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 مشخصات عمومی

 تولید مواد کمکی نساجی نام محصول

 تن در سال 1400تولید سالیانه  ظرفیت طرح

 کاربرد محصول

، نندهکنرم، ریتاردر، امولسیون کننده، هاکنندهمواد کمکی نساجی شامل یکنواخت 

که  دباشمینساجی، آهار پشت قالی ماشینی و موکت، روغن ریسندگی  کنندهپاک

 یزیر رنگرا در عمل  کنندگیپخشنقش یکنواخت کنندگی و  هاکنندهیکنواخت 

دهنده از مواد کمکی است که در رنگرزی الیاف  تأخیر، ریتاردر یا کنندمیایفا 

ریتاردرها جهت ایجاد یکنواختی کامل رنگ روی الیاف  گرددمیاکریلیک مصرف 

 رودیم، امولسیون کننده که برای ایجاد پیوند بین آب و روغن بکار گرددمیمصرف 

 نندهکنرم. رودمیریسندگی و سایر مواد تعاونی بکار  هایروغنهای و در کلیه فرمول

نساجی در  کنندهکپا. گرددمینخ در بخش بافندگی الیاف مصرف  آهاریا روغن 

، آهار پشت قالی گرددمی، رنگرزی و چاپ الیاف مختلف مصرف سفیدگریمراحل 

ماشینی و موکت این محصول نوعی آهار است که خاصیت چسبندگی مناسبی 

 هاموکتماشینی و  هایقالیداشته که مانع از جدا شدن و شل شدن تاروپود پشت 

برخی از ی و در مرحله ریسندگی که در صنایع نساج . روغن ریسندگیشودمی

همچنین در بخش تکسچریزینگ الیاف  گرددمیالیاف طبیعی و مصنوعی مصرف 

 .گویندمیکه به آن روغن استرچ  شوندمیو نایلون از روغن استفاده  استرپلی

 بررسی بازار

 قیمت فروش محصوالت

و برای  ریال 36000کیلویی  1000 هایبشکهآهار پشت قالی در  هایچسبقیمت 

قیمت محصول یکنواخت کننده که . باشدمی ریال 58000کیلویی  24مقادیر کم 

، نرم کن الیاف ریال 100000 هر کیلوگرم رودمیبکار  استرپلیبرای محصوالت 

لیتری نیز  220 هایبشکه، روغن استرچ ریال 35000هر کیلوگرم سازی 

 .باشدمیریال  7،500،000

 تن 32296 یداخل( )مصرفمیزان نیاز 

 تن 29548 میزان تولید داخلی

 بررسی فنی طرح

 فرآیند تولید

محصوالتی که بر اساس  -1است  شدهتشکیلمحصوالت کمکی نساجی از دو گروه 

و  کننده، ریتاردر، یکنواخت کنندهپاک ،کنندهنرممانند  گردندمیسنتز تولید 

محصوالتی که بر اساس  -2 شوندمیامولسیون کننده که محصوالت سنتزی نامیده 

پشت قالی که محصوالت  آهارمانند روغن نساجی و  کنندمیفرموالسیون تولید 

. برای تولید محصوالت سنتزی از فرایند استری شدن یا شوندمیفرموله نامیده 
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 استری شدن یا هایروش گرددمیآمینه شدن مواد همراه با سولفوناسیون استفاده 

