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آشنایی با مواد اولیه صنایع شیمیایی2





صنایع شیمیایی، بخش عمده ای از اقتصاد صنعتی را تشكیل می دهد و مواد ارزشمندی 
كودهای  ساختمانی،  مواد  رنگ ها،  پالستیك ها،  الستیك ها،  سنتزی،  داروهای  نظیر 
شیمیایی، الیاف سنتزی و انواع دیگر مواد ارزنده مهم را به جهان عرضه كرده است. در 
صنایع شیمیایی، تركیب های شیمیایی مورد نیاز را از مواد طبیعی یا از سایر مواد شیمیایی 
دیگر تولید می كنند. به طور كلی، تولید مواد شیمیایی یكی از بنیادی ترین ضرورت های 
صنایع است و به همین دلیل صنایع شیمیایی نقش پراهمیت و فوق العاده ای را در میان 
صنایع ایفا می كنند. تقریبًا تمام فرآیندهای نوین از مواد شیمیایی استفاده می كنند و 
صنایع جدیدی، از كشف و تولید مواد شیمیایی جدید بنا نهاده شده اند. در اغلب موارد، 
مواد شیمیایی مصنوعی جدید، جایگزین مواد طبیعی شده اند و نیاز بشر امروزی به اینگونه 
مواد، وابستگی بدون قید و شرط جامعه امروزی را به صنایع شیمیایی آشكار می سازد. 
لذا آشنایی با ماهیت شیمایی و نحوه مصرف آنها ازیك طرف و از طرف دیگر آشنایی با 
كیفیت و درجه خلوص مواد شیمیایی مختلف می تواند در میزان مصرف صحیح و مناسب 

این مواد اثر گذار باشد.
آنالیز مواد شیمیایی به مجموعه ایی از روش هایی گفته می شود كه منجر به بدست آمدن 
اطالعات مفیدی از ساختار، تركیبات، درجه خلوص و خواص مختلف مواد شیمیایی می 
برای توسعه محصول و همچنین صنعتی كردن خط تولید  الزامات مهم  از  شود. یكی 
آشنایی با خلوص مواد شیمیایی اولیه، اندازه گیری غلظت ناخالصی ها و همچنین غلظت 
عناصر كلیدی در تركیبات می باشد. دانستن این اطالعات می تواند بسیاری از مشكالت 
تولید را حل كند. بسیاری از موادی كه در آزمایشگاه استفاده می كنیم به صورت بالقوه 
خطرناک است، مخصوصًا در شرایطی همچون دمای زیاد، فشار و یا زمانی كه با ماده 
های دیگر تركیب می شوند. برگه اطالعات ایمنی مواد MSDS نامیده می شود كه  مخفف 
)Material Safety Data Sheet( یا “برگه اطالعات ایمنی مواد” به نوعی دفترچه راهنمای 
یك ماده شیمیایی محسوب می شود كه اطالعاتی در مورد ماهیت ماده، شناخت عوامل 
خطر بالقوه و راه های كنترل آن، در اختیار ما می گذارد و كلیه تولیدكنندگان مواد 

شیمیایی بایستی به هنگام عرضه آن ماده MSDS آن را نیز ارائه نمایند. 
در این كتاب سعی شده با استفاده از منابع و مقاالتی كه در زمینه ی مواد شیمیایی منتشر 
به تعداد مختصری از مواد اولیه شیمیایی پركاربرد در صنایع  شده است، ضمن اشاره 
مختلف به توضیح مختصری در رابطه با خواص فیزیكی و شیمیایی آن ها، بعضی از روند 
تولید و كاربردهای این مواد در صنایع مختلف پرداخته شود. با داشتن اطالعات مناسب 
از هر محصول نحوه ی نگهداری و استفاده از آن در مراحل مختلف تولید آسان تر و با 
خطرات كمتری همراه است. این مواد شیمیایی در صنایع مختلفی مانند صنایع غذایی، 
آرایشی و بهداشتی، صنایع دارو، صنایع رنگ و رزین، ساختمان، كشاورزی، دام و طیور، 
می گیرند.  قرار  استفاده  مورد   ... و  خودرو  صنایع  ها،  نیروگاه  و  پتروشیمی  آبكاری، 
ابتدای هر ماده ی شیمیایی آورده  چكیده ای از خصوصیات این مواد در جدولی در 
شده است. و مواد شیمیایی بر اساس ترتیب الفبایی مرتب شده اند. در پایان كتاب در 
جدولی اطالعات مربوط به واردات چند سال گذشته این محصوالت آورده شده است. 
امید است كه با گردآوری این كتاب مطالبی مفید و منسجم در زمینه ی مواد اولیه صنایع 

شیمیایی در اختیار خوانندگان محترم قرار گیرد.
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اتانول
اتانولنام آیوپاک

C2H6Oفرمول مولکولی

g/mol 46/069جرم مولی

g/cm3 0/789چگالی

 ºC78/24دمای جوش

mPa.s 1/2گرانروی

محلول با هر نسبتیحاللیت در آب

مایع بی رنگشکل ظاهری

اتانول با فرمول مولکولی CH3CH2OH که با نام های اتیل الکل، الکل اتیلیک، TSDA یا Ethos نیز شناخته می شود، 
مایعی شفاف و بی رنگ با بوی مشخص است. به راحتی در آب و بسیاری از حالل های آلی قابل حل می باشد و در 
صنعت به عنوان حالل و ماده واسطه برای تولید دیگر ترکیبات استفاده می شود. اکثر الکل های متداول در دمای اتاق 
مایعات بی رنگ هستند. متیل الکل، اتیل الکل و ایزوپروپیل الکل مایعاتی دارای بوهای میوه ای هستند. الکل هایی 
که حاوی 4 تا 10 اتم کربن در زنجیرة خود هستند تا حدودی چسبناک یا روغنی و بوی میوه ای سنگین تری دارند. 
نقاط جوش الکل ها بسیار بیشتر از آلکان ها با وزن مولکولی مشابه است. به عنوان مثال، اتانول، با جرم مولی 46، 
دارای نقطه جوش 78 درجه سانتیگراد )173 درجه فارنهایت( است، در حالی که پروپان با جرم مولی 44 دارای نقطه 
جوش 42 درجه سانتیگراد )44- درجه فارنهایت( می باشد. چنین تفاوت بزرگی در نقاط جوش نشان می دهد که 
مولکولهای اتانول بسیار قوی تر از مولکول های پروپان به یکدیگر جذب می شوند. بیشتر این تفاوت ناشی از توانایی 

اتانول و سایر الکل ها در ایجاد پیوندهای هیدروژن بین مولکولی است. 
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تولید
اتانول به طور عمده از مواد لیگنو سلولزی تهیه می شود. 
مواد لیگنو سلولزی از سه مولفة اصلی تشکیل شده اند. 
سلولز، همی سلولز و لگنین. دو مورد اول از زنجیره های 
زنجیره ها  این  شده اند.  تشکیل  قند   مولکول های 
می توانند برای تولید قندهای مونومری هیدرولیز شوند. 
فرآیندها  کلیه  می باشند.  تخمیر  قابل  آن ها  از  برخی  و 
شامل همان اجزای اصلی هستند: هیدرولیز همی سلولز 
و  محصول  بازیابی  و  تخمیر  مونومر،  قند  به  سلولز  و 
غلظت با فرآیند تقطیر. تفاوت اصلی در فرآیند مراحل 
هیدرولیز است که می تواند توسط اسید رقیق، اسید غلیظ 
یا آنزیمی انجام شود. از گذشته این ماده از طریق تخمیر 
کربوهیدرات ها تولید می شود و هنوز هم حجم زیادی از 
اتانول توسط تخمیر مواد اولیه کشاورزی در حال تولید 

است. این مواد اولیه می توانند نشاسته و ذخایر خوراکی بر 
پایه ی شکر باشند برای مثال دانه ذرت یا نیشکر یا ذخایر 
سلولزی مانند چوب می باشند. یک فرآیند تولید صنعتی 
این ماده، از طریق هیدراتاسیون کاتالیزور اسیدی از اتیلن 

با کاتالیزگری اسید فسفریک است. 

كاربرد
اتانول در صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی، تولید ترکیبات 
شیمیایی، حالل ها و در مواد غذایی استفاده می شود. بیشتر 
اتانول صنعتی به عنوان حالل در ساخت داروها، رنگ ها و 
الک ها مورد استفاده قرار می گیرد. بعضی از عصاره ها و طعم 
دهنده های غذایی می توانند حاوی اتانول باشند. همچنین 
در صنعت محصوالت مراقب بهداشتی در محصوالتی از 
قبیل اسپری مو، دهان شویه، ادکلن و ضد عفونی کننده 
دست و دستمال مرطوب پزشکی کاربرد دارد. همچنین 
ساخت  در  شیمیایی  واسطه  یک  عنوان  به  ماده  این  از 
اتیل استات، اسید استیک، گلیکول اترها و اتیل آمین ها و 
دیگر ترکیب های آلی استفاده می شود. محلول 85 –٪70 
آن بعنوان محلول ضدعفونی کننده کاربرد دارد. همچنین، 
استفاده از اتانول به عنوان سوخت در حال حاضر 90-

80٪ از مصرف جهانی را تشکیل می دهد. ایاالت متحده و 
آفریقای جنوبی از مصرف کننده های این ترکیب به عنوان 
سوخت هستند. برزیل یکی دیگر از مصرف کنندگان عمده 
اتانول است زیرا سوخت در برزیل باید حداقل 24٪ اتانول 

داشته باشد.
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اتیلن دی آمین تترا استیك اسید
C10H16N2O8فرمول مولکولی

g/mol 292/24جرم مولی

°C 237دمای ذوب

محلول در آب حاللیت
کم محلول در الکل

پودر سفید شکل ظاهری

باالی 200 درجه سانتیگرادنقطه اشتعال

pH7/5-6/5( محلول 1% در آب(

این ماده جامد یک آمینو کربوکسیلیک اسید بی رنگ و محلول در آب می باشد. باز مزدوج این اسید، اتیلن دی آمین 
تترا استات می باشد. کارایی این ماده ناشی از ایفای نقش لیگاند شش دندانه ای و عامل کالته کننده می باشد همچنین 
باعث توانایی آن در جداسازی یون های فلزی مثل Ca+2 و Fe+3 شده است. یون های فلزی پس از برقراری پیوند با 
EDTA و تشکیل کمپلکس در محلول باقی می مانند ولی از واکنش پذیری آن ها کاسته می شود. EDTA به صورت 

نمک های مختلف به ویژه دی سدیم EDTA و کلسیم دی سدیم EDTA تولید می شود.
نمک تترا سدیم اتیلن دی آمین تترا استیک اسید ، به نام سدیم اداتات نیز شناخته می شود، نمکی است که در 
نتیجه خنثی کردن اتیلن دی آمین تترا استیک اسید با سدیم هیدروکسید )یا یک پایه سدیم معادل( حاصل می 
شود.  این ماده جامد یک آمینو کربوکسیلیک اسید بی رنگ و محلول در آب می باشد و دارای ساختار بلوری 
مانند  آبدار  اغلب  تجاری  نمونه های  می باشد.  استات  تترا  آمین  اتیلن دی  اسید،  این  مزدوج  باز  است.  آمورف 
Na4EDTA.4H2O هستند. خواص محلول های تولید شده از اشکال بی آب و هیدراته به شرط آنکه در pH برابر 
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اتیلن دی آمین تترا استیک اسید  باشند، یکسان است. 
به عنوان یک عامل کلیت دهنده پرکاربرد در مصارف 
صنعتی و خانگی شناخته شده است. این ماده در زمینه 
های مختلف کشاورزی، پزشکی و آبکاری قابل استفاده 
و شرایطی  است  اسید  آمینو  آن یک  می باشد. ساختار 
را فراهم می آورد که با اتصال به فلزات سنگین مسیری 
فراهم  مختلف  محیط های  از  آن ها  کردن  خارج  برای 

شود.

تولید
قدیمی ترین روش توسط مونز در سال 1935 از اختالط 
اتیلن دی آمین و کلرو استیک اسید گزارش شده است. 
ای  مرحله  دو  و  ای  مرحله  تک  روش  دو  از  امروزه 
برای تولید این محصول استفاده می شود. در روش اول 
تک مرحله ای از واکنش اتیلن دی آمین، فرمالدهید و 
سدیم سیانید در حضور آب استفاده می شود. محصول 
نمک سدیم ادتا همراه با آمونیاک است. بیشتر آمونیاک 
از  بخشی  حال  این  با  شود.  می  بازیافت  و  بوده  فرار 
نیتریلو  نمک  و  واکنش شده  وارد  واکنش دهنده  با  آن 
به عنوان محصول فرعی  را   )NTA( اسید  استیک  تری 
کننده  لیت  کی  از  دیگر  یکی   )NTA( نمک  سازد.  می 
های فلزی است که در مواد شوینده می تواند استفاده 
شود. در زمان اسیدی شدن، ادتا نامحلول زمانی تشکیل 
باشد.  مانده  باقی   NTA نمک  محلول  در  که  شود  می 
روش دیگر تولید سدیم ادتا روش دو مرحله ای است 
که در از واکنش اتیلن دی آمین و فرمالدهید در حضور 
محلول  با  آوری  عمل  نهایت  در  و  سیانید  هیدروژن 
سدیم  روش  این  شود.  می  استفاده  هیدروکسید  سدیم 

ادتا با خلوص باالتری را ایجاد می کند. 

كاربرد
نمک تترا سدیم اتیلن دی آمین تترا استیک اسید به دلیل 

اثر کی لیت کننده می تواند در تصفیه آب، جذب فلزات 
سنگین به ویژه کلسیم و آهن که مهم ترین عوامل سختی 
آب هستند و کاهش سختی آب و تبدیل آن به آب سبک 
از اصلی ترین کاربردهای آن  باشد. یکی  کاربرد داشته 
در آب سخت  مراقبت شخصی  برای کمک محصوالت 
است. یک ماده شیمیایی بی خطر، با قدرت پاک کنندگی 
عالی است که در اکثر محصوالت شوینده مورد استفاده 
قرار می گیرد به این صورت که در چنین محصوالتی با 
پاک  اثر  سخت  آب  در  موجود  فلزی  یون های  حذف 
آرایشی  صنایع  در  رساند.  می  حداکثر  به  را  کنندگی 
از  مراقبت  محصوالت  ها،  کننده  مرطوب  در  بهداشتی 
پوست و پاک کننده ها، محصوالت تمیز کننده شخصی، 
شوینده ها، صابون های حمام، شامپوها و نرم کننده ها، 
رنگ مو، سفید کننده مو و بسیاری دیگر از محصوالت از 
آن استفاده می شود. مطالعات نشان داده است که مصرف 
این ماده  در محصوالت آرایشی بهداشتی به دلیل جذب 
پایین آن از طریق پوست می تواند بی خطر باشد. این 
یون  معدنی،  مواد  با  کنندگی  لیت  کی  اثر  دلیل  به  ماده 
فلزات متصل شده و کمپلکس تشکیل می دهد. در نتیجه 
این خواص، حضور این ماده در بسیاری از محصوالت 
به ویژه محصوالت آرایشی و بهداشتی از خرابی ناشی از 
رشد قارچ ها، میکروارگانیسم ها و اکسیداسیون جلوگیری 
می کند. همچنین،  به تثبیت رایحه و شفافیت محصول 
کمک می کند.  استفاده از 4 سدیم ادتا در غذاهای بسته 
بندی شده، ویتامین ها و غذای کودک مشاهده شده است.

نمک دی سدیم اتیلن دی آمین تترا استیک اسید از عوامل 
و  تیتراسیون  در  وسیع  طور  به  که  است  ساز  لیت  کی 
جداسازی یون های فلزی، پوشش یون های مخصوص، 
کروماتوگرافی  و  آلی  های  در حالل  فلزات  کردن  حل 

گازی یون های فلزی استفاده 
می شود. این ماده به عنوان یک ماده اساسی در کاهش 
سختی آب در بسیاری از صنایع کاربرد بسیار دارد. در 
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استفاده  مورد  نیز  غذایی  افزودنی  صنایع  و  داروسازی 
قرار می گیرد. دی سدیم ادتا به عنوان یک عامل کی 
لیت کننده قادر به حذف فلزات سنگین مانند سرب یا 
جیوه از خون است و برای درمان مسمومیت به سرب 
و جیوه مورد استفاده قرار می گیرد. برای پایین آمدن 
سطح کلسیم خون وقتی که زیاد خطرناک شده است و 
به عنوان کمک  برای کنترل اختالالت ضربان قلب  نیز 
کننده همراه با داروهای قلب استفاده می شود. همچنین، 
عوارض  درمان  برای  بدن  از  اضافی  آهن  برای حذف 
ناشی از تزریق های مکرر در بیماران مبتال به تاالسمی 
کاربرد دارد. در دندانپزشکی برای حذف باقیمانده های 
موجود در کانال ریشه و آماده کردن آن برای پر کردن 
دندان کاربرد دارد. 2-سدیم ادتا در پاک کننده ها، مواد 
 pH شوینده، کود، تمیز کننده ی آب و اصالح کننده ی
مورد مصرف بسیار دارد. در واکنش اکسیداسیون برای 
پلیمریزاسیون الستیک بوتیل بنزن و همچنین به عنوان 
بخش فعال کننده برای کنترل سرعت پلیمریزاسیون نیز 

اثربخشی  افزایش  برای  آرایشی  لوازم  در  دارد.  کاربرد 
و بهبود پایداری صابون های جامد، کرم ها، روغن ها، 
محصوالت مراقبت از مو و بسیاری دیگر از فرموالسیون 
های مراقبت شخصی، در شوینده ها برای کاهش سختی 
کشاورزی  در  می شود.  استفاده  بهتر  و شستشوی  آب 
به عنوان کود حاوی مواد مغذی برای تامین گیاهان با 
 EDTA-Fe، EDTA-Mn، EDTA-Mg، EDTA-Zn،
EDTA -Ca، EDTA-Cu مصرف می گردد. در صنعت 

نساجی ضمن گرفتن یون ها، از ایجاد ناخالصی در رنگ 
های سنتز شده جلوگیری کرده و مانع از تغییر رنگ آنها 
می شود. 2 سدیم ادتا به عنوان نگهدارند یا تثبیت کننده  
برای جلوگیری از اکسیداتیو کاتالیزوری در صنایع غذایی 
کاربرد دارد. در نوشابه های حاوی اسید اسکوربیک و 
بنزوات سدیم تشکیل بنزن را کاهش می دهد. در صنعت 
چاپ و تهیه خمیر کاغذ برای کنترل سختی، به عنوان 
تثبیت کننده نیز جلوگیری از عملکرد کاتالیزگری برخی 

از یون های فلزی مانند )Mn)II مصرف می شود.
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استرانسیم كربنات
استرانسیم کربناتنام آیوپاک

SrCO3فرمول مولکولی

g/mol 147/63جرم مولی

g/cm3 3/47چگالی

°C 1494دمای ذوب

پودر بلوری سفید شکل ظاهری 

نامحلول در آب و محلول در آمونیوم کلریدحاللیت

استرانسیم کربنات با فرمول شیمیایی SrCO3 پودر سفید رنگی است که خواص آن مشابه کربنات کلسیم )آهک( 
است. استرانسیوم در گروه فلزات قلیایی خاکی قرار دارد و مانند کلسیم در همان گروه جز ترکیبات غیر سمی 
می باشد. مهم ترین مواد معدنی دارای استرانسیوم سلستیت (celestite) و استرانسیانیت (strontiyanite) می باشد. که 
سلستیت که به صورت سولفات استرانسیوم، رایج تر می باشد. کشور ایران دارای ذخایر غنی معدن سنگ سلستیت 
است که بر اساس برآوردهای به عمل آمده، ذخایری تقریبی 2 میلیون تن با خلوص 75 تا 95 درصد از سولفات 
استرانسیوم است. سولفات استرانسیوم در صنعت مصرف چندان ندارد، ولی به صورت استرانسیم کربنات کاربرد 
وسیعی از جمله در ساخت المپ تلویزیون رنگی، صنایع پیرو تکنیک، سرامیک سازی، رنگ سازی تصفیة روی 
و موارد دیگر دارد. استرانسیم با توجه به کاربردهای بسیار وسیع در صنایع به صورت سولفات استرانسیوم در 
قالب سلستیت یکی از منابع معدنی عظیم ایران بوده که مقام سوم جهان را داراست. به همراه این کانی اغلب باریت 
(BaSO4) ریپس(CaSO4)   ،کلسیت (CaCO3)، استرونیتانیت (SrCO3)، سیلیس (SiO2)، رس و عمدتا به صورت 

ژاپن مصرف  و  آلمان  آمریکا،  که کشورهای  نشان می دهد  تحقیقات  معدن سلستین صادر می شود.  همان سنگ 
کنندگان عمده ترکیبات استرانسیوم هستند.
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تولید:
سلستیت  از   SrCO3 تولید  برای  تجاری  فرآیند   دو 
دوگانه  تجزیه  و  سیاه  خاکستر  فرآیند  دارد.  وجود 
با   SrSO4 سیاه،  خاکستر  فرآیند  در  مستقیم(.  )تبدیل 
باالتر  کلی  به طور  دماهای  در  زغال سنگ(  )یا  کک 
 SrS تا  می شود  کاهیده  گراد  سانتی  درجه   1000 از 
محلول در آب را تولید کند. سپس سولفید در آب داغ 
شسته شده و کربنات استرانسیوم با استفاده از خاکستر 
سودا، بی کربنات آمونیوم و یا CO2 به صورت رسوب 
محلول  با  سلستیت  پودر  دوم،  فرآیند  در  می آید.  در 
واکنش  سانتیگراد(  درجه   90  >( داغ  کربنات  سدیم 
فرعی  محصول  و  کربنات  استرانسیم  تا  می دهد  نشان 
خاکستر  روش  اگرچه  شود.  تشکیل  سولفات  سدیم 
باالتری  خلوص  با  کربنات  استرانسیم  محصول  سیاه 
به  نسبت  بیشتری  انرژی  به  نیاز  اما  می کند،  تولید  را 

فرآیند دوم دارد.

كاربرد:
در تولید مگنت هاي هیدروکسید آهن و پاالیش روي کاربرد 
دارد. کربنات استرانسیوم براي سرب زدایي هنگام تولید 
الکترلیتي روي به کار مي رود، این ماده با سولفات سرب 
ترکیبی تشکیل داده که قابل جمع آوري است و به  این ترتیب 
میزان سرب در مجموعه کم مي شود. همچنین استرانسیوم به 
آلومینیوم مذاب اضافه مي شود تا براي قالب ریزي قابلیت 
بیشتري پیدا کند. در وسایل آتش بازی از استرانسیم کربنات 
برای تولید رنگ قرمز روشن استفاده می شود. در حال حاضر 
تلوزیون هاي  در ساخت شیشه  استرانسیوم  اولیه  استفاده 
رنگي و المپ هاي کاتدي آنها مي باشد. لوله های پرتو کاتدی 
است.  شده  ساخته  کربنات  استرانسیم  از  تلویزیون ها  در 
براي جلوگیري از تابش اشعة X و باالبردن کیفیت شیشه 
تلویزیون از استرانسیوم کربنات استفاده مي شود. شیشه هاي 
تلویزیون 8٪ وزني SrO دارند. این ترکیب نسبت به باریم 
قدرت بیشتري در جمع آوري اشعة X داشته و مانند ترکیبات 

سرب شیشه را قهوه اي نمي کند.
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استون
propanone-2نام آیوپاک

C3H6Oفرمول مولکولی

g/mol 58/08جرم مولی

g/cm3 0/79چگالی

ºC 56/3دمای جوش

ºC 95-دمای ذوب

mPa.s 0/295گرانروی

استون یک حالل آلی قطبی است و طیف گسترده ای از مواد را حل می کند. این ماده به نام های دی متیل کتون؛ 
پروپانون؛ دی متیل کربونیل و دی متیل فرمالدهید نیز شناخته می شود. استون اولین و مهم ترین عضو گروهي است که 
کتون نام دارند. مایعي بي رنگ با بویي نسبتا خوب شبیه بوي میوه دارد و اشتعال پذیر است. استون، به خوبي در آب، 
اتانول و اتر حل مي شود و یکی از پرکاربردترین حالل ها در جهان است که دلیل آن ترکیبی از حاللیت باال و میزان 
تبخیر زیاد است. این ماده را می توان در بسیاری از محصوالت روزمره از جمله رنگ ها، مایعات تمیز کننده، پاک 

کننده الک ناخن و چسب ها یافت. حدود 25٪ از استون تولید شده مستقیمًا به عنوان حالل استفاده می شود

تولید
انجام  الکل  ایزوپروپیل  از  استفاده  با  روش ها  این  از  یکی  دارد.  وجود  استون  تولید  برای  زیادی  روش های 
می شود. ایزوپروپیل الکل (C3H8O) به همراه آب به عنوان کاتالیزور درفشار kPa 101/325 واکنش می دهد. 
در این فرآیند معمواًل 90 درصد ایزو پروپیل الکل در انتهای واکنش به استون و هیدروژن )H2( تبدیل می شوند. 
 )C3H6( با پروپیلن   )C6H6( بنزن  این فرآیند  )cumene( است که در طی  از فرآیند کیومن  استفاده  روش دیگر 
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و  دهد.  تشکیل  را   )C9H12( کیومن  تا  می دهد  واکنش 
صورت  به  شدن  اکسید  از  بعد  کیومن  بعد  درمراحل 

استون و فنل در می آید.

كاربرد
استون یکی از پرکاربردترین حالل ها در جهان است و 
محصول  چندین  تولید  برای  واسطه  عنوان  به  می تواند 
نوبه  به  اکریالت، بیس فنول که  تجاری مانند متیل متا 
ی خود در کارخانه های تولید رزین های پلی کربنات و 
اپوکسی از آن استفاده می شود، رنگ ها و چسب ها مورد 
اپوکسی  و  کربنات  پلی  رزین های  گیرد.  قرار  استفاده 
که هر روز  بی شماری  موارد  در  و  در صنایع مختلف 
ساخت  برای  می شود.  استفاده  می شویم  روبرو  آنها  با 
به  که  می شود  استفاده  استون  از  کتون  ایزوبوتیل  متیل 
عنوان حالل در پوشش های سطحی عمل می کند. استون 

رزین های  و  منفجره  مواد  مصنوعی،  الیاف  ساخت  در 
پلی کربنات از اهمیت باالیی برخوردار است. در صنعت 
آرایشی و بهداشتی استون بیشتر در پاک کننده های ناخن 
مورد استفاده قرار می گیرد اما در محصوالت مراقبت از 
مو و پوست و همچنین محصوالت روشن کننده پوست 
از  پوست،  از  برداری  الیه  از  قبل  می شود.  یافت  نیز 
استون برای تمیز کردن پوست و از بین بردن چربی و 
استفاده   )defatting( نام  به  فرآیندی  در  اضافی  روغن 
می شود. در آزمایشگاه حالل مهم برای شستشوی ابزار 
آالت شیشه ای می باشد و روند خشک شدن را سریع تر 
می کند. نقطه انجماد آن 80 - درجه سانتی گراد است و 
به طور گسترده ای برای انجام واکنش های شیمیایی در 
دماهای پایین استفاده می شود. بخارات استون می تواند 
اشعه  نور  زیر  در  زیرا  شود  استفاده  ردیاب  عنوان  به 

ماوراء بنفش فلورسنت به نظر می رسد.
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اسید استیك 
Acetic acidنام آیوپاک

CH3COOHفرمول مولکولی

g/mol 60/052جرم مولی

°C 16دمای ذوب

°C 118دمای جوش

g/cm3 1/049چگالی

mPa.s 1/22گرانروی

مایع بی رنگشکل ظاهری

اسید استیک  که به نام های اتانوئیک اسید، جوهر انگور یا جوهر سرکه نیز شناخته می شود جز اسیدهای آلی )از گروه 
کربوکسیلیک اسیدها( است. فرمول آن CH3COOH است. استفاده از آن در شیمی، به عهد باستان برمی گردد. در سال 
1847، هرمان کولب شیمیدان آلمانی برای اولین بار از طریق مواد معدنی موفق به ساخت اسید استیک شد. باکتری های 
مخمر سرکه به دلیل تمایل به تولید اسید استیک به این نام معروف شده اند. این باکتری ها در مواد غذایی، آب و خاک 
یافت می شوند. اسید استیک به طور طبیعی از میوه ها و برخی مواد غذایی فاسد شده از فرآیند تخمیر تولید می شود و 
از قدیمی ترین ترکیبات شیمیایی شناخته شده توسط انسان می باشد. اسید استیک خالص، مایعی بی رنگ با بویی تیز، 

مایعی خورنده و قابل اشتعال می باشد. 

تولید
جابر بن حیان کیمیاگر ایرانی در قرن هشتم، از طریق تقطیر اسید استیک را از سرکه جدا کرد. در دوران رنسانس، اسید 
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استیک منجمد از طریق تقطیر خشک استات های فلزی 
تهیه می شد. در سال 1847، هرمان کولب شیمیدان آلمانی 
برای اولین بار از طریق مواد معدنی موفق به ساخت اسید 
استیک شد. در حال حاضر کربن دار متانول به فناوری 
غالب برای تولید اسید استیک تبدیل شده است و بیش 
از 65 درصد از ظرفیت جهانی را به خود اختصاص داده 
کاتالیزگر  و  یون  ترکیب  یک  توسط  فرآیند  این  است. 
ایریدیوم  کاتالیزگر  یا   )Monsanto process(  رودیم 

)Cativa process( کاتالیز می شود. 

كاربرد
اسید استیک در تولید وینیل استات، اتیل استات، حالل 
ها، درصنعت غذا به عنوان یک افزودنی به عنوان چاشنی 
غذا و تنظیم کننده ی اسیدیته استفاده می شود. اسید استیک 
رقیق به عنوان افشانه برای از بین بردن قارچ های گیاهان 

استفاده می شود. اسید استیک گالسیال در صنایع شیمیایی 
در تولید فیلم های عکاسی، تولید پالستیک پلی اتیلن تری 
فتاالت )PET( که به صورت عمده در بطری های نوشابه 
کاربرد دارد، استفاده می شود. همچنین به عنوان ماده واسطه 
در تولید وینیل استات که ترکیب مهمی در تولید چسب 
و رنگ می باشد، و به عنوان حالل در تولید مواد معطر 
مصنوعی کاربرد دارد. اسید استیک غلیظ ماده ای خورنده 
شیمیایی  باعث سوختگی  پوست  با  تماس  در  می باشد. 
می تواند  چشم  با  تماس  صورت  در  می شود.  پوست 
آسیب های جدی به چشم وارد کند، تنفس بخار غلیظ آن 
باعث سوزش دهان، بینی و گلو می شود. هر چند سرکه 
استیک  اسید  نوشیدن  اما  بدون ضرر می باشد  مایع  یک 
گالسیال خطرناک بوده و باعث ایجاد زخم های شدید در 
دستگاه گوارشی می شود و ممکن است با تغییر اسیدیته 

خون، آسیب های جدی به سالمتی انسان وارد کند.



آشنایی با مواد اولیه صنایع شیمیایی18

اسید استئاریك
Octadecanoic acidنام آیوپاک

C18H36O2فرمول مولکولی 

g/mol 484/ 284جرم مولی

°C 77دمای ذوب

°C 361دمای جوش

mPa.s 1/22گرانروی

اسید استئاریک که به نام اسید اکتادکانوئیک نیز شناخته می شود، یکی از اسیدهای چرب با زنجیره بلند و یک اسید 
چرب اشباع بسیار مفید است. فرمول شیمیایی اسید استئاریک که شامل 18 کربن در ستون اصلی آن است، به صورت 
CH3 (CH2)16COOH می باشد. مخلوط های اسید استئاریک که برای مقاصد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند، 

شامل اسیدهای اولئیک و پالمیتیک می باشند که در ساخت محصوالت روزمره مانند صابون، روان کننده، شمع و لوازم 
آرایشی کاربرد دارند. در طبیعت، اسید استئاریک اساسًا از مخلوط تری گلیسیرید یا چربی با سایر اسیدهای زنجیره 
بلند ساخته می شود. این اسید معمواًل بیشتر در چربی حیوانات وجود دارد تا چربی های گیاهی. اسید استئاریک 
تجاری با جداسازی و هیدروژناسیون چربی ها ساخته می شود و معمواًل ترکیبی از اسید استئاریک (C-18) و اسید 
پالمیتیک (C-16) است. این ماده در دمای اتاق جامد است، از ویژگی های چربی برخوردار است و یکی از رایج ترین 
اسیدهای چرب اشباع موجود در طبیعت است. در بازار جهانی اسید استئاریک 1/7 میلیارد دالر در سال 2014 
ارزش گذاری شده است. بازار اسید استئاریک در هند در سال 2018 حدود 216 میلیون دالر ارزش داشته است 
و پیش بینی می شود که تا سال 2024 به 344 میلیون دالر برسد زیرا افزایش آگاهی در مورد مزایای مراقبت های 

شخصی در بین مشتریان منجر به استفاده بیشتر از مواد آرایشی و بهداشتی شده است.

تولید
همچنین  و  حیوانی  چربی های  می شود.  انجام  نیز  حیوانات  شده  مشتق  چربی  وسیلة  به  استئاریک  اسید  تولید 
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حاصل  که  می کنند  پردازش  را  گیاهی  روغن های 
چرب  اسیدهای  و  گلیسیرین  استئارین،  تولید   آن 
می شود. مراحل عمده در ساخت اسید استئاریک شامل 
موارد زیر می شود: هیدرولیز چربی و روغن برای تولید 
جداسازی  گلیسیرین،  و  چرب  اسید های  از  مخلوطی 
اسید های چرب و گلیسیرین، خالص سازی و جداسازی 
مخلوط اسیدهای چرب به دو یا چند مخلوط اسید چرب، 
هیدروژناسیون اسید های چرب برای تولید استئاریک اسید. 

كاربرد
سورفکتانت ها  شمع،  ساخت  در  استئاریک  اسید 
این،  بر  عالوه  می شود.  استفاده  چرب  الکل های  و 
کاربردهای مختلفی را در صنعت الستیک، رنگ، روان 
کننده و نساجی و همچنین در تولید موم EBS نیز دارد. 
فعال  یک  عنوان  به   (Rubber Grade) اسید  استئاریک 
کننده، عامل همگن کننده، پالستیک ساز و روان کننده 
روان  در  همچنین  و  الستیکی  ترکیبات  پردازش  در 
کننده های خارجی و تنظیم گرانروی در فرآیند پردازش 
PVC استفاده می شود. مدت هاست که اسید استئاریک به 

طور گسترده در تولید صابون مورد استفاده قرار می گیرد. 
اضافه کردن اسید استئاریک به صابون ها باعث می شود 
را  نوار صابون جامد  مواد موجود در  آمینه سایر  اسید 
سخت و غلیظ کند. عالوه بر این، گفته می شود که اسید 
کننده  پاک  خاصیت های  از  بسیاری  دارای  استئاریک 

نیز است که آن را در تولید صابون ها ضروری می کند. 
به  که  می کند  عمل  ای  ماده  عنوان  به  استئاریک  اسید 
اندازه کافی تنش سطحی روغن ها را کاهش می دهد و 
باعث می شود آب به راحتی با روغن ترکیب شود. اسید 
استئاریک قادر به تمیز کردن و شستشوی مواد آالینده 
و  ها، صابون ها  کننده  پاک  در  و  است  پوست  و  مو  از 
 شامپوها استفاده می شود. در مراحل اولیه تولید صابون ها، 
پاک کننده ها، روان کننده ها با توجه به پایین بودن نقاط 
تر  راحت  آن  با  کار  استئاریک،  اسید  انجماد  و  ذوب 
می شود زیرا پایین بودن نقطة ذوب این ماده موجب شده 
نیاز به حرارت کمتری داشته باشد. این ماده در ساخت 
شمع نیز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از اجزای 
تشکیل دهندة کرة کاکائو نیز می باشد. در کره کاکائو و 
روغن ذرت اسیدهای پالمیتیک و استئاریک تا حد زیادی 
و تقریبًا به طور مساوی وجود دارند. داشتن خواص ضد 
اکسیداسیون یکی دیگر از خواص اسید استئاریک است 
که برای مثال به عنوان پوشش برای آهن و آلومینیوم در 
وسایل آتش بازی استفاده می شود. اسید استئاریک در 
محصوالتی مانند پارافین، مواد آرایشی، لوسیون، صابون، 
روان کننده ها و داروها نقش مهمی به عنوان غلظت دهنده 
دارد. استرهای اسید استئاریک که برای اثرات مرواریدی 
در شامپوها، پاک کننده ها، صابون ها، مواد آرایشی مورد 
استفاده قرار می گیرد ماده ای عالی برای جلوگیری از جدا 

شدن روغن و آب در فرمول این محصوالت است. 
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اسید اكریلیك
پروپان-2-انوئیک اسیدنام آیوپاک

C3H4O2فرمول مولکولی

g/mol 72/06جرم مولی

ºC 13دمای ذوب

ºC 139دمای جوش

g/ml 1/051چگالی

مخلوط شدنی در آب، الکل، و محلول در استون، بنزن، تتراکلرید کربنحاللیت

مایع بی رنگشکل ظاهری

شناخته  نیز  اسید  2-پروپنوییک  نام  به  که  است   CH2 = CHCOOH فرمول  با  آلی  ترکیب  یک  اکریلیک   اسید 
می شود و ساده ترین اسید کربوکسیلیک غیر اشباع است به طوری که یک گروه وینیل که به طور مستقیم به یک گروه 
کربوکسیلیک متصل می باشد. این ماده یک اسید کربوکسیلیک بسیار واکنش پذیر و یک حد واسط شیمیایی بسیار با 
ارزش است که برای تولید بسیاری از محصوالت مهم صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. اسید اکریلیک مایعی بی رنگ 
با بویی کاماًل مشخص می باشد. حضور یک گروه کربوکسی در ساختار آن خاصیت آنیونی و واکنش پذیری باالیی را 
در واکنش با اپوکسید ها و الکل ها برای آن فراهم کرده است. اسید اکریلیک یک مونومر بسیار مهم است که در درجه 
اول به عنوان واسطه در تولید استرهای آکریالت مورد استفاده قرار می گیرد. این استرهای آکریالت سپس به طور عمده 

برای ساخت چسب ها، مواد افزودنی پالستیک، پوشش ها، رنگ ها و در صنعت نساجی استفاده می شوند. 

تولید
روش مرسوم برای تولید اسید اکریلیک اکسیداسیون کاتالیزوری دو مرحله ای پروپیلن است. اکسیداسیون پروپیلن 
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و  استالدهید  اکریلیک،  اسید  اکرولئین،  تولید  باعث 
اکسید های کربن می شود. این پروسه از طریق دو راکتور 
که به صورت سری هستند و با استفاده از دو کاتالیزور 
جداگانه صورت می گیرد. بدین صورت که در راکتور اول 
واکنش تبدیل پروپیلن به اکرولئین انجام می شود در حالی 
آکریلیک  به  اکرولئین  تبدیل  واکنش  دوم  راکتور  در  که 
مستعد  اکریلیک  اسید  آنجایی  از  می شود.  کامل  اسید 
پلیمریزاسیون است یک سیستم بازدارنده در نقاط اصلی 
فرآیند قرار گرفته است. از جمله شرکت های تولید کنندة 
این ماده که از پروپیلن به عنوان مادة اولیه جهت تولید 
 BASF, Nippon اسید اکریلیک استفاده می کنند می توان به
Shokubi, LG Chem, Mitsubishi Chemical, Lurgi/

Nippon Kayaku اشاره کرد. 

كاربرد 
اسید اکریلیک یک مادة مهم صنعتی است که به عنوان 
حد واسط برای تولید بسیاری از محصوالت صنعتی مورد 

استفاده قرار می گیرد. از اسید اکریلیک در تهیة استرهای 
و  غیره  و  اکریلیک  اتیل  اکریلیک،  متیل  نظیر  اکریلیک 
کاربرد  دو  می شود.  استفاده  حالل  پایه  رزین های  تهیه 
اصلی برای اسید اکریلیک وجود دارد. اولین استفاده از 
آن به عنوان یک واسطه شیمیایی برای تولید استرهای 
آکریالت،  اتیل  شامل  که  است  رزین هایی  و  آکریلیک 
بوتیل آکریالت، متیل آکریالت و 2-اتیل هگزیل اکریالت 
می باشد. که پس از پلیمریزه شدن جزئی از فرموالسیون 
را  پالستیک  و  چسب  منسوجات،  پوشش ها،  رنگ ها، 
عنوان  به  آن  از  استفاده  دوم  کاربرد  می دهند.  تشکیل 
واحد های ساختاری برای تولید پلیمر پلی اسید اکریلیک 
می باشد. این پلیمر ها سوپرجاذب هستند و قادر به جذب 
و نگه داشتن بیش از صد برابر وزن خود می باشند. و به 
این دلیل از آن ها برای تهیه انواع پوشاک و محصوالت 
بهداشتی نیز استفاده می شود. از اسید اکریلیک در تولید 
واحد های  در  که  فلوکوالنت هایی  و  شوینده  پلیمر های 

تصفیه فاضالب کاربرد دارند نیز استفاده می شود.
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اسید اگزالیك
Oxalic acidنام آیوپاک

C2H2O4فرمول مولکولی

g/mol جرم مولی(anhydrous) 90/034 
 (dihydrate) 126/06

g/cm3 چگالی(anhydrous) 1/90 
(dihydrate) 1/653

°C دمای ذوب(anhydrous) 189
(dihydrate) 101/5

 g/L (20 °C) 100-90حاللیت در آب

 g/L (15 °C) 273حاللیت در اتانول

g/L (15 °C) 14حاللیت در دی اتیل اتر

پودر بلوری سفید رنگشکل ظاهری 

اسید اگزالیک به نام اسید اتاندیوییک  (ethanedioic acid) نیز شناخته می شود یک ترکیب شیمیایی از گروه ترکیبات 
آلی با فرمول C2H2O4 می باشد. به صورت جامد بلوری بی رنگ است که در آب حل می شود و محلول حاصل نیز 
بی رنگ می باشد. این ترکیب جزو اسیدهای دی کربوکسیلیک طبقه بندی شده است. از لحاظ قدرت اسیدی، بسیار 
 C2O2 است که 

قوی تر از اسید استیک است. اسید اگزالیک عامل احیاء کننده و باز مزدوج شناخته شده آن اگزاالت2-
یک عامل کی لیت ساز (chelate) برای کاتیون های فلزی محسوب می شود. به طور معمول، اسید اگزالیک به عنوان دی 

هیدرات با فرمول H2C2O4 · 2H2O می باشد.
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روش تولید: 
هم  و  شیمیایی  روش های  توسط  هم  اگزالیک  اسید 
بیوتکنولوژی قابل تولید است. از معمول ترین روش های 
اسید فرمیک )گرم کردن  از نمک های  استفاده  شیمیایی 
اسید  با  حاصل  اکسیدهای  واکنش  و  فرمات  سدیم 
اکسیداسیون کربوهیدرات ها توسط اسید  سولفوریک( و 
نیتریک است. با توجه به افزایش تقاضا در هیدرومتالورژی 
و کاربردهای وسیع تر در فرآیندهای دیگر، تولید اسید 
اگزالیک از منبع کربن ارزان قیمت توسط فرآیند تخمیر 
جذاب تر به نظر می رسد و به عنوان یک فرآیند میکروبی 
به  کمتری  هزینه  خطر  بی  و  زیست  محیط  با  سازگار 
همراه دارد. اسید اگزالیک توسط انواع قارچ ها از جمله 
فیتوپاتوژن و   (saprophytic) ساپروفیتیک   گونه های 

انواع  میان  در  می شود.  تولید   (phytopathogenic)

قارچ هایی که برای تولید اسید اگزالیک مورد استفاده قرار 
بهره   (Aspergillus niger) نیجر  آسپرژیلوس  می گیرد، 
وری کارآمد تری از خود نشان داده است. آسپرژیلوس 
به عنوان کربن و  از ساکارز  استفاده  با  نیجر قادر است 
را  اگزالیک  اسید  از  باالیی  بسیار  غلظت  انرژی،  منبع 
از 6 و یک  باالتر   pH در  فرآیند  این  انجام  کند.  تولید 
محیط غنی شده از N و P به منظور انجام تخمیر به سمت 
تولید اسید اگزالیک ضروری است. آسپرژیلوس نیجر با 
توجه به شرایط عملیاتی نه تنها اسیدهای اگزالیک بلکه 
اسیدهای سیتریک و گلوکونیک را نیز تولید می کند. مسیر 
متابولیک برای سنتز اسید سیتریک، گلوکونیک و اگزالیک 

در آسپرژیلوس نیجر نشان داده شده است.

