
پلی آلومینیوم کلراید (Polyaluminum chloride, PAC, PACl) یک مادٔه منعقدکننده (Coagulant) و 
به طور  ماده  این  از  استفاده  آب/پساب است.  فرآیندهای تصفیه  در  قدرتمند   (Flocculant) لخته ساز 
چشم گیری در طیف وسیعی از فرآیندهای تصفیه آب آشامیدنی و پساب های صنعتی رو به افزایش 
دو  به  نسبت  کارآمدتر  مادٔه  یک  به عنوان  صنایع  و  تصفیه خانه ها  از  بسیاری  در  که  جایی  تا  است، 

سولفات  آلومینیوم  یعنی  قدیمی تر  منعقدکنندٔه 
کلراید فریک  و   (Aluminum sulfate, Alum)

یا جایگزین شده است.  و  (Ferric chloride, FeCl3) مطرح 
عالوه بر کشورهای پیشرفته ای همچون آمریکا، کانادا، چین، 
کره، آلمان، فرانسه و انگلیس، این ماده در ایران نیز توانسته 
است در بسیاری از صنایع به عنوان یک منعقدکنندٔه کارآمد 

مورد استفاده قرار بگیرد.
و  معدنی  پلیمرِی  ترکیبات  سری  از  کلرایدها  پلی آلومینیوم 
هستند. خنثی  تقریباً  و  باال  بار  دانسیته  با  آب  در  حل  قابل 

پلی آلومینیوم کلرایدها یک محصول واحد نیستند، بلکه طیف 
مواد،  این  را شامل می شوند.  پلیمرهای معدنِی  از  وسیعی 
با  هیدروکسید  و  کلراید  آلومینیوم  از  متشکل  محصوالتی 

فرمول تجربی زیر هستند:

تولید مایع  شکل  به  کلراید  آلومینیوم  پلی 
می شود، اگرچه در برخی موارد خشک شده و به 
 PAC رنگ  می رسد.  فروش  به  نیز  جامد  شکل 
وزن  است.  متغیر  کهربایی  تا  بی رنگ  از  مایع 
از سانتی گراد  درجه   ۲۵ در  مواد  این  مخصوص 

ترکیبات  این  ۱٫۴متغیر است. ویسکوزیتٔه  تا   ۱٫۲
در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد در حدود ۱۰ الی ۵۰ 
سنتی پویز (cP) است. محصوالت PAC همیشه 
اسیدی هستند و pH محلول ۵ درصد آنها از ۳ تا 
 PAC عملکرد  کلی   pH محدودٔه  است.  متغیر   ۴
در  آن  کارایی  بهترین  اما  است،   ۱۰ تا   ۵ بین 
محدودٔه pH بین ۶٫۵ تا ۷٫۵ مشاهده شده است.

پلی آلومینیوم کلرایدها با دو مشخصٔه اصلی یعنی 
قلیائیت  درصد  و   (Al2O3) آلومینا  درصد 
(Basicity) قابل شناسایی هستند و در واقع این 
دو پارامتر کیفیت PAC را مشخص می کنند. هرچه 
بار  دانسیته  باشد  باالتر   PAC آلومینای  درصد 
امر  این  که  دارد  وجود  آبی  محیط  در  بیشتری 
می شود.  بیشتری  ذرات  توده  تشکیل  موجب 
همچنین هرچه پارامتر درصد قلیائیت عدد باالتری 
بزرگتری  Flocهای  اصطالحاً  و  توده ها  باشد، 
تشکیل شده و در نتیجه فرآیند انعقاد/لخته سازی 
بیشتری  سرعت  با  و  بهتر  آب  در  موجود  ذرات 

انجام می شود.

Al2 (OH)n Cl(6-n)

پلی آلومینیوم کلراید



پلی آلومینیوم کلروسولفات

کلروسولفات ها  پلی آلومینیوم 
 (Polyaluminum Chlorosulfate, PACS)

یک محصول پرکاربرد دیگر از خانوادٔه پلی آلومینیوم 
کلرایدها با فرمول تجربی زیر هستند:

 ،PACS تشکیل  و   PAC ساختار  به  سولفات  شدن  وارد 
با  ترکیب شدن  در  منعقدکننده  توانایی  افزایش  موجب 

آلودگی ها و ذرات موجود در آب شده و در نتیجه میزان 
ته نشینی و حذف این ذرات از آب بهبود می یابد. 

Al2 (OH)n Cl(6-n-2k) (SO4)k



مقایسه PAC مایع و جامد

FeCl3 و PAC ،Alum مقایسه

عدم نیاز به مخزن میکسر
مخزن از  مستقیم  تزریق  قابلیت 

ذخیره سازی به جریان آب
عدم تولید گرد و غبار و ضایعات

عدم نیاز به اپراتور
به PAC جامد  پایین تر نسبت  قیمت 

با قابلیت رقابت با آلوم و کلروفریک
در صورت  میزان رسوبات خیلی کم 

انحالل در آب

نیاز به مخزن میکسر جهت حل کردن آن 
در آب

درصد رسوبات حل نشدٔه بیشتر در آب
افزودن آن به  تولید گرد و غبار در حین 

مخزن میکسر
نیاز به تعداد اپراتور بیشتر

از ۲ برابر) نسبت  قیمت باالتر (تا بیش 
به PAC مایع

قابلیت بسته بندی و حمل و نقل آسان
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میزان مصرف
میزان کاهش دادن pH آب
Acid fraction
شوری سیستم
BOD و COD کاهش
تشکیل گچ
تشکیل لجن سولفات
خوردگی قطعات فلزی
رنگی کردن لجن تولیدی



