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  خالصه طرح
  پتاسیم سولفات جامد  نام محصول

   تن20000  ظرفیت پیشنهادي طرح
  کشاورزي  موارد کاربرد

 
  مواد اولیه مصرفی عمده

  کلرید پتاسیم 
 کلسیم سولفات

  )یا پتاسیم سولفات (
   تن50000  )1390سال (کمبود محصول 

  37  )نفر(اشتغال زایی 
  m2(  2000(زمین مورد نیاز 

  m2(  130(ي ادار
  m2(  400(تولیدي 

  m2(  150(تاسیسات 

  
  زیر بنا

  m2(  250(انبار 
   تن15000  کلرید پتاسیم 

   تن17500  کلسیم سولفات
 

  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه
   تن18000  )یا پتاسیم سولفات(

  m3(  3000(آب 
  kw(  1000(برق 

  
  میزان مصرف ساالنه یوتولیتی

  m3(  150000(گاز 
   میلیون ریال765/12400  گذاري ثابت طرح سرمایه

  مناطق محروم در اولویت قرار دارند  محل پیشنهاد اجراي طرح
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  مقدمه

گـذاري اقتـصادي    هـاي سـرمایه     سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرح          مطالعات امکان 

رح مورد بررسی و آنـالیز قـرار گرفتـه و    در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي ط  . گیرد  انجام می 

  .گیرد گذاران مورد استفاده قرار می گیري سرمایه عنوان مبنایی براي تصمیم نتایج حاصل از آن به

ایـن مطالعـات در   . باشـد   مـی مقدماتی تولید پتاسیم سولفات جامـد سنجی    گزارش حاضر مطالعات امکان   

ه است و مطابق متدولوژي فوق، ابتدا محصول مورد مطالعه       سنجی تهیه گردید    قالب متدولوژي مطالعات امکان   

هاي الزم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعـات فنـی در         طور دقیق معرفی و سپس بررسی      به

هـاي   افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شـده و در نهایـت ظرفیـت    خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم       

گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح بـرآورد و ارائـه خواهـد شـد تـا بـا اسـتفاده از آن         یهاقتصادي و حجم سرما  

سرمایه گذران و عالقه مندان محترم بتوانند کلیه اطالعـات مـورد نیـاز را کـسب و در جهـت انجـام سـرمایه                

چـک در  امید است ایـن مطالعـات کمکـی هرچنـد کو      . گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند         

  .عمل بیاورد هراستاي توسعه صنعتی کشورمان ب
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 نام و کد محصوالت) 1

  پتاسیم سولفات) 1-1  

  )آلی(کودهاي بیولوژي ) 1-1-1    

  )معدنی(کودهاي شیمیایی ) 1-1-2    

  شماره تعرفه گمرکی)2-1

  شرایط واردات)3-1

   بررسی و ارائه استاندارد)4-1

  استاندارد بین المللی) 4-1-1  

  استاندارد ملی) 4-1-2  

  قیمت محصول) 5-1

  موارد کاربرد) 6-1

  کاالي جایگذین) 7-1
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  کشورهاي عمده تولید کننده محصول) 9-1
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  نام و کد محصول) 1
  
  پتاسیم سولفات )1-1

هاي مهم داراي پتاسیم است که سفید رنگ   یکی از نمکK2SO4پتاسیم سولفات با فرمول شیمیایی 

هایی مانند گلیسرول و آب حل شده در صورتی  در حالل). 1شکل (شود  تلف تولید میهاي مخ بوده و به شکل

طوري  میزان حاللیت آن در آب به دما وابسته است به. شود هایی مانند استون و الکل حل نمی که در حالل

  ].1[دهد   خواص فیزیکی پتاسیم سولفات را نشان می1جدول . یابد که با افزایش دما افزایش می

  

  
  پتاسیم سولفات تولیدشده هاي مختلف  شکل-1شکل 

  
تواند پتاسیم مورد نیاز گیاهان را از نظر کمی و کیفی  پتاسیم سولفات ماده معدنی است که می

تامین کرده و باعث باال بردن کیفیت محصول، میزان رشد و همچنین مقاومت در برابر عوامل بیماریزا در 

که بتواند چنین ویژگی داشته باشد کود نامیده ) آلی و معدنی( ترکیبی طور کلی، هر به. شود گیاهان می
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تقسیم بندي ) معدنی(و شیمیایی ) آلی(کودها با توجه به ماهیتشان به دو گروه کودهاي بیولوژي . شود می

  ]. 2[شوند  می

  ]1[ خواص فیزیکی پتاسیم سولفات -1جدول 
  واحد  مقدار  خواص فیزیکی
  g/mol  259/174  جرم مولکولی

  g/cm3  66/2  دانسیته
  C20(  1/11   g/100 ml°دماي (حاللیت در آب 
  C25(  12   g/100 ml°دماي (حاللیت در آب 
  C100(  24   g/100 ml°دماي (حاللیت در آب 

  C°  1069  نقطه ذوب
  C°  1689  نقطه جوش

  
  )آلی(کودهاي بیولوژي   )1-1-1

فضوالت جانورانی مانند مرغ، (و حیوانی ) زکود سب(این دسته از کودها بیشتر شامل کودهاي گیاهی   

محیطی و بازیافت آنها مورد توجه بوده و کارآیی خوبی -باشد و به دلیل آلودگی کم زیست می) گاو و گوسفند

  .دهند از خود نشان می

  
  )معدنی(کودهاي شیمیایی ) 1-1-2

 آمونیوم، نیترات سولفات(این دسته از کودها خود شامل انواع گوناگونی مانند کودهاي ازته 

دي آمونیوم فسفات، تریپل سوپر فسفات، سوپر فسفات (، کودهاي فسفاته )آمونیوم و دي آمونیوم فسفات

