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  :معرفی محصول ) 1

این مـواد جـز مـواد واسـطه محـصوالت           .  شناخته می شوند   RNH2,R2NH,R3Nآلکیل آمین ها با فرمول کلی       

 طبقه بندي می شوند و شامل متیل آمین هـا،  C6 تا C1پتروشیمی هستند و بر حسب تعداد کربن گروه آلکیل از        

  . اتیل آمین ها، پروپیل آمین ها، بوتیل آمین ها و سیکلوهگزیل آمین می باشند

ــورت      ــه صـ ــند بـ ــی باشـ ــو، دي و تـــري مـ ــه صـــورت مونـ ــه بـ ــا کـ ــین هـ ــل آمـ ــیمیایی متیـ ــول شـ   فرمـ

 (CH3)NH2. ،  (CH3)2NH و (CH3)3N است09/60، 09/45، 09/30است و وزن ملکولی آنها به ترتیب .  

 تا کنون بیشترین مصرف مربوط به متیـل آمـین هـا بـوده اسـت و در میـان       1999از میان آلکیل آمین ها از سال       

   تـري متیـل آمـین   % 17دي متیـل آمـین و      % 43مونو متیل آمـین،     % 13متیل آمین ها متوسط مصرف در جهان        

  . می باشد

آمـین یـا آمینومتـان، دي متیـل آمـین بـا نـام متیـل متـان آمـین                  مونومتیل آمین یا متیل آمین با نام هاي متان          

  .شناخته می شود

 همچنـین بـه   ،این مواد در دماي محیط به شکل گازي با بوي آمونیاکی کـه در آب، الکـل و اتـر محلـول هـستند                     

 لذا  هر یـک از ترکیبـات فـوق بـه صـورت محلـول در آب در       ،صورت خالص بسیار قابل اشتعال و سمی می باشند    

 بطوریکـه مونـو متیـل آمـین بـه صـورت       .مخازن تحت فشار با درصدهاي وزنی مشخص در بازار عرضه می گردنـد   

موجـود  % 40و نیز تري متیل آمین به صورت محلـول  % 60و % 40، دي متیل آمین به صورت محلول %40محلول  

  .می باشند

  :خواص فیزیکی و شیمیایی ترکیبات مذکور در ذیل آورده شده استجدول 
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  متیل آمینخواص فیزیکی و شیمیایی ترکیبات) 1-1جدول 
  تري متیل آمین  دي متیل آمین  متیل آمین مونو  ویژگی ماده

 6.33 -6.88 2.87-  (oC)نقطه جوش 
 93.5 -92.2 -117.3-  (oC)نقطه انجماد 
 0 -18 -7  (oC)نقطه جرقه 

 430 400 190  (oC)نقطه اشتعال خودبخودي 
 0.6624 0.6556 0.6331 (g/cm3)دانسیته گاز 

 oC 5  Not available 0.6568 0.662چگالی در 
  2 2.8 4.95  )درصد حجمی(حد پایین محدوده انفجار 
 11.6 14.4 20.75  )درصد حجمی(حد باالي محدوده انفجار 

  

 نی آملیخواص فیزیکی و شیمیایی ترکیبات مت) 2-1جدول

مونومتیل آمین   ویژگی ماده
40%  

 دي متیل آمین
40%  

دي متیل آمین 
60%  

تري متیل آمین 
40%  

 49.4  51.5 36 30.8- (oC)نقطه جوش 
 38 -28 -60 1.7-  (oC)نقطه ذوب 

 15.5 0.904 0.898 0.827 0.880 (oC) چگالی در
 20  34 27 57 61 (oC) فشار بخار در
 15.5  1.5 1.7   1.8 (oC) ویسکوزیته در

 

ــتاندارد    ــا اس ــابق ب ــرخ آن از NFPAمط ــالمتی   ن ــاظ س ــذیري  3لح ــتعال پ ــفر   4، اش ــذیري ص ــنش پ    و واک

   . می باشدmg/kg 90 برابر  LD50 ratمی باشد و نیز نرخ سمیت برحسب 
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 :نام و کد محصول) 1-1

ــورت      ــه صـ ــند بـ ــی باشـ ــو، دي و تـــري مـ ــه صـــورت مونـ ــه بـ ــا کـ ــین هـ ــل آمـ ــیمیایی متیـ ــول شـ   فرمـ

 (CH3)NH2. ،  (CH3)2NH و (CH3)3Nاست09/60، 09/45، 09/30ها به ترتیب است و وزن ملکولی آن  .  

  که به تولید مواد شیمیاي پایـه بـه غیـر از کـود و ترکیبـات      2411 با کد 3در کد بین المللی آیسیک متیل آمین  

 که مـشخص کننـده    انداز چهار رقم تشکیل شده ISIC  کدهاي بین المللی.نیتروژن تعلق دارد شناخته می شود

 .صـنعت اسـت  طبقه   ونشانگر گروهبعدي  رقم دودو رقم سمت چپ، نشانگر بخش و    .موردنظر است  طبقه صنعت 

چهـار  . کمک مـی کنـد   چهار رقم هم توسط کشور به رقمهاي قبلی اضافه می شود که به شناسایی دقیق محصول         

چهـار  بـراي تعیـین   . جامعیت الزم برخوردار اسـت  منشا بین المللی دارد و از) شامل بخش، گروه و طبقه (رقم اول   

هـشت رقمـی    معادن وجـود دارد کـه نـسبت بـه تهیـه کـدهاي جدیـد        رقم دوم نیز کمیته اي در وزارت صنایع و

دفتـر آمـار و   –معاونت توسعه صنعتی ( طبق اطالعات اخذ شده از وزارت صنایع و معادن      .داقدام می کن  ) محصول(

 . رقمی تعریف نشده است 8کد متیل آمین تاکنون براي ) اطالع رسانی 

  شماره تعرفه گمرکی ) 1-2

مربـوط  29211110 تعرفـه گمرکـی     1387طبق اطالعات موجود در کتاب مقررات صادرات و واردات ایران سال            

 .می باشدمتیل آمین به 

  : شرایط واردات )1-3

 : شوند کاالهاي صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم میطبق قانون مقرارت صادرات و واردات ایران 

  .کسب مجوز ندارد که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کاالیی است:  کاالي مجاز-1

  . کاالیی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است:  کاالي مشروط-2
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بـه اعتبـار خریـد و فـروش یـا      (کاالیی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسـالم      :  کاالي ممنوع  -3

  . و یا بموجب قانون ممنوع گردد) مصرف

 پایه حقوق می باشد و واردات این کاال بال مانع است و نیز 1جزء گروه  29211110  با تعرفه گمرکیمتیل آمین 

 اسـالمی  جمهـوري فرهنگی و اجتمـاعی  اقتـصادي،  توسـعه  سوم برنامه قانون از موادي اصالح قانون) 2( ماده طبق

 کاالهـاي  از وجـوه دریـافتی   سـایر  و عـوارض  انـواع  کـاال،  سـفارش  ثبت حق یات،مال گمرکی، حقوق شامل ایران،

 کـه  بازرگـانی  سود و این دریافتی مجموع به. شود می تعیین کاالها گمرکی ارزش 4%  معادل و باشد می وارداتی

 بـراي  ورودي حقـوق  .شـود  اطـالق مـی   ورودي حقوق می شود، تعیین وزیران هیات توسط مربوطه قوانین طبق

 .می باشد% 4همانگونه که در جدول ذیل مالحظه می شود  29211110تعرفه 

    

  متیل آمینیتعرفه گمرک ) 3-1 جدول

 شماره تعرفه نام کاال حقوق ورودي SUQ مالحظات

 kg 4% 29211110 متیل آمین 

  

رنـد تنهـا از طریـق     تنها نکته قابل توجه اینکه با توجه بـه اینکـه مایعـات شـیمیایی وارداتـی نیـاز بـه آزمـایش دا                       

  .گمرکهایی که داراي تجهیزات آزمایشگاهی مایعات شیمیایی هستند امکان واردات این ماده وجود دارد
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  :بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی)1-4

 بـه  استاندارد ملی براي تولید هر ماده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین می شود و با توجه                

  .اینکه متیل آمین ها در کشور تولید نمی شود تاکنون براي آن استاندارد ملی تعریف نشده است

استاندارد بین المللی هر ماده شیمیایی بیانگر تست هاي آزمایشگاهی مورد نیـاز جهـت تعیـین خلـوص و خـواص               

 ,ASTMالمللی بسیاري از قبیـل  شیمیایی و فیزیکی ماده می باشد که براي مواد شیمیایی از استانداردهاي بین 

ISO, DINE, BS, GOSTبین المللی این ماده روسـی و بـا شـماره      استفاده می شود، لذا استانداردGOST 

  . معرفی می شود9967

  

  :قیمت تولید داخلی و جهانی محصول)1-5

  :قیمت در ایران
اخلی نیز براي این کاال وجود نـدارد و تنهـا    در ایران تولید نمی شود لذا قیمت تولید د  متیل آمین با توجه به اینکه     

  .می توان قیمت وارداتی این کاال را در ایران بررسی نمود

سـت همانگونـه کـه     ا ارائه شـده     1387 تا   1381از سال   متیل آمین   روند قیمت ریالی یک کیلوگرم      1-1در نمودار   

رونـد   .ریـال مـی باشـد    33366 ددوحـ  در 87 در سـال    متیل آمین مالحظه می شود قیمت وارداتی یک کیلوگرم        

 مـی باشـد   20 % روند صعود داشته است  و متوسط رشد قیمت سالیانه در حدود 87 تا 81تغییرات قیمت از سال    

  : علت دارد2که این افزایش قیمت ریشه در 

  افزایش نرخ ارز) 2افزایش نرخ جهانی ) 1
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قیمت ریالي یك كیلوگرم متیل آمین وارداتي درایران از سال 81 تا 87

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388

سال

  
  

 در سـالهاي  متیـل آمـین    قیمت ارزي یک کیلـوگرم  2-1 در نمودارمتیل آمین جهت بررسی قیمت ارزي وارداتی    

همانگونه که در نمودار مالحظه می شود قیمت داراي روند صعودي بوده و به صـورت      . آورده شده است     87 تا   81

  .  رشد داشته است%17 سبت به سال قبل ن هر سال  سال گذشته6متوسط در 

قیمت ارزي یك كیلوگرم متیل آمین وارداتي درایران از سال 81 تا 87
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)1-1نمودار   

)2-1 نمودار  
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هـر سـال نـسبت بـه     به طور متوسـط  . مالحظه می شود 3-1 ار همانگونه که در نمود87 تا 81نرخ ارز نیز از سال   

که این مطلب خود از عوامل افزایش قیمت ریـالی کـاالي وارداتـی    . رشد داشته است % 2,8در حدود  سال گذشته   

  .است

  

  متیل آمینلوگرمی ککی یالیو ر) دالر (ي ارزمتیق) 4-1 جدول
  قیمت ریالی سالیانهدرصد رشد  ارزي قیمت سالیانه درصد رشد قیمت ریالی قیمت ارزي سال

