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  دهیچک

 مواد بعنوان چه و میمستق صورت به چه مختلف عیصنا در کلر پودر و کلر کهی فراواني کاربردها

 تیاهم با اریبس محصول، نیا دیتول که است شده موجب دارند،یی ایمیش ریغ ویی ایمیش محصوالت هیاول

 زین و کنند یم استفاده مختلف محصوالت هیاول خوراك عنوان به ماده نیا از رانیا دری بزرگ عیصنا. باشد

 ند،یفرآ نیا در محصول دو نیا دیتول بر عالوه. کنند یمي داریخر ما کشور از را محصول نیاي ادیزي کشورها

 باعث عوامل نیا. داردی فراواني کاربردها که شود یم دیتول زین سوزآور سود نام بهي گریدی جانب محصول

 کلر دیتولی سنج امکان وی مقدمات مطالعه قالب در طرح نیا لذا، باشد تیاهم پر اریبس کلر دیتول که شوند یم

 در تن 10000 معادلي دیتول تیظرف مختلف، عواملی بررس به توجه با طرح، نیا در. شد انجام کلر پودر و

  :است شده آورده طرح نیا خالصه ر،یز در که گرفته نظر در کارخانه تیظرف عنوان به سال
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  خالصه طرح
  لر و پودر کلرک  نام محصول

  کلرتولید  سال در تن 10000  )ظرفیت عملی(ظرفیت پیشنهادي طرح 

  ...تولید مواد شیمیایی، تصفیه آب، صنایع کاغذ و   موارد کاربردي
مواد اولیه مصرفی   )سنگ نمک یا نمک صنعتی( آب، کلرید سدیم  کلر و سود سوزآور

  سود سوزآور و کلر  هیپوکلریت کلسیم  عمده
به علت اینکه مواد اولیه اصوال مواد معدنی هستند می توان به  ین مواد اولیهمحل تام

وجود مشود چون به وفور در ایران  راهمفراحتی از بازار داخلی 
  .شود کلر و سود سوزآور هم در خود کارخانه تولید می. است

 اشتغال زایی   نفر120 کلر
   نفر20 دي اکسید کلر

   هکتار5  زمین مورد نیاز
  500  )مترمربع(اداري 

  2000  )مترمربع(تولیدي 

  10000  )مترمربع(سوله تاسیسات 
   بنازیر

  2000  )مترمربع(انبار 
نمک صنعتی یا سنگ 

   تن در سال17000  نمک
میزان مصرف ساالنه 

براي تولید ( آهک هیدراته  مواد اولیه اصلی
 تن هیپوکلریت 1000

  )کلسیم در سال
   تن800

االنه میزان مصرف س  1000  )متر مکعب(آب 
  5  )مگاوات(برق   یوتیلیتی

سرمایه گذاري ثابت  134250  تولید گاز کلر
 55000  تولید دي اکسید کلر  طرح

  250  کلر
دالر ( قیمت جهانی  600  سود سوزآور

  1500  هیپوکلریت کلسیم  )به ازاي هر تن
  ...دان، کلر پارس تبریز و پتروشیمی بندرامام، شیراز، آبا  محل پیشنهادي اجراي طرح
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  مقدمه

گذاري اقتصادي  سرمایههاي  مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرح

گیرد و نتایج  در این مطالعات از نظر بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی قرار می. گیرد انجام می

  .گیرد گذاران مورد استفاده قرار می گیري سرمایه عنوان مبنایی براي تصمیم هحاصل از آن ب

کلر، . باشد کارخانه کلر در کشور میگزارش حاضر، به منظور امکان سنجی اولیه ي طرح ایجاد 

اکسید کلر یا هیپوکلریت کلسیم یا هیپوکلیت سدیم محصوالت تولیدي این کارخانه  سودسوزآور و دي

هاي تولید این محصوالت در  استفاده از مجتمع کلر، براي تولید این محصوالت از متداولترین روش. باشند می

.  در این روش به تنهایی کاربردهاي بسیار زیادي در بازار دارندهر یک از محصوالت تولید شده. جهان است

  .شوند دو محصول کلر و سود سوزآور همزمان در یک واحد تولید می
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   1   صفحه  طرح تولید کلر
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  )3آیسیک ( نام و کد محصوالت -1-1

  شماره تعرفه گمرکی-1-2

  شرایط واردات-1-3

  بررسی و ارائه استاندارد-1-4

  بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول-1-5

  معرفی موارد مصرف و کاربرد- 1-6

 و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه -1-7

  بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-1-8

  کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-1-9
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   2   صفحه  طرح تولید کلر
  

 ) 3آیسیک (نام و کد محصول - 1-1

اده از الکترولیز هاي کلر آلکالی کارخانجاتی هستند که در آنها سودسوز آور و کلر با استف مجتمع

در این کارخانجات معموال محصوالتی مانند اسید کلریدریک، هیپوکلریت کلسیم و . شود نمک طعام تولید می

ي  که از مشتقات سود سوز آور و کلر هستند بدلیل در دسترس بودن مواد اولیه) آب ژاول( هیپوکلریت سدیم

ي آنها در صورت پیدا کردن بازار مصرف مناسب  ادهمورد نیاز براي تولید این محصوالت و فرآیند تولید س

کند و ترکیب این دو محصول با هم  طور مستقیم سود سوزآور و کلر را تولید می نمک طعام به. شوند میتولید 

اگر کلر و سود تولیدي را با آب آهک ترکیب کنند، هیپوکلریت کلسیم یا پودر کلر را . کند آب ژاول تولید می

 همچنین براي تولید اسیدکلریدریک کافی است که سود سوزآور را با کلر و نمک طعام ترکیب .دهد مینتیجه 

نیز که یکی از اهداف اصلی در این طرح است کافی است که ) پودر کلر(براي تولید دي اکسید کلر .کنند

جانبی، روش ي این فرآیندها براي تولید محصوالت  کلیه. کلرید سدیم را با اسید سولفوریک واکنش دهیم

در فصول آینده  به بررسی بازار تولید و مصرف هر یک از محصوالت بصورت جداگانه . تولید ساده اي دارند

هاي جداگانه مورد بررسی قرار  مشخصات و کاربردهاي هر یک از محصوالت کلر آلکالی در بخش. پردازیم می

  .گرفته است

  :کلر-الف

، زرد متمایل به سبز، )( میباشد، گازي است دو ات ي می جزء هالوژنهاي غیر فلز(chlorine) کلر

. باشد  می37 و کلر 35کلر داراي دو ایزوتوپ پایدار کلر . غیر آتش گیر که داراي بویی تند و مشخص است

هاي تحت فشار حمل و نقل و   بصورت مایع در کپسولکلر غالباً. هدایت حرارتی کلر مایع خیلی کم است

  . شود میه استفاد

دهد و لذا  ها، هیدروژن و پودر فلزات واکنش می گاز کلر در تماس با اترها، آمونیاك، هیدروکربن

  .در صورت تنفس این ماده ممکن است کشنده باشد. خطرناك است
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   3   صفحه  طرح تولید کلر
  

باشد و از نظر شرایط  می و  ،، ، کلر از نظر خطرات احتمالی داراي کدهاي 

این کدها نشان دهنده ي این است که کلر در . باشد می ، ، ، ، ایمنی داراي کدهاي 

  .ستو مضر ا میهمچنین کلر براي جانداران آبزي س. تماس با چشم و پوست و استنشاق خطرناك است

کلر باید در کپسول بسته و محکم نگهداري شود و محل نگهداري آن باید داراي تهویه ي مناسب 

  .باشد و از نشت آن به محیط جلوگیري شود

  

  سود سوزآور -ب

سود سوزآور به نامهاي دیگري مثل کاستیک سودا، سودا، کاستیک سفید و هیدرات سدیم نیز 

  . شود میشناخته 

در آب، . باشد که کاربردهاي متنوع و وسیعی دارند می مواد شیمیایی معدنی سود سوز آور در گروه

این ماده بصورت جامد و همچنین محلول آبی . شود و بسیار خورنده است میالکل و گلیسیرین به راحتی حل 

ولید در این فرآیند کلر نیز ت. آید میسود سوزآور از الکترولیز نمک طعام بدست . شود میعرضه % 73یا % 50

سود سوزآور ماده اي است که در زمان نگهداري و حمل و نقل آن باید بر روي ظروف و تانکرهاي . گردد می

  . حمل از برچسب بسیار خورنده و بسیار مضر استفاده شود

ز نظر خطرات داراي کد  است و ا و  ،  ، سود سوزآور از نظر ایمنی داراي کدهاي 

دهد که در صورت تماس این ماده با چشم باید با مقدار زیادي آب  میکدهاي ذکر شده نشان .  است

شسته شود و با داروهاي شیمیایی درمان شود، همچنین موقع کار با این ماده باید از دستکش و ماسک 

  . استفاده شود
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   4   صفحه  طرح تولید کلر
  

  : دي اکسید کلر- ج

، وقتی براي اولین بار از آب معدنی استفاده شد، دي اکسید کلر بعنوان یک ضد 20با شروع قرن 

 این ماده بعنوان گند زدا در آب آشامیدنی شهري 1950در سال . عفونی کننده ي قوي براي آب شناخته شد

 سیستم 900 تا 700حدود . هم استفاده شد که کم کم بیش از کلر در گند زدایی آب از آن استفاده شد

امروزه استفاده هاي . شناسایی شده ي تصفیه ي آب از دي اکسید کلر بعنوان گند زدا استفاده می کنند

  :عمده ي دي اکسید کلر در موارد زیر است

  گند زدایی -1

  اکسید کننده ي اولیه براي کنترل مزه و بو -2

  کنترل آهن و منگنز -3

  کنترل سولفید هیدروژن و ترکیبات فنولی -4

   محصولISIC کد -د

محصوالت مورد مطالعه مطابق طبقه بندي وزارت صنایع و معادن  داراي کد آیسیک بصورت زیر 

 .باشد می

 
   کد آیسیک محصوالت مورد مطالعه-1جدول 

 کد آیسیک محصوالت 
 24111210 کلر مایع

 24111314 کلر بسته بندي شده
 24111411 سود سوزآور مایع
 24111412 سود سوزآور جامد
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   شماره تعرفه گمرکی-1-2

با استناد بر مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ، شماره تعرفه گمرکی محصوالت مورد مطالعه به 

  : صورت زیر استخراج شده است

   کلر و محصوالت کارخانه کلر عناوین و شماره تعرفه گمرکی- 2جدول 
 شماره تعرفه گمرکی عنوان
 28011000 کلر
ور جامدسود سوزآ  28151100 

 28151200 سو سوزآور محلول در آب
)هیپوکلریت کلسیم(پودر کلر  28281000 

  

   شرایط واردات-1-3

ارت بازرگانی نتیجه شده است که محدودیت خاصی زبا مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات و

  .براي واردات محصول مورد مطالعه وجود ندارد

  

 1-4-  بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی

با مراجعه به فهرست استانداردهاي ملی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شماره استاندارد 

 1353ن کلر مایع که نخستین بار در سالها و روشهاي آزمو استاندارد ویژگی.  تدوین شده است1100ایران  

 تأکید کمیسیون فنی صنایع شیمیایی براي اولین بار تهیه گردید بر اساس پیشنهادهاي رسیده و بررسی و

  12/11/71 مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نودو ششمین جلسه کمیته ملی استاندارد شیمیایی مورخ

  . تصویب شد

ملی ایران براي استاندارد ویژگی ها و 2305 و 3352 وکلریت کلسیم هم استانداردپبراي هی

 ASTMD2022   ملی ایران و نیز3351ی ایران براي نمونه برداري و نیز  مل3351خصوصیات و استاندارد 

  .دارد براي آزمون ناخالصی وجود



  
گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت  

   مقدماتی سنجی امکان تمطالعا
  صنعتی هايطرح

گلستان دانشگاه  
 

   6   صفحه  طرح تولید کلر
  

  AS022   پرکلرینا

   بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه ي قیمت تولید داخلی و جهانی-1-5

 الف- قیمت کلر:

تها بر پایه قیمت واردات کلر این قیم.  در ایران در جدول زیر آمده استقیمت کلر در سالهاي اخیر

  .به ایران بوده است

  قیمت کلر در ایران به ریال و دالر –3جدول 
 سال قیمت هر کیلوگرم به ریال قیمت هر کیلوگرم به دالر

251/19  33786 1380 
31/14  113369 1381 

747/2  21761 1382 
131/0  1118 1383 
- - 1384 

76/1  16220 1385 

79/3  35393 1386 

- - 1387 
7/32 1388هفت ماه اول  325203   

 

به طور . شود، نوسان زیادي دارد میقیمت فروش کلر داخلی همانطوریکه در جدول باال دیده 

 550 ریال و به ازاي هر تن فروش 5000توان قیمت پیشنهادي براي طرح را به ازاي هر کیلوگرم  میمتوسط 

  . شرکت کلرپارس بدست آمده است1388 فروش سال قیمتاین اطالعات از . دالر در نظر گرفت

  . دالر براي فروش در نظر بگیرید550در مورد تولید کلر در کارخانه قیمت هرتن از کلر را 

  : قیمت سود سوز آور-ب

قیمت . براي محاسبه ي قیمت سود در ایران، متوسط قیمت سود وارداتی به ایران منظور شده است

  .د لحاظ شده است درصد سو100سود بر مبناي 



  
گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت  
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گلستان دانشگاه  
 

   7   صفحه  طرح تولید کلر
  

  قیمت سود سوزآور در ایران به ریال و دالر –4 جدول
  قیمت

  سال
  )دالر(هرکیلوگرم  )ریال( هرکیلوگرم  

  1380  0.332  582.9  سود جامد
  -  -  در آب% 50سود 

  1381  1.09  4067.4  سود جامد
  0.132  1051.4  در آب% 50سود 

  1382  1.41  11143.5  سود جامد
  0.144  1146.2  در آب% 50سود 

  1383 0.615 5227.8  سود جامد
  -  -  در آب% 50سود 

 0.537 4852.3  سود جامد  1384
 0.300 2721.1  در آب% 50سود   

  1385 0.57 5243.4  سود جامد
 0.281 2586.9  در آب% 50سود 

  1386 0.431 4016.7  سود جامد
 0.274 2555.2  در آب% 50سود 

  1387 0.54231977 5047.23  سود جامد
 0.321 3043.5  در آب% 50سود 

  1388هفت ماه اول   0.444 4403  سود جامد
  0.195  1931.7  در آب% 50سود 

  

