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   تمام شدهارزیابی تکنولوژي تولید مواد سلولزي با هدف کاهش قیمت

رضا سعادت زاده
1*

، محمدعلی حسن زاده
2

یزدان یگانه مهر ،
3 

،حسین مومنی زاده
4

،  عباس چهارمحالی
5

  

rezasaadat_76@yahoo.comصنایع شیمیایی پارچین ، سازمان صنایع دفاع

  چکیده

در حال حاضر قیمت تمام شده  ،صنایع آرایشی ،  بهداشتی ، رنگ سازي  و الك سازي کاربردزیادي داردمشتقات آن در  ومواد سلولزي  
علی الرغم اینکه کیفیت محصوالت تولیدي بسیار زیاد .را ندارد) چینی(محصول این صنایع باال بوده و قابلیت رقابت با محصوالت خارجی 

، یکی از ابزارهاي مهم رقابت ، قیمت . باعث افت مقدار فروش محصول شده است) چینی(می باشد لیکن اختالف قیمت ان با نوع خارجی 
لذا رسیدن به قیمت .قیمت تمام شده محصول بایستی به نوعی باشد تا مشتري جهت خرید آن جذب شود.تمام شده محصول می باشد 

دراین تحقیق تکنیک ارزیابی . ظر گرفته شده استرقابتی براي محصوالت سلولزي بعنوان اصل اول توجه و هدف واقعی پروژه در ن
نیترو سلولز انجام شد و ایستگاههاي کارهاي مختلف  مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت   ژي با پایش هزینه در  زنجیره تامین تکنولو

.ت و نتایج حاصل مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفاستخراج  یکی و نقاط قابل بهبود  پیشنهادات تکنولوژ

  هزینه، رقابت، زنجیره تامین، قیمت تمام شده :واژه هاي کلیدي 

  مقدمه -1
نیتروسلولز یکی از مهمترین استرهاي معدنی سلولزي می باشد که مصرف بسیار گسترده اي در صنایع نظامی و 

ا مخلوط اسید این ماده از واکنش استري شدن آلفاسلولز حاصل از لینتر یا خمیرچوب ب. تجاري پیدا کرده است
که این نوع از نیترو سلولز به دلیل یکی از انواع تجاري نیترو سلولز نوع گرانولی آن می باشد .سولفونیتریک تهیه می گردد

نیتروسلولز تجاري واجد شرایط از   .حساسیت پایین در شرایط کاري در گرید هاي مختلف مورد  استفاده قرار می گیرد
رطوبت توسط کیسون یا بشکه هاي فلزي به کارخانۀ نیتروسلولز گرانول % 30ز یا انبارها با کارخانجات تولید نیتروسلول

                                                          
مهندسی مکانیککارشناس   -*و 1

کارشناس ارشد مهندسی شیمی - ٢

هندسی شیمیکارشناس م -٣

کارشناس ارشد مهندسی شیمی - ٤

کارشناس ارشد مهندسی شیمی - ٥
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سپس . آماده می گردد% 5/12سپس در داخل مخزن استیل ساخت اسالري با آب مخلوط شده و اسالري . آورده می شود
بعد از حدود یک ساعت . ضافه می گرددنیتروسلولز خشک دي بوتیل فتاالت یا دي ایزوبوتیل فتاالت به آن ا% 25به میزان 

اسالري تولید شده داخل راکتورها شارژ می . عمل اختالط، پالستی سایزر جذب نیتروسلولز شده و آمادة تولید می باشد
درجه سلسیوس بخارات حالل و آب با استفاده از  95و با افزایش دما تا ) اتیل استات(همزمان با تزریق حالل . گردد

اتیل (بعد از این عملیات حالل مصرفی . دیل به مایع شده و اسالري تبدیل به نیتروسلولز گرانول می شودکندانسور تب
. بازیابی شده و نیتروسلولز گرانول از راکتور بعد از عبور از الک در هاپرهاي مخصوص تخلیه می گردد% 83) استات

این هاپرها توسط جرثقیل به . شک کن منتقل شدهنیتروسلولز گرانول مرطوب از خط تر توسط هاپر به داخل شعبۀ خ
منتقل می گردد و اپراتورها با باز کردن شیر زیر هاپر توسط محتویات آن را به ) روي قیف خوراك دهی(طبقۀ فوقانی 

مواد پس از عبور از خشک کن به رطوبت . درصد رطوبت دارد 30-40نیتروسلولز گرانول حدود . داخل قیف تخلیه می کند
سپس توسط تسمه نقاله به سمت قیف بسته بندي هدایت شده و اپراتور با استفاده از ترازوي . می رسد% 2از  کمتر

