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 مشخصات عمومی

 وینیل کلراید نام محصول

 یندفرآومتری نسبت استوکیراید از اتیلن، کلر و اکسیژن با کل وینیلظرفیت در فرآیند تولید  ظرفیت طرح

 تن در سالهزار  1000 کلریناسیون و اکسی کلریناسیون

تن در  هزار 500پیرولیز  یلهوسبهدی کلراید  کلراید از اتیلن وینیلظرفیت در فرآیند تولید 

 سال

 ، تری کلرواتان، اسپری و کوپلیمر استات وینیلPVCتولید  کاربرد محصول

 بررسی بازار 

 دالر 660قیمت هر تن  قیمت فروش محصوالت

 تن هزار 200 داخلی مصرف() یازنمیزان 

 تن هزار 180 تولید داخلیمیزان 

 بررسی فنی طرح

 اکلراید از اتیلن، کلر و اکسیژن ب محصول تولید وینیل تنیکالزم برای تولید  یهاخوراک مواد اولیهو میزان  نوع

 کلریناسیون و اکسی کلریناسیون یندفرآنسبت استوکیومتری 

 تن(محصول ) تنیکمیزان مصرف در  نام خوراک ردیف

 0.59375 کلر() ینکلر 1

 0.46783 اتیلن 2

 0.13172 اکسیژن 3

 0.0079 (%50سوزآور )سود  4

 0.00143 آمونیاک 5

 - کاتالیست 6

 دیکلرادی  کلراید از اتیلن الزم برای تولید یک تن محصول تولید وینیل یهاخوراک

 پیرولیز یلهوسبه

 تن(محصول ) تنیکمیزان مصرف در  نام خوراک ردیف

 1.6616 کلرید اتیلندی  1

 0.00079 %50 سوزآورسود  2

 راید از اتیلن دیلوینیل ک در فرآیند تولید محصول تنیکالزم برای تولید  یهاخوراک

 TOSOH یبا تکنولوژپیرولیز  یلهوسبهکلراید 

 تن(محصول ) تنیکمیزان مصرف در  نام خوراک ردیف

 1.6636 دی کلرید اتیلن 1

 0.00079 %50 سوزآورسود  2
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 داخلی مواد اولیه ینتأممحل 

 بررسی مالی طرح 

 ارزی: سرمایه ثابت
کلراید از اتیلن، کلر و  تولید وینیل در گذارییهسرما-1

ون و کلریناسی یندفرآنسبت استوکیومتری  اکسیژن با

دالر )معادل میلیون  334.5-کلریناسیون اکسی

 میلیون ریال( 11،726،567

کلراید از اتیلن دی  در تولید وینیل گذارییهسرما-2

دالر )معادل  یلیونم 154.3 پیرولیز یلهوسبه یدکلرا

 میلیون ریال( 5،409،295

 جمع کل:

 11،726،567 یکفرآیند 

 میلیون ریال

 5،409،295دو فرآیند  

 میلیون ریال

 ریالی:

 یندفرآری نسبت استوکیومت اکسیژن با کلراید از اتیلن، کلر و در تولید وینیل گذارییهسرما سرمایه در گردش

 میلیون ریال 5،679،234-کلریناسیون و اکسی کلریناسیون

 3،120،073 معادل پیرولیز یلهوسبه یدکلراکلراید از اتیلن دی  در تولید وینیل گذارییهسرما

 میلیون ریال

 یندفرآری نسبت استوکیومت کلراید از اتیلن، کلر و اکسیژن با در تولید وینیل گذارییهسرما سرمایه کل

 میلیون ریال 17،405،801-کلریناسیون و اکسی کلریناسیون

 8،529،368 پیرولیز یلهوسبه یدکلراکلراید از اتیلن دی  در تولید وینیل گذارییهسرما

 میلیون ریال

 میلیون ریال( 23،137،620دالر )میلیون  660-هزار تن در سال 1000ظرفیت  افروش ب فروش سالیانه

 میلیون ریال( 11،568،810دالر )میلیون  330-هزار تن در سال 500فروش با ظرفیت 
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 فناوری کنندگانینتأمصاحبان / 

 کشور آلمان HOECHSTشرکت 

 کشور آلمان GOOD RICH/HOECHSTشرکت 

 کشور امریکا ABb LUMMUS GlOBAlشرکت 

 کشور آمریکا THE GEON COشرکت 

 یکاکشور امر OXY VINYLS LPشرکت 

 کشور آمریکا PPGشرکت 

 کشور انگلیس JOHN BROWN ENG OF CONTRACTIONشرکت 

 کشور بلژیک EUROPEAN VINYLS CORPشرکت 

 کشور بلژیک EVC/PPG INDUSTRIES شرکت

 کشور ژاپن MCCشرکت 

 کشور ژاپن TOSOH Corpشرکت 

 کشور فرانسه/سوئیس KREBSشرکت 

 کشور فرانسه ELF ATOCHEMشرکت 
 .باشدمی 15/08/1396ریال مورخ  35057بانک مرکزی ایران  اساس بر دالررخ تسریع *ن 

 

 


