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اطار الدراسة
اوال /الحدود الزمانية
امتد العمل بالدراسة للفترة  1212/11/1الى 1211/11/1

ثانيا /الحدود المكانية
مختبر المنظفات في قسم الصناعات الكيمياوية التابع لدائرة السيطرة
النوعية.
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الهدف من الدراسة
-1تحديد نسبة المادة الفعالة السالبة الشحنة في عدد من منظفات المالبس السائلة المحلية والمستوردة
-2اجراء فحص كفاءة التنظيف لمنظفات المالبس السائلة بالمقارنة مع محلول مسحوق التنظيف قياسي
-3معرفة تأثير نسبة المادة الفعالة السالبة الشحنة على كفاءة التنظيف

II

الخالصة
تم تحديد نسبة المادة الفعالة السالبة الشحنة في عدة نماذج من منظفات المالبس السائلة محسوبة كـ صوديوم
لوريل ايثر سلفيت بطريقة التسحيح مع الهيامين واجراء فحص كفاءة التنظيف بأستخدام جهاز التركتوميتر
وجهاز االنعكاس الضوئي في شعبة المنظفات ،وقد اشارت النتائج الى مايلي-:
-1كفاءة التنظيف للمنظف القياسي .%11
-2بلغت اعلى كفاءة تنظيف في منظف المالبس السائل عالمة سانيتا لبناني المنشأ  %31اي اقل من كفاءة
المنظف القياسي في حين بلغت المادة الفعالة السالبة الشحنة للمنظف .%8،3
-3بلغت اقل كفاءة التنظيف في منظف المالبس السائل عالمة باو تركي المنشأ  %11وهي اقل من كفاءة
المنظف القياسي ايضا في حين بلغت نسبة المادة الفعالة السالبة الشحنة للمنظف .%11،2

III

الفصل االول
-1الجزء النظري
 1-1مقدمة
التنظيف هو كل تفاعل كيميائي وفيزيائي باستطاعته نزع حاجز األوساخ سواء كانت سائلة او صلبة أو مزيج بينهما
على سطح مادة صلبة مثل قماش أو صوف .وهي كلمة شاملة لجميع المنظفات سواء الصابونية أو الالصابونية .كما
أنها مادة تعمل على التقليل من الشد السطحي للماء وجعله قابل لالمتزاج جزئيا أو كليا مع المواد العضوية كالزيت.
المنظّفات هي منتجات تركيبيّة تتمتّع بقدرة تنظيف أفضل من ألواح الصابون .تتوفّر منظّفات الغسيل اآلن على هيئة
مسحوق أو سائل أو أقراص أو كبسوالت ،يجب أن تكون المنظّفات قادرة على إزالة األوساخ و البقع من المالبس بفعاليّة
دون التأثير على األقمشة (.)1

 2-1اهم مصنعي المواد المنظفة في العالم
هناك عدة شركات عالمية تقوم بتصنيع المنظفات خاصة المنزلية منها ،وتتنافس فيما بينها لتحقيق الجودة وبالتالي
كسب أكبر قدر من الزبائن والمبيعات ونذكر من هذه المؤسسات شركة هنكل التي تملك عدد كبير من الفروع في أنحاء
العالم ،وأيضا شركة بروكتر وجامبل وهي رائدة على مستوى العالم في تصنيع المنظفات الصناعية وتمتلك الكثير من
العالمات التجارية المعروفة (. )1

 3-1تركيبة المنظّفات وكيف تعمل
تعتمد فعاليّة المنظّف على تكوين المك ّونات الكيميائيّة

()1

يتك ّون المنظّف من المك ّونات األساسيّة التالية-:
 البناة  :تساعد في تحسين عمليّة التنظيف عن طريق إلغاء تنشيط المعادن في الماء العسر اإلنزيمات  :تساعد في إزالة البقع القائمة على البروتين مثل الدم والبيض وما إلى ذلك بسهولة تا ّمة المواد الخافضة للتوتّر السطحي  :تساعد في إذابة المنظّف بشكل أكثر كفاءة ،وتخفيف جزيئات األوساخوتعليقها في الماء حتى تشطفها بعيداً.
 منصعات ضوئيّة  :تساعد في تبييض المالبس منصعات ضوئيّة :تحبس األوساخ وتمنع إعادة نثرها على المالبس -المواد الحافظة :تساعد في زيادة العمر االفتراضي للمنظّفات

