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 مشخصات عمومی

 پلی ال نام محصول

 تن 100.000 ظرفیت طرح

 کاربرد محصول
 دهکننفعال، عوامل هاکننده، روان هاکشعلفپلی ال پلی اتر در  کاربردهایاز عمده 

لی کاربرد اصلی پ طورکلیبهپلی یورتان است اما  هایرزینسطحی و تولید فوم و 

 .باشدمیها در ایران و دنیا، تولید انواع پلی اورتان ال

 بررسی بازار

 ریال 70،000قیمت فروش هر کیلوگرم  قیمت فروش محصوالت

 تن 129971 ی( داخل)مصرفمیزان نیاز 

 تن 21735 میزان تولید داخلی

 بررسی فنی طرح

 تولیدفرآیند 

 شودیماستفاده  هاآنها بسته به نوع راکتوری که در ساخت -فرایند تولید پلی ال

تقسیم  پیوستهنیمهیا  Batch فرایندهایپیوسته و  فرآیندهایکلی  دودستهبه 

این  هستبهترین روش برای تولید این محصول  پیوستهنیمهکه فرایند  شودمی

ساعت  12هر مرحله  کهطوریبه باشدمی ایدومرحلهو  پیوستهنیمه صورتبهفرایند 

که تحت اتمسفر نیتروژن  R-110ابتدا گلیسرول به داخل راکتور زمان نیاز دارد 

سپس هیدروکسید  شودمیحرارت داده  گرادسانتیدرجه  93است پمپ شده تا 

 نذوب مشوند اکسید پروپیل خودخودبهو در این دما  شدهافزودهپتاسیم به محیط 

و  شوندمیدر داخل راکتور منتشر  زمانهم طوربهو  تدریجبهو اکسید اتیلن 

و  کنندهخنکدمای واکنش با استفاده از  گیردمیهم زدن نیز انجام  حالدرعین

 psia 120فشار به حدود  شودمیدرجه ثابت نگاه داشته  110گردش مایع در 

زمانی که در حدود نصف مخلوط اکسید آلکیلن شارژ شده باشد  یابدمیافزایش 

اکسید آلکیلن ادامه هم زدن محیط بدون افزودن  شودمیپر  تقریباً R-101راکتور 

که  هرچقدر شودمیدرجه ثابت نگاه داشته  110و دما همچنان در  کندمیپیدا 

ار به کمی فش کهوقتی افتدمیواکنش پلیمریزاسیون پیشرفت کند فشار سیستم 

 شودمیپمپ  T-104باالتر از فشار اتمسفر تقلیل یافت محتویات راکتور به مخزن 

 مجدداً گرددمیهدایت  باشدمیکه تحت اتمسفر خنثی  R-105به راکتور  ازآنجاو 

نثی و تحت اتمسفر خ شدهتزریقاتیلن اکسید و پروپیلن اکسید به داخل راکتور 

زدن محیط آغاز  هم psia 120داکثری معادل با ثابت و فشار ح 110دمای ثابت 

و تا زمانی که فشار به کمی باالتر از فشار اتمسفر تقلیل یابد ادامه پیدا  شودمی

حذف  منظوربه شودمیبا اتمسفر خنثی هدایت  V-104محصول به مخزن  کندمی
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تا  ودشمیاکسید آلکیلن شرکت نکرده در واکنش، نیتروژن به داخل مخزن دمیده 

 شوندمیکندانس  E-117همراه با گاز از محیط خارج شود این مواد در کندانسور 

ل که در واحد تولید اکسید پروپیلن قاب آیدمی دست بهو اکسید پروپیلن ناخالصی 

منیزیم ماده کمکی فیلتراسیون و آب به بازیابی است در مرحله بعدی سیلیکات 

 هیدروکسید شودمیعت حرارت داده و مخلوط به مدت یک سا شدهافزودهمحیط 

ید آلکیلن آب و اکس خألسپس با ایجاد  شدهجذبسیلیکات منیزیم  وسیلهبهپتاسیم 

که  T-107 دارندهنگهو محصول به تانک  شوندمیباقیمانده از محصول جذب 

دی  6 و 2مانند  اکسیدانیآنتی گرددمیهدایت  باشدمیاتمسفر خنثی  فشارتحت

 Leaf-Typeو به درون یک فیلتر  شدهافزودهمتیل فنل به آن  -4 و 1-بوتیل 

 اینمونه گرددمیهدایت  T-108محصول فیلتر شده به داخل تانک  گرددمیپمپ 

ر اگ درنهایت شودمیاز محصول که فاقد مشخصات الزم است از این تانک گرفته 

الزم است آن را نتایج حاصل از آنالیز نمونه نشان داد که محصول فاقد مشخصات 

به  صورت اینو در غیر  کنندمیجهت فراوری دوباره به مخزن خاصی هدایت 

ذخیره باید امکان مخلوط کردن  هایتانک شودمیذخیره محصول پمپ  هایتانک

 R-105و  R-101های مختلف محصول با یکدیگر را فراهم نمایند راکتورهای بچ

ی که در صورت افزایش فشار از یک مجهز باشند بدین معن Ventباید به خطوط 

گاز خنثی اضافی را تخلیه کنند  بازشدهخودکار  صورتبهحد مشخص این خطوط 

هدایت  C-101به اسکرابر  E-113یا  E-109این گاز پس از عبور از کندانسورهای 

 K-101از طریق  یا E-117نیز از طریق کندانسور  V-104مخزن  Vent.شوندمی

در این اسکرابر جذب گاز با جریانی از آب صورت گرفته  گرددمیمنتقل  C-101 به

 عنوانبه C-101محلول حاصله از  گردندمیو اکسیدهای آلکیلن از جریان گاز جدا 

 روان کننده یا ضد یخ کاربرد دارد

 نوع و میزان مواد اولیه

 

 خوراک
به ازای هر تن  مصرف مقدار

 محصول
 واحد

 تن 003/0 اکسیدانآنتی

 تن 1007/0 اتیلن اکساید

 تن 031/0 گلیسیرین

 تن 0150/0 سیلیکات منیزیم

 تن 02/0 هیدروکسید پتاسیم

  تن 5697/0 پروپیلن اکساید
 وارداتی مواد اولیه تأمینمحل 
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 بررسی مالی طرح

 سرمایه ثابت

 ارزی:
 جمع کل:

 میلیون ریال 575،317
 ریالی:

 میلیون ریال 575،317

 میلیون ریال 167،331 گردشسرمایه در 

 میلیون ریال 742،648 سرمایه کل

 میلیون ریال 7،000،000 فروش سالیانه

 فناوری کنندگانتأمینصاحبان / 

  شرکتBAUF 

 شرکت SHELL 

 