كاربرد:
اسید اگزالیک به عنوان یک عامل کاهش دهنده اکسیدهای 
فلزی دارای خصوصیت سفید کنندگی است و می تواند برای 
مواردی مانند از بین بردن زنگ زدگی و لکه روی اجسام 
و فلزات استفاده شود. این اسید به مقدار کم در برخی مواد 
تمیز کننده مانند مواد شوینده و سفید کننده ها یافت می شود. 
اسید اگزالیک همچنین برای صیقل دادن سنگ و چوب های 
قدیمی ایده آل است. چوب ها در هنگام قرار گرفتن در 
معرض عناصر مختلف دچار تغییر رنگ می شوند. هنگامی 

که اسید اگزالیک روی کف چوبی استفاده شود، رنگ طبیعی 
چوب را بر می گرداند. درکارخانجات نساجی و کارخانه ها 
برای رنگ آمیزی پارچه ها از آن برای سفید کردن استفاده 
می کنند. از دیگر کاربردهای آن استفاده در تصفیه فلزات 
)به عنوان مثال در روکش های محافظ از فوالد ضد زنگ، 
آلیاژهای نیکل، آلیاژهای فوالد کروم و تیتانیوم و آلومینیوم(. 
در برنزه کردن و سفید کردن چرم، برای از بین بردن کلسیم 
در تصفیه فاضالب، برای عایق کاری پارچه های سلولزی 

در سفید کردن خمیر کاغذ می باشد.
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اسید اولئیك

Octadec-9-enoic acid-(9Z)نام آیوپاک 

C18H34O2فرمول مولکولی

g/mol 282/468جرم مولی

g/cm3 895/ 0چگالی

°C 360دمای جوش

نامحلول در آب، محلول در اتانولحاللیت

مایعی روغنی با رنگ زرد مالیم و بو دارشکل ظاهری

اسید اولئیک (Cis-9-Octadecenoic) یک اسید چرب امگا 9 غیر اشباع است. اسید اولئیک گسترده ترین و فراوان 
ترین اسید چرب در طبیعت است و تقریبًا در تمام چربی ها وجود دارد. تعداد بسیار کمی از چربی ها شناخته شده اند 
که حاوی مقدارکمتر از10٪ از این اسید هستند. این ماده اصلی چربی موجود در روغن زیتون است که از میوه رسیده 
زیتون (Olea europaea) بدست می آید. اسید اولئیک 80-55٪ روغن زیتون و 20-15٪ روغن دانه انگور را تشکیل 
می دهد. به طور کلی روغن های خوراکی مانند روغن سویا، روغن پالم و روغن ذرت حاوی حدود 10 تا 40٪ اسید 
اولئیک هستند. این اسید اولئیک متعلق به خانواده ای از اسیدهای چرب اشباع نشده است که مشترکًا یک پیوند دو 
گانه نهایی کربن-کربن در باند نهم از انتهای متیل اسید چرب دارند. اسید اولئیک به طور طبیعی در چربی های مختلف 
حیوانی و گیاهی به شکل تری گلیسیرید یافت می شود و به صورت یک مایع شفاف مایل به زرد کم رنگ است و بوی 

خفیفی دارد. استرهای تری گلیسیرید اسید اولئیک اکثر روغن زیتون را تشکیل می دهند.

تولید 
اکثر اسیدهای چرب با روش های جداسازی چربی های صنعتی تولید می شوند، اما اخیراً در مورد استفاده از آنزیم ها 
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در رابطه با هیدرولیز چربی ها به منظور تولید اسیدهای 
اسید  است.  شده  مشاهده  چشمگیری  رشد  چرب، 
اولئیک یا acid CIS-9-octadecenoic یک اسید چرب 
طبیعی  روغن های  و  چربی ها  در  موجود  نشده  اشباع 
از  اولئیک عمومًا  اسید  بیولوژیکی است.  یا چربی های 
تولید  باال  بخار  فشار  با  چربی  جداسازی  فرآیندهای 
فرآیندهایی،  چنین  توسط  تولید  صورت  در  می شود. 
اسید اولئیک به طور کلی به شکل خالص حاصل نمی 
هم  و  بی رنگ  هم  خالص  بسیار  اولئیک  اسید  شود. 
بی بو است و از نظر تخریب اکسیداتیو از پایداری عالی 

برخوردار است.
فرآیند تولید ترکیب اسید اولئیک با خلوص باال با استفاده 
شامل  فرآیند  این  می گیرد.  انجام  آنزیمی  هیدرولیز  از 
استخراج روغن دانه آفتابگردان که دارای درصد باالیی 
از اسید اولئیک است می باشد به صورتی که این روغن 
اسیدهای  دارای  که  است  گلیسیریدهایی  تری  حاوی 
 ٪80 تا   ٪60 میزان  به  اولئیک  اسید  صورت  به  چرب 
آفتابگردان  دانه های  از  آمده  دست  به  روغن  می باشند. 
محیط  در  هیدروالز  آنزیم های  با  باال  اولئیک  حاوی 
گراد  سانتی  درجه  محدوده 20-60  در  دمایی  در  آبی 
قرار  آنزیمی  هیدرولیز  معرض  در  اسیدیته 4/5-10   و 
می گیرد. در این مرحله روغن، آنزیم هیدروالز و آب 
کاماًل مخلوط می شوند به طوری که هیدرولیز در سطح 

آب و روغن صورت می گیرد و قسمت های اسیدی تری 
اسید  الیه  یک  می شوند.  جدا  ترکیب  از  گلیسیریدها 
اولئیک تشکیل و از محیط آبی جدا می شود و سپس از 
محیط واکنش جداسازی می شود تا ترکیب اولئیک اسید 

بسیار خالص تهیه گردد.

كاربرد
اسید اولئیک برای پوست های خشک بسیار عالی است 
این  از  و  می کند  نفوذ  پوست  عمق  به  راحتی  به  زیرا 
کننده ها  مرطوب  در  بهداشتی  و  آرایشی  صنعت  در  رو 
استفاده می شود. همچنین به عنوان ماده ای در محصوالت 
مراقبت از مو مورد استفاده قرار می گیرد زیرا باعث کنترل 
حذف آب از رشته های مو و نرم تر، ضخیم تر و قوی تر 
شدن مو ها می شود. در صابون ها از آن به منظور تغذیه 
از  داروها  در  می شود.  استفاده  پوست  رطوبت  حفظ  و 
اسید اولئیک به عنوان امولسیون کننده و حالل استفاده 
می شود. همچنین در چسب، جوهر های چاپ، به عنوان 
نیز  پلیمر و پوشش های محافظ  پالستیسایزر در رنگ، 
کاربرد دارد.  تولید کنندگان مواد غذایی غالبا با تمرکز بر 
روی فواید سالمتی اسید اولئیک، با افزودن آن به سس 
ساالد، محصوالت پخته شده و روغن های سرخ کردنی و 
طیف وسیعی از غذاهای آماده، معموال به عنوان جایگزینی 

برای چربی های حیوانی سرمایه گذاری می کنند.
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اسید آسكوربیك 
3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one-[1,2-Dihydroxyethyl-(1S)]-(5R) نام آیوپاک

C6H8O6فرمول مولکولی

g/mol 176/3جرم مولی

ºC 190/8دمای ذوب

ºC 553دمای جوش

g/cm3 1/694چگالی

محلول در آب، نامحلول در حالل های آلی، روغن هاحاللیت

پودر سفید مایل به زردشکل ظاهری

اسید آسکوربیک که به طور معمول به نام ویتامین C شناخته می شود ترکیبی آلی از خانوادة مونو ساکارید ها و 
یک ویتامین محلول در آب است و حداقل پایداری را در بین همهی ویتامینها دارد. مولکول اسید آسکوربیک 
یک ساختار 5 حلقهای دارد و فرمول آن به صورت C6H8O6 میباشد و به صورت پودر کریستالی سفید مایل به 
زرد با وزن مولکولی 176/13 و نقطهی ذوب بین 190/8 تا 192/8 درجه سانتیگراد میباشد. در حالل های 
نظیر آب، اتانول، گلیسرول، پروپیلن گلیکول محلول و در حالل هایی نظیر بنزن،کلروفرم، دی کلرومتان، دی اتیل 
 UV و اشعه X اکسیژن، یونهای فلزی، اشعه ،pH ،اتر، تولوئن، زایلن نامحلول است. عوامل محیطی مانند دما
بر روی پایداری اسید آسکوربیک تاثیر میگذارند. اسید آسکوربیک یک آنتی اکسیدان بسیار قوی است. کمک 
به جذب آهن معدنی، ممانعت از تشکیل ترکیبات سرطان زا، کوفاکتور آنزیمها، بیوسنتز کارنیتین و نورآدرنالین، 
تحریک سنتز کالژن، بیوسنتز انتقال دهندههای عصبی، محافظت از اسید فولیک و بهبود ایمنی در برابر بیماری 
از نقش های اسید آسکوربیک در بدن است. بدن قادر به سنتز اسید آسکوربیک نمیباشد و همچنین این ویتامین 
اسید  شود.  دریافت  غذایی  رژیم  طریق  از  منظم  طور  به  باید  مناسب  مقدار  و  شود  ذخیره  بدن  در  نمیتواند 
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آسکوربیک به طور گسترده ای در طبیعت وجود دارد، 
انبه،  سبزیجات،  برگ  تازه،  میوه های  در  به خصوص 
پاپایا، کلم، خردل، اسفناج، لیمو ترش، پرتقال، گوجه 
فرنگی و توت فرنگی. منابع حیوانی این ویتامین مانند 
لبنی  فرآوردههای  و  مرغ  تخم  مرغ،  ماهی،  گوشت، 

حاوی مقادیر کمتری هستند. 

تولید
Re-گلوکز به روش-D  در صنعت، اسید اسکوربیک از

ichstein با استفاده از چندین مرحله پیچیده شیمیایی 

رایشتاین فرآیند  می شود.  تولید  بیوتکنولوژی   و 
(Reichstein-Grüssner) برای اولین بار در سال 1933 

برای تولید ویتامین C در مقیاس صنعتی طراحی شد. 
با  ترکیب  این  تولید  منبع  عنوان  به  دی-سوربیتول 
شیمیایی  مرحله  و چند  تخمیر  مرحله  از یک  استفاده 
به اسکوربیک اسید تبدیل می شود. امروزه یک فرایند 
تخمیر دو مرحله ای به دلیل هزینه کم و کیفیت باالی 
در  می شود.  استفاده   C ویتامین  تولید  برای  محصول 
آسکوربیک  جدید  آنزیم های  از  استفاده  با  روش  این 
(L-sor- سوربوز اکسیداسیون  طریق  از  مستقیمًا   اسید 

(bosone حدواسطی که از اکسیداسیون بیولوژیکی دی 

می شود،  حاصل  اسید  کتوگوتاریک  آلفا  به  سوربیتول 
تولید می شود.

كاربرد
غذایی،  صنایع  در  گسترده  طور  به  آسکوربیک  اسید 
نوشیدنی، خوراک دام و داروسازی استفاده می شود. این 
ماده به عنوان افزودنی در صنایع غذایی به دلیل خواص 
تثبیت کنندگی و خاصیت آنتی اکسیدانتی مورد استفاده 

اسید  از  درگوشت ها  افزودنی  عنوان  به  می گیرد.  قرار 
آسکوربیک به همراه نیترید ها استفاده می شود زیرا این 
ماده از اکسیداسیون و تغییر رنگدانه ها و قهوه ای شدن 
آنزیمی محصول در طول زمان نگهداری آن جلوگیری 
مانند  غذایی  محصوالت  سایر  در  همچنین  می کند. 
میوه ها  آب  نان،  محصوالت  آبنبات ها،  مربا،  ژله ها، 
افزودنی  مواد  از  استفاده  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
حتی  فعلی  مقررات  توسط  اسکوربیک  اسید  پایة  بر 
تغذیه کودکان  به شیرخواران و  در محصوالت مربوط 
تأیید شده است. افزودنی های دیگری که بر پایة اسید 
آسکوربیک هستند و در صنعت غذا مورد استفاده قرار 
می گیرند شامل آسکوربات سدیم، آسکوربات کلسیم، 
اسید  چرب  اسید  استرهای  و  پتاسیم  آسکوربات 
آسکوربیت  و  پالمیتات  آسکوربیت  مانند  آسکوربیک 
اسید  شکل  به  یا  افزودنی ها  این  می باشند.  استئارات 
در  آن  لیپوفیلیک  استر های  ویا  نمک  یا  آسکوربیک 
با  لیپوفیلیک  استرهای  می شوند.  استفاده  غذایی  مواد 
زنجیرة طوالنی اسید های چرب پیوند برقرار می کنند تا 
بتوان از این ماده در غذاهای لیپیدی نیز استفاده کرد. 
نیتروسامین  ایجاد  از  آسکوربیک  اسید  این،  بر  عالوه 
آنتی  خاصیت  دلیل  به  همچنین،  می کند.  جلوگیری 
صنعت  در  کالژن  تولید  تحریک  پتانسیل  و  اکسیدانی 
داروسازی نیز از آن استفاده می شود. اسید اسکوربیک 
کم  مقادیر  درمان  یا  جلوگیری  برای   )C )ویتامین 
از  را  ویتامین  کافی  مقدار  که  افرادی  در   C ویتامین 
استفاده  کنند،  نمی  دریافت  خود  غذایی  رژیم های 
برای  دارد.  بدن  در  مهمی  نقش   C ویتامین  می شود. 
و  استخوان  دندان،  غضروف،  پوست،  سالمت  حفظ 

رگ های خون الزم است. 
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اسید بوریك
Boric acidنام آیوپاک

H3BO3 or BH3O3 or B(OH)3فرمول مولکولی

g/mol 61/84جرم مولی

°C 171دمای ذوب

کم محلول در آب سرد، محلول در آب گرمحاللیت

20°C در g/cm3 1/43چگالی

پودر سفیدرنگ، بلوری شفاف، گرانولهای سفید شکل ظاهری

غیر قابل اشتعالنقطه اشتعال

  (sassolite) اسید بوریک، که به عنوان هیدروژن بورات یا ارتواسید بوریک و نیز به عنوان ماده معدنی ساسولیت
شناخته می شود، یک اسید لوئیس ضعیف از بور با ساختار بلوری تری کلینیک با فرمول شیمیایی H3BO3 است. اسید 
بوریک یک جامد بی بو و سفیدرنگ است در آب سرد کم محلول و با حرارت دهی حاللیت آن باالتر می رود. به طور 
کلی حاللیت این ماده در آب به دما، غلظت و pH بستگی دارد. در الکل های مانند متانول و اتانول به ترتیب در حدود 
173 و 94 گرم در لیتر در دمای محیط حل می شود. اسید بوریک دارای خواص ضد عفونی کننده، ضد قارچی و ضد 
ویروسی مالیم است. مکانیسم دقیق عملکرد اسید بوریک ناشناخته است. به طور کلی از نظر سمیت، سمی سلولی 

است و باعث از بین رفتن قارچ ها و باکتری های ایجاد کننده عفونت می شود. 

تولید
توسکانی  ناحیه  مثل  آتشفشانی  مناطق  برخی  در  آزاد  حالت  در  و  طبیعی  طور  به  ساسولیت  یا  بوریک  اسید 
زمین  شکاف های  در  بخار  با  همراه  بوریک  اسید  مناطق  این  در  می شود،  یافت  ایسلند  در  لیپاری  و  ایتالیا  در 
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وجود دارد. اسید بوریک ماده تشکیل دهنده سایر مواد 
است.  نیز  کولمانیت  و  بوراسیت  بوراکس،  مثل  معدنی 
فوق در آب  موارد  بر  نمک آن عالوه  و  بوریک  اسید 
دریا و همچنین در بسیاری از گیاهان وجود دارد. اسید 
بوریک همچنین می تواند از واکنش اسید سولفوریک با 
بور در حضور آب به دست آید. از واکنش بوراکس با 
اسید هیدروکلریک نیز این ماده تولید می شود. از ذوب 
و دهیدراته کردن متابوریک در دمای باال نیز به دست 
باالی  دمای  در  متابوریک  ذوب  روش،  این  در  آید. 
باالی 300  انجام و در دمای  236 درجه سانتی گراد 
درجه دهیدراته و تترا اسید بوریک یا پیرواسید بوریک، 
به  بوریک  اسید  واژه  می آورد.  وجود  به  را   ،H2B4O7

هر یک از ترکیبات حاصل اطالق می شود. همچنین، از 
هیدرولیز بوران تری هالید و دی بوران ها نیز این ترکیب 

به دست می آید. 
Na2B4O7·10H2O + 2 HCl → 4 B(OH)3 [or H3BO3] + 

2 NaCl + 5 H2O

B2H6 + 6 H2O → 2 B(OH)3 + 6 H2

BX3 + 3 H2O → B(OH)3 + 3 HX (X = Cl, Br, I)

كاربرد
درمان  در  کننده  ضدعفونی  عنوان  به  بوریک  اسید 
عفونت ها و زخم، برای سوختگی های جزیی و بریدگی 

شستشوی  رقیق  محلول  عنوان  به  می شود.  استفاده 
باکتریال در  به عنوان ماده آنتی  چشم مصرف می شود. 
پانسمان ها، پمادها مصرف دارد. این ماده به عنوان یک 
افزودنی در محصوالت آرایشی و بهداشتی در لوسیون، 
صابون، دهانشویه، خمیردندان و مواد قابض نیز کاربرد 
دارد. سم اسید بوریک به جهت آفت کشی و به عنوان 
حشره کش مناسب در صنایع کشاورزی استفاده می کنند. 
از آن برای کنترل برخی از حشره ها در خانه نیز می توان 
استفاده کرد. این ماده همراه با اتیلن گلیکول در حفاظت 
چوب از پوسیدگی به وسیله حشرات و قارچ ها استفاده 
می شود. اسید بوریک در استخرهای شنا برای جلوگیری 
از افزایش اسیدیته استفاده می شود. به عنوان روان کننده 
همراه با روغن ها در صنعت مصرف دارد. اسید بوریک 
آنزیم ها در شوینده های  پایداری  برای  اندک  در مقادیر 
مایع به هر دو شکل مایع ظرف شویی و مایع لباس شویی 
غلظت2٪  تا  بوراکس  و  بوریک  اسید  می شود.  استفاده 
پایداری پروتئاز و سایر  به منظور  به شوینده های مایع 
آنزیم ها افزوده می شوند. همراه با دی سدیم تترابورات 
تا  آمریکا  در  بهداشتی  و  آرایشی  مواد  در  آب  بدون 
غلظت مجاز ٪5 و در اروپا تا غلظت ٪3 نیز مورد استفاده 
سازها،  رطوبت  سازی،  طال  صنعت  در  می گیرند.  قرار 
مواد  و  برخی رنگ ها  تولید  لعاب،  و  در صنعت شیشه 

شیمیایی عکاسی نیز از اسید بوریک استفاده می شود. 
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اسید تارتاریك

Dihydroxybutanedioic acid-2,3نام آیوپاک

C4H6O6فرمول مولکولی

 COOH(CHOH)2COOH or H2C4H4O6

 g/mol 150/09جرم مولی

°C دمای ذوب)D( 206 و )L( 173

محلول در آبحاللیت

20°C در g/cm3 1/7چگالی

پودر سفیدرنگ یا بلوریشکل ظاهری

°C 210نقطه اشتعال 

اسید تارتاریک، یک دی کربوکسیلیک اسید بلوری سفید با ساختارهای نوری مختلف، بی بو و در آب و الکل 
محلول است. اسید تارتاریک همانند اسیدهای الکتیک، مالیک و اسید سیتریک جزء اسید های میوه ای هستند. 
این اسید در بسیاری از گیاهان به ویژه در میوه ها و سبزیجات همانند موز، تمر هندی، تمشک و انگور به همراه 
اسید مالیک یافت می شود. این اسید یکی از اسیدهای اصلی در شراب است. این ماده یک هیدروکسی اسید 
است به این معنی که یک گروه عاملی هیدروکسیل به آن عالوه بر گروه کربوکسیلیک اسید افزوده شده است. 
اسید تارتاریک در هوا پایداراست. سه فرم ایزومری برای این اسید وجود دارد که عبارتند از L)+(، D)-( و 
meso، فرم L)+( همانی است که در انگور یافت می شود، فرم D)-( آن معموال به صورت طبیعی وجود ندارد و 

فرم meso را می توان از طریق واکنش های شیمیایی سنتز کرد. نقطه ذوب ال-اسید تارتاریک 174-171 درجه 
سانتی گراد، دی-اسید تارتاریک 206 درجه و برای ساختارهای مزو-بی آب نقطه ذوب 166-165 درجه و 
آبدار آن 148-146 درجه سانتی گراد گزارش شده است. این اسید جاذب رطوبت است و قابلیت انحالل باالئی 
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در آب دارد. اسید تارتاریک ترش تر از اسید سیتریک 
می گویند  هم  ترش  آن جوهر  به  دلیل  این  به  و  است 
که خاصیت ضد اکسایشی مواد ضد اکسایش را تشدید 

می کند.

تولید
اسید تارتاریک اولین بار در سال 800 میالدی توسط 
دانشمند ایرانی جابر بن حیان از تجزیة پتاسیم تارتار 
کارل  سوئدی  شیمیدان  توسط  بعدها  و  آمد  دست  به 
ویلهلم شیله در سال 1769 توسعه داده شد. این ترکیب 
تخمیر  هنگام  در  که  است  جانبی  محصوالت  از  یکی 
از  تشکیل می شود.  یا جامد  و  مایع  به صورت  انگور 
متداول ترین راه ها برای تولید این ماده استفاده از ته 
مانده و رسوبات حاصل از فرآیند تخمیر انگور و تهیه 
شراب است، در این روش ته ماند، حرارت داده شده و 
سپس توسط کلسیم هیدروکسید خنثی می شود. افزودن 
کلسیم هیدروکسید به سیستم باعث می شود که رسوب 
کلسیم تارتارات بوجود بیاید، که با اسید سولفوریک، 
برای  و  حاصل  تارتاریک  اسید  و  سولفات  کلسیم 
این  تولید  استفاده تجاری تصفیه می شود. روش دیگر 
ماده اولین بار در سال 1951 توسط چرچ و بلومبرگ 
ارائه شد. در این فرآیند مالئیک اسید بی آب در آب 
حل شده و یک محلول کاتالیستی که شامل کاتالیست 
به  پراکسید  هیدروژن  با  همراه  است،  تنگستن  اکسید 
آن افزوده می شود. محلول به دست آمده باید به مدت 
12 ساعت در دمای C°70 در راکتور باقی بماند. پس 
تشکیل  اسید  بلورهای  تا  می شود  سرد  محلول  آن  از 
شوند. سپس با استفاده از یک جدا کننده سانتریفیوژی 

اسید تارتاریک از باقی مواد جدا می شود.

كاربرد
اسید تارتاریک در کرم تارتار و پودر بکینگ پودر یافت 
می شود، که در تهیه شیرینی و یخ زدایی کیک ها استفاده 
می شود. اسید تارتاریک همچنین در پودر جوش شیرین 
مورد استفاده قرار می گیرد که به عنوان منبع اسیدی در 
واکنش با بی سدیم کربنات )جوش شیرین( عمل می کند. 
این واکنش گاز دی اکسید کربن را تولید می کند و اجازه 
بدون  این کار را  اما  یابد«،  »افزایش  می دهد محصوالت 
طعم »مخمر« انجام می دهد که می تواند ناشی از استفاده 
از کشت مخمر فعال به عنوان منبع گاز دی اکسید کربن 
به  کربنات  بی  سدیم  با  همراه  ماده  این  واقع،  در  باشد. 
عنوان پودر خمیر مایه به عنوان افزودنی در آماده سازی 
برای  می شود.  استفاده  غذایی  محصوالت  از  برخی 
آنتی  عنوان  به  نیز  و  غذاها  بعضی  در  ترش  مزه  ایجاد 
نیز کاربرد دارد. اسید تارتاریک توسط معدود  اکسیدان 
معمواًل  بنابراین،  می شود.  متابولیزه  میکروارگانیسم ها 
اسیدیته  افزایش  برای  افزودنی  به عنوان  ترجیحی  اسید 
شراب هایی با pH باال است که خطر افزایش ناپایداری 
بی تارتارات را به همراه دارد. از اسید تارتاریک برای 
تولید دی اکسید کربن از طریق تعامل با سدیم بی کربنات 
اکسید  دی  می شود.  استفاده  خوراکی  تجویز  دنبال  به 
کربن معده را گسترش می دهد و در طول رادیوگرافی دو 
(Radiocontrast agent) کنتراست یک ماده حاجب منفی 

نقره ای،  این ترکیب شیمیایی در آینه های  ایجاد می کند. 
دباغی چرم و نمک روچیل استفاده می شود. در تجزیه 
و تحلیل پزشکی، از اسید تارتاریک برای تهیه راه حل 
هایی برای تعیین گلوکز استفاده می شود. در ساخت الک 
مانند  تارتاریک  اسید  استرهای  رنگرزی،  پارچه های  و 
دی اتیل تارتارات و دی بوتیل تارتارات مصرف می شود. 
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اسید سولفامیك
Sulfamic acidنام آیوپاک

H3NSO3فرمول مولکولی

g/mol 97/09جرم مولی

°C 205دمای ذوب

g/cm3 2/126چگالی

پودر بلوری سفیدشکل ظاهری 

با  این ماده یک اسید خشک  یا HSO3NH2 می باشد.   NH3SO3 با فرمول اسید سولفامیک یک اسید معدنی قوی 
بلورهای اورتورمبیک است که بلور های آن خالص، بی رنگ و بدون بو هستند. این اسید تا نقطه ذوب بسیار پایدار 
است و سال ها بدون تغییر در خواص، قابلیت نگهداری دارد. تجزیه حرارتی اسید سولفامیک مایع در دمای 209 درجه 
سانتی گراد آغاز می شود و در دمای 260 درجه سانتی گراد، دی اکسید گوگرد، تری اکسید گوگرد، نیتروژن، آب و 
 Berglund دیگر محصوالت که عمدتًا ترکیبات ازت هستند حاصل می شود. برای اولین بار بیش از صد سال پیش
اسید سولفامیک و تعدادی از نمک های آن را تهیه و جداسازی کرد. Berglund برای اولین بار اسید سولفامیک را از 

هیدرولیز نمک های ایمینودی سولفونات با اسیدهای رقیق به دست آورد.

تولید
این واکنش که در دو مرحله صورت می گیرد  اوره و اسید سولفوریک تولید می شود.  با واکنش  اسید سولفامیک 
شامل یک حد واسط اسید آمینوکربنیل سولفامیک می باشد. اوره با واکنش اسید سولفوریک در یک واکنش گرمازا 
که نیاز به خنک شدن دارد، واکنش نشان می دهد. پس از اتمام واکنش، تری اکسید گوگرد اضافی با رقیق شدن یا با 
روش های دیگر جداسازی می شود. در فرآیند تولید اسید سولفامیک، انرژی الکتریکی برای از بین بردن حرارت ایجاد 
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شده در واکنش، تصفیه، انتقال مایعات و غیره مورد نیاز 
است که میزان مصرف حدود 300 کیلووات در ساعت 
تخمین زده شده است میزان مصرف بخار، که برای مبدل 
حرارتی، تبلور و خشک کن استفاده می شود، از 1000 
تا 1500 کیلوگرم بر تن می باشد. پس از اتمام واکنش 
تقریبًا محلول اسید سولفوریک رقیق70٪ حاصل می شود 
و بلورهای اسید سولفامیک خام توسط سانتریفیوژ از هم 
جدا می شوند. بلور ها در محلول مادر حل می شوند تا یک 
محلول اشباع در دمای 60 درجه سانتی گراد تهیه شود و 
محلول تحت خالء در دمای 40 درجه سانتی گراد تغلیظ 
طریق  از  خالص  سولفامیک  اسید  نهایت  در  و  می شود 

تبلور مجدد به دست می آید.

كاربرد
از اسید سولفامیک در ساخت رنگ ها برای حذف نیتریت 
اسید  با  سرعت  به  نیتریت ها  می شود.  استفاده  اضافی 
سولفامیک واکنش می دهند تا ازت و اسید سولفوریک 
واکنش های  دنبال  به  اضافی  نیتریت  کنند. حذف  تولید 
و  جوهر ها  تولید  در  مثال،  عنوان  به  دیازوتیزاسیون، 
رنگ ها است. اسید سولفامیک دو تا شش برابر موثرتر 
استفاده  اهدافی  چنین  برای  معمواًل  که  است  اوره  از 
یکنواختی  با  رنگ  از  تری  واضح  طیف های  می شود. 

با استفاده از اسید سولفامیک ایجاد  بیشتر بین دسته ها 
در  نیز  سولفامیک  اسید  از   pH تنظیم  برای  می شود. 
همچنین  می شود.  استفاده  رنگرزی  عملیات  از  برخی 
کاغذ  کردن خمیر  سفید  فرآیند  در  سولفامیک  اسید  از 
نیز استفاده می شود. اسید سولفامیک در مرحله کلرزنی 
باعث  ماده  این  می کند.  جلوگیری  خمیر  تخریب  از 
سفید شدن در دمای باالتر و pH پایین تر بدون از بین 
تثبیت  رفتن قدرت خمیر می شود. اسید سولفامیک در 
هیپوکلروز با  که  صورت  این  به  دارد  مهمی  نقش   کلر 

سولفامیک  کلرو  و  می دهد  واکنش   (hypochlorous)

اسید را تشکیل می دهد. ترکیبی که کلر همچنان در آن 
فعال است و در عین حال پایدارتر از فرم هیپوکلریت 
می باشد. الکترولیت های فلزی سولفامات به دلیل قابلیت 
و  نیکل، سرب  کبالت،  کادمیوم،  در حاللیت  که  باالیی 
قرار  استفاده  مورد  الکتریکی  آبکاری  در  دارند  نقره 
مختلف  صنایع  در  آن  دیگر  کاربرد های  از  می گیرند. 
به عنوان جرم زدا و پاک کننده اسیدي در دیگ هاي 
برای  شوینده  صنایع  در  حرارتي،  هاي  بویلر  و  بخار 
فرآیند  برای  ،کاتالیزور  هاي چرب  الکل  سولفاتاسیون 
استریفیکاسیون، منعقد کننده برای تولید رزین های اوره 
فرمالدهید، تولید آمونیوم سولفامات که در علف کش ها 
و بازدارنده های آتش به طور گسترده ای کاربرد دارد. 
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اسید سولفوریك 

اسید سولفوریکنام آیوپاک

H2SO4فرمول مولکولی

g/mol 98/079جرم مولی

g/cm3 1/830چگالی

ºC 10/31دمای ذوب

ºC 337دمای جوش

محلول در آب، گرمازاحاللیت

شناخته  سولفات نیز  گوگرد یا هیدروژن  نام های  جوهر  به  گذشته  در  که   H2SO4 فرمول  با  سولفوریک  اسید 
می شد، اسیدی با چگالی باال، بی رنگ و بسیار قوی است که با هر درصدی در آب حل می شود. که اغلب براي 
تولید کودهاي شیمیایي، استخراج فلزات از سنگ معدن، تصفیه نفت خام و ساخت بسیاري از مواد شیمیایي دیگر 
استفاده مي شود. تولید و مصرف جهاني این ماده حدود صد و هشتاد میلیون تن در سال مي باشد. بیشترین مصرف 
اسید سولفوریک در تولید کودهاي شیمیایي فسفاته است. استفاده از این اسید به عنوان حالل سنگ هاي معدني و یا 

کاتالیزگر در تصفیه نفت خام و تولید پلیمرها از عمده ترین موارد مصرف این اسید مي باشد.

تولید 
ماده اولیه براي تولید اسید سولفوریک، گاز دي اکسید گوگرد است که از سه منبع عمده سوزاندن گوگرد عنصري، 
گازهاي خروجي از کارخانجات ذوب و تولید فلزات و تجزیه اسید سولفوریک مصرف شده در صنایع مختلف 
تهیه مي شود. تولید اسید سولفوریک با استفاده از گاز دي اکسید گوگرد طي دو مرحله اصلي دیگر شامل واکنش 
کاتالیزگری گاز دي اکسید گوگرد با اکسیژن براي تولید تري اکسید گوگرد و در نهایت واکنش تري اکسید گوگرد 
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با آب براي تولید اسید سولفوریک مي باشد. در دماهاي 
محیط، اکسیژن نمي تواند تري اکسید گوگرد را اکسید کند، 
این عمل  باالتر و در حضور کاتالیزگر  اما در دماهاي 
به سرعت اتفاق مي افتد. گرماي واکنش به شدت زیاد 
است به طوریکه این گرما مي تواند در سایر قسمت هاي 
کارخانه مورد استفاده قرار گیرد. کاتالیزگر این واکنش 
بر  وانادیم  پتاسیم،  سدیم،  نمکي  ترکیبات  از  عمدتًا 
روي ذرات متخلخل اکسید سیلیس تشکیل شده است. 
و  کاتالیزگر  روي  بر  اسید  تشکیل  از  جلوگیري  براي 
هواي  و  گوگرد  اکسید  دي  راکتور،  دیگر  قسمت هاي 
ورودي باید عاري از بخار آب باشند. تشکیل ناخواسته 
اسید باعث خوردگي مبدل هاي حرارتي، راکتور و دیگر 
تجهیزات در تماس با آن مي شود. حدود هفتاد درصد از 
دي اکسید گوگرد مورد نیاز براي تولید اسید در سراسر 
جهان از سوزاندن گوگرد عنصري به دست مي آید. این 
گوگرد از محصوالت جانبي صنایع نفت و گاز به دست 

مي آید. بیست درصد اکسید گوگرد از گازهاي خروجي 
از کارخانجات ذوب فلزات به دست مي آید.

كاربرد
برای تهیه کود و سایر مواد شیمیایی، در پاالیش نفت، در 
تولید آهن و فوالد و برای بسیاری موارد دیگر از این ماده 
استفاده می شود. عمده ترین کاربرد اسید سولفوریک در 
تولید کودها است به عنوان مثال، سوپر فسفات و آمونیوم 
سولفات ها از جمله این محصول ها هستند. از این ماده 
در ساخت مواد شیمیایی مانند اسید هیدروکلریک، اسید 
نیتریک، نمک های سولفات، مواد شوینده، رنگ و رنگدانه 
پاالیش  در  ماده  این  می شود.  استفاده  منفجره  مواد  ها، 
نفت برای شستشوی ناخالصی های موجود در محصوالت 
پاالیشگاه استفاده می شود. اسید سولفوریک در پردازش 
فلزات، به عنوان مثال، در تمیز کردن آهن و فوالد قبل از 

آبکاری آنها با قلع یا روی نیز کاربرد دارد. 
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اسید سیتریك
2-هیدروکسی پروپان-1 ،2، 3 تری کربوکسیلیک اسیدنام آیوپاک

C6H8O7فرمول مولکولی

g/mol 192/124 بدون آبجرم مولی
210/038 آبدار

ºC 156دمای ذوب

ºC 310دمای جوش

محلول در آب، الکل، استونحاللیت 

اسید سیتریک با جوهر لیمو با فرمول مولکولی C6H8O7، یک ترکیب طبیعی و متداول در گیاهان و حیوانات و همچنین 
پرمصرف ترین و پرکاربردترین اسید آلی در زمینه مواد غذایی )60٪( و مواد دارویی )10٪( است. اسید سیتریک در 
آب به صورت محلول )59 میلی گرم در 100 میلی لیتر در 20 درجه سانتی گراد( است همچنین در الکل، استون و 

اتر قابل انحالل اما درسایر حالل های آلی به صورت کم محلول یا نامحلول می باشد. 

تولید
در حال حاضر، تولید جهانی اسید سیتریک حدود 736000 تن در سال تخمین زده می شود و معمواًل تولید آن 
توسط فرآیند تخمیر انجام می شود. اسید سیتریک برای اولین بار توسط کارل شلز در سال 1874 از آب لیمو 
در ایتالیا جداسازی شد. تولیدکنندگان ایتالیایی تقریبًا 100 سال در تولید آن انحصار داشتند و با هزینه باالیی به 
فروش می رسید. این امر باعث شد تا تالش های گسترده ای در سرتاسر جهان برای یافتن روش جایگزین برای 
تولید آن، که شامل تکنیک های شیمیایی و میکروبی است، انجام شود. در سال 1923، وهمر حضور اسید سیتریک 
این حال،  با  کرد.  پیدا  گلوکوم  پنی سلیوم  توسط کشت  تولید شده  اگزاالت  کلسیم  فرعی  عنوان محصول  به  را 
آزمایش های صنعتی به دلیل مشکالت آلودگی و مدت طوالنی تخمیر، موفقیت آمیز نبودند. فرایند تولید صنعتی 
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توسط کوری در سال 1917  بار  اولین  برای  ماده  این 
توانایی  نیجر  آسپرژیلوس  که  دریافت  وی  شد،  انجام 
محیطی  در  سیتریک  اسید  توجهی  قابل  مقادیر  تولید 
که غلظت  داد  نشان  دارد. وی همچنین  را  قند  پایة  بر 
باالی قند به نفع تولید آن است. این ماده عمدتًا توسط 
sp  Candida یا   niger  Aspergillus میکروبی   تخمیر 

و با استفاده از منابع مختلفی همچون کربوهیدرات ها، 
مانند مالس و نشاسته تولید می شود. آسپرژیلوس نیجر 
هنوز منبع اصلی اسید سیتریک در سراسر جهان است. 
معمول  روش  یک   (SmF) وری  غوطه  تخمیر  فرآیند 
برای تولید اسید سیتریک است. تخمین زده می شود که 
حدود 80٪ از تولید این ماده در جهان توسط این روش 
(SmF) انجام می شود. چندین مزیت مانند بازده باالتر و 

بهره وری و پایین آمدن هزینه های کار دلیل اصلی این 
امر است.

كاربرد
اسید سیتریک عمدتًا در صنایع غذایی به دلیل طعم اسیدی 
قرار  استفاده  مورد  در آب  آن  باالی  و حاللیت  مطبوع 
می گیرد. تقریبًا مصرف 60٪ از اسید سیتریک به دلیل طعم، 
حاللیت خوب در آب و خاصیت بافری در صنایع غذایی 
و آشامیدنی ها می باشد. اسید سیتریک به طور گسترده در 
نوشیدنی های گازدار برای طعم دهندگی و همچنین بهبود 
طعم های میوه ای مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده اثر 
نگهدارنده های ضد میکروبی را افزایش می دهد. در مربا 
و ژله ها از اسید سیتریک برای بهبود طعم و مزه و تنظیم 
اسید   pH تنظیم  خصوصیات  می شود.  استفاده  اسیدیته 
سیتریک آن را قادر می سازد که با تقویت عملکرد آنتی 
محصوالت  ثبات  ها،  آنزیم  کردن  غیرفعال  و  اکسیدانها 
غذایی منجمد را بهینه کند. در صنایع دارویی و آرایشی 

بهداشتی نیز به عنوان تنظیم کننده pH کاربرد دارد.
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اسید فرمیك
Formic acidنام آیوپاک

CH2O2فرمول مولکولی 

g/mol 03/ 46جرم مولی

°C 101دمای جوش

°C 49/5دمای اشتعال

°C 4دمای ذوب

g/cm3 (20 °C) 1/22چگالی
pH  (10 g/L, H2O, 20°C)2/2

مایع  یک  است،  معروف  مورچه  اسید  یا  فرمیک  اسید  به  که   ،HCO2Hساختاری فرمول  با  متانوئیک   اسید 
بی رنگ و خورنده با بوی تند است. با آب و بسیاری از حالل های قطبی کاماًل قابل انحالل است اما با هیدروکربن ها تا 
حاللیت کمی دارد. اولین کسی که جداسازی این ماده )با تقطیر تعداد زیادی از مورچه های مرده( را انجام داد، جان ری، 
طبیعت شناس انگلیسی، در سال 1671 بود. مورچه ها اسید فرمیک را برای اهداف حمله و دفاع دفع می کنند. اما اسید 
فرمیک در بین اسیدهای کربوکسیلیک بی نظیر است زیرا با آلکن ها واکنش می دهد و استرهای فرمات را تشکیل می دهد. 
بیشترین خطر فرمیک اسید در تماس پوست یا چشم با مایع یا بخار غلیظ آن است. تماس پوست با مایع یا بخار آن 
باعث سوختگی شیمیایی و در صورت تماس با چشم ممکن است باعث ایجاد آسیب های دائمی در چشم شود. تنفس 

بخار آن موجب تحریک و سوزش دستگاه تنفسی می شود.

تولید 
وقتی متانول و مونو اکسید کربن در حضور یک باز قوی مانند منو اکسید سدیم با هم واکنش می دهند، مشتقی از اسید 
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فرمیک به نام متیل فرمات تولید می شود. این واکنش در 
فاز مایع در فشار atm 40 انجام می شود. از آبکافت متیل 
فرمیک  همچنین  می شود.  ایجاد  فرمیک  اسید  فرمات، 
اسید یک محصول فرعی در روند تولید اسید استیک با 
اکسیداسیون فاز مایع بوتان یا نفتا محسوب می شود. و در 
مهم ترین روش  اکسیداسیون هیدروکربن ها  طول سال ها 
تولید اسید استیک بوده است. ولی در طی دهة گذشته 
مهم ترین فرآیند در تولید اسید استیک کربن دار کردن متان 
بوده است. در سال 1972 در اروپا تولید فرمیک اسید 
از هیدرولیز فرمامید انجام می شد و یک سوم تولید این 
با  می گرفت.  انجام  فرآیند  این  از طریق  در جهان  ماده 
این حال، مصرف آمونیاک و اسید سولفوریک به همراه 
تولید غیرقابل اجتناب آمونیوم سولفات، در بسیاری موارد 
کرد. در حال  تنزل  اقتصادی دچار  نظر  از  را  این روند 
حاضر هیدرولیز مستقیم متیل فرمات برای تولید این ماده 
ارجحیت دارد. روش صنعتی دیگر برای تولید این ماده 
شامل تشکیل اسید از نمک های آن، مانند سدیم فرمات و 

کلسیم فرمات می باشد.

