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 مشخصات عمومی

 اتیلن وینیل استات نام محصول

 در سال هزار تن 20 ظرفیت طرح

 کاربرد محصول
حساس به فشار، ظروف حمل مایع،  هایچسب، تولید کابل، خودروسازیدر صنایع 

 و ... کاربرد دارد. بارمصرفیکجراحی  هایدستکشمخازن نگهداری مواد نفتی، 

 بررسی بازار

 22/11/96در تاریخ   ریال / کیلوگرم 39.200 قیمت فروش محصوالت

 تن 3800 ی( داخل)مصرفمیزان نیاز 

 .باشدنمیاحداثی موجود  دردستهیچ واحد فعال و  میزان تولید داخلی

 بررسی فنی طرح

 فرآیند تولید

وزنی مونو مر  %30( با EVAمحصوالت کوپلیمر اتیلن وینیل استات )برای تولید 

است که به  پیشنهادشدهمناسب بوده و  4 اتوکالوو وینیل استات، فرآیند راکتور 

 شرح زیر است:

 مثالً)همراه با عامل انتقال زنجیره  هایواسطهاتیلن تلخیص شده تا یک فشار 

. پس از سردسازی جریان جهت جداسازی باقیمانده روغن گرددمیمتراکم  (پروپلین

روان کننده، خوراک تازه و آماده منومر وینیل استات به داخل جریان تزریق 

ش برای واکن موردنیاز. سپس این جریان مخلوط فیلتر شده و تا حد فشار گرددمی

 کنگرماز . این جریان پس از عبور گرددمیمتراکم  ایدومرحلهدر کمپرسور ثانویه 

که از طریق مجرای  شدهتقسیمتا دمای واکنش گرم شده و سپس به سه جریان 

و از طریق دو مجرای ورودی دیگر به راکتور  شودمیورودی به داخل راکتور تزریق 

. جریان خروجی راکتور، ابتدا در یک جداکننده فشار گرددمیمواد آغازگر تزریق 

( جهت احیای یک مذاب LPSفشار پایین ) جداکننده( و سپس در یک HPSباال )

 .گرددمیکوپلیمری منبسط 

شده تا مواد سنگین،  سازیخنک( طی سه مرحله HPSجریان گازی خروجی از )

و متراکم شدن در کمپرسور ثانویه،  سازیخنکپیش از  هاموم، الیگومرها و هاحالل

ا موم از آن جدا ابتدا خنک شده ت LPS. گاز خروجی از جداکننده گردندمیجدا 

گردد و سپس متراکم گردیده و تا دمای پایین جهت احیای مقدار وینیل استاتی 

. وینیل استات احیاء شده دوباره خالص گردیده شودمیکه واکنش نداده، خنک 

 .گرددمیبرای کوپلیمریزاسیون ارسال  مجدداً)توسط تقطیر( و 
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. این دهدمی، اکسترود شده و گرانول LPS جداکنندهمذاب کوپلیمری حاصل از 

و ذخیره به مخازن بزرگ دارای دمنده،  بندیبستهو جهت  شدهخشک هایگرانول

 .شوندمی بندیبستهو در آنجا  گردندمیارسال 

 د اولیهنوع و میزان موا

 واحد مصرف سالیانه وراکخ

 تن 960 (N2)مواد خنثی 

 تن 15680 اتیلن

 تن 5720 منومر وینیل استات

 تن 80 )مواد آغازگر(پراکسید

 تن 240 حالل

  تن 10 زنجیر دهندهانتقالعامل 
 داخلی و خارجی مواد اولیه تأمینمحل 

 بررسی مالی طرح

 سرمایه ثابت
 ارزی:

 جمع کل:

 میلیون ریال 189163

 - میلیون ریال 189163 :ریالی

 میلیون ریال 45172 سرمایه در گردش

 میلیون ریال 234335 سرمایه کل

 میلیون ریال 784،000 فروش سالیانه

 فناوری کنندگانتأمینصاحبان / 

 عالیتف، تایوان و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا در این زمینه کنگهنگ، ژاپن، چین، کاناداآمریکا، نظیر  کشورهای

 .اندیافتهدست ایپیشرفته هایتکنولوژیو به  کنندمی

 