1

()2

 4-1تصنيف المنظفات حسب خواصها التشردية في الماء
-1المنظفات االنيونية
-2المنظفات الكاتيونية

-3المنظفات االمفوتيرية (تحمل الشحنتين السالبة والموجبة معا) لذا لها خواص المنظفات االنيونية والكاتيونية
معا
اوال :المواد المنظفة االنيونية هي اكثر االنواع استعماال للغسيل ,وللشامبو وسائل غسيل االواني ،وهي حين
تتشرد في الماء تتحول الى شحنة سالبة ,ولذا فهي تبحث عن الشوارد الموجبة من االوساخ لتمسك بيها  .ولها
مواصفات تنظيفية ممتازة ذات رغوة عالية
ومن اكثر المنظفات االنيونية استعماأل :
ا -سلفونات االلكيل اريل المستقيمة
ب -سلفات االلكيل إيثوكسيالت (والتي تعرف باسم ايثر سلفات)
ثانيا ً :المنظفات الغير االنيونية هي المنظفات التي التتشرد في الماء ولذا فهي ليس لها شحنة كهربائية ،قساوة
الماء التوثر عليها سلبا ،وتغسل االوساخ الزيتية والبارافينية جيداً وقد زاد استعمالها في المنظفات السائلة والمنظفات
الحبيبية غير الفوسفاتية ومن اكثر انواعها استعماال مادتي :ايثوكسيالت النونيل فينول وايثوكسيالت الكحوالت .
تتشرد المنظفات الكتيونية في المحلول متحولة لشحنة موجبة تبحث عن االوساخ ذات الشحنة السالبة لتمسك بها ،
وان خواصها المتعددة تسمح باستعماالت واسعة ال حصر لها :
.1تستعمل كمادة مطرية للنسيج.
.2مادة معقمة ومطهرة جيدة.
.3مادة التنظيف الرئيسية في بعض منظفات الغسيل الخاصة .
ثالثا :المنظفات االمفوتيرية هي المنظفات التي تتشرد الى شحنة سالبة او موجبة حسب طبيعه المحلول
حامضي او قلوي ،ويستعمل هذا النوع من المنظفات في بعض المنظفات الخاصة مثل الشامبو ومنظفات
العناية الشخصية الخاصة حيث يتطلب االمر النعومة.

2

()3

سطحي
 5-1مواد الشّد ال ّ

المركب ذو الفعالية السطحية هي المادة التي تعمل على إزالة أو التقليل من الشد السطحي بين طورين غير قابلين
لالمتزاج مع بعضهما فتسهل مزجهما بإزالة الشد السطحي الفاصل بينهما .يتكون جزيء المنظف من قسمين الذيل
وهو يتركب من سلسلة طويلة من ذرات الكربون ،محاطة بذرات الهيدروجين (سلسلة هيدروكربونية).و الرأس الذي
يتكون من مركبات تذوب في الماء بسهولة أي مركب محب للماء ،ومن جهة أخرى فإن تكوين الذيل يشابه مركبات
البترول التي ال تذوب في الماء ،ولذلك فهو يكره الماء.
()3

 6-1كيفية عمل المنظف

تقوم صناعة المنظفات الصناعية على مركبات حامض السلفونيك األروماتية بعد معالجتها بالصودا الكاوية.
يعمل المنظف كالتالي - :جزئ المنظف يتكون من جزأين هما الذيل (سلسلة كربونية مقاومة للماء) والرأس
(مجموعة متأينة غير مقاومة للماء) - .عند إضافة المنظف للماء تقلل التوتر السطحي للماء - .ترتب جزيئات
المنظف نفسها بحيث يتجه الذيل نحو البقع والرأس نحو الماء .عند االحتكاك الميكانيكي تتنافر الشحنات
المتشابهه
()3

 7 -1مميزات المنظفات

 -1عبارة عن مواد أولية نفطية وغير نفطية وهي غزيرة في الوطن العربي.
 -2صالحة في جميع ظروف المياه بمقارنتها مع الصابون فهو ال يصلح في الماء العسر.
-3متنوعة االستعماالت المنزلية والصناعية.
-4تمتاز بسعرها المنخفض.
()3

