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عمدهترین مصرف هگزامتیلن دی آمین در تهیه رزینها و الیاف نایلون
 66میباشد .الیاف و نخ نایلون  66در تولید تایر خودرو ،فرش ،لباسهای
مختلف ،مصارف نظامی بسیاری موارد دیر کاربرد دارد .رزین نایلون 66
در صنایع اتومبیل و ساخت قطعات مهندسی به کار میرود.
نایلون  ،69نایلون  610و نایلون 612
تولید پوشانندههای سطحی پلی یورتان
تولید کربامات
تهیه مواد شیمیایی  fine chemicalو سختکنندهای رزینهای اپوکسی
تولید اسیدهای کربوکسیلیک آلیفاتیک جهت جلوگیری از خراب شدن و
از بین رفتن رنگ آنها
هگزامتیل دی آمین در ساخت امولسیونهای رزینهای اپوکسی یونی
برای تولید چسبها ،جوهرها و عایقها به کار میرود.
در تهیه زئولیتهای حاوی اتمهای ناهمگن (ZSM-5,ZSM-48,ZSM-
)11



بازیافت اسیدهای هیدروکسی از Trash



مرکب چاپگرها
االستومرهای ترموپالستیک
در بهبود خاصیت چسبندگی اتصاالت رزینهای اپوکسی
تهیه سولفات پتاسیم از طریق تبدیل فاز مایع کلرید پتاسیم و
اسیدسولفوریک
در تولید رنگهای آزو
تولید محصوالت با الیه رویی دکور شده از جنس رزینهای ترموست که
از طریق قالبگیری با پرس تولید میشوند.
در رنگدانههای رنگی و ذرات زیر رنگشده
عامل بازدارنده خوردگی در سیستمهای تهیه آب
در تهیه استرمتیل ترسیوبوتیل
مخلوط چسبهای فورفوریلیدن استن () Furfulyideneو رزین اپوکسی
توسط مواد تهمانده تولید نایلون  66که حاوی هگزامتیلن دی آمین
هستند پخته میشوند.
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در محلول اوره اسیدی که بهعنوان سختکننده مخلوط دانههای ماسه و
رزین بکار میرود مصرف دارد.
سنتز زئولیت تتانیم سیلیکات TS-1
سنتز ) NCH(Nylon6-Clayhybrideبا اضافه کردن دی آمین بهبود
مییابد و حالت متورق شدن خاک رس و فرآیند سنتز یک مرحلهای را
کنترل میکند.
سنتز سریع زئولیتFe-ZSM-5
تولید رزین اپوکسی هیدروکسی متیل بیس فنل  Aکه بهعنوان چسب
بکار میرود.
تهیه رزینهای پلی آمید با مقاومت حرارتی عالی
در مواد مصرف در دباغی
تهیه آنزیمها برای جلوگیری از تأثیرات متقابل قوی بین ملکولهای آنزیم
و پایهها
استفاده در مواد بستهبندی (مواد مورداستفاده در بستهبندی گوشت،
ماهی ،قهوه ،مواد غذایی ،بطریهای یکالیهای و فیلمها ،بطریهای حاوی
آب و نوشیدنیهای غیرالکلی و بستهبندی دانههای روغنی)
بررسی بازار

قیمت فروش محصوالت

قمت فروش هر کیلوگرم محصول  122.50یورو-آبان 1396

میزان نیاز داخلی

 17000تن در سال

میزان تولید داخلی

در داخل کشور تولید نمیگردد.
بررسی فنی طرح

فرآیند تولید

در این فرآیند هگزامتیلن دی آمین ( )HMDAاز بوتادین ان  BDو از طریق
آدیپونیتریل ADNکه به  HMDAهیدروژنه میشود ،به دست میآید .در حال
حاضر  %55تولید جهانی  ADNاز بوتادی ان توسط هیدرسیاناسیون میباشد .طی
سالهای اخیر این فرآیند در موارد زیر بهینهشده است:
میزان تبدیل  BDو انتخابگری بهسوی پنتن نیتریل ( )PNدر مرحله
هیدروسیاناسیون از  %70.6و  %96.5به ترتیب به  %88.8و  %97افزایشیافته است.
میزان تبدیل  PNاز  %34.9تا  %50افزایشیافته درحالیکه که انتخابگری بهسوی
 ADNهمان  %92باقیمانده است.
مراحل تولید هگزامتیلن دی آمین از بوتادی ان به شرح زیر است:
-1هیدروسیاناسیون بوتادی ان
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-2ایزومریزاسیون  PNها (پنتن نیتریلها)
-3هیدروسیاناسیون  PNها و تبدیل آنها به آدیپونیتریل
-4تصفیه آدیپونیتریل
-5هیدروژناسیون آدیپونیتریل و تبدیل آن به هگزامتیلن دی آمین
نوع و میزان مواد اولیه

محل تأمین مواد اولیه

مواد خام

میزان مصرف سالیانه

واحد سنجش

بوتادین

24514.2

تن

سیانید هیدروژن

24414.75

تن

تریوتولیل فسفیت

15435

تن

پودر نیکل

17.55

تن

آمونیاک

74.7

تن

سیکلو هگزان

26.55

تن

بی سولفیت سدیم

4946.4

تن

سولفیت سدیم

3002.4

تن

تری فنیل بوران

5.4

تن

تری کلرید فسفر

9

تن

هیدروژن

35371000

مترمکعب

دی اکسید کربن

74.7

تن

کاتالیزور آهن

270

تن

بوتادین ،سیانید هیدروژن ،آمونیاک ،بی سولفیت سدیم ،سولفیت سدیم و هیدروژن
داخلی و تریوتولیل فسفیت ،سیکلو هگزان ،تری فنیل بوران ،پودر نیکل ،تری کلرید
فسفر –وارداتی میباشد.
بررسی مالی طرح

سرمایه ثابت

جمع کل:

ارزی:
 2.17میلیون دالر (معادل  76074میلیون ریال)
ریالی:
 321،000میلیون ریال

سرمایه در گردش

 123،000میلیون ریال

سرمایه کل

 520074میلیون ریال

فروش سالیانه

 5513میلیون یورو(معادل 224384613میلیون ریال)
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 397074میلیون ریال

 تأمینکنندگان فناوری/ صاحبان
Monsanto Company. - Dupont de Nemours.E.L- Pesacola. FL- Dupont Canada Inc- Rhodia (Brazil)SNCButachimie,chalampe- Radici Chimica SbA- BASF PLC. State Complexes-Liaoyang
Petrochmical Fiber-Asahi Chemical Industry co.Ltd. میباشد1396/08/15 ریال مورخ40701  ریال و35057  و یورو بر اساس بانک مرکزی ایران به ترتیب, *نرخ تسریع دالر
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