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 مشخصات عمومی

 1010 ایرگانوکس نام محصول

 تن  4500ایرگانوکس  ظرفیت طرح

 کاربرد محصول

 از اندعبارتکاربرد محصول 

 هاالفینپلی

 PP 

 PE(LDPE,HDPE,LLDPE) 

 Olifine Coplymers 
 پلیمرهای دیگر

 Elastomers(Resins-BR,SBS,SEBS,EPNH,EPDM) 

 ABS,PVC,PA,PU,Polyacetals,Styrens 

 Adhesives 

 بررسی بازار 

 دالر 5قیمت هر کیلوگرم  قیمت فروش محصوالت

 تن 5700 ی( داخل)مصرفمیزان نیاز 

 .باشدنمیدر داخل کشور موجود هیچ واحد فعال  میزان تولید داخلی

 بررسی فنی طرح

 فرآیند تولید

 :شودمی بندیتقسیم زیربه چهار مرحله  1010فرآیند تولید ایرگانوکس 

 الکیلیتی سازیخالصآلکیالسیون فنل و -1

ایزوبوتیلن در حضور محلول فنولیت آلومینیوم در فنل الکیالسیون فنل توسط 

آلومینیومی به  یپایه. کاتالیزورهای با گیردمیکاتالیزور صورت  عنوانبه

یزور ل. فنل، ایزوبوتیلن و کاتاکندمیارتو بسیار کمک  هایموقعیتلکیالسیون در آ

ایزوبوتیلن و فنلی بازیافتی نیز به همین راکتور  هایجریان ،شوندمی وارد راکتوربه 

مایع خروجی موجود  گیر مشبک در داخل راکتور میزان. یک میعانگردندمیوارد 

و  دهدانجام میکار مخلوط کردن مایع را  نزیک هم. کندمیدر فاز بخار را کنترل 

 فشارتحتایزوبوتیلنی که  .شودمیسرانجام مایع توسط پمپ به خارج رانده 

. شودمیفرستاده  راکتور پایینبه قسمت  شودمی نگهداری داخل درمایع  صورتبه

در  تاس شدهتشکیلاز ایزوبوتین بدون واکنش  عمدتاًفاز بخار خروجی راکتور که 

 .شودمیبه راکتور بازگردانده  مجدداًو مایع حاصل  شودمیمبدل حرارتی سرد 

 فشارتحت برج تقطیر به نشودمبدل به مایع تبدلی  این درقسمتی از ایزوبوتیلن که 

. گرددمی. فشار موردنیاز این برج توسط کمپرسور سانتریفوژ تأمین شودمیوارد 

 ولمحصو  گردندمیسوخت خارج عنوان بهایزوبوتیلن ا از قسمت تحتانی برج -دی
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وتیلن از ترکیبات غیر ایزوب سازیخالصفوقانی برج یعنی ایزوبوتیلن پس از  قسمت

شده و  سرد حرارتیاز راکتور در مبدل  خروجی مایع .شودمیبه راکتور تزریق 

. گیردمیمحلول سرد قرار  خوراک در ظرف در تماس بسیار نزدیک با عنوانبه

 و کندرسوب می آلومینیوموارد واکنش شده و هیدروکسید  مفنوالت آلومینیو

 دشونمی نشینتهد رواکنشگر وا حاصل .شودمیتشکیل  همزمان سدیم فنوالت

و  گیرندمیآبی تحتانی قرار  نازکالیهدر  دارآلومینیومو  تمامی ترکیبات سدیم دار

 شود.در یک سیستم دوبرجی جداسازی می باالیی هالی .شوندمیجدا 

 میعان سازی با متیل اکریلیت

. این واکنش منجر شدمیبا متیل اکریالت وارد واکنش  B-6-2ن فرآیند یدر طی ا

 .گرددمی MPC اختصاری باناممحصول میانی  به تولید

Transesterification  باPentaerythritol 

در این مرحله انجام  1010ایرگانوکس  سازیخالصی اولیه ساخت و مرحله

 دهدمی واکنشMonopentacrythritol(MPE ) با MPC. در راکتور گیردمی

 تولید Transesterificationبرای فرآیند  1010ایرگانوکس  موردنیازتا استر 

 .شودمیتولید  جانبیمحصول  عنوانبهنیز  متانول شود.

 با کریستالیزاسیون سازیخالص

کریستالیزاسیون با حالل  وسیلهبه 1010ایرگانوکس  سازیخالصآخرین مرحله 

 .گیردمیصورت  NBAالکل بوتیل نرمال 

 نوع و میزان موارد اولیه

 

 واحد میزان مصرف سالیانه خوراک

 کیلوگرم 1،980،000 فنل

 کیلوگرم 2،821،500 ایزوبوتیلن

 کیلوگرم 1،588،500 متیل اکریلیت

  کیلوگرم 562،500 یتولاریترمونوپنتا 
 .باشندمیایزوبوتیلن در داخل کشور تأمین و مابقی وارداتی  مواد اولیه تأمینمحل 

 بررسی مالی طرح

 سرمایه ثابت

 ارزی:

 جمع کل: 

 :ریالی میلیون ریال 273،407

 میلیون ریال 273،407

 میلیون ریال 12،708 سرمایه در گردش
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 ریال میلیون 286115 سرمایه کل

 میلیون ریال(797،265میلیون دالر)معادل 22.5 فروش سالیانه

 فناوری کنندگانتأمینصاحبان / 

 .باشندمیمواد شیمیایی  گونهاین یفروشندهترین تولیدکننده و و مهم ترینبزرگ Ciba-Geigy هایشرکت
 .باشدمی 19/09/1396مورخ ریال  35،434و ریال  41،714 به ترتیب بانک مرکزی ایران اساس و دالر بر یورورخ تسریع *ن


