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 پیشگفتار 

های شیمی در فیلم ها و انیمیشن ها و...رویای انجام شاید شما هم در کودکی و نوجوانی با تماشای انجام آزمایش 

این آزمایش ها را با دستان خودتان،در ذهن می پرواندید.اما همیشه عدم وجود امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی 

در مدارس و آزمایشگاه ها مانع از تحقق این قبیل رویاها می شد.همیشه داشتن یک آزمایشگاه کوچک شیمی که با 

 محصوالت متنوع را تولید کرد موضوعی جالب و هیجان انگیز بوده است.ن اآن بتو

لکولب کوششی برای گرد آوری مواد شیمیایی مختلف از گروه های متنوع و وسایل مورد نیاز آزمایش ها بوده که 

کرده  و آموزشی کاربردی را برای دانش آموز فراهمد نظیر شوینده و...همراه شده با تولید محصوالت پرکاربر

است.اما این محتوی آموزشی به اینجا ختم نمی شود.حال که دانش آموز مواد شیمیایی را شناخت و با خواص آن ها 

آشنا گردید و شیوه انجام آزمایش های متفاوت را مشاهده کرد باید پای به عرصه بزرگ پژوهش و خالقیت 

 بگذارد.

خالقانه با استفاده از منابع تحقیقاتی معتبر و راهنمایی های داقل دو ازمایش هر دانش آموز در طول یک ترم ح

لم و افزایش مهارت و سزایی در زمینه سازی برای تولید عمدرس لکولب خود انجام خواهد داد که نقش مهم و ب

 خالقیت خواهد داشت.به این ترتیب اهداف سه گانه آموزشی،پژوهشی و خالقیتی این رشته محقق می گردد.

 زشی،پژوهشی و خالقیتی رشته لکولب:اهداف آمو

 (آشنایی با تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی1

 (آشنایی با اصول ایمنی در آزمایشگاه2

 (آشنایی با مواد شیمیایی و خواص آن ها3

 (یادگیری مرحله ای نحوه انجام آزمایش ها و اضافه کردن مواد در شرایط مختلف4

 ارش نویسیگزارش و گز ئه(آشنایی با شیوه های ارا5

 (تحقیق و پژوهش و خالقیت برای طراحی آزمایش های جدید6
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 مقدمه

شیمی علمی است درباره ترکیب ها،ساختارها و خواص مواد که تغییرات این فاکتورها را در حین انجام ترکیبات 

واد در شیمیایی بررسی می کند.شیمی علمی فیزیکی برای مطالعه اتم ها،مولکول ها، و کریستال های مختلف م

(در اصل از کلمه یونانی به معنای به هم (chemistryترکیباتی است که به تولید انرژی می انجامد.کلمه ی شیمی 

فشردن،باهم ساختن،جوش دادن،آلیاژ و....گرفته شده است اما خاستگاه واژه کیمیا از زبان پارسی باستان 

تواند خواص ماده،چگونگی تغییرات و شیوه تولید  شیمی علم اتم ها،پیوندها و مولکول هاست.دانشی که میاست.

 آن ها را از هسته اتم گرفته تا کهکشان ها بررسی کند.

 تقسیم کرد: دوران 5تاریخچه شیمی:تاریخ شیمی را میتوان به 

 هنرهای تجربی:هنرهایی مثل ساختن اشیا سفالی،پختن نان ان( دور1

موادشامل ،با نسبت های مختلف تشکیل شده اند  ،بادخاک،آب،آتشعنصر  4( نظریه یونانی:تمام مواد موجود از 2

 واحد های جداگانه و مشخصی به اتم تشکیل شده است.

کیمیاگری:دراین دوره فلزات پست یا بی ارزش مانند اهن یا سرب را به فلزات با ارزش مثل طال تبدیل یا  ان( دور3

 استحاله می کردند.

اعضای تشکیل دهنده ی هر ماده ی قابل سوختن فرض می شود مثال چوب در  دوران اصل آتش:بعنوان یکی از( 4

 اثر سوختن به خاکستر تبدیل می شود.

(دوران شیمی مدرن:سرآغاز شیمی جدید توسط آنتون الوازیه بود که نظریه اصل آتش را رد کرده و از ترازوی 5

کنش شیمیایی با جرم کل فراورده های آن شیمیایی استفاده کرد و در واقع جرم کل مواد داده شده در یک وا

 واکنش برابر است.
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 واکنش هاانواع 

تغییرات فیزیکی و  گیرد، بطور کلی به دو نوعورت میدهنده صتغییراتی که در واکنشی بر روی مواد واکنش

 .شوندتقسیم میشیمیایی  

 تغییرات فیزیکی:

های تشکیل دهنده ماده. بنابراین تغییرات یابد نه ساختار ذرهمیدر تغییرات فیزیکی فقط حالت فیزیکی ماده تغییر 

در آب،  بازها و نمکها انحالل و همچنین چگالشو تصعید ،میعان ،تبخیر ،انجماد ،ذوب مانند ماده حاالت ه یهم

 .تغییر فیزیکی هستند

 :تغییرات شیمیایی

یابد. البته در ها تغییر میدر واکنش دهندهها آن آرایش الکترونی به یکدیگر و ها اتم در تغییرات شیمیایی اتصال

شوند. واکنش می بازآرایی یا تجزیه ،ترکیب روند و تنهاآیند و نه از بین میها نه بوجود مییک واکنش شیمیایی، اتم

همراه  صوت یا نور ،گرما به صورت انرژی شیمیایی بیان یک تغییر شیمیایی است که ممکن است با آزاد کردن

 .یا تغییر رنگ در پی داشته باشند رسوب ، تشکیلگاز باشند و تولید

 :انرژی شیمیایی

دار دارد که مق انرژی شیمیایی در انرژی یک جسم، نوعی هایمولکول های مختلف سازندههر نوع پیوندی میان اتم

ها به ر واقع اتصال اتمبستگی دارد. در یک واکنش شیمیایی، د مولکول ها درو نحوه قرار گرفتن آن هااتم آن به نوع

شیمیایی واکنش دهنده  های واکنش با انرژییایی فراوردهکند و در نتیجه انرژی شیمها تغییر مییکدیگر در واکنش

های دو را در نظر بگیریم. گاز کلر از مولکول هیدروژن با گاز کلر به عنوان مثال، واکنش گاز.کندتفاوت پیدا می ها

 HCl کلرید هیدروژن،  واکنش فراوردهاند.تشکیل شده H2 های دو اتمیو گاز هیدروژن از مولکول Cl2 اتمی

دهنده، پیوندهای کامالً متفاوتی دارد و از این رو انرژی شیمیایی آنها متفاوت خواهد بود که در مقایسه با واکنش

 .است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%B9%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%B9%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 جهیزاتتمعرفی لوازم و 

نوع شیشه ای و پالستیکی می باشد.از بشر برای برداشتن حجم معینی از مایعات و گرم کردن  2بشر:بشر دارای 

 محلول ها ،حل کردن مواد و انتقال محلول ها استفاده می گردد.

                                                                                                 

 این.شودمی یافت شیمی هایآزمایشگاه بیشتر در که است آزمایشگاهی متداول ابزارهای از ییک لوله آزمایش:

 دیگر سر از و باز سر یک از که است بلند لوله یک شکل به شودمی ساخته شفاف پالستیک یا شیشه از که وسیله

 لوله به شودمی استفاده مایعات جوشاندن برای که بزرگتر آزمایشگاهی هایلوله.است محدب صورت به و بسته

 در جامد یا مایع شیمیایی مواد کردن گرم و کردن ترکیب نگهداشتن، برای آزمایش لوله .است معروف جوش

 .شودمی استفاده کم مقادیر

                                                                                                                       

 مواد یا شیشه جنس از تواندمی وسیله این.رودمی کار به آزمایشگاه در ها محلول همزدن برای همزن شیشه ای:

 .باشد پلیمری

 

 ریختن برای چکانقطره از معموالً .است باریک بسیار نوک با( پالستیکی یا) ایشیشه  ه یمیل یکقطره چکان: 

 به ریختن هنگام هاآن خطر احتمال که هاییمحلول بخار سمی تولید می کند، که هاییمحلول ،برداشتن هامعرف

 است. زیاد لباس و دست

 

مایعات ومحلول ها یا  دانه های ریز از دهانه ای قیف:جنس آن شیشه یا پالستیکی است.کاربرد آن عبور دادن 

 کوچک
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 غربال سبب و نمایدمی ایجاد سد عمودی راستای در هوا یا مایع عبور برابر در که است تراوانیمه کاغذی کاغذ صافی:

 .گرددمی شاره

 

 کاربرد آن برای گرم کردن محلول ها و ذوب جامدات استفاده می شود.چراغ الکلی:

 

 

 است. مواد مختلف )اندازه گیری جرم( ال:کاربرد آن وزن کردنترازوی دیجیت 

 

 

 .استهیتر:کاربرد آن در گرم کردن محلول ها و ذوب جامدات 
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  آزمایشگاه ، اصول ایمنی در آزمایشگاه

آن آشنا قبل از هر چیز با محیط آزمایشگاه و وسایل و نکات ایمنی  برای گذارندن یک درس آزمایشگاهی،

شوید.بنابراین الزم است با آگاهی از محیط  و شرایط آزمایشگاهی با احتیاط کامل آزمایش های خود را انجام دهید. 

 رعایت نکات زیر برای حفظ سالمت شما ضروری است:

 در آزمایشگاه تنها کار نکنید.-1

 ه کنید.از روپوش و عینک آزمایشگاهی و در موارد الزم از دستکش و ماسک استفاد-2

 نحوه دسته بندی و چیدمان و محل وسایا آزمایشگاهی را یاد بگیرید.-3

 در ازمایشگاه از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید.-4

 د آزمایشگاهی از محل مخصوص پیش بینی شده استفاده کنید.ئبرای دور ریختن مواد زا-5

 لع سازید.ول آزمایشگاه را مطئدر صورت داشتن بیماری و یا حساسیت خاص مس-6

 ول آزمایشگاه اطالع دهید.ئدر صورت وقوع حادثه فورا به مس-7

 د آزمایشگاهی اکیدا خودداری کنید.ااز بوییدن مستقیم  وچشیدن مو-8

 به عالم اختصاری روی شیشه های مواد توجه شود.-9

بودن پنجره ها برای باید در حین آزمایش هواکش یا هود در آزمایشگاه روشن باشد در صورت نبود از باز -11

 ایجاد هوا در محیط،اطمینان حاصل شود.
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 اسیدها و بازها

باز پیشنهاد و به کار گرفته شده است.نخستین معیارهای شناسایی ویژگی -در تاریخ شیمی،مفاهیم گوناگونی از اسید

اند.اسید،بصورت ماده ای آبی این مواد بوده که با آزمایش مشاهده شده های اسید وبازها خواصی از محلول های 

تعریف شده که محلول آبی آن ترش مزه است،رنگ تورنسل را قرمز و باز ها  را خنثی میکند و خواص دیگری از 

این دست دارد.همچنین،باز به عنوان ماده ای تعریف شده که محلول آبی آن تلخ مزه است،تورنسل را به رنگ آبی 

 غیره. در می آورد ،اسید ها را خنثی  میکند؛و

همزمان با تکوین اطالعات مربوط به ساختار ماده،دانشمندان در جستجوی پیدا کردن همبستگی بین خواص اسیدها 

و بازها و ساختار ترکیبی برآمدند که این خواص را بروز می دهند.هنگامی که سوانت آرینوس ))نظریه ی شیمیایی 

صورت یون ه کرد که یک الکترولیت در محلول آبی ب،پیشنهاد منتشر ساخت 1887 سال را در الکترولیت ها((

   تولید می شود:     و باز به این ترتیب در محلول های آبی می شود.براین اساس ،اسیدتفکیک 

H+(aq) 

OH-(aq) 

قدرت یک اسید و یا یک باز بامیزان تفکیک آن ماده تعیین می شود.یک اسید یا یک باز قوی ماده ای است که 

تفکیک شود.توجه کنید مفهوم آرینوس بر یون های آب استوار است.معادله ی یونی خالص برای خنثی بطور کامل 

 شدن به صورت زیر است:

H+(aq)+OH-(aq)=H2O 

اکسیدها را میتوان در تعریف آرینوس گنجانید.اکسیدهای بسیاری از نافلزات با آب واکنش داده و اسید تولید می 

کسید های اسیدی می نامند وبسیاری از اکسید های فلزات در آب حل می شوند و کنند در نتیجه این مواد را ا

 هیدروکسید تولید می کنند.در نتیجه اکسیدهای بازی می نامند.
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میالدی ،یوهان برونستد و تامس الری ،مستقل از یکدیگر ،مفهومی گسترده تر برای اسید ها و باز ها بیان  1923در 

اسید ماده ای است که یک پروتون می دهد و باز ماده ای است که یک الری -دکردند.براساس تعریف برونست

پروتون می پذیرد.به این ترتیب،واکنش یک اسید با یک باز ،شامل انتقال یک پروتون از اسید به باز است،این 

ت مولکول یا یح داده می شود.اسیدها و باز ها ،ممکن اسضفرآیند،تنها واکنشی است که به وسیله ی این نظریه تو

 یون باشند..