كاربرد
این ترکیب در پردازش پارچه و پشم در صنعت نساجی 
و دباغی چرم استفاده می شود. برخی مشتقات آن مانند 
استرهای فرمات به عنوان حالل برای عطرها و خوشبو 
کننده ها و در ساخت الک ها، پالستیسایزر رزین وینیل 
و تشکیل استرها استفاده می شود از آن در سنتز شیرین 
می شود.  استفاده  نیز  آسپارتام  نظیر  مصنوعی  کننده های 
یکی از مصارف اسید فرمیک به عنوان یک ماده نگهدارنده 
و ضد باکتری در خوراک دام است. پاشیدن مقداری از 
آن روی علف تازه خشک شده از فساد و پوسیدگی آن 
جلوگیری کرده و مواد مغذی آن را تا حد باال و در مدت 
طوالنی تری حفظ می کند. از این رو برای جلوگیری از 
فساد غذای زمستانی دام ها در مجتمع های بزرگ دامداری 
از این ماده استفاده می شود. اسید فرمیک در مرغ داری ها 
برای از بین بردن باکتری سالمونال به غذای مرغ ها اضافه 
می شود. برخی زنبورداران همچنین از اسید فرمیک به عنوان 
 ماده مقدماتی برای از بین بردن کنه ای که به زنبورها حمله 

می کند، استفاده می کنند 
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اسید فسفریك
OrthoPhosphoric acidنام آیوپاک

H3PO4فرمول مولکولی 

g/mol 98 جرم مولی

°C 42/35 دمای ذوب 

  °C 158 دمای جوش

در آب و اتانول قابل حل استحاللیت

20°C g/cm3 1/691 چگالی در

mPa.s 25 نسبت به آب °C 5 /43گرانروی در

مایعی بی رنگ، شفاف و بدون بو و با گرانروی باالشکل ظاهری

اسید فسفریک یا ارتو اسید فسفریک با فرمول H3PO4 به عنوان ماده حد واسط بین سنگ فسفات و مواد فسفات 
محسوب می شود. این اسید در جهان به صورت صنعتی و خوراکی تولید می شود که درصد خلوص متفاوتی دارند. 

مراکش، آمریکا و چین سه صادر کننده برتر اسید فسفریک در سال های اخیر بوده اند.

روش تولید
و  حرارتی  فرآیند  مرطوب،  فرآیند  کرد:  تولید  تجاری  اصلی  روش   3 با  می توان  را   (H3PO4) فسفریک  اسید 
فرآیند کوره خشک. فرآیند مرطوب تقریبًا رایج ترین و اقتصادی ترین مسیر است و اسید فسفریک تولید شده 
را می توان در تولید کودهای فسفات (DAP ،MAP، SPA) استفاده کرد. اسید فسفریک تولید شده بوسیلة فرآیند 
حرارتی از خلوص بسیار باالتری برخوردار است و در ساخت مواد شیمیایی با خلوص باال، داروسازی، مواد 
از  استفاده  آخر،  روش  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  غیرکودی  محصوالت  سایر  و  غذایی  محصوالت  شوینده، 
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کوره دوار، به دلیل کاهش آسیب های محیطی و صرفه 
غلظت  است.  مناسب  جایگزینی  ها،  هزینه  در  جویی 
 H3PO4 اسید فسفریک به طور معمول به جای درصد
فرآیند  در  می شود.  بیان   P2O5 از  به صورت درصدی 
فسفات  با سنگ   (H2SO4) سولفوریک  اسید  مرطوب، 
موجب  همچنین  واکنش  این  می دهد.  واکنش  طبیعی 
تشکیل کلسیم سولفات (CaSO4) نیز می شود، که معمواًل 
به آن گچ گفته می شود و به صورت نامحلول می باشد 
از محیط واکنش با روش فیلتراسیون جدا می شود. سه 
نوع اسید در فرایند مرطوب قابل استفاده می باشد. اسید 
نیتریک، هیدروکلریک اسید و اسید سولفوریک. روش 
فسفرو  باالی  غلظت  با  اسیدی  آب  زیادی  مقدار  تر 
که خاک  داشت  توجه  باید  و  می کند  تولید  را  فلورید 
فسفات استفاده شده باید خشک و به صورت پودری 
و  شده  تغذیه  سولفوریک  اسید  با  راکتور  در  که  باشد 
سولفات  شود.  تولید  سولفات  کلسیم  جانبی  محصول 
می شود.  جدا  فیلتراسیون  وسیله  به  نهایت  در  کلسیم 

معادله شیمیایی این واکنش به صورت زیر است.
 Ca5(PO4)3X + 5 H2SO4 + 10 H2O → 3 H3PO4 +

5 CaSO4·2 H2O + HX

که X می تواند Br, OH, Cl, F باشد.
حرارتی  روش  فسفریک  اسید  تولید  دیگر  روش 
 است که شامل احتراق فسفر در دمای 1650 تا 2760 
درجة سانتی گراد و هیدراسیون P4O10 می باشد. مخلوط 
فسفر مایع و هوا به محفظه احتراق که شبیه برج است 
فسفر  اکسیداسیون  واکنش  انجام  با  و  می شود  تزریق 
فوالد  نوعی  جنس  از  احتراق  محفظه  می کند.  تولید 
مخصوص است. P4O10 به دست آمده را در برج بعدی 
هیدراته می کنند. در ادامه، بخارات باقی مانده P4O10 را 
در واحد شستشو به اسید فسفریک رقیق تبدیل کرده و 
به عنوان افشان در پایین آوردن دمای برج اول استفاده 

می شود.

كاربرد
بیشترین مصرف اسید فسفریک در صنایع کودهاي شیمیایي 
است. فسفر یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان 
هستندکه  ترکیباتی  آلی  فسفات های  می شود.  محسوب 
در سلول های  که  هایی  واکنش  بیشتر  برای  انرژی الزم 
زنده اتفاق می افتد را مهیا می کنند. اسید فسفریک صنعتي 
در صنایع فسفات کننده ها و شوینده هاي صنعتي، چربي 
گیرها و رنگ برها، پاک کننده هاي صابوني و غیر صابوني 
به کار مي رود. هم چنین، اسید فسفریک خوراکي به طور 
عمده در تولید روغن نباتي، به عنوان ماده افزودني در تولید 
نوشابه هاي گاز دار، تصفیه آب، خوراک دام و داروسازي 
و مکمل هاي غذاي دام و طیور )دي کلسیم فسفات و منو 

کلسیم فسفات( استفاده مي شود. 
همان طور که اشاره شد، از اسید فسفریک در تولید 
غذا هاي اسیدي و نوشابه هاي گازدار مانند انواع کوالها 
استفاده مي شود. به کارگیري این ماده سبب دادن طعم 
تندي به غذا می شود. قیمت پایین و حجم زیاد تولید این 
نظیر  با طعم دهنده هاي طبیعي  ماده، آن را در مقایسه 
زنجبیل براي دادن طعم تندي، یا اسید سیتریک که از لیمو 
و عصاره لیمو ترش براي دادن طعم ترش به کار مي رود، 

در رتبه باالتري قرار داده است. 
در تولید روغن های نباتی اسید فسفریک نقش مهمی 
در مرحله صمغ گیری ایفا می کند. منظور از صمغ گیری 
در  صمغی  مواد  سایر  و  فسفاتید ها  کامل  کردن  خارج 
روغن خام است. باقی ماندن صمغ ها در روغن باعث ته 
نشینی در تانک های نگهداری و بروز اشکاالتی در حمل 
و نقل می شود. متداول ترین روش های صمغ گیری، صمغ 
گیری با آب )هیدراتاسیون( و صمغ گیری شیمیایی است 
که با اسید فسفریک انجام می شود. به دلیل واکنش های 
از  قسمتی  روغن،  استخراج  مدت  طول  در  آنزیمی 
فسفاتیدها تبدیل به ترکیباتی می شوند که قابلیت جذب 
آب را ندارند. بنابراین برای خارج کردن این فسفاتید ها 
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روش صمغ گیری با آب موثر نبوده و عمل صمغ گیری 
اسید  ترین آن ها  از مواد شیمیایی که معمول  استفاده  با 

فسفریک است، انجام می شود.
در خوراک دام و طیور براي تامین فسفر و سایر مواد 
مغذي دیگر، از قبیل کلسیم و نیتروژن غیر پروتئیني از 
مواد فسفات  استفاده مي شود.  فسفات هاي گرید غذایي 
کلسیم  صورت  به  طیور  و  دام  خوراک  در  مصرفي 
فسفات ها و اسید فسفریک، آمونیوم فسفات هاي جامد، 

سدیم فسفات و... هستند. 
تولید سدیم  در  فسفریک  اسید  در مصارف صنعتي، 

فسفات ها و آمونیوم فسفات هاي جامد استفاده مي شود. 
سدیم فسفات ها در تولید مواد موجود درشوینده ها و مواد 
تصفیه کننده آب و آمونیوم فسفات هاي جامد، در مواد 
کنترل کننده آتش کاربرد دارد. همچنین از اسید فسفریک 
 )III می توان مستقیمًا برای زدودن زنگ آهن )اکسید آهن
از ابزارهای آهنی یا فوالدی و تبدیل آهن به فسفات های 
محلول در آب استفاده نمود. پس از زدودن زنگ آهن 
آهن  فسفات  ترکیب  به  تبدیل  شده  تولید  آهن  فسفات 
سیاه شده که خود به عنوان عامل جلوگیری از خوردگی 

می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
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اسید الكتیك
2-هیدروکسی پروپانوئیک اسیدنام آیوپاک

C3H6O3فرمول مولکولی

g/mol 90/078جرم مولی

°C 18دمای ذوب

°C 122دمای جوش

g/ml 1/209چگالی

محلول در آبحاللیت

در حالت جامد پودر سفید و در مایع بی رنگشکل ظاهری

اسید الکتیک یا اسید 2-هیدروکسی پروپیونیک که به عنوان اسید شیر نیز شناخته می شود، یک اسید آلی است. اسید 
الکتیک برای اولین بار توسط یک شیمیدان سوئدی در شیر ترش در سال 1780 کشف شد. درسال 1857 پاستور 
دریافت که اسید الکتیک جزئی از شیر نیست و بلکه یک متابولیت است که متابولیسم های خاصی آن را از طریق 
تخمیر تولید می کنند. اسید الکتیک در ساختارخود یک کربن نامتقارن دارد که فعالیت نوری این ماده را موجب شده 
است. این ماده به دو شکل نوری فعال، L )+( - اسید الکتیک و D )-( - اسید الکتیک یا به شکل راسمیک که 
مخلوطی از این دو می باشد، وجود دارد. این دو ایزومر خصوصیات فیزیکی ) نقطة ذوب، حاللیت، چگالی و غیره( 
و خصوصیات شیمیایی یکسانی برخوردارند به جز مواردی که در واکنش با ترکیبات فعال نوری دیگر قرار گیرند. 
ایزومرهای خالص نسبت به مخلوط راسمیک آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند زیرا در کاربردهای صنعتی 

خاص مورد استفاده قرار می گیرند. 
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تولید
گیاهان،  در  طبیعی  طور  به  الکتیک  اسید  مولکول 
نظر  از  می شود.  یافت  حیوانات  و  میکروارگانیسم ها 
صنعتی، اسید الکتیک با سنتز شیمیایی یا تخمیر تولید 
می شود. تولید اسید الکتیک در سراسر جهان از تخمیر 
میکروبی حدود 90٪ کل تولید اسید الکتیک را تشکیل 
می دهد و به دلیل مزایای بی شماری که در مقایسه با 
سنتز شیمیایی مانند تولید ایزومرهای خالص و استفاده 
دارد،  تخمیر  بسترهای  عنوان  به  پذیر  تجدید  منابع  از 
توجه تولید کنندگان را به خود جلب کرده است. فرآیند 
تخمیر بوسیلة تخریب بیولوژیکی بستر )گلوکز( توسط 
مانند  متابولیت ها  به  میکروارگانیسم ها  از  تعدادی 
اتانول، اسید سیتریک و اسید الکتیک صورت می گیرد. 
چندین میکروارگانیسم و مواد اولیه می توانند در تولید 
که  هنگامی  گیرند.  قرار  استفاده  مورد  الکتیک  اسید 
و  نیشکر  از  حاصل  ساکاروز  مانند  خالص  بستر  از 
با خلوص  استفاده می شود، محصول تخمیر  چغندرقند 
باال بدست می آید که منجر به کاهش در هزینه تصفیه 
را  از آن  استفاده  قند،  باالی  متأسفانه، هزینه  می شود. 
ریز  دور  از  می توان  وجود،  این  با  می کند.  غیرممکن 
نیشکر  کارخانه های  کشاورزی،  صنایع  غذایی،  صنایع 
از  اقتصادی  و  محیطی  زیست  نظر  از  که  کرد  استفاده 
مانند  ای،  نشاسته  مواد  است.  برخوردار  باالیی  مزیت 
تولید  برای  بالقوه  اولیه  مواد  و جو  برنج  ذرت،  گندم، 

اسید الکتیک هستند. 

كاربرد
اسید الکتیک کاربردهای گسترده ای در مواد شیمیایی، 
که  غذایی  صنعت  در  دارد.  غذایی  مواد  و  داروسازی 
می دهد  تشکیل  را  ماده  این  ازتقاضای  باالیی  بخش 
به خاطر  اسیدیته و همچنین  تنظیم  برای  از آن   )٪35(
خواص اسیدی و طعم ترشی مالیمی که نسبت به سایر 

مواد  سایر  و  زیتون  در  می شود.  استفاده  دارد،  اسیدها 
غذایی به عنوان نگهدارنده و نیز برای تنظیم pH، طعم 
نان،  شیرینی،  در  باکتری ها  رشد  بازدارنده  و  دهندگی 
نوشیدنی ها و سایر مواد مورد استفاده قرار می گیرد. این 
ماده جز مهمی در مواد غذایی تخمیر شده مانند ماست، 
دوغ، کره و کنسروها می باشد. اسید الکتیک در دباغی 
برای  کننده  تثبیت  عنوان  به  نساجی  صنعت  در  چرم، 
استفاده می شود.  کند  بهتر جذب  را  پارچه رنگ  اینکه 
عنوان  به  الکتیک  اسید  استرهای  و  نمک ها  مشتقات، 
قرار  استفاده  مورد  پالستیسایزر  و  امولسیفایر  حالل، 
دلیل  به  الکتیک  اسید  آرایشی،  صنعت  در  می گیرند. 
جوان  و  میکروبی  ضد  کننده،  مرطوب  اثرات  داشتن 
و  دهان  بهداشتی  محصوالت  و  پوست  روی  سازی 
توجهی  قابل  بخش  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  دندان 
از آن نیز در صنعت پلیمر استفاده می شود )39٪( زیرا 
تخریب  ترموپالستیک  پلیمرهای  صورت  به  الکتید ها 
پذیر قابلیت پلیمریزه شدن دارند. L )+( - اسید الکتیک 
نوبه  به  که  می کند،  فراهم  را  الکتید  از  باالیی  عملکرد 
خود پلیمرهایی با جرم مولی باال، درجه بلورینگی باال 
پلیمرها  این  می کند.  ایجاد  را  باال  کششی  استحکام  و 
دارای  بندی  بسته  کاربردهای  برای  که  هستند،  شفاف 
با  آرامی  به  و  دارند  طوالنی  ماندگاری  است.  اهمیت 

هیدرولیز تخریب می شوند.
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اسید هیدروكلریك 
هیدروژن کلریدنام آیوپاک

HClفرمول مولکولی

g/mol 36/46جرم مولی

 37% solution g/cm31/18چگالی

ºC 110دمای جوش

 mPa·s گرانروی 
31.5% solution at 25 °C

1/9

محلول در آب، الکل، اترحاللیت

مایع بی رنگشکل ظاهری

اسید هیدروکلریک یا اسید موریاتیک یک محلول بر پایة آب از گاز هیدروژن کلرید و یک اسید معدنی بسیار خورنده 
و بی رنگ است که در صنعت کاربرد بسیاری دارد. این ماده باید با اقدامات ایمنی مناسب مورد استفاده قرار گیرد. 
مقدار درصد HCl بستگی به هدفی که مورد استفاده قرار می گیرد بین 25 تا 38٪ متغیر می باشد. در معرض هوا، 
هیدروژن کلرید بخارهای خورنده سفید متراکم ایجاد می کند. هیدروکلریک اسید از قدیم به نام های اسید سالیس، 
موریاتیک اسید و جوهر نمک معروف بوده است. پی اچ (pH) این اسید بین 0 تا 2 است. این ماده به طور طبیعی 
در اسید معده وجود دارد و در سیستم گوارش اکثر گونه های جانوری از جمله انسان تولید می شود. هیدروژن کلرید 
یک اسید مونوپروتیک اسید به این معنی که هر مولکول می تواند تنها یک بار یونیزه شود تا یک یون هیدروژن آزاد 
H3O می پیوندد. 

شود. در اسید هیدروکلریک آبی یون هیدروژن به یک مولکول آب برای تشکیل یون هیدروونیوم، +
یون دیگری که تشکیل شده -Cl، یون کلرید است. بنابراین اسید هیدروکلریک می تواند برای تهیة نمک های کلرید 
مانند سدیم کلرید مورد استفاده قرار گیرد. اسید هیدروکلریک یک اسید قوی است، زیرا کاماًل در آب یونیزه می شود. 
اسید هیدروکلریک در محلول هایی تا 38 درصد هیدروکلراید )درجه غلیظ( تولید می شود. غلظت های باالتر تا حدود 
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بیش از 40 درصد از نظر شیمیایی امکان پذیر است، اما 
و  سازی  ذخیره  که  است  زیاد  قدری  به  تبخیر  سرعت 
جابجایی نیاز به اقدامات احتیاطی اضافی مانند فشار و 
دمای پایین دارند. تولید کنندگان عمده این ماده در جهان 
 Dow Chemical، Georgia Gulf Corporation, Tosoh

Corporation, Akzo Nobel, and Tessenderlo می باشند. 

تولید
اسید کلریدریک محلولی بی رنگ با بوی تند و خطرناک 
است. از هوا سنگین تر و به آسانی تبدیل به مایع می شود. 
به صرفه ترین راه تولید این گاز حرارت دادن مخلوط 
اسید سولفوریک )ویتریول( با غلظت 98٪، با نمک اسید 
سازی )سدیم کلرید( پودری، در راکتور مانهایم تا 150 
 HCl کلرید،  هیدروژن  گاز  می باشد.  گراد  سانتی  درجه 
برج های  به  لوله  توسط  و  شده  خارج  راکتور  باالی  از 
جذب هدایت می شود و جذب هیدروژن کلرید در آب 
سرد انجام می شود. این اسید با حل کردن گاز هیدروژن 
کلرید HCl در آب نیز تهیه می شود. هیدروژن کلرید مورد 
نیاز از ترکیب گازهای کلر و هیدروژن به دست می آید. 
گاز کلر مورد نیاز این ترکیب از الکترولیز نمک بدست 
اسید  که  می شود  استفاده  این روش  از  هنگامی  می آید. 
خالصی برای صنایع دارو و غذایی مورد نیاز باشد. در 
گاز  تا  می گردد  الکترولیز  نمک  محلول  ابتدا  این روش 
کلر خالص Cl2 و سدیم هیدروکسید و هیدروژن به دست 

آید. سپس، کلر خالص می تواند مجددا با هیدروژن ترکیب 
   HCl شده و هیدروکلریک خالص به دست آید، سپس گاز

آزاد شده در آب جذب می شود.

كاربرد
از اسید کلریدریک در تولید کلرید ها، رنگدانه ها، صنایع 
آبکاری نساجی و الستیک استفاده می شود. برای مثال 
در پاالیش سنگ معدن برای تولید قلع، اسید شویی یکی 
از مراحل مهم در تصفیة سطح آهن است که برای حذف 
زنگ زدگی یا اکسید آهن از سطح آهن و فوالد قبل از 
گالوانیزه  نورد،  اکستروژن،  مانند  بعدی  پردازش  مراحل 
کردن و سایر تکنیک ها از این ماده استفاده می شود، از بین 
بردن برخی ناخالصی های از دیگ های بخار، برای خنثی 
همچنین  و  آزمایشگاه ها  در  معرف  عنوان  به  و  سازی 
استفاده  آلی  مواد  سنتز  در  و حالل  کاتالیزور  عنوان  به 
مقیاس های  تولید  برای  ماده  این  از  می شود. در صنعت 
پالستیک های  برای   (CH2CHCl) کلرید  وینیل  باالی 
PVC و متیلن دی فنیلن دی ایزوسیانات برای پلی اورتان 

استفاده می شود. از دیگر کاربردهای صنعتی آن می توان 
به موارد استفاده در فرآیندهای هیدرومتالوژی مانند تولید 
آلومینا یا تیتانیم دی اکسید، تولید هیدروژن، فعال سازی 
چاه های نفتی، مهندسی برق برای احیای مبدل های یونی، 
در مواد ضد عفونی کننده و شوینده، در چرم سازی، در 

فرآیند نساجی برای تمیز کردن پنبه و غیره اشاره کرد. 
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ایزوپروپیل الكل
Propan-2-olنام آیوپاک

C3H8O or CH3CHOHCH3 or فرمول مولکولی
(CH3)2CHOH

 g/mol 60/1جرم مولی

°C 89/5-دمای ذوب

°C 82/3دمای جوش

محلول در آب حاللیت

20°C در g/cm3 0/79چگالی

مایع بی رنگشکل ظاهری

°C 12نقطه اشتعال

ایزوپروپیل الکل که به نام های ایزوپروپانول یا 2-پروپانول نیز شناخته می شود. یک مایع شفاف و بی رنگ است که 
بویی کمی شبیه به مخلوطی از اتانول و استون دارد. بسیار محلول در آب و فرار است و به سرعت تبخیر می شود. 
ایزوپروپیل یک الکل نوع دوم است که اتم کربن الکلی آن )اتم کربنی که گروه عاملی (OH) آن به وصل است( به دو 
اتم کربن دیگر متصل می شود. ایزوپروپانول دارای خواص ضد باکتریایی است. اگرچه مکانیسم دقیق عملکرد ضد 
عفونی کننده ایزوپروپانول مشخص نیست، اما ممکن است سلول ها را با دفع پروتئین های سلولی و DNA، تداخل 
در متابولیسم سلولی و حل شدن غشاهای پروتئین سلولی از بین ببرد. ایزوپروپیل الکل خوراکی نمی باشد. این ماده 
در بدن انسان نسبت به سایر الکل های خوراکی به صورت متفاوتی متابولیزه می شود. در نتیجه نوشیدن حتی مقداری 
اندک از آن می تواند خطرات مرگ باری در پی داشته باشد. کسانی که بعد از نوشیدن ایزوپروپانول زنده می مانند دچار 
کوری دایمی می گردند. ایزوپروپانول قابل اشتعال با دمای احتراق 12 درجه سانتیگراد است. بنابراین، هنگام استفاده 
از آن باید به نکات ایمنی و مراقبت های مربوط به آن عمل کرد. این ماده اثر خوردگی نیز دارد و موجب خوردگی 
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پالستیک ها ،الستیک ها و پوشش های دیگر نیز می شود.

تولید
الکل ایزوپروپیل اولین الکل مصنوعی تجاری ساخته شده 
است. شیمیدانان شرکت استاندارد نفت در نیوجرسی )بعداً 
Mobil Exxon( اولین بار در سال 1920 ضمن مطالعه 

فرآورده های فرعی نفت، آن را تولید کردند. این الکل به 
راحتی از واکنش پروپیلن با اسید سولفوریک و به دنبال 
آن هیدرولیز سنتز می شود. در بعضی موارد، هیدراتاسیون 
پروپیلن در یک مرحله و با استفاده از آب و یک کاتالیزور 

در فشار زیاد انجام می شود.

كاربرد
مواد  تولید  برای  الکل  ایزوپروپیل  تولیدی  حجم  بیشتر 
شیمیایی دارویی، کاتالیزورهای فرآیندی و حالل ها مصرف 
استرهای  و  رزین  برای  حالل  مثال  عنوان  به  می شود. 
هیدروژن  واکنش های  در  ایزوپروپانول  می باشد.  سلولز 
گیری، اکسیداسسیون، استری، اتری، آمین دار و هالوژن 
دار شدن، خیلی آسان تر از الکل های نوع اول مثال پروپیل 
الکل نرمال یا اتیل الکل به کار می رود. ایزوپروپانول به 
دلیل داشتن خاصیت ضد عفونی کننده، در صابون ها و 
لوسیون ها به عنوان ضد عفونی کننده در مخلوط با آب 
عنوان  به  الکل  این  می شود.  استفاده  موضعی  بصورت 

(household cleaning) تمیزکننده سطوح برای لوازم منزل 
،(electronic components) الکترونیک  صنایع  در   و 

هد  و  مغناطیسی  نوار  مانند  الکترونیکی  دستگاه های 
و  صوت  ضبط  دستگاه های  در  انچه  )مانند  دیسک ها 
تصویری و درایوهای فالپی دیسک(، لنزهای لیزری در 
استفاده  مثال سی دی، دی وی دی(   ( نوری  درایوهای 
می شود. همچنین در لوسیون های بعد از تراشیدن، لوسیون 
دست، اسپری های مو، و سایر لوازم آرایشی نیز استفاده 
می شود. در صنعت از آن به عنوان یک حالل ارزان قیمت 
برای مواد آرایشی، داروها، پوست ها و لثه ها و همچنین 
اتانول استفاده می شود و نسبت به حالل های  برای دفع 
جایگزین نسبتا غیر سمی است. از آن در ساخت استون و 
مشتقات آن استفاده می شود. این ماده در تولید مایعات ضد 
یخ کاربرد دارد. این الکل با مخلوط 70-60 درصد با آب 
به عنوان ضد عفونی کننده دست ها و پدهای ضدعفونی 
پدهای  می شود.  مصرف  عمل  اتاق  در  بیمارستان ها  در 
ضدعفونی توسط متخصصان پزشکی برای انجام وظایفی 
و  سطوح  کردن  پاک  کوچک،  ابزارهای  پاکسازی  نظیر 
تمیز کردن پوست بیمار قبل از تزریق استفاده می شود. 
ایزوپروپانول، کاهش کشش سطحی آب  کاربرد های  از 
جهت نفوذ آب نیز می توان اشاره کرد. این الکل در صنعت 
چاپ برای کم کردن دمای آب در دستگاه های چاپ نیز 

استفاده دارد. 
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2-اتیل هگزیل اكریالت
Ethylhexyl prop-2-enoate-2نام آیوپاک

C11H20O2فرمول مولکولی

g/mol 184/279جرم مولی

°C 213/5دمای جوش

°C 90-دمای ذوب

mg/L at 25°C بسیار کم محلول9/6حاللیت در آب

مایع بی رنگشکل ظاهری

2-اتیل هگزیل اکریالت )EHA-2( با فرمول مولکولی C11H20O2 یک مونومر است که با طیف گسترده ای از سایر 
مونومرهای آکریلیک و وینیل به منظور تشکیل کوپلیمرهای با جرم مولی خاص، برای طیف متنوعی از کاربردها به 
راحتی کوپلیمر می شود. 2-اتیل هگزیل اکریالت (EHA-2) به طور عمده به عنوان مونومر در صنایع شیمیایی بیشتر 
برای ساخت رزین های آکریلیکی کاربرد دارد. این ماده بی رنگ و با بوی آکریلیکی مشخص است. دارای ثبات باال، کم 
محلول در آب و دارای حاللیت مطلوبی در الکل ها و اتر ها می باشد. با سایر حالل های آلی به سادگی مخلوط می شود. 
به سادگی با سایر مونومر ها پلیمریزه می شود و زنجیره های پلیمری را تشکیل می دهد. از این رو برای تولید کوپلیمر و 

هموپلیمرها کاربرد فراوانی دارد. پلیمریزاسیون 2-اتیل هگزیل اکریالت با متیل اتر یا هیدروکینون مهار می شود.

تولید
2-اتیل هگزیل آکریالت از طریق واکنش استریفیکاسیون اسید آکریلیک (AA) با 2-اتیل هگزانول (EtHexOH-2) در 
حضور اسید سولفوریک(H2SO4) به عنوان کاتالیزور حاصل می شود. ترکیبی که از واکنش استریفیکاسیون بدست می آید 
شامل 2-اتیل هگزیل اکریالت، 2-اتیل هگزانول، آکریلیک اسید، 2-اتیل هگزیل اسید سولفات، اسید سولفوریک و 
سایر ناخالصی ها می باشد. فاز آلی به یک ستون هدایت می شود که از آن می توان اسید اکریلیک و 2-اتیل هگزانول 
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را دوباره برای استفاده مجدد به واکنش استری باز گرداند 
2-اتیل هگزیل اکریالت از پایه به یک ستون تقطیر دیگر 

هدایت شده که عاری از محصوالت سنگین می باشد. 

كاربرد
استفاده  هموپلیمرها  تولید  در  اکریالت  هگزیل  2-اتیل 
می شود. همچنین در تولید کوپلیمرها به عنوان مثال، اسید 
اکریلیک و نمک های آن، استرها، آمیدها، متا اکریالت ها، 
اکریلونیتریل، وینیل استات، وینیل کلرید، کلرید وینیلیدن، 
استایرن، بوتادی ان و پلی استرهای اشباع نشده استفاده 
می شود. پلیمرهای آکریلیک در فرمول های رنگی التکس 
خواص فوق العاده ای نظیر مقاومت خوب در برابر آب، 

نور  برابر  مقاومت در  و  پایین  پذیری در دمای  انعطاف 
خورشید و تغییرات آب و هوا را ایجاد می کنند. 2-اتیل 
هگزیل اکریالت همچنین در چسب های حساس به فشار 
اکریالت  هگزیل  2-اتیل  از  استفاده  دارد.  کاربرد  نیز 
می تواند مقاومت محصول نهایی را در برابر تغییرات آب 
و هوا و اشعة خورشید بهبود بخشد. این ماده به عنوان 
افزودنی و اصالح کننده برای انواع مواد پالستیکی به کار 
می رود. 2-اتیل هگزیل اکریالت قابل احتراق بوده و باید 
از گرما، جرقه، شعله و هر گونه منبع احتراق دور نگه 
داشته شود. و در صورت مشتعل شدن محصوالت سمی 
مانند کربن دی اکسید و کربن مونو اکسید از خود آزاد 

می کند. 



آشنایی با مواد اولیه صنایع شیمیایی52

آمونیوم پر سولفات
Ammonium persulfateنام آیوپاک

2S2O8(NH4)فرمول مولکولی

g/mol 228/18جرم مولی

g/cm3 1/98چگالی

°C 120دمای ذوب

g/100 mL (25 °C) 80حاللیت در

پودر سفید رنگشکل ظاهری 

که جرم  معدنی است  یک ترکیب   (NH4)2S2O8 شیمیایی با فرمول   (Ammonium persulfate) پرسولفات   آمونیوم 
مولی آن 18/228 می باشد. به عنوان یک عامل اکسیدکننده قوی در شیمی پلیمر استفاده می شود. این ماده به خوبی 
در آب حل می شود و با افزایش دما حاللیت آن افزایش می یابد. حاللیت آمونیوم پر سولفات بسیار بیشتر از نمک 
مشابه آن یعنی پتاسیم پرسولفات می باشد. حل شدن این نمک در آب فرآیندی گرماگیر است. این ماده می تواند در 
محلول آبی به صورت آمونیوم هیدروژن سولفات و پراکسید هیدروژن هیدرولیز شود. آمونیوم پر سولفات هنگام بر 
اثر حرارت خواص خورندگی دارد و به راحتی تجزیه می شود. این محصول به صورت خشک از پایداری خوبی 

برخوردار است بنابراین نگهداری آن آسان است. 

تولید 
آمونیوم پرسولفات از طریق الکترولیز محلول سرد و غلیظ آمونیوم سولفات در اسید سولفوریک با چگالی جریان 
باال تولید می شود. این روش برای اولین بار توسط هیو مارشال در سال 1891 معرفی شد. فرآیند تولید آمونیوم 
پرسولفات از الکترولیز محلول سولفات آمونیوم یا آمونیوم بی سولفات در اسید سولفوریک غلیظ به این صورت 
است که اسید سولفوریک در فرآیند الکترولیز الکترون از دست داده و پروکسی سولفات اسیدی در آند تولید می شود 
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که با آمونیوم سولفات واکنش داده و پرسولفات آمونیوم 
را تشکیل می دهد. پس از مرحله فیلتراسیون پرسولفات 
بلوری خالص و جداسازی می شود و در نهایت با خشک 

کردن آن آمونیوم پرسولفات تولید می شود. 

كاربرد
به عنوان  از محلول های آبی پرسولفات ها  پلیمر   صنعت 
آغازگر در پلیمریزاسیون التکس و الستیک مصنوعی استفاده 
می کند. آمونیوم، پتاسیم و سدیم سولفات به عنوان آغازگر 
واکنش های پلیمریزاسیون امولسیون در تهیه آکریلیک ها، 
پلی وینیل کلریدها، پلی استایرن ها و نئوپرن استفاده می شود. 
آن ها به عنوان آغازگرهای پلیمریزاسیون در ساخت الستیک 

خودرو  برای  ایزوپرن(  و  ان  بوتادی  )استایرن  مصنوعی 
استفاده می شوند. آمونیوم، پتاسیم و سدیم پرسولفات از جمله 
اکسید کننده هایی هستند که در سفید کننده ها و مواد آرایشی 
مخصوص مو مورد استفاده قرار می گیرند و برای بی رنگ 
یا روشن شدن مو استفاده می شوند. طبق گزارش سازمان 
غذا و داروی )FDA( در سال 1998، آمونیوم پرسولفات 
در 30 فرموالسیون فرآورده های آرایشی، پرسولفات در 36 
فرموالسیون و سدیم پرسولفات در 26 فرموالسیون استفاده 
شده است. تنفس و استنشاق آمونیوم پرسولفات باعث تنگی 
نفس شده که موجب گلودرد و سرفه می شود. تماس آمونیوم 
پرسولفات با پوست و چشم سرخی آن ها و درد و سوزش 

را نتیجه می دهد. 
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آمونیوم كلرید
آمونیوم کلریدنام آیوپاک

NH4Clفرمول مولکولی

g/mol 53/49جرم مولی

 °C 338دمای ذوب

g/cm3 1/5چگالی

محلول در آب، کم محلول در الکل و استون حاللیت

°C غیرقابل اشتعالنقطه اشتعال

جامد سفیدشکل ظاهری

آمونیوم کلرید با فرمول مولکولی NH4Cl که به آن نمک آمونیاک و یا نشادر نیز می گویند، یک ترکیب معدنی با ساختار 
بلوری مکعبی، سفید رنگ، بی بو و با حاللیت باال در آب است که به آسانی یک محلول اسیدی مالیم را ایجاد می کند. 
این ترکیب حاصل واکنش اسید هیدروکلریک و آمونیاک می باشد و نوع طبیعی آن در گازهای حاصل از سوختن 
ناقص کک و یا برخی از آتشفشان ها یافت می شود. تماس این ماده با چشم و پوست می تواند باعث سوزش شود. 
انحالل این ماده در آب گرماگیر است و در آب گرم با سرعت باالتری حل می شود. تحت تاثیر حرارت به اجزای 
اسید هیدروکلریک و آمونیاک تجزیه می شود و  بدون ذوب شدن در 340 درجه سانتی گراد تبخیر می شود )تصعید( 

و حجم مساوی از آمونیاک و هیدروژن کلرید را تشکیل می دهد. 

تولید
این ترکیب به عنوان یک محصول فرعی در طی واکنش آمونیاک و سدیم کلرید برای ساخت سدیم کربنات تولید می شود. 
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CO2 + 2 NH3 + 2 NaCl + H2O → 2 NH4Cl + Na2CO3

همچنین از واکنش محلول های آمونیوم سولفات و سدیم 
کلرید نیز آمونیوم کلرید تولید می شود. محصول جانبی 
این روش سدیم سولفات  است. به علت نامحلول بودن 
سدیم سولفات  در محلول حاصل از واکنش، این محصول 
فرعی تولید رسوب نموده و پس از جداسازی با عملیات 
بلورگیری مجدد آمونیوم کلرید حاصل، خشک و عرضه 
می شود. این ترکیب با درصد خلوص باال با استفاده از 
اسید  گاز  و  آب  بدون  آمونیاک  بخار  مستقیم  واکنش 
هیدروکلریک نیز تهیه می گردد که در برخی از کشورها 

عمده آمونیم کلرید مصرفی از این راه تولید می شود.

كاربرد
باعث شده  ماده  این  در  کلر  و  آمونیوم  یون های  وجود 
است که به صورت گسترده در کشاورزی و سایر صنایع 
دو  از  ترکیبی  کلرید  آمونیوم  بگیرد.  قرار  استفاده  مورد 
عنصر ضروری ازت و کلر برای رشد گیاهان است. هر 
دو این عناصر به طور طبیعی در جو و خاک وجود دارند 
به گیاهان کمک می کند  منابع کودی  از طریق  تأمین  و 

تامین  عنوان  به  کلرید  آمونیم  برسند.  کامل  رشد  به  تا 
نیتروژن در کودهای کشاورزی مصرف می شود. همچنین 
و  آفات  با  می تواند  کلرید  آمونیوم  کود  در  موجود  کلر 
بیماری ها مقابله کند.  به عنوان الکترولیت در سلول های 
در  گالوانیزه،  جریان های  دهنده  تشکیل  ماده  خشک، 
لیچینگ و شار لحیم کاری برای خارج کردن پوشش های 
دارد.  کاربرد  لحیم  بهبود چسبندگی  و  فلزات  از  اکسید 
آمونیوم کلراید یک نمک اسیدی کننده سیستماتیک است 
و به حفظ pH کمک می کند. در دارو های دامپزشکی این 
ماده به عنوان یک عامل فعال کننده ی دارویی کاربرد 
زیادی دارد. از این ماده برای جلوگیری از ایجاد سنگ 
تشکیل  نمک  این  می شود.  استفاده  حیوانات  در  کلیه 
اثر  مخاطی،  غشاهای  تحریک  با  همچنین  اسید  دهنده 
سرفه  کاهش  برای  و  می کند  اعمال  را  دهنده  تسکین 
نیز می تواند کاربرد داشته باشد. آمونیوم کلرید با درجه 
کیفیت غذایی با خلوص )99/8٪- 99/5٪( است، همانند 
آمونیوم بی کربنات عمل می کند و برای بهبود عملکرد 
مخمرها در تهیه خمیرها مانند نان و بیسکویت، آبجو و 

سس سویا کاربرد دارد. 
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باریم كربنات
Barium carbonateنام آیوپاک

BaCO3فرمول مولکولی

g/mol 197/34جرم مولی

g/cm3 4/28چگالی

°C 811دمای ذوب

°C 1450دمای جوش

mg/L (20 °C) 24حاللیت

باریم کربنات یک ترکیب معدنی و نامحلول در آب است که به راحتی با حرارت دادن یا کلسینه کردن به سایر 
ترکیبات باریم تبدیل می شود. باریم کربنات که به نام Witherite نیز شناخته می شود در یک سیستم اورتورومبیک 
متبلور می شود. بلور ها به طور مداوم در گروه های سه گانه قرار می گیرند و اشکال شبه شش ضلعی ایجاد می کنند 
که تا حدودی شبیه بلور های دو قطبی کوارتز هستند. باریم جزء فلزات قلیایی خاکی است. باریم در سال 1772 
توسط کارل ویلهلم شل کشف شد و اولین بار توسط هامفری دیوی در سال 1808 جداسازی شد. منبع اصلی باریم 
باریت (BaSO4) است و نام باریم از کلمه یونانی ”barys“ گرفته شده است که به معنی سنگین است. وریت در سیستم 

اورتورمبیک متبلور می شود. 
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تولید 
دو  شامل  باریت  از  کربنات  باریم  تولید  صنعتی  روش 
مرحله است. در مرحله اول، باریت توسط ذغال سنگ در 
یک کوره دوار در حدود 1100 درجه سانتی گراد کاهش 
می یابد. در این فرآیند که به عنوان روش خاکستر سیاه 
نامیده می شود، سولفید باریم ناخالص به شرح زیر تولید 
می شود. میزان مصرف زغال سنگ تقریبًا یک پنجم وزن 
باریت و مدت ماندن آن در کوره حدود 2/5 ساعت است.
BaSO4 + 4C → BaS + 4CO

خاکستر سیاه با آب شسته می شود و پس از فیلتراسیون، 
محلول خالص سولفید باریم تهیه می شود. در مرحلة دوم، 
باریم کربنات از محلول باریم سولفید به روش خاکستر 
سودا تولید می شود. در این روش، واکنش در محیط آبی 

به شرح زیر است: 
BaS + Na2CO3 → BaCO3 + Na2S

در نتیجه، قلب واحد تولید باریم کربنات کاهش باریت در 
کوره توسط زغال سنگ است.

كاربرد
)باریت(  طبیعی  سولفات  باریم  از  پس  کربنات  باریم 

باریم  است.  باریم  ترکیب  ترین  پرمصرف  و  ترین  مهم 
بیشترین  که  است  سفید  محلول  نا  نمک  نوعی  کربنات 
محصوالت  تولید  در  سرامیک  صنعت  در  آن  کاربرد 
سرامیکی برای تقویت مقاومت در برابر خراش و تولید 
رنگ های منحصر به فرد می باشد و همچنین کاربردهای 
عمده تجاری بسیاری در صنایع شیشه، آجر، در صنعت 
حفاری نفت برای تثبیت خواص مورد نظر از باریت به 
عنوان گل حفاری، سرامیک، عکاسی و صنایع شیمیایی 
از اسیدهای مناسب در  با استفاده  این،  بر  دارد. عالوه 
تولید سایر نمک های باریم قابل استفاده است. به عنوان 
پراکسید  و   (BaO) باریم  اکسید  تولید  برای  اولیه  ماده 
باریم (BaO2) استفاده می شود. در کارخانه های ساخت 
رنگ  ایجاد  برای  کربنات  باریم  بازی  آتش  وسایل 
از  یکی  عنوان  به  کربنات  باریم  می شود.  استفاده  سبز 
مؤلفه های ساخت لوله های تصویر تلویزیونی است زیرا 
اکسید باریوم انتشار اشعه ایکس مضر را از این لوله ها 
کم می کند و خطر آن را برای بینندگان کاهش می دهد. 
مختلف  انواع  سرامیکی  خازن های  تولید  در  همچنین 
میکرو و پیکو فاراد که از اجزای بسیار مهم در صنایع 

الکترونیکی دفاع و رایانه ها هستند کاربرد دارد.
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بوتیل اكریالت
Butyl prop-2-enoateفرمول آیوپاک

C7H12O2فرمول مولکولی

128/2جرم مولی

g/cm3 0/90چگالی

mPa.s 0/92گرانروی

ºC 148دمای جوش

ºC 64/6-دمای انجماد

ºC 37دمای اشتعال

g/L 20 ºC 1/7 )0/1%(، محلول در الکل، استون، اترحاللیت در آب

مایع بی رنگشکل ظاهری

بوتیل آکریالت یک مونومر آکریالت با فرمول مولکولی CH2 = CHCOO (CH2)3CH3 است و استر n- butanol و 
اسید اکریلیک می باشد که در تولید کوپلیمرهای اکریلیک، وینیل اکریلیک و استایرن اکریلیک مورد استفاده قرار 
می گیرد. سایر استرهای اصلی اکریالت شامل متیل آکریالت، اتیل اکریالت و 2- اتیل هگزیل اکریالت می باشند. 
این مایع بی رنگ و فرار و دارای بوی تندی می باشد که به مقدار کمی در آب محلول ولی در الکل ها، اترها و تقریبًا 
کلیه حالل های آلی کاماًل محلول است. این مایع قابل اشتعال و دارای نقطة اشتعال در حدود 37 درجه سانتی گراد 
است. بوتیل اکریالت بوی تند و تیز میوه ای دارد. این ترکیب به راحتی با مولکول های مونومر پلیمریزه می شود تا 

زنجیرهای پلیمری ایجاد شود.
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تولید
بوتیل آکریالت از واکنش n- بوتانول با اسید اکریلیک در 
حضور یک کاتالیزگر اسیدی با درجه حرارت باال همراه 
با آب و سایر فرآورده های فرعی تولید می شود. سپس 
مخلوط محصوالت در طی فرآیند تقطیر خالص می شود 
تا خلوص باالتری از بوتیل آکریالت حاصل شود. بوتیل 
اکریالت بسیار واکنش پذیر است و در معرض گرما و پر 
اکسید ها به سادگی پلیمریزه می شود بنابراین آماده سازی 
پلیمریزاسیون  بازدارنده های  همراه  به  حتمًا  آن  تجاری 
صورت می گیرد. این ماده با اسیدها و بازهای قوی، آمین 
ها، هالوژن ها، ترکیبات دارای هیدروژن و اکسید کننده ها 

به راحتی وارد واکنش می شود.

