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  کاسترهاي انیدریتولید                                    سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

  
  خالصه طرح

  

 کاسترهاي انیدری  نام محصول

 تن در سال 30000     ظرفیت پیشنهادي طرح

   ، صنایع رنگ و رزینDOPتولید   موارد کاربرد

 ارتو زایلن  مواد اولیه مصرفی عمده

 50000  )1390سال (کمبود محصول 

  65  )نفر (اشتغال زایی

  m2(  26000(زمین مورد نیاز 
  m2(  550(اداري 

  زیربنا  m2(  1000(تولیدي 
  m2(  1000(انبار 

  28000  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

 m3(  22000 (آب
  میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی kw(  1700 (برق

 m3(  8400000 (سوخت نفتی
  17600000  )دالر(ارزي 
  سرمایه گذاري ثابت طرح  115668  )میلیون ریال(ریالی 

  271839  )میلیون ریال(مجموع 
  مناطق جنوبی کشور  محل پیشنهادي اجراي طرح
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

   نام و کد محصول -1-1

 طیف وسیعی از انیدریدها را  شامل می شود که انیدرید فتالیک بعلت اهمیت بیشتر کاسترهاي انیدری

  .در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است

در سال .  نشان داده میشودPA است که به اختصار با 1نام این محصول پتروشیمیایی انیدریدفتالیک

فتالیک ابداع کرد و از   آلمان روش اکسیداسیون نفتالین را جهت تولید انیدرید2اف .اس.آ. شرکت بی1972

فتالیک از اولین اسیدهاي  انیدرید. فتالیک با بکارگیري این روش شروع شد آن تاریخ تولید تجاري انیدرید

 یداست که بصورت تجاري مصرف میشود و در درجه اهمیت با اس) دو ظرفیتی(انیدرید دي کربوکسیلیک 

     فتالیک روغن هاي نرم کننده و در درجات از مهمترین مشتقات انیدرید. استیک قابل مقایسه میباشد

  A.Laurentفتالیک توسط  شصت سال پس از کشف انیدرید. پایین تر رزین هاي پلی استر و رنگ ها هستند

پایه اکسیداسیون نفتالین  وش ها براکثر این ر. فتالیک ارائه گردید روش هاي موثر تجاري براي تولید انیدرید

از آنجائیکه این روش ها قادر به تولید محصول با . در فاز مایع با کاتالیست جیوه در محیط اسیدي بودند

کیفیت باال نبودند، لذا روش تولید اکسیداسیون نفتالین یا ارتوزایلین در فاز گازي در جریان هوا با اکسید 

و فرمول گسترده  C8H4O3فرمول شیمیایی آن .  جایگزین آنها گردیده است)به عنوان کاتالیست(وانادیم 

  .آن به صورت زیر میباشد

  

  
  
  
  
  
  

  . تعریف شده است24113677کد ایسیک این محصول در وزارت صنایع و معادن 

                                            
1  Phathalic Anhydride or Isobenzo furan 1,3 dione 

 2 BASF 

O 
 
C  
 
C 
 

O 
 

O  Phthalic Anhydride  
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

  خواص فیزیکی 

 بصورت سوزنی g/mole 148.11و وزن ملکولی  C8H4O3با فرمول شیمیایی  PAفتالیک  انیدرید

 است و همچنین بصورت مایع براي تولید نرم 1بیرنگ یا صفحه اي، با فرم کریستالی مونوکلینیک یا رومبیک

  .  ذکر شده است1در جدول  PAبعضی از خواص فیزیکی مهم . کننده ها ، تولید میشود

  PAخواص فیزیکی مهم  - 1جدول 
C8H4O3 Chemical Formula  
Isobenzofurandione 1,3 Synonym  
148.11 Molecular weight  
Rhombic ormonoclinic  Crystalline form 
Aromatic Odor 
131.2˚C Solidification point 
284.5˚ C Boiling Point (760 mm Hg) 
1.527 Specific gravity (solid) 20/4˚ C) 
1.197 @ 150˚ C 
1.131 220˚ C 

Viscosity (millipoise) : 
11.9 133˚ C 
6.4 197˚ C 
5.5 220˚ C 
165.5˚C Flash Point  
5.48 Kcal/mole Heat of fusion  
12.91 Kcal/mole Latent heat of vaporization  
778.74 Kcal/mole Heat of combustion at constant pressure  
0.2627 kcal/kg ºC Specific heat @ 6.9˚ C 
10.5 Kcal/mole Heat of solution water @ 25˚C 
110.14 Kcal/mole Heat of formation  
1.5% vol  Low explosion level  
- Solubility (g/100 ml) in : 
0.7 Carbon disulfide @ 20˚ C 
0.6 Water @ 25˚ C 
80 Pyridine @ 20-25˚ C 
6.2 Benzene  
Slightly soluble  Ethyl Alcohol  

 برحـسب  d. را میتوان با استفاده از معادله زیر حـساب کـرد        240ºC-140لیک در محدوده دمایی     فتا دانسیته انیدرید 

  d= 1321.55-0.6697t – 0.000905t2.                                 برحسب درجه سانتیگراد میباشدtکیلوگرم بر مترمکعب و 

  

  
                                            

1  Monoclinic , Rhombic 
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

  شماره تعرفه گمرکی-1-2

کدتعرفه )) ار واردات و صادرات گمرك جمهوري اسالمی ایرانآم((طبق اطالعات موجود در کتاب    

   . می باشد 35/2917انیدرید فتالیک گمرکی در مورد صادرات و واردات 

  

   بررسی و ارائه استاندارد- 1-3

و  Bailong chemicalفتالیک از اینترنت از دو منبـع    مشخصات استاندارد بدست آمده براي انیدرید

Igpetro  خالصه شده است2در جدول .  

  فتالیک مشخصات استاندارد انیدرید - 2جدول 
  تضمین شده  نوعی  روش تست  خواص

  پرك سفید برفی  پرك سفید برفی  --  ظاهر فیزیکی
 APHA)رنگ مواد ذوب شده 
MAX)  ASTM-D-3366-85  10  20  

 به ºC 250رنگ مواد ذوب شده در 
  ASTM-D-3366-85  45  60  (APHAMAX) دقیقه 90مدت 

  ASTM-D-1493-90  131  80/130  (ºC Min)طه انجماد نق
 C8H4O3درجه خلوص برحسب 

درصدوزنی مینیمم توسط دستگاه (
GC(  

GC  9/99  8/99  

انیدریدمالئیک و دیگر ناخالصی هاي 
  MAX(  GC  02/0  05/0وزنی (% قابل اکسیده شدن 

  05/0  05/0  --  وزنی% درصد خاکستر
  5/0  5/0  --  درصد اسیدهاي آزاد

  GC  03/0  03/0  وزنی% یدبنزوئیک اس
  

  قیمت تولید داخلی و جهانی محصول-1-4

 تولید شرکت PAبنا به مصوبه شرکت پتروشیمی قیمت داخلی  : PAفتالیک  قیمت داخلی انیدرید

  . که بیشتر از قیمت جهانی است میباشد ریال7500 از قرار هر کیلوگرم 1387پتروشیمی فارابی در سال 
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

  PAانیدریدفتالیک  قیمت جهانی 

 در چـین،  ، انیدریـدفتالیک CFR قیمت نقـدي  )نمودار زیر(،Asia Pacific ،cnionlineبنا به گزارش 

 اسـت کـه بطـور متوسـط     USD  740-730 تایوان و سایر کشورهاي آسیاي جنوب شرقی در چند ماه اخیر 

ضمیمه شماره دو مالحظه ( یز میشودکه شامل هزینه بیمه و بارگیري و حمل ن.   میگرددUSD  735بالغ بر 

 دالر بر هر تن بعنوان هزینه بیمه، بـارگیري وحمـل قیمـت صـادراتی ایـن مـاده بـراي        30 با کم کردن     )شود

  .باشد  میUSD 705تحویل در بنادر ایران برابر 

  705 × 8700=  6133500         ریال بر تن  :                     قیمت نقدي تحویل در بنادر ایران 

ایـن قیمـت پـایینتر از    .  ریال در بنادر ایران خواهد بود5/6133 حدود PAبنابراین قیمت هر کیلوگرم 

  .    باشد قیمت داخلی می

 در فتالیـک  ، انیدریـد CONTRACT عمده  قیمت    Europe  ،Icis-Lor  ،9/Jan/2007بنا به گزارش    

با در نظر گرفتن . باشد  یورو در هر تن می650  یورو در هر تن بوده است که بطو متوسط      670-600اروپا بین   

  .باشد می PA ریال در هر کیلوگرم 6786 ریال به ازاء هر یورو قیمت این ماده در اروپا برابر 10440قیمت 

 

m

m

m
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

   موارد کاربرد-1-5

 یک ماده شیمیایی بسیار مورد استفاده با کاربردهاي وسیع میباشد که در (PA)فتالیک  انیدرید

این ماده یکی از مهمترین مواد واسط میانی . د زیادي از مواد شیمیایی صنایع مهم مصرف میشودساخت تعدا

مشتقات این ماده فتالیت استرها هستند که خود عامل اصلی تهیه نرم . در صنعت پالستیک سازي است

، 2یدرزین هارزین هائی مانند الک  بوده و همچنین بصورت منومر براي سنتز1)پالستی سایزرها(کننده ها 

  :عبارتند از  PAفتالیک  عمده کاربرد انیدرید.  بکار برده میشوند4، رزین هاي پلی استر3گلیپتال

   مصرف در پالستی سایزرها–الف 

   مصرف در رزین هاي پلی استر غیراشباع–ب 

   مصرف در رزین هاي الکلیدي–ج 

، رزین هاي الکیـدي     %57رم کننده ها    ن فتالیک بعنوان ماده واسط میانی در تولید       سهم مصرف انیدرید  

  .میباشد% 10و سایر مصارف % 17، رزین هاي پلی استر غیراشباع 16%

 و پیش بینی آن را تا سال 2000را براي موارد ذکر شده در سال  PAفتالیک   مصارف انیدرید 3جدول  

ر غیراشـباع و سـپس   بیشترین سهم مربوط به نرم کننده ها و بعد رزین هـاي پلـی اسـت   .  نشان میدهد 2005

  .الکیدرزین ها میباشند

  فتالیک در محصوالت مختلف  مصرف انیدرید -3جدول 

میانگین درصد   2005سال   2000سال 
  موارد مصرف  رشد سالیانه

  2000- 2005  هزار متریک تن  هزار تن متریک  درصد از کل
  9/1  285  259  53  نرم کننده ها

  5/2  127  112  23  رزین پلی استر غیراشباع
  -3/0  65  66  13  الکیدرزین ها
  2/3  61  52  11  دیگر مصارف

  9/1%  538  489  %100  کل

                                            
1  Plasticizers  
2  Alkydresins  
3  Glyptal   نام تجاري بعضی از الکید رزینها و نرم کننده ها 
4  Polyesters Resin  
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

  

  )پالستی سایزرها(نرم کننده ها 

که ) دي اوپی (DOP2، )دي ایزودسیل فتاالت( 1DIDPموارد استفاده انیدریدفتالیک را در   4جدول 

 که 3رد، همچنین فتاالت هاي خطیدر صنایع کفش، کابل برق ، موکت و پالستیک سازي مصرف فراوان دا

و همچنین ) بی بی پی (BBP4میباشند و  C9-C11و  C6-C10 ، C7-C9 ، C7-C11بر مبناي الکل، 

DINP5) را نشان میدهد…و ) پی.ان.اي.دي .  

