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 خالصه طرح

 
کربوکسی متیل سلولز: نام محصول  

:موارد کاربرد   
صنایع دارویی -  
صنایع غذایی -  
:دیگر صنایع مانند -  

ها، رونماي ساختمان، چسب ،، رنگ و رزین وصابون سازي شوینده تکمیل پارچه، کاشی و  ،نساجی، چاپ صنایع  
هاي چند الیه، چرم  فت، تختههاي ن چاه جوشکاري، فرش و موکت، گل حفاري الکترودسرامیک، سفال و چینی، کاغذ، 

........،لوازم آرایشی وسموم و آفت کشها  ،مصنوعی  

   :مواد اولیه مورد نیاز 
،افزودنیهاي دیگر،اتانولیک اسیدسود سوزآور، مواد سلولزي، منوکلرو است  

)واحد مقادیرمواد اولیه و محصول تن در سال(7000: ظرفیت  

)تن( میزان مواد اولیه مورد نیاز 10،000  
 تعداد نیروي انسانی مورد نیاز 35

)متر مربع(مساحت زمین مورد نیاز 20،000  
)500آزمایشگاه(،)2000انبار(،)1500تولیدي(،)300اداري)=(متر مربع(زیربنا   

 یوتیلیتی مورد نیاز
)مترمکعب(آب 15،000،000  

)کیلو وات ساعت(برق 798،153  
 سرمایه گذاري طرح

)دالر(ثابت ارزيسرمایه گذاري   -  
)میلیون ریال(سرمایه گذاري  ثابت ریالی 33،970  

)میلیون ریال(سرمایه در گردش مورد نیاز 7،000  
)میلیون ریال(مجموع 40،970  
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معرفی محصول)1  
 
 

 شکل ظاهري محصول
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 بسته بندي محصول
 
 
 

 
 
 
 

ظروف حاوي کربوکسی متیل . هاي غیر قابل نفوذ به نور و هوا بسته بندي گردد  ایمنی در بستهکربوکسی متیل سلولز باید بطور 
این ماده باید در محل سرد و خشک  . ها باشد  سلولز باید طوري باشد که مانع از آلودگی محتویات با فلزات و سایر ناخالصی

.نگهداري شده و از قرار گرفتن آن در معرض حرارت پرهیز شود   
 

.بندي گردد  هاي غیرقابل نفوذ به رطوبت و یا ظروف مناسب مورد توافق خریدار و فروشنده بسته این ماده باید در کیسه  
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و   آمدهمی آید ودر آب به صورت کلوئیدي در  از مهمترین اترهاي سلولز می باشد و از سلولز به دست کربوکسی متیل سلولز  

  .نده و یا چسب و افزودنی مواد غذایی  بکار برده می شودقابل حل می باشد وبه عنوان غلیظ کن

زکربوکسی متیل سلول ( Sodium  Carboxymethylcellulose)  گریدهاي مهم این محصول با فرمولیکی از                                                                         سدیم 

.در صناییع شوینده می باشد می باشد که  بیشترین مصرف  آن  زیر   
  

  

  .استیکی دیگر از مصارف این محصول با درصد خلوصیت بیشتر در صنایع آرایشی و تولید خمیردندان 

     و غذایی، دارویی گرید صنعتی  سهدر  و صنایع مختلفدر  متنوع  و مختلفبه صورت  ربوکسی متیل سلولزککلی  به طور -

.گیرد استفاده قرار میمورد   

. در بازار شناخته می شود  C.M.C    با نام تجاريکربوکسی متیل سلولز  



 (CMC)سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        کربوکسی متیل سلولز               

 7

  .ی باشدمآب  بل تعلیق در قاو  ، بی بو نگیک گرد سفید ر نشان داده شده است   همانطور که در باال شکل این محصول  

  :مواد اولیه محصول عبارت است از 

  ،افزودنیهاي دیگرسود سوزآور،  منوکلرو استات مواد سلولزي،

(Cellulose (       سلولز        

باشد که با حذف آب با این ماده یک پلیمر با واحدهاي گلوکز می . نباتات زنده و در جداره سلولی نباتات یافت می شود  سلولوز در

..واحدي داده اند 4000و  3000هم زنجیر شده اند و تشکیل زنجیرهاي عظیم   

.این ماده را انواع نباتات می توان به دست آورد  

:سود سوز آور  

 به صورت مایع و جامد در بازار عرضه می شود و با آب واکنش گرمازا از خود نشان می دهد و جهت خالص سازي سلولز از آن

است  و به دلیل گرمازا بودن می بایست به مرور آب به سود  و فرایند تولید  استفاده می شود کاربرد آن در خالص سازي سلولز

.درهنگام استفاده نکات ایمنی در مورد پاشش روي پوست و خصوصا چشمها باید رعایت شود. اضافه شود و مخلوط گردد  
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  :یک اسیدمنوکلرو است

صنایع و معادن شرکتی که تولید کننده این مواد باشد یافت نشد واین ماده در حال حاضر وارداتی  است وبه دلیل در سایت سازمان 

هر چند که در یک تحقیق . خورندگی باالدر فرایند تولید توجیه اقتصادي براي تولید آن می بایست با تکنولوژي مناسب فراهم گردد

.از خارج از کشور وارد می شودبه ثبت نرسیده و ولی در حال حاضرمیدانی مدعیانی براي تولید و جود دارد   

  :افزودنیهاي دیگر

با توجه به گریدهاي مختلف الزم است جهت تنظیم خلوص و کاربردهاي مختلف از افزودنی هاي متفاوت استفاده شود که نوع این 

.ودمواد معموال منحصر به هر تولید کننده است و از انتشار آن خودداري می ش  

  C.M.C  کاربردي هاي ویژگی

انتشار، عامل نگهدارنده  چسبندگی و ایجاد استحکام، عامل کنترل ویسکوزیته وغلظت بخشی، جهتکربوکسی متیل سلولز  

در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می ساز و عامل تشکیل الیه  امولسیون  ساز، آب،حفظ حالت کلوییدي، تثبیت کننده، تعلیق

 .قرار می گیرداستفاده تولید و مورداي  گستردههاي در طیف  C.M.Cمتنوع،  ه دلیل ویژگیهايب لذا.گیرد

استفاده   این ماده باشد از ف  هد  یسکوزیته مواردي که کنترل و در  و اساساً  شود  سرد و گرم حل می سرعت در آب ماده به   این

اینکه این ماده عامل کنترل ویسکوزیته است باعث شده تا از آن . دهد نمی حتی در حضور یون کلسیم نیز ژل تشکیل گردد زیرا می

 .تعلیق ساز بهره جست و عامل) مانند پروتئین شیر(ساز  کننده، امولسیون دهنده ،تثبیت عنوان غلظت به

  :کربوکسی متیل سلولز شیمیایی و فیزیکی خواص 
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  :خواص فیزیکی

  حاللیتایجاد-1

   ویسکوزیته در محلولکنترل - 2 

  فعالیت سطحی  -3

  خواص ترموپالستیکی -4

 گرما، هیدرولیز و اکسیداسیون در مقابل تخریبات بیولوژیکی،(پایداري-5

 :دالیل تکنولوژیکی براي استفاده از آن

 .الزم است وچسبندگیغلظت  - 1

 .باشد سازگاریافته براي مصارف گوناگون قابل تولید می هاي هاي آن با ویژگی انواع گرید -2

 .باشد بی رنگ می بدون مزه و بو و -3

 .در مقابل میکروبها دارد فته مقاومت بیشتري نسبت به محصوالت طبیعی اصالح نیا -  4

 .داراست ها در شرایط متغیر را توانایی حفظ ویژگی -  5

 .حاللیت باال حتی در آب سرد دارد -  6

 .باشد کننده می غلیظ عامل ناروانی و -  7

 .لیق پایدار داردتوانایی ایجاد تع -  8



 (CMC)سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        کربوکسی متیل سلولز               

 10

 امولسیفایر -  9

 تشکیل الیه محافظ - 10

 )تغییر شکل ماده(رئولوژي بهبود ویژگی هاي - 11

 ها جلوگیري از رشد کریستال - 12

 جلوگیري از انعقاد محصوالت داراي نشاسته - 13

 جلوگیري از نرم و سفت شدن - 14

 اصالح ساختار و بافت - 15

 کننده حجیم - 16

به صورت جدول  2832ویژگیهاي سدیم کربوکسی متیل سلولزبا استفاده از استاندارد شماره  3566د ملی ایران با شماره در استاندار

  .زیر ذکر شده است
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3ام و کد محصول آیسیک ن )1-1  

می باشد    CH2- COOH فرمول شیمیایی کربوکسی متیل سلولز    

هنده طبقه بندي شیمیایی این محصول  ند نشا 2413 شناخته می شود که کد چهار رقم 24131331این محصول با کد آیسیک  

