
 انیدرید مالئیک چیست؟

ترکیب آلی سفید رنگ میباشد که (   maleic anhydride  در لفظ انگلیسی )  انیدرید مالئیک

دارای بوی بسیار نامطبوعی است. این ماده واسطه ای شیمیایی است که از ماده اولیه بنزن یا بوتان 

و  اسید مالیک،  اسید فوماریک تشکیل شده است. محصوالت پایین دستی آن شاملطبیعی 

 تولید یکپارچه ساخت فرایند یک طریق از محصوالت این است. بوتاندیولو  اسید سوکسینیک

 . به دو شکل مایع و جامد وجود دارد انیدرید مالئیک .شوند می

 نام متداول

 انیدرید مالئیک انیدرید

 مالئیک اسید

دی -2،5دیون )-2،5-دی هیدروفوران-2،5

 دیون(-2،5-هیدروفوران

Fran -2،5-dione (Furan ) -2،5-

dione) 

 دیوکسوفوران(-2،5دیوکسوفوران ) -2،5

 توکسلیک انیدرید

 فرمول ساختاری

 

 انیدرید اسید ، پیوند دوتایی گروه عملکردی / طبقه بندی مرکب

 CAS 108-31-6 شماره

 1101- (2) شیمیاییقانون کنترل مواد 

 ماده ای پاک کننده قانون کنترل مواد سمی و مخرب

https://packhouse.ir/maleic-anhydride/


 قابل استفاده نیست قانون خدمات آتش نشانی

 98.1 وزن مولکولی

 کریستالهای سفید قابل تعلیق ظاهر

 بوی تندی دارد بو

 1.3 1.3 (70/4) تراکم نسبی

 202 202 (℃) نقطه جوش

 52.8 (℃) نقطه ذوب

 در آب و متانول حل می شود انحالل پذیری

 3.4 3.4 تراکم بخار

 102 (℃) نقطه اشتعال

 477 (℃) نقطه اشتعال

 

 : انیدرید مالئیک کاربردهای

به عنوان ماده اولیه در طیف وسیعی از زمینه ها ، از مواد افزودنی غذایی گرفته  "انیدرید مالئیک"از 

ر گسترده ای در صنایع شیمیایی ، عمدتا در به طو MA .تا کاربردهای صنعتی ، استفاده می شود

 .و تولید ترکیبات پلیمری با تقاضای زیاد ، مورد استفاده قرار می گیرد پلیمریزاسیونفرآیندهای 

در جهان در تولید رزین های پلی استر غیر اشباع استفاده می شود  MA تولید از ٪55-50تقریباً 

 .اختمانی پلیمری اساسی هستند، که برای تولید فایبرگالس و سایر مواد س

برای ساخت ترکیباتی استفاده می شود که پس از استفاده در سطوح مختلف ، یک فیلم  MA از

این فناوری معمواًل در پوشش محافظ  .پلیمری پالستیکی محکم و پالستیکی ایجاد می کنند

کننده در بتن استفاده  از آنیدرید مالئیک به عنوان نرم .سایتهای ساختمانی پیاده سازی می شود

 .می شود

  



واکنش های پلیمریزاسیون با انیدرید مالئیک برای تولید الیاف و مواد افزودنی مختلف برای اصالح 

 .پوشش ها ، افزایش طول عمر سختی استفاده می شود

  

  

  

 :انیدرید مالئیک در فرآیندهای مصنوعی زیر استفاده می شود

  

 لیک ، سوکسین ، اسیدهای مالئیک ؛سنتز اسیدهای فوماریک ، ما 

 هیدرازید اسید مالئیک )تنظیم کننده رشد گیاه( ؛ 

 مواد ضدعفونی کننده )به عنوان مثال اندوتال( ؛ 

 قارچ کش )کانتون و غیره( ؛ 

 حشره کش ها )کالبوفوس( ؛ 

 تولید رزین های پلی استر و آلکید برای صنعت ساخت و ساز ؛ 

  های روان کننده برای کاهش اصطکاک ؛به عنوان یک افزودنی به روغن 

  ، به عنوان ماده اولیه تولید انیدرید تترا هیدروفتالیکTHF و بوتیروالکتون. 

 ؛ آب در محلول پلیمرهای آوردن دست به برای الک و  تولید رنگ 

 در شیرین کننده های مصنوعی و مواد تقویت کننده طعم. 

 ه آب ، اسپری های مو و داروسازیبرای عوامل اندازه کاغذ ، مواد شوینده تصفی. 