ثابت است و شرایط عمل، مانند دمای الزم برای واکنش  تقریباًآمینه شدن مواد 

 -1 هایروشبستگی، به نوع مواد اولیه مصرفی دارد. ولی واکنش سولفوناسیون به 

 اسیدسولفوریکسولفوناسیون با استفاده از  -2سولفوناسیون با استفاده از اولئوم 

2H4SO 3- ا استفاده از اسید سولفونیک سولفوناسیون بH3RSO شیوه اول ،

با استفاده از گوگرد یا  خودواحداست که باید این گاز در  3SOاستفاده از گاز 

ه بسیار ک طلبدمیترکیبات گوگردی تهیه گردد و یک واحد صنعتی پاالیشگاهی را 

. شیوه دوم که استفاده از گنجدنمیاست و در حد صنایع کوچک  پرهزینه

 است ولی راندمان پائینی پذیرامکان فرایندهاسولفوریک است برای برخی از اسید

ست ا قیمتیگراندارد، شیوه سوم استفاده از اسید سولفونیک است که ماده اولیه 

و پیچیده نیاز ندارد و کیفیت  برسرمایهولی سولفوناسیون با آن به تجهیزات 

د سولفونیک که یک بنیان که آلی موجود در اسی Rسولفوناسیون با توجه به بنیان 

است، بسیار باالست. برای تولید محصوالت فرموله، شیوه ساده اختالط مصرف 

 که ثابت و مشخص است. گرددمی
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 نوع و میزان مواد اولیه

 کنندهنرمجدول مواد اولیه 

 واحد تن 200میزان مصرف در  خوراک

 تن 40 اسید استئاریک

 تن 20 دی اتانل آمین پلی

 تن 4 الکل وانیلپلی 

 تن 4 پتاس

 تن 4 اسید استیک

 تن 4 سدیم استات

 تن 32 الکل اتیلیک

 تن 92 آب

 کنندهپاکمصرفی در  اولیهجدول مواد 

 واحد تن 200میزان مصرف در  خوراک

کوکونات فنی اسید دی 

 اتانل آمید

 تن 40

 تن 34 اسید سولفونیک

 تن 10 تری اتانل آمین

 تن 4 الکلپلی وینیل 

 تن 34 اتانل

 تن 78 آب

 هاکنندهجدول مواد اولیه مصرفی در یکنواخت 

 واحد تن 200میزان مصرف در  خوراک

 تن 62 الکل اتو کسیالت

 تن 6 پلی وینیل الکل

 تن 18 متانل

 تن 17 تری اتانل آمین

 تن 38 اسید سولفونیک

 تن 4 اسیدسولفوریک

 تن 55 آب

 مصرفی در ریتاردرجدول مواد اولیه 

 واحد تن 200میزان مصرف در  خوراک

 تن 50 الکل اتو کسیالت
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 تن 40 ترکیب چهار تائی آمونیم

 تن 50 میگراتور

 تن 4 اسید استیک

 تن 4 استات سدیم

 تن 4 سولفات سدیم

 تن 48 بآ

 جدول مواد اولیه مصرفی در امولسیون کننده 

 واحد تن 200میزان مصرف در  خوراک

 تن 100 الکل اتو کسیالت

 تن 10 اسید استئاریک

 تن 10 پلی وینیل الکل

 تن 8 اسید سولفونیک

 تن 4 تری اتانل آمین

 تن 1 پتاس

 تن 2 ضد کف

 تن 65 آب

 جدول مواد اولیه روغن ریسندگی

 واحد تن 200میزان مصرف در  خوراک

 تن 186 نفتی()روغن مصرفی 

 تن 10 تولیدی واحد() امولسیفایر

 تن 4 آنتی استاتیک

 جدول مواد اولیه آهار پشت قالی

 واحد تن 200میزان مصرف در  خوراک

 تن 88 پلی وینیل استات

 تن 12 دی بوتیل فتاالت

 تن 80 کربنات کلسیم

 تن 12 متانل

 تن 2 اسید استئاریک

 تن 4/1 دی اتانل آمین

 تن 1/0 پتاس

  تن 5/4 آب
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 مواد اولیه تأمینمحل 
از میان مواد اولیه این محصوالت پلی وینیل استات، دی بوتیل فتاالت، کربنات 

 .گرددیم تأمینو بقیه مواد اولیه از خارج کشور  تأمینکلسیم، متانل در داخل کشور 

 بررسی مالی طرح

 سرمایه ثابت

 ارزی:
 جمع کل:

 میلیون ریال 2966.5
 ریالی:

 ریال میلیون 2966.5 

 میلیون ریال 460.8 گردشسرمایه در 

 میلیون ریال 4327.3 سرمایه کل
 


