
 

  

  

     

  

  

AKTAFLOC   
  فلکوالنتهاي آکتا فالك

  
موادي هستند که با حضور خود در محیط مایع که داراي ذرات معلق می باشد باعث  (Flocculants)لخته سازفلکول ساز یا مواد 

بیشتر ذرات معلق به ماده فلکوالنت که معوال پلیمرهائی با ك و یا ریز لخته می شوند. چسبیدن تشکیل فالاً تجمع ذرات و اصطالح
باعث سنگین تر شدن لخته و ته نشینی سریعتر آن می شود. ته  وزن مولکولی باال و داراي بارهاي منفی، مثبت و یا خنثی هستند

ي حجم کمتر باعث افزایش سرعت شفاف شدن آب گل شده و افزایش نشینی سریع مواد معلق عالوه بر ایجاد رسوبی فشرده و دارا
راندمان بازیافت آب را به دنبال دارد. صنایع معدنی و حفاري، کاشی و سرامیک و همچنین صنایع برش سنگ از جمله عمده ترین 

  مصرف کنندگان مواد فلکول ساز می باشند.
آزمایشگاهی بدست آمده در راستاي سنتز مواد پلیمري مناسب براي مصرف شرکت اختر شیمی یزد با بهره گیري از نتایج تحقیقات 

به عنوان فلکوالنت در صنایع مختلف اقدام به ارائه خدمات در زمینه تولید و عرضه مواد فلکول ساز نموده است تا با ارائه خدمات 
ن هزینه همراه با کمترین مشکالت زیست محیطی مشاوره اي خود، مصرف کنندگان را در ارائه محصولی با باالترین کارائی و کمتری

  یاري نماید.
با نامهاي  آنیونیکنمونه فلکوالنت  دوفلکوالنت موجود و قابل عرضه توسط شرکت اختر شیمی یزد عبارت از  محصوالتنمونه هاي 

می باشد که با توجه به  AKTAFLOC N-12نییوغیر با یک نمونه ماده فلکوالنت همراه AKTAFLOC A-56و  AKTAFLOC A-26تجارتی 
محتواي جامد و بار یونی مواد معلق در دوغاب مورد مصرف، از قابلیت و کارائی مناسبی در زمینه شفاف سازي آب گل و بازیافت آب 

  می باشد. 2ppmتا  0,25مقدار مصرف این مواد براي مصارف گوناگون در محدوده برخوردار می باشند. 
  

    
 غیر یونیواحد تکراري ماده فلکوالنت  آنیونیکواحد تکراري ماده فلکوالنت 
  ظاهر: پودر سفید  ظاهر : پودر سفید

  
تفاوت اصلی گونه هاي مختلف مواد فلکوالنت عالوه بر بار یونی زنجیره هاي پلیمري آن، طول زنجیره پلیمري و تعداد گروههاي باردار 

میلیون گرم بر مول و وزن مولکولی مواد غیر  12- 18حاضر بر روي هر زنجیره می باشد. معموال وزن مولکولی ترکیبات آنیونیک بین 
ون گرم بر مول می باشد که وزن مولکولیهاي کمتر، ویسکوزیته محلول کمتري را ایجاد خواهد نمود. محصوالت میلی 8-12یونی بین 

  کیلوگرمی عرضه می شود. 25فلکوالنت بصورت پودر شکري جامد قابل عرضه بوده و در بسته هاي
از سفارش و مصرف آنها بوده که بدین  توصیه شرکت اختر شیمی یزد به مصرف کنندگان محترم، آزمون عملی مواد فلکوالنت قبل

ترتیب قدرت لخته سازي و شفاف سازي فلکوالنتهاي جدید با نمونه فلکوالنت در دست استفاده توسط واحد مصرف کننده نیز 
  مشخص خواهد شد. 
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  فلکوالنت: موادروش آزمون 
  

و به هم گرم)  100(وزن کل محلول آب گرم گرم پودر فلکوالنت در  0,1، با حل کردن (یک گرم بر لیتر) ppm 1000محلول ماده فلکوالنت با غلظت میلی لیتر  100ابتدا  - 1 
 تهیه می گردد.  (Stirring heater) بر روي هیتر مگنت دار  دقیقه 30تا  15زدن آن به مدت 

