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 خالصه طرح
 
 

  اسید فسفریک  نام محصول
  تن در سالهزار  10  ظرفیت پیشنهادي طرح

تولید کودهاي ، ماده افزودنی در نوشابه هاي گازدار  کاربردموارد 
 کننده هاي صابونی و غیرصابونی، شیمیایی، پاك

، صنایع غذایی، دارو سازي، خوراك دام تصفیه آب،
  کاربردهاي پزشکی فلزات، تمیزکاري

  اسید سولفوریک، کنستانتره فسفات  مواد اولیه مصرفی عمده
  ر تنهزا 250  )1390(کمبود محصول 

  37  ) نفر(اشتغال زایی 
  متر مربع 10000  زمین مورد نیاز

  250  اداري  زیربنا
  1500  تولیدي

  200  تاسیسات
  2000  انبار

  تن  17800: فسفاتکنستانتره   اصلی اولیه مواد ساالنه مصرف میزان
  تن 14800: اسید سولفوریک

  m3(  22000(آب   میزان مصرف یوتیلیتی
  kw (  400(برق 
  m3(    1800000( گاز

 گذاري سرمایه
 طرح ثابت

  

  800  )یوروهزار ( ارزي
  52960  )میلیون ریال(  ریالی

  64160  )میلیون ریال( مجموع
  وشهراستان قم، یزد، کهکیلویه و بویراحمد، ب  محل پیشنهادي اجراي طرح
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  معرفی محصول - 1

اشد که محلول آن در حالت می ب H3PO4اسید فسفریک یا اورتوفسفریک اسید یک اسید معدنی سه پروتونه با فرمول 

استفاده می شود ) P2O5% 54% (73یا % 85اسید فسفریک معموال با درجه خلوص . خالص بی رنگ و ویسکوز می باشد

  . خورنده می باشد که این محلول مایعی بی رنگ و روشن ، غیر فرار و نسبتاً

  

 ویژگی هاي محصول: 1جدول 

  اسیداورتو فسفریک    نام شیمیایی

  )℅ 550- 85(اسید فسفریک  ترادف رایج مورد استفادهاسم م 

 H3PO4  لکولیوفرمول م

  )℅75( درجه سانتی گراد -5/17  نقطه انجماد

 )℅75( درجه سانتی گراد 133  نقطه جوش

  درجه سانتی گراد 20در  پاسکال267  فشار بخار

  غلظت ها قابل حل در همه  بآحاللیت در 

  درجه سانتی گراد 5/15دربر گرم  58/1cm-3  دانسیته

  سبز/مایع ویسکوز قهوه اي  رنگ

  اندکی بوي اسیدي  بو

pH باالتر از یک  

  

  )ISIC(محصول  کد و نام-1- 1

  .شناسایی می گردد  ISIC 1316-2411 اسید فسفریک در زیر مجموعه اسید هاي غیرآلی تحت کد
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 گمرکی تعرفه شماره -2- 1

قید گردیده  20/2809تعرفه گمرکی محسوب شده به اسید فسفریک  1389در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

سود  ،زیرنویس تعرفه فوقدر  .درصد می باشد 5هر کدام حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه به تعرفه مذکور  .است

  .ارزش وادرات تعیین گردیده است%  30درصد وکمتر،  54خلوص بازرگانی اسید فسفریک با 

  

 واردات شرایط -3- 1

) پارچین( و صنایع دفاع تولید آریا فسفریک جنوب، رازي اسید توسط شرکت هاي پتروشیمیتهیه این با توجه به امکان 

  .ورود اسید فسفریک منوط به کسب مجوز از وزارتخانه هاي صنایع و نفت وبازرگانی می باشد

  

 ملی استاندارد ارائه و بررسی -4- 1

صنایع غذایی به لحاظ اهمیت و مصرف آنها در صنایع مذکور داراي استاندارد  اسید فسفریک خوراکی یا قابل مصرف در

اسید فسسفریک . استشده تدوین  2884آزمون آن در استاندارد ملی به شماره که ویژگی هاي  می باشد ویژه اي 

 و1068داردهاي آهن و سولفاتها در آن با استان ،صنعتی داراي استاندارد خاصی نیست ولی روش اندازه گیري کلسیم

  .مشخص شده است 1080و1081

  

 محصول جهانی و داخلی قیمت -5- 1

 .اند شده داده شرح ادامه در که بود خواهد موثر محصول فروش قیمت بر مختلفی پارامترهاي

 قیمت در تعیین را اي عمده نقش و باشد می تولید متغیر هاي هزینه مهمترین از یکی که مصرفی اولیه مواد قیمت  -1

 .دارد محصول شده تمام

 مصرف هاي کانون و اولیه مواد تامین منابع به دسترسی لحاظ از خصوص به واحد احداث جغرافیایی منطقه  -2

 .داد خواهد قرار تاثیر تحت را مربوط هاي هزینه محصول،
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 قیمت ضایعات بر ان میز و تولیدي محصول کیفیت گذاري، سرمایه بر تاثیر طریق از استفاده مورد تکنولوژي نوع  -3

 .بود خواهد موثر محصول فروش

 .دارد محصول شده تمام قیمت و تولید متغیر هاي هزینه در مستقیم تاثیر نیاز مورد انسانی نیروي هزینه  -4

 از طریق تولید ظرفیت افزایش که ترتیب این به است، موثر محصول فروش قیمت روي بر واحد تولید ظرفیت - 5

 .گردد می محصول شده تمام قیمت کاهش باعث سربار هاي نههزی نمودن سرشکن

  

تقریبی هر  پارچین وابسته به صنایع دفاع تولید می گردد با قیمتکه توسط شرکت  %85 اسید فسفریک خوراکی

که از تولیدات پتروشیمی رازي  %54 می شود و اسید فسفریک صنعتیریال در بازار خرید و فروش  12000کیلوگرم 