1381 2.24 14,047   

1382 1.41 11,160 -37.04% -20.55% 

1383 1.44 12,224 2.07% 9.54% 

1384 1.77 15,935 22.94% 30.35% 

1385 1.73 15,878 -2.41% -0.36% 

1386 3.31 30,645 91.55% 93.00% 

1387 3.63 33,366 9.69% 8.88% 

  %20  %17 یمتمتوسط رشد ق

  

نرخ ارز (دالر) از سال 1382 تا 1387

7800
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  :قیمت جهانی محصول
 صـادراتی از کـشورهاي مختلـف    متیـل آمـین   مالحظه می شود قیمت یک کیلـوگرم         5-1 همانگونه که در جدول   

مالحظه می شود متوسط قیمت جهـانی     5-1 همانگونه که در جدول    .. نشان داده شده است    2006جهان در سال    

 دالر و 0,5بـا قیمـت    بلژیـک وط بـه  ب مر2006ین قیمت در سال ارزانتر. دالر می باشد    2,7 حدود   2006در سال   

سـالهاي  در  متیـل آمـین  روند تغییر قیمـت  . دالر می باشد  11,3 با امارات متحده عربیگرانترین قیمت مربوط به   

 2008 تـا  1992از سال . ارائه شده است  زیر  در جدول و نمودارهاي     ، امریکا و ژاپن     اروپاي غربی  در مناطق    گذشته

 در امریکـا از  ،رشـد %  14,1به طور متوسط هر سال نـسبت بـه سـال گذشـته       در اروپاي غربی  متیل آمین یمت  ق

 هر سـال نـسبت   2007 تا  1991ژاپن از سال     و   رشد% 4,15  هر سال نسبت به سال گذشته      2008 تا   1991سال  

  .داشته استرشد %  4,15به سال گذشته 

 2006ل آمین در کشورهاي مختلف جهان در سال قیمت صادراتی یک کیلوگرم متی) 5-1 جدول

 نام کشور
قیمت یک کیلوگرم 

 )دالر(
 نام کشور

قیمت یک کیلوگرم 
 )دالر(

 1.4 چین 11.3 امارات متحده عربی
 1.4 سوئیس 7.7 نروژ
 1.3 آفریقاي جنوبی 6.6 سوئد
 1.2 ژاپن 5.7 تایوان
 1.1 اسپانیا 4.0 انگلیس
 1.1 هلند 3.3 سنگاپور
 0.9 جزایر آنتیل هلند 2.9 هند

 0.8 برزیل 2.3 فیلیپین
 0.8 آلمان 1.9 دانمارك
 0.7 مکزیک 1.7 فرانسه

 0.6 جمهوري کره 1.6 الت متحده آمربکااای
 0.5 بلژیک 1.5 ارژانتین
 2.7 میانگین جهانی 1.5 کانادا
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قیمت یك كیلو متیل آمین در كشورھاي مختلف جھان در سال 2006
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قیمت یک کیلوگرم متیل آمین در امریکا از سال  1991 تا 2008

0.3

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

سال

ر)
دال

ت(
قیم

 
 

)5-1 نمودار  



١٤ 

قیمت یک کیلوگرم متیل آمین در اروپای غربی از سال 1992 تا 2008
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قیمت یک کیلوگرم متیل آمین در ژاپن از سال 1991 تا 2008
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  :موارد مصرف و کاربرد) 1-6

  :ا با توجه به نوع آنها متفاوت می باشد که در ذیل کاربرد مواد به تفکیک آورده شده استکاربرد متیل آمین ه

 کاربرد متیل آمین •

o تولید سموم سوین  

مونومتیل آمین در تولید ماده اي به نام متیل ایزوسیانات بکار می رود که این ماده خود ماده اولیه تولیـد سـمومی              

بوفوران و کربوسولفان می باشد، همچنین با مونومتیل آمـین فـسژن شـده          تمیک، بروت، کر  ) سوین(مانند کارباریل 

  .سموم متومیل و اگزامیل تولید می شود

o تولید حالل نرمال متیل پیرولیدون  

در ایـن فراینـد از متیـل پیرولیـدون       . از مصارف عمده این حالل استخراج مواد از روغن هاي روان کننده می باشد             

همچنـین ایـن ترکیـب بـه دلیـل سـمیت کـم مـی توانـد            .  و زایلن استفاده می شود     براي جداسازي بنزن، تولوئن   

  .جایگزین حالل متیل کلراید در تولید رنگبرها شود و در پوشش هاي پلی آمیدي سیم و کابل نیز مصرف دارد

o تولید آلکیل آلکانول آمین ها  

لید مـی شـود و از ایـن مـواد در ترکیبـات      در نتیجه واکنش مونومتیل آمین با اکسید اتیلن آلکیل آلکانول آمین تو         

  . از گازطبیعی می باشدCO2 و H2Sداروسازي، جذب و جداسازي ترکیبات 

o سایر کاربردهاي مونومتیل آمین  

تولیـد مـوادي چـون دي متیـل اوره،     ، تولید ماده فعال سطحی متیل تـائورات کـه در صـنایع نـساجی و شـوینده        

  . مونو متیل آمین نیترات مصرف می شوددر ساخت مواد منفجره به صورت، کافئین

  مواد کاربرد دي متیل آمین  •
o  تولید حاللها  
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دو نوع حالل دي متیل فرمامید و دي متیل استامید از ماده اولیه دي متیل آمین تهیه می شود که در ریـسندگی                

از .  نیـز بکـار مـی رونـد    C4این حالل ها در استخراج بوتادین از برش . الیاف آکریلیک مورد استفاده قرار می گیرد    

  .حالل دي متیل فرمامید در ترکیب شیمیایی رنگهاي پلی اورتان استفاده می شود

o خالص سازي آب  

یکی از فرایندهایی که در مراحل تصفیه آب بکار می رود شفاف سازي و لخته نمـودن مـواد معلـق موجـود در آب         

ده از مونومرهاي دي متیل آلیل آمونیوم کلرایـد، اپـی   می باشد که جهت انجام آن بایستی از مواد پلیمري تولید ش    

  .هیدرین دي متیل آمین استفاده نمود که در تولید مونومرهاي مذکور از دي متیل آمین استفاده می شود

o تولید دي متیل آمینو اتانول  

ماده بـه شـرح   در نتیجه واکنش دي متیل آمین با اکسید اتیلن دي متیل آمینو تولید می شود که کاربردهاي این             

  :ذیل می باشد

o  به عنوان کاتالیست در تولید اسفنج پلی اورتان 

o  تنظیم کنندهpH در تولید رنگهاي نساجی  

o  در ساخت داروهاي ضدحساسیت از قبیل آنتی هیستامین  

o           در تولید رزین هاي متاکریلیک نقش مونومر را ایفا می کند و رزین هـاي مـذکور در فراینـد شـفاف سـازي

 .ستفاده قرار می گیرند همچنین در تولید رنگها و پوشش هاي آکریلیکی وینیلی کاربرد دارندآب مورد ا

o               با انجام واکنش اسیدهاي چرب و دي متیل آمینو اتانول نرم کننده ها و امولسیفایرها تولید مـی شـوند کـه

 .در صنایع آرایشی و بهداشتی کاربرد دارند

o سایر کاربردهاي دي متیل آمین  

  :یگري که با استفاده از دي متیل آمین تولید می شود عبارتند ازترکیبات د

o        دي متیل آمینو پروپیل آمین که بعنوان فعال کننده سطحی در تولید صابون و نیز بازدارنده هاي خـوردگی

 .مورد استفاده قرار می گیرد

o تولید سم هاي دکلین و تیوکارباماتی 
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o       هاي مذکور بعنوان عامل تسریع کننـده در پخـت السـتیک           نمک( تولید نمکهاي دي متیل دي تیو کاربامات

 )می باشند

 کاربردهاي تري متیل آمین •

o      مهمترین کاربرد تري متیل آمین در تولید کولین کلراید می باشد، این ماده از واکنش تري متیـل آمـین بـا

 مـی گیـرد و حـدود    اکسید اتیلن تولید می شود و بعنوان ویتامین در خوراك دام و طیور مورد اسـتفاده قـرار    

 .مصرف تري متیل آمین در جهان بدین منظور می باشد% 80

o تولید آهارهاي نشاسته اي در صنایع نساجی و کاغذ 

o تولید رزین مبدل یون بر پایه استایرن  

  

  :بررسی کاالهاي جایگزین  )1-7

لـذا  باشـد  وشـیمی مـی   مواد حد واسـط در صـنعت پتر  به عنوان  متیل آمین ها   بیشترین مصرف    با توجه به اینکه   

ي  صورت مورد استفاده قرار می گیرد و نمی تـوان در ایـن کـاربرد بـرا    بایستی در صنایع پایین دستی نیز به همان  

  .متیل آمین جایگزین در نظر گرفت و دیگر کاربردهاي متیل آمین حجم ناجیزي را تشکیل می دهند

  

  :اهمیت استراتژیک کاال )1-8

 اشاره شده است اما در مجموع نمـی تـوان بـا توجـه بـه سـادگی       1-6ل آمین در بخش اگر چه به کاربرد هاي متی 

  .فرایند تولید و نوع کاربرد ها این ماده کاالي استراتژیک به شمار نمی رود
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  :کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول)1-9

  :کشورهاي تولید کننده
  ارائـه شـده   2008تیل آمین و ظرفیت تولید آنهـا در  سـال   لیست کشورهاي عمده تولید کننده م      6-1 در جدول 

 هزار تن بزرگتـرین تولیـد کننـده متیـل آمـین بـه       715,7همانگونه که مشخص است چین با ظرفیت تولید .است  

پس از ان آمریکـا، آلمـان، بلژیـک و جمهـوري     . از ظرفیت تولید جهانی را در اختیار دارد    % 47,5شمار می رود  و      

در بین کشورهاي آسیایی نیز چین، کره، هند و ژاپـن         . ین تولید کنندگان این ماده شیمیایی می باشند       کره بزرگتر 

  . هزار تن بزرگترین تولید کنندگان آسیایی به شمار می روند 43، 52، 70، 715,7با ظرفیتهاي تولید 

و  7-1 و نیـز در جـدول  . سهم هر کشور از ظرفیت تولید جهانی محصول ارائه شده اسـت  8-1 همچنین در نمودار  

آسـیا ، اروپـاي غربـی و آمریکـاي      .توزیع ظرفیت هاي تولید در مناطق مختلف جهان دیده مـی شـود        9-1 نمودار

 درصد از ظرفیت تولید جهانی باالترین ظرفیت را در منـاطق مختلـف          16 و   19,5 و   61,5شمالی هر کدام با سهم      

 و در آمریکاي جنوبی و مرکزي حجم تولید متیل آمـین بـسیار کـم    در آفریقا، اروپاي مرکزي و شرقی. جهان دارند 

همچنین در کشورهاي همسایه ایران ترکیه تولید کننده متیل آمین می باشد که این کـشور داراي ظرفیـت          . است

همچنین در جدول لیست شرکتهاي تولید کننده متیل آمین در دنیـا همـراه       .  هزار تن در سال می باشد      15تولید  

