مصنع البيوتانول
وصف
المشروع

مشروع مشترك (شركة البيوتانول السعودية) إلمتالك وإدارة وتشغيل مصنع
البيوتانول التابع لمجمع األكريالت المتكامل فى مدينة الجبيل الصناعية بطاقة
إنتاجية قدرها  330ألف طن سنوياً من مادة البيوتانول العادي ،و 11ألف طن
من مادة البيوتانول األحادي.
وسيتم توفير السعة اإلنتاجية لكل من الشركة السعودية لحامض األكريليك
المحدودة (ساك) وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)
وشركة صدارة للكيميائيات (صدارة) بصورة متساوية ،على ان تكون كل جهة
مسئولة عن شراء وتوفير البروبلين ولقيم الغاز وذلك إلنتاج حصتهم من
البيوتانول العادي وشراءها.
إن كامل الكمية المنتجة من االيزو-بيوتيرالدهايد وثلث الكمية من الهيدروجين
سيتم توفيرها لصالح شركة ساك بينما سيتم توفير الكمية المتبقية من
الهيدروجين لصالح شركة كيان السعودية وعلى كل من شركة كيان السعودية
وشركة ساك ترتيب اللقيم الالزم إلنتاج وشراء الكمية
ويعد كال من البيوتانول العادي وااليزو-بيوتيرالدهايد من الوسائط الهامة في
صناعة البناء وخصوصا بالنسبة للدهانات والطالء .كما يستخدم البيوتانول
العادي كمادة مذيبة ولقيم إلنتاج البيتايل أكريليت واالسيتات.
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تمتلك الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) نسبة غير
مباشرة في المشروع (شركة البيوتانول السعودية  -سابوكو) قدرها
حوالي  %11.67من خالل إمتالكها حصة قدرها  %35في شركة
كيان السعودية.
وتمتلك شركة الصحراء للبتروكيماويات نسبة غير مباشرة قدرها
 %14.38في المشروع بحكم إمتالكها حصة إجمالية قدرها
 %43.16في شركة ساك.
وتمتلك شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) حصة غير مباشرة في
المشروع تقدر بـ  %17.43بناء على إمتالكها حصة إجمالية قدرها
 %52.30في شركة ساك .وستتولى شركة التصنيع مهمة بناء
وتشغيل المصنع .
بدء التشغيل التجريبي للمشروع فى  ،2015/10/20وسيستمر من
 3الى  6أشهر الى أن يتم التأكد من قدرة المصنع على االنتاج
التجاري والمتوقع أن يكون خالل النصف االول .2016

-

سابك وأرامكو والتصنيع يقيمون عروض انشاء مصنع..
بدء تشغيل مصنع البيوتانول في الربع الثاني ..2015
التصنيع تتوقع بدء التشغيل التجريبي لمشروع البيوتانول..
السعودية للبيوتانول تبدأ التشغيل التجريبى..
الصحراء للبتروكيماويات تتوقع ان يبدأ..
بدء التشغيل التجريبى لمشروع البيوتانول..
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