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 مشخصات عمومی

 سولفات آهن آبدار نام محصول

 هزار تن در سال 3 ظرفیت طرح

 کاربرد محصول

 :باشدمیذیل  به شرح سولفات آهن آبدارموارد کاربرد 

  با فقر آهن از کود سولفات  یهاخاکآهن  ینتأمدر صنایع کشاورزی جهت

 .شودیمآهن استفاده 

 یکودهامواد اولیه جهت سایر  عنوانبهکشاورزی  یکودهاتولید  یعدر صنا 

 کشاورزی، کود کامل، ماکرو و میکرو

  آهن یهادانهرنگ عنوانبهدر صنایع تولید رنگ 

  نظیر کلر و فلوئور ییهاهالوژنبا  یدهرسوبدر صنایع استخراج روی جهت 

  ویتامین آهن عنوانبه یورو طدر صنایع خوراک دام 

  کاتالیزور عنوانبهدر صنایع شیمیایی 

 یسازچرمدباغی و  یعدر صنا 

 نساجی یعدر صنا 

  آب ییهتصفدر صنایع 

 ریختگری چدن و … 

 بررسی بازار

 ریال برای هر کیلوگرم 42.750 قیمت فروش محصوالت

 تن 36467 داخلی مصرف() یازنمیزان 

 تن 36435 میزان تولید داخلی

 بررسی فنی طرح

 فرآیند تولید

 یتاًنهاساعت واکنش  10از  و بعد شدهیقرق یدسولفوریکاسو  از ترکیب ضایعات آهن

ه ک آیدیم به وجود باشدیمموجود در آهن  و کربنکه ترکیب روغن  رنگییاهسمایع 

 آهن تولید خواهد شد. هاییستالکرمایع موجود.  یسازو خنکپس از فیلتر کردن 

مولکول آب خواهند بود که پس از سانتریفوژ کردن قابل  7کریستال دارای  ینا

 البو فاضروی ونیز تسویه آب  یعصنا برای صنایعی همچون کشاورزی، یبندبسته

فاده است یا با و آفتابدر  توانیم کهآن کردنخشکاز  و پسبعدی  در مرحله. باشدیم

و تبدیل به  دادهازدستمولکول آب خود را  3 باشدیمروتاری درایر  یهاکنخشکاز 

دام و طیور و  یهامکملخواهد شد که عمده مصرف آن برای صنایع  یدرنگسفپودر 

 گرددیماسپری درایر تولید  یهادستگاهتوسط  کهآن. نوع سوم باشدیمنیز کشاورزی 

تا اب موجود را از آن  دهندیمکیل گردد مایه را حرارت قبل از اینکه کریستال تش
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که عمده مصرف آن جهت  شودیمبه مونو هیدرات یعنی تک آبه  یلو تبدبگیرند 

 باشد.یم یورو طدام  ینو همچنصادرات به کشورهای اروپایی 

 و میزان مواد اولیه نوع
 واحد سنجش مصرف سالیانه ماده اولیه

 تن 725 قراضه آهن

  تن 1200 یدسولفوریکاس
 داخلی مواد اولیه ینتأممحل 

 بررسی مالی طرح

 سرمایه ثابت

 جمع کل: ارزی:

 ريالی: میلیون ریال 51.873

 میلیون ریال 51.873

 میلیون ریال 5.298 سرمایه در گردش

 میلیون ریال 57.171 سرمایه کل

 میلیون ریال 128.250 فروش سالیانه
 


