فهزار 280گذاری برای تولید سرمایه میزان

 میلیون ریال 24399672-هگزان بوسیله هیدوژناسیون اکسید نیتروژن ازسیکلو

 از فنل صول در فرآیند تولید کاپروالکتامهزار تن مح 280گذاری برای تولید سرمایه میزان

 میلیون ریال 22804579 -ه فسفات هیدروکسیل آمین بوسیل

هزار تن در فرآیند تولید کاپروالکتام از تولوئن همراه  280گذاری برای تولید سرمایه میزان

 میلیون ریال 31071019-با سیکلوهگزانون و اسید کربوکسیلیک

-هزار تن در تولید کاپروالکتام از بوتادین  280سرمایه گذاری برای تولید  میزان

 میلیون ریال 24154974

 میلیون ریال 56،000،000 فروش سالیانه

 صاحبان / تأمین کنندگان فناوری
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BASF آلمان 

ZIMMER آلمان 

JACOBS یکاآمر 

STAMICARBON آمریکا 

BROWN(ENG) انگلیس 

SNAICO ENGINEERING SPA ایتالیا 

SINA ENG ایتالیا 

UBE ژاپن 
 می باشد. 15/08/1396ریال مورخ  35057براساس بانک مرکزی ایران  دالررخ تسریع *ن

 

 