 )ماده اولیه رزین مصنوعی )پلی استر غیر اشباع 

  تثبیت کنندهPVC 

 )مواد افزودنی غذایی )اسید فوماریک ، اسید سوکسینیک ، اسید مالیک 

  

https://packhouse.ir/product-category/pvc/


 
 انیدرید مالئیک در مواد شوینده

 

 انیدرید مالئیک چگونه تولید میشود؟

 :فرآیندهای صنعتی برای تولید انیدرید مالئیک

  

  اکسیداسیون کاتالیزوری فاز بخار بنزن توسط اکسیژن هوا بر روی کاتالیزور اکسید وانادیم

 ای بستر ثابتمولیبدن در راکتوره

 اکسیداسیون فاز بخار n-بوتان بر روی کاتالیزور اکسید وانادیوم فسفر t  در راکتورهای بستر

 ثابت و سیال

 .نیز از محصوالت جانبی در اکسیداسیون اکسیلن به آنیدرید فتالیک جدا شده است MA برخی از

  

  

 
 بوتان به آنیدرید مالئیک-n واکنش اکسیداسیون بنزن و

https://packhouse.ir/maleic-anhydride/%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a6%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87/


  

  

 بنزن بوتان الزم است ، در حالی که-n تن 1تن بنزن یا  1.11تن مالئیک آلدئید  1ای تولید بر

 .بوتان است-n از گرانتر برابر 1.5 تقریباً

کاتالیزورهای این فرآیندها عمدتاً شامل پنتا اکسید  .(بنزن <بوتان -n) هر دو واکنش گرمازا هستند

 promotors .مخرب مواد آلی مشخص می شود وانادیوم است که با واکنش های اکسیداسیون

برای  O 2 5 اضافه V ، سولفات ها و فسفات ها بهМоО 3 (، 2 در  )TiO اکسیدهای -های مختلف 

 .افزایش فعالیت کاتالیزور و انتخاب

 

 
 گرانول های انیدرید مالئیک

 

 

 

https://packhouse.ir/maleic-anhydride/%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a6%db%8c%da%a9-%d9%be%da%a9-%d9%87%d8%a7%d9%88%d8%b3/


 :مفهوم کلی تولید انیدرید مالئیک از هر نوع ماده اولیه شامل چهار مرحله است

  

 تهیه مخلوط اولیه 

 اکسیداسیون کاتالیستی مخلوط اولیه با اکسیژن هوا ؛ 

 استخراج انیدرید مالئیک از گازهای مخلوط واکنش. 

 تصفیه و تقطیر انیدرید مالئیک خام. 

  

  

 توسط اکسیداسیون بنزن MA تولید

  

از بنزن یک واکنش اکسیداسیون فاز بخار با یک کاتالیزور بستر ثابت شامل  تولید انیدرید مالئیک

 .اکسیدهای مخلوط وانادیوم و مولیبدن است

 که معموالً در است MoO 5 O 2 V + 3 بهترین کاتالیزور برای اکسیداسیون بنزن مخلوطی از

 3 О 2 Alبور ، تیتانیوم ، فسفر اکسیدهای با اغلب زورکاتالی . متخلخل پهن پشتیبانی می شود 

 .شود می اصالح

 فقط عمدتا آنها بین تفاوت تمام فرایندهای اصلی بر اساس رایج ترین طرح از طراحی علمی است.

 .ستخراج وجود داردا مرحله در

  

 تقریباً ) این روش در حال حاضر به غیر از چین در جهان به سختی مورد استفاده قرار می گیرد

 .(تولید شده در چین از بنزن ساخته می شود maleic anhydride از 90٪

  

  

  



 بوتان-n توسط اکسیداسیون MA تولید

  

بوتان یک فرآیند اکسیداسیون فاز بخار بر اساس استفاده از یک کاتالیزور -n تولید انیدرید مالئیک از

 MA بوتان تولید-n کسیداسیونناهمگن حاوی اکسیدهای مخلوط وانادیوم و فسفر است. واکنش ا

 .بسیار گرمازا است. محصوالت جانبی اصلی واکنش مونوکسیدکربن و دی اکسیدکربن هستند

  

  

 سانتریفیوژ کمپرسور از استفاده با معموالً  ، باشددر مرحله اول هوا فشرده می شود تا فشار متوسط 

 می مخلوط گرم حد از بیش شده یرتبخ بوتان با سپس و است کیلوگرم 200 تا 100 از شعاعی یا

در زیر حد قابل اشتعال پایین  to .شود می محدود مول 1.7 از کمتر به اغلب بوتان غلظت. شود

 .بوتان باقی بماند

  

  

واکنش در یک راکتور چند لوله ای با کاتالیزور بستر ثابت خنک شده با مخلوط نمک های نیتریت 

 کننده خنک یک در بخار تولید با گرمازا بسیار واکنش در شده دتولی گرمای و نیترات انجام می شود.