. می باشد  
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شماره تعرفه گمرکی)2- 1    

جهت سلولز و مشتقات  3912ی گمرك ایران با نام مقررات صادرات و واردات تعرفه در کتاب مرجع وزارت امور اقتصادي و دارای

شیمیایی آن در نظر گرفته شده و تحت عنوان اترهاي سلولزبه کربوکسی متیل سلولز اشاره شده لذا این محصول به طور کلی و با 

 تقسیم  ه و  به دو گرید خوراکی و دیگر گریدها ثبت گردید   391231عنوان کربوکسی متیل سلولز و امالح آن به شماره تعرفه 

.می باشد 39123190ها  وگرید دیگر با عنوان دیگر گرید 39123110شماره تعرفه گمرکی گرید خوراکی . شده است   

یشماره تعرفه گمرک  ردیف نام 

 1 کربوکسی متیل سلولز و امالح آن 391231

 2 کربوکسی متیل سلولز گرید خوراکی 39123110

 3 کربوکسی متیل سلولز دیگر گریدها 39123190

:شرایط واردات)1-3    

.محدودیتی در واردات کربوکسی متیل سلولز وجود ندارد وتعرفه گمرکی آن به تفکیک به شرح جدول ذیل می باشد  

 شماره تعرفه نوع گرید حقوق ورودي واحد

Kg 4%  39123110 خوراکی 

Kg 30%  39123190 دیگر گریدها 
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شواهد موجود در گمرکات استان مرکزي طی قراردادهایی به صورت جداگانه و توافقی تعرفه واردات از طریق کشورهاي طبق 

.زیر با عنوان تعرفه ترجیحی جهت همکاریهاي دو جانبه متغیر و کمتراز تعرفه هاي مصوب می باشد   

نی هرزگوین و قرقیزستانبوس –کوبا  –سوریه  –تونس  –ونزوئال  –ازبکستان  –پاکستان  –ترکیه   

غیر   کاربردهاي بسیار متنوعی دارد ومحدوده  مصارف کربوکسی متیل سلولز همانطور که در قسمت معرفی محصول اشاره شد

.با عنوان دیگر گریدها نام برده شده است......خوراکی آن مانند مصرف در صنایع شوینده و نساجی و کاشی و سرامیک و چرم و   

:و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی بررسی )4- 1    

یکی از گریدهاي محصول به نام سدیم کربوکسی متیل ایران  و تحقیقات صنعتی استاندارددرموسسه  انجام شدهتحقیق طی 

.باشدمی به شرح ذیل موجود  این سازمان می باشد که استاندارد ملی آن درسلولز  

صرف در خمیر دندان و صنایع آرایشی که بوسیله کمیسیون فنی مربوطه تهیه و استاندارد سدیم کربوکسی متیل سلولز مورد م

.تدوین شده است  

ها را  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی است در ایران که بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمی فرآورده

.ستاندارد اجباري اعالم نمایدتعیین و تدوین و اجراي آنها را با کسب موافقت شورایعالی ا  

  آرایشیصنایع مورد مصرف در خمیر دندان و  سدیم کربوکسی متیل سلولز محلول در آب

:روشهاي آزمون  

:آزمونهاي شناسایی    
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اسایی زمونهاي شن آمراحل و باید . ژالتین و سدیم آلژینات باشد , قندهاي احیا کننده , این ماده نباید داراي متیل و یا اتیل سلولز 

 . زیر را بگذراند

 تشخیص از متیل سلولز 

تشکیل رسوب . تنظیم کنید  0/5آنرا توسط کلریدریک اسید رقیق تا  PH لیتر برداشته و میلی 10از محلول یک درصد نمونه  

 . سفید رنگ دلیل وجود سدیم کربوکسی متیل سلولز است

 تشخیص از متیل سلولز و اتیل سلولز 

 . دقیقه بجوشانید نباید رسوبی تشکیل شود 5ر از محلول یک درصد نمونه را به مدت لیت میلی 10چنانچه  

 تشخیص از قندهاي احیا کننده

, دقیقه  20لیتر محلول کلریدریک اسید رقیق افزوده و به مدت  میلی 5لیتر از محلول یک درصد نمونه را برداشته و به آن  میلی 5 

 . را سرد کرده و توسط محلول سدیم ئیدروکسید در مجاورت کاغذ لیتوس خنثی کنیدتوسط سردکن برگردان بجوشانید سپس آن

تشکیل رسوب قرمز زنگ وجود قندهاي . لیتر محلول داغ پتاسیم ـ مس تارتارات بیافزائید  میلی 5لیتر از این محلول  میلی 0/1به  

 . دهد احیا کننده را نشان می

 تشخیص ژالتین 

کمپلکس مس با کربوکسی ( رسوب آبی , لیتر محلول مس سولفات افزوده  ول یک درصد نمونه یک میلیلیتر از محل میلی 10به  

 . شود تشکیل می) متیل سلولز 
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 تشخیص از سدیم آلژینات  

رسوب . بیافزائید )  یک درصد وزنی در آب ( لیتر از محلول کلسیم کلرید  میلی 10لیتر از محلول یک درصد نمونه  میلی 10به  

 . تینی نباید تشکیل شودژال

 . دهد چنانچه یک گرم از نمونه را آتش بزنید خواص فعل و انفعالی سدیم را می  

 گیري ماده فعال اندازه  

 . گیري کنید اندازه 2832استاندارد ملی ایران شماره  2-5ماده فعال بر پایه خشک را طبق بند  

 گیري رطوبت اندازه

 . گیري کنید اندازه 2832استاندارد ملی ایران شماره  3-5رطوبت نمونه را طبق بند  

 گیري درجه جانشینی اندازه

 . گیري کنید اندازه 2832استاندارد ملی ایران شماره  4-5درجه جانشینی را طبق بند  

 گیري گرانروانی اندازه

 . گیري کنید اندازه 2832استاندارد ملی ایران شماره  7-5درجه سلسیوس طبق بند  25گرانروانی نمونه را در  

 PH گیري اندازه  

 . گیري کنید متر اندازه PH محلول یک درصد نمونه را توسط دستگاه 

 گیري آهن اندازه  
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 . گیري کنید اندازه 2832استاندارد ملی ایران شماره  6-5میزان آهن نمونه را طبق بند  

 گیري سرب اندازه 

 . گردد ا رنگ بدست آمده از محلول سرب مقایسه میرنگ ایجاد شده با محلول سولفید ئیدروژن ب 

 وسایل الزم  

 لیتري میلی 50لوله نسلر  

 مواد الزم

 کلریدریک اسید غلیظ -

 نیتریک اسید غلیظ - 

 درصد 6استیک اسید رقیق  -

 . لیتر با آب رقیق کنید میلی 1000لیتر از استیک اسید را تا حجم  میلی 60 

 روژنمحلول اشباع سولفید ئید - 

 محلول استاندارد سرب - 

 . لیتر برسانید میلی 1000گرم از سرب نیترات را در آب حل کرده و به حجم  1/600 

 0/005لیتر از این محلول شامل  یک میلی. لیتر برسانید  میلی 1000لیتر از این محلول را برداشته و با آب به حجم  میلی 5 

 . باشد می pb گرم سرب برحسب میلی
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 ارروش ک 

 0/5اسید و   لیتر کلریدریک میلی  به باقیمانده یک. را در بوته سیلیسی کامال بسوزانید تا خاکستر شود   گرم از نمونه 1/000  

 . لیتر نیتریک اسید افزوده و روي حمام بخار تا نزدیک خشک شدن تبخیر کنید میلی

در دومین . ید حل کرده و آنرا به کمک آب به لوله نسلر منتقل کنید لیتر استیک اس لیتر آب گرم و یک میلی میلی 5باقیمانده را در  

محلول   لیتر میلی 10ه هر دو لوله  ب. لیتر محلول استاندارد سرب بیافزائید  میلی 2لیتر استیک اسید رقیق و  یک میلی, لوله نسلر 

سپس رنگ   .دقیقه بماند  10گذارید به مدت  ب. ید مخلوط کن. لیتر برسانید  میلی 50سولفید ئیدروژن افزوده و با آب حجم را به 

, چنانچه شدت رنگ ایجاد شده در لوله آزمون بیش از رنگ ایجاد شده در لوله شاهد نباشد . ایجاد شده در دو لوله را مقایسه کنید 

  میزان سرب نمونه طبق ویژگیهاي جدول شماره یک است

 . گیري کرد توان توسط دستگاه اتمیک ابزربشن اندازه می 4-8- 4سازي طبق بند  یادآوري ـ میزان سرب نمونه را بعد از آماده 

 گیري آرسنیک اندازه 

 . گردد لکه ایجاد شده بر روي کاغذ آغشته به مرکوریک برماید بوسیله آرسنیک موجود در نمونه با لکه استاندارد مقایسه می   

