
 پافروشگاه آنالین مواد شیمیایی ، پلیمری و تصفیه آب السا

 
 

 
 پافروشگاه آنالین مواد شیمیایی ، پلیمری و تصفیه آب السا

www.elsapaco.com 

 اسید استئاریک چیست و چه کاربردی دارد؟

رود. این نوع از محصول شیمیایی، غیر سمی و  به شمار میاسید استئاریک از اسیدهای چرب غیر اشباع 
توان گفت این ماده، ترکیبی مومی شکل است که به شکل  دارای زنجیر طوالنی است. در حقیقت می

شود. این ماده به صورت کامال طبیعی در محصوالتی مانند آووکادو و یا خاکشیر  جامد و مایع، یافت می
 وجود دارد. 

 مشخصات فنی اسید استئاریک 

  آیوپاکهای  است و به نام  C18H36O2نوعی اسید آمینه است و دارای فرمول شیمیایی    اسید استئاریک
است و یا به آن ستیل   اسید استئاروفانیک آن هم    ام دیگر نشود.  اسید نیز شناخته می  اکتاد کانوئیکو  

گرم بر مول است .این ماده به    284.484این ماده معادل    وزن مولکولی  شود.استیک اسید نیز گفته می
درجه است و   70اسید استئاریک  نقطه ذوب  شود.  شکل مایع سفیدرنگ و یا بی رنگ نیز مشاهده می

ای است که  اد است .ساختار کلی اسید استئاریک به صورت شاخهدرجه سانتیگر   232نقطه جوش آن  
این محصول   دارد.  جای  بوکسیل  گروه  نیز  آن  دیگر  طرف  و  است  گرفته  قرار  متیل  گروه  آن،  سر  یک 

 گردد. شود اما در آب حل نمیشیمیایی، در الکل، اتر و کلروفوم به صورت محلول دیده می

های گیاهی به شمار  ک عامل امولسی فایر در ضخیم شدن چربیالزم به ذکر است که اسید استئاریک ی
 رود.می

 انواع اسید استئاریک 

توان به  ها میتوان اسید استئاریک را دسته بندی نمود. از جمله این روشبا استفاده از چند روش می
تولید اسید    دسته بندی این محصول بر اساس منبع آن، دسته بندی بر اساس درجه خلوص و یا پروسه

 بر اساس نوع صنایع و کاربری آن اشاره کرد. دسته بندی اسید استئاریک  و یااستئاریک 

ها  توان اسید استئاریک را از نظر منبع و با توجه به نوع جانور و یا گیاهی که از آنبنابراین عوامل می
شود، دسته بندی کرد. مثال اگر اسید استئاریک از چربی و روغن گیاهی به دست آمده است به  گرفته می

 شود. آن نوع اسید استئاریک گیاهی، گفته می

توان اسید استئاریک را به انواع یک بار تقطیر، دوبار تقطیر،  ان خلوص میبرای دسته بندی از نظر میز
 درصد است.  60تا  40سه بار تقطیر تقسیم کرد. در حالت عادی خلوص این ماده در بین 
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بر اساس نوع کاربرد نیز اسید استئاریک دارای انواع مختلفی از گریدها است. مثال رابر گرید به درجه  
شود  دارد که از آن در صنایع پالستیک سازی به عنوان ماده تثبیت کننده استفاده می  تری نیاز خلوص کم

 و یا در صنایع تولید کاغذ به عنوان دفع کننده آب و براق کننده کاربرد دارد. 

 کاربردهای اسید استئاریک

صنایع ان  تواسید استئاریک دارای کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف است. از جمله این صنایع می
الستیک  ، صنایع  شوینده، صنایع  غذایی ، صنایع  بهداشتیو  آرایشی  ، صنایع  شمع سازی ، صنایع  داروسازی 

و.. را نام برد. در ادامه مطلب، به بعضی از کاربردهای این ماده در صنایع مختلف نساجی ، صنایع سازی 
 اشاره خواهیم کرد. 