    . ارائه شده است2008ن انها و ظرفیت تولید در سال با مکا

 2008کشورهاي تولید کننده متیل آمین و طرفیت تولید آنها در سال ) 6-1 جدول
 2008در سال ) هزار تن( تولید ظرفیت کشور
 715.7 چین

 241.0 ایاالت متحده امریکا
 180.0 آلمان
 80.0 بلژیک

 70.0 جمهوري کره
 52.0 هند
 43.0 ژاپن
 30.0 تایوان

 93.5 سایر کشورها
 1505.2 جمع کل
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سھم ھر کشور در تولید متیل آمین در س  ال 2008

جمھوری کره
4.7%

ھند
3.5%

ژاپن
2.9%

تایوان
2.0%

سایر کشورھا
6.2%

چین
47.5%

بلژیک
5.3%

آلمان
12.0% ایاالت متحده 

آمریکا %16.0
 

  

  

  

 

 سهم هر یک از مناطق جهان در تولید متیل آمین) 7-1 جدول
)هزار تن(ظرفیت تولید  منطقه  

 925.7 آسیا

 293 اروپاي غربی

 241 آمریکاي شمالی

 45.5 سایر مناطق

 1505.2 کل جمع

 

 

 

)8-1 نمودار  
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سھم مناطق مختلف جھان از تولید متی ل آمی ن در س  ال   2008

آسیا 
61.5%

اروپای غربی 
19.5%

آمریکای شمالی 
16.0%

سایر من اطق 
3.0%

  
 

)9-1نمودار  
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 2008 آنها در سال تی و ظرفای در دننی آملی کننده متدی مختلف توليشرکتها) 8-1 جدول

 مکان شرکت نام شرکت کشور
ظرفیت 
 تولید

E.I. du PONT de Nemoures & Company Dupont Belle, WV 91 
Taminco Inc. Pace, FL 147 

ایاالت متحده 
 U.S. Amines Ltd. Portsmouth, VA 3 امریکا
 ,Groupe Celanese S.A. Coatzacoalcos مکزیک

Veracruz 14 

 BASF S.A. Camacari. Bahia 13 برزیل
 Taminco N.V. Chemical sector, Gent 80 بلژیک
 BASF S.E. Ludwigshafen 120 آلمان
 Taminco GmbH. Leuna 60 آلمان
 Balchem Italia S.r.L. Marano-Ticino 18 ایتالیا
 Ertisa S.A. Palos de la Ferontera 15 اسپانیا

 Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. Niigata, Niigata ژاپن
Prefecture 43 

 Samsung Fine Chemicals Co,Ltd Ulsan 70 کره جمهوري

 Formosa Chemicals & Fibre Corp. Mailiao City, Yunlin تایوان
Hsien 30 

 Chimcomplex S.A. Brozesti 2 رومانی
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 2008 آنها در سال تی و ظرفای در دننی آملی کننده متدی مختلف توليشرکتها) 8-1 جدولادامه 

 مکان شرکت  نام شرکت  کشور
ظرفیت 
 تولید

 AO Angarskaya NKhK Angarsk روسیه
 AO Salavatnefteorg-sintey Salavatqcom روسیه
 AO Sintez Dzerzhinsk روسیه

7.5 

 African Amines (PTY) Ltd. New Castle  9 جنوبی آفریقاي
 AK-Kim Kimya Sanayi Va Ticaret A.S. Yalova, Istanbul 15 ترکیه
 Anhui Huaihua Group Co. Ltd. Huainan Anhai 70 چین
 Anyang Jiutian Fine chemical Co. Ltd. Huainan Anhai 30 چین
 BASF-YPC CO,Ltd Nanjing ,Jiangsu 36 چین
 Bluestar new chemical materials Co. Ltd. Yongxin Jiangxi 6 چین
 Chongqing Soda-Amin industry & commerce co. JiulongpoDistrict, Chonqing 5 چین
 Dandong Qianyang light & chemical No. ! Factory Dandong Liaoning 10 چین
 Fiecheng Acid chemical Co. Ltd. Taian Shangdong 15 چین
 Hebei Xinhua Co. Ltd. Xinle Hebei 6 چین
 Jiangsu Lingxin chemical Co. Ltd. Changzhou Jiangsu 24 چین
 Jiangsu Xinya chemical Group Co. Changzhou Jiangsu 25 چین
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 2008 آنها در سال تی و ظرفای در دننی آملی کننده متدی مختلف توليشرکتها) 8-1 ادامه جدول

 مکان شرکت  نام شرکت  کشور
ظرفیت 
 تولید

 Lingtian (Nanjing) Fine chemical Co. Ltd. Nanjing Jiangsu 40 چین
 Puyang Organic chemical industry factory Puyang Henan 8 چین
 Qinghai Liming chemical Co. Ltd. Xining Qinghai 40 چین
 Shaanxi chemical general plant Weinan Shaanxi 12.7 چین

 Shandong Hualu Hengsheng chemical industry stock چین
Co. Ltd. Dezhou Shandong 150 

 Shanghai Dystuff & chemical plant Shanghai 12 چین
 Taiyuan Chemical Industry Group Co. Ltd. Taiyuan Shanxi 6 چین
 Tengzhou Yongxing Chemical Co. Ltd. Tengzhou Shangdong 10 چین
 Zhangqui Riyue Chemical Co. Ltd. Zhangqui Shandong 100 چین
 Zhejiang Jiangshan Chemical Co. Ltd. Jiangshan Zhejiang 110 چین

Alkyl Amines Chemical Ltd. Khalapur Maharashtra 15 
Balaji Amines Ltd. Tamalwadi Maharashtra 22 هند 
Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. Mumbai Maharashtra & 

Thal Maharashtra 15 

 1505.2 کل جهان
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  :کشورهاي مصرف کننده
  . نشان داده شده است2007 کشورهاي مصرف کننده متیل آمین با میزان مصرف در سال 9-1 در جدول

  

 2007 مصرف در سال زانی با منی آملی مصرف کننده متي کشورها)9-1جدول
 )هزار تن (2007 در سال مصرف SRIمنطقه

  504  چین
 190.2 ایاالت متحده
 131.8 اروپاي غربی

 48.1 ژاپن
 43 جمهوري کره

 27.5 هند
 25.3 تایوان
 12.4 برزیل
 7.1 روسیه
 7 خاورمیانه
 7 مکزیک

 6.7 آرژانتین، کلمبیا، ونزوئال
 4.5 کانادا

 4 آفریقاي جنوبی
 2.3 اقیانوسیه
 2.2 لهستان

 1.2 جمهوري چک
 1.5 اتریش
 0.1 رومانی

  

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود چین ، ایاالت متحده، اروپاي غربی، ژاپن و کره به ترتیـب  بـاالترین                

 .مصرف جهانی باالتر است % 89,3میزان مصرف را دارا می باشند و مجموع مصرف این کشورها از 

 



٢٦ 

سھم کشورھای مختلف جھان در مصرف متیل آمین در سال 2007

چین
49.1%

ایاالت متحده
18.5%

اروپای غربی
12.8%

ژاپن
4.7%

بقیھ کشورھا 
4.2%

برزیل
1.2%

تایوان
جمھوری کره2.5%

4.2%

ھند
2.7%

 
 

       همانگونـه کـه   . ل آمـین در منـاطق مختلـف جهـان در جـدول  مـشاهده مـی شـود          همچنین وضعیت مصرف متی   

می بینیم آسیا، آمریکاي شمالی و اروپاي غربی  باالترین سـطح  مـصرف را درمنـاطق دنیـا دارد و ضـمنا مـصرف                       

  . هزار تن می باشد 7 حدود 2007خاورمیانه در سال 

  

 ل آمینسهم مناطق مختلف جهان در مصرف متی) 10-1جدول
  )هزار تن (2007 در سال مصرف منطقه
 654.9 آسیا

 194.7 آمریکاي شمالی
 131.8 اروپاي غربی

 26.1 آمریکاي مرکزي و جنوبی
 12.2 اروپاي شرقی و مرکزي

 4 آفریقا
 2.3 اقیانوسیه

  

)10-1 نمودار  
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سھم مناطق مختلف جھان در مصرف متیل آمین در سال 2007

سایر
0.6%

ی ی شرقی و مرکز اروپا
1.2%

ی و جنوبی آمریکای مرکز
2.5%

اروپای غربی
12.8%

آمریکای شمالی 
19.0%

آسیا
63.8%

 
 

)11-1نمودار  
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  2012پیش بینی مصرف در سال 
پیش بینی می شـود کـه   .  ارائه شده است2012 پیش بینی مصرف مناطق مختلف جهان در سال    11-1 در جدول 

 پـیش بینـی مـی شـود کـه      2007 هزار تن برسد و در مقایسه با سال      1305مصرف جهانی در این سال به حدود        

از این افزایش مصرف بیشترین افـزایش مربـوط بـه آسـیا و آمریکـاي شـمالی             . افزایش یابد   % 27,2مصرف جهانی   

 2007 هـزار تـن برسـد کـه نـسبت بـه سـال        58ینی می شود که مصرف به   همچنین در خاورمیانه پیش ب    . است  

 .افزایش می یابد % 729حدود 

  2012پیش بینی مصرف مناطق مختلف جهان در سال ) 11-1 جدول

)هزار تن (2012پیش بینی مصرف در سال  منطقه درصد افزایش مصرف نسبت به  
2007سال   

 %36.40 893.3 آسیا

 %15.72 225.3  آمریکاي شمالی

 %2.73 135.4 اروپاي غربی

 %11.88 29.2 آمریکاي مرکزي و جنوبی

 %19.67 14.6 اروپاي شرقی و مرکزي

 %12.50 4.5 آفریقا

 %8.70 2.5 اقیانوسیه

 %27.2 1305 جمع کل
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  :شرایط صادرات) 1-10

 جزء کاالهـاي مجـاز   29211100، این کاال با شماره تعرفه 1387طبق قانون مقرارت صادرات و واردات ایران سال     

می باشد  و بدون هیچگونه شرایط خاص امکان صادرات را دارا می باشد و درصورتی کـه کـاالي تولیـدي       ) 1گروه(

  .از استانداردهاي الزم برخوردار بوده و قابل رقابت با قیمت جهانی این محصول باشد صادرات آن میسر خواهد بود
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  وضعیت عرضه و تقاضا) 2

  :واحدهاي تولیدي فعال )1- 2

 وزارت صنایع و معادن واحد فعال در زمینه تولیـد  متیـل آمـین     دفترآمارو اطالع رسانیطبق اطالعات اخذ شده از 

  .در داخل کشور وجود ندارد

  بررسی وضعیت طرحهاي جدید )2- 2

ت اجرا در زمینه تولیـد    وزارت صنایع و معادن هیچ طرح در دس     دفترآمارو اطالع رسانی   طبق اطالعات اخذ شده از    

  .متیل آمین در داخل کشور وجود ندارد واز این وزارت تاکنون مجوز تولید متیل آمین داده نشده است

  :بررسی روند واردات محصول) 3- 2

 385901 واردات متیـل آمـین   86در سـال   .  ارائـه شـده اسـت      86 تـا    77در نمودار  واردات متیل آمـین از سـال           