 مواد الزم 

 کلریدریک اسید غلیظ - 

 د برمینه شدهکلریدریک اسی - 

 . لیتر کلریدریک اسید غلیظ تکان دهید میلی 100لیتر برم را با  یک میلی 
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 محلول قلع کلرید

چنانچه مقدار . بجوشانید تا محلول شفاف بدست آید . لیتر کلریدریک اسید غلیظ حل کنید  میلی 100گرم از قلع کلرید را در  40 

 . ا دور بریزیدبسیار کمی رسوب در محلول مشاهده شد محلول ر

 روش کار 

برم اضافی را بوسیله چند . لیتر آب حل کنید  میلی 25لیتر کلریدریک اسید برمینه شده و  میلی 16گرم از نمونه را در  1/000 

تقل محلول را دقیقأ به بالن گوتزایت من. لیتر برسانید  میلی 50به آن آب افزوده و حجم را به . قطره محلول قلع کلرید جدا کنید 

 . گیري کنید اندازه 11064کنید و آرسنیک نمونه را طبق استاندارد ملی ایران شماره 

 گیري مواد نامحلول در آب اندازه

 وسایل الزم 

 سانتریفوژ - 

 روش کار  

قیقه د 30لیتر آب عاري از انیدرید کربنیک افزوده و به مدت  میلی 160گرم از نمونه خشک را در یک بشر وزن کنید به آن  2 

 . توسط همزن مکانیکی طوري بهم زنید که از هوا دادن به محلول و جذب انیدریک کربنیک اجتناب  شود

 . ساعت بگذارید بماند 16لیتر رقیق کنید و به مدت  میلی 200سپس آنرا تا حجم  
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روبی را دور ریخته و مجددا همان دور در دقیقه سانتریفوژ کنید مایع  3000دقیقه و با  15لیتر از محلول را به مدت  میلی 100 

مساوي از   ریخته و با حجم  مایع رویی را دور . این عمل را تکرار کنید  . حجم آب به آن افزوده و تکان داده و سانتریفوژ کنید 

ایگزین در آخر اسید را با حجم مساوي از استن ج. نرمال جایگزین کرده و همزن مجددا سانتریفوژ کنید  0/01کلریدریک اسید 

ساعت در اتو  2آن را از میان یک صافی گوچ وزن شده صاف کرده و باقیمانده را با استن شسته و به مدت . کرده و سانتریفوژ کنید 

 . صافی را سرد کرده و به وزن ثابت برسانید. درجه سلسیوس خشک کنید  105

 ر الکلکلیکوالتهاي آزاد و دیگر مواد محلول د, گیري نمکهاي معدنی  اندازه

 اساس کار  

. ماند  سدیم کربوکسی متیل سلولز به صورت نامحلول باقی می. کنیم  درصد حل می 80مقدار مشخصی از نمونه را در اتانل  

تفاوت وزنها به عنوان مواد محلول در . کنیم  درصد شسته و آنرا خشک کرده و وزن می 95و  80رسوبات را صاف کرده و با اتانل 

 . شود الکل گزارش می

 مواد الزم 

 درصد 80اتانل  - 

 روش کار  

سپس توسط . دقیقه بهم زنید  30درصد افزوده و به مدت  80لیتر اتانل  میلی 250گرم از نمونه را با دقت وزن کرده و به آن  2 

 . یک صافی گوچ وزن شده آنرا صاف کنید
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 95لیتر دیگر از اتانل  میلی 150رسوبات را با . استفاده کنید درصد  80لیتر اتانل  میلی 150جهت انتقال و شستشوي رسوبات از  

سپس   صافی کوچ را در هوا خشک کرده و.  عاري از الکل شود   لیتر دي اتیل اتر بشوئید تا  سپس آنرا با چند میلی, درصد شسته 

  .درجه سلسیوس به وزن ثابت برسانید 105آنرا در اتو 

:محصول قیمت تولید داخلی و جهانی )5- 1    

  تولید  خوراکی  محدود در بخش  بسیار   و کربوکسی متیل سلولز در گریدهاي صنعتی و غیر خوراکی  از آنجائیکه در داخل کشور

.است متفاوت خلوص سازي گریدهاي  مختلف با توجه به افزودنیهاي مختلف و پروسه هاي قیمت می شود و لذا  

ریال  25000الی  15000از طریق یک تحقیق میدانی بین  غیر خوراکی آن از نوع کربوکسی متیل سلولز به طور متوسط قیمت 

.بدست آمد  

:قیمت جهانی  

ولی با توجه به کیفیتهاي مورد نیاز کشورهاي صادر کننده به دلیل تنوع باالي مصرف در مناطق مختلف جهان تولید می گردد 

.محصول در گراف ذیل مشخص شده است  

دالر مربوط به چین می /84و پایین ترین قیمت دالر 8.40الترین قیمت مربوط به آلمان با قیمت هر کیلو طی بررسی انجام شده با

.باشد  
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قیمت یک کیلو CMC(غیر خوراکی)بھ دالر در سال ١٣٨٨
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همانطور که مشاهده می شود کمترین قیمت مربوط به کشور چین و بیشترین قیمت مربوط به کشورآلمان می باشد به طوري که تا 

و کیقیت  عالوه بر عوامل بعد مسافت و کیفیت وبرند فروشنده ،گریدها  واین مهمده برا بر قیمت وارداتی محصول متغیر می باشد 

از   کننده   به نیاز مصرف با توجه  طبع آن می بایست  به  متعددي است که  و مصارف افزودنیها   دیگر  و  سلولز لحاظ نوع   به

.می سازد قیمت را با این نوسان مواجه در نهایت  افزودنیهایی استفاده گردد که  

:     موارد مصرف و کاربرد) 1-6  

 تقاضاجهت مصرف مورد  مناسبو گرید  مشخص و آنالیز گردیده  C.M.C هاي با ویژگی مصرف کنندهکافیست نیازهاي  فقط

 .مشخص گردد

در ن مصارف بسیاري را به خود اختصاص داده  است به طوریکه درحال حاضر مهمتری صنایع  لذا کاربرد این محصول فراوانیهاي

 .باشد می صنایع مختلف به شرح ذیل
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 :مصارف خوراکی1- 

حفظ  کننده، عامل امولسیون کننده، نگهدارنده و جذب کننده آب، نگهدارنده و تثبیت دهندگی، هاي کاربردي این گرید غلظت ویژگی

تنها از لحاظ   مواد دیگر استفاده شود که نهژالتین و  جاي  تواند به ها می باشد، که با داشتن این ویژگی می) رئولوژي(شکل و ظاهر

برد و  ماده غذایی را باال می است بلکه باعث حفظ طعم واقعی و تازگی غذا است و مدت زمان قابل مصرف بودن اقتصادي به صرفه

جهت   باال ت اي در بستنی با کیفی گسترده  اکنون به طور شود که هم  می محسوب هاي خوراکی  فزودنی ترین ا  یکی از ضروري

مایع،   هاي نوشیدنی  آبمیوه و انواع   نبات،  ، کلوچه، آب شیرینی، بیسکویت و کیک  انواع  برابر ذوب شدن، در تولید در  مقاومت

 C.M.C همچنین گردد و ماکارونی فوري، کنسروها و کمپوتهاي میوه استفاده می محصوالت لبنی و گوشتی، غذاهاي منجمد،

  .ژه پروتئین سبوس مصرف شود وی ها به یدارکردن و محافظت از پروتئینتواند براي پا می

 و شیمیایی در مواد دارویی، آرایشی  مصارف-2

ساز،  بخش و تثبیت کننده، روان زداینده چرك و لکه، غلظت ساز ذرات، ابقاء رنگ، محافظ پوست، پراکندگی یکدست، تعلیق

هاي دست، شامپوها،  کرم ندان به دلیل مزه و طعم و جال دهنده بودن آن،مواد همچنین در تولید خمیرد کننده، این یکدست

 .هاي دارویی دارد کردن کاربرد وسیعی در قرص تراش مایع، و به دلیل آب دوستی و عمل متورم خمیر ریش

 نساجی در صنعت  مصارف3- 

مختلف   ماده اولیه در فرایندهاي  پ و خمیرهاي چا هماهنگ کننده تار و پود، نگهدارنده و جذب کننده آب، غلظت دهنده در

هماهنگ کننده تار  (دانه(الیاف و تشکیل دهنده الیه، عامل استحکام و هماهنگی به جاي گرین  تکمیل ، چسب مناسب براي
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و کند  که با الیاف نخی و کتان هستند را از لحاظ وزنی سبک می هایی و پود و مقاوم کننده در برابر فرسودگی بوده و پارچه

       هاي  پارچه  چاپ، مخصوصاً به روي  به عنوان ماده اولیه در خالل فرایند این ماده . شود رفتن و فساد آنها می  مانع از بین

