مشخصات عمومی
نام محصول

تولید اتیلن از گاز طبیعی به روش هیدروژناسیون گزینشی استیلن

ظرفیت طرح

 250هزار تن

کاربرد محصول

بیشترین اتیلن تولیدی در جهان تبدیل به پلیاتیلن میشود .پلیاتیلن در گریدهای
مختلف برای تولید انواع پالستیکها (روکش کابل ،انواع نوار و فیلم ،جعبههای
پالستیکی ،ظروف مایعات ،وسایل پزشکی ،لولههای انتقال مواد ،کیسههای
پالستیکی و ).مورداستفاده قرار میگیرد .همچنین اتیلن در جهت تولید اتیل بنزن-
اتیلن دی کلراید-اکسید اتیلن –الفا الفینهای خطی-وینیل استات –استالدهید-
اتیل الکل-اتیل کلراید-اتیلن پروپیلن االستومرها-پروپیونالدهید –اتانول-
پروپیونیک اسید استفاده میشود.
بررسی بازار

قیمت فروش محصوالت

قیمت یکتن اتیلن  1155دالر

میزان نیاز (مصرف) داخلی

 10562هزار تن

میزان تولید داخلی

 13059هزار تن
بررسی فنی طرح

فرآیند تولید

روشهای تولید به شرح ذیل میباشد:
-1فرایند کراکینگ برشهای متوسط و سنگین نفتی
 -2فرایند کراکینگ مخلوط اتان و پروپان با بخار
گاز طبیعی ابتدا طی واکنش مرسوم اکسیداسیون جزئی تبدیل به استیلن و گاز
سنتز میشود .استیلن تولیدی طی عبور از نانو کاتالیست ابداعی با گزینش پذیری
و بازدهی باال تبدیل به اتیلن میشود .فرایند اقتصادی برای تولید اتیلن فرایند
کراکینگ بخار میباشد.

نوع و میزان موارد اولیه
محل تأمین مواد اولیه

خوراک

مقدار الزم سالیانه

واحد

گاز طبیعی

1106773

تن

اکسیژن

1329549

تن

داخلی
بررسی مالی طرح
ارزی:

سرمایه ثابت

جمع کل:
 3355000میلیون ریال

ریالی:
 3355000میلیون ریال

1

سرمایه در گردش

 713500میلیون ریال

سرمایه کل

 4068500میلیون ریال

فروش سالیانه

 289میلیون دالر(معادل 10231567میلیون ریال)
صاحبان  /تأمینکنندگان فناوری

بهطورکلی فرایندهای تولید اتانول به دودسته تخمیری و سنتزی انجام میشود روش تخمیر ازلحاظ اقتصادی
مقرونبهصرفه تر از روش سنتز میباشد و این روش در کشورهایی که ازلحاظ کشاورزی در وضعیت مطلوبی هستند
میتواند توسعه یابد که کشورهای عمده تولیدکننده با این روش ایاالتمتحده و در اروپا کشورهای بلژیک و فرانسه و
ایتالیا و هلند هستند.
*نرخ تسریع یورو و دالر بر اساس بانک مرکزی ایران به ترتیب  714 ,41ریال و  35،434ریال مورخ  1396/09/19میباشد.
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