 کاربرد اسید استئاریک در صنایع داروسازی 

اسی میاز  استفاده  کننده  روان  یک  عنوان  به  داروسازی  صنایع  در  استئاریک  پرکردن  د  برای  که  شود 
توان از این ماده شیمیایی، به عنوان یک افزودنی  گیرد. از طرف دیگر میها مورد استفاده قرار میکپسول 

شود تا  اعث میچنین وجود این ماده بها نیز استفاده کرد. همبرای نگه داری از محتویات داخل قرص
های درمانی نیز از دیگر موارد کاربرد  ها به نحو بهتری شکسته شوند. سفت و سخت کردن آب نباتقرص

هایی که حاوی ویتامین  توان برای تولید آب نباتاین محصول است. به طور نمونه از اسید استئاریک می
 گیرند. مورد استفاده قرار می ها برای درمان سرماخوردگیسی هستند استفاده کرد. این آب نبات

 کاربرد اسید استئاریک در صنایع شمع سازی 

از اسید استئاریک به عنوان   از موارد کاربرد اسید استئاریک در شمع سازی است. در این صنعت  یکی 
شود تا نقطه ذوب پارافین افزایش  شود. این عامل موجب می ای افزودنی به پارافین استفاده میماده

چنین وجود این ماده شیمیایی در  و از طرف دیگر مدت زمان سوختن شمع نیز بیشتر گردد. هم  پیدا کند
تر شود و به راحتی از قالب خود  شود تا شمع در هنگام خنک شدن، کوچکفرایند تولید شمع باعث می

 جدا گردد. 
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 بهداشتی  کاربرد اسید استئاریک در صنایع آرایشی و

گیرد و در ساخت  اسید استئاریک به وفور در تولید صنایع مراقبت از پوست و مو مورد استفاده قرار می
انواع کرم لوسیونمحصوالتی مانند  کار برده میها، کرم پودرها، دئودورانتها،  شود. چراکه  ها و... به 

 دار کننده به کار رود. تواند در ساخت این محصوالت به عنوان امولسیون کننده و پایمی

 کاربرد اسید استئاریک در صنایع ریخته گری و تولید گچ

توان از این ماده  شود. در این صورت میهای ریخته گری استفاده میاز اسید استئاریک برای تولید گچ
در    شیمیایی به عنوان یک ترکیب جداکننده استفاده نمود. برای انجام این کار، پودر اسید استئاریک را

کنند و پس از آن محلول به دست آمده را بر روی سطحی که الزم است از قالب ریخته گری،  آب حل می
کشند. این ترکیب، یعنی ترکیب اسید استئاریک و آب با کلسیم موجود در گچ ریخته گری،  جدا شود، می
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استئارات کلسیم تولید    دهند و در اثر این واکنش، الیه نازکی ازدر مواجهه با یکدیگر واکنش نشان می 
 کند.شود و به عنوان عاملی رها شونده عمل میمی

 کاربرد اسید استئاریک در صنایع غذایی 

تر را در صنایع غذایی،  های پایینتوان کاربرد این محصول، با غلظتمی  ئاریککاربردهای اسید است   از دیگر 
کنند و آن را تحت فشار قرار  را گرم می  ، روغن و چربی موجود در آن تولید اسید استئاریک  نام برد. برای 

های گیاهی و حیوانی مشاهده  ها و روغنتوان در بسیاری از چربیدهند. این نوع از چربی را میمی
چربی در  بیشتر  نوع چربی  این  معمول  به طور  اما  کلی  های حیوانی مشاهده مینمود.  به طور  شود. 

