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                   مایعات شوینده                                  کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران               سازمان صنایع
 

 [1،8،9]  معرفی محصول-1

 نام و کد محصول  -1-1

. مایعات شوینده به انواع مایعاتی گفته می شود که براي شستشو و ضد عفونی کردن استفاده می شوند

توان این مایعات را به دو گروه در یک دسته بندي کلی می. این مایعات دسته بندي هاي گوناگونی دارند

کد آیسیک  .صابون مایع بررسی شده است در این گزارش .کردی تقسیم شوینده هاي صنعتی و غیر صنعت

  . می باشد24241124این محصول 

در بعضی از مدارك تاریخی ساخت صابـون . گردد  سال پیش بر می23000تاریخ آشنایی با صابـون به 

  .  دانند تبـط میکردند مر هاي قـومی که آنـزمان در مکان فعلی ایـران و عـراق زنـدگی می را به سومري

قوم سلت یکی از اقـوام باستانی اروپا است که صابون را از چـربی حیوانات و خاکستر گیاهان 

آنها این محصـول را . ساختند و خاکستر گیاهان نقش ماده قلیایی را در ساخت صابون به عهده داشت می

(SAIPO) نامیدند و کلمه SOAPاز آن مشتـق شده است .  

یـالدي، اهمیت صابـون در شستشو و تمیـز کردن شناخته نشده بود و پـزشک یـونانی تا قـرن دوم م

  .متذکـر شد که صابـون براي تمیـز کردن ماده منـاسبی است)  میالدي200 تا 130(جالینوس در 

هاي خود از صابون به عنوان  در نوشته) پـدر علم شیمیایی( میالدي جابربن حیان 800در سال 

  .ي شستشو و پاکیـزگی نام برده استاي برا وسیله

در قـرون وسطی، مرکز تولید صابون در اروپا، شهر مارسی گزارش شده است که البته بعدها در 

  .شهـرهاي ونیـز و جنوا تولیـد شده است

روش تولیـد ظاهـراٌ به این صورت بود که ابتدا خاکستر گیاهان را که حاوي کربنات پتاسیم است در 

بعد از آن . جوشانند تا آب آن تبخیر شود افزودند و آن را می دند، سپس چربی به آن میکر آب پخش می

کردن و در طول این فرآیند تولید به آهستگی واکنش  مجدداٌ خاکستر گیاه به ظرف روي آتش اضافه می

  . دشدن اسیدهاي چرب به این ترتیب توسط کربنات خنثی و صابونی می. گرفت خنثی شدن مواد انجام می
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کردند و حضور اسیدهاي  هاي حیوانی که داراي اسیدهاي چرب آزاد بود استفاده می قوم سلت از چربی

  .کرد چرب به شروع عمل صابونی شدن کمک می

بعد از تولیـد کربنات سدیم به روش صنعتی و .  تا پایان قـرون وسطی ادامه داشت این روش احتماالٌ

  .ج شدارزان تولید صابون از نـوع سخت رای

، اثر زیادي بر نحوه تولیـد صابون گذاشت 1804در سال  LEBLANEساخت سـودسوز آور به روش 

اي که در دو کشور داراي جمعیت مساوي، آنکه مصرف  به گـونه. و استفاده از صابون در همه جا متـداول شد

  .شد تر قلمداد می صابـون بیشتري داشت متمـدن

ها مناسب براي ساخت  ها را هیـدروژنه کرد و چربی س، روغندر انگلی Cossage، 1870در سال 

  .صابون پدید آورد و استفاده ار سیلیکات سدیم در صابـون را پیشنهاد کرد

نحـوه پخت صابـون با بخار یعنی پخت گرم در آخر قـرن نوزدهم قدم دیگري به سوي تولید صابـون 

  .به شکل صنعتی بود

 [4] شماره تعرفه گمرکی-1-2

 10/20/3401صابون مایع تحت تعرفه شوند و  وارد کشور می3401ونها بصورت کلی تحت تعرفه صاب

  .گرددبه کشور وارد یا از صادر می
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  [4] شرایط واردات-1-3

  .شماره تعرفۀ گمرکی، کد زیر تعرفه، نوع کاال و حقوق گمرکی محصول درج گردیده است 1در جدول 

  
  ر تعرفه، نوع کاال و حقوق گمرکیشماره تعرفۀ گمرکی، کد زی-1جدول 

  سود بازرگانی  پایهحقوق   نوع کاال  کد سیستم هماهنگ شده  شماره تعرفه
3401  10/20/3401   46  4  صابون مایع 

  

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

رکی، مالیات، حق ثبت سفارش کاال، انواع عوارض و سایر فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، شامل حقوق گم

به مجموع این . ارزش گمرکی کاالها تعیین میشود% 4وجوه دریافتی از کاالهاي وارداتی میباشد و معادل 

دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین میشود، حقوق ورودي اطالق 

  .میشود
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  [9]بررسی و ارائه استاندارد -1-4

  .ارائه شده استصابون مایع المللی در ارتباط با اي، ملی و بین استانداردهاي کارخانه2در جدول 

  

  صابون مایع لیست استانداردهاي مرتبط با -2جدول 
  شماره استاندارد  عنوان استاندارد  ردیف

  1105  ویژگیهاي صابون مایع جهت مصارف صنعتی  1
  22   و روشهاي آزمون صابونویژگیها  2
  2186  روش تعیین اتیلن دي آمین تترااستات در صابون  3
  2218  ویژگیهاي صابون مایع جهت مصارف پزشکی  4
 2977 روش آندازه گیري گلیسیرین در صابون  5
 3198 روشهاي آزمون صابون  6
 595 ویژگیهاي صابون مایع آرایش  7

  

  [9] قیمت محصول -1-5

  . ریال به ازاي هر کیلوگرم می باشد10000 تا 9000بین ین محصول قیمت داخلی ا

  موارد مصرف و کاربرد -1-6

 موارد مصرف صابونها اعم از صابون .عمدتا براي شستشو و ضد عفونی کردن استفاده می شوندصابونها 

با توجه .  شودصابون مایع بیشتر براي دستشویی استفاده می. در ضد عفونی و شستشو می باشدمایع و جامد 

در مکانهاي پرجمعیت و بزرگ مثل ادارات، مدارس، دانشگاهها و مکانهاي از این به اینکه صابونهاي جامد 

از نظر رعایت اصول بهداشتی مناسب نیستند لذا در این مکانها ترجیح داده می شود که از صابون مایع قبیل 

در جاهاي مختلفی استفاده می شود لذا بر مصرف آن روز ه صابون مایع بنابراین با توجه به اینک. استفاده شود

  . به روز افزوده می شود
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   بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول-1-7

جایگزین موادي تنها  لذا با توجه به اینکه صابون مایع عمدتا براي شستشو مورد استفاده قرار می گیرد

با توجه به اینکه صابون مایع . که به عنوان شوینده مورد استفاده قرار می گیرندبشوند  نداین محصول می توان

الزم به  .بعد از صابون جامد تولید شده است می توان گفت که صابون مایع جایگزین صابون جامد می باشد

  .گزین آن نیستتوضیح است که صابون جامد می تواند به جاي صابون مایع مورد استفاده قرار گیرد ولی جای

  ژیکی کاال در دنیاي امروزت اهمیت استرا-1-8

به رشد جمعیت در دنیا این محصول از و با توجه در دنیا می باشد این کاال جزء کاالهاي پرمصرف 

در صورت عدم علت آنستکه . اولویت تولید برخوردار است ولی صابون مایع کاالي استراتژیک نمی باشد

  .ن از شوینده هاي دیگر مثل صابون جامد به جاي آن استفاده کردتولید این محصول می توا

   کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول-1-9

صابون مایع بسیار راحت می باشد و در اکثر نقاط دنیا قابل تولید می باشد لذا  تولیداینکه با توجه به 

. رهاي دنیا نیاز خود را خودشان تولید می کننداکثر کشو. اکثر کشورها تولید کننده این محصول می باشند

ماده اولیه این محصول براحتی قابل حمل و نقل می باشد و بهمین علت اکثر کشورها الزم به ذکر است که 

  .قادر به تولید صابون مایع هستند

 شرایط صادرات -1-10

انون معافیت صادرات کاال بر طبق ق.  از هرگونه تعهد و پیمان ارزي معاف میباشدصابون مایعصادرات 

، صادرات کاال و خدمات از پرداخت هر 27/12/1379و خدمات از پرداخت عوارض، تصویب شده در تاریخ 

گونه عوارض معاف است و هیچ یک از وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، دستگاههاي اجرایی، شهرداري ها و 

اخذ عوارض را دارند، مجاز نیستند از کاالها و شوراهاي محلی که بر طبق قوانین و مقررات حق وضع و 

  .خدماتی که صادر میشوند عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر نمایند
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
 [5] وضعیت عرضه و تقاضا-2                                                 

اد  از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحدها و تعد بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید-2-1

 آنها 

 7 آمده است و همچنین در جدول 1385 تا سال 1379 میزان ظرفیتهاي تولید از سال 6در جدول 

 تن در سال 95325تولید در حال حاضر رفیت ظمیزان . تولیدکننده هاي فعلی صابون مایع ارائه شده است

با در نظر .  درصد می باشد80 تا 70بین  بهره تولید اکثر کارخانه هاي تولیدکننده صابون مایع .می باشد

  . تن در سال می باشد76000 درصد میزان تولید در حال حاضر حدود 80گرفتن بهره تولید 

  )تن در سال ( کشور درصابون مایع میزان ظرفیتهاي تولید -3جدول 
 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال

 95325 88634 68218 32618 31429 30875 28515 صابون مایع

  
  در کشورصابون مایع  شرکتهاي تولید کننده -4جدول 

)تن( تولید محل نام واحد یا شخص  
بهبودیان هبودب  6000 تبریز 

 250 تبریز صابونچی حسین
ی آرایش عطرریزانصنایع بهداشت  3500 تبریز 
 500 تبریز شیمی آذر شرکت
 350 تبریز طراوت صابون شرکت

 200 میانه 749  شوینده مواد تولید تعاونی شرکت
 100 ماکو جعفر صفرزاده

 1000 اردبیل شرکت کیمیا صنیع جهان
 630 اردبیل مه شو نگین
 300 مهران کیمیا پاك

 200 ایالم ایالم  شیمیایی  صنایع  مجتمع
 200 ایالم اسکندرپور  هوشنگ

 800 دشتستان شرکت تولیدي صنعتی ارکیده
ایران   109 تهران شکوه
بهداشت پویا  30 تهران 

نور  ژاله  تعاونی  370 کرج 
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
                                                  

  4        ادامه جدول                    
اآر چرم  180 کرج 
 1120 تهران شیمی هگزان

 950 تهران داروگر
ایران  50 شهریار  چشمه

آوندفر ایران  300 کرج 

 1700 تهران شیمی  تجربه
 4546 تهران پارس شیمی تجزیه

جاوید  بهداشتی و تولیدي  100 کرج 

 600 تهران زیباوش
 230 کرج دفاعصنایعسازمان

 350 تهران سورفین

 500 شهریار شامپوصدرصحت
 76 تهران شیمی کرکس

 2300 تهران گالن

 150 تهران البراتوارداما
 500 کرج ایرانوصال
 960 بیرجند بهکف

 1535 قائنات مطهرقاین
 100 مشهد توسشیمی بابک

 3500 مشهد  مو پارس

 540 مشهد کرم توس
 300 مشهد درهزرین

 900 مشهد مشهدساوین

 2100 مشهد شرکت گل کف طوس
 1000 مشهد صنایع شیمیایی و البراتور گل دان طال

 1000 مشهد توس کفگل

شو  پاکینه شرکت  7500 خرمشهر 
 500 اهواز پیناربهداشتشرکت

خرمشهر فخر  شیمیائی   5000 آبادان 
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
                                                   

  
  

