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 مشخصات عمومی

 باال IVبا  PETتولید گرید  نام محصول

 تن در سال 25000 ظرفیت طرح

 کاربرد محصول
 یهاهتسم، نقالهتسمه)تقویت کردن قطعات راهبری مکانیکی  منظوربه PETالیاف 

ه در و همچنین استفاد هایلاتومب، تقویت تایر (بادی یفنرها، هاشلنگانتقال نیرو، 

 .روندیم، کمربند ایمنی، بادبان و...( بکار هاپوشکف)منسوجات صنعتی 

 بررسی بازار

 میلیون ریال 70،000قیمت فروش هر کیلوگرم محصول  قیمت فروش محصوالت

 تن 503510 ی( داخلمیزان نیاز )مصرف

 تن 419259 داخلیمیزان تولید 

 بررسی فنی طرح

 فرآیند تولید

( و DM)، از پلیمریزاسیون تراکمی دی متیل ترفتاالت (PET)ترفتاالت  اتیلنیپل

نیاز  PETسنتز  آیدیمبه دست  (EG)یکول ( یا اتیلن گلTPA)یا ترفتالیک اسید 

یا  EGبا  TPAبه دو مرحله واکنش دارد مرحله اول شامل استری شدن مستقیم 

و تولید پیش پلیمر بیس هیدروکسی اتیل  EGبا  DMTترانس استری شدن 

که در این مرحله  باشدیم( به همراه الیگومرهای زنجیر کوتاه BHETترفتاالت )

محصوالت فرعی استری شدن یعنی آب و ترانس استری شدن یعنی متانول از 

بسیار خالص  صورتبه( TPA، ترفتالیک اسید )PETبرای تولید  شودیمستون جدا 

 شودیم حلیرقابلغ کامالًدرجه تصعید شده و  300( در TPAاست اسید ) یازموردن

 یهاواکنشمرحله دوم واکنش پلیمریزاسیون تراکمی در فاز مذاب است که در آن 

با استفاده  EGمحصوالت فرعی این مرحله یعنی  گیردیمترانس استری شدن انجام 

 شودیمتولید  PETبعد از پلیمریزاسیون در فاز مذاب،  ودشیماز مذاب جدا  خألاز 

نهایی نیاز به باال بردن متوسط وزن  PETدر برخی موارد بسته به کاربرد گرید 

که این کار با فرایند پلیمریزاسیون در  باشدیم PETمولکولی و ویسکوزیته ذاتی 

 شود.یمفاز جامد انجام 

 د اولیهنوع و میزان موا

 

 واحد میزان مصرف سالیانه خوراک

 تن 326 اتیلن گالیکول
PET(IV=0.6) 25077 تن  

 داخلی محل تأمین مواد اولیه
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 بررسی مالی طرح

 سرمایه ثابت

 ارزی:

 1058200معادل دالر )میلیون  29.6

 میلیون ریال(

 جمع کل:

 میلیون ریال 1058200

 ریالی:

 میلیون ریال( 153725معادل دالر )میلیون  4.3 سرمایه در گردش

 میلیون ریال 1211925 سرمایه کل

 میلیون ریال  1،750،000 فروش سالیانه

 کنندگان فناوریصاحبان / تأمین
Warner and pfleidered corporation 

Ramsey, NJ 
Luwa Corporation 

Warren Pumps 
Warren, Me 

Gala Industeries, Inc 
Eagle Rock, VA 
Sprout Waldron 
Koppers co,Inc 

Bepex Corporation 
Rolling Meadows.IL 

 .باشدمی 28/09/1396 مورخ ریال 35،750 و ریال 42،143 ترتیب به ایران مرکزی بانک اساس بر دالر و یورو تسریع نرخ*

 


