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-:Soap and Detergent Industryصناعة الصابون والمنظفات
). الـشحمیة(الصابون هو عبارة عن امالح الصودیوم او البوتاسیوم للحوامض الدهنیـة 

ویكــون الـــصابون . ذرة كــاربون(18-16)أي الحــوامض االلیفاتیــة الخطیـــة التــي تحتــوي علـــى 
.زیادة االقبال علیهلغرض) مطیبات(التجاري ممزوج بالعطور واضافات اخرى 

ــــــصابون  ــــــة ال ــــــى مجموعــــــة كاربوكــــــسیلیة ) (+C17H35COO-Naان جزیئ تحتــــــوي عل
وكــذلك تحتــوي علــى سلــسلة ) تنجــذب الــى المــاء(مــستقطبة وهــذه لهــا میــل للــذوبان فــي المــاء 

وتكـــون )تنجـــذب الـــى الـــدهون(هیدروكاربونیـــة غیـــر مـــستقطبة لـــیس لهـــا میـــل للمحـــیط المـــائي 
ات الـــصابون فـــي المـــاء تعمـــد الـــى التجمـــع مـــع بعـــضها مكونـــة تجمعـــات نتیجـــة لهـــذا ان جزیئـــ

حیـــث تكـــون الـــسالسل الهایدروكاربونیـــة فـــي مركـــز ،تـــسمى میـــسلز) مـــذیالت(نجمیـــة الـــشكل 
وتــــاثیر هــــذه . التجمــــع بینمــــا تتجــــه المجــــامیع الكاربوكــــسیلیة نحــــو الخــــارج متداخلــــة مــــع المــــاء

وهـــذه الخاصـــیة هـــي االســـاس فـــي امكانیـــة الظـــاهرة هـــو تقلیـــل واختـــزال الـــشد الـــسطحي للمـــاء
.التنظیف للصابون

مثـل الـدهون او (ي االوسـاخ ان الذیل الهیدروكاربوني لجزیئة الصابون یقوم بالذوبان فـ
الموجــودة علــى الــسطوح واالقمــشة النهــا تتــشابه معهــا مــن حیــث التركیــب وعنــد اذابــة ) الزیــوت

لجزیئـة الـصابون خـارج القطــرة ) الـرأس(عـدد مـن ذیـول جزیئـات الـصابون یبقـى الجـزء القطبـي
او البقعــة الدهنیــة والمــراد ازالتهــا وهــذه الــرؤوس القطبیــة المــشحونة تــساعد علــى حمــل القطــرة 

.الدهنیة في الماء وبذلك یسهل ازالتها وازاحتها من موقعها وبذلك تتم عملیة التنظیف
لــسبب یتخلــل محلــول ولهــذا ا،الــى درجــة كبیــرةءیختــزل الــصابون الــشد الــسطحي للمــا

وتــذوب قطــرات .الــصابون مــع المــاء مــسام الجلــد ویزیــل الــشوائب اكثــر مــن المــاء وحــده فقــط
الشحم والزیوت والجزیئات الصلبة في محلول الصابون عن طریق التصاق جزیئـات الـصابون 

ًاساسـیاًعـامال) الـسطحیةالمـساحة(كبر سـطحهابویعتبر تكوین الرغوة والتي تتمیز . بسطحها
بـــــین ادنـــــاه میكانیكیـــــة عملیـــــة نو. وال تتكـــــون هـــــذه الرغـــــوة فـــــي المـــــاء العـــــسر،فـــــي التنظیـــــف

-:التنظیف
COO- Na+

)الذیل(الهیدروكاربونیة السلسلة ) سالرأ(الجزء المستقطب 
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+C17H35COO-Na-:جزیئة الصابون

)نحو الدهونتنجذب(نهایة كارهة للماء )          مستقطبة(نهایة محبة للماء 

زیت –مذیالت معقد صابون مذیالت الصابون

جزیئة الماءالمنظفجزیئة أوساخ    

.میكانیكیة عملیة التنظیف

ریدات النهـا عبـارة عـن اسـترات الحـوامض یان الزیوت النباتیة والحیوانیة تـدعى بالكلیـس
).كلیسیرول(ة مع الكحول الثالثي الهیدروكسیل الشحمی

Oil
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في الـصیغة المجـاورة تختلـف بـاختالف) R(ان مجامیع الكیل 
ویكـــون االخــــتالف امـــا بعــــد ذرات الكـــاربون المكونــــة،مـــصدر الــــدهن

فـاذا كـان طـول السلـسلة الكاربونیـة.الة التـشبع للسلـسلةبحللسلسلة او 
ت السلـسلة مـشبعة فـان الـدهن ذرة كاربون وكانـ) 18-12(یتراوح بین 

یكـــون صـــلب او شـــبه صـــلب فـــي درجـــة حـــرارة الغرفـــة ویعـــرف عندئـــذ بالـــشحم امـــا اذا كانـــت 
السلسلة تحتوي على اصرة مزدوجـة او اكثـر فـان الـدهون تكـون سـائلة فـي درجـة حـرارة الغرفـة 

.بالزیتٍذإوتدعى حین 

-:Soap Productionانتاج الصابون

-:Raw Materialsالصابون المواد االولیة لصناعة
-:ن المواد االولیة لصناعة الصابون هيا

رینیوتــــــــــسمى اســــــــــترات الكلیــــــــــس) نبــــــــــاتي او حیــــــــــواني(الزیــــــــــت او الــــــــــشحم العــــــــــضوي -١
(C17H35COO)3C3H5Glycerine Stearate ویسمى)Fat.(

.C17H35COOHStearic Acidالحوامض الشحمیة-٢
.NaClملح الطعام -٣
.تستخدم الصودا الكاویةوبشكل عام.)KOHاو NaOH(قاعدة -٤