. می باشند) نیترات پتاسیم، کلرید پتاسیم و سولفات پتاسیم(و کودهاي پتاسه ) ساده و منو آمونیوم فسفات

باشد که بر اساس تعاریف گفته شده در  میکود مورد بررسی در این گزارش کود پتاسیم سولفات جامد 

 .گیرد قرار می) معدنی(باال در دسته دوم یعنی کودهاي شیمیایی 
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  24121131) پتاسیم سولفات(طبق اطالعات اخذ شده از وزارت صنایع، کدآیسیک این محصول 

  ]. 3[باشد  می

  
  شماره تعرفه گمرکی) 2-1

 تعرفه "ات و واردات گمرك جمهوري اسالمی ایرانآمار صادر"بر اساس اطالعات موجود در کتاب   

  ].4[باشد   مربوط به پتاسیم سولفات می31043000گمرکی 

  
  شرایط واردات) 1- 3

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی ) 2(حقوق پایه، طبق ماده شماره   

یات، حق ثبت سفارش کاال، انواع عوارض و سایر و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، شامل حقوق گمرکی، مال

به مجموع این . شود ارزش گمرکی کاال تعیین می% 4باشد و معادل  وجوه دریافتی از کاالهاي وارداتی می

براي این محصول سود (شود  دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می

حقوق ورودي . شود ، حقوق ورودي اطالق می])4[ر در نظر گرفته شده است  صف1388بازرگانی براي سال 

  .باشد می% 4، 31043000براي پتاسیم سولفات با تعرفه 

  
  بررسی و ارائه استاندارد) 4-1
  
  استاندارد بین المللی) 4-1-1

  ].5[برخی از استانداردهاي موجود براي پتاسیم سولفات در زیر ارائه شده است   

IS: 2764-1980-Specification for potassium sulphate fertilizer grade 

TS : 10955-1993 - Ferlilizers - Potassium sulphate  
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  استاندارد ملی) 4-1-2

بر اساس اطالعات بدست آمده از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی جمهوري اسالمی ایران کد   

  ].5[ می باشد ICS-1367:128استاندارد ملی براي پتاسیم سولفات 

  
  قیمت محصول) 5-1

 تا 1384بین سالهاي ) وارداتی( میانگین قیمت کود پتاسیم سولفات خریداري شده 2در جدول   

  ]. 6[ ارائه شده است 1388

از چند کشور مختلف در سال ) وارداتی(، میانگین کود پتاسیم سولفات خریداري شده 3در جدول 

  ].6[ ارائه شده است 1388

  
  )وارداتی(قیمت کودهاي پتاسیم سولفات خریداري شده ) 2جدول 

  )دالر بر کیلوگرم(قیمت   سال
1384  313/0  
1385  338/0  
1386  408/0  
1387  03/1  
1388  889/0  

  
  )وارداتی(قیمت کودهاي پتاسیم سولفات خریداري شده ) 3جدول 

  )دالر بر کیلوگرم(قیمت   کشور
  268/1  لبنان

  968/0  فرانسه
  274/1  امارت
  231/1  بلژیک
  884/0  آلمان
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  موارد کاربرد) 6-1

امروزه در دنیا تالش بر این است که براي تولید محصولی بهتر و سالمتر و همچنین آسیب رساندن 

در مصرف کود باید دقت زیادي انجام داد تا . کمتر به محیط زیست از کودها به صورت بهینه استفاده شود

 منتشر شد، 1998که در سال ) WFS(در بیانیه جهانی مربوط به غذا . وي گیاه کمتر گردداثرات منفی بر ر

. گذارد طور مستقیم بر میزان تولیدات کشاورزي اثر می حاصلخیزي خاك مهمترین عاملی است که به

زایش اي که در سالهاي اخیر اف مهمترین عامل در حاصلخیزي خاك استفاده از کود مناسب می باشد، به گونه

به عبارتی . باشد هاي کشاورزي می  درصدي محصوالت کشاورزي مرهون مصرف کودها در زمین50 تا 40

پتاسیم (دار  کودهاي پتاسیم .باشد توان گفت که مصرف کود به منظور تامین عناصر مورد نیاز گیاه می می

  . باشند جزو کودهاي پرمصرف در جهان می) کلرید و پتاسیم سولفات

 خوب در طبیعت، منبع غذایی مناسب براي گیاه و ارزان بودن لفات به دلیل فراوانی نسبتاًپتاسیم سو

شود و براي غالتی مانند ذرت، چغندرقند، سویا،  آن نسبت به کودهاي دیگر براي تغذیه گیاه ترجیح داده می

لرید جایگزین بسیار گندم و پنبه از این کود استفاده می شود که به دلیل داشتن خواص نزدیک با پتاسیم ک

دلیل حاللیت  به. باشد خوبی براي این کود بویژه در مناطقی که به دلیل وجود یون کلر زمین شور است، می

خوب این کود و همچنین هدر رفتن کم آن هنگام شسته شدن، جذب پتاسیم توسط خاك به خوبی انجام 

  .تشود که این ویژگی براي اغلب کودهاي پتاسیم دار صادق اس می

  
  کاالي جایگزین) 1- 7

به دلیل اینکه پتاسیم عنصر ضروري و مورد نیاز گیاه می باشد، لذا این کود را نمی توان با کودهاي   

فسفاته و ازته جایگزین کرد و تنها می توان به جاي آن از کودهایی که داراي پتاسیم هستند، مانند کلرید 

  .پتاسیم و کود کامل، استفاده نمود
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  ت استراتژیک کاالاهمی) 8-1

تولید ناخالص ملی و % 18اشتغال، % 25 بخش کشاورزي 1384با استناد به مدارك موجود، در سال   

نیاز غذایی کشور را به خود اختصاص داده است و از این نظر از اهمیت باالیی برخوردار % 85تامین کننده 

