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 مشخصات عمومی

 (کلراید متیلنکلره)حالل  نام محصول

 هزار تن در سال 2 ظرفیت طرح

 اند از:کلرومتان( در صنایع گوناگون کاربرد دارد که عبارتدی) متیلن کلراید کاربرد محصول

  حالل در پاک  عنوانبهصنایع رنگ، رزین و چسب: متیلن کلراید در درجه اول

 ، چسب و مواد شیمیایی درزگیریگرددمیکردن رنگ استفاده 

  برای ساخت متیالل  کلرومتاندیمواد شیمیایی صنایع دارویی: استفاده از

 حالل عنوانبهداروسازی )ماده اولیه متیالل(، فروش متیلن کلراید 

 بازار فروش متیلن کلراید، در تولید و تکنولوژی مواد  تریناصلیغذایی: از  صنایع

برای جداسازی روغن از  کلرومتاندی. استفاده از باشدمیحالل  عنوانبهغذایی 

قهوه با  یدانهقهوه و چای بدون کافئین )شستشوی  دهندهطعمروغنی،  هایدانه

کردن پس از برداشت برخی  یک حالل آلی مانند متیلن کلراید(، ضدعفونی

 فرنگیتوتمحصوالت کشاورزی مانند غالت و 

  ( کشحشره)اسپری رنگ یا اسپری  هاافشانهسوخت  عنوانبهبه دلیل فراریت باال

 گیردقرار می مورداستفاده

  د شوینده در صنایع تولی عنوانبهمواد شیمیایی صنایع شوینده: متیلن کلراید

 و فیلترسازی سازیقطعههنده برای صنایع کفش و زیره کفش و شستشو د

  هاپوشکفمواد تولید فوم پلی یورتان، ساخت  عنوانبهفروش متیلن کلراید ،

 ()ابر و اسفنج سردپلی اتان و فوم گرم و  هایفومگاز در تولید  عنوانبه

 تولید کفش و زیره کفش هایکارخانهشستشو دهنده در  عنوانبه 

  نتز تحقیقاتی برای س هایآزمایشگاهدر  ایگسترده طورکلراید بهاستفاده از متیلن

 و استخراج

 گی رن هایپوششاست که برای حذف  بردارالیهیک حالل در رنگ و  کلراید متیلن

. از آن در بازسازی حمام نیز استفاده شودمیاستفاده  نیز یا الک از انواع سطوح

 .شودمی

  متخصصین خودرو از بخار متیلن کلرید برای حذف روغن و گریس از قطعات

ترانزیستور خودرو، موتور دیزل و قطعات هواپیما و مجموعه قطعات فضاپیما 

 .کنندمیاستفاده 

  چاپی  مدارتختهعکاسی، الیاف مصنوعی، چسب، جوهر چاپ و  هایفیلمدر تولید

 .شودمیاستفاده 

 بررسی بازار

 ریال برای هر کیلوگرم 57.000 وش محصوالتقیمت فر

 تن  9099 داخلی مصرف() یازنمیزان 
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 متیلن کلراید تاکنون تولید داخلی در کشور نداشته است. میزان تولید داخلی

 بررسی فنی طرح

 ۴00-500متیلن کلراید را می توان در واکنش کلرومتان یا متان با گاز کلر در دمای  فرآیند تولید

 .سلسیوس بدست آورددرجه 

 واحد سنجش مصرف سالیانه ماده اولیه و میزان مواد اولیه نوع

  تن 1800 کلرومتان
 داخلی مواد اولیه ینتأممحل 

 بررسی مالی طرح

  جمع کل: ارزی: سرمایه ثابت

 ریالی: میلیون ریال 2۴.72۴

 میلیون ریال2۴.72۴ 

 میلیون ریال ۴7.381 سرمایه در گردش

 میلیون ریال 72.105 سرمایه کل

 میلیون ریال 11۴.000 فروش سالیانه
 