  . کیلوگرمی بسته بندي می کند 20کیلوگرمی و یا پالت لمینت  30دیجیتالی نیتروسلولز گرانول را در بشکه هاي فایبردرام 
  

  تولید نیترو سلولز گرانولی زنجیره تامین - 2

آماده سازي و انبار داري مواد اولیه،فرایند تولید، بسته بندي ، انبار داري و سپس فروش و خدمات می فرایند  اابتد

هزینه هاي صورت گرفته از خرید مواد اولیه، انبار داري مواد اولیه،  یبایستبا توجه به هدف این تحقیق  .باشد
فکیک هر بخش با سهم و درصد هزینه هر فرایند در تولید، بسته بندي، انبارداري محصول، فروش وخدمات به ت

درصد 13الزم به ذکر است که سرمایه گذاري ثابت در هر فرایند  بصورت سود  .گرددتمام شده محاسبه قیمت 
.دیده شده است

  

بلوك دیاگرام تولید: 2شکل 

  فرایند آماده سازي و انبار داري - 2-1

درصد، و هزینه پرسنلی و خواب سرمایه 13هزینه سرمایه گذاري ثابت با سود فرایندآماده سازي وانبارداري شامل 
 1535در قیمت تمام شده محصول ) 1(است که در مجموع سهم این فرایندبا توجه به جدول شماره تجهیزات مواد اولیه و

     .ریال می باشد
  فرایند آماده سازي و انبار داري: 1جدول شماره 

)م ر(قیمت)م ر (فی)متر(مساحت  نوع  عنوان

سهم قیمت 

تمام شده به 

ریال به ازاي

یک کیلوگرم 

  محصول

سرمایه 
گذاري 

  ثابت

  5500211000سولهانبارلینتر

  50021000زاغهانبارسایر مواد

    500  500  1  باالبر  تجهیزات

    12500  لــــع کـجم

  )م ر(قیمت)م ر(فی)نفر(تعداد  عنوان

  1.57126  رکارگ  زینه پرسنلیه

  12652.5لــــجمع ک

  عنوان
زمان ماند

)روز(

نرخ 

سود
گذاري ثابتسرمایه

قیمت

)م ر(

خواب سرمایه ساختمان 
  وتجهیزات

-%13125001625677  

  -  -  15489  -  -  مواد اولیه

  فرایند

آماده سازي و  

  انبار داري

فرایند 

تولید

فرایند 

بسته بندي

  فرایند

انبار داري 

محصول

  فرایند

فروش و 

خدمات
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19330637331933805  13%  30  خواب سرمایه مواد اولیه
  1535    مجموع هزینه ها

رایند تولیدسهم ف -2-2

سهم فرایند تولید آلفا سلولز در قیمت تمام شده -2-1- 2
6

  

تمام  که سهم  پرسنلی ، ضایعات و هزینه در قیمت استریال  12559هزینه تمام شده در فرایند تولید آلفا سلولز  
  .  می باشد) 2(مطابق جدول شماره  شده 

تمام شده سهم فرایند تولید آلفا سلولز در قیمت :2جدول شماره 

  فرایند

هزینه 

نیروي 

  انسانی

  مواد  ضایعات  لینتر

  درصد در قیمت تمام شده

  پرسنلی
  هزینهضایعات

0%0%%15--4841-  لینتر  وانبار

  حالجی
1091-12%-6%%2%3

پخت و سفید 
  کنی

545-10%55310%%3%2

2%2%3%-%5-545  تصفیه فیزیکی

سانتریفوژ و 
  ک کنخش

1091-0-%3%0%2

  3%0%  2%  -  -  -  545  ستاد

  0%  %0  0%  -  -  -  -  سربار

        3817  جمع کل
40%7%12%

  

   سهم فرایند تولید نیترو سلولز مرطوب در قیمت تمام شده -2-2- 2

نه در قیمت سهم  پرسنلی ، ضایعات و هزی ،استریال  24181هزینه تمام شده در فرایند تولید نیترو  سلولز مرطوب 
. می باشد )3(مطابق جدول شماره تمام شده 