ی است که ما را در جهت باال بردن تولید با در حال حاضر استفاده از کودهاي شیمیایی یکی از اقدامات. است

هاي موجود در زمینه پتاسیم موجود در  با توجه به گزارش. بهترین کیفیت در واحد سطح کمک می کند

هاي شمال استان خوزستان و  رود، زمین خاك، مناطقی مانند سواحل دریاي خزر، حاشیه رودخانه زاینده

در خاك حتی از مقدار فسفر نیز کمتر گزارش شده است، که بدلیل بعضی مناطق دیگر مقدار پتاسیم موجود 

با اینکه جذب پتاسیم توسط گیاه . دار از جمله پتاسیم سولفات می باشد استفاده کم از کودهاي پتاسیم

نسبت به جذب فسفر بیشتر بوده، لذا مقدار پتاسیم خاك پس از چند سال کاهش پیدا کرده، که به طبع باید 

دار  در کشورهاي پیشرفته مقدار مصرف کودهاي ازته و پتاسیم.  خارجی مانند کود جبران شودتوسط عوامل

 برابر بیشتر 15تقریبا یکسان و برابر بوده، در حالی که در کشور ما نسبت استفاده از کودهاي ازت دار تقریبا 

  . باشد دار می از مصرف کودهاي پتاسیم

  

  کشورهاي عمده تولیدکننده محصول) 9-1
دار مانند پتاسیم کلرید و پتاسیم سولفات در کل  اسامی کشورهاي تولیدکننده عمده کودهاي پتاسیم

  . ارائه شده است4جهان و آسیا در جدول 

  



  
  گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت

  تیمقدما سنجی امکان مطالعات
  صنعتی هايطرح

  گلستان دانشگاه
  

  طرح تولید پتاسیم سولفات جامد
  

  8صفحه 
   

  
  دار کودهاي پتاسیم  کشورهاي تولیدکننده-4جدول 

  آسیا  جهان
  شرکت  نام کشور  شرکت  نام کشور

 ,Gingdao Hi Trust Import and Export Co  چین IMC Global Operations  آمریکا
Ltd 

 Gulf Das Company  عربستان International Potash Co & JSC  روسیه

 Royal NPK Fertilizers Co, Ltd  اندونزي DEUSA International GMBH  آلمان

 Wah Shun Loong Company Limited  هنگ کنگ Cleveland Potash Ltd  انگلستان

 Detik Kagum Sdn Bhd  مالزي .Agrium Inc  کانادا

 Ezzy International  هند PO Belaruskali  بالروس

 Homedense Corporation  تایوان Iberpotash  اسپانیا

  
  شرایط صادرات) 10-1

در حال حاضر و بر اساس اطالعات اخذ شده از وزارت صنایع هر چند که تعدادي شرکت مجوز تولید   

  .شود ی قسمت اعظم پتاسیم سولفات مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین میاین محصول را گرفته اند، ول

  
  

  

  

  

  



  
  گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت

  تیمقدما سنجی امکان مطالعات
  صنعتی هايطرح

  گلستان دانشگاه
  

  طرح تولید پتاسیم سولفات جامد
  

  9صفحه 
   

  

  

  
  

  
  رئوس مطالب

  
  وضعیت عرضه و تقاضاي کودهاي شیمیایی) 2  

  بررسی واحدهاي تولید کود) 2-1    

  هاي فعال و در دست اجراء بررسی وضعیت طرح) 2-2    

  بررسی روند واردات) 2-3    

  صرفبررسی روند م) 2-4    
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 وضعیت عرضه و تقاضاي کود هاي شیمیایی) 2

  بررسی واحد هاي تولید کود) 2-1
 ارائه شده است، 2005 مقدار مصرف انواع مختلف کودهاي شیمیایی در ایران در سال 5 در جدول 

د تولی]. 7[شود  مصرف کود در ایران را شامل می% 35کنید اوره به تنهایی حدود  همانطور که مشاهده می

داخلی انواع کودهاي شیمیایی در کشور جوابگوي نیاز کشاورزان نبوده، بنابراین بخشی از تقاضاها از طریق 

باشد  همچنین در کشور ما هیچ شرکت پتروشیمی قادر به تولید پتاسیم سولفات نمی. شود واردات تامین می

 فعالیت خود را در زمینه تولید پتاسیم اي نزدیک در استان گلستان مجتمع تولید آن ساخته و و تنها در آینده

هاي تولید کودهاي شیمیایی مختلف و تقاضاي  ترتیب مجتمع  به7 و 6در جداول . سولفات آغاز خواهد نمود

  ].7[انواع مختلف کودهاي شیمیایی در ایران ارائه شده است 

  
  2005 مصرف انواع کودهاي شیمیایی در ایران در سال -5جدول 

  )درصد(هزار تن   کود شیمیایی  )درصد(ار تن هز  کود شیمیایی
  )6/3 (150  نیترات آمونیوم  )7/35 (1500  اوره

  )3/8 (350  دي آمونیوم فسفات  )6/3 (150  سولفات آمونیوم
  )4/2 (100  فسفات آمونیوم یگانه  )1/7 (300  فسفات آمونیوم سه گانه

SOP 200) 8/4(  MOP  250) 9/5(  
  )2/1 (50 اوره پوشش داده شده با گوگرد  )6/3 (150 گوگرد بیو ارگانیک
  )9/11 (500  کودهاي آلی  )9/11 (500  دیگر انواع کودها

  %)100 (4200  جمع کل
 

  مجتمع هاي تولید کودهاي شیمیایی در ایران)  6جدول 
  نام مجتمع  محصول

   و کرمانشاه2، غدیر1هاي پتروشیمی شیراز، رازي، خراسان، غدیر شرکت  اوره
  شرکت پتروشیمی شیراز  نیومنیترات آمو