كاربرد
هموپلیمرها  تولید  در  اول  درجه  در  اکریالت  بوتیل 
و  صنعتی  رنگ های  در  استفاده  برای  کوپلیمرها  و 
ساختمانی پایه آب مورد استفاده قرار می گیرد. در حال 
حاضر اکریلیک ها بیشتر از 25٪ از بازار جهانی رنگ و 
پوشش های را به خود اختصاص داده است. ترکیب شدن 
پلیمر  با سایر مونومرهایی که خاصیت  بوتیل آکریالت 

شدن دارند مانند متیل متاکریالت، استایرن، وینیل استات، 
آکریالت  استری  مونومرهای  سایر  و  اکریلیک  اسید 
امکان طراحی هزاران ترکیب کوپلیمر را فراهم می کند. 
بوتیل  و  استایرن  مونومر  پایة  بر  پلیمری  چسب های 
آکریالت نیز دارای جذب کمتری از آب، مقاومت بیشتر 
هستند.  رطوبت  برابر  در  مقاومت  و  هیدرولیز  برابر  در 
استایرن به عنوان مادة اولیه ارزان هزینه ها را به شدت 
کاهش می دهد اما از آنجا که استایرن از مقاومت ضعیف 
است سیستم های  برخوردار  بنفش  ماورا  اشعة  برابر  در 
بر پایة بوتیل اکریالت و متا متیل اکریالت، به ویژه در 
استفاده  بیرون  محیط  در  که  هایی  پوشش  و  رنگ ها 
مانند  هستند  رنگدانه  پایین  مقدار  دارای  یا  می شوند 
الک ها و غیره ترجیح داده می شوند. ولی در پوشش های 
از  می توان   ٪55-35 تقریبًا  رنگدانه  باالی  درصد  دارای 
رنگ های بر پایة استایرن- بوتیل اکریالت در محیط های 
دوگانه  باند  پذیری  واکنش  کرد.  استفاده  نیز  بیرونی 
واسطه  عنوان  به  را  محصول  این  از  استفاده  امکان  نیز 
شیمیایی فراهم می کند. بازارهای اصلی کاربرد نهایی این 
محصول صنایع پالستیک، الستیک های اکریلیک، چرم 

سازی، رنگ، چسب و نساجی خواهد بود.
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بوتیل گلیكول
2-بوتوکسی اتان-1-اولنام آیوپاک

C6H14O2فرمول مولکولی

g/mol 118/176جرم مولی

g/cm3 0/90چگالی

ºC 77-دمای ذوب

ºC 171دمای جوش

ºC 65دمای اشتعال

محلول در آب و بیشتر حالل های آلیحاللیت

مایع بی رنگشکل ظاهری

بوتیل گلیکول که با نام های BG، 2-بوتوکسی اتانول، گلیکول مونو بوتیل اتر و اتیلن گلیکول مونوبوتیل اتر نیاز معرفی 
می شود، یک مایع شفاف، بی رنگ و روغنی با بوی منحصر به فرد و در عین حال مالیم است و دارای فرمول مولکولی 
C6H14O2 می باشد. مانند سایر اترهای گلیکول دارای دو گروه عاملی یک اتر و یک گروه الکل در یک مولکول است. 

حاللی بسیار قوی که هم در فاز آلی و هم در فاز آبی قابلیت حل شدن را دارد و با آب و حالل های آلی متداول مانند 
کتون ها، الکل ها، اترها، پارافین ها و هیدروکربن های آروماتیک قابل مخلوط شدن است. بیشتر از نیم قرن است که این 

ماده در صنعت رنگ مورد استفاده قرار می گیرد.

تولید
بوتیل گلیکول از واکنش اتیلن اکسید و n- بوتانول با استفاده از یک کاتالیزگر تولید می شود. اگر نسبت اتیلن اکسید به 

n- بوتانول از یک بیشتر باشد، مونو اترهای دی- و تری اتیلن گلیکول تولید می شوند.
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كاربرد
استفاده از بوتیل گلیکول در صنعت رنگ غالب است که 
تقریبا 75٪ از کل BG تولید شده در این صنعت مصرف 
می شود. دلیل آن این است که با توجه به فراریت آن زمان 
خشک شدن پوشش ها و روند خشک شدن آنها را بهبود 
می بخشد. همچنین، موجب بهبود رفتار تبخیر اجزای فرار 
می شود. سایر کاربردها شامل استفاده به عنوان حالل در 
چاپ جوهرها و رنگ های نساجی و همچنین به عنوان 
جزئی از مایعات هیدرولیک است. همچنین این ماده جزء 
روغن های حفاری و برش محسوب می شود و یکی از 
اجزای اصلی Corexit است که یک محصول پراکنده کننده 

برای روغن می باشد. 
این ماده همچنین یک ماده شیمیایی حد واسط برای تولید 

خودی  به  که  می شود  محسوب  استات  گلیکول  بوتیل 
همچنین  گلیکول  بوتیل  است.  عالی  حالل  یک  خود 
با  واکنش  طریق  از  پالستیسایزر ها  تولید  در  اولیه  ماده 
فتالیک آنهیدرید می باشد. همچنین در فرموالسیون حشره 
کش ها، علف کش ها، سموم دفع آفات کشاورزی مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
بوتیل گلیکول ماده ای است که حتی در محصوالت خانگی 
ترکیبات  از  و  گیرد  قرار  استفاده  مورد  است  ممکن  نیز 
تشکیل دهندة محصوالت شوینده می باشد. این ماده قدرت 
تمیزکنندگی بسیار خوبی را فراهم می کند و بوی مشخصی 
مربوط  این محصوالت حس می شود  از  بسیاری  در  که 
یه این حالل است. همچنین در برخی از پاک کننده های 

سطحی صنعتی و تجاری نیز همین نقش را دارد.
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پارافین
CnH2n+2فرمول مولکولی

 g/mol متغیرجرم مولی

°C متغیر )کمتر از 65 درجه(دمای ذوب

°C متغیر ) پارافین جامد باالتر از 370(دمای جوش

نامحلول در آب، محلول در روغن هاحاللیت

20°C در g/cm3 0/9چگالی

جامد سفید، مایع بی رنگشکل ظاهری

°C قابل اشتعال با دمای متغیر )برای نقطه اشتعال
پارافین جامد 200 تا 240 درجه(

پارافین ها گروهی از هیدروکربن های زنجیره ای مستقیم یا شاخه ای هستند که با پیوندهای هیدروژنی اشباع شده اند و 
همین باعث شده است که آنها نسبتا بی اثر باشند. واحد اصلی تکرار شونده در آنها -n(CH2)- است. آن ها در فرم های 
مختلف سخت )موم، پارافین جامد( یا شکل نرم )مایع، وازلین( وجود دارند. برای مقادیر n<5  پارافین ها در دما و 
فشارهای عادی گازی هستند )متان، اتان، پروپان و بوتان(. برای مقادیر n = 5 )پنتان، C5H12( تا n = 15 )پنتادکان، 
C15H32( پارافین ها در دماها و فشارهای عادی مایع هستند. موم ها هیدوکربن های زنجیره طوالنی با n>20 هستند که 

با اضافه کردن مولکول های CH2 در جرم مولی در طول سری افزایش می یابند. در حالی که شکل نرم تر آن )وازلین 
و مایع( از مولکول های کوتاه تر تشکیل شده است. هردو شکل نرم و سخت دارای نقطه ذوب پایین هستند. پارافین ها 
به عنوان مواد نفتی دسته بندی می شوند. پارافین جامد اغلب حاوی حدود 3 تا 5 درصد روغن و به رنگ سفید شیری 
شناخته می شود و حالت ژله ای دارد. این ماده به طور معمول در دمایی ما بین 60 تا 58 درجه ی سانتی گراد ذوب 
می شود و در دمای 50 تا 55 درجه ی سانتی گراد نیز منجمد می گردد. پارافین مایع شفاف و بی رنگ است، در دمای 
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175 درجه ی سانتی گراد به جوش می آید و در دمای 
265 درجه ی سانتی گراد نیز تبخیر می شود. پارافین ها 
به طور کلی در سه دسته ی پارافین خوراکی، بهداشتی و 

پارافین صنعتی به بازار عرضه می شود. 

تولید
به صورت  سال 1867  در  بار  اولین  برای  پارافین  موم 
تجاری تولید شد. سپس، در کمتر از 10 سال پس از حفر 
با  و  آمد  به دست  نفت  از  پارافین  موم  نفت،  اولین چاه 
پیشرفت تکنیکی از روش های کارآمدتر و اقتصادی تر 
برای جداسازی و تصفیه استفاده گردید. روش های تصفیه 
و  جاذب ها  توسط  زدایی  رنگ  شیمیایی،  تصفیه  شامل 
تقسیم واکس های جدا شده با تقطیر، تبلور مجدد یا هر 
دو است. پارافین موم مصنوعی پس از جنگ جهانی دوم 
واکنش  در  آمده  به دست  از محصوالت  یکی  عنوان  به 
به هیدروکربن ها  فیشر- ترسپچ، که گاز ذغال سنگ را 
تبدیل می کند، به صورت تجاری تولید و معرفی شد. این 
موم پارافین سفید و سخت تر از موم پارافین نفتی بوده و 
از ویژگی های منحصر به فرد و خلوص باالیی برخوردار 
است که آن را به عنوان جایگزینی مناسب برای برخی 

موم های گیاهی و به عنوان اصالح کننده موم های نفتی و 
برخی از پالستیک ها مانند پلی اتیلن می توان درنظرگرفت. 

كاربرد
در  قدیم  بسیار  زمان های  از  پارافین  جامد  و  ژله  نوع 
تولید انواع شمع، مدادهای شمعی و پاستل های روغنی به 
منظور کشیدن نقاشی استفاده بسیار داشته و دارد. از دیگر 
کاربردهای پارافین در صنعت می توان به استفاده از آن به 
عنوان روان کار، در صنعت الستیک سازی، کبریت سازی، 
شمع سازی، باطری سازی و کابل سازی، صنایع سیمان، 
حرارتی  پرینترهای  برای  جامد  مرکب  پایه  عنوان  به 
تولید رنگ ورزین، صنایع دفاعی، تولید چسب، صنعت 
نساجی، کاغذهای صنعتی ضد آب، کاغذ موم، جال دهنده 
با  مرتبط  برقی، صنایع  عایق های  پولیش،  و  واکس  ها، 
بسته بندی چوب و کاغذ و صنعت ریخته گری اشاره کرد. 
اشعة  با  بیماران  عکس برداری  برای  پزشکی  شاخه  در 
ایکس از اعضای داخلی بدن، در ساخت لوازم آرایشی و 
بهداشتی نظیر پمادها یا کرم های مختلف، مراقبت پوست 
و مو، پارافین درمانی برای بیماران آرتروزی، از پارافین 

با درجه خوراکی، آرایشی و بهداشتی استفاده می شود.
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پتاسیم پر سولفات 
Dipotassium sulfonatooxysulfateنام آیوپاک

K2S2O8فرمول مولکولی 

g/mol 270/32جرم مولی

 g/cm32/477چگالی

C° 1067دمای ذوب

C° 1689دمای جوش

 pH 3/2

پودر سفید رنگشکل ظاهری 

پتاسیم پرسولفات (K2S2O8) که به نام های پتاسیم پراکسی دی سولفات یا KPS نیز شناخته می شود. نوعی نمک 
پتاسیم  است.  نامحلول  الکل ها  در  ولی  محلول  در آب  پر سولفات  پتاسیم  است.  بو  بی  و  بلوری  رنگ،  سفید 
استفاده می شود.  کننده  به عنوان عامل سفید  آن  از  به طور گسترده  و  است  قوی  کنندة  اکسید  پرسولفات یک 
رطوبت توسط پتاسیم پرسولفات جذب نمی شود و از این رو می توان مدت طوالنی تری از آن نگهداری کرد. 
این ماده برای تخریب اکسیداتیو مواد سمی یا مواد شیمیایی در آب یا استخر استفاده می شود و فرایند تصفیه 
آب را آسان می کند. در حال حاضر آسیا اقیانوس آرام، آمریکای شمالی و اروپا از جمله بازارهای اصلی منطقه 
ای برای فروش پتاسیم پرسولفات هستند و انتظار می رود این موقعیت حتی در آینده حفظ شود. همچنین بازار 
پتاسیم سولفات در آسیا و اقیانوس آرام به طرز چشم گیری در حال توسعه است وکشورهای توسعه یافته مانند 
هند، چین و ژاپن بازار گسترده ای برای پتاسیم پرسولفات دارند. اسامی برخی از تولید کنندگان مهم در این 

زمینه در زیر آمده است: 
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Mitsubishi Gas Chemical, ABC Chemicals, ADE-

KA, BASF, Energy Chemical Co., FMC Corpo-

ration, Honeywell, KEMIRA, Suzhou Sunrise 

Chemical, The DOW Chemical Company, United 

Initiators, VR Persulfates Pvt. Ltd

تولید
در انجام فرایند تولید پتاسیم پر سولفات، آمونیوم پراکسی 
و  می شوند،  مخلوط  آب  با  سولفات  پتاسیم  و  سولفات 
می شود  اضافه  آن ها  مخلوط  به  هیدروکسید  سدیم 
درجه   50 تا   30 حدود  در  سیستم  حرارت  درجه   و 
سانتی گراد افزایش می یابد تا واکنش دهنده ها کامال حل 
شوند. محلول حاصل در این دما، تحت هم زدن سریع به 
مدت 5 دقیقه در این شرایط حفظ می شود. سپس محلول 
تا دمای حدود 30 درجه سانتی گراد یا پایین تر سرد 

می شود تا پتاسیم پر سولفات شروع به رسوب کند.

كاربرد 
پتاسیم پر سولفات در بسیاری از صنایع از جمله لوازم 
برای  نساجی،  و صنایع  کاغذ  ها،  تصفیه خانه  آرایشی، 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  غیره  و  کننده  سفید  اهداف 
مونومرهای  پلیمریزاسیون  آغازگر  پرسولفات  پتاسیم 
وینیل  آکریلیک،  نیتریل،  اکریلو  پلی  کلرید،  وینیل  پلی 
استات، وینیل کلرید و سایر محصوالت است و همچنین 
آغازگر استایرن، بوتادی ان برای فرآیند کوپلیمر سازی 
آغازگر  بعنوان  گسترده  بطور  پرسولفات  پتاسیم  است. 
پلیمریزاسیون و یک ماده اکسید کننده قوی مورد استفاده 
قرار می گیرد از این رو از ترکیبات اساسی در رنگ مو ها 
بعضی  در  دارد.  مهمی  نقش  زدایی  در رنگ  و  می باشد 
که  مشابهی  دلیل خصوصیات  به  سولفات  سدیم  موارد، 
به عنوان جایگزینی  ترکیب مشاهده می شود  در هر دو 
فرآیندها  برخی  در  پرسولفات  پتاسیم  جای  به  مناسب 
مورد استفاده قرار می گیرد. پتاسیم پر سولفات در تولید 

چسب و پوشش ها نیز کاربرد دارد. 
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پتاسیم سوربات
پتاسیم هگزا 2و 4 دی اونئاتنام آیوپاک

C6H7KO2فرمول مولکولی

g/mol 150/22جرم مولی

ºC 270دمای ذوب

g/cm31/361چگالی

پرک یا گرانول سفید رنگ شکل ظاهری

محلول در آب )58/2گرم در 100 میلی لیتر در(ºC 20(حاللیت
محلول در اتانول، پروپیلن گلیکول

پتاسیم سوربات نمک پتاسیم اسید سوربیک می باشد. این ماده نمکی سفید با حاللیت خوب در آب است و فرمول آن 
به صورت CH3CH=CH−CH=CH−CO2K می باشد. پتاسیم سوربات دارای کاربردهای گسترده ای در صنعت مواد 
غذایی و نوشیدنی ها و محصوالت مراقبت بهداشتی به عنوان نگهدارنده است. پتاسیم سوربات نمکی بدون بو و بدون 
مزه است و با متوقف کردن رشد مخمر و قارچ، ماندگاری مواد غذایی را طوالنی تر می کند. پتاسیم سوربات یک اسید 
چرب غیر اشباع است که کم ترین پتانسیل آلرژی زا را در میان مواد نگهدارنده دارا می باشد این ترکیب در دهه 1850 

توسط فرانسویان کشف شد. 

تولید
در  یا  آبی  فاز  که در یک  تولید می شود  اسید سوربیک  و  پتاسیم هیدروکسید  ترکیب  از  معمواًل  پتاسیم سوربات 
حالل های آلی مانند کتون، هیدروکربن ها یا الکل با هم واکنش می دهند. و اسید سوربیک به صورت تجاری از تراکم 

کتن- کروتونالدهید تشکیل می شود. 
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كاربرد
مصنوعی  یا  طبیعی  شیمیایی  نگهدارنده مواد  مواد 
هستند که آن ها را به مواد غذایی، رنگ، مواد دارویی 
از  ناشی  فساد  از  را  مواد  این  تا  می کنند  اضافه  و... 
رشد میکروب ها و یا فساد ناشی از تغییرات شیمیایی 
طور  به  می تواند  سوربات  پتاسیم  نمایند.  محافظت 
تغییر شکل غشای  با  را  باکتری ها  فعالیت های  موثری 
سلولی مهار کنند، همچنین برای جلوگیری از بوتولیسم، 
میکروارگانیسم های  سایر  و  سالمونال  استافیلوکوک، 

بی  باکتری های  روی  بر  اما  می باشد،  موثر  مضر 
و  اسیدوفیلوس  الکتوباسیلوس  باسیلوس  و  هوازی 
اثر  است.  بی اثر  تقریبا  مفید  میکروارگانیسم های  سایر 
نگهدارنده پتاسیم سوربات از محصوالت 5-10 برابر 
سدیم بنزوات است. این ماده در غذاهایی که به صورت 
انواع کنسروهای میوه  کنسرو نگهداری می شوند مانند 
و سبزیجات، گوشت و ماهی همچنین در مربا ها، سس 
ها، آبمیوه ها و نوشیدنی ها، محصوالت نانوایی، کیک 

و بستنی و پنیر کاربرد دارد. 
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پتاسیم سولفات
Potassium sulphateنام آیوپاک

K2SO4فرمول مولکولی

g/mol 174/259جرم مولی

g/cm3 2/66چگالی

°C 1069دمای ذوب

°C 1689دمای جوش

 g/L )20 °C( 111حاللیت در آب

پودر بلوری سفیدشکل ظاهری 

پتاسیم سولفات ترکیبی معدنی با فرمول K2SO4 می باشد. این ماده پودر سفید رنگی است که به راحتی در آب حل 
می شود. پتاسیم سولفات معمواًل در کودها استفاده می شود به صورتی که هم پتاسیم و هم منبع گوگردی را فراهم 
می کند. کود پتاسیم (K) معمواًل برای بهبود عملکرد و کیفیت گیاهان در حال رشد در خاک هایی که فاقد منبع کافی 

از این ماده مغذی اساسی هستند، اضافه می شود. 

تولید 
پتاسیم عنصر نسبتًا فراوانی در پوسته زمین است. با این حال، K2SO4 به ندرت به صورت خالص در طبیعت یافت 
می شود. در روش “مانهایم” برای تولید پتاسیم سولفات از واکنش بین پتاسیم کلرید و اسید سولفوریک استفاده می شود. 
سنگ های دارای کانی های حامل پتاسیم به عنوان منبع اصلی پتاسیم خاک ها می باشند که تحت تأثیر تغییرات فیزیکی 
و شیمیایی، پتاسیم آنها به اشکال مختلف به خاک اضافه می شود. فلدسپارها، آلوموسیلیکات هایی با عناصری مثل 
سدیم، پتاسیم و کلسیم می باشند که برای رشد گیاهان مفیدند. عموما تولید پتاسیم سولفات از واکنش پتاسیم کلرید با 
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سایر سولفات های )کلسیم، سدیم، منیزیم، آمونیوم و آهن( 
یا اسید سولفوریک انجام می شود. از سولفات های طبیعی 
سولفات های  یا  گلسریت(  شئونیت،  لئونیت،  )لنگبینیت، 
روش  در  برد.  بهره  منظور  بدین  می توان  نیز  ضایعاتی 
کلرید  پتاسیم  ابتدا  سولفات،  پتاسیم  تولید  برای  مانهایم 
معدنی خرد و آسیاب می شود. پودر پتاسیم کلرید آسیاب 
شده پس از خردایش، به راکتور واکنش همزن دار که از 
جنس استیل ضد اسید می باشد منتقل می شود و آب به 
همراه اسید سولفوریک به آن اضافه می شود. حرارت دهی 
راکتور باعث افزایش راندمان و سرعت واکنش می شود. 
در اثر واکنش اسید سولفوریک با پتاسیم کلرید، پتاسیم 
سولفات و گاز هیدروژن کلرید تولید می شود. گاز تولید 
شده باید توسط مکنده جمع آوری و خنک شود تا تبدیل 
به هیدروکلریک اسید شود، که محصول جانبی این واکنش 
است. محلول پتاسیم سولفات داخل راکتور می بایست در 
نامحلول موجود در  ناخالصی  تا  فیلتر شود  بعد  مرحلة 
خاک جدا شود. محلول زیر فیلتر حاوی پتاسیم سولفات 
می باشد که پس از جوشاندن و تغلیظ، برای بلور گیری، 
به حوضچه های خنک کن منتقل می شود. پس از سرد 
شدن محلول، پتاسیم سولفات جامد قابل استفاده خواهد 
بود. در این شیوه، برای باال بردن کیفیت می توان مخلوط 
به طور مستقل در دمای 700 درجة سانتی  را  واکنش 
گراد حرارت داد. روش دیگر برای تولید پتاسیم سولفات، 
توسط هارگریوز ابداع شد. در این روش، پتاسیم سولفات 
از طریق واکنش پتاسیم کلرید، با مخلوطی از دی اکسید 

گوگرد، آب و هوا تولید می شود.

كاربرد
کودها موادی هستندکه جهت تقویت خاک به کار می روند 
افزایش  شده،  خاک  حاصلخیری  رفتن  باال  موجب  و 
تولید محصول را سبب می شوند. کودها به طور کلی به 
کودهای  و  آلی  کودهای  شیمیایی،  کودهای  دسته  سه 

بیولوژیک تقسیم می شوند.کودهای شیمیایی به دو دسته 
حاوی عناصر پر مصرف گیاه یا ماکرو المان مثل ازت، 
فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم و حاوی عناصر کم مصرف 
گیاه یا میکرو المان مثل آهن، روی، منگنز، مس و بور 
تقسیم بندی می شوند. عنصر پتاسیم به عنوان عنصر کیفیت 
در گیاهان مطرح بوده و جزو عناصر ضروری به شمار 
می رود که بعد از ازت پرمصرف ترین عنصر مورد نیاز گیاه 
است.پتاسیم نقش مهمی در فعالیتهای فیزیولوژیکی گیاه 
از جمله فعال نمودن آنزیم ها و ساخت پروتئین گیاهی، 
فتوسنتز و تنظیم اسمزی دارد. پتاسیم به عنوان یکی از 
عناصر پر مصرف، اهمیت بسیار زیادی دارد و اگرچه خود 
جزیی از ساختمان گیاه نیست ولی در انجام واکنش های 
داخلی گیاه نقش کلیدی دارد تا حدی که همان طور که 
قبال ذکر شد به عنصر کیفیت معروف است. پتاسیم عالوه 
بر افزایش تولید و بهبود کیفیت محصول، سبب افزایش 
تحمل گیاهان به شوری، کم آبی، انواع تنش ها، آفات و 
بیماری ها شده و کارایی مصرف آب و عناصر غذایی را 
افزایش می دهد. پتاسیم هفتمین عنصر از نظر فراوانی در 
زمین است و با فرسایش صخره ها پتاسیم نیز آزاد می شود 
ولی مقدار آن بسیار کمتر از مقدار مورد نیاز گیاهان است. 
درکشاورزی پتاسیم کلرید منبع تامین پتاسیم است ولی 
در مورد گیاهانی مانند سیب زمینی، گوجه و تنباکو به 
استفاده  سولفات  پتاسیم  از  باید  کلر  به  دلیل حساسیت 
به ویژه کودهای ریزمغذی  نمود. کاربرد عناصر غذایی، 
سولفات دار، باعث بهبود رشد گیاه می شود و به عنوان 

نمونه موجب افزایش عملکرد دانه شده است.
پتاسیم سولفات منبع عالی پتاسیم برای تغذیه گیاهان 
است. بخش K از K2SO4 هیچ تفاوتی با دیگر کودهای 
پتاس معمولی ندارد. با این وجود، منبع مهمی از گوگرد 
نیز دارد که سنتز پروتئین و عملکرد آنزیم به آن نیاز دارند. 
پتاسیم به فرم K2SO4 بسیار مطلوب تر و مناسب تر از نوع 

دیگر یعنی KCl می باشد.
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پتاسیم كربنات
Potassium carbonateنام آیوپاک

K2CO3فرمول مولکولی

g/mol 138/205جرم مولی

g/cm3 2/43چگالی

°C 891دمای ذوب

g/100 mL (20 °C) 112حاللیت در آب

گرانول سفید رنگشکل ظاهری 

فرمول مولکولی این ترکیب K2CO3 و جرم مولی آن 138,20 است. این ترکیب به صورت جامد سفید رنگی است که 
جاذب رطوبت بوده و دمای ذوب آن 891 درجه ی سانتی گراد است. این ترکیب در متانول نیز قابل انحالل است؛ 
به  گونه ای که  در دمای 25 درجه ی سانتی گراد انحالل پذیری آن برابرg/100 mL 3/11 است. پتاسیم کربنات 
CO3( جدا می شود. این ترکیب اشتعال پذیر نیست این ترکیب یک 

کاماًل در آب به یون های پتاسیم )+K( و کربنات )2-
محلول قوی قلیایی را تشکیل می دهد که می تواند به عنوان محصول واکنش جذب پتاسیم هیدروکسید با دی اکسید 

کربن ساخته شود. 

تولید
امروزه، پتاسیم کربنات به وسیله الکترولیز پتاسیم کلرید تولید می شود. پتاسیم کلرید ابتدا توسط الکترولیزه به پتاسیم 
هیدروکسید تبدیل می شود.  سپس پتاسیم هیدروکسید حاصل با استفاده از دی اکسید کربن به صورت پتاسیم کربنات 

در می آید که اغلب برای تولید سایر ترکیبات پتاسیم استفاده می شود.
KOH + CO2 → K2CO3 + H2O2
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Engel- فرآیند  طریق  از  سازی  آماده  دیگر  روش 
منیزیم  کلرید،  پتاسیم  از  مخلوطی  می باشد.   Precht

تحت  کربن  اکسید  دی  و  منیزیم  اکسید  یا  کربنات 
دوتایی،  نمک  تا  می گیرند،  قرار  اتمسفر   30 زیر   فشار 
از  پس  گردد.  تشکیل   KHCO3 · Mg-CO3 · 4H2O 

حرارت دهی پتاسیم کربنات تشکیل می شود.

كاربرد  
پتاسیم کربنات در صنایع مختلفی کاربرد دارد از جمله 
در صنعت کشاورزی، در صنایع شیشه سازی و صابون، 
در صنعت غذا به عنوان یک ماده خشک کن مالیم برای 
خشک کردن کشمش مورد استفاده قرار می گیرد برای 
می شود  استفاده  سرد  امولسیون  از  سبز  کشمش  تهیه 
کربنات است.  پتاسیم  معین  از درصدهای  که مخلوطی 
انگور را بعد از برداشت تمیز کرده و درون محلول فرو 
می برند )به مدت 21 تا 31 ثانیه بسته به نوع انگور( و 
سپس آن را روی رشته های سیم داخل بارگاه بهداشتی 
آویزان می نمایند تا خشک شود. به این روش کشمش 

دام  خوراک  از  عنصری  عنوان  می شود. به  تولید  سبز 
مورد  دامی  حیوانات  پتاسیم  نیازهای  تامین  منظور  به 
مصرف قرار می گیرد. پتاسیم کربنات به عنوان یک ماده 
خشک کن جایگزین مناسبی برای کلسیم کلرید و منیزیم 
سولفات در آزمایشگاه ها است ولی پتاسیم کربنات برای 
خشک کردن ترکیبات اسیدی مناسب نیست. در تولید 
pH )به حداقل رساندن سطح  برای تعادل  پودر کاکائو 
اسیدیته( دانه های کاکائو طبیعی؛ همچنین بهبود عطر آن 
مورد استفاده قرار می گیرد. روند افزودن پتاسیم کربنات 
می شود.  نامیده   “Dutching” معمواًل  کاکائو  پودر  به 
پتاسیم کربنات را می توان در خاموش کردن شعله های 
و  نفتی  سوزی های  آتش  مانند  باال   حرارت  با  آتش 
انواع دیگر از آتش سوزی ها استفاده کرد .این ماده برای 
بسیار  آتش  گسترش  از  جلوگیری  و  کردن  خاموش 
مفید است و هر دو حالت خشک و آبدار آن در اطفاء 
پتاسیم کربنات در فرونشانی  تاثیر  حریق کاربرد دارد. 
آتش های نفتی و گازی نسبت به سدیم بیکربنات دوبرابر 

بیشتر می باشد.
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پتاسیم هیدروكسید

pottasium hydroxideنام آیوپاک

KOHفرمول مولکولی

 g/mol 56/11جرم مولی

°C 360دمای ذوب

°C 1327دمای جوش

محلول در آب )g.mL-1 121( )%107 در C°25( حاللیت
محلول در الکل، نامحلول در اتر و آمونیاک مایع

20°C در g/cm3 2/04چگالی

جامد سفیدشکل ظاهری

°C غیرقابل اشتعالنقطه اشتعال

پتاسیم هیدروکسید یا پتاس، یک جامد سفید و از خانواده بازها است که به شکل های مختلف پرکی، عدسی شکل و 
یا پودری به بازار عرضه می شود. حاللیت باال در آب و همانند سدیم هیدروکسید به صورت گرمازا دارد. در بیشتر 
صنایع تولیدی به ویژه در صنایع غذایی و آرایشیـ  بهداشتی اغلب به عنوان عامل تنظیم کننده pH محیط مورد استفاده 
قرار می گیرد. همچنین، این ماده به عنوان پیش ماده ی دیگر ترکیبات پتاسیم دار، با قدرت بازی باال با اسیدها واکنش 
داده و نمک های پتاسیمی تشکیل می دهد که کاربردهای بسیار متنوعی در صنایع مختلف شیمیایی، صنعتی و ساختمانی 
دارند. این ماده بسیار نم گیر و رطوبت زدایی از آن بسیار سخت است. این ماده به خودی خود غیرقابل اشتعال است 
اما قادر به جذب رطوبت از محیط می باشد بنابراین، باید در بسته بندی و نگهداری این ماده در خشک بودن محیط 
پیرامون، سربسته بودن و داشتن تهویه مناسب دقت الزم را داشت. این ماده در تماس با پوست باعث احساس سوزش 
شده و اثر خورندگی دارد. به دلیل pH باال، در تماس با فلزات مختلف به ویژه آلومینیوم) بیشتر در آلومینیوم سری 
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1000( اثرات خورندگی باالیی را گزارش کرده اند. 

تولید
یکی از روش های قدیمی تولید پتاس از طریق واکنش 
کربنات  پتاسیم  با  هیدراته(  )آهک  هیدروکسید  کلسیم 

است. 
Ca(OH)2 + K2CO3 → CaCO3 + 2KOH

محلول پتاسیم هیدروکسید حاصل از رسوب جامد 
منظور  به  نهایت  در  و  شده  جداسازی  کربنات  کلسیم 
تغلیظ  و  جوشانده  جامد  هیدروکسید  پتاسیم  تهیه 
ماده  این  تولید  اصلی  و  از روش های جدید  می گردد. 
با  کلرید  پتاسیم  آبی  محلول های  الکترولیز  می توان 
خلوص  کرد.  عنوان  را  غشایی  یا  ای  جیوه  روش  به 
محصول به دست آمده در الکترولیز جیوه ای 40-50٪ و 
در الکترولیز غشایی در حدود 30-20٪ گزارش شده 
داده  افزایش  درصد   90 تا  تبخیر  فرآیند  با  که  است 
محصول  عنوان  به  هیدروژن  گاز  آزادسازی  می شود. 
فرعی در کاتد و گاز کلر در آند اتفاق می افتد و بنابراین 
جداسازی فضاهای کاتدی و آندی از یکدیگر در این 

فرآیند ضرورت دارد.
2 KCL + 2H2O → 2 KOH + CL2 + H2

واکنش پتاسیم سولفات با باریم هیدروکسید بر اساس 
ماده  این  تولید  به  منجر  نیز  ادامه  در  ارایه شده  واکنش 

می شود. 
Ba(OH)2 + K2SO4 → BaSO4 + 2KOH

كاربرد
عالوه بر موارد اشاره شده در باال، از این ماده به عنوان 
در   (MKP) فسفاتی  پتاسیم  کودهای  تولید  ماده  پیش 
کشاورزی، نمک های کربناتی در تولید شیشه، نمک های 
سیانیدی در استخراج فلزات نایاب، نمک های پرمنگناتی 
در صنایع بهداشتی و به عنوان عامل ضدعفونی کننده نیز 
استفاده می شود. عمده مصرف این ماده در تولید کودهای 
مواد شیمیایی دیگر  تولید  کمتر در  کشاورزی )95٪( و 
است. کودهاي پتاسیم بعد از نیتروژن و فسفر، سومین کود 
الکترولیت  پرمصرف معرفی شده است. ساخت صابون، 
موجود در باتری های قلیایی، صنایع آبکاری، لیتوگرافی 
و پاک کننده های رنگ و الک از دیگر کاربردهای این 
ماده است. پاک کننده های مایع حاوی 25 تا 36 درصد 
پتاسیم هیدروکسید هستند. در پزشکی از این ماده به طور 
وسیع، در تهیه مایع مرطوب از نمونه های بالینی ) محلول 
10٪ پتاس( در تجسم میکروسکوپی قارچ ها و عناصر 
اخیرا،  می شود.  استفاده  مو  و  ناخن  پوست،  در  قارچی 
برای اثربخشی و تحمل در درمان زگیل مورد مطالعه قرار 
گرفته و گزارش شده است که مصرف موضعی محلول 
پتاس در درمان زگیل می تواند موثر و ایمن باشد. از دیگر 
موارد مصرف این ماده به کاربرد این ماده در صنعت نفت 
وگاز، پیل های سوختی، الستیک مصنوعی، تصفیه فلزات، 
سفیدکننده در صنعت نساجی، تولید بیودیزل از روغن ها، 
آب  تصفیه  و  سیلیکونی  تجهیزات  تولید  چاپ،  جوهر 

می توان اشاره کرد. 
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پروپیلن گلیكول
Propane-1,2-diol نام آیوپاک

C3H8O2 فرمول مولکولی

76/1 g/mol جرم مولی

187/4  °C دمای جوش

188/2 °C دمای جوش

1/032 g/cm3 چگالی

مایعی شفاف بدون بو شکل ظاهری

پروپیلن گلیکول که به نام های پروپان 1و2- دی ال، پروپان دی ال،1و2 دی هیدروکسی پروپان، متیل اتیل گلیکول، 
متیل اتیلن گلیکول نیز شناخته می شود ماده ای آلی می باشد که دارای فرمول شیمیایی C3H8O2 است. این ماده بی رنگ 
و بی بو بوده و مایعی نمگیر (hydroscopic) با طعمی شیرین می باشد. از نظر شیمیایی این ماده جزء دستة دی ال ها 
می باشد. و با رنج باالیی از حالل ها مانند آب، استن و کلروفرم قابل امتزاج است. به طور کلی گلیکول ها فراریت و 

سمیت کمی دارند و خورنده نیستند. 

تولید:
به صورت صنعتی پروپیلن گلیکول برای کاربرد غذایی از پروپیلن اکساید تولید می شود. محصول نهایی شامل 20 
درصد پروپیلن گلیکول، 1/5 درصد دی پروپیلن گلیکول و درصد کمی از پروپیلن گلیکول های دیگر می باشد. که با 
فرایند خالص سازی گرید های مختلفی از آن از صنعتی تا دارویی و خوراکی جداسازی می شود و معمواًل تا خلوص 
99/5 درصد و حتی باالتر از آن را خالص سازی می کنند. پروپیلن گلیکول را از بازیافت موادی مانند گلیسرول و 
بیودیزل هم تولید می کنند ولی محصول نهایی را به دلیل بو و مزة آن فقط در کاربرد های صنعتی استفاده می کنند. تولید 
این ماده می تواند به صورت روش های مختلفی در کارخانجات مختلف انجام شود. بعضی روش غیر کاتالیستی با 
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دمای باال را استفاده می کنند که دمای آن از 200 تا 220 
درجة سانتی گراد می باشد در حالی که بعضی از روش 
کاتالیستی استفاده می کنند که دمای آن می تواند از 150 
تا 180 درجة سانتی گراد باشد. که در حضور یک رزین 

تبادل یونی یا اسید سولفوریک انجام می شود.

كاربردها:
تولید  در  مادة خام  عنوان  به  ماده  این  از  زیادی  بخش 
رزین ها و الک های  اشباع، رنگ ها،  غیر  استرهای  پلی 
جال دهنده به عنوان حالل استفاده می شود. در این گونه 
واکنش ها پروپیلن گلیکول با مخلوط مالئیک انیدرید و 
ایزوفتالیک اسید برای تولید کوپلیمر ها واکنش می دهند. 
پلی پروپیلن گلیکول در تولید پلی اورتان استفاده می شود. 
این ماده به عنوان جاذب رطوبت عمل می کند. همین طور 
به عنوان نگهدارندة غذا و تنباکو کاربرد دارد. این ماده 

همچنین در صنایع غذایی به عنوان امولسیفایر و شیرین 
کننده نیز کاربرد دارد و در بستنی و نوشیدنی ها استفاده 
می شود. این ماده می تواند به عنوان حالل در رنگ های 
غذا و اسانس ها و طعم دهنده ها استفاده شود. پروپیلن 
گلیکول ازجمله حالل های اصلی و مهم در صنعت اسانس 

می باشد.
مواد  از  بسیاری  در  حالل  عنوان  به  گلیکول  پروپیلن 
دارویی و محصوالت بهداشتی به کار می رود. برای مثال 
در خمیر دندان ها در داروهایی نظیر دیازپام، لورازپام که 
در آب نامحلول می باشند استفاده می شود. این ماده در 
فرمول قطره های اشک مصنوعی نیز به عنوان ماده اولیه 
کاربرد دارد. پروپیلن گلیکول نظیر اتیلن گلیکول می تواند 
نقطة انجماد ّآب را پایین بیاورد، این خاصیت موجب شده 
تا به عنوان ضد یخ در بسیاری سوخت های مثل سوخت 

هواپیما برای جلوگیری از یخ زدگی استفاده شود. 
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پلی اتیلن گلیكول

polyoxyethyleneنام آیوپاک

H−(O−CH2−CH2)n−OHفرمول مولکولی

پلی اتیلن گالیکول ها از خانواده پلیمرهای خطی هستند و از واکنش افزایشی گاز اتیلن اکساید با مونو اتیلن گالیکول 
یا دی اتیلن گالیکول تشکیل می شوند. فرمول کلی برای پلی اتیلن گالیکول H(OCH2CH2)nOH است که n میانگین 
تعداد گروه های اتیلن اکساید است. گریدهای مختلف پلی اتیلن گالیکول به وسیله جرم مولکولی متوسط آن مشخص 
می شود. به عنوان مثال PEG400 شامل توزیع پلیمرهای دارای جرم مولی متوسط 400 است که به طور متوسط تعداد 
تقریبی گروه های تکراری گاز اتیلن اکساید برابر 9 است. بسته به متوسط جرم مولکولی، پلی اتیلن گالیکول ها می توانند 
در شرایط استاندارد به صورت مایع یا جامد باشد. گریدهای پلی اتیلن گالیکول های 200،300،400،600،1000 به 

صورت مایع است.
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تولید 
پلی اتیلن گلیکول از واکنش اتیلن اکسید با آب، اتیلن 
گلیکول یا الیگومرهای اتیلن گلیکول تولید می شود. این 
می شود.  کاتالیز  اسیدی  کاتالیزورهای  توسط  واکنش 
طول زنجیرة مولکولی بستگی به نسبت ماده اولیه مورد 
استفاده متفاوت است. اتیلن گلیکول و الیگومرهای آن 
به عنوان مادة اولیه به جای آب ترجیح داده می شوند، 
با  پلیمرهایی  که  می آورد  وجود  به  را  امکان  این  زیرا 
نوع  به  بسته  کند.  ایجاد  را  کمتری  پراکندگی  شاخص 
یا  کاتیونی  می تواند  پلیمریزاسیون  مکانیسم  کاتالیزور، 
می شود.  داده  ترجیح  آنیونی  مکانیسم  که  باشد  آنیونی 
پلی اتیلن گلیکول با جرم مولی باال، توسط پلیمریزاسیون 
تعلیق سنتز می شود. این واکنش توسط ترکیبات منیزیم، 
از  برای جلوگیری  کاتالیز می شود.  یا کلسیم  آلومینیوم 
افزودنی های  از  محلول،  در  پلیمری  زنجیره های  انعقاد 
(dimethylgly-  کیلیت کننده مانند دی متیل گلی اکسیم

(oxime استفاده می شود. 

كاربرد
روان  خنثی،  بو،  بی  غیرسمی،  گالیکول ها  اتیلن  پلی 
کننده، غیر فرار هستند و به طور گسترده در داروسازی 
 ،(dispersing agent) به عنوان حالل، عامل پراکنده ساز
پایه پماد، شیاف و... به کار می رود. صنعت رزین: انواع 

پلی اتیلن گالیکول های مایع به عنوان ماده اولیه و انواع 
کننده  پخش  عامل  و  پالستیسایزر  عنوان  به  آن  جامد 
کاربرد دارند. صنعت رنگ: انواع پلی اتیلن گالیکول ها 
به عنوان حامل رنگ در این صنعت کاربرد دارند. صنعت 
االستومر و الستیک: پلی اتیلن گالیکول های مایع در این 
صنعت به عنوان روان کننده (Lubricant) و پلی اتیلن های 
صنعت  دارند.  کاربرد  قالب  ساز  جدا  عنوان  به  جامد 
روان  به عنوان  مایع  گالیکول های  اتیلن  پلی  سرامیک: 
آبکاری:  صنعت  دارند.  کاربرد  الرطوبه  جاذب  و  کننده 
پلی اتیلن گالیکول های مایع به عنوان براق کننده و پلی 
و  کننده  توزیع  هم  عنوان  به  جامد  گالیکول های  اتیلن 
هم براق کننده کاربرد دارند. صنعت نساجی: هر دو نوع 
پلی اتیلن گالیکول های مایع و جامد به عنوان نرم کننده، 
عامل شوینده، کمک به رنگ آمیزی و ضد الکتریسیته 
ساکن کاربرد دارند. صنعت مراقبتهای شخصی: هم پلی 
اتیلن گالیکول های مایع و هم جامد به عنوان پایه کرم 
و نیز جاذب الرطوبه کاربرد دارند. صنعت شوینده: پلی 
اتیلن  پلی  و  حالل  عنوان  به  مایع  گالیکول های  اتیلن 
گالیکول های جامد به عنوان عامل جلو گیرنده از ترک 
اتیلن  پلی  کاغذ:  دارند. صنعت  کابرد  صابون  خوردگی 
گالیکول های جامد به عنوان روان کننده (Lubricant) و 
نرم کننده و پلی اتیلن گالیکول های مایع به عنوان مایع 

انتقال دهنده حرارت کاربرد دارند.
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پلی اكریل آمید

-CH2CHCONH2-فرمول مولکولی

 (g/mol) متغیر جرم مولی

°C متغیر )246 تا 256(نقطه ذوب

محلول در آبحاللیت

20°C در g/cm3 0/95چگالی

گرانول ریز، جامد سفید رنگشکل ظاهری

پلی آکریل آمید (polyacrylamide, PAM) که با نام های پلی )2-پروپن آمید( و پلی )1-کارباموایل اتیلن( نیز 
شناخته می شود، با فرمول شیمیایی -CH2CHCONH2- یک ماده پلی الکترولیت و محلول در آب است. می تواند 
دارای بار منفی )پلیمر آنیونی(، مثبت )پلیمر کاتیونی( و یا خنثی باشد. به دلیل پیوند هیدروژنی قوی گروه های 
آمید با مولکول های آب، بسیار جاذب آب است و در مجاورت با آب محلول های آبی با غلظت بسیار باالیی و 
یا ژل نرمی را تشکیل می دهد. در دمای 210 درجه سانتی گراد و درصورت عدم حضور اکسیژن، بصورت ذرات 
کربنی سیاه رنگ در خواهد آمد. دمای شیشه ای شدن آنها باالتر از دمای اتاق است. مهم ترین پلی آکریل امید 
تجاری، پلی )2-پروپان آمید( است که یک پلیمر غیریونی، محلول در آب و زیست سازگار است. و در نتیجه در 
طیف گسترده ای از زمینه ها کاربرد دارد. پلی آکریل آمیدها بصورت پودر، قرص، مایع و امولسیون مورد استفاده 

قرار می گیرند. 