از  1388سود جامد در هفت ماهه ي اول سال ) بر مبناي قیمت واردات( قیمت فروش داخلی

 دالر بفروش 600ود حد هر تن از سود جامد نیزپس.بوده است تومان 700تا کیلویی  تومان 440کیلویی 

  . رسید

 دالر 500 ریال و هر تن آن را 5500توان قیمت سود تولیدي جامد را کیلویی  میبراي این طرح 

  .براي فروش در نظر گرفت
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   مقدماتی سنجی امکان تمطالعا
  صنعتی هايطرح

گلستان دانشگاه  
 

   8   صفحه  طرح تولید کلر
  

  : قیمت هیپوکلریت کلسیم- ج

قیمت هیپوکلریت کلسیم در ایران را در جدول زیر بر پایه ي قیمت واردات این محصول بیان 

  . کنیم می
قیمت هیپوکلریت کلسیم در ایران به ریال و دالر –5جدول   

 سال قیمت هر کیلوگرم به دالر

1.45 1380 
1.67 1381 
1.25 1382 
1.59 1383 
1.77 1384 
1.34 1385 
1.56 1386 

- 1387 

1388هفت ماه اول  1.08  

  

  . بینید میدر نمودار زیر نوسان قیمت کلسیم هیپوکلریت را در سالهاي اخیر در ایران 

توان نتیجه گرفت که قیمت هر  میقیمت فروش هیپوکلریت کلسیم در شرکت کلرپارس، با توجه به 

 تا 1650توان  می دالر و نیز قیمت هر کیلو گرم از آن را 1500 حدود 1388تن هیپوکلریت کلسیم در سال 

  .  در نظر گرفت تومان1700

 توجه به روند کم رو به کاهش قیمت این در مورد قیمت فروش این محصول در سالهاي اخیر با

  . ریال براي هر کیلو گرم از محصول را در نظر گفت16000محصول قیمتی برابر 
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   9   صفحه  طرح تولید کلر
  

  
 بررسی میزان نوسانات قیمت هیپوکلریت کلسیم در ایران–1نمودار 

   موارد مصرف و کاربرد-1-6

  : کاربرد کلر-الف

  :شخص نمودتوان سه بخش متفاوت را م میبراي مصارف گاز کلر 

  تولید مواد شیمیایی آلی -1

  تولید مواد شیمیایی معدنی -2

  کاربردهاي مستقیم -3

ي اصلی تولیدي از کلر، اتیلن  ماده. باشد ي مصرف اصلی کلر تولید مواد شیمیایی آلی می زمینه

 در تولید در نهایتاین مونومر . شود میباشد که در تولید مونومر وینیل کلراید استفاده  کلراید می دي

سایر محصوالت تولیدي از گاز کلر، اکسید پروپیلن، . گیرد وینیل کلراید مورد استفاده قرار می پلی

ي مواد شیمیایی معدنی مانند دي اکسید تیتانیوم،  کلر همچنین در تهیه. باشند ها می ها و اپوکسی ایزوسیانات

  .گیرد میار هیپوکلریت کلسیم و سدیم و اسید کلریدریک مورد استفاده قر
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   10   صفحه  طرح تولید کلر
  

  .باشد میکاربرد مستقیم کلر در صنایع چوب و کاغذ و تصفیه ي آب 

  :دهد میجدول زیر با تقریبی باال میزان مصرف گاز کلر در صنایع مختلف در امریکا را نشان 

  میزان مصرف گاز کلر در امریکا-6جدول 

  درصد مصرف  زمینه ي مصرف
  %77  تولید مواد شیمیایی آلی

  %15  یمیایی معدنیتولید مواد ش
  %8  کاربردهاي مستقیم

  %100  جمع
   تولید مواد شیمیایی آلی-1

  .شود گردد نشان داده می ي کلر تهیه می در جدول زیر محصوالت آلی که بر پایه
  محصوالت آلی بدست آمده از کلر -7جدول 

  درصد مصرف کلر  محصول  ردیف
  50  وینیل کلرایداتیلن دي کلراید و مونومر وینیل کلراید و پلی   1
  12  اکسید پروپیلن  2
  6  اپی کلروهیدرین  3
  15  فسژن  4
  1  سم ها  5
  1  متیل کلراید  6
  1  متیلن کلراید  7
  3  کلروفرم  8
  1  تتراکلرید کربن  9
  1  پرکلرواتیلن  10
  2  تري کلرواتیلن  11
  2  تري کلرو اتان- 1و1و1  12
  1  کلروپرن  13
  1  وینیلیدین کلراید  14
  1  یانات کلرینهایزوس  15
  1  ها کلروبنزن  16
  1  پارافین کلرینه  17
  100  جمع  
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   11   صفحه  طرح تولید کلر
  

  تولید مواد شیمیایی معدنی -2

.شود نشان داده شده است میت معدنی که بر پایه ي کلر تولید الدرجدول زیر محصو  

  محصوالت معدنی بدست آمده از کلر-8جدول 

 ردیف محصول درصد مصرف کلر
 1 دي اکسید تیتانیوم 31

 2 اسید کلریدریک 24

 3 هیپوکلریت سدیم و کلسیم 15

 4 کلریدهاي فسفر 12

 5 برومین 5

 6 کلرور فریک 3

 7 کلرور آلومینیوم 2

 8 غیره 8

  جمع 100

 

  درصد مصرف کلر در صنایع مختلف-9جدول 

 ردیف محصول درصد مصرف کلر
 1 تصفیه آب 52

 2 صنایع چوب و کاغذ 15

 3 تولید فلزات 4

 4 موارد دیگر 29

 جمع 100

  

  :کاربردهاي مستقیم گاز کلر

  :تصفیه آب

این ماده بعلت اران قیمت بودن و راحتی . رود میگاز کلر در ضد عفونی و تصفیه آب و پساب به کار 

  .رود میکاربرد در تصفیه آب استخرها نیز بکار 
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   12   صفحه  طرح تولید کلر
  

  :صنایع چوب و کاغذ

اولین  .گان اصلی و عمده ي محصوالت کلر است مصرف کنندزصنایع تولید چوب و کاغذ یکی ا

هیپوکلریت سدیم و پراکسید هیدروژن در مراحل دوم و . باشد میي سفید کردن خمیر کاغذ با کلر  مرحله

  .شوند میسوم استفاده 

  :تولید فلزات

. شوند گردد که بعنوان واسطه براي تولید فلزات خالص استفاده می میکلر در کلورهاي فلزي مصرف 

  .همترین این فالت تیتانیوم، منیزیم و زیرکونیوم استم

  : کاربرد سود سوزآور-ب

 PHی سازي و کنترل ثدر غالب موارد کاربرد سود سوزآور، از این ماده بعلت قلیائیت قوي در خن

  . شود لذا کاربرد آن بسیار گسترده است استفاده می

کارخانجات نیز مورد استفاده قرار  ، خنثی سازي اسیدهاي پساب PHسود سوزآور براي کنترل 

سود سوزآور . کند میدر این موارد سودسوزآور با سایر مواد قلیایی مثل سودااش و آهک رقابت . گیرد می

  :شود میمعموال گرانتر از سوداش و آهک است اما اغلب به چند دلیل ترجیح داده 

  .دهد میي قویتري نسبت به سودااش دارد و سریعتر هم واکنش  پایه-1

  .باشد میشود و لذا قابل حمل و نقل و نگهداري بصورت محلول در آب  میدر آب بهتر حل -2

 نامحلول هاي  هاي شیمیایی به محصوالت جانبی ناخواسته مثل دي اکسید کربن و کربنات در واکنش -3

  .شود میتبدیل ن

  . باشد می)  سدیمکربنات(بطور کلی در برخی از صنایع سود سوزآور قابل جایگزینی سودااش 

  :دهد می مصرف و درصد مصرف سود سوزآور را نشان هاي  جدول زیر زمینه
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   13   صفحه  طرح تولید کلر
  

   درصد مصرف سود سوزآور در صنایع مختلف-10جدول 

  درصد مصرف  زمینه ي مصرف
  %37  تولید مواد شیمیایی آلی

  %12  تولید مواد شیمیایی معدنی
  %51  کاربرد مستقیم

  %100  جمع
  

ها و  آمین ها، اتیلن ایی آلی از سود سوزآور شامل اکسید پروپیلن، پلی کربناتبعضی از مواد شیمی

دیگر کاربرد مهم سود سوزآور در خنثی سازي و شستشوي مواد آلی در طی . باشد کلروهیدرین ها می اپی

آور شامل سدیم و هیپوکلریت کلسیم و زمواد شیمیایی معدنی بدست آمده از سود سو. باشد فرآیند می

کاربردهاي مستقیم سود شامل کاربرد در تولید خمیر کاغذ و چوب ، کاربرد بعنوان . باشد میفور سدیم سول

ها، صنایع آلومینیوم، پاالیش و فرآیندهاي نفت و گاز طبیعی و فرآیندهاي  چرب گیر، صابونها و پاك کننده

  . باشد این کاربردها عمده ترین کاربردهاي سود سوزآور می. مربوط به نساجی است

هاي  طور تقریبی ولی با تقریبی نسبتا باال نسبت مصرف هیدروکسید سدیم در زمینه در جدول زیر به

  :دهد میمختلف را نشان 
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   14   صفحه  طرح تولید کلر
  

  مصرف هیدروکسید سدیم یا سود سوزآور در صنایع مختلف -11جدول 

  )درصد(نسبت مصرف سود در صنعت  صنایع مصرف کننده سود
  تولید مواد شیمیایی آلی -1

  25  وپیلن اکسایدپر
  7  پلی کربناتها

  3  رزینهاي اپوکسی
  3  اتیلن آمین ها

  1  کلروپرن
  2  عامل لخته ساز
  1  اترهاي سلولز
  1  پنتا اریتریتول
  1  سیترات سدیم
  0,5  رزورسینول

  0,5  اپی کلروهیدرین
  0,5  وینیلیدین کلراید

  54,5  )شستشوي گاز و خنثی سازي(موارد دیگر 
  100  جمع

  )درصد(تولید مواد شیمیایی معدنی - 2
  26  هیپوکلریت سدیم و کلسیم

  12  ترکیبات شامل سولفور
  11  دي اکساید تیتانیوم

  9  سیانید سدیم
  7,5  زئولیت

  2,5  سیلیکاتهاي سدیم
  2,5  آلومینات سدیم
  1,5  فسفات سدیم
  28  موارد دیگر

  100  جمع
  )درصد(کاربردهاي مستقیم- 3

  36,6  چوب و کاغذ
  13,8  پاك کننده ها

  8,5  نفت و گاز طبیعی
  4,5  آلومین

  5,5  تصفیه آب
  3,5  نساجی پنبه اي
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   15   صفحه  طرح تولید کلر
  

 -11جدول ادامه 

  1  الیاف ویسکوز ریون
  1  صنایع غذایی

  0,6  فرآندهاي روغن گیاهی و حیوانی
  0,2  سلوفان

شستشوي گاز، خنثی سازي، تولید شیشه و استخراج ( موارد دیگر
  )سنگ معدن

24,8  

  100  معج
  

  . شود میدر آب تولید و عرضه % 73و یا % 50در اکثر موارد سود سوزآور بصورت محلول 

است ولی باید در دماي % 50خیلی خورنده است و حمل و نقل آن اقتصادي تر از سود % 73سود 

جهان سود مصرفی % 2کمتر از .  درجه سانتی گراد  نگهداري گردد و از یخ زدگی آن جلوگیري شود62زیر 

  . شود میسود خشک بصوت پرك و جامد عرضه . شود میمصرف ) جامد(ون آبدبصورت ب

گردد که در جدول زیر  میبه جز موارد ذکر شده سود سوزآور در تولید مواد آلی دیگري نیز مصرف 

  :فهرست شده است
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   16   صفحه  طرح تولید کلر
  

   نقش سود سوزآور در صنایع شیمیایی-12جدول 

  نقش سود  کاربرد  ردیف
ه ازاي تولید هر میزان مصرف سود ب

  تن محصول
  0,01  شستشو  انیدرید استیک  1
  0,05  خنثی سازي  استیلن  2
  0,06  خنثی سازي  ادیپیک اسید  3
  0,12  شستشوي گاز  کاپروالکتام  4
  0,66  دي هیدروکلریناسیون  کلروپرن  5
6  CFC  0,02  خنثی سازي  
  0,04  خنثی سازي  )از اتیلن(اتانل  7
  0,06  خنثی سازي  اتیل اکریالت  8
  0,0007  خنثی سازي  اتیل بنزن  9

  0,007  شستشوي گاز  پروپیلن/اتیلن  10
  0,02  خنثی سازي  ایزوبوتیلن  11
12  MDI 0,14  خنثی سازي  
  0,02  خنثی سازي  متیل اتیل کتون  13
  0,008  شستشو  نیتروبنزن  14
  0,01  کاتالیست  فنول فرمالدئید  15
  0,01  شستشوي گاز  فسژن  16
  0,14  واکنشگر  پلی اتریمید  17
  0,5  واکنشگر  پلی اتر کتون  18
  0,18  واکنشگر  پلی سولفون  19
  0,01  واکنشگر  پلی تترا فلئورواتیلن  20
  0,002  احیاي رزین مبدل یون  پلی وینیل استات  21
  0,05  کاتالیست  پلی وینیل الکل  22
23  PVC  0,003  شستشوي گاز  
  0,005  کاتالیست  رزینهاي اوره فرمالدئید  24
  1,6  واکنشگر  وانیلین  25
  0,0008  خنثی سازي  وینیل کلراید  26
  0,66  شستشوي کلرید هیدروژن  وینیلیدین فلوراید  27
  PH 0,2تنظیم   صمغ زانتان  28