  شرکت پتروشیمی رازي  دي آمونیوم فسفات
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  )هزار تن (2005تقاضاي انواع مختلف کودهاي شیمیایی در ایران در سال ) 7جدول 

  کل تقاضا  واردات  تولید داخلی  کود شیمیایی
  1888  458  1430  اوره

  215  35  180  نیترات آمونیوم
  148  128  20  سولفات آمونیوم

  413  133  280  آمونیوم فسفاتدي
  423  418  5 فسفات آمونیوم سه گانه
  80  40 40  فسفات آمونیوم یگانه

  200  200  0 سولفات پتاسیم
  50  46  4  سولفات روي پودري
  20  15  5  سولفات روي گرانولی

  53  51  2  اوره پوشش داده شده با گوگرد
  535  279  256  دیگر انواع کودها

  4220  1998  2222  جمع کل
  
  بررسی وضعیت طرح هاي فعال و در دست اجرا) 2-2

هاي در دست اجراي  بر اساس آمار مرکز اطالع رسانی وزارت صنایع و معادن، اسامی تعدادي از طرح  

 9در جدول % 100هاي فعال با پیشرفت  و تعدادي از طرح) استان گلستان (8کود پتاسیم سولفات در جدول 

 ].6[ارائه شده است ) کشور(

  
  طرح هاي در دست اجراي تولید پتاسیم سولفات در استان گلستان) 8جدول 

  ظرفیت  نام
  )تن(

  پیشرفت
(%)  

  اشتغال زایی
  )نفر(

  تاریخ مجوز  شماره مجوز  مکان

  23/04/1386  6106  بندر ترکمن  310  12  20000  پارت شیمی استراباد
  15/01/1388  203  علی آباد  20  0  20000  سولفات صنعت گلستان
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  طرح هاي فعال تولید پتاسیم سولفات در کشور) 9جدول 

  ظرفیت  نام
  )تن(

  پیشرفت
(%)  

  اشتغال زایی
  )نفر(

  تاریخ مجوز  شماره مجوز  مکان

  01/08/1380  7111  اصفهان  13  100  1000  شرکت سپاهان روي
  21/10/1385  15135/122  ایالم  32  100  2000  آزما کام شیمی
  06/06/1381  58640  جکر  41  100  2500  رزخاك رنگبر

  20/10/1379  34872  مشهد  14  100  700  کیهان شیمی مکمل
  17/11/1387  42746  گرمسار  50  100  20000  مروارید ارس باران

  22/03/1386  163031  قم  49  100  4000  نوین شیمی سلفچگان
  14/08/1386  20597  تفرش  25  100  10000  توسعه شیمیایی سامان
  19/07/1380  8408  البرز  35  100  5000  صنعتی معدنی زمین

  26/03/1380  3068  تاکستان  6  100  5000  سرو شیمی
  
  بررسی روند واردات) 2-3

مقررات صادرات و واردات گمرك جمهوري اسالمی ایران سال "بر اساس اطالعات موجود در کتاب   

) کیلوگرم(ن واردات میزا]. 4[یرد گ  صورت می31043000 واردات پتاسیم سولفات با تعرفه گمرکی "1389

در جدول ]. 5[ ارائه شده است 10 در جدول 1384 - 1388و ارزش ریالی و دالري این ترکیب در سالهاي 

  . از کشورهاي مختلف ارائه شده است1388 میزان واردات پتاسیم سولفات از کشورهاي مختلف در سال 11

   1384 - 1388میزان واردات پتاسیم سولفات بین سال هاي ) 10جدول 
  1388  1387  1386  1385  1384  سال
وزن 

  )کیلوگرم(
157804207  311822300  157225430  177235257  44685000  

ارزش 
  )ریال(

445382386805  970448848000  595583543063  1794554172082  392510343000  

ارزش 
  )دالر(

49489989  105422784  64122470  182612123  39725692  
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  1388 واردات پتاسیم سولفات از کشورهاي مختلف در سال میزان) 11جدول 

  )دالر(ارزش   )ریال(ارزش   )کیلوگرم(وزن   کشور
98000  1240000000  124686  
  لبنان  123889  1227000000  9800
4900  622000000  62008  

  20336  201306000  21000  فرانسه
105000  1246270000  126319  
66000  894425000  90209  
66000  910482000  91377  
20000  226986000  22817  

245300  1150300000  115099  
66000  902241000  90924  

  امارات

1730000  10055100000  1027920  
294000  3716000000  371600  
98000  1240000000  123913  
24000  278170000  28033  

  بلژیک

41599700  367672000000  37213700  
  92862  928063000  105000  آلمان

  
  بررسی روند مصرف) 2-4

به دلیل آنکه، پتاسیم موجود در کودهاي . پتاسیم سولفات در گروه کودهاي پتاسیم دار قرار دارد  

، باعث بهبود در کیفیت رنگ پوست و همچنین خوش خوراکی میوه Cپتاسیم دار باعث افزایش قند، ویتامین 

زیجاتی مانند گوجه فرنگی، اسفناج و کاهو می گردد، به این نوع از کودها، در مرکبات و اکثر میوه ها و سب

کمبود پتاسیم در گیاهان سبب شادابی کمتر آنها شده و در مواقعی که با کمبود آب . کود کیفیت می گویند

ت متاسفانه در سالهاي نه چندان دور در ایران، به دلیل عدم رعای. مواجه شوند به شدت پژمرده می شوند

نکات مهم و اساسی توسط کشاورزان، سبب شده است که اکثر زمین هاي کشاورزي ما کمبود عناصر سازنده 

و مورد نیاز گیاهان از جمله پتاسیم، فسفر و نیتروژن را به شدت احساس کنند، که در این صورت سبب 
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ورزي با استفاده از لذا افزایش تولید محصوالت کشا. کاهش محصول و عدم کیفیت محصول تولیدي می شود

