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 مشخصات عمومی

 168تولید ایرگافوس  نام محصول

 تن 9000 ظرفیت طرح

 کاربرد محصول

در ایران شناخته  168گافوس بانام تجاری ایرفسفیتی که بیشتر  هایاکسیدانآنتی

در ساخت بسیاری از مواد شیمیایی کاربرد  هاافزودنییک دسته از  عنوانبه شودمی

به صنایع مختلفی کشیده شده است که عبارت است از:  هاآندارند لذا گستره کاربرد 

د الستیک، صنایع پالستیک مانن هایکارخانهصنایع مرتبط با مواد آالستومری مانند 

ولید بنزین، صنایع در ت مثالً، صنایع نفت PE و PP تولیدکنندهصنایع پتروشیمی 

 غذایی و خوراکی

 بررسی بازار 

  ریال180.000 گرمبه ازای هر کیلو قیمت فروش محصوالت

 تن 8000 ی( داخلمیزان نیاز )مصرف

 .knhvnتولید داخلی  میزان تولید داخلی

 بررسی فنی طرح

 فرآیند تولید

 الکیالسیون فنل با ایزوبوتین یلهوسبه DTBP_2-4شرح فرآیند تولید 

ن فنل با ایزوبوتیاز ارتوالکیالسیون عبارت است DTBPمتداول تولید  یهاروشیکی از 

د ترمیس فنوکسی جهت ارتوالکیالسیون انتخابی مورداستفادهاست. کاتالیست 

ت بخش ارتوالکیالسیون جداسازی کاتالیس ه. فرآیند تولید شامل سباشدیمآلومینیم 

. در ودشیمزی است. در مرحله ارتوالکیالسیون ایزوبوتین با فن وارد واکنش و جداسا

 اسیدسولفوریک ت فنوکسیدآلومینیم با اضافه کردنمرحله جداسازی کاتالیس

م وسولفور آلومینی صورتبه. سپس شودیمداده  وشوشست و سپس شودیمغیرفعال 

 .شودیماز سیستم خارج 

 پودر آلومینیوم .شودیمفرستاده  ظرف آلومینیوم بهمذاب از مخزن  صورتبهفنل 

. مایع آبکی ذرات آلومینیوم در گرددیمارسال  V-101به  M-101همچنین از ظرف 

 :پذیردیم واکنش زیر انجام 50psiو فشار  شودیمفرستاده  V-102فنل به ظرف 
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و سپس به مصرف  کندیماز یک شیر فشارشکن عبور  V-102هیدروژن از ظرف 

آلومینیوم از پایین ظرف خارج  . یک جریان فنل و کاتالیزور فنوکسیرسدیم سوخت

و سپس  شودیمسرد  کنندهخنکتوسط  گرادیسانتدرجه  380و تا دمای  شودیم

امل ش از مخزنردد. یک جریان برگشتی گوارد نخستین راکتور از آلکیالسیون می

، DTBP2.4شامل  V-305جریان برگشتی دیگر از ظرف  کو همچنین ی OTBPفنل 

DTBP2.6، tertiary butyl phenol-tri-2,4,6  نیز به  هاسازندهو مقدار کمی از سایر

به راکتور  101Aمایع( از ) یزوبوتینا یازموردن. مقادیر شوندیموارد  R-101راکتور 

اتفاق  R102و  R-101راکتورهای مختلف آلکیالسیون در  یهاواکنش .شودیمتزریق 

 زیر است: قراربه. در واکنش اصلی آن افتدیم

 

 
 طوربهشود )یماز راکتور گرفته  E-102کولر  یلهوسبهده طی فرآیند شگرمای آزاد 

دمای  کهیطوربه .گیردیم را R-102 گرمای آزادشده از راکتور (E-103مشابه کولر 

ر ایزوبوتین ثابت باقی بماند. اکث 17psiو فشار  گرادیسانتدرجه  100هر راکتور در 

و جریان مایع  شودیممایع  E-104ایزوبوتن در  . سپسشودیمبدون واکنش تبخیر 

. رسدیمنشده به مصرف سوخت  عایزوبوتین مای .رودیم V-104حاصل به ظرف 

 .شودیمآاکیالسیون هدایت به راکتور  یسازخالصپس از  شدهیعماایزوبوتین 

 V-202مخلوط شدن به ظرف  منظوربهو  شودیمسرد  V-103خروجی مایع ظرف 

 .گرددیمارسال  V-201به ظرف  سازییقرقجهت  یدسولفوریکاس. شودیمفرستاده 

سپس اسید  شودیمگرفته  E-201توسط  یدسولفوریکاس سازییقرق یگرما
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با کاتالیزور  یدسولفوریکاس V-202. در شودیمفرستاده  V-202و به ظرف  شدهیقرق

 .شودیموارد واکنش  V-103آلومینیومی از 

-202خروجی از  یدوفاز. جریان مایع شودیمگرفته  E-202 یلهوسبه آزادشدهگرمای 

V  203در ظرف-V  فاز آبی که حاوی سولفات گیردیم قرار یفازتحت جدایش .