ار گرفته و همراه لیتر در یک ظرف قر 4آب گل (دوغاب) مورد آزمایش که باید کارائی ماده فلکوالنت براي رسوب دهی مواد معلق و شفاف سازي آن سنجیده شود به حجم  - 2 
 میلی لیتر می گردد.  1000با به هم زدن یکنواخت آن مقدار یک لیتر از آن وارد استوانه مدرج با گنجایش 

رد استفاده به مو دوغاباز آنجا که همیشه امکان تغییر در میزان جامد   و بسیار حائز اهمیت می باشد در آزمایش مواد جامد موجود در دوغاب مورد استفادهوزنی محتواي  - 3 
دوغابی (ازهمان  گرم 20تا  10یک نمونه نیز به حجم  دوغاب،دلیل به هم زدن نایکسان و یا خطاهاي دیگر وجود دارد بهتر است همراه با پر نمودن استوانه مدرج یک لیتري از 

از اختالف درجه سانتی گراد خشک شده و  105فته تا در آون با دماي که استوانه مدرج با آن پر شده است) در یک ظرف شیشه اي که قبال خشک و وزن شده است قرار گر
 مقدار درصد جامد موجود در دوغاب محاسبه گردد. وزن ظرف داراي نمونه دوغاب قبل و بعد از خشک شدن، 

(غلظت  درون استوانه مدرج اضافه کنید درغابشته و به را توسط یک سرنگ (بدون سر سوزن) بردا ppm1000مقدار نیم میلی لیتر از محلول فلکوالنت تهیه شده با غلظت  - 4 
بار حرکت وارونه کردن و برگرداندن استوانه  10. درب استوانه مدرج را با درپوش مخصوص و یا با دست محکم نموده و به تعداد خواهد شد) ppm 0,5فلکوالنت در دوغاب برابر 

محلول اطمینان حاصل شود. با پایان یافتن ده بار به هم زده شدن محلول درون استوانه مدرج، زمان سنج به کار افتاده و  مدرج را انجام داده تا از پخش همگن ماده فلکوالنت در
اندازه گیري می شود و بر حسب میلی لیتر ثبت مدرج شین شده در استوانه نته  لجندقیقه زمان داده شده و پس از آن ارتفاع  3کامل به مدت  ستون محلول داخل استوانه در

 شود.می نیز از نظر شفافیت و کدري گزارش لجن می گردد. ضمنا وضعیت ظاهري آب باالي ستون 
و عمل وارونه کردن  شد) خواهد ppm 1(غلظت کل فلکوالنت در دوغاب برابر به محلول درون استوانه مدرج اضافه شده  ر نیم میلی لیتر دیگر محلول فلکوالنت مجدداًامقد - 5

به انجام رسیده و با پایان آن استوانه مدرج در محلی ساکن قرار گرفته و پس از گذشت سه دقیقه از زمان ساکن  4بار دیگر به همان صورت ذکر شده در قسمت  10 ،محلول
ی مناسب ماده فلکوالنت از مقدار ثبت شده در مرحله قبل که تنها با در صورت کارائ لجنشدن محلول حجم گل ته نشین شده ثبت می گردد. بدیهی است که مقدار حجم 

 فلکوالنت در آب گل)  ایجاد شده بود کمتر خواهد شد. ppm   0,5  مصرف نیم میلی لیتر محلول فلکوالنت ( غلظت 
بار به هم  10.  و پس از خواهد شد) ppm 1,5لکوالنت در دوغاب برابر (غلظت کل ف مجدداً نیم میلی لیتر دیگر محلول فلکوالنت به آب گل درون استوانه مدرج اضافه شده -6 

براي بار سوم قرائت شده و یادداشت می گردد. بدین ترتیب براي  لجندقیقه زمان داده شده و حجم  3زده شدن آن مطابق قبل به محلول ساکن شده درون استوانه مدرج مدت 
 ماده فلکوالنت حاضر در آب گل گزارش می گردد. ppm 1,5و  1و  0,5تیب در غلظتهاي هر نمونه ماده فلکوالنت سه ارتفاع گل به تر

ئید و سپس مطابق روش ارائه جدولی را مطابق ذیل تهیه نموده و اعداد خوانده شده از حجم لجن و همچنین مقدار ماده جامد موجود در یک لیتر آب گل را در آن وارد نما - 7 
و الزم  جام رسانید تا حاصل محاسبات شما سه ستون سمت راست را کامل نماید. اعداد ارائه شده در جدول ذیل صرفاً به عنوان نمونه ارائه شده استشده، محاسبات الزم را به ان

 است تا اعداد خوانده شده از آزمایش به جاي اعداد سه ستون سمت چپ وارد شود.