حوامض الـشحمیة مـع ن المواد االولیة لصناعة الصابون هي الزیوت او الشحوم او الا
-:حبث یتم االنتاج بطریقتین هما. والملحNaOHالصودا الكاویة

یفـــــصل ئـــــة والوالتـــــي تتـــــضمن اســـــتخدام مـــــواد متفاعلـــــة بكمیـــــات متكاف-:الطریقـــــة البـــــاردة-
.رین الناتج من الخلیطیسیالكل

ــــة مــــع فــــصل كمیــــات تتــــضمن اســــتخدام -:الطریقــــة الــــساخنة- فائــــضة مــــن المــــواد المتفاعل
.رین وازالة المادة القلویة الفائضة من الصابون المنتجیسلیالك

CH2O-COR

CHO-COR

 CH2O-COR
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مـع  من تفاعـل الزیـوت النباتیـة او الـشحوم الحیوانیـةًتجاریابشكل عام یصنع الصابون
ـــــذوبان فـــــي المـــــاءا ـــــة لل وفـــــي صـــــناعة الـــــصابون االعتیـــــادي یـــــستعمل ،لهیدروكـــــسیدات القابل

ـــ. NaOHهیدروكـــسید الـــصودیوم ـــول ففـــي عملی ـــشحم مـــع محل ـــط الزیـــت او ال ة التـــصنیع یخل
ویسخن الخلیط بواسـطة بخـار المـاء ،هیدروكسید الصودیوم بكمیات مناسبة في احواض كبیرة

تفاعــل الزیــت او الــشحم مــع الهیدروكــسید ویعــرف هــذا التفاعــل یــتم خاللهــا ،لفتــرة زمنیــة معینــة
زیت أو شحم+ NaOHصابون               + كلیسیرین ).بالصوبنة(

الــى الخلــیط حیــث NaClوبعــد اتمــام التفاعــل یــضاف محــول مــشبع مــن ملــح  الطعــام 
عـــن بقیـــة ًیطفـــو الـــصابون الـــى االعلـــى النـــه ال یـــذوب فـــي المـــاء المـــالح، ثـــم یتكتـــل منفـــصال

یفصل الصابون وتضاف الیه بعـض االلـوان ). بالتملیح(وتدعى هذه العملیة ،مكونات الخلیط
والعطور حسب الرغبة ثم یجفف الى درجـة حـرارة معینـة ویكـبس علـى شـكل قـضبان او قوالـب 

.قطع الى قطع الصابون المرغوبةثم ت
تــم فــي الوقــت الحاضــر انتــاج بعــض انــواع الــصابون مــن الكحــوالت معینــة مستحــصلة 

مـع حـامض الكبریتیـك المركـز ًحیـث یعامـل الكحـول اوال) من الزیوت والشحومًبدال(من النفط 
.ضةثم مع هیدروكسید الصودیوم للحصول على صابون ال یتاثر بالماء العسر وال بالحمو

الـشحم نوعـان نبـاتي وحیـواني ویكـون الـدهن او الـشحم النبـاتي افـضل فـي صـناعة -:مالحظة
).ال یحتوي على اوساخ(الصابون النه اكثر نقاوة 

-:Chemical Reactionsالتفاعالت الكیمیاویة
   35335175333517 OHHCCOONaHC3NaOH3HCCOOHC 

)Fat(شحم آسترات الصودیوم      الصودا الكاویة     كلیسیرین    
)الصابون(

       Glycerin Stearate   Caustic Soda Sodium Stearate  Glycerin
                                                                            (Soap)
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OHCOONaHCNaOHCOOHHC 235173517 

يشحمحامضصودا الكاویة الصابون ماء
)ملح الحامض الشحمي(

Stearic Acid   Caustic Soda Sodium Stearate Water
                                                                            (Soap)

لمــائي للزیــوت او الــشحوم تحــت ظــروف معینــة تنــتج االحمــاض الــشحمیة مــن التحلــل ا
حیث یجـري بعـدها فـصل الحـوامض وتنقیتهـا كمـا مبـین ،من درجة حرارة عالیة وعامل مساعد

-:في المعادلة ادناه
   3533517

Hydrolysis

CatalystAcid
25333517 OHHCCOOHHC3OH3HCCOOHC  

)Fat(شحم ماءحامض شحميكلیسیرین    
Glycerin Stearate  Water Stearic Acid Glycerin

-:Detergentصناعة المنظفات
Alkyl-:االسم العلمي – Aryal – Solfnat

Solfnat root––AlkylNaSO-
3––C12

-:طریقة التحضیر
COOHHC 2512

excess

SOH
2512

42COOHC  

HSOCOOHC 32512    NaSOCOOHC 32512
excess

NaOH

OH

كحول                       شحمأستر
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وبــنفس الطریقــة یفــصل )Gravity(ن الــشحم والكحــول بواســطة عــیــتم فــصل االســتر 
تــساعد علــى تكــوین الرغــوة) Detergent(كمــا ان مــادة . المنتــوج النهــائي عــن المــواد المتبقیــة

)Foam(ــــاج نو. یــــفل التنظالــــذلك تــــستعمل فــــي اعمــــ ــــة انت ــــاه مخطــــط مبــــسط لعملی ــــین ادن ب
-:الصابون

.مخطط لعملیة أنتاج الحوامض الشحمیة والصابون
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(Soap)
Un Reacted Materialsالصابون

(Recovery)
) متحللة(مواد غیر متفاعلة 

تعاد من جدید

Crude
Glycerin
كلیسیرین

Steam
بخار

NaOH
Caustic Soda
Fatty Acidالصودا الكاویة 

حامض   شحمي

Continuous Process for
Fatty Acids & Soaps

Production