در واقع نظریه،برونستد،تعریف باز را بیشتر از تعریف اسید گسترش می دهد.در سیستم برونستد یک باز،مولکول 

یا یونی است با یک زوج الکترون که می تواند که یک پروتون را جذب کند و نگه دارد اسید ماده ای است که 

 میتواند یک پروتون به باز بدهد.

مین کار را با سایر هتواند  اک بگذارد،میزوج الکترون را با پروتون به اشترگر یک مولکول یا یون بتواند یک ا

-نجام دهد.گیلبرت لوویس مفهوم گسترده تری برای اسید های و باز ها پیشنهاد کرد،که پدیده ی اسیدااجسام نیز 

کار زیادی در  1938مطرح کرد و تا  1923را در باز را از پروتون رها ساخت.اگرچه لوویس ابتدا سیستم خود 

مورد گسترش و تکوین آن انجام نداد.لوویس،باز را بعنوان ترکیبی دارای یک زوج الکترون آزاد که بتواند با آن 

یک پیوند کوواالنسی با یک اتم،یک یون،یا یک مولکول تشکیل دهد،تعریف کرد.اسید جسمی است که بتواند با 

کترون از باز ،یک پیوند کوواالنسی تشکیل دهد.در نظریه لوویس، به جای تاکید بر پروتون،بر پذیرش یک زوج ال

 زوج الکترون و تشکیل پیوند کوواالنسی تاکید می شود.
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  (froaming)سورفکتانت ها )کف کنندگی شوینده ها(

از مایع ساخته شده که ساختاری سه بعدی دارد .مایع از دیواره ها توسط  کف از حباب های گاز با دیواره های نازک

به عنوان یک قانون کلی کف در یک فاز مایع خالص ایجاد نمی نیروی گرانش به محل اتصال کشیده می شود.

شود.شوینده هایی که به شدت در تماس با هوا جذب می شوند جهت ایجاد کف در محیط های آبکی مورد نیاز 

 ند.هست

 چالش بزرگی نسبت به سایرین مواجهدر بین سایر محصوالت مراقبت شخصی، فرموالسیون های شامپو با 

 .است اهمیت حائز بسیار شامپو یک موفق فروش نظر نقطه از کردن کف کاراکترهای کنندگی، پاک بر عالوه است. 

ترجیح بر این است که کف ضخیم  ویژگی های کف نیز بین تولیدکنندگان ومصرف کنندگان متفاوت است اگرچه

انایی باالی شستشوی مو نیست بلکه باید ید شده توسط یک شامپو دلیل بر تواز طرفی میزان کف تول ودرخشان باشد

  .را کامل بشوید بار شستشوی معمولی بتواند مو پس از یک
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 نی،سفیدکنندگی،خورندگیضدعفو

 بیماریزا اجرام بردن بین از یا انتشار از جلوگیری ، کنترل برای که میشود اطالق شیمیایی ترکیبات به ضدعفونی:

 میگیرند. قرار استفاده مورد اشیاء سطوح روی ویا دراماکن( قارچها ویروسها، باکتریها،)

 شستشوی برای ها خانه در میکنند. استفاده بو بردن بین از و زدایی گند برای را کننده سفید مایع سفیدکنندگی:

 مواد اکثر اولیه میشود.ماده استفاده کاغذ خمیر و پارچه کننده سفید عنوان به صنعت در لباس کردن سفید و سبزی

 است. بوده سدیم کلریت هیپو میگفتند ژاول اب آنها به قدیم در که کننده سفید

 آسیب هاآن به یا کند تخریب تماس هنگام در را دیگر مواد تواندمی که است ایماده خورنده ماده یک خورندگی:

 از معموالً مردم اما کند حمله آلی ترکیبات و فلزات شامل مواد از گوناگونی انواع به تواندمی خورنده ماده. برساند

 سوختگی سبب تماس محل در توانندمی مواد این که چرا دارند نگرانی زنده هایبافت روی مواد این تأثیر بابت

 .شوند شیمیایی

 PHتنظیم

 PH یون ؟ چیست +H یون و اسیدی عامل -OH ترکیب هم با یون دو این چنانچه. باشد می قلیایی یا بازی عامل 

 معنی این به خنثی. باشد می خنثی و قلیایی خاصیت نه و دارد اسیدی خاصیت نه که آورند می بوجود را آب شوند،

 اگر. است درآمده تعادل حالت به محلول و باشد می اندازه یک به محلول یک در مذکور یون دو تعداد که باشد می

 عمالً. کند می تغییر بودن قلیایی یا اسیدی نظر از محلول کند، تغییر محلول در مذکور یون دو میزان علتی هر به

 بر و سنجیم می PH عنوان به محلول در را  H+ یون میزان محلول، یک بودن قلیایی یا اسیدی کردن مشخص برای

 .کنیم می قضاوت محلول بودن قلیایی یا اسیدی روی
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نزدیک می  7را به  PHموادی که میزان اسیدی یا بازی بودن محلول های شیمیایی را به سمت خنثی شدن می برند )

 می نامند. PHکنند( مواد تنظیم کننده 

 

 چسبندگی و مواد چسبنده

 که پیوستگی با نباید را فرایند این. شودمی گفته یکدیگر کنار در قرارگیری برای نوعناهم ماده چند یا دو تمایل

 .گرفت اشتباه است، جنسهم ماده قرارگیری کنارهم تمایل

شود. خاصیت استفاده فراوانی می اتفلز و سرامیک ، کاغذ ، ها چوب ، ها پالستیک ها برای اتصال دادن از چسب

هایی با  داشتن گروه به نیروهای چسبندگی آن بستگی دارد. بعضی از پلیمرها ، به خاطر پلیمر چسبانندگی یک

های واندروالسی بیشتر ، چسبندگی خوبی دارند. پلیمرهایی که چسبندگی خوبی نداشته باشند، با افزودن یک جاذبه

ای با آیند. برای هر مادههایی با جاذبه واندروالسی دارند، به صورت قابل اتصال در می اسید آلی یا موادی که گروه

 .استفاده ، باید چسب مناسبی انتخاب کرد توجه به جنس و ساختار و نوع

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%86%D9%88%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%84%D8%B2
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1
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 :نیروهای چسبندگی

 .پیوندهای شیمیایی ها دخالت دارند که عبارتند از نیروهای واندروالسی و دو نیرو در مکانیسم اتصال چسب

روالسی اساس اکثر فرایندهای چسبندگی هستند. این نیروهای جاذبه بین چسب و جسم مورد نظر نیروهای واند

دهد که کنند. این نوع اتصال وقتی رخ میکنند. پیوندهای شیمیایی قویترین نوع چسبندگی را ایجاد میعمل می

 .های شیمیایی واکنش دهنده با چسب باشد شود، دارای گروهروی آن استفاده می چسب جسمی که

ای شیمیایی ، در پدید آوردن نیروهای واندروالسی خیلی مؤثر هستند و در صورت وجود در چسب ه برخی از گروه

های نیتریل ، هیدروکسیل  توان گروهشوند. از این گروهها میسبب ایجاد پیوند خوبی مییا جسم مورد نظر 

 .و آمید را نام برد کربوکسیل ،

 امولسیون ها

یک امولسیون مخلوط دو یا چند مایع غیر قابل امتزاج )غیر قابل اختالط( میباشد. به عبارت دیگر تجمیع مایع با مایع 

ها بخشی از  -را در صورتی که دو مایع در هم حل نمیشوند و به حالت تعلیق در آیند، امولسیون میگویند. امولسیون

مواقع قابل تعویض  یک گروه کلی از سیستمهای دو فازی به نام کلوئیدها هستند. واژه کلوئید و امولسیون در بعضی 

پخش میگردد. مرز بین  میباشند. واژه امولسیون زمانی به کار میرود که یک مایع به عنوان پخش شونده در یک فاز 

 شود.  پیوسته نامیده میدو فاز، فاز میانی  دیگر به عنوان فاز 

ها تمایل به ظاهری ابری و کدر دارند. زیرا نوری که از میان امولسیون میگذرد مقدار زیادی از آن، توسط  امولسیون

فاز میانی پخش میگردد. لذا اگر تمام نور تابیده شده به همان اندازه مساوی پخش گردد امولسیون سفید به نظر 

خش شونده به اندازه کافی کوچک باشند و در واقع وقتی اندازه قطرات فاز پخش که ذرات فاز پ میرسد. زمانی

ها  رسند. امولسیون شونده نزدیک به طول موج نور تابیده شده باشند، امولسیونها کامال شفاف و براق به نظر می

 شوند و پس از تشکیل نیز تمایل به ناپایداری دارند.  خود به خود تشکیل نمی

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF+%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D8%A2%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF+%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D8%A2%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%86%D8%B3%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%86%D8%B3%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9
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ها تمایل دارند به حالت پایدار فازهایی که آن را تشکیل دادند، برگردند به گونهای که در  قع امولسیوندر بیشتر موا

یک امولسیون ناپایدار حتی با تکان شدید و مداوم دو فاز سریع از هم جدا میشوند. لذا جهت تشکیل امولسیونها 

مچنین جهت پایداری یک امولسیون استفاده انرژی از طریق حرارت دادن، همزدن و هموژنایز کردن الزم است. ه

ترکیبات اصلی یک امولسیون  .از یک امولسیفایر به عنوان یک سورفکتانت یا ماده فعال در سطح الزم میباشد

 ماده امولسیفایر -3یا پیوسته  فاز خارجی -2یا ناپیوسته یا پخش شونده  فاز داخلی -1: عبارتند از

 گردد؟ امولسیون چگونه تشکیل می

گیرد کشش سطحی نیرویی است که جهت کاهش مساحت سطح روی سطح  وقتی یک قطره آب در هوا قرار می 

 .شود ند و در نتیجه قطره آب کروی میک قطره آب عمل می

 

 

 

گیرند در حد فاصل سطح تماس آنها یک  وقتی دو ماده غیر قابل امتزاج مانند آب و روغن در تماس با هم قرار می

کنند  کند که دو ماده تمایل به جدا شدن پیدا می ای عمل می سطحی وجود دارد. که این نیرو به گونهنیروی کشش 

 .گردد و وقتی این نیرو افزایش یابد نیروی الزم برای جدایی دو فاز قویتر می

گردد و سبب تغییر در خواص  ند که سبب کاهش این کشش سطحی میک ای عمل می ماده فعال در سطح به گونه

شود. ماده فعال در سطح شامل یک قسمت مواد قابل انحالل در آب )آب دوست( و یک قسمت مواد  طح میانی میس

گردد،  باشد. وقتی یک ماده فعال سطحی به دو فاز آب و روغن اضافه می قابل انحالل در روغن )چربی دوست( می

 شود و در فصل مشترک دو فاز قرار می افتد این است که این ماده جذب سطحی می اولین پدیدهای که اتفاق می
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 گیرد. قسمت آب دوست مولکول آن به سمت آب و قسمت چربی دوست مولکول آن به طرف فاز روغن جهت

 .نماید گیری می

 

 

 

 

 

 رطوبت زدایی و خشک کنندگی

رطوبت معموال یکی از عوامل مزاحم در اکثر صنایع است که می تواند اثرات سوء و مخربی در کلیه مراحل، اعم از 

