مشخصات عمومی
نام محصول

سولفات آلومینیوم

ظرفیت طرح

 5هزار تن در سال

کاربرد محصول

حدود  %50از سولفات آلومینیوم در کاغذسازی و کارتنسازی و مقواسازی استفاده میشود همچنین
از سولفات آلومینیوم به دلیل سهظرفیتی بودن یون آلومینیوم و توانایی باالی آن در انعقاد و لخته
سازی ذرات کلوئیدی ،در تصفیهی آب و فاضالب استفاده میشود .وظیفه اصلی این ترکیب تأمین
یونهای موردنیاز جهت خنثی نمودن ذرات کلوئیدی موجود در آب میباشد تا امکان پیوستن این
ذرات به یکدیگر به وجود آید.
مصارف آلومینیوم سولفات در صنایع:
 1تولید نمکها و صابونهای آلومینیوم و ژل.
 ۲هیدروکسید آلومینیوم
 ۳بهعنوان کاتالیست در تولید اتان
 ۴عامل ضد رطوبتی در بتون
 5تولید گلیسیرین
 ۶بهعنوان عامل فوم ساز در فومهای آتشنشانی
 ۷بهعنوان پاککننده روغنها و چربیها
 ۸صنایع شکر.
 ۹تولید کودهای کشاورزی
 10داروسازی
 11در صنعت مصالح ساختمان برای تولید فوم گچ ،در این صنعت برای تولید قطعات سبک و
متخلخل از مواد تخلخل زا استفاده میشود.

بررسی بازار
قیمت فروش محصوالت

 5۶.500ریال برای هر کیلوگرم

میزان نیاز (مصرف) داخلی

 ۷۳۷۶5تن

میزان تولید داخلی

 ۷۶۹۹۳تن

1

بررسی فنی طرح

فرآیند تولید

تولید سولفات آلومینیوم طی فرایندی از واکنش اسیدسولفوریک و محلول آبدار حاوی
آلومینا یا همان هیدروکسید آلومینیوم انجام میشود .روند واکنش طی یک جریان
پیوسته که در دمای کنترلشده  ۲۲5تا  ۲۶0درجه فارنهایت و در فشار خاصی
نگهداری میشود و در محفظه واکنش انجام میگیرد .اسیدسولفوریک و محلول
آلومینا از محفظه واکنش طی زمانی بین  5تا  ۴5دقیقه عبور داده میشوند که برای
دستیابی به  ۷۸تا  100درصد تکمیل واکنش کافی میباشد .سپس مواد
واکنشدهنده در اثر قرارگیری در یک میکسر که از یک مارپیچ تغییر جهت دهنده
تشکیلشده است ،باهم مخلوط شده و ترکیب سولفات آلومینیوم نهایی به دست
میآید.

نوع و میزان مواد اولیه
محل تأمین مواد اولیه

ماده اولیه

مصرف سالیانه

واحد سنجش

سولفات آلومینیوم

5.000

تن

اسیدسولفوریک

۲۴50

تن

داخلی
بررسی مالی طرح
ارزی

سرمایه ثابت

جمع کل:
 ۳۸.05۳میلیون ریال

ریالی:
 ۳۸.05۳میلیون ریال

سرمایه در گردش

 1.۳۹۶میلیون ریال

سرمایه کل

 ۳۹.۴۴۹میلیون ریال

فروش سالیانه

 ۲۸۲.500میلیون ریال

۲