. شودیمفرستاده به سمت ظرف اختالط  یفاز آلو  شودیمآلومینیوم است دور ریخته 

فرستاده  V-204به ظرف  . سود و آبشودیمفرستاده  V-204سود و آب به ظرف 

وزنی از کربنات سدیم، محلول حاصل  درصد 33یک محلول  ییهتها پس از  شودیم

حذف اثر اسید معدنی از جریان آلکیلیت فنل هدایت  منظوربه V-205به ظرف 

 .شودیم

. فاز آبی دفع شودیمارسال  V-206به ظرف جداسازی  V-205از  یدوفازخروجی 

است فرستاده  100mmHg ت آلی به برج فنل سبک که فشار آن باالیمو قس گرددیم

 OTBPیزوبوتین به همراه مقداری افنل بدون واکنش و . در این برج شودیم

و در ظرف رفالکس  شوندیممایع  E-301. فنل و آلکیلیت فنل در شوندیمجداسازی 

 .شودیم یآورجمع

و وارد پمپ  شوندیمجدا  V-301در جداکننده  وهواآبهای مایع نشده ایزوبوتین

. کندیمدمای پایین عبور  گر یعانمو از یک  شودیم. گاز خارج شوندیم K-301 خأل

. شودیم V-302پس از جداسازی از فاز گاز وارد ظرف  شدهیعماو آب  ایزوبوتین

 .شودیمایزوبوتین سوزانده 

. فرستاده کندیمکار  mmHg 100که در فشار  OTBPبه برج  C-301خروجی پایین 

مذاب در  صورتبه شدهخالص OTBP .گرددیمذخیره  OTBP. مابقی شودیم

مذاب  صورتبه شدهخالص OTBP. گرددیمذخیره  302B-Tیا  302A-T یهاکنتا

 .شودیمنگهداری  304B-Tیا  304A-T یهاتانکدر 

 S-301. خروجی گاز شودیمارسال  گر یرتبخ جداکنندهبه  C-303خروجی پایین 

 V-35وارد ظرف  شدهیعما E-308در  DTBP2,6، DTBP2,4 ،DTBP2,4,6شامل 

 S-301. خروجی پایین شودیمو سپس به راکتور آلکیالسیون برگشت داده  شودیم

است  DTBP2, 6همان  C-303. حاصل تقطیر برج گرددیمضایعات دفع  صورتبه

تعبیه  DTBP 2.6 Offispee سازییرهذخ منظوربهموقت در تانک  صورتبهکه 

 گردیده است.

گافوس توان محصول ایرمی، طبق واکنش کلی و ساده زیر DTBP_2-4پس از تولید 

 دست پیدا کرد: 168
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انجام کامل واکنش حدود  و گیردمیانجام  گراددرجه سانتی 5-0این واکنش در دمای 

رار ق نشینیتهتحت عملیات  بایستمی. سپس محصول کشدمییک ساعت طول 

محلول در  صورتبه DTBP-2.4از  اندعبارتانجام این واکنش  یاولیهبگیرد. مواد 

 PC13 جایبههالیدفسفر و همچنین پیریدین. در واکنش فوق کلرید متلن، تری

 PBrI2و یا  PBr13 ،P13 ،Br2 ،Pcl ،Br PC12 ،PC121 ،PCI 12 ،PBr2 I از توانمی

در  در کلرید متیلن DTBP-2.4یا مواد جایگزین آن به محلول  PC13استفاده کرد. 

 گاز نیتروژن تأمین یوسیلهبهو فشار یک اتمسفر که  گرادسانتیدرجه  5-0دمای 

 ورمنظبه. پس از یک ساعت از انجام واکنش عملیات تقطیر گرددمی. اضافه شودمی

رانجام و س شودمیایزوپروپانول اضافه  . سپسگیردمیجدایش متیلن کلراید صورت 

د و فیلتر شدن با متانول سر نشینتهحاصل پس از  سفیدرنگمحصول کریستالی 

مهم  یهمسئل. آیدمیبه دست  16و محصول نهایی یعنی ایرگافوس  شودمی شسته

ت. سا واکنشاز محصول حاصل از  اسیدکلریدریکدیگر در این واکنش جداسازی 

 است: پذیرامکاناین جداسازی به طریق ذیل 

 لحظهبهلحظه خأل-1

 اکسید کربنعبور گاز دی-2

 رفالکس در دمای باال-3

 استفاده از باز لوئیس-4

لوئیس جهت مصارف  استفاده از باز حالینبااهستند  برزمان هاروشاین  یهمه

 .رسدیمبه نظر  ترمناسبتجاری 

 نوع مواد اولیه

 

 خوراک

 فنل

 ایزوبوتیلن

 (PCI) فسفرکلرید 

  یونی رزین تبادلگر
 داخلی محل تأمین مواد اولیه
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 بررسی مالی طرح

 سرمایه ثابت

 ارزی:
 جمع کل:

 میلیون ریال 91.992
 ریالی:

 ریالمیلیون  91.992

 میلیون ریال 174.109 سرمایه در گردش

 میلیون ریال 266.101 سرمایه کل

 میلیون ریال 1.620.000 فروش سالیانه

 کنندگان فناوریصاحبان / تأمین

 .کنندمیرا تولید  168گافوس هایی هستند ایرشرکت Ciba ،GE Specialty ،Clariant،Rasching هایشرکت
 