 .دارد  هاي مصنوعی کاربرد نخ نیز در آهار زنی. رود بریشمی به کار می ا

 در رنگ و رزین  مصارف4- 

. مو اثر مطلوبی دارد حرکت قلم در رنگهاي امولسیون قابل استفاده است و نیز  عنوان عامل کنترل ویسکوزیته در این ماده به

 کردن منافذ در سطوح منفذدار سطح دیوار گچی و غیره قبل از استعمال رنگ و اي براي پر هاي محلول به عنوان ماده در رنگ

تشکیل   آب،   نگهدارنده و جذب کننده. باشد یم  پرکننده براي مواد  دهنده خوبی  این ماده عامل حجم. رود می روغن به کار 

 .باشد کننده می کننده و یکدست دهنده، تثبیت نگهدارنده رنگ، غلظت ساز ذرات، دهنده الیه، تعلیق

 ها ها و صابون در صنعت شوینده  مصارف5- 

کردن چرك و  ثر قدرت حلگردد و داراي حداک ها موجب معلق ماندن چرك جدا شده می به شوینده افزایش مقدار کمی از آن 

الي آن جا گیرد و به اصطالح ازچرك مردگی جلوگیري  در البه دهد چرك کند و اجازه نمی پود پارچه را پر می .باشد چربی می

و نیز   بخشد  تثبیت  را  آن  صابون و یا محلول را غلظت داده و ساختار  امولسیون  تواند می  اینکه  مهمتر  و از همه کند می

 .رساند نمی ساز ذرات و خاك بوده و به پوست آسیبی قتعلی

 سازي و مقوا در صنعت کاغذ  مصارف6- 

شکنندگی، قدرت کشش و سختی  پروسه کاغذسازي، مقاومت در برابر ساییدگی و یکنواختی سطح و ویژگی ضد این ماده در
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تحکام، عامل بهبودي سطح و جالي آن بوده بخش، باعث افزایش اس غلظت تشکیل دهنده الیه چسبنده،. برد کاغذ را باال می

عنوان عامل کنترل کننده ویسکوزیته، و  دار به در ساخت مقواي چین. بخشد انعطاف سطح در برابر تاشدگی را بهبود می و نیز

 .باشد چسب آن قابل استفاده می اي و تثبیت کننده براي خمیرهاي نشاسته

 در صنعت کاشی و سرامیک  مصارف7- 

کننده آب، تشکیل دهنده الیه، غلظت  کننده ، نگهدارنده و جذب سازي و سرامیک نوعی تثبیت در صنایع کاشیماده  این

 دهنده در تواند به عنوان غلظت باشد و می بهسازي استحکام قطعه قالب شده می دهنده و تثبیت کننده و براي جالها جهت

گرداند و قدرت چسبندگی را  عیب می یچگونه ترك و حباب وگري استفاده و محصوالت را زیبا و بدون ه هاي کوزه قالب

شوندگی  پخش افزودن این ماده قدرت. شود برابر می 3یا  2افزایش استحکام آن تا  پذیري آسان و افزایش دهد و باعث شکل

 .گردد سرامیک می بخشد و نیز باعث استحکام چسبندگی بین لعاب و لعاب را بهبود می

 هاي نفت اهدر حفاري چ  مصارف8- 

باالي آن براي ایجاد غلظت و نوع  نوع با ویسکوزیته. کند عنوان عامل مهمی در بهبودکیفیت گل حفاري عمل می این ماده به

اتالف  کنترل کننده . نفت است حفاري  یعات فیلتراسیون محلول حاصل  ضا در کاهش  با ویسکوزیته پایین به عنوان عاملی

 .باشد دهنده روانی می غلظت ، عامل درزگیري دیواره چاه ، تعلیق ساز خاك و نیزجاذب و نگهدارنده آب مایع،

 هاي چند الیه در تخته  مصارف9- 

کننده  ساز و یکدست مقاوم در برابر گرما، روان کننده، دهنده، تثبیت ساز ذرات، باعث افزایش استحکام، غلظت ماده تعلیق این
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 .باشد می

 در الکترودهاي جوشکاري مصارف10- 

 .باشند کننده می ساز و یکدست  دهنده، روان بخش، غلظت استحکام این ماده تشکیل دهنده الیه،

 در صنایع چرم مصارف11- 

 .باشد هاي مصنوعی می محافظ بافت چرم این مواد پرپشت کننده، بهبود دهنده سطح و جال،

 در فرش و موکت مصارف12- 

 .رود هارزنی در صنعت فرش و موکت به کار میمواد همچنین جهت آ این

 صارف در چسب13- 

عنوان یک چسب در چسب کاغذ دیواري، چسب خمیرکاغذ،  به این ماده به علت خاصیت تشکیل فیلم و کشش سطحی خوب،

 .رود چرم و غیره به کار می چسب کاغذ سنباده،چسب

 کشها در سموم و آفت مصارف 14-   

  .شود ساز استفاده می کشها به عنوان عامل تعلیق ماده در سموم و آفت این

یکی از مشتقات اتري سلولزي و یک است که  NaCMCسدیم کربوکسی متیل سلولز یکی دیگر از همخانواده هاي این محصول 

صنعت  داروسازي، وگل حفاري در  ، صنایع غذایی،  درگستره وسیعی در شوینده ها، نساجی، کاغذ سازي و پلیمر صنعتی مهم است

به ازاي هر واحد  تعداد استخالفها  ، میانگین  پلیم  به سه پارامتر، یعنی وزن مولکولی CMCخصوصیات   بیشتر  .نفت کاربرد دارد
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در   مورد استفاده  کیفیت مواد خام. گلوکوزي و چگونگی توزیع استخالفهاي کربوکسی متیل در طول زنجیره پلیمر مربوط می شود

این ماده . با توجه به فرایند مورد استفاده و درجه خالص سازي محصول و هدف مورد نظر می تواند تغییر کند کربوکسی متیالسیون

  .با توجه به نوع کاربرد با خلوص و درجات استخالفی متفاوت از مواد اولیه با منشا مختلف سلولزي تهیه می شود

: اهمیت استراژیک کاال ) 7- 1    

می بایست توجیه اقتصادي ان   ر بسیاري از کشورهاي دور ونزدیک استراتزیک به نظر نمیرسد و فقطاین محصول به دلیل تولید د

مد نظر قرار گیرد و امکانات ازمایشگاهی مناسب جهت انالیز و شناسایی گرید مورد نیاز مشتري تامین گردد و از طرفی مواد اولیه و 

.ال حاضر در داخل کشور تولید نمی گرددافزودنیهایی وجود دارد که می بایست وارد گردد ور ح  

  :کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول) 8- 1  

:کشورهاي تولید کننده عمده محصول به شر ح ذیل می باشند  

 هلند لوگزامبورگ لبنان دانمارك انگلستان امارات متحده عربی آلمان ژاپن چین

شامل می گردد چرا که مصرف این محصول در صنایع خوراکی ، دارویی و  را ي صنعتیکشورهاي مصرف کننده کلیه کشورها

.شیمیایی کاربرد دارد   
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:شرایط صادرات ) 1-9    

 گرید در یزد که  به جز یک موردکرده اند که  تولید این محصول  ي اقدام به  د و محد  شرکتهاي  داخل کشور در  در حال حاضر

غیر خوراکی را شامل می شود و روند صادراتی آن بسیار محدود ودر بازه زمانی  لید کنندگان گریدخوراکی تولید می گردد ، مابقی تو

.به شر ح جدول زیر می باشد 1390الی  1386سالهاي   

 1389 1388 1387 1386 سال

)کیلو گرم(مقدار   85053 79913 2010 298 

مقایسھ صادرات cmcغیر خوراکی ازسال ١٣٨۶الی ١٣٨٩

85,053
79,913

2,010

298

1

10,000

100,000,000

1386 1387 1388 1389

سال

م) 
گر

لو
 ( کی

ار
مقد

روند کاهشی دارد و نشاندهنده عدم  1387اي اخیربه جز سال همانگونه که مشاهده می شود روند صادرات این محصول طی ساله 

مطلوبیت در صادرات می باشد که عمدتاٌ به دلیل اهمیت یکی از مواد اولیه این محصول به نام منو کلرو استات می باشد که 

.وارداتی است وتولید آن نیز به دلیل خورندگی باال با تکنولوژي موجود به صرفه نمی باشد  
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  :عرضه و تقاضا وضعیت) 2

.یزد شرکتهایی در حال تولید این محصول می باشند –مرکزي  -سمنان –در داخل کشور با ظرفیتهایی محدود در اصفهان   

در حال تولید این محصول جهت  مرکز کشورطی تحقیقات میدانی مشخص گردید صنایع دفاع و واحدهاي دیگري نیز خصوصادر 

.مصرف داخلی می باشند   

ین محصول چه داخل و چه در خارج از کشور در حال گسترش می باشد و آن هم به دلیل ویژگی خاص این محصول تقاضاي ا