  



  
گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت  

   مقدماتی سنجی امکان تمطالعا
  صنعتی هايطرح

گلستان دانشگاه  
 

   17   صفحه  طرح تولید کلر
  

  ی سود در تولید مواد معدنیسایر موارد استفاده

وایوسیانورات سود سوزآور در تولید هیدرازین ، آلجنیات سدیم ، کلرات سدیم، کلریت سدیم، دي کلر

  .گردد میسدیم و پیکرامات سدیم مصرف 

  هاي مستقیم سود سوزآورکاربرد

اما در اینجا به طور . در جدول قبلی در مورد موارد مصرف مستقیم سود مواردي را بیان کردیم

  :پردازیم مختصر به بیان این کاربرد ها می

اي  راحل تولید کاغذ بصورت گستردهدر صنایع چوب و کاغذ، از سودسوزآور در تولید خمیر چوب و م

  .شود میاستفاده 

هاي سدیم و پتاسیم اسیدهاي چرب است از سود استفاده  هاي جامد و مایع که نمک در تولید صابون

  .شود می

در تولید چربی گیرهاي . شود  از سود استفاده می، صنعتیهاي  در فرمول تولید برخی از پاك کننده

سود بصورت مستقیم نیز . شود  سطوح فلزي و ساختمانی نیز از سود استفاده میصنعتی براي چربی زدایی از

  .شود براي باز کردن لوله ها و پاك کردن کف کارگاهها و سالنهاي تولید استفاده می

گردد، براي  میدر تولید گل حفاري مصرف . در صنایع نفت و گاز، سود سوزآور سه کاربرد عمده دارد

رود و بعنوان یک عامل قلیایی در شستشوي پسابهاي اسیدي استفاده  میهاي نفت بکار ازدیاد برداشت از چاه

  . شود می

 کاربردهاي هیدروکسید سدیم تولید اکسید آلومینیوم یا آلومین از بوکسیت نتری یکی از عمده

از . ارد مختلفی از جمله آهن و سیلیکا دهاي  باشد که ناخالصی میبوکسیت، آلومیناي هیدراته . باشد می

بعد محلول آلومینات سدیم هیدرولیز شده و به . شود میمحلول سود براي جداسازي ناخالصی ها استفاده 
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صنعت تصفیه ي آب مصرف کننده ي مقدار قابل توجهی سود سوزآور .شود میآلومینیوم هیدوکساید تبدیل 

  .رود میون بکار  مبدل یهاي   و احیاي رزینPHسود سوزآور در این صنعت براي تنظیم . است

این عمل الیاف را براي . رود مینبه اي بکار پسود سوزآور براي براق کردن الیاف و منسوجات 

  .کند میرنگرزي آماده 

در . باشد مییون نیز یکی از عمده ترین مصرف کنندگان سود سوزآور صنعت تولید الیاف ویسکوز ر

 از سود براي تبدیل خمیر چوب به سدیم سلولز استفاده گردد، میفرآیند تولید این محصول که از سلولز تهیه 

  .  تن سود مورد نیاز است0,62براي تولید یک تن ریون حدود . شود می

فرآیند تولید آن . گردد میسلوفان نوعی ورق است که در صنایع بسته بندي مواد غذایی مصرف 

 حال حاضر این صنعت بعلت در. مشابه تولید الیاف ویسکوز ریون است و مصرف کننده ي سود است

  . رشد چندانی نداردOPP هاي  جایگزینی با ورق

  :سایر موارد مصرف سود

سود سوز آور در صنایع غذایی براي از بین بردن پوست بعضی از محصوالت مانند سیب زمینی، 

مصرف سود سوزآور در صنایع شیشه جهت بهبود نقطه ذوب . شود میگوجه فرنگی و بعضی میوه ها استفاده 

  .شود میسود سوزآور در فرمول تولید رنگبر نیز استفاده . شود می

  : هیپوکلریت کلسیم-ج

 ,تصفیه آب ,تصفیه آب استخر ها ,سفید کننده ها ,موارد کاربرد این محصول درشوینده هاي خانگی

  .صنایع غذایی است ,چوب و کاغذ ,نساجی

  :مزیت ها و معایب استفاده از دي اکسید کلر-د

  :هامزیت 

  .ها موثر است دي اکسید کلر بیش از کلر و یا کلروآمین ها در از کار انداختن ویروس
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  .کند دي اکسید کلر، آهن، منگنز و سولفیدها را نیز اکسید می

  . بو و مزه بعضی از سبزیجات و گیاهان فاسد در آب توسط دي اکسید کلر کنترل می شود

  .جانشینی هالوژنها صورت نمی گیرد) باشدیعنی کلر اضافی موجود ن(تحت شرایط مناسب 

  .دي اکسید کلر به آسانی تولید می شود

  .دي اکسید کلر باعث رسوب مواد می شود

  :معایب

مشکالت  .شود در فرآیند تولید دي اکسید کلر محصوالت جانبی مثل کلریت و کلرات نیز تولید می

صرف شود که این کلر باعث ایجاد جانشینی بازده تولید و بهینه کردن ، باعث می شود که کلر اضافی م

  .هاي مربوط به آموزش، تستهاي کلریت و کلرات و ساده سازي ها خیلی باالست قیمت .شود هالوژنها می

  .قیمت سدیم کلریت باالست

  .دي اکسید کلر در اثر نور خورشید تجزیه می شود

 .وم کننده شوددر بعضی از سیستم ها می تواند منجر به تولید بوهاي سمی و مسم

  : بسته بندي هاي محصوالت کارخانه-و

 کیلویی به بازار عرضه 50 و 25محصوالت جامد کارخانه می توانند به صورت فله اي و یا کیسه هاي 

  .ضه شوندیع کارخانه به صورت فله و نیز به صورت سیلندرهاي فلزي عرشوند و محصوالت ما

  

  رات آن بر مصرف محصولثیل ا بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه تحل-1-7

هر کاالیی عموماً از یک یا چند کاالي جایگزین برخوردار است که حضور این کاالها در بازار سبب کاهش 

لذا در اینجا . گردد مصرف کاالي اصلی و یا کاهش قدرت مانور آن در بازار از نظر قیمت گذاري و فروش می

  .الت مورد مطالعه ارائه شده استبه تفکیک کاالهاي جایگزین هر کدام از محصو
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   محصوالت جایگزین کلر-الف

در مورد محصوالت جایگزین کلر باید بیان شود که غالبا در فرآیندهاي تولید ترکیبات کلره، استفاده 

در تصفیه ي . از کلر ضروري است ولی در برخی از فرآیندها گاز کلر با اسید کلریدریک قابل جایگزینی است

اما . گردد مین جایگزین وو یا جدیدا با از)  هیپوکلریت کلسیم( ز کلر توسط پرکلرینآب و پساب گا

دانید هیپوکلریت کلسیم هم یکی از مواد ساخته شده در این کارخانه است، پس رقابت بین  میهمانطوریکه 

کن است بر روي اما  اسید کلرید ریک مم. استفاده از کلر و نیز هیپوکلریت کلسیم به ضرر تولید کننده نیست

تواند با این  میمیزان فروش کلر تاثیر گذار باشد ولی موارد کاربرد کلر بسیار وسیع است و اسید کلرید ریک ن

تواند بیش از کلر مورد  میاما ازن به علت خاصیت اکسید کنندگی قوي و بی بو بودن . ماده رقابت کند

آیند تولید ازن موجب ارزان تر شدن قیمت آن شود، اگر فر. ولی قیمت آن باالتر است. استفاده قرار گیرد

در حال حاضر کلر بیش از ازن در تصفیه . شود میموجب جایگزین شدن ازن به جاي کلر در فرآیند تصفیه 

  . شود میآب بکار برده 

   مواد جایگزین سود-ب

سوز آور در دانیم که در تولید مواد شیمیایی چنانچه از سود  میدر مورد مواد جایگزین سود هم 

گیرد با مواد قلیایی  می مورد استفاده قرار PHخنثی سازي اسیدهاي پساب، پاالیش نفت و گاز و کنترل 

در تولید مواد شیمیایی معدنی مواد قلیایی، سود سوزآور با . کند میدیگر مانند سودااش و آهک رقابت 

ود سوزآور با سایر مواد قلیایی رقابت در فر آیند تولید دي اکسید تیتانیوم، س. کند  میسودااش رقابت 

البته قیمت سود سوز آور به . توانند بر روي فروش این محصول تاثیر گذار باشند میپس این مواد . کند می

  .رسد مینسبت مناسب است و بهتر به فروش 
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   مواد جایگزین هیپوکلریت کلسیم-ج

ه این ماده با موادي مانند دي اکسید در مورد مواد جایگزین هیپوکلریت کلسیم هم باید بدانیم ک

کند که رقابت با دي اکسید کلر به علت کم بودن این ماده و تولید  میکلر و نیز سدیم هیپوکلریت رقابت 

نشدن دي اکسید کلر در کشورمان قابل مالحظه نیست و دي اکسید کلر خطري براي رقابت با هیپوکلریت 

 در شه علت تولید ساده ي آن ممکن است رقیب اصلی براي فروکلسیم ندارد ولی سدیم هیپوکلریت نیز ب

توان  میالبته با فرآیند ساده اي توسط عبور گاز کلر از میان سود سوز آور . برابر هیپوکلریت کلسیم باشد

  .شود می کلر آلکالی تولید هاي  این محصول در بسیاري از مجموعه. سدیم هیپوکلریت را نیز تولید کرد

  

   استراتژیکی کاال در دنیاي امروز اهمیت- 1-8

به علت اینکه این ماده، ماده ي اولیه ي تولید مواد زیادي از . محصول کلر در دنیا اهمیت زیادي دارد

است و نیز در صنایع تصفیه آب که امروزه بسیار مورد توجه قرار ... قبیل پی وي سی ، اسید کلرید ریک، و

به عنوان یک محصول  میرسیم که هم در صنعت پتروشی میاین نتیجه گیرد، کاربردهاي وسیعی دارد، به  می

واسطه براي تولید مواد انواع لوله ها و مواد پالستیکی میباشد و هم به صورت مستقیم کاربردهاي زیادي 

البته موادي مانند ازن نیز . توان نقش کلر را در صنایع کشورها نادیده گرفت میتوان گفت که ن مییعنی . دارد

و تولید  میتوانند در گند زدایی و تصفیه آب به جاي کلر استفاده شود ولی نقش کلر در صنایع پتروشی یم

توان گفت که این محصول نقش به سزایی در دنیاي  میپس در حالت کالن . مواد مختلف غیر قابل انکار است

  .  امروز دارد
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  ي تولیدکننده و مصرف کننده  کشورهاي عمده- 1-9

توان گفت در کشورهایی که صنعت قوي   ف این ماده توسط کشورهاي مختلف جهان میبراي مصر

البته براي اقتصادي بودن . برند می بیان شد، بکار 1-6دارند، این ماده را براي تولید مواد مختلف که در بخش 

براي تولید کلر تولید مواد حاصل از کلر، در اکثر واحدهاي تولید کننده ي محصوالت مختلف از کلر، واحدي 

شود، واحد تولید کلر نیز  میتوان گفت در اغلب واحدهایی که محصوالت کلره تولید  مییعنی . وجود دارد

دارد و  میدر بخش تصفیه آب هم کلر نقش مه. رسانند میوجود دارد و مازاد کلر را به صورت مایع  به فروش 

حد تولید کلر را ندارند، وارد کننده ي عمده ي کلر شود تا کشورهایی که به اندازه ي کافی وا میاین باعث 

 انجام گرفته در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم کشورهاي آمریکاي شمالی هاي  با بررسی. شوند

  . یعنی امریکا و کانادا بیشترین میزان کلر را در سطح جهان دارند

رف و صادرات و واردات کلر در سالهاي در جدول زیر به بررسی میزان ظرفیت تولیدي و میزان مص

  ) تن هستند1000کلیه اعداد بر حسب : (پردازیم می در کشوهاي مختلف جهان 2001 تا 1999
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  2001تا99 میزان ظرفیت تولیدي و مصرف و صادرات و واردات کلر در کشورهاي جهان -13جدول 
  2001  2000  1999  سال

  )آمریکا و کانادا(آمریکاي شمالی
  15993  15136  14876  ظرفیت
  13658  15136  14876  تولید

  13733  15182  14919  مصرف
  357  363  335  صادرات
  419  409  378  واردات

  اروپاي غربی
  11149  10840  10597  ظرفیت
  9333  9731  9084  تولید

  9333  9731  9084  مصرف
  -  -  -  صادرات
  -  -  -  واردات

  خاورمیانه و آفریقا
  2314  2256  2138  ظرفیت
  1093  1869  1813  تولید

  1093  1869  1813  مصرف
  10  4  4  صادرات
  10  4  4  واردات

  )مکزیک و برزیل(آمریکاي التین
  1855  2053  2053  ظرفیت
  1452  1750  1752  تولید

  1744  1926  1905  مصرف
  60  88  77  صادرات
  352  264  230  واردات

  اروپاي شرقی و روسیه
  1468  2000  2000  ظرفیت
  1400  2115  1712  تولید

  1400  2115  1712  مصرف
  -  -  -  صادرات
  -  -  -  واردات

  )ژاپن، کره، چین و تایوان(آسیاي جنوب شرقی
  12500  12243  12000  ظرفیت
  12495  11743  10935  تولید

  12495  12243  10886  مصرف
  -  -  -  صادرات
  -  -  -  واردات
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کنند پس مشکالت زیادي در صادرات این  می ر کپسول تحت فشار صادردبا توجه به اینکه کلر را 

عالوه بر این کشورهاي آمریکاي شمالی و بعضی از کشورهاي . محصول در کشورهاي دور دست وجود دارد