 8-1تأثير المنظفات على المحيط الحيوي

-1اختالل التوازن البيولوجي للنباتات والحيوانات التي تستهلك المياه الملوثة بالمواد المنظفة-2 .تسرب المواد
المنظفة عبر مجاري الصرف الصحي إلى مجاري األنهار مما يخل بتوازن الحياة المائية.
-3يجعل الماء المخصص للشرب عسيرا وبالتالي يتغير طعمه وتصبح رائحته كريهة مثل :الفوسفات الذي يساعد
علي نمو الطحالب الخضراء.

3

-3االستعمال الكبير للمواد المنظفة له تأثير سلبي على الصحة فقد تسبب التهاب البشرة وتقشرها ،التهاب العيون
والمجاري التنفسية إضافة إلى الحساسية بمختلف أنواعها وقد يمتد تأثيرها إلى الجهاز العصبي المركزي والكبد
والكلى
-4المنظفات المنزلية مصدر رئيسي ألمراض الصدر

9 -1المنظفات اآلمنة

()3

هي التي تتوافر فيها الصفات التالية
.1تحقيق النظافة المطلوبة بطريقة عملية ،وأسلوب بسيط ،لطيف وفاعل
.2احترام خصوصيات البشرة والمحافظة على سالمة خالياها ومكوناتها الطبيعية
 .3خلوها من مواد مضرة بالبيئة على المدى القريب أو البعيد
أن التطور السريع في علم المنظفات وأزدياد حاجات الناس لمنظفات أكثر فعالية وأقل ضررا يتطلب تطوير
منتجات جديدة بمواصفات تواكب العصر ،وقد كانت مساحيق الغسيل هي الرقم  1في االستخدام لتنظيف وغسيل
المالبس لكنها تملك العديد من المساوىء على المالبس وعلى المستخدم بسبب قلويتها العالية
ومع ظهور سائل الغسيل للمالبس

القى رواجا كبيرا لدى الكثير من ربات المنازل بالرغم من أرتفاع

أسعارها مقارنة بمساحيق الغسيل

 11-1المكونات الداخلة في صناعة سائل غسيل المالبس ودور كل منها

()4

 .1المواد الفعالة سطحيا
.2المثخنات
 .3مشتتات البقع المستعصية
 .4مانعات الرغوة
 .5منصعات ضوئية
 .6مواد حافظة
.7محسنات
.
4

 -1المواد الفعالة سطحيا
التكسابونمادة فعالة سطحيا أنيونية  ،خافضة للتوتر السطحي  ،ومادة أساسية في صناعة المنظفات  ،حيث تتميز بفعالية
عالية في إزالة االوساخ والزيوت والدهون  ،باالضافة إلى دورها الهام في إنتاج رغوة كثيفة  ،ويعتبر التكسابون
من المواد الفعالة سطحيا الواسعة االنتشار واالستخدام نظرا لفعاليتها ورخص ثمنها.
للتكسابون عدة انواع أهمها

()5

()5

 -1لوريل سلفات الصوديوم  SLSويكون على شكل مسحوق أبيض ذائب في الماء بسهولة يستخدم هذا
النوع في صناعة معاجين االسنان.
 -2لوريل أيتر سلفات الصوديوم  SLESويكون على شكل جل هالمي لزج وهذا النوع اصعب من ال
 SLSفي الذوبان في الماء ويحتاج إلى تحريك جيد ألذابته  ،ويستخدم في صناعة المنظفات كالصابون
السائل والشامبو والشاورجل وسائل األيدي.
 -3لوريل ايتر سلفات المغنيسيوم وهذا النوع يستخدم في صناعة شامبو األطفال حيث يكون أقل حساسية تجاه
العيون واليسبب الدموع واألحمرار نتيجة ألستبدال شاردة الصوديوم ذات الحجم الصغير بشاردة
المغنزيوم كبيرة الحجم.

