
  �د�م �ور�ل ا	ر �و���ت

و �و!"�ت �د	م !ورث ������ �� �ود) ��	� رو�ن و 
����ک ا�ت �� 	�� از ��م �ر	ن �ور�����ت  SLES(ھ�
�	ن �� ��وان 

��د�� از طر	ق ا�و��	ل �ردن دود���ول �و!	د �� �ود و +س از آن �و!"�ت  SLESھ�ی آ�	و�� ا�ت. در �'	�س %�$��، 

  ا�و��	2ت �1%ل �ده و ��/� ��زی آن �� �د	م �� �ود.
SLES  .واص �ط3 �$�ل آن ا�ت�ر�وط �� �ا�ت �� ا����  �	رب، از آ���
����د د	6ر �و!"����ی ا!�ل 
رب و ا!�ل ا�	ل 

 ���8ردی ھ	درو�	�8 و ھ	درو�وب ھ���د.���ل ھر دو 7روه  SLES�و!�ول ھ�ی 

در وا=�، ا���ن �>		ر ا	ن �واص �� +رداز�ده ھ�ی �	�	�	� ا;�زه �� دھد �� ا	ن �ر�	��ت را در 	: ط	ف و�	$� از �ر���� ھ�ی 
ری ، 21!	ت آب، ��ز��pH�7ر�ردی �� �	�ز �� �$�!	ت �وب دار�د (	$��، �وم و +�ک ���ده)، +�	داری در ط	ف و�	$� از 

�	�	�	� و ?	ره. �� 
�	ن �ط�	'�، ا	ن �واد �	�	�	� �� طور ��7رده ای در �1%و<ت آرا	�� و +�ک ���ده ھ�ی %�$�� ��ر�رد 
  دارد.

�و;ود در ��زار �� دو  �6زا+ن �� ���د.  او!	� %��	� �و	�ده �واد  �6زا+ن ;زء -)SLES%(�٧٠د	م !ور	ل ا�ر �و!"�ت 

�و!"�ت ا�ت �� در   	: �د	م !ورث N70) �و;ود �� ���د. �6زا+ن �6زا+ن %د��(  6�N28زا+ن  و  6�N70زا+ن  7ر	د

	: ا�ر �و!"�ت �$�ل  �6زا+ون  و<ت 1��م ا��"�ده �� �ود.���+وھ�ی رو�ن و �روار	دی، ��و�ط و ��و	��وز	�� ��< و �%1
�	�8 �و<ر ا�	8ن ا��	د �� 1دا�/ر ���رل از �1%و<ت ;���� ���وا���، از ;��8  ٢ا�ت �� از 	: ا!�ل 
رب �1وی �	��6	ن 

٪، ٢٫۵٠ا	ن �1%ول �1وی ��1وای ا!�ل �دون �و!"�ت �� 1دا�/ر آ���	� �� ���ث ا	;�د ر�D و �و �� �و�د، �و!	د �� �ود. 
pH (10٪  (1ل�و  ٩٫٠-٧٫٠از FAES (MW 381) 68.0-72.0٪  ا�ت. �6زا+ونN70  م	�I ب و����ت �ف 	%��ل 	د! ��

!�ل �و!"�ت �د	م !ور	ل ا�ر ���ق �ده از ا �N70دن آن �� ��:، �� ��وان 	: �ور�����ت ا���� ��ل �� ��د. �6زا+ون 

�� و	ژه �رای �1%و<ت ��	�ر ���ر�ز  N70ھ�ی 
رب ط�	$� ا�ت. �� �و;� �� ��1وای ��<ی �واد ����وی آن، �6زا+ون 

�ورد ا��"�ده =رار �� 7	رد و 	� ا7ر �واد ��م �� ��1وای آب ���ری �ورد �	�ز ���د. دارای �'دار��	�ر �م ��: ا�ت و ھ��6�� 
	ق �� �ود، و	��وز	�� آن ��	�ر �م ا�ت. ھ��6�� �� �� ا�زودن �8ر	د �د	م و آ!���ول آ�	د، �� �� ?8ظت ا��"�ده �ود �� آب ر=

  �� ر�D زرد و رطو�ت +ذ	ر �"�ف ا�ت. N 70و	��وز	�� �� �وا�د �را��س آن ��ظ	م �� �ود. �6زا+ون 

  �CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)2OSO3Naر�ول �	�	�	� �6زا+ن: 

  

) !ور	ل ا�ر �و!"�ت، ��: �د	م؛ ١٢، 	� �PEG- (5،7،8ر�و��	8	: ا�	د، ��: �د	م؛  ٨؛ !ور	ت �6زا+ون  ��رادف ���رک:

د ا�	8ن) �و!"�ت؛ �د	م (ا��	 dodecylpoly) !ور	ل ا�ر �و!"�ت، ��: �د	م؛ �د	م ۶٠٠، 	� ۴٠٠، ١٢، ٧، ۵+�8 ا�	8ن 87	�ول (

؛ �د	م +�8 ا�	8ن !ور	ل ا�ر lauryl sulfate ethoxylate) �و!"�ت؛ �د	م !ور	ل ا�ر �و!"�ت؛ �د	م ١٢، 	� ۵،٧،٨( - !ورث

  �و!"�ت

  C12-14 ،n = 2-3	�  RO (CH2CH2O) nSO3Na R = C12-15: �ر�ول ���	�ری

  �CAS: 68585-34-2��ره 

  6زا+ن� –) �SLESد	م !ور	ل ا�ر �و!"�ت(

  ��ررات:

) �ظ�رت FDAھ��6�� �� �د	م !ور	ل ا�ر �و!"�ت در �1%و<ت �را=�ت ��%� ا��"�ده �� �ود، �و�ط اداره ?ذا و داروی (

  ) �ظ�رت �� �ود.EPA�� �ود. �رای ��	ز ���ده ھ�، �و�ط آژا�س 1"�ظت از �1	ط ز	�ت (

  ���ت و ا����:
!ورث �� �وا�د �� +و�ت، 
�م و ر	� آ�	ب �ر���د. ���� �� �1وه �و!	د،  �� �و;� �� 7روه ��ری �1	ط ز	�ت، �و!"�ت �د	م

  ���ن ا�ت �1وی ��	ر �واد �	�	�	� �� ا/رات ���ط8وب �2��� ���د.
��+	ن �رای !وازم آرا	�� ا	�ن �وI	3 �� دھد �� !ور	ل �و!"�ت �د	م ا?8ب �� �رآورده ھ�ی �و!	دی ��د	ل �� �ود �� �و!"�ت 



  د	و���ن �ود �� 	: ���ل �رط�ن زا ���ن ا�ت �رای ا���ن ���د. ١،۴���ن ا�ت ��;ر �� �د	م !ورث، �� 
ا�	ل ا��	د 	�� د	6ر از �I	$�ت �رآوری �و!	دی ا�ت �� �و�ط آژا�س �	ن ا!��88 �1'	'�ت �رط�ن �ورد ا��"�ده =رار �� 7	رد. 

ا��	د روی ���%ر ���	ل دھ�ده ظ�ھر �� �ود، ز	را آ��� �� و	ژه در �ورد ا	ن ���8S ا	ن ا�ت �� �� 	: دی ا���ن و �� ا�	8ن 
  از !�1ظ ��� �1%ول �	���د.

  	���رات ���ط�:
  7ذ��� از ا/رات ��دا��� و ا	��� ذ�ر �ده در ��<، ا/رات �1	ط ز	��� آن �م ا�ت.

   ���ز�ن ھ�ی ��ز:
ت �	���د و �� ھ��ن ا�دازه �وب ��ل ��	ز �'دار ز	�دی از �1%و<ت �و;ود در ��زار و;ود دارد �� �1وی �د	م !ورث �و!"�

�ردن ��ر �� ���د. ���ن ا�ت �وم 	� �وم ز	�د را �د	ده ���	د، ا�� ا	ن �دان �$�� �	�ت �� ��� ��ر را ا�;�م �دھ	د! اط�	��ن 
�I$� �ر	ط� �	1%و<ت �� �� %ورت ��ز �از  ��را ��1 �ر	د ز	وا��1%ول را �� د=ت ��ب ھ�ی �
 �1%ل ��	د �� �ر

  �� �و�د ���ن ا�ت �1وی آن ����د.

  !�ر�رد:

�و!"�ت �د	م !ورث �� �و�� �� ��وان �و�ر، +�ک ���ده و رطو�ت ��ز ��ر �� ��د. ����را	ن، ا7ر ��� از 	: �1%ول ا��"�ده  
�	�8 �وب ���د. ��	ز���ده: �و!"�ت �د	م !ورث  SLES�� ��	د �� �'دار ز	�دی ��1ب و 	� �وم را �و!	د �� ��د، ���ن ا�ت 

ا?8ب در %��	� �و	�ده و ����و ی د��� ا��"�ده �� �ود. �2وه �ر ا	ن، �� �وان آن را در +�ک ���ده ھ�، +�ک ���ده ھ�ی 
���	د ��  �رش، �واد +�ک ���ده �وا!ت، +�ک ���ده ھ�ی ر�D و �وی، +�ک ���ده ھ�ی ھ�� ��ظوره و ?	ره 	��ت. ھ�
�	ن، �رض

�'ط �� ا	ن د!	ل ا�ت �� 	: �1%ول "��ز" 	� ��ز�7ر �� �1	ط ز	�ت ا�ت �� �6زا+ون را ���ل ��� �ود. ��ر�ردھ�ی د	6ر: 
�و!"�ت �د	م !ورث �'ط �رای ا��"�ده از ��	ز ���ده ھ� �1دود ��� �ود، ھ�
�	ن �� �وا�د در ��	�ری از �1%و<ت �را=�ت 

ھ�ی %ورت، +�ک ���ده ھ�ی آرا	ش ، %��ون، ����وی �دن، 1��م ��1ب و ��1 ��	ر د�دان  ��%� ����د ���+و، +�ک ���ده
	��ت �ود! �� طور ��7رده ای در �واد �و	�ده ��	� ����د �واد �و	�ده، �واد ����و دھ�ده، ���+و، ��	� 1��م ��1ب، ���ن د�ت 

	��، ��"�ت را �� �وان ذ�	ره 	� ��ھش داد و �'دار ��8 ;�	6ز LABSAو ?	ره ا��"�ده �� �ود. ا��"�ده از آن �رای ���� از 


�پ و ر�6رزی، %��	� �"ت و 
رم، �� �وان آن را �� ��وان روان ���ده، ���ل  ،�;��� ���ده �$�ل ��ھش �� 	��د. در %��	
 ر�6رزی، +�ک ���ده، ���ل �وم و �واد +�ک ���ده ا��"�ده �رد.

 