کشورهاي . شوند میشرق آسیا و اروپاي غربی داراي مازاد کلر هستند و خود صادر کننده ي کلر محسوب 

هستند که به علت مشکل گفته شده در بخش صادرات امکان آمریکاي جنوبی اکثرا وارد کننده ي کلر 

پس باید به بررسی میزان تولید در کشورهاي . فرستادن این محصول به آن کشورها مشکالت زیادي دارد

همسایه و نیز خاور میانه بپردازیم و میزان صادرات و واردات کلر در چند سال اخیر به ایران و از ایران را 

  .بررسی کنیم

   کشورهاي صادر کننده و وارد کننده ي کلر-الف

 صادرات کلر از ایران به کشورهاي امارات، قطر، 1386 تا 1380 انجام شده از سال هاي  در بررسی

شود همه  مییعنی همانطوریکه دیده . تاجیکستان، آذربایجان، عراق، ارمنستان، افغانستان و عمان بوده است

همچنین عالوه بر این کشورها امکان صادرات به کشورهاي . ر دارندي این کشورها در نزدیکی ایران قرا

Jordan, Syria, Turkey, Pakistan, Qatar, Sudan, UnitedArab Emirates,  Spain, 

Armenia, Turkmenistan, Kenya, Malesia.  توانند وارد کننده ي خوبی براي کلر ، سود و  می

  . بعدي بیان خواهیم کردهاي  ر از ایران به این کشورها را در بخشمیزان صادرات کل. باشند میمشتقات آن 

کشور ایران از کشورهاي تایوان، انگلستان، فرانسه، هلند، بلژیک، آلمان، کانادا، امارات، ترکیه و ایتالیا کلر واد 

  .کند می

   کشورهاي صادر کننده و وارد کننده ي سود سوزآور-ب

 ترکیه، ایتالیا، آلمان، چین، هاي   سود سوزآور نیز از کشورهمچنین در مورد صادرات و واردات

امارات، انگلستان، عربستان، هند، کره، اسپانیا، آذربایجان، فرانسه، اتریش، سوئیس، لهستان و ارمنستان  سود 

، کند و به کشورهاي ازبکستان، یمن، افغانستان، آذربایجان، امارات، تاجیکستان، ارمنستان، اتیوپی میوارد 

زیمبابوه، عراق، هند، پاکستان، ترکمنستان، استرالیا، ترکیه، مالزي، ایتالیا، هلند، بلژیک، آلمان، اسپانیا، 
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قرقیزستان، سري النکا، بنگالدش، سوریه، بلغارستان، تانزانیا، آفریقاي جنوبی، اریتره، موزامبیک، تایلند، کره، 

میزان . ن، کنیا، لبنان، کنگو و قطر سود صادر کرده استانگلستان، موریتانی، برونئی، کویت، جیبوتی، سودا

  . شود میصادرات در بخشهاي بعدي ذکر 

   کشورهاي صادر کننده و وارد کننده ي هیپوکلریت کلسیم-ج

در مورد صادرات و واردات هیپوکلریت کلسیم هم باید بیان شود که ایران به کشورهاي آذربایجان، 

اي جنوبی، امارات، قطر، سوریه،عمان، کنیا، ارمنستان، عراق و کویت صادرات عربستان، بحرین، ترکیه، آفریق

و از کشورهاي اتریش، ایتالیا، هنگ کنگ، هند، هلند، امارات، ژاپن، آلمان، چین، سنگاپور، انگلستان و امریکا 

  .کند میهبپوکلریت کلسیم وارد 

  

   شرایط صادرات-1-10

براي صادرات محصوالت تولیدي طرح هیچگونه شرایطو از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، 

 جهانی مستلزم برخورداري تولید کننده از هاي   به بازارددر این محصوالت، براي ورو. محدودیتی وجود داد

  .شود میباشد که در جدول زیر بیان  میشرایطی 
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   شرایط ورود محصوالت به بازارهاي جهانی-14جدول 

  شرح  شرایط الزم  ردیف
یکی از معیارهاي مهم در صادرات، برخورداري از قیمتهاي رقابتی   برخورداري از مزیت رقابتی از لحاظ قیمت  1

 رباشد که این مورد نیز به شرایط اقتصاد کالن کشور د میجهانی 
محصوالت مورد . گردد میمقایسه با کشورهاي مقصد صادرات بر 

 برخوردار است مطالعه در نقاط مختلف جهان از قیمتهاي متفاوتی
 کننده قبل از ورود به بازار از این قیمتها رکه الزم است هر صاد

  . بطور کامل اطالع داشته باشد
کیفیت در این محصوالتشامل کیفیت در انتخاب مواد اولیه، کیفیت    نظر کیفیتزبرخورداري از مزیت رقابتی ا  2

ی فرآوري ، کیفیت بسته بندي و ارسال کاال تا مقصد صادرات
  .باشد می

دوره وصول مطالبات در صادرات عموما باال است از این رو الزم   برخورداري از توان مالی مناسب  3
  .است صادر کننده از توان مالی مناسب برخوردار باشد

فعالیت در بازارهاي جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده از   آشنایی کامل با امور تجارت جهانی  4
  .باشد میات تجارت جهانی مقررات و الزام

اشت دغوبیت مواد اولیه، رعایت بهراین استاندارد ها شامل م  رعایت کامل استانداردهاي جهانی  5
محصول و تولید آن، کنترل کیفیت بر اساس استاندارد کشور 

  .باشد می... مقصد صادرات، بسته بندي صحیح و 
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  رئوس مطالب

  اري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنونبرد  بررسی ظرفیت بهره-2-1
  هاي توسعه در دست اجرا  هاي جدید و طرح  بررسی وضعیت طرح-2-2
  1385 سوم تا آخر سال   بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه-2-3
   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه -2-4
   و امکان توسعه آن1385م تا آخر سال  بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سو- 5- 2
   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم-2-6
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   بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون2-1

  : و ظرفیت آنها واحدهاي موجود تولید کننده ي کلر-الف

هاي عمده کلر در  بندر امام تولیدکننده مین و پتروشیآبادا میشیراز، پتروشی میشرکتهاي پتروشی

 هاي  البته شرکتهاي دیگري مانند نیروکلر اصفهان و کلر پارس تبریز نیز از دیگر تولیدکننده. ایران هستند

کنند ولی واحدهاي  اي استفاده می گفته شده از سیستم سل جیوه میسه شرکت پتروشی. بزرگ کلر هستند

  .کنند کلر پارس تبریز از روش سل غشایی استفاده مینیروکلر اصفهان و 

  .فهرست شرکتهاي بزرگ تولید کننده کلر و ظرفیت آنها در جدول زیر بیان شده است

  فهرست شرکتهاي بزرگ فعال تولید کننده ي کلر و ظرفیت آنها-15جدول 

  )تنهزار (مازاد قابل عرضه به بازار  محل فعالیت  )هزار تن(ظرفیت تولید  نام شرکت
  مشخص نشده است  بندر ماهشهر  585  پتروشیمی اروند

  0  بندر امام  250  بندر امام میپتروشی
  4  شیراز  18  شیراز میپتروشی
  4  آبادان  26  آبادان میپتروشی

  2  تهران  13,7  سازمان آب تهران
  1  اصفهان  4,6  کلر آلکالی اصفهان

  -  تبریز  3,2  کلر آلکالی وزارت نیرو
  1  مشهد  3   مشهدکلر آلکالی راوند

  -  یزد  1,3  کلر آلکالی ایران کلر
  -  قزوین  0,6  کلر آلکالی کیمیاین
  1  تبریز  10  کلر آلکالی پارس
  1  اصفهان  4  نیرو کلر اصفهان

  -  اصفهان  2  سازمان آب و فاضالب اصفهان
  مشخص نشده است  خوزستان  28  کلر آلکالی سینا کلر

  تمشخص نشده اس  خوزستان  16  کلر شفق شیمی

  

 تن در چند سال آینده برسد که از این مقدار یک میلیونقرار است که ظرفیت آتی کلر در کشور به 

 در حال حاضر مقدار کلر .شود می هزار تن قابل عرضه به بازار است و مابقی در خود مجموعه مصرف 30
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لید شده در شرکتهاي  هزار تن در سال است که بخش اعظم آن کلر گازي تو950تولید شده در داخل برابر 

  . بندر امام است وپتروشیمی اروند

   بررسی روند تولید کلر در کشور-ب

همانطوریکه . در جدول زیر و همچنین نمودار زیر روند تولید کلر در کشور نشان داده شده است

 امر دلیل این.  در کشور تقریبا روندي ابت داشته است1385 تا 1380دیده می شود این روند در سالهاي 

 سالهاي دور کا خود را در زي کلر یعنی شرکتهاي پتروشیمی ا ي تولیدکننده این است که کارخانجات عمده

  . اند تولید کلر شروع کرده

  هزار تن–هاي گذشته   روند تولید واقعی کلر طی سال-16جدول 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  محصوالت

  950  950  950  950  943  940  کلر

  

  

  
  هزار تن در سال- بررسی روند تولید کلر در ایران-2دار نمو
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  فعال واحدهاي در تولید تکنولوژي سطح بررسی -ج

مایع درون سل به داخل % 63در این روش حدود . استفاده شده است میدر شکل زیر، از سل دیافراگ

شود و  میونیوم تبدیل سپس به آم. شود میشود و تبدیل با سدیم کربنات به کربنات تبدیل  میستون وارد 

شود و سدیم بی کربنات با کلسینه شدن به  میماگما ي تولید شده فیلتر . شود میسدیم بی کربنات ته نشین 

کل % 27حدود (شود ،  میمواد فیلتر شده با باالنسی که با مایع موجود در سل . شود میسود سوز آور تبدیل 

سپس طی واکنشهایی که بر . کند میبن و آمونیاك تولید با واکنش آمونیوم کلرید و سود دي اکسید کر) 

شود تا تولید گاز کلر محلول در  میشود و با اضافه کردن آب و نمک به الکتروالیزر فرستاده  میروي آن انجام 

به علت خاصیت خورندگی باالي این مواد، باید در تمام مراحل براي جلوگیري از خوردگی ناشی از . آب کند

  .  تولید شده از کربن استیل براي ساخت پمپها و ستون و لوله ها استفاده شوداسید و باز

  :توانید در زیر ببینید میواکنش کلی را در این روش 

  

 

  
  نمایی از فرآیند تولید کلر و سود سوزآور توسط الکترولیز نمک-1شکل 
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کلسیم الزم است که گاز کلر براي تولید هیپوکلریت . در روش باال تولید کلر و سود را توضیح دادیم

. توانیم هیپوکلریت کلسیم تولید کنیم میدر این صورت به راحتی . تولید شده را از میان آب آهک عبور دهیم

یکی توسط هیپوکلریت کلسیم و دیگري تولید . شود میاما تولید کلر به صورت پودري به دو صورت انجام 

کنیم، چون  میتکنولوژي تولید دي اکسید کلر را نیز بیان در اینجا . پودر به صورت دي اکسید کلر است

  .ممکن است تولید این محصول نیز از اهداف کارخانه باشد

   نام کشورها و شرکتهاي سازنده ي ماشین آالت مورد استفاده در تولید محصول-د

 کلر را در جدول زیر برخی از شرکتهاي بزرگ تولید کننده ي تجهیزات الزم براي ساخت کارخانه ي

  :نام می بریم

   شرکتهاي بزگ تولید کننده ي تجهیزات الزم براي ساخت کارخانه  کلر-17جدول 

  تولید کنندگان پمپ
  نام شرکت  آدرس شرکت

Website: http://www.pump-manufacturers.com/pumps_boerger-
pumps_01.html 

Tel: +49 28 62 / 91 03-0 

Country Germany   

Börger GmbH  
 

 

   
Website: 

http://www.pump-manufacturers.com/pumps_acdcom_01.html 

Tel: 949-261-7533, 800-525-4216 FAX: 949-261-6285 
Country USA   

ACD Pump 
 

 

   
Website: http://www.pump-manufacturers.com/pumps_jesspumpen_01.html 

Tel: +49 89 6666334-00 

Country Germany   

JESSBERGER 
GmbH 

 

   
Company
: All-Flo Pump Company, Inc. 

Products: Lube Free, Non-Stalling Air Diaphragm Pumps 

Website: http://www.pump-manufacturers.com/pumps_all-flo_01.html 

Tel: 440/354-1700 

Country United States   

All-Flo Pump 
Company, Inc. 
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 -17جدول ادامه 

Website: http://www.pump-manufacturers.com/pumps_apv_01.html 

Tel: 1-888-278-4321 

Country United States   

APV Fluid Handling  
 

   
Website: http://www.pump-manufacturers.com/pumps_bjmpumps_01.html 

Tel: 860.399.5937 

Country United States   

BJM Pumps, LLC  
 

   
Website: http://www.pump-

manufacturers.com/pumps_harton_01.html 
Tel: 02741-0234-0 
Country Germany   

HARTON 
Anlagentechnik 
GmbH 
 

  تولیدکنندگان مبدل حرارتی
Address: E. J. Bowman (Birmingham) Ltd. 

