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 دترجنت ها                                                  

 

 : مقدمه 

 ولی رشد جمعیت وبا صابون به عنوان اولین پاک کننده به قرنها پیش برمی گردد،  آشنایی

انسان به بهداشت موجب شد که تولید صابون با منشأ طبیعی جوابگوی مصرف نباشد.  توجه

نتیجه از اوایل قرن نوزدهم میالدی مواد شوینده مصنوعی به نام دترجنت وارد بازار  در

  .شد. استفاده از دترجنتها پس از جنگ جهانی دوم گسترش یافت

دهند آب قدرت پاک کنندگی آن را افزایش  نحالل و پخش درعالوه بر ا به ترکیباتی که

ها مثل صابون، گل سرشور و غیره از زمانهای شود. انواع طبیعی پاک کنندهمی دترجنت گفته

شود اند ولی آنچه که امروز به نام دترجنت مصرف میاستفاده قرار گرفته قدیم مورد

ورود این مواد در زندگی انسان به سرعت باشد. شده به صورت مصنوعی( می سنتیک )تولید

 .ها شده استکاربرد انواع طبیعی پاک کننده باعث کاهش

ه افتد در نتیجکلسیم و پتاسیم داشته باشد به تأخیر می کف کردن صابونها در آبی که امالح

شوند. در حالی که این مشکل به علت فرمول کنندگی می این امالح باعث کاهش قدرت پاک

 برطرف شده است.  رجنتها تا حدود زیادیخاص دت

  :شودبندی میطبقه اجزای شیمیایی یک پاک کننده به طور کلی به سه دسته عمومی

  سورفاکتانتها )مواد فعال سطحی یا مواد مؤثر( (۱

  ها(ها )پرکننده(سازنده۲

  مواد متفرقه (۳

کنند در آب را کم میکننده عمل کرده کشش سطحی  ها به عنوان عامل خیسسورفاکتانت

گردد. این مواد همچنین ذرات کثیف و آب را به یکدیگر می نتیجه آب بهتر وارد بافت الیاف

 . .دهنداتصال می

 ها،ها دارند و عامل جدا کنندگی هستند. سازندهها نقش اصلی در پاک کنندهسازنده

 رگ محلول در آبهای بزهای منیزیم و کلسیم موجود در آب سخت را به شکل یونیون

ها لکه کنند و مانع از نشست مجددمواد سازنده خاصیت قلیایی در آب ایجاد می. آورنددرمی

 هستند.  هافسفاتهای متداول مورد استفاده، پلیشوند. امروزه بیشترین سازندهمی

ی، عطرها، عوامل ضددد خوردگ ها،ها دارای مواد دیگر مختلفی از قبیل براق کنندهپاک کننده

 .هستند.  هاها و مات کنندهها، خوشبو کنندهکنندهها، نرمآنزیم

 

 



 سورفکتانت :

 می باشد. AgeNT ،ACTive ،SURFaceمخفف عبارت،  Surfactantکلمه 

ملکول سدورفکتانت شدامل دو قسدمت مجزای ساختمانی است، یک قسمت آبدوست )يربی    

 گریز( و یک قسمت آبگریز )يربی دوست(.

گریز )يربی دوست( اکثر سورفکتانتها شامل یک زنجیر هیدروکربنی است که قسمت آب 

اتم کربن است و ممکن است شامل یک حلقه آروماتیک  ۱1تا  ۱۲معموالً طول متوسط آن از 

 باشد.

( يگونگی عمل سورفکتانت در یک محلول نشان داده شده است مالحظه می ۳-۱در شکل )

گیری کرده و سر آب گریز به سمت خارج آب جهت شدود که سر آبدوست به سمت آب جهت  

گیری نموده اسدت. به همین سدبب است که سورفکتانها در سطت تجمع پیدا می کنند و آنرا   

 تحت تاثیر خود قرار می دهند.

 

 

 (: جهت گیری ملکولهای سورفکتانت در سطت تماس هوا با یک محلول۳-۱شکل )

  



 

 

گروه آبدوست و آب گریز نمایش داده شده است. )گروه  ( بصورت شماتیک۳-۲در شکل )

 آبگریز در سمت يپ و گروه آبدوست در سمت راست(.

 

 

 

 

 

 در توده مایع ملکولهای سورفکتانت به فرم:

 micelle  هایی جمع می شدددوند که نمایش دیاگرامی فرم کروی یکmicelle ( ۳-۳در شدددکل )

 نشان داده شد.ه است:

 

 

ساخت دترجنت ها است، بدون اغراق هزاران ترکیب از اسدتفاده اصدلی سورفکتانتها برای   

 آن بصورت، پودرها، ژلها، محلولها و خمیرها فرموله شده و فروخته می شوند.

 

 

 