 مقدار 2در شکل .  شروع و هر ساله مقدار مصرف آن بیشتر شده است1960کودهاي مختلف در ایران از دهه 

  . مصرف کودهاي مختلف در سالهاي اخیر نشان داده شده است

  
  . میالدي تا کنون1960مصرف کودهاي مختلف در ایران از سال ) 2شکل 
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  رئوس مطالب

  
  روش هاي مختلف تولید پتاسیم سولفات) 3  

  CaSO4 و KCl از واکنش بین ) 3-1    

  Na2SO4 و KClاز واکنش بین ) 3-2    

  نقاط ضعف و قوت روش هاي ذکر شده) 4
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  هاي مختلف تولید پتاسیم سولفات روش) 3

اس آنها واکنش براي تهیه پتاسیم سولفات روشهاي زیادي در مقاالت مختلف گزارش شده که اس  

  : مورد آن اشاره می شود2بین پتاسیم کلرید با نمک هاي سولفات فلزات مختلف می باشد، که در زیر به 

 
 
 CaSO4 و KClاز واکنش بین ) 1- 3

  :واکنش تهیه پتاسیم سولفات توسط این فرآیند در زیر نشان داده شده است   

2KCl + CaSO4·2H2O → K2SO4 + CaCl2 + 2H2O  
    

 شماي کلی نحوه تنظیم دستگاه هاي مختلف براي این واکنش نشان داده شده است 3در شکل 

چرا که عدم حضور آمونیاك باعث تولید محصوالت . این واکنش در حضور آمونیاك انجام می شود]. 8[

همچنین به دلیل آنکه حضور آمونیاك در .  می شودK2SO4·5CaSO4·H2O و K2SO4·CaSO4·H2Oجانبی 

ل سبب کاهش حاللیت نمک هاي معینی می شود، بنابراین بازیابی پتاسیم سولفات در محلول آبی محلو

عالوه بر آمونیاك عوامل ]. 9[ در حضور آمونیاك راحت تر انجام می شود CaCl2 و NaClحاوي نمک هاي 

  ]:8[ نقش دارند K2SO4 به KClزیر نیز بر بازده تولید و تبدیل 

 

 )4شکل ( KClمقدار اضافی ) الف

 )5شکل ( Phosphogypsumنسبت آمونیاك به ) ب

  )6شکل (غلظت ایزوپروپانول ) ج

 )7شکل (فشار ) د

 )8شکل( Phosphogypsumمقدار اضافی ) ه

  



  
  گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت

  تیمقدما سنجی امکان مطالعات
  صنعتی هايطرح

  گلستان دانشگاه
  

  طرح تولید پتاسیم سولفات جامد
  

  17صفحه 
   

  

    Na2SO4 و KClاز واکنش بین ) 2- 3

  ]:10[واکنش تهیه پتاسیم سولفات توسط این فرآیند در زیر نشان داده شده است   

6KCl + 4Na2SO4 → 2K3Na(SO4)2 + 6NaCl     (1) 

2KCl + 2K3Na(SO4)2 → 4K2SO4 + 2NaCl      (2) 

  

 درجه سلسیوس انجام می 25 این فرآیند در WO 16900 و WO 16899بر اساس پتنت هاي شماره   

،  Na2SO4، از واکنس پتاسیم کلرید با محلول اشباع 1در مرحله .  می باشد2 و 1شود که شامل دو مرحله 

 تولید می شود و در مرحله دوم از واکنش این محصول حد واسط با مقدار K3Na(SO4)2 واسط محصول حد

در انتهاي واکنش مواد . اضافی پتاسیم کلرید، محصول مورد نظر یعنی پتاسیم سولفات بدست می آید

ا می در دماي صفر درجه سلسیوس از محلول مادر جد) NaCl(و تولید شده ) Na2SO4(ناخالص اضافی اولیه 

  .شوند

  ].10[ نشان داده شده است 9شماي کلی تهیه پتاسیم سولفات توسط این فرآیند در شکل 
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  ]. 8[شماي کلی نحوه تنظیم دستگاه هاي مختلف براي تهیه پتاسیم سولفات ) 3شکل 

  
  ].8[ بر مقدار تهیه پتاسیم سولفات KClاثر مقدار اضافی ) 4شکل 
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  19صفحه 
   

  
 ].8[بر مقدار تهیه پتاسیم سولفات  Phosphogypsum هاثر نسبت آمونیاك ب) 5شکل 

  

  
  ].8[بر مقدار تهیه پتاسیم سولفات  اثر غلظت ایزوپروپانول) 6شکل 

  
 ].8[بر مقدار تهیه پتاسیم سولفات  اثر فشار) 7شکل 
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  طرح تولید پتاسیم سولفات جامد
  

  20صفحه 
   

  
  ].8[بر مقدار تهیه پتاسیم سولفات  Phosphogypsum اثر مقدار اضافی) 8شکل 

  

   روشهاي ذکر شدهنقاط ضعف و قوت) 4
هاي ذکر  راندمان باال و سهولت خالص سازي پتاسیم سولفات تهیه شده از مهمترین مزایاي روش  

باشد، زیرا  از معیب و یا ضعف اصلی این دو روش عدم دسترسی به مواد اولیه با خلوص باال می. باشد شده می

روش شدن ند، که این خود سبب گرانتر خود مواد اولیه باید طی مراحلی از مواد مختلف دیگري تهیه شو

  .گردد تهیه پتاسیم سولفات می
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  طرح تولید پتاسیم سولفات جامد
  

  21صفحه 
   

  
  ].10 [شماي کلی تهیه پتاسیم سولفات) 9شکل 
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  طرح تولید پتاسیم سولفات جامد
  

  22صفحه 
   

  

  
  