تولید
امولسیون معکوس و روش  پلیمریزاسیون  پلیمریزاسیون محلول،  از:  آمید عبارتند  پلی آکریل  تولید  روش های 
پلیمریزاسیون تابش. پلیمریزاسیون محلول آبی روش سنتی تولید پلی آکریل آمید است، با استفاده از این روش 
آکریل  پلیمریزاسیون  با  آمیدها  آکریل  پلی  کرد.  تولید  پودری  محصوالت  و  آمید  آکریل  پلی  ژل های  می توان 
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هیدراتاسیون  از  حاصل  ترکیبی   ،(C3H5NO) آمید 
در  معمواًل  امید  آکریل  می شوند.  تولید  نیتریل  آکریلو 
)مولکول های  مونومرهای حل شده  می شود.  آب حل 
رادیکال  آغازگرهای  عمل  طریق  از  واحدی(  تک 
تشکیل  برای  یکدیگر  با  )پیوند  پلیمریزاسیون  به  آزاد 
القا و پلیمر حاصل  مولکول های بزرگ و چند واحد( 

می شود. 

كاربرد
پلی آکریل امید به دلیل میل شدید به جذب آب، تشکیل 
در  آب،  در  موجود  ذرات  شدن  لخته  افزایش  و  ژل 
فاضالب  مثال  عنوان  )به  صنعتی  فاضالب های  تصفیه 
پساب های  ویژه  به  شهری  و  کاغذی(  کارخانه های  از 
حاوی ذرات معلق درشت و با غلظت باال و بار مثبت در 
آب با pH طبیعی و یا حتی بازی به کار گرفته می شود. 
پلی آکریل امیدهای یونی در جداسازی فلزات باقیمانده 

متالورژی  و  معدنی  مواد  فرآوری  مختلف  کارهای  در 
آکریل  پلی  کاربردهای  از  دیگر  یکی  هستند.  مفید  نیز 
آمید ها و مشتقات آن برای بازیآبی پیشرفتة نفت تجمیع 
خاک،  وضعیت  اصالح  است.  آب  زیر  سطح  در  یافته 
و  آکریالمید(  پلی  انیونی  )نوع  فرسایش  از  جلوگیری 
کاربرد  موجب  گیاهان  رشد  برای  خاک  شرایط  بهبود 
نام های  با  باغبانی که معموال  پلیمر در کشاورزی،  این 
تجاری Broadleaf P4, Swell-Gel معرفی می شوند، شده 
عنوان  به  سیمان  رقیق  مالت  سازی  ضخیم  در  است. 
فرموالسیون  استفاده می شود.  از آن  کننده  منعقد  عامل 
حشره کش ها، مواد آرایشی، فراوری سنگ معدن، بسته 
بندی مواد غذایی، محصوالت پالستیکی و تولید کاغذ 
اکریل  پلی  از  هستند.  پلیمر  این  کاربردهای  دیگر  از 
آمید همچنین، در نمونه های زیست شناسی مولکولی به 
عنوان وسیله ای برای الکتروفوز پروتئین ها و نوکلئیک 
اسید ها و در تکنیکی با نام PAGE نیز استفاده می شود. 
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پلی اورتان

n(-CO-NH-R1-NH-COO-R2-O-)فرمول مولکولی

g/mol متغیر جرم مولی

°C 105-36دمای شیشه ای شدن

)20°C 0/07 تا 0/9 درصد جذب آب )24 ساعت در

20°C در g/cm3  متغیر، از 0/04 تا 1/03چگالی

با  نرم  پذیر و  انعطاف  یا  با خواص ویژه گرمانرم، سخت  پلیمرها  بزرگ ترین دسته  از  (PUR) یکی  اورتان  پلی 
و  آلیفاتیک  )ایزوسیانات های  آلی  ایزوسیانات  دی  واکنش  از  اورتان  پلی  است.  گسترده  طیف  در  کاربردهای 
 (-NH-C (= O) -O-) آروماتیک( با یک ترکیب دی اول تشکیل می شود، که منجر به پیوند اورتان در ستون فقرات
می گردد. به طور کلی خواص PURs تا حد زیادی به ساختار ستون فقرات پلیمری بستگی دارد. پلی اورتان های 
به دست آمده از ایزوسیانات های آروماتیک و دی اول های با جرم مولی کم دارای دمای انتقال شیشه باال بوده 
و شکننده هستند. حضور ایزوسیانات آروماتیک در قسمت سخت زنجیره پلیمر باعث سفت تر شدن زنجیره و 
افزایش نقطه ذوب پلیمر می گردد. در حالی که PUR های به دست آمده از ایزوسیانات های آلیفاتیک و دی اول های 
پلیمری دارای دمای انتقال شیشه بسیار پایین تر و بسیار انعطاف پذیر هستند. دی ایزوسیانات های آروماتیک و 
پلیمرهای ساخته شده از آن ها تا حدودی در برابر نور ناپایدار هستند و با گذشت زمان تغییر رنگ می دهند، اما 
پلی یورتان ساخته شده از ایزوسیانات های آلیفاتیک عالوه بر پایداری بیشتر در مقابل نور، در برابر تجزیه شدن 
در آب )هیدرولیز شدن( و تخریب در اثر حرارت نیز مقاومت زیادی از خود نشان می دهند. متأسفانه در کنار این 
بهبود خواص، خواص مکانیکی این مواد کاهش می یابد. پلی اول هایی که در سنتز پلی اورتان ها مورد استفاده قرار 
می گیرند عبارتند از: پلی استرها، پلی اترها، پلی کربنات ها، هیدروکربن ها، و پلی دی متیل سیلوکسان ها، و اما 
رایج ترین آنها پلی اتر یا پلی استر با جرم مولی بین 400 تا 5000 می باشند. پلی اورتان های سنتز شده از پلی استر 
خواص فیزیکی نسبتًا خوبی از خود نشان می دهند، هر چند اتصاالت استر مستعد شکست بر اثر تجزیه شدن در 
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آب هستند. پلی اورتان های بر پایه اتر در مقایسه با پلی 
اورتان های پلی استری مقاومت نسبتًا باالتری در برابر 
تجزیه شدن در آب و شکست از خود نشان می دهند. 
پایداری محیطی پلی آلکیل گلیکول ها جایگزین  برای 

مناسب تری برای پلی اترها و پلی استرها هستند. 

تولید 

فرآیند تولید اغلب شامل دو مرحله است. ابتدا، یک پلی اول 
با جرم مولی کم با یک ایزوسیانات واکنش نشان می دهد 
تا یک پروپلیمر ایزوسیانات تشکیل شود. این پروپلیمرها 
یکدیگر  با  بندی  قالب  اول در طول  ترکیب دی  از یک 
ترکیب شده اند. سازه های فوم PUR با اضافه کردن مقدار 
کمی آب تولید می شوند. مسیر پلیمره شدن همراه با کاربرد 

سورفکتانت، کاتالیزور و عملیات دمیدن هست. 

كاربرد
ترموپالستیک  و  ترموپالست  اورتان  پلی  انواع 
کستینگ  و  اکسترود  تزریق،  در دستگاه های  االستومر 
اورتان  پلی  از  استفاده  می پذیرند.   (Casting)شکل 

اورتان  پالستیک  )ترمو  االستومر  ترموپالستیک 
حال  در  الستیک ها  انواع  با  جایگزینی  برای   )TPU

ترموست  اورتان های  پلی  است.  گیری  چشم  افزایش 
به عنوان  و  معمواًل در حضور رطوبت پخت می شوند 
چسب و رزین های پایه روکش ها نیز به کار می روند. 
همچنین پلی اورتان به صورت فوم هایی )اسفنج هایی( 
کاربرد های  که  می شود  تولید  نیز  متنوع  چگالی  با 
بسیاری در صنایع مختلف از جمله ساختمان، خودرو 
پلیمر  این  ویژه  کاربردهای  از  یکی  دارد،  هواپیما  و 
می باشد   (Foam In Place) درجا  فوم  سیستم های  در 
درست  دهنده  واکنش  شیمیایی  ماده  دو  آن  در  که 
پاشیده  شیء  یک  اطراف  در  واکنش  انجام  از  قبل 

مخلوط شده  اجزای  کنند  محافظت  آن  از  تا  می شوند 
در عرض چند ثانیه تشکیل فوم می دهند و در نهایت 
اورتان ها  پلی  می شود.  پوشانده  محصول  سطح  کل 
فوم های  نرم،  فوم های  جمله  از  مختلف  شکل های  به 
رزین،  االستومرها،  ترموپالستیک  االستومرها،  سخت، 
تولید  در  دارند.  کاربرد  دنیا  در  و…  پوشش  رنگ، 
محصوالت شامل تشک، مبلمان اثاثه یا لوازم داخلی، 
قطعات خودرو مانند کوسن، ضربه گیر، گلگیر، فرمان، 
پانل های ابزار و درب و واشر مخصوص صندوق عقب 
و شیشه جلو است از پلی اورتان های مختلف استفاده 
عنوان  به  سخت  و  سفت  فوم  محصوالت  می شود. 
استفاده  و مسکونی  تجاری  بندی ساختمان های  عایق 
در  باال  مقاومت  دلیل  به  اورتان ها  پلی  از  می شوند. 
برابر هوازدگی، حالل ها و آسیب مکانیکی، در ساخت 
رنگ و الک استفاده می شود. استفاده از پلی اترها به 
عنوان پلی اول، در سنتز پلی اورتان به دلیل سازگاری 
بیومتریال های ساخته شده از آن با بدن انسان و داشتن 
جهت  )از  مناسب  مورفولوژی  گریزی،  آب  منفی،  بار 
با مواد زیست تخریب پذیر،  صافی سطح(، سازگاری 
در  آنها  استفاده گسترده  به  منجر  باال  خون سازگاری 
کاربردهای  ترین  مهم  از  است.  شده  پزشکی  صنایع 
قلب،  مصنوعی  بطن  مصنوعی،  قلب  به  می توان  آن 
لوزالمعده  هموپرفیوژن،  مصنوعی،  ریه  مصنوعی،  کلیه 
بای  مصنوعی،  عروق  خونی،  فیلترهای  مصنوعی، 
داخلی  بالن های  سیاهرگ  ها،  یا  سرخرگ ها  پس 
لثه،  و  دندان  کاشتنی های  آنژیوپالستی،  و  آئورت 
غشاهای  مصنوعی،  قلب  دریچه های  زخم،  ترمیم 
اشاره کرد.  دارو  نوین رهایش  همودیالیز، سیستم های 
بازسازی عصب،  کانال هدایت  برای ساخت  همچنین، 
مفصل  غضروف  بازسازی  عروقی،  قلبی  ساختارهای 
استخوان  و جایگزینی  تعویض  برای  زانو،  مینیسک  و 

اسفنجی و برای ترمیم پوست نیز استفاده می شود. 
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پلی اوره

-2CO-R)n(NH2)-فرمول مولکولی

g/mol متغیرجرم مولی

°C متغیردمای ذوب

g/cm3 متغیرچگالی

حاللیت
نا محلول در آب

محلول در اسیدهای فرمیک و سولفوریک، 
دی متیل فرمامید و متیل پیرولیدون 

پلی اوره یک پلیمر مصنوعی است که از واکنش یک دی آمین با دی ایزوسیانات به دست می آید. واکنش پلیمریزاسیون 
آن بسیار شبیه به پلی اورتان است، اما در مورد پلی اوره، پیوند حاصل از آن یک »اوره« است، بنابراین به آن پلی 
اوره گفته می شود. با استفاده از این پیوند، ساختار مولکولی غیر حساس به رطوبت ایجاد می شود و بنابراین پلی اوره 
)اگر خالص باشد( بهترین غشای ضد آب می تواند باشد. بسته به ساختار شیمیایی پلی اوره می تواند دو نوع باشد: 
آلیفاتیک یا آروماتیک. پلی اوره آروماتیک سخت تر است، اما در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش مقاومت ندارد و 
دچار تغییر رنگ می شود. در عوض، پلی اوره آلیفاتیک در برابر اشعه ماوراء بنفش مقاوم است و به عنوان یک روکش 
بسیار عالی عمل می کند. از مهم ترین خواص پلی اوره می توان به عدم حساسیت به رطوبت، عدم تولید گاز یا ایجاد 
حباب و کف و ایجاد نقص ظاهری، زمان واکنش کم بدون نیاز به کاتالیست، خشک شدن سریع، مقاومت در برابر 
انواع عوامل فیزیکی و شیمیایی مانند رطوبت، حرارت، سرما، مواد شیمیایی اسیدی یا قلیایی، خاصیت خود خاموش 
شوندگی و عدم انتشار گاز خطرناک HCN در اثر آتش گیری، رنگ پذیر بودن به همراه قابلیت تطبیق و چسبندگی 

زیاد و ماندگاری طوالنی مدت اشاره کرد. 

تولید 
پلی اوره از واکنش میان ایزوسیانات و ترکیبی از رزین های مصنوعی مشتق می شود. واکنش عمومی برای تشکیل 
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و  آمین  با دی  ایزوسیانات  اوره شامل واکنش دی  پلی 
با واحدهای تکرار شونده حاوی  پلیمری  که  آب است 
اوره  پلی  سنتز  روش های  می کند.  ایجاد  را  اوره  گروه 

اختالط است. جهت اجرای پلی اورة گرم نیاز به دستگاه 
دمای  تا  اوره،  پلی  آن  در  که  بوده  مخصوص  پاشش 
اورة  پلی  از  می شود.  گرم  گراد  سانتی  درجة   80-70
اجرا عموما جهت مصارف  باالی  دلیل سرعت  به  گرم 
صنعتی و سطوح متراژ باال استفاده می گردد. پلی اوره 
مناسب  کوچک  کارهای  و  خانگی  استفاده  برای  سرد 
نیاز  است.  ساعت   4 تا   3 آن  در  گیرش  زمان  است. 
پلی  از  نیست.  اجرای پوشش  برای  به دستگاه خاصی 
اوره در صنعت ساخت و ساز ، صنعت نفت و پتروشیمی، 
و  خودروسازی  صنعت  دریایی ،  صنایع  برق ،  صنعت 
وسایل حمل و نقل سنگین ، صنعت راه سازی ، صنعت 
غیرعامل   پدافند های  و  دفاعی  فاضالب ، صنایع  و  آب 

استفاده می شود. 

محلول،  پلیمریزاسیون  مستقیم،  پلیمریزاسیون  توسط 
و  بخار  رسوب  پلیمریزاسیون  امولسیون،  پلیمریزاسیون 

غیره می تواند انجام شود. 

كاربرد
تکنولوژی نوین پوشش های افشانه ای پلی اوره به عنوان 
زیرمجموعه ای از سیستم های پوششی پلی یورتانی از 
در  محافظتی  عایق های  و  پوشش ها  نوع  ترین  مقاوم 
به  روز  آن ها  کاربرد  دامنة  و  می شوند  محسوب  جهان 
روز افزایش پیدا می کند. از نقطه نظر مکانیسم تولید و 
تقسیم می شود.  نوع سرد و گرم  به دو  اوره  پلی  اجرا، 
شدن  زمان خشک  گرم  اورة  پلی  پوشش های ضدآب 
و  دارند  سرد  اورة  پلی  به  نسبت  تری  کم  مراتب  به 
تجاری  بخش های  بیرونی  و  درونی  پوشش های  برای 
و صنعتی مناسب است. این نوع از پلی اوره ها کشسانی 
بیش تری نسبت به نوع سرد دارند لذا برای سازه هایی 
نظیر پل های که تحت تنش باالیی هستند، مناسبند. در 
پلی اورة گرم زمان گیرش حدود 3 تا 8 ثانیه پس از 



آشنایی با مواد اولیه صنایع شیمیایی84

پلی آلومینیوم كلراید

AlnCl(3n-m)(OH)mفرمول مولکولی

n=2 , m=3

g/mol متغیرجرم مولی

°C متغیردمای ذوب

g/cm3 متغیرچگالی

بسیار محلول در آبحاللیت

جامد و محلول زرد رنگشکل ظاهری

پلی آلومینیوم کلرید، PACl، یک مجموعه چند هسته ای از یون های هیدرو آلومینیومی پلیمریزه شده با فرمول عمومی 
AlnCl(3n-m)(OH)m که در آن n و m به ترتیب برابر با 2 و 3 است، هستند. پلی آلومینیوم کلراید یا آلومینیوم کلراید 

هیدراته از لحاظ ترکیب شیمیایی پلیمری معدنی است که مونومر آن یک کمپلکس دو هسته ای از آلومینیوم می باشد. 
این ترکیب پلیمری کاماًل در آب محلول است و طول زنجیره پلیمریزاسیون، جرم مولی و تعداد بارهای یونی با درجه 
پلیمریزاسیون تعیین می شود. محدوده ی کلی عملکرد پلی آلومینیم کلراید در pH حدود 5 تا 9 است. اما بهترین 
محدوده ی کارایی آن در pH بین 6/5 تا 7/5 است. این ماده از طریق تولید یون های هیدروکسیل و پلیمرهای آنیونی 
چند ظرفیتی باعث تشکیل مولکول ها و ماکرومولکول های غیرآلی الکتریکی بزرگ در آب می شود. پلی آلومینیوم 
کلراید به دو صورت جامد و مایع عرضه می شود. در حالت جامد به صورت پودر یا بلوری بوده و رنگ آن از 
سفید شیری تا زرد پررنگ در گریدهای مختلف می باشد. PACl در بین منعقد کننده های موجود در بازار و صنعت، 

منعقدکننده ای پلیمری و غیرآلی )معدنی( با کارایی باال در صنعت تصفیه است. 

تولید 
آلومینیوم کلرو هیدرات با واکنش آلومینیوم با اسید هیدروکلریک می تواند به صورت تجاری تولید شود. تعدادی 
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از مواد اولیه حاوی آلومینیوم قابل استفاده از جمله فلز 
آلومینیوم، آلومینا تری هیدرات، آلومینیوم کلرید، آلومینیوم 
سولفات و ترکیب آن ها می باشد. این محصوالت می توانند 
کلسیم   / مانند سدیم  محصول  جانبی  نمک های  حاوی 
انفجار  به دلیل خطر  باشند.  / منیزیم کلرید یا سولفات 
مربوط به هیدروژن ناشی از واکنش فلز آلومینیوم با اسید 
محلول  تهیه  روش صنعتی  ترین  متداول  هیدروکلریک، 
کلرو هیدرات آلومینیوم از واکنش هیدروکسید آلومینیوم 

با اسید هیدروکلریک است. 

كاربرد
تصفیه  در  کننده  منعقد  عنوان  به  کلرید  آلومینیوم  پلی 
سولفات  مانند  اولیه  کننده های  منعقد  جایگزین  آب 
آلومینیوم و کلروفریک است و کیفیت آب تصفیه شده 
با این منعقد کننده خیلی باالتر، هزینه کمتر و حاللیت 
این ماده در زالل سازی و حذف کدورت  بهتر است. 
زیرزمینی،  آب  منابع  و  دریاچه ها  رودخانه ها،  آب 
فاضالب های  صنایع،  چرخش  در  آب  و  صنعتی  آب 

بهداشتی و صنعتی استفاده می شود. همچنین، در تصفیه 
سازی،  صنایع چرم  و چاپ،  رنگرزی  صنایع  در  آب 
صنایع نوشیدنی، صنایع فرآوری گوشت، صنایع ریخته 
داروسازی،  سنگ،  زغال  شستشوی  معدن،  گری، 
به  ماده  این  از  نیز  سلولزی  صنایع  و  کاغذ  ساخت 
فراوانی استفاده می شود. این ماده در صنایع نفت و گاز 
فلزات  و  روغن  و  نفت  جداسازی  برای  پتروشیمی  و 
سنگین کاربرد دارد. این ماده به دلیل شارژ باال در بی 
ثبات سازی و از بین بردن مواد معلق در آب نسبت به 
سایر نمک های آلومینیوم موثرتر عمل می کنند. در آب 
تصفیه شده با PAC نمک کمتری وجود دارد، این برای 
تصفیه آب با خلوص باال و فرآیند تبادل یونی خوب 
است. در مقایسه با فلوکوالنت های معدنی، PAC برای 
آب با دمای وسیع مناسب است و در آب با دمای کم 
نیز کاربردی است. این ماده در محصول های ضدعرق 
کاربرد دارد و سازمان غذا و دارو کاربرد این ماده در 
ضدعرق ها را در غلظت های حداکثر 25٪ مجاز و بی 

خطر اعالم کرده است.
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پلی وینیل الكل
Ethenolنام آیوپاک

x(C2H4O)فرمول مولکولی

g/mol 30000-26300جرم مولی

ºC 180دمای ذوب

 (mol%) 99-86/5درجه ی هیدرولیز
pH5-7

(mPa.s) 83-3گرانروی

محلول در آبحاللیت

پودر بلوری سفید رنگشکل ظاهری

خواص  دارای  که  است.  آب  در  محلول  مصنوعی  پلیمر  یک   )PVAL یا   PVOH، PVA( الکل  وینیل   پلی 
شکل گیری، امولسیون کنندگی و فیلم شدن و چسبندگی عالی است. همچنین در برابر روغن، گریس و حالل ها نیز 
مقاوم است. بی بو و غیر سمی بوده و از خواص استحکام کششی و انعطاف پذیری باالیی برخوردار است. PVA با 
استفاده از هیدرولیز جزئی یا کامل پلی وینیل استات تولید می شود. پلی وینیل الکل پودری به صورت گرانول، بدون 

بو و سفید است. این ماده در آب محلول، در اتانول کم محلول و در سایر حالل های آلی حل نمی شود. 

روش تولید
 پلی وینیل الکل اولین بار توسط هرمان (Hermann) و ههنل (Haehnel) در سال 1924 با هیدرولیز پلی وینیل استات در 
اتانول به همراه پتاسیم هیدروکسید تهیه شد. پلی وینیل الکل به طور تجاری نیز از پلی وینیل استات تهیه می شود. گروه های 
استات با تغییر استر به متانول در حضور سدیم متیالت خشک یا سدیم هیدروکسید هیدرولیز می شوند. خصوصیات فیزیکی 
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و کاربردهای ویژة پلی وینیل الکل به درجة پلیمریزاسیون و 
میزان هیدرولیز آن بستگی دارد. پلی وینیل الکل در دو دسته 
طبقه بندی می شود: پلی وینیل الکل ها با هیدرولیز جزئی و 
پلی وینیل الکل هایی که کاماًل هیدرولیز می شوند. معمواًل 
پلی وینیل الکل هایی که تا حدی قابلیت هیدرولیز دارند در 
صنایع غذایی استفاده می شوند. مادة اولیه در تولید پلی وینیل 
الکل مونومر وینیل استات است. پلی وینیل الکل از واکنش 
استرهای پلی وینیل استات با یک الکل برای مثال متانول 
و در حضور یک کاتالیزگر اسیدی یا قلیایی انجام می شود. 
به این صورت که فرآیند هیدرولیز بر اساس جایگزینی 
انجام  هیدروکسیل  گروه  با  استات  وینیل  در  استر   گروه 
می شود و در حضور سدیم هیدروکسید که نقش کاتالیزگر 
را ایفا می کند، کامل می شود. دیگر کاتالیزور قلیایی قابل 
استفاده در این فرآیند به عنوان مثال پتاسیم هیدروکسید، 
اتوکسید  کربنات و سدیم  متیل  کربنات گوانیدین، سدیم 
می باشد. پس از افزودن تدریجی ماده مؤثر در جذب آب، 
پلی وینیل الکل به صورت پودر سفید رنگ رسوب کرده، 

سپس شسته و خشک می شود.
پلی وینیل الکل در بازار جهانی بیش از 22 تولید کننده 
Celanese کشور ژاپن و Kuraray مهم دارد. که از این میان 

چین  کشور  همچنین  برد.  نام  می توان  را  آمریکا  کشور 
امکانات تولید بی نظیری را در این زمینه راه اندازی کرده 
است. در سال 1998 اروپای غربی مهم ترین وارد کنندة 
بازار  عنوان یک  به  را  آن  می توان  که  است  بوده   PVA

هدف برای این کاال در نظر گرفت. 

كاربرد
پلی وینیل الکل یک رزین است که از ماده غیر بلوری 
به  اغلب  رو،  این  از  است.  شده  ساخته  چسبناک  یا 
مانند  دیگری  رزین های  ایجاد  برای  آغازگر  عنوان 
 (PVF) یا پلی وینیل فرمال (PVB) پلی وینیل بوتیرال
با  استفاده می شود. کارایی های خاص پلی وینیل الکل 
درجه هیدرولیز و گرانروی متغیر است. درجه هیدرولیز 
باالتر باشد، مقاومت نسبت به آب نیز بهتر خواهد بود. 
کارخانه های تولید کاغذ درجات مختلفی از پلی وینیل 
انتخاب می کنند  نیاز  به خواص مورد  با توجه  الکل را 
مثل مقاومت در برابر آب و روغن و همین طور قابلیت 
الکل  وینیل  پلی  از  منسوجات،  بازار  در  جوهرپذیری. 
در مرحله آهار زدن نخ ها استفاده می شود تا در طول 
چسب ها،  در  همچنین  نشوند.  پاره  بافندگی  فرآیند 
جوهرهای چاپ، رنگ ها، تهیة کلوئید های محافظ برای 

پلیمریزاسیون امولسیونی کاربرد دارد.
مولکول های  می تواند  که  است  ساختاری  دارای   PVA

چسبندگی  میزان  ترین  کم  با  کند  جذب  را  پروتئین 
بنابراین  ندارد،  سمی  اثر  هیچ  و  شود  درگیر  سلول  با 
غشاهای PVA   برای کاربردهای زیست پزشکی به طور 
گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند. از پلی وینیل 
الکل می توان برای ساخت فیلم و پوشش هایی استفاده 
کرد که دارای قدرت کششی و انعطاف پذیری باال هستند 
و در برابر نفوذ اکسیژن، دی اکسید کربن و دیگر بخارها 

مقاوم هستند. 
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تری سدیم سیترات
Trisodium citrateنام آیوپاک

Na3C6H5O7فرمول مولکولی

g/mol جرم مولی(anhydrous) 258/06
(dihydrate) 294/10

g/cm3 1/7چگالی

°C 300 <دمای ذوب          

 (0.1 M in H2O, 25°C) pH7/5-9

پودربلوری سفید رنگشکل ظاهری

مولکولی: )فرمول  آلی  ترکیب  یک  سدیم  سیترات  می باشد.  سیتریک  اسید  سدیم  نمک  سیترات  سدیم   تری 
Na3C6H5O7 • 2H2O( دارای جرم مولی 294/1 است، یک محصول بلوری بی رنگ، بی بو با طعم ترش می باشد. آب 

بلور خود را در دمای 150 درجه سانتی گراد از دست می دهد و در دماهای باالتر تجزیه می شود. در آب و گلیسرول 
محلول است، اما در الکل و بعضی از حالل های آلی غیر محلول است. حاللیت آن عالی است و با افزایش دمای آب، 
حاللیت افزایش می یابد. از قابلیت خوبی برای تنظیم pH و خاصیت بافر مناسب برخوردار است. سیترات سدیم از 
قابلیت بسیار خوب تشکیل کمپلکس با یون های فلزی + Mg2 + ،Ca2 برخوردار است. بیشترین تقاضا برای این ماده نیز 

در حال حاضر در صنایع غذایی است که به عنوان طعم دهنده مورد استفاده قرار می گیرد.

تولید
محسوب  سیترات  مهم ترین  حاضر  حال  در  و  سیتریک  اسید  از  نمک  یک  هیدرات  دی  سیترات  سدیم   تری 
می شود. این ماده در دو مرحله تولید می شود که شامل خنثی سازی کامل اسید سیتریک با خلوص باال با سدیم 
هیدروکسید یا سدیم کربنات می باشد. تری سدیم سیترات دی هیدرات به طور گسترده ای در غذاها، نوشیدنی ها به 
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عنوان عامل بافر، طعم دهنده و امولسیون کننده استفاده 
می شود. شیوه سنتز آزمایشگاهی آن به این صورت است 
که ابتدا سدیم بی کرومات را درون آب حل می کنیم به 
آن گرما می دهیم و سپس اسید سیتریک را به آن اضافه 
می کنیم. افزودن اسید را تا رسیدن دمای مخلوط به 85 
در  را   PH و  می دهیم  ادامه  گراد  سانتی  درجة  الی 90 
حدود 6/8 تنظیم می کنیم. مخلوط تولیدی را تا زمانی 
که گرم است فیلتر می کنیم. حال این مخلوط فیلتر شده را 

کندانس می کنیم تا بلوری های نهایی تشکیل شوند.

كاربرد
از  همچنین  و  ندارد  سمی  اثر  هیچ  سدیم  سیترات 
پایداری مناسب برخوردار است. از این رو در صنایع 
غذایی به عنوان مادة افزودنی غذایی، به طور عمده به 
کننده  تثبیت  امولسیفایر،  بافر،  دهنده،  مواد طعم  عنوان 
و مادة نگهدارنده مورد استفاده قرار می گیرد. عالوه بر 

با اسید سیتریک سازگاری دارد و  آن, سدیم سیترات 
می توان ترکیب آن را با اسید سیتریک که یک ترکیب 
از  بسیار  در  است,  غذایی  صنایع  در  کاربردی  بسیار 
بین سدیم  ترکیب  داد.  قرار  استفاده  مورد  غذایی  مواد 
مربا،  انواع  در  می توان  را  سیتریک  اسید  و  سیترات 
نوشیدنی ها،  و  میوه  آب  در  ترش  طعم  برای  ژله، 
مواد  قندی،  شیرینی های  و  لبنیات  سرد،  نوشیدنی های 
طی  در  کرد.  استفاده  غذایی  مکمل های  و  دهنده  طعم 
روند بالینی گرفتن خون تازه، افزودن مقداری سیترات 
سدیم استریل می تواند در جلوگیری از لخته شدن خون 

نقش داشته باشد.
در مواد شوینده شیمیایی با کاربرد روزانه، آن را به 
مواد  تولید  برای  فسفات  سدیم  تری  جایگزین  عنوان 
سدیم  افزودن  می کنند.  استفاده  فسفری  غیر  شوینده 
سیترات به مواد شوینده می تواند توانایی تمیز کردن مواد 

شوینده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
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تری سدیم فسفات
Trisodium phosphateنام آیوپاک

Na3PO4فرمول مولکولی

  g/mol163/94جرم مولی

g/cm3 1/620چگالی

ºC 73/5 دمای ذوب

کم محلول در آب، نامحلول در الکلحاللیت 

پودر سفید رنگشکل ظاهری

pH (10g/L solution)11/5-12/5

تری سدیم فسفات یک ترکیب معدنی است که آن را با نام های دیگر نظیر پنتا سدیم تری فسفات و تری سدیم اورتو 
فسفات نیز می شناسند. این محصول به صورت گرانول یا پودر به صورت بلورهای شش ضلعی سوزنی بی رنگ، 
خشک و کامال بی بو است. به صورت خشک و آب دار وجود دارد و فرمول شیمیایی آن به صورت Na3PO4 و 
Na3PO4nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8, or 12) می باشد. تری سدیم فسفات حالل در آب و نامحلول در حالل های آلی 

می باشد. یک ترکیب شیمیایی امولسیون کننده، قلیائی قوی با pH معادل 12 است و در آب به راحتی قابل حل 
می باشد. تری سدیم فسفات غیر قابل اشتعال می باشد ولی در حضور حرارت کمی منفجره است. 

تولید
تری سدیم فسفات ممکن است در دو مرحله تهیه شود، ابتدا با اضافه کردن مقدار کمی از سدیم کربنات به اسید 
فسفریک و سپس جوشاندن محلول برای بیرون راندن دی اکسید کربن. سدیم هیدروکسید سپس به محلول اضافه 

می شود:
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Na2CO3 + H3PO4 → Na2HPO4 + CO2 + H2O

Na2HPO4 + NaOH → Na3PO4 + H2O

با  است  ممکن  فسفات  سدیم  تری  دیگر،  طرف  از 
خنثی سازی کامل اسید فسفریک با سدیم هیدروکسید 

تهیه شده و به دنبال آن تبخیر و تبلور:
H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O

كاربرد
مواد  فرموالسیون های  در  اصلی  مواد  معمواًل  فسفات ها 
شوینده هستند، از مایعات گرفته تا مواد پودری. صنایع 
مصرف کننده این ماده شیمیایي شامل کارخانجات تولید 
صنایع  غذایي،  صنایع  آب،  تصفیه  صنایع  شوینده،  مواد 
صنایع  کاغذ،  تولید  صنایع  معدني،  سرامیک سازي، 
پتروشیمي و نیروگاه ها مي باشد. در صنایع غذایی به وفور 
ترکیب  این  از  که  به طوری  قرار می گیرد  استفاده  مورد 
برای بهبود بافت پنیر و جلوگیری از جدا شدن فاز آبی 
شیر منجمد استفاده می شود، این ترکیب به عنوان عاملی 

برای تنظیم اسیدیته و امولسیون کننده، در صنایع غذایی 
مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین به عنوان مواد افزودنی 
خوراکی و نگه دارنده به منظور نگهداری رطوبت اغلب 
به محصوالت گوشت و غذاهای دریایی مانند سوسیس، 
حفظ  به  تا  می شود  اضافه  تن  ماهی  کنسرو  و  گوشت  
رطوبت، افزایش عمر مفید و جلوگیری از خرابی کمک 
کند. این ترکیب همچنین در ساخت الستیک، مواد شوینده 
مثل پودرهای ظرفشویی و لباس شویی و صابون، به دلیل 
خاصیت قلیایی باال و نفوذ موثر در روغن و گریس ها 
مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، به دلیل نگرانی های 
زیست محیطی، تولید کنندگان شروع به جایگزینی سدیم 
کربنات به همراه سورفاکتانت های غیر یونی و مقدار کم 
شوینده  محصوالت  از  بسیاری  در  سدیم  فسفات  تری 
 TSP اندازة  به  تر  ایمن  و  جدیدتر  مواد  این  اند.  کرده 
ایجاد  کمتری  آلودگی زیست محیطی  ولی  نیستند   مؤثر 
می کنند. هم چنین در صنایع سرامیک و کاشی سازی به 

عنوان روانساز استفاده می شود.
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تولوئن

متیل بنزننام آیوپاک
تولوئن )نام ترجیحی(

C7H8فرمول مولکولی

g/mol 92/14جرم مولی

°C 95-دمای ذوب

°C 111دمای جوش

جزیی محلول در آب )0/52 گرم در لیتر(حاللیت

20°C در g/cm3  0/87چگالی

مایع بی رنگشکل ظاهری

°C 6نقطه اشتعال

تولوئن ساده ترین هیدروکربنی آروماتیک به غیر از بنزن است. این ماده یک مایع شفاف، بی رنگ با بوی مشخص و قابل 
اشتعال با نقطه احتراق 4-6 درجه است و با نام های دیگر مانند آنیزن، تولول، فنیل متان و متیل بنزن نیز شناخته می شود. 
نخستین بار در سال 1837 توسط یک شیمیدان لهستانی، فیلیپ ن. والتر، از روغن کاج جداسازی شد. امروزه کل 
تقاضای جهانی به طور تقریبی در پاالیشگاه های نفتی تولید می شود و یا محصول فرعی کراکر اتیلن است. ماده اصلی 
در رنگ ها، الک ها و رزین ها است. ساختار این ماده شامل یک گروه متیل متصل به حلقه بنزنی است که سبب شده 
است ویژگی هایی مشابه بنزن اما بسیار کم خطرتر از این ماده داشته باشد و در نتیجه آن را تا حدود زیادی به عنوان 
حالل جایگزین برای بنزن سمی ساخته است. در استنشاق زیاد این ماده و استفاده مداوم از آن مشکالتی مانند اختالل 
عملکرد مغز و ضعف قشر مغز، بی اشتهایی، کاهش حافظه، نقص بینایی و عملکرد زبان گزارش شده است. با توجه به 
ساختار آن، تولوئن به طور ناچیز در آب قابل حل می باشد اما به راحتی در مواردی همچون کلروفرم، اتر، استون، اسید 
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استیک، و کربن دی سولفید انحالل پذیر است. 

تولید
بیشتر تولوئن که ساالنه تولید می شود از بخش های نفتی 
حاصل می شود. از طریق پردازش نفت، به طور خاص 
تولوئن،  )بنزن،   BTX به جریان های نفت خام، می تواند 
زایلن( تبدیل شود. از این جریان است که اکثر تولوئن با 
اصالح کاتالیزوری از طریق هیدروتاسیون تولید می شود. 
واکنش  ماده  این  آزمایشگاهی  تولید  راه های  از  یکی 
بنزن با متیل کلرید در حضور اسید لوئیس مانند کلرید 

آلومینیوم است:
C6H5H + CH3Cl → C6H5CH3 + HCl

چنین واکنش هایی بوسیله پلی متیالسیون پیچیده است 
زیرا تولوئن نسبت به بنزن حساس به آلکیالسیون است.

كاربرد
تولوئن در ساخت رنگ ها، رقیق کننده های رنگ، الک 
ناخن، الک ها، چسب ها، الستیک و در بعضی از مراحل 
چاپ و دباغی چرم استفاده می شود. همچنین برای سنتز 
بنزن و سایر مواد شیمیایی از جمله رنگدانه ها و حالل ها 
استفاده می شود. از این ماده در تولید نایلون، درزگیرهای 
نیز  کلرید  بنزویل  و  پالستیک  چاپی،  جوهر  سیلیکون، 
استفاده می شود. این ماده به عنوان پیشرو تولید بنزن از 

طریق هیدروالکلیالسیون استفاده می شود: 

C6H5CH3 + H2 → C6H6 + CH4

در اثر اکسید این ماده بنزآلدئید و اسید بنزوئیک ایجاد 
می شود که دو واسطه مهم هستند. عالوه بر سنتز بنزن و 
زایلن، تولوئن ماده اولیه ای برای تولوئن دی ایزوسیانات 
تری  اورتان(،  پلی  فوم  ساخت  در  استفاده  )مورد 
نیتروتولوئن )مواد منفجره، TNT( و تعدادی از داروهای 

مصنوعی است. 
در  اکتان  کننده  تقویت  عنوان  به  می تواند  تولوئن 
به  داخلی  احتراق  موتورهای  برای  بنزینی  سوخت های 
عنوان سوخت استفاده شود. در واقع، تولوئن برای بهبود 
اضافه  زایلن  و  بنزن  همراه  به  بنزین  به  اکتان  رتبه های 
تمام  تولید  باعث  میزان 86٪ حجم،  با  تولوئن  می شود. 
موتورهای توربوشارژ در فرمول یک در دهه 1980 شد، 
اولین بار توسط تیم هوندا مورد استفاده قرار گرفت. ٪14 
باقیمانده یک »پرکننده« n-heptane بود که برای کاهش 
محدودیت های سوخت در فرمول یک، اکتان را کاهش 
می داد. تولوئن می تواند به عنوان سوخت برای موتورهای 
دو زمانه و چهار زمانه استفاده شود. اما به دلیل چگالی 
سوخت و سایر عوامل، سوخت به راحتی تبخیر نمی شود 
درجه   158( سانتیگراد  درجه  دمای 70  در  اینکه  مگر 
فارنهایت( گرم شود. هوندا این مشکل را در اتومبیل های 
فرمول یک خود با حل کردن خطوط سوخت از طریق 
مبدل حرارتی با جذب انرژی از آب موجود در سیستم 

خنک کننده برای گرم کردن سوخت حل کرد.
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تیو اوره
CH4N2S or H2NCSNH2فرمول مولکولی

g/mol 76/12جرم مولی

°C 182دمای ذوب

g/cm3 1/4چگالی

محلول در آب حاللیت

جامد پودری یا بلوری سفیدشکل ظاهری

 H2NCSNH2 تیواوره ترکیبی آلی با مولکولی مسطح و متشکل از کربن، نیتروژن، گوگرد و هیدروژن با فرمول شیمیایی
است. به عنوان تیوکاربامید نیز شناخته می شود. یک جامد بلوری سفید و محلول در آب، محلول آمونیوم تیوسیانات 
و اتانول است که هم به طور طبیعی و هم مصنوعی یافت می شود. این ماده ساختاری شبیه به اوره دارد با این تفاوت 
که به جای اتم اکسیژن در آن اتم گوگرد جایگزین شده است. با وجود ساختار یکسان به دلیل الکترونگاتیویته نسبی 
گوگرد و اکسیژن خواص تیواوره با اوره متفاوت است. تیواوره در اثر حرارت تجزیه و دود سمی اکسیدهای ازت و 
اکسیدهای گوگرد را منتشر می کند. قرار گرفتن طوالنی مدت انسان در معرض تیو اوره ممکن است باعث آسیب مغز 
استخوان و در نتیجه کاهش سطح گلبول های قرمز، گلبول های سفید و / یا پالکت ها شود و به عنوان یک عامل سرطان 

زا در انسان پیش بینی شده است، بنابراین کاربرد آن در مواد غذایی ممنوع است. 

تولید
معمواًل تیواوره از واکنش هیدروژن سولفید با کلسیم سیانامید در حضور دی اکسید کربن تولید می شود. همچنین، از 

حرارت دهی آمونیوم تیوسیانات نیز قابل تولید می باشد. 
NH4SCN   CS(NH2)2

NH2CN + H2S → CS(NH2)2
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فرآیند اول یک واکنش تعادلی است، که پس از حدود 4 
ساعت در دمای 145-140 درجه سانتی گراد، تنها ٪25 
تبدیل تیواوره حاصل می شود. گرمای طوالنی مدت یا 
بیش از حد باعث تجزیه تیواوره می شود، در حالی که 
تغییرات فشار و کاتالیزورها هیچ تاثیری بر تعادل ندارند.

