مشخصات عمومی
نام محصول

رزین مالمین فرمالدئید

ظرفیت طرح

 12000تن

کاربرد محصول

بزرگترین کاربرد این رزینها بهعنوان جز پرکننده در قالبسازی برای وسایل
خانگی (میز ،صندلی و )...میباشد .در صنعت کاغذ رزینهای  MFبرای افزایش
مقاومت در برابر رطوبت و بهبود ظاهر و در صنعت نساجی برای روکش دهی به
هدف بهبود مقاومت استفاده میشوند.
بررسی بازار

قیمت فروش محصوالت

قیمت هر تن رزین مالمین فرمالدئید  140دالر

میزان نیاز (مصرف) داخلی

 19هزار تن

میزان تولید داخلی

 18200تن

بررسی فنی طرح

فرآیند تولید

تولید شیرهی رزین مالمین فرمالدئید
-1شروع پمپاژ محلول فرمالدئید به درون راکتور از قبل سرد شده ( Precooled
)reactor
-2روشن کردن ایجادکننده اغتشاش ()Agitator
 0.5N-3محلول آبی  NaOHبرای تنظیم  PHاضافه میشود.
-4مالمین جامد از قیف توزین ( )Weigh hopperاضافه میشود.
-5آب سردکننده از پوشش ( )Jacketتخلیه میشود.
-6بخار وارد پوشش شده و گرما دادن آغاز میگردد.
-7آب سردکننده به میعان کننده برگشت ( )refluxcondenserباز میشود.
-8هنگامیکه دما به نقطه موردنظر رسید ،بازگشت ( )refuxباز میشود.
-9میزان dilutabilityآب برای تعیین میزان انجام واکنش اندازهگیری میشود.
-10تست  dilutabilityآب تکرار میگردد
-11واکنش به پایان میرسد بخار از پوشش خارجشده و آب سردکننده وارد
میگردد .این کار برای شروع سرد کردن  natchتا دمای  140 Fو برای کند کردن
واکنش انجام میگیرد .خأل برابر  100mmایجاد میشود .این کار برای تبخیر
شدن آب و غلیظ شدن شیره به میزان  %65وزنی انجام میگردد .دمای شیره تا
 140Fیا کمتر کاهش مییابد .میتوان این مرحله را حذف کرد چون بدون استفاده
از این مرحله غلظت شیره مالمین به  %63وزنی جامد میرسد.
PH -12به میزان موردنظر میرسد.
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-13شیره از درون فیلتر به تانک نگهداری شیره پمپ میشود.
-14راکتور شسته میشود اگر  batchبعدی از در جه  gradeدیگری باشد باید
شستشو بهطور کامل انجام گیرد.
-15سرد کردن بهطور کامل به پوشش اعمال میگردد تا راکتور سرد شده و به
 batchبعدی برسد.
-16سیستم برای  batchبعدی آماده میباشد.
 Batchدر فشار اتمسفری گرم شده و رفالکس میگردد .واکنش به مدت چند
ساعت ادامه پیدا میکند و در این مدت تمامی مالمین و فرمالدئید را به مونو و دی
میتلول مالمین تبدیل میکند .بعضی از محصوالت شروع به تشکیل زنجیرههای
خطی کوتاه میکند .افزایش در اندازه ملکول با انجام آزمایشها متداوم حاللیت در
آب تعیین میگردد .شیره فیلتر میشود و به درون یی از چهار تانک نگهداری شیره
پمپ میشود.

نوع و میزان موارد اولیه

محل تأمین مواد اولیه

خوراک

میزان مصرف سالیانه

واحد

کریستال مالمین

7504

تن

فرمالدئید  %37وزنی

9635

تن

آلفا سلولز

1065

تن

سود محلول  %50وزنی

60

تن

افزودنیها

12

تن

داخلی
بررسی مالی طرح
ارزی:

سرمایه ثابت

جمع کل:
 80584میلیون ریال

ریالی:
 80584میلیون ریال

سرمایه در گردش

 10748میلیون ریال

سرمایه کل

 91332میلیون ریال

فروش سالیانه

 1،680،000دالر (معادل  59،529میلیون ریال)

*نرخ تسریع یورو و دالر بر اساس بانک مرکزی ایران به ترتیب  41،714ریال و  35،434ریال مورخ  1396/09/19میباشد.
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