  
  رئوس مطالب

  برآورد سرمایه گذاري در حداقل ظرفیت اقتصادي) 5
  زمین) 5-1
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  هزینه هاي قبل از بهره برداري) 5-7
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  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی) 10
  )مواد اولیه و ماشین آالت(حمایت تعرفه گمرکی ) 1- 10
  حمایت هاي مالی) 2- 10

  تجزیه و تحلیل) 11
  منابع

  



  
  گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت

  تیمقدما سنجی امکان مطالعات
  صنعتی هايطرح

  گلستان دانشگاه
  

  طرح تولید پتاسیم سولفات جامد
  

  23صفحه 
   

  برآورد سرمایه گذاري در حداقل ظرفیت اقتصادي) 5
و اینکه ماده )  تن در سال45000واردات (ین محصول با توجه به مطالعات انجام شده و نیاز کشور به ا  

شود و همچنین با توجه به اینکه پتانسیل  در ایران تولید می) پتاسیم کلرید(اولیه براي تهیه این محصول 

 تن برآورد شده است، در 100000مصرف این محصول در سالهاي آتی بر اساس مطالعات انجام شده به حدود 

گذاري ثابت بر اساس  پیشنهاد و سرمایه)  تن در سال20000( ظرفیت حداقل اقتصادي این گزارش یک واحد با

  :سرمایه گذاري ثابت طرح شامل موارد زیر می باشد. این ظرفیت برآورد شده است

  
  زمین) 5-1

 متر مربع تخمین 2000مقدار زمین مورد نیاز براي احداث واحد تولید پتاسیم سولفات در حدود   

با توجه به اینکه قیمت هر متر مربع از زمین در مناطق مختلف متغیر است، لذا میانگین قیمت . زده می شود

 800000000 ریال در نظر گرفته، بنابراین کل هزینه خرید زمین در حدود 400000هر متر مربع را بر پایه 

  .ریال برآورد می شود

  
  ...)تسطیح، دیوار کشی و (محوطه سازي ) 5-2

  . به تفکیک ارایه شده است12در جدول ... وط به تسطیح، دیوارکشی و هاي مرب هزینه  
  

  هزینه هاي محوطه سازي) 12جدول 
  مبلغ واحد  مساحت متر مربع  بخش

  )هزار ریال/ متر مربع  (
  هزینه کل

  )میلیون ریال (
  100  50  2000  تسطیح زمین
  126  350  360  دیوار کشی

  20  50  400  خیابان کشی و آسفالت
  5/7  30  250  بزفضاي س

  6  30  200  جدول کشی
  5/259  مجموع هزینه ها



  
  گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت

  تیمقدما سنجی امکان مطالعات
  صنعتی هايطرح

  گلستان دانشگاه
  

  طرح تولید پتاسیم سولفات جامد
  

  24صفحه 
   

  
  )صنعتی و غیر صنعتی(ساختمان سازي ) 5-3

هاي مورد نظر براي ساخت سوله تولید، انبارهاي نگهداري مواد اولیه و   هزینه13در جدول   

  .محصوالت تولیدي و همچنین هزینه ساخت ساختمانهاي اداري و خدماتی ارائه شده است

  
  )تولیدي، اداري و خدماتی(هزینه ساختمان سازي ) 13دول ج

  مساحت  بخش
  )متر مربع(

  مبلغ واحد
  )هزار ریال/ متر مربع (

  هزینه کل
  )میلیون ریال(

  300  3000  100  سوله انبار مواد اولیه
  0120    3000  400  سوله خط تولید

  450  3000  150  سوله انبار محصوالت
  300  2000  150  سوله هاي تاسیسات

  150  1500  100  ساختمان اداري، رفاهی و خدماتی
  30  100  30  نگهبانی

  2430  مجموع
  
  تجهیزات اصلی و جانبی) 5-4

در این قسمت تجهیزات اصلی و جانبی براي تهیه پتاسیم سولفات شامل دستگاه هاي مخلوط   

 کل این تجهیزات ارزیابی قیمت. باشد بندي می و در نهایت بخش بسته... کننده، فیلتر پرس، خشک کن و 

شده و در نهایت کل هزینه مورد نیاز جهت خریداري، نصب و راه اندازي تجهیزات با ظرفیت مورد نظر در 

  . میلیون ریال برآورد شده است3000حدود 

  
  تاسیسات) 5-5

تاسیسات مورد نیاز یک شرکت شامل سرمایشی و گرمایشی، تصفیه کننده ها،  اطفاء حریق، برق   

  . ارائه شده است14هزینه مربوط به این موارد در جدول . می باشد... راري و اضط

  



  
  گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت

  تیمقدما سنجی امکان مطالعات
  صنعتی هايطرح

  گلستان دانشگاه
  

  طرح تولید پتاسیم سولفات جامد
  

  25صفحه 
   

  
  هزینه تاسیسات) 14جدول 

  )میلیون ریال(هزینه   شرح
  250  تاسیسات جهت پمپاژ آب

  350  تصفیه آب
  500  برق اضطراري

  350  تاسیسات سرمایشی و گرمایشی
  200  اطفاء حریق

  1650  مجموع
  
   وسایل نقلیهلوازم اداري و) 5-6

براي ... اي مانند کامیون، وانت و  و همچنین وسایل نقلیه... لوازم اداري مانند میز و صندلی و  

بر اساس . باشد هاي مختلف متفاوت بوده و بسته به نیاز شرکت و قدرت مالی مدیران آن متفاوت می شرکت

  .باشد  میلیون ریال می2000برآوردهاي انجام شده حداقل هزینه مورد نظر در این قسمت حدود 

  
  هاي قبل از بهره برداري  هزینه) 5-7

این هزینه ها شامل هزینه ثبت شرکت و اخذ مجوز، آموزش اولیه پرسنل، تولید آزمایشی نمونه،   