قیمت جهانی اسد فسفریک خوراکی و صنعتی نیز بر حسب منابع  .ریال در هر کیلو عرضه می گردد 6850یمت است با ق

  .است 650دالر /تنو  1000دالر /تن مختلف متغیر بوده ولی متوسط قیمت جهانی آنها به ترتیب

  

 کاربرد و مصرف موارد  -6- 1

کاربردهاي مهم اسید فسفریک را به طور خالصه . ده می شودامروزه اسید فسفریک به طور وسیعی در صنایع مختلف استفا

  :می توان به شرح زیر در نظر گرفت

 .....تولید کودهاي فسفات مانند مونوآمونیوم فسفات، دي آمونیوم فسفات، سوپر فسفات تریپل، فسفات منیزیم و   •

 م تري پلی فسفاتتولید فسفات هاي به کار رفته در مواد شوینده مانند تري سدیم فسفات و سدی •

 تولید پاك کننده هاي فسفاته صنعتی  •

 تولید مواد تصفیه کننده و منعقد کننده در صنعت آب و فاضالب •

 به صورت گرید خوراکی، مصرف در صنایع غذایی •

 تولید مکملهاي خوراك دام و طیور مانند دي کلسیم فسفات •

 تولید مواد بازدارنده اشتعال براي مصارف آتش نشانی •

 صنعت آبکاري مصرف در •
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 جایگزین کاالهاي بررسی -7- 1
 

این . اسید فسفریک یک محصول استراتژیک بوده و در حال حاضر جایگزین مشخصی براي اسید فسفریک وجود ندارد

اسید فسفریک خوراکی به لحاظ خاصیت نگهدارندگی آن . ماده در بسیاري از صنایع به عنوان ماده اولیه استفاده می شود

دارا باشد در صورتیکه صرف ... ت غذایی می تواند جایگزین هایی مانند اسید سیتریک اسید اسکوربیک ودر محصوال

خاصیت نگهدارندگی آن مورد نظر باشد ولی به عنوان مثال در صنایع روغن نباتی جهت حذف صمغ هاي موجود در 

سید فسفریک هم به واسطه طمع دهندگی در صنایع نوشابه سازي ا.روغن خام حتما اسید فسفریک بایستی استفاده شود

و هم نگهدارنده بودن اضافه می شود که در مقایسه با سایر اسیدهاي قابل مصرف در صنایع غذایی مانند تارتاریک اسید 

اسید سیتریک و اسکوربیک از قدرت بیشتري برخوردار بوده و مقدار کمتري نسبت به سایر اسید ها  می تواند مصرف 

  .شود

  

 امروز دنیاي در کاال استراتژیکی میتاه -8- 1

 توسعه و رشد عمدة نیازهاي از یکی که چرا می رود شمار به امروزي زندگی در مهم ترکیبات از یکی فسفات یا فسفر

 مواد نیازمند همواره جهان جمعیت، افزایش دلیل به طرفی از . دهد می تشکیل فسفاته کودهاي را کشاورزي محصوالت

 و کشاورزي بخش توسعه در ،اسید فسفریک تامین اقتصادي منبع تنها عنوان فسفات سنگ . بود اهدخو بیشتري غذایی

 حیات، عرصه در ماده این حیاتی نقش به توجه با .جایگزین می باشد قابل غیر و حیاتی و مهم بسیار نقش داراي صنعتی

   .است یافته افزایش چشمگیري آن به نیاز جهان، جمعیت افزایش با

  

  محصول کننده مصرف و کننده تولید عمده کشورهاي-9- 1

. تولید اسید فسفریک آن است سالیانه ظرفیت P2O5  میلیون تن 12بزرکترین تولید کننده آمریکاي شمالی است که 

  .می باشد P2O5  تن میلیون 3افریقا و سایر مناطق آسیا حدود  ،در آسیاي میانه کظرفیت تولید اسید فسفری

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 7

  :بر حسب قاره هاي مختلف به شرح زیر است 1995شده میزان تولید اسید فسفریک در سال طبق آمار اخذ 

  

 میزان تولید اسید فسفریک برحسب قاره هاي مختلف: 2جدول 

  میزان تولید  قاره  ردیف

  )تن هزار(

   11944  آمریکاي شمالی  1

   3751  روپاا  2

   689  آسیا  3

   354  افریقا  4

   546  امریکاي جنوبی  5

  

، مراکش، ترکیه، امارات متحده عربی، تونس، جمهوري کره، چین، آلمانر حال حاضر این اسید از کشورهایی مانند د

  .وارد کشور می شود امارات متحده عربی و  هلند ، اتریش، تونس

  

 صادرات شرایط -10- 1

صادرات تاریخ  افیتمع قانون طبق بر. می باشد معاف ارزي پیمان و تعهد هرگونه از اسید فسفریک  صادرات

 سازمانها، ها، وزارتخانه از یک هیچ و است عوارض معاف پرداخت هر گونه  از خدمات و کاال صادرات ،27/12/1379

 را عوارض اخذ و وضع حق مقررات و قوانین طبق بر که محلی شوراهاي ها و شهرداري اجرایی، دستگاههاي نهادها،

  .نمایند صادر را آن اخذ مجوز یا نمایند اخذ عوارض میشوند صادر که یو خدمات کاالها از نیستند مجاز دارند،
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  تقاضا و عرضه وضعیت -2

توزیع اسید فسفریک به صورت یارانه اي بین مصرف کننده هاي مختلف از  1385سیاست دولت در سالهاي قبل از سال 

اي اخیر سیاست دولت حذف یارانه محصوالت جمله تولید کننده هاي مکمل دام و طیور بوده است، در صورتیکه در ساله

پتروشیمی تولیدي و وارداتی بوده است، به نحوي که امروزه قیمت بیشتر محصوالت پتروشیمی تقریبا با قیمتهاي جهانی 

 .همخوانی دارد

در سالهاي اخیر به علت آزاد شدن قیمت محصوالت پتروشیمی و حذف سوبسید، واردات اسید فسفریک توسط شرکت 