Chester Street 
Birmingham 
B6 4AP [Map] 
United Kingdom 

Tel: +44 (0)121 359 5401 

Fax: +44 (0)121 359 7495 

E-mail: mailto:info@ejbowman.co.uk?subject=Query From Website   

bowman 

410 21st South 
Texas City, Texas 77592-3028 
Phone: 409-948-1704 Fax: 409-945-9873  

  
2777 Walden Ave, Buffalo, NY 14225 
Phone: 716-684-6700 Fax: 716-684-2129  

  
  تولیدکنندگان الکتروالیزر  

Factory 1 - 109 Riverside Place 
Morningside Brisbane QLD 4170 
Phone: +61 7 38994633 
Fax: + 61 7 3899 5633 
Email: sales@salchlor.com  

 

  

Sal chlor  
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   جدید و طرحهاي توسعه در دست اجراهاي   بررسی وضعیت طرح2-2

و میزان ظرفیت تولید کارخانه هاي در دست اجرا به همراه در جدول زیر نام ، محل، سرمایه گذاري 

  .میزان درصد پیشرفت فیزیکی آنها نشان داده شده است

هزار تن در  350یع و کلر گازي برابر در این کارخانجات به صورت کلر ماآتی میزان کلر تولیدي 

  . شود سال برآورد می

  میزان تولید کلر در واحدهاي در دست اجرا -18جدول 

  نام شرکت یا صاحب آن
  ظرفیت 

  )هزار تن(
  محل

  سرمایه گذاري

  )میلیون ریال(
  (%)پیشرفت فیزیکی

  0  295000  آذربایجان شرقی  33  کلر پارس

  0  4800  یآذربایجان شرق  0,5  سعید دهرامید

  0  255000  بوشهر  216  سیراف کلر صنعت

  0  40000  تهران  3  هاشمی دهکردي

  0  54749  لرستان  3  راستا برآیند

  0  10500  خراسان رضوي  10,5  نمکال سبزوار

  0  50000  سمنان  5  کیمیاي نور آسمان

  0  198000  فارس  17,5  صوفیان شیمی

  0  220000  فارس  17,5  علیرضا معین

  14  165000  اصفهان  13,5  مرتضی پورمند

  0  400000  فارس  24  شیمیایی فجر پارسیان

  0  225000  قم  6,6  صدر الکترومهبد

  -  1917549  -  350  جمع

   مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ
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 سال اخیر مجوز ساخت را 8 تا 5مشاهده می شود که در اکثر این کارخانجات در دست اجرا که در 

  .ه اند، میزان پیشرفت فیزیکی صفر استگرفت

  

بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش 2-2-1  

هاي در حال ایجاد و  عرضه محصوالت مورد مطالعه ، در آینده از طریق تولید واحدهاي فعال و طرح

  .همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته است

بینی تولید داخل واحدهاي فعال یشپ) الف  

این . پردازیم هاي آینده می در جدول زیر به بررسی میزان تولید کلر توسط واحدهاي فعال در سال

هاي آینده هم همین روند را براي آنها  اند، پس در سال واحدها در سالهاي قبل روندي تقریبا یکنواختی داشته

  .انتظار داریم

 هزار تن-ولید کلر توسط واحدهاي فعال در سالهاي آتی بررسی روند ت- 19جدول 

  1391  1390  1389  1388  1387  محصول
  950  950  950  950  950  کلر
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  بینی تولید داخل واحدهاي در حال ایجاد پیش) ب

بنابراین مطابق سوابق موجود، بر حسب . هاي در حال ایجاد کشور آورده شد در جداول زیرفهرست طرح

  :ی طرحها، مقاطع بهره برداري از آنها به صورت زیر فرض شده است درصد پیشرفت فعل

  

  پیش بینی زمان بهره برداري از طرحهاي در حال اجرا–20جدول 
 سالی که طرح به بهره برداري خواهد رسید درصد پیشرفت فعلی طرح

1387سال        درصد75 – 99  
1388سال        درصد50 – 74  
1389  سال      درصد25 – 49  
1390سال        درصد1 – 25  

1390تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال   صفر     درصد  
 

هاي در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه   با توجه به جدول باال ، ظرفیت طرح

  :بینی است خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش
 

  کلر–هاي در حال ایجاد   رسیدن طرحبرداري بینی به بهره  پیش- 21جدول 
  1391  1390  1389  1388  1387  ها درصد پیشرفت طرح   هزار تن-مقدار تولید  در سالهاي بهره برداري از طرح 

  0  0  0  0  0      درصد75 – 99
  0  0  0  0  0      درصد50 – 74
  0  0  0  0  0      درصد25 – 49
  200  100  0  0  0      درصد1 – 25

  150  100  0  0  0  رصد صفر       د
  350  200  0  0  0  جمع کل 

  

  84 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا آخر سال 2-3

میزان واردات کلر، سود سوز آور و نیز با مراجعه به آمار بازرگانی خارجی کشوردر جدول زیر 

  :کنیم میهیپوکلریت کلسیم یا پودر کلر را به ایران بررسی 
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  کیلوگرم-آمار واردات کلر، سود سوزآور و هیپوکلریت کلسیم در سالهاي گذشته - 22جدول 

  کیلوگرم-میزان واردات 
 شرح

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 

 41606 715 9 425 720 64580 70000 کلر

 66190997 39447181 9840407 219992 8070894 1480439 942222 سود سوزآور 

مهیپوکلریت کلسی  172375 254700 438479 288890 313900 1094022 2334771 

  سالنامه آمار بازرگانی خارجی: ماخذ 

  

 درصد جرمی در نظر 50وارداتی را مایع در بدست آوردن میزان واردات سالیانه مقدار سود سوزآور 

  .گرفتیم

  بندي عرضه  جمع

  . در جدول زیر جمع بندي عرضه کلر آمده است 

  

  کلر–بینی عرضه   پیش-23جدول 

  تنرهزا–مقدار 
 شرح

1387 1388 1389 1390 1391 

بینی پتانسیل عرضه واحدهاي فعال پیش  950 950 950 950 950 

هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش  0 0 0 200 350 

ضه
عر

 

 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 پیش بینی واردات

 1300,5 1150,5 950,5 950,5 950,5 جمع کل عرضه
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   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه2-4

تی براي بررسی روند مصرف کلر و سود سوزآور از آغاز برنامه و پیش بینی روند مصرف در سالهاي آ

در این صورت . باید میزان تولید داخلی کلر و سود سوزآور را داشته باشیم و با میزان واردات آنها جمع کنیم

با کم کردن میزان صادرات انجام گرفته در همان سال براي کلر و یا سود سوزآور می توان میزان مصرف را 

  . براي کلر و سود بدست آورد

 میلیون کیلوگرم 400 تن یا 400000 در ایران حدود 1386تا  1380میزان تولید کلر در سالهاي 

با ثابت در نظر گرفتن این مقدار در سالهاي اخیر و نیز بررسی مقدار صادرات و واردات . در سال بوده است

کلر در سالهاي اخیر و استفاده از فرمول زیر، میزان روند مصرف را در سالهاي اخیر در ایران بررسی می کنیم 

  :ار مصرف کلر را در ایران و در سالهاي بعدي بدست می آوریمو مقد

  مقدار مصرف کلر= میزان تولید+  میزان واردات کلر –میزان صادرات کلر 

  

  میزان مصرف کلر در ایران-24جدول 

  میزان مصرف کلر
 )هزار تن(

  میزان واردات
 )هزار تن(

  میزان صادرات
 )هزار تن(

  میزان تولید
 )هزار تن(

 سال

949900 70 170 950000 1380 

949604 64 460 950000 1381 

949860 1 141 950000 1382 

949870,5 0,5 130 950000 1383 

949574 0 426 950000 1384 

949815 1 186 950000 1385 

  : نشان داده شده استگذشتهدر نمودار زیر میزان مصرف کلر در سالهاي 
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  1386- 1380-الهاي گذشته میزان مصرف کلر در س-3نمودار 

  

  
   در ایران1386 تا 1380بررسی میزان مصرف کلر در سالهاي  -4نمودار 

  

  :84 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا آخر سال 2-5

در جداول زیر به بررسی میزان صادرات سه محصول کلر، سود سوزآور و هیپوکلریت کلسیم 

میزان صادرات در هر سال، به بررسی کشورهایی که به آنها صادرات این سه محصول را عالوه بر . پردازیم می

 . بررسی شده است86 تا 80داشته ایم در سالهاي 
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  کیلوگرم- آمار صادراتکلر، سود سوزآور و هیپوکلریت کلسیم در سالهاي گذشته-25جدول 

  کیلوگرم- صادراتمیزان  
 شرح

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 

 169700 186200 426133 129465 141160 459600 170000 کلر

 4418685 9546954 12836719 26566589 19130091 9673011 22416231 سود سوزآور 

 85200 362629 709380 485847 566715 322170 377330 هیپوکلریت کلسیم

  .رصد جرمی در نظر گرفتیم د50در این محاسبات میزان سود سوزآور به صوت محلول را 

  

  ات تا پایان برنامه چهارمربررسی نیاز به محصول با اولویت صاد - 2-6

و با ثابت در نظر گرفتن  4-2با توجه به بدست آوردن میزان مصرف کلر در سالهاي اخیر در بخش 

 را در اردات یعنی نیاز به محصول با در نظر گرفتن میزان صادرات و وشیب مصرف کلر، میزان کلر مصرفی

  : بدست می آوریم1391 تا 1386سالهاي آینده یعنی از 

  

  1391 تا 1386پیش بینی میزان مصرف کلر در سالهاي -26جدول 

  مبزان مصرف سال

1386 949720,13 

1387 949705,72 

1388 949691,3 

1389 949676,89 

1390 1119662,48 

1391 1249648,06 
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 مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید از جمع بندي و نتیجه گیري کلی

  :نگاه توجیه پذیري بازار

با توجه به اینکه امکان صادرات زیادي به کشورهاي همسایه وجود دارد و بسیاري از کشورهاي 

 در چون بسیاري از تولیدات کلر(همسایه وارد کننده ي کلر هستند و با توجه به نیاز داخل براي کلر

در سالهاي آینده بازار داخلی و خارجی احتیاج زیادي ) واحدهاي پتروشیمی در همان واحد مصرف می شود

در نتیجه با توجه به این امر، واحدهاي فعال و در دست اجرا در سالهاي آتی . به کلر احتیاج پیدا می کنند

به ساخت واحدهاي کلر دیده می  احتیاج نمی توانند به خوبی نیاز بازار را برآورده کنند و می توان گفت که

  .از طرفی در حال حاضر نیز واردات کلر داریم و این امر نیز دلیل دیگري بر صحت این کار است. شود
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  ي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها بررسی اجمالی تکنولوژي و روشها1- 3

  ن و سایر کشورهاادر ایرکلر ي روشهاي تولید  مقایسه3-1-1

تقریبا صد درصد از ظرفیت تولید کلر جهان به شیوه ي الکترولیز است ولی در این فر آیند از 

لید کلر در سه سل گفته شده متفاوت شود که نسبت تو میو غشایی استفاده  می جیوه اي ، دیافراگهاي  سل

است و لی در اروپاي غربی بیش از  می تولید کلر توسط سل دیافراگهاي  مثال در امریکا بیشتر فرآیند. است

 شود ولی می از هر سه روش براي تولید کلر استفاده در ایران هم. نصف تولید کلر توسط سل جیوه اي است 

 52 انجام شده حدود هاي  در کل جهان طبق بررسی. ه متفاوت استمیزان تولید توسط سه روش داده شد

 درصد هم از 16 درصد توسط سل جیوه اي و 32است،  میدرصد از فرآیندهاي تولید کلر توسط سل دیافراگ

در . شود میهمانطوریکه قبال بیان شد، در فرآیند تولید کلر ، سود سوز آور نیز تولید . روش سل غشایی است

 .کنیم میو الکترولیز نمک بیان  Solvay کلر را به روش زیر تولید

مایع درون سل به داخل % 63در این روش حدود . استفاده شده است میدر شکل زیر، از سل دیافراگ

شود و  میسپس به آمونیوم تبدیل . شود میشود و تبدیل با سدیم کربنات به کربنات تبدیل  میستون وارد 

شود و سدیم بی کربنات با کلسینه شدن به  میماگماي تولید شده فیلتر . شود یمسدیم بی کربنات ته نشین 

) کل % 27حدود (شود،  میمواد فیلتر شده با باالنسی که با مایع موجود در سل . شود میسود سوز آور تبدیل 

بر روي سپس طی واکنشهایی که . کند میبا واکنش آمونیوم کلرید و سود دي اکسید کربن و آمونیاك تولید 

شود تا تولید گاز کلر محلول در آب  میشود و با اضافه کردن آب و نمک به الکتروالیزر فرستاده  میآن انجام 

به علت خاصیت خورندگی باالي این مواد، باید در تمام مراحل براي جلوگیري از خوردگی ناشی از اسید . کند

  .  و لوله ها استفاده شودو باز تولید شده از کربن استیل براي ساخت پمپها و ستون

  :توانید در زیر ببینید میواکنش کلی را در این روش 
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   فرآیند تولید کلر و سود سوآوردر کارخانه کلر- 2شکل 

  

براي تولید هیپوکلریت کلسیم الزم است که گاز کلر . در روش باال تولید کلر و سود را توضیح دادیم

. توانیم هیپوکلریت کلسیم تولید کنیم میدر این صورت به راحتی . هیمتولید شده را از میان آب آهک عبور د

یکی توسط هیپوکلریت کلسیم و دیگري تولید . شود میاما تولید کلر به صورت پودري به دو صورت انجام 

کنیم، چون  میدر اینجا تکنولوژي تولید دي اکسید کلر را نیز بیان . پودر به صورت دي اکسید کلر است

  .ت تولید این محصول نیز از اهداف کارخانه باشدممکن اس
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   در ایران و جهان تولید دي اکسید کلرهاي  تکنولوژي-3-1-2

شود که مهمترین آنها روش تولید بر  میفرآیند تولید دي اکسید کلر به روشهاي مختلفی انجام 

لیدي دي اکسید کلر ، در روشهاي تو. مبناي اسید سولفوریک و دیگري بر مبناي اسید کلرید ریک است

کند که در خود واحد  میفرآیند تولیدي بر پایه ي اسید سولفوریک ساده است و مواد جانبی مفیدي تولید 

روش تولید دي اکسید کلر بر پایه اسید کلریدریک بدون ادغام الکتروالیزرها . شود میدي اکسید کلر مصرف 

در چنین . یک به عنوان مواد خام اولیه احتیاج داردو محفظه ي احتراقی به سدیم کلرات و اسید کلرید ر

شود که البته موارد  میروشی یک بدي دارد و آن این است که سدیم کلرید به عنوان محصول جانبی تولید 

، )روش دوم(البته در روش ادغام واحدهاي محصوالت کلرات و محصوالت هیدروژن کلرید . مصرفی هم دارد