  :ي فرضیبا استفاده از داده ها محاسبات انجام شده بصورت نمونه
 غلظت فلکوالنت  توسط آزمایشگر وارد شود  محاسبات با استفاده از اعداد ستونهاي سمت چپ به انجام رسد

یک تن به ازاي  مقدار مصرف فلکوالنت  دوغابدر  مصرفی 
 (gr/ton)(مواد جامد معلق خشک)  باطله

نسبت وزن جامد به   افزایش تراکم لجن
حجم لجن 
(gr/cm3) 

وضعیت 
کدري 

  آب

حجم 
لجن 
(cm3)  

  

مقدار ماده جامد 
در یک لیتر آب 

 (gr/lit)گل 

(0.5÷57.6)x1000=8.68 0.080/0.080=1 57.6/720= 0.080 0.5 57.6  720  خیلی کدر ppm  4(مرحله(  
1÷57.6) x1000=17.36(  0.158/0.080=1.97 57.6/365= 0.158 1 57.6  365  کمی کدر ppm مرحله)5( 

1.5÷57.6) x1000=26.04(  0.213/0.080=2.66 57.6/270= 0.213 1.5 57.6  270  شفاف ppm مرحله)6( 

ارزیابی ارزیابی کیفی ماده فلکوالنت بدین صورت به انجام می رسد که در مقایسه انجام شده میان نمونه فلکوالنتهاي متفاوت ماده فلکوالنی بهتر 
تراکم لجن بیشتري را ایجاد نموده باشد (ستون دوم از راست). ضمنا هر چه  می شود که در مقدار مصرف کمتر (ستون سمت راست) توانسته باشد

 تراکم لجن با افزایش غلظت ماده فلکوالنت بیشتر شود ماده فلکوالنت قدرت باالتري خواهد داشت و مقدار مصرف بهینه آن نیز از همین جدول
  مشخص خواهد شد.
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  AKTAFLOC A-26آنیونیک  فلکوالنت

این ماده پلیمري که بصورت پودر سفید رنگ  داراي پایه کوپلیمر اکریل آمید و اکریلیک اسید با ساختار زیر می باشد. A-26فلوکوالنت 
مورد استفاده قرار داد. وزن مولکولی بسیار زیاد این ماده و پسابهاي صنعتی معلق در آب  ذراتعرضه می شود را می توان جهت رسوب دادن 

پلیمري و در نتیجه تشکیل لخته هاي سنگین که به سادگی ته هاي ونی بودن آن باعث جذب ذرات به زنجیره پلیمري همراه با درصد آنی
این فلوکوالنت رایج ترین ماده مناسب براي استفاده در ته  نشین می شوند شده و با سرعتی زیاد ذرات معلق در آب را ته نشین می نماید.

  می باشد. نشین سازي ذرات از پسابهاي صنایع مختلف 

  
 A-26آنیونیکواحد تکراري ماده فلکوالنت 

:هاکاربرد  
و ... طال، آلومینا، اورانیوم ، مس، در شفاف سازي و بازیافت پساب عملیات فراوري سنگ آهن -   
در بازیافت آب کارخانجات ماسه شوئی و شوئیتصفیه و شفاف سازي پساب کارخانجات ذغال در  -   
فوالد به روش احیاء مستقیم جهت بازیافت آب در فرایند شستشوي هوادر کارخانجات تولید  -   
هاي رنگرزي و چاپ و تکمیل پارچهدر جداسازي ذرات معلق از پسابهاي شهري و همچنین پساب واحد -   
کارخانجات سنگ بري و تهیه سنگهاي ساختمانیپساب در شفاف سازي و بازیافت  -   
اشی و سرامیک ، موزائیک سازي و تولید لوله هاي آزبست و سیمانیدر فرایند بازیافت آب کارخانجات ک -   
در تصفیه پساب حاصل از فرایندهاي حفاري چاههاي عمیق خصوصا در میدانهاي نفتی -   