نگهداری مواد اولیه و محصول در انبار ها و در زمان حمل ونقل داشته باشد. لذا یک ماده رطوبت گیر، کاربرد عمده 

بندی پیدا کرده و از کاال در برابر رطوبت و خوردگی  ای در صنایع و به خصوص در صنایع برق، دارویی و بسته

حفاظت می کند. این ماده امروزه یکی از عوامل موثر بر ارائه محصول مرغوب در بازار های بین المللی به حساب می 

، د: نفت، گاز و پتروشیمی، برق و نیرو گاه های تولید برقنکاربرد دارجاذب های رطوبت آید. در صنایع زیر عمدتا 

 .نظامی، دارویی، مخابرات، ساختمان و شیشه های دو جداره
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 زنگ زدن و زنگ زدایی

 زنگ زدن

و یا خوردگی هنگامی اتفاق می افتد که جسم مورد نظر با محیطی که در آن قرار دارد وارد واکنش می  زنگ زدن

غالبا باید برای مقابله با خوردگی  شود. بعضی ها بر این باورند که این تعریف بایستی محدود به فلزات باشد، ولی

غیر فلزات و همچنین فلزات را نیز مد نظر قرار دداد. به عنوان مثال در طول سال ها می توان شاهد از بین رفتن 

رنگ ها و الستیک ها در اثر تابش خورشید ،اکسیژن هوا، گرد و خاک، و دیگر عوامل بودو نمی توان از این 

ین در حالی است که زنگ زدن و خوردگی فلزات و یا فوالد نیز جزی از خوردگی به خوردگی چشم پوشی نمود. ا

 .حساب می آید

زنگ زدن می تواند با سرعت های مختلف انجام پذیرد . به عنوان مثال خوردگی فوالد به کمک اسید پلی تیونیک 

این زنگ زدگی ها بر روی  نوعی خوردگی سریع به حساب می آید که ظرف چند ساعت انجام می گردد. اما گاهی

عملکرد سیستم وقفه ای ایجاد نمی نمایند ولی در هر صورت به دلیل پیشگیری از عواقب آن بهتر است از این عامل 

 .جلوگیری به عمل آید

معموال زنگ زدن آهن و فوالد به کمک آب و اکسیژن موجود در هوا و یا آب انجام می پذیرد و موجب تشکیل  

ن ها می گردد. معموال با اینکه در اغلب فلزات در هنگام خوردگی اکسید هایشان تشکیل می اکسید آهن در آ

گردداما اصطالح زنگ زدن را برای فوالد و یا آهن به کار می برند و برای سایر فلزات که از جنس آهن نیستند از 

 .اصالح خوردگی استفاده می نمایند

موجب افت خواص آهن و افزایش هزینه های مربوطه می شود. اکسید آهن موسوم به زنگ آهن :  زنگ زدایی

 بسته به درجه زنگ زدگی، زنگ آهن از چندین الیه تشکیل می شود.
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می باشد درحالی که  [FeO(OH), Fe(OH)3]  الیه قهوه ای رنگ سطحی بیشتر شامل هیدروکسید آهن سه ظرفیتی 

می باشد. عوامل حذف زنگ آهن عمدتا شامل (Fe2O3.nH2O)  آخرین الیه سیاه در عمق شامل اکسید آهن

کمپلکس یونی فریک با اسیدهای آلی و معدنی مانند اسید اگزالیک، اسید سیتریک و اسید فسفریک می باشد. از 

میان این مواد، اسید اگزالیک در طول چندین دهه گذشته برای از بین بردن زنگ آهن به طور گسترده استفاده 

 .شده ترین مواد برای از بین بردن زنگ زدگی می باشدشده و یکی از شناخته 

برای از بین بردن و زدایش زنگ زدگی از لوله ها و اتصاالت صنعتی و سطوح خانگی  (C2H2O4) اسید اگزالیک

مانند سینک آشپزخانه استفاده می شود و یک جز اصلی در ترکیب پاک کننده های سینک و زنگ زدگی سطوح 

  .فلزی می باشد

 -3[Fe(C2O4)3] آهن با اسید اگزالیک واکنش داده و یک کمپلکس یونی محلول در آب بی رنگ به صورتزنگ 

تولید می کند که شامل لیگاندهای دوتایی یون اگزاالت می باشد. درواقع طی این واکنش، اسید اگزالیک اکثر 

ین کمپلکس یونی محلول در آب ترکیبات آهنی غیرمحلول را به کمپلکس های یونی محلول تبدیل می کند. چون ا

در آب، شرایط کاربرد گسترده  اگزالیک اسید قابلیت حل شدن همیناست به سادگی شسته شده و حذف می شود. 

  .آن را فراهم می سازد

قاشق برای هر گالون آب اضافه می شود. مدت زمان غوطه ور کردن  3تا  1معموال بسته به شدت زنگ زدگی بین 

را با آب  اقالم زنگ زده نیز از چند ساعت تا چند روز متغیر خواهد بود. پس از آنکه زنگ زدگی از میان رفت، اقالم

به طور کامل شست و شو دهید. برای اطمینان از خنثی شدن اسید اگزالیک، می توان از محلول سدیم بی کربنات 

)جوش شیرین( در آب نیز استفاده کرد. اسید اگزالیک حتی برای از بین بردن زنگ زدگی های قدیمی مربوط به 

دقت کنید و از تماس  استفاده از اسید اگزالیک هنگام، مانند هر ماده شیمیایی دیگری .چندین سال نیز موثر است

 .مستقیم آن با چشم و پوست جلوگیری کنید

http://mbkchemic.com/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9
http://mbkchemic.com/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9
http://mbkchemic.com/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9
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 سختی آب 

ای آهن منگنز، های محلول کلسیم و منیزیم و تا اندازهد بیش از اندازه نمککیفیتی است که بر اثر وجو سختی آب

 ه در صنعت با دشواریشود که مصرف آب به طور کلی و به ویژآید و سبب میآلومینیوم و روی در آن پدید می

 .هایی مواجه شود

کلسیم و گاهی  زیادی مواد معدنی حل شده، عمدتا آبی است که در آن مقدار (Hard water) بنابراین آب سخت

ها در کند، بعضی از مواد معدنی سنگهای نرم عبور میاوقات منیزیم وجود دارد. وقتی که آب باران از روی سنگ

 .کندآب حل شده و آن را سخت می

های سخت مانند گرانیت به تر خواهد بود. سنگبدیهی است هر چه مقدار این مواد در آب بیشتر باشد آب سخت

 .های سخت وجود دارند، دارای آب نرم خواهند بودشوند و در نتیجه نواحی که در آنجا سنگل نمیراحتی در آب ح

گردند، )که عمدتا عبارتند از کربنات کلسیم، تشکیل می آب سخت رسوباتی که در اثر ته نشین شدن مواد معدنی از

 .آیندکربنات به وجود میبی هایهیدروکسید منیزیم و سولفات کلسیم و اصوال بدلیل تجزیه گرمایی یون

از لحاظ بهداشتی سختی بیش از اندازه آب باعث نابسامانی در گوارش غذا و نیز به وجود آمدن سنگ کلیه خواهد 

 است. ppm 511 آشامیدنی آب استفاده برای کل سختی مجاز  شد به صورتی که بیشترین سختی

ه از شوینده ها ودر نتیجه کاهش اثر بخشی پاک همچنین سختی آب موجب کاهش اثر کف کنندگی در استفاد

کنندگی آنها می گردد.بدین ترتیب موادی به برخی از شوینده ها اضافه می گردد که موجب کاهش تاثیر سخت 

 کننده های آب گردد و شرایط کف کردن را برای شوینده ها مهیا سازد.

 سختی موقت، سختی دائم و سختی کلهای زیر بیان کرد: توان به صورترا می  سختی آب معموال 

 

http://www.zadab.com/blog/what-is-water-hardness
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 اسیون و احیااکسید

 :تعاریف اکسایش ـ کاهش

های مختلفی برای اکسایش و کاهش براساس موارد مختلفی مطرح شده است که نخست به شرح تاکنون تعریف

 .پردازیمها میآن

و اگر اکسیژن از دست  اگر عنصری اکسیژن بگیرد اکسایش یافته یا اکسید شده : ی اکسیژنبراساس مبادله-1

 .بدهد کاهش یافته یا کاهیده شده یا احیا گشته است

اگر عنصری هیدروژن از دست بدهد اکسایش یافته یا اکسید شده و اگر هیدروژن   :ی هیدروژنبراساس مبادله -2

 .بگیرد کاهش یافته یا کاهیده شده یا احیا گشته است

الکترون از دست بدهد اکسایش یافته یا اکسید شده و اگر الکترون اگر عنصری  : ی الکترونبراساس مبادله-3

 .بگیرد کاهش یافته یا کاهیده شده یا احیا گشته است

تر است از این تر و کاملاین تعریف که تعریف امروزی بوده و از دیگر تعاریف جامع:  براساس عدد اکسایش -4

کسایش یافته یا اکسید شده و اگر عدد اکسایش عنصری قرار است که اگر عدد اکسایش عنصری افزایش یابد، ا

 .کاهش یابد، آن عنصر کاهش یافته یا کاهیده شده یا احیا گشته است

 :توان گفتبراساس این تعاریف می

 :ای است که یکی از این خصوصیات را داشته باشدماده ی اکسندهماده

        اکسیژن از دست بدهد؛ 

         هیدروژن بگیرد؛ 
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         الکترون بگیرد؛ 

         عدد اکسایش آن کوچک شود. 

 :ای است که یکی از این خصوصیات را داشته باشدماده  ماده ی کاهنده

         اکسیژن بگیرد؛ 

         هیدروژن از دست بدهد؛  

        الکترون از دست بدهد؛  

         عدد اکسایش آن بزرگ شود. 

 تعاریف اکسایش ـ کاهش مشخص کنید واکنش دهنده اکسایش یافته است یا کاهش؟بر مبنای یکی از : مثال 

 

این نسبت برابر یک   CuO بوده اما در  1/2 نسبت اکسیژن به مس برابر Cu2O بینید درهمان طور که می :جواب

 .است؛ پس این تبدیل با افزایش اکسیژن همراه بوده یعنی اکسایش صورت گرفته است

واکنش  به واکنشی که در آن عدد اکسایش حداقل یک عنصر تغییر کرده باشد، : ـ کاهشواکنش اکسایش 

 .گویندمی اکسایش ـ کاهش

 شوینده های گیاهی

ها پیش، تهیه و مورد استفاده از مدت  است کهصابونی با مواد خالص طبیعی و فاقد مواد شیمیایی  صابون کاستیل

قرار گرفته است. صابون کاستیل، یک صابون طبیعی و فاقد مواد شیمیایی است. این صابون از ترکیب روغن برگ 

بو، روغن زیتون و جوش شیرین ساخت می شود. به طور کلی، صابون ها اغلب با محصوالت حیوانی مانند چربی 
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شوند. اما صابون کاستیل یک صابون روغنی است که به صورت قالب های جامد و  حیوانی یا چربی خوک ساخت می

یا مایع در دسترس است. این صابون بدون استفاده از مواد و محصوالت حیوانی یا مواد مصنوعی تهیه می شود و 

 کامالً طبیعی و غیر سمی است.

قطره از صابون مایع  1ز می شود. برای این کار مزایای بالقوه صابون کاستیل شامل تمیز کردن طبیعی دندان ها نی

کاستیل را با روغن نعنا و مقدار کمی روغن نارگیل مخلوط کرده و بر روی مسواک خود قرار دهید. سپس دندان 

های خود را با آن مسواک کنید. مراقب باشید که از بلعیدن این ترکیب مانند خمیردندان، خودداری کنید. به طور 

 .عنوان مواد ضدعفونی کننده به شمار می روندبه کلی، کاستیل 

 و رطوبت رسان مواد نرم کننده

به مواد شیمیایی که باعث نرمی می شود مواد شیمیایی نرم کننده اطالق میگردد. خاصیت نرم کنندگی آن به علت 

 .باشدجاذب الرطوبه بودن الکل های پلی هیدریک از قبیل مونو پروپیلن گالیکول یا گلیسیرین می 

در اکثر مواد شوینده مانند شامپو از رطوبت رسان هایی مانند گلیسرین، پروپیل  :ها امولینت و  رطوبت رسان

گالیکول، روغن های گیاهی جهت حفظ رطوبت پوست استفاده می شود که مانع از خشکی بیش از حد پوست در 

ثر ا در پوست رفته دست از های چربی از بخشی نمودن جایگزین با ها امولینت  برابر شوینده ها می شود.