.وموارد مصرف متنوع است   

کربوکسی متیل سلولز داراي خاصیت ضخیم کنندگی و تثبیت کننده موادي مانند چسب براي محکم کردن و ایجاد پایداري مورد 

موارد دیگر می توان  به طور مثال در تولید خمیر دندان ومواد ژله اي و یا در صنایع شوینده و نساجی از جمله .استفاده بسیاري دارد

.نیز اشاره کرد  .....................و  

واحدهاي تولیدي فعال ) 1- 2    

ور مربوط به درحال حاضر به طور رسمی و ثبت شده طبق اطالعات آمار و اطالعات رسانی سایت اطالعات واحدهاي صنعتی کش

.سازمان صنایع و معادن مشخصات واحدهاي فعال به تفکیک شهر به شرح ذیل می باشد  

تن در سال 1200اصفهان با ظرفیت  -1  

تن در سال 625سمنان با ظرفیت     -2  

تن در سال 3000مرکزي با ظرفیت  -3  
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)خوراکی(تن در سال1200یزد با ظرفیت  -4  

تن در سال 5500صنایع دفاع – 5  

  بررسی وضعیت طرحهاي جدید)2-2  

.طی مراجعه به سایت سازمان صنایع تحت عنوان طرحهاي جدید اطالعاتی یافت نشد  

  بررسی روند واردات محصول) 2-3  

.واردات محصول به شرح ذیل می باشد متوسط ساالنه  طی چهار سال اخیر روند  

میزان واردات CMCخوراکی طی چھار سال اخیر

929,210
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م

Series1

 

:به شرح ذیل می باشند ي کشورهاي مختلف واردات بنگاهها کشورهاي طرف قرارداد  

کلمبیا –هلند  –هند  –ترکیه  –چین  –ایرلند  –ایتالیا  –انگلستان  –امارات  –آلمان  –اتریش   
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)خوراکی(میزان واردات ازکشورهاي طرف قرارداد   

 ردیف کشور طرف معامله )کیلوگرم(وزن 

 1 چین 95,360

 2 ژاپن 535,600

 3 آلمان 22,120

 4 عربی امارات متحده 110,810

 5 انگلستان 4,300

 6 دانمارك 107,000

 7 لبنان 100

 8 لوگزامبورگ 18,750

 9 هلند 5,000
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)خوراکی(میزان واردات ازکشورهاي طرف قرارداد   

متوسط مقدار و درصد سالیانه  واردات از کشور هاي مختلف در چهار سال اخیر(گرید خوراکی)

چین; ٩۵٣۶٠; ١٠٫۶%

ژاپن; ۵٣۵۶٠٠; %۵٩٫۶

آلمان; ٢٢١٢٠; ٢٫۵%

امارات متحده عربي; ١١٠٨١٠; 
١٢٫٣٪

انگلستان; ۴٣٠٠; ٠٫۵%

دانمارك; ١٠٧٠٠٠; ١١٫٩%

لبنان; ١٠٠; ٠٫٠%

لوگزامبورگ; ١٨٧۵٠; ٢٫١%

ھلند; ۵٠٠٠; ٠٫۶%

چین ژاپن آلمان امارات متحده عربي انگلستان دانمارك لبنان لوگزامبورگ ھلند

  

گرید از به دلیل محدودیت در واردات مواد اولیه و تکنولوژي تولید و اهمیت بهداشتی عمده مصرف کنندگان اقدام به واردات این 

.محصول می نمایند  

 

 

 



 (CMC)سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        کربوکسی متیل سلولز               

 32

)غیرخوراکی(میزان واردات ازکشورهاي طرف قرارداد   

متوسط در صد واردات ساالنه از کشورهاي مختلف در چهار سال اخیر(گرید غیر خوراکی)

چین ٣۴۶٠٠٠ ٢٧٫٢%

آلمان ٩٠٢۵ ٠٫٧%

اسپانیا ١۶٠٠٠ ١٫٣%

ایتالیا ۶١١۴٨ %۴٫٨

تركیھ ٨٣۶١٢۵ %۶۵٫٧

ھند ۵٠٠٠ ٠٫۴%

چین آلمان اسپانیا ایتالیا تركیھ ھند
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میزان واردات CMCسایر و غیرخوراکی طی چھار سال اخیر  
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:کشورهاي طرف قرارداد به شرح ذیل می باشند  

فنالند –سري النکا  –چین  –ترکیه  –ایتالیا  –امارات  –آلمان  –اتریش  –اسپانیا   

ت این محصول از نوع غیر خوراکی به لحاظ ایجاد واحدهاي به نظر میرسد طبق اطالعات واصله از سایت گمرك کشورروند واردا

به دلیل تنوع بسیار در گریدهاي این محصول جا دارد به تفکیک میزان .تولیدي در داخل کشور از روندي کاهشی بر خوردار است

.واردات هر یک از گریدها ثبت گردد تا بتوان موارد را به صورت دقیقتر بررسی نمود  

ند مصرف محصول بررسی رو) 4- 2    

روند مصرف این محصول رو به افزایش است ولی به دلیل فرموالسیون مورد نیاز در صنایع مختلف مصرف کنندگان ترجیح می 

.دهند به صورت انحصاري با تولید کنندگانی که با سوابق آنها و اطمینان از براوردن نیازشان دارندکار کنند  
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بررسی روند صادرات ) 5- 2    

صادرات بازاري نداریم بلکه در مصرف داخلی نیز در حال  حال حاضردر متاسفانه نه تنهادربه مراجعه به سایتهاي معتبر با توجه 

.ولی به طور بالقوه بازار صادراتی خوبی پیش رو می باشد.واردات می باشیم  

بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات ) 6- 2    

.ار داخل وهم در بازار خارج از کشور خصوصاٌدر کشورهاي همسایه وجود داردبه لحاظ بازار کشش مناسبی هم در باز  

  :روشهاي مختلف تولید) 3

فرایند تولید وابسته به سه ماده اصلی مواد سلولزي،سود سوزآور و منوکلرو استات و یا منوکلرو استیک اسید می باشد بعالوه 

که جهت ... آمونیم اگزاالت، آب مقطر، سدیم کلرواستات، ایزو بوتیل، و اتانول، اسید استیک ، ومواد دیگري از جملهافزودنیها

.مورد استفاده قرار می گیرد  و به میزان مختلف گریدهاي مختلف  

هاي  سلولز بصورت تقریباً خالص در رشته.. پایه اصلی محصول سلولز می باشد سلولز ماده تشکیل دهنده دیواره سلولی گیاهان است

سلولزي  مواد  فرایند اصلی به این صورت می باشد که  وجود دارد   به مقدار کم وزیاد وجود دارد ولی در کلیه نباتات   )لینتر(  پنبه

. می گردد تهیهخریداري ویا تولید و انتخاب شده با توجه به گرید مورد نیاز واقتصادي بودن   

چنانچه تکنولوژي  که تکنولوژي تولید خاص خود را دارد نوع به خصوص مورد مصرف سلولز در تولید این محصول آلفا سلولز است

خالص  وشده تولید آلفا سلولز  اقدام به....... ....با استفاده از تجهیزات فنی از جمله راکتور و برج وکندانسور و.تولید وجود داشته باشد

.امکان پذیر می باشدسازي و تولید سلولز   
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دماي  با   می شود و در نهایت در کوره آب شستشو  اتانول و  سلولز خالص با  سپس)رددا  بستگی به مواد سلولزي  واکنشزمان (

می شود که  تولید   دیگر افزودنیها وارد پروسه سود سوز آورو  یک اسیدمنوکلرواست مرحله بعد .  .می گردد و آسیاب خشکمناسب 

شده    پس از آن مواد به دست آمده در آسیاب خورد ور است مقدار آن با توجه به کیفیتهاي مختلف و فرموالسیونهاي متفاوت متغی

در نتیجه پودري سفید رنگ ودر بعضی از گریدها مایل به زرد که حاللیت خوبی نیز در آب  وبا مشهاي مختلف جداسازي می گردد

.و وارد مرحله بسته بندي می شود دارد تولید می گردد  

سایرفلزات  یا هیدروکسید   هیدروکسید تهیه می شود که در آن سلولز با سدیم  شناخته شده اي  توسط فرایندهاي این محصول 

CMCقلیایی به منظور ساختن قلیا سلولز با سدیم کلررواستات در حالل هاي آلی یا آبی براي تهیه  مورد نظر با درجه استخالفی  

.زي براي کاربردهاي مختلف آماده می شودو گرانروي مورد نظر تهیه می شود و سپس با شستشو و خالص ساتولید می گردد   

با توجه به میزان خلوص سلولز و هدف و کاربردهاي مورد نظرو درجه استخالفی  دارویی و غذایی براي انواع کاربردهاي صنعتی 