دسته  از   mfaPAC 10HB تجاری  نام  با  درصد   ۱۰ مایع  کلراید  آلومینیوم  پلی 
محصوالت پک مایع با قلیائیت باال (۶۴ الی ۷۲ درصد) و میزان آلومینای ۹ الی ۱۰ 
 BS EN 17034:2018 and) آمریکا  و  اروپا  استاندارهای  آخرین  با  مطابق  درصد، 
DS/EN 883) تولید شده و بهترین گزینه برای کدورت زدایی از آب های آشامیدنی و 
صنعتی است. نام دیگر این محصول پلی آلومینیوم کلروسولفات (PACS) است. 

شرکت روشنا آب آوش در حال حاضر فناوری تولید محصول mfaPAC 10HB را در مقیاس صنعتی 
در اختیار دارد و این افتخار را دارد که به عنوان اولین تولیدکننده این محصول در ایران شناخته می شود.

MFAPAC 10HB محصول
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سرعت انعقاد و لخته سازی باالتر نسبت به دیگر منعقدکننده ها
تشکیل توده ها و لخته های بزرگ تر و در نتیجه ته نشینی سریع تر توده ذرات

میزان مصرف کمتر نسبت به دیگر منعقد کننده ها
حجم لجن تولیدی کمتر نسبت به دیگر منعقدکننده ها

پایداری بسیار خوب بدون تشکیل رسوب در طول مدت ذخیره سازی و انبارداری
آلوم به  نسبت  شده  تصفیه  آب  به  آلومینیوم  یون  کمتری  بسیار  مقادیر  افزودن 

(۲۰۰ppb حدود)
عملکرد بهتر در آب های سرد نسبت به منعقدکننده های آلوم و فریک کلراید

کاهش بسیار اندک اسیدیته (pH) آب بعد از فرآیند انعقاد
کمترین عوارض ممکن برای سالمتی انسان و محیط زیست، به دلیل کاهش نیاز به 

کمک منعقدکننده های پلیمری (خاصیت جهش زایی ژنتیکی پلی الکترولیت ها)
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حالت
شکل ظاهری
درصد آلومینا
فرمول مولکولی
20 ° C دانسیته در
درصد قلیائیت
درصد مواد غیر محلول در آب
اسیدیته محلول 5 درصد وزنی
20 °C ویسکوزیته در
نقطه انجماد

مایع
زرد کم رنگ مایل به بی رنگ

9 - 10
Al2 (OH)n Cl(6-n-2k) (SO4)k

1.18 - 1.27
64 - 72

خیلی ناچیز
3.5 - 5

 10 - 30 mPa.s
-10 °C
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پلی آلومینیوم کلراید مایع ۱۸ درصد با نام تجاری mfaPAC 18  از دسته محصوالت 
آلومینای ۱۸-۱۷ درصد است. مناسب ترین  با قلیائیت متوسط و میزان  پک مایع 
کاربرد این ماده برای تصفیه آب های شهری، فاضالب ها و صنایع کاغذسازی است. 
PAC مایع ۱۸ درصد بر پایه آلومینیوم با دانسیته بار زیاد است که منجر به میزان 
می شود.  تولیدی  لجن  حجم  کاهش  نتیجه  در  و  انعقاد  فرآیند  در  کمتر  مصرف 

همچنین این ویژگی PAC موجب کاهش مقدار مصرف ماده تنظیم کننده pH نسبت به منعقد کننده
 های قدیمی تر مانند فریک کلراید و آلوم می شود.

MFAPAC 18 محصول

سرعت انعقاد و لخته سازی باالتر نسبت به آلوم و فریک کلراید
تشکیل توده ها و لخته های بزرگتر نسبت به منقعدکننده های غیرپلیمری

کثر موارد) نسبت به منعقدکننده های آلوم و فریک کلراید میزان مصرف کمتر (در ا
حجم لجن تولیدی کمتر نسبت به به آلوم و فریک کلراید 

عملکرد بهتر در آب های سرد نسبت به منعقدکننده های آلوم و فریک کلراید
کاهش اندک اسیدیته (pH) آب بعد از فرآیند انعقاد به دلیل اسیدیته خنثی تر نسبت 

آلوم و فریک کلراید

حالت
شکل ظاهری
درصد آلومینا
فرمول مولکولی
20 ° C دانسیته در
درصد قلیائیت
درصد مواد غیر محلول در آب
اسیدیته محلول 5 درصد وزنی
20 °C ویسکوزیته در
نقطه انجماد

مایع
زرد مایل به کهربایی

17 - 18
Al2 (OH)n Cl(6-n)

1.34 - 1.37
40 - 45

ناچیز
2.5 - 4

 10 - 50 mPa.s
-20 °C