  خواص:

pH 
٪ 0,1محلول   

دانسیته 
g/cm3 

زمان حل شدن 
درجه 25 در آب  

میزان 
 (%)آنیون 

 وزن مولکولی
(x106g/mol) 

محتواي 
 نامحلول

ی  با غلظتویسکوزیته محلول  
٪0,3 شکل ظاهري  0,1٪  

6,5 0,62 ≤ دقیقه60  15 -10  18 -16  <  0,1 % 800 -700  cp 200 -150  cp  پودرگرانولی  سفید 

  استفاده: روش
اضافه نموده  لیتر) 100به حجم مثالً  گرم) را به مخزنی از آب در دماي محیط ( پانصدبهتر است تا مقدار موردنیاز از پودر فلوکوالنت (مثال  ،فلوکوالنت محلولبراي تهیه 

 حل شدن فلوکوالنت طوالنی تر خواهد بود زمان،ه هم زده نشدن محلولبدر صورت دقیقه تا یک ساعت آن را بطور کامل حل نمود.  45و توسط هم زدن در طول مدت 
مقدار غلظت محلول فلوکوالنت کمتر باشد  ههر چ. ي فلوکوالنت بطور کامل حل شده و محلولی کشدار حاصل شده استولی باید اطمینان حاصل شود تا تمام دانه ها

بهتر است محلول  روز مصرف نمود. تا هفتدهد. محلول آماده شده را باید در مدت بهتر با پساب حاوي ذرات معلق مخلوط شده و سریعتر ذرات معلق را رسوب می
به خوبی مخلوط شده و  فلوکوالنت آماده را قبل از ورود پساب به حوضچه و یا تیکنر و یا کالریفایر به جریان پساب اضافه نمود تا در طول مسیر حرکت با یکدیگر

تیکنر عمل مخلوط نمودن محلول فلوکوالنت با پساب وارده را از مسیر ورود پساب به مرکز  راندمان عملکردي بهتري حاصل شود. در تیکنر ها بهتر است تا در چند نقطه
باشد. مقدار غلظت ماده  ماده جامد معلق (باطله)گرم بر تن  50تا  5از می تواند به انجام رساند. مقدار مصرف ماده فلوکوالنت بسته به محتواي جامد و نوع ذرات معلق 

  باشد.  (ppm 1.5-0.5)میلی گرم بر لیتر  0,5-1,5با آزمایش بدست آمده ولی می تواند بین فلوکوالنت اضافه شده به پساب حاوي مواد معلق باید 
کیسه پلی  پلی اتیلنیکه خود درداخلدر بسته بندیهاي بیست و پنج کیلوگرمی بصورت وکیوم شده در کیسه  A-26فلوکوالنت : و ماندگاري بسته بندي

پس از تاریخ  تا دو سالو بصورت باز نشده،  قرار گرفته شده است عرضه می شود. مدت پایداري محصول در شرایط نگهداري در انبار (دماي معمول) پروپیلن روکش دار
  می باشد.تولید 

*** دانش بنیان اختر شیمی یزد تماس حاصل فرمایید   جهت کسب اطالعات بیشتر لطفا با دفتر شرکت*** 
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   AKTAFLOC A-56 آنیونیک فلکوالنت
این ماده پلیمري که بصورت  ساختار زیر می باشد.و  متوسطوزن مولکولی کوپلیمر اکریل آمید و اکریلیک اسید با   A-56فلوکوالنت 

پودر سفید رنگ شکري عرضه می شود را می توان جهت رسوب دادن ذرات خاك رس معلق در آب و پسابهاي کارخانجات ماسه شوئی 
آن گروههاي آنیونی درصد باالي همراه با گرم بر مول) میلیون  16تا  14(این ماده پلیمري  مناسبمورد استفاده قرار داد. وزن مولکولی 

باعث جذب ذرات به زنجیره هاي پلیمري و در نتیجه تشکیل لخته هاي سنگین که به سادگی ته نشین می شوند شده و با سرعتی زیاد 
  ذرات معلق در آب را ته نشین می نماید.