 .شویندگی، زبری پوست و خشکی مو را برطرف نموده و اثر پوشاننده نیز دارند

الکتریکی  رمشتقات آنها هستند نقش خنثی کردن باا نرم کننده که غالبا سرفکتانت های کاتیونی ی :نرم کننده ها

 کواترنیوم پلی انواع  وند.ش می مو و پوست نرمی سبب و داشته عهده بر را آنیونی های سورفکتانت  منفی ناشی از

 بهداشتی آرایشی صنایع در استفاده مورد ها کننده نرم ترین عمده از ها کلرید بهترمونیوم و کلرید ستریمونیوم ها،

 .هستند ها شوینده و
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 درصد جرمی ، درصد حجمی

 درصد جرمی

در مقدار معینی حالل یا مقدار ماده حل شونده موجود در مقدار  یک محلول به صورت مقدار ماده حل شونده غلظت

معینی محلول تعریف می شود. بسیاری از واکنش ها در حالت محلول انجام می شوند و محاسبه های کمی برای این 

می  (درصد جرمی )وزنی گونه واکنش ها بر مبنای غلظت آن ها صورت می گیرد. یکی از روش های بیان غلظت،

  .باشد

گرم از یک محلول، درصد جرمی ماده حل شونده در آن محلول  111به مقدار گرم ماده حل شونده موجود در  

 .گفته می شود

 :برای محاسبه درصد جرمی ماده حل شونده در یک محلول، می توان از رابطه زیر استفاده کرد

 

 

دو باید برحسب میلی گرم، گرم یا کیلوگرم یکای جرم در صورت و مخرج کسر باید یکسان باشد. یعنی هر  :نکته

 .بیان شوند

 .نشان می دهند w/w درصد جرمی را با نماد 

درصد برای   0.9 محلول استریل سدیم کلرید"روی بر چسب محلول شست وشوی دهان نوشته می شود: 

کلرید وجود دارد و گرم سدیم   0.9 گرم از این محلول 111یعنی در  "درصد 0.9 سدیم کلرید". عبارت "شستشو

 .بقیه آن آب است
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 درصد حجمی

  زمانی که در آزمایشگاه محلولی از دو مایع قابل امتزاج مانند آب و الکل یا آب و استون ) مایع هایی که به هر نسبت

 .با هم مخلوط می شوند( تهیه می کنید، ساده ترین راه برای بیان غلظت آن استفاده از درصد حجمی است

 .واحد حجم محلول را بیان می کند 111جمی، حجم ماده حل شده در درصد ح 

 

 .در صورت و مخرج این رابطه باید از یک نوع یکای اندازه گیری حجم )لیتر یا میلی لیتر( استفاده شود :توجه

مورد میلی لیتر از محلول  111درصد حجمی است بدین معنی است که در  45هنگامی که می گوییم محلول استون،  

 .اردد وجود آب لیتر میلی 55 و استون لیتر  میلی 45نظر، 

 

 

 محلول سازی 

تر انجام قابل انجام هستند و برخی دیگر در محیط آبی به محیط آبی های شیمیایی تنها دربسیاری از واکنش

های مایعات و مولکولجنبش  شوند و در نتیجه باید اجزای واکنش در آب یا حالل دیگری حل شود. دلیل این امرمی

تر و های دخیل در واکنش زیاد شود و واکنش بهشود احتمال برخورد مولکولآن است که باعث می تراکم خوب

 .تر انجام شودسریع

تواند آب یا در یک مایع حالل است. حالل می (جامد، مایع، گاز) شوندهی حلشدن یک مادهسازی شامل حلمحلول

های علمی الزم است مقدار شونده را داشته باشد. برای انجام آزمایشکردن حله قابلیت حلهر مایع دیگری باشد ک
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از جمله  های اکسیداسیون و احیاسازی و واکنشخنثی های، واکنشتیترسنجی .شونده در حالل معلوم باشددقیق حل

 .سازی سروکار دارندمواردی هستند که با محلول

 نکات آزمایشگاهی محلول سازی 

کردن مواد جامد از یک ظرف تخت مثل پتری یا یک تکه کاغذ تمیز و صاف استفاده کنید. آن را روی برای وزن 

ی ترازو را صفر کنید. اگر ترازو چنین امکانی ندارد، وزن آن را یادداشت ترازو بگذارید و در صورت امکان سنجه

وزن موردنظر شما برسد. با توجه به وزن موردنیاز، ماده را  کنید و از وزن کل کم کنید. پودر را روی آن بریزید تا به

تر از مقدار موردنیاز ماده را از ظرف آن خارج نکنید تا مجبور به با سرعت کم یا زیاد بریزید. سعی کنید بیش

  صدهید. اگر از قاشق مخصوشدن و ناخالصی ماده را کاهش میبازگرداندن آن نباشید. به این روش احتمال آلوده

 .دیگر استفاده نکنیدهای آغشته به مواد گوناگون را برای یککنید، قاشقاستفاده می (اسپاتول)

 .توانید از بشر به روش قبل استفاده کنیدکردن مایعات نیز میبرای وزن

استفاده تخت یا ارلن ی باریک مثل بالن کفای مدرج با دهانهتر است از ظروف شیشهبرای ساختن محلول به 

  .زدن محلول با مشکل سرریزشدن مواجه نشویدکنید تا هنگام هم

ی مدرج یا بشر استفاده کنید. هر چه ای مدرج مانند استوانهگیری حجم مایعات از ظروف شیشهبرای اندازه 

 .تر خواهد بودگیری شما دقیقها ریزتر باشند، اندازهدرجه

 .گیری کنیدود اندازهشوند را زیر همایعاتی که بخار می  

 کردن محلول، غلظت بر حسب قسمت در میلیونباشد یا به عبارتی وزن موردنیاز برای آماده رقیق بسیار اگرمحلول

(ppm) ها بیوتیکشونده در یک لیتر محلول. برای مثال غلظت آنتیی حلگرم مادهشود. یعنی تعداد میلیبیان می

 .ها برای کارکرد کافی بسیار کم استمقدار موردنیاز آن شود. زیرابه این گونه گزارش می
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شونده است که در یک لیتر محلول حل شده ی حلی مقدار گرمی از مادهکنندهبیان (C=غلظت) محلول گرم در لیتر

 .شودباشد و به صورت گرم در لیتر بیان می

 واکنش گرماده و گرماگیر

ها، اختالف انرژی میان باید انرژی کل ثابت بماند. بنابراین در واکنشمطابق قانون پایستگی انرژی در هر واکنش 

های هایی نظیر واکنششود. از این رو، واکنشها به صورت گرما ظاهر میدهندهها و واکنشفراورده

دهنده های واکنش از مواد واکنشها، سطح انرژی فراوردهکیل کلرید هیدروژن در آنکه با تش متان سوختن

هایی که در آنها سطح انرژی گوییم و در مقابل واکنشتر باشد، به علت تولید انرژی گرمایی، گرمازا میپایین

ند و برای انجام چنین واکنشی شوهای گرماگیر نامیده میها باشد، واکنشدهندهها بیشتر از واکنششیمیایی فراورده

دهنده داده شود، مانند تجزیه کردن کلرید آمونیوم جامد که با گرم کردن، به باید مقداری گرما به اجزای واکنش

 .شودهیدروژن تبدیل میو کلرید  آمونیاک دو گاز

گیری های شیمیایی، چیزی که همیشه محسوس و قابل اندازهبنابراین در اندازه گیری و محاسبه انرژی واکنش

است، تفاوت محتوای انرژی یا به عبارتی سطح انرژی مواد اولیه و محصوالت عمل است که معموالً به تغییر محتوای 

 :داریم واکنش گرمازا دهند و در یکنمایش می ΔH شود و باگفته می آنتالپی گرمایی، تغییر

H1 :  سطح انرژی مواد واکنش دهنده 

H2 :  فراورده( سطح انرژی مواد حاصل( 

 :یمدار واکنش گرماگیر در یک

H2>H1→H2-H1>0→ΔH>0 

 .گیر، مثبت استدر یک واکنش انرژی ΔHپس تغییر آنتالپی، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%BE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1
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 .ده، منفی استدر یک واکنش انرژی ΔH به این ترتیب تغییر آنتالپی

 شوینده ها

شوینده ها امروزه بخش جدایی ناپذیر از زندگی ما هستند و در هر خانه ای چندین نوع شوینده مانند مایع 

ظرفشویی، مایع دستشویی، لکه بر، سفید کننده، شامپو، پودر های شوینده و غیره وجود دارد. شوینده ها از مواد 

به بررسی فرموالسیون و برخی از مواد اصلی  مبحثمختلفی تشکیل شده اند و تنوع بسیار زیادی دارند. در این 

شوند  می استفاده چرک و کثیفی و ها لکه کردن پاک جهت که ها شوینده. پردازیم می  تشکیل دهنده شوینده ها

 :ماده اصلی زیر می باشند 11 شامل

درصد اکثر شوینده ها را آب دیونیزه تشکیل می دهد. آب در واقع نقش حالل را برای  81تا  -61حدود  :آب -1

 .سایر مواد تشکیل دهنده شوینده ها را تشکیل می دهد

سورفکتانت اصلی نقش شویندگی و کف کنندگی را دارد. از سورفکتانهایی مختلفی می توان  :سورفکتانت اصلی -2

طور عام به دلیل قیمت مناسب از سورفکتانت های سولفاتی و مشتقات آنها  در شوینده ها استفاده کرد. اما به

 .استفاده می شود که در ادامه به چند مورد از آنها را به اختصار توضیح می دهیم
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این ماده یک سورفکتانت  :(LABS, Linear alkyl benzene sulfonic acid) آلکیل بنزن خطی سولفونه -الف

تولید میشود  96۹در صنعت بغا درصد خلوص (. 2و  1اسیدی است )شکل   pH غلیظ قهوه ای رنگ با آنیونی و مایع

و به طور مختصر با نام اسید سولفونیک شناخته میشود و در فرموالسیون پودر های شوینده لباسشویی، مایعات 

 تقریبا باال، زئین عدد و کنندگی پاک باالی قدرت دلیل به. شود می استفاده مایعات سایر و لباسشویی و  ظرفشویی

وزنی -وزنی ۹ 15-11در مایعا ظرفشویی بین  ماده این درصد. شود نمی استفاده ها شامپو مانند بدن محصوالت در

 .است

 

 

 ساختار الکیل بنزن سولفونیک اسید خطی

دارای خاصیت سوزانندگی هنگام استفاده از مایعات ظرفشویی حتما از دستکش استفاده کنید زیرا اسید سولفونیک 

و خورندگی خفیف می باشد و در اثر تماس با دست حالت سوزش و در اثر پاک نکردن ایجاد زخم می کند. زمانی 

که در فرموالسیون مناسب قرار می گیرد عالوه بر خنثی شدن اثر خورندگی اثر چربی بری اش بر روی پوست 

 شدن دست در صورت استفاده از مایع ظرفشویی بدون دستکش کنترل می شود. در واقع دلیل اصلی پوسته پوسته

LABS است. 