ررسی روند چند ساله واردات متیل آمین در ایران نشان می دهد که به طـور متوسـط واردات   ب. کیلوگرم بوده است 

 1383لـیکن از سـال   . رشد داشته است % 312,4 هر سال نسبت به سال گذشته حدود     1382متیل آمین تا سال     

ردات نـرخ صـعودي   در مجمـوع طـی ایـن دوره رونـد وا    . ادامه یافته است % 29,5به بعد روند نزولی واردات با نرخ   

 به بعد افـزایش جهـانی قیمـت    1382 علت کاهش حجم واردات این محصول از سال        .داشته است % 141,5معادل  

طـی ایـن دوره در   (. در سـال مـی باشـد   % 20 و رشد قیمت وارداتی آن بمیزان      %17بمیزان  محصول  ارزي واردات   

 خود تاثیر زیـادي بـر حجـم واردات محـصول خواهـد       که به نوبه )افزایش یافته است  % 2,8ایران قیمت ارز سالیانه     

 رسـیده  1387 ریال در سال 33,366 به مبلغ   1382 ریال براي هر کیلو در سال        11,160قیمت وارداتی از    . داشت
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در سـال  % 4,15ژاپن آمریکا و در سال و در منطقه   % 14,1رشد قیمتها در منطقه اروپاي غربی معادل        ضمنا  . است

  . بوده است

واردات متیل آمین از سال 77 تا 86
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 عمده واردات متیل آمین از کشورهاي هند، فیلیپین، چین، بلژیک، هلند و آلمان صـورت گرفتـه             86 تا   77ز سال   ا

 بـه تفکیـک کـشورهاي صـادرکننده نـشان داده      86 تـا  77 میزان واردات متیل آمین از سال  1-2 در جدول  .است

  .شده است 

)1-2نمودار   
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  )کیلوگرم (1386 تا 1377ل  مختلف از ساي از کشورهانی آملیروند واردات مت) 1-2 جدول
 Grand Total 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 کشور صادر کننده

 1,158,865 0 0 242,395 164,920 356,360 333,150 62,040 0 0 0 هند
 1,068,920 0 67,520 75,680 180,600 189,760 138,560 80,320 54,720 281,760 0 فیلیپین
 1,026,500 213,900 293,200 152,910 158,400 117,690 39,200 0 13,600 0 37,600 چین
 921,060 0 72,000 247,200 264,000 0 107,520 230,340 0 0 0 بلژیک
 700,386 0 0 28,000 321,200 15,461 54,125 76,800 0 204,800 0 هلند
 382,518 161,190 92,080 82,400 0 34,725 0 11,315 0 808 0 آلمان

 198,000 0 0 0 0 198,000 0 0 0 0 0 آفریقاي جنوبی
 160,071 10,751 0 0 0 130,000 1,800 0 15,120 1,400 1,000 انگلستان

 90,510 60 870 0 1,260 57,600 0 16,320 14,400 0 0 امارات متحده عربی
 64,800 0 0 64,800 0 0 0 0 0 0 0 فرانسه
 600 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 سوئیس

 30,400 0 15,200 0 0 15,200 0 0 0 0 0 جمهوري کره
 17,500 0 0 0 17,500 0 0 0 0 0 0 تایوان
 14,882 0 3,450 0 0 0 2,200 12 5,980 3,240 0 ترکیه

 2,000 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 مجارستان
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ایتالیا
 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 اتریش

Grand Total 38,600 492,008 103,820 477,147 679,155 1,114,896 1,107,880 893,385 544,320 385,901 5,837,112 
درصد رشد نسبت به 

 سال گذشته
 1174.6% -78.9% 359.6% 42.3% 64.2% -0.6% -19.4% -39.1% -29.1%  

  %141.5 متوسط کل
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  :بررسی روند مصرف)4- 2

 مصرف متیل آمین در ایران از طریق واردات تأمین می گردد لذا روند مصرف متیـل آمـین در      با توجه به اینکه کل    

ایران را می توان برابر با واردات منهاي صادرات آن در نظر گرفت لـذا همانگونـه کـه در جـدول مـی بینـیم تغییـر          

  .ت رشد داشته اس% 141,5مصرف هر سال نسبت به سال گذشته صعودي بوده و به طور متوسط 

 لوگرمی بر حسب ک86 تا 79 از سال نی آملی، واردات و صادرات متروند مصرف) 2-2جدول 

 1386 1385 1384 1383 1382  1381 1380 1379 سال
پیش بینی 

1390  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تولید

 270,130 385,901 544,320 893,385 1,107,880 1,114,896 679,155 477,147 103,820 واردات

 0 0 0 0 2,000 10,000 4,010 0 2,100 صادرات

 270,130 385,901 544,320 893,385 1,105,880 1,104,896 675,145 477,147 101,720 مصرف

  

. متیل آمین افزایش مصرف این مـاده پـیش بینـی مـی شـود      در زمینه هاي مختلف     ختلف  مبا توجه به کاربردهاي     

لـذا مـصرف متیـل      . پیش بینی مـی شـود     % 30واردات با نرخ    کاهش  لیکن با توجه به رشد قیمت جهانی محصول         

  .ر گرفته می شودظدر ن تن 270معادل  تقریبا % 30با نرخ کاهش  90آمین در سال 
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مصرف متیل آمین از سال  77 تا 86
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  :بررسی روند صادرات) 5- 2

 سـال تنهـا صـادرات متیـل آمـین در سـالهاي       10طبق اطالعات اخذ شده از گمرك جمهوري اسـالمی ایـران در        

  . تن به کشورهاي ارمنستان بوده است 18,11 و جمعا ّبه مقدار 1383 ،1382، 1381، 1379

  

 86 تا 77 مختلف از سال ي به کشورهانی آملیصادرات مت) 3-2 جدول
 سال کشور وارد کننده )کیلوگرم(وزن ارزش ریالی ارزش دالري

0 0 0  1387 
0 0 0  1386 
0 0 0  1385 
0 0 0  1384 

 1383 تانارمنس 2000 18810000 2213
 1382 ارمنستان 10,000 73,180,800 9,240
 1381 ارمنستان 4,010 25,344,000 3,200

0 0 0  1380 
 1379 ارمنستان 2,100 2,764,125 1,575

0 0 0  1378 
0 0 0  1377 

  

)2-2نمودار  
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  :بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات) 6- 2

     تـن مـی باشـد و پـیش بینـی     400از داخلی در حـدود   اشاره گردید در حال حاضر نی      4-2 همانگونه که در بخش   

  . تن برسد270 سال آینده به 3می شود که در 

در خصوص بازارهاي مستعد جهت صادرات همانگونه که در جـدول زیـر مـشخص اسـت فرانـسه بزرگتـرین بـازار               

یکـی از وارد کننـده   . ارنـد پس از آن، کشورهاي هلند، انگلیس، بلژیک و کانادا قرار د          . وارداتی متیل آمین می باشد    

هاي اصلی متیل آمین کشور پاکستان و امارات متحده عربی است که با توجه به اینکه این کشورها همسایه ایـران                  

ضمنا با طرحهاي توسعه اعالم شده از سوي عربـستان ، نیـاز    . می باشند بازار بسیار مناسبی جهت صادرات هستند       

ایران در صادرات بـه پاکـستان بـا    .  تن برآورد می شود    58000 معادل   2010-2009بازار این کشور نیز براي سال       

 تـن داراي بیـشترین مزیـت نـسبی اسـت و پـس از آن             331 تن و امارات متحده عربـی بـا ظرفیـت            471ظرفیت  

 تـن بـازار    9422کشورهاي مالزي، اندونزي، فیلیپین، تایوان، سنگاپور، تایلند، روسیه و هند بـا جمـع کـل حـدود                   

 می باشند و کشورهاي فرانسه، هلند، انگلیس، بلژیک، مجارستان، آلمان و ایتالیا بـا جمـع وارداتـی        2ي اولویت   دارا

این اولویت بندي با توجه به نزدیکی بـه بازارهـاي مـصرف  و نیـز         .  تن از اولویت سوم بر خوردارند        84061حدوداّ  

  بزرگی بازار صورت گرفته است 

 نیـاز بـه   2از بـازار هـاي داراي اولویـت    % 10 و 1بازار کـشورهاي داراي اولویـت    % 50لذا می توان با هدف گذاري       

 تن در نظر گرفت و با توجه به نیاز داخلـی مـی تـوان در کـل حـدود      30350محصول را در حوزه صادراتی حدود      

  . تن را براورد نمود30800
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  کننده متیل آمینواردکشورهاي عمده ) 4-2 جدول

 کشور
 2006 سال حجم واردات در

  )تن(
 21,534 فرانسه
 16,630 هلند
 15,973 انگلیس
 14,756 بلژیک
 13,220 فنالند
 5,810 تایوان

 5,197 مجارستان
 5,057 آلمان
 4,914 ایتالیا
 3,948 مالزي
 2,658 سوئیس
 2,266 اتریش
 2,153  فنالند

 1,793 وانیتا
 1,122 اندونزي
 1,074 فیلیپین
 1,063 رومانی
 870 لهستان
 818 نروژ

 773 سنگاپور
 684 جمهوري کره
 471 پاکستان
 384 تایلند

 331 امارات متحده عربی
 283 روسیه
 45 هند
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  :روشهاي مختلف تولید) 3

متیل آمین ها که شامل مونو، دي وتري متیل آمـین مـی باشـند از واکـنش گـازي متـانول و آمونیـاك در حـضور          

تولید هر کدام از متیل آمین ها و مقدار آنها در محـصول وابـسته بـه دو عامـل اساسـی          . ندکاتالیست تولید می شو   

  .نسبت مولی آمونیاك به متانول و نوع کاتالیست مورد استفاده جهت انجام واکنش می باشد

  :با توجه به انجام واکنش در فاز گاز داریم

OHNHCHNHOHCH 2333 +→+ 

OHNHCHNHNHCH 22333 )( +→+ 

OHNHCHNHNHCH 233323 )()( +→+ 

همانطور که در فوق مشاهده می شود در هر فرایند می توان با برگرداندن هر یـک از محـصوالت از مقـادیر تولیـد            

  .آن محصول نسبت به سایر محصوالت کاست

  

  بررسی فرایندهاي تولید
  :در حال حاضر متیل آمین ها طی دو فرایند اصلی ذیل تولید می شوند

  فرایند تولید متیل آمین ها از متانول و آمونیاك  -1

 NITTOفرایند تولید متیل آمین از متانول و آمونیاك همراه با فرایند شیمیایی  -2

تـري متیـل    % 20دي متیل آمین و     % 46مونو متیل آمین،    % 34در فرایند اول درصدهاي وزنی محصول به صورت         

دي متیـل آمـین و   % 86مونو متیـل آمـین،      % 7ل به صورت    در روش دوم در صدهاي وزنی محصو      . آمین می باشد  

  .تري متیل آمین می باشد% 7
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  :NITTOفرایند تولید متیل آمین ها از متانول و آمونیاك با فرایند شیمیایی 
  :این فرایند شامل چهار بخش اصلی به شرح ذیل می باشد

 دي و تـري متیـل آمـین بـا اسـتفاده از          واکنش آمونیاك و متانول در راکتور اول و تولید محـصوالت مونـو،             -