هیچمی استئاریک  اسید  گفت  تاثیر  توان  نمیگونه  ایجاد  خون  کلسترول  روی  بر  بنابراین  منفی  کند. 
تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای اسیدهای چرب ترانس در صنایع غذایی، به کار برده شود. از  می

شود تا بتواند این محصوالت را به اندازه  این محصول شیمیایی برای تولید انواع آب نبات نیز استفاده می
 د.کافی سفت و سخت نمای

 تولید صنایع شوینده   کاربرد اسید استئاریک در 

یکی از موارد کاربرد بسیار وسیع اسید استئاریک در تولید انواع صابون و شامپو است. این ماده شمیایی  
شوند،  هایی که با روغن نباتی تولید میها از جمله صابونبه طور معمول برای سخت کردن انواع صابون

چراکه این ماده، به دلیل خاصیت سخت کنندگی که دارد به فرایند تولید صابون و  شود.  به کار گرفته می
تواند به پابداری و دوام محصول نیز کمک  نماید. از طرف دیگر میشکل پذیری آن کمک بسیار موثری می

اع  تولید انو  تواند به عنوان یک عامل امولسیون کننده درکند. الزم به ذکر است که اسید استئاریک می
نیز به کار برده شود. در این صورت، وجود اسید استئاریک در فرایند تولید این محصوالت،    هاشوینده

های روی  شود تا ترکیبی از روغن و آب اتفاق بیفتد و در نتیجه این ترکیب، روغن و آلودگیموجب می
و    گلیکول استئارات  و  اتیلن گلیکول   و  اسید استئاریک  چنین اضافه کردنپوست نیز برطرف شوند. هم

شود تا تاثیراتی مروارید گونه  ها، موجب میچنین گلیکول دی استئارات به انواع شامپوها و صابونهم
 در این محصوالت بهداشتی اتفاق بیفتد. 
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 نحوه تولید اسید استئاریک

های حیوانی و آب به دست آورد که در  توان از طریق اضافه کردن اسید به چربیاسید استئاریک را می
شود تا تری گلیسیریدها، هیدرولیز شوند.  این فرایند، دما و فشار باالیی الزم است. این جریان موجب می

ر این روش از طریق هیدروژنه  توان اسید استئاریک را از طریق دیگری نیز به دست آورد. د از طرف دیگر می
توان به اسید استئاریک دست یافت. به طور کلی اسید استئاریک  های گیاهی، میکردن برخی از روغن

توان آن را به صورت خالص و به طور جداگانه یافت. اما به طور معمول، ترکیبی از  ای است که میماده
ستئاریک در مقایسه با اسیدهای چرب اشباع،  اسید استئاریک و اسید پالمیتیک موجود است. اسید ا

تری برای سالمتی بدن ایجاد  ها زیان کمتری دارد. بنابراین نسبت به دیگر انواع چربیکلسترول بسیار کم
 کند.می

 در گرید های اسید استئاریک خرید  شما میتوانید برای 

 1802اسید استئاریک 
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 1843اسید استئاریک 

 1810اسید استئاریک 

 1842اسید استئاریک 

 630اسید استئاریک 

 با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید. 

 نکات ایمنی و خطرات اسید استئاریک

الزم به ذکر است که اسید استئاریک، در فرمول ساختاری خود از یک اتم هیدروژن، برخوردار شده است.  
عامل، این محصول شیمیایی، از واکنش پذیری بسیار باالیی نیز بهره مند شده است. بنابراین  بنابر این  

افراد مختلف الزم است حتما هنگام کار کردن با این نوع محصول شیمیایی، نکات ایمنی را مد نظر قرار  
کنند و یا با  یدهند. به طور معمول این امکان وجود دارد که افرادی که با پودر اسید استئاریک کار م

بخارات این ماده و غبارات آن، سر و کار دارند دچار تحریکاتی در بعضی از اعضای بدن خود از جمله در  
ناحیه چشم شوند و یا در اثر برخورد این ماده با پوستشان، خارش و سوزش و التهاب اتفاق بیفتد و یا  

 شان دچار تحریکاتی گردد. دستگاه تنفسی

ه اگر پوست فرد با اسید استئاریک تماسی برقرار نمود الزم است تا حتما محل تماس  الزم به ذکر است ک
بالفاصله با آب شسته شود و چنانچه سوزش حاصل از آن زیاد شد و یا التهابی به وجود آمد الزم است 
  حتما و به سرعت به پزشک مراجعه نمایید. در صورت استنشاق بخارات و غبارهای اسید استئاریک و در

صورتی که این ماده، سیستم تنفسی شما را تحریک نمود الزم است بالفاصله به مکانی که در آن، هوای  
تان بر طرف  آزاد جریان دارد بروید و در صورت امکان از کپسول اکسیژن استفاده کنید تا مشکل تنفسی 

 گردد. 