  

 

 شکل ظاهری الکیل بنزن سولفونیک اسید خطی
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سدیم لورت  SLES, sodium lauryl ether sulfateبه نام4SO25H12(NaC : ( سدیم لوریل اتر سولفات -ب

 31که دارای بوی مالیم بوده و در غلظت های سولفات شناخته می شود خمیر نیمه شفاف سفید یا مایل به زرد است 

که یکی از مهم ترین و (  4و 3به فروش میرسد )شکل  71 تگزاپون نام به و در صد در بازار موجود است  71و 

 چرب الکل یک ترکیب طریق از عمدتا  71رایج ترین سورفکتانت های آنیونی است. در مقیاس صنعتی، تگزاپون

 .شود می حاصل ها کاتالیست حضور در سولفوناسیون آن متعاقب و اتیلن اکسید با نارگیل روغن مانند

 

 

 ساختار تگزاپون

تگزاپون به عنوان شوینده متداول در اکثر محصوالت بهداشتی سر و بدن مورد استفاده قرار می گیرد. دارای 

خاصیت کف زایی و شویندگی خوبی است. این ماده با همزدن در آب حل می شود و محلول حاصل کامال شفاف 

ت. این ماده به ساختمان دو الیه اس پوست کننده تحریک طبیعی است. تگزاپون دارای عدد زئین باالیی است و 

 می  مو و پوست خشکی نتیجه در و چربی درپوست آسیب می رسانده و سبب افزایش تبخیر نامحسوس پوست 

 امولینت و  یونی وغیر آمفوتریک سطحی فعال مواد دیگر مانند ها افزودنی و مواد دیگر از استفاده با بنابراین. گردد

تگزاپون را تعدیل می کنند. شامپو هایی سبب خشکی شدید مو می شوند در واقع  مضر اثرات فرموالسیون به ها

دارای درصد باالیی از تگزاپون و مقادیر نامناسبی از نرم کننده ها و امولینت ها هستند. درصد این ماده در شامپو ها 

ی کاتیون سدیم با سایر وزنی است. برخی دیگر از شکلهای این سورفکتانت با جایگزین -وزنی 12۹-7حدودا بین 

 .کاتیون ها مانند آمونیوم یا تری اتانول آمین بدست می آید که خواص تقریبا مشابهی دارند
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 شکل ظاهری تگزاپون

سورفکتانت کمکی: سورفکتانت کمکی نقش افزایش قدرت شویندگی و افزایش کف و پایداری آن را بر عهده  -3

 .دارند

است که  3O2N38H19C این ماده یک سورفکتانت آمفوتری و مالیم با فرمول مولکولی: کوکامید پروپیل بتائین -الف

به عنوان سورفکتانت کمکی در اکثر شامپو ها و شوینده های دیگر استفاده می شود و سبب افزایش میزان کف 

ه عنوان همچنین در برخی شامپو بچه ها تا حد زیاد جایگزین تگزاپون می شود و ب(. 5محصول می شود )شکل 

سورفکتانت اصلی می باشد. این سورفکتانت باعث پایین آوردن تحریکات ناشی از مواد فعال سطحی آنیونی مانند 

تگزاپون می شود و همچنین باعث کاهش تحریکات چشمی )عدم سوزش چشم( بخصوص در چشم کودک می 

 .شود

 

 

 

 

 ساختار و شکل ظاهری کوکامید پروپیل بتائین
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یک سورفکتانت غیر یونی  لورامید کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید یا: اسید دی اتانول آمیدکوکونات فتی  -ب

است که مایعی زرد رنگ نسبتا ویسکوز می باشد و به عنوان ماده کف زا و پایدار کننده کف و عامل ویسکوز کننده 

کوکونات فتی (. 6در شامپو، مایع دستشویی و مایع ظرفشویی و سایر شوینده ها مورد استفاده قرار می گیرد )شکل 

وغن کوکونات با دی اتانول آمین در حضور کاتالیزور تولید میشود. از خواص عمده اسید دی اتانول آمید از ترکیب ر

 مایع و دستشویی مایع شامپو، در این ماده ایجاد ویسکوزیته، کف کنندگی، پایداری کف، امولسیفایری می باشد و 

اوت سازگاری داشته و در د. لورامید با سورفکتانت های متفگیر می قرار استفاده مورد ها شوینده سایر و ظرفشویی

 .گیرد می قرار استفاده مورد وزنی –درصد وزنی  4تا  2 حدود در فرموالسیون محصوالت آرایشی و بهداشتی 

 

 

 

 ساختار و شکل ظاهری کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید

مانند گلیسرین، پروپیل در اکثر مواد شوینده مانند شامپو از رطوبت رسان هایی  :ها امولینت و  رطوبت رسان -4

گلیکول، روغن های گیاهی جهت حفظ رطوبت پوست استفاده می شود که مانع از خشکی بیش از حد پوست در 

ثر ا در پوست رفته دست از های چربی از بخشی نمودن جایگزین با ها امولینت  برابر شوینده ها می شود.

 .پوشاننده نیز دارند شویندگی، زبری پوست و خشکی مو را برطرف نموده و اثر

از پلیمر ها مانند کربومر در محصوالت شوینده جهت ایجاد بافت مورد نظر، افزایش پایداری  :مواد پلیمری -5

و تنظیم ویسکوزیته استفاده میشود. امروزه پلیمر های مختلفی در شوینده ها و  yield value محصول و افزایش

 .جهت اهداف مختلفی استفاده می شوند پاک کننده ها و محصوالت آرایشی بهداشتی

https://mbkchemical.com/product/3/9
https://mbkchemical.com/product/3/9
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در فرموالسیون شوینده های ساده، از نمک جهت افزایش و تنظیم ویسکوزیته استفاده می شود. در  :NaCl نمک -6

واقع نمک با اثر افزایشی بر روی تشکیل مایسل توسط سورفکتانها، سبب افزایش ویسکوزیته شوینده مانند شامپو 

عبارت دیگر محصوالت شوینده بدون ویسکوز کننده ها مانند کربومر و نمک، محصوالتی رقیق مانند  هها میشود. ب

 یا و  شویندگی قدرت افزایش معنی به ها شوینده یا شامپو  آب هستند. ذکر این نکته الزامی است غلظت باالی

صول مانند نمک آن زیاد است که سبب تنها مقدار ماده ویسکوز کننده فرموالسیون مح بلکه نیست، آن باالتر کیفیت

 .افزایش خارش و خشکی پوست و مو نیز می شود

 رنرم کننده که غالبا سرفکتانت های کاتیونی یه مشتقات آنها هستند نقش خنثی کردن با :نرم کننده ها -7

 پلی انواع  شوند.ا بر عهده داشته و سبب نرمی پوست و مو می ر آنیونی های سورفکتانت  الکتریکی منفی ناشی از

 آرایشی صنایع در استفاده مورد ها کننده نرم ترین عمده از ها کلرید بهترمونیوم و کلرید ستریمونیوم ها، کواترنیوم

 .هستند ها شوینده و بهداشتی

جهت جلوگیری از رشد قارچ، باکتری ها و میکروبی شدن محصوالت از عوامل آفت کش در غلظت  :نگهدارنده -8

استفاده می شود. از ترکیبات ایزوتیازولین ب عنوان یک نگهدارنده مناسب در اکثر شوینده ها ولکه های مشخص 

 .بر ها استفاده می شد

 .از اسانس های مختلفی جهت ایجاد رایحه مناسب در محصوالت استفاده می شود :اسانس -9

محصوالت شوینده را بر عهده دارند. امولسفایر ها نقش انحالل ترکیبات روغنی در حالل آبی  :امولسیفایر –11

آن تقسیم می شوند.   HLB (Hydrophilic-lipophilic balance) امولیسفایر ها انواع مختلفی دارند که بر اساس

 .پلی سوربات ها و پی ای جی ها از امولسیفایر های رایج هستند
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 پلیمر و پالستیک

 پلیمر

پلیمرها بنابر به وجود می آیند. زنجیرهای طوالنی کربن وهیدروژنپلیمرها : از اتصال یک یا چند منومر با 

ها به طور کلی به سه گروه اصلی گرمانرم ها یا پلیمرواکنششان به صورت های خطی، شاخه دار، عرضی هستند.

 شوند.وپالستیک ها، گرما سخت ها یا ترموست ها، االستومرها دسته بندی میتروم

ترموپالستیک ها با افزایش دما نرم شده و با خنک شدن به سختی اولیه برمی گردند و بیشتر قابل ذوب هستند، به 

هنگام سرد شدن به عنوان مثال، نایلون، پالستیک های گرما سخت )ترموست ها( وقتی گرم می شوند، سخت شده و 

سختی اولیه برمی گردند. این مواد توسط کاتالیزورها یا گرم شدن تحت فشار به یک شکل دائمی تبدیل می شوند. 

 االستومرها نظیر رابرها می توانند بدون پاره شدن و گسستن در برابر تغییر شکل مقاومت کنند.

 

 پالستیک

Polymer + additives = plastics 

ها برای عرضه به بازار به مواد کمکی متعددی از قبیل : مواد ضد بلوک، آنتی اکسیدان ها، عوامل پالستیکعمدتاً 

 کنند.ها و تأخیراندازهای شعله وری آغشته میهای گرمایشی، لغزنده کننده ها، رنگضدشکاف، پایدارکننده

ها آیند.پالستیکند پلیمریزاسیون بدست میای از مواد مصنوعی و یا نیمه مصنوعی است که از فرایپالستیک دسته

 های مختلف درآورد.توان به شکلای از پلیمرهای افزایشی یا تراکمی هستند که میدسته

 

 

http://talayehind.com/category-products/polymer
http://talayehind.com/category-products/polymer
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 رنگ و رنگرزی

 :هر رنگ اصوال از دو قسمت اصلی تشکیل شده است که عبارتند از

 محمل رنگها -رنگدانه

عنوان اولین خاک رس ناخالص رنگی و پودر برف از سنگهای رنگی بهماده رنگی نامحلول در آب است ) :   رنگدانه

 .(گرفتندرنگدانه ها مورد استفاده انسان قرار می

کند ) کند و در چسبیدن آن ، کمک میمایعی است که با رنگدانه مخلوط شده ، کاربرد آنرا آسان می:  محمل رنگها

شد(. امروزه متداولترین های رنگ استفاده میمحملعنوان از سفیده تخم مرغ ، چسب عسل محلول قند به

های رنگ و های روغنیرنگ رو رنگها را به دو دستهدهد. از اینتشکیل می روغن یا آب ها راهای رنگدانهمحمل

 .کنندتقسیم می آلی

اسیدهای  با گلیسیرین خشک شونده که استرها ، رنگدانه را در یک روغن در این نوع رنگ:  های روغنیرنگ

ترکیبات  شده ، به ها در هوا اکسیدهکنند. این روغنباشد، حل می، نظیر اسیدهای اولئیک و یا لینولنیک می چرب

رنگدانه جلوگیری دهند که از نفوذ آب در ای سخت مقاوم و محافظ تشکیل میشوند و الیهتبدیل می سیر شده

 .کنندمی

ها در آب مخلوط با یک چسب محلول در آب تهیه ها از معلق کردن رنگدانهاین نوع رنگ:  های محلول در آبرنگ

 .باشندهای روغنی ارزانترند و قابل شستشو نمیشوند. از رنگمی

 اصول رنگرزی 

که شامل  محلولی، پارچه یا پوشاک در  الیاف مثل کاالی نساجی شود که در طی آنرنگرزی به فرایندی گفته می 

های کاالی های رنگ، با دوامی نسبی با مولکولآمیزی گردد و مولکولباشد، رنگو مواد شیمیایی می مواد رنگز

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%DA%86%D8%B1%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%DA%86%D8%B1%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%DA%86%D8%B1%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81_(%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81_(%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84


 

37 

 

  در درجه رنگزا ی ماده است که طی آنپیوند محکمی برقرار نمایند. به عبارت دیگر رنگرزی مهارتینساجی، 

 در. کندمی رنگ را آن و کرده نفوذ( شده بافته) منسوج کاالی یا الیاف داخل مشخص، زمان و شده هدایت حرارت

که قابلیت رنگرزی الیاف یا منسوجات را دارند  شیمیایی یا طبیعی مواد همه به کلی، طوربه رنگزا ی ماده رنگرزی،

رنگرزی شده نباید به آسانی در اثر شستشو یا در برابر نور از بین برود. رنگرزی و چاپ شود. رنگ کاالی اطالق می

 .های اساسی با یکدیگر دارنددو روش رنگ کردن پارچه هستند که تفاوت

 براق کننده

ینده براق کننده ها عموما به عنوان جایگزین های مواد سفید کننده ای که هنگام شستشو از بین می روند به مواد شو

لباس افزوده می شوند که این کار باعث میشود لباسها تمیزتر به نظر برسند. براق کننده ها جایگزین دانه های آبی 

رختشویی هستند و اثری مشابه آنان دارند.برخی از این مواد بسته به شخص ممکن است باعث ایجاد آلرژی در 

 هنگام تماس با پوست شوند.