درجه سانتی گراد  430تا  390 از راکتور دمای .شود می خارج نمک مخلوط از خارجی نمکی

 60-40 تواند می کاتالیزور دمای ، راکتور پوسته سمت در نمک جریان سریع گردش وجود با است.

 می خنک حرارتی های مبدل در خروجی گاز جریان باشد.درجه سانتیگراد باالتر از دمای نمک 

 .شود

  

  



 
 ساختار انیدرید مالئیک

  

 maleic است. مخلوط گازی حاوی انیدرید مالئیکمرحله بعدی جداسازی و تصفیه 

anhydride  موجود در جاذب تماس دارد. برای تمیز کردن گازها ، پس از با آب یا حاللهای آلی

با تقطیر کسری در یک ستون تقطیر از ناخالصی  MAسوختن کاتالیزوری انجام می شود. سپس ، 

 .ها خالص می شود

  

 عملکرد با بوتان تبدیل ٪85واکنش اکسیداسیون بوتان به آنیدرید مالئیک به طور معمول در حدود 

 .رسد می خود بازده حداکثر به ٪60تا  50حدود  MA موالر

  

بوتان توسط اکسیداسیون ، فرآیند به -n از MA یکی دیگر از فناوری های بستر سیال برای تولید

توسعه یافته  ABB Lummus و Lonza است که به طور مشترک توسط ALMA اصطالح

 .است

  

https://packhouse.ir/maleic-anhydride/%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a6%db%8c%da%a9-%d9%be%da%a9-%d9%87%d8%a7%d9%88%d8%b3/


 پیچ سیم کننده خنک با گرمازا واکنش مایگر این فرآیند در یک راکتور بستر سیال انجام می شود.

 .یچ از بین می رودپ سیم داخل در باال فشار بخار تولید و راکتور داخل در واقع

  

را از گازهای خارج شده در یک ستون جاذب جذب  maleic anhydrideحالل آلی مخصوص ، 

نبی سبک و سنگین از می کند. فرآیند تمیز کردن بر اساس تقطیر مداوم با جداسازی محصوالت جا

 .ماده هدف صورت می گیرد

  

بوتان و مونوکسیدکربن واکنش داده نشده به کوره تحریک کننده  -n گازهای تصفیه شده حاوی

پس از سوزاندن ارسال می شوند ، جایی که بخار اضافی تولید می شود تا متعاقباً در سایر مناطق 

 .تولید مورد استفاده قرار گیرد

  

  

  

 جداسازی و تصفیه انیدرید مالئیک روشهای

  

 :دو فناوری ممکن برای بازیابی و تصفیه محصول وجود دارد

  

  انیدرید مالئیک توسط آب استخراج می شود و اسید مالئیک را تشکیل می دهد ، برای

تبدیل مجدد آن به انیدرید مالئیک ، از تقطیر آزوتروپیک )فرآیند دسته ای( استفاده می 

 .شود

 د مالئیک غلیظ نشده از فاز گاز توسط حاللهای آلی جذب می شود که می توان با انیدری

 .تقطیر )فرآیند مداوم( از محصول هدف جدا کرد

  



برخوردار بوده و از انرژی  maleic anhydride سیستم های مبتنی بر حالل از بازیافت باالتری از

تم جمع آوری و تصفیه مبتنی بر آب کمتری نسبت به سیستم های پایه آب برخوردار هستند. سیس

 .یه بوتان و بنزن استفاده می شودپا گیاهان در جهان سراسر در ای گسترده طور به با طراحی علمی

  

گاز خاموش در مبدل حرارتی با تولید بخار سرد می شود. سپس گاز خاموش به جدا کننده ای 

مخلوط واکنش جدا می شود. تماس تغلیظ شده از  maleic anhydride ارسال می شود که در آن

با آنیدرید مالئیک غیر متراکم با آب در جاذب تشکیل دهنده اسید مالئیک. اسید مالئیک را می 

توان از یک محلول آبی به آنیدرید مالئیک در اواپراتور نوع صفحه ای یا فیلم یا از طریق تقطیر 

 .ستون جاذب برگردانده می شود آزوتروپیک با اکسیلن از بین برد. پس از کمبود آب آب به

  

خام پس از تراکم جزئی برای تصفیه به ستون تقطیر ارسال  MA انیدرید مالئیک حاصل از آن با

 .می شود

  

گاز خروجی راکتور برای بازیابی انرژی در دو مبدل حرارتی خنک می شود. جریان محصول گازی 

یک حالل اختصاصی برای جذب تقریبًا  خنک شده به یک جاذب حالل منتقل می شود که در آن از

 .کامل انیدرید مالئیک موجود در جریان محصول استفاده می شود

  

