مشخصات عمومی
نام محصول

پلی ال

ظرفیت طرح

 100.000تن

کاربرد محصول

از عمده کاربردهای پلی ال پلی اتر در علفکشها ،روان کنندهها ،عوامل فعالکننده
سطحی و تولید فوم و رزینهای پلی یورتان است اما بهطورکلی کاربرد اصلی پلی
الها در ایران و دنیا ،تولید انواع پلی اورتان میباشد.
بررسی بازار

قیمت فروش محصوالت

قیمت فروش هر کیلوگرم  70،000ریال

میزان نیاز (مصرف) داخلی

 129971تن

میزان تولید داخلی

 21735تن

فرآیند تولید

فرایند تولید پلی ال -ها بسته به نوع راکتوری که در ساخت آنها استفاده میشود
به دودسته کلی فرآیندهای پیوسته و فرایندهای  Batchیا نیمهپیوسته تقسیم
میشود که فرایند نیمهپیوسته بهترین روش برای تولید این محصول هست این
فرایند بهصورت نیمهپیوسته و دومرحلهای میباشد بهطوریکه هر مرحله  12ساعت
زمان نیاز دارد ابتدا گلیسرول به داخل راکتور  R-110که تحت اتمسفر نیتروژن
است پمپ شده تا  93درجه سانتیگراد حرارت داده میشود سپس هیدروکسید
پتاسیم به محیط افزودهشده و در این دما خودبهخود ذوب مشوند اکسید پروپیلن
و اکسید اتیلن بهتدریج و بهطور همزمان در داخل راکتور منتشر میشوند و
درعینحال هم زدن نیز انجام میگیرد دمای واکنش با استفاده از خنککننده و
گردش مایع در  110درجه ثابت نگاه داشته میشود فشار به حدود psia 120
افزایش مییابد زمانی که در حدود نصف مخلوط اکسید آلکیلن شارژ شده باشد
راکتور  R-101تقریباً پر میشود هم زدن محیط بدون افزودن اکسید آلکیلن ادامه
پیدا میکند و دما همچنان در  110درجه ثابت نگاه داشته میشود هرچقدر که
واکنش پلیمریزاسیون پیشرفت کند فشار سیستم میافتد وقتیکه فشار به کمی
باالتر از فشار اتمسفر تقلیل یافت محتویات راکتور به مخزن  T-104پمپ میشود
و ازآنجا به راکتور  R-105که تحت اتمسفر خنثی میباشد هدایت میگردد مجدداً
اتیلن اکسید و پروپیلن اکسید به داخل راکتور تزریقشده و تحت اتمسفر خنثی
دمای ثابت  110ثابت و فشار حداکثری معادل با  psia120هم زدن محیط آغاز
میشود و تا زمانی که فشار به کمی باالتر از فشار اتمسفر تقلیل یابد ادامه پیدا
میکند محصول به مخزن  V-104با اتمسفر خنثی هدایت میشود بهمنظور حذف

بررسی فنی طرح
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اکسید آلکیلن شرکت نکرده در واکنش ،نیتروژن به داخل مخزن دمیده میشود تا
همراه با گاز از محیط خارج شود این مواد در کندانسور  E-117کندانس میشوند
و اکسید پروپیلن ناخالصی به دست میآید که در واحد تولید اکسید پروپیلن قابل
بازیابی است در مرحله بعدی سیلیکات منیزیم ماده کمکی فیلتراسیون و آب به
محیط افزودهشده و مخلوط به مدت یک ساعت حرارت داده میشود هیدروکسید
پتاسیم بهوسیله سیلیکات منیزیم جذبشده سپس با ایجاد خأل آب و اکسید آلکیلن
باقیمانده از محصول جذب میشوند و محصول به تانک نگهدارنده  T-107که
تحتفشار اتمسفر خنثی میباشد هدایت میگردد آنتیاکسیدانی مانند  2و  6دی
بوتیل  1-و  -4متیل فنل به آن افزودهشده و به درون یک فیلتر Leaf-Type
پمپ میگردد محصول فیلتر شده به داخل تانک  T-108هدایت میگردد نمونهای
از محصول که فاقد مشخصات الزم است از این تانک گرفته میشود درنهایت اگر
نتایج حاصل از آنالیز نمونه نشان داد که محصول فاقد مشخصات الزم است آن را
جهت فراوری دوباره به مخزن خاصی هدایت میکنند و در غیر این صورت به
تانکهای ذخیره محصول پمپ میشود تانکهای ذخیره باید امکان مخلوط کردن
بچ های مختلف محصول با یکدیگر را فراهم نمایند راکتورهای  R-101و R-105
باید به خطوط  Ventمجهز باشند بدین معنی که در صورت افزایش فشار از یک
حد مشخص این خطوط بهصورت خودکار بازشده گاز خنثی اضافی را تخلیه کنند
این گاز پس از عبور از کندانسورهای  E-109یا  E-113به اسکرابر  C-101هدایت
میشوند Vent.مخزن  V-104نیز از طریق کندانسور  E-117یا از طریق K-101
به  C-101منتقل میگردد در این اسکرابر جذب گاز با جریانی از آب صورت گرفته
و اکسیدهای آلکیلن از جریان گاز جدا میگردند محلول حاصله از  C-101بهعنوان
روان کننده یا ضد یخ کاربرد دارد
مقدار مصرف به ازای هر تن

خوراک

محصول

آنتیاکسیدان

0/003

تن

اتیلن اکساید

0/1007

تن

گلیسیرین

0/031

تن

سیلیکات منیزیم

0/0150

تن

0/02

تن

0/5697

تن

نوع و میزان مواد اولیه

هیدروکسید پتاسیم
پروپیلن اکساید
محل تأمین مواد اولیه

واحد

وارداتی
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بررسی مالی طرح
ارزی:

جمع کل:
 575،317میلیون ریال

سرمایه ثابت

ریالی:
 575،317میلیون ریال

سرمایه در گردش

 167،331میلیون ریال

سرمایه کل

 742،648میلیون ریال

فروش سالیانه

 7،000،000میلیون ریال
صاحبان  /تأمینکنندگان فناوری

 شرکت BAUF
 شرکت SHELL
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