اسید فسفریک تولید شرکت پتروشیمی  بخش عمده زرگانی پتروشیمی ایران کاهش یافته است و این در حالی است کهبا

در شرکت پتروشیمی رازي براي تهیه کودهاي . رازي نیز صرف تولید کودهاي آمونیوم فسفات در همان شرکت می شود

نیاز . د فسفریک تولیدي آن مرکز مصرف می شوددي و مونو آمونیوم فسفات نزدیک به دویست وپنجاه هزار تن اسی

فراوان به این محصول استراتژیک باعث شده که برخی از بازرگانان اقدام به واردات این محصول از کشورهایی مانند چین 

ود با همه حال بسیاري از صنایع ما به علت فقدان ثبات الزم در بازار این محصول در کمترین مقدار تولیدات خ. بنمایند

بخش عمده اسید فسفریک در دنیا براي تولید کودهاي فسفات و تولید فسفات هاي به کار رفته در مواد . بسر می برند

شوینده مانند تري سدیم فسفات و سدیم تري پلی فسفات، تولید پاك کننده هاي فسفاته صنعتی، تولید مواد تصفیه 

کملهاي خوراك دام و طیور مانند دي کلسیم فسفات و براي کننده و منعقد کننده در صنعت آب و فاضالب، تولید م

  . ت آبکاري بکار می رودمصارف صنع

 

  تولید روند و برداري بهره ظرفیت بررسی -1- 2

مجتمع پتروشیمی رازي از واحد هاي وابسته به وزارت نفت می باشد که به علت فرسودگی ماشین آالت و قدیمی بودن 

  تکنولوژي مورد استفاده در این مجتمع روش .را ندارداسمی ز ظرفیت ا کامل بهره برداري امکانواحد 

 wet processing  است که در حال حاضر نیز در بسیاري از کشورها جهت تولید اسید فسفریک صنعتی مورد استفاده

  .قرار می گیرد
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ا استفاده از روش حرارتی سال پیش ب بیست صنایع دفاع پارچین از واحدهاي وابسته به وزارت دفاع است که بیش از

thermal processing  اسید فسفریک خوراکی آغاز نموده  فسفر قرمز و ، تولید خود را در زمینه تولید فسفرسفید

  .است

  :واحد هاي موجود در زمینه اسید فسفریک به شرح زیر است

  

 واحدهاي تولیدي اسید فسفریک در کشور: 3جدول 

تن در ( رسمی ظرفیت  سال بهره برداري  نام واحد

  )سال

تن در ( ظرفیت عملی

  )سال

  150000  450000  1349  پتروشیمی رازي

  10000  3000  1375  صنایع دفاع پارچین
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  اجرا دست در توسعه طرحهاي و جدید طرحهاي وضعیت بررسی  -2- 2

  
  واحدهاي تولیدي در دست اجراي اسید فسفریک در کشور: 4جدول 

ظرفیت    نام واحد  محل اجرا  استان نام

 )تن(

پیشرفت 

 فیزیکی

تاریخ صدور 

  مجوز

  30/05/1389  0  3000  نیکان شیمی ارس  گرمسار  سمنان

  01/10/1389  0  40000  صیادفرهادي و علی رجبی   گرمسار

طراحی وتولیدي زرین مهد   سمنان

  شیمی

4500  0  23/11/1389  

  

  بوشهر

  23/10/1387  5  60000  پرشین شیمی گستر  بوشهر

  14/12/1386  5  3000  رضا حاجی زادگان  دشتستان

  16/03/1386  0  50000  صنعت خلیج فارس  دیر

آذربایجان 

  غربی

  11/12/1386  0  300000  ره پویان گستر خوي  خوي

  19/10/1385  0  1000  محمد حسین جهتی  ارومیه

آذربایجان 

  شرقی

مجتمع صنایع شیمیایی سهند   مراغه

  مراغه

50000  33  15/11/1385  

مجتمع صنایع شیمیایی سهند   مراغه

  مراغه

300000  37  16/11/1383  

کهکیلویه 

  وبویر احمد

صنایع هیدروکربن وفسفات   کهکیلویه

  پارس شمالی کورش فرهاد پور

100000  2  06/05/1382  

  18/10/1389  0  15000بین اللملی تحقیقات صنعت   چرام
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  معدن آیرما

  15/07/1388  1  8480  روح اله زرین آبادي  دهلران  ایالم

شرکت تولیدي مواد صنعتی   نجف آباد  اصفهان

  کیمیا افروز سپاهان

1000  0  23/02/1385  

  13/02/1386  0  10000  معصومه نوروزي  تفرش  مرکزي

شهرام الهیاري ومهدي   اراك

  یارمحمدي

6000  0  17/08/1386  

  17/06/1387  0  100000  احمد رضا سالمی  اراك

  18/11/1389  0  10800  نژاد شهاب الدین محمد  زرندیه  

خراسان 

  رضوي

  05/12/1385  14  30000  فسفاات شیمی آپادانا  رشتخوار

  08/07/1387  15  100000  پترو سرخس ایرانیان  سرخس

  11/10/1382  93  72000  پالش یزد  مهریز  یزد

  18/02/1386  42  61000  کیمیاداران کویر  بهاباد

  16/07/1388  57  40000  فسفات کویر طرح توسعه  بافق

سرمایه گذاري  صنایع شیمیایی   همداان  همدان

  پارس باختررازي

10000  0  26/09/1387  

بین اللملی  صنایع شیمیایی   الیگودرز  لرستان

  کیمیاگران

18900  0  08/11/1387  

شرکت شیمیایی پارس الوند   آرنا

  لرستان

500000  9  13/10/1388  

  30/05/1386  15  20000  زیست گیاه نوین شمال  ساري

  07/10/1383  50  5000  کیمی پودر زرین  ابهر  زنجان
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  02/10/1388    700000  سعید کریمی ابهري  ابهر 