کاغذ ها به خصوص در کاغذ های با روشنایی باال استفاده می شوند که نتیجه آن نمایش براق کننده ها در خیلی از 

نانومتر در محدوده فعالیت فلورسنت  457قوی فلورسنت آنها زیر نور ماوراء بنفش است.روشنایی کاغذ معموال 

وند حاوی براق کننده ها براق کننده ها اندازه گیری میشوند.کاغذ هایی که برای اسکناس های بانکی استفاده می ش

نمی باشند بنابراین روش متداول برای کشف اسکناس های تقلبی بودن امتحان کردن فلورسنت آنهاست. براق 

 کننده ها همچنین در مواد آرایشی یافت می شوند.

ها نه تنها یکی از کار برد های این ماده فرمولی برای بهبود موهای بلوند و خاکستری است ، جایی که براق کننده 

درخشندگی مو ها را افزایش می دهند بلکه کدری وبی رنگی زرد مانند مو را بدون تیره کردن آن اصالح می 

کنند.برخی از پودر های حرفه ای صورت و چشم محتوی این مواد هستند که قسمت های تیره پوست را روشن می 

 کنند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
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ر بودن پارچه های آغشته شده در برابر دستگاههای دید در یک اثر جانبی سفید کننده اپتیکی پارچه، قابل رویت ت

شب نسبت به پارچه های معمولی هست که این مساله ممکن است برای بعضی کاربردها مطلوب نباشد. کاغذ های 

براق شده معموال مناسب عکاسی دقیق و کاربردهای هنری نمی باشد.کار برد نهایی ابن براق کننده ها شامل موارد 

 باشد: ذیل می

 . مواد شوینده سفید کننده )جایگزین دانه های آبی(1

 (پوششی یا درونی)  کاغذ کننده براق. 2 

 ( شده ذوب پلیمر به شده اضافه درونی،) ها فیبر کردن سفید. 3 

 . سفید کردن پارچه و لباس )خارجی ، اضافه شدن پس از اتمام بافت (4 

 دهنده حالت ، ها شامپو) آرایشی لوازم پیشرفته های فرمول در کننده براق های افزودنی یا رنگ کننده تصحیح. 5 

  ( چشم آرایش و ، ها

 و سفید کننده کرم مرطوب کننده

 عبارتند از : و سفید کننده مرطوب کنندههای اجزای تشکیل دهنده کرم 

 مواد سفید کننده-4مواد پوشاننده -3نرم کننده ها -2مواد رطوبت رسان -1

عموما هیالورونیک اسید قرار  <Material moisture>در باالی لیست مواد رطوبت رسان: رطوبت رسانمواد -

دارد که یک رطوبت رسان قوی است و رطوبت را به خود جذب می کند و تا هزار برابر افزایش حجم پیدا می کند و 

نمی کند بلکه منجر به رقیق شدن رطوبت را در پوست نگه می دارد افزودن آب نه تنها رطوبت را در پوست حفظ 

فراورده و کاهش اثرات آن می شود. مولکول های بزرگ اسید هیالورونیک باعث رطوبت رسانی و افزایش قابلیت 

کشسانی پوست می شوند. مولکول های کوچک هیالورونیک اسید هم طبق مطالعات انجام شده در نفوذ به الیه 
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هستند. از انواع مواد رطوبت رسان می توان به گلیسیرین، اوره و عسل  شاخی حتی موثر تر از مولکول های درشت

 .اشاره کرد

و سرامیدها با ایجاد الیه سطحی از هدر رفتن رطوبت جلوگیری می کنند. اینها مواد  PCA سدیم:   نرم کننده ها-

 .هستندنرم کننده ای هستند که جزئی از ساختار فاکتورهای رطوبت رسان طبیعی موجود در پوست 

باعث رطوبت رسانی، ترمیم  6و امگا  3کره و روغن های گیاهی اثر پوشانندگی دارند. وجود امگا  : مواد پوشاننده-

 .و حالت پوشانندگی می شود. روغن گل مغربی، روغن شی و ... از این دسته هستند

 کورتیکو استروئیدهای موضعی-4مواد گیاهی -3رتینوئیدهای موضعی -2هیدروکینون -1مواد سفید کننده : -

 محلول ها

 محلول) :کنندمحلولها ، مخلوطهایی همگن هستند. محلولها را معموال بر حسب حالت فیزیکی آنها طبقه بندی می

 ای محلولهای نقرههای جامدند؛ سکه بعضی از آلیاژها محلول (ولهای جامد محل و های مایع محلول ، های گازی

لول جامد نیست، بعضی از آلیاژها در مس است. هر آلیاژی مح روی اند و برنج محلولی جامد ازو نقره مس هایی از

های  ها هستند و بیشترین کاربرد را در بررسی های مایع متداولترین محلول هایی ناهمگن اند. محلول مخلوط

 .باشدشیمیایی دارند. هوا هم مثالی برای محلولهای گازی می

مواد  و سایر اجزا را حالل را دارد،در یک محلول ، معموال جزئی که از لحاظ کمیت بیشترین مقدار :  ماهیت محلولها

گوییم. اما گاهی آسانتر آن است که جزئی از محلول را با آنکه مقدارش کم است، حالل می( حل شونده) حل شده

های گازی( چندان اهمیتی  صوال اطالق نام حالل و حل شونده به اجزای یک محلول )مثال محلولبنامیم و گاهی ا

 .شوندندارد. بعضی از مواد به هر نسبت در یکدیگر حل می

امتزاج پذیری کامل از ویژگیهای اجزای تمام محلولهای گازی و بعضی از اجزای محلولهای مایع و جامد است. ولی 

ای که در حالل معینی حل می شود، محدود است. انحالل پذیری یک ماده در یک حالل مخصوص و غالبا، مقدار ماده 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%B3
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%B3
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84
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در دمای معین، بیشترین مقداری از آن ماده است که در مقدار معینی از آن حالل حل می شود و یک سیستم پایدار 

 .به وجود می آورد

احد حجم حالل یا در واحد حجم محلول را غلظت برای یک محلول معین ، مقدار ماده حل شده در و:  غلظت محلول

. موالریته است نرمالیته و موالریته رودمیگوییم. مهمترین نوع غلظتها که در آزمایشگاه بکار ماده حل شده می

عبارت است از تعداد مولهای یک ماده که در یک لیتر محلول وجود دارد. به همین دلیل آن را مول بر لیتر 

گیرند. نرمالیته یک محلول عبارتست از تعداد هم ارز گرمهای )اکی واالن گرم های( ماده موجود در یک می M/L یا

 .دهندن مینشا N لیتر محلول. نرمالیته را با

 انواع محلول ها از نظر انحالل 

اگر مقدار ماده حل شده در یک محلول برابر با انحالل پذیری آن در حالل باشد، آن محلول :  محلول سیر شده

از یک حالل مایع ، مقدار زیادی ماده حل شونده )بیشتر از مقدار انحالل  نامیم. اگر به مقداریمی محلول سیر شده را

شود. ماده حل شونده باقیمانده پذیری آن( بیفزاییم، بین ماده حل شده و حل شونده باقیمانده تعادل برقرار می

بر با سرعت خارج ممکن است جامد ، مایع یا گاز باشد. در تعادل چنین سیستمی ، سرعت انحالل ماده حل شونده برا

 .شدن ماده حل شده از محلول است. بنابراین در حالت تعادل ، غلظت ماده حل شده مقداری ثابت است

 .غلظت ماده حل شده در یک محلول سیر نشده کمتر از غلظت آن در یک محلول سیر شده است: محلول سیر نشده

غلظت ماده تهیه کرد که در آن،  محلول فراسیر شده توان از یک ماده حل شونده جامد ،می:  محلول فراسیرشده

حل شده بیشتر از غلظت آن در محلول سیر شده است. این محلول ، حالتی نیم پایدار دارد و اگر مقدار بسیار کمی 

از ماده حل شونده خالص بدان افزوده شود، مقداری از ماده حل شده که بیش از مقدار الزم برای سیرشدن محلول 

 .کنددر آن وجود دارد، رسوب می

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84+%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9+%D9%88+%D9%81%D9%88%D9%82+%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84+%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9+%D9%88+%D9%81%D9%88%D9%82+%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84+%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9+%D9%88+%D9%81%D9%88%D9%82+%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84+%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9+%D9%88+%D9%81%D9%88%D9%82+%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B9
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 گرانروی ویسکوزیته یا 

شود  نام دیگر آن لزجت، معیاری از اصطکاک داخلی یا مقاومت در برابر جریان یک سیال است و هنگامی ظاهر می 

 .که بین الیه های سیال حرکت نسبی وجود داشته باشد

بطور کلی ویسکوزیته ، اندازه مقاومت سیال در برابر جاری شدن میباشد، واحد عمومی متریک برای ویسکوزیته 

میباشد که به صورت نیروی مورد نیاز برای حرکت یک سانتیمتر مربع از سطحی در برابر  (Poise) طلق ، پویزم

با سانتیمتر بر ثانیه تعریف میشود که سطوح به وسیله فیلمی از سیال  1سطحی دیگر به صورت موازی، با سرعت 

 .شوند ضخامت یک سانتیمتر جدا می

 رابطه ویسکوزیته با دما

 گرانروی یک سیال معین به صورت معکوس با دما تغییر میکند. 

گرانروی یک کمیت ثابت نبوده و به عوامل مختلفی از جمله دما ، فشار، سرعت برشی و شرایط روانکاری بستگی 

 .دارد

 احتراق مواد

 کننده اکسید. گویند می احتراق را شود می آزاد زیادی انرژی ، اکسید شده وفرآیندی که طی آن مقداری از سوخت

 خالص اکسیژن(. بودن دسترس قابل و ارزانی دلیل به) باشد می هوا شود، می استفاده احتراق فرآیند در اغلب که ای

خاص استفاده می کنند. در یک مول یا یک حجم خاص از  فرآیندهای از بعضی در تنها بودن، قیمت گران دلیل به را

درصد آرگون و مقادیر ناچیزی دی اکسیدکرین،  109درصد نیتروژن،  7801درصد اکسیژن،  2109هوای خشک، 

هوا را هلیم، نئون و هیدروژن وجود دارد. از آنجا که در فرآیند احتراق، آرگون شبیه نیتروژن عمل می کند، ترکیب 

درصد نیتروژن، توسط اعداد مولی در نظر می گیرند. لذا با ورود هوا، به ازای هر  79درصد اکسیژن و  21به صورت 

 مول نیتروژن وارد می شود. 3076مول اکسیژن، 

http://www.packmangroup.com/content/38/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://www.packmangroup.com/content/38/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C


 

42 

 

1 Kmol O2 + 3.76 Kmol N2 = 4.76 Kmol air 

کیل مقدار کمی نیتریک اکسید، با ترکیبات در طول احتراق، نیتروژن به عنوان یک گاز خنثی عمل کرده و به جز تش

موجود در فرآیند، واکنش نمی دهد. از آنجا که گاز نیتروژن در دمای کم و مقدار زیاد، وارد محفظه ی احتراق شده 

و در دمای باال محفظه را ترک می کند، مقدار زیادی از انرژی احتراق را جذب کرده و در نتیجه، حضور آن فرآیند 

 شدیداً تحت تأثیر قرار می دهد.احتراق را 

و به فرآورده های واکنش،  reactantsدر فرآیند احتراق، به ترکیبات قبل از واکنش، واکنش دهنده ها یا 

می گویند. در فرآیند زیر، یک مول اکسیژن با یک مول کربن واکنش داده و مقدار  productsمحصوالت احتراق یا 

 اکسید تولید می کند.زیادی حرارت به همراه یک مول دی 

C+O2→CO2 

در واکنش باال، کربن و اکسیژن را واکنش دهنده ها و دی اکسیدکربن را محصول احتراق می نامند. نکته ی قابل 

توجه این است که قرار دادن سوخت در معرض اکسیژن، برای آغاز فرآیند احتراق کافی نیست. برای آغاز احتراق 

حدی رساند که به آن دمای احتراق می گویند. به عنوان مثال، کمترین دمای احتراق  باید دمای سوخت را باالتر از

درجه برای کربن،  411درجه سلسیوس برای گازوئیل،  261برای ترکیبات روبرو در فشار اتمسفر عبارت است از: 

بت هوا و سوخت درجه برای منواکسیدکربن می باشد. عالوه بر این موضوع، نس 611درجه برای هیدروژن و  581