  NITTOکاتالیست 

واکنش آمونیاك و تري متیل آمین در راکتور دوم و تولید محصوالت مونو متیل آمین و دي متیل آمـین بـا              -

   آلومینا-استفاده از کاتالیست گاما

  جداسازي محصوالت در برج هاي تقطیر -

  بازیافت متانول و آمونیاك از ضایعات -

نیاك خروجی از مخازن ذخیره با جریان برگشتی این ترکیبات از فرایند، مخلوط شـده و قبـل از ورود           متانول و آمو  

جریان خروجی از راکتور اول به برج بازیافـت آمونیـاك منتقـل مـی           . گرم می شود   270oCبه راکتور اول تا دماي      

 تري متیل آمین خروجـی از بـرج   شود و طی آن آمونیاك از قسمت باالي برج خارج شده و قسمتی از آن به همراه 

  استخراج مربوط به آن، مخلوط می شود و پس از گرم شدن به راکتور دوم و باقیمانده آن به راکتور اول برگردانده 

جریان خروجی از دو راکتور به برج بازیافت آمونیاك انتقال داده می شوند، از قسمت پـایین بـرج مـذکور     .می شود 

و، دي، تري متیل آمین جدا می شوند سپس جهت جداسازي به سه برج تقطیـر متـوالی             ترکیبات آب، متانول، مون   

ماده خروجی از قسمت باالي برج تقطیر اول تري متیل آمین می باشـد و از قـسمت پـایین بـرج           . ارسال می شوند  

یل اتـر مـی   ترکیبات دیگر جهت آبگیري به برج دوم ارسال می شود جریان باالي این برج که شامل مونو و دي مت      

باشد جهت جداسازي به ستون تقطیر سوم ارسال می شود و از قسمت پایین برج دوم متانول جدا می شود که بـه     

  .عنوان خوراك به راکتور اول فرستاده خواهد شد

% 7و % 86، %7محصوالت مونو، دي و تري متیل آمین بدست آمده از هر سه ستون به ترتیب داراي درصـد وزنـی         

  .می باشد

  



٣٩ 

  ایداري تکنولوژي و سهم این فرایند در تولید محصولپ

تکنولوژي تولید این فرایند نسبت به فرایندهاي دیگر داراي قدمت کمتري می باشد و بـا توجـه بـه درصـد وزنـی                      

باالي دي متیل آمین این روش در مناطقی مورد استفاده قرار می گیرد که میزان تقاضاي دي متیل آمـین نـسبت      

  . گر بیشتر می باشدبه دو ترکیب دی

  

  فرایند تولید متیل آمین ها از متانول و آمونیاك 
  :این فرایند شامل سه بخش به شرح ذیل می باشد

  واکنش آمونیاك با متانول در راکتور  -

  جداسازي آمونیاك از محصوالت توسط برج دفع  -

  جداسازي محصوالت بروش تقطیر استخراجی -

متانول و آمونیاك با جریان برگشتی این ترکیبات از فرایند، مخلـوط مـی شـود      در این فرایند ابتدا خوراکهاي مایع       

 مـی رسـد و پـس از    400oC مواد اولیه به صورت فاز بخار درآمده و بـه دمـاي      E-101سپس توسط تبخیرکننده    

  واکنـشهاي مربوطـه  R-101 در راکتور بستر ثابت 450oC و افزایش دماي جریان بخار به    F-101ارسال به کوره    

 طی دو مرحله سرد شدن کـامال      E-102 و   E-101جریان گاز خروجی از راکتور توسط مبدلهاي        . انجام می گیرد  

  . انتقال داده می شودV-101به مایع تبدیل می شود و به مخزن 

 گرم می شود سپس به بـرج     62oC تا دماي    E-103محصول خام خروجی از مخزن مذکور ابتدا در پیش گرمکن           

 اتمسفر می باشد و گاز آمونیاك به صورت مخلـوط آزئـوتروپ        26فشار عملیاتی برج    . سال می شود  دفع آمونیاك ار  

مـی  % 6و تـري متیـل آمـین    % 94با تري متیل آمین از باالي برج خارج می شود و داراي آمونیاك به میزان مولی         

ل آمین بـه حالـت مـایع    آمونیاك و تري متیV-102 باشد که پس از خنک شدن و ارسال گاز به کندانسور جزئی 

تبدیل می شود سپس گاز کندانس نشده که حاوي مقدار جزئی گاز آمونیاك می باشد جهـت جلـوگیري از اتـالف       

می باشـند  H2  و CO توسط آب شسته می شود و گازهاي کندانس نشده که عمدتا حاوي C-105آن در ستون 



٤٠ 

اوي آمونیـاك همـراه بـا جریـان مـایع خروجـی از       به عنوان ضایعات گازي از واحد خارج می شوند و جریان آب ح        

  . برگردانده می شوندR-101 به راکتور V-102کندانسور 

تري متیل آمین موجود در جریان مایع خروجی از پایین برج طی فرایند تقطیر استخراجی انجـام شـده در سـتون     

C-102    االي سـتون خـارج مـی شـود و     از قسمت ب% 3/99 اتمسفر می باشد، با خلوص 6 که داراي فشار عملیاتی

-Cجریان مایع خروجی از پایین برج به منظور جداشدن آب از مخلوط مونو و دي متیـل آمـین بـه بـرج آبگیـري       

از یکدیگر جـدا  % 3/99 مونو و دي متیل آمین با خلوص باالي C-104 ارسال شده و در پایان در برج تقطیر         103

  .اري می شوندشده و به عنوان محصول در مخازن ذخیره نگهد

در جدول زیر، موازنه جرم ترکیبات موجود در فرایند تولید متیل آمین آورده شده است بطوریکه محصول واکـنش           

  .وزنی تري متیل آمین می باشد% 7وزنی دي متیل آمین و % 86وزنی مونومتیل آمین، % 7شامل 



٤١ 

 NITTO بروش نی آملی متدی تولندی در فراباتیموازنه جرم ترک) 1-3 جدول
 ترکیبات
 lb/h دبی  جریان 

 آمونیاك  متانول
مونومتیل 
 آمین

دي متیل 
 آمین

تري متیل 
 آمین

  آب

1 17850 - - - - - 
2 1554 - - - - 7 
3  4872 - - - - 
4 19404 4872 - - - 7 
5 19404 52584 8358 882 2352 7 
6 1554 47880 8999 11130 3990 10045 
7 1554 50064 9660 11928 5376 10045 
8 - 50064 8778 966 2478 - 
9 - 2352 420 84 126 - 
10 - 47712 8358 882 2352 - 
11 1554 - 882 10962 2898 10045 
12 - - - - - 55965 
13 - - 1 - 2898 - 
14 - - - - 2058 - 
15 - - 1 - 840 - 
16 - 2352 420 - 2184 - 
17 - 2184 672 798 1386 - 
18 1554 - 881 10962 - 66010 
19 - - 881 10962 - - 
20 - - 881 6 - - 
21 - - - 10958 - - 
22 1554 - - - - 66010 
23 - - - - - 66003 
24 - - - - - 10038 

 

 



٤٢ 



٤٣ 

  تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژیهاي مرسوم در تولید محصول)4

رایند به شرح ذیل تولید می شود جـدول مقایـسه هزینـه تکنولـوژي     با توجه به اینکه متیل آمین ها از طریق دو ف          

  . تن در ذیل آورده شده است22700هاي موجود درجهان براي ظرفیت تولید سالیانه 

  

  تولید متیل آمین از متانول و آمونیاك -1

  NITTOتولید متیل آمین به روش فرایند  -2

  

  هامقایسه هزینه تکنولوژي هاي تولید متیل آمین ) 1-4 جدول

شماره 
  فرایند

سرمایه گذاري 
میلیون (ثابت 

  )دالر

قیمت تمام شده 
  محصول
¢/kg * 

درصد تامین 
مواد اولیه در 
  داخل کشور

هزینه تامین مواد 
اولیه بازاي هر 
 ( کیلوگرم محصول

(¢/kg  

) تن(مقدار 
یوتیلیتی مصرفی 

  )آب و بخار(
بازاي هر تن 
  محصول

 مصرف انرژي 
KWH بازاي 

  هر تن محصول

1  51.6 171.26  99.98  85.01  124.509  17.637  

2  48.8 174.07  99.94  87.98  309.293  26.4555  
  .ظرفیت تولید واحد صنعتی برآورد شده است% 75قیمت با در نظر گرفتن *  

  



٤٤ 

وژیهـا را بـه شـرح زیـر     لاساس اطالعات جدول مقایسه تکنولوژیهاي موجود می توان نقاط قوت و ضعف این تکنو رب

  :نمودارائه 

  مقایسه نقاط ضعف و قوت تکنولوژي هاي تولید متیل آمین) 2-4 جدول
شماره 
  نقاط ضعف  نقاط قوت  فرایند

1  

  قیمت تمام شده محصول کمتر
  مصرف انرژي کمتر

  مقدار یوتیلیتی هاي مورد نیاز کمتر
   از داخل کشور بیشتر  درصد تامین مواد اولیه

  هزینه تامین مواد اولیه کمتر
تر مونومتیل آمین و نیاز بیشتر به این تولید بیش

  ماده در کشور

 مبلغ سرمایه گذاري ثابت بیشتر
  

  قدیمی تر

2  
  مبلغ سرمایه گذاري ثابت کمتر

  
  

  قیمت تمام شده محصول بیشتر
  مصرف انرژي بیشتر

  مقدار یوتیلیتی هاي مورد نیاز بیشتر
  درصد تامین مواد اولیه از داخل کشور کمتر

   اولیه بیشنرهزینه تامین مواد
  نوین تر

 

 فرایند منتخب تولید متیل آمین ها

با توجه به جدول مقایسه نقاط ضعف و قوت تولید متیل آمین ها در فوق و نیز با توجه به اینکـه بیـشترین مقـدار                      

مصرف متیل آمین ها در ایران به صورت مونومتیل آمین می باشد و با عنایـت بـه توضـیحات ذکرشـده در بخـش                    

یندها، تولید مونومتیل آمین در فرایند شماره یک بیش از دو می باشد ، لـذا فراینـد شـماره یـک انتخـاب               شرح فرا 

 . می شود

  



٤٥ 

 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي و سرمایه گذاري ثابت)5

  :عوامل مؤثر در انتخاب ظرفیت یک واحد شیمیایی عبارتند از 

   حجم بازار هدف-

   مشابه موجود در دنیا مطالعه و بررسی واحدهاي-

   قیمت تمام شده محصول-

   نقطه سر به سر -

   سرمایه ثابت مورد نیاز-

  :که در ادامه هریک از این عوامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 در زمینه حجم بازار معموالُ ظرفیت تولید می بایست به گونه اي انتخـاب گـردد کـه مـساوي یـا کـوچکتر از                      -

زیرا اگر ظرفیت تولید از نیاز فعلی و آتی بـازار بزرگتـر باشـد همـواره بخـشی از ظرفیـت              حجم بازار هدف باشد     

 توضیح داده شـد حجـم بـازار هـدف بـراورد شـده در       6-2 همانگونه که در بخش  .تولید بدون استفاده می ماند      