  4        ادامه جدول                       
 1000 اهواز ایران بهداشتی صنایع  شرکت
 2000 سمنان سفیدشیمیشیمیائیشرکت
 1500 ممسنی ی صابون سازي مالیمتعاون
 1000 شیراز شیراز سایه پاك بهداشتی تولیدي

 200 شیراز فیروزي شاهد
 1000 شیراز عرفان شیمی پارسیان

 150 شیراز پالیدن تولیدي شرکت
 800 قزوین پاو

 1670 بوئین زهرا تولید داراب سرو تهران
 1000 شهر صنعتی البرز تیراژه
وش مهشرکت پاك   900 قم 

 3000 قم شرکت پاکبان
 1780 قم پاكشیمیشرکت

 15000 سنندج شرکت چهل چشمه تهران
 2000 هرسین شیمی غرب شرکت
 54 بویر احمد دهقانی غالم

اآرایشی بهداشتی گلسان آر  1125 لنگرود 
 200 رشت ژاوشیمی شرکت
 135 هکالی ساقی  صنعتی شهرك مانسته نیک شرکت

لیجال  150 دلیجان سیدحسین
 5 اراك پدر و جمال

 600 ساوه نیکومنشان
 5000 ساوه وش پاك هنگل

بهداشتی پاك سرکان شیمیایی و  1400 تویسرکان 
 30 تفت پرتوشیمی شرکت
یزد  سیاوشان شرکت  300 یزد 

یزد مشک شرکت  200 یزد 
 95325 مجموع
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
نیـاز را دارنـد معرفـی شـده     ی ساخت تجهیزات مورد    توانای که   خارجی برخی از سازندگان     ین بخش در ا                                                  

  .ته غیر از فهرست زیر سازندگان دیگري نیز وجود دارندالب. است

  تجهیزات اصلی

   ذخیره و ظروف کوچکمخازن تحت فشار و مخازن •

- TOKKI (Japan) 

- OBRINGER (France)  

  ها و ظروف کوچک اتمسفریک کن ظروف خشک •

- ADM (France) 

  اپیوسته  نهايراکتور •

- TOKKI (Japan) 

- BSL (France) 

  ژهاي سانتریفیوپمپ •

- GUINARD KSB (Germany/France) 

- SULZER (Switzerland) 

  اي پوسته- لولهمبدلهاي حرارتی •

- ETS. DELAUNY ET.FILS (France) 

- FOURE LAGADEC (France) 

  پکیج چیلر •

- YORK (France) 

- TRANE (France/UK) 

  ها  زن بهم •

- ROBBIN (France) 

- EKATO (Germany) 
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
                                                 

  سیستم کنترل  •

- FISHER (France/USA) 

- HONYWELL (France/USA) 

- YKOGAWA (Japan) 

  تجهیزات جانبی  

  کننده برج خنک •

- HAMON SPIROGIL (France) 

- DAELIM (Korea) 

 

  سازندگان داخلی  -ب

. عرفی شده استی ساخت تجهیزات مورد نیاز را دارند می برخی از سازندگان داخل کشور که توانازیردر 

غیر از فهرست زیر سازندگان دیگري نیز وجود دارند ولی تنها به ذکر شرکتهاي مهم و با سابقه اکتفا ه  بالبته

  .شده است

   :مخازن تحت فشار و مخازن ذخیره

  سازي اراك شرکت ماشین -

 شرکت صنایع آذرآب -

   :مبدلهاي حرارتی

  سازي اراك شرکت ماشین -

 شرکت صنایع آذرآب -

  :)Fire Tubeنوع (دیگ بخار

  سازي اراك شرکت ماشین -

 شرکت توسعه صنایع بخار -

 شرکت اسوه -
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
   :لوله                                                 

  سازي اهواز شرکت لوله -

 شرکت سپنتا -

 شرکت شیرآالت صنعتی سام -

 [5] بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا-2-2

، میزان سرمایه گذاري وضعیت طرحهاي جدید در دست اجرا اعم از محل اجراي طرح، درصد پیشرفت

  : آمده است 5و ظرفیت اسمی در جدول 

  
 

در کشور صابون مایع طرحهاي در دست اجرا براي تولید انواع -5جدول   
  )تن(ظرفیت اسمی  درصد پیشرفت  محل اجرا  نام واحد  ردیف

  50  99  تبریز  تبریز من مو  حکیم شرکت  1
  100  75  تبریز  اللهصابونسازي شرکت  2
  75  69  شهرکرد  ريتورج کبی  3
  2000  80  سمنان  علیرضاکاشی  4
  400  92  گرمسار  مرتضی سعیدي وخانم اشرف صمدي  5
  1000  65  رودسر  شرکت آریا شیمی ساحل رودسر  6

  3625  مجموع
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
  [3]85بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال  -2-3                                                    

  . آمده است6 در جدول 1384 تا سال 1380میزان واردات صابون مایع از سال   

  
 )تن( در ایران صابون مایع واردات -6  جدول

 1384 1383 1382 1381 1380 سال

 10 33 25 18 16 واردات

  

   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-2-4

ت  با توجه به اینکه آمار واردا. تن در سال است76000ظرفیت تولید صابون مایع در کشور در حال حاضر 

با توجه به اینکه .  انجام گرفته است1384 برآورد مصرف فعلی براي سال   موجود است،1384براي سال 

. لذا کل صابون مایع مصرفی در کشور تولید داخل می باشدواردات این محصول بسیار کم می باشد، میزان 

در نتیجه سرانه  . تن در سال می باشد76000در نتیجه می توان گفت که مصرف کشور در حال حاضر 

  .کیلوگرم به ازاي هر نفر می باشد 1/08 برابر صابون مایعمصرف فعلی 

   کیلوگرم در سال76000000

  نفر جمعیت     70000000

 

 میلیون 76 برابر 1390 در کشور، بر اساس سرانه میزان جمعیت در سال صابون مایعبراي برآورد مصرف آتی 

  .  خواهد بود تن82000 در کشور برابر صابون مایعتیجه میزان مصرف آتی ندر . شود نفر تخمین زده می

 همچنین بر اساس آمار دریافتی از طرحهاي در دست احداث وزارت صنایع میزان طرحهاي در دست احداث 

این واحدها به بهره % 50 حدود 1390با فرض اینکه در سال . باشد می تن3600حدود  در کشور صابون مایع

با فرض بهره تولید . باشد میتن در سال 1800 معادل صابون مایع برسند ظرفیت اضافه شده به تولید برداري

  .باشدتن در سال می 1440براي این ظرفیت، میزان تولید معادل % 80

  

  

08/1کیلوگرم   
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
                                                   

  . ارائه شده استصابون مایع جمع بندي بازار داخلی 7در جدول 

 

بندي بازار داخلی صابون مایع جمع-7جدول   
یفرد )تن(مقدار  عنوان   

)1384(تولید داخلی  1  76000 
)1384(مصرف داخلی  2  75000 
 1000 صادرات 3
 10 واردات 4
)1390(تولید در سالهاي آتی  5  77400 
)1390(مصرف در سالهاي آتی  6  82000 
)1390(کمبود در سالهاي آتی  7  4600 

  

   .گردد مواجه می تن صابون مایع 4600ود  کشور در سالهاي آتی با کمبود حد6بر طبق جدول 
  

   و امکان توسعه آن85بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال  -2-5

 8با توجه به جدول  . آمده است7 در جدول 1385 تا 1380طی سالهاي صابون مایع میزان صادرات 

 با توجه به روند .ده استیرس تن 1290ود  به حد1384در سال میزان صادرات سیر صعودي داشته و 

می توان افقهاي صادراتی خوبی براي این محصول در سالهاي آتی  و به بعد 1380سال   صعودي صادرات از

  .متصور دانست

  
 [5])تن( صابون مایع در ایران صادرات -8جدول 

 1384 1383 1382 1381 1380 سال

 1290 380 267 373 490 صادرات
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
       بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم -2-6                                                 

هاي قبل به جمع بندي بازار داخلی و  در این بخش با توجه به مطالعات صورت گرفته در قسمت

  :پردازیم   میصابون مایعصادراتی 

ی خاص عدم پیچیدگ و  تولید این محصولراحتیت که بدلیل هاي صورت گرفته باید گف با بررسی

ین براي ازیادي  بازار صادراتی اکثر کشورها خود قادر به تولید این محصول می باشند لذافرایند تولید 

 تن در 2000-3000محصول نمی توان در نظر گرفت و فقط می توان در خوشبینانه ترین حالت حدود 

  .  صادر کرد...سالهاي آتی به کشورهاي همسایه از جمله عراق، افغانستان و آذربایجان و 

این نتیجه حاصل گردید که در سالهاي ازار داخلی و مطالعۀ بازار صابون مایع از طرف دیگر با بررسی ب

 تنی در سالهاي آتی 4600کمبود  و صابون مایع وجود خواهد داشت تن 82000آتی، پتانسیل مصرف حدود 

 درصد در حال کار می باشند و 70هره با توجه به وجود تعداد زیادي واحد تولیدي که با ب .احساس می شود

پیش بینی می شود نیاز به احداث واحد جدید براي تولید صابون مایع طرحهاي در دست اجرا همچنین 

 و صادرات از این  کشورمصرف داخلمقدار  ،نباشد و با اتمام واحدهاي در دست اجرا و باال بردن بهره تولید

  .واحدها قابل تامین باشد
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر بررسی  -3                                                 

  [8]کشورها

هاي  ها، تهیه چربی مریزاسیـون چربی در طول جنگ جهانی اول با پیشرفت تکنـولوژي در پلی

ل هاي مصنـوعی معمـو ها عملی شد و متعاقباٌ تولید صابـون با استفاده از چربی مصنـوعی از هیدروکربن

  . شد

بخصوص در ایران نیز به علت قدمت این صنعت، صابون با . باشد هاي تولید صابـون مختلف می روش

. باشد هاي غیر سنتی می اما تولیدي عمده این محصول از روش. شده است هاي سنتی نیز تولید می روش

اي عمده تولید کننده واحـده. شود کالٌ به روش سنتی، نیمه مدرن و مـدرن در تولید صابون استفاده می

ها به قسمت صابون سازي هدایت شده  در این روش ابتدا چربی. کنند در ایـران از روش مدرن استفاده می

سپس . شوند و در اثر اختالط به سود و آب و نمک دو فازي شده و فاز صابون و گلیسیـرین از هم جدا می

د به صورت اسپـري درایر باشد و یا به فرم توان شود که می فاز صابون به قسمت خشک کردن هدایت می

شود در قسمت  در حالت اسپري درایر صابون به فرم پودري ته نشین می. سرد کردن به فرم قالبی باشد

درحالت سرد کردن قالبی . شود بعدي در خط قالب سازي به فرم قالب صابون در آمده و بسته بندي می

 تعداد تولید کنندگان 1360تا اوایل دهه . شود بسته بندي میصابون جامد بریده و بعد از مارك خوردن 

) پاکسان، کف، معطر و خرمشهر(هاي  محدود به شرکت) روش صنعتی( (Kettle)هاي پخت گرم  صابون

هاي تهران پـرند، بهکف،  از جمله شرکت.  تعداد این واحدها افزایش یافت1360شد ولی در طول دهه  می

ه یزد، یوسفی، گلتاش، پارپار، گلسـرا، واحدي گرگان نیز از روش فوق جهت گوهـرپاك، کف سان، الگوت

کنند و اخیراٌ شرکت پاکنام محدود به عمل صابونی سازي اسیدهاي چرب و  پخت صابون استفاده می

صنعت گران ایرانی در حال . سیستم مداوم پارس خرمشهر درحد صابونی کردن اسید چرب و چربی است

دارند در حالیکه آشنایی آنان با تکنولـوژي مداوم جدیداٌ آغاز  Kettleه سیستم پخت حاضر اشرف کامل ب