.می شودآن استفاده  از  خاص تولیديمورد نیاز براي کاربردهاي   

منشا . استخالفی متفاوت از مواد اولیه با منشا مختلف سلولزي تهیه می شود این ماده با توجه به نوع کاربرد با خلوص و درجات

  .الیاف سلولزي می تواند از الیاف چوبی یا غیر چوبی که توسط فرایندهاي شیمیایی مختلف بدست می آید باشد

ات آرایشی استفاده می شود با خلوص باال به عنوان افزودنیهاي غذایی، دارویی و براي استفاده در ترکیب CMCبیشتر محصوالت 

  .استفاده می شود در چاههاي نفت حفاريپروسه اما انواع خالص سازي نشده درسرامیک ، شوینده ها و 
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مواد   سلولز ومنو کلرید استیک اسید اقدام به تولید می کنند وروشهاي تولید این آلفا  در حال حاضر بیشتر تولید کنندگان با واردات

  .ازمایشی است ودر حالت تحقیقاتی 

تهیه سلولز از مهمترین مراحل تولید می باشد واحدهاي تولیدي در صدد تحقیقات در خصوص تولید آن می باشند که   از آنجائیکه

  .در ذیل یک نمونه کار تحقیقاتی تهیه سلولز با استفاده از تفاله چغندر قند ارائه می گردد

  :تفاله چغندر قند ولزسلزبا استفاده ا روش تولیدتحقیقاتی  نمونهیک 

 به عنوان پایه سلولز استفاده از تفاله چغندر قند و تحقیقاتی توجیح فنی

 و خشک تفاله تولید میزان,قند چغندر از شکر و قند کننده تولید کارخانه 30از اخیر سالهاي در ,ایران در آمده بدست آمار طبق بر

 می باشد  خشک  ماده درصد 27 حدود تفاله در سلولز میزانو  است ودهب تن هزار 28 و 45 بر بالغ بترتیب تولید فصل در تر

 متیل کربوکسی  تولید بر عالوه باشد، می کشور قند صنعت  جانبی محصوالت از یکی که چغندرقند تفاله از استفاده با بنابراین

 مواد به را ارزش کم اي ماده توان می ردیگ عبارت به کرد تولید نیز را سلولز همی و پکتین مانند دیگري مواد توان می سلولز

 مبالغ سالیانه که را ها دهنده قوام و صمغ انواع واردات تولید، هاي هزینه کاهش ضمن و نمود تبدیل پرکاربرد و ارزش با بسیار

 ترکیبات ,ینهآم اسیدهاي و پروتئینی مواد ,قندي مواد داراي تفاله  داد کاهش را شود می کشور به آنها ورود صرف ارز هنگفتی

طی   می باشد که غیره و فسفات ,منیزیم ,کلسیم ,سدیم , پتاسیم مانند معدنی مواد  و سلولز همی , سلولز پکتین، ,مختلف آلی

 .فررایندهاي ذیل می بایست سلولز خالص سازي شود



 (CMC)سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        کربوکسی متیل سلولز               

 37

 تشکیل ، آب نگهداري ،  ژل تشکیل در  اما ندارند تاثیر غذایی مواد مزه و طعم و عطر بر مستقیم بطور هیدروکلوئیدها معموالً

 می سلولز اتري مشتقات و هیدروکلوئید مواد جمله از  سلولز متیل کربوکسی .باشد  می موثر بو  و  عطر  نگهداري  و امولسیون

 و نندهک سوسپانسیون کننده، غلیظ پایدارکننده، عنوان به آن از و داشته دیگر ایعنص و غذایی صنایع در وسیعی کاربرد که باشد

  . شود می استفاده آب نگهدارنده

 براي .ساخت  خارج  مرحله  چند طی را ها ناخالصی این بایستی است، مختلفی ترکیبات  حاوي چغندرقند تفاله که آنجایی از

 ها، پروتئین کردن خارج گیري، پکتین گیري، چربی شامل که سازي خالص مرحله چند طی چغندرقند تفاله از سلولز استخراج

 سلولز متیل کربوکسی  به تولیدي سلولز سپس. شد  استخراج سلولز باشد می تفاله در  موجود لیگنین و سلولز همی  استخراج

  .می رود بکار ها دهنده قوام دیگر با مقایسه در کچاپ سس مانند محصولی سیون فرموال در و شده تبدیل

 همی و سلولز پکتین، جمله از مهم ترکیبات داراي شکر، تولید هاي کارحانه جانبی محصوالت از یکی عنوان به چغندرقند تفاله

  درجه 70 دماي در شدن اتري فرآیند بوسیله و می شود استخراج چغندرقند تفاله از مرحله، چند طی در سلولز .باشد می سلولز

  .می شود تبدیل سلولز متیل کربوکسی به سانتیگراد

 مراحل تهیه سلولز از تفاله چغندر قند

 چغندرقند تفاله سازي آماده 1-

 چغندرقند تفاله از سلولز استخراج 2-
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 سلولز متیل کربوکسی تولید 3-

  روش تولید

 خشک در ساعت 16 مدت به Proctor سانتیگراد درجه 60 دماي در ها تفاله .. گرددمی  تهیه قند کارخانه از چغندرقند تفاله

 در استفاده زمان  تا و گردد یکنواخت آن ذرات اندازه تا  شده گذرانده 60 مش با الک از و می شود آسیابسپس و خشک  کن

 و جداسازي چغندرقند تفاله از مرحله چند طی سلولز دگردمی  نگهداري نور و طوبت ر بدون محیطی در سانتیگراد درجه 25 دماي

 آمده بدست  سلولز  می شود نگهداري خشک محیطی در بعد مرحله تا و گردید  آسیاب شدن خشک از پس و می گردد  استخراج

 و ها روش  سلولز متیل کربوکسی تولید براي .د مراحل بعدي می گرد  ماده آ و  ه گردید رد وا اکنشگر و تانک به تفاله از

  . دارد وجود مختلفی فرآیندهاي

 سلولز متیل کربوکسی خصوصیات اندازه گیري فاکتور هاي کیفی و

 :رطوبت میزان

 قرار (ساعت 2 حدود) ثابت وزن به رسیدن تا سانتیگراد درجه 105 دماي در آون در و ریخته دار درب ظروف در را نمونه گرم3

می  رطوبت میزان تعیین سپس و شده وزن شده سرد هاي نمونه .می شود گذاشته دسیکاتور در کردن سرد جهت سپس و داده

 .گردد
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  :حذف ضایعات

   لیگنین جداسازي،   سلولز همی جداسازي،  زدایی نپکتی،  زدایی پروتئین،  زدایی چربی

 )متانل : کلرفرم حالل با چربی استخراج( چربی گیري 

  )Na3PO( کردن با اضافه  پروتئین حذف

 )اگزاالت کردن آمونیوم اضافه( پکتین حذف

 ) درصد 10 استیک اسید و مقطر آب(سلولز همی بدون تفاله

 سلولز

 در کردن خشک و اسید خروج يبرا اتانل و مقطر آب با شستشو

 ساعت ١۶ مدت به سانتیگراد درجه ۵٠ دماي

 (DS): استخالف درجه گیري اندازه

 .می شود استفاده شیمیایی روش از يسلولزتولید متیل کربوکسی استخالف درجه محاسبه براي

 :سلولز متیل کربوکسی خلوص تعیین

 تا 60 دماي تا که درصد80 الکل اتیل لیتر میلی 150 و دگرد منتقل لیتر میلی 400 بشر یک به و توزین دقت به نمونه گرم3

 یک با و ودش داده قرار سانتیگراد درجه 65 تا 60 دماي با بخار حمام یک در و اضافه آن به را دیده حرارت سانتیگراد درجه 65
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 غیر  مواد تا  داده قرار  سکون لتحا در بخار،  حمام در بشر و متوقف همزدن سپس  .ودش زده هم دقیقه 10  مدت به  همزن

 و اضافه بشر به سانتیگراد درجه 65 تا 60 دماي با درصد 80 اتانل لیتر میلی 150 .ودش جدا رویی مایع و شود نشین ته محلول

 .گردد تکرار قبل مرحله

 کرد اضافه شود می زده همب شدت به دقیقه 360 مدت به سانتیگراد  70 درجه دماي در استات کلرو سدیم گرم 3با اضافه کردن

 NaOHواکنشگر ن مخز  در نیکی مکا  ن همزد و رصد د 30 ، لیتر میلی 20 و لکل ا تیل بو و ایز  لیتر میلی 100 ن

 به قیقه  90 مدت به و رسیده 5 وزن به تا شده صاف آمده بدست مخلوط / گرم 6 سانتیگراد درجه 25 در دقیقه 90 مدت به

 .شود می زده بهم سرعت

 صاف سپس و  درصد 70 تانل ا با سازي خالص  و   شستشو  کردن صاف  سپس و درصد ٩٠ استیک اسید  با سازي خنثی

