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 مشخصات عمومی

 گزا متیلن دی آمینه نام محصول

 تن 91000ظرفیت  ظرفیت طرح

 کاربرد محصول

 یدکنندهتولو نیاز بازارهای  66ماده اولیه جهت تولید نایلون  عنوانبهیک ماده واسطه است که 

و نخ  یافال کاربرد دارد. مهندسی که در صنایع خودروسازی هایینرزو  66انواع الیاف نایلون 

 نیهمچن نظامی کاربرد دارد. مصارف مختلف، یهالباس، فرش در تولید تایر خودرو، 66نایلون 

ب یکه برای تولید این مواد به ترت شودیمتفاده اس 612و نایلون  610 یلوننا در تولید نایلون،

. در ساخت شودیمسباسیک و اسید دودکانوئیک استفاده  یداس از اسید آزیالیک،

 یافتباز ،هایقعا ،جوهرها ،هاچسباپوکسی یونی برای تولید  هایینرز هاییونامولس

بهبود  در ، مرکب چاپگرها، االستومرهای ترموپالستیک،trashاسیدهای هیدروکسی از 

 از طریق اصالح سطح پلی ایمید اپوکسی /پلی ایمید هایینرزخاصیت چسبندگی اتصاالت 

، یدسولفوریکاستوسط امین، در تهیه سولفات پتاسیم از طریق تبدیل فاز مایع کلرید پتاسیم و 

 ،ترموست هایینرزاز جنس  محصوالت با الیه رویی دکور شده یدتول آزو، یهارنگدر تولید 

تهیه  یهادستگاهبازدارنده خوردگی در  عامل ،شدهرنگرنگی و ذرات زیر  یهادانهرنگ در

 فورفوریلیدن استن و رزین اپوکسی، یهاچسبمخلوط  آب، در تهیه استرمتیل ترسیوبوتیل،

 .رودیماز به کار  یبندبستهو  هایمآنز یهته ،یدباغ

 بررسی بازار 

 ریال 95،000قیمت هر کیلوگرم محصول  قیمت فروش محصوالت

 تن 40،000 ی( داخلنیاز )مصرفمیزان 

 تن 5450 میزان تولید داخلی

 بررسی فنی طرح

 فرآیند تولید

 :شوندیمتقسیم  دودستهگزا متیلن دی آمین به سنتز ه یهاروش

 ANDاز آدیپو نیتریل  HMDAتولید -1

 از سایر مواد شیمیایی HMDAتولید -2

 آدیپونیتریلتولید هگزامتیلن دی آمین از هیدروژناسیون 

از هیدروژناسیون آدیپونیتریل به دست  یدشدهتولکل هگزامتیلن دی آمین  یباًتقرامروزه 

 .آیدیم

 
قداری و م عامل انتقال گرما( بعنوان) یاکآمونپیوسته در فاز مایع در حضور  طوربهاین واکنش 

 .شودیمکاتالیزور انجام 

 شیمیاییتولید هگزامتیلن دی آمین از سایر مواد 
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. کندیمواکنش داده و تولید آمینو کاپرونیتریل  یاکآمونبا  ابتدا کاپروالکتامدر این روش 

 .ودشیمآمینو کاپرونیتریل حاصل بعد از هیدروژناسیون به هگزامتیلن دی آمین تبدیل 

 

 د اولیهنوع و میزان موا

 واحد میزان مصرف سالیانه وراکخ

 تن 30156 بوتادین

 تن 32.85 هگزانسیکلو 

 تن 91.25 کربن اکسیدید

 تن 365 و کاتالیست آهن هیدروژن

 تن 29624 سیانات هیدروژن

 تن 22 پودر نیکل

 تن 11 تری کلرید فسفر

 تن 9778 بی سولفات و سولفیت سدیم

 تن 189 تولیل فسفات

  تن 7.3 تری فنیل بوران
 داخلی محل تأمین مواد اولیه

 بررسی مالی طرح

 سرمایه ثابت
 جمع کل: ارزی:

 میلیون ریال 2837:ریالی میلیون ریال 2837:ریالی

 میلیون ریال 175398 سرمایه در گردش

 ریال یلیونم 460287  سرمایه کل

 میلیون ریال 8،645،000 فروش سالیانه

 کنندگان فناوریصاحبان / تأمین
Basf 

Snc butachimie 
Rhodia 
Solutia 
Invista 
Others 

Total 
 آمریکامتحده ایاالت

 کانادا

 برزیل



     

 
   

 

3 

 

 اروپای غربی

 ژاپن

 چین

 .باشدمی 28/09/1396 مورخ ریال 35،750 و ریال 42،143 ترتیب به ایران مرکزی بانک اساس بر دالر و یورو تسریع نرخ*

 