 
سهم فرایند تولید نیترو سلولز مرطوب در قیمت تمام شده: 3جدول شماره 

  فرایند
هزینه نیروي 

  انسانی

نیترو سلولز 

  اسیدي
  مواد  ضایعات

  درصد در قیمت تمام شده

  پرسنلی
  هزینهضایعات

  نیتراتور
32012559079901%%056%

  سانتریفوژ اسیدگیري
320001%0%%1

  غوطه وري
-01%0%%0

  اتوکالو
3202141%%0.67%2

                                                          
  .منظور قیمت تمام شده محصول نهایی می باشد:6
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  آسیاب
320439  1%%1.37%2

  لو بندي
320227  1%%0.71%2

  ستاد
320

  
0  

  
1%  %0%3

  سربار
1050

  
0  

  
3%  0%  %1

  جمع کل
1920  

  
  

  
9%2.75%76%

   ولید نیترو سلولز گرانولی در قیمت تمام شدهسهم فرایند ت- 2-3- 2

سهم  پرسنلی، ضایعات و هزینه در قیمت  است،ریال  31780هزینه تمام شده در فرایند تولید نیترو سلولز گرانولی 

.  می باشد )4(مطابق جدول شماره تمام شده 

سهم فرایند تولید نیترو سلولز گرانولی در قیمت تمام شده: 4جدول شماره 

هزینه نیروي   فرایند

  انسانی

نیترو سلولز 

  اسیدي

دي   ضایعات

بوتیل 

  فتاالت

اتیل 

استات

  درصد در قیمت تمام شده

  هزینهضایعات  پرسنلی

مخزن 
اسالري 

4102418114175004901%%056%

1%%0%01-4910راکتور 

الک
821561%0%%0

خشک کن
32701%%0.67%2

2%1.37%%1  9000بسته بندي

3%0%  %1      0  327  ستاد

1%  %0  %3      0  290  سربار

%76%2.75%9      298    1920  جمع کل

   سهم فرایند بسته بندي - 2-3

، هزینه پرسنلی ، هزینه خرید مواد اولیه مصرفی در )درصد13سود  (بسته بندي شامل هزینه سرمایه گذاري ثابت
در مجموع سهم فرایند بسته بندي در قیمت تمام  ،ه بندي و  خواب سرمایه تجهیزات بسته بندي می باشد فرایند بست

.   ریال می باشد 581 )5(مطابق جدول شماره شده محصول 

  فرایند بسته بندي: 5جدول شماره 

  نوع  عنوان
سهم قیمت تمام شده به ریال به ازاي)م ر(قیمت)م ر (فی)متر(مساحت

  لوگرم محصولیک کی

سرمایه گذاري ثابت
  502100سوله

  0300تجهیزات
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  500باالبر

  0  900  لــــع کـجم

  )م ر(قیمت)م ر(فی)نفر(تعداد  عنوان

  1.57126  زینه پرسنلیه

  1260لــــجمع ک

    )م ر(قیمت)م ر(فیمقدار  عنوان

هزینه 
ملزومات 
  مصرفی

120134400.02268.8112نایلون عرض 

120130560.02261.12124نایلون عرض 

235.20.0153.41041.42سیم عدل بندي

960000.0059561.6234کیسه لمینت

8048000.0314460نایلون عرض 

  532  لــــجمع ک

نرخ   عنوان

گذاري ثابتسرمایهسود
)م ر(قیمت

  13900117%  خواب سرمایه

  49  117  لــــجمع ک

  581  مجموع هزینه ها

  

   سهم فرایند انبار داري محصول -2-4

خواب سرمایه  ،، هزینه پرسنلی)درصد13سود  (فرایند انبارداري محصول  شامل هزینه سرمایه گذاري ثابت 

 محصول )6(مطابق جدول شماره  در مجموع سهم این فرایندکه در قیمت تمام شده ،محصول و تجهیزات می باشد
  .   ریال می باشد 7454

  فرایند انبار داري محصول: 6جدول شماره 

  نوع  عنوان
)م ر(قیمت)م ر (فی)متر(مساحت

سهم قیمت 

تمام شده به 

ریال به ازاي 

یک کیلوگرم 

  محصول

سرمایه گذاري 
  ثابت

  5500211000سولهنیترو سلولز مرطوب

  20350070000زاغهنیترو سلولز گرانولی

باال  جهیزاتت
  بر

1  500  500    

    81500  لــــع کـجم
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  )م ر(قیمت)م ر(فی)نفر(تعداد  عنوان

  310360  کارگر  زینه پرسنلیه

  360150لــــجمع ک

  عنوان
نرخ سود)روز(زمان ماند

گذاري سرمایه

ثابت

)م ر(قیمت

خواب سرمایه ساختمان 
  وتجهیزات

-%1381500105954415

  -  -28891  -  -  مواد اولیه

693392459  13%  30  خواب سرمایه مواد اولیه
169342889

105957304  لــــجمع ک

7454مجموع هزینه ها

  سهم فرایند فروش و خدمات -2-5

سایر هزینه ها و خواب ، هزینه پرسنلی، )درصد13سود(فرایند فروش و خدمات شامل هزینه سرمایه گذاري ثابت 

ریال می  383 )7(مطابق جدول شماره در مجموع سهم این فرایند در قیمت تمام شده  ،باشد تجهیزات می سرمایه
  .باشد

  فرایند فروش و خدمات: 7جدول شماره 

  نوع  عنوان
سهم قیمت تمام شده به ریال به ازاي)م ر(قیمت)م ر (فی)متر(مساحت

  یک کیلوگرم محصول

سرمایه گذاري ثابت
  1002002ساختمان

  100100زاتتجهی

  0  300  لــــع کـجم

  )م ر(قیمت)م ر(فی)نفر(تعداد  عنوان

410480200هزینه پرسنلی

400167سایرهزینه ها

367لــــجمع ک

)م ر(قیمتگذاري ثابتسرمایهنرخ سود  عنوان

133003916%  خواب سرمایه

  16  39  لــــجمع ک

 سهم سرمایه گذاري - 3

  

ارزش دفتري سرمایه گذاري و خواب محصول -3-1
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  .می باشد )8(مطابق جدول شماره سهم ارزش دفتري سرمایه گذاري و خواب محصول در قیمت تمام شده 

  

  ارزش دفتري سرمایه گذاري و خواب محصول: 8جدول شماره 

  هزینه نیروي انسانی  تعداد نیروي انسانی  فرایند

%14835مواد اولیه و انبار داري

%4661تولید

%730423انبار محصول

%490.2بسته بندي

%160.1فروش و خدمات

  

  

گذاري واقعی تولید سهم سرمایه -3-2

در قیمت سرمایه گذاري  ، سهم و در صد هزینه می باشدمیلیون ریال  80000 این کارخانه  سرمایه گذاري ثابت
  . استریال 10530 تمام شده 

محصولخرید مواد اولیه درقیمت تمام شده  زینهودرصد ه سهم - 4

سهم و درصد هزینه خرید مواد اولیه جهت تولید آلفا سلولز، تولید نیترو سلولز مرطوب وتولید نیترو سلولز گرانولی  

  .می باشد )9(مطابق جدول شماره در قیمت تمام شده 

  

  سهم و درصد مواد اولیه در قیمت تمام شده: 9جدول شماره 

  درصد در قیمت تمام شده  سهم در قیمت تمام شده  دفراین

  %10  3031  تولید آلفا سلولز

  %20  6477  تولید نیترو سلولز مرطوب

  %19  5981  تولید نیترو سلولز گرانولی

   محصول سهم ودرصد   هزینه تولید آلفا سلولز درقیمت تمام شده -4-1

می  )10(مطابق جدول شماره ولز درقیمت تمام شده ودرصد هزینه خرید مواد اولیه جهت تولید آلفا سل سهم
.ددرصد از قیمت اولیه را تشکیل می ده1درصد و خرید مابقی  مواد اولیه 9خرید لیتر .باشد

  

سهم و درصد مواد اولیه تولید آلفا سلولز: 10جدول شماره 

  درصد در قیمت تمام شده  سهم در قیمت تمام شده  فرایند

  %27119لینتر

  248عسود مای
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  50هیپو کلریت کلسیم

  6بی سولفیت سدیم

    7سدیم لوریل اتر سولفات

    8  اسید سولفوریک

 محصول سهم ودرصد  هزینه تولید نیترو  سلولز مرطوب درقیمت تمام شده -4-2

  . می باشد )11(مطابق جدول شماره سهم و درصد هزینه خرید مواد اولیه در قیمت تمام شده 

  

سهم و درصد مواد اولیه تولید نیترو سلولزمرطوب: 11 جدول شماره

  درصد در قیمت تمام شده  سهم در قیمت تمام شده  فرایند

  %588819اسید نیتریک

  %5891الئوم

   محصول سهم ودرصد  هزینه تولید نیترو  سلولز گرانولی درقیمت تمام شده - 3- 4

مطابق جدول شماره ترو  سلولز مرطوب در قیمت تمام شده سهم و درصد هزینه خرید مواد اولیه جهت تولید نی
   .می باشد  )12(