  .شده است
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
  هاي تولید واحدهاي تولید صابون در ایران  بررسی روش-3-1                                                 

دها را بـه  ـران، این واحـ ـد صابون در ایـور درك بهتر و سهولت در نتیجه گیري از وضعیت تولی      ـبه منظ 

  :دهیم داگانه مورد بحث قرار میـده و وضعیت تولید در هر گروه را بطور جروه زیر تقسیم نموـسه گ

  سازان سنتی گروه صابون -

 سازان نیمه مدرن گروه صابون -

 سازان مدرن گروه صابون -

   گروه صابون سازان سنتی-3-1-1

 توان گفت که در ایران براساس آمار موجود و اطالعات مکتسبه حضوري در بازدیـدهاي بعمل آمده می

 درصد آنها را واحدهاي صابون سازي سنتی 80 واحد صابون سازي وجود دارد که در حدود 90در حدود 

شوند که هیچکـدام از آنها را کوچکتـرین   نفر اداره می4 الی 2 توسط  این واحـدها معموالٌ. دهند تشکیل می

اره واحد فقط براساس تجربیات هاي شیمیایی خبري ندارند و روش تولید و اد اصول تئوري مهندسی یا فرمول

 سال سابقه کار در این صنعت 50 الی 30 در حدود  یک نفر صابون ساز یا استاد کار استوار بوده که بعضاٌ

صابون تولیدي این واحدها کالٌ به . باشد ها بوده و می دارند و این کار تنها حرفه خانوادگی آنها در طول سال

ها بکار   دیگري مانند صابون پیچ و صابون برگردان نیز براي این صابونصابون سنتی معروف بوده و عناوین

در ادامه روش تولید صابون در اینگونه . هاي جزیی وجود دارد که در روش تولید آنها اختالف. شود برده می

  .گیرد واحدها مورد بحث قرار می

ل آهنی که مجهـز به یک مشعل هاي تولید فقط به یک یا دو عدد دیگ یا پاتی در این واحـدها دستگاه

باشند خالصه  در زیر آن جهت گرم کردن و حرارت دادن بوده و بعضاٌ داراي یک همزن مکانیکی نیز می

هاي حیـوانی و یا گیاهی و محلـول  استاد صابون ساز مقدار مشخصی از مواد اولیه که شامل چربی. شود می

  .نماید دهی با مشعل این مـواد را ذوب می و بوسیله حرارتباشد را در درون پاتیل ریخته  سودسـوز آورد می

پس از انجام عملیات ذوب و تشکیل صابون که زمان تکمیل آن نیز فقط بوسیله مشاهدات چشمی و یا 

گیرد مقداري آب نمک جهت شستشوي صابون به پاتیل اضافه شده که پس از به هم  چشایی انجام می
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 صابون هاي فاز زیرین مخلوط آب نمک و سود و ناخالصی. گردد  میخوردن شدید در دیگ تشکیل دو فاز                                                 

بوده که توسط یک شیر در زیر پاتیل از آن خارج شده و فاز باالیی صابون تشکیل شده بصورت مذاب 

هایی که روي زمین تعبیه شده است وارد و در آنجا فقط بوسیله تماس  باشد که از پاتیل به داخل حوضچه می

آید که آن   ساعت به صورت توده جامدي در می24گردد و بعد از حدود  ه بتدریج خشک میبا هواي کارگا

نمایند و بنابراین  آورند و به بازار عرضه می هاي کوچکتر در می توده جامد را با وسایل اولیه به قطعات یا قالب

هري مشتري پسند مشخص است که صابون تولیدي به این روش نه داراي کیفیت خوب بوده و نه داراي ظا

عالوه بر آن . گردد است و در نتیجه مصرف آن عمدتاٌ به رختشویی و آنهم در طبقات پایین جامعه محدود می

 جهت راندمان نیز وجود ندارد زیرا اصالٌ مواد اولیه و صابون بالفاصله پس از تولید وزن اي هیچگونه محاسبه

  .دمان را محاسبه نمودـگردند تا بتوان ران نمی

ها به منظور   معروف است و در بعضی کارگاه"پخت سرد"وشی که در باال مورد بحث قرار گرفت به ر

بدست آوردن صابونی با کیفیت بهتر ماده مذاب حاصل در دیگ اول را پس از شستشوي اولیه بوسیله آب 

ند تا با این عمل کن نمک در دیگ دیگري وارد نموده و در دماي ذوب براي مدتی طوالنی مثالٌ یک روز دم می

ر به حد اعالي خود رسیده و فاز ـداسازي فازها از یکدیگـهم واکنش صابون سازي تشکیل شود و هم عمل ج

  ناخالصی براحتی جدا گردد و مواد ناخالصی در درون صابون به حداقل برسد که البته با این روش مسلماٌ

دهاي سنتی چه ـالبته در واح. باشد روف میـ مع"پخت گرم"این روش به . صابونی مرغوبتر بدست خواهد آمد

راحل جامد سازي و قالبسازي ـات بعد از پخت تفاوتی ندارد و مـبا پخت گرم و چه با پخت سرد عملی

دي این ـهاي تولی ور آگاهی بهتر از وضعیت روشـبه منظ. گردد ه شد انجام میدبصورتی که توضیح دا

  .باشد وجه میـدها ذکر نکات زیر قابل تـواح

هاي حیوانی و صاف  ماده اولیه اصلی یا چربی مورد نیاز واحدهاي سنتی از ذوب کردن پی و چربی

گرفته که با توجه به مسائل آلودگی و  آید این عمل قبالٌ توسط خود واحدها صورت می کردن آن بدست می

دها که در حال حاضر ـاحراضات ساکنین اطرف این وـربی و اعتـ بیش از حد عملیات ذوب پی و چد بويتولی

عمل آمده و افراد اکثراٌ در محدوده شهرها قرار گرفته اند از انجام این عمل در خود کارخانه جلوگیري ب
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هاي خارج از شهر ذوب و صاف  هاي حیوانی کرده و آنها را در محیط دیگري اقدام به جمع آوري پی و چربی                                                 

با توجه به عدم . فـروشند به واحدهاي صابون سازي میهایی به صورت مایع خمیري شکل  کرده و در قـوطی

کنترل بر کار این افراد، کیفت چـربی ارائه شده به واحدهاي صابون سازي بسیار پایین و همچنین متغیر 

زیرا بعضی از این افراد حتی روده و شکمبه حیوانات را هم به پی چربی اضافه کرده و بعضی بعلت انبار . است

نمایند کاربرد چنین چربی صابونی را   روده به مدت زیاد پس از فاسد شدن، آنها را ذوب میکردن پی و چربی

تولید خواهد کرد که بوي نامطبـوع دارد و جهت زائل کردن این بو به مواد شیمیایی مختلفی نیاز است که 

  .گیرد ها مورد استفاده قرار نمی اصالٌ در این کارگاه

از نقطه نظر شیمیایی چربی مورد استفاده واحدهاي صابونسازي سنتی شود که  بنابـراین مشاهده می

داراي کیفیت یکسانی نبوده و در هر مورد صابونساز بایستی به مقدار کافی سودسوز آور به چربی اضافه نماید 

شود مقدار سود موجود در صابون نیز از حد مشخصی  تا در عین حالیکه تمام چربی به صابون تبدیل می

گیري  ننماید که این عمل با توجه به کیفیت چربی مورد استفاده و آن هم بدون کابرد وسایل اندزهتجاوز 

تواند در  باشد و یک استاد صابونساز هر قدر هم داراي مهارت و کفایت باشد می دقیق بسیار مشکل می

د صابون تولیدي با  چربی به صابون تبدیل نگردد و یا اگر گرد مواردي مرتکب اشتباهی شود که یا اصالٌ

  .کیفیت بسیار پایین و حتی خطرناك جهت استفاده تولید گردد

شد که خود  هاي قبل به هر کدام از واحدهاي صابون سازي سنتی سهمیه چربی و پی داده می در سال

اند که  داده نموده و فوراٌ چربی تولیدي را مورد استفاده قرار می آنها سریعاٌ به ذوب و صاف کردن آن اقدام می

نموده است ولی هم اکنون وضعیت خرید پی و چربی داراي هیچگونه  تري را تولید می مسلماٌ صابون مرغوب

رسانند  اي نبوده و افـراد متفـرقه آنها را جمع آوري و هرکدام به روش خود آن را ذوب و به فروش می ضابطه

آید، در حدود  ربی و روده بدست میدر حال حاضر قیمت فروش هر کیلو چربی خمیري که از ذوب پی، چ

  .باشد  ریال می1300

سود سـوزآور مورد استفاده در واحـدهاي سنتی بصورت سود جامد است که از خارج از کشور وارد 

شود باید توجه داشت که با   در آب حل شده و بصورت محلول بکار برده میآور جاد ابتداسود سوز. گردد می
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هاست که آغاز شده ولی یکی براساس  مایع در مجتمع پتروشیمی شیراز سالوجودیکه تولید سود سوزآور                                                  

سنت در واحدهاي قدیمی و شاید دیگري به خاطر سهولت در حمل و نقل و کارکرد آن همچنان این واحدها 

کنند و این سود سوزآور جامد را خود در کارگاه به شکل مایع  از سود سوزآور جامدا وارداتی استفاده می

دهند که شاید با هماهنگی بتوان از سود سوزآور مایع تولیدي داخل در  ده و سپس مورد استفاه قرار میدرآور

  .این واحدها استفاده نموده و از واردات سود سوزآور جامد کاست

در واحدهاي سنتی هیچگونه کنترلی بر روي دماي محلول داخل پاتیل وجود ندارد و یک مشعل بطور 

باشد که مسلماٌ این عدم کنترل بر روي درجه حرارت فعل و انفعال تشکیل  روشن میدائم در زیر پاتیل 

باشد باعث باال  صابون و بخصوص در صورت عدم وجود همزن در داخل پاتیل که در اکثر موارد نیز چنین می

این رفتن دردجه حـرارت موضعی در نقاطی شده و بر روي کیفیت صابون اثر نامطلوبی خواهد گذاشت بنابر

ها و نصب یک ترمومتر جهت کنترل دما در پاتیل و آگاهی صابونساز به  تعبیه یک همزن در داخل پاتیل

  .تواند در باال بردن کیفیت و کمیت تولید اثر مساعد بگذارد درجه حرارت مناسب می

همینطور که اشاره شد بعد از تشکیل صابون بصورت مایع در داخل پاتیل، عملیات جامد سازي یا 

گیرد که این عمل  هایی بر روي زمین انجام می خشک کردن صابون بصورت ریختن و نگهداري در حوضچه

. باشد باشد که مسلماٌ از لحاظ زمان بري بسیار کند می ترین روش خشک کردن می ابتدایی ترین و قدیمی

عمل )  ساعت24 به جاي(هاي جدیدي براي خشک کردن متداول گردیده که در عرض چند ثانیه  امروز روش

البته . آورد خشک کردن را تکمیل و صابون مایع تولیدي را بصورت چیپس صابون نیمه خشک در می

 توضیح داده خواهد شد در بعضی از واحـدهاي مدرن نیمه مدرن موجود در ایران نیز از این  بطـوریکه بعداٌ

ها هنر در ایران به مرحله تکمیل  ولی تکنـولوژي ساخت اینگونه خشک کن. شود ها استفاده می خشک کن

ها و نیز با توجه به قیمت هاي کنونی صابون اصالٌ  نرسیده و با توجه به قیمت هاي فعلی واردات این دستگاه

ها  باشد و لذا توجه به انجام تحقیقات در جهت ساخت اینگونه خشک کن براي واحدهاي سنتی اقتصادي نمی

  .نامند هاي پاششی می را خشک کن
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هاي   باال بردن کیفیت صابون بایستی مواد اضافی مانند روغن نارگیل، روغن نخل، رنگ یا اسانـسجهت                                                 