   مقدار مصرف انیدریدفتالیک در نرم کننده هاي بر حسب هزار تن متریک- 4جدول 
  DOP  Linear  DIDP  DINP  BBP  Other  Total  سال هاي

1975-1955  243  -  56  -  -  284  583  
1984-1980  259  240  108  131  99  143  980  
1989-1985  280  220  131  165  101  215  1120  
1994-1990  252  209  176  171  97  235  1140  
1999-1995  267  256  216  213  105  248  1205  
2001-2000  105  101  87  83  39  97  512  

2005  58  56  49  46  21  55  285  
  متوسط رشد ساالنه% 

2005-2000  8/1  9/1  2/2  8/1  1  3/2  9/1  
  

  

 مـصرف     میباشـند کـه    (PVC)استرفتاالت ها اصلی ترین نرم کننده ها براي رزین هاي پلی وینیل کلرایـد               

فتاالتهـا بـراي    .  آن در طناب هاي پالستیکی، شیلنگ هاي پالستیکی وسایل خانگی پالستیکی میباشد             عمدة

 هزار 1853 حدود 2000درسال .  هم سازگاري دارندPVCکه با .  از دوام خوبی برخوردارندPVCکاربرد در 

کل انیدرید فتالیک مصرفی، براي تولید نرم کننده ها مورد استفاده قرار گرفته % 56تن انیدریدفتالیک معادل    

 . ه و انگلـستان میباشـند     بزرگترین مصرف کننده پالستی سایزرها در اروپاي غربی آلمان، ایتالیا، فرانـس           . است

  . در اروپاي غربی هستندExxon Mobile و BASFبزرگترین سازندگان این محصول 
                                            

1 Di-isodecyl phthalate  
2 Dioctyl phthalate 
3 Linear phthalates  
4 N-Bytyl Benzyl phthalate  

5 Diisononyl phthalate  
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

   1رزین هاي پلی استر غیراشباع 

 از پلی کندانسه شدن مخلوط یک اسید غیراشباع دي (UPR)رزین هاي پلی استر غیراشباع 

. سید آروماتیک هاي کربوکسیلیک حاصل میشوند، گلیکولها و یک نوع ا)مالئیک غالباً انیدرید(کربوکسیلیک 

پلی استر غیراشباع در یک .  یا ایزوفتالیک اسید و یا مخلوط آن دو میباشدPAماده آروماتیک معموالً 

حالت شبکه اي شدن بین گروه هاي غیراشباع وجود داشته . مونومرسازگار و فعال مانند استایرن حل میشود

این رزین ها خیلی شکننده هستند که در صورت عدم . رست می کنند د2که یک پلیمر نهایی گرماسخت

 با پشم شیشه 3در اغلب کاربردها، رزین سیال و شبکه اي نشده. مسلح شدن، مصرف آنها محدود میگردد

در .  مخلوط میشوند4FRP) تقویت شده(مسلح –براي تولید پالستیک هاي فایبرگالس) فایبرگالس(

صوالت کامپوزیتی سخت که در محدوده دمایی وسیعی ابعادشان پایدار می ماند کاربردهاي دیگر، مانند مح

 همچنین در (UPR)رزین هاي پلی استر غیراشباع . معدنی استفاده کرد) پرکن هاي(بایستی از فیلرها 

  جدول .وسایل ساختمانی، بهداشتی، حمل و نقل، وسایل و ابزارآالت دریایی، و اجزاء الکتریکی کاربرد دارند

  .دهنده درصد میزان مصرف و کاربرد پلی استرهاي غیراشباع است  نشان5

                                            
1   Unsaturated Polyester Resins (UPR) 

2   Thermosetting  
3   Un-crosslinked 
4  Fiber-Reinforcement plastics  
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

  

   میزان مصرف پلی استرهاي غیراشباع - 5جدول 
Fiber-Reinforced Unsaturated Polyester Resin 

Construction 36 
Marine and Marine Accessories 16 

Transportation 10 
Consumer Goods 4 

Electrical Components 4 
Other 2 

Non-reinforced Unsaturated Polyester Resin 
Synthetic Marble and Onyx 13 

Gel Coats 5 
Consumer Casting Resins 3 

Other 7 
  

Total 100% 
Source:  CEH estimates . 

 

لستان از در کشور آلمان، ایتالیا و انگ Croy Vally Reichholdو  BASF ،DSMکمپانیهاي 

و بزرگترین مصرف کنندگان کشورهاي ایتالیا، فرانسه  بزرگترین تولیدکنندگان این محصوالت میباشند

عمدتاً براي کشور آلمان در وسائط نقلیه در حالیکه براي کشور ایتالیا جهت  UPRمصرف . وانگلستان هستند

  .استفاده در وسایل منزل میباشد

  رزین هاي الکیدي

با ) فتالیک، ایزوفتالیک و مالئیک: مانند ( واکنش اسیدهاي چندعاملی و یا انیدریدها الکیدرزین ها از

 بعنوان PA. و اسیدها و روغن هاي چوب حاصل میشوند) مانند گلیسیرین، پنتا اریتریتول(پلی هیدریدالکل 

.  می باشدPA الکید رزین ها بر پایه% 80- 85تخمین زده میشود که . مهمترین اسید چندعاملی بکار میرود

مقدار کمی از آنها در تولید . تقریباً تمامی الکیدرزین ها در تولید پوشش هاي الکیدي سطوح مصرف میشوند

 هزار تن 526 حدود 2000درسال . مرکب چاپ و ترکیبات ریخته گري مورد استفاده قرار میگیرند

ید رزین هاي الکیدي مصرف شده براي تول) کل انیدریدفتالیک مصرفی جهان% 16معادل (انیدریدفتالیک 

از بزرگترین . اخیراً التکس هاي اکریلیک به جاي این محصول در پوشش ها مورد استفاده قرار میگیرند. است
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

 Reichholdو  DSM ،Solutia ،Dupont،Cray Valley،Akzonobel  ،Bayerسازندگان این محصول 

chemic هستند.  

. براي مصارف خانگی، تجاري و صنعتی مورد اسـتفاده قـرار میگیـرد   رزینهاي الکیدي براي پوششهاي معماري   

این پوششها میتوانند بصورت رنگ هاي الستیکی و یا رنگ هاي حاللی مورد اسـتفاده قـرار گیـرد، کـه سـهم            

از الکیـدرزین هـا در لعـاب    . از کل میباشد % 75رزین هاي الکیدي در این نوع رنگ ها در پوششهاي معماري            

رزین . تزئین، پنجره و ایوان ها و همچنین رنگ هاي براق معماري و دیوارها میتوان استفاده کرد          کاري مواد و    

و نهایی بکار  ) آستري(هاي الکیدي در بخش عمده ماشین آالت، لوازم خانگی و ابزارآالت جهت پوشش زیري               

      لمـان هـاي چـوبی   از عمده تولیدکننـدگان و  فـراهم کننـدگان رزیـن هـاي الکیـدي بـراي مب                  . برده میشوند 

Vals Par ، AKZ0 Nobel ، PPG میباشند… و .  

  موارد دیگر

فتالیک در تولید پلی استر پلی اولها، تولید رنگدانه ها، انیدریـدهاي هالوژنـه، رزیـن هـاي پلـی             انیدرید

  .اتریمید، ایزاتوئیک انیدرید و غیره هم کاربرد دارد

ر امریکا براي بقیه مصارف بوده که مصرف عمـده آن در      فتالیک د   نشان دهنده مصرف انیدرید    6جدول  

فتالیـک را نـشان    موارد مصرف و عرضه و تقاضاي مشتقات انیدرید       7پلی استر پلی اول ها میباشند و جدول         

  .میدهد

   مصرف انیدریدفتالیک براي دیگر موارد مصرف- 6جدول 

  پلی استر  سال
  پلی اول

  پیگمنت
  ورنگ

انیدریدهاي 
  هالوژنه

ا پلی رزین ه
  تریمید

  انیدرید
  جمع  مختلف  ایزوتوئک

1990  14  7  4  2  5  2  34  
1994  14  11  5  5  5  2  43  
1997  18  10  6  6  5  2  47  
2000  24  9  6  6  5  2  52  
2005  29  10  7  8  5  2  61  

  درصد متوسط رشد ساالنه
2000-20005  9/3  2/1  1/3  9/5  0  0  2/3  

  

  برحسب هزارمتریک تن



   

10  

  
  
  
  
  
  
  

  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

مانند دي اتیلن گلیکول ، اتیلن گلیکول دي (کول و گلی PA بوسیله واکنش 1پلی استر پلی اول ها

 در تولید اسفنج یا فوم هاي 2تهیه میشود که بصورت ماده خام اولیه با پلی ایزوسیانات ها) پروپیلن گلیکول

این پلی اول ها ابتدا براي تهیه اسفنج ها و پلی یورتان .  مورد استفاده قرار میگیرد(PU)3پی یورتان 

 یا PAدر رنگها  و رنگ دانه ها . یا بصورت پلی یورتان قالبی مورد استفاده واقع میشودهایسخت بصورت ورق 

رنگ هایی ) شب نما(رنگ فلوئوروسین . مشتقات آن در ساخت فتالوسیانین آبی یا سبز بکار برده میشود

ئورسین  تهیه کننده رنگ هاي فلوEastwan Kodakکمپانی .  تولید میشوندPAهستند که از رزورسینول و 

که موارد مصرف آن در رنگ هاي دریایی به دلیل رنگ زرد و براق آن و قابل توجه آن و همچنین در نشانه 

  .گذاري محصوالت آرایشی ، ضدیخ و محصوالت خواب آور مورد استفاده میباشد

   موارد مصرف و عرضه و تقاضاي مشتقات انیدریدفتالیک - 7 جدول
  توضیحات  صلیبازارهاي ا  محصوالت اصلی  مشتقات

  پالستی سایزرها
  یا نرم کننده ها

پوشش و عایق سیم و کابل، شلینگ 
هاي باغبانی ، لوله هاي آزمایشگاهی، 
کیسه هاي خون، وسایل پزشکی ورقه 

، کیسه هاي PVCو فیلم هاي 
پالستیکی ، پوشش هاي  خارجی 

استخر، پوششهاي دیوار روکش مبل ، 
  …کف پوش و پوشش سقف و 

موارد 
مسکونی و (مانیساخت

، موارد )غیرمسکونی
طراحی و موتوري، 

  آزمایشگاه

پالستی سایزهاي انیدریدفتالیک در 
رقابت با غیرانیدریدفتالیک ها مانند 

 و تري ملیتیت (Citrate)سیترات 
(Trimellitates)میباشند .  

رزینهاي پلی 
  استر غیراشباع

استخر، رویه هاي سقف ، ناودان ، 
وله ها و مجراها، تانک هاي ضدزنگ ، ل

لوازم مورد استفاده در حمام ، قایق 
هاي تفریحی وسایل مورد استفاده در 

  …اسکی و 

موارد ساختمانی 
مسکونی و (

  )غیرمسکونی
طراحی ها، موارد 

استفاده در کشتیرانی و 
  دریایی

رزینهاي پلی استر غیراشباع، آلومینیوم 
آکریلیک و پلی کربنات ها، رزینهاي 

راید از لحاظ ساخت و هم پلی وینیل کل
چنین پلی کربنات در کارایی در رقابت 

  .میباشند

پوششهاي داخلی و خارجی موارد   رزینهاي آلکید
  …ساختمانی رنگهاي ترافیکی و 

موارد ساختمانی 
مسکونی و (

طراحی، ) غیرمسکونی
مبلمان فلزي و چوبی و 

  وسایل ماشینی

پوشش هاي آلکیدي در رقابت با التکس 
یلیکی  و پوششهاي دیگر آبی هاي آکر

  .میباشد

                                            
1 Polyester Polyols  
2 Polyisocyanates  
3 Polyurthane Foams 
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

   کاالي جایگزین-1-6

رشد . باتوجه به آمارها و ارقام منتشره که در بخش هاي بعدي طرح مورد بحث قرار خواهد گرفت

در سال که باتوجه به مسائل زیست محیطی و عوامل موثر % 2- 3 حدود 2005تا سال  PA  مصرف براي

. بوجود خواهد آمد PA براي (DCPD)یگزینی با دي سیکلوپنتادین دیگر کاهش در رشد اساساً بعلت جا

 در ساخت رزین هاي پلی استر غیراشباع، رزین هاي غیرنفتی، (DCPD)مصرف دي سیکلوپنتادین 

  .االستومرها، حشره کش ها، آتش خاموش کن ها میباشد

 

  اهمیت استراتژیک کاال -1-7

 کاربردهاي وسیع بوده که در ساخت تعداد زیادي از مواد  یک ماده شیمیایی با(PA)انیدریدفتالیک    

فتالیک در صنایع  بازار فروش و عمده مصرف کنندگان انیدرید. شیمیایی بعنوان ماده اولیه استفاده میشود

.  میباشد…، الکید رزین ها، رزین هاي پلی استر و )پالستی سایزرها(پالستیک، روغن هاي نرم کننده 

  . را نشان میدهد(PA)ندگان مهم انیدریدفتالیک مصرف کن 1دیاگرام 
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

   موارد کاربرد انیدرید فتالیک1دیاگرام 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فتالیک مصرفی در تولید نرم کننده ها، رزین هاي الکیدي، رزین هاي پلی استر   میزان کل انیدرید

  .. نشان داده شده است2غیراشباع و سایر مصارف در نمودار 

  

  

  

  

  

  انیدرید فتالیک
  ارتوزایلین

  مواد افزودنی

  انواع پلیمرها

روغن هاي نرم 
  کننده

  رزین هاي الکیدي

  پلی استرها

  رنگ دانه ها

  زیره و کفی کفش

  کابل و وایر

  پوشش هاي دیوار و کف

  پالستیک هاي نرم

  منسوجات و پوشش ها

  ها چسب

  الستیک هاي نرم

هاي  پالستیک  صنایع رنگ
   غیراشباعپلی استرهاي  ترمومست

  پلی استر پلی اول ها
  پلی یورتان

  ایزوسیانات
  فتالوسیائین آبی و سبز

  
  )فلوئورسین(رنگ شب نما 

  

پالستیک هاي 
  فایبرگالس
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

  

   سهم مصرف انیدرید فتالیک بعنوان ماده واسطه میانی- 2نمودار 

  

      در روغن هاي نرم کننده به ازاء هر کیلوگرم روغـن نـرم کننـده در جـدول و نمـودار     PAمیزان مصرف  

   نشان داده شده است 3

   مصرف انیدرید فتالیک درمواد مختلف نرم کننده - 3نمودار 

ــا  نرم کننده ه
57%

رزین هاي پلی اســتر 
غیراشباع  

15%

سایر مصــارف
9%

ــدي رزین هاي الکی
19%

0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

1

میزان نرم کننده 1 1 1 1 1

میزان انیدرید فتالیک  0.395  0.37  0.35  0.37  0.49

DOP
Linear 

phtalate
DIDP DINP BBP
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

هستند که بیشترین کاربرد در صنایع  PVCمرهاي استرفتاالت ها مهمترین نرم کننده در پلی

میزان مصرف نرم . پالستیک سازي را دارند، بطوریکه فتاالت ها سازگاري باالیی با این نوع پلیمرها دارند

  .میباشد% 5/7حدود  PVCکننده ها در پالستیک هاي 

% 30- 20 نوع رزین، بین میزان مصرف انیدریدفتالیک در الکیدرزین ها و رزین هاي پلی استر وابسته به

  . درصد در نظر گرفته شد25میباشد که بطور متوسط 

 

   کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-1-8

     در جدول 2008 و میزان پیش بینی مصرف و تقاضا براي سال 2003در سال  PAمصرف جهانی 

 نیز مشاهده 2008 تا 2003از سال  براي کشورهاي مختلف جهان بیان شده است و متوسط رشد تقاضا 8

  .شود می

  
  PA تقاضاي جهانی - 8جدول 

  2008سال   2003سال 
هزار تن   درصد از کل  هزار تن متریک  درصد از کل  نام کشور

  متریک

رشد متوسط از 
2008-2003  

  1,4  435  10,8  405  11,8  امریکا
  -3,7  19  0,5  23  0,7  کانادا

  3,3  60  1,5  51  1,5  مکزیک
  3,9  165  4,1  136  3,9  ي جنوبی و مرکزيامریکا

  0,9  712  17,7  681  19,8  اروپاي غربی
  3,5  209  5,2  176  5,1  اروپاي شرقی

  5  46  1,1  36  1  افریقا
  5  171  4,2  130  3,8  خاورمیانه

  -0,9  182  4,5  190  5,5  ژاپن
  4,7  2018  50,1  1603  46,6  دیگر کشورهاي آسیایی

  3,4  13  0,3  11  0,3  اقیانوسیه
  3,2  4030  100  3442  100  کل

 براي مصرف جهـانی وجـود خواهـد    2003-2008 درصد براي سالهاي     3,2بطوریکه مالحظه میشود میزان رشد متوسط     

  . داشت
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

اگر چه راندمان و بهره . در نظر گرفته اند PA رشد تولید را براي 2008کمپانیهاي امریکائی نیز تا سال 

 را نشان PAکه دورنماي بهتري از تقاضاي . است PAی بهتر براي کلی اقتصادي نشان دهنده تقاضاي آت

  :در پنج سال آینده تاثیر گذار خواهند بود، عبارتند از  PAاز جمله عوامل دیگر که روي فروش . میدهند

  .امکان وضع قوانین زیست محیطی موثر در مصرف نرم کننده هاي فتاالتی - 1

  .در رزین هاي پلی استر غیراشباع PAین و آلترناتیو بعنوان جایگز DCPDرقابت دي سیکلوپنتادین  - 2

افزایش مصرف رنگ ها و کوتینگ هاي پودري و تکنولوژي هاي سازگار با محیط زیست من جمله  - 3

  .را مصرف نمی کنند PAآنهایی که رزین هاي مشتق شده 

و الکیدرزین ، رزین هاي پلی استر غیراشباع )نرم کننده ها(در پالستی سایزرها  PAبیشترین فروش 

با تحوالت اقتصاد جهانی باال و  PAدر نتیجه تقاضاي . ها بستگی به تاثیرات شرایط معمول اقتصادي دارد

. و این تغییرات در فروش کاال بشکل تولیدات نهایی مصرفی، تغییرات شدید خواهدگذاشت. پایین خواهد شد

، اروپاي غربی، ژاپن زیر رشد USAدر  PAدر محصوالت با مصرف و فروش باال یعنی نرم کننده ها مصرف 

، توسعه بازار در آسیاي جنوب 2003- 2008در حالیکه در اثناي سالهاي . ساالنه پیش بینی می شود% 2

به ترتیب براي کشورهاي % 5و % 4,7شرقی و خاورمیانه برعکس کشورهاي مذکور بوده و رشدي برابر با 

  . شودآسیاي جنوب شرقی و خاورمیانه پیش بینی می 

  

ظرفیت بهره برداري و روند تولیداز آغاز برنامه سوم تا کنون و محل احداث واحدها  بررسی -2-1

  و تعداد آنها

 در بندر امام (FPC)در کشور، پتروشیمی فارابی  PAدر حال حاضر تنها تولیدکننده انیدریدفتالیک 

  انیدریدt/y 16000این مقدار میزان از  .تولید می کند PA انیدریدفتالیک t/y 21500است که با ظرفیت 

 بصورت پرك t/y 5500و . به مصرف میرسد) دي اکتیل فتاالت( DOPفتالیک در خود طرح جهت تولید 

.  تولیدي بصورت مایع تولید میگرددt/y 16000ناگفته نماند که .  وارد بازار مصرف میشود(Flacked)جامد 

  : فارابی بشرح زیر است تولیدي پتروشیمی PAمشخصات انیدریدفتالیک 
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

            روشن         :  ظاهر - 1

  ºC 9/130        :نقطه انجماد - 2

  40         ماکزیمم   : APHAپایداري حرارتی  - 3

  %9/99                           :درجه خلوص - 4

  01/0         ماکزیمم     :اسیدفتالیک درصد وزنی - 5

  1/0             :فتالید درصد وزنی - 6

  05/0            :اسیدبنزوئیک درصد وزنی - 7

  .براي آشنائی بیشتر با پتروشیمی فارابی به ضمیمه شماره یک مراجعه شود

  

   بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا-2-2

شرکت مولدان قم در حال تاسیس واحد تولید انیدرید فتالیک به ظرفیت طبق بررسی هاي بعمل آمده 

 را از وزارت صنایع اخذ کرده و در حال حاضر این شرکت موافقت اصولی تولید.  هزار تن در سال است20

  .کند تجهیزات مورد نیاز خود را وارد می

 هزار 36 هزار تن به 21,5طرح توسعه پتروشیمی فارابی نیز با هدف افزایش ظرفیت ظرفیت خود از 

  .باشد تن در حال بررسی و اجرا می

هزار تن در اصفهان یا بندر امام  40پتروشیمی اصفهان نیز در حال بررسی ایجاد واحدي به ظرفیت 

این پتروشیمی هم اکنون مذاکراتی با شرکتهاي آلمانی، ایتالیایی و فرانسوي انجام داده و در حال . باشد می

  .باشد بررسی پیشنهادات ارائه شده از آنها می

شهر  تن در سال در 15000 شرکت شیمیایی فخر آباده با ظرفیت  نیزتنها واحد داراي جواز تاسیس 

پیشرفت %  23تا کنون تنها ) 1378سال ( آباده است که بنا به گزارش وزارت صنایع از تاریخ اخذ مجوز 

  .باشد داشته و در حال حاضر متوقف می
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

   بررسی روند واردات-2-3

در گمرك تعرفه  PA.  را نشان میدهد1379 تا 1376در سالهاي  PAفتالیک   واردات انیدرید9 جدول

 این آمار از کتب و نشریات وزارت بازرگانی استخراج شده است و این آمار . میباشد35/2917 وارداتی شماره

  .تقریبی بوده و چندان دقیق نمیباشد

  فتالیک  واردات انیدرید- 9جدول 

  میزان واردات  سال  ردیف
  تن/سال

ارزش دالري 
  درسال

   قمیت واحد
    ) تندالر بر(

1  1376  6403  5510446  860,6  
2  1377  3378  1726012  511  
3  1378  8283  4599521  555,3  
4  1379  9433  6000318  636,1  
5  1380  15569  8328529  535  
6  1381  12076  7310350  605  

  607,1  3606532,8  9190,3  متوسط ارقام ثبتی جدول
  

. در سال را نشان میدهد% 13,5 بطور متوسط 17متوسط افزایش واردات با استفاده از جدول 

  . اي تامین کننده عمدتاً آلمان، اتریش، روسیه، کره جنوبی، اکراین، مالزي و هند میباشندکشوره

  . نشان دهنده میزان واردات و مبلغ واحد تن میباشد4نمودار 

    میزان واردات و قیمت4نمودار 

1376 1377 1378 1379 1380 1381

0
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15000
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

  بررسی روند مصرف-2-4

  ها  نرم کننده-الف

 که مصرف کننده انیدرید فتالیک میباشند موارد عمده در ایران) نرم کننده هاي( پالستی سایزرها 

  . زیر مورد بررسی قرار گرفته است

  پلی وینیل کلراید

براي تولید هر تن . باشد تنها تولید کنندة پلی وینیل کلراید در کشور پتروشیمی بندر امام خمینی می

شود سالیانه  این تخمین زده میبنابر. شود  کیلوگرم انیدرید فتالیک استفاده می75پلی وینیل کلراید نزدیک 

  .در این زمینه مصرف شود)  DOPبه صورت تبدیل شده به (  تن فتالیک انیدرید13000نزدیک به 

 580 و 725 بترتیب به 1390در سال  PVCهاي بعمل آمده ظرفیت تولید و تولید  با توجه به بررسی

 PVC هزار تن 290نرم و  PVCزار تن  ه290 هزار تن تولیدي 580هزار تن در سال خواهد رسید که از 

هاي  رسد که ظرفیت نیاز دارد و به نظر می DOP هزار تن 145 هزار تن نرم به 290تولید . باشد خشک می

 بعنوان پالستی سایزر  DOPبدلیل اینکه بیشترین مصرف . بتواند این نیاز را پوشش دهد  DOPفعلی و آتی 

ظرفیت نیاز داخلی % 100 کارخانجات فعلی و در دست احداث با  در صورت کارکردباشد می PVCدر تولید 

  . افزایش و تثبیت خواهد شد PAبه 
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

  دي اکتیل فتاالت

   تولیدکنندگان دي اکتیل فتاالت در ایران-10جدول 

  واحد نام ردیف
   ظرفیت

 )تن در سال(
  82در سال  تولید

 )تن در سال(
 محل استقرار

  فجر گرمسار  صنعتی منطقه  سمنان استان  8106 11000  روانگردگرمسار شرکت 1
  اباده  فارس استان  9400 25000   فخرآباده  شیمیائی شرکت 2

3 
  صنعتی   تولیدي  مجتمع شرکت

 مهریز  یزد استان  - 500  یزد رزینهاي

  قم   قم استان  12902 30000   شیمی  صنایع  مولدان شرکت 4
  قم   قم استان  9836 18000   و محسن  حسن مسبح 5
  البرز شهر صنعتی  قزوین استان  - 1650  آذر رزین 6
  ماهشهر بندر  خوزستان استان  50000 60000  پتروشیمی فارابی شرکت 7
 -  خراسان استان  105 4675  شرکت آبتین رزین 8

 سمنان استان سمنان  - 27000  شرکت فرایند شیمی سمنان 9

   <90349 177825 مجموع ظرفیت 
  . تن در نظر گرفته نشده است2000واحدهاي داراي ظرفیت کمتر از 

ج   جججج

فرایند شیمی  و  آذر رزین،  یزد  رزینهاي صنعتی   تولیدي مجتمعدر صورتی که میزان تولید شرکتهاي 

.  تن در سال خواهد بود8750ظرفیت آنها در نظر گرفته شود میزان تولید آنها برابر  درصد 30سمنان برابر 

در  تن 99100با احتساب این مقدار تولید براي این سه شرکت میزان تولید دي اکتیل فتاالت در کشور برابر 

  .باشد ال میس

  
   اکتیل فتاالت دي طرحهاي در دست اجراي- 11جدول

  واحد نام ردیف
  ظرفیت

)تن در سال(  

درصد 
  پیشرفت

استقرار محل  

  اصفهان ،اصفهان  اصفهان استان 40 4000    ایران  مواد شیمیائی تولیدي  1
  ك صنعتی شکوهیه شهر،قم استان 10 500 مهدي کریمی 2
   قم ، شهرستان قم استان 20 15000   ابوالقاسم قمی صفایی 3

 - - 19500 مجموع ظرفیت
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

  دي بوتیل فتاالت

    تولیدکنندگان دي بوتیل فتاالت در ایران- 12جدول 

  واحد نام  ردیف
  ظرفیت

 ) در سالتن( 
 استقرار محل

  استان تهران، جاده قدیم کرج 4000  سایزر حیدري شرکت پالستی 1
  مشهد ، شهرستان  خراسان استان 2400   رزین آبتین 2
  مشهد ، شهرستان  خراسان استان 600   شیمی  ادریس صنعتی 3
 قم  ، شهرستان   قم استان  2000   و محسن  حسن مسبح 4
 مهریز  ، شهرستانیزد  استان  500  یزد  رزینهاي صنعتی  تولیدي   مجتمع شرکت 5
 ورامین، شهرك صنعتی چرمشهر 375  یشم  رزین و  رنگ صنایع  شرکت 6
  سربند ، شهرستان  مرکزي استان 2500  اراك کیمیارزین تعاونی 7
  کرج، اشتهارد  100  آراد شیمی 8
 اصفهان 4000 تولیدي مواد شیمیایی ایران 9

 16475                                        مجموع ظرفیت                             

  

ظرفیت آنها در نظر گرفته شود میزان تولید آنها  درصد 30برابر  شرکتها  ایندر صورتی که میزان تولید

  . تن در سال خواهد بود4950برابر 

  

  الت دي بوتیل فتاي طرحهاي در دست اجرا-13 جدول 

  واحد نام  ردیف
   ظرفیت

 )تن در سال(
درصد 
 پیشرفت

 استقرار محل

  استان تهران، جاده قدیم کرج 5 500  شرکت مهاب شیمی الوند  1
  - - 500  مجموع ظرفیت
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

  پلی استري هاي  رزین- ب 

   تولیدکنندگان عمده در ایران- 14جدول 

 نام محصول نام واحد ردیف
   ظرفیت

 )تن در سال(
 محل استقرار

   مبارکه  راه  سه ،شهرك  اصفهان استان 5000 استر  پلی  رزین   شرکت-   رزین اسپادان 1

  بوشهر  شیمیایی  صنایع شرکت 2
 و استر  پلی هاي رزین

  بوشهر  بوشهر،شهرستان استان 10000 الکید  و اپوکسی

  آبشینه 3
 و استر  پلی هاي رزین

   تاکستان هرستانش  قزوین استان 10000 الکید  و اپوکسی

  استان تهران، مالرد 7500  استر پلی رزین  شرکت سمن 4

  یشم  رزین و  رنگ  صنایع  شرکت 5
 و استر  پلی هاي رزین

 )ورامین ( ري ،  تهران استان 3000 الکید  و اپوکسی

 تاکستان 3000 استر پلی رزین شرکت رزیتان 6
 استان فارس، شیراز 2000 استر پلی رزین شرکت جهان شیمی بسپار 7
 استان همدان، همدان 2400 استر پلی رزین  صنایع شیمیایی فرا پایه رد 8

  استان قزوین، قزوین 3000  استر پلی رزین  ایران کیتون 9
  سمنان 1000  استر پلی رزین  شرکت نیکو رزین 10
  شیراز 1000  استر پلی رزین  پویا رزینشرکت  11
  شیراز 1000  تراس پلی رزین  شرکت شیمی رزین 12
 ساري 1500  استر پلی رزین شرکت چسب ساز 13

  50400 مجموع ظرفیت 
   براي تولیدکنندگان رزین هاي پلی استري که در  %30 تقاضاي مصرف انیدریدفتالیک با ضریب کارکرد -

  . تن در سال خواهد شد3800انیدریدفتالیک مصرف میشود بالغ بر % 25تولیدات آنها بطور متوسط 
  . تن در نظر گرفته نشده است1000 واحدهاي داراي ظرفیت کمتر از -
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

    طرحهاي در دست اجرا رزین هاي پلی استري- 15جدول  

 نام محصول نام واحد ردیف
   ظرفیت

 )تن در سال(
 محل استقرار

  اصفهان 2500 استر پلی رزین  قطره قطره اصفهان 1
   کیلومتر120 خارج از شعاع تهران، 1500 استر پلی رزین  محبت اله ایشان 2
  اشتهارد 5000  استر پلی رزین  پرنیان رزین سبز 3
  سمنان، ایوانکی 1000  استر پلی رزین  مرکز پخش مهتاب رنگ شرق 4
  گرمسار 1000 استر پلی رزین  پارس اشن 5

6 
شرکت صنایع شیمیایی رنگ و 

  ایوانکی 1500 استر پلی رزین  رزین دانژه

7 
حسن شرکت محمد پیمان، 

  قزوین 1000  استر پلی رزین  باقریان، فرد علی میرزائی پور

  قزوین 12000  استر پلی رزین  محمد رضا شادي 8
  آبیک 3000 استر پلی رزین  رامشین شیمی 9

  استان کردستان، سنندج 26000 استر پلی رزین  دباغ حسامی 10

11 
تعاونی صنایع رزین سازي 

  یزد 1750  استر پلی رزین  سهند یزد

  اشتهارد 1000  استر پلی رزین  گوهر رزین تابان 12
  بندر امام، ماهشهر 15000 استر پلی رزین  سازمان صنایع ملی 13
  گیالن 1000 استر پلی رزین  بهزاد یوسفی 14
  اشتهارد 4500  استر پلی رزین  کبودان شیمی رزین 15

 10000  استر پلی رزین    بندرعباس  رنگسازي شرکت 16
  ، شهرستان ن هرمزگا استان

  بندرعباس
  بندر عباس 3000  استر پلی رزین رنگ و رزین بندر 17
   ساوه ،شهرستان  مرکزي استان 12000  استر پلی رزین  متین پایا 18

  102750 مجموع ظرفیت
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

   رزین آلکید-ج

   تولیدکنندگان رزین آلکید- 16جدول 
 محل استقرار )تن در سال(ظرفیت  نام واحد ردیف

   جاده ساوه27کیلومتر   16100  رنگسازي خوش 1
  جاده مخصوص کرج  2000  طیف ایران 2
 جاده مخصوص کرج 9کیلومتر  2000 پارس الوان 3
   بروجن ، شهرك  بختیاري  چهارمحال استان 6000    شیمی  روناك شرکت 4
  اهواز شهرستان ،  خوزستان استان 15000    خوزستان  ورزین  رنگ شرکت 5
   تاکستان شهرستان ،  قزوین استان 10000  آبشینه 6
  سمنان  2500  نیکو رزین 7
  گرمسار شهرستان ،  سمنان استان 9000   اشن  پارس شرکت 8
  مشهد شهرستان ،  خراسان استان 3000   نیل  شیمیایی صنایع 9

  گرمسار  3000  تعاونی فراورده هاي شیمیایی خارسان 10
  شیراز شهرستان  فارس، استان  1000  ارجهان شیمی بسپ 11
  شیراز شهرستان  فارس، استان 5500    رزین  شیمی شرکت 12
  البرز شهر صنعتی ،  قزوین استان 3180   کاال شیمی بنیان 13
  البرز شهر صنعتی ،  قزوین استان 13000   پامچال پلرس 14
  شهر صنعتی لیا  2640   لیافراورده هاي شیمیایی 15
  ساري شهرستان ،  مازندران استان 4400  ساز  چسب  16
   شهید رجائی  صنعتی شهرك ،  شرقی آذربایجان 3000  آسیا  ورزین  رنگ شرکت 17

  تبریز شهرستان ،  شرقی آذربایجان 2500  صمدبحرین 18

  اصفهان  2500   پلیمر ایران شیمیایی صنایع 19
  شهرك صنعتی رازياصفهان،   1580  رنگهاي صنعتی ایران 20
  منطقه صنعتی شهرضا  2500  سوبرا رزین 21
  بوشهر شهرستان  بوشهر، استان 13000  بوشهر  شیمیایی  صنایع شرکت 22
 اشتهارد 1000 آذران بسپار 23
 ساوچبالغ 1200 تعاونی رنگ و رزین مهرنگ 24
  جاده مخصوص کرج 1400 آرا رنگ 25
 )محمدآباد ( کرج ،  تهران استان 7500 )  شیفت سه (  آریارزین شرکت 26
   تهران شهرستان ،  تهران استان 1600   میرزائی  و قدرت بیاضعلی 27
 اسالمشهر 1000 اال رنگ  28
 شهریار 2000 شرکت تولیدي و شیمیایی ایران شرکاء 29
 تاکستان 2500 رزیتان 30
  البرز شهر صنعتی ،  قزوین استان 3400  افرا شیمی 31
 تاکستان 6000 آرناتاك 32
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  کاسترهاي انیدری   تولید                                     ع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  سازمان صنای

 16جدول ادامه 

 رشت 1000 پاك سیمین گیالن 33
   ساوه شهرستان ،  مرکزي استان 30000  پایامتین 34
   اراك شهرستان ،  مرکزي استان 14000 پاد روناس 35
 ساوه 1500 درین شیمی 36
 ساوه 5000 کمال پورنیستانک فرهاد 37
   ساوه شهرستان ،  مرکزي استان 14000  ساوه شیمیائی صنایع 38
 ساوه 2150 همپل باژاك 39
  مهریز شهرستان  یزد، استان 3800  یزد  رزینهاي صنعتی  و  تولیدي مجتمع 40

  222450 مجموع ظرفیت
% ٢٥براي توليدكنندگان رزينهاي آلكيدي كه در توليدات آـا          % ٣٠تقاضاي مصرف انيدريدفتاليك با ضريب كاركرد        -
  . تن در سال ميگردد١٦٧٠٠ريدفتاليك مصرف ميشود بالغ بر انيد

  . تن در جدول فوق منظور نشده است١٠٠٠ليست واحدهاي توليدي داراي ظرفيت كمتر از  -
  

    طرحهاي در دست اجرا رزین آلکید- 17جدول 

 نام واحد ردیف
  ظرفیت

 )تن در سال(
 محل استقرار درصد پیشرفت

  آذرشهر شهرستان  ،  شرقی ربایجانآذ 65 2500  رنگ  الچین شرکت 1
   اشترجان شهرك  اصفهان ، استان 29 3000   شرکت-   سپاهان  شیشه پشم 2
 )اشتهارد ( کرج ،  تهران استان 63 2250  آغازشیمی شرکت 3
   بندرانزلی شهرستان ،  گیالن استان 32 5000   و مازندران  گیالن  رنگسازي شرکت 4
   رشت شهرستان ،  گیالن استان 30 3000  دت سیدسعا سیدجالل 5
 یزد 4 7500 سید محمد نصیري زاده اناري  6
 قزوین 86 5000 رنگین زره 7
 زاهدان 10 2000 صنایع شیمیایی زاهدان 8
 تبریز 99 2500 صمد بحرین  9
 اشتهارد 12 12000 سید نورالدین احمدي نصیر ابادي 10
 اشتهارد 10 2500 زرین فیروزه 11
 اصفهان 10 5000 هما لوکس 12
   کیلومتر120تهران، خارج از شعاع  15 1500 شیمیایی پویان نوتاش 13

  53750 مجموع ظرفیت
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   بررسی روند صادرات-2-5

از آنجا که این محصول در کشور تولید محدودي داشته است و براي مصارف داخلی بوده است لذا در 

  .ثبت نشده استسالهاي گذشته صادراتی براي آن 

   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات-2-6

باتوجه به بررسی هاي فوق میزان کل انیدریدفتالیک مورد تقاضا جهت تولید محصوالت مختلف در جدول 

 با(خالصه میگردد در این جدول بمنظور اطمینان از قابل بهره برداري بودن طرحهاي در دست اقدام  18

می % 60در سالهاي آتی مواردي از آنها که داراي پیشرفت اجرائی کمتر از ) ادي کشورتوجه به شرایط اقتص

فتالیک  توجه به جدول میزان تقاضاي انیدرید باشند از پیش بینی تقاضاي مصرف آینده حذف گردیده اند با

  . تن در سال برآورد گردیده است111732

   تقاضاي کل ساالنه انیدریدفتالیک در محصوالت مختلف- 18جدول 

ظرفیت   عنوان
  فعلی

تولید 
  فعلی

 ظرفیت
  دست اجرا

میزان تولید براي 
طرحهاي در دست اجرا 

  %30با ضریب کارکرد 

تولید  جمع
   آینده وفعلی

درصد مصرف 
  فتالیک انیدرید

میزان تقاضاي 
  فتالیک انیدرید

دي اکتیل 
  43780  40  109450  5850  19500  99100  177825  فتاالت

دي بوتیل 
  2550  50  5100  150  500  4950  16475  فتاالت

رزین هاي 
  11500  25  45950  30830  102750  15120  50400  پلی استر

رزین هاي 
  20720  25  82870  16130  53750  66740  222450  الکیدي

  78550  کل تقاضاي ساالنه انیدریدفتالیک
 فوق و امکان توسعه صادرات براي این نوع محصوالت تقاضاي مصرف براي انیدریدصورت بهبود کیفیت محصوالت  در -

  .فتالیک بعنوان ماده اولیه افزایش خواهد یافت
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  جمع بندي عرضه و تقاضاي محصول 

   کل عرضه و تقاضا- 19جدول 
  )در سال(تن   عنوان

  96000  )فعلی و در دست اقدام(عرضه 
  78550  )فعلی و در دست اقدام(کل تقاضا 

  -17450  پیش بینی نیاز آینده
  

 تن در سال و همچنین 78550 تن، تقاضاي کل فعلی و در دست اقدام 51000باتوجه به عرضه کل 

 چند سال  تن در سال براي27550پیش بینی نیاز آینده %) 30ضریب کارکرد (با احتساب ضرایب مذکور 

  .برآورد میگرددآینده 

 هزار تن در 40ونت توسعه صنعتی واردات صنایع و معادن رقمی برابر با بطوریکه این رقم توسط معا  

  .سال برآورد گردیده است

  نیاز به واردات محسوس است در حال حاظرتوجه به جدول عرضه و تقاضاي فعلی و آتی در ایران با

  .ولی در صورت راه اندازي تمامی طرحهاي ذکر شده این نیاز مرتفع خواهد شد

 ،مالزي چین،  آسیایی نظیر و تقاضاي مصرف جهانی، کشورهايرسی هاي بعمل آمدهبرباتوجه به 

 493 و اقیانوسیه با وارداتی معادل ، آفریقا، اروپاي غربی خاورمیانهو همچنین مناطق... سنگاپور، تایلند و 

درات محصول فتالیک در سال می توانند از جمله بازارهاي مصرف مهم و هدف در راستاي صا د تن انیدریهزار

 به همراه میزان امکان صادرات به آنها در جدول زیر 2007 تراز تجاري این مناطق در سال .براي ایران باشند

  .آمده است
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  قابل کسبحجم بازار صادراتی  - 20جدول 

تراز   نام منطقه  ردیف
  تجاري

درصد سهم قابل 
  کسب بازار

حجم قابل کسب 
  بازار در سال 

  )هزار تن(

د رشد پیش بینی درص
  2008مصرف تا سال 

  0,9  0-3,7  0-5  -73  اروپاي غربی  1
  5  0-0,8  0-5  -16  آفریقا  2
  5  5,2-10,4  10-20  -52  خاورمیانه  3
  4,7  12,5-24,9  5-10  -249  چین   4
  4,7  1-1,9  5-10  -19  مالزي  5
  4,7  1-1,9  5-10  -19  سنگاپور  6
  4,7  1-2  5-10  -20  تایلند  7
  3,4  0-1,7  0-5  -34  اقیانوسیه  8
  4,7  0,6-1,1  5-10  -11  سایر کشورهاي آسیایی  9

    21,3-48,4    493  مجموع
  

در این طرح . باشد  هزار تن می21,3-48,4 حجم قابل کسب بازار صادراتی بین 20با توجه به جدول 

  . هزار تن در سال در نظر گرفته شده است35پیش بینی میزان صادرات برابر متوسط این دو مقدار یعنی 

 درصد بازار صادراتی در نظر گرفته شده 90همانطور که در جدول باال مشخص شده است بیش از 

باشد که پیش بینی رشد مصرف آنها در سالها آتی بسیار باال بوده  مربوط به کشورهاي آسیایی و خاورمیانه می

لف جهان در ضمیمه در نقاط مخت PAطرح هاي در دست اجرا براي تولید .  درصد خواهد بود5و در حدود 

باشد که عمدتا مربوط   هزار تن در سال می361مجموع ظرفیت این طرح ها در آسیا بجز ایران . آمده است

 1603در این منطقه از  PAبا توجه به باال بودن رشد مصرف در این منطقه تقاضاي مصرف . به چین است

افزایش تقاضا در این مناطق . خواهد یافت افزایش 2008 هزار تن در سال 2018 به 2003هزار تن در سال 

باشد به همین  می)  هزار تن361(بیش از ظرفیت طرح هاي در دست اجرا ) 2008 هزار تن تا سال 415(

  . دلیل طرح هاي در دست اجرا در این منطقه بازار صادراتی این محصول را محدود نخواهد کرد

براي صادرات و همچنین رشد مصرف باال در این با توجه به نزدیک بودن مناطق در نظر گرفته شده 

  . هزار تن بازار صادراتی در این مناطق بسیار آسان خواهد بود35مناطق کسب 
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  روشهاي مختلف تولید و انتخاب روش بهینه -3

  بخش اکسیداسیون

 .متراکم می شود p-101در ) برابر با افت فشار کل واحد( bar 6/0 - 4/0هوا فیلتر شده، تا فشار 

 V-101 حرارت داده شده و وارد تبخیر کننده و مخلوط کننده  C 170° تا E-102سپس توسط بخار در 

بعد از کنترل کیفیت آن وارد فرآیند می گردد، در  D-101ارتوزایلین ذخیره شده در مخزن . می گردد

  V - 101مخلوط کننده /  پیش گرم می شود و سپس وارد تبخیر کنندهC 130°تا دماي  E-101مبدل 

ارتوزایلین به جریان گرم هوا تزریق شده و بعد از تزریق به هوا از نظر ایمنی به شرایط ایده آل . می گردد

جریان و دماي هوا و . می شود R-101سپس مخلوط ارتوزایلین و هوا وارد راکتور اکسیداسیون . می رسد

  . ارتوزایلین باید دقیق کنترل شود

داخل پوسته تعدادي تیوب عمودي دارد که . ی و تولید قابل قبولی داردطراح MTIراکتور بستر ثابت 

از میان . مخلوط هوا و ارتوزایلین وارد ورودي باالي محفظه می شود. به دقت با کاتالیست پر شده است

  . کاتالیست عبور کرده، سپس گازهاي حاصل از واکنش از انتهاي محفظه خارج می شود

گرمازا می باشد لذا باید حرارت از گازهاي واکنش گرفته شود، تا دما بین    واکنش در فاز گاز بوده و 
°C370 -350 این کار با استفاده از نمکهاي مذاب ) در این دما کاتالیست کارآیی خوبی دارد( باقی بماند

  . صورت می گیرد که در بیرون از تیوب ها در پوسته راکتور جریان دارد که حرارت زیاد را می گیرد

و طراحی صحیح ) پمپ نمک AG- 101(یر کوالسیون یکنواخت با طراحی خاص بهم زن الکتریکی س

در یک مبدل ) bar 25 - 20فشار حدود (حمام نمکهاي مذاب با تولید بخار . داخل راکتور امکانپذیر است

ماي  دماي راکتور و دC 1 - 5/0°با نگهداري دماي نمک با دقت . عمودي خنک می شود) E-104(حرارتی 

  . واکنش براحتی کنترل می شود
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کاتالیست هاي پرشده در تیوب ها پنتااکسید وانادیم و دي اکسید تیتانیوم بهمراه مقداري فعال کننده 

می باشد و با حلقه هاي مخصوص سرامیکی محافظت می شود، براي داشتن مینیمم افت فشار، ماکزیمم 

  . امیکی استفاده می شودفعالیت و مقاومت خیلی زیاد از حلقه هاي سر

 درصد وزنی می باشد که مربوط به خوراك 112خالص بیش  PAبازده قابل حصول بر مبناي 

عمر مفید کاتالیست حدود چهار سال . اساسا این موضوع وابسته به کاتالیست می باشد. ارتوزایلین می باشد

  . تخمین زده می شود

 می باشد ولی تجهیزات براي kj/Nm3 80وا حدود میزان حرارت موجود در مخلوط ارتوزایلین و ه

وسایل خاص و ویژه براي اطمینان از ایمنی وسایل و عملیات در این . بارهاي حرارتی باالتر طراحی شده اند

  . شرایط نصب شده اند

حلقه ها با ایمنی . کنترل دماي کاتالیست و نمک براي بازدهی و طول عمر کاتالیست خیلی مفید است

خارج از راکتور .  اخطار دهنده هاي مناسب باعث بوجود آمدن شرایط مناسب و ایمن می شوندواکنش و

شامل انیدرید فتالیک، انیدرید مالئیک، فتالید و سایر محصوالت جانبی اکسیداسیون بهمراه (گازهاي واکنش 

 bar 25 - 20خار  با تولید بE-104در مبدل حرارتی ) مونوکسید کربن و دي اکسید کربن در هواي فرآیند

 این راکتور با کاتالیست هاي خاصی پر شده است که . شودR-102خنک می شود تا وارد راکتور آدیاباتیک 

کنترل . واکنش با تبدیل محصوالت با اکسیداسیون پائین و مقداري ارتوزایلین واکنش نداده تمام می شود

کنترل دقیق دماي گازهاي ورودي باعث . ستواکنش با عملیاتی بر روي دماي گازهاي ورودي امکان پذیر ا

همچنین کاهش دماي حمام نمک در راکتور اصلی باعث افزایش عمر . بهبود کیفیت محصول می شود

  . کاتالیست می شود

 خنک می شوند E-105 در کولر C 240° تا دماي C 330°گازهاي حاصل از واکنش در دماي حدود 

  .  اختصاص می یابدbar 25 - 20که انرژي حاصله به تولید بخار 
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خنک می شوند و انرژي ) E-106( در مبدل دیگري C 170°بعد از کولر اولیه گازهاي واکنش تا دماي 

بخار اضافی تولیدي می تواند در تولید انرژي الکتریکی براي .  می شودbar 6 -4حاصله صرف تولید بخار 

  . کاربردهاي روزمره و خارجی استفاده شود

  یون بخش کندانس

.  موجود در گازهاي واکنش با تصفیه دوباره با تجهیزات خاصی جدا می شودPAقسمت عمده 

دما .(تجهیزات خاص در واقع تیوب هاي شامل پره می باشند که شامل روغن هاي مخصوص حرارتی هستند

  ). در حلقه هاي بسته کنترل می شود E-202با کولرهاي 

دماي گاز خروجی تقریبا ثابت باقی می ماند، ). E-201(ند این تجهیزات سوئیچ کندانسور نام دار

سیستم کنترلی . جریان و دماي روغن کنترل شده و براي حصول ماکزیمم بازیافت تنظیم می شود

  . کامپیوتري فرآیند بصورت اتوماتیک فرآیندها و عملیات سیکلی را کنترل می کند

PA  خام مذاب در یک تانک حرارتی(D-202) شده و سپس به واحد خالص سازي یا تصفیه  بازیافت

  . فرستاده می شود

گازهاي فرآیندي خروجی که شامل مقدار اندکی انیدرید مالئیک، انیدرید فتالیک و محصوالت جانبی 

در . می شود) -201R(دیگر و مونوکسید کربن و دي اکسید کربن می باشد وارد محفظه احتراق کاتالیستی 

 زمان عمر کاتالیستهاي .می رسند mg/Nm3 20 گازهاي آلی کربن دار به کمتر از این محفظه احتراق مقدار

گازهاي ورودي به محفظه احتراق بصورت جریان ناهمسو در مبدل . احتراق بیشتر از پنج سال می باشد

)205E - (گرمکن در واقع گازهاي حاصل از احتراق می باشد که قبل از هدایت شدن به . پیش گرم می شود

  .  خنک می شوندC 150° دودکش تا دماي سمت

فرستاده شده و سوزانده می شوند ) -201B(گازهایی که از فرآیند حاصل می شوند، به محفظه احتراق 

  . و آلوده کننده ها بدین ترتیب حذف می گردند
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میزان ترکیبات حاصل . گازهاي حاصل از محفظه احتراق کاتالیستی آنالیز شده و گزارش می شوند

 ساعت گزارش می شوند تا در صورت بروز مسائل زیست محیطی اقدامات الزم صورت 24مرتب در عرض 

  . گیرد

  بخش تقطیر

تولیدي و همچنین پایداري حرارتی و پایداري رنگ محصول قبل از تقطیر،  PAبراي بهبود کیفیت 

PA تولیدي تصفیه حرارتی مقدماتی می شود .  

یک ستون تصفیه . ل تصفیه حرارتی مقدماتی دقیقا کنترل می شودزمان اقامت، دما و حرارت در طو

از آلودگی هوا جلوگیري )  یا فن مکش-PJ 301ونتوري (بهمراه یک سیستم مکش ) E-301 - 302(کوچک 

  . می کند

فرستاده می شود و سپس به یک واحد پیوسته خأل   -301Dخام به تانک  PAبعد از تصفیه حرارتی 

خالص را از  C (PA -301 و -104E- ،303E(ستون تقطیر خأل پیوسته . بدست آیدخالص  PAرود تا  می

  .  خالص به بخش ذخیره سازي و پرك ساز هدایت می شودPA. محصوالت باالیی جدا می کند

تقطیر شده  PAکیفیت و رنگ . در خوراك دهی به برج خأل، جریان برگشتی به برج باید کنترل شوند

  . باید کنترل شود

الت با نقطه جوش باال، از پائین ستون استخراج می شود و شامل انیدریدهاي فتالیک، تري محصو

همچنین مواد غیر . ملیتیک و پیرو ملیتیک می باشد و در فاز مایع جهت سوزاندن به کوره فرستاده می شود

  . براي سوزاندن فرستاده می شوند) -301Pو - D 304(قابل کندانس سیستم خأل 

و   -302P. (ي پمپ هاي خأل و ماشین پرك ساز طبق یک سیکل بسته تامین می شودآب خنک برا

307 E- (PA مذاب خالص در یک تانک )302) (که با بخار حرارت داده می شودD- ( آماده براي رفتن به

  . پرك شده بسته بندي و انبار می شود PA. است) -301PF(ماشین پرك ساز 
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با یک فیلتر پالستیکی ) -301F(سیستم مکش . مال اتوماتیک هستندسیستم بسته بندي و توزین کا

  . باعث می شود که از پاکسازي کامل آلودگی هاي محیط زیستی مطمئن شویم

       
  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي -4

این شرکت بعنوان یکـی  .  اخذ شده استآلمان MTIالزم به ذکر است که دانش تولید این محصول از شرکت          

. شـود   در حـال حاضـر محـسوب مـی    انیدرید فتالیـک معروفترین شرکتهاي سازنده ماشین االت خط تولید   از  

باشد و محصوالت این خطـوط بـا برنـد     کیفیت محصوالت این خطوط تولید در حد استاندارهاي بسیار باال می 

MTI باشد براحتی قابل عرضه در بازارهاي جهانی می .  

  

  د حجم سرمایه گذاري ثابتحداقل ظرفیت اقتصادي و برآور -5

براي تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي، یکی از روش ها میانگین طرح هاي در دست اجرا و واحدهاي    

 تن در 30000موجود می باشد، که بر اساس طرح هاي در دست اجرا حداقل ظرفیت اقتصادي این طرح 

 تن درسال می باشد و سرمایه 30000دراین گزارش ظرفیت پیشنهادي براي یک واحد. سال خواهد بود

  . گذاري ثابت براساس این ظرفیت برآوردشده است

  برآورد میزان سرمایه ثابت

این هزینه شامل هزینه هاي زمین و ساختمان، تاسیسات زیربنایی، ماشین آالت تولید، وسایل 

 برداري میباشد اداري، وسائط نقلیه عمومی، هزینه هاي دانش فنی و مهندسی و هزینه هاي قبل از بهره

  .که به شرح زیر بیان میگردد
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   زمین و ساختمان-الف

  برآورد مساحت فضاي باز تولید و مساحت بناي مورد نیاز

  برآورد فضاي باز تولید

 در این قسمت باتوجه به ابعاد دستگاهها، مساحت الزم براي نصب و فضاي باز مورد نیاز محاسبه 

  . محاسبه گردیده استشده و سپس مساحت زمین و سطح زیربنا

  .میلیون ریال نشان میدهد 11616  برآورد هزینه زمین و ساختمان به مبلغ21جدول 

  
   هزینه زمین و ساختمان- 21جدول 

  مساحت  شرح هزینه  ردیف
  )مترمربع(

  نرخ واحد
  ریال

  کل هزینه
  میلیون ریال

  2080  80000  26000  زمین  1
  1984  1870000  1061  اه و اتاق کنترل و آزمایشگسالن هاي تولید  2
  1984  2000000  992   و لوازم وپرك سازيانبارهاي مواد ساخته شده  3
  828  1500000  552   و نگهبانیساختمان هاي جنبی اداري رستوران نمازخانه  4
  570  10000000   تن57  سازه فلزي جهت  دستیابی به طبقات ستونها و برجها  5
  240  2000000  120  تعمیرگاه و تاسیسات  6
  468  1500000  312  ساختمان هاي استقرار تجهیزات برقی و موتورخانه  7
  650  100000  6500  محوطه سازي و فضاي سبز  8
  624  250000  2497  پی کنی و بتن ریزي مسطح  9
  130  5000  26000  خاکریزي و تسطیح  10
  112,5  35000  3210  خیابان کشی و آسفالت  11
  158,4  100000  1584  دیوارکشی  12
  272  2000000  136  اتاق سرویس دهی هوا، نیتروژن و متان و آب  13
  1515  -  -  اقالم فوق% 15  و شمع کوبیپیش بینی نشده  14

  11616  جمع کل                                                                    
   متر با پی ریزي2/2 سانتی متر و ارتفاع 20دیوارکشی به پهناي  •
هزینه تاسیسات داخلی از قبیل لوله کشی، روشنایی، کانال کشی جزء ضمائم ساختمان ها بوده و در جدول فوق   •

  .منظور شده است
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 MTI   ساختمانها از نقشه کلی مقدماتیابعاد و هزینه - 22جدول 

  طول  ساختمان   ردیف
 m   

  عرض
 m  

  سطح
 m2   

  ارتفاع
 m   

  حجم 
m3   

  336  5/3  96  12  8  اتاق نگهبانی   1
  1008  5/3  288  12  24  دفاتر   2
  252 5/3  72  12  6  اتاق کنترل   3
  252 5/3  72  12  6  آزمایشگاه   4
  looker   4  12  48  5/3 168دوش و   5
  430 5/3  120  12  10  نمازخانه و نهارخوري   6
  576  6  96  8  12  اتاق بلوور  7
  108  6  18  3  6   نیرو -اتاق تولید قدرت  8
  540  6  90  6  15  اتاق توربین   9
  288  4  72  12  6  اتاق برد قدرت میانی   10
  144  4  36  3  12  اتاق ترانسفورماتورها  11
  384  4  96  8  12  اتاق برد قدرت پایین   12
  960  8  120  8  15  کارگاه تعمیر و نگهداري   13
  7936  8  992  31  32  انبار لوازم و دستگاهها  14

