مشخصات عمومی
نام محصول

تولید مواد کمکی پرداخت چرم

ظرفیت طرح

 750تن در سال

کاربرد محصول

مواد کمکی پرداخت چرم شامل  -1روغنهای چرمسازی  -2خمیر پیگمنت -3
الک نهایی پرداخت میباشد که روغنهای چرم در مرحله روغن دهی چرم سنگین
بعد از دباغی و رنگرزی و برای چرم سبک بعد از رنگرزی استفاده میگردد این
روغنها همچنین در فرمول ساخت دو محصول دیگر یعنی خمیر پیگمنت و الک
پرداخت مصرف میگردد .خمیر پیگمنت نیز برای پرداخت رنگ رویه چرم و سایر
مصنوعات چرمی بکار میرود از خمیر پیگمنت در فرمول ساخت الک پرداخت نیز
استفاده میشود  .الک نهایی آخرین پوششی است که در مرحله پرداخت چرم بر
روی چرم سبک برای براقیت و ظاهر زیبای آن اعمال میگردد.
بررسی بازار

قیمت فروش محصوالت

قیمت فروش هر کیلوگرم روغن چرمسازی  1یورو ،الک نهایی پرداخت  8.5یورو و
خمیر پیگمنت (رنگ مشکی)  9.5یورو میباشد.

میزان نیاز (مصرف) داخلی

 665تن

میزان تولید داخلی

 665تن

فرآیند تولید

برای تولید خمیر پیگمنت و الک پرداخت از روش اختالط و آسیاب استفاده میشود
که روشی عمومی و متداول است ولی برای سولفاته کردن روغنها از سه روش -1
استفاده از گاز  -2 SO3استفاده از مواد الی سولفاته کننده  -3استفاده از
اسیدسولفوریک که برای سولفاته کردن روغنها و تولید روغن چرمسازی از فرایند
سوم استفاده میشود که در این روش انواع موردنظر مانند روغن بزرگ و یا کرچک،
با اسیدسولفوریک با غلظت مناسب در یک دیگ دوجداره مجهز به سیستم
آبسردکن مخلوط میشوند دیگ واکنش مجهز به همزن است فعلوانفعال حرارت
زاست و لذا در طی واکنش دیگ مرتباً میباید خنک شود محصول در مخزن
شستشو با آبنمک غلیظ مخلوط شده و سپس در دکانتور روغن سولفاته جدا
میگردد سپس مخلوطکن به آن محلول بیکربنات سدیم (جوششیرین) اضافه
میگردد تا محصول به نمک سدیم روغن سولفونه تبدیل گردد و برای تهیه
روغنهای امولسیونی ،ابتدا چند روغن معدنی ،گیاهی و حیوانی (روغن نهنگ ماهی)
در مخلوطکن مخلوط شده و سپس به آنها امولسیون کننده آنیونی ،کاتیونی و یا
غیر یونی (بسته به نوع روغنها) اضافه میشود.

بررسی فنی طرح

1

نوع و میزان مواد اولیه

محل تأمین مواد اولیه

خوراک

مصرف ساالنه

واحد

کازئین

25

تن

رزین اکریلیک

64

تن

رنگدانه

38

تن

واکس پارافین

7

تن

آمونیاک

5

تن

خیسکننده

1

تن

پخشکننده

1

تن

رزین نیتر و سلولز

43

تن

دی بوتیل فتاالت

6

تن

فرمالدئید

2

تن

اسید استیک

2

تن

گلیکول اتر استات

82

تن

نرمال بوتانل

82

تن

روغن کرچک و بزرک

250

تن

اسیدسولفوریک

38

تن

نمک طعام

13

تن

پاراکلرومتاکروزول

0/5

تن

بیکربنات سدیم

3

تن

داخلی
بررسی مالی طرح
ارزی:

جمع کل:
 3919.9میلیون ریال

سرمایه ثابت

ریالی:
 3919.9میلیون ریال

سرمایه در گردش

 1561.4میلیون ریال

سرمایه کل

 5481.3میلیون ریال

فروش سالیانه

روغن چرمسازی  11،537میلیون ریال
الک نهایی  98،060میلیون ریال
خمیر پیگمنت (رنگ مشکی)  109،597میلیون ریال

*نرخ تسریع یورو بر اساس بانک مرکزی ایران  146 .46ریال مورخ  1396/12/20میباشد.
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