مشخصات عمومی
نام محصول

اتانول از اتیلن

ظرفیت طرح

 272هزار تن (معادل  340میلیون لیتر در سال بر اساس اتانول )%100

کاربرد محصول

اتانول کاربردهای وسیعی در پزشکی ،صنایع شیمیایی ،غذایی و سوخت دارد
بررسی بازار

قیمت فروش محصوالت

هر تن  6185هزار ریال-آبان 1396

میزان نیاز (مصرف)داخلی

 45میلیون لیتر

میزان تولید داخلی

 65میلیون لیتر
بررسی فنی طرح
اتانول عمدتاً به دو روش تخمیر مواد قندی و سنتز (از اتیلن) تولید میشود .با توجه به وجود
مواد اولیه در حال حاضر روش سنتزی برای ایران یک مزیت محسوب میگردد.

روش هیدراسیون مستقیم اتیلن
در این روش اتانول توسط واکنش اتیلن و آب در فاز بخار تحت یک کاتالیزور اشباعشده با
فسفریک اسید تولید میشود .واکنش استوکیومتری این روش بهطور خالصه بهصورت زیر
نمایش داده میشود.

فرآیند تولید

گاز اتیلن و بخارآب در دمای  250درجه سانتیگراد و 1000Psiبرای هیدراسیون وارد راکتور
میشوند .اتیلن و بخارآب باهم ترکیبشده و از روی یک بستر کاتالیزور فسفریک اسید عبور
میکنند .جریان تولیدشده بهصورت فاز مخلوط از راکتور خارجشده و در مراحل بعد جداسازی
و سردسازی میشود .فاز مایع جهت خالصسازی هرچه بیشتر اتانول تا  %99یا بیشتر جدا
میگردد .جریان بخار با آب اسکراب میشود تا اتانول ورودی به فاز بخار جدا گردد و سپس به
مخزن راکتور بازگشت داده میشود .بازده کلی زمانی که  0.51کیلوگرم اتیلن برای تولید 1
لیتر اتانول به کار میرود ،در حدود  %97است و زمانی که  0.64کیلوگرم به ازا یک کیلوگرم
اتانول به کار رود بازده  %100است .اگر  0.62کیلوگرم اتیلن به ازای یک کیلوگرم اتانول تولیدی
مصرف شود بازده  %95است .بیشتر اتانول تولیدی در دنیا از روش هیدراسیون مستقیم تولید
میگردد و روش هیدراسیون غیرمستقیم تقریباً منسوخشده است.

1

نوع و میزان مواد اولیه

محل تأمین مواد اولیه

خوراک

میزان مصرف سالیانه

واحد سنجش

اتیلن

171،072

تن

فسفریک اسید

307

تن

سود سوزآور

1877

تن

اتیلن گلیکول

38

تن

اسید هیدروکلریک

1170

تن

کاتالیزورها

73

تن

اتیلن داخلی ،فسفریک اسید داخلی و وارداتی ،سود سوزآور داخلی ،اتیلن گلیکول داخلی ،اسید هیدرو
کلریک داخلی و وارداتی و کاتالیزورها وارداتی

بررسی مالی طرح
سرمایه ثابت

جمع کل:

ارزی:
 176میلیون دالر ( 6،170،032میلیون ریال)
ریالی:

سرمایه در گردش

 525،855میلیون ریال

سرمایه کل

 6،695،887میلیون ریال

فروش سالیانه

 1682میلیون ریال

*نرخ تسریع دالر بر اساس بانک مرکزی ایران  35057ریال مورخ  1396/08/15میباشد.
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 6،170،032میلیون ریال