كاربرد
در گذشته از آن به عنوان یک ماده تمیز کننده خشک 
استفاده می شده است. تیواوره یک معرف همه کاره در 
تیواوره  واقع، در چند دهة گذشته  آلی است. در  سنتز 
خود  به  را  زیادی  توجه  لیگاند  عنوان  به  مشتقاتش  و 
جلب کرده اند علت آن این است که به صورت لیگاند 
تک دندانه، دو دندانه و چند دندانه می توانند با یون های 
به صورت  مشتقات  این  کوئوردینه شوند  واسطه  فلزی 
گسترده در صنعت داروسازی و کشاورزی کاربرد دارند. 
در حال حاضر، این ماده در کشاورزی به عنوان عوامل 
ضد قارچی، علف کش و حشره کش ها استفاده می شود. 
هتروسیکل  ترکیبات  برخی  برای  ماده  پیش  تیواوره 
شیمی  در  ویژه  به  که  است  گوگرد  و  نیتروژن  حاوی 
کشاورزی و تهیه ترکیباتی با خواص ضد قارچ و علف 

کش ها مورد توجه قرارگرفته اند. یکی از این ترکیبات 
مهم هتروسیکل فنیل ایمنوتیازولین است که استفاده از 
آن در کنترل بیماری بالست در برنج مورد توجه است. 
که از واکنش تراکمی تیواوره با هالوکتون ها، کتوآنیلیدها 
و اتیل کلرواستات تهیه می شود. مصارف صنعتی دیگر 
تیواوره شامل استفاده در تولید رزین های مقاوم در برابر 
شعله، تسریع در ولکانیزاسیون الستیک، به عنوان یک 
به  حساس  فتوکپی  )کاغذ  دیازو  کاغذ  در  کمکی  ماده 
از  همچنین  است.  کپی  کاغذ  دیگر  انواع  تقریبًا  و  نور( 
استفاده  ـ ژالتین  نقره ـ عکس های  چاپ  تناژ  برای  آن 
نقره،  ماننده  ارزشمند  فلزات  جداسازی  برای  می شود. 
طال در پاالیشگاه سنگ معدن نیز تیواوره کاربرد دارد. 
و  شوینده  مواد  تیواوره،  حاوی  نقره،  تمیزکننده  مایع 
رایج  کاربردهای  از  دیگر  یکی  است.  اسید سولفامیک 
برای  متداول  گوگرد  منبع  یک  تیواوره،  از  استفاده  در 
برای  هادی  نیمه  کادمیوم  سولفید  نانوذرات  ساخت 
تیواوره یک ترکیب  الکترونیکی است.  ساخت بردهای 
پایدار را  بیسموت در محیط اسیدی  با  کاتیونی و زرد 
نسبتًا  روش  یک  اساس  مجموعه  این  می دهد.  تشکیل 

غیر حساس برای تعیین بیسموت است.
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دكستروز
D-Glucoseنام آیوپاک

C6H12O6·H2Oفرمول مولکولی

g/mol 180/156جرم مولی

g/cm3 1/54چگالی

pH5/9

°C 146دمای ذوب

g/L at 25 °C 909حاللیت در آب

پودر سفید رنگشکل ظاهری

 alpha-D-glucose، a-Dextrose، alpha-D-Glucopyranose نام های  به  که  است  گلوکز  از  فرمی  دکستروز 
استفاده  کنندة مصنوعی  به عنوان یک شیرین  مواد غذایی  در  که  است  قند ساده  نوع  نیز شناخته می شود و یک 
به صورت طبیعی وجود دارد.  این ماده در میوه ها  برای موجودات زنده است.  انرژی  می شود. گلوکز منبع اصلی 
گلوکز در حیوانات از تجزیه گلیکوژن در فرآیندی موسوم به گلیکوژنولیز ناشی می شود. فرمول مولکولی آن به 
 صورت C6H12O6 می باشد. این مونو ساکارید به دو صورت دارای آب در شبکه بلوری و بدون آب یافت می شود.

آلفا D- گلوکوپیرانوز یک مونوساکارید ساده مصنوعی است که به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار می گیرد. 
D- گلوکوپیرانوز از طریق گلیکولیز در بافت های مختلف تحت شرایط هوازی یا بی هوازی اکسیده می شود. واکنش 

اکسیداسیون دی اکسید کربن، آب و ATP تولید می کند. گلوکز را می توان با هیدرولیز کربوهیدرات هایی مانند قند شیر 
)الکتوز(، قند نیشکر )ساکارز(، مالتوز، سلولز، گلیکوژن و غیره بدست آورد که معمواًل از طریق هیدرولیز ذرت تحت 
فشار و دمای کنترل شده تولید می شود. تمام اشکال گلوکز بی رنگ هستند و به راحتی در آب، اسید استیک و چندین 
حالل دیگر قابل حل می باشند و فقط به میزان کمی در متانول و اتانول حل می شوند. میزان شیرین کنندگی دکستروز 
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حدود 60 تا 70 درصد ساکارز می باشد. 

تولید
هیدرولیز  با  که  دارد  وجود  بسیاری  غذایی  محصوالت 
نشاسته سنتز می شوند. نشاسته توسط اسیدها، آنزیم های 
به کربوهیدرات های ساده  این دو،  از  یا ترکیبی  مختلف 
هیدرولیز می شود. میزان تبدیل به طور معمول با معادل 
دکستروز )DE( که تقریبًا کسری از پیوندهای گلیکوزید 
تعیین  اند،  شده  شکسته  که  است  نشاسته  در  موجود 
می شود. در مرحلة اول ازترمودوریک-آمیالز مشتق شده 
باکتریایي براي هیدرولیز نشاسته استفاده می شود. سپس 
پیوند های  کامل  هیدرولیز  به  قادر  آمیالز  گلوکو  آنزیم 
1,4 و1,6 برای تشکیل دکستروز می باشد. حدود ٪95 
پیوندها بین واحدهای دکستروز موجود در نشاسته ذرت 
نقاط شاخه  از نوع آلفا-1,6 )در  از نوع آلفا 1,4و ٪5 
ها،  نشاسته  از  دیگر  برخی  در  است.  آمیلوپکتین(  در 
این نسبت ممکن است متغییر باشد اما پیوندهای مشابه 

وجود دارد. بسیاری از آنزیم ها قادر به هیدرولیز کردن 
این پیوندهای گلوکوزیدی هستند، اما اکثر این آنزیم ها 
پیونده ها 1/4 یا 1/6  این  به هیدرولیز کردن همة  قادر 

نمی باشند. 

كاربرد 
هدف  چندین  دارای  نان  مانند  مخمر  با  غذاهایی  در 
کاربردی است. هدف اصلی تهیه کربوهیدرات قابل تخمیر 
است که ممکن است. حضور آن در قهوه ای شدن پوسته 
نیز کمک می کند تا محصول نهایی را که از نظر ظاهری 
و عطر خوشایند است، ارائه دهد. در مواد غذایی کنسرو 
شده در بعضی از موارد در کنسرو سبزیجات و میوه ها برای 
کنترل شیرینی و حفظ خواص مورد استفاده قرار می گیرد. 
به طور گسترده برای شیرین سازی در مواد غذایی استفاده 
می شود برای مثال در آدامس ها، آبنبات ها، مربا، ژله و 
و  لطیف  و  نرم  بافت  ایجاد  بهبود  باعث  که   ... و  کیک 

درخشنده در آن ها نیز می شود.
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دی آمونیوم فسفات
Diammonium hydrogen phosphateنام آیوپاک

2HPO4(NH4)فرمول مولکولی

g/mol 132/06جرم مولی

g/cm3 1/619چگالی

°C 155دمای ذوب

g/100 mL (10 °C) 57/5حاللیت در آب

پودر سفید رنگشکل ظاهری

کود دی آمونیوم فسفات یک منبع عالی فسفر(P) و نیتروژن (N) برای تغذیه گیاه است. بسیار محلول است بنابراین 
به سرعت در خاک حل می شود تا فسفات و آمونیوم مورد نیاز در گیاه آزاد شود. این کود حاوی 18٪ ازت و 
46٪ درصد فسفر است. نیتروژن یک عنصر اساسی مورد نیاز برای رشد و نمو گیاهان است، در حالی که فسفر 
نقش مهمی در انرژی و متابولیسم مواد مغذی، تقسیم سلولی و فرآیندهای تکثیر دارد. گیاهانی که مقدار کافی از 
این عناصر را تأمین می کنند منبع اصلی مواد غذایی ما هستند. کود دی آمونیوم فسفات متعادل و از نظر شیمیایی 
خنثی و فاقد فلزات سنگین و محلول در آب به خوبی قابل حل برای بارور کردن انواع خاک ها، انواع محصوالت 
زراعی در فضای باز، گیاهان و گل ها می باشد. این کود ممکن است هنگام حفر یا آماده سازی خاک برای کاشت و 
یا در طی کاشت استفاده شوند. آمونیوم موجود در دی آمونیوم فسفات یک منبع نیتروژن عالی است که به تدریج 
 pH بعدی حاصل می شود. بنابراین، افزایش pH توسط باکتری های خاک به نیترات تبدیل می شود و در نتیجه افت

خاک اطراف دانه های DAP یک اثر موقتی است.
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تولید 
کودهای فسفات آمونیوم برای اولین بار در دهه 1960 در 
دسترس قرار گرفت. این کود در یک واکنش کنترل شده 
از خنثی سازی اسید فسفریک با آمونیاک تولید می شود 
که واکنش درون یک راکتور چرخشی صورت می گیرد. 
پس ازسرد شدن بلور های دی آمونیوم فسفات مشخص 
می شوند تا یک مخلوط جامد دی آمونیوم فسفات دانه 
ای با طیف وسیعی از اندازه ذرات تشکیل شود. حدود 
90٪ از گرانول های جمع آوری شده به عنوان محصول 
در محدوده اندازة از 2 میلی متر تا 4 میلی متر هستند. 

مواد اولیه مورد نیاز برای تولید یک تن کود دی آمونیوم 
تن   0/4 فسفات،  سنگ  تن   2 تا   1/5 تقریبًا  فسفات 
گوگرد (S) برای حل این سنگ و 0/2 تن آمونیاک است. 
تغییر در عرضه یا قیمت هر یک از این مواد بر قیمت و در 
دسترس بودن دی آمونیوم فسفات تأثیر خواهد گذاشت.

كاربرد
کود دی آمونیوم فسفات جزء کودهای 2 عنصره محسوب 
در  کود  این  می باشد.  فسفر  و  ازت  شامل  که  می گردد 
نواحی و مواقعی که خاک دچار فقر ازت و فسفر می شود، 
مورد مصرف قرار میگیرد. کود دی آمونیوم فسفات باعث 
افزایش رشد ریشه، رشد سریع برگ ها و ساقه، زود رس 
شدن محصول و بهبود تنفس گیاه به دلیل افزایش میزان 
فتوسنتز می شود. باعث تحریک گیاهان برای گل زائی 
می شود. فسفر نقش زیادی در متابولیسم گیاهی داشته و 
یکی از عناصر غذایی برای رشد و توسعه گیاه می باشد. 
افزایش مقاومت گل بر روی گیاه، تشکیل گل و دانه و 
از  ریزش  مقابل  در  جوانه ها  و  گل ها  مقاومت  افزایش 

مزایای مصرف این کود می باشد. 
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دی پروپیلن گلیكول
C6H14O3فرمول مولکولی

 g/mol 134/17جرم مولی

°C 230دمای جوش

محلول در آب با هر نسبتیحاللیت

20°C در g/cm3  1/02چگالی

مایع بی رنگشکل ظاهری

°C 121نقطه اشتعال

دی پروپیلن گلیکول DPG، یک مایع شفاف و بی رنگ، کمی چسبناک، بی بو، با نقطه جوش باال و سمیت بسیار 
پایین است. این ماده یک حالل عالی با آب و بسیاری از ترکیبات آلی مانند اتانول، بنزن، تولوئن، روغن کرچک، 
تتراکلرید کربن، مونو اتانول آمین و دی اتانول آمین است. این ماده شامل سه ترکیب شیمیایی ایزومری 4-اکسو، 2و 6 
 DPG .هپتادی ال، 2 )2-هیدروکسی-پروپوکسی( پروپانول و 2- )2-هیدروکسی-1- متیل اتوکسی (پروپانول است
قدرت حل کنندگی باال، سرعت تبخیر کم، سمیت کم و ویسکوزیته باالیی دارد و به عنوان مایع انتقال حرارت معرفی 
می گردد. تماس چشمی با دی پروپیلن گلیکول ممکن است باعث تحریک موقتی چشم شود. دی پروپیلن گلیکول به 
راحتی تجزیه پذیر است و بعید به نظر می رسد در زنجیره غذایی و در محیط زیست تجمع پیدا کرده و باعث اثرات 
منفی آلودگی محیط زیست شده و یا مسمومیت برای جانداران ایجاد کند. در شرایط ذخیره سازی و استفاده توصیه 
می شود از تماس این ماده با اسیدهای قوی یا اکسید کننده های قوی و همچنین قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم 

نور خورشید یا اشعه ماوراء بنفش خودداری شود. 

كاربرد
DPG در تهیه رزین های پلی استرهای اشباع نشده پلی اورتان ها و پالستی سایزرها به عنوان واکنشگر میانی به کار 
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استرها  پلی  کاربرد  توسعه روزافزون  دلیل  به  و  می رود 
در صنایع مختلف استفاده از دی پروپیلن گلیکول نیز رو 
افزایش بوده است. دی پروپیلن گلیکول کاربردهای  به 
بسیاری را به عنوان پالستی سایزر، به عنوان واسطه در 
واکنش های شیمیایی صنعتی، به عنوان آغازگر یا مونومر 
پلیمریزاسیون و به عنوان یک حالل در صنایع مختلف 
دارد. سمیت کم و خطر آسیب رسانی بسیار پایین آن به 
پوست، و قدرت حل کنندگی باالی آن برای روغن ها، 
هیدروکربن ها، کیفیت باال به همراه بوی کم آن موجب 
و  عطرها  برای  ایده آل  افزودنی  ماده  یک  به  است  شده 
محصوالت مراقبت از پوست و مو و مواد آرایشی تبدیل 
شود. این ترکیب به جهت خواص ویژه ای که دارد برای 
حفظ رطوبت پوست، حفظ جوانی در ساختار محصوالت 
مراقبت پوست در اصالح کننده های بافت و محصوالت 
مرطوب کننده قرار گیرد. همچنین، قابلیت حل کنندگی 
روغن  تولید  در  ماده  این  از  شده  موجب   DPG باالی 
ترمز، روغن هایی که در صنعت فلزکاری کاربرد دارند، 

ها،  پوشش  چاپ،  جوهرهای  نساجی،  روانسازهای 
حالل ها و فرموالسیون سموم کشاورزی استفاده می شود. 

تولید
دی پروپیلن گالیکول (DPG) از مشتقات پروپیلن اکساید 
(PO) بوده و در یک پروسه دو مرحله ای تولید می شود.

با آب می باشد. در مرحله دوم   PO مرحله اول واکنش
از  اجزاء  جداسازی  برای  قبل  مرحله  واکنش  مخلوط 
پروپیلن  دی  می شود.  سازی  خالص  و  تقطیر  یکدیگر، 
گلیکول در واقع، محصول مشترک تولیدی در مونوپروپیلن 
گلیکول است. وقتی آب به پروپیلن اکسید که یک ماده 
خام نفتی است، در فشار و دمای باال افزوده شد، محصول 
گلیکول  مونوپروپیلن   ٪ از 90  آمده مخلوطی  به دست 
و  گلیکول  پروپیلن  تری  گلیکول،  پروپیلن  دی  و ٪10 
تقطیر  با  واکنش  اضافی  آب  است.  باالتر  گلیکول های 
تصفیه و جداسازی شده و گلیکول های حاصل با فرایند 

تقطیر از یکدیگر جداسازی و خالص سازی می شوند. 
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روغن كرچك
C57H104O9فرمول مولکولی

g/mol 933/4جرم مولی

  °C 10- تا 18-دمای ذوب

 °C 313دمای جوش

بسیار کم محلول در آب حاللیت
محلول در الکل، بنزن، کربن دی سولفید کلروفرم 

20°C در g/cm3 0/96چگالی

مایع غلیظ شفاف تا زرد کم رنگشکل ظاهری

°C 229نقطه اشتعال

کرچک یکي از گیاهان روغني خانواده Euphorbiacea است. روغن کرچک، روغن گیاهی حاصل از دانه های لوبیای 
کرچک Ricinus communis، است. این دانه ها که به لوبیای کرچک معروف هستند حاوی آنزیمی سمی به نام ریسین 
هستند. اما فرآیند گرمایش روغن کرچک آن را غیرفعال می کند. روغن کرچک مخلوطی از گلیسیریدها، به طور عمده 
ریسینولین است. به طور کلی این روغن متشکل از90٪ ریسینولیک، 4٪ لینولئیک، 3٪ اولئیک، 1٪ استئاریک و کمتر از 
1٪ اسیدهای چرب لینولنیک می باشد. روغن کرچک به صورت یک مایع چسبناک زرد کم رنگ یا تقریبا بی رنگ با بوی 
مالیم با چگالی 0/96 گرم بر سانتیمتر مکعب است. ساختار منحصر به فرد این روغن خواص جالبی را ایجاد می کند. 
به دلیل دارا بودن مقدار زیاد اسید ریسینولیک اسید )RA( و کاربردهای مختلف صنعتی، شیمیایی و دارویی آن بسیار با 
ارزش است. عملکرد هیدروکسیل RA باعث می شود که روغن کرچک به یک پلی اول طبیعی تبدیل شده و باعث پایداری 
اکسیداتیو روغن و ماندگاری نسبتًا باالیی در مقایسه با روغن های دیگر با جلوگیری از تشکیل پراکسید شود. این روغن 
در صنایع پتروشیمي، کارخانجات الستیک، رنگ و الک، صابون، وسایل آرایشي، پوشش سطوح و پزشکي استفاده 
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مي شود. استرهاي موجود در روغن کرچک از ویسکوزیته 
باالیي برخوردارند و دامنه ی وسیعی از دما را تحمل مي 
کنند، به همین علت آن را بعنوان روغن موتور در صنایع 

هواپیما سازي استفاده مي کنند.

تولید
استخراج روغن از دانه کرچک توسط یک یا ترکیبی از 
روش های پرس مکانیکی و استخراج حالل انجام می شود. 
در پرس مکانیکی دانه ها خرد می شوند و تحت حرارت 
برای خشک شدن قرار می گیرند. پس از آن دانه های خرد 
انباشته می شوند و توسط آنها  شده در پرس هیدرولیک 
فشرده می شوند. روغن حاصل از پرس مکانیکی دارای 
این وجود،  با  رنگ مالیم و اسیدهای چرب آزاد است. 
پرس مکانیکی تنها حدود 45٪ از روغن موجود را خارج 
می کند و روغن باقیمانده را فقط با استخراج حالل می توان 
بازیابی کرد. در روش استخراج حالل، دانه های خرد شده 
با یک حالل استخراج می شوند. حالل های مورد استفاده 
برای استخراج شامل هپتان، هگزان و اترهای نفتی هستند. 

بردن  بین  از  پاالیش  اصلی  هدف  تصفیه  ی  مرحله  در 
ناخالصی ها )به عنوان مثال، ماده کلوئیدی، اسیدهای چرب 
که  است،  نامطلوب  ترکیبات  سایر  و  روغن(  رنگ  آزاد، 
روغن را در مقابل خراب شدن در هنگام نگهداری مقاوم 
تر می کند. پاالیش شامل موارد زیر است: )الف( از بین 
بردن مواد جامد و کلوئیدی با حل و تصفیه، )ب( خنثی 
کردن اسید چرب آزاد توسط یک قلیا ج( از بین بردن ماده 
رنگی با سفید کردن و د( گند زدایی با استفاده از بخار در 
دمای باال و فشار کم. روش کلی تصفیه مورد استفاده در 

روغن های خوراکی برای روغن کرچک نیزکاربرد دارد.

كاربرد
و  است  منظوره  چند  گیاهی  روغن  یک  کرچک  روغن 
بسیار  دارویی  نظر  از  دارد.  زیادی  صنعتی  کاربردهای 
و  آرایشی  اهداف  از  ای  برای طیف گسترده  و  پرکاربرد 
به عنوان یک  پزشکی استفاده می شود. این ماده معموالً 
افزودنی در مواد غذایی، داروها و محصوالت مراقبت از 
پوست کاربرد دارد. از روغن کرچک به دلیل سرشار بودن 
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از اسید ریسینولیک می توان برای مرطوب کردن پوست 
استفاده کرد. رطوبت گیرها با جلوگیری از هدررفتن آب از 
طریق الیه بیرونی پوست، رطوبت پوست را حفظ می کنند. 
برای  آرایشی  مواد  در  اغلب  کرچک  روغن  واقع،  در 
تقویت هیدراتاسیون مورد استفاده قرار می گیرد و اغلب به 
محصوالتی مانند لوسیون و پاک کننده های آرایش اضافه 
می شود. از روغن کرچک در موارد درمان آرتروز، تقویت 
رشد و مو، بهبود عملکرد ایمنی، کاهش تورم و التهاب، 
افزایش گردش خون، درمان یبوست و آفتاب سوختگی 
نیز به طور موضعی استفاده می شود. همچنین، این روغن به 
عنوان یک جزء سوخت بیودیزل مورد استفاده قرار می گیرد. 
نتایج نشان داده است که مخلوط های بیودیزل با استفاده از 
استری از روغن کرچک عملکرد قابل قبول موتور و حتی 
بهبود عملکرد آن را فراهم می کنند، باعث افزایش بازده 
حرارتی شکست و کاهش مصرف سوخت می گردد. روغن 
کننده،  روان  صابون،  ساخت  در  آن  مشتقات  و  کرچک 
مایعات هیدرولیک و ترمز، رنگ، تولید چسب های پلی 

اورتان، جوهر، پالستیک مقاوم به سرما، واکس و پولیش و 
تولید نایلون نیز استفاده می شود. 

روغن کرچک به عنوان اتصال دهنده اصلی برای رنگ ها 
و رزین ها، جوهرها و موارد دیگر استفاده می شود. این 
ماده برای تولید رزین های آلکیدی، رزین های اکریلیک و 
اپوکسی استر برای صنعت رنگ، پوشش ها و به عنوان یک 
روغن  دارد.  کاربرد  فرموالسیون های جوهر  در  افزودنی 
کرچک باعث براقیت، چسبندگی، انعطاف پذیری و مقاومت 
DCO (Dehy- برابر عوامل شیمیایی و آب می شود.  در 

(drated castor oil به همراه فنل ها برای تولید روکش های 

خشک شونده با حداکثر مقاومت مورد نیاز در پوشش های 
بهداشتی، روکش های مقاوم، رنگ های ترافیکی با کارایی 
اتصاالت  و  لوازم  آلومینیومی،  رنگ های  ها،  الک  باال، 
دریایی و غیره استفاده می شود. همچنین از آنجا که روغن 
کرچک دارای ثابت دی الکتریک نسبتًا باال )4/7( می باشد 
گاهی اوقات به عنوان مایع دی الکتریک درخازن ها با ولتاژ 

باال نیز کاربرد دارد 
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روغن نارگیل
C33H62O6فرمول مولکولی

 g/mol 554/8جرم مولی

°C 20-28دمای ذوب

°C 111دمای جوش

حاللیت
نامحلول در آب 

محلول در متیلن کلرید و روغن ها، کم 
محلول در الکل

20°C در g/cm3  0/93چگالی

جامد سفید در دمای پایین و مایع شکل ظاهری
شفاف در دمای باالتر 

°C 113نقطه اشتعال

روغن نارگیل متشکل از تری گلیسیریدهای زنجیره متوسط با نقطه ذوب پایین است. روغن نارگیل منبع بسیاری از 
مواد شیمیایی اولئو مانند اسیدهای چرب، متیل استر و الکل چرب است. این چربی های خاص مسئول بسیاری از 
مزیت های روغن نارگیل هستند. روغن نارگیل منبع غنی از اسیدهای چرب اشباع است و اسیدهای چرب با زنجیره 
کوتاه و متوسط   70 درصد از این اسیدهای چرب را تشکیل می دهند. اکسیداسیون آن آهسته بوده و این ماهیت بسیار 
مقاوم در برابر اکسید شدن به غلظت باالی چربی اشباع آن و اسیدهای چرب اشباع نشده کم نسبت داده شده است. 
این کیفیت باعث می شود بدون خراب شدن برای ذخیره سازی مناسب باشد. خواص مطلوب مانند نقطه ذوب کم، 
مقاومت در برابر سفت شدن، طعم دلپذیر، قابلیت هضم آسان و متابولیسم بیشتر، آن را به یک ماده ایده آل در صنایع 

غذایی تبدیل کرده است. 
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تولید

گوشت  یا  مغز  از  کوپرا  روغن  یا  نارگیل،  روغن 
نارگیل  نخل  از  شده  برداشت  بالغ   نارگیل های 
این  استخراج  می شود.  استخراج   (Cocos nucifera)

و  سنتی(  )روش  خشک  فرآیند  دو  صورت  به  روغن 
استفاده  با  خشک  روش  در  می پذیرد.  انجام  مرطوب 
از آسیاب گوشت از پوسته جدا و با کمک آتش، نور 
ایجاد  قطره ها  تا  می شود  خشک  کوره ها  یا  خورشید 
پروتئین  نارگیل و یک  با حالل ها روغن  شود. سپس، 
با فیبر باال تولید می شود. پروتئین حاصل برای مصرف 
انسان از کیفیت پایین برخوردار است و برای تغذیه دام و 
طیور مصرف می شود. در فرآیند مرطوب از شیر نارگیل 
می شود.  استفاده  می شود  استخراج  خام  نارگیل  از  که 
پروتئین های موجود در شیر نارگیل امولسیونی از روغن 
روغن  امولسیون  شکستن  با  که  می کنند  ایجاد  آب  و 
بازیابی می شود. در تکنیک های مدرن از سانتریفیوژها 
ها،  نمک  اسیدها،  سرمایش/گرمایش،  فرآیندهای  و 
آنزیم ها، الکترولیز، امواج شوک، تقطیر بخار یا ترکیب 
آنها استفاده می شود. فرآیندهای مرطوب نیاز به سرمایه 
و  سرمایه  و  دارند  انرژی  مصرف  و  تجهیزات  گذاری 
روغن  مصرف  می شوند.  متحمل  را  باالیی  هزینه های 
نارگیل هم اکنون 5/5 درصد از تولید روغن های گیاهی 
جهان را تشکیل می دهد. بیش از 70٪ از تولید جهانی 
روغن نارگیل از کشور فیلیپین و اندونزی است. فیلیپین 
صادر کننده عمده روغن نارگیل است و 42 درصد از 

صادرات جهان را به خود اختصاص داده است.

 كاربرد
روغن نارگیل به عنوان چربی پخت و پز، روغن مو، روغن 
بدن و روغن صنعتی استفاده می شود. روغن نارگیل تصفیه 
شیرینی  و  بستنی،  بیسکویت، شکالت،  در ساخت  شده 
برای  همچنین  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  بسیار  پزی 
ساخت رنگ و مواد دارویی نیز استفاده می شود. روغن 
با کیفیت باال است و از  نارگیل ویرجین که یک روغن 
هسته خام استخراج می شود به عنوان روغن ماساژ برای 
نوزادان مناسب ترین روغن است. اسیدهای چرب موجود 
در روغن نارگیل می توانند اشتها را به میزان قابل توجهی 
کاهش دهند. نشان داده شده است که زنجیره متوسط تری 
گلیسیرید در روغن نارگیل باعث افزایش سوخت کالری 
در طی 24 ساعت به میزان 5٪ می شود. بنابراین،، ممکن 
است در مصرف طوالنی مدت منجر به کاهش وزن بدن 
شود. اسیدهای چرب موجود در روغن نارگیل همچنین 
می توانند پاتوژن های مضر از جمله باکتری ها، ویروس ها 
و قارچ ها را از بین ببرند. این به طور بالقوه می تواند به 
جلوگیری از عفونت کمک کند. اسیدهای چرب موجود در 
روغن نارگیل در مصرف، به کبد فرستاده و به کتون تبدیل 
می شوند. افزایش غلظت کتون اغلب در بیماران صرعی 
به القاء کتوز نیاز دارند و همچنین برای بیماران آلزایمری 
می تواند بسیار مفید باشد. چند مطالعه نشان داده اند که 
کلسترول HDL خون  این روغن می تواند سطح  مصرف 
را افزایش دهد که این به بهبود سالمت متابولیک و پایین 
آمدن خطر بیماریهای قلبی می شود. روغن نارگیل همچنین 
می تواند به صورت موضعی استفاده شود، مطالعات انجام 
شده آشکار کردند که به عنوان یک مرطوب کننده پوست و 

محافظت در برابر آسیب های مو موثر است. 
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روی كلرید
روی کلریدنام آیوپاک

ZnCl2فرمول مولکولی

 g/mol 136/315جرم مولی

°C 290دمای ذوب

g/cm3 2/9چگالی

محلول در آب با حاللیت 435 %، حاللیت
محلول در اتانول، گلیسیرول و استون 

جامد بلوری سفیدشکل ظاهری

روی کلرید با فرمول شیمیایی ZnCl2 ترکیب معدنی با بلورهای شش ضلعی سفید رنگ با جرم مولی 136 گرم بر 
مول، نقطه ذوب و جوش به ترتیب 290 و 732 درجه سانتی گراد است. این ترکیب دارای 9 ساختار بلوری و به 
شدت محلول در آب و جاذب قوی آب به حساب می آید و به این دلیل باید به دور از رطوبت محیط نگهداری 
شود. محلول های آن بی رنگ و در غلظت 50 یا 70 درصد نیز در بازار عرضه می شود. این ترکیب کمی خاصیت 
اسیدی داشته و بنابراین به طور مالیم اثر خورندگی برای فلزات دارد. در تماس با بدن به دلیل خاصیت مالیم 
اسیدی باعث تحریک و سوزش پوست، مخاط و چشم، باعث آب ریزش و سرفه، سردرد و تنگی نفس می شود. 
تخلیه آن به محیط با اثرات منفی زیست محیطی بر روی حیات موجودات دریایی اثر تخریب کننده بلند مدت 

می تواند داشته باشد. 

كاربرد
این ماده کاربردهای بسیار متنوعی دارد که مهم ترین آن ها شامل سنتزهای شیمیایی است. همچنین این ماده کاربرد 
گسترده ای در فرآیندهای نساجی و در شارهای متالوژی دارد. همچنین، به صورت الکترولیت به طور گسترده در 
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باتری های سلول های خشک استفاده می شود. روی ترکیب 
بسیار باارزشی در چرخه رویش گیاهان است و بنابراین در 
کشاورزی کاربرد روی کلرید اهمیت دارد. در جداسازی 
با افزودن این ماده به  سیستم های دوفازی روغن و آب 
محیط مخلوط، تعادل و پایداری روغن را از بین برده و آن 
را قابل جداسازی می کند. در تولید رزین های تبادل یونی، 
در صنایع چوب و چسب، تولید نمکهای شیمیایی دیگر 
مانند روی کربنات از این ماده استفاده می شود. در جدا 
کردن و حذف نمکها و اکسیدها از سطح فلزهای مختلف 
مصرف می شود. در کنترل و جداسازی هیدروژن سولفید و 
کاهش بوی آن کمک کننده است و بنابراین در سیستم های 
دفع زباله کاربرد دارد. این نمک یونی برای سنتز کلسترول، 
پروتئین و چربی ها ضروری است. روی نقش مهمی در 
کارکرد درست سیستم ایمنی بدن دارد. روی برای فعالیت 
آنزیم ها جهت تقسیم سلولی، رشد سلول و بهبود زخم و 
همچنین خروج ویتامین A از کبد مورد نیاز است. بر روی 
قوه چشایی و بویایی تاثیر می گذارد، برای حفظ باروری 
پروستات مورد نیاز است و در عملکرد انسولین تاثیر گذار 
است. روی همچنین در متابولیسم کربوهیدرات ها دخیل 
است. کلرید روی به صورت خوراکی و یا تزریقی به عنوان 
مکمل غذایی مصرف می شود. ZnCl2 به دلیل اثر بر روی 

اکسیدهای فلزی در زمان ذوب شدن و قابلیت انحالل آنها، 
به عنوان سیم جوش استفاده می شود. این سیم جوش به 
اسید  داخل  در  ورقه روی  از حل شدن  معمول  صورت 
هیدروکلریک رقیق شده ساخته می شود. به دلیل ماهیت 
خورندگی این ماده در ابزارهای الکترونیکی و محل هایی 
که امکان زدودن اضافه های جوش نیست از این نوع سیم 

جوش نباید استفاده نمود. 

تولید
جامد  روی  واکنش  از  صنعتی  طور  به  آب  بی   ZnCl2

خالص و اسید هیدروژن کلرید می تواند تولید شود که در 
کنار تولید این ترکیب گاز هیدروژن نیز حاصل می شود:

Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2

یکی از روش های تجاری تولید این ماده واکنش اسید 
یا مواد  یا روی سولفید  اکسید  با روی  کلرید  هیدروژن 
 ore  Roasted اصطالحًا  آنها  به  که  روی  حاوی  معدنی 

می گویند، است: 
ZnS( s) + 2 HCl( aq) → ZnCl2( aq) + H2S(l)

در نهایت پس از تولید ترکیب به دست آمده خالص 
سازی و آماده عرضه می شود. 
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ستیل الكل

Hexadecan-1-olنام آیوپاک

C16H34Oفرمول مولکولی

g/mol 242/447جرم مولی

g/cm3 0/811چگالی

°C 49/3دمای ذوب

°C 344دمای جوش

محلول در آبحاللیت

پودر بلوری یا پرک سفید رنگشکل ظاهری 

ستیل الکل یک ترکیبات آلی با فرمول CH3(CH2)15OH متعلق به گروه الکل های چرب می باشد. این ترکیب غیر سمی، 
 در آب به صورت نامحلول، در الکل کم محلول و در اتر، بنزن و کلروفرم به خوبی قابل حل است. از دیگر نام ها این ترکیب 
می توان به استیل الکل، هگزا کانول، ستانول، پالمیتیک الکل و آدول نیز اشاره کرد. جرم مولی آن 242/44، دمای 
ذوب و جوش این ترکیب به ترتیب 49 و 344 درجة سانتی گراد و دارای نقطة اشتعال 365 درجة سانتی گراد 

می باشد. این ترکیب در دمای اتاق به صورت جامد سفید بلوری دیده می شود. 

تولید:
این ترکیب برای اولین بار توسط یک شیمیدان به نام میشل سورول از ترکیب اسپرماتیت به همراه پتاس به صورت 
بلور های بی رنگ تهیه شد، که خود میشل آن را ترکیبی از اتیلن و آب می دانست که بعد ها دانشمندان ثابت کردند که 
این ترکیب نوعی الکل است. این ترکیب امروزه از طریق کاهش اتیل پالمیتیک )استر اسید پالمیتیک( با سدیم و الکل 
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فلزی یا در شرایط اسیدی با لیتیم آلومینیوم هیدرید به 
عنوان کاتالیزور تولید می شود.

كاربرد:
ستیل الکل مخلوطی از الکل های چرب است که عمدتًا 
در  الکل  این  می باشد.  الکل  استئاریل  و  ستیل  شامل 
به میزان  الکل های چرب قرار می گیرند و  بندی  دسته 
گسترده ای در لوازم آرایشی و مراقبت شخصی به ویژه 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  لوسیون ها  و  کرم ها  در 
بهداشتی  لوازم آرایشی و  تولید  الکل در صنعت  ستیل 
مثل کرم های ضد آفتاب، لوسیون ها، رنگ مو، رژ لب 
قرار  استفاده  مورد  کننده  نرم  عنوان  به  شامپو ها  در  و 
می گیرد. خشکی پوست در اثر از بین رفتن آب در الیه 

مرطوب   / کننده ها  نرم  می شود.  ایجاد  پوست  باالیی 
کننده ها با تشکیل یک الیه روغنی در باالی پوست که 
مواد  می کنند.  می اندازد عمل  دام  به  پوست  در  را  آب 
مرطوب کننده آب را به الیه بیرونی پوست می کشانند. 
و  می کند  کمک  مرده  سلول های  ریزش  به  امر  این 
نرم  و  می کند  ذخیره  خود  در  را  بیشتری  آب  پوست 
تر می شود. از ستیل الکل به عنوان عامل امولسیفایر و 
همین طور تنظیم کننده ویسکوزیته نیز در صنایع آرایشی 
و بهداشتی استفاده می شود. استفاده از ستیل الکل باعث 
پوشش بهتر کرم ها و لوسیون ها بر روی پوست می شود 
و ماندگاری آن را نیز افزایش می دهد. از این ترکیب در 
صنعت داروسازی هم برای تولید انواع پماد ها استفاده 

می شود.
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سدیم استات
C2H3NaO2. nH2O (n=0 or 3)  orفرمول مولکولی

CH3COONa

g/mol 82/03جرم مولی

°C 324 )بی آب(دمای ذوب
58 ) سه آبه(

g/cm3 1/52 )بی آب( چگالی
1/45 سه آبه

محلول در آب، الکل  حاللیت

جامد پودری سفیدشکل ظاهری

سدیم استات با فرمول شیمیایی CH3COONa نمک سدیم اسید استیک است. به نام های سدیم اتانوات یا نمک سدیم 
اتانوات بی آب نیز شناخته می شود. سدیم استات شامل یک اتم سدیم، دو اتم کربن، دو اتم اکسیژن و سه اتم هیدروژن 
است و به طور کلی در ساختار آن یک گروه استات به شکل CH3COO همراه با کاتیون Na حضور دارد. این ماده 
یک پودر سفید جاذب آب با جرم مولی 82/03 گرم بر مول و بی بو است، در آب بسیار محلول و همچنین محلول 
در اتانول، متانول و هیدرازین می باشد که با افزایش دما حاللیت آن افزایش می یابد. نقطه ذوب آن در حالت خالص 
و بی آب 324 درجه سانتی گراد است و با جذب 3 مولکول آب و تشکیل سدیم استات سه آبه دمای ذوب آن در 
حالت خالص به 58 درجه سانتی گراد می رسد. pH سدیم استات در محلول 1٪ آن در حدود 7/5 تا 9 است. سدیم 

استات جزء مواد سمی نیست و از این لحاظ محدودیتی ندارد.

تولید
این ماده در آزمایشگاه با واکنش اسید استیک، معمواًل از واکنش محلول 8-5٪ اسید استیک با سدیم کربنات، سدیم 
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تولید  یا سدیم هیدروکسید  کربنات )جوش شیرین(  بی 
می شود که سدیم استات و آب نتیجه واکنش این ترکیب ها 
است. هنگامی که یک ترکیب حاوی یون سدیم و کربنات 
آنیون  می شود،  استفاده  دهنده  واکنش  ماده  عنوان  به 
کربنات از بی سدیم بی کربنات یا کربنات، با هیدروژن 
استیک واکنش  اسید  (COOH-) در  از گروه کربوکسیل 
داده و اسید کربنیک را تشکیل می دهد. اسید کربنیک به 
راحتی در شرایط عادی به دی اکسید کربن گازی و آب 
تجزیه می شود. این همان واکنش آتشفشانی است که در 
هنگام ترکیب محصوالت خانگی، جوش شیرین و سرکه 

رخ می دهد.
بنابراین، سدیم استات از واکنش اسید استیک و سدیم بی 

کربنات می تواند بدست آید:
CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2CO3

عالوه بر آن، سدیم استات سه آبه از واکنش اسید استیک 
با سدیم هیدروکسید با استفاده از آب به عنوان حالل به 

طور صنعتی تهیه می شود.
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

كاربرد
سدیم استات در صنایع مختلف از نفت گرفته تا صنایع 
اصلی  کاتیون  سدیم  دارد.  وسیعی  کاربردهای  غذایی 
جایگزینی  درمان های  در  و  است  سلولی  خارج  مایع 
استات  سدیم  دارد.  زیادی  نقش  الکترولیت  و  مایعات 
بی آب به عنوان یک ماده تقویت کننده الکترولیت در 
سلولی  خارج  مایع  تعویض  برای  اسمزی  ایزو  محلول 

بدون ایجاد اختالل در تعادل الکترولیتی معمول استفاده 
در  سدیم  سطح  تصحیح  برای  عمده  طور  به  می شود. 
سدیم  دارد.  کاربرد  نیز  هیپوناتریمی  به  مبتال  بیماران 
پسماند  کردن  خنثی  برای  نساجی  صنعت  در  استات 
فرآیند  در  همچنین  می شود.  استفاده  سولفوریک  اسید 
تولید لباس های پنبه ای برای جلوگیری از جمع شدن 
در  استات  سدیم  می شود.  استفاده  ساکن  الکتریسیته 
صنعت ساخت بتن برای افزایش طول عمر بتن و کاهش 
ماده  این  می شود.  استفاده  آب  از  ناشی  دادن صدمات 
به  کاربرد دارد و نسبت  بتن  برای  به عنوان یک عایق 
اپوکسی که برای مقاوم کردن بتن در برابر آب مصرف 
کم خطرتر  نیز  زیستی  محیط  نظر  از  و  تر  ارزان  دارد، 
است. سدیم استات به عنوان بافر، چاشنی و طعم دهنده 
بعضی  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  غذایی  صنایع  در 
اوقات از آن در فرم سدیم دی استات استفاده می شود. 
از آن معموال در چیپس ها برای دادن طعم سرکه و نمک 
استفاده می شود. همچنین فرم آبدار سدیم استات )سدیم 
کننده های  گرم  گرمایشی،  پدهای  در   ) آبه  سه  استات 
بافر  عنوان  به  می شود.  استفاده  آیس ها  هات  و  دست 
نفت، نساجی، کاغذ و آرایشی  نظیر  در صنایع مختلف 
باز مزودج اسید  به عنوان  بهداشتی استفاده می شود.  و 
استیک، محلول سدیم استات و اسید استیک می توانند 
به عنوان یک بافر برای حفظ سطح نسبتًا ثابت pH عمل 
کنند. خصوصًا این مورد در کاربردهای بیوشیمیایی که 
 (pH 4-6) در دامنه مالیم اسیدی pH واکنش ها وابسته به 

هستند مفید است.
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سدیم اسید پیروفسفات 

Na2H2P2O7 or H2Na2O7P2فرمول مولکولی

 g/mol 221/94جرم مولی

°C باالی 600دمای ذوب

g/cm3 2/31چگالی

محلول در آب حاللیت

جامد پودری سفیدشکل ظاهری

°C غیر قابل اشتعالنقطه اشتعال

سدیم اسید پیرو فسفات (SAPP) که با نام های دی سدیم پیروفسفات، دی سدیم دی فسفات و دی سدیم دی هیدروژن 
پیروفسفات نیز شناخته می شود، یک ترکیب غیر آلی متشکل از کاتیون های سدیم و آنیون های پیروفسفات و به شکل 
پودر بلوری سفید و بی بو است. پیروفسفات یک آنیون چند اتصالی  (Polyvalent) با گرایش بسیار باال برای کاتیون 
هایی مانند +Ca+2، Na و غیره است. دمای ذوب آن باالی 600 درجه سانتی گراد و محلول در آب )با حاللیت ٪12( 
می باشد. pH محلول یک درصد آن در آب در حدود 3/5 تا 5 است. این ماده با فرمول Na2H2P2O7 حاوی 2٪ سدیم، 
18/99٪ هیدروژن، 27/91 ٪ فسفر و 50/46٪ اکسیژن است. این ماده به عنوان یک نمک فسفاته غذایی در صنعت 
کاربرد دارد. در حرارت دهی این ماده تجزیه شده و اکسیدهای فسفری و دی سدیم اکسید را حاصل می کند. در حال 
حاضر اعتقاد بر این است که اسید سدیم پیرو فسفات برای استفاده در مواد غذایی در مقادیر کم ایمن است، ولی مصرف 
بیش از حد فسفر می تواند منجر به مشکالت قلبی، استخوانی و کلیوی شود. مصرف بیش از حد غذاهای حاوی فسفر 
و چنین مواد افزودنی منجر به افزایش سطح فسفر خون می شود، که باعث پوکی استخوان خواهد شد. تحقیقات نشان 
داده است که مصرف طوالنی مدت اسید پیرو فسفات سدیم به مقدار زیاد می تواند به سیستم ایمنی انسان آسیب برساند. 