خواص التكسابون(SLS )5
الصيغة العامة C12H25-SO4Na
وزنه الجزيئي 288.38 g/mol
كثافته 1.05 g/Cm3
التكسابون  SLESله الصيغة العامة
 ، C12H25(OCH2CH2)n-OSO3Naحيث تمثل  nعدد ذرات الكاربون
وهنا نضيف لكل زمرة أيثرية القيمة  144,05 g/mعلى الوزن الجزيئي ونستطيع معرفة قيمة nمن بيانات
المنشأ
االختالف بين  SLSو SLES

( )5

يتشابه النوعان من حيث أستخدامهما في صناعة المنظفات والشامبو ومنتجات العناية بالبشرة  ،حيث كالهما
يعتبر مادة خافضة للتوتر السطحي مما يسمح لهما بإزالة الشحوم والدهون واألوساخ
5

ويختلفان عن بعضهما من حيث التصنيع بإضافة االوكسجين (زمرة االيتوكسيالت ) إلى ال  SLSمما يؤدي
إلى تغير حساسيته تجاه البشرة والعين.
()6

طرق انتاج التكسابون

 -1باستخدام  ClSO3Hمع لوريل ايتوكسيالت مع هيدروكسيد الصوديوم كمواد اولية حيث تمر عملية
التصنيع بعملية سلفنة ثم الحصول على الملح الصوديومي بمعالجته مع  NaOHوهو المنتج النهائي
.SLES
 -2باستخدام االوليوم مع لوريل ايتوكسيالت مع هيدروكسيد الصوديوم كمواد اولية حيث تمر عملية التصنيع
بعملية سلفنة ثم الحصول على الملح الصوديومي بمعالجته مع هيدروكسيد الصوديوم وهو المنتج النهائي
.SLES
 -3باستخدام  SO3مع لوريل ايتوكسيالت مع هيدروكسيد الصوديوم كمواد اولية حيث تمر عملية التصنيع
بعملية سلفنة ثم الحصول على الملح الصوديومي بمعالجته مع هيدروكسيد الصوديوم.
ويتم انتاج التكسابون وفق المعادالت التالية
R(OC2H4)nOH + SO3 ➝ R(OC2H4)nOSO3H
R(OC2H4)nOSO3H + NaOH ➝ R(OC2H4)nOSO3Na + H2O

مخاطر التكسابون
يعتبر التكسابون مستقيم السلسلة مادة آمنة األستخدام لكن تسبب األحمرار والتشققات في الجلد في حالة
التعرض له بشكل مستمر ولفترة طويلة  ،اما متفرع السلسلة فهو غير امن ومسرطن في حال كثرة
استخدامه

()6

ويمكن التمييز بين مستقيم السلسلة والمتفرع باستخدام جهاز كروموتوغرافيا السائل عالية الدقة HPLC

6

تخزين التكسابونيفضل تخزين التكسابون في درجة حرارة من  31- 11درجة مئوية  ،في مكان جاف وبارد وعدم تعرضه
ألشعة الشمس واألمطا

()6

 الكمبرالن (كوكونت داي ايثانول امين)مادة فعالة سطحيا الانيونية من مشتقات جوز الهند
()4

ذو قوام لزج لونه اصفر
له عدة انواع وتجاريا تركيزه %55
دوره معزز رغوة ممتاز  -رافع للزوجة
 السيماسول (نونيل فينول ايتوكسيالت)وهو مادة فعالة سطحيا الأنيونية وهي سائل ابيض مصفر خفيف اللزوجة وله دور مادة خافضة للتوتر السطحي
وعامل أستحالب للزيوت العطرية في الماء  ,ولكن يحذر منه لما له تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة

()4

 -2المثخنات
التيلوز وهو من البوليميرات السيليلوزية ويلعب دور مانع ألعادة ترسيب االوساخ على النسيج  ,بعد أن تقومالمواد الفعالة سطحيا والمذيبات بأزالة األوساخ والبقع باألضافة الى دوره كمثخن (رافع للقوام).
 NaClملح كلوريد الصوديوموهو رافع للزوجة لكن له دور سلبي على النسيج لذا يفضل التقليل منه او االستغناء عنه نهائيا

()4

 -3مشتتات البقع المستعصية
أذا كانت هناك بقع زيتية أو حبر أو اي بقعة مستعصية البد من وجود مواد قادرة على أزالتها دون التسبب
بضرر على األنسجة أو القماش ومن هنا علينا أختيار هذه المواد بعناية.
مثل البروبيلين كاليكول والبيوتيل كاليكول

()4

 -4مانعات الرغوة السيليكونية
وهي عبارة عن بوليميرات من السيليكا المشتتة في زيت السيليكون وقد يحتوي على مركبات سيليكون أخرى
وهي تعمل على أخماد الرغوة حيث تقوم باألنتشار على سطح الفقاعة وتبقيها متقاربة على سطح السائل فتحول
دون تشكل الرغوة السطحية(.)4
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 -5منصعات ضوئية
وهي عبارة عن مواد تعمل على أمتصاص األشعة فوق البنفسجية الغير مرئية  ,وتحولها الى لون الطيف
األزرق الذي ينعكس للناظر فيرى النسيج أكثر نصاعة وبريقا مثل البالنك فور و البنزيميدازول

()4

 -6مواد حافظة
مثل البارميتول والفورمالين وبنزوات الصوديوم
وهي تحافظ على المنتج لعمر أطول وتحميه من التعفن حيث تقوم بالقضاء على أي تكتالت بكتيرية في السائل ,
ويجب معرفة مجال استخدام المادة الحافظة وحدود االس الهيدروجيني قبل استعمالها

()4

 -7المحسنات( :)4وتشمل
(االصباغ) ألعطاء جمالية لونية للمنتج
(العطر) ويعد أختيار العطر المناسب من أهم المواصفات المطلوبة في المنتج لضمان تسويقه
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الفصل الثاني
-2الجزء العملي
 1-2االجهزة والمواد الكيميائية المستخدمة:
(أ)االجهزة واالدوات المستخدمة:
 -1ميزان الكتروني
-2جهاز Terg-O-Tometerللغسل
-3جهازReflectoctometer
 -4مكواة
(ب)النموذج:
تم استعمال انواع مختلفة من منظفات المالبس السائلة بعالمات ومناشئ مختلفة.
(ج)المواد المستخدمة:
 -1قماش قطني متسخ قياسي ،اساس االوساخ اسود الكاربون وزيت نباتي وزيت معدني
انعكاسه ()%2 ± 22
 -2قماش قطني ابيض قياسي
 -3الكلوروفورم
 -4الهيامين تركيز (0 ,004عياري)
يحضر بوزن  1, 088غم من مادة الهيامين (المجفف سابقا داخل فرن لمدة 3ساعات) وتنقل
نقل كمي الى قنينة حجمية سعة 1888مل بعناية ويكمل الحجم الى حد العالمة.
( Mix Indicator-5محلول الدليل المزيج)
(يحضر بوزن 8, 2غم من مادة بروميد الداي ميديوم في بيكر سعة 28مل ويوزن في قدح ثاني 8, 22غم
من ازرق الحامض ،يضاف الى كل قدح 38مل من %18ايثانول ساخن ويحرك حتى يتم الذوبان وينقالن
الى دورق حجمي سعة 228مل ،يغسل القدحان بااليثانول وتنقل نواتج الغسل الى الدورق ويخفف الى
العالمة ).
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 -6ماء عسر(200جزء بالمليون)
يحضر باذابة (1, 77غم) من كلوريد الكالسيوم النقي) (CaCl2.2H2Oو (1, 373غم) من
( )MgSO4.7H2Oكبريتات المغنيسيوم النقية في ماء مقطر ويخفف الى 18لتر
 - 5مسحوق الغسيل القياسي :ويحضر كاالتي:
جدول رقم ( )1مكونات مسحوق الغسيل القياسي
المادة
كبريتات لوريل الصوديوم نقاوة %32
ثالثي متعدد فوسفات الصوديوم نقاوة  %38حد ادنى
كبريتات الصوديوم الالمائية ،نوع تحليلي
كاربوكسي مثيل سليلوز الصوديوم نقاوة  %70حد ادنى