این به این علت است . یابد میشود و  بهبود  میت قابل مالحظه اي اقتصادي تر میزان سرمایه ي الزم بصور

تواند به واحد  تولید کلرات برگردانده شود و هیدروژن تولید شده در تولید کلرات براي  میکه سدیم کلرید 

نکه روش البته در حالت کلی به علت ای. تولید اسید کلریدریک الزم براي تولید دي اکسید کلر مفید است

کند و نیز مواد  میتولید دي اکسید کلر بر پایه اسید سولفوریک محصوالت جانبی گران قیمت تري تولید 

 ساخته ایراناولیه ي ارزانتري الزم دارد، به صرفه تر است و چون در امکان سنجی این کارخانه که براي 

لید مواد اولیه دي اکسید کلر استفاده توان از روش تولیدي برپایه ي اسید سولفوریک براي تو میشود،  می

 دارد ولی محصوالت جانبی گرانتر و مواد خام اولیه ي ارزانتري دارد و هزینه  اولیه باالتريشود چون با اینکه 

  .شود میدر درازمدت اقتصادي تر 

  :اکسیدکلر بر پایه اسیدسولفوریک روش تولید دي

آب از باال ي بخش حل . اي فرآیند مورد نیاز استیک نوع اشباع کننده ي نمک خود فیلتر کننده بر

آب نمک از میان منطقه . کند میشود و آب نمک اشباع تولید کرده و به سمت پایین حرکت  میکننده وارد 

آب نمک تصفیه شده اشباع کننده . کند که بعضی از ناخالصی ها در فیلتر بدام بیفتند میي فیلتراسیون عبور 
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 18000از تانک ذخیره ي آب نمک، حدود . شود میانکر ذخیره ي آب نمک ذخیره کند و در ت میرا ترك 

 درجه فارنهایت 160آب نمک تا . شود می روزانه ي محلول نمک پمپ هاي  گالن از آب نمک به یکی از تانکر

 شود می پوند سدیم کلرات سیرکوله 80000شود و بین تانکر روزانه محلول نمک و یک تانکر شامل  میگرم 

.  ساعت است4 تا 3زمان الزم براي تخلیه ي تانکر از کلرات حدود . تا حل شود و تانکر را از کلرات تخلیه کند

شود تا غلظت دلخواه نمک در محلول  می گالن به تانکر روزانه اضافه 5000همچنین آب به مقدار بیش از 

ا اسید سولفوریک موجود در تانک بدست آید که سپس براي ورود به تولید کننده دي اکسید کلر همراه ب

  .شود میذخیره ي دیگر آماده 

  :تولید دي اکسید کلر و جذب آن

تولید کننده ها که هر کدام . کنند میدو تولید کننده دي اکسید کلر به صورت موازي با هم کار 

آنها با . ستشودند که در جدولهاي قبلی توضیح داده شده ا می گالن ظرفیت دارند، از موادي ساخته 10000

محلول واکنش در هر .  آب تجهیز شده اندهاي  ریبویلرهاي جداگانه اي ، فیلترهاي کیک نمک و دفع کننده

محلول نمک و اسید سولفوریک همراه با حلقه ي . شوند میتولید کننده در میان ریبویلر ها سیرکوله 

 میشود و دو میان باالي ریبویلر متصل اولی به جری. شوند میسیرکوله وارد تولید کننده ي دي اکسید کلر 

براي اطمینان از میزان پراکندگی کافی اسید سولفوریک در محلول واکنش . شود میبه جریان پایینی متصل  

اسید در طول حلقه براي شارژ اسید فراهم هاي  سیرکوله شده ، چهار یا تعداد بیشتري از تزریق کننده

  . شود می

غلظت . شود مید شده واکنش یعنی کلر و دي اکسید کلر تبخیر آب به همراه محصوالت تولی

از هوا که در  میبا بخار آب و مقدار ک می درصد حج6شود تا حدود  میاکسید کلر در محلول گازي رقیق  دي

شود و اغلب جریان کندانس  میجریان گاز به کندانسور وارد . شود مینزدیکی باالي تولید کننده خورانده 

گراد خنک   درجه سانتی100تا ) تا 2(اکسید کلر   ديهاي زها قبل از ورود به جذب کنندهشود و گا می
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. شود می درجه فارنهایت با آب سرد بازیابی 50از گاز کلر در  میدي اکسید کلر جذب شده با مقدار ک. شود می

بخار از جاذب حذف گازهاي غیر قابل کندانس که اکثرا هوا است و گاز کلر جذب نشده بوسیله  یک اجکتور 

مخلوط کلر و هوا و بخار به .  میلی متر جیوه است200شوند که همانطوریکه گفته شد داراي فشار مطلق  می

 درجه سانتی 75آب سرد در . شوند میشود که اغلب بخار ها کندانس  میجاذب کلر یک کندانسور دیگر وارد 

گاز خارج شده از جاذب کلر . شود میگازي اسپري گراد از باالي ستون براي جذب اغلب گاز کلر از جریان 

شود و گاز با محلول  میاز گاز کلر است با یک دمنده ي گازي به یک ستون دیگر فرستاده  میشامل مقدار ک

  . شود میشود و به اتمسفر فرستاده  میرقیق سود تصفیه 

نده ي دي اکسید کلر  محلول آبکی کریستالهاي سولفات سدیم در محلول واکنش از پایین تولید کن

کیک مرطوب . شوند میشوند و با آب شسته  میکریستالهاي سولفات با فیلتر کیک نمک فیلتر . آید میبوجود 

به حل کننده ي کیک نمک که نمک سولفات با لیکور سیاه یا لیکور سفید از آسیاب خمیري یا با آب حل 

  .شود میبی شیمیایی آسیاب خمیري برگردانده محلول نتیجه شده به سیستم بازیا. شود میشده فرستاده 

  :بحث فرآیند

از سولفات کلسیم به عنوان ناخالصی روي واکنش تولید دي اکسید کلر تاثیر  میچون حضور مقدار ک

شود که اشباع کننده ي نوع خود فیلتر کننده براي ذخیره ي اب نمک  میگذارد، بنابر این در نظر گرفته  مین

احتیاج به امکان خالص سازي آنطوري که در فر آیند کلرات احتیاج است،در اینجا . احتیاجی مناسب باشد

  . شود میاحتیاج نیست و نادیده گرفته 

طراحی تولید کننده ي دي اکسید کلر بر اساس اندازه ي مخزن شرح داده شده در الگوي هوکر 

  :شرایط عملیاتی براي واکنش در جدول زیرداده شده است. است
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  :شرایط عملیاتی تولید دي اکسید کلر بر پایه ي سولفوریک اسید-27جدول 
 شرایط عملیاتی

  درجه سانتی گراد62,2 دما

  میلی متر جیوه200 فشار

 لیکور مادر بازگردانیده شده جریان به تولید کننده غلظت مول بر لیتر واکنش دهنده ها
3NaClO  2,75 2,13 

NaCl 3,13 2,44 

4SO2 H  2,85 2,20 

%97 بازده  

  جریانهاي خوراك بر حسب مول بر لیتر

3NaClO  3,13 
NaCl 3,15 

4SO2 H   درصد وزنی96 

%1 اتالف دي اکسید کلر در جریان  
  

   الزم در کاخانه ي کلرخالصه یوتیلیتی -28جدول 
section200  section100  battery limits total  average consumption  
6335  0  6335  cooling) gpm(water  
670  0  670  Refrigeration at  F50   
453  0  453  Refrigeration at  F75  
1548  15  1563  water process) gpm(  
100  7  107  Electricity)Kw(  

9800  1900  11700  steam used  
hr/lb  

23600  0  23600  steam used  
hr/lb  

Additional Requirements To operate Utilities  
Make up water  
)gpm(  

electricity  
)kw(  utility 

4  39  steam 
34  26  cooling water  
38  65  total 
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  ):الصه تجهیزات عمده و یوتیلیتیخ(  فرآیند تولید دي اکسید کلر بر پایه ي اسید سولفوریک- 29جدول 

  مالحظات  مواد ساختاري  اندازه  نام تجهیز
تولید کننده (راکتور
  )اکسید کلر دي

دد موازي با ظرفیت  ع2
   گالن10000هر کدام 

   فوت ارتفاع35 فوت قطر و 7  پلی استر

  شامل واحد تولید پکیج دي اکسید کلر  کربن استیل  bhp7  )دمنده گازي(کمپرسور
  مبدلها
  هیتر

  ریبویلر
  کندانسور
  کندانسور

  
  فوت مربع130
  فوت مربع230

3600  "  
2500  "  

  جنس پوسته        جنس تیوب
  تیل           تیتانیومکربن اس

  کربن استیل            تیتانیوم
  کربن استیل            تیتانیوم
  کربن استیل           تیتانیوم

 
 
 
 

  
  مخازن و تانکرها

  تعداد
  

 ظرفیت
 گالن

  مواد سازنده  مورد کاربرد

1  
1  
2  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
2  

  
1  

4700  
40000  
30000  
25000  
10000  
64000  

147000  
2700  
3200  
3500  
1300  
18000  

  محلول سود
  آب نمک

  محلول نمک
  اسید سولفوریک

  پساب
  دي اکسید کلر

  کلر- آب
  محلول رقیق هیپو

  سود
  نمک اشباع

  جداکننده ي مایع
  

  حالل کیک نمک

  پالستیک تقویت شده
  الیاف الستیکی
  الیاف الستیکی
  کربن استیل

  الیاف الستیکی
  الیاف الستیکی

  تیکیالیاف الس
  الیاف الستیکی

  پالستیک تقویت شده
  الیاف الستیکی
  الیاف الستیکی

  
  الیاف الستیکی

  
  
  

  با کویل گرمکن
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 -29جدول ادامه 

  مالحظات  مواد سازنده  )فوت(قطر  )فوت(ارتفاع  برجها

  برج جذب دي اکسید کلر
  برج جذب دي اکسید کلر

  برج جذب کلر
  تصفیه کننده ي گاز کوره بلند

46 
38 
24 

3,5  
3  

  
1,2  

  تقویت شدهپالستیک 
  پالستیک تقویت شده
  پالستیک تقویت شده
  پالستیک تقویت شده

  

شامل واحد تولید پکیج دي   الیاف الستیکی   فوت مربع15تا هر یک 2  فیلترکیک نمک
  اکسید کلر

  نوار نقاله
  دفع کننده ي آب

  اجکتور بخار

   پوند بر ساعت4000
   پوند بر ساعت270 تا 2

  پوند بر ساعت1900

  کیالیاف الستی
  الیاف الستیکی
  316استیل ضدزنگ 

  
شامل واحد تولید پکیج دي 

  اکسید کلر
 

  : مرسوم در فرآیند تولید محصولهاي   تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي2- 3

یکی از نقاط . داراي نقاط ضعف و قوت هستنددر روش تولید کلر هر یک از این روشهاي ارائه شده 

اما در حالت . تواند به فروش برسد میود سوزآور است که این ماده هم قوت این روش تولید محصول جانبی س

کلی روشهاي تولید کلر به علت عمل الکترولیز انجام شده در آنها مصرف برق بسیار باالیی دارند و انرژي 

  .بر دارد  باالیی را درهاي ق به تبع هزینهاین مصرف باالي بر. کنند میزیادي مصرف 

یکی از نقاط قوت آن مواد اولیه ي . کسید کلر هم نقاط ضعف و قوتی وجود دارددر مورد تولید دي ا

از دیگر نقاط . تواند بازار خوبی به خود اختصاص دهد میارزان قیمت و در دسترس است و در صورت تولید 

 اما از نقاط ضعف آن این است که هزینه ي باالیی براي احداث. قوت آن تولید محصولی با خلوص باالست

  .کنیم میواحد دارد که در قسمتهاي بعدي در مورد قیمت آن بحث 
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   بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي همراه با برآورد حجم سرمایه ثابت مورد نیاز3- 3

   برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت طرح3-3-1

... وي انسانی و هر واحد تولید کننده، نیازمند استفاده از ماشین آالت، تجهیزات، فضاهاي کاري، نیر

از اینرو حداقل ظرفیت براساس حداقل امکانات و ماشین . باشد میي هاي   صرف هزینهباشد که مستلزم می

  . آالت مورد نیاز برآورد و سپس براساس آن حداقل ظرفیت تولید تعیین خواهد گردید

گردد  میاحد صنعتی ي است که صرف ایجاد یک وهاي   سرمایه گذاري ثابت طرح شامل هزینههاي  هزینه

:عبارتند از  

زمین-1  

  محوطه سازي-2

  ساختمانهاي تولیدي و اداري-3

  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-4

  ماشین آالت و تجهیزات-5

  تاسیسات عمومی-6

  اثاثیه و تجهیزات اداري-7

  ماشین آالت حمل و نقل درون و برون کارگاهی-8

  هزینه ي قبل از بهره برداري-9

  پیش بینی نشدههاي  هزینه 10

این هزینه ها به صورت  . هزار تن در سال است10این امکان سنجیظرفیت پیشنهادي براي تولید کلر در 

:کند میجدولی ارائه شده است که میزان کل هزینه ها را بیان   

) است0,9کتور عملیاتی فا(  تن در سال10000هزینه کلی براي ساخت کارخانه ي کلر به روش الکترولیز نمک با ظرفیت   
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هزینه هاي ثابت براي ساخت کارخانه ي تولید کلر -30جدول   
میلیون ریالهزینه به  موارد  

Battery limit & utitlity 
 10000 خالص سازي آب نمک

 25000 الکترولیز
 6000 تصفیه گاز

 8000 تبدیل کردن به مایع
 10000 واکنش

 10000 بازیابی سودا اش
نه هاي عملیاتی هزیکل  69000 

قیمت باالتر% 5خدمات و سرویسهاي کلی با   3600 
 72600 سرمایه ي ثابت کلی

 15000 زمین
 11300 محوطه سازي
 15250 ساختمان سازي

 500 تجهیزات آزمایشگاهی
 1610 تاسیسات

 300 وسایل نقلیه
 300 وسایل اداري و خدماتی

 7000 هزینه ي راه اندازي
 4000  و پرسنلی کارکردنسرمایه ي

 افزایش قیمت  و 1,05با در نظر گفتن ضریب هزینه ي کلی 
 موارد پیش بینی نشده

134250 

. بر آورد شده استمیلیاردریال 134250در جدول باال سرمایه ثابت کلی   

 