گیرد و یا بعلت وارداتی و گرن   این عمل انجام نمی معطره به آن اضافه نمود که در واحدهاي سنتی یا اصالٌ

 در حال حاضر روغن نارگیل در قابل ذکر است که. گـردند بودن این مواد، به مقدار بسیار ناچیـز اضافه می

 تومان به 200 تومان و روغن نخل در حدود 5000 تومان، اسانس در حدود کیلویی 230حدود کیلوئی 

هاي معطره باعث  وجود مقداري روغن نارگیل باعث بهبود کف کردن صابون، وجود اسانس. رسند فروش می

  .شود سختی و استحکام آن میخوشبویی صابون و وجود مقداري روغن نخل در صابون باعث 

شود و  در اکثر واحـدهاي سنتی پس آب حاصل از شستشوي صابون مذاب را که از زیر پاتیل خارج می

هایی که در واحـدها  باشد را در چاه محتـوي مقدار زیادي سود سوزآور و همچنین چربی و گلیسیـرین می

. ر دراز مـدت آلـوده و غیر قابل استفاده خواهد نمودهاي زیر زمینی را د ریزند که این عمل آب کنده شده می

توان با انجام عملیات تصفیه پس آبها یا بازگردانیدن و استفاه مجـدد از آنها این مسئله را حداقل کاهش  می

ها و ایجاد یک تصفیه خانه مرکـزي جهت آن  داد که البته این امر فقط در صورت مجتمع بودن این کارگاه

توان انتظار داشت که یک کارگاه کوچک و  ند به واقعیت نزدیک شود وگرنه در حال حاضر نمیتوا مجتمع می

  .آنهم با وضعیت اقتصادي نه چندان خوب اقدام به چنین کاري نماید

  سازان نیمه مدرن  گروه صابون-3-1-2

ي نیز هاي صابون سازي که بصورت فنی تر در این گروه از واحدهاي صابون سازي عالوه بر پاتیل

هایی براي تهیه صابون قالبی با شکل و اندازه و استحکام مشخص بکار برده شده  گردند دستگاه کنترل می

ماده اولیه مورد نیاز اصلی . شود هاي مورد استفاه در این واحد اغلب در داخل ساخته شده و می دستگاه. است

با . باشد  گیاهی و همچنین سودسوز آور میهاي این واحدها اغلب پی و چربی حیوانی و در بعضی موارد چربی

هاي گیاهی  اي موارد این واحدها اقدام به خرید چربی توجه به محدودیت تولید پی و چربی داخلی در پاره

از جمله . گردند مانند روغن نخل و یا روغن نارگیل از کشورهاي مختلف بخصوص کشور مالزي وارد ایران می

 شعاعی زاده اصفهان و  هاي پارس کف شیراز، زرین تهران، عطربار اصفهان، توان به شرکت این واحدها می

  .شعاعی زاده بروجرد اشاره نمود روش تولید در این واحدها در زیر مورد بحث قرار گرفته است
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حلب یا (در این واحدها چربی مورد نیاز خواه حیوانی باشد خواه گیاهی بصورت خمیر در ظروف فلزي                                                  

گردد و در واقع استفاه توسط بخار یا هر عامل گرما دهنده دیگر در دماي حدود  ه وارد میبه کارخان) شبکه

چربی ذوب شده بوسیله پمپ یا بصورت دستی به داخل پاتیل صابون . گردند  درجه سانتیگراد ذوب می60

 تا 15 از مقدار سود خالص بستگی به نوع چربی(شود و به مقدار کافی محلول سودسوز آور  سازي ریخته می

به آن اضافه شده و بوسیله بخار مستقیم و یا مشعل زیر پاتیل حرارت داده .) باشد  درصد وزن چربی می17

 درجه سانتیگراد به انجام پذیرد و به اصطالح عمل 100شود تا واکنش صابون سازي در دماي حدود  می

ربی و مقـدار حرارت داده شده در زمان تکمیل واکنش و یا زمان پخت بستگی به نوع چ. پخت انجام گیرد

انجامد پس از انجام عمل پخت مقداري آب نمک به صابون مذاب داخل   ساعت به طـول می7 تا 6حدود 

هاي موجود در صابون را با  آب نمک ناخالصی. شود پاتیل افزوده شده و توسط همزن خوب به هم زده می

گردد این عمل را شستشو  اخل پاتیل دو فاز تشکیل میکند و در نتیجه در د خود به ته پاتیل ته نشین می

گیرد و هر کدام چندین ساعت به طول  نامند و در بسیاري موارد عمل شستشو دو یا چند بار انجام می می

در پایان عمل شستشو محتویات داخل پاتیل را براي یک الی دو روز در همان دماي مذاب . انجامد می

این مرحله باعث جداسازي کامل ناخالصی از صابون و احتماالٌ تکمیل . کنند نگهداري یا به اصطالح دم می

ها  پس از انجام مرحله دم صابون مذاب بصورت یک فاز در باالي پاتیل و ناخالصی. گردد واکنش نیز می

  گیرند بعد از انجام عمل دم فاز صابون مذاب را در داخل بصورت فاز دیگري در قسمت پایین پاتیل قرار می

 سانتی متر 20هایی که در پایین پاتیل و روي زمین تعبیه شده است و داراي عمقی در حدود  حوضچه

پس . هاي آن تبخیر گردد و خشک شود دارند تا آب  ساعت نگه می24باشند وارد می کنند و براي مدت  می

. دهند ش میاز این مدت صابون به صورت یک بلوك خمیري در آمده به شکل قطعاتی درشت آن را بر

دهند  باشد را یکی یکی در یک دستگاه رنده قرار می قطعات صابون که به شکل خمیر سفت و تقریباٌ جامد می

ها صابـون تولیدي با قرار گرفتن در معـرض  چیپس. آورند و آن را به شکل قطعات ریز چیپس مانند در می

) بخصوص در فصل زمستان(هاي تونلی  کن هواي معمولی در تابستان و یا با عبور کردن از داخل خشک
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هاي تونلی معموالٌ بصورت اتاقک هایی  کن خشک.  درصد برسند15گردند تا به رطوبتی در حدود  خشک می                                                 

  . گیرند شود و چیپس هاي صابون براي مدتی در آن قرار می هستند که هواي داغ از داخل آن عبور داده می

مثالٌ خشک کن هایی بصورت تسمه نقاله . این روش بکار رودتواند در  شک کن ها نیز میخانواع دیگر 

تواند   نیز میشود هاي مشبک چند طبقه که هواي داغ به صورت عمود بر صفحه تسمه نقاله جریان داده می

بعد از عمل خشک شدن چیپس ها، آنها را در داخل یک مخلوط کن ریخته و مواد . مورد استفاه قرار گیرد

 اسانس و ترکیباتی نظیر اکسید تیتان جهت روشن کردن رنگ صابون، سیلیکات سدیم افزودنی مانند رنگ،

. کنند افزایند و خوب مخلوط می جهت قوام صابون و غیره بر حسب سیاست و فرمول تولید، را به آن می

ها به صورت  شوند در این دستگاه هاي ورز دهنده فرستاده می صابون خروجی از مخلوط کن به دستگاه

 بصورت چند استوانه افقی  ها معموالٌ این دستگاه. یکنواخت گردد دهند تا کامالٌ میلف صابون را ورزمخت

شود و بصورت  کنند و صابون از البالي آنها عبور داده می باشند که در جهات مختلف هم دوران می می

این الیه هاي نازك صابون سپس . آیند  یکنواخت باشند در می هاي نازکی که بایستی در مقابل نور کامالٌ الیه

در دستگاه اکسترودر صابون از داخل یک لوله با قطر زیاد با فشار به . گردند رودر وارد میـگاه اکستـدر دست

ورت تیغه صابون چهار ـگردد بص  فشرده می گردد و در عین حالیکه کامالٌ داخل لوله اي با قطر کم وارد می

شود این تیغه صابونی چهارگوش پس از خروج از دستگاه اکسترودر  گوشی از طرف دیگر دستگاه خارج می

شود و توسط یک تیغه توسط کارگر به قطعات مناسب جهت ارائه به بازار بریده  وارد دستگاه برش می

 به این ترتیب که هر دهند هاي دستی فرم و شکل می قطعات بریده شده بدست آمده را بوسیله قالب. شود می

یده شده بصورت دستی در داخل یک قالب قرار گرفته و با فشار کارگر صابون شکل قالب و قطعه صابون بر

باشند که تعدادي کفه یا مادگی  هاي قالب به صورت صفحه مدوري می دستگاه. گیرد آرم آن را به خود می

قطعه . دگیرن ها یکی پس از دیگري در جلو کارگر قرار می قالب بر روي آن نصب شده بطوري که این کفه

صابون ابتدا در قسمت کفه قالب قرار گرفته سپس توسط یک گیره پایی قسمت سقف قالب با ضربه بر 

گیرد و آرم صابون نیز برآن حک  شود و با فشار کارگر صابون شکل قالب را به خود می قسمت کف وارد می

هاي تکی یا چند  گر در بستهبندي شده به قسمت بسته بندي وارد و توسط نیروي کار صابون قالب. گردد می
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گردد که البته سرعت عمل بسته بندي و کیفیت بسته بندي معموالٌ در حد اعالیی نبوده  تایی بسته بندي می                                                 

باشد در هر حال با توجه به قیمت باالي واحدهاي اتوماتیک قالب  و بخصوص براي صادرات زیاد مناسب نمی

  .هاي دستی استفاده نمایند حال حاضر مجبورند از دستگاهبندي و بسته بندي کارخانجات نیمه مدرن در 

   گروه صابون سازان مدرن-3-1-3

واحدهاي مدرن که ماشین آالت آنها اکثراٌ از کشورهاي خارج تأمین شده است با وجود تنوع کشورهاي 

اروگر، تهران هاي پاکسان، د از جمله این واحدها به شرکت. باشند سازنده داراي خط تولیدي بسیار مشابه می

خط تولیدي تمامی این واحدها بجز یک واحد که قرار است . توان اشاره نمود پرند، اتکا و شمیز خرم آباد می

  . باشد  می"تولید ناپیوسته"داث شود به صورت ـدر خرمشهر اح

هاي حیوانی داخلی جهت واحدهاي صابونسازي اکثر واحـدهاي تولیدي  با توجه به عدم کفایت چربی

مهمترین . نمایند نمایند چربی مورد نیاز خود را از خارج از کشور تهیه می ون که با ظرفیت باال کار میصاب

باشد و در بعضی مورد از روغن حیـوانی  چربی مورد استفاده این واحدها روغن نخل و روغن نارگیل می

البته در . باشد  مالزي میمهمترین صادر کننده روغن نخل در دنیا کشور. گردد وارداتی نیز استفاده می

واحـدهاي تولید صابون در ایران غیر از روغن نارگیل از روغن حیوانی وارداتی از کشـور ترکیه نیز استفاده 

روش تولید در تمام این واحدها تقریباٌ یکسان و فقط مقادیر و انواع مواد افزودنی به صابون و یا زمان . شود می

در زیر روش تولید مورد استفاده در این واحدها . هایی دارد با هم تفاوتو درجه حرارت پخت در هر کدام 

  .مورد بحث قرار خواهد گرفت

 درصد روغن نخل یا چرمی 85 تا 80در این واحدها چربی مورد استفاده که معموالٌ مخلوطی به میزان 

شوند را در دماي حدود   درصد روغن نارگیل است و در ظروف آهنی به کارخانه حمل می15و ) تالو(حیوانی 

عالوه بر چربی مقدار . نمایند هاي پخت آهنی وارد می  درجه سانتیگراد ذوب و چربی ذوب شده را در دیگ60

عمل پخت در دماي . گردد  درصد به دیگ پخت اضافه می30-40مورد نیاز از سودسوز آور به صورت محلول 

نتیجه عمل پخت صابون به . پذیرد عت انجام می سا7 الی 6 درجه سانتی گراد و به مدت 100-110حدود 