 نتقلم دار درب  ظرف  یک به را محلول غیر مواد تمام د، موا نشینی ته از پس د سانتیگرا درجه 70 در ن کرد خشک و کردن

 متر میلی 350 حدود( خأل تحت و افزوده د نتیگرا سا رجه د 65 تا 60 دماي با درصد 80 تانل ا لیتر میلی 250 ن آ به و کرده

 تا شد داده قرار تاقا دماي در ,ظرف در باقیمانده مواد .گردید شستشو درصد 95 اتانل لیتر میلی 50 با سپس .شد داده قرار )جیوه

 خلوص درصد زیر فرمول از .گردید خشک ساعت 1 مدت به سانتیگراد درجه 105 دماي در سپس و شده تبخیر آن الکل تمام

 ..بدست می آید سلولز متیل کربوکسی
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%CMC = (A×10000)/B(100-C) 

= A شده خشک باقیمانده وزن 

= B  شده استفاده نمونه وزن 

= C نمونه رطوبت درصد 

تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژیهاي مرسوم در تولید ) 4  

.حصوالت مختلف به طور خالصه در دو گرید عمده به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیردبا توجه به تنوع بسیار زیاد مصرف در م  

 گرید نقاط قوت نقاط ضعف

با توجه به گریدهاي مختلف مورد نیاز در بازار یک  -

.واحد تحقیق و توسعه قوي نیاز دارد   

تمرکز روي صادرات از الزامات است تا بتوان با  -

.بازار شدظرفیت باال ي تولید وارد   

تولید مواد اولیه هنوز بومی نشده و انحصاري است -  

تولید محصول به لحاظ مصرف داراي  -

 تقاضاي باال می باشد

در صورت تهیه تکنولوژي مناسب با مواد  -

قیمت تمام شده پایین استسلولزي موجود   

سرمایه گذاري کمتر -  

 

 صنعتی

قیمت تمام شده باال -  

اال می باشدنیازبه خلوص بسیار ب -  

تقریباً در داخل کشور محصول وارداتی 

است و تولید نمی شود لذا تقاضاي خوبی 

غذایی 

 ودارویی
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باالیی نیاز داردو تکنولوژي سرمایه گذاري  - .دارد   

 

 

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي و سرمایه گذاري ثابت طرح ) 5  

 : از ارتندعب شیمیایی واحد یک ظرفیت انتخاب در مؤثر عوامل

 هدف بازار حجم  -

 دنیا در موجود مشابه واحدهاي بررسی و مطالعه   - 

 محصول شده تمام قیمت  -   

 سر به سر نقطه  -  

 نیاز مورد ثابت سرمایه  - 

 :گرفت خواهد قرار بررسی مورد عوامل این از هریک ادامه در که

  سر به سر نقطه)6

د الزم است تولید نیز افزایش یابد تا به این وسیله هزینه متغیر تولید کاهش یابد تا توجیه هرچه سرمایه گذاري ثابت باالتر می رو

واز طرف دیگر سرمایه گذاري اولیه نیز باید چنین توجیحی را داشته با شد که . الزم براي افزایش سرمایه گذاري وجود داشته باشد

به نظر می رسد چنا نچه با بت هزینه هاي بسته   لذا در طرح حاضر.ي ثابت وجود داردامکان فروش در نقطه پوشش هزینه هاآیا 
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با   ریال در ظرفیت فوق 12000ریال براي هر کیلو در نظر بگیریم قیمت فروش هر کیلو 2000بندي وپیش بینی نشده نیز مبلغ  

شد انچه مهم است کیفیت محصول ریال و مقدارفروش پیش بینی شده بتوان وارد مرحله تولید   9781توجه به قیمت تمام شده   

  ..است که باید  بتواند نظر وارد کنندگان را به خود جلب کرده و  تقاضاي محصول را در بازار بدست آورد

  در نقطه سربسر تولید=) تقسیم بر اختالف قیمت محصول وهزینه متغیر هزینه ثابت( 

  هزینه ثابت یک کیلو محصول= 7000000/6794000000=971

هزینه متغیر یک کیلو محصول=9781 – 2000+971=10810  

  تولید در نقطه سربسر =هزینه ثابت) /قیمت فروش  -هزینه متغیر(  

  تولید در نقطه سربسر== 6794000  000)/ 10810-12000= (5709243

ناحیه سود قرار می  کیلو باشیم  در نقطه سربسر بوده و با تولید بیشتر در 5709243تن در سال چنانچه در فروش 7000در ظرفیت 

  .گیریم

  

  نرخ بازده داخلی و نرخ برگشت)7

مناسب است و با توجه به سرمایه گذاري ثابت % 17به عنوان کارایی نهایی سرمایه در شرایط نرخ بهره ) IRR( نرخ بازده داخلی

سبت به قیمت تمام شده نرخ و فروش میانگین محصول بالغ بر این نرخ ن% 20طرح ودوره برگشت سرمایه ثابت به صورت ساالنه 

  .بازده داخلی مثبت است
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  سال  1  2  3  4  5

  سود  20%  20%  20%  20%  20%

  

 هدف بازار حجم از کوچکتر یا مساوي که گردد انتخاب اي گونه به بایست می تولید ظرفیت معموال بازار حجم زمینه در  -  

  . ماند می استفاده  بدون تولید ظرفیت از بخشی همواره  باشد تربزرگ بازار  آتی و فعلی نیاز از تولید ظرفیت  اگر زیرا باشد

  .است شده براورددر سال  تن هزار 30 حدود با توجه به میزان واردات و پیش بینی نیازهاي آتی  و بازار منطقه  هدف بازار حجم

  .شود انتخاب مقدار این از کوچکتر یا مساوي بایست می تولید ظرفیت طبیعی است که  

 تواند می و هاست شرکت دیگر تجربه حاصل که دارد وجود متعارفی هاي ظرفیت شیمیایی ماده هر تولید جهت این بر وهعال

 ظرفیت  با واحدهاي ث احدا که دهد می نشان متعارف هاي ظرفیت  بررسی. نماید فراهم را انتخاب نقطه مناسب تولید زمینه

ز طرفی  نی وا جها هاي ظرفیت این  بین در که.  شد با می مرسوم  ولوژيتکن داراي کشورهاي در تن ر هزا 54 و 34 و24

 .منطقه می باشد هدف بازار حجم با بیشتري تطابق دارايبراي ما  تن هزار 7 ظرفیت ،ظرفیتهاي داخلی 

 دنیا  در شابهم هاي واحد بررسی و مطالعه پتروشیمی  دستی پایین  صنایع و شیمیایی واحدهاي تولید یتفظر  انتخاب در  - 

 این احداث ،ها واحد این طراحی بودن پیچیده دلیل به که چرا است شایانی اهمیت داراي تکنولوژي صاحب کشورهاي مخصوصاُ

   . گیرد می صورت تکنولوژي صاحب هاي شرکت از ازیکی لیسانس خرید از پس بهتر است ها واحد

برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین )8  
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                   .وافزودنیهاي دیگر یک اسیدسود سوزآور، مواد سلولزي، منوکلرو استلیه کربوکسی متیل سلولز عبارت است از مواد او

شور از کسود سوز آور که همان هیدروکسید سدیم می باشد به حالتهاي جامد و مایع می باشد وازواحدهاي پتروشیمی داخل  -1    

:و شماره تعرفه گمرکی آن به شرح زیر است.اران بندر امام قابل تامین می باشدجمله پتروشیمی آبادان و بسپ  

 حالت هیدروکسید سدیم شماره تعرفه گمرکی عوارض

10%  جامد 28151100 

4% )محلول در آب(مایع  28151200   

لید کننده آلفا سلولز شرکت از جمله شرکتهاي تو قابل تامین است نیز در داخل کشورعمدتا وارد می شود ولی مواد سلولزي  -2

منشا تولید سلولز نباتات و گیاهان می باشد و می تواند از الیاف سلولزي  .تحقیقاتی و صنعتی ساوه و صنایع دفاع اعالم شده است

....مانندالیاف چوبی و یا غیر چوبی  از جمله لینتر پنبه ، تفاله چغندر قند ،جوب ،کاغذ،کتان و  

(MCA) ک اسیدیمنو کلرو است -3   

یکی از موانع تولید این محصول در داخل کشور واردات این مواد می باشد که به دلیل خورندگی بودن فرایند شیمیایی حاصل از 

.تولید آن با تکنولوژیهاي موجود با درصدهاي مختلف  لزوما وارد می گردد  

.باشد تن در سال می 9000میزان مصرف  مواد اولیه براي ظرفیت در نظر گرفته شده   

  دنیا در موجود مشابه واحدهاي بررسی و مطالعه  -
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فروش این محصول در منطقه را دارند و در یک تحقیق میدانی ظرفیتهاي به نظر می رسد کشورهاي ترکیه ، چین و ژاپن بیشرین 