  03/11/1388  0  20000  فرهاد طالبی  زنجان

خراسان 

  جنوبی

  30/06/1384  46  30000  کیمیاداران فردوس  فردوس

  09/04/1386  0  30000  پژوهان صنعت کرمانشاه  کرمانشاه  کرمانشاه

  07/10/1387  0  10000  امیر انصاري  رمانشاهک

  09/04/1386  0  40000  کود شیمیایی آربا نژاد خجسته   اسالم آباد

سرمایه گذاري بین المللی   کرمانشاه

صنایع شیمیایی پارس باختر 

  رازي

15000  0  26/08/1387  

  20/08/1375  90  12000  تمدید- 68088  کرج  البرز

  23/12/1385  0  10000  محمد رضا آکیش  کرج

  01/11/1386  0  20000  کیمیاگران علیا  کرج
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 محصول واردات روند -3- 2

  :اسید فسفریک بر اساس آمار موجود در وزارت صنایع به شکل زیر می باشد واردات میزان

  

  میزان واردات اسید فسفریک : 5جدول 

  

  

 مصرف روند بررسی -4- 2

در مجتمع پتروشیمی در حال حاضر اسید فسفریک داخلی به روش تر تنها  آید می بر کشور در تولید آمار از که طور آن

با در نظر گرفتن تولید اسید فسفریک صنایع دفاع  . می شود مصرفجهت تولید کود فسفات  و میشود یدتول بندر امام 

  .می بایست حجم تولید داخلی و واردات با میزان مصرف برابر باشد

  ارزش   )تن(میزان واردات   سال

  )ریالیمیلیون (

  منابع  دالري  ارزش 

  چین، جمهوري کره، نآلما  39412762  355078  89140  1384

، جمهوري کره، چین، آلمان  47176794  434070  94142  1385

  امارات متحده عربی

امارات ، چین، هلند، اتریش، ترکیه  3569309  332862  44948  1386

  متحده عربی

، کنگ هنگ، هلند، اتریش، چین  33712557 326970  28596  1387
  امارات متحده عربی

، آلمان، اتریش، اردن، امارات چین  27530017  272888  35908  1388
متحده عربی، انگلستان، ترکیه، 

  تونس، هنگ کنگ
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   محصول صادرات روند بررسی -5- 2

ردات انجام می شود و زمینه اي بدلیل کمبود اسید فسفریک در کشور، در حال حاضر تولیدات داخلی با استفاده از وا

در هر حال حجم محدودي اسید که بعضا می تواند اسید وارداتی به کشور نیز . براي صادرات این محصول وجود ندارد

سال  5بررسی هاي آمار اداره گمرك نشان می دهد که در  .صادر شده استطبق جدول زیر باشد از طریق بنادر کشور 

  .فسفریک از کشور صادر شده است تن اسید 500اخیر کمتر از 

   

  محصول به نیاز بررسی -6- 2

  :نظر به مصرف گسترده اسید فسفریک در صنایع مختلف کشور مصرف ساالنه صنایع مذکور به شرح زیر است

  

  صنایع غذایی -الف

را ي برخی از اقالم برا. تن در سال است هزار 10آمار بیش از اساس  بر به اسید فسفریک گرید غذایی در کشورنیاز کشور 

  :می توان با توجه به حجم تولید آنها، میزان اسید مصرفی را محاسبه نمود

  )روغن نباتی تن ظرفیت رسمی 1250000بر اساس(  تن 1875نیاز سالیانه  ، درصد اسید فسفریک 15/0روغن نباتی  

  )لیون جعبه نوشابهمی  208( تن بر اساس 970نیاز سالیانه  ، درصد اسید فسفریک 019/0نوشابه  

  

  کود شیمیایی -ب

باغبانی طبق اطالعات اخذ شده از وزارت کشاورزي و با  میلیون تن کود در زمینهاي زراعی و 2/1با توجه به مصرف 

ل سوپر فسفات نیاز ساالنه به کود دي آمونیوم ریپدرصد ت 50درصد کود دي آمونیوم فسفات و  50احتساب مصرف

سط پتروشیمی رازي نیاز مذکور تو از کودهزار تن  250که با توجه به امکان تولید داخلی  اشدمی ب هزار تن 600فسفات 

  .تن در سال خواهد بودهزار  250اسید فسفریک 
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  )چربی زدا و فسفاته کننده ها-زنگبرها( ییصنایع شیمیا - ج

  .هزار تن در سال است 3حداکثر اسید فسفریک مورد نیاز صنایع مذکور 

  

  صنایع نساجی -د

  .تن در سال است 85 )به عنوان افزودنی در تهیه کاتالیزورو آنتی استاتیکها(حداکثر اسید فسفریک مورد نیاز صنایع 

  

  صنایع فلزي -ف

  .تن در سال می باشد 300میزان نیازصنایع تولید کننده ظروف تفلون به اسید فسفریک 

  

  طیور وخمیر دندان خوراك دام و -ق

دي فسفات کلسیم است که درحال حاضر  و خمیر دندان منو و دام و طیور مصرفی در تولید خوراكیکی از موارد 

نیاز واحدهاي مذکور به اسید فسفریک . هزار تن در سال می باشد 70ظرفیت واحد هاي تولید کننده دي فسفات کلسیم 

  .هزار تن در سال می باشد 56

 

 ولمحص تولید روشهاي اجمالی فناوري و بررسی -3

 شرایط با متناسب تجربی و عملی دیدگاههاي از برخورداري و تئوري مبانی شناخت نیازمند صنایع احداث و طراحی

 احداث امکان بررسی .باشد می تولید اهداف به نیل منظور به جامعه، موجود فنی دانش و حاکم فرهنگی و اقتصادي

 تخصص میزان با نظر مورد صنعت تکنولوژي تطابق و گذاري هسرمای میزان تعیین اولیه، مواد تامین نحوه حیث از واحد