نسبة مئوية كتلة /كتلة
22غم
38غم
43غم
2غم

 2-2طريقة العمل المختبري:
(أ) طريقة تعيين كفاءة التنظيف في منظفات المالبس السائلة

()7

 -1يحضر جهاز Terg-O-Tometerوذلك بضبط درجة حرارة الحمام المائي للجهاز عند
(º28س) قبل اضافة المحاليل في احواض الغسيل بساعة واحدة وتثبت عدد الدورات
والوقت(بسرعة  38دورة/دقيقة لمدة  38دقيقة)
 -2تقص قطعة قماش متسخ قياسي ابعاد ( )18*18سم لكل نموذج وتؤشر بعالمات تميزها
عن بعضها ،وتقرأ عشر قراءات لالنعكاس الضوئي لكل قطعة ( 2لكل جانب) ،ويحسب معدل
القراءات.
 -3تعاد نفس الخطوات في الفقرة رقم ( )2على القماش االبيض القياسي
-3تحضر محاليل الغسل باذابة (2،2غم) من النموذج في (1لتر) من الماء العسر القياسي
المحضر سابقا و (2،2غم) من مسحوق الغسيل القياسي في (1لتر)من الماء العسر وتترك مدة
التقل عن ساعتين والتزيد عن اربع ساعات قبل استخدامها مع تحريكها من حين الخر
-4يحرك كل محلول مباشرة قبل االستخدام ويسخن بدرجة حرارة (º28س).
 -2يوضع (288مل) من محلول الغسل المحضر وفق الفقرة رقم( )3الخاص بكل نموذج في
كل حوض من احواض الجهاز ويضاف (288مل) من محلول الغسيل القياسي في الحوض
الرابع.
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-7يوضع في كل حوض من احواض الجهاز قطعة قماش متسخة من القطع التي تم تحضيرها
وفق( )2ويدار خالط الجهاز بسرعة (38دورة/دقيقة) لمدة  38دقيقة.
 -7ترفع قطع القماش من احواض الجهاز تهمل محاليل الغسل المستعملة وتنشف كل قطعة
قماش بوضعها بين ورقتي ترشيح بدون ضغط.
 -0تشطف كل القطع سوية بوضعها في (288مل) من الماء العسر القياسي في حوض من
احواض الجهاز بتحريكها لمدة دقيقة واحدة عند درجة حرارة الغرفة.
-3تكوى القطع بمكواة بخارية وتكيف مدة التقل عن ساعة واحدة بدرجة حرارة المختبر.
-18يقاس االنعكاس الضوئي لقطع القماش المتسخ المغسول بوساطة جهاز مقياس االنعكاس
الضوئي وتؤخذ(18قراءت)لكل قطعة في مواقع مختلفة(  2لكل جانب) ويحسب معدل القراءات
تحسب كفاءة التنظيف لكل قطعة وفق المعادلة التالية-:

الكفاءة = ( أ ــ ب  /ج ــ ب ) 100 X
حيث ان:
أ= معدل االنعكاس الضوئي لقطع القماش المتسخ بعد الغسل
ب= معدل االنعكاس الضوئي لقطع القماش المتسخ قبل الغسل
ج= معدل االنعكاس الضوئي لقطع القماش نظيفة غير متسخة بيضاء
(ب) طريقة تعيين نسبة المادة الفعالة سالبة الشحنة(محسوبة كـ كبريتات ايثر لوريل
()8
الصوديوم)
 -1يوزن 1غم من النموذج في بيكر صغير ويذاب باستخدام الماء المقطر وينقل الى دورق
حجمي سعة 288مل ويكمل الى العالمة بالماء المقطر.
-2يسحب  18مل من المحلول المحضر في الفقرة ( )1ويوضع في دورق مخروطي نظيف
وجاف ذي غطاء محكم ويضاف له (18مل) من محلول الدليل المزيج و(12مل) من محلول
الكلوروفورم.
 -3يسحح المحلول ضد الهيامين المحضر بتركيز  8،884عياري.
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يتم التعبير عن النتائج كاالتي-:
نسبة المادة الفعالة سالبة الشحنة=( حجم التسحيح*/) 376*00004*5وزن النموذج
حيث ان ( )377يمثل الوزن الجزيئي لكبريتات ايثر لوريل الصوديوم
 3-2النتائج والمناقشة
بلغت نسبة كفاءة التنظيف للمنظف القياسي ،%41في حين بلغت كفاءة التنظيف لمنظف
المالبس عالمة سانيتا  %31وهي االعلى اما كفاءة التنظيف لمنظف المالبس عالمة باو تركي
المنشا فهي االقل كفاءة،
اما نسبة المادة المادة الفعالة سالبة الشحنة في منظف المالبس السائل عالمة باو هي 10،0
وهي اعلى من بقية النماذح المقاسة ،اما منظف المالبس عالمة اومو هي االقل ،كما هو موضح
في الجدول رقم(.)2
جدول رقم ( )2يوضح نسبة المادة الفعالة وكفاءة التنظيف ونسبة الفرق بين كفاءة التنظيف
للمنظف القياسي والنموذج