  . ارائه شده است15اجاره دفتر مرکزي، تهیه طرح توجیهی و هزینه هاي جانبی می باشد که در جدول 

  ل از بهره برداريهزینه هاي قب) 15جدول 
  )میلیون ریال(هزینه   شرح

  200  ثبت شرکت و اخذ مجوز
  300  اجاره دفتر مرکزي

  100  آموزش اولیه پرسنل
  350  تولید آزمایشی نمونه
  300  تهیه طرح توجیهی

  200  هزینه هاي جانبی دیگر
  1450  مجموع

  



  
  گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت

  تیمقدما سنجی امکان مطالعات
  صنعتی هايطرح

  گلستان دانشگاه
  

  طرح تولید پتاسیم سولفات جامد
  

  26صفحه 
   

  هاي پیش بینی نشده هزینه) 5-8
بینی  پیش هاي عنوان هزینه به) 16جدول (گذاري ثابت  به سرمایههاي مربوط   درصد هزینه7حدود   

  . میلیون ریال در نظر گرفته شده است265/811نشده معادل 

  
  مواد اولیه مورد نیاز) 6

می باشد، که بصورت ... مواد اولیه مورد نیاز سدیم سولفات، کلسیم سولفات، پتاسیم کلرید و   

هر چند که حمل و نقل سنگهاي معدن پتاس به دلیل آنکه . ارندسنگهاي معدنی مختلف در جهان وجود د

 چند نمونه سنگ 17در جدول . در همان محل ابتدا به ترکیبات پتاسیم دار تبدیل می شوند، معمول نیست

  .معدن داراي پتاسیم ارائه شده است

  
  کل هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت) 16جدول 

  )میلیون ریال(هزینه   عنوان
  800  زمین

  5/259  محوطه سازي
  2430  ساختمان سازي

  3000  تجهیزات
  1650  تاسیسات

  2000  لوازم اداري و نقلیه
  1450  قبل از بهره برداري
  5/11589      مجموع موارد باال
  265/811  پیش بینی نشده

  765/12400    مجموع
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  طرح تولید پتاسیم سولفات جامد
  

  27صفحه 
   

  
  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح) 7

جود براي انتخاب محل مناسب براي اجراي طرح می توان به موارد زیر از مهمترین پارامترهاي مو  

  :اشاره کرد

  

  کاري و اداري(نیروي انسانی مورد نیاز( 

 پایین بودن قیمت و دسترسی به مساحت باالي زمین مورد نظر 

 معافیت مالیاتی جهت افزایش میزان سود دهی طرح 

  مهم در طرحهاي پتروشیمیپارامتر (دسترسی آسان به منابع اولیه مورد نیاز( 

 هاي جهانی جهت صادرات محصول و واردات مواد اولیه مورد نیاز دسترسی راحت به پایگاه 

 دسترسی و امکان تامین تاسیساتی مانند برق، آب و سوخت مورد نیاز 

  
دار هاي معدنی پتاسیم سنگ) 17جدول   

  فرمول  نام

Carnallite  KMgCl3·6H2O 

Glaserite K3Na(SO4)2 

Kainite {KMg(ClSO4)}4·11H2O 

Sylvinite KCl 

Rinneite K3Na(FeCl6) 

Syngenite K2Ca(SO4)2·H2O 

Schoenite K2Mg(SO4)2·6H2O 

Langbeinite K2Mg(SO4)3 

  



  
  گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت

  تیمقدما سنجی امکان مطالعات
  صنعتی هايطرح

  گلستان دانشگاه
  

  طرح تولید پتاسیم سولفات جامد
  

  28صفحه 
   

همانطور که ذکر شده است، مواد اولیه مورد نیاز این طرح پتاسیم کلرید، سدیم سولفات و کلسیم 

لذا بهترین محل . شوند تولید می) غرب ایران لهاي مرکزي و شما استان( ایران باشد که همگی در سولفات می

هر چند که به دلیل آنکه طرح در حداقل ظرفیت تولید   . باشد ها می براي اجراي این طرح نیز همین استان

اي مکان بنابراین براي این طرح محدودیتی بر. می شود، بنابراین مشکل حمل و نقل ماده اولیه وجود ندارد

همچنین با توجه به شرایط آسان و عدم پیچیدگی در تهیه پتاسیم سولفات به دلیل عدم . احداث وجود ندارد

بنابراین احداث این واحد . باشد هاي تخصصی، نیاز به نیروي کار مجرب کمتري می وجود تجهیزات و واکنش

هاي مصرفی و افزایش سوددهی،  ش هزینههایی که نیروي کار ارزانتري وجود داشته باشد جهت کاه در استان

که از معافیت مالیاتی و سایر ... همچنین استانهاي محروم مانند ایالم، کرمانشاه و . در اولویت قرار دارد

  .عنوان مکان احداث واحد در اولویت قرار داشته باشند توانند به باشند می تسهیالت نیز برخوردار می

  
  وضعیت تامین نیروي انسانی) 8

کنند، لذا  صورت شبانه روزي کار می هاي وابسته به پتروشیمی به با توجه به اینکه اکثر شرکت  

 ساعته در 8تعداد پرسنل مورد نیاز براي هر شیفت کاري . کنند کار می)  ساعته8(کارکنان بصورت شیفتی 

  . ارائه شده است18جدول 
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  گلستان دانشگاه
  

  طرح تولید پتاسیم سولفات جامد
  

  29صفحه 
   

  نیروي انسانی مورد نیاز واحد) 18جدول 
  تحصیالت  تعداد  سمت  بخش

  دکتري یا فوق لیسانس  1  مدیر عامل
  لیسانس  1  مسئول اداري و مالی
  لیسانس  2  کارمند اداري و مالی