براي جدا سازي . باشد صورت مذاب، مقداري مواد ناخالصی مانند نمک، سود، چربی و مقداري گلیسرین می
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دهند به  هاي پخت را چندین با با آب نمک شستشو می ها، مخلوط موجود در دیگ صابون مذاب و ناخالصی                                                 

زنند تا ناخالصی و سود  مک را به دیگ افـزوده و مخلوط را به هم میاین ترتیب که هر بار مقداري آب ن

به . گردند اضـافی موجود در مخلوط با آب نمک اضافه شده تشکیل یک فاز داده و پایین دیگ پخت جمع می

گردد که قاز پایینی محتوي آب نمک گلیسرین و سایر  این ترتیب در دیگ پخت دو فاز تشکیل می

هایی که در سطح مختلف دیگ نصب  بوسیله لوله. باشد و فاز باالیی مختوي صابون مذاب میها بوده  ناخالصی

به . آید توان به آسانی فاز پایین را از سیستم خارج نمود و بدین ترتیب صابون مذاب بدست می گردیده می

 مذاب بدست منظور تکمیل عمل جـداسازي فازها از یکدیگر و در نتیجه خارج نمود و بدین ترتیب صابون

ها از درون  به منظور تکمیل عمل جداسازي فازها از یکدیگر و در نتیجه خارج شدن تمام ناخالصـی. آید می

هاي پخت و در همان دماي ذوب نگه  صابون و باال رفتن کیفیت، صابون تولیدي براي مدتی در همان دیگ

ـرارت دهی چه در زمان پخت و چه در در این واحـدها عامل ح. گردد شود و به اصطالح دم می داشته می

شود و در مـرحله  باشد که در مـرحله پخت بصورت مستقیم به دیگ ها زده می زمان دم کردن عامل بخار می

گردد بدین ترتیب که از  دم کردن که نباید دیگر آب به محیط اضافه شود به صورت غیر مستقیـم اضافه می

ها تعبیه شده وارد و از طرف دیگر به صورت مایع خارج  ر دیگهایی که بصورت مارپیچ د  یک طرف لوله

صابـون مذاب پس از طی مـرحله دم شدن به یک . دهد گـردد و حرارت میعان خود را به دیگ می می

ها در همین مخلوط کن اولیه به مخلوط اضافه  مخلـوط کن اولیه وارد و تعدادي از مواد افزودنی مانند رنگ

                خروجی از مخلوط کن وارد یک مبدل حرارتی که بصورت لوله و پوستهصابون . گـردند می

(Shell and tube heat exchanger) درجه سانتیگراد حرارت 160باشد وارد و در آن تا دماي حدود  می 

ل آب می باشد از مبد% 30مذاب خـروجی که داراي حدود . تا کامالٌ مـذاب و روان گردد. شود داده می

 اتمسفر 8/0در این دستگاه که تحت خالء در حدود . گردد حـرارتی وارد یک دستگاه خشک کن پاششی می

شود و بواسطه خالء موجود در داخل  هایی در فضاي دستگاه پاشیده می کند، صابون مذاب بوسیله نازل کار می

چسبد و سپس  اه میتري به بدنه دستگ خشک کن، صابون آب خود را از دست داده و به صـورت سفت

کند صابون به صورت، قطعات کوچکی  هاي مکانیکی که بر روي بدنه داخلی دستگاه گـردش می بوسیله تیغه
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آب % 13هاي صابون خـروجی فقط در حدود  چیپس. گردند به شکل چیپس از پایین دستگاه خـارج می                                                 

  . دارند

هاي تولیـدي وارد یک مخلـوط کن ثانویه شده و به مواد افـزودنی که براساس سیاست تولیـد  چیپس

مواد . گردد گردد به خوبی مخلوط شده و به صورت خمیر سفتی از آن خارج می واحد به آن اضافه می

فـزودنی که تواند بر حسب فرمـول خاص واحد تغییـر کند ولی مواد ا افـزودنی همچنان که گفته شد می

گردد اسانس جهت خوشبو شدن صابون، رنگ جهت زیبایی ظاهر صابون، اکسید تیتانیوم  معموالٌ اضافه می

جهت شفافیت بخشیدن به صابون، سیلیکات سدم جهت بهبود خاصیت چسبندگی و مواد دیگري جهت 

 بسیار کم  اد افزودنی معموالٌاگر چه مقدار مو. باشد و استحکام صابون می) استابلیزر(لطیف کنندگی، پایداري 

  . باشند هاي باالیی می باشند داراي قیمت و جزیی بوده ولی با توجه به اینکه تقریباٌ تمام این مواد وارداتی می

باشد که جهت استحکام صابون  صابون خروجی از مخلوط کن ثانویه بصورت خمیر سفتی می

ه شود تا کامالٌ یکنواخت و پایـدار گردد جهت ورز دادن از بایستی قبل از قالب شدن تا حـد امکان ورز داد می

. شود باشند استفاده می یا ورز دهنده معروف می (Plodder)هاي پالدر  هاي مختلفی که به دستگاه دستگاه

باشد که در جهت  ها بصورت دستگاهی است که داراي چند استوانه افقی دوار می نوع متداول ورز دهنده

شود تا  ها عبور داده می کنند و خمیر صابون بصورت دفعاتی از الي این استوانه دش میمخالف یکدیگر گر

باشد  هاي ماکارونی سازي می هاي ورز دهنده شبیه به دستگاه نوع متـداول دیگر دستگاه. کامالٌ ورزیده شوند

مشبکی قرار دارد بدین ترتیب که صابون خمیـري با نیروي زیاد به داخل یک لوله که در انتهاي آن صفحه 

گردد و این عمل باز تکـرار  هاي صفحه مشبک بصورت ماکارونی خارج می شود و از داخل سوراخ فشرده می

  .شود هاي ورز دهنده بصورت سري استفاده می  در واحدهاي مدرن از هر دوي این دستگاه معموالٌ. گردد می

در این دستگاه . گردد  می"اکسترودر" بنام هاي ورز دهنده وارد دستگاهی صابون ورزیده شده از دستگاه

یابد وارد شده و از طرف دیگر  ون از یک طرف تحت فشار زیاد به یک لوله که قطر آن بتدریج کاهش میـصاب

این میله چهار گوش صابونی . گردد داوم از دستگاه خارج میـبصورت میله چهارگوشی در آمده که بطور م

 شده و بصورت اتوماتیک به صورت قطعات مناسب "برش" وارد دستگاه "اکسترودر"پس از خروج ازدستگاه 
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 در واحدهاي مدرن عمل قالب زنی .گردد زنی می قطعات مناسب بریده شده وارد دستگاه قالب. شوند بریده می                                                 

هاي اتوماتیک صورت گرفته به این ترتیب که دستگاه به طور منظم و خودکار در یک قسمت قالب  در دستگاه

سازد و در هر دقیقه ده ها قطعه   را گرفته در یک قسمت فشـرده کرده و در قسمت دیگر رها میصابون

در حالی که در واحـدهاي نیمه مدرن همانطور که ذکر شد . گردد صابون فرم داده شده و خارج می

گیرد که در  میهاي قالب دستی بوده و بوسیله نیرویی مکانیکی کار و فشار وارده بر قالب صابون فرم  دستگاه

  . این حالت سرعت عملیات بسیار کم و خطر صدمه دیدن کارگر نیز بسیار زیاد است

باشد که در واحـدهاي مدرن  صابون پس از قالب شدن آماده جهت بسته بندي و عرضه به بازار می

با بسته گیرد و صابون  عمل بسته بندي بصورت اتوماتیک و با سرعت زیاد و کیفیت بسیار خوب انجام می

  .گـردد بندي مناسب وارد بازار می

  هاي تولید صابون در جهان  بررسی روش-3-2

و روش پیوسته  (Batch)روش ناپیوسته . گردد به طور کلی در جهان به دو روش صابون تولید می

(Continuous).  

   Batch Method روش ناپیوسته -3-2-1

شتر در کارخانجات با ظـرفیت نسبتاٌ کم و براي از دیر باز این روش مورد استفاده بوده است و بی

  . گیرد تولیـدات خاص مورد استفاده قرار می

  

  

  

  

  

  



 

 27 

 
 
 
 
 
 
 

  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
حدود سه . باشند ها از منشاء حیوانی یا گیاهی می ماده اولیه اصلی مصرفی در تولید صابون انواع چربی                                                 

. باشد شاء حیوانی است می که داراي من(Tallow)ارم کل چربی مصرفی در صنایع صابون سازي دنیا تالو ـچه

هاي جامد که بوسیله بخار پاالیش شده است بدست  باشد که از چربی ها می ناین ماده شامل مخلوط گلیسری

شود اصطالحاٌ  ریخته شده و بوسیله سود خنثی می (Kettle)در این روش اسید چرب درون مخزن . آید می

 واکنش اصلی تولید صابون که به صابونی شدن .نامند  می(Kettle Process) "روش کیتل"این روش را 

(Saponification) نیز مشهور است عبارتست از:  

  

35335175333517 )(3)(3 OHHCCOONaHCHCCOOHCOHN a −+→−+  

                             گلیسرین          استئارات سدیم           استئارات گلیسرین           سود

  

صابون تولید شده از پخت گرم داراي کیفیت . شود صابون به دو صورت پخت گرم و پخت سرد تهیه می

شود و صابون بدست آمده از پخت سرد داراي کیفیت  بهتر و جهت مصارف حمام و دستشویی استفاده می

در این روش پس از خنثی سازي اسید چرب توسط . گردد تر و اغلب جهت رختشویی استفاده می پایین

دهند صابون  ها آن را با آب نمک چندین بار شستشو می صیمحلول سود جهت جداسازي فاز صابون از نا خال

مذاب تولیدي را در پخت سرد بالفاصله جهت انتقال به مراحل تکمیلی تولید تخلیه، ولی در پخت گرم آن را 

  .گویند  می"دم کردن"کنند که اصطالحاٌ در صنعت صابون سازي به آن   ساعت رها می72 الی 24براي مدت 

تشخیص پایان صابونی شدن توسط . باشد ه، تکمیل واکنش و جداسازي فازها میهدف از این مرحل

پس از تکمیل مرحله واکنش شیمیایی، جهت . شود گیري میزان اسید چرب در تانک پخت انجام می اندازه

با افزودن آب نمک به تانک یک سیستم دو فازي تشکیل . شود ها، از آب نمک استفاده می جداسازي ناخالصی

هاي سرد کننده منتقل  فاز صابونی توسط پمپ به غلطک. شوند ها به الیه زیرین منتقل می ده و ناخالصیگردی

صابون بدست آمده داراي آنالیز زیر . گردد شده و دماي صابون به دماي محیط کاهش یافته و جامد می

  .باشد می
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   درصد1/0 تا 002/0میزان سود                                                           

   درصد6/0  تا 3/0میزان نمک         

   درصد 30میزان آب           حدود 

شود و رطوبت آن به میزان استاندارد  جهت کاهش رطوبت، صابون تولید شده وارد خشک کن می

به منظور اختالط و هموژنیتی بیشتر صابون وارد دستگاهی بنام پالدر . یابد کاهش می)  درصد12حدود (

(Plodder)یک حلزون در حال گردش فشرده شده و بصورت رشته شود در این دستگاه صابون توسط   می

گردد و سپس قطعات ریز وارد دستگاه  شود و توسط یک برش دهنده به قطعات ریز بریده می خارج می

  .گردد  می(Mixer)مخلوط کن 

به مخلوط ... انواع مواد افزودنی شامل رنگ، اسانس، تثبیت کننده، نرم کننده پوست، ضد خورندگی و 

  :بعضی از این مواد عبارتند از . گردد  میکن اضافه

  

  (Caustic Potash)  محلول پتاس
  (Sodium Silicate)  سیلیکات سدیم
  (Caustic Soda)  محلول سود
  (Soda ash)  سودااش