نیز باید در حد مناسبی باشد تا فرآیند احتراق آغاز شود. به عنوان مثال، فرآیند احتراق گاز طبیعی در هوا، در 

 درصد باشد، انجام نمی شود. 15درصد و یا بیشتر از  5شرایطی که نسبت تمرکز گاز، کمتر از 

 

 

 



 

43 

 

 خاموش کننده های آتش

 : نوع تقسیم می شوند 5انواع خاموش کننده های آتش نشانی به 

 کاغذ، چوب،)  جهت اطفاء حریق های ناشی از مواد قابل احتراق معمولی مانند:  خاموش کننده های محتوی آب

 . گردد می استفاده ، باشد می خشک مواد گروه جز که( الستیک پالستیک،

 ، در اصل برای  ( ( کپسول آتش نشانی کف ) فوم ) خاموش کننده کف گرچه:  خاموش کننده های محتوی کف 

قابل اشتعال می باشد ، ولی می توان از آن در حریق های مواد خشک نیز استفاده استفاده در حریق های مایعات 

 .نمود

خاموش کننده های پودری در مورد حریق های از نوع مایعات قابل اشتعال :  خاموش کننده های محتوی پودر 

د ، باعث التهاب پودر این خاموش کننده ها ، سمی شناخته نشده ، ولی چون شیمیایی می باش. استفاده می شود

 .مجاری تنفس برای مدت طوالنی و همچنین در محیط های بسته قدرت بینائی را کاهش می دهد

می   CO2 گاز 3/2محتوی  ( CO2 ) کپسول آتش نشانی گاز دی اکسید کربن:  خاموش کننده های محتوی گاز 

 . دارد قرار سیلندر در  باشد که

به عنوان ماده اطفائی غیرقابل شونده  تبخیر مایعات( : خاموش کننده های محتوی مایعات تبخیر شونده ) هالوژن

 .قبول شناخته شده اند و استفاده از این مواد ،به دلیل صدمه رساندن به الیه اوزن محدود و قدغن شده است

 و اتان CH4 نظور ساخت مواد اطفائی ، از دو هیدرو کربن به نام های متانبه م کپسول آتش نشانی هالوژن در

C2H6 به عنوان مواد پایه در نظر گرفته شده است . 

 

 

https://tiamsepahan.com/%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%81-%d9%81%d9%88%d9%85/
https://tiamsepahan.com/%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%81-%d9%81%d9%88%d9%85/
https://tiamsepahan.com/%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86-co2/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1
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 1جدول خواص مختصر مواد شیمیایی لکولب

 خواص ماده شیمیایی نام ماده شیمیایی ردیف

 مرطوب کننده-نرم کننده-امولوسیون کننده-پاک کنندگی-کف کنندگی سدیم لورت سولفات 1

 مرطوب کنندگی-کنندگینرم -کف کنندگی لورامید 2

 مرطوب کنندگی-نرم کنندگی گیلیسیرین 3

4 EDTA ()امولوسیون کننده-محافظت کننده-تمیز کننده-اتیلن دی آمین تترا استیک اسید 

 خوشبو و معطر کردن اسانس 5

 سفید کننده و زنگ زدا-)جوهر ترشکی(-)دی اتانوئیک اسید( اگزالیک اسید 6

 بازتاب رنگ-بهبود روشنایی-رطوبت گیر-بوگیر-سیلسیم()اکسید  سیلیس 7

 پاک کنندگی-کف کنندگی سولفونیک اسید 8

 ضدعفونی کردن-افزایش غلظت سدیم کلرید 9

 روان کننده-امولوسیون کننده-PHتنظیم  تری اتانول آمین 11

 خاصیت بازی و خورندگی-)سود سوز آور( سدیم هیدروکسید 11

 خاصیت خورندگی-PHتنظیم  -نه اسیدی نه بازی اوره 12

 خشک کننده و جاذب رطوبت-جلوگیری از فساد مواد غذایی کلسیم کلرید 13

 سخت کردن صابون ها-روان کننده استئاریک اسید 14

 خاصیت بازی و خورندگی سود جامد 15

 مناسب پوست های خشک و زخم-نرم کننده-کدر کننده ستیل الکل 16

 سفید کننده-ضد قارچ-ضدعفونی کننده-گندزادایی-)کلرودوشو( هیپوکلریت کاسیم 17

 خنثی سازی اثر اسیدی-پایدار کننده-تنظیم کننده میزان ترشی-)سودا اش( سدیم کربنات 18

 تهیه ی مواد منفجره-کاربرد در پاک کننده ها-خاصیت خورندگی آمونیاک 19

 حالل-کنندهضدعفونی -فرار الکل )اتانول( 21

 قطبیت باال-سمی-حالل-خاصیت پاک کنندگی استون 21

 ضد باکتری-ضدعفونی کننده-سلب کننده رنگ-تمیز کننده-حالل ایزوپروپیل الکل 22

 PHقلیایی کننده -کفزایی-بوگیر-جاذب رطوبت-)جوش شیرین( سدیم بی کربنات 23

 از بین برنده اثر سختی آب-قلیایی-چربی از بین برنده -پاک کننده-(STPP) سدیم تری پلی فسفات 24

 کنترل کننده میزان گرانروی -کنندهامولسیون -پایدار کننده -چسب -غلیظ کننده کربوکسی متیل سلولز 25

 ماده پرکننده در شوینده های پودری-موجود در ریزش های جوی-پایدار سولفات سدیم 26
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 براق کننده-روان کننده-های گیاه کتانروغن دانه -مصرف دارویی و غذایی روغن بزرک 27

 منعقد کننده-امولوسیون کننده-PHتنظیم کننده  تترا سدیم پیروفسفات 28

 جاذب رطوبت-رقیق کننده-ضدعفونی کننده-پاک کننده-روان کننده-خنک کننده-حالل پروپیل گلیکول 29

 دیسپرس کننده چرک-زداییرسوب -قلیایی-غیر فعال کردن یون های سختی آب سدیم پربورات 31

 منعقد کننده-چسبانیدن الیه ها-آب بندی-کاربرد در شوینده ها سیلیکات سدیم 31

 جرم گیر-حالل-)سرکه( استیک اسید 32

 تصفیه کننده-سفید کننده-خاصیت قلیایی-)آهک زنده( اکسید کلسیم 33

 چسبندگی-نشاستهمشتقات  دکسترین 34

 ترکیب روغن برگ بو، روغن زیتون و جوش شیرینساخته شده از  صابون کاستیل 35

 PH تنظیم-تمیز کاری سطوح-چسبندگی مواد کربنات کلسیم 36
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 2مواد شیمیایی لکولبجدول خواص مختصر 

 خواص ماده شیمیایی نام ماده شیمیایی ردیف

 خشک کننده-واکنش گرمازا با آب-اثر خورندگی-قدرت بازی باال-)پتاس( پتاسیم هیدروکسید 1

 از منبع استخوان و غضروف حیوانی-قوام دهنده-ژله ای کننده پودر ژالتین 2

 به طور طبیعی در بدن یافت می شود-نرمی بافت-افزایش غلظت-جاذب رطوبت-کنندهامولوسیون  گیلیسیرین منو استئارات 3

 مناسب بیماران دیابتی-برابر ساکارز( 411الی  311شیرین کننده )شیرینی حدود  ساخارین 4

 منعقد کننده خون-قوام دهنده و سخت کننده-)پارافین جامد( موم سفید 5

 روان کننده-کنندهبراق -مرطوب کننده روغن زیتون 6

از بین -PHتنظیم -رفع زنگ فلزات-افزایش قدرت پاک کنندگی-ضدقارچ-ضدعفونی کننده بوراکس 7

 برنده رسوب و جرم

تهیه از چوب،زغال -تصفیه و خوشبو کننده هوا-جذب باال-ساختار پوک و منفذی-)دوده( کربن اکتیو 8

 سنگ،پوست و هسته میوه

 استفاده در مرکب سازی و چرم سازی-میکروبضد -سیاه کردن مازو 9

 استفاده در مواد آرایشی بهداشتی-نرم کننده-روان کننده-به عنوان روغن معدنی پارافین مایع 11

 استفاده در شوینده ها و پاک کننده ها-جلوگیری از خورندگی کربنات پتاسیم 11

 محافظت در برابر پوسیدگی چوب-استخر هاضدعفونی کننده در -به عنوان رنگ-)کات کبود( سولفات مس 12

 خورنده-تصفیه پساب صنعتی-عامل آبگیر سولفوریک اسید 13

 از سولفات مضاعت پتاسیم و آلومینیوم-جاذب رطوبت-ضد میکروب زاج سفید 14

 معرف اسیدی و بازی-رنگ دهنده-یاه روناسجوهر گ آلیزارین 15

 رنگ دهنده نیل 16

 کننده و جاذب رطوبتخشک  استات آمونیوم 17

 افزایش گرانروی-ماده چسبنده-ژالسیون سازی صمغ عربی 18

 طعمی خنک و شور و تند-پودر سفید رنگ-خاصیت اسیدی-)آمونیاک(-)نشادر( آمونیوم کلرید 19

 کاربرد در تولید کود شیمیایی-PHکاهش  سولفات آمونیوم 21

 بعنوان رنگدانه های آهندر صنایع تولید رنگ - -)زاج زرد( سولفات آهن 21

 نوعی چسب قابل انحالل در آب وبچچسب  22

 ضدعفونی کننده و گندزدایی-ایجاد خاصیت ضد سوختگی اسید بوریک 23

 ضد التهاب-خاصیت تسکین دهندگی-منبع کربوهیدرات نشاسته 24

 مخلوطی از آمونیوم بی کربنات و کاربامات-پودر سفید کربنات آمونیوم 25
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 با برخی از خواص شیمیایی موادآشنایی 

NH3 آمونیاک:گازی است بی رنگ،با مزه ی فوق العاده تند و زننده که اشک آور و خفه کننده است. گاز آمونیاک از

هوا سبکتر بوده و به سهولت به مایع تبدیل می شود.آمونیاک سبب تحریکات دستگاه تنفسی،پوست و چشم شده و 

 اثر مواجهه با حجم زیاد این گاز میتواند سبب مرگ می شود.با آسیب رساندن به شش ها در 

 

 

C2H5OHهیدروکسیل عامل آن شیمیایی فرمول در که یماده هر شیمی علم نظر الکل: از(-OH )باشد، داشته وجود 

 اتم ازچند ترکیبی هرمولکول، هاآن در که هاست هیدروکربن مشتقات از الکل.شود مى محسوب الکل یک

 ،( OH)عامل تعداد بنابر و. گردد مى هیدروژن اتم یک جانشین( OH) عامل یک نهایت،. باشد مى کربن و هیدروژن

 وسنتز، ساخت فرایند در شیمیایی ماده ترینپرمصرف عنوان به الکل، ا ز.گویند مى ظرفیت یاچند یک را هاالکل

 کار به ودواجات انیلین هایرنگ و ورنی الک، تهیه جهت را الکل صنعت، در.برد نام توانمى تولید و سازی جدا

 نیست.  صرفه به منظور، این به آن از استفاده ولی. دارد کاربردسوخت عنوان به هاآزمایشگاه در الکل. گیرندمى

 

 

C3H6O فرمالدهید(: استون متیل دی ، کربونیل متیل دی ؛ پروپانون ؛ کتون متیل استون )دی (Acetone )مایع یک 

 این. شود می استفاده دارویی مواد تولید در استون باشد. حالل می شده شناخته حالل یک و اشتعال قابل رنگ، بی

 بدون. شود ارائه مایع و قرص شکل به دارویی مواد تا است آل ایده فعال اجزای و ها پرکننده ترکیب برای  ماده

 دیگری از قرص یک است ممکن حتی و بود خواهد دشوار چگالی اصالح برای ها قرص برخی کردن فشرده استون،
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 خام نساجی الیاف از نامطلوب مواد سایر و روغن چسب، حذف برای نساجی صنعت در استون. شود تر سفت

 دقت به باید استون محلول غلظت کند، می حل را الیاف از برخی استون غلیظ های محلول چون. شود می استفاده

 می تهیه خاص درصد ترکیب با و سفارشی استون همواره نساجی های شرکت برخی دلیل، همین به. شود تنظیم