 .شد اعالم هزار تن در سال 67و32بین  در شرکتهاي مطرح خارج از کشور تولیدي واحدها

   ثابت و کل سرمایه گذاري)9

  محصول شده تمام قیمت  - 

  :سرمایه گذاري ثابت

)میلیون ریال(هزینه کل )ریال( هزینه هر واحد مقدار   ردیف موضوع 
)متر مربع(زمین 300،000 20،000 6،000  1 
)متر مربع(محوطه سازي 10،000 10،000 100  2 

)متر مربع(سوله و انبار 2،500،000 7،000 17،500  3 
 4 ساختمانهاي اداري 3،200،000 600 1،920

 5 تاسیسات و انشعابات 500
.....، راکتور ،کندانسور وشامل بویلر (:تجهیزات 3،000  6 
ن ز مخا 1،500  7 
 8 پاپینگ 400
ب سیا آ 700  9 
 10 میکسر 500
 11 خشک کن 900
 12 خط بسته بندي 950

 جمع  33،970
  لریا 000،000،970،33  =هزینه ثابت طرح 

 5=6,794,000,000/000،000،970،33 

  971=7000000 /6,794,000,000  محصولسط هزینه ثابت براي هر کیلو متو
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  برآورد مواد اولیه مورد نیاز

متاسفانه در سایت گمرك اطالعاتی یافت نشد  ولی در یک تحقیق میدانی متوسط قیمت مواد وارداتی  به تفکیک کشور به شرح 

  .ذیل اعالم گردید

  )دالر (متوسط قیمت مواد وارداتی هر کیلو  ورکش

 1  آلمان

  9.  ترکیه

  5.  چین

  65.  ژاپن

  

  

  

  قیمت مواد پر کیلو  محل تامین  ضریب مصرف در یک کیلو محصول  )ریال- کیلو(قیمت   نوع مواد اولیه  ردیف

  3000  از کشور خارج 6.  5000  سلولز  1

پتروشیمی   1.  3500  هیدروکسید سدیم  2

  آبادان

350  



 (CMC)سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        کربوکسی متیل سلولز               

 48

  2400  خارج از کشور  2.  12000  منوکلرواستسک اسید  3

  1300  کشور   داخل  1.  13000  اتانول  4

  1200  خارج وداخل  1.  12000  افزودنی هاي دیگر  5

  971  هر کیلو) استهالك پنج ساله(هزینه هاي ثابت  6

  9221  جمع هزینه هاي مواد اولیه و هزینه ثابت براي تولید هر کیلو محصول  7

  360  )تن7000(نفر تقسیم بر ظرفیت 35ه نیروي انسانی در سال با تعداد هزین  8

  200  هزینه هاي جاري و سربار هر کیلو  9

  9781  جمع کل قیمت تمام شده یک کیلو محصول           

  

  

  در صد سود سالیانه به هزینه کل و فروش کل)10

ریال به فروش برسد 14000وش محصول به طور میانگین ریال می باشد چنانچه فر 9781قیمت تمام شده یک کیلو محصول 

  .گرفته ایم% 20حاشیه سود را خواهیم داشت البته باید توجه داشت که استهالك سرمایه گذاري ثابت را % 40باالي 

پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ) 11  
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تفاده از پسماندهاي شیمیایی و یا هریک از مواد اولیه در به نظر محدودیتی در انتخاب محل تولید وجود ندارد ولی چنانچه امکان اس

بتوان از معافیتهاي مالیاتی هر منطقه صنعتی باشد به لحاظ توجیه اقتصادي پیشنهاد می شود در نزدیکی یکی از مراکزي باشد که 

. جهت مناطق محروم استفاده نمود   

وضعیت تامین نیروي انسانی و اشتغال ) 12  

.نفر اشتغال زایی پیش بینی می گردد 30یک واحد متوسط  به طور متوسط در  

 بخش سمت تعداد

 مدیریت  مدیر عامل 1

بازرگانیمالی و  بازرگانی مالی ومدیر 1  

 صادرات –فروش - کارشناس 2

 تدارکات- کارشناس 1

 مالی –کارشناس  2

 قراردادها و حقوق کارشناس 1

 منشی 1

برنامه ریزي و تولید  مدیر تولید و برنامه ریزي 1  
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 کارشناس برنامه ریزي 2

 کنترل کیفی –کارشناس شیمی  1

 کارگر 9

 انباردار 2

آزمایشگاه - کارشناس شیمی  1  

تاسیسان و مکانیک - تکنسین 1  

کارگزینی - کارشناس 2  اداري 

ایمنی و بهداشت–کارشناس  1  

 نگهبان 2

 خدمات 4

 جمع 35

ین میزان سوخت ،آب ،برق و سایر امکانات بررسی و تعی) 13  

.استفاده می شود که در هزینه هاي سربار لحاظ شده است و بخشی از سوخت بویلر در خصوص سوخت ترجیحا براي گرمایش  

.عمده مصرف در واحد تولید برق می باشد که با توجه به مصارف عمومی به شرح ذیل برآورد می گردد  

:برق مورد نیاز  
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)کیلو وات بر ساعت(ف برق در سال میزان مصر  

)کیلو وات(مصرف در سال )کیلو وات(توان مورد نیاز   ردیف زمینه مصرف 

)ماشین آالت(تولید 65 390،000  1 

 2 روشنایی محوطه 35 153،300

 3 ساختمانها و تهویه  25 108،000

 جمع  798،153
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:آب مورد نیاز  

 به طور متوسط مصرف آب در هر تن 

)لیتر(مصرف ساالنه  ردیف نوع مصرف نیاز 

لیتر100هر تن  700،000 )تن در سال7000(تولید   1 

لیتر1.1 200،000 )هر متر مربع(فضاي سبز   2 

لیتر120 600،000 )مصرف هر نفر در روز(شخصی   3 

1 ،5  جمع  00،000

.مصرف سوخت عمدتا از طریق برق و نیروي الکتریسیته تامین می گردد  

گی حمایتهاي مالی و اقتصادي چگون) 14  

جهت پروزه هاي تولیدي با توجه به ایجاد اشتغال و تولید در داخل کشور حمایتهایی به لحاظ کمک به تولید کنندگان در چهارچوب 

.تسهیالت بانکی و معافیتهاي مالیاتی به شرح ذیل برقرار گردیده است  

تسهیالت بانکی -  

یند که در این میان  بخشی از نیازهاي مالی تولید کنندگان را تامین نما  ند کها موظف می گردت هر ساله بان با توجه به اعتبارا

می % 12سود تسهیالت .بانکهاي صنعت ومعدن ، ملی ، صادرات و رفاه به ترتیب آمادگی بیشتري جهت ارائه خدمات می باشند

.باز پرداخت می گردد به منابع و اعتبارات ه هاي مربوطپس از برداخت از طریق مصوب تبصراین نرخ  %2باشد که مبلغ حد اقل   
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.نکات  مهم در استفاده از این اعتبارات  به شرح ذیل می باشد  

تهیه وتدوین طرح توجیحی مناسب که به بانک این اطمینان را بدهد مبالغ پرداختی بانک امکان برگشت رادارد ، وبه عبارتی  -1

.خوبی پیش بینی شده باشدبازار محصول ونیازهاي فنی طرح به   

.سرمایه پیش بینی شده توسط تولید کننده%20امکان سرمایه گذاري حد اقل  -2  

عدم سوء اعتبار سوابق سهامداران شرکت نزد بانکهاي عامل -3  

معافیتهاي مالیاتی -  

  .چنانچه طرح در مناطق محروم اجرا گردد تا مدت پنج سال از معافیت مالیاتی برخوردار می باشد

تجزیه وتحلیل وارائه پیشنهاد جهت احداث واحدهاي تولیدي ) 15  

به د لیلوجود  دارد و از طرفی   تولید محصول  اقتصادي  ر مصرف این محصول رو به رشد می باشد لذا توجیح  ئیکه بازا نجاآاز   

و ترجیحا محل احداث مناسب با محل استفاده .هاقدام به احداث واحد نمودبازار رقابتی شدید الزم است با استفاده از تکنولوژي روز 

.از مواد سلولزي باشد   
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منابع ) 12  

 www.iraniec.ir  -   ان  سایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایر

    www.irica.gov.ir                       ن  ایت گمرك جمهوري اسالمی ایراس   -   

 webims.mim.gov.ir                         سامانه آمار وزارت صنایع و معادن -  

   www.isiri.org             سایت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   -

   - ASTM D1439 - 03(2008)e1           

  )1390( و واردات جمهوري اسالمی ایران کتاب قانون صادرات - 

 ...سلولز متیل کربوکسی عملکردي هاي ویژگی ارزیابی همکاران و مصباحی غالمرضا  -

  شرکت تحقیقاتی صنایع شیمیایی  -

 

 

 

 

 