  (Tri sodium Phosphate)  تري سدیم فسفات
  (Nanolyne)  نانولین

  (Sodium bicarbonate)  بی کربنات سدیم
  (Etyle Diamine Tetracetate)  تترا فسفاتاتیل دي آمین 

  (Titanium oxide)  اکسید تیتانیوم
  

عبور  (mill)به منظور توزیع یکنواخت مواد افـزوده شده و استحکام بیشتر، صابون بین چند غلطک 

هاي نازك  چرخند و صابون را شکل ورقه ها بصورت استوانه افقی که در خالف جهت می غلطک. کند می

  .گردد صابون سپس وارد دستگاه پالدر دوم می. آورد شده در میفشرده 
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نماید و بصورت نوار  در این مرحله صابون بار دیگر فشرده شده و از دورن یک قالب گرم عبور می                                                 

هاي مورد  در مسیر خـروجی، صابون سرد شده و توسط یک دستگاه برش، به اندازه. شود پیوسته خارج می

 قطعات بدست آمده در مرحله آخر در قالب قرار گرفته و به فـرم نهایی در آمده و .شود نظـر برش داده می

  . گردد بسته بندي می

   Continuous Method روش پیوسته -3-2-2
در این روش ابتدا . گیرد با پیشرفت تکنولـوژي امروزه تولید صابون بیشتر به صورت پیوسته انجام می

اسید چرب بدست آمده توسط . نماید  تولید اسید چرب گلیسرین میگردد و چربی توسط آب هیدرولیـز می

هاي انجام شده در برج هیدرولیـز و خنثی سازي  واکنش. شود محلول سود خنثی شده و صابون تشکیل می

  .در زیر آمده است

  

333351755333517 )(33)( OHHCCOOHHCOHHCCOOHC +−→+− 

  یلگلیسیرین       اسید استئاریک           آب           استئارات گلیسر

  

OHCOONaHCNaOHCOOHHC 235173517 +→+  

     سود     اسید استئاریک)صابون(استئارات سدیمآب   

از آنجا که حاللیت . باشند وع بوده و داراي یک نوع گلیسرید نمیـمتن) چربی(واد اولیه مورد استفاده ـم

 بنابراین در باشند، اي متفاوت می هاي سدیم بدست آمده از اسیدهاي چرب، بطور قابل مالحظه و سختی نمک

روش تولید پیوسته . شود صنایع صابون پزي جهت تولید محصوالت مشخص از مواد اولیه مختلف استفاده می

  .در شکل زیر نشان داده شده است

چربی ذوب شده . ها باشد تواند انـواع چـربی حیوانی یا روغن در این روش خـوراك ورودي این می

توسط آب  C 250و دماي  Mpa 4 برج هیـدرولیز شده و تحت فشار وارد) اکسید روي(همراه با کاتالیست 

آب . آیند هیدرولیز شده و مخلوط اسیـدهاي چرب از باالي برج و گلیسیرین خام از پایین برج بدست می

معموالٌ مخلوط اسیدهاي چرب . گردد همراه اسید چرب توسط عمل دکانتاسیون یا با عمل تبخیر جدا می
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از این روش براي تهیه اسیدهاي چرب حاصل از . نمایند تفکیک وارد برج تقطیر میبدست آمده را جهت                                                  

همچنین از روش کریستالیزاسیون جهت . شود هاي روغنی استفاده می هاي خوك، نارگیل، نخل و دانه چربی

 عمل تقطیر در سه. توان استفاده نمود شوند مانند تالو، می مخلوط اسیدهاي چرب که براحتی جامـد می

گردد و سپس از باال  اسید چرب از تانک ذخیـره وارد یک مبدل حـرارتی می. شود مرحله تحت خالء انجام می

هاي جدا کننده در حالی که اسید چرب از باال به پایین جریان دارد، هوا  در برج. شود وارد بـرج جدا کننده می

جه اسیدهاي چرب سبک که داراي نقطه نماید و در نتی و آب در سمت مخالف یعنی به سمت باال حرکت می

باشند از  باشند از قسمت باالي برج و اسیدهاي چرب و سنگین داراي نقطه جوش باالتري می جوش پایین می

شود این برج  مایعات بدست آمده از باالي برج وارد برج تفکیک اصلی می. گردد قسمت پایین برج خارج می

از قسمت باالي برج بدست ) اسیدهاي داراي نقطه جوش پایین (محصول اصلی. تحت خالء شدید قرار دارد

به برج تبخیـر نهایی پمپ شده و بخارات مایع شده از ) اسیدهاي با نقطه جوش باال(مایعات سنگین . آید می

  .شود محصـول پایین به برج جدا کننده اول برگردانده می. باشد این برج بعنـوان برش دوم اسید چرب می

 تولید صابون به روش هیدرولیـز و خنثی نمودن که در شکل فوق نشان داده شده است مراحل اصلی

  :عبارتند از 

  حمل روغن و چربی از مخازن به مخلوط کن -

  درصد50حمل و تولید محلول سود  -

 مخلوط نمودن کاتالیست اکسید روي با چربی ذوب شده و گرم کردن توسط بخار -

 از پایین به برج هیدرولیزوارد نمودن مخلوط چربی و کاتالیست  -

در این برج آب به  (4,1Mpaو فشار  C°250ها در برج هیدرولیز در دماي  جداسازي چربی -

 .)طرف پایین و چربی بدلیل دانسیته کمتر بطرف باال حرکت می کنند

 از پایین برج هیدرولیز%) 12حدود (جدا سازي فاز آبی شامل گلیسرین حل شده  -

 فوق توسط روش تبخیرتهیه گلیسرین از مخلوط  -
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تغلیـظ اسید چـرب بدست آمده از باالي بـرج هیـدرولیـز توسط پروسس تبخیـر ناگهانی و  -                                                 

 گـرم کردن بیشتر

 تفکیک اسیدهاي چرب توسط برج تقطیر تحت خالء شدید -

 .در دستگاه مخلوط کننده% 50خنثی سازي اسید چرب بطور پیوسته توسط محلول سود  -

 .آید  صابون بدست می(High-Speed Mixer-Neutralizer) خنثی کننده با دور باال -

در یک تانک همزن دار با دور آهسته انجام  Cº93 تکمیل خنثی سازي صابون در دماي -

 .شود می

  .باشد در این مرحله آنالیز صابون بطور نمونه بصورت زیر می

   %002/0تا /. % 1سود     

   %3/0تا   %  6/0نمک    

  %30آب     

بون ممکن است با توجه به نوع محصـول مورد نظر اکستـرود یا غلطک یا پودر یا توسط این صا

در مـرحله نهایی تولید، صابون در یک مبدل حـرارتی که فشار آن در . خشک کن پاششی، خشک گردد

صابـون گـرم شده در یک . شود  است گرم میC 200 و درجه حرارت آن در حدود Mpa 5/3حدود 

خمیر چسبنده بدست %). 20تا حدود (یابد   کاهش می شود و رطـوبت نسبتاٌ یک فلش میتانک اتمسفر 

                     آمده مقداري هوا در یک مبدل حرارتی که مجهز به سیستم تراش دیواره

(Mechanical-Scraped-wall heat exchanger) در اینجا صابون بوسیله . شود باشد، مخلوط می می

در این صابون . گردد  سرد میCº65 تا حـدود Cº105مک در جـداره بیـرونی، از دماي جریان آب ن

شود در نهایت صابون وارد قالب  بصـورت نوار پیـوسته اکستـرود شده و بطول مورد نظر برش داده می

گردد و پـروسس تولید صابون به  بندي می شده و با سرد شدن بیشتر بر روي آن مهـر زده شده و بسته

  .رسد انتها می
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 [8] تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژي هاي مرسوم-4                                                 

   مقایسه پروسس تولید صابون به روش پیوسته و نا پیوسته-4-1

  :هاي اصلی تولید صابون به روش پیوسته نسبت به روش ناپیوسته عبارتند از  مزیت

  بهبود رنگ صابون بدون مراحل اضافی -1

 افزایش بازیابی گلیسرین -2

  کنترلانعطاف در -3

 فضا و کارگر کمتر -4

 افزایش میزان تولید -5

  هاي تولید صابون در ایران و جهان  مقایسه روش-4-2

  :شود  هاي تولید صابون در ایران بصورت زیر تقسیم می چنانچه قبالٌ اشاره شد روش

  سنتی -

 نیمه مدرن -

 مدرن -

  :هاي فوق از نقطه نظر فرآیندي به دو دسته تقسیم می شود  روش

هاي سنتی و نیمه مدرن بوده و روش نیمه پیوسته که شامل  ه که شامل صابون سازيروش ناپیوست

 مواد اولیه مورد نیاز وارد یک پخت صابون شده (Batch)در روش ناپیوسته . باشد هاي مدرن می صاون سازي

س و سپ. گردد اي که روي زمین قرار دارد تخلیه شده و خشک می و پس از تاکمیل مرحله پخت در حوضچه

و سپس بتدریج به مراحل تکمیلی . گردد اي که روي زمین قرار دارد تخلیه شده و خشک می در حوضچه

 صابون تهیه شده در تانک پخت به مخزن یا مخازن (Semibatch)در روش نیمه پیوسته . شود ارسال می

 چند تانک جهت در این مرحله واحدهاي تولید صابون بر حسب ظرفیت تولید یک یا. شود ذخیره منتقل می

بنابراین همیشه مقدار کافی صابون در تانک ذخیره جهت عملیات بعدي نگهداري . پخت صابون وجود دارد
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هاي  مقایسه روش. گردد صابون مایع از این تانک بطور پیوسته به مراحل تکمیلی صابون ارسال می. شود می                                                 

  .ع پـروسس مورد بـررسی قرار دادتوان از نقطه نظر تکنولـوژي مورد استفاده و نو تولید را می

   مقایسه از نقطه نظر تکنولوژي-4-3

   روش سنتی -4-3-1

هاي سنتی بسیار ساده است و از یک تانک جهت پخت صابون  تکنولوژي مورد استفاده در صابون سازي

 از پس. شود مواد اولیه در این تانک ریخته و پخته می. شود تشکیل گردیده است که توسط مشعل گرم می

شود و پس از کاهش رطوبت  هایی جهت خشک شدن تخلیه می مرحله تکمیل پخت صابون مذاب در حوضچه

  . نمایند هاي کوچک در آورده و در آفتاب خشک می آن به میزان مطلوب آنرا بصورت قالب

باشد و تقریباٌ در حال حاضر در سطح کشورهاي صنعتی  این تکنولوژي مربوط به قرن اول میالدي می

باشد و حدوداٌ هشتاد درصد واحدهاي  این روش تولید هنوز در ایران مورد استفاده می. منسوخ شده است

 درصد از کل 35نمانید و از لحاظ کمی در حدود  صابون سازي از این تکنولوژي در تهیه صابون استفاده می

  .آید صابون تولید شده از این روش بدست می

  روش نیمه مدرن -4-3-2

هایی تخلیه شده و   که در باال اشاره شد، در این روش صابون مذاب تهیه شده در حوضچههمانگونه

هایی برش داده و جهت مراحل  شود تا جامد گردد سپس آنرا بصورت بلوك براي مدت حدود یک روز رها می

 آن از گیرد تا رطوبت هاي بدست آمده را چیپس نموده و در خشک کن قرار می قالب. سازند بعد ذخیره می

  . درصد کاهش یابد12 درصد به حدود 30حدود 

هاي خشک شده سپس طی چند مـرحله با مواد افـزودنی، غلطک و اکسترود شده تا همـوژن  چیپس

  . گـردد زنی می در انتها صابون اکستـرود شده برش داده شده و قالب. گردد و استحکام آن افـزایش یابد

ن در حوضـچه، زمان اقامت مواد در واحد زیاد بوده و هـزینه در این روش بدلیل خشک نمودن صابـو