سهم و درصد مواد اولیه تولید نیترو سلولزگرانولی: 12جدول شماره 

  درصد در قیمت تمام شده  سهم در قیمت تمام شده  فرایند

  %367712دي بوتیل فتاالت

  %23047اتیل استات

  

  

   لیه و محصول در قیمت تمام شدهسهم  سرمایه خواب مواد او - 5

سهم ودر  .در نظر گرفته شده است  )درصد13سود (خواب سرمایه مواد اولیه براي سه ماه و براي محصول یک ماه 

  .می باشد  )13(مطابق جدول شماره  صد هزینه در قیمت تمام شده

سهم سرمایه خواب مواد اولیه و محصول: 13جدول شماره 

  درصد در قیمت تمام شده  سهم در قیمت تمام شده  ارزش ورودي  فرایند

1933063733805مواداولیه
3%  

69339245912889محصول
9%  

  : سهم و درصد هزینه ضایعات در  قیمت تمام شده محصول - 6
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در بقیه .می باشد   )14(مطابق جدول شماره  سهم و درصد هزینه ضایعات در قیمت تمام شده محصول
ضایعات تقریباً صفر در نظر گرفته شده است و ضایعات اسید و لینتر در ترکیب درصد با توجه به قیمت واحدهاي فرایند 

  .  خرید مواد اولیه مصرفی در نظر گرفته شده است

  

سهم و درصد هزینه ضایعات در  قیمت تمام شده محصول: 14جدول شماره 

  فرایند
درصد در قیمت 

  تمام شده
سهم در قیمت 

  هتمام شد
درصد در قیمت 

  تمام شده

  آلفاسلولز

  %2.23  حالجی

1813  5.7%  
پخت و سفید 

  کنی
2.21%  

  %1.21  تصفیه فیزیکی

نیترو 
  سولز مرطوب

  %0.55  اتو کالو

  %1.13  لو بندي  2.27%  723

  %0.57  آسیاب

نیترو سولز 
  مرطوب

  %0.38  مخزن اسالري
256  0.8%  

  %0.43  الک

  

  ينتیجه گیر - 6

) 15(با توجه به مطالب بیان شده در بخشهاي قبلی درصد هزینه ها در قیمت تمام شده محصول مطابق جدول شماره
  :همانطور که در جدول مشاهده می شود .می باشد

.درصد می باشد49سهم هزینه مواد اولیه در قیمت تمام شده 

.درصد می باشد9سهم هزینه لینتر در قیمت تمام شده 

.درصد می باشد20اسید نیتریک در قیمت تمام شده هزینه  سهم

.درصد می باشد12سهم هزینه دي بوتیل فتاالت در قیمت تمام شده 

.درصد می باشد7سهم هزینه اتیل استات در قیمت تمام شده 

.درصد می باشد29در قیمت تمام شده ) محصول ، مواد اولیه و سرمایه گذاري ثابت:شامل ( سهم خواب سرمایه 

.درصد می باشد22عمومی ، حقوق ودستمزد و سایر در قیمت تمام شده : شامل (م هزینه هاسه

با توجه به گلوگاههاي، مورد بررسی  و درصد هزینه اي آن در قیمت تمام شده و نیز اولویت بندي گلوگاه ها در حوزه 
و هزینه مشخص اجرا شده که اجراي این  هاي مختلف تولید و با استفاده از نتایج این تحقیق  طرحهاي مختلفی  با زمان

. طرحها باعث کاهش  قیمت تمام شده محصول و ایجاد توانمندي براي صادرات محصول گردید

  

نتایج مطالعات اولیه: 15جدول شماره 

  درصد قیمت تمام شده به ریال به   سهم قیمت تمام شده به ریال بهعنوان  ردیف
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یلوگرم محصولازاي یک کازاي یک کیلوگرم محصول 

%15355آماده سازي و انبارداري مواد اولیه  1

%2182869تولید  2

%5812بسته بندي  3

%745423انبارداري محصول  4

%3831فروش و خدمات  5

%31780100جمع کل

  منابع 

ی سازمان ، انتشلرات فروزش مدیریت تکنولو ،1384ناصر فرهمند [1]

،آشنایی با مبانی و الگوهاي تدوین استراتراتژي تکنولوژي ، انتشلرات  1387میان هوشنگ، آقاپور حمید رضااثباتی حسین،کری [2]
سازمان صنایع دفاع

، انتشلرات صنایع نوین تکنولوژي سازمان، ارزیابی 1383ناصر قاضی نوري [3]
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