 را جغرافیایی و اقلیمی فنی، اقتصادي، جانبه چند و هماهنگ مطالعات کشور، در موجود بالفعل و بالقوه هاي مهارت و ها

 .نماید می ایجاب
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 مختلف فرایندهاي اختشن محصوالت، و مواد ماهیت خصوص در تحقیقات از اي مجموعه صنایع، ایجاد فنی مطالعات

 به نیل راستاي در ها بررسی این. باشد می آالت ماشین و تجهیزات سیستمها، بررسی و موجود هاي تکنولوژي و تولید

 جدید واحدهاي فنی بافت بهبود با که گیرد می  صورت تولیدي محصوالت کیفیت افزایش و تولید توسعه، هدف

  .سازد می پذیر امکان را جهانی کنندگان تولید سایر با رقابت و بازار زنیا به پاسخگویی کشور، داخل در التاسیس

تولید ) روش کوره اي(و یا با احتراق فسفر ) روش تر(اسید فسفریک تجاري با دو روش آپاتیت شویی با اسید سولفوریک 

 :می شود

  

 )Wet processing( روش تر -الف

. فات و اسید سولفوریک حاصل می شودانتره سنگ فستیایی کنسانفعاالت شیم در  این روش اسید فسفریک از فعل و

 :، دانست Ca10F2(PO4)6واکنش نهایی تولید اسید فسفریک را می توان تاثیر اسید سولفوریک بر خاك فسفات، 

 

Ca F (PO ) H PO Ca(H PO ) HF+ → +10 2 4 6 3 4 2 4 214 10 2  

 

Ca(H PO ) H SO H O H PO CaSO . H O+ + → +2 4 2 2 4 2 3 4 4 210 10 20 20 10 2  

  :واکنش نهایی عبارت است از

Ca F (PO ) H SO H O H PO CaSO . H O HF+ + → + +10 2 4 6 2 4 2 3 4 4 210 20 6 10 2 2  

  

با اسید ) سنگ فسفات(در یک سیستم با فرایند تر، براي تولید اسید فسفریک واکنش مربوطه، واکنش آپاتیت شویی 

سنگ فسفات، خشک و خرد شده و به طور پیوسته به . سولفوریک است که واکنش هاي پیچیده اي به شمار می آیند

ی واکنش، کلسیم فسفات با اسید سولفوریک به شکل سولفات ط. همراه اسید سولفوریک به داخل راکتور تغذیه می شود

  .کلسیم ترکیب می شود که معموال با عنوان گچ از آن یاد می شود
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از خرد کردن سنگ فسفات در آسیاب به همراه مقداري اسید فسفریک رقیق شیرابه اي حاصل می گردد که شیرابه 

با کمک همزن محصول  ودر اثر مجاورت با اسید سولفوریک و درصد به راکتور منتقل شده 55مذکور با اسید فسفریک 

  .اسید فسفریک و سولفات کلسیم است از دو بخش راکتور خارج می گردد، خروجی که شامل گازهاي متصاعد شده

هاي جذب در مجاورت با اب اسید  گازهاي متصاعده که حاوي ترکیبات سیلیس و فلوئور می باشد پس از برج

H( سیکیلیوسلف SiF2   .موجود در آن بازیابی می شود) 6

عبور نموده واسید فسفریک ) Pan filter( شیرابه خروجی از قسمت دیگر راکتور از چند مرحله فیلتر خال دورانی افقی

تغلیظ به منظور  .دست آمده اصطالحا ژیپس نامیده می شودبه سولفات کلسیم یا گچ . از سولفات کلسیم جدا می گردد

  .درصد می رسد 54درصد به  30اواپراتورهاي تحت خال استفاده می شود که غلظت از  اسید فسفریک از

  

  :اصوآل دو نوع فرایند انحالل تدریجی وجود دارد

 .تشکیل و جداسازي می شود) Dihydrate process(فرایند هایی که در آنها سولفات کلسیم دو آبه  •

بـه عنـوان فـرآورده میـانی یـا      ) Hemihydrate process( کلسیم نیمه آبدر فرآیندهایی که در آنها سولفات •

 .نهایی تشکیل می شود

  :سه گونه فرآیند نیمه آبدار به کار برده می شود که اهمیت هر سه نوع با هم متفاوت است

 .سولفات کلسیم بالفاصله به صورت نیمه آبدار رسوب کرده و توسط فیلتر کردن خارج می شود •

 .کلسیم در آغاز به صورت دو آبه رسوب کرده و سپس به شکل نیمه آبدار رسوب می کندسولفات  •

 .رسوب کرده و سپس به شکل دو آبه تبلور مجدد می نمایدبه صورت نیمه آبدار سولفات کلسیم  •

  

  .به طور شماتیک نشان داده شده است Hemihydrateدر شکل زیر فرایند تولید اسید فسفریک به روش 
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اسید فیلتر شده با  .ایند فوق همچنانکه مشاهده می شود عالوه بر اسید فسفریک سولفات کلسیم نیز بدست می آیددرفر

در حال  .تغلیظ بیشتر گاهی منجر به تولید اسید سوپر فسفریک می شود درصد تغلیظ شده و 54عمل تبخیر به میزان 

  .دحاضر شرکت پتروشیمی رازي بر اساس روش فوق تولید می نمای

  

 )Thermal processing(روش حرارتی یا خشک  -ب

می گیرد و عنصر فسفر  رو کوارتز در کوره الکتریکی قرا) کک(در  این روش کنسانتره سنگ فسفات با مخلوطی از کربن 

  :تولید می شود

CaF . Ca (PO ) . SiO C CaF P CO CaSiO+ + → + + +2 3 4 2 2 2 4 3
33 9 15 15 92  
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نیز در  پنتا اکسید فسفر .تولید می شود)  P2O5( پنتا اکسید فسفر با اکسیژن موجود در هوا اکسید شده و فسفر سپس