 شرایط نگهداری اسید استئاریک

منابع حرارتی نگهداری و یا انبار کرد. این ماده باید از هرگونه مواد  اسید استئاریک را باید در مکانی دور از  
و منابع آتش زا دور باشد و از رطوبت و آتش نیز در امان بماند. حمل و نقل این ماده شیمیایی نیز الزم  

های ایمنی در بهداشت صنعتی استاندارد صورت بگیرد. این ماده باید است حتما مطابق با دستورالعمل
جاهای خشک و خنک نگه داری شود که تهویه آن نیز مناسب است. درب محفظه این محصول باید  در 
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شود حتما و به طور کامل، بسته باشد و دور از گرما و حرارت مستقیم  در هنگامی که از آن استفاده نمی
 شود.  های قوی، انبار آفتاب، نگهداری شود. از طرف دیگر این ماده نباید در کنار اکسید کننده

 های محصول و قیمت آنخرید اسید استئاریک، بسته بندی

م می شود. الزم به  های متنوع گرمی و کیلو گرمی انجادر بسته بندی  فروش اسید استئاریک به طور کلی
ای را  های جداگانه، هر یک بسته بندیتولید کننده و وارد کننده اسید استئاریک  هایذکر است که شرکت

 نمایند. های متعددی به بازار عرضه میها و کیفیتگیرند و آن را با قیمتنظر میبرای این محصول در 

های  گرم، بسته بندی  2000گرم،    1000گرم،    500های  توان بسته بندیها میاز جمله این بسته بندی
 ای، مخزنی و .... با گریدهای مختلف را نام برد. کیلویی و بشکه 25

توجه کردن به نوع نیاز و کاربری خود، نسبت به خرید اسید استئاریک اقدام  توانید با  بنابراین عامل می
نمایید و بسته بندی مورد نظر خود را انتخاب کنید. الزم به ذکر است که بسیاری از فروشندگان محصوالت  
شیمیایی در حال حاضر انواع محصوالت خود از جمله اسید استئاریک را به صورت آنالین نیز در دسترس  

های آن  چنین بسته بندیدهند. کیفیت این محصوالت و قیمت اسید استئاریک و همریداران، قرار میخ
اسید   برند  دیگر  طرف  از  است.  متفاوت  خرید حضوری،  روش  مانند  فروش،  و  خرید  از  شیوه  این  در 

 استئاریک نیز در تعیین قیمت و کیفیت محصول اثرگذار است. 

شود  کشورهایی مانند چین، مالزی، اندونزی، کره و.. به ایران وارد میبه طور معمل اسید استئاریک از  
که هر یک بسته بندی متفاوت، کیفیت متفاوت و قیمت متفاتی دارند. الزم است ذکر شود که برای خرید  

های اینترنتی معتبر  ها و یا سایتاسید استئاریک با درجه خلوص مورد نظر، الزم است حتما به فروشگاه
 زمینه مراجعه نمایید. در این

 خرید اسید استئاریک

با بهترین قیمت   اسید استئاریک فروشنده الساپا فروشگاه آنالین مواد شیمیایی و پلیمری و تصفیه آب
 .و کیفیت باال می باشد

 .باشید  کارشناس فروش اسید استئاریک شرکت الساپا در ارتباط مژده دیداری  جهت خرید میتوانید با 

 207داخلی   02186017283تلفن تماس : 

https://elsapaco.com/
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