  .شود هزار تن می باشد پس ظرفیت تولید می بایست مساوي یا کوچکتر از این مقدار انتخاب 30حدود 

 در انتخاب ظریت تولید واحدهاي شیمیایی و صنایع پایین دستی پتروشـیمی مطالعـه و بررسـی واحـد هـاي               -

مشابه در دنیا مخصوصاُ کشورهاي صاحب تکنولوژي داراي اهمیت شایانی است چرا که به دلیل پیچیـده بـودن          

ت هاي صاحب تکنولـوژي صـورت   طراحی این واحد ها احداث این واحد ها پس از خرید لیسانس ازیکی از شرک 

عالوه بر این جهت تولید هر ماده شیمیایی ظرفیت هاي متعارفی وجود دارد که حاصل تجربـه دیگـر           . می گیرد 

بررسی ظرفیت هاي متعارف جهانی نشان مـی دهـد   .شرکت هاست و می تواند زمینه بهینه کاوي را فراهم آورد    

 هزار تن در کشورهاي داراي تکنولـوژي مرسـوم مـی        90,7و 45,4 و   22,7که احداث  واحدهاي با ظرفیت هاي      

 هزار تن داراي تطابق بیشتري با حجم بـازار هـدف کـه        22,7که در بین ظرفیت هاي اشاره شده، ظرفیت       .باشد  

  . توضیح داده شد می باشد6-2 در بخش



٤٦ 

فیت تولیـد مـورد    از دیگر عوامل مهم دیگر در تعیین ظرفیت اقتصادي قیمت تمام شده تولید محصول در ظر          -

ال با افزایش ظرفیت به دلیل کاهش میزان هزینه هـاي  معمو. مورد نظر است     معموالَ در ظرفیت تولید   .نظر است   

ثابت در قیمت تمام شده محصول ، شاهد کاهش در قیمت تمام شده می باشـیم البتـه ایـن کـاهش تـا حـدي                 

  .ً افزایش می یابد   اي مجدداادامه خواهد شد و پس از ان با پیچیده شدن یک واحد هزینه ه

  . قیمت تمام شده محصول در ظرفیت هاي مختلف ارائه شده است  1-5 در جدول

  مقایسه قیمت تمام شده در ظرفیت هاي مختلف تولید) 1-5 جدول
  )هزار تن(ظرفیت  22,7  45,4  90,7

  )دالر بر هر تن(قیمت تمام شده محصول  171,26  154,34  145,14

  %)20با نرخ بازگشت سرمایه (قیمت فروش   247,03  212,93  194,38

  

قیمـت تمـام شـده      هـزار تـن ،  45,4 هزار تـن بـه      22,7همانگونه که مالحظه می شود با افزایش ظرفیت تولید از         

کـاهش  % 6 هزار تن قیمـت تمـام شـده    90,7 هزار تن به 45,4 و با افزایش ظرفیت از      کاهش می یابد  % 10حدود  

می بایـست حاشـیه   % 25 به میزان ROI هزار تن جهت تحقق شاخص     22,7.فیت تولید همچنین در ظر  .  می یابد 

کـاهش مـی یابـد و لـذا     %27بـه   تن  این عـدد  45,4در نظرگرفته شود و در ظرفیت % 30سود ناخالص در حدود     

اما آنچه قابل بررسی است ایـن اسـت کـه قیمـت     .قیمت فروش محصول در ظرفیت هاي باالتر رقابتی تر می گردد          

 هزار تن نیز با قیمت فروش در اروپاي غربی که بیشتر واردات کـشور و منطقـه از     22,7روش محصول در ظرفیت     ف

  .آنجا صورت می گیرد و نیز قیمت آمریکا و ژاپن قابل رقابت می باشد 

نقطه سر به سـر درصـدي   . عامل مهم دیگر در انتخاب ظرفیت اقتصادي یک واحد تولیدي نقطه سر به سر است         -

 ظرفیت است که اگر راندمان واحد تولیدي به این درصد برسد هزینه و درامدهاي بنگاه با هم برابر شود و واحـد              از

هرچه این نقطه پایین تر باشد بنگاه در ورود به آستانه ضـرر بـه جهـت    .تولیدي در آستانه سودزایی قرار می گیرد        

  .کاهش تقاضا و تولید داراي ریسک پایین تري است 

  .می باشد که عدد مناسبی است% 21 هزار تن نقطه سر به سر برابر با 22,7بات صورت گرفته در ظرفیت با محاس



٤٧ 

 از دیگر پارامترهاي مهم در تعیین ظرفیت اقتصادي یک واحد تولیدي شیمیایی سرمایه اولیه مورد نیاز براي هـر           -

ایش می یابد و لـذا مـی توانـد عـاملی محـدود      سرمایه اولیه مورد نیاز با افزایش ظرفیت افز.ظرفیت تولید می باشد  

چرا که تأمین منابع مالی ممکن است در ظرفیت هاي باال بـه آسـان   .کننده در انتخاب ظرفیت هاي باال تلقی شود      

میسر نباشد واز طرفی دیگر صنایع شیمیایی داراي خاصیت قفل شوندگی سرمایه بوده و هرچه دارایی هاي ثابـت                    

 سرمایه ثابت مورد نیـاز بـراي ظرفیـت هـاي     2-5 در جدول. یه گذاري نیز افزایش می یابد    باالتر رود ریسک سرما   

  .مختلف بر اساس قیمت آلمان مقایسه شده است

  مقایسه سرمایه ثابت مورد نیاز در ظرفیت هاي مختلف تولید) 2-5 جدول
  )هزار تن(ظرفیت  22,7  45,4  90,7

  )میلیون دالر(سرمایه ثابت   51,6  79,8  134

  

 تـن نـسبت بـه ظرفیـت دیگـر      22,7همانگونه که می بینیم به دلیل پایین بودن سرمایه ثابت مورد نیـاز ظرفیـت           

  .داراي مزیت می باشد

تـن معرفـی مـی گـرد کـه حـداقل        هـزار  22,7در مجموع با جمع بندي مطالب فوق مناسب ترین ظرفیت تولیـد   

  .ظرفیت اقتصادي نیز می باشد

 



٤٨ 

  :اقتصادي ظرفیت حداقل در بتگذاري ثا سرمایه برآورد
  :باشد می زیر موارد شامل طرح ثابت گذاري سرمایه

   هزینه هاي مقدماتی-

   زمین-

   محوطه سازي-

   احداث ساختمانهاي صنعتی و غیر صنعتی-

   تجهیزات-

   تأسیسات-

   تجهیزات اداري و اثاثیه-

   وسایل نقلیه-

 .ار گرفته استکه در ادامه هر یک از آیتمهاي فوق مورد محاسبه قر

  

  هزینه هاي مقدماتی )3-5 جدول
 هزینه

 )هزار ریال( )دالر(
 ردیف شرح

 1 هزینه مطالعات مقدماتی و تهیه طرح 60,000 -
 2 هزینه تأسیس شرکت و اخذ مجوزها 50,000 -

 3 هزینه خرید  لیسانس از یک لیسانس دهنده - 1032000
 4 هزینه طراحی تفصیلی 6,000,000 -
 5 هزینه هاي جاري دوره اجراي طرح 45,000 -
 6 هزینه هاي مربوط به دریافت تسهیالت بانکی 50,000 -
 7 هزینه هاي آموزش پرسنل و بهره برداري آزمایشی 50,000 -

 جمع کل 6,255,000 1032000



٤٩ 

   هزینه زمین)4-5 جدول
 )متر مربع(متراژ  )هزار ریال( قیمت واحد  )هزار ریال(هزینه کل 

12,500,000 250 50,000 

   

  هزینه محوطه سازي) 5-5جدول 
  هزینه کل

 )هزار ریال(
  مبلغ واحد

 )هزار ریال برمترمربع(
  ردیف شرح مقدار واحد

  1 خاکبرداري وتسطیح زمین 50,000 متر مربع 50 2,500,000
  2 دیوار کشی 1,900 متر مربع 300 570,000
  3 شی و پارکینگخیابان ک 7,910 متر مربع 100 791,000
  4 فضاي سبز 15,000 متر مربع 50 750,000
  5 چراغهاي محوطه 484 عدد 1,000 483,750

  جمع کل 5,094,750
  

   غیرصنعتی و صنعتی ساختمانهاي هزینه احداث) 6-5 جدول
  هزینه کل

 )هزار ریال(
  مبلغ واحد

 )هزار ریال برمترمربع(
  ردیف شرح مقدار واحد

  1 ساختمانهاي اداري و رفاهی 300 مربعمتر  2,500 750,000
  2 سولۀ انبار مواد اولیه 2,000 متر مربع 1,500 3,000,000
 3 سولۀ انبار محصول 2,000 متر مربع 1,500 3,000,000

  4 ساختمان خط تولید 6,000 متر مربع 2,000 12,000,000
  5 سوله تأسیسات جانبی 1,000 متر مربع 1,500 18,750,000
  جمع کل 11,300 متر مربع - 37,500,000

  

  

  



٥٠ 

  هزینه تأسیسات مورد نیاز) 7-5جدول 
 ردیف تأسیسات مورد نیازشرح  )هزار ریال(ارزش ریالی  )دالر(ارزش ارزي

 1 سیستم سختی گیر آب 4,566,800 
 2 سیستم تامین آب خنک کننده 17,091,200 -
 3 سیستم تامین آب فرآیندي 3,449,600 -
 4 سیستم تغذیه آب بویلرها 7,820,400 
 5 سیستم تامین بخار 27,469,400 -
 6 مخازن ذخیره 153,781,600 -
 7 تاسیسات سرمایش و گرمایش 9,416,820 -
 8 تاسیسات آب 635,040 -
 9 تاسیسات برق 14,044,380 -
 10 سیستم اطفاء حریق 329,280 -
 11 سیستم بازیافت ضایعات 9,937,200 -
 12  انشعاب برق 227,728 -
 13  انشعاب آب 100,000 -
 14  خط تلفن 3,200 -
 جمع کل 248,872,648 -

  

 

  هزینه تجهیزات مورد نیاز) 8-5جدول 
 ردیف شرح تجهیزات )هزارریال(ارزش ریالی )دالر(ارزش ارزي

 1 راکتورها - 329
 2 ستونها 6,475,840 -
 3 تانکها 9,892,120 -
 4 مبلهاي حرارتی 11,264,120 -

 5 پمپها 1,857,100 189.5
 6 تجهیزات پیش بینی نشده 2,317,700 236.5

 7 هزینه  نصب تجهیزات 73,906,700 7541.5
 جمع کل 105,713,580 8,297

  



٥١ 

  هزینه لوازم اداري و اثاثیه) 9-5جدول 
 ردیف شرح تعداد )هزار ریال(قیمت واحد )هزار ریال(قیمت کل

 1 میز و صندلی اداري 20 1,500 30,000
 2 کامپیوتر و لوازم جانبی 15 10,000 150,000

 3 تجهیزات اداري 20 300 6,000
 4 فاکس 1 2,500 2,500
 5 کتابخانه 3 1,500 4,500
 6 میز جلسات 2 4,000 8,000

