مشخصات عمومی
نام محصول

رزین پلیاستر غیراشباع ایزوفتالیک

ظرفیت طرح

 25هزار تن در سال

کاربرد محصول

صنایع قایقسازی و شناورسازی ،تولید لولههای ، GRPورق ، SMCساخت لوازم
بهداشتی ساختمانی
بررسی بازار

قیمت فروش محصوالت

 120000ریال  /کیلوگرم در تاریخ 96/9/18

میزان نیاز (مصرف) داخلی

 11200تن در سال

میزان تولید داخلی

 3750تن در سال

بررسی فنی طرح

فرآیند تولید

نوع و میزان موارد اولیه

محل تأمین مواد اولیه

فرآیند تولید بدین ترتیب است که گلیکول به راکتور وارد میگردد و با تزریق یک
گاز خنثی تا  50درجه سلسیوس گرم میشود ،سپس اسید ایزو فتالیک به آن
اضافهشده و به دنبال آن انیدریک مالئیک به راکتور وارد و تا  100درجه سلسیوس
گرم میشود .با پیشرفت واکنش ،محلولی یکنواخت تشکیلشده تا دمای  120درجه
سلسیوس برای آغاز واکنشی گرمازا بهسرعت تا  150درجه زیاد میشود .افزایش
ویسکوزیته محلول ،آزادسازی بخاری آب را محدود میکند .بهتدریج تا تکمیل
فرآیند ،دما کاهش مییابد .تکمیل فرآیند معموالً  12ساعت به طول میانجامد.
انیدرید ایزوفتالیک جامد در مراحل بعدی تصعید میشود که این امر نیازمند کنترل
دما و مقدار جریان گاز خنثی خروجی میباشد .در تولید رزین فتالیک ،واکنش تا
رسیدن به عدد اسیدی  35-25و وزن مولکولی برابر افزوده میگردد تا از ژل شدن
زودهنگام حین آلیاژسازی با استایرن جلوگیری شود .در پایان واکنش ،محلول
پلیمر نهایی تا  25درجه سلسیوس سرد میشود.
خوراک

میزان مصرف سالیانه

واحد

پروپلین گلیکول

6450

تن

اسید ایزوفتالیک

6150

تن

انیدرید مالئیک

4075

تن

هیدروکینون

5

تن

استایرن

10000

تن

داخلی و خارجی

1

بررسی مالی طرح
سرمایه ثابت

ارزی:
 13.4دالر(معادل  474816میلیون ریال)
ریالی 55745 :میلیون ریال

سرمایه در گردش

 127003میلیون ریال

سرمایه کل

 657564میلیون ریال

فروش سالیانه

 3،000،000میلیون ریال

جمع کل:
 530561میلیون ریال

صاحبان  /تأمینکنندگان فناوری
کشورهای نظیر آمریکا ،کانادا ،ژاپن ،چین ،هنگکنگ ،تایوان و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا در این زمینه فعالیت
میکنند و به تکنولوژیهای پیشرفتهای دستیافتهاند.
*نرخ تسریع یورو و دالر بر اساس بانک مرکزی ایران به ترتیب  41،714ریال و  35،434ریال مورخ  1396/09/19میباشد.
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