منظف سائل المالبس
ت

العالمة التجارية

المادة الفعالة
سالبة الشحنة%

كفاءة
التنظيف%

1

برسيل عراقي المنشأ

3،0

24

نسبة الفرق بين كفاءة
التنظيف للمنظف القياسي
والنموذج%

17

2

باو تايلندي المنشأ

10،0

28

21

3

الاير مصري المنشأ

11،3

22

13

4

طوري اردني المنشأ

12،4

20

13

2

سانيتا لبناني المنشا

0،3

31

18

7

اومو تركي المنشأ

3

13،7

21،4

7

برسيل سعودي المنشأ

11،3

22،2

10،2

0
3

باو تركي المنشأ
سومر عراقي المنشأ

12،2
17،2

17
20،7

24
12،4

12

صور لبعض منظفات المالبس السائلة
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المناقشة
-1عند مقارنة نتائج تركيز المادة الفعالة السالبة الشحنة مع كفاءة التنظيف لنفس النموذج تبين
ان هناك تفاوت في تركيز المادة الفعالة السالبة الشحنة ،وتفاوت في كفاءة التنظيف للنماذج
التي تم فحصها ،حيث كان اعلى تركيز للمادة الفعالة السالبة الشحنة في نموذج منظف المالبس
السائل عالمة باو وادنى نسبة في نموذج منظف المالبس عالمة سانيتا واعلى كفاءة تنظيف
كانت في منظف المالبس عالمة سانيتا وادنى كفاءة تنظيف في منظف المالبس عالمة باو.
-2عند مقارنة نتائج كفاءة التنظيف لنماذج منظفات المالبس السائلة التي تم قياسها مع كفاءة
التنظيف المحلول القياسي الذي تم تحضيره تبين انها جميعا اقل كفاءة من كفاءة المنظف
القياسي.

14

 -3االستنتاجات
-1هنالك تفاوت في تراكيز المادة الفعالة السالبة الشحنة في نماذج منظفات المالبس السائلة ،حيث كان اعلى
تركيز في نموذج عالمة باو (تايلندي) المنشأ واقل تركيز في نموذج عالمة اومو (تركي)المنشأ وقد بلغت
. %3
-2وجود تفاوت ايضا في نسبة كفاءة التنظيف حيث بلغت اعلى نسبة كفاءة في نموذج عالمة سومر عراقي
المنشأ واقل نسبة كفاءة في نموذج عالمة باو تركي المنشأ.
-3عند مقارنة نتائج كفاءة التنظيف للنماذج قيد الدراسة مع نسبة المادة الفعالة السالبة الشحنة لم تظهر عالقة
ترابط بين القيم مما يدل على ان كفاءة التنظيف ال تعتمد بشكل كلي على تركيز المادة الفعالة السالبة الشحنة.
-4توجد مضافات تضاف الى منظفات المالبس السائلة باالضافة الى المادة الفعالة السالبة الشحنة كالمواد
الفعالة الاليونية والمواد الفعالة االمفوتيرية والمواد الصابونية.
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 -4التوصيات
-1بث الوعي بين المواطنين بضرورة شراء منظفات مالبس ذات مناشئ معروفة.
 -2استعمال منظفات المالبس السائلة لغسل المالبس الرقيقة وذات االتساخ القليل واستعمال
مساحيق الغسيل للمالبس االكثر اتساخا لوجود مضافات لها تاثير ايجابي في كفاءة عملية
التنظيف ،وتأثير سلبي على انسجة المالبس.
-3اضافة فحص كفاءة التنظيف الى المتطلب الفني رقم ( )143الخاص بالمنظف السائل او
الهالمي للمالبس البيضاء والملونة.
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