 کردن همگن برای یا و الکترونیکی تجهیزات های کننده پاک از بسیاری برای حالل عنوان به استون همچنین. کنند

 شود. می استفاده ها کننده پاک این های حالل

 

C3H8O  یاC3H7OH  به. باشدمی تند بویی با پذیر اشتعال و رنگ بی ای ماده الکل ایزوپروپیل الکل: ایزوپروپیل 

 ایزوپروپیل.شودمی استفاده ها روغن کردن حل برای خصوص به کننده تمیز مایع و حالل عنوان به گسترده طور

 به آلی های حالل اکثر و بنزن آب، در ماده این. شودمی تبخیر سریعا پایین نسبتا جوش نقطه داشتن دلیل به الکل

 شورها، شیشه انواع ساخت در ماده ین .ندارد پذیری انحالل نمک، حاوی های محلول در اما گردد،می حل راحتی

 در آب دمای کردن کم برای چاپ صنعت در و مو، های اسپری مانند آرایشی مواد در رنگبرها، ها، کننده عفونی ضد

 .دارد کاربرد نیز آن مشتقات سایر و استون ساخت برای ایزوپروپانول. شودمی استفاده چاپ های دستگاه

 

CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)nOSO3Na آن مولی جرم که است؛ شیمیایی ترکیب سدیم لورت سولفات: ک 

421 g/mol صابون، جمله از مصنوعی هایشوینده از بسیاری در که است سطحی فعال ماده یک ماده این.باشدمی 

  .شودمی مشاهده خمیردندان و شامپو

 مایع شویی،ظرف مایع کیفیت بودن باال معیار گیرد،می قرار استفاده مورد زاکف ایماده عنوان به لورامید: لورامید

 دست پوست کنندگی نرم و کف پایداری باعث ماده این.باشدمی هاآن در لورامید وجود شامپوها و دستشویی

 .دارد کنندگی مرطوب خاصیت لورامید. شودمی
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 شود:می تهیه نوع دو کوکونات/ لورامید

 نارگیل روغن از    -1

 نارگیل روغن استر متیل از    -2

 باعت همچنین باشد،می پوستی تحریکات میزان دهنده کاهش و کف دهنده افزایش:لورامید کاربرد و هاویژگی

 مایعات و بدن و سر های شامپو تولید در و شودمی ها شامپو در گرانروی کننده تامین.شودمی مو پذیری حالت

 .شودمی استفاده مایع هایصابون و دستشویی

EDTA کلی، طور اسید:به استیک تترا آمین دی اتیلن EDTA مورد شده شناخته ماده یک عنوان به سال 51 مدت به 

 از استفاده کند،می جلوگیری فلزی هاییون نامطلوب اثرات از دهنده کلیت ماده این. است گرفته قرار استفاده

 گرفته قرار تأیید مورد انسان بدن در مسمومیت درمان برای و شناخته غذا صنعت در افزودنی ماده عنوان به آن

 زیست محیط در آن طبیعی سطح و بوده پذیر خیز زیست ماده این. است

 صنعت در آن از توانمی همچنین. ندارد آبزیان زندگی بر تأثیری

 بسیار مختلف های زمینه در آن فراوان کاربردهای. جست بهره آبکاری

 و در صنعت.نمود استفاده مختلف صنایع در آن از میتوان و بوده زیاد

خانگی،عکاسی،نساجی،کشاورزی،کاغذ و خمیرکاغذ،ابکاری فلزات،پزشکی کاربرد  کنندگی پاک کننده، مواد پاک

 دارد.

C3H8O3 گلیسرین:ماده ای روغنی با ارزشی است که موارد استفاده بسیاری دارد و برای تهیه لوسیون کرم های

صورت بکار می رود.گلیسرین رطوبت را در سطح پوست نگه می دارد.از این ماده برای تهیه لوازم آرایشی نیز 

و پوست را نرم و چرب می  استفاده می شود.چون حالل خوبی است و باعث جذب رطوبت در سطح پوست می شود
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کند.کاربرد:شامپوهای مرطوب کننده و نرم کننده،مایعات دستشویی،مرطوب کننده ونرم کننده،شامپو بدن،خمیر 

 دندان،کرم ولوسیون،صابون گلیسرینه

 

 

 

Na2CO3اش سودا تجاری نام با سدیم کربنات: که (Soda ash )سبک و سنگین فرم دو دارای میشود شناخته نیز 

 حرارت اثر رنگ می باشد. در بی یا و سفید پودر ، سفید یا و رنگ بی های کریستال: ظاهری آن ت. مشخصاتاس

 سهولت و بودن پایدار دلیل به ماده این شیمی های ازمایشگاه کند. در می آزاد اکسید دی کربن گاز و شده تجزیه

کاربرد:ساخت شیشه،تصفیه  .میشود شناخته باز و اسید تیتراسیون اصلی عامل عنوان به دقیق اندازگیری در

  شوینده است. مواد و صابون آب،صنایع غذایی تولید

 دارد. هرچه کننده عفونی ضد خاصیت نیز دوشو کلرو.شودمی گفته CaCl2 + Ca(ClO)2 مخلوط کلروردوشو: به

 گاز حجمی واحد چند ترکیب، این حاوی محلول حجمی واحد هر یعنی باشد، باال کننده عفونی ضد کلردهی ارزش

 .بود خواهد باال کنندگی عفونی ضد خاصیت ، کند آزاد کلر

 

HSO3R مواد از بسیاری فرمول در سولفونیک سید .باشد می رنگ ای قهوه آن مایع ظاهری سولفونیک اسید: شکل 

 بین از و کننده پاک عنوان به شوینده مواد فرمول در سولفونیک اسید نقش.شودمی استفاده مایع و پودری شوینده

 همچین.است رطوبت کننده جذب و غیرفرار آب، در محلول ماده یک سولفونیک اسید.میباشد زاکف و ها لک برنده

 .است استفاده مورد زدگی زنگ و خوردگی از جلوگیری و کننده روان افزودنی، ماده کننده، امولسیون عنوان به
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 NaHCO3شیرین.  جوش یا کربنات هیدروژن سدیم آیوپاک نام با کربنات بی سدیم بی کربنات: سدیم

برای کم کردن اسید معده و درمان سوز آن  .نشاندفرو راآتش میتوانشعله ورشیرین بروی موادجوشپاشیدنبا

 نان. و شیرینی ، مو و ،پوست دندان زیباسازی در داروسازی، در  شیرین جوش های بکار میرود.هم چنین در کاربرد

 

Na5P3O10 ها کننده پاک در ویژه به صنعتی و خانگی محصوالت از بسیاری در ماده سدیم تری پلی فسفات: این 

 محصول این.شود می گرفته کار به تجاری های کننده پاک از قسمتی عنوان به شوینده، صنایع در .شود می استفاده

 در توان می را آن و شود می سطح تمیزی و لباس های فیبر به ها شوینده در موجود دیگر عناصر بیشتر نفوذ موجب

 استفاده …و قرص ، ژل ، مایع ، پودری صنعتی و خانگی های شوینده در. نمود مشاهده مختلفی ی شوینده محصوالت

 خاصیت حفظ سبب تواند می این بر عالوه. آید می حساب به شوینده مواد در مهم بیلدر یک ماده این. شود می

 خوردگی، برابر در لباسشویی های ماشین از محافظت ،(ها چربی و ها خاک بردن بین از برای)  شوینده مواد قلیایی

 .شود …و شو و شست آب در آلودگی و خاک تعلیق به کمک

 

 

 توانمی کلی طور به. شود می ساخته سلولز از که است آب در محلول آنیونی پلیمر یک سلولز: متیل کربوکسی

 کننده، پایدار چسب، کننده، غلیظ عنوان به.باشدمی زیر هایویژگی و خواص دارای ماده این که گفت

 مورد شیمیایی هایمحلول یافتگی جریان کننده کنترل همچنین و گرانروی میزان کننده کنترل کننده،امولسیون

 سایر و هاگریس ها،واکس نفتی، مواد برابر در و دربیاید فیلم شکل به تواندمی ماده این.گیردمی قرار استفاده

 .شودمی حل آب در سهولت به.است مقاوم آلی هایحالل

 .است خطر بی آرایشی و دارویی خوراکی، صنایع و بیولوژیکی هایسیستم در استفاده برای
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 غذایی، صنایع در استفاده جهت مناسب گزینه یک عنوان به ماده این که است شده سبب هاویژگی و خواص این

 .گردد مطرح سازیالکترود و رزین چسب، سرامیک، و کاشی کاغذی، آرایشی، دارویی،

 

Na2SO4آب در محلول رنگ سفید جامدات آنها انواع سدیم سولفات:نمک سدیم سولفوریک اسید است. همه 

 سالیان طول در شوینده مواد در سدیم سولفات مصرف از ایعمده شوینده:بخش مواد و صابون در هستند. کاربرد

 رو پودری هایشوینده در پرکننده عنوان به سدیم سولفات کاربرد البته. استبوده پرکننده ماده یک عنوان به اخیر

 جای به غلیظ مایع هایشوینده از استفاده زمینه در که است رویکردی از ناشی موضوع این که است کاهش به

 .استآمده پدید هستند هم تر حجیم که پودری هایفرمول از استفاده

 

C6H10O5یا رنگ سفید پودر شکل به که هست نشاسته ی شده اصالح مشتقات از یکی دکسترین: دکسترین 

 صنایع در که دارد مالیمی شیرینی طعم و باشد می موجود غلیظ های شربت

 های ویژگی جمله از شود می استفاده را آن پودری فرم از اغلب غذایی

 طعم کننده ایجاد اجزای به اتصال بدنه، و بافت ایجاد حجم، افزایش به میتوان غذایی های سیستم در مهم کاربردی

 انجماد کنترل پذیری، انحالل و شوندگی پخش به کمک سطحی، کنندگی براق اکسیژن، برابر در محافظت چربی، و

 بوده پایینی ویسکوزیته دارای شدن حل از پس و شود می حل سرد آب در کرد اشاره کریستالیزاسیون از ممانعت و

 است. رقیق و

CaOسفید است جسمی که است آهک دهنده تشکیل اصلی ماده که اکسید کلسیم یا کلسیم اکسید کلسیم: اکسید 

 به کلسیم چسبندگی باالیی دارد و اکسید.آید می دست به آهک سنگ شدن پخته از که رطوبت کننده جذب رنگ،

 شود. حل آب در میتواند ناچیز مقدار
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CH3COOH با و رنگ بی مایعی ترکیب میباشد. این اسیدها کربوکسیلیک ترکیبات مهمترین از اسید استیک: یکی 

 ترکیبات تولید -1 دارد. باالیی بسیار خورندگی قدرت که میباشد سرکه به شبیه بویی

 استفاده شیمیایی ترکیب تعدادی تولید برای شیمیایی معرف یک عنوان به استیک اسید:شیمیایی

 خالص -2.شود می استفاده استر و استیک آنیدرید مونومر، استات وینیل تولید در عمدتا که است این. شود می

 استفاده شدن کریستال برای حالل یک عنوان به استیک اسید آلی، ترکیبات سازی خالص آلی :برای ترکیبات سازی

 .شود می

C12H22O11  شکر:ماده ای است خوراکی و شیرین از ریز بلوری تشکیل شده است و به رنگ قهوه ای یا سفید

 دیده می شود از عصاره نیشکر یا قند بدست می آید.

KHCO3 نیز پتاسیم کربنات اسید یا کربنات هیدروژن پتاسیم هاینام با که پتاسیم کربنات پتاسیم بی کربنات: بی 

 یا و کریستالی سفید صورت به کربنات بی پتاسیم است. معموالً نمکی و بو بدون بیرنگ، ایماده شودمی خوانده

 دهنده،آتش نشانی. طمع جهت قارچ، افزودنی و کپک دارد. کاربرد:ضد وجود رنگ سفید هایگرانول
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 منابع و مآخذ:

www.article.tebyan.net 

www.arzaniscience.blogfa.com 

www.daneshnameh.roshd.ir 

www.hosnani.com 

www.mbkchemical.com 

www.dipaf.ir 

www.alodoctor.com 

www.polymeresabz.com 

www.talayehind.com 

www.pipeethylene.com 

www.atkbusiness.com 

www.packmangroup.com 

www.shafaonline.ir 

www.tiamsepahan.com 
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