  .مرحله بعدي جذب آب شده واسید فسفریک در نهایت بدست می آید

  

P O P O+ →4 2 2 55 2  

P O H O H PO+ →2 5 2 3 43 2  

  :به شرح ذیل است حرارتی مراحل تولید اسید فسفریک به روش

هاي بعدي را تا  سپس مراحل خردشدن ده وکامال خشک می گردد وابعاد مناسب خرد ش ابتدا سنگ فسفات به اندازه و

تا در معرض  شوندنتقل می مکن هاي فسفات به خشک  خرده سنگ .سانتی متر طی می نماید 3تا  5/1رسیدن به ابعاد 

درصد  5/1به رطوبت  درجه سانتی گراد خشک شده و 450-600گازهاي احتراق حاصل ازکوره مستقیما در دماي 

  .س مخلوط شده و مخلوط به کوره الکتریکی وارد می گرددیسیل سپس با کک و دنبرس

درجه سلسیوس فسفر سفید بصورت  1300-1500در اثر احیا در دماي  بوده و یس الکتریکوکوره مذکور از نوع ق

فر تبدیل به فسفر پس از عبور از کندانسور بخار فس .گازهاي همراه با مقادیري گرد و غبار از قسمت کوره خارج می گردد

آب به قسمت  فسفر جامد به همراه مقادیري لجن و .جامد شده که در پایین برج در قسمت دریافت جمع می گردد

  .در ته مخزن تصفیه قرار می گیرد شستشوي با بخار از روي اختالف دانسیته از لجن جدا واز  تصفیه ارسال شده و پس

  .فشار به همراه هوا به قسمت فوقانی احتراق پاشیده می شودفسفر سفید تولید شده در  این مرحله با 

  

  منتخب فرآیند نتخابا-4

امروزه به علت مصرف انرژي باال در روش کوره اي بیشتر سعی بر تولید اسید فسفریک به روش تر می باشد، هر چند که   

د فسفریک روش یاس. ب تر می باشداي مناس براي کاربردهایی که اسید فسفریک خیلی خالص مورد نیاز است روش کوره

در کاربردهایی که اسید خالص تري مورد نیاز است می .  تر به طور عمده براي تولید کودهاي شیمیایی به کار می رود

  . توان  اسید فرایند روش تر را تصفیه نمود و اسید روشن تر و با درجه خلوص باالتري بدست آورد
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 صادياقت ظرفیت حداقل تعیین و بررسی - 5

 ولی، می نمایند  سال تولید در تن هزار 20-100 ظرفیت با عمدتاً دنیا اسید فسفریک در واحدهاي که در حالی

اسید  تولید براي اقتصادي ظرفیت حداقل. هستند تولید به مشغول دنیا مختلف نقاط در نیز کوچکتري واحدهاي

 .شود می گرفته نظر در ظرفیت مبنا عنوان به زنی ظرفیت همین که بوده سال در تن هزار10فسفریک به روش تر 

  

 ارزي و ریالی تفکیک به ثابت گذاري سرمایه حجم برآورد  -6

 شده، گذاري انجام سرمایه از بهینه برداري بهره بر عالوه صنعتی واحدهاي براي مناسب تولید برنامه و ظرفیت انتخاب

 گذاري سرمایه صنعتی مستلزم واحدهاي احداث اینکه به نظر . بود خواهد ممکن سود بیشترین کسب جهت در عاملی

 می ممکن غیر را طرح سودآوري ،کم خیلی هاي ظرفیت انتخاب لذا ،است ثابت تقریبا موارد بعضی در که است اي اولیه

   زیادي سرمایه تامین به را مجبور گذار سرمایه ،باال هاي ظرفیت انتخاب کوچک صنایع در ان بر عالوه .سازد

 این در لذا .رود می فراتر آن احداث کوچک و صنایع مطالعات چهارچوب از نظر مورد واحد صورت آن در که ندک می

 تقابل با طرح ظرفیت صادرات امکان داخلی و نیازهاي مصرف، کانونهاي شناخت بازار، بررسی به توجه با زمینه،

 .گردد می تعیین رفینیازهاي مص و کوچک صنایع محدودیتهاي و باال هاي ظرفیت سودآوري

 .است شده گرفته نظر در سال تن اسید فسفریک در 10000 تولیدي واحد این ظرفیت

  .است شده آورده طرح گذاري سرمایه هاي هزینه ادامه در

  

  اتس، انشعاب و تاسیساختمان  ،هزینه هاي زمین -الف 

 زمین قیمت است، شده انتخاب ج از تهران شهرك هاي صنعتی خار در که آن اجراي محل و طرح یابی مکان به باتوجه

حدود  در که زمین نیاز مورد متراژ به توجه با لذا شود، می برآورد مربع متر هر ازاي به ریال 250000این منطقه  در

   .گردد می برآورد ریال میلیون 2500 برابر زمین خرید هزینه می گردد، پیش بینی مترمربع 10000

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 21

  مربوط به خرید زمین ايخالصه هزینه ه: 6جدول 

  شرح  ردیف
  مساحت 

  )متر مربع(

  بهاي واحد 

  )ریال(

  کل هزینه 

  )میلیون ریال(

  2500  250000  10000  زمین  1

 

  

  

  مربوط به محوطه سازي خالصه هزینه هاي: 7جدول 

  شرح  ردیف
  مساحت 

  )متر مربع(

  بهاي واحد 

  )ریال(

  کل هزینه 

  )میلیون ریال(

1  

2  

3  

4  

5  

6  

  خاکبرداريتسطیح و 

  دیوارکشی

  درب ورودي

جدول کشی، آسفالت و خیابان 

  فضاي سبز

  روشنایی محوطه

10000  

  متر 500

  باب 2

  متر 400

2000  

  شعله 40

30000  

300000  

15000000  

200000  

50000  

500000  

300  

150  

30  

80  

100  

20  

  680  __  __  جمع
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  ساختمانی خالصه هزینه هاي: 8جدول 