بنابراین الزم است که نظارت بیشتری بر مصرف این ماده در صنایع غذایی اعمال شود.
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تولید
به طورصنعتی، سدیم اسید پیروفسفات)SAPP( ،با خنثی 
کردن بخشی از اسید فسفریک با درجه غذایی با سدیم 
سدیم  مونو  تشکیل  برای  کربنات  سدیم  یا  هیدروکسید 
فسفات تولید می شود. با آب زدایی از مونو سدیم فسفات 
در 250 درجه سانتی گراد SAPP تشکیل می شود. در 
برای  ای  شده  شناخته  طبیعی  روش  هیچ  حاضر،  حال 

تولید SAPP وجود ندارد. 

2 NaH2PO4 → Na2H2P2O7 + H2O 

كاربرد
کربنات  بی سدیم  با  پیرو فسفات  اسید  سدیم  ترکیب  از 
گاز کربن دی اکسید یا گاز کربنیک آزاد می شود و باعث 
یا ور آمدن خمیر می شود و همچنین  پوکی، پف کردن 
این گاز موجب افزایش حجم و اسفنجی شدن بافت نان، 
بیسکویت و کلوچه و سایر فرآورده های آردی می شود. 
این ویژگی ها باعث شده تا در بسیاری از فراورده های 
آردی مانند تولید بیکینگ پودر و بهبود دهنده های نان و 
آرد، صنعت کیک و کلوچه و تا حدی بیسکوییت و ویفر 
از این ماده استفاده گردد. از سدیم اسید پیروفسفات برای 

حجم دهی و کاهش زمان تخمیر استفاده می شود. البته 
به جز سدیم اسید پیرو فسفات مواد دیگری مانند اسید 
تارتاریک و کرم تارتار یا مونو کلسیم فسفات و دی کلسیم 
فسفات و سدیم آلومینیوم فسفات هم ازجمله عوامل تاثیر 
پیروفسفات  اسید  سدیم  هستند.  آوری  عمل  در  گذار 
آزادسازی  سرعت  کنترل  در  ترکیبات  عمده  از  یکی 
محصوالت  پخت  فرآیند  هنگام  در  کربن  اکسید  دی 
آردی است. سدیم اسید پیرو فسفات با توجه به سرعت 
عملکرد و انتظاری که از آن در تولید محصول می رود، 
یعنی مدت زمان آزاد سازی گازCO2، به سه گروه: پیرو 
فسفات سریع، پیرو فسفات متوسط و پیرو فسفات آرام 
تقسیم می شوند و مصرف کنندگان برحسب نوع محصول 
تولیدی خود آن را در فرموالسیون خود استفاده می کنند. 
برای  دریایی  فرآورده های  در  فسفات  پیرو  اسید  سدیم 
استفاده  مورد  استروایت  بلورهای  تشکیل  از  جلوگیری 
قرار می گیرد. در فرآورده های گوشتی و پروتئینی جهت 
ثابت نگه داشتن رنگ و افزایش ماندگاری کاربرد دارد. 
نامطلوب  بلورهای  کاهش  باعث  کنسروی  غذاهای  در 
)منیزیم آمونیوم هگزاهیدرات( از طریق تشکیل کمپلکس 
با منیزیم می شود و درنهایت در صنعت لبنیات به عنوان 

عامل امولسیفایرمورد استفاده است. 
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سدیم بنزوات
Sodium benzoateنام آیوپاک

C7H5NaO2فرمول مولکولی

 g/mol 144/105جرم مولی

g/cm3 1/497چگالی

°C 410 دمای ذوب

g/100 mL (15 °C) 62/78حاللیت در آب

جامد سفید رنگشکل ظاهری

سدیم بنزوات با فرمول C6H5COONa نمک سدیم از بنزوئیک اسید است که به صورت پودر بلوری سفید رنگ با بوی 
مشخص و مزه شیرین می باشد. این ماده در آب به راحتی حل میشود. در صنعت غذا یکی از مهم ترین پارامترهای 

باال بردن زمان ماندگاری محصوالت می باشد و به همین منظور به عنوان افزودنی های غذایی استفاده می شود. 
پایدار کننده های شیمیایی به شرط عدم تجاوز از مرز استاندارد بین المللی در باال بردن زمان ماندگاری محصوالت 
پایدار  و  قارچ  ضد  و  کپک  ضد  باکتریال(،  )آنتی  میکروبی  تخریب  کنترل  در  و  می کنند  ایفا  را  بسزایی  نقش 
کننده های UV و آنتی اکسیدان ها و... موثر می باشند، یکی از مهمترین پایدار کننده های صنایع غذایی اسید بنزوییک 
(C6H5COOH) و امالح آن که ازکربوکسیلیک اسیدهای آروماتیک می باشند خاصیت ضدعفونی کنندگی داشته و 

در کنسرو سازی و تهیه مرباجات و رب گوجه فرنگی و سس ها و مایونز ها به مقدار فراوان به عنوان نگهدارنده 
مصرف می شوند.

پتاسیم سوربات و سدیم بنزوات از جمله موادي هستند که در طبقه مواد نگهدارنده قرار دارند و سبب جلوگیري 
از فساد میکروبي در مواد غذایي و افزایش عمر انبارداري مي شوند. پتاسیم سوربات (E202) بر طیف وسیعي 
از کپک و مخمرها موثر است ولي بر باکتري ها اثر ضد میکروبي کمتري دارد .همچنین بر روي میکرو ارگانیسم 
هاي کاتاالز مثبت موثر است. بیشترین تاثیر ضدمیکروبي پتاسیم سوربات در pH پایین تر از 6 است. این ماده 
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به عنوان نگهدارنده در نان و سایر محصوالت نانوایي، 
میوه  ها،  آبمیوه  ها،  ترشي  ها،  وشربت  مرباها  لبنیات، 
پتاسیم سوربات  استفاده است.  قابل   ... هاي خشک و 
و   134 °C ذوب  )دماي  کند  مي  تحمل  را  باال  دماي 
دماي جوشC° 228( این ماده تاثیري بر عطر و طعم 
مواد غذایي ندارد و با ویتامین ها و مواد معدني و آنزیم ها 
وارد واکنش نمي شود. به طورکلي حداکثر مقدار مصرف 

مجاز برابر با 0/2 درصد )2000ppm( می باشد.
بر  میکروبي  ضد  اثر  داراي   )E211( بنزوات  سدیم 
دارد.  کمتري  اثر  کپک ها  بر  و  است  باکتري ها  و  مخمر 
هم  دیگر  از  بیشتر  پایین  قیمت  علت  به  سدیم  بنزوات 
 نوعانش مورد استفاده قرار مي گیرد. این ماده به علت 
محدودیت pH موثر و ایجاد طعم، در دوزهاي پایین و 
استفاده مي شود pH مطلوب  پتاسیم سوربات  با  همراه 
باشد.  تا 4 مي  بنزوات سدیم حدود 2/5  فعالیت  براي 
مصرف آن براي pHهاي باالتراز 4/5 توصیه نمي شود. 
میزان مجاز مصرف آن 0/03 تا 0/1 درصد است. میزان 
مصرف روزانه پتاسیم سوربات 25 میلي گرم درکیلوگرم 
وزن بدن و میزان مصرف روزانه بنزوات سدیم 5 میلي 

گرم در کیلوگرم وزن بدن است.

تولید
بنزوات  سدیم  تجاری  و  صنعتی  تولید  برای  روش  سه 

استفاده می شود:
به  پنتا اکسید  نفتالن به همراه وانادیوم  1- اکسید کردن 
منظور تبدیل به فتالیک انیدرید. در این صورت ترکیب به 

منظور تولید بنزوییک اسید دی کربوکسیل می شود.
2- تولوئن همراه با نیتریک اسید مخلوط شده و اکسید 

می شود و بنزوئیک اسید تولید می شود.
3- بنزو تری کلراید هیدرولیز می شود و سپس همراه با 

ترکیب  اسید  بنزوئیک  تولید  منظور  به  معدنی  اسیدهای 
و  کلر  بین  واکنش  وسیله  به  کلراید  بنزوتری  می شود. 

تولوئن تشکیل می شود.
در تمامی موارد اسید بنزوییک تولید شده تصفیه شده 

و سدیم بنزوات از آن استخراج می شود.
در  بنزویک  اسید  کردن  حل  با  که  دیگر  روشی  در 
محلول سدیم هیدروکسید (NaOH) یا سدیم بی کربنات 
تولید  باعث  حاصل  شیمیایی  واکنش  می شود.  انجام 

بنزوات سدیم و آب می شود.

كاربرد
سدیم بنزوات بطور معمول به عنوان نگهدارنده مواد غذایی 
در نوشابه های گازدار، مربا و آب میوه هایی با پایه اسید 
سیتریک، سرکه ساالد و ترشی جات همچنین در سس ها 
نظیر سویا سس و خردل به کار می رود. همچنین به عنوان 
نگهدارنده در برخی از داروها به ویژه در داروهای مایع مثل 
شربت ها استفاده می شود. عالوه بر این، این ماده می تواند به 
عنوان یک روان کننده در تولید قرص های شفاف نیز کاربرد 
داشته باشد. بنزوات سدیم معموال به عنوان نگهدارنده در 
لوازم آرایشی و بهداشتی، مانند محصوالت مراقبت از مو، 

خمیر دندان و دهان شویه استفاده می شود. 
گاهی از سدیم بنزوات در دوزهای باال برای درمان 
افزایش سطح آمونیاک در خون استفاده می شود. آمونیاک 
محصول جانبی ناشی از تجزیه پروتئین است و افزایش 
خطرناک  می تواند  خاص  موارد  در  خون  در  آن  سطح 
از  جلوگیری  آن،  کاربردهای  ترین  مهم  از  یکی  باشد.. 
همچنین  ماده  این  است.  خودروها  موتور  در  خوردگی 
به عنوان سوخت ترقه های موشکی  در مواد آتش بازی 
به کار می رود زیرا به دلیل وجود سدیم در آن  به سرعت 

می سوزد و صدای سوت تولید می کند.
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سدیم بی كربنات
NaHCO3 or CHNaO3فرمول مولکولی

g/mol 84/00جرم مولی

°C تخریب در 50 درجهدمای ذوب

g/cm3 2/2چگالی

محلول در آبحاللیت
 نامحلول در اتانول

جامد پودری بلوری سفیدشکل ظاهری

سدیم بی کربنات نمک مونو سدیم اسید کربنیک با خاصیت قلیایی است که با سدیم هیدروژن کربنات و نام عمومی 
جوش شیرین شناخته می شود. این نمک به صورت پودر بلوری سفید، بی بو و با طعم کمی قلیایی )تلخ( ظاهر می شود. 
محلول در آب است و محلول 1٪ آن در آب دارای pH 8-6/8 می باشد. فرم معدنی طبیعی آن nahcolite است. این 

ماده جزء ماده معدنی Trona نیز می باشد. سدیم بی کربنات جاذب رطوبت و بوگیر است. 

تولید 
این محصول بیشتر به وسیله فرآیندی به نام سلوی )solvay process( )شیمیدان بلژیکی به نام ارنست سلوی( از واکنش 
بین سدیم کلرید، آمونیاک، کربن دی اکسید و آب تهیه می شود. در این واکنش سدیم بی کربنات به صورت رسوب به 

دست می آید و پس از خشک کردن و حرارت دادن سدیم کربنات تشکیل می شود.

NaCl + CO2 + NH3 + H2O → NaHCO3 + NH4Cl

اهمیت این فرآیند به دلیل وجود مواد اولیه فراوان و ارزان می باشد که منجر به تولید محصوالت ارزشمندی همچون 
سدیم کربنات و سدیم بی کربنات می گردد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در سال های اخیر تنها حدود 
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15 درصد از کل تولید سدیم بی کربنات دنیا از طریق 
سنتز شیمیایی به دست آمده است و بخش اعظم سدیم 
بی کربنات از طریق استحصال آن از منابع طبیعی ترونا  
)Trona( سنگ معدن حاوی سدیم کربنات است که ابتدا 
بی  سدیم  به  ادامه  در  و  می شود  حاصل  کربنات  سدیم 

کربنات تبدیل می شود.

كاربرد
بی  و  سدیم  یون های  کربنات،  بی  سدیم  تفکیک  از 
باعث  یون ها  این  تشکیل  می شود.  حاصل  کربنات 
یون  اضافی  غلظت  بافر  و  پالسما  کربنات  بی  افزایش 
هیدروژن و در نتیجه منجر به افزایش pH خون می شود. 
معالجه  برای  اغلب  کربنات  سدیم  بی  دلیل،  همین  به 
شرایط ناشی از اسیدیته باالی بدن مانند سوزش سر دل 
مورد استفاده قرار می گیرد. معموال به عنوان یک عامل 
کننده،  قلیایی  الکترولیت،  کننده  تقویت  یک   ،pH بافر 
آنتی اکسیدان و در محلول های پاک کننده موضعی مورد 

استفاده قرار می گیرد. بی سدیم کربنات در بیمارانی که 
رژیم کم نمکی دارند، منع مصرف دارد. برای حیواناتی 
مانند گاو گوشتی، دام های شیرده، سگ، اسب و خوک 
جهت درمان اسیدوز متابولیک به صورت تزریقی مورد 
کربنات  بی  سدیم  از  همچنین،  می گیرد.  قرار  استفاده 
نانوایی، شیرینی پزی،  به عنوان ماده ای در پخت، در 
فرآوری انواع بکینگ پودر، تولید نوشابه های گازدار و 
شستن میوه ها و سبزیجات استفاده می شود. در صنایع 
ابریشمی  و  پشمی  نخ  های  آوردن  عمل  برای  نساجی 
این  از  استفاده  دارد. همچنین،  کابرد  کربنات  بی  سدیم 
ماده در داروسازی، چرم سازی، ساخت مواد ضد آتش، 
به  سدیم،  ترکیبات  سایر  ساخت  و  کننده ها  پاک  تهیه 
،در  ساییدن سطوح  و  کردن  پاک  قلیای ضعیف  عنوان 
به عنوان  دندان ها،  کردن  سفید  در  دندان،  خمیر  ترکیب 
مکمل خوراکی در جیره غذایی دام و طیور، استفاده در 
الیه  بردار  یک  عنوان  به  آرایشی  محصوالت  ترکیبات 

طبیعی پوست گزارش شده است.
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سدیم تری پلی فسفات
Sodium tripolyphosphateنام آیوپاک

Na5P3O10فرمول مولکولی

g/mol 367/86جرم مولی

g/cm3 2/52چگالی

g/100 mL 14/5حاللیت در آب

°C 622دمای ذوب

پودر یا گرانول سفید رنگشکل ظاهری

سدیم تری پلی فسفات یک ترکیب معدنی با فرمول Na5P3O10 است. این ماده در مقیاس وسیعی به عنوان جزء تشکیل 
 Mg دهندة بسیاری از محصوالت صنعتی به ویژه مواد شوینده تولید می شود. در آب سخت )آب حاوی غلظت باالی
و Ca(، مواد شوینده غیرفعال می شوند. سدیم تری پلی فسفات به عنوان ماده کیلیت دهنده به یون های Ca و Mg متصل 

می شود و از تداخل آنها با مواد شوینده سولفونات جلوگیری می کند.

تولید 
سدیم تری پلی فسفات از سنگ فسفات تولید می شود. در حال حاضر دو مسیر تولید برای سدیم تری پلی فسفات 
استفاده می شود: مسیر حرارتی و مسیر مرطوب. مسیر حرارتی در دماهای باال و به صورت واکنش کاهشی بر روی 
فسفات معدنی صورت می گیرد که منجر به تولید بخارهای فسفر و در نهایت اسید فسفریک می شود. سدیم تری پلی 
فسفات برای کاربردهای مواد شوینده توسط مسیر حرارتی تولید نمی شود. در فرآیند مرطوب که در آن اسید فسفریک 
از واکنش فسفات معدنی با اسید سولفوریک تولید می شود و سپس سدیم تری پلی فسفات از واکنش خنثی سازی 
اسید فسفریک خالص با سدیم هیدروکسید یا سدیم کربنات، سدیم هیدروژن فسفات ها را تشکیل می دهند. این سدیم 
فسفات ها تا دمای 500-550 درجه سانتی گراد حرارت می بینند تا در نهایت سدیم تری پلی فسفات تشکیل گردد. 
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كاربرد
سدیم تری پلی فسفات در انواع محصوالت تمیز کننده 
ترکیبات  توانایی  بهبود  باعث  ماده  این  استفاده می شود. 
مختلف موجود در مواد شوینده برای نفوذ بیشتر به فیبرهای 
لباس )و همچنین سایر سطوح و مواد برای تمیز کردن( 
به صورت عمیق تر می شود و به کف کردن کمک می کند. 
اثرات نمک های کلسیم و منیزیم موجود در آب سخت 
را مهار می کند. مانع رسوب کلسیم و منیزیم روی عناصر 
قلیایی  خاصیت  می شود.  لباسشویی  ماشین  گرمایش 
 محلول را در سطح صحیح در طی فرآیند شستشو تثبیت 
می کند. گریس ها و روغن ها را هیدرولیز می کنند و باعث 

حذف آنها در فرآیند شستشو می شوند. 
همچنین نوع افزودنی خوراکی آن به عنوان مادة نگهدارنده 
ماده  این  می شود.  افزوده  گوشت  و  دریایی  غذاهای  به 

کمک  ماهی  و  گوشت  طبیعی  رنگ  حفظ  به  شیمیایی 
می کند و باعث بهبود بافت آن ها می شود. این کار با بهبود 
ظرفیت نگهداری آب در محصوالت حیوانی و در نتیجه 
کاهش سرعت خشک شدن آن ها انجام می شود. همچنین 
به همراه سایر پلی فسفات های سدیم به پنیرهای فرآوری 
شده به عنوان امولسیفایر اضافه می شود. پلی فسفات ها 
زنجیره هایی از فسفر و اکسیژن با بار منفی هستند که قادر 
به جذب مولکول های آب می باشند. هنگامی که این ماده 
به پنیر اضافه می شود، کلسیم را از ماتریس کازئین خارج 
می کند و ضمن اینکه خود را به کازئین وصل می کند با 
خود رطوبت را به همراه می آورد. سایر کاربردهای سدیم 
تری پلی فسفات شامل استفاده در پاالیش نفت، دباغی 

چرم، متالورژی، سرامیک و تصفیه آب می باشد. 
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سدیم تیوسولفات

Sodium thiosulphateنام آیوپاک

Na2S2O3فرمول مولکولی

g/mol 158/11جرم مولی

°C 48دمای ذوب

°C 100دمای جوش

(g/mL at 25 °C)1/68چگالی

 (25°C, 50mg/mL in H2O) pH6-8/5

محلول در آب، نامحلول در الکل حاللیت

بلور سفید رنگشکل ظاهری 

 (Na2S2O3 · و سدیم تیوسولفات 5 آبه (Na2S2O3) سدیم تیوسولفات به دو صورت به نام های سدیم تیوسولفات بی آب
(5H2O وجود دارد. که شکل دوم آن به نام های سودا یا هایپریون (Hyperion) نیز شناخته می شود. جرم مولی آن های 

به ترتیب 158/11 و 248/18 می باشد. سدیم تیوسولفات بدون آب به صورت یک پودر بلوری شفاف می باشد و 
بی بو، محلول در آب و نامحلول در اتانول می باشد. چگالی نسبی آن 1/667 است و در محلول های اسیدی تجزیه 
می شود، به راحتی قادر به جذب رطوبت می باشد. سدیم تیوسولفات 5 آبه دارای بلور یا گرانول مونو کلینیک بی بو، 
بی رنگ و شفاف است. چگالی نسبی آن 1/685، نقطة ذوب آن 48 سانتی گراد است و در 100 درجه مولکول های 
آب موجود در شبکة بلوری خود را به طور کامل از دست می دهد و در دمای باالی 100 درجة سانتی گراد تجزیه 

می شود. در صورت قرار گرفتن طوالنی در معرض هوا به سادگی اکسید می شود.
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تولید
دو  که شامل  است  یونی  ترکیب  تیوسولفات یک  سدیم 
(S2 O3

-2) تیوسولفات  یون  یک  و   (Na+ 1) سدیم   یون 
مرحله  سه  شامل  تیوسولفات  سدیم  تولید  روش  است. 
می باشد که به صورت سه واکنش شیمیایی جداگانه است. 
اولین واکنش با سدیم کربنات، دی اکسید گوگرد و آب 
آغاز می شود. سدیم کربنات برای تولید سدیم بی سولفیت 
واکنش  آب  و  گوگرد  اکسید  دی  با  کربن  اکسید  دی  و 
در  که  می شود  دیده  بزرگی  حباب های  می دهد.  نشان 
از محلول است. در  اکسید کربن  نتیجة خروج گاز دی 
مرحلة دوم سدیم کربنات به محصول اول اضافه می شود 
و تحت حرارت در حالی که کربن دی اکسید از محلول 
باقی می ماند.  خارج می شود سدیم سولفیت در محلول 
و  شده  افزوده  فوق  محلول  به  سولفور  آخر  مرحلة  در 
پس از انجام واکنش باقیماندة سولفور جامد از محلول 
سدیم تیوسولفات جمع آوری می شود و پس از تغلیظ، 
فیلتراسیون و تبلور سدیم تیوسولفات به صورت محصول 

نهایی حاصل می شود.

كاربرد
در موارد نادری که فردی با سیانید مسموم شود، به سرعت 
آن  تیوسولفات  سدیم  می شود.  استفاده  آن  زهر  پاد  از 
تیو سیانات  به  تبدیل سیانید  به  قادر  پادزهر می باشد و 
آن  از  سرطان ها  برخی  درمان  کنار  در  همچنین  است. 
استفاده می شود. داروی شیمی درمانی سیس پالتین اثرات 
منفی بر کلیه ها دارد و افزودن سدیم تیوسولفات به عنوان 

ماده خنثی کننده و برای محافظت از کلیه ها عمل می کند. 
در صورت استفاده همراه با سدیم تیوسولفات، دوزهای 
بیشتری از سیس پالتین قابل استفاده است. گفته می شود، 
باید خطرات  سدیم تیوسولفات کاماًل بی خطر نیست و 
استفاده از آن در برابر نتیجه احتمالی عدم استفاده از آن 
سدیم  دارو  عنوان  به  استفاده  در صورت  شود.  سنجیده 
تیوسولفات می تواند باعث حالت تهوع بیمار شود، زنگ 
زدن در گوش، تار شدن بینایی، درد در مفاصل به همراه 
گرفتگی عضالت و بی نظمی های ذهنی را ایجاد می کند. 

همچنین سدیم تیوسولفات در استخراج طال و نقره به 
کار می رود و در طی واکنش با طال و نقره یک کمپلکس 
مواد تشکیل شده در آب  این  را تشکیل می دهد.  قوی 
بسیار محلول هستند، بنابراین فلزات هدف )طال و نقره( 

توسط تیوسولفات قابل شستشو می شوند. 
از سدیم تیوسولفات به عنوان یک عامل کلر زدایی 
در خنثی کردن محلول های کلر و ید در تجهیزات پرورش 
آبزی استفاده می شود. کلر یک عنصر سمی است و کلر 
مهم  بنابراین  باشد،  مضر  ماهی ها  برای  می تواند  اضافی 
است که کلر را با ضد عفونی کردن مخازن و تجهیزات با 
استفاده از سدیم تیوسولفات حذف کنید. همچنین سدیم 
تیوسولفات به عنوان آنتی کلر برای حذف کلر اضافی از 
محصوالت سفید شده در صنعت نساجی استفاده می شود.

نمک های سدیم تیوسولفات به دلیل توانایی یون های تیو 
سولفات در واکنش به هالیدهای نقره که امولسیون های 
عکاسی را تشکیل می دهند به عنوان محلول ثابت کننده 

در عکاسی استفاده می شوند. 
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سدیم سولفات
 

Sodium sulphateنام آیوپاک

Na2SO4فرمول مولکولی

142/04جرم مولی

g/cm3 چگالی(anhydrous) 2/664

°C دمای ذوب(anhydrous) 884

°C 1429دمای جوش

g/100 mL (20 °C) 13/9حاللیت در آب

پودر بلوری سفید رنگشکل ظاهری 

سدیم سولفات  که همچنین به عنوان سولفات سودا نیز شناخته می شود ترکیب معدنی با فرمول Na2SO4 است. سدیم 
سولفات  در سال 1625 توسط یوهان رودولف گلوبر کشف شد، به همین دلیل اغلب نمک گلوبر نیز نامیده می شود. 
سدیم ششمین عنصر فراوان در پوسته زمین است. در سده های گذشته سدیم سولفات  عمدتا به عنوان ماده اولیه برای 
تولید سودا خاکستر )سدیم کربنات( مورد استفاده قرار می گرفت. امروزه سدیم سولفات  در کاربردهای مختلف مورد 
استفاده قرار می گیرد. بیشترین میزان استفاده از سدیم سولفات به عنوان پرکننده در مواد شوینده پودری است که تقریبًا 
50٪ از تولید جهانی را پوشش می دهد. سدیم سولفات  همچنین در صنایع کاغذ، شیشه، نساجی مورد استفاده قرار 

می گیرد. سدیم سولفات  به صورت پودر بلوری سفید رنگ، بدون بو و طعم شور می باشد. 

تولید
در اثر واکنش بین اسید سولفوریک (H2SO4) و سدیم کلرید (NaCl)، سدیم سولفات  و کلریدریک اسید به دست می آید. 
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در این واکنش نمک سدیم سولفات  به عنوان محصول 
اصلی فرآیند و اسید کلریدریک به عنوان محصول جانبی 
فرآیند به شمار می روند . روش گریتیس )Giruitis( بهترین 
فرآیند براساس سیستم نیمه پیوسته، سهولت کار، سادگی 
ابتدا  که  به طوری  واکنش می باشد،  تجهیزات و سیستم 
محلول آب و نمک سدیم کلرید در رآکتور تهیه شده، سپس 
اسید سولفوریک 98 درصد به رآکتور اضافه می شود و پس 
از گذشت مدت زمان 30 دقیقه واکنش تکمیل می گردد. به 
منظور تسهیل در انجام واکنش، کل فرآیند می بایست در 
شرایط دمایی با دمای باال بوده تا خروج گاز هیدروژن 
پذیرد. صورت  آسانی  به  اسید،  هیدروکلریک   کلرید 

پس از انجام واکنش، محلول حاصل برای ورود به فیلتر 
باید سرد شود، لذا مخلوط حاصل از یک مبدل حرارتی 
به  و سپس  بیاید  پایین  آن  دمای  تا  می شود  داده  عبور 
یک فیلتر دوار منتقل می گردد. مایع صاف شده )پساب( 
سولفات  هیدروژن  می پیوندد، سدیم  برگشتی  به جریان 
تبدیل  سولفات   سدیم  به  کامل  طور  به   )NaHSO4(
به  را  موجود  جامد  نموده  سانتریفوژ  را  محلول  کند. 
یک خشک کن منتقل می کنند تا رطوبت باقی مانده در 
معرض هوای گرم تبخیر شود و در ادامه سدیم سولفات  
غربال  و  آسیاب  یک  به  دوار  کن  خشک  از  خروجی 
دستگاه  توسط  سپس  و  شده  منتقل  بندی  دانه  جهت 
یا  کیلوگرمی   50 اتیلنی  پلی  کیسه های  در  بندی  بسته 
می گردد. بندی  بسته  لیتری   220 پالستیکی   بشکه های 

بوده و محصول  تقریبًا 100 درصد  فرآیند  این  راندمان 
سدیم سولفات  خشک، بدون اسید و با درجه خلوص 

باالیی می باشد.
 روش بستر سیال از جدیدترین روش های تولید سدیم 
این  در  می رود،  شمار  به  کلریدریک  اسید  و  سولفات  

فرآیند یک اطاقک احتراق وجود دارد که به انتهای بستر 
سیال )راکتور استوانه ای ایستاده( متصل است. بخار اسید 
سولفوریک پس از تزریق به اطاقک احتراق با گازهای 
احتراق مخلوط شده و بدین طریق گرم می شود، سپس 
نمک  حاوی  که  می شود  رآکتوری  وارد  مخلوط  این 
سدیم کلرید است، واکنش بین اسید و نمک سریع بوده 
 و گاز HCl از باالی سیکلون به بیرون هدایت می شود.

خلوص سدیم سولفات  تولید شده در این روش حدود 
97/5 درصد و اسید کلریدریک تولید شده بین 20 تا 25 

درصد حجمی می باشد.

كاربرد
سدیم سولفات  بیشتر در مواد شوینده استفاده می شود 
حدود 2 درصد سدیم سولفات در تهیه پودرهای شوینده 
خانگی و بین 20 تا 60 درصد آن به عنوان پرکننده )فیلر( 
اثر کاربرد دارد. ساالنه صدها  یا کف زای سفید و بی 
نساجی  صنایع  در  جهان  در  سولفات   سدیم  تن  هزار 
برای رنگرزی پارچه ها استفاده می شود. این ماده موجب 
نفوذ یکنواخت و هم سطح رنگ درون بافت های پارچه 
حفظ  منظور  به  رنگرزی  در  سولفات   سدیم  می شود. 
استحکام، جدا نگه داشتن آالینده های آلی و جلوگیری 
از نمک گذاری ماده رنگ زا به کار می رود. به عنوان 
در  گوگرد  و   )Na2O( سدیم  اکسید  تأمین  برای  منبعی 
صنایع شیشه سازی به منظور حذف حباب ها و یا جال 
به  انواع شیشه  از تشکیل کف روی  دادن و جلوگیری 
کار می رود. الزم به ذکر است که درصد اندکی از سدیم 
و  می گردد،  استفاده  سازی  شیشه  صنایع  در  سولفات 
کربنات به جای  یا سدیم  و  از کلسیم سولفات  می توان 

سدیم سولفات  استفاده نمود.
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سدیم گلوكونات
Sodium 2-aminopentanedioateنام آیوپاک

C5H8NaNO4.H2O or C5H10NNaO5فرمول مولکولی

g/mol 187/13 آبدارجرم مولی
169/111 خشک

°C 232دمای ذوب

g/100mL 59حاللیت در آب

pH (100 g/L, H2O, 20°C)7-8

پودر بلوری سفید رنگشکل ظاهری

سدیم گلوکونات یک نمک سدیم آلی محلول در آب از اسید گلوکونیک است. نمک های گلوکونات محصوالت 
اکسیداسیون گلوکز هستند و به طور گسترده در طبیعت مشاهده می شوند. سدیم گلوکونات به خانواده نمک هیدروکسی 
کربوکسیلیک اسید تعلق دارد. ساختار شیمیایی سدیم گلوکونات شامل یک زنجیره شش کربن با پنج گروه هیدروکسیل 
)-OH( است که در یک گروه اسید کربوکسیلیک خاتمه می یابد. نزدیکی اتم های اکسیژن در ساختار شیمیایی آن به 
عملکرد آن به عنوان یک عامل کیلیت شونده بسیار کارآمد منجر می شود. عوامل کیلیت شونده به یون های فلزی با 
بار مثبت در محلول متصل می شوند و از تشکیل رسوبات نامحلول با سایر یون های موجود جلوگیری می کنند. سدیم 
گلوکونات به عنوان یک عامل کیلیت ساز در طیف وسیعی از pH ها عمل می کند. این ماده در شکل گیری کالت های 
پایدار با یون های فلزی دو ظرفیتی و سه ظرفیتی مانند کلسیم، مس، آهن، آلومینیوم و سایر فلزات موثر است و باعث 
کاهش اثرات منفی این فلزات بر روی سیستم ها می شود. ساختار مولکول سدیم گلوکونات در حالت جامد به صورت 
یک زیگزاگ مسطح است. که زنجیرة تشکیل دهندة پایة آن کربن می باشد. حاللیت سدیم گلوکونات در آب 59 
گرم در 100 میلی لیتر است، که به طور قابل توجهی باالتر از کلسیم گلوکونات )2 گرم در 100 میلی لیتر( می باشد. 



127 پتروکیمیاگر راد

محلول های آبی سدیم گلوکونات در برابر اکسیداسیون و 
کاهش در دماهای باال مقاوم هستند. سدیم گلوکونات به 
خوبی برای از بین بردن رسوب آهک روی سطوح فلزی 
مناسب است. در صنعت نساجی از آن استفاده می کنند 
زیرا مانع از رسوب آهن و تغییر رنگ پارچه های پلی 
استر و پلی آمید می شود. یکی دیگر از خصوصیات مهم 
در  است.  آن  پذیری  تجزیه  خاصیت  گلوکونات  سدیم 
گذشته این ترکیب از تخمیر گلوتن گندم ساخته می شد 
که حاوی 25٪ گلوتامیک اسید است. اما از سال 1960 
بوسیلة تخمیر باکتریایی کربوهیدرات ها تولید می شود. این 
ترکیب در شکل خالص خود به صورت بلور های سفید 
و  یون های سدیم  به صورت  که در آب  رنگی می باشد 

گلوکونات تفکیک می شود. 

کلسیم  و  گلوکونات  سدیم  تولید  در  تخمیر  فرآیندهای 
گلوکونات در شرایط مختلفی مانند غلظت گلوکز و کنترل 

pH متفاوت است. 

گلوکز به طور کلی به عنوان منبع کربن برای تولید میکروبی 
اسید گلوکونیک مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، 
هیدرولیز مواد اولیه مختلفی نظیر زباله های کشاورزی و 
صنعتی نیز به عنوان بستر مورد استفاده قرار گرفته است. 
این ماده با استفاده از فرآیند تخمیر باکتریایی به وسیلة 
ni- .A  نشاسته یا مالس به عنوان منبع کربوهیدارت توسط

ger و نمک های آمونیوم به عنوان منبع نیتروژن نیز تولید 

شده است. 

كاربرد
هر  در  شوینده ها  فرموالسیون  در  گلوکونات  سدیم 
سدیم  می شود.  استفاده  شخصی  و  صنعتی  مقیاس  دو 
گلوکونات با یون های سخت آب تشکیل لیگاند داده و 
باعث می شود ماده شوینده موثرتر عمل کند. همچنین از 
نشست یون های نامطلوب بر لباس و ظروف جلوگیری 
خواص  اساس  بر  گلوکونات  مختلف  می کند. نمک های 
مثال  برای  داشت.  خواهند  متفاوتی  کاربرد های  آن ها 
کیلیت  برای  ای  العاده  فوق  توانایی  گلوکونات  سدیم 
شدن با کلسیم و سایر فلزات دو و سه ظرفیتی دارد. از 
خواص آن برای جدا کردن آهن در رنج وسیعی از pH ها 
قرار می گیرد، جاییکه  استفاده  نساجی مورد  در صنعت 
از رسوب آهن جلوگیری می کند و همچنین در رابطه با 
الیاف پلی استر و پلی آمید ها در این صنعت کاربرد دارد. 
افزایش  برای  افزودنی  عنوان  به  سیمان  در  ماده  این  از 
در  می شود.  استفاده  آب  برابر  در  مقاومت  و  استحکام 
صنعت فلزات برای از بین بردن خوردگی آهن و حذف 
برای  دارد. همچنین  کاربرد  فلزی  کربنات های  رسوبات 
شستشوی بطری های شیشه ای به ویژه زمانی که سختی 

آب باال باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

تولید 
یک  توسط  بار  اولین  برای  گلوکونات  سدیم  مونو 
شیمیدان ژاپنی به نام Kikunae Ikeda به عنوان تقویت 
Ike- کشف  شد.  شناسایی   1908 سال در  طعم   کنندة 

جلبک  از  گلوکونات  سدیم  مونو  تولید  به  منجر   da

تخمیر  فرآیندهای  از  استفاده  اکنون  هم  شد.  دریایی 
می باشد.  کارآمدتر  و  تر  به صرف  ماده  این  تولید  برای 
روش  میکروبی،  تخمیر  مختلف  فرآیندهای  میان  در 
 استفاده از قارچ nigger .A یکی از روش های پرکاربرد 
 .G می باشد. با این حال انجام این فرآیند با استفاده از
است. شرایط  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  نیز   oxydans
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سدیم لوریل سولفات 
Sodium dodecyl sulfateنام آیوپاک

C12H25OSO3Naفرمول مولکولی

g/mol 288/38جرم مولی

°C 204دمای ذوب

°C 170دمای اشتعال

g/cm3 1/02چگالی

g/100mL at 20 °C 15حاللیت در آب

سدیم لوریل سولفات )SLS( که به نام سدیم دو دسیل سولفات نیز شناخته می شود. یک سورفکتانت آنیونی )ماده ی 
فعال سطحی( است که به راحتی قابل حل در آب می باشد و در محصوالت شوینده و آرایشی و بهداشتی کاربرد 
گسترده ای دارد. غلظت سدیم لوریل سولفات موجود در محصوالت مصرفی با توجه به نوع محصول و تولید کننده 
متفاوت است اما به طور معمول از 0/01٪ تا 50٪ در محصوالت آرایشی  و 1٪ تا 30٪ در محصوالت تمیز کننده و 
شوینده متغیر است. این ماده یک زنجیره 12 کربنی است که به یک گروه سولفات متصل است و به این ماده خاصیت 

آمفیفیلیک مورد نیاز یک ماده شوینده را می دهد. 

تولید 
تولید این ماده شامل مراحل سولفوناسیون و خنثی سازی است به این صورت که ابتدا یک ماده سولفونه کننده به لوریل 
الکل افزوده می شود به گونه ای که سولفات از طریق واکنش سولفوناسیون تولید می گردد. سولفات در یک واکنش 
خنثی سازی با سدیم هیدروکسید واکنش می دهد و سدیم دو دسیل سولفات مایع تولید می شود. مراحل تغلیظ و خشک 
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کردن صورت می گیرد تا در نهایت محصول قالب ریزی و 
بسته بندی گردد. دمای خشک شدن آن معمواًل بین 40 

تا 100 درجه ی سانتی گراد است.

كاربرد 
در  متداولی  بسیار  درکاربردهای  سولفات  لوریل  سدیم 
به  شوینده  و  بهداشتی  و  آرایشی  و  داروسازی  صنایع 
سوسپانسیون  عامل  عنوان  به  جمله  از  مختلف  عناوین 
کننده، امولسیون کننده، تر کننده، پاک کننده، افزاینده ی 
محلولیت مواد کم محلول و افزاینده جذب داروها مورد 
استفاده قرار می گیرد. تقریبًا در همه شامپوها، رنگ مو 

و  بدن  مواد شستشوی  کننده، خمیردندان،  مواد سفید  و 
پاک کننده ها، صابون های مایع، شوینده های لباس شویی 
وجود دارد. این ماده همچنین در فرموالسیون قرص ها و 
لیپوفیل هستند  کپسول هایی که حاوی ماده ی دارویی 
لیپوفیل  قابل توجهی مواد جانبی  از مقادیر  یا در آن ها 
قرار  استفاده  مورد  شده  استفاده  استئارات  منیزیم  مانند 
می گیرند. سدیم لوریل سولفات سبب نفوذ سریع تر آب 
و مواد گوارشی به داخل دارو شده و از به هم چسبیدن 
و توده ای شدن ذرات پس از تماس با مایعات گوارشی 
جلوگیری می کند. این امر سبب تسریع در تر شدن مواد 

دارویی شده و سرعت عمل آن ها را باال می برد. 
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سدیم متابی سولفیت 
Na2S2O5 or Na2O5S2 فرمول مولکولی

g/mol 190/11جرم مولی

°C 170 دمای ذوب
در 150 درجه تخریب می شود.

g/cm3 1/48چگالی

محلول در آب حاللیت

جامد پودری بلوری سفیدشکل ظاهری

سدیم متابی سولفیت یک ترکیب معدنی است که از یون های سدیم و دی سولفیت با نسبت 2: 1 تشکیل شده است، این ماده 
به شکل بلوری سفید یا پودر جامد با بوی گوگرد است. در صورت گرم شدن در دمای باال ممکن است باعث انتشار گازهای 
 اکسید سمی گوگرد و سدیم شود. هنگام مخلوط شدن با آب )محلول 10٪ آن( به صورت یک اسید خورنده با pH در حدود

5/5-4 ظاهر می شود. در اتانول کم محلول و در گلیسرول بسیار محلول است. یکی از نکات اساسی در رابطه با این 
ماده شیمیایی شرایط ویژه نگهداری این ماده است. اگر محفظه ای که محلول این ماده در آن واقع شده به طور کامل 
عایق بندی نشده باشد به سرعت با رطوبت هوا ترکیب شده و اکسید می گردد. در شرایط نگهداری نامناسب ممکن 
است رطوبت جذب شده به تشکیل دانه های سخت منجر گردد. سدیم متابی سولفیت در ترکیب با آب باعث جذب 
اکسیژن موجود در آب و آزاد شدن گاز دی اکسید گوگرد )SO2( می گردد. آزاد کردن دی اکسید گوگرد باعث تبدیل 
سدیم متابی سولفیت به یک عامل کاهنده قوی در آب گشته و به همین دلیل نبایستی در رودخانه ها و دریاچه ها ریخته 
شود چون بطور جدی باعث مختل شدن زندگی حیوانات و گیاهان می گردد. همچنین، سدیم متا بی سولفیت در تماس 
با پوست ممکن است سبب تحریک و سوزش گردد، از طریق استنشاق سمی است. بنابراین، در هنگام کار با این ماده 

باید احتیاط الزم صورت گیرد. 
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تولید
با گاز دی  اشباع شده  تبخیر محلول سدیم سولفیت  از 

اکسید گوگرد می توان این محصول را تهیه نمود. 
2HSO3

−  H2O + S2O
5
2
−

که در نهایت Na2S2O5 جامد بر جای می ماند. جدیدترین 
از  استفاده  در جهان،  متابی سولفیت سدیم  تولید  روش 
این  در  است.   )wet gas process( مرطوب  گاز  فرآیند 
فرآیند به علت تماس مستقیم گاز با بستر و تحت شرایط 
کیفی حاصل  و  کمی  لحاظ  از  راندمان  باالترین  خاص 
می شود. تولید MBS می تواند از واکنش بین خاکستر سودا 
)سدیم کربنات( و دی اکسید سولفور و سپس خشک و 
تمیز کردن جهت تولید جامد سفید رنگ متابی سولفیت 

سدیم نیز پیش رود. 

كاربرد
غذایی  مواد  نگهدارنده  عنوان  به  سولفیت  متابی  سدیم 
نوشیدنی ها  پودر  یا  زمینی  سیب  چیپس  مثل  خشک 
در  گاهی  ترکیب  این  از  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
تولید نوشیدنی ها به عنوان استریل کننده و آنتی اکسیدان 
اندازه  از  بیش  مصرف  صورت  در  می کنند.  استفاده 
آسیب های  است  ممکن  مداوم،  صورت  به  ترکیب  این 

زیانباری به سیستم ایمنی بدن انسان وارد کند. افرادی 
که به نوشیدنی های کارخانه ای حساسیت دارند، عموما 
ترکیب ها  این  در  سولفیت  متابی  سدیم  وجود  دلیل  به 
است. به عنوان یک معرف آزمایشگاهی مورد استفاده 
قرار می گیرد. همچنین، به عنوان یک آنتی اکسیدان در 
بسیاری از فرموالسیون های دارویی مورد استفاده قرار 
خنثی  جهت  آب  تصفیه  فرآیند  در  ماده  این  می گیرد. 
کردن اسید کرومیک، حذف کلر اضافه در خنثی سازی 
سیانیدها، در صنایع نساجی در تمیز کردن و سفید کردن 
پشم و الیاف های گیاهی، در رنگرزی پارچه و چاپ و 
یا تولید خمیرکاغذ، تمیز کردن لوله های آب و غشاهای 
اسمز معکوس در تجهیزات آب شیرین کن و عال کننده 
برای  دارد.  کاربرد  نیز  نیتریل  اکریلو  پلیمریزاسیون  در 
استفاده در تاریکخانه های چاپ عکس در عکاسی ها در 
قدیم از این ماده استفاده شده است. گاهی از آن در تولید 
لوازم آرایشی به عنوان یک ماده ی نگهدارنده استفاده 
جهت  خاص  موارد  در  سدیم  سولفیت  متابی  می شود. 
از بین بردن اکسیژن از دیگ های بخار آب کابرد دارد. 
استفاده از سدیم متابی سولفیت به عنوان یک منبع تولید 
فرآیندهای  در  اکسیژن(  یا  هوا  با  شده  )مخلوط   SO2

سیانیداسیون طال نیز مورد توجه است. 
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سدیم نیتریت
NaNO2 or NNaO2 فرمول مولکولی

g/mol 68/99جرم مولی

°C 271دمای ذوب

g/cm3 2/16چگالی

محلول در آبحاللیت
کم محلول در اتانول

جامد بلوری سفید مایل به زردشکل ظاهری

سدیم نیتریت نمک معدنی و به شکل جامد بلوری سفید کمی متمایل به زرد رنگ است. محلول در آب است و 
محلولی با pH در حدود 9 را ایجاد می کند. در متانول تا حدودی حل می شود ولی در اتانول کم محلول است. از 
نظر صنعتی مهم ترین نمک نیتریت است. این ماده پیش ساز انواع ترکیبات آلی مانند داروها، رنگ ها و سموم دفع 
آفات است، اما احتمااًل بیشتر به عنوان یک افزودنی غذایی شناخته می شود که در گوشت های فرآوری شده و )در 
برخی کشورها( در محصوالت ماهی مورد استفاده قرار می گیرد. نگهدارنده سدیم نیتریت با باکتری های مضر در 
ژامبون، ساالمی و سایر گوشت های فرآوری شده مبارزه می کند و همچنین رنگ صورتی به آن ها می دهد. ترکیبات 
نیتریت یا نیتراتی درصورت بلعیده شدن تحت شرایطی با برخی از سلول های بدن انسان واکنش می دهند. به همین 
علت سدیم نیتریت توسط آژانس بین المللی تحقیقات سرطان )IARC( به عنوان “ماده ی )احتماال( سرطان زا 
برای انسان” طبقه بندی شده است. بر خالف تفکر عمومی منبع اصلی ورود سدیم نیتریت به بدن گوشت های عمل 
آوری شده نیست. این منبع تنها کمتر از پنج درصد از سدیم نیتریت وارد شده به بدن را تشکیل میدهد.  تقریبا 
93 درصد آن از سبزیجات برگ و غده ها است. اسفناج یکی از این نوع سبزیجات است که حاوی 500 تا 1900 
قسمت در میلیون سدیم نیترات دارد که در هنگام تماس با بزاق دهان به سدیم نیتریت تبدیل می شوند. حال سوال 
اینجاست که چطور ممکن است ماده ای که ناسالم به نظر می رسد، در بدن و غذاهای سالم فراوان باشد؟ دو جواب 
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اما فقط  نیتریت می تواند سمی باشد،  وجود دارد. اول، 
در مقادیر بسیار زیاد. و دوم، تعدادی از عوامل، از جمله 
مواد غذایی و باکتری های موجود در روده شما، تعیین 
می کنند که آیا نیتریت در مقادیر متوسط تبدیل به یک 

دوست شیمیایی یا دشمن شما شود.

تولید 
نیتروژن  جذب  طریق  از  نیتریت  سدیم  صنعتی  تولید 
یا  و  کربنات  سدیم  محلول  درون  به   )NOx( اکسید ها 
از اکسیداسیون   NOx سدیم هیدروکسید است. گازهای

کاتالیزوری آمونیاک بی آب تولید می شوند. 
4 NH3 + 5 O2→4 NO + 6 H2O

کنترل دقیق بر روی شرایط جذب مورد نیاز است تا بتواند 
NOx را جذب کند و با توجه به واکنش زیر آن را عمدتا 

به نیتریت سدیم تبدیل کند و از این طریق تشکیل نیترات 
سدیم حاصل از محصول را به حداقل برساند. 

2 NaOH + NO + NO2 →2 NaNO2 + H2O

محلول های نیتریت سدیم تغلیظ می شوند و بلور های آن 
بعد از تبخیر و تبلور قابل مشاهده اند. بخش اعظم این 
تجهیزات می توانند از جنس استیل خفیف باشند زیرا سدیم 
نیترت به عنوان یک مهار کننده خوردگی نسبت به بیشتر 
فلزات آهنی کار می کند. بلور ها معمواًل توسط سانتریفیوژ 

از مشروب مادر جدا می شوند و متعاقبًا خشک می شوند. 

كاربرد
برای  نیتریت یک ماده ی واسطه ی بسیار مفید  سدیم 
انواع ترکیبات آلی مانند داروها، رنگ ها و آفت  تولید 
کش ها است، اما شهرت آن بیشتر به دلیل کاربرد آن به 
گوشت های  مانند  غذایی  مواد  به  افزودنی  یک  عنوان 
بعضی  )در  و  داگ  هات  بیکن،  ژامبون،  شده،  فرآوری 
از کشورها( در فرآورده های به دست آمده از ماهی ها 
است. این ماده همچنین به عنوان نگهدارنده مواد غذایی 
ضد میکروبی نیز با مسدود کردن رشد باکتری های ایجاد 
کننده بوتولیسم مانع از فساد می شود. به عنوان ماده ی 
ضد فشار خون، یک آنتی اکسیدان غذایی و یک پادزهر 
برای مسمومیت با سیانید نقش مهمی دارد. سدیم نیتریت 
استفاده  دار  نیتروژن  آلی  ترکیبات  صنعتی  تولید  برای 
می شود. این ماده یک عامل برای تبدیل آمین به ترکیبات 
دیازو است که مواد واسطه ی کلیدی بسیاری از رنگ ها 
نیز از  نیتروزو  هستند، مانند رنگ های دیازو. ترکیبات 
کاربرد  الستیک  صنعت  در  که  می شوند  تولید  نیتریت 
دارند. این ماده به عنوان یک مهار کننده خوردگی بسیار 
مؤثر مورد استفاده است و نیز به عنوان یک افزودنی در 

گریس های صنعتی کاربرد دارد
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سدیم هگزا متا فسفات
Na6P6O18فرمول مولکولی

g/mol 611/77جرم مولی

°C 628دمای ذوب

°C 1500دمای جوش

g/cm3 2/48چگالی

محلول در آبحاللیت

جامد بلوری سفیدشکل ظاهری

سدیم هگزا متا فسفات یک نمک پلی فسفات معدنی متشکل از واحدهای NaPO3 و به شکل جامد بلوری سفید است 
و با نام های کالبون، گلسی سدیم، متا اسید فسفریک، نمک هگزاسدیم و سدیم پلی فسفات نیز شناخته می شود. این 
ترکیب بی بو و جاذب رطوبت است. به راحتی در آب حل  می شود ولی در حالل های آلی غیر قابل حل است. سدیم 
هگزا متا فسفات )SHMP( تجاری به طور معمول ترکیبی از متا فسفات های پلیمری است. با انحالل در آب محلولی با 
pH درحدود 7/2-6/5 حاصل می شود و در مخلوط با سدیم کربنات pH محلول را به 8/5-8 می تواند افزایش دهد. 

ترکیب هگزا متا فسفات سدیم در دسته مواد شیمیایی بی خطر برای سالمتی افراد قرار می گیرد. برای این ماده جامد 
معدنی هیچ خاصیت اشتعال پذیری یا خورندگی شیمیایی ثبت نشده است؛ اما با این حال، توصیه می شود افرادی که 
با این ماده سر و کار دارند برای جلوگیری از تحریک چشم و پوست حتمًا از دستکش و لباس کار و ماسک استفاده 
کنند. اگر غبارات پراکنده شده در فضا ناشی از این ماده معدنی به سیستم تنفسی راه پیدا کند، ممکن است در برخی از 
افراد موجب ایجاد حساسیت هایی شود. انبار و نگهداری این ماده به دلیل جاذب رطوبت بودن بهتر است در مکان های 
خشک باشد. در تماس با حرارت بسیار باال این ماده معدنی می تواند تجزیه شده و سدیم اکسید سمی را تولید نماید.
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تولید
روش تهیه ی سدیم هگزا متا فسفات شامل مخلوط کردن 
تترا  فسفات،  پلی  تری  مانند  فسفات  ترکیبات  از  یکی 
سدیم پیرو فسفات، تری سدیم فسفات با اسید فسفریک، 
حرارت دادن آن برای تشکیل مذاب و خنک کردن برای 
تشکیل هگزا متا فسفات است. روش دیگر ابتدا شامل 
فسفر  ادامه  در  و  می باشد  فسفر  اکسیداسیون  و  احتراق 
پنتوکسید با نسبت مساوی از سدیم اکسید ترکیب می شود 
حرارت  تحت  مخلوط  این   )Na2O: P2O5 = 1~1.1(
دهیدراته شده و از طریق سرد کردن آنی سدیم هگزا متا 

فسفات به صورت پوسته پوسته تشکیل می شود. 
P4 + 5O2 → 2P2O5

P2O5 + Na2CO3 → 2NaPO3 + CO2 ↑

NaPO3 [ ] → (NaPO3)6 

كاربرد
عامل  عنوان  به   )SHMP( فسفات  متا  هگزا  سدیم 
کمپکس ساز در گستره وسیعی از صنایع مختلف کاربرد 
دارد. به عنوان مواد افزودنی در صنایع غذایی استفاده 
موجب  غذایی  مواد  به  ترکیب  این  افزودن  می شود. 
حفظ رنگ، طعم و مزه بهتر در خوراکی ها می شود. این 
ترکیب به عنوان یک عامل امولسیون کننده در صنایع 
غذایی کاربرد دارد. از این خاصیت در تولید انواع ژله، 
ها،  نوشیدنی  تولید  منجمد،  دسر های  بستنی،  و  شربت 
غیره  و  گوشتی  فرآورده های  شده،  بندی  بسته  لبنیات 

در  کننده  امولسیون  ماده  همچنین،  می شود.   استفاده 
این  است.  شوینده ها  مانند  ترکیبات  از  بسیاری  تولید 
ترکیب به عنوان یک مهار کننده خوردگی و به عنوان 
ضدعفونی کننده برای تهیه سوسپانسیون های کائولینیت 
ایجاد  کنترل  در  است.  مصرف  مورد  نیز  سرامیکی  و 
به  ماده  این  معکوس  اسمز  سیستم های  در  رسوب 
عنوان عامل بازدارنده عمل می کند. در خمیر دندان به 
عنوان یک عامل سفید کننده دندان در فرموالسیون ها 
در  روی  و  مس  یون های  حذف  برای  می گیرد.  قرار 
با  آب  در  مزاحم  مواد  حذف  و  آب  تصفیه  صنعت 
کرد.  استفاده  می توان  ترکیب  این  از  کمپلکس  تشکیل 
آبی  محلول های  در  سدیم  فسفات  متا  هگزا  معمواًل 
سیستم  در  محلول  غیر  ذرات  لخته شدن  تسهیل  برای 
ذرات  حذف  در  خصوص  به  می گردد.  استفاده  تعلیق 
اندازه کلوئیدی مانند خاک رس و مواد آلی که بارهای 
سطحی منفی دارند، یا در حذف  مواد معدنی و آلی و 
همچنین موجودات زنده میکروسکوپی از آب از طریق 
لخته سازی و به دنبال آن فیلتر کردن از این ترکیبات 
می توان سود جست. این ماده در صنعت رنگ، پارچه، 
کاشی های سرامیکی و نسوز، سختی گیر آب نیز مورد 
عنوان سختی  به  آن  از  می توان  می گیرد.  قرار  استفاده 
گیر آب دیگ های بخار و آب های صنعتی استفاده کرد. 
لوله های  رسوب  ضد  عنوان  به  آن  از  نفت  صنعت  در 
برای  دوغاب  ویسکوزیته  ی  کننده  تنظیم  و  حفاری 

ریزش گل حفاری استفاده می شود. 
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سدیم هیدروكسید 
Sodium hydroxideنام آیوپاک

NaOHفرمول مولکولی

g/mol 39/99جرم مولی

g/cm3 2/13چگالی

°C 323دمای ذوب

°C 1388دمای جوش

سدیم هیدروکسید (Sodium hydroxide) که به نام های کاستیک سودا (Caustic Soda) یا سود سوزآور نیز شناخته 
می شود ترکیبی معدنی با فرمول شیمیایی NaOH است که به صورت ماده ای جامد و سفیدرنگ با دمای ذوب 1390 
درجه سانتی گراد و چگالی 2/13 می باشد. این ماده دارای خاصیت اکسید کنندگی قوی و قادر به تجزیه پیوند های 
پروتئینی است بنابراین در صورت تماس با بافت زنده، موجب ایجاد سوختگی شیمیایی می شود. سود کاستیک به هر 
میزانی در آب حل شده و جاذب رطوبت و کربن دی اکسید موجود در محیط است. دارای آب پوش های مختلفی 
بوده ولی نوع صنعتی آن به صورت مونوهیدرات عرضه می شود. تولید صنعتی سدیم هیدروکسید به صورت مایع و با 
خلوص 50 درصد انجام می شود که سود مایع 50 درصد نام داشته و یا به شکل جامد با خلوص 98 درصد صورت 
می گیرد که سود پرک 98 درصد نام دارد. روش تولید صنعتی آن با نام روش کلرآلکالی شهرت داشته و گاز کلر 
و هیدروژن نیز محصوالت جانبی این فرآیند هستند. سالیانه در حدود 60 میلیون تن از این محصول تولید شده و 
در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. روش های غیر صنعتی هم برای تولید سدیم هیدروکسید وجود دارد 
همچون روش سالوی یا استفاده از فلز خالص سدیم که این روش ها بیشتر برای موارد آزمایشگاهی مصرف می شود. 

اکثر کشور هایی که دارای صنایع پتروشیمی هستند، اقدام به تولید کاستیک سودا می نمایند.
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تولید 
سدیم هیدروکسید )به همراه کلر و هیدروژن( از طریق 
شامل  فرآیند  این  می شود.  تولید  کلرالکالی  فرآیند 
سدیم  است.  کلرید  سدیم  آبی  محلول  یک  الکترولیز 
به  آب  که  جایی  می شود،  ساخته  کاتد  در  هیدروکسید 
گاز هیدروژن و یون هیدروکسید کاهش می یابد. تقریبًا 
)سود  هیدروکسید  سدیم  تولید  ظرفیت  درصد   100
هیدرولیز آب  فرآیند  اساس  بر  پرک(  یا سود  کاستیک 
کلرید )آب  فرآیند محلول سدیم  این  نمک می باشد. در 
نمک( به صورت الکترولیزی به کلر )کلر گازی( و محلول 
سدیم هیدروکسید و هیدروژن )هیدروژن گازی( تجزیه 
می شود. اگر به جای استفاده از آب نمک )محلول سدیم 
کلرید(، از محلول کلسیم کلرید یا پتاسیم کلرید به عنوان 
ماده اولیه استفاده شود، محصول واکنش به جای سدیم، 

حاوی پتاسیم یا کلسیم خواهد بود. 

كاربرد
سدیم هیدروکسید، به عنوان یک باز قوی، یکی از مواد 
شیمیایی صنعتی بسیار مهم به شمار می رود و در زمینه های 
شیمیایی،  مواد  تولید  در  از جمله  دارد،  کاربرد  مختلفی 
رنگ،  تولید  در  کاغذ،  و  کاغذ  خمیر  مصنوعی،  ابریشم 
آلومینیوم، مواد پتروشیمی و پارچه، صابون و مواد شوینده 
به کار می رود. از سدیم هیدروکسید برای ساخت صابون 
و انواع مواد شوینده مورد استفاده در منازل و مصارف 
و  کلر  ترکیب  با  کننده ها  استفاده می شود. سفید  تجاری 

سدیم هیدروکسید تولید می شود. 

همچنین در آزمایشگاه ها برای تعیین غلظت اسیدهای 
ـ باز از محلول قلیایی سدیم  مجهول درتیتراسیون اسید ـ
هیدروکسید استاندارد استفاده می شود.  سدیم هیدروکسید 
تولیدی  و  صنعتی  فرآیندهای  از  دیگر  بسیاری  در 
ریون،  ساختن  برای  آن  از  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
ها،  رنگ  اپوکسی،  رزین های  منفجره،  مواد  اسپندکس، 

شیشه و سرامیک استفاده می شود. 
همچنین در صنایع نساجی برای ساختن رنگ ها، فرآوری 
پارچه های نخی و شستشو و سفید کردن و همچنین در تمیز 
کردن و پردازش فلزات، روکش اکسید، آبکاری و استخراج 
الکترولیتی مورد استفاده قرار می گیرد. از سدیم هیدروکسید 
برای استخراج آلومینا از مواد معدنی طبیعی استفاده می شود. 
آلومینا در ساخت آلومینیوم و انواع محصوالت مختلف از 
جمله فویل، قوطی، ظروف آشپزخانه و قطعات هواپیما و 
غیره استفاده می شود. در بسیاری از مراحل ساخت کاغذ، 
چوب با محلول حاوی سدیم سولفید و سدیم هیدروکسید 
واکنش می دهد. این کمک می کند تا اکثر مواد ناخواسته در 
چوب حل شود و سلولز نسبتًا خالص باقی بماند که اساس 
کاغذ را تشکیل می دهد. در فرآیند بازیافت کاغذ، از سدیم 
هیدروکسید برای جدا کردن جوهر از الیاف کاغذ استفاده 
می شود که اجازه می دهد مجدداً از الیاف کاغذ استفاده شود.

در تأسیسات تصفیه آب شهری از سدیم هیدروکسید 
برای کنترل pH آب و کمک به حذف فلزات سنگین از 
آب استفاده می کند. از سدیم هیدروکسید همچنین برای 
تولید سدیم هیپوکلریت، یک ماده ضد عفونی کننده آب 

استفاده می شود.
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سوربیتول
Hexane-1,2,3,4,5,6-hexol-(2S,3R,4R,5R)نام آیوپاک

C6H14O6فرمول مولکولی

g/mol 182/17جرم مولی

°C 95دمای ذوب

°C 296دمای جوش

 g/cm3 1/489چگالی

1/455-1/456ضریب شکست

پودر بلوری سفید رنگشکل ظاهری

سوربیتول یک ترکیب پلی اول با فرمول مولکولی C6H14O6 است. آن را به طور طبیعی در بسیاری میوه ها می توان 
متابولیزه می شود.  به آهستگی  انسان  الکلی، دارای مزه ی شیرین است که در بدن  قند 6  ترکیب یک  این  یافت. 
سوربیتول یک الکل جاذب الرطوبه است. این ترکیب سمی نبوده و قابلیت اشتعال پذیری ندارد و تقریبًا مشابه گلوکز 
است. سوربیتول در شکل تجاری به فرم بلور و شربت است. الکل های قندی دسته ای از پلی الکل ها هستند که دارای 
مزیت هایی مانند مقدار کالری پایین، خاصیت آنتی اکسیدانی، قدرت شیرین کنندگی و کاهش قند خون می باشند. به 
 )sorbitol( همین دالیل امروزه در صنایع غذایی به عنوان مکمل و جایگزین قند مورد استفاده قرار می گیرند. سوربیتول
از جمله پلی الکل هایی است که در حال حاضر به طور گسترده ای به عنوان شیرین کننده، نرم کننده و یک ماده جاذب 
رطوبت در صنایع غذایی به کار می رود. از آنجایی که این شیرین کننده وابسته به انسولین نمی باشد می توان از آن در 

غذاهای رژیمی افراد دیابتی نیز استفاده نمود.
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تولید
در سال 1984 تولید سوربیتول توسط باکتری زایموموناس 
موبیلیس از سوکروز یا مخلوط گلوکز و فروکتوز بررسی 
گردید. تولید سوربیتول توسط این باکتری از طریق آنزیم 
گلوکز- فروکتوز اکسیدوردوکتاز موجود در پری پالسم 
باکتری صورت می گیرد که به طور همزمان گلوکز را به 
تبدیل  سوربیتول  به  را  فروکتوز  و  گلوکونوگاماالکتون 
می کند. سوربیتول تولید شده در پری پالسم باکتری تجمع 
می یابد تا سلول ها را از تاثیرات مضر فشار اسمزی باالی 

محیط حذف نماید. 
تولید جهانی سوربیتول بیش از 500000 هزارتن در سال 
تخمین زده شده است. این ماده به طور متداول از طریق 
هیدروژناسیون کاتالیزوری شیره دی-گلوکز و با استفاده 
از کاتالیزور نیکل تولید می گردد که در طی آن یک قند 
الکلی از طریق هیدروژن زدایی محلول گلوکز به دست 
سانتی  درجه   110 دمای  در  واکنش ها  شرایط  می آید. 
گراد و فشار 40 بار تنظیم می شود. پس ازهیدروژناسیون 
کاتالیزوری، محلول خام سوربیتول برای رسیدن به غلظت 
نهایی خالص شده و از طریق تبلور سوربیتول به صورت 

بلور نیز حاصل می شود.

كاربرد
غذاهای  برای  کننده  شیرین  یک  عنوان  به  ماده  این 
و  شده  کنسرو  صورت  به  غذایی  مواد  و  دیابتی  افراد 
همچنین به عنوان یک نرم کننده و ماده ای که رطوبت 
آن  معمواًل  می شود.  استفاده  می کند  جذب  خود  به  را 
با ساخارین و سیکالمات ها  به جای ساکارز همراه  را 
از چاقی  برای جلوگیری  قند  از  نوشابه های عاری  در 
به  آنها  طعم  کردن  بهتر  برای  ها،  هیستامین  آنتی  با  و 

کار می برند در مقایسه با گلوکز، سوربیتول به آهستگی 
توسط نفوذ از روده جذب می شود و در کبد به سرعت 
متابولیزه می شود .جذب کند قندهای الکلی دلیلی به اثر 
این  به مقدار زیاد مصرف شود  اگر  ملینی آن است که 

امر اتفاق می افتد. 
اثرات درمانی خاص در کنار خواص  ویژه،  سوربیتول 
سوربیتول  می سازد.  مناسب  دارویی  مصارف  برای  را 
تثبیت  اثر  ها،  کرم  و  امولسیون ها  ها،  در سوسپانسیون 
کنترل  را  آب  دادن  دست  از  و  گرفتن  و  دارد   کننده 
می کند. از خاصیت فساد ناپذیری سوربیتول در شربت ها 
و از اثر شکل پذیر بودن آن در تولید کپسول های ژالتینی 
با اضافه  پذیر کردن  استفاده می شود. در قسمت شکل 
کردن مقدار کمی گلیسیرین، خواص شکل پذیری بهبود 
می یابد و اضافه کردن مانیتول مانع چسبندگی می شود. 
بواسطه جاذب الرطوبه بودن نسبی سوربیتول و به منظور 
جلوگیری از نرم شدن قرص های حاوی سوربیتول در 
نتیجه باال رفتن میزان رطوبت بایستی این قرص ها در 
شرایط نسبتًا خشک، نگهداری و محافظت شوند. خرد 
شدن قرص های سوربیتول حتی اگر در فشار کم فشرده 
شده باشند بسیار کم اتفاق می افتد. همچنین، سوربیتول 
به عنوان ماده جاذب الرطوبه و شکل پذیر در محدوده 
وسیعی از کاربردهایی غیر از کاربردهای غذایی از جمله 
رطوبت،  جذب  می شود.  استفاده  )تنباکو(   tobacco در 
نقش  سوربیتول،  نگهدارنده  خاصیت  و  شیرین  طعم 
ایفا  مناسبی در خمیر دندان و روغن های مو و پوست 
پایداری  منظور  به  اغلب  توانایی سوربیتول  از  می کند. 
برای  استفاده می شود.  ها،  امولسیون ها و سوسپانسیون 
شکل  به  شیرینی، سوربیتول  کم  آدامس های  ساخت 

جامد و مایع استفاده می شود. 
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سیكلو هگزانون
Cyclohexanoneنام آیوپاک

C6H10Oفرمول مولکولی

g/mol 98/15جرم مولی

g/mL 0/947چگالی

ºC 47-دمای ذوب

ºC 155/65دمای جوش

کم محلول در ّآبحاللیت

مایع بی رنگشکل ظاهری

سیکلو هگزانون که با نام های اکسوسیکلوهگزان، پیملیک کتون، سیکلوهگزیل کتون و CYC شناخته می شود، یک 
ترکیب آلی، مایعی روغنی، شفاف و بی رنگ مایل به زرد کم رنگ است و دارای بوی تند می باشد. این ترکیب دارای 
فرمول مولکولی C6H10O است، در آب کم محلول و با سایر حالل های متداول کاماًل قابلیت مخلوط شدن دارد. این 
ماده به طور طبیعی در روغن های خام وجود دارد و به صورت مصنوعی در مقیاس باالیی تولید می شود، زیرا یک 

واسطه کلیدی در تولید نایلون است.

تولید
تولید تجاری سیکلوهگزانون می تواند از طریق چند روش انجام شود. اولین روش مبتنی بر هیدروژناسیون بنزن )در 

یک سیستم بسته( و دوم با اکسیداسیون سیکلوهگزان و به طور معمول در حضور بلورهای کبالت می باشد.
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كاربرد
سیکلوهگزانون یک ماده شیمیایی مهم صنعتی است زیرا 
به عنوان یک حد واسط مهم مورد استفاده قرار می گیرد. 
در حقیقت، مصرف سیکلوهگزانون تقریبًا به طور کامل 
نایلون و مشتقات آن به وسیلة تولید آدیپیک  با صنعت 

اسید و کپروالکتام که مواد اولیه تولیدی نایلون 6. هستند 
مرتبط است. تقریبًا 70٪ تولید کپروالکتام جهان از طریق 
سیکلوهگزانون تولید می شود. سایر مشتقات سیکلوهگزانون 
برای سنتز داروهای شیمیایی، رنگ ها، سموم و آفت کش 

ها، پالستیسایزرها و الستیک ها استفاده می شوند.
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سیلیكا ژل 
Dioxosilaneنام آیوپاک

SiO2فرمول مولکولی

g/mol 60/08جرم مولی

°C 1200دمای ذوب

g/cm3 0/3-0/05چگالی

سیلیکا ژل یک ترکیب متخلخل، آمورف با وزن بسیار کم از دی اکسید سیلیکون )سیلیس( است که به طور معمول از 
سیلیکات سدیم تولید می شود و از یک چارچوب سه بعدی نامنظم اتم های سیلیکون و اکسیژن به صورت متناوب با 
حفره ها و منافذ در مقیاس نانومتر تشکیل شده است. حفرات ممکن است حاوی آب یا حالل های دیگری باشند، یا ممکن 
است توسط گاز یا خالء پر شوند. مساحت سطح خاص ژل سیلیکا )حدود 800 متر مربع در گرم( به آن اجازه می دهد تا 
به سرعت رطوبت را به خود جذب کند، این خاصیت آن را به صورت یک ماده ی خشک کننده ی مفید در آورده است.

تولید
روش معمول در تهیه سیلیکاژل، واکنش سدیم سیلیکات با یک اسید معدني است که در مرحله اول سیلیکاسل تهیه و سپس 
 )SiOH( به هیدروژل و در نهایت به سیلیکاژل تبدیل مي شود. سیلیکاژل تولید شده با داشتن عامل هاي شیمیایي سیالنول
توانایي جذب ترکیب هاي قطبي به ویژه آب را دارا است. این پدیده متاثر از عامل هایي مانند دما، pH، غلظت مواد اولیه 
در تهیه هیدروسل و شرایط محیطی تشکیل هیدروژل و مراحل شستشو و پخت آن است. لذا بسته به نوع کاربرد مورد نظر 
می توان شرایط ساخت و شرایط محیطی را تنظیم کرد. به طور کلي براي شکل دهي، روش هاي متفاوتي بر اساس ماهیت 
مواد اولیه وجود دارد که مي توان به روش هاي قرص سازي، اکسترودکردن، گرانول سازي دراژه اي، انعقاد قطره اي، 
خشک کن پاشنده و غیره اشاره کرد. روش هاي قالب گیري و انعقاد قطره اي به عنوان مهم ترین و متداول ترین روش ها 
در تهیه هیدروژل کروي مطرح هستند. در روش قالب گیري، ابتدا سیلیکاسل با pH مناسب به داخل قالب های نیم کره 
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اي شکل هدایت مي شود و سپس با اعمال دمای مناسب 
در درون قالب ها، هیدروسل به هیدروژل تبدیل شده و با 
جدا شدن دو نیمه قالب هیدروژل کروي شکل به دست مي 
آید. در روش انعقاد قطره اي، با استفاده از خاصیت عدم 
امتزاج هیدروسل با سیال هایي مانند روغن ها یا حالل های 
آلی ابتدا سیلیکاسل تهیه و بوسیله ی تکنیک های )نازل، 
صفحه شیار دار،...( به شکل قطره هایي با ابعاد مورد نظر 
وارد مایع غیر قابل امتزاج با آن می شوند و با تنظیم دماي 
روغن، هیدروسل با pH مشخص به هیدروژل تبدیل شده و 

پدیده ی شکل گرفتن اتفاق می افتد. 
روی  شده  اعمال  جانبی  نیروهای  و  سطحی  کشش 
به  منجر  آلی،  سیال  داخل  در  عبور  حین  در  قطره های 
تشکیل پایدارترین شکل هندسی ) کروی شکل( می شود. 
در این فرآیند دمای سیال آلی، مدت زمان تماس قطره 
ی هیدروسل با آن، سرعت تبدیل هیدروسل به هیدروژل، 
ترکیب غلظت و pH هیدروسل از عامل هایی هستند که 
در تعیین مشخصات نهایی سیلیکاژل گرانول حاصل موثر 
می باشند. این روش در اصطالح به روش قطره- روغن 

معروف است. 

كاربرد
رطوبت موجود در هوا بر روی محصوالت در مراحل تولید، 
نگهداری و جابه جایی همواره خسارات و آثار مخربی به جا 
می گذارد. بوی نم، خوردگی، کپک، قارچ زدگی، زنگ زدگی، 
مه زدگی و ... از آثار زیان بار رطوبت است. سیلیکاژل با 
جذب مولکول های آب، رطوبت نسبی محیط پیرامون خود 
را کاهش می دهد و در نتیجه هر نوع کاالیی را در برابر آثار 
و آسیب های زیان بار رطوبت در نگهداری و حمل و نقل 
محصوالت محافظت می کند. حذف رطوبت با استفاده از 
سیلیکاژل در صنایع، به ویژه صنایع نفت و گاز از اهمیت 
به سزایي برخوردار است. سیلیکاژل به دو صورت با شکل 
هندسي نامنظم و منظم به ویژه کروي قابل تولید است. در 
ستون هاي بزرگ جذبي در پاالیش نفت و گاز  به منظور 
کاهش افت فشار فاز متحرک، افزایش سطح تماس سیلیکا ژل 
با آن و به حداقل رسیدن گرد و غبار ناشي از سایش دانه هاي 
سیلیکاژل پرشده، بایستي از نوع کروي استفاده شود. از مهم 
ترین روش های تولید سیلیکا ژل کروی می توان به روش قالب 
گیری و قطره- روغن اشاره کرد. در این روش با استفاده از 
خاصیت عدم امتزاج پذیری سیلیکاسل که از واکنش سیلیکات 
سدیم و اسید سولفوریک و سایر مواد افزودنی و با سیال هایی 
 pH مانند حالل ها و روغن های آلی، قطره های سیلیکاسل با
برابر با 4 به صورت هیدروژل کروی در آمده و پس از طی 
مراحل شستشو و پخت به سیلیکا ژل کروی تبدیل می شوند. 
از دیگر کاربرد های این ماده در صنعت پاالیش فوالد است که 
در واحد اکسیژن این ماده برای حذف اتان از اکسیژن استفاده 
می شود. سیلیکا ژل می تواند بعضی گاز ها را راحت تر از سایر 
گاز ها جذب کند، بنابراین گازی که به راحتی جذب می شود 
می تواند در ژل سیلیکا باقی بماند و از گاز های دیگر جدا شود. 
به عنوان کاتالیزور و حمل کننده ی کاتالیزور از آن در صنعت 
نفت، جداسازی گاز ها ی CO2 و H2 در فرآیندهای صنعتی، 
دستگاه های خشک کننده، دستگاه های تصفیه ی آب و غیره 

نیز کاربرد دارد.

فرایندمواد اولیه

قرص سازی، اکسترود کردن،پودری شکل
گرانول سازی

اکسترود کردنخمیری شکل )هیدروژل(

قطره - روغن، قالب گیریهیدروسل

خشک کن پاشندهمحلول

فرآیند  های شکل دهی بر اساس حالت فیزیکی و 
شیمیایی مواد اولیه
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فنول
Phenolنام آیوپاک 

C6H6Oفرمول مولکولی

g/mol 94/113جرم مولی

ºC 42 دمای ذوب

ºC 79 نقطه ی اشتعال

g/cm3 1/07چگالی

9/9قدرت اسیدی

محلول در آبحاللیت

جامد بلوریشکل ظاهری

ترکیبی آلی است با فرمول مولکولی C6H5OH می باشد. فنل به صورت جامد خالص سفید رنگ بلوری یافت می شود؛ 
که دارای انحالل پذیری باالیی در آب بوده که این خاصیت به علت ایجاد پیوند هیدروژنی بین مولکول های آب با فنل 
است )9 گرم در 100 گرم آب که تقریبا معادل 10٪ است(. ترکیباتی از فنل، که در آن ها بیش از یک گروه هیدروکسیل 

به صورت متصل به حلقة بنزنی است، را پلی هیدریک فنل می نامند.
این ماده در صنایع کاربرد وسیعی داشته که از آن به عنوان مادة اولیه استفاده می کنند. فنل را با نام های دیگر 

هیدروکسی بنزن، کربولیک اسید، فینیلیک اسید و فینک اسید نیز می شناسند.
این ترکیب به علت پیوند هیدروژنی که در ساختار خود دارد، دارای نقطة جوش باال است. اکثرا بی رنگ است 
مگر آن که در آن ها گروهی از مولد های رنگ وجود داشته باشد. گروه های جاذب الکترون مانند NO2 ،Cl و غیره 
پایداری فنل ها را افزایش می دهد، در حالی که گروه های الکترون دهنده موجب کاهش پایداری آن ها در مقابل اکسید 
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شدن می شود.
این ترکیب یکی از قدیمی ترین آنتی سپتیک ها است. در 
واقع از جهاتی می توان فنل را نوعی الکل نوع سوم به 
حساب آورد که از تفاوت های آن با الکل داشتن خاصیت 
اسیدی ضعیفی است که از جمله عوامل ایجاد کنندة این 
خاصیت وجود اوربیتالn در حلقه های بنزنی است. قدرت 
اسیدی این ترکیب به وسیلة جاذب ها یا دافع های الکترون 
که جانشین هم می شوند تغییر می کند؛ مثل گروه نیتروکه 
جاذب الکترون بوده و، با افزایش آن ها قدرت اسیدی این 

ترکیب زیاد می شود. 
در واقع بر اساس یک قانون عمومی با افزایش گروه 
افزایش  آن  میزان حاللیت  ترکیب  یک  در  هیدروکسیل 

می یابد که در گروه فنل این گونه نیست.
pH محیط می تواند تا حد زیادی قدرت اثر آنها را تغییر 

دهد. بنابراین pH کمتر می تواند قدرت اثر فنل های اسیدی تر 
را از طریق جلوگیری از یونیزاسیون آنها افزایش دهد.

تولید:
استخراج شد  از قطران ذغال سنگ  بار  اولین  برای  فنل 
اما توسعه صنعت پتروشیمی به مسیر تولید متفاوتی امروز 
منجر شده است. فرآیند غالب برای تولید فنل از طریق 
اکسیداسیون جزئی کیومن (cumene) است. بنزن و پروپیلن 
با یکدیگر واکنش می دهند تا کیومن را تشکیل دهند و 
سپس اکسیداسیون با استفاده از یک کاتالیزگر اسیدی انجام 
می شود که این واکنش منتهی به تولید فنول و استون می شود.

كاربرد:
فنل در درجه اول به عنوان یک واسطه شیمیایی و یک 
قرار می گیرد و در طیف  استفاده  مهم مورد  آلی  حالل 
مشتقات  از  یکی  می رود.  کار  به  فرایندها  از  وسیعی 
اصلی فنل، رزین فنولیک است. از این رزین ها می توان 
برای  حرارت  برابر  در  مقاوم  قطعات  گیری  قالب  در 
ترمز  لنت های  در  و  کف  لمینت های  در  خانگی،  لوازم 
استفاده کرد. در واقع مهم ترین کاربرد فنل این است که 
از آن به عنوان واسطة شیمیایی در برخی از واکنش ها 

استفاده می کنند.
فنول همچنین می تواند با استون متراکم شود تا بیس 
رزین  دو  هر  پیشرو  که  کند  تولید  را   (BPA)  A فنول 
پلی کربنات و رزین های اپوکسی است. رزین های پلی 
کربنات در صنایع برق و مهندسی و در رسانه های نوری 
در  اپوکسی  رزین های  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد 
پوشش های با کارایی باال، چسب، کفپوش و کف سازی 
و در کامپوزیت ها به کار می روند. فنل همچنین در تولید 
 6 نایلون  تولید  در  بعداً  که  می رود  کار  به  کپروالکتام 
فنل  مشتقات  می شود.  استفاده  مصنوعی  الیاف  سایر  و 
مورد  بهداشتی  و  آرایشی  مواد  تهیه  در  است  ممکن 
استفاده قرار گیرد، برای مثال؛ کرم های ضد آفتاب و رنگ 
موها. همچنین می تواند به عنوان ضد عفونی کننده مورد 
استفاده قرار گیرد. همچنین در تولید مواد شوینده، مواد 
شیمیایی کشاورزی، داروها )به عنوان مثال آسپیرین( و 

مایعات هیدرولیک یک واسطه ارزشمند است.
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كربوكسی متیل سلولز
acetic acid;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal;sodiumنام آیوپاک

x(C8H16O8)فرمول مولکولی

g/cm3 1/6چگالی

(10g/L, 25°C) pH6-8

جامد سفید رنگ مایل به زرد روشنشکل ظاهری

کربوکسي متیل سلولز (CMC) از جمله مهم ترین مشتقات سلولزی می باشد که از جایگزین شدن برخي گروههای 
هیدروکسیلي مونومرهای گلوکوپیرانوزی زنجیره سلولز توسط گروههای کربوکسیل (COOH ـCH2) بدست ميآید. 
کربوکسي متیل سلولز یا صمغ سلولز، پس از سلولز زانتات و سلولز استات مهمترین مشتق صنعتي سلولز با تولید جهاني 
بیش از 300 هزار تن در سال است. سلولز به علت ساختار شیمیایي خاص خود، بسیار نامحلول است. اما کربوکسي 
متیل سلولز محلول در آب بوده و به تنهایي فیلمهای انعطافپذیر و مستحکمي را تشکیل ميدهد. خصوصیات فیزیکي 
و شیمیایي مشتقات سلولز متأثر از نوع و ماهیت ترکیب جانشینشده، درجه استخالف، میزان پراکنش این ترکیب در 

کل مولکول، میانگین وزني مولکولي، و توزیع وزن مولکولي می باشد.

تولید
در فرآیند تهیه آن، ابتدا قلیا سلولز با خیساندن در محلول غلیظ سدیم هیدروکسید تهیه شده و سپس با سدیم 
مونوکلرو استات وارد واکنش می شود که محصول واکنش، نمک سدیم کربوکسي متیل سلولز است و در مراحل 
بنابراین، کربوکسي متیل سلولز تجاری در واقع سدیم کربوکسي  ناخالصي سدیم کلرید عاری ميشود.  بعد، از 
متیل سلولز است. اگرچه کربوکسي متیل سلولز بطور معمول با درجه استخالف 0/8-0/4 تهیه ميشود، درجه 
استخالف حدود  درجه  تجاری,  نمونههای  فراوانترین  اما  است.  افزایش  قابل  نیز   1/5 تا حدود  آن  استخالف 
کربوکسي  گروه  هفت  طورمیانگین  به  گلوکوپیرانوزیل  واحد   10 هر  ازای  به  آن  ساختار  در  یعني  دارند،   0/7
متیل وجود دارد. مقدار درجه پلیمریزاسیون برای نمونه های تجاری بین 1000-200 متغییر است. نمونههای با 
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درجه استخالف 0/8-0/6 در آب بهخوبي حل شده 
ایجاد  و محلولهای گرانرو وکاماًل بي رنگ و شفافي 
کربوکسیالت،  بودن گروه سدیم  دارا  به علت  ميکنند. 
بسته  که  است  الکترولیتي  پلي  سلولز  متیل  کربوکسي 
به مقدار درجه استخالف، اسیدیته آن بر گسترة 4-5 
بنابراین خواص محلولي و گرانروی آن  تغییر ميکند، 
بر حسب pH تغییر ميکند. چنانچه درجه استخالف در 
فقط  متیل سلولز  کربوکسی  باشد  حدود 0/05-0/25 

در قلیا انحالل پذیرخواهد بود. 

كاربرد
کربوکسي متیل سلولز متعلق به خانواده ی هیدروکلوئیدها 
است. بسیاری از هیدروکلوئید انرژی کمي داشته و در 
طعم  بر  ترکیبات  این  ميروند.  بکار  رژیمي  غذاهای 
نگهداری  ژل،  تشکیل  در  و  نداشته  اثری  غذا  عطر  و 
آب، امولسیونکردن، مقاومت در برابر نفوذ روغنها و 
چربيها و حاللهای آلي سودمند ميباشند. کربوکسي 
و حساسیت  بودن  غیرسمي  بهدلیل  سالها  سلولز  متیل 
مورد  بهداشتي  و  دارویي  غذایي،  صنایع  در  نبودن  زا 
استفاده قرار گرفتهاست. فیلمهای سلولز مانع خوبي در 
برابر اکسیژن و ترکیبات معطر هستند و مقاومت آنها 
ميیابد.  افزایش  افزودن چربيها  با  بخارآب  برابر  در 
مناسب  فیلم  تولید  برای  که  سلولز  مشتقات  مهمترین 
کربوکسي  سلولز،  سلولز،متیل  اتر  از  عبارتند  هستند 
متیل سلولز و هیدروکسي پروپیل سلولز. براند تبرگر در 
سال 1908 میالدی سلوفان را به عنوان اولین پوشش 
سلولزی توسعه داد. از دهه 1980 میالدی به بعد فیلمها 
و پوششهای خوراکي از سلولز تهیه شد. اسید اولئیک 
ميتواند بطور مؤثری خواص آبگریزی فیلم کربوکسي 
متیل سلولز را افزایش دهد. همچنین خواص آبگریزی 
افزایش  با  ولي  ميدهد  افزایش  نیز  را  ها  فیلم  سطح 
یابد  مي  افزایش  نیز  زردی  اندیس  مقدار  آن،  غلظت 

که چندان مطلوب تلقي نمي شود. از آنجایي که سلولز 
اترها خواص متنوعي دارند، عمومًا بعنوان افزودنيهای 
در رنگها نیز مورد استفاده قرار ميگیرند. آنها نه تنها 
خواص رئولوژیکي را بهتر ميکنند، بلکه بهعنوان عامل 
تغلیظکننده رنگدانه و نگهدارنده آب نیز عمل ميکنند. 
تاریخ  پاشیدن،  برابر  در  مقاومت  نظیر  خصوصیاتي 
حد  تا  رنگ  کاربری  زمان  و  پاشندگي  توان  مصرف، 
زیادی به عملکرد سلولز اترها وابسته است. در تولید 
نامهای  به  اصلي  اترهای  سلولز  دسته  دو  از  رنگها 
تک اترها و اترهای مخلوط استفاده ميشود. در صنایع 
افزودني  یک  بهعنوان  سلولز  متیل  کربوکسي  غذایي 
به  و حجمدادن  گرانروی  تغییر  و  اصالح  برای  غذایي 
و  شربت  بستني،  انواع  انرژی،  کم  و  رژیمي  غذاهای 
نوشابههای  انواع  در  ميشود.  استفاده  آماده  غذاهای 
اسیدی، بهