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 پتروشیمی های ایران

 پتروشیمی جم

 

نامیده می شود، بعنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید الفین در  JPC شرکت پتروشیمی جم که به اختصار 

در منطقه آزاد  0378جهان، یکی از طرح های توسعه ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال 

تیلن های سبک خطی و است که عمدتا به منظور تولید الفین ها و پلی ا پتروشیمی پارس در عسلویه بوده

های خاص است  شرکت پتروشیمی جم دارای واحدهای تولیدی گوناگون با ویژگی. سنگین تاسیس گردیده است

را نام برد که  0-توان واحدهای الفین، پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن خطی، بوتادین، بوتن که از آن جمله می

منطقه ویژه اقتصادی پارس توانسته سهم خود را در  های مگا سایز ضمن ایفای نقش برجسته در زنجیره طرح

 .بازارهای منطقه و جهان کسب و مورد توجه بازیگران اصلی صنعت پتروشیمی قرار گیرد

 گریدها مناسب برای تولید لوله

 ,MRS MFI ( g/01min)کالس  نام گرید

5 kg,091 C 

 رنگ (g/ml)دانسیته 

HMCRP 011 N 011 1211 12948 بی رنگ 
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 شازند پتروشیمی

 

مجتمع پتروشیمی شازند یکی از طرحهای زیربنایی و مهم کشور می باشد که در راستای سیاست های کلی 

  .توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تامین نیاز داخلی کشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است

مراحل طراحی، مهندسی و نصب، فاز اول آن در سال به تصویب رسید و پس از طی  0363این طرح در سال 

در ادامه کار به منظور بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر، واحدهای دیگر . در مدار تولید قرار گرفت 0371

راه اندازی و در مدار تولید قرار  81مجتمع تکمیل و واحد اتوکسیالت بعنوان آخرین واحد مجتمع در سال 

  .گرفت

همزمان با تکمیل واحدها، طرح و توسعه مجتمع با هدف افزایش ظرفیت واحدها به تصویب رسید  0379 از سال

ظرفیت . به انجام رسید 0386و عملیات اجرایی فاز دوم در تابستان سال  0384که فاز اول آن در مهرماه سال 

 .تن در سال است 024692111کامل تولید این مجتمع پس از انجام طرح توسعه 

 ریدها مناسب برای تولید لولهگ

 ,MRS MFI ( g/01min)کالس  نام گرید

5 kg,091 C 

 رنگ (g/ml)دانسیته 

AM 5101 T1 N 

(EX3) 

 بی رنگ 12945 1245 81

 

 

 امیرکبیرپتروشیمی 

 

http://www.arpc.ir/Portals/0/public/PDF/Mahsoulat/Polymery%20Product/Polyethylene/HDPE/EX3.pdf
http://www.arpc.ir/Portals/0/public/PDF/Mahsoulat/Polymery%20Product/Polyethylene/HDPE/EX3.pdf
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 صنایع توسعه های طرح اجرائی فعالیتهای به بخشیدن سرعت منظور به پتروشیمی صنایع ملی شرکت

 امیرکبیر پتروشیمی شرکت تأسیس به اقدام خارجی و داخلی گذاری سرمایه و مشارکت از استفاده و پتروشیمی

 پتروشیمی شرکت ،0377 اردیبهشت در راستا دراین .نمود اجرا دست در طرهای مجری عنوان به ( عام سهامی)

  .شد انتخاب ششم الفین طرح مجری عنوان به امیرکبیر

 گریدها مناسب برای تولید لوله

 ,MRS MFI ( g/01min)کالس  نام گرید

5 kg,091 C 

 رنگ (g/ml)دانسیته 

EX-3 011 1245 12945 بی رنگ 

 

 

 پتروشیمی مارون

 

با اجرای این طرح که  .برای اجرای الفین هفتم تاسیس گردید 10/00/0377شرکت پتروشیمی مارون در تاریخ 

میلیون تن پلی اتیلن در زمره بزرگترین الفین ها در جهان می باشد، برای اولین بار  0/0ظرفیت تولید سالیانه یا 

از گاز طبیعی استحصال شده، طی فرآیندهایی به مواد الفینی، فرآورده های پلیمری و ( اتان  ) 1C+در کشور 

 . شیمیایی تبدیل می شود

کارخانه بازیابی اتان ، با بازیافت اتان از گاز طبیعی آن را برای تولید شرکت پتروشیمی مارون با دارا بودن 

 .محصوالت شیمیایی و پلیمری به کار می برد

تن پلی اتیلن سنگین،  311111تن پروپیلن،  111111تن اتیلن، 0011111این شرکت با توانایی تولید ساالنه 

ول یکی از بزرگترین شرکت های پتروشیمی در تن انواع گالیک443111تن پلی پروپیلن و بیش از  311111

  .ایران و جهان می باشد

 

 

http://www.arpc.ir/Portals/0/public/PDF/Mahsoulat/Polymery%20Product/Polyethylene/HDPE/EX3.pdf
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 گریدها مناسب برای تولید لوله

 ,MRS MFI ( g/01min)کالس  نام گرید

5 kg,091 C 

 رنگ (g/ml)دانسیته 

EX-3-011 S 011 1.11 12948 بی رنگ 

 

 

 دیگر پتروشیمی ها

 DOWپتروشیمی 

 

DOW هم اکنون این کمپانی پس از . یک شرکت چند ملیتی است که دفتر مرکزی آن در میشیگان آمریکا است

BASF  وSinopec توسط   0897این شرکت در سال . جایگاه سوم را داردHerbert Henry Dow تاسیس شد . 

 گریدها مناسب برای تولید لوله

 ,MRS MFI ( g/01min)کالس  نام گرید

5 kg,091 C 

 رنگ (g/ml)دانسیته 

CONTINUUM™ 

DGDA-1411 N 
 بی رنگ 12941 1.45 81

CONTINUUM™ 

DGDA-1411 YL 
 زرد 12944 1.45 81

CONTINUUM™ 

DGDA-1491 NT 
 بی رنگ 12949 1.11 011

 CONTINUUM™ 

DGDA-1491 B 
 مشکی 12959 1.11 011

http://www.arpc.ir/Portals/0/public/PDF/Mahsoulat/Polymery%20Product/Polyethylene/HDPE/EX3.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_Henry_Dow
https://www.lyondellbasell.com/en/polymers/p/Hostalen-CRP-100-RESIST-CR-orange/f8b0f337-95e3-45fb-b9fd-e18d784c648b
https://www.lyondellbasell.com/en/polymers/p/Hostalen-CRP-100-RESIST-CR-orange/f8b0f337-95e3-45fb-b9fd-e18d784c648b
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 پتروشیمی بازل

 

Lyondellbasell این شرکت در هلند . یک شرکت شیمیایی چند ملیتی با ریشه آمریکایی و اروپایی است

میالدی از به  1117این کمپانی در سال . تاسیس شد و همچنین در حال حاضر دفتر مرکزی آن در تگزاس است

 .شکل گرفت Lyondellو  Basell polyolefinهم پیوستن دو شرکت 

 مناسب برای تولید لولهگریدها 

 ,MRS MFI ( g/01min)کالس  نام گرید

5 kg,091 C 

 رنگ (g/ml)دانسیته 

Hostalen CRP 011 

BLACK 
 مشکی 12959 1.13 011

Hostalen CRP 011 

RESIST CR W BLUE 
 آبی 12951 1.17 011

Hostalen CRP 011 S 

ORANGE-YELLOW 

 زرد 12956 1.45 011

Hostalen CRP 011 

RESIST CR orange 

 مشکی 12951 1.17 011

 

 

https://www.lyondellbasell.com/en/polymers/p/Hostalen-CRP-100-BLACK/30908850-0d1b-4d36-85f8-450580198b6b
https://www.lyondellbasell.com/en/polymers/p/Hostalen-CRP-100-BLACK/30908850-0d1b-4d36-85f8-450580198b6b
https://www.lyondellbasell.com/en/polymers/p/Hostalen-CRP-100-RESIST-CR-W-BLUE/0382367c-8557-4b28-875b-13c6ded8b575
https://www.lyondellbasell.com/en/polymers/p/Hostalen-CRP-100-RESIST-CR-W-BLUE/0382367c-8557-4b28-875b-13c6ded8b575
https://www.lyondellbasell.com/en/polymers/p/Hostalen-CRP-100-S-ORANGE-YELLOW/dd43a59d-4708-45eb-8bb9-876f1ada0eb0
https://www.lyondellbasell.com/en/polymers/p/Hostalen-CRP-100-S-ORANGE-YELLOW/dd43a59d-4708-45eb-8bb9-876f1ada0eb0
https://www.lyondellbasell.com/en/polymers/p/Hostalen-CRP-100-RESIST-CR-orange/f8b0f337-95e3-45fb-b9fd-e18d784c648b
https://www.lyondellbasell.com/en/polymers/p/Hostalen-CRP-100-RESIST-CR-orange/f8b0f337-95e3-45fb-b9fd-e18d784c648b
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 پتروشیمی توتال

 

این شرکت، یکی از . یر تاسیس شد توسط ارنست مرسی 0914باشد، که در سال  شرکت نفت و گاز فرانسوی می

شرکت توتال . شوند بندی می ، طبقه”سوپرمیجر“شش کمپانی بزرگ نفتی جهان است، که تحت عنوان 

کشور، دارای شعبه بوده  31باشد، که در  حاضر چهارمین شرکت نفتی و هشتمین شرکت بزرگ جهان می درحال

های نفتی جهان، محسوب شده است و  نفت، همواره از مطرح ترین شرکت و از ابتدای فعالیت خود، در صنعت

 .کشور، در آن اشتغال دارند 031کارمند، از مجموع  95٫111بیش از 

این شرکت فرانسوی، در زمینه اکتشاف و . نماید های صنایع نفت و گاز، فعالیت می کمپانی توتال در تمامی حوزه

تولید برق، احداث خطوط لوله، پاالیش و بازاریابی نفت خام و گاز طبیعی تولید نفت خام و گاز طبیعی و نیز 

ای از مواد شیمیایی را، در کارخانجات خود، در مقیاس عمده تولید  توتال همچنین طیف گسترده. کند فعالیت می

. ار دارددفتر مرکزی شرکت توتال، در غرب پاریس و در برج تور توتال قر. نماید و به سراسر جهان، عرضه می

  .شود سهام این شرکت، در بازار بورس نیویورک و همچنین بورس یورونکست، مبادله می

 مناسب برای تولید لولهگریدها 

 ,MRS MFI ( g/01min)کالس  نام گرید

5 kg,091 C 

 رنگ (g/ml)دانسیته 

XS 01 B 011 1.3 12959 مشکی 

XS 01 orange YCF 011 1.3 12951 زرد 

XS 01 H 011 1.3 1.951 آبی 

X LS 01 B 011 1.1 12959 مشکی 

4710 B 81 127 12957 مشکی 

3811 B 81 129 12948 مشکی 

3811 YCF 81 129 12941 زرد 

https://www.lyondellbasell.com/en/polymers/p/Hostalen-CRP-100-BLACK/30908850-0d1b-4d36-85f8-450580198b6b
https://www.lyondellbasell.com/en/polymers/p/Hostalen-CRP-100-RESIST-CR-W-BLUE/0382367c-8557-4b28-875b-13c6ded8b575
https://www.lyondellbasell.com/en/polymers/p/Hostalen-CRP-100-S-ORANGE-YELLOW/dd43a59d-4708-45eb-8bb9-876f1ada0eb0
https://www.lyondellbasell.com/en/polymers/p/Hostalen-CRP-100-RESIST-CR-orange/f8b0f337-95e3-45fb-b9fd-e18d784c648b
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 و بروج Borealisپتروشیمی 

 

Borealis دفتر . و بروج به عنوان همکار آن دومین پتروشیمی بزرگ اروپا و هشتمین پتروشیمی بزرگ دنیا است

 . م موجودیت نموده استاعال 0994این پتروشیمی در سال . مرکزی آن در وین اتریش است

 

 

 مناسب برای تولید لولهگریدها 

 ,MRS MFI ( g/01min)کالس  نام گرید

5 kg,091 C 

 رنگ (g/ml)دانسیته 

ME3441 81 1.81 12950 مشکی 

ME3440 81 1.81 12944 زرد 

ME3444 81 1.81 12947 آبی 

HE 3471 LS 81 1.31 12956 مشکی 

HE3491-LS 011 1215 12959 مشکی 

HE3491-LS-H 011 1.15 12959 مشکی 

HE3491-LS-H 011 1231 12950 نارنجی 

HE3494-LS-H 011 1231 12950 آبی 

 

 

 (Prime polymer)پتروشیمی پرایم 
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این پتروشیمی از زیر مجموعه های پتروشیمی میتسویی در ژاپن است و طیف وسیعی از پلی اتیلن ها را برای 

 .کاربری های گوناگون ارائه می نماید

 گریدها مناسب برای تولید لوله

 ,MRS MFI ( g/01min)کالس  نام گرید

5 kg,091 C 

 رنگ (g/ml)دانسیته 

HI-ZEX 7711 MBK 011 1.00 12950 مشکی 

EVL-H®SP5515BK 011 121 12956 مشکی 

 

 

 

 

 پتروشیمی فورموسا

 

 

است و پیدایش  این شرکت در اصل تایوانی. فورموسا یک گروه تولیدی در زمینه های مختلف پالستیک ها است

 . این شرکت پنجمین پتروشیمی بزرگ دنیا است. میالدی بر میگردد 0954آن به سال 

 گریدها مناسب برای تولید لوله

 ,MRS MFI ( g/01min)کالس  نام گرید

5 kg,091 C 

 رنگ (g/ml)دانسیته 

 Taisox 8110 011 1.13 12948 بی رنگ 

Taisox 8110BL 011 1213 12958 مشکی 
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 پتروشیمی تصنیع

 

مالکیت این پتروشیمی در حال حاضر . در عربستان صعودی احداث شده است 0985پتروشیمی تصنیع در سال 

 . بخش خصوصی عربستان است

 گریدها مناسب برای تولید لوله

 ,MRS MFI ( g/01min)کالس  نام گرید

5 kg,091 C 

 رنگ (g/ml)دانسیته 

TASNEE 011 Black 011 1213 12959 مشکی 

TASNEE 011 Blue 011 1213 12951 آبی 

TASNEE 011 

Orange 

 نارنجی 12950 1213 011

  KPIC پتروشیمی

 

 .شروع نمود و پلی اتیلن میالدی کار خود را با تولید پلی پروپیلن 0971در سال  KPICپتروشیمی 

 گریدها مناسب برای تولید لوله

 ,MRS MFI ( g/01min)کالس  نام گرید

5 kg,091 C 

 رنگ (g/ml)دانسیته 

P61 011 1210 12951 بی رنگ 

P61BL 011 1210 12959 مشکی 

P310 81 1.01 1.948 نارنجی 

P310 BL 81 1201 12958 مشکی 
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 INEOSپتروشیمی 

 

INEOS این شرکت در میان ده پتروشیمی . یک شرکت چند ملیتی است که دفتر اصلی آن در سوییس قرار دارد

 . میالدی باز می گردد 0991پیدایش این پتروشیمی به سال . برتر دنیا قرار دارد

 گریدها مناسب برای تولید لوله

 ,MRS MFI ( g/01min)کالس  نام گرید

5 kg,091 C 

 رنگ (g/ml)دانسیته 

P61ELTEX 

TUB 010 

 

 مشکی 12959 1.3 011

ELTEX 

TUB 010 N3111 
 مشکی 12959 1.3 011

ELTEX 

TUB 014 N1115 
 آبی 12951 1.3 011

ELTEX 

TUB 015 N1115 
 نارنجی 12950 1.3 011

ELTEX 

TUB 070 
 مشکی 1.949 1.85 81

ELTEX 

TUB 071 
 نارنجی 12939 1285 81

ELTEX 

PC 111 
 آبی 12943 129 81

ELTEX 

TUB 030 
 مشکی 12954 1245 81
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 پتروشیمی سابیک

 

سابیک در زمینه تولید طیف وسیعی از مواد شیمیایی، کود، بسپار و پالستیک، همچنین استخراج معادن و 

 .پتروشیمی برتر دنیا است 01این پتروشیمی بزرگترین پتروشیمی خاورمیانه و از جمله . کند فلزات، فعالیت می

 

 گریدها مناسب برای تولید لوله

 ,MRS MFI ( g/01min)کالس  نام گرید

5 kg,091 C 

 رنگ (g/ml)دانسیته 

P6116 011 1213 12959 مشکی 

P6116 LS 011 1213 12959 مشکی 

P6116 N 011 1.13 12949 بی رنگ 

P6116 RC 011 1.13 12959 مشکی 

P5501 N 81 1243 12944 بی رنگ 

P5501 81 1243 12956 مشکی 

 

 

 

 

 SCGپتروشیمی 

 

در تایلند کار خود را با تولید پلی اتیلن سبک شروع کرده است و در حال حاضر  0983این پتروشیمی در سال 

 .را ارائه می نماید PE81و  PE011گونه های مختلف 



14 
 

 گریدها مناسب برای تولید لوله

 ,MRS MFI ( g/01min)کالس  نام گرید

5 kg,091 C 

 رنگ (g/ml)دانسیته 

H0111P 011 121 1.950 بی رنگ 

H0111PC 011 1215 12961 مشکی 

H0111PYL 011 1.18 12950 نارنجی 

H0111PBL 011 1.18 12950 آبی 

H5100PC 81 1241 12961 مشکی 

H5100PBL 81 1241 12951 آبی 

 

 

 Repsolپتروشیمی 

 

Repsol  شروع به فعالیت نموده است 0917پتروشیمی اسپانیایی است که در سال. 

 

 گریدها مناسب برای تولید لوله

 ,MRS MFI ( g/01min)کالس  نام گرید

5 kg,091 C 

 رنگ (g/ml)دانسیته 

ALCUDIA 3811N 81 1.85 12948 مشکی 
ALCUDIA 

T011NLS 
 مشکی 12961 1217 011

ALCUDIA T81N 81 1251 12961 مشکی 
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 Daelimپتروشیمی 

 

میالدی شروع به فعالیت  0939یک گروه عمرانی، مهندسی و شیمیایی است که در سال  Daelimدر حقیقت 

 .دفتر مرکزی این مجموعه در سئول کره جنوبی واقع شده است .نموده است

 گریدها مناسب برای تولید لوله

 ,MRS MFI ( g/01min)کالس  نام گرید

5 kg,091 C 

 رنگ (g/ml)دانسیته 

4011LH 011 1.30 12948 زرد 

BL4011LH 011 1230 12959 مشکی 

411TR 81 1200 12944 بی رنگ 

BL481TR 81 1265 12954 مشکی 

408TR 81 121 12937 بی رنگ 

YL408TR 81 121 12939 زرد 

 

 IRPCپتروشیمی 

 

  .شروع به فعالیت نموده است 0978این پتروشیمی تایلندی در سال 

 گریدها مناسب برای تولید لوله

 ,MRS MFI ( g/01min)کالس  نام گرید

5 kg,091 C 

 رنگ (g/ml)دانسیته 

AM3145PC 011 - - مشکی 

BM3145PC 81 - - مشکی 

 

 

https://www.daelimchem.co.kr/eng/template/prod_01_01_view.jsp?m=2&s=1_1&grade_seq=11
https://www.daelimchem.co.kr/eng/template/prod_01_01_view.jsp?m=2&s=1_1&grade_seq=12
https://www.daelimchem.co.kr/eng/template/prod_01_01_view.jsp?m=2&s=1_1&grade_seq=13
https://www.daelimchem.co.kr/eng/template/prod_01_01_view.jsp?m=2&s=1_1&grade_seq=14
https://www.daelimchem.co.kr/eng/template/prod_01_01_view.jsp?m=2&s=1_1&grade_seq=15
https://www.daelimchem.co.kr/eng/template/prod_01_01_view.jsp?m=2&s=1_1&grade_seq=16
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 Sinopecپتروشیمی 

 

Sinopec  بزرگترین شرکت فعال در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی در چین و دومین شرکت بزرگ دنیا در این

 .میالدی تاسیس شده است 1111این شرکت در سال  .حوزه است

 گریدها مناسب برای تولید لوله

 ,MRS MFI ( g/01min)کالس  نام گرید

5 kg,091 C 

 رنگ (g/ml)دانسیته 

YGH140T (black) 011 - - مشکی 

 

 منابع و مراجع

www.jpcomplex.ir 

www.arpc.ir 

akpc.ir 

www.mpc.ir 

www.dow.com 

www.lyondellbasell.com 

www.polymers.total.com 

www.borealisgroup.com 

www.borouge.com 

www.primepolymer.co.jp 

www.fpcc.com.tw/en 

www.tasnee.com 

www.kpic.co.kr 

www.ineos.com 

www.sabic.com 

http://www.jpcomplex.ir/
http://www.arpc.ir/
http://www.mpc.ir/
http://www.dow.com/
http://www.lyondellbasell.com/
http://www.polymers.total.com/
http://www.borealisgroup.com/
http://www.borouge.com/
http://www.primepolymer.co.jp/
http://www.fpcc.com.tw/en
http://www.tasnee.com/
http://www.ineos.com/
http://www.sabic.com/
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www.scgchemicals.com 

www.repsol.com 

www.daelimchem.co.kr 

www.irpc.co.th/en 

www.sinopecgroup.com 

 

http://www.scgchemicals.com/
http://www.repsol.com/
http://www.daelimchem.co.kr/
http://www.irpc.co.th/en
http://www.sinopecgroup.com/