  قیمت زمین -1

ا در نظر ه ب هکتار در نظر گرفته شده است ک1میزان زمین الزم براي ساخت این کارخانه حدود 

باید زمین بیشتري را براي ...  ساختمانهاي واحد، ساختمانهاي اداري، فضاي سبز، انبارها و راهها و گرفتن 

با بررسی میزان زمین مورد نظر در یکی از کارخانه هاي مشابه تولید کلر در ایران .این امکانات در نظر گرفت

 میزان کل زمین در خواست شده را براي انجام این طرح با ظرفیتی تقریبا مشابه ظرفیت پیشنهادي می توان

با در نظر گرفتن امکان افزایش ظرفیت تولیدي و امکانات رفاهی و محوطه سازي ها و ادارات و نیز خود خط 
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 البته بهترین مکان براي اجراي این طرح در شهرکهاي . هکتار در نظر گرفت5حدود ... تولید و انبارها و 

 تومان بر آورد 30000 تومان تا حدود 12800از متري ت و قیمت زمین در این شهرکها صنعتی استان اس

  .  میلیارد تومان می باشد1,5 تا 0,5 یعنی کل هزینه ي خرید زمین از .شده است

   محوطه سازي-2

رو هزینه  از این. محل اجراي طرح، یکی از شهرکهاي صنعتی در سطح کشور پیش بینی شده است

آن که شامل تسطیح زمین، دیوارکشی و حصارکشی، درب ورودي و فضاي سبز و غیره است سازي  محوطه

  .که شرح کامل این موارد به همراه هزینه هاي آن در جدول ذیل آورده شده است

  هاي محوطه سازي هزینه - 31جدول 

  هزینه ي واحد  متر مربع-مساحت  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  هزینه ي کل

  )میلیون ریال(
  300  6000  5000  ي سبزفضا  1
خیابان کشی، پارکینگ و   2

  محوطه ها
10000  100000  1000  

  10000  200000  50000  دیوار کشی  3
  11300  -  -  -  جمع کل

  

  ساختمانها -3

  هزینه ي ساختمانهاي الزم در کارخانه ي کلر-32جدول 

  )ریال(هزینه ي واحد  متر مربع-مساحت  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  هزینه ي کل

  )یلیون ریالم(
  6000  3000000  2000  سالن تولید  1
  5000  2500000  2000  انبارها  2
  1250  2500000  500  ساختمان پشتیبانی تولید  3
  1500  3000000  500  خدماتی- اداري  4
  1500  3000000  500  سایر  5

  15250  -  -  -  جمع کل
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  ماشین آالت -4

  .به صورت کامل در جدول هزینه ي کلی آورده شده استقیمت وسایل و تجهیزات مورد نیاز در این کارخانه 

  :تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی -5

  .  میلیون ریال برآورد شده است500هزینه  کلی در بخش آزمایشگاهی حدود 

  :این تجهیزات شامل موارد زیر خواهد بود

 اتوکالو آزمایشاهی  

 آون 

 کوره 

 ترازوي دقیق 

 بریکس سنج 

 PHمتر دیجیتال  

 کوپمیکروس 

 کلنی کانتر 

 یخچال 

 قفسه ها 

 دستگاه تقطیر آب مقطر 

 ..... 

  : تاسیسات-6

 آمده 1-3-3توضیح وسایل الزم براي ساخت و نیز قیمت آنها در جدول هزینه هاي کلی بخش 

  .این کارخانه می پردازیمدر جددل زیر به بررسی میزان آب و برق و سوخت مورد نیاز . است
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  سوخت مورد نیاز در کارخانه کلر میزان آب و برق و -33جدول 

  شرح  تاسیسات مورد نیاز  ردیف
  هزینه هاي مورد نیاز

  )میلیون ریال(
  600  مگاوات5  برق  1
  10   متر مکعب1000  آب  2
  1000    سوخت  3

  1610  جمع کل
  

  وسایل اداري و خدماتی -7

و غیره و وسایل خدماتی وسایل اداري شامل میزهاي کار، کامپیوتر و متعلقات، مبلمان اداري، فایلها 

هاي تامین  باشد که هزینه نیز مانند وسایل حمل و نقل دستی، وسایل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهی می

  .میلیون ریال برآورد شده است 300عادل این وسایل م

  :برون کارگاهی/وسایل حمل و نقل درون -8

  .نقلیه ي زیر داردانجام عملیات تولیدي و پشتیبانی طرح نیاز به وسایل 

  وسایل نقلیه مورد نیاز طرح-34جدول 
  میلیون ریال-هزینه کل  موارد استفاده  تعداد  شرح وسایل نقلیه  ردیف

  150  حمل و نقل عمومی  1  وانت نیسان  1

  150  استفاده مدیران  1  خودرو سواري پژو  2

   میلیون ریال300: جمع کل

  

   هزینه هاي قبل از بهره برداري-9

اي قبل از بهره برداري شامل هزینه هاي مواد اولیه و پیش مهندسی، ثبت شرکت، اخذ هزینه ه

 میلیون ریال برآود 700تسهیالت بانکی، مسافرت ها و بازدیدها و غیره خواهد بود که هزینه ي آن معادل 

  .شده است
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  هاي پیش بینی نشده هزینه -10

  6400معادل  ثابت لحاظ می گردد که  درصد کل سرمایه ي5هزینه هاي پیش بینی نشده معادل 

  . خواهد بودمیلیون ریال

  

  کلی براي ساخت واحد دي اکسید کلر هزینه هاي 3-3-2

:پردازیم میحال به بررسی سرمایه ي الزم براي ایجاد واحد تولید دي اکسید کلر   

  تهیه دي اکسید کلر بر پایه ي اسید سولفوریک-35جدول 
  هزینه ي سرمایه گذاري کلی

  قیمتها به دالر است ) است0,9فاکتور جریان ( تن بر سال 6800: رفیتظ
    کلی  ذخیره ي مواد خام و مقدماتی  تولید دي اکسید کلر

ظرفیت 
  پایین

ظرفیت 
ظرفیت   هزینه  باال

  پایین
ظرفیت 

ظرفیت   هزینه  باال
  پایین

ظرفیت 
  هزینه  باال

0,57  0,58  148000  0,57  0,62  143000      291000  
      0,32  0,46  6300      6300  

  مخازنتانکرها و 
  مبدلها

 
  

    تجهیزات متفرقه  5200      5200  0,51  0,51      
    پمپها  47200      47200  0,11  0,08      

  کل  349700  0,54  0,49  201700  0,5  0,43  148000  0,58  0,57

تولید کننده ي دي   780000            780000  0,56  0,56
  اکسید کلر

0,54  0,54  1646000  0,34  0,43  719000  0,48  0,51  2365000  battery limit 
investment  

  برج خنک کننده  575100            575100  0,73  0,62
  ند تصفیه آبیفرآ  110000      1000  0,84  0,73  109000  0,77  0,77
  تولید بخار  477700      25700  0,8  0,8  452000  0,8  0,8
  یخچال  129300            129300  0,65  0,65
  مخزن سازي  26400      26400  0,44  0,44      
  یوتیلیتی و مخزن سازي  1582000  0,75  0,69  64000  0,63  0,61  1518000  0,75  0,7
   عمومیهاي  سرویس  789000                
                2371000  ites-off 

investment 
  سرمایه ي کلی ثابت  4736000                
  هزینه ي راه اندازي  302000                
  ایه ي کارسرم  471000                

سرمایه گذاري کلی   5509000                
  بدون قیمت زمین
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با اضافه کردن هزینه .  میلیون دالر تخمین زده شده است2,4، حدود limit batteryهزینه 

اثر گنجایش واحد روي سرمایه ي ثابت . رسد می میلیون دالر 4,7سرویس تولید، سرمایه ثابت کلی فرآیند به 

  :ن داده شده استدر نمودار زیر نشا

  

  
   اثر ظرفیت طرح بر روي سرمایه ثابت کلی در تولید دي اکسید کلر-  5نمودار 

  

بدون در  میلیون دالر است 4,736قیمت بیان شده و هزینه ي ثابت براي احداث این واحد حدود 

  .نظر گرفتن قیمت زمین است چون قبال قیمت زمین را محاسبه کردیم

 

  :یت اقتصادي براي ایجاد طرحبررسی حداقل ظرف 3-3-3

 300 انجام شده و نیز بررسی واحدهاي ساخته شده براي تولید کلر، حجم واحدها از هاي  با بررسی

 هزار تن در سال تولید کلر دارند فقط براي 3ي که زیر هاي  البته واحد. باشد می هزار تن در سال 585تن تا 
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 کلر در آنها در تصفیه آب و فاضالب شهري در همان شهر اند و بخش تولیدي مصارف تصفیه آب ساخته شده

اگر هدف تولید کلر و فروش آن به بخشهاي دیگر و همچنین صادر کردن آن است، . شود مییا استان مصرف 

  . هزار تن تولید کلر بر سال است3حداقل ظرفیت الزم براي احداث آن حدود 

 هاي   ي کلر را به صورت مقایسه اي براي روشدر جدول زیر هزینه کلی الزم براي احداث کارخانه

تا )  هزار تن در سال40( میلیون پوند 85کنیم که مربوط به ظرفیتهاي تولیدي از  میمختلف تولید بیان 

 امکان سنجیروش  اینروش پیشنهاد شده براي. است)  هزار تن در سال100(  میلیون پوند بر سال225

  .الکترولیز و سولوي است

 
   هزینه  کلی تولید کلر توسط روشهاي مختلف- 6نمودار 

  

با کاهش میزان تولید، قیمت نیز با شیب  اینکه مقدار تولید کلر در روش الکترولیز نمک با توجه به

پس به . ثابتی کاهش می یابد، پس میزان تولید عامل خوبی براي شناسایی میزان بهینه اقتصادي نیست

نظر گرفتن بازار فروش مناسب می پردازیم که در این صورت میزان بهینه بررسی میزان تولید اقتصادي با در 

البته در این روش سود سوزآور و مواد جانبی توضیح . تن در سال تولید کلر دارد10000آن ظرفیتی معادل 
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 تن در 10000پس ظرفیت پیشنهادي براي انجام این امکان سنجی حدود . داده شده نیز تولید می شوند

  . تن در سال می باشد8000 درصد، ظرفیت عملی 80با در نظر گرفتن راندمان .سال است

  

   میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه، محل تامین و قیمت ارزي و ریالی آن4- 3

  : میزان مواد اولیه، محل تامین و قیمت آنها3-4-1

 .باشند مک صنعتی میدر تهیه کلر و سود سوزآور، مواد اولیه موردنیاز آب و سنگ نمک یا ن

کارخانجات تولید نمک صنعتی و یا معادن سنگ نمک به وفور در استانهاي مرکزي ایران از قبیل قم، 

  . موجود است و از این لحاظ هیچ محدودیتی از لحاظ خرید این مواد اولیه وجود ندارد... سمنان، قزوین و 

د سوزآور که مستقیما در این واحد تولید اما براي تهیه ي هیپوکلریت کلسیم ، عالوه بر کلر و سو

خوشبختانه این کارخانجات نیز به وفور در کشورمان موجود . می شود، به آهک هیدراته نیز احتیاج است

  .است

ن مصرف مواد اولیه ي مورد نیاز در این کارخانه باید با توجه به اینکه تولید کلر را اما در مورد میزا

فتیم و نیز با توجه به واکنشی که براي تولید کلر و سود سوزآور از نمک  تن در سال در نظر گر10000

  :صنعتی نیاز است، میتوان ذکر کرد که

 10000میزان نمک صنعتی مورد نیاز ساالنه بر حسب تن در کارخانه ي کلر با ظرفیت کلر تولیدي 

  .ر سال است تن د17000باشد، حدود % 97تن در سال در صورتی که نمک صنعتی داراي خلوص 

 تن 11200 تن در سال کلر تولید شود، 10000میزان سود سوز آور تولیدي نیز در این فرآیند در صورتی که 

 تن باشد، میزان 1000همچنین اگر میزان تولید هیپوکلریت کلسیم در هر سال در کارخانه .در سال می باشد

  . تن در سال آهک هیدراته نیاز داریم800
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   تن کلر در سال10000-میزان مواد اولیه ي مورد نیاز براي تولید کلر نام و -36جدول 
  مقدار تولیدي یا مورد نیاز بر حسب تن در سال  نام ماده

  17000  نمک صنعتی مورد نیاز
  11200  سود سوزآور تولیدي

 تن هیپوکلریت کلسیم 1000آهک هیدراته مورد نیاز براي تولید 
  در سال

  
800  

  

 :ت مواد اولیه ي مورد نیاز می پردازیمحال به بررسی قیم

هاي  براي محاسبه قیمت نمک صنعتی که براي تولید کلر در عمل الکترولیز نیاز است، با برررسی

  :انجام گرفته در بازار و قیمت این نوع نمک در پشت درب کارخانه، قیمت ها به صورت زیر بدست آمده است

  
  تولید کلر قیمت مواد اولیه ي الزم براي -37جدول 

  )هزار تومان به تن(قیمت   نوع نمک صنعتی
  30  نمک صدفی
  22  نمک شکري
  22  نمک نخودي
  18  نمک پودري

  

قیمت . اما عالوه بر نمک صنعتی، براي تولید هیپوکلریت کلسیم به آهک هیدراته نیز احتیاج است

 تومان 72000مل و نقل، تنی این ماده اولیه نیز در پشت دربهاي کارخانه بدون در نظر گرفتن قیمت ح

  .باشد می

در جدول زیر نیز برخی از کارخانه ها و شرکتهاي آهک هیدراته و نمک صنعتی به همراه شماره 