در بخش   محوطه پرك سازي و بسته بندي   15
14  ---  ---  ---  ---  

  DM   5  8  40  8  320طرح حرارتی، طرح آب   16
  960  8  120  8  15  واحد احتراق کاتالیستی   17
  384  4  96  8  12   نیتروژن متان-اق سرویس دهی هواات  18
  ---  4  288  24  12  بخش طبقه اي میعان سازي  19
  ---  4  288  24  12  بخش طبقه اي تقطیر  20
  ---  4  100  10  10  یربخش طبقه اي برج تقط  21
  ---  12  25  5  5  بخش طبقه اي تقطیر  22

  ---  ---  3172  جمع
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  (Off-sites) هزینه تاسیسات زیربنایی -ب

 تجهیزات تصفیه و خنک کن و  آماده ،این هزینه ها شامل حق انشعاب آب، برق، گاز و مخابرات

ه تاسیسات برق گرمایش و سازي آب و همچنین هزینه هاي تجهیزات بخار، تصفیه فاضالب هزین

 برآورد 23 در جدول  هزار دالر626 و میلیون ریال 18540سرمایش ساختمان ها میباشد، که جمعاً 

  .تگردیده اس

  (Off-sites) برآورد هزینه هاي تاسیسات زیربنایی - 23جدول 
  قیمت واحد
یف  میلیون ریال

رد
  

  ظرفیت  تعداد  عنوان و مشخصات
  ریالی  ارزي

 هزینه کل
  ارزي

  هزار دالر

 زینه کله
  ریالی
  ریال میلیون

  500  -  500  -  به اندازه کافی  ---  حق انشعاب آب، گاز و مخابرات  1

گیر  یتجهیزات تصفیه آب، سخت  2
  434,6  -  434,6  - “  1   رزینیرسوبی و 

تجهیزات آب خنک کن تجهیزات   3
  1700  -  1700  - “  1  کشی برج خنک کن و لوله

4  
ستفاده از تجهیزات جهت ا

 و سیستم هاي تولیدي بخاري
  کندانسور بخار

1  “ -  1400  -  1400  

  1500  -  1500  - “  1  تجهیزات تصفیه فاضالب  5

6  
هزینه تاسیسات برقی انتقال برق 

فشار قوي احداث پست برق و حق 
   و کابل کشی در روشناییانشعاب

1  1710Kwh -  5000  -  5000  

  2605m2 -  100000  -  260,5  1  آتش نشانی   7
  182  -  0,07  - 2600  1  تاسیسات گرمایش و سرمایش   8
  539  -  539  - “  1  ژنراتور   9

  200  -  200  - “  1  سیستم برداشت خوراك روزانه   10
  200  -  200  - “  1  سیستم متراکم سازي گاز سوختی   11

سیستم هواي فشرده و توزیع   12
  224  -  224  - “  1  نیتروژن 

  400  -  400  - “  1  لص  خاPAوسایل جابجایی   13
  -  626  -  626 “  1  آزمایشگاه مواد اولیه و محصول  14

سیستم خنک کن براي دستگاه   15
  1500  -  1500  - “  1  پرك ساز

  4500  -  4500  - “  1  سیستم قدرت و اتصال زمین  16
  626  18540  

  24080   ریالیجمع کل
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 ) داخل محدوده(اخلی و منابع د MTI لیست ماشین آالت اصلی از شرکت - 24جدول 

  ریالی  ارزي  ریالی  ارزي تعداد مشخصات  عنوان هزینه کل هزینه
 P 4 --- 400  ---  1600-101 بلوور الکتریکی

 E 1 --- 315  ---  315 -102 هیتر هواي فرآیند
 E 1 --- 5/57  ---  5/57-101 هیتر ارتوزایلین

 --- V 1 94525 ---  94525-101 تبخیرکننده ارتوزایلین
 --- R 1 1764370 ---  1764370 -101 اي  لوله9500راکتور عمودي 

 --- E 1 154885 ---  154885-103 کولر نمک مذاب
 D 1 --- 5/208  ---  5/208-102 درام بخارهاي واکنشی

 D 1 --- 300  ---  300-103 مخزن نمک مذاب
سیرکوالتور الکتریکی نمک 

 مذاب
101-AG 1 172450 ---  172450 --- 

 تصفیه کننده با کولر داخلی
104-E  
101- R 

1 398540 ---  398540 --- 

مبدل حرارتی خنک کننده 
 گاز تک فاز

105-E 1 --- 1670  ---  1670 

مبدل حرارتی هوایی، واحد 
 دئوترم

106-E 1 --- 1780  ---  1780 

 ---  A-D201E 4 613138 ---  2452550  سوئیچ کندانسور
 مبدل حرارتی هوایی، واحد

 دئوترم
202-E 1 --- 637  ---  637 

 E 1 --- 550  ---  550 -203 هیتر روغنی دئوترم با بخار
واحد پیش سردکن هوایی و 

 دئوترم روغنی
204- E 1 --- 488  ---  488 

 D 1 --- 632  ---  632-201 مخزن روغن دئوترم
مخزن دریافت کننده انیدرید 

 فتالیک خام
202- D 1 --- 282  ---  282 

تور بخار با روغن دئوترم ژنرا
 داغ

305- E 1 --- 700  ---  700 
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 24ادامه جدول 

 هیتر دئوترم روغنی
201- D  
301- B 

1 --- 638  ---  638 

 راکتور دي هیدراسیون انیدرید فتالیک

301-R  
301-AG  

301-E  
302-E 

1 830290 ---  830290  --- 

تانک دریافت کننده انیدرید فتالیک دي 
 ترم گرمهیدراته با دئو

303-E  
307- D 

1 --- 740  ---  740 

با فرآیند  PAدار براي تصفیه  ستون رینگ
 مداوم

304-E 1 --- 1930  ---  1930 

تانک ستون تصفیه با کویل دئوترم داخلی 
 و تانک تخلیه باقیمانده

303-E  
307- D  1 --- 1500  ---  1500 

تانک دریافت کننده انیدرید فتالیک 
 ه با بخارتصفیه شده گرم شوند

302- D 1 --- 740  ---  740 

واحد وکیوم براي استخراج مواد سبک و 
 براي تصفیه

E-307A-C  
303- D  
304- D 

1 --- 640  ---  640 

 تصفیه شده PAسیستم پرك ساز 
309- D  
301- F  
301- PF 

2 606750 ---  1213500  --- 

 بخش احتراق کاتالیست و اکولوژي
205- E  
201- B 
201- R 

1 2453230 ---  2453230  --- 

اي هوا و جمع آوري جریانات  واحد لوله
 گازي گرم شونده با بخار

307- PJ 1 --- 110  ---  110 
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 24ادامه جدول 
  رسیده شده است Utilityدر  1 --- تصفیه فاضالب

 --- 1371492  --- 1371492 1 --- توربین بخار جهت تولید برق
 MTI --- 718 --- 1500  ---  1500شیر آالت طبق لیست 

 4000  ---  4000 --- 46 --- ها الکترو پمپ
 8000  ---  8000 --- 112 --- ها در سایزهاي مختلف لوله

 ---  335310  --- 335310 --- --- لوازم یدکی براي دو سال
 7000  ---  --- --- --- --- )ماشین آالت%3(عایق کاري و رنگ 

 36018  11241142  جمع کل
 135502,1  جمع کل ریالی

  ) دالر( ارزي -
 ) میلیون ریال( ریالی -
   MTIمطابق کاتالوگ *
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   هزینه وسایل اداري -د

این هزینه شامل وسایل دفتري کارکنان، کامپیوتر، دستگاههاي فتوکپی، تجهیزات تلفن، فاکس، لوازم 

  .آورد گردیده استبر 25 میلیون ریال جدول 425  رستوران و قفسه بندي انبارها میباشد و به ارزش

  
   هزینه وسائل اداري-25جدول 

  ریالی  تعداد  مشخصات
  )میلیون ریال(

  هزینه کل
  )میلیون ریال(

  135  135  40  )میز و صندلی ، فایل و قفسه(وسائل دفتري کارکنان 
کامپیوتر، دستگاههاي فتوکپی، ماشین حساب و ماشین 

  90  90  8  تایپ و غیره 

  45  45  -  و فاکس ) دستگاههاي مربوطهخط ورودي و (تجهیزات تلفن 
  45  45  -  لوازم رستوران و آشپزخانه 

  90  90  -  قفسه بندي انبارها
  20  20  -  اقالم فوق% 5بینی نشده  پیش

  425  425  جمع
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   هزینه وسائط نقلیه عمومی -ن

ریال برآورد میلیون  2320در انجام این طرح وسائط نقلیه سواري، وانت، مینی بوس به ارزش 

  .گردیده است

   هزینه وسائط نقلیه عمومی- 26جدول 

  قیمت واحد  تعداد  مشخصات  ردیف
  )میلیون ریال(

  هزینه کل
  )میلیون ریال(

  120  120  1  سواري  1
  420  70  6  سواري  2
  180  90  2   تنی2وانت   3
  700  350  2  مینی بوس  4
  690  230  3  لیفتراك یک تنی  5
  100  100  1  باسکول  6
  110  -  -  اقالم فوق% 5بینی نشده  یشپ  7

  2320  میلیون ریال جمع کل
  

  

   هزینه هاي دانش فنی و مهندسی -و

و همچنین هزینه طراحی مهندسی و  این هزینه ها شامل هزینه تحقیقات جهت تدوین دانش فنی

دالر 2976273 اجرا و هزینه آموزش پرسنل می باشد که مجموعاً مطالعاتی، ساخت تجهیزات و نظارت بر

  . برآورد گردیده است27طبق جدول 

   هزینه هاي دانش فنی و مهندسی- 27جدول 

 هزینه هاي دالري   عنوان
  توضیحات  دالر

  -  1379560 هزینه تأمین دانش فنی
  -  1437042   هزینه کنترل کیفیت ساخت تجهیزات و نظارت بر اجرا

  -  159671  هزینه اموزش پرسنل
  -  2976273  جمع

  دالر 2976273  )میلیون ریال( جمع کل
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   هزینه هاي قبل از بهره برداري -ه

این هزینه ها شامل هزینه ثبت شرکت و اخد مجوزهاي قانونی، هزینه پرسنل قبل از بهره برداري و 

  . برآورد گردیده است28میلیون ریال طبق جدول  3/21493هزینه تولید آزمایشی میباشد که جمعاً 

  
  ي قبل از بهره برداري هزینه ها- 28 لجدو

  ریالی  شرح  ردیف
  )میلیون ریال(

  250  هزینه ثبت شرکت و اخذ مجوزهاي قانونی  1
  668  ∗هزینه پرسنل قبل از بهره برداري  2
  2334  ∗∗هزینه تولید آزمایشی  3
  8/13339  هزینه بارگیري گمرك و بیمه  4
  1719  هزینه حمل داخلی و بیمه  5
  5/3182   مالیات تامین ماشین آالت  6

  3/21493  جمع کل  میلیون ریال
  . میباشد7/1 ماه حقوق و دستمزد پرسنل تولید و پشتیبانی تولید با اعمال ضریب سه ∗

   روز در یک شیفت15 هزینه تولید در  ∗∗                        
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  )حهزینه اجراي طر(  برآورد سرمایه ثابت طرح -ي

 271839/8مبلغ  29 در جداول سرمایه ثابت طرح طبق جدول هاي ذکر شده با توجه به هزینه 

  .باشد میلیون ریال می

  
  )هزینه اجراي طرح(برآورد سرمایه ثابت طرح  - 29 جدول

  هزینه هاي مورد نیاز
  ریالی   شرح  ردیف

  )میلیون ریال(
  ارزي

  )هزار دالر (
  -  11616  زمین و ساختمان و تاسیسات مربوطه   1
  12664/6  36768  ها و مخازن  ید تانکماشین آالت تول  2
  626  18540  )زیربنائی(تجهیزات جانبی نصب شده   3
  3/2976  -  هاي دانش فنی و مهندسی هزینه  4
  -  3/21493  هزینه هاي قبل از بهره برداري   5
  -  425  وسایل و تجهیزات اداري  6
  -  2320  وسایل نقلیه موتوري   7
  6/1379  -  ابزار دقیق و کنترل  8
  -  24506   و بیمه و مالیات مربوطههزینه هاي نصب  9