ولی با این وجود در حال حاضر این روش در بعضی از کشورهاي جهان متداول . باشد کارگـر نیز باال می

  .باشد می
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  روش مدرن-4-3-3                                                 

 جهت مخلوط شدن پمپ "کراچر"ره به دستگاه ـدر این روش صابون مذاب مستقیماٌ از تانک ذخی

شود تا رطوبت آن به مقدار مطلوب   میرارتی گرم و وارد خشک کن در خالءـده، سپس توسط یک مبدل حش

. باشد  اتمسفر می8/0 متر مکعب و میـزان خالء حدود 2حجم این نوع خشک کن در حدود . کاهش یابد

 خالء موجود .شود صابون مذاب گرم از باال وارد دستگاه شده و توسط فاز نهایی روي بدنه آن پخش می

درخشک کن باعث تبخیر آب همراه آن گردیده و یک تیغه دوار صابـون خشک شده را از روي بدنه دستگاه 

این نوع خشک کن، . گردد تراشیده و صابون تراشیده شده از قسمت دریچه خـروجی وارد دستگاه پالدر می

مدرن گردید و استفاه از آن اجازه هاي سنتی و نیمه  دار در روش اي و سینی جایگزین دو خشک کن حوضچه

هاي ذخیره بطور پیوسته خشک شده و به محصول نهایی تبدیل  دهد که صابون مذاب موجود در تانک می

 واحد صابون سازي در ایران از این روش استفاده 10حدوداٌ . گردد گردد و باعث افزایش ظرفیت واحد می

ایتالیا می باشد و در دو واحـد صابون  Mazoniساخت کارخانه   نمایند که ماشین آالت این واحدها عمدتاٌ می

. انگلستان استفاده شده است Britanniaایتالیا و بریتانیا  MSAسازي نیز از ماشین آالت ساخت کارخانه 

  .باشد هاي متداول صابون سازي در دنیا می این روش یکی از روش

   مقایسه از نقطه نظر نوع فرآیند-4-4

شوند، ناپیوسته  ن سازي موجود در ایران از نظر پروسس به دو دسته تقسیم میواحدهاي صابو

(Batch) و نیمه پیوسته (Semi batch).  

هاي نیمه   منسوخ گردیده و با پیشرفت تکنولوژي از روش تولید صابون بروش ناپیوسته در دنیا تقریباٌ

ي از واحدها صابون سازي بروش ناپیوسته عمل در ایران هنوز تعداد زیاد. گردد پیوسته و پیوسته استفاده می

رسد  کنند که بنظر می واحدهاي صابون سازي مدرن در ایران از روش نیمه پیوسته استفاده می. نمایند می

ساخت اکثر ماشین آالت این . نمایند اکثر واحدهاي صابون سازي در سطح جهان نیز از این روش استفاده می

باشد در حال حاضر تنها دستگاه خشک کن در خالء و دستگاه قالب  ور مینوع پروسس در داخل کشور مقد

  .شود زنی اتوماتیک دستگاه بسته بندي اتوماتیک در داخل تولید نمی
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
در این روش . گردد  نیز در جهان تولید می(Continuous)از نقطه نظر پروسس صابون بروش پیوسته                                                  

 واحد تقطیر تفکیک گردیده و سپس اسید چرب مورد چربی پس از هیدرولیز شدن و تولید اسید چرب در

صابون مذاب در مخلوط کن با . شود نظر با افزودن کاستیک سودا در واحد خنثی سازي به صابون تبدیل می

گردد تا  مواد افزودنی مخلوط شده و تحت فشار توسط یک مبدل حرارتی گرم شده و وارد خشک کن می

صابون خشک خروجی از خشک کن وارد آسیاب و پالدر شده و در . بدرطوبت آن به میزان مطلوب کاهش یا

  .گردد نهایت بصورت قالب صابون خارج می

گردد و زمان اقامت مواد اولیه در واحد  در این روش مواد اولیه بصورت پیوسته به صابون تبدیل می

 بسیار بیشتر  ن نسبتاٌباشد در حالی که در واحدهاي ناپیوسته این زما می) ساعت حدود چند(بسیار کم 

از نظر تکنولوژي این . بعالوه نیروي کارگر و انرژي کمتري مورد نیاز است. باشد می) حدود یک هفته(

در حال حاضر این روش تولیـد، در ایران . باشد تر و هزینه سرمایه گذاري اولیه آن بیشتر می پروسس پیچیده

  .وجود ندارد
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
  و حجم سرمایه گذاري ل ظرفیت اقتصاديبررسی و تعیین حداق-5                                                 

حداقل . باشد میبه باال تن و 100 از طبق بررسی هاي انجام شده صابون مایعظرفیت هاي تولید 

. پایین تر از آن طرح توجیه فنی و اقتصادي نداردشود که ظرفیت اقتصادي به ظرفیت تولیدي اطالق می

مقدار با توجه به اینکه نیاز بازار باشد تن در سال می 500 صابون مایعحداقل ظرفیت اقتصادي طرح تولید 

میزان  .گیریم تن در سال در نظر می4600باشد لذا ظرفیت طرح را  میصابون مایع تن در سال 4600

به شرح  تن در سال 4600به ظرفیت  صابون مایعبراي واحد تولید سرمایه گذاري به تفکیک ارزي و ریالی 

   .زیر است

   زمین -5-1

  
   هزینه خرید زمین-9جدول 

  قیمت ریال به  متراژ زمین
  ازاي هر متر مربع

  هزینه خرید زمین
  )میلیون ریال(

4000  100  400  
  

  سازي محوطههاي    هزینه-5-2

  
    آماده سازي محوطه-10جدول  

 بخش ردیف
  مساحت

 )متر مربع(
  واحد

 )هزار ریال/متر مربع(
  هزینه کل

 )میلیون ریال(
 80 20 4000 تسطیح 1
 76 200 379 دیوارکشی 2
 240 100 2400  فضاي سبز و جدول کشی وسفالتآکشی و  خیابان 3

 396 مجموع
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
  غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-5-3                                                 

 
هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان -11جدول   

 بخش
  متراژ

 )متر مربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ریال/متر مربع(
  ینه کلهز

 )میلیون ریال(

 750 1500 500 سولۀ خط تولید 
 180 1500 120 سولۀ انبار مواد اولیه 

 180 1500 120  انبار محصول  سولۀ
 150 1500 100 هاي تاسیسات  سوله

 50 500 100 پارکینگ
ساختمانهاي اداري، رفاهی، خدماتی براي هر نفر 

  متر به عالوه فضاهاي20پرسنل اداري حدود 
 )عمومی مانند سالن اجتماعات، نمازخانه و سلف

150 1800 270 

 1580 مجموع

 

   هزینۀ تاسیسات زیر بنایی-5-4

  
 )میلیون ریال( تاسیسات زیر بنایی کل هزینه -12جدول 

 )میلیون ریال(ریالی  شرح  ردیف
  405  انشعابات  1
 220 تاسیسات آب خنک کننده  2
 30 ان اداريتاسیسات سرمایش و گرمایش ساختم  3
 40 تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان تولید  4
 60 تاسیسات اطفاء حریق  5
 300 دیزل ژنراتور  6

 1055 مجموع
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
  و وسایل اداري هزینه وسایل نقلیه -5-5                                                 

  
   نقل مورد نیاز در طرح  وسایل حمل و-13جدول 

  قیمت واحد  تعداد  نام دستگاه یا تجهیزات  ردیف
  )میلیون ریال(

  قیمت کل
  )میلیون ریال(

 260 130 2 سواري  1
 200 100 2 وانت  2
 250 250 1 کامیون  3

 710 )میلیون ریال (جمع کل
 

 
) میلیون ریال ( مورد نیاز در طرحاداري وسایل -14جدول   

 قیمت کل مشخصات ردیف
 50 میز و صندلی و قفسه 1
 20 دستگاه فتوکپی و پرینتر 2
 30 جانبیکامپیوتر و لوازم  3
 10 قفسه هاي رختکن 4

 50 تجهیزات اداري 5

 160 )میلیون ریال (جمع کل

  

  نیاز   مورد اصلیآالت ماشین  هزینه خرید تجهیزات و-5-6

هزینه . تامین خواهد شدو از داخل کشور   داخلی می باشدصابون مایعکلیه ماشین آالت خط تولید 

  . ال می باشد میلیون ری4000خرید ماشین االت این طرح 

 
  قیمت تجهیزات اصلی طرح-15جدول 

 عنوان ردیف
قیمت ریالی 

 )میلیون ریال(
قیمت  ارزي 

 )دالر(
هزینه کل 

 )میلیون ریال(
 4000 - 4000 تجهیزات اصلی خط تولید 1

 4000 -    مجموع
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
   هزینه نصب تجهیزات-5-7                                                 

  .میلیون ریال براورد شده است 400هزینه نصب تجهیزات اصلی 

  کابل کشی و شبکۀ توزیع برقهاي   هزینه-5-8

تن در  4600 با ظرفیت صابون مایعشبکۀ توزیع برق براي واحد تولید هزینۀ مربوط به کابل کشی و 

ها و غیره، در مقایسه با هزینۀ مشابه در  سال، شامل تابلوهاي برق، اتصاالت و کابل کشی داخل سوله

  . د شده استمیلیون ریال برآور 200 واحدهاي موجود

  برداري  هاي قبل از بهره  هزینه-5-9

  
  ) میلیون ریال(برداري قبل از بهرههاي  هزینه -16جدول 
 هزینه شرح ردیف

 200 هزینۀ ثبت شرکت و اخذ مجوز  1
 100 اجارة دفتر مرکزي 2
 50 آموزش پرسنل 3

 350 مجموع
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
  پیش بینی نشدههاي   هزینه-5-10                                                 

هاي پیش بینی  گذاري ثابت به عنوان هزینه هاي مربوط به سرمایه  هزینه درصد5در این طرح حدود 

  .باشد  میلیون ریال می462 نشده در نظر گرفته شده است که معادل

با توجه به این جدول . در جدول زیر سرمایه گذاري ثابت این طرح طبق برآورهاي باال لیست شده است

  . میلیون ریال برآورد می گردد که کال ریالی می باشد9713هزینه سرمایه گذاري ثابت این طرح حدود 

  
  صابون مایع میزان سرمایه گذاري مورد نیاز واحد تولید -17جدول 

 کل میلیون ریال دالر میلیون ریال عنوان
 400 0 400 زمین

 396 0 396 محوطه سازي
 1580 0 1580 ساختمان سازي
 405 0 405 حق انشعاب

 650 0 650 تاسیسات زیربنایی
 4000 0 4000 تجهیزات اصلی

 200 0 200 کابل کشی و شبکۀ توزیع برق

نصب تجهیزات شامل تجهیزات اصلی، برق و ابزار دقیق، عایق 
...کاري و   

400 0 400 

 160 0 160 لوازم اداري
 710 0 710 وسائل نقلیه

 350 0 350 قبل از بهره برداري
بینی نشده پیش  462 0 462 

 9713 0 9713 مجموع
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
  [8]  میزان مواد اولیه مورد نیاز ساالنه-6                                                 

  : آمده است 18جدول و میزان مصرف در مواد اولیه مورد نیاز لیست 

  
  میزان مصرف مواد اولیه-18جدول 

  )ریال به ازاي هر کیلوگرم(قیمت  )تن(میزان مصرف  ماده مصرفی ردیف
 10000 3767 یچرب  1
 2500 338 سود سوز آور 2
 - - )اسانس و رنگ(زودنی اف 3

  

  

  مناسب براي اجراي طرح پیشنهاد منطقه-7

  :پارامترهاي زیادي در تعیین محل احداث واحد نقش دارند 

Ø نزدیکی به محل تامین مواد اولیه 

Ø نزدیکی به بازارهاي فروش داخل و خارج 

Ø دسترسی آسان به یوتیلیتی مورد نیاز واحد 

Ø  قیمتدسترسی به نیروي کار کافی ارزان 

Ø نداشتن مشکل در زمینه مسائل زیست محیطی 

اینکه یکی از اهداف مهم دولت، توسعۀ مناطق محروم و توجه بیشتر به این استانها است با توجه به 

  .راه اندازي گردد کردستان یا مرکزيپیشنهاد می شود که این طرح در یکی از استانهاي 
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
  نیروي انسانی و تعداد اشتغال وضعیت تامین -8                                                 

   : آمده است19در جدول  صابون مایعوضعیت نیروي انسانی طرح تولید 

  
  وضعیت نیروي انسانی طرح -19جدول 

 مدرك تحصیلی تعداد شرح
 لیسانس و باالتر 1 مدیر عامل
 لیسانس و باالتر 1 مدیر تولید

 لیسانس  4 مهندس شیمی
 لیسانس  1 مهندس مکانیک

یپلمفوق د 4 تکنسین ماهر براي خط تولید  
 فوق دیپلم 4 تکنسین برق

 فوق دیپلم 4 تکنسین  مکانیک
 لیسانس  1 حسابدار
 لیسانس  1 مدیر فروش
 لیسانس  1 تدارکات
 دیپلم 1 منشی
 دیپلم 1 راننده
 دیپلم 2 نظافتچی
 دیپلم 1 انباردار

 - 6 کارگر ماهر
 - 6 نگهبان

 - 1 فضاي  سبز و نگهداري محوطه
 - 40 مجموع
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
  بررسی و تامین آب، برق، سوخت امکانات مخابراتی و ارتباطی-9                                                 

د و این مناطق از ن کشور می باشمرکزيمناطق با توجه به اینکه مناطق مناسب براي اجراي این طرح 

فرودگاه در وضعیت نسبتا مناسبی هستند   ونظر تامین آب، برق، سوخت و امکانات ارتباطی اعم از راه آهن

  .این امکانات طرح مشکل عدیده اي نخواهد داشت تامین لذا از نظر

  :هاي جانبی مورد نیاز براي واحد عبارتند از  سرویس

  آب -9-1

  :انواع آب مورد نیاز در این واحد عبارتند از 

  آب مورد نیاز جهت شستشو و آبیاري فضاي سبز

تر در روز آب در نظر گرفته  لی5/1براي آبیاري فضاي سبز کارخانه به ازاي هر متر مربع فضاي سبز 

  . آب تخمین زده شده استm3 1500میشود و جهت شستشوي کارخانه نیز  سالیانه 

  آب مورد نیاز جهت آشامیدن، حمام و آشپزخانه 

بدین ترتیب چون تعداد پرسنل در .  لیتر در روز در نظر گرفته میشود150موارد فوق به ازاي هر نفر

ر پیش بینی شده مقدار آب مورد نیاز این واحد جهت مصارف فوق حدود  نف40سه شیفت براي کارخانه، 

  .  متر مکعب در سال تخمین زده میشود1980

  آب سیستم اطفاء حریق و سیستم خنک کننده

 درصد آن را به 5که اگر ،  متر مکعب در ساعت مصرف می گردد10براي سیستم خنک کننده 

  .مکعب  در سال آب خنک کننده الزم خواهد بود  متر4000عنوان آب جبرانی در نظر بگیریم مقدار 

رود و از آن به تنهایی و آب یکی از معمولترین مواد جهت کنترل و خاموش کردن آتش به شمار می

. شودآن استفاده می یا از ترکیبات آن که به صورت کف هستند، براي کنترل آتش و یا خاموش کردن 

بدین ترتیب آب . گرددا و دیگر پرسنل نیز در هنگام آتش استفاده میالبته از آب براي حفاظت آتش نشانه

آتش به هیچ  باید همیشه به مقدار کافی با فشار مناسب در دسترس باشد و آب مخصوص فرونشاندن 

ها در این واحد، آب  با توجه به مساحت سالنهاي تولید و انبار. عنوان نباید براي مصارف دیگر بکار رود
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
توان آن را در  شود که می  متر مکعب برآورد می500 ساعت فرو نشاندن آتش حدود 4راي مورد نیاز ب                                                 

  . مقدار آب مصرفی نشان داده شده است20در جدول .مخازن بتنی ذخیره نمود

 
)متر مکعب در سال( مقدار کل آب مصرفی-20جدول   

 شرح مقدار مصرف توضیحات
 آب خنک کننده 4000  درصد آب چرخشی5
 آب مورد استفاده براي آبیاري 1500  لیتر در هر روز1/ 5 هرمتر مربعبه ازاي

لیتر در هر روز150به ازاي هر نفر  نیاز افراد وآب مورد نیاز براي آشامیدن  1980   
 اطفا حریق 500 -
 مجموع 7980 -

  

   الکتریسیته-9-2

  الکتریسیته مورد نیاز در خط تولید

انرژي الکتریسیتۀ .  مورد نیاز استHz  50 ولت، فرکانس 400ا ولتاژ براي این خط تولید، برق سه فاز ب

  . کیلووات ساعت می باشد6400000مورد نیاز در بخش تولید 

    الکتریسیته مورد نیاز جهت روشنایی

توان الزم براي روشنایی سولۀ خط تولید، سولۀ انبار مواد اولیه، سولۀ انبار محصول، سولۀ تاسیسات 

 به ازاء هر متر W 20  بطور متوسط یستم خنک کننده، هواي فشرده و سیستم اطفاء حریق سولۀ سبرقی و

 توان به ازاء هر متر W 10همچنین براي روشنایی محوطه نیز بطور متوسط . مربع در نظر گرفته شده است

ي روشنایی همچنین براي ساختمانهاي اداري و رفاهی نیز توان مورد نیاز برا. شود مربع در نظر گرفته می

  .  به ازاي هر متر مربع در نظر گرفته شده استW 50معادل 
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
                                                  

مقدار مصرف الکتریسیته جهت روشنایی-21جدول   
  )Kw(مقدار مصرف کل به ازاي متر مکعب)w(مقدار مصرف متراژ  توضیحات

 10 20 500 سولۀ خط تولید
 2 15 120 سولۀ انبار مواد اولیه

 2  15 120  انبار محصول  سولۀ
 2  15 100 هاي تاسیسات سوله

 1 5 100 پارکینگ
 5  35 150 ساختمانهاي اداري، رفاهی

 12  5 2400 روشنایی محوطه
 33 - 3490 مجموع

 

  الکتریسیته مورد نیاز جهت سرمایش و تهویه

مانهاي رفاهی حدود  متر مربع زیر بناي ساخت150الکتریسیتۀ الزم جهت سرمایش و گرمایش به ازاي 

W 1000 متر حدود 60 و براي سیستم تهویۀ ساختمانهاي تولید و انبارها نیز به ازاء هر W 1000 برآورد 

  . شود می

  هاي جانبی الکتریسیته مورد نیاز سرویس

براي سیستم . باشد هاي جانبی مورد نیاز در این واحد شامل سیستم تولید آب خنک کننده می سرویس

 و پمپ آب برج، توان چیلر جذبی، فن برج خنک کن، پمپ آب  ده نیز با توجه به مصرف چیلرآب خنک کنن

  .دهد جمع بندي مقدار مصرف الکتریسیته را نشان می22جدول .  خواهد بودKw 50الزم حدود 

  مقدار مصرف کل الکتریسیته-22جدول 
 )kw(مصرف کل  شرح

 800 خط تولید
 50 سیستم آب خنک کننده

 33 یسیته مورد نیاز براي روشناییالکتر
 12 الکتریسیته مورد نیاز جهت سرمایش و تهویه
 50 الکتریسیته مورد نیاز سرویس هاي جانبی

 945 مجموع
  

  .باشدکیلو وات می 945با توجه به جدول باال مقدار مصرف سالیانه الکتریسیته حدود 
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
  سوخت گاز طبیعی-9-3                                                 

جهـت   .شـود  رمایش و در بخش تولید براي تولید بخـار بکـار بـرده مـی      در این واحد گاز طبیعی براي گ      

 متر مکعب گاز طبیعی    25 متر مربع از ساختمانها،      100گرمایش ساختمانها میزان سوخت مورد نیاز براي هر         

 متـر  92000 ماه گرمایش در نظر گرفته شود میزان گاز طبیعـی مـورد نیـاز              2بدین ترتیب اگر    . در روز است  

  .ال خواهد بودمکعب در س

لـذا کـل گـاز     . متـر مکعـب مـی باشـد    90000 حـدود  حرارت مورد نیاز     براي تولید    مقدار گاز مصرفی  

  .متر مکعب در سال می باشد 182000 مصرفی

  :مقدار مصرف آب، برق و بخار واحد به شرح زیر است 

  
 گاز در واحد   مقدار مصرف آب، برق و-23جدول 

  وضیحاتت  میزان مصرف ساالنه واحد  شرح
  درصد ضریب اطمینان 10با   8778 )متر مکعب(آب 
  درصد ضریب اطمینان 20 با  9072000 )کیلو وات ساعت( الکتریسیته

  درصد ضریب اطمینان 20با   218400 )متر مکعب( گاز طبیعی
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  مایعات شوینده                               اي صنعتی ایران               سازمان صنایع کوچک و شهرکه
    وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی-10                                                 

  : بود حمایتهاي مورد نظر دولت در این طرح به شرح زیر خواهد

   پیگیري کلیه امور سرمایه گذار در مراجع زیربط دولتی و اعمال حمایتهاي الزم-1

  پیگیري اختصاص تسهیالت ریالی به سرمایه گذاران از طریق سیستم بانکی و طرق ممکن دیگر -2

   مالی و بازاریابی به سرمایه گذاران، اقتصادي،تهیه و ارائه اطالعات فنی -3

   سرمایه گذاران در موارد خاص جهت امکانپذیر نمودن سرمایه گذاريمشارکت حقوقی با -6

  مشوقهاي عمومی حمایت از صنعت به لحاظ معافیتها و تخفیفهاي مالیاتی و گمرکی -7

  بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید جمع-11

چند مطرح است که در ادامه  بر روي این طرح نکاتی این گزارشهاي انجام شده در  با توجه به بررسی

  : آمده است

  .تولید این محصول در کشور ضروري نمی باشد -1

در آینده اي نه چندان دور تن در سال   4600علیرغم تولید این محصول در کشور به میزان حدود  -2

 .با کمبود مواجه خواهیم بود

 .حسوب نمی شود میلیارد ریال می باشد که رقم باالیی م10 حدودمیزان سرمایه گذاري طرح  -3

 .دانش فنی این طرح به راحتی در دسترس می باشد -4

 در کـشور  صـابون مـایع   تن کمبود 4600با توجه به جمیع بررسی هاي بعمل آمده، در سالهاي آتی          

در صورتیکه واحدهاي در دست اجرا به بهره برداري برسند میزان نیاز کـشور              . وجود خواهد داشت  

پیشنهاد می نماید کـه بهـره تولیـد واحـدهاي         لذا مشاور طرح    .  تن در سال خواهد بود     1000حدود  

لذا در حال حاضر نیازي بـه احـداث       . ورده شود موجود افزایش یابد تا نیاز کشور به این محصول برآ         

  .واحد جدید نمی باشد
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         مایعات شوینده                          سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

   و مراجعمنابع

1) Unido, soap production, وزارت صنایع 

2) Material Safety Data Sheet (MSDS) 

 کتاب صادرات و واردات ایران ) 3

 1384کتاب مقررات صادرات و واردات ایران،  ) 4

 وزارت صنایع و معادن، CDلیست تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی در ایران، استخراج شده از  )5

 1385اسفند 

 صابون مایعتولید کننده هاي کارشناسان شرکتمصاحبه با  )6

 اینترنت ) 7

 ، وزارت صنایعطرح جامع صنایع پایین دستی پتروشیمی )8

  اینترنت )9


