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مسزیست محیطی گازهای خروجی کارخانجات ذوب مالحظات 
وجودبهتوجهباSO2هایکورهخروجیگازهایدر

ازسولفوریک،اسیدبهآنتبدیلوجذبذوب،
صیانتجهتصنایعایندررایجوضروریاقدامات

.استزیستمحیطاز

ارتقایراستایدرایرانمسصنایعملیشرکت
بهاقداممسصنعتمحیطیزیستشاخصهای

کردهیکسولفوراسیدتولیدظرفیتتوسعهونوسازی
درمحصولاینتولیدظرفیتموضوع،اینکهاست

.میدهافزایشتنمیلیون1/5بهراشرکت

400سعونوون،مجتمععبااجرایپروژهکاتدمسدر
لفوریکتولیداسیدسونیزبهمجموعظرفیتهزارتن
2شدملیصنایعمسافزودهخواهدشرکت

ذوب سرچشمه
هزار تن280

ذوب خاتون آباد
هزار تن120

اسید سرچشمه
هزار تن610

اسید خاتون آباد
هزار تن600

اسید سرچشمه
هزار تن300
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اسیدسولفوریک
SO2محصولاجباریکارخانجاتذوبمسومناسبترینراهکاربرایجذب
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به فرصت فروش اسید سولفوریک( خروجی دودکش ها)SO2تبدیل تهدید انتشار گاز آالینده 

مجتمع ذوب مس خاتون آباد

مجتمع ذوب مس سرچشمه
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(هامبورگذوب واحد )آلمان Aurubisاقدامات و استراتژی شرکت 

ن در شرکت آروبیس آلمان  کیاا  م فقار نرکر شارکت  •
.تکنترل  نتشنر گنم گقگرد در فجتمع  نی ذوب خقد  س

فیلیااق   ساای  1.2 کاار شاارکت ساانون   اا ود •
(درص   م نقلی  کل آلمن 32)سقلفقرکک نقلی  فا کن  

واارود د خلااا  سااتر ن ی  کاار شاارکت •
و ( ر نسا  و  لنا )صندر ت  سی  ب   روپن 

.فیبنش ( عم نن آفرکین)سنکر کشقر ن 
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استراتژی دیگر واحدهای بزرگ ذوب مس در جهاناقدامات و 
هند-بیرال کاپر

(هندتولیدازدرصدی8/6سهم)سولفوریکاسیدتنهزار950تولید•
وریکفسفاسیدتولیدجهتسولفوریکاسیدازبخشیمصرف•

شیمیاییکودهای
(استریکسولفواسیدواردکنندههند)سولفوریکاسیدداخلیفروش•

ژاپن-(واحد ساگونسگی)پان پاسیفیک کاپر 

16/9سهم)سولفوریکاسیدتنمیلیونیکتولید•
(ژاپنتولیدازدرصدی

تاعمد)مصرفبازارهایبهسولفوریکاسیدصادرات•
(شیلیوهندتایلند،

حملهزینههایکاهشبرایکمبوکشتی2خرید•
شیلیبهژاپنازاسیدحملوژاپنبهشیلیازکنسانتره

آمریکا-کنکات ریو تینتو 

(آمریکاتولیدازدرصدی2/9سهم)سولفوریکاسیدتنهزار900تولید•
(استوریکسولفاسیدواردکنندهآمریکا)سولفوریکاسیدداخلیفروش•
و24تظرفیبااسیدحملکامیونهایبامجتمعحملسیستمتجهیز•

سولفوریکاسیدتن100ظرفیتباقطارواگنهایوتنی35
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یکجمع بندی استراتژی شرکت های ذوب مس در قبال اسید سولفور

7

متمناسبتبدیلاسیدبهمحصوالتپاییندستیوفروشداخلیباقی•
مانندبیرالکاپر•

بازاربزرگداخلیزنجیره
اسیدسولفوریکپاییندستی

(همراهباکسریعرضه)

بفروشمستقیماسیددربازارداخلیباقیمتمناس•
(درداخلمنطقهاروپا)مانندکنکاتریوتینتووآروبیس•

بازاربزرگداخلیاسید
سولفوریک

فروشارزاناسیدبهبازارهایخارجی•

مانندپانپاسیفیککاپر•

دنبودبازاربزرگداخلیاسی
سولفوریکوزنجیره

پاییندستیآن
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چالش ها و فرصت های بازار اسید سولفوریک کشور

چالشها

نفنم د عرض  د خلا و فح ودکت نقنض•

  شر کط ننفننسب  مل د خلا و  زکن•
(رکلا و جنده  ی)بنوی آ  

نصل  قنبل نقج  فر کز نقلی  و •
فصرف  سی  در کشقر

فرصتها

یمت بهره فن ی صننکع پنکیر دست  م ق•
فننسب  سی  و  فین  نقسع  آنهن

نقسع  صندر ت  سی  سقلفقرکک•

قرکک رقنبتا نر ش   بنم ر  سی  سقلف•
در کشقر

8رو صنایع پایین دست برای کشوطرح جامع اسید سولفوریک لزوم توجه حاکمیت به چالش های این صنعت و تدوین 
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عرضه و تقاضای جهانی اسید سولفوریک

عرضه جهانی اسید سولفوریک کتقاضای جهانی اسید سولفوری
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تجارت محدود اسید سولفوریک در جهان
:صادرکنندگانبزرگ

ژاپن•
کرهجنوبی•
کانادا•
غرباروپا•
پرو•

2019مسیرهای تجارت جهانی اسید سولفوریک در سال 
میلیون تن277:حجمکلبازار
(درصد~7)میلیون تن 21:حجمتجارت

:واردکنندگانبزرگ
ایاالتمتحده•
شیلی•
مراکش•
هند•
کنگو•
10چین•
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سولفوریک در بازار جهانی و داخلیقیمت اسید 

11

االقیمت اسید سولفوریک در بورس کCFR-قیمت اسید سولفوریک وارداتی هند
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فوریکاسید سولشرکت ملی صنایع مس در بازاریابی و فروش رویکردهای 

اقدامدرحوزهفروش

ننقع و نسهیل 1.
ا رآکن  نی بنم رکنب

و رود د خلا
بهبقد شر کط 2.

بنم رکنبا و رود
یز پروژه نجه)صندر نا 

ت ننوگن  رکلا و مکرسنخ
(بن ری

اقدامجهتمصرف

 کجند و گسترد 1.
بنم ر فصرف  سی 

بررسا صننکع 2.
  پنکیر دستا  سی

سقلفقرکک بر ی 
سرفنک  گذ ری

فروشیامصرف
یاسیدسولفوریکتولید
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در صنایع پایین دستی مصارف اسید سولفوریک 

 دستیمیلیون تن اسید سولفوریک در صنایع پایین1.5برنامه ریزی مصرف 
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اسیدفسفریکوکودهایفسفاته
محصولپرکاربردمصرفکنندهاسیدسولفوریکدرجهان
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فسفاتهاستراتژی احداث کارخانه اسید فسفریک و کودهای شیمیایی

موقعیتانتخابشده

بندرعباس-منطقهویژهاقتصادیخلیجفارس

ظرفیتومحصول
ریت     ث کنرخنن  نقلی   سی  سفرکک ب  ظ•

درص  100 ز ر نر  سی  سفرکک 360سنون  
(P2O5درص  54 ز ر نر  سی  سفرکک 660)

مزیتوامکانات

    ث فخنم  ذخیره  سی  سقلفقرکک •
ک ه شرکت در مفیر  نتخنب ش ه در فنطق  و

دسترسا آسن    سلی   نی و رد نا و •
صندر نا
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اسید فسفریکشاخص های سودآوری و اقتصادی صنعت 

•IRRتکنولوژیهععایمختلععفتولیععداسععید
.استدرصد30فسفریکدرآمریکاباالی

تکنولوژیتولید
فسفریکاسید

CAPEX(میلیون
IRR(دالر

Dihydrate24037%

Hemihydrate22436%

Di Hemihydrate32234%

Nitrophosphate110034%
Hemi-Dihydrate
Recrystallization

27036%

ودهایتولیدکنندهکحاشیهسودشرکتهایمطرح•
.استدرصد30درجهانبهطورمیانوینشیمیایی
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اشتغال زایی صنعت اسید فسفریک و کود شیمیایی فسفاته

شعور،درککودشیمیاییفسعفاتهبازار•
.وارداتوابستهاستهمچنانبه

یععازباکیفیععتوننبععودذخععایرفسععفات•
تهکشاورزیکشوربعهکودهعایفسعفا

علتمصعرفبعیشازتعوانتولیعددر
.ایراناست

توسععععهصعععنعتاسعععیدفسعععفریکو•
و14کودهایفسفاتهبهترتیبحعدود

هععزارتععن10بععهازایهععرنفععر24
17.کندمحصول،اشتغالمستقیمایجادمی
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کودهای شیمیاییمواد اولیه مورد نیاز تولید انواع 

ریک،خاکفسفاتبرایاسیدفسف•
تهاسوپرفسفاتهاونیتروفسفا

اسیدسولفوریکبرایاسید•
وفسفریک،سوپرفسفاتساده

کودهایکامل
اسیدفسفریکبرای•

اتهاوسوپرفسفاتها،آمونیومفسف
نیتروفسفاتها

پتاسبرایکودهایکامل•
آمونیاکبرایاورهونیترات•

DAP/MAPآمونیومو

مونیومنیتریکاسیدبراینیتراتآ•
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قوهمسیرهای تامین خوراك مورد نیاز کارخانه از مبادی بال

آمونیاک

بندر 
ماهشهر

بندرعباس

اسید سولفوریک

بندرعباس

سرچشمه

خاک فسفات
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درصدازت18وP2O5درصد46
میلیونتندرسال34:تولیدجهانی
میلیونتندرسال16حدود:تجارتجهانی
هزارتندرسال350حدود:وارداتخاورمیانه
هزارتن85تنهاتولیدکنندهپتروشیمیرازیحدود:تولیدداخلی

Nو Pمشخصات چند نمونه از کودهای پرمصرف حاوی 

DAP
2HPO4(NH4)

AS
(NH4)2.SO4

درصد21محتویN
درصددرتولیدکود90مصرفبالغبر
(درصد48)درسالمیلیونتن11:،تجارتبینالمللیمیلیونتندرسال23:بازارجهانی
هزار1404:55مصرفوتقاضایتاسال-هزارتندرسال40و130:ظرفیتوتولیدداخلی

هزارتنوبیشتر300-150وتقاضایآتیحدودتن

SSP
Ca(H2PO4)2

 P2O5درصد20الی12

میلیونتندرسال42:بازارجهانی
(درصد4کمتراز)میلیونتندرسال1/5:تجارتبینالمللی
هزارتندرسال250:وارداتخاورمیانه
هزارتندرسال200و700:ظرفیتوتولیدداخلی
هزارتنوتقاضای1404:200مصرفوتقاضایآتیتاسال

هزارتن500الی300آتیحدود

TSP
Ca(H2PO4)2.H2O

 P2O5درصد46الی44

150حدود:وارداتایران
هزارتن

میلیونتن:تجارتجهانی
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درصد54عرضه و تقاضای جهانی اسید فسفریک 

درصد54عرضهجهانیاسیدفسفریکدرصد54تقاضای جهانی اسید فسفریک 
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درصد54تجارت جهانی اسید فسفریک 

:گصادرکنندگان بزر
مراکش•
اردن•
چین•
سنگال•
ایاالتمتحده•

:واردکنندگان بزرگ
هند•
غرباروپا•
ایاالتمتحده•
پاکستان•

2019درصد در سال 54مسیرهای تجارت جهانی اسید فسفریک 
میلیون تن87:حجمکلبازار
22(درصد~9)میلیون تن 8:حجمتجارت
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قیمت سنگ فسفات و اسید فسفریک

23
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بازار جهانی کودهای فسفاته
عرضهوتقاضایجهانیکودهایفسفاتهتجارت جهانی کودهای فسفاته
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قیمت کودهای فسفاته

25
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تقاضایداخلی
اسیدسولفوریک،اسیدفسفریک،کودهایفسفاته
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داخلی اسید سولفوریکعرضه و تقاضای 

هبقادرگوگردسوز،واحدهایسولفوریکاسید•
.بودخواهدکشوراسیدتقاضایتامین

صنایعیملشرکتسولفوریکاسیدتولیدافزایش•
مادهاینعرضهمازادافزایشبهمنزلهمس،

.استداخلیبازاردرشیمیایی

ت کنترل شنر عرض  در بنم ر  م سقی شرکر ه  نی 
:فلا صننکع فس

فروشصادراتیاسیدسولفوریک
سفاتهتبدیلآنبهاسیدفسفریکوکودهایف

بازار داخلی اسید سولفوریک
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تقاضای داخلی اسید فسفریک
فریکبرآوردمیشودکهمصرفبالقوهاسیدفسع

باشعدکعههزارتن230درایران،ساالنهبالغبر

هزارتنآنازمحعلداخعل180تا160حدود

.تامینمیشود

سعفاتهپیشبینیرشدمحدودتقاضایکودهایف

ای،بهمنزلهرشدمحدودتقاضع(درصدبازار85)

.اسیدفسفریکاست

دودتقاضایاسیدفسفریکدرسایرمصارف،حع

کهعمعدتابهصعورتهزارتندرسالاست35

.غیرمستقیمازمحلوارداتتامینمیشود

تقاضای داخلی اسید فسفریک
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تقاضای داخلی کودهای شیمیایی فسفاته

طییکدههاخیر،بهطورمیعانوینسعاالنهحعدود

دهفسفاتهمصعرفشعهزارتنکودشیمیایی400

.کهروندنزولیراپشتسرگذاشتهاست

میاییپیشبینیمیشودکهتقاضعایکودهعایشعی

نعدفسفاتهطیسالهایآینعدهدرسعطننسعبیچ

.باقیبمانعدهزارتن200سالاخیر،معادلحدود

یلیعونتقاضایبالقوهبهمراتبباالتروحدودیکم

.تناست

تقاضای داخلی کودهای فسفاته
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تقاضای برخی از مهم ترین محصوالت در منطقه

2026،بههمراهرشدمتوسطساالنهتاسال2018مقدارتقاضادرسال

:یهتقاضایکنونیترک
هزارتن153

دی آمونیم فسفاتسوپر فسفات ها
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تقاضای برخی از مهم ترین محصوالت در منطقه

2026، به همراه رشد متوسط ساالنه تا سال 2018مقدار تقاضا در سال 

:تانتقاضایکنونیعربس
هزارتن622

:تانتقاضایکنونیعربس
هزارتن311

NPKکود ترکیبی مونوآمونیم فسفات
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باسپاسازتوجهشما

پایان


