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 مشخصات عمومی

 66الیاف نایلون  نام محصول

 تن در سال 10000 ظرفیت طرح

 کاربرد محصول

در مقابل حرارت بسیار پایدار هستند این الیاف به اشکال مختلفی  66الیاف نایلون 

که در  شوندیم، مستطیلی و صاف به بازار عرضه اییرهدامثل الیاف توخالی 

و در پوشاک و البسه،  شودیمبرای تولید فرش و موکت استفاده  یخانگلوازم

مصارف صنعتی برای ساخت طناب معمولی و الیاف نازک  یردر ساهمچنین 

 .رودیمنیز بکار  هایلاتومبمخصوص تایر 

 بررسی بازار

 ریال 160،000محصول  هر کیلوگرم قیمت فروش محصوالت

 هزار تن در سال 7120 ی( داخلمیزان نیاز )مصرف

 هزار تن در سال 5200 میزان تولید داخلی

 بررسی فنی طرح

 فرآیند تولید

در حال حاضر برای تهیه است  66رزین نایلون  66ماده اولیه تولید الیاف نایلون 

تهیه چیپس از  -1از  اندعبارتکه  شودیمفرایند استفاده  3از  66چیپس نایلون 

از  66آدیپیک، فرایند تولید چیپس نایلون  ینواسیدآمدی از هگزا متیلن  66نایلون 

که در این  شامل سه مرحله تولید محلول نمک نایلون HMDAاسید آدیپیک و 

مرحله ابتدا اسید آدیپیک در دو مرحله با آب دی یونیزه مخلوط شده سپس 

HMDA  و نمک نایلون تولید  شدهیبترک باهمو این دو ماده  شودیمبه آن اضافه

(، در این مرحله نمک نایلون ابتدا Melt)مرحله دوم تولید نایلون مذاب  ؛ وشودیم

و پس از عبور از فیلتر وارد  شودیمتغلیظ درجه  105در دمای  یرکنندهتبخدر یک 

 و قسمت پایین شودیمبخار از باالی برج خارج  صورتبهو آب  شودیمبرج تقطیر 

ن آدرجه و در پایین  207برج هم به راکتور متصل است دما در باالی برج تقطیر 

شود و سپس از پایین برج تقطیر  باشدیم atm 18درجه و فشار در حدود  230

در این قسمت مقداری ماده افزودنی و آب  شودیم یالولهو وارد راکتور  شدهخارج

و  شده گرفتهآبشده و  جداکنندهخروجی از راکتور وارد  دشویمراکتور تزریق  به

و مرحله سوم  .شودیمو نایلون مذاب از انتهای آن خارج  شودیم خألوارد راکتور 

(، در این مرحله نایلون مذاب وارد Meltتولید چیپس نایلون از نایلون مذاب )

 یلهوسبهو  شودیمرشته درآمده و سپس برش داده  صورتبهاکسترودر شده و 

شکل هستند  یااستوانهکه  66نایلون  هایینرزو سپس  شودیمشسته  آبجریان 

پس و س شودیمگاز نیتروژن خشک  یلهوسبه یالبسترساز نوع  کنخشکدر یک 
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ایلون . در فرایند تولید نباشدیمنوع چیپس در این فرایند تزریقی  شودیموارد انبار 

پیوسته که این روش به دو صورت تشکیل  صورتبهاز محلول آبی نمک نایلون  66

کندانس طی فرایندی  درروشکه  گیردیمپلی کندانس و تشکیل رزین صورت 

که در ابتدا محلول نمک نایلون از تانک  شودیمخاص نمک نایلون تبدیل به پلیمر 

مقدار کمی هگزا متیلن دی آمین  شودیمپمپ  کنمخلوطبه یک  سازییرهذخ

 شودیمبه همراه اسید استیک به محلول نمک نایلون اضافه  اهم زدنب زمانهم

زمان اقامت نمک نایلون  شودیممحلول خروجی از همزن وارد راکتور تبخیری 

 یالولهساعت است محصول خروجی از راکتور تبخیری وارد  3داخل این راکتور 

 دهشیمتقسکه به دلیل محدودیت در اندازه دستگاه به دو راکتور موازی  شودیم

دقیقه است محصول خروجی به یک راکتور  40راکتور است زمان اقامت در این 

ذاب در م ماندهیباقکه به علت دمای باال و فشار پایین آب  شودیمتکمیلی رانده 

ه و بسته به کیفیت محصول و زمان اقامت در این راکتور متغیر بود شودیمخارج 

. مرحله بعد تشکیل رزین که با وارد شدن خروجی راکتور تکمیلی به کندیمتغییر 

خروجی وارد یک دستگاه  یهارشته شودیمیک اکسترودر عملیات رزین آغاز 

 یهاقرص صورتبه یتاًنها یریگقالبدر دستگاه  هارشتهاین  شودیم یریگقالب

سپس توسط نیروی گریز از مرکز به داخل  هاقرصد این ینآدر می یااستوانه

ر د شوندیمحلقوی پرتاپ شده سپس توسط جریان آب شستشو داده  یهاقالب

 وندشیمخشک  یالبسترستوسط جریانی از نیتروزن در یک  هاقرصمرحله بعدی 

 .طبیعی هستند بارنگ 66نایلون  هایینرزهمان  درواقع یدشدهتول یهاقرص

 میزان موارد اولیهنوع و 

 

 واحد (تن در سال)مصرف خوراک  خوراک

 تن 6534 اسید آدیپیک

 تن 5198 هگزا متیلن دی آمین

  تن 17.5 اسید استیک

 محل تأمین مواد اولیه
اسید استیک، اسید آدیپیک، هگزا متیلن دی آمین و  66در فرایند تولید نایلون 

 یامادهکه در بین این مواد، اسید استیک تنها  شودیماستفاده  66نمک نایلون 

 .شودیماست که در داخل کشور تولید 

 بررسی مالی طرح

 سرمایه ثابت

 ارزی:
 جمع کل:

 میلیون ریال 601.063
 ریالی:

 میلیون ریال 601.063
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 ریال میلیون 89.682 سرمایه در گردش

 ریال میلیون 690.745 سرمایه کل

 میلیون ریال 1،600،000 فروش سالیانه

 کنندگان فناوریصاحبان / تأمین

آلمان،  ZIMMERآلمان،  LURGIآلمان،  KARL FISHERاز  اندعبارتدارای لیسانس تولید نایلون  یهاشرکت

DU PONT  ،آمریکاJOHN BROWN DEUTSCHE ENG  ،آمریکاRHONE POULENC ،استرالیا SNIA ENG 

SPA  ،ایتالیاASAHI CHEMICAL IND  ،ژاپنMONSANTO  ،ژاپنUBE ینتربزرگو در حال حاضر  ژاپن 

 .باشندیم Dupont، Solutia،Rhodia هاییکمپان 66الیاف نایلون  یدکنندگانتول
 