 7 مبلمان 1 10,000 10,000
 8 صندلی معمولی 30 500 15,000

 جمع کل 226,000
  
  
  

   هزینه وسایل نقلیه مورد نیاز) 10-5 جدول
 ردیف شرح تعداد )هزار ریال(قیمت واحد )هزار ریال(قیمت کل

 1 اتومبیل سواري 1 120,000 120,000

 2  تنی2وانت  2 100,000 200,000

 3 ) تنی2( لیفتراك گازوئیلی  1 250,000 250,000

 جمع کل 570,000

  



٥٢ 

  با توجه به هزینه هاي ذکر شده در جداول فوق کل سرمایه مورد نیاز طرح در جدول زیر آورده شده است

  سرمایه ثابت مورد نیاز طرح) 11-5جدول 
 هزینه

 هزار ریال دالر
 ردیف عنوان هزینه

 1 هزینه هاي مقدماتی 6,255,000 1,032,000
 2 زمین 12,500,000 -
 3 ازيمحوطه س 5,094,750 -
 4 احداث ساختمانهاي صنعتی و غیرصنعتی 37,500,000 -
 5 هزینه تأسیسات 248,872,648 -

 6 هزینه تجهیزات 105,713,580 8,297
 7 هزینه لوازم اداري 226,000 -
 8 هزینه وسایل حمل و نقل 570,000 -

 9  هزینه هاي پیش بینی نشده 20,836,599 52,015
 جمع کل 437,568,576 1,092,311

  



٥٣ 

  براورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تأمین) 6

مطابق با فرایند منتخب تولید متیل آمین از آمونیاك و متانول ، مواد اولیـه مـورد نیـاز فراینـد بجـز کاتالیـست، در         

 در سـه منطقـه چـین،    2008 در سـال  PEP Year Book داخل کشور تامین می شود و با توجه به گزارشـات  

ن و امریکا و مقایسه قیمت کاتالیست مصرفی به شرح جدول ذیل، قیمت در چین کمتر از مناطق دیگـر             ژاپن، آلما 

  .می باشد

  مقایسه قیمت کاتالیست در چهار منطقه جهان) 1-6جدول 
  )kg/¢ (  قیمت کاتالیست  منطقه
 1614  چین
 1847  ژاپن
 2222  آلمان
 1693  امریکا

  

 و تـامین مـواد اولیـه    2008رج کـشور و قیمـت آن بـر مبنـاي چـین در سـال         با توجه به تامین کاتالیست از خـا  

 و بر اساس مقدار مواد اولیـه جـدول ذیـل ارائـه مـی       1378آمونیاك و متانول از خارج کشور و قیمت آنها در سال            

  :شود

  اخل کشورهزینه هاي مواد اولیه و کاتالیست براي تولید متیل آمین از متانول و آمونیاك در د) 2-6  جدول 
  قیمت

  هر کیلوگرم
  قیمت به ازاي هر
  کیلوگرم محصول

  نام ماده اولیه
  محل تامین

داخلی یا (
 )خارج کشور

  ارزي
)¢/kg( 

  ریالی
)Rial/kg( 

  مصرف به ازاي
هر تن محصول 

  ارزي  )تن(
)¢/kg( 

  ریالی
)Rial/kg( 

  829.37  -  0.421 1970 - داخل  آمونیاك
 - 0.48 0.0003 - 1614 جخار  کاتالیست بر پایه آلومینا

 1511.4 - 1.34586 1123 - داخل  متانول
 2340,77 0,48 1,76716 جمع کل

  



٥٤ 

یوتیلیتی هاي مورد نیاز این فرایند شامل سه بخش آب خنک کننده، بخار و انـرژي الکتریکـی مـی باشـند کـه بـا             

  :د قیمت به شرح جدول زیر می باشدتوجه به مقدار مصرف آنها در این فراین

  

  مقدار مصرف یوتیلیتی در فرایند منتخب تولید متیل آمین ها ) 3-6جدول 
  مصرف به ازاي هر تن محصول تولیدي  یوتیلیتی

 Tone 119.339  آب خنک کننده
 17.637KWH  انرژي الکتریکی

 Tone 5.17  بخار
  

  ند منتخب تولید متیل آمین ها مقدار و قیمت یوتیلیتی مصرفی در فرای) 4-6جدول 

  قیمت  یوتیلیتی
  )ارزي(

مصرف به ازاي هر تن 
  محصول تولیدي

قیمت ارزي به ازاي هر 
کیلوگرم 

  )kg/¢(محصول
 Tone 119.339 Tone 3.88 /¢ 32.5  آب خنک کننده
 KWH 17.637KWH 0.051/¢ 2.91  انرژي الکتریکی

 Tone 5.17 Tone 2.520/¢ 487.4  بخار
 6.45 مجموع

  

  



٥٥ 

  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح)7

  :عبارتند ازمتیل آمین پارامترهاي اصلی جهت انتخاب منطقه مناسب طرح تولید تولید 

   نزدیکی به مواد اولیه داخلی و خارجی -

  نزدیکی به بازارمصرف-

  امکان تامین انرژي -

  دسترسی به نیروي انسانی متخصص -

 یتهاي  مالیاتی وسایر حمایت هاي دولتی امکان استفاده از معاف-

مواد اولیه در تولید متیل آمین،  آمونیاك ،متانول و کاتالیست می باشد که محل تامین کاتالیـست از کـشور چـین               

  : آورده شد در داخل کشور به شرح ذیل می باشد6و تامین آمونیاك و متانول مطابق آنچه در بخش 

و ) بنـدر ماهـشهر   (، پتروشـیمی فنـاوران      ) عـسلویه (راز، پتروشـیمی زاگـرس    متانول از مجتمع هاي پتروشیمی شی     

بنـابراین  . پتروشیمی خارك تامین خواهد شد وآمونیاك از مجتمع پتروشیمی شیراز و خراسان تامین خواهـد شـد               

  درزمینه نزدیکی به محل تأمین مواد اولیه استانهاي جنوبی کشور داراي مزیت می باشند

بستان بزرگترین بازار هدف را در آینده خواهـد داشـت لـذا در ایـن زمینـه اسـتانهاي غربـی و            از آنجاییکه کشورعر  

  .مخصوصاُ جنوب غربی داراي مزیت نسبی می باشند

  .در بخشهاي تامین انرژي و نیروي انسانی تقریبا همه استانهاي کشورداراي شرایط یکسانی می باشند

  .ایت هاي دولتی استانها محروم مزیت بیشتري دارندو در زمینه استفاده از معافیت مالیاتی و حم

با عنایت به موارد فوق استانهاي خوزستان، فارس، بوشهر، ایـالم، کهکیلویـه و بـویر احمـد، چهارمحـال بختیـاري،              

  .لرستان،  مرکزي و جزیره خارك مناطق مناسب جهت اجراي طرح می باشند

  



٥٦ 

  وضعیت تأمین نیروي انسانی و اشتغال) 8

انسانی مورد نیاز هر واحد تولیدي صنعتی به دو بخش ستادي و تولیدي  تقسیم می شود در بخش تولـدي             نیروي  

با توجه به اینکه نوع فرایند تولید این ماده به صورت پیوسته است بایستی کارکنان بصورت نوبتکار حـضور داشـته                   

 در حال اسـتراحت باشـند و در بخـش     ساعته کار کنند و گروه چهارم    8 شیفت   3و در هر روز سه گروه به صورت         

ستادي که از واحدهاي اداري و فروش و بازاریابی و بازرگانی تـشکیل مـی شـود ، افـراد بـه صـورت روزکـار انجـام          

  .در جدول ذیل تعداد کارکنان در هر بخش به تفکیک آمده است. وظیفه نمایند



٥٧ 

  منابع انسانی مورد نیاز) 1-8جدول 
  تعداد  سمت  بخش

  1  ر واحدمدی
  1  معاون واحد

  4  سرپرست شیفت
  4  کارشناس بهره برداري سایت

  4  کارشناس بهره برداري اتاق کنترل
  4  تکنسین برق، ابزاردقیق و مکانیک

  4  تکنسین تأسیسات
  24  کارگر

  تولید

  2  انباردار
  1  مدیر عامل

  2  مدیر امور مالی و کارمند
  2  مدیر امور اداري و کارمند

  1  منشی
  4  نگهبان
  4  خدمات
  1  راننده

  1  کارشناس حقوقی و قراردادها
  1  کارشناس ایمنی و بهداشت

  اداري

  1  کارشناس روابط عمومی
  1  مدیر فروش و بازاریابی
  فروش و بازاریابی  1  کارشناس فروش
  1  کارشناس صادرات
  1  مدیر بازرگانی

  بازرگانی  1  کارشناس خرید خارج
  1  کاتتدار

  72  مجموع
  



٥٨ 

  بررسی و تعیین میزان آب،سوخت ،برق و سایر امکانات)9

 :براورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن  •

توان مورد نیاز برق با توجه به مصرف ماشین آالت و تأسیـسات و همچنـین نیـاز روشـنایی سـاختمان هـا و غیـره             

این توان برق به راحتی از شبکه برق سراسري کـشور و در کلیـه  اسـتان           .کیلووات براورد شده است     325  حدود    

 .هاي کشور قابل تأمین می باشد

   انرژي الکتریسیته مورد نیاز سالیانه) 1-9 جدول

 زمینه مصرف ردیف
  توان مصرفی مورد نیاز

 )کیلو وات (
  مصرف سالیانه

 )کیلو وات ساعت(

 635,648 145 روشنایی محوطه 1
 1,113,840 130  ساختمان هاروشنایی 2
 9,600 4 کولر و لوازم اداري 3
 282,072 46 ماشین آالت خط تولید 4

 2,041,160 325 جمع کل
 

 :براورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن  •

در این طرح جهت نیازمندیهاي نیاز آشامدینی و بهداشتی کارکنان و نیز آبیاري فـضاي سـبز مـورد اسـتفاده قـرار            

 لیتـر  150مصرف آب آشامیدنی و بهداشتی در این واحد بازاي تعداد پرسنل و با در نظر گـرفتن سـرانه             .گیردمی  

در روز محاسبه شده است  و به منظور تأمین آب مورد نیاز  فضاي سبز و آبیاري محوطه به ازاي هر متـر مربـع در            

فوق همانگونه که در جـدول یـوتیلیتی هـا مـشاهده     البته عالوه بر موارد     . لیتر در نظر گرفته می شود        1,5هر روز   

می شود درفرایند تولید اسید آدیپیک از  آب خنک کننده و بخار نیز وجود دارد اما با توجه بـه اینکـه ایـن آب در              

  . چرخش بوده و به مصرف نمی رسد جزء مصرف آب اورده نشده است

  



٥٩ 

   آب مورد نیاز سالیانه) 2-9 جدول

 )لیتر(ن آب مورد نیاز میزا زمینه مصرف ردیف
  مصرف سالیانه

 )متر مکعب(

 3942  لیتر به ازاي هر نفر در روز150 جهت شرب و بهداشت فردي 1

 13687,5  لیتر بازاي هر متر مربع در روز2,5 فضاي سبز 2

 3000  لیتر1000روزانه  شستشو ونظافت سالنها 3

  20629,5 جمع کل
  

 براورد میزان سوخت مصرفی •

به اینکه ماشین آالت خط تولید با انرژي الکتریـسیته کـار مـی کننـد د نیـز جهـت بـاال بـردن امنیـت در          با توجه   