  مساحت   شرح  ردیف
  )ر مربعمت(

قیمت واحد 
  )ریال(

  کل هزینه 
  )میلیون ریال(

  3750  2500000  1500  سوله تولید  1

  5000  2500000  2000  سوله انبار  2

  500  2500000  200  سوله تاسیسات  3

ساختمان اداري، رفاهی،   4

  خدماتی و آزمایشگاه

250  3000000  700  

  9550  جمع

  

  
  

  حق انشعاب هزینه هاي: 9جدول 

میلیون (کل هزینه 
  )ریال

 ردیف عنوان

 1 انشعاب برق 1200

 2 انشعاب آب 100

 3 خط تلفن 4 20

 4 انشعاب گاز 100

 جمع 1420
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  تاسیسات زیربنایی هزینه هاي: 10جدول 

میلیون (کل هزینه 
  )ریال

 ردیف عنوان

 1 آب تاسیسات 500

 و سرمایش تاسیسات 800
  گرمایش

2 

 3  اضطراري ژنراتور دیزل 400

 4 حریق اطفاء تاسیسات 150

 جمع 2050

  

  

 وسایل نقلیه و اداري -ب

  

  وسائط نقلیه هزینه هاي: 11جدول 

 تعداد شرح ردیف
بهاي واحد 

)میلیون ریال(  
کل هزینه 

)میلیون ریال(  
 منبع خرید

 داخلی 300 150 2 سواري 1

 داخلی 200 100 2 وانت نیسان 2
 داخلی 160 160 1 لیفتراك دیزل 3

 __ 660 __ 3 جمع
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  یل اداريوسا هزینه هاي: 12جدول 

میلیون (کل هزینه 
  )ریال

 ردیف عنوان

 1  پرینتر و فتوکپی دستگاه 150

 2 اداري تجهیزات 100

 3 قفسه و صندلی و میز 250

 4 جانبی لوازم و کامپیوتر 150

    سایر 50

 جمع 700

  

  

  دستگاه ها و تجهیزات موردنیاز - ج
راحی و  ساخت تمام دستگاههاي مورد نیاز کارخانه توسط متخصصان داخلی وجود دارد کـه مهمتـرین    امکان ط

  :آنها عبارتند از

 منبع هاي ذخیره اسید فسفریک و اسید سولفوریک .1

 پمپ هاي ضد اسید  .2

 غربالها و آسیابها .3

 باالبرها و نوارهاي نقاله  .4

 ، تغلیظ و تصفیهراکتورهاي واحد تولید .5

 عتیفیلتر هاي صن .6

  تغلیظهیتر ها و مشعلهاي واحد تولید و واحد  .7

  :آورده شده استدر جدول زیر برخی از تجهیزات مورد نیاز 
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 تجهیزات موردنیاز واحد تولید : 13جدول 

 وسیله شماره

1 Attack Tank 

2 Fume Scubber 

3 Filter Condenser 

4 Cake/Cloth wash Tank 

5 Flash Cooler 

6 Defoamer Tank 

7 Filter Condenser Seal Tank 

8 Gypsum Transfer conveyor 

9 Scrubber Fan 

10 Attack Tank Agitator 

11 Belt Filter Package 

12 Belt Filter 

13 Filter Fume Hood 

14 Cake Wash Pump 

15 Filter Feed Pump 

16 Filtrate Pump 

17 Water Pump 

18 Sulfuric Acid Pump 

19 Recycle Acid Pump 

20 Phosphoric Acid Pump 

21 Multi-Purpose Pump 

22 Evaporator condenser 

23 Evaporator Heater 
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24 Liquor Storage Tank 

25 Sulphoric Acid Tank 

26 Phosphoric Acid Tank 

27 Washing liquor storage Tank 

28 Water Tank 

29 Fans 

30 Furnace 

31 Filtrate Tank 

32 Evaporator Crculation pump 

33 Fluorine Scrubber 

34 Fluorine Scrubber Seal Tank 

35 Fluosilicic Acid Pump 

  

 برآورد معتبر شرکتهاي از آمده عمل به هاي استعالم تولید بر اساس خط در رفته بکار تجهیزات و آالت ماشین هزینه

 کشی لوله نقل، و حمل نصب، جهت نیز هزینه هایی سازندگان، این سوي از شده ارائه نرخهاي بر وهعال که است گردیده

 .است شده منظور کاري رنگ و دقیق ابزار کشی، برق و

  خرید ماشین آالت هزینه هاي: 14جدول 

میلیون (کل هزینه 
  )ریال

 ردیف عنوان

 1 تولید خط تجهیزات 36000

 2 تاسیسات تجهیزات 500

 3 تجهیزات سایر 2500

 4 نصب هزینه 2300

  5  سایر هزینه ها  700

 جمع 42000
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  هزینه هاي قبل از بهره برداري و پیش بینی نشده -د
  

  قبل از بهره برداري  هزینه هاي: 15جدول 

میلیون (کل هزینه 
  )ریال

 ردیف شرح

 1 آموزش پرسنل 350

 2 بهره برداري آزمایشی 500

 3  سایر 150

 معج 1000

  

 
 نظر در نشده بینی پیش هاي هزینه عنوان به ثابت گذاري سرمایه به مربوط هاي هزینه درصد 5 طرح این در

 .است شده گرفته

  

  خالصه هزینه هاي ثابت سرمایه گذاري: 16جدول 

  شرح  دیفر
  کل هزینه   برآورد

  ریالی   )میلیون ریال(
  )میلیون ریال(

  *ارزي 
  )یوروهزار (

  2500  __  2500  زمین  1

  680  __  680  )محوطه سازي(آماده سازي زمین   2

  9550  __  9550  ساختمانها  3

  1420  __    انشعاب  4

  42000  800  30800  ماشین آالت و تجهیزات تولید  5

  2050  __  2050  زیربناییتأسیسات   6
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  600  __  600  لوازم آزمایشگاهی   7