  :تلفن آن نشان داده شده است
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   نام شرکتهاي تولید کننده ي مواد اولیه در تولید کلر-38جدول 

  شماره تلفن  هک هیدراتهکارخانه تولید آ  شماره تلفن  کارخانه تولید نمک صنعتی

  09181115486  شرکت سیمان و آهک همدان  09364667825  نمک نگین کوهستان

  05357253660  شرکت در پژوهان  02313358449  نمک مارال

  02517501262  شرکت بازرگانی اطلس سرام  09121381069  نمک سپید شایان

 

  :گذشته و آینده بررسی روند تغییرات در روند تامین مواد اولیه در 3-4-2

با توجه به اینکه ماده ي اولیه ي اصلی مورد نیاز در این کارخانه و در تولید کلر، دي اکسید کلر یا 

هیپوکلریت کلسیم و سود سوزآور، نمک طعام و آهک هیدراته است و این مواد به صورت معادن بزرگ وجود 

هاي یک سال و حتی در طول چندین سال تقریبا دارند و با توجه به اینکه قیمت این مواد اولیه در طول فصل

در حالت کلی می توان . ثابت است، پس می توان همین روند را براي قیمت این مواد در آینده در نظر گرفت

و هم از نظر ) همانطوریکه بیان شد(بیان کرد که هم از نظر نحوه ي تامین مواد اولیه از شرکتهاي داخلی 

  . غییر چندانی در سالهاي آتی بوجود نخواهد آمدتغییرات قیمت این مواد، ت

  

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح5- 3

  :گیرد میانتخاب محل اجراي یک طرح تولیدي عموما براساس معیارهاي زیر صورت 

   فروش محصوالتهاي  بازار -1

  بازارهاي تامین مواد اولیه -2

  احتیاجات و نیامندي دیگر طرح -3

  ر بنایی مورد نیاز طرحامکانات زی -4

  حمایتهاي خاص دولتی -5
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  .دهیم میدر ادامه با تشریح هر کدام از معیارهاي فوق، مکان یابی اجراي طرح را انجام 

  

 بازارهاي فروش محصول -1

یکی از معیارهاي مکان یابی هر طرح تولیدي، محلی است که نزدیک ترین فاصله را با بازارهاي 

یکه قبال بیان شد موارد استفاده از کلر در تصفیه آب، مصارف تولید مواد همانطور. باشدمحصوالت طرح 

لذا اولویت با استانهایی است که امکان تولید . است و امکان صادرات نیز براي آن وجود دارد... شیمیایی و 

 در حالت .مواد شیمیایی از کلر وجود داشته باشد و عالوه بر آن امکان صادرات هم در آن کشورها وجود دارد

عالوه بر این به علت وجود . کلی یکی از استانهایی که بیشترین بازار مصرف را دارد استان خوزستان است

اما در این . دریا و همجواري با کشور عراق، این استان بسیار مناسب است تا بتواند مازاد کلر را صادر کند

به طور کلی . کند میابت را بین آنها سخت استان تعداد زیادي کارخانه ي تولید کلر وجود دارد که رق

ي که از کلر تولید مواد هاي  استانهاي خوزستان، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی به علت وجود کارخانه

کنند و نیز استانهاي مازندران، گلستان، خراسان، بوشهر، آذربایجان غربی و هرمزگان به علت  میشیمیایی 

  .مکان صادرات محصول از این نظر در اولویت قرار دارندهمجواري با کشورهاي دیگر و ا

 بازار تامین مواد اولیه -2

ماده اولیه ي تولید کلر و سود سوزآور ، کلرید سدیم  است و ماده ي اولیه براي تولید دي اکسید 

ذا ل. آب آهک استکلر، اسیدسولفوریک است و نیز ماده اولیه براي تولید هیپوکلریت کلسیم عالوه بر کلر، 

مواد معدنی مانند آب آهک و نیز کلرید سدیم در بسیاري از استانهاي کشور که در بخش مرکزي قرار دارند 

لذا براي تولید . شود میوجود دارد و نیز اسید سولفوریک نیز در استانهاي جنوبی کشور مانند خوزستان تولید 

 آب آهک و نمک و تولید آن در استانهاي علت در دسترس بودن کلر، سودسوزآور و نیز هیپوکلریت کلسیم، به

  . مرکزي و در نتیجه راحتی حمل به استانهاي مجاور، در کلیه استانهاي کشور مشکلی براي تولید ندارد

 : دیگر طرحهاي  احتیاجات و نیازمندي -3
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طرح حاضر در مورد . باشد می... هر طرح تولیدي نیازمند مواردي مانند برق، آب ، ارتباطات، نیروي انسانی و 

 فوق در سطح نیاز طرح در نقاط مختلف کشور قابل تامین است لذا هاي  از آنجایی که کلیه نیازمندي

اما استانهایی مانند گلستان، مازندران، گیالن، آذربایجان . محدودیتی به انتخاب محل خاص وجود ندارد

 هم به راه آبی، هم راه آهن دسترسی چون. شرقی و غربی، خوزستان، هرمزگان و بوشهر در اولویت قرار دارند

  .گیرند میدر اولویت قرار دارند و هم همجواري با کشورهاي دیگر را دارند و به همین علت 

 امکانات زیر بنایی مورد نیاز -4

توان به راههاي ارتباطی، شبکه برق سراسري، فاضالب و غیره اشاره  میاز جمله امکانات زیر بنایی 

ودیت و حساسیت خاصی در انتخاب محل دتوان گفت که مح می سطح نیاز طرح، کرد که در طرح حاضر در

  .طرح وجود ندارد

  خاص دولتیهاي  حمایت -5

تواند از تسهیالت بانکی براي اجراي طرح استفاده کند،  میطرح حاضر مانند دیگر طرحهاي موجود 

دولتی شود و این تابع محل  می عموهاي  تواند مشمول برخی حمایت میولی اجراي این طرح در نقاط محروم 

  .انتخاب شده براي اجراي آن خواهد بود

  :با جمع بندي مطالعات مکان یابی، محل اجراي مناسب اجراي طرح در جدول زیر آمده است
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   معیارهاي مکان یابی و محل مناسب براي ساخت کارخانه ي کلر-39جدول 

  محل پیشنهادي اجراي طرح  معیارهاي مکان یابی
خوزستان، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، مازندران، گلستان،   ري با بازارهاي فروش محصوالتهمجوا

  خراسان، بوشهر، آذربایجان غربی و هرمزگان
  کلیه استانهاي کشور  همجواري با بازار تامین مواد اولیه

غربی، خوزستان، گلستان، مازندران، گیالن، آذربایجان شرقی و    دیگر طرحهاي  احتیاجات و نیازمندي
  هرمزگان و بوشهر

  کلیه استانهاي کشور  امکانات زیر بنایی مورد نیاز طرح
  :تواند در استانهاي زیر انجام گیرد می پیشنهادي، مکان اجراي طرح هاي  با ارزیابی محل

  بی، گیالن و هرمزگانخوزستان، اصفهان، فارس، آذربایجان غربی وشرقی، مازندران، گلستان، خراسان، بوشهر، آذربایجان غر

  

  وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال6- 3

در مورد واحد کلر، سود و هیپوکلریت کلسیم با توجه به بررسی هاي انجام شده در مورد کارخانه 

یعنی با .  نفر نیروي انسانی براي این کارخانه الزم است120هاي مشابه به این نتیجه رسیدیم که حدود 

 نفر شامل مدیریت، 120این .  نفر نیروي انسانی احتیاج داریم120 تن در سال به ر هزا10ود ظرفیتی حد

اداري، کارشناس فروش، تکنیسین فنی، کارگر فنی، ماهر و نیمه ماهر، -کارشناس فنی، کارشناس مالی

  . زم استالبته این تعداد کارمند براي سه شیفت کاري ال. کارمند اداره، منشی، راننده و نگهبان است

در مورد نیروي انسانی الزم براي واحد تولیددي اکسید کلر هم باید ذکر شود که به علت اتوماسیون 

 نفر نیروي انسانی الزم و کافی 20دستگاهها و عدم استفاده ي زیاد به کارگران ماهر و نیمه ماهر، حدود 

  .است
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  :براتی و ارتباطیبررسی و تعیین میزان آب ، برق، سوخت و امکانات مخا - 7- 3

  : برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تامین آن3-7-1

توان برق مورد نیاز طرح با توجه به مصرف ماشین آالت و تاسیسات از برق و همچنین وجود دستگاه 

به طور ،...الکتروالیزر که با توجه به نیروي برق باعث تجزیه ي نمک می شود و نیز روشنایی ساختمانها و 

 مگاواتی 5شخص نشده ولی می توان بیان کرد که این کارخانه براي راه اندازي باید مجهز به برق مستقیم م

 میلیون تومان در سال 60 تن در سال حدود 12000هزینه ي برق کارخانه هم براي ظرفیتی حدود .باشد

  .  آمده است3-2هزینه ي الکتروالیزر هم در جدول بخش .است

  . کیلو وات است107ر هم میزان برق مصرفی حدود در مورد تولید دي اکسید کل

  

   آب مورد نیاز و چگونگی تامین آنبرآورد 3-7-2

در این واحد براي تولید آب نمک، تولید بخار و نیز آبیاري فضاي سبز، نیازهاي بهداشتی و 

رد شده است  بر آو متر مکعب بر روز1000این مقدار آب مصرفی حدود .آشامیدنی کارکنان نیاز به آب داریم

  . که این میزان آب از طریق لوله کشی به شهرکت صنعتی محل اجراي طرح قابل تامین است

  

  : برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تامین آن3-7-3

بهترین سوخت براي مصارف دیگ بخار و تولید بخار و سیستم گرمایشی کارخانه ، گاز شهري است 

  . هرکها بدست می آیدلوله کشی گاز در شکه از طریق 

س براي جلوگیري از تعطیل شدن کارخانه در پ. توسط گازوئیل هم کار می کنند... اما دیگ بخار و 

هزینه ي یک . زمانهاي قطع شدن گاز به هر علت، بهتر است از یک تانکر محتوي گازوئیل نیز استفاده شود

  .ریال برآورد می شود میلیون 150 لیتري و لوله کشی آن حدود 600000تانکر سوخت 
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  :برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تامین آن-3-7-4

 خط تلفن، یک فکس، یک خط اینترنت است و و چون محل مناسب 3طرح حاضر نیازمند حداقل 

 میلیون ریال براي آن در نظر 20پس هزینه اي حدود . براي این طرح در شهرك صنعتی برآورد می شود

  . می شودگرفته

  

  : برآورد امکانات زیر بنایی مورد نیاز 3-7-5

کلیه ي محصوالت تولیدي کارخانه بوسیله ي کامیون قابل حمل است و به همین علت مکان 

همچنین براي عبور و مرور کارکنان به داخل کارخانه احتیاج به . کارخانه باید از لحاظ راه مناسب باشد

محوطه ي ید راه و پارکینگی براي کارمندانی که با وسایل شخصی وارد سرویسهاي مینی بوس است و نیز با

در نتیجه باید راههاي الزم براي رفت و آمد این وسایل در کارخانه در . کارخانه می شوند در نظر گرفته شود

  .نظر گرفته شود

  

   اقتصادي و بازرگانیهاي   وضعیت حمایت8-3

ها  دي در کشورمان باید بیان شود که این حمایتهاي مالی از طرحهاي تولی صوص حمایتدر خ

صرفا در سطح ارائه ي تسهیالت بانکی می باشد که این تسهیالت حالت عمومی داشته و به کلیه طرحهایی 

س می توان گفت که حمایت مالی خاصی پ. که از توجیه اقتصادي مناسب برخوردارند ، پرداخت می شود

 برخی ، در مناطق محروم اجرا شود ، که البته این مورد هم عمومی استاما اگر طرحهاي موجود. وجود ندارد

  . از حمایت هاي مالی شامل حال آن می شود
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  تجزیه و تحلیل و ارئه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید9-3

 اینکه همچنان در از مطالعاتی که تا به حال انجام شده می توان به این نتیجه رسید که با توجه به

بازارهاي داخلی احتیاج به محصوالتی مانند کلر، سود و هیپوکلریت کلسیم وجود دارد و نیز به این علت که 

در کشورهاي همسایه و کشورهاي شمال شرق ایران و نیز کشورهاي خاور میانه احتیاج به کلر خیلی باالست 

ین کشورها و همچنین به کشورهاي افریقایی صادر کرد، و می توان کلر، سود و نیز هیپوکلریت کلسیم را به ا

یعنی هم پتانسیل صادراتی این محصول . پس می توان گفت طرح ساخت کارخانه کلر توجیه پذیر می باشد

با استفاده از البته باید دقت شود که . مناسب است و هم توجیه پذیري طرح از نظر بازار داخلی وجود دارد

ت بسیار مرغوب را تولید و عرضه ي بازار کنند و نیز در بسته بندي و شکیل بودن تکنولوژي باال محصوال

براي صادر کردن و یا فروش داخلی محصوالت جامد  دقت الزم ...  کیلویی و 25 و 50سیلندرها و بسته هاي 

  . انجام شود

 تا 500 از  هزار تن در سال است که البته10ظرفیت هم می توان گفت ، ظرفیت پیشنهادي از نظر 

با توجه به بازار مناسب فروش و نیز فروش مناسب .  تن در سال می تواند ظرفیت داشته باشد500000

 و نیز هیپوکلریت  سوزآوریعنی با توجه به قیمت کلر و سود. محصوالت می توان سود مناسبی را بدست آورد

 10چون با ظرفیت .  را بدست آوردکلسیم و نیز در صورت لزوم تولید دي اکسید کلر می توان سودي باال

 در طی میلیارد ریال180حدود  دالر و همچنین سرمایه ي کلی خرج شده 250هزار تن و قیمت هر تن 

 .ثابت ساخت واحد را پرداخت کردمی توان کلیه ي هزینه هاي ) سال5ماکزیمم تا ( مدتی چند ساله
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