  17646/6  3/115668  جمع کل
  271839/8   ریالی میلیون ریالجمع کل

  

  مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین -6

هزینه مواد اولیه الزم و ملزومات آن که شامل خوراك ارتوزایلین و محصول فرعی تولیدي بخار آب 

  .میلیون ریال برآورد گردیده است 9/124538غ کل ساالنه  به مبل30میباشد،  در جدول 
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  PA برآورد ساالنه هزینه مواد اولیه مصرفی و ملزومات مصرفی -30جدول 
  ههزینه کل ساالن

یف
رد

  

  ماده اولیه

مقدار مورد نیاز 
به ازاء یک 

 محصولکیلوگرم 
  تولیدي

مقدار کل 
مصرف ساالنه 

  کیلوگرم

هزینه واحد 
به ازاء هر 
  کیلوگرم

  ارزي
  هزار دالر

  ریالی
میلیون 

  ریال
  9/126758  --  4633  27360000  912/0  ارتوزایلین  1

محصوالت فرعی   2
  -2220  --  -20  111000000  7/3  ●قابل فروش بخار

  -  307,800  76  4050  -  1 خارجیکاتالیست  3

روغن انتقال   4
  187,5  -  5000  37500  -  2حرارت

  -  49,4  3,8  13000  -  3نمک اتکتیک  5
  4/124726  357,2  جمع  

  127887,62   میلیون ریال :جمع کل ریالی  
  

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

در مورد مسئله مکان یابی احداث واحد و یا طرح، مدلها و روشهاي متعددي وجود دارد که پارامترهاي بسیار 

از مهمترین پارامترهاي . کنند  دخالت میمهم، اساسی و مؤثر در دستیابی به محل مناسب اجراي طرح

  :توان به موارد زیر اشاره نمود موجود در این رابطه می

  )جمعیت کاري و اداري مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال( نیروي انسانی - 1

  )ارزانی زمین و دستیابی به مساحت زیاد و قابل تامین( قیمت زمین - 3

  )ددهی طرحجهت افزایش میزان سو( معافیت مالیاتی - 3

  )پارامتر بسیار مهم در طرحهاي پتروشیمی( دستیابی به منابع تامین مواد اولیه - 5

  )جهت صادرات محصول و واردات مواد مورد نیاز( دسترسی به پایگاههاي جهانی - 6

  امکان تامین موارد تاسیساتی همچون برق و سوخت مورد نیاز - 7

                                            
  کیلوگرم16200 یورو و وزن کل آن 952000  هزینه چهار ساله کاتالیست -1
  سال4 کیلوگرم، طول عمر 52000  نمک اتکتیک -2
   سال4 کیلوگرم، طول عمر 150000  روغن -3
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و تـامین مـواد اولیـه طـرح کـه از منـاطق ویـژه         هاي داخلی    با توجه به اهمیت دسترسی این واحد به بازار       

  .باشددر مناطق جنوبی کشور  مکان اجراي طرح می تواند اقتصادي تامین می شود،

 

  تامین نیروي انسانی -8

  . ارائه شده است31تعداد پرسنل مورد نیاز در جدول

  پرسنل تولیدي و پشتیبانی تولیدي طرح – 31جدول
  تعداد  شرح  ردیف

  1  کارخانهمدیر  1
  1  برداري مدیر فنی و بهره  2
  8  مهندس شیفت  3
  7  تکنیسین و اپراتور  4
  4  تکنیسین آزمایشگاه  5
  17   و نیمه ماهرکارگر ماهر  6
  7  نگهبان  7

  45  مجموع
  

  مالی و فروش -  پرسنل اداري- 32جدول 
  تعداد  شرح  ردیف

  1  مدیرعامل  1
  1  مدیر مالی و اداري  2
  1  مدیر فروش  3
  5  کارمند مالی و اداري  4
  3  کارگر ساده  5
  5  راننده  6
  1  منشی   7
  3  انباردار  8

  20  مجموع
 

  
   برآورد میزان مصرف سالیانه آب، برق و گاز  -9

  . آمده است 33 طرح در جدول بخاربرآورد میزان مصرف سالیانه آب، برق و 
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  یوتیلیتی میزان مصرف سالیانه - 33جدول

ماده و انرژي   ردیف
  مصرفی

مقدار مورد نیاز به ازاء یک 
  شده تن محصول تولید

مقدار مصرف 
  سالیانه

  6000   متر مکعب0 /2  آب سرد مصرفی  1
  10500   متر مکعب35/0  آب فرآیند  2
  13680000   کیلو وات ساعت456  الکتریسیته  3
  630000    متر مکعب6  1گاز خنثی  4
  6000   متر مکعب2/0  آب مصرفی  5
  8400000  متر مکعب40  2سو خت نفتی  6

  
 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی -10

این ماشین آالت . در اغلب واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین آالت از خارج از کشور تامین می شود

حقوق گمرکی که در حال . پس از تستهاي اولیه و عدم مشکالت فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شد

  .  درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد10اشین آالت وجود دارد حدود حاضر براي این گونه م

از طرف دیگر واحدهاي تولیدي که محصوالت آنها به خارج از کشور صادر می شود، مستلزم پرداخت 

خوشبختانه در سالهاي اخیر براي ترغیب تولیدکنندگان داخلی به امر صادرات . حقوق گمرکی می باشند

  .  نها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابدمشوقهایی براي آ

  ، بانکها و شرکتهاي سرمایه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -

هاي صنعتی اعطاي تسهیالت بلند مدت براي ساخت و  هاي مالی براي طرح یکی از مهمترین حمایت

در ادامه شرایط این تسهیالت . باشد ت مصرفی ساالنه طرح میتسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزوما

  . هاي صنعتی آمده است براي طرح

گذاري ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل با ضریب عنوان  در بخش سرمایه - 1

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می  درصد سرمایه70شده تا سقف 

                                            
 bar 3.5گاز خنثی فشار 1-

 8200Kcal/Nm3   و ارزش حرارتی 7bar رگاز متان فشا -    
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اشین آالت و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی با سازي طرح، م ساختمان و محوطه -1- 1

  . گردد  درصد محاسبه می60ضریب 

 درصد و در غیر این 90ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضریب  -2- 1

 . گردد  درصد محاسبه می75صورت با ضریب 

 درصد 70گذاري ثابت کمتر از  هآالت خارجی در سرمای گذاري ماشین در صورتیکه حجم سرمایه -3- 1

 درصد محاسبه 70 جهت دریافت تسهیالت ریالی با ضریب 1- 1باشد، اقالم اشاره شده در بند 

  . گردد می

رسند سرمایه در گردش مورد نیاز آنها  برداري می هایی که به مرحله بهره این امکان وجود دارد، طرح - 2

 .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70به میزان 

 درصد و نرخ سود 10هاي بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت  نرخ سود تسهیالت ریالی در وام - 3

مبلغ تسهیالت اعطایی و نرخ % 25/1هاي جانبی، مالی آن در حدود   و هزینهLibor+ 2%تسهیالت ارزي 

 . باشد  درصد ثابت می3سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

س و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزي را با توجه به ماهیت طرح مدت زمان دوران مشارکت، تنف - 4

 . شود  سال در نظر گرفته می8از نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 

حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزي براي مناطق کم توسعه یافته و محروم  - 5

 . شود  سال در نظر گرفته می10

  : باشد هاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر می سهیالت مالی معافیتعالوه بر ت

 درصد معافیت مالیاتی شامل 80برداري  هاي صنعتی، چهار سال اول بهره ك با اجراي طرح در شهر - 1

  . طرح خواهد شد

 . ف خواهد بودبرداري، شرکت از مالیات معا  سال اول بهره10با اجراي طرح در مناطق محروم  - 2

 درصد سود ناخالص 25) هاي صنعتی و مناطق محروم به جز شهرك(مالیات براي مناطق عادي  - 3

 . تعیین شده است
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 تجزیه و تحلیل -11

باتوجه به بررسی هاي فوق میزان کل انیدریدفتالیک مورد تقاضا جهت تولید محصوالت مختلف در 

از قابل بهره برداري بودن طرحهاي در خالصه میگردد در این جدول بمنظور اطمینان  34جدول 

در سالهاي آتی مواردي از آنها که داراي پیشرفت ) توجه به شرایط اقتصادي کشور با(دست اقدام 

توجه به  می باشند از پیش بینی تقاضاي مصرف آینده حذف گردیده اند با% 60اجرائی کمتر از 

  .برآورد گردیده است تن در سال 111732فتالیک  جدول میزان تقاضاي انیدرید

  

   تقاضاي کل ساالنه انیدریدفتالیک در محصوالت مختلف- 34جدول 

ظرفیت   عنوان
  فعلی

تولید 
  فعلی

 ظرفیت
  دست اجرا

میزان تولید براي 
طرحهاي در دست اجرا 

  %30با ضریب کارکرد 

تولید  جمع
   آینده وفعلی

درصد مصرف 
  فتالیک انیدرید

میزان تقاضاي 
  فتالیک انیدرید

اکتیل دي 
  43780  40  109450  5850  19500  99100  177825  فتاالت

دي بوتیل 
  2550  50  5100  150  500  4950  16475  فتاالت

رزین هاي 
  11500  25  45950  30830  102750  15120  50400  پلی استر

رزین هاي 
  20720  25  82870  16130  53750  66740  222450  الکیدي

  78550  کل تقاضاي ساالنه انیدریدفتالیک
 صورت بهبود کیفیت محصوالت فوق و امکان توسعه صادرات براي این نوع محصوالت تقاضاي مصرف براي انیدرید در -

  .فتالیک بعنوان ماده اولیه افزایش خواهد یافت
  جمع بندي عرضه و تقاضاي محصول 

   کل عرضه و تقاضا-35جدول 
  )در سال(تن   عنوان

  96000  )فعلی و در دست اقدام(عرضه 
  78550  )فعلی و در دست اقدام(قاضا کل ت

  -17450  پیش بینی نیاز آینده
  

  ارقام به تن میباشد
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 تن در سال و همچنین 78550 تن، تقاضاي کل فعلی و در دست اقدام 51000باتوجه به عرضه کل 

 چند سال  تن در سال براي27550پیش بینی نیاز آینده %) 30ضریب کارکرد (با احتساب ضرایب مذکور 

  .برآورد میگرددآینده 

 هزار تن در 40بطوریکه این رقم توسط معاونت توسعه صنعتی واردات صنایع و معادن رقمی برابر با   

  .سال برآورد گردیده است

  نیاز به واردات محسوس است در حال حاظرتوجه به جدول عرضه و تقاضاي فعلی و آتی در ایران با

  .فع خواهد شدولی در صورت راه اندازي تمامی طرحهاي ذکر شده این نیاز مرت

طرحهاي در دست بررسی در صورت قطعی شدن اجراي این پروژه نیاز داخلی انیدرید با توجه به 

 وجود  تن35000دستیابی به بازار صادرات حداقل به میزان فتالیک در سالهاي آتی مرتفع خواهد شد ولی 

ررسی است و هنوز تصمیم از آنجائیکه طرحهاي پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی فارابی در دست ب. دارد

تا زمان تصمیم گیري قطعی در مورد این پروژه ها پتانسیل . قطعی در اجراي پروژه ها گرفته نشده است

پیش بینی می شود که هر کدام از این طرحها . تقاضاي داخلی نیز همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند

  .لی و خارجی کسب خواهد کردزودتر به مرحله اجرا برسد موقعیت بهتري در بازار داخ

 

 