  
 A-56آنیونیکواحد تکراري ماده فلکوالنت 

 کاربردها:
ماسه شوئیدر تصفیه و شفاف سازي پساب کارخانجات   -   
در بازیافت پساب کارخانجات ذغالشوئی -   
کارخانجات سنگ بري و تهیه سنگهاي ساختمانیپساب در شفاف سازي و بازیافت  -   
در فرایند بازیافت آب کارخانجات کاشی و سرامیک ، موزائیک سازي و تولید لوله هاي آزبست و سیمانی -   

خواص: -   

pH 
٪ 0,1محلول   

دانسیته 
g/cm3 

زمان حل شدن 
 25 در آب

 درجه

میزان 
 (%)آنیون 

 وزن مولکولی
(x106g/mol) 

محتواي 
 نامحلول

ی  با غلظتویسکوزیته محلول  

 شکل ظاهري
0,3٪  0,1٪  

7 -6  0,6 ≤ دقیقه60  25 -20  18 -13  <  0,1 % 800 -700  cp 200 -150  cp   سفیدپودرگرانولی  

  روش استفاده: -
لیتر) اضافه  100به حجم مثالً  گرم) را به مخزنی از آب در دماي محیط ( پانصدبهتر است تا مقدار موردنیاز از پودر فلوکوالنت (مثال  ،براي تهیه محلول فلوکوالنت

نی تر حل شدن فلوکوالنت طوال زمانه هم زده نشدن محلول، بساعتآن را بطور کامل حل نمود. در صورت و نیم یک  یک تانموده و توسط هم زدن در طول مدت 
. هر چه مقدار غلظت محلول ولی باید اطمینان حاصل شود تا تمام دانه هاي فلوکوالنت بطور کامل حل شده و محلولی کشدار حاصل شده است خواهد بود

روز مصرف   هفت ر مدت تا دهد. محلول آماده شده را باید دفلوکوالنت کمتر باشد بهتر با پساب حاوي ذرات معلق مخلوط شده و سریعتر ذرات معلق را رسوب می
ل مسیر حرکت با یکدیگر نمود. بهتر است محلول فلوکوالنت آماده را قبل از ورود پساب به حوضچه و یا تیکنر و یا کالریفایر به جریان پساب اضافه نمود تا در طو

از مسیر ورود پساب به مرکز تیکنر عمل مخلوط نمودن  طهبه خوبی مخلوط شده و راندمان عملکردي بهتري حاصل شود. در تیکنر ها بهتر است تا در چند نق
ماده جامد معلق گرم بر تن  50تا  5محلول فلوکوالنت با پساب وارده را به انجام رساند. مقدار مصرف ماده فلوکوالنت بسته به محتواي جامد و نوع ذرات معلق از 

 میلی گرم بر لیتر 0,25- 1,4اب حاوي مواد معلق باید با آزمایش بدست آمده ولی می تواند بین می باشد. مقدار غلظت ماده فلوکوالنت اضافه شده به پس )باطله(
(0.25-1.4 ppm).باشد  

در بسته بندیهاي بیست و پنج کیلوگرمی بصورت وکیوم شده در کیسه پلی اتیلنی که خود درداخل کیسه پلی  A-56فلوکوالنت : و ماندگاري بسته بندي
تا دو سال پس از و بصورت باز نشده،  پروپیلن روکش دار قرار گرفته شده است عرضه می شود. مدت پایداري محصول در شرایط نگهداري در انبار (دماي معمول)

  تاریخ تولید می باشد. 
 ***جهت کسب اطالعات بیشتر لطفا با دفتر شرکت دانش بنیان اختر شیمی یزد تماس حاصل فرمایید   ***
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  AKTAFLOC N-12 (غیر یونی) نانیونیک  فلکوالنت
گرانولی این ماده پلیمري که بصورت پودر  ساختار زیر می باشد.وزن مولکولی متوسط و پلیمر اکریل آمید با هموN-12فلوکوالنت 

مورد استفاده قرار  صنایع مختلفسفید رنگ عرضه می شود را می توان جهت رسوب دادن ذرات معلق در آب و پسابهاي کارخانجات 
 گروههاي آنیونی آن باعث جذب ذرات ناچیزمیلیون گرم بر مول) همراه با درصد  12تا  8داد. وزن مولکولی مناسب این ماده پلیمري (

زنجیره هاي پلیمري و در نتیجه تشکیل لخته هاي سنگین که به سادگی ته نشین می شوند شده و با سرعتی وت به داراي بارهاي متفا
استفاده از این فلوکوالنت در ته نشین سازي ذرات از  پسابهائی که حاوي مواد معلق  زیاد ذرات معلق در آب را ته نشین می نماید.

هاي  pHرا می توان در محدوده  AKTAFLOC N-12ضمنا تلفی هستند توصیه می شود. متفاوت و داراي بارهاي یونی و محتواي مخ
  عملکرد بهتري در محیطهاي اسیدینسبت به فلوکوالنتهاي آنیونیک دارد. کهبه کار گرفته  10-3

  
 N-12نانیونیک (غیر یونی)واحد تکراري ماده فلکوالنت 

 کاربردها:
و پسابهاي اسیدي  فراوري مس، روي، طال  و آلومینیومدر تصفیه و شفاف سازي پساب کارخانجات   -   
داراي محتواي ذرات با بارهاي متفاوت و ماسه شوئی در بازیافت پساب کارخانجات ذغالشوئی -   
کارخانجات سنگ بري و تهیه سنگهاي ساختمانیپساب در شفاف سازي و بازیافت  -   
معادن فسفات و فرایندهاي مرتبط با تولید اسید فسفریک در فرایند بازیافت آب  -   

خواص: -   

pH 
٪ 0,1محلول   

دانسیته 
g/cm3 

زمان حل شدن 
درجه 25 در آب  

میزان 
 (%)آنیون 

 وزن مولکولی
(x106g/mol) 

محتواي 
 نامحلول

ی  با غلظتویسکوزیته محلول  
٪0,3 شکل ظاهري  0,1٪  

7 -5  ≥0,7 ≤ دقیقه75  5 -2  12 -8  <  0,1 % 650 -550  cp 160 -100 cp   سفیدپودرگرانولی  

  روش استفاده: -
لیتر) اضافه  100به حجم مثالً  گرم) را به مخزنی از آب در دماي محیط ( پانصدبهتر است تا مقدار موردنیاز از پودر فلوکوالنت (مثال  ،براي تهیه محلول فلوکوالنت

حل شدن فلوکوالنت طوالنی تر  زمانه هم زده نشدن محلول، بساعتآن را بطور کامل حل نمود. در صورت تا دو و نیم نموده و توسط هم زدن در طول مدت یک 
. هر چه مقدار غلظت محلول اصل شده استولی باید اطمینان حاصل شود تا تمام دانه هاي فلوکوالنت بطور کامل حل شده و محلولی کشدار ح خواهد بود

روز مصرف  تا هفتدهد. محلول آماده شده را باید در مدت فلوکوالنت کمتر باشد بهتر با پساب حاوي ذرات معلق مخلوط شده و سریعتر ذرات معلق را رسوب می
ا کالریفایر به جریان پساب اضافه نمود تا در طول مسیر حرکت با یکدیگر نمود. بهتر است محلول فلوکوالنت آماده را قبل از ورود پساب به حوضچه و یا تیکنر و ی

از مسیر ورود پساب به مرکز تیکنر عمل مخلوط نمودن  به خوبی مخلوط شده و راندمان عملکردي بهتري حاصل شود. در تیکنر ها بهتر است تا در چند نقطه
ماده جامد معلق گرم بر تن  50تا  5ر مصرف ماده فلوکوالنت بسته به محتواي جامد و نوع ذرات معلق از محلول فلوکوالنت با پساب وارده را به انجام رساند. مقدا

-0.5)میلی گرم بر لیتر 0,5- 2می باشد. مقدار غلظت ماده فلوکوالنت اضافه شده به پساب حاوي مواد معلق باید با آزمایش بدست آمده ولی می تواند بین  )باطله(
2 ppm)  .باشد  

در بسته بندیهاي بیست و پنج کیلوگرمی بصورت وکیوم شده در کیسه پلی اتیلنی که خود درداخل کیسه پلی  N-12فلوکوالنت : و ماندگاري بسته بندي
ا دو سال پس از تو بصورت باز نشده،  پروپیلن روکش دار قرار گرفته شده است عرضه می شود. مدت پایداري محصول در شرایط نگهداري در انبار (دماي معمول)

  تاریخ تولید می باشد. 
 ***جهت کسب اطالعات بیشتر لطفا با دفتر شرکت دانش بنیان اختر شیمی یزد تماس حاصل فرمایید   ***

 
استان یزد، پارك علم و فناوري یزد  یزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع اداري  :دفتر مرکزي شرکت اختر شیمی یزد

                             0351www.akhtarshimi.ir-8257688تلفکس: 