  660  __  660  وسائط نقلیه  8

  700  __  700  اثاثه و لوازم اداري  9

  3000  __  3000  متفرقه و پیش بینی نشده  10

  1000  __  1000  هزینه هاي قبل از بهره برداري  

  64160  800  52960  جمع

  

  

 محل تامین آن انه ویمیزان مواد اولیه مورد نیاز سال - 7

  :مواد اولیه مورد مصرف در تولید اسید فسفریک به شرح جدول ذیل می باشد

  

  ولیه مورد نیازمواد ا: 17جدول 

  میزان مصرف سالیانه

 )تن(

 میزان مواد مصرف بازاء هر نحوه تامین

 )کیلوگرم( تن محصول

 ردیف نام مواد اولیه

 داخلی خارجی

 1 سنگ فسفات  1780 √ √ 17800

  2  اسید سولفوریک   1480 √  14800

  

شیمی در اختیار واحد هاي مصرف کننده قرار می اسید سولفوریک از تولیدات پتروشیمی است که از سوي بازرگانی پترو

  .این اسید به مقدار کافی توسط واحدهاي خصوصی نیز تهیه می شود .گیرد

که ذخایر فسفات  با منشا آذرین تقسیم می شوند منابع سنگ فسفات در ایران به دو گروه فسفات رسوبی و فسفات

  .آورده شده استدرصد در کشور بر 12میلیون تن با عیار 15آذرین حدود 
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 ،خوزستان ،خراسان ،تهران ،هاي بوشهر معدن داراي سنگ فسفات در استان 20براساس آمار وزارت معادن و فلزات 

کهکیلویه و بویراحمد و یزد وجود دارد که بدلیل عدم شناسایی دقیق آنها اکثرا در مرحله اکتشاف  ،کرمان ،زنجان

  .هستند

  

  حپیشنهاد منطقه مناسب براي طر -8

بویراحمد و بوشهر مناطق مناسب  کهکیلویه وقم،  ،با در نظر گرفتن اولویت تامین مواد اولیه و محل مصرف استانهاي یزد

لویه با توجه به اینکه مهم ترین معادن فسفات در استانهاي یزد و کهکی .براي اجراي طرح تولید اسید فسفریک می باشند

سه استان ، این یزد و بوشهر ،حمایت از استانهاي محروم کهکیلویه و بویراحمدو بویراحمد و بوشهر قرار دارند و لزوم 

ولید اسید تاستان قم نیز به علت نزدیکی به مراکز  .نسبت به سایر استانها از اولویت باالتري برخوردار می باشند

  .سولفوریک و مراکز مصرف اسید فسفریک مناسب می باشد

  

  شتغالوا وضعیت تامین نیروي انسانی -9

  .آورده شده است هزار تن 10ي در جدول بعد افراد مورد نیاز بر اساس ظرفیت تولید
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  يپرسنل مورد نیاز: 18جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سوخت و برق آب، میزان تعیین و بررسی- 10

که مجهز با توجه به مناطق پیشنهادي جهت احداث طرح بهتر است یکی از شهرکهاي صنعتی مستقر در منطقه مذکور 

به امکانات مورد نیاز صنایع می باشد بعنوان محل احداث انتخاب گردد تا از امکانات تامین انرژي مخابراتی و ارتباطی 

  .شهرکها استفاده گردد

  

  

  

مورد نیازتعداد  سمت بخش  

 کارکنان غیر تولیدي

 1 مدیر مالی و اداري

 1 مدیر فروش و بازرگانی

 2 کارمند اداري و فروش

 4 نگهبان و خدمات

تولیديکارکنان   

 1 مدیر کارخانه

 1 مدیر تولید

 2 مهندس تولید

 3 کارشناس

 6 تکنسین

 15 کارگر تولید

 1 انباردار

 37  جمع
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  میزان مصرف آب، برق و گاز در سال: 19جدول 

 میزان مصرف  واحد مصرف شرح  ردیف 

 400 کیلووات   برق  1

 1800000 متر مربع گاز 2

 22000 مترمکعب آب  3

 

 

  بازرگانی و اقتصادي هاي حمایت وضعیت - 11

 راه به اقدام صورت در. به علت نیاز صنایع کشور در اولویت می باشد که بوده هایی طرح ازاسید فسفریک  تولید طرح

 جهت. می باشد أمینت و ساخت قابل کشور داخل در طرح این نیاز مورد آالت ماشین ش عمده بخ ،واحد این اندازي

 و نداشته وجود محصول صادرات براي هاي تعرف گونه هیچ حاضر حال در خوشبختانه نیز محصول صادرات

  .ایندنم صادر را خود محصوالت اي هزینه پرداخت بدون داخل تولیدکنندگان

  

  جدید واحدهاي احداث مورد در نهایی پیشنهاد و بندي جمع و تحلیل و تجزیه - 12

 می کشور نیاز مورد ماده این نولیدي واحد یک احداث ،ر وارد می شودکشواسید فسفریک از خارج  اینکه به توجه با

 .شد خواهددیگر ي مانند کودهاي فسفات  صنایع رونق باعث کشور دراسید فسفریک  تولید واحد احداث .باشد

  

د واحد جدید در این زمینه پیشنهادات ذیل در سفریک صنعتی از محل تولیدات داخلی و نیاز به ایجافیاز اسید ننظر به 

  :این خصوص ارائه می گردد

همکاري وزارت معادن وفلزات با وزارت صنایع و متقاضیان ایجاد واحد صنعتی در زمینه ارائه اطالعات  هماهنگی و -1

   کافی و صحیح
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ایی جهت سرمایه گذاري تشویق واحدهاي تولید کننده منو دي کلسیم فسفات خمیر دندان و کودهاي شیمی -2

  مشترك با متقاضیان طرح ایجاد اسید فسفریک به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز و بهره برداري از نتایج طرح
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