  لیسانس  2  مسئول تدارکات
  فوق دیپلم  2  منشی

  فوق دیپلم  2  انبار دار
  دیپلم  2  راننده

  دیپلم یا سیکل  2  نظافتچی و آبدارچی

  
  
  
  

  اداري و مدیریت
  

  پلم یا سیکلدی  2  نگهبان
  فوق لیسانس  1  مدیر تولید

  لیسانس  1  مهندس شیفت
  لیسانس  2  مهندس بخش تولید
  فوق دیپلم  3  تکنسین خط تولید

  دیپلم  4  کارگر ماهر
  دیپلم  8  کارگر ساده

  
  
  

  تولید

  دیپلم  2  راننده لیفتراك
  -----  37  مجموع

  
  تباطیتعیین میزان یوتیلیتی، امکانات مخابراتی و ار) 9

    ):19جدول (سیستم هاي مورد استفاده در این طرح عبارتند از   

 شامل آب آشامیدنی و آب مورد نیاز براي فضاي سبز  :آب   

 شامل برق مورد نیاز براي تجهیزات اصلی، روشنایی سالن ها و تاسیسات و   :برق... 

 جهت سرمایش و گرمایش تاسیسات  :سوخت 

  



  
  گلستان استان صنعتی شهرکهاي شرکت

  تیمقدما سنجی امکان مطالعات
  صنعتی هايطرح

  گلستان دانشگاه
  

  طرح تولید پتاسیم سولفات جامد
  

  30صفحه 
   

   تن در سال2000اي واحد تولید پتاسیم سولفات با ظرفیت یوتیلیتی مورد نیاز بر) 19جدول 
  میزان مصرف  شرح  ردیف

  3000  )متر مکعب(آب   1
  1000  )کیلو وات ساعت(برق   2
  150000  )گاز شهري(سوخت   3

  
  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی) 10
  )مواد اولیه و ماشین آالت(حمایت تعرفه گمرکی ) 10-1

 وابسته به پتروشیمی متاسفانه بخشی از مواد اولیه و ماشین آالت مورد نیاز از هاي در اغلب شرکت  

و در صورت عدم مشکل از طریق گمرك ...  فنی و تهاي اولیه و معاینا شود، که بعد از تست خارج تامین می

ارداتی قیمت کل جنس و% 10شود حدود  لذا براي این کار، حقوق گمرکی که گرفته می. شوند وارد ایران می

هر چند که در . باشد همچنین در صورت صادر شدن محصول، مستلزم پرداخت حقوق گمرکی می. باشد می

هاي مناسبی تصویب  سالهاي اخیر براي ترغیب تولیدکنندگان داخل به امر صادرات محصوالت خود، تشویق

  .از جانب مسوالن شودشده است که باعث افزایش صادرات گردیده ولی باید توجه بیشتري در این زمینه 

  
  هاي مالی حمایت) 10-2

شرایط اعطاي تسهیالت بلندمدت براي ساخت و تسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد اولیه و   

  :تجهیزات مورد نیاز در زیر آمده است

 هاي زیر است که شامل قسمت% 70گذاري ثابت تا سقف  بخش سرمایه. 

محاسبه % 60و تجهیزات داخلی با ضریب آالت   سازي طرح، ماشین ساختمان و محوطه -

  .شوند می

و در غیر این % 60آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضریب  ماشین -

  .شوند محاسبه می% 75صورت با با ضریب 
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 از % 70رسند، سرمایه در گردش مورد نیاز آنها به میزان  برداري می هایی که به مرحله بهره طرح

 .تواند تامین شود شبکه بانکی می

 باشد می% 12هاي کوتاه و بلند مدت در بخش صنعت  نرخ سود تسهیالت ریالی در وام. 

 2هاي کوتاه و بلند مدت در بخش صنعت  نرخ سود تسهیالت ارزي در وام + %Liborباشد  می. 

 8 تا مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت تسهیالنت ارزي و ریالی با توجه به ماهیت طرح 

 .شود سال در نظر گرفته می

  10حداکثر مدت زمان تامین مالی از حساب ذخیره ارزي براي مناطق کم توسعه یافته و محروم 

 .شود سال در نظر گرفته می

 معافیت مالیاتی % 80هاي صنعتی، در چهار سال اول بهره برداري  در صورت اجراي طرح در شهرك

 .شامل طرح خواهد شد

  سال اول شرکت از مالیات معاف خواهد بود10طرح در مناطق محروم، در صورت اجراي . 

  درصد سود ناخالص تعیین 25) هاي صنعتی و مناطق محروم غیر از شهرك(مالیات در مناطق عادي 

 .شده است

  
  تجزیه و تحلیل) 11

از جمله افزون صنایع کشاورزي، نیاز کشاورزان به استفاده از کودهاي مختلف  با توجه به رشد روز  

باشد ولی  هر چند که فرآیند تولید این محصول چندان پیچیده نمی. باشد پتاسیم سولفات بسیار باال می

با توجه به اینکه مقدار مصرفی کود . شود دالیل نامعلومی این محصول در ایران به مقدار کمی تولید می به

است که در مقایسه با کودهاي ) 1388 تن در سال 45000حدود (پتاسیم سولفات به دلیل وارد کردن آن 

 تن در 50000شود که به حدود  بینی می باشد و پیش ازت دار و همچنین کود پتاسیم کلرید خیلی کمتر می
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و ( تنی 20000واحد ) یا چندین(بنابراین در صورت دسترسی به ماده اولیه، احداث یک .  برسد1390سال 

  .شود به متقاضیان پیشنهاد می) محرومبویژه مناطق (در مناطق مختلف ) حتی بیشتر

  
هاي  با توجه به توضیحات داده شده در این طرح، تاسیس واحدهاي تولید پتاسیم سولفات در سال

  .شود آینده به شدت احساس می
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