، معروف به روغن غنی ، به یک استریپر کننده  MA جریان حالل ، از پایین جاذب با غلظت باالی

شود.  می vac ارسال می شود که در آن روغن غنی گرم می شود و انیدرید مالئیک از حالل خال

 قسمت به ، لزوم صورت در و است ٪99.8آنیدرید مالئیک حاصل معمواًل دارای خلوص بیش از 

 .فیه ارسال می شود و در آنجا تقطیر می شود تا انیدرید مالئیک بسیار خالص تولید کندتص

  



به تراکم نسبی انیدرید مالئیک  (BP Chemicals متعلق به) UCB فناوری جمع آوری و تصفیه

وقتی  UCB فرآیند لش با آب برای بازیابی انیدرید مالئیک از واکنش خارج از گاز بستگی دارد.و ما

 .که اسید مالئیک به انیدرید مالئیک دهیدراته شود از روند طراحی علمی تفاوت قابل توجهی دارد

  

 محلول ، آب محلول اسید مالئیک تبخیر می شود تا محلول اسید غلیظ شود. UCB در فرآیند

 طراحی مخصوص راکتور یک در حرارتی فرآیند یک با متراکم خام مالئیک انیدرید و غلیظ اسید

 می خالص تقطیر با حاصل خام مالئیک انیدرید سپس آنیدرید مالئیک تبدیل می شود. به شده

 .شود

  

از گازهای  MA در روشهای مختلف فن آوری برای تولید انیدرید مالئیک با هر روش استخراج

ش ، باید انیدرید خام پس از فرآوری ترموشیمیایی تقطیر شود تا محصولی مطابق با واکن

 .استانداردهای بازار و صنعت بدست آید

  

 را تبلور انیدرید مالئیک مقطر حاصل در ظروف مهر و موم شده قرار می گیرد یا متبلور می شود.

ذوب شده بر روی یک سطح سرد  MA پخش با بندی دانه یا شدن پوسته پوسته فرآیند با توان می

 .انجام داد

  

در روسیه ، انیدرید مالئیک در لیست جایگزینی واردات وزارت صنعت و تجارت قرار دارد. با این حال 

برابر تقاضای  4تا  3می شود. با  MA ، دالیل اقتصادی وجود دارد که مانع از راه اندازی تولید

 .داخلی فعلی می تواند سودآور باشد

  

  



 
 بسته بندی انیدرید مالئیک جامد

 

 ذخیره سازی و جابجایی

  

تحت قانون خدمات آتش نشانی قرار نمی گیرد. هنگام دست زدن ، از وسایل  انیدرید مالئیک

کنید تا از استنشاق و تماس با چشم و  محافظتی مانند عینک محافظ و دستکش الستیکی استفاده

 .پوست جلوگیری شود.در صورت تماس با پوست ، بالفاصله با آب و صابون بشویید

 استاندارد محصول / سبک بسته بندی

 استاندارد محصول

 ارزش استاندارد مورد

 مایع شفاف ظاهر

 بی رنگ و شفاف محلول در آب

 یا بیشتر 52 (℃) نقطه انجماد

https://packhouse.ir/maleic-anhydride/maleic_anhydride-packhouse/


 و باالتر 99.5 (٪)خلوص

 یا کمتر 20 تست انحالل )هازن(

 یا کمتر 0.0005 (٪)اهن

 بسته بندی

 تن ISO 20 ظرف

 تنی 10 رالی

 

 تنها تولیدکننده انیدرید مالئیک خاورمیانه در یزد

 .یک کارخانه در یزد تنها تولیدکننده انیدرید مالئیک در خاورمیانه است

  



 
 تولید کننده انیدرید مالئیک در یزد

  

کاربرد زیادی در صنعت کشتی سازی،  انیدرید مالئیک ،باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .هواپیماسازی و صنایع پزشکی دارد

  

تنها تولیدکننده انیدرید مالئیک در خاورمیانه است که توانسته به طور ساالنه  دیز یک کارخانه در

 .میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای کشور داشته باشد ۱۰

---------------------------------------------------------- 

بتی در بازار می با کیفیت باال و قیمت رقا انیدرید مالئیکفروشنده و تامین کننده  پک هاوس

 .تماس بگیرید ۰۲۱۸۸۰۶۹۶۵۸باشد. جهت خرید این ماده با کارشناسان بخش شیمیایی به شماره 

نام ایمیل و شماره تماس خود را در و یا جهت مشاوره رایگان از سمت کارشناسان بخش فنی ما,

 .کادر زیر وارد کنید تا همکاران با شما تماس بگیرند

---------------------------------------------------------- 

https://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/
https://packhouse.ir/maleic-anhydride/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a6%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d8%b2%d8%af-%d9%be%da%a9-%d9%87%d8%a7/
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