خطوط تولید از وسایل سرمایش و گرمایش گاز سوز اسـتفاده نمـی شـود لـذا تنهـا جهـت گرمـایش و سـرمایش                           

صورت عدم دسترسـی  ساختمانهاي اداري از گاز شهري استفاده می شود که مصرف آن چشمگیر  نمی باشد و در        

  . لیتر پیش بینی می گردد10000به گاز شهري مصرف گازوئیل در حدود سالیانه 

  

 :براورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن  •

 2 خط تلفن است که یکی از آنها براي فکس ،یکی بـراي اینترنـت و   4به لحاظ امکانات مخابراتی این طرح نیازمند   

در صورتیکه طرح در شهرکهاي صنعتی اجرا شود که ایـن امکـان بـه    .ت مکالمات روزانه نیاز می باشد     خط نیز جه  

  .راحتی وجود خواهد داشت 

  

  

 



٦٠ 

 براورد امکانات زیربنایی مورد نیاز راه •

  :نیاز مندیهاي طرح به راه را می توان در حاالت زیر بررسی نمود

  سیله کامیون عبور و مرور کامیون هاي حامل مواد اولیه به و

  عبور و مرور کامیون هاي حامل محصول تولیدي به بازار مصرف

 از این رو می بایست در محل اجراي طرح جهت حرکت کامیونها  راههاي ارتباطی مناسب وجود داشته باشد 

 

 سایر امکانات مانند راه آهن ، فرودگاه و بندر •

سواري امکانات دیگري براي طـرح نیـاز نمـی باشـد امـا      به جز امکانات مناسب براي حرکت کامیونها و خودروهاي     

.نزدیکی به بنادر جنوب کشور جهت دریافت سریعتر مواد اولیه وارداتی از طریق آبی می تواند مزیت به شمار رود  

 

 سایر یوتیلیتی مورد نیاز سالیانه  •

ایند منتخب تولید متیـل آمـین   همانگونه که در جدول  مشاهده می کنیم سایر  یوتیلیتی هاي مورد استفاده در فر  

  آب خنک کننده و بخار می باشد 

  متیل آمین سایر یوتیلیتی مورد نیاز تولید ) 3-9 جدول
  مصرف به ازاي هر تن محصول تولیدي  یوتیلیتی

 Tone 119.339  آب خنک کننده

  Tone 5.17  بخار

 

  



٦١ 

  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی)10

   حمایت هاي گمرکی-
 و اولیـه  تـستهاي  از پـس  آالت ماشـین  این . شود می تامین کشور از خارج از آالت ماشین از ن طرح بخشیای در

 گونـه  ایـن  حاضـر بـراي   حال در که گمرکی حقوق . شد خواهند کشور وارد گمرك طریق از فنی مشکالت عدم

 پـایینی اسـت و بـه    باشـد کـه تعرفـه نـسبتاّ     مـی  خارجی آالت ماشین قیمت %10 حدود دارد وجود آالت ماشین

 .سرمایه گذاران هزینه باالیی را تحمیل نمی کند

 پرداخـت  مـستلزم  شـود، معمـوالّ   مـی  صادر کشور از خارج به آنها محصوالت که تولیدي واحدهاي دیگر طرف از

 آنهـا  بـراي  مـشوقهایی  صـادرات  امـر  بـه  داخلـی  تولیدکننـدگان  ترغیب باشند که جهت براي می گمرکی حقوق

  .باشند هرگونه تعهد یا پیمان ارزي معاف میاز و نیز جهت صادرات  است شده تصویب

مـی باشـد کـه    % 4از سوي دیگر مواد اولیه وارداتی جهت تولید این محصول داراي تعرفه گمرکی با حقوق ورودي    

 .پایین ترین حقوق ورودي است و قیمت تمام شده را به میزان ناچیزي افزایش می دهد 

  

  ی  حمایت هاي مال-
حمایتهاي مالی واحدهاي تولیدي شامل اعطاي تسهیالت بانکی و نحوه بازپرداخت آنها و نیـز معافیتهـاي مالیـاتی                  

  .می باشد که می تواند سبب تسهیل در اجراي طرح گردد 

  :اعطاي تسهیالت بانکی

 تـسهیالت  و ساخت براي مدت بلند تسهیالت اعطاي صنعتی هاي طرح براي مالی هاي حمایت مهمترین از یکی

 .باشـد  مـی  ساالنه طرح مصرفی ملزومات و مواد جهت تأمین بخشی از سرمایه در گردش جهت خرید مدت کوتاه

 :به شرح زیر می باشد  87صنعتی در سال  حهاي طر تسهیالت براي این که شرایط
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تـا   شـده  وانعنـ  ضـریب  بـا  ذیـل  اقالم بانکی مدت بلند تسهیالت دریافت جهت ثابت گذاري سرمایه بخش در) 1

  .شود می لحاظ محاسبه در ثابت سرمایه گذاري% 70  سقف

 بـا  کارگـاهی  تجهیـزات  و تأسیـسات  داخلـی،  تجهیـزات  و آالت ماشـین  طـرح،  سـازي  محوطـه  و  ساختمان)1-1

  .می گردد محاسبه %60ضریب

 بـا  رتصـو  ایـن  غیـر  در و %90 ضـریب  بـا  محـروم  مناطق در طرح اجراي صورت در خارجی آالت ماشین)  2-1

 .گردد می محاسبه %75 ضریب

باشـد اقـالم    %70 از کمتـر  ثابـت  گـذاري  سرمایه در خارجی آالت ماشین گذاري سرمایه حجم صورتیکه در) 3-1

   .می گردد محاسبه %70 ضریب با ریالی تسهیالت دریافت جهت1-1اشاره شده در بند 

 بـه  آنهـا  نیـاز  مـورد  گـردش  در سـرمایه  می رسند برداري بهره مرحله به که هایی طرح دارد، وجود امکان این) 2

 مـاه مـی باشـد و اخـذ ایـن      12 تا 6مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت .گردد تأمین بانکی شبکه از % 70 میزان

تسهیالت منوط به جلب اعتماد بانکها ي عامل و سابقه مطلوب در بازپرداخت تـسهیالت در یافـت شـده  پیـشین                 

 .است

% 10درصد مـی باشـد کـه     12 صنعت بخش در مدت کوتاه و مدت بلند هاي وام در ریالی تسهیالت سود نرخ) 3

 نرخ و . این سود توسط متقاضیان و مابقی توسط دولت جهت حمایت از تولیدکنندگان صنعتی پرداخت می گردد

ینه هاي مـالی  و هز% 2 به اضافه )المللی نرخ بانکی ارزهاي مربوط در بازارهاي بین (LIBORارزي  سود تسهیالت

 .می باشد ثابت% 3 محروم مناطق براي ارزي تسهیالت سودو تسهیالت اعطائی % 1,25 و جانبی درحدود

 نقطـه  از طرح ماهیت به توجه با را ارزي و ریالی تسهیالت در بازپرداخت و تنفس مشارکت، دوران زمان مدت ) 4

 سال جهت سـرمایه  3می شود که شامل  حداکثر  گرفته نظر در سال 8 حداکثر سرمایه بازگشت و سودآوري نظر

 . سال جهت بازپرداخت تسهیالت اعطایی می باشد5گذاري و بهره برداري آزمایشی از طرح و حداکثر 

  سـال 10محـروم   و یافتـه  توسعه کم مناطق براي ارزي ذخیره حساب محل از مالی تأمین زمان مدت حداکثر) 5

  .می شود گرفته نظر در
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  :لیاتیمعافیتهاي ما

عالوه بر حمایت هاي مالی از نظر اعطاي وام در قانون مالیات معافیتهاي مالیاتی نیز در نظر گرفته شده اسـت کـه                     

  :به شرح زیر می باشد 

   سال براي اجراي طرح در شرکت شهرکهاي صنعتی4 معافیت مالیاتی تا -

   سال براي اجراي طرح در مناطق محروم10 معافیت از مالیات تا -
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 جمع بندي و ارائه پیشنهاد نهایی در مورد احداث ، تجزیه و تحلیل)11
  :  واحدهاي جدید

کـشور  .داراي کاربردها و زمینه هاي مصرف بسیاري باالیی می باشد و داراي بازار مصرف بزرگی اسـت               متیل آمین   

گان داخلـی نیـاز خـود را از    ما ایران نیز از مصرف کنند گان این ماده می باشد و با توجه به عدم وجود تولید کنند           

تن بـوده اسـت و رونـد واردات نـشانگر      270 حدود 86در سال   متیل آمین   واردات  .طریق واردات تأمین می نماید      

علت کاهش مصرف رشد سریع قیمت هاي جهـانی  . کاهش یافته است   % 30آن است که واردات این ماده  سالیانه         

ک بوده و نمی تواند دلیل بر احداث واحـد تولیـدي در داخـل کـشور      در مجموع بازار داخلی ایران کوچ    .بوده است 

  .باشد

، نیـاز بـازار ایـن کـشور نیـز بـین       . در آینده عربستان می باشد بازار خارجی جذاب این ماده براي تولید در ایران ،   

و امـارات   تن 471ایران در صادرات به پاکستان با ظرفیت        .  تن برآورد می شود    58000 معادل   2010-2009سال  

 تن نیز داراي مزیت نـسبی بـاالیی اسـت و پـس از آن کـشورهاي مـالزي، انـدونزي،                  331متحده عربی با ظرفیت     

 مـی باشـند و   2 تـن بـازار داراي اولویـت     9422فیلیپین، تایوان، سنگاپور، تایلند، روسیه و هند با جمع کل حدود            

 تـن از اولویـت    84061و ایتالیا با جمع وارداتی حدوداّ       کشورهاي فرانسه، هلند، انگلیس، بلژیک، مجارستان، آلمان        

 و بـا توجـه بـه    .ي ایران ایجاد می کنند  هزار تن بازار هدف خارجی را برا30و در مجموع حدود سوم بر خوردارند   

  . هزار تن پیشنهاد می گردد22,7ظرفیت رایج بازار مصرف و بررسی طرفیت هاي 

 بـا توجـه بـه تقـاط قـوت و ضـعف روشـهاي         گرفته بین تکنولوژیهاي تولید در زمینه روش تولید با مقایسه صورت      

  .مونیاك پیشنهاد می گرددآروش تولید از متانول و  موجود ،

خوزسـتان، فـارس، بوشـهر، ایـالم،     یکی از استانهاي جهت مکان مناسب براي اجراي طرح با بررسی صورت گرفته           

  .ان،  مرکزي و جزیره خارك پیشنهاد می گرددکهکیلویه و بویر احمد، چهارمحال بختیاري، لرست

سـال  4میلیـارد ریـال بـوده و دوره برگـشت سـرمایه آن        448 مند سرمایه گذاري در حـدود احداث این واحد نیاز 

 .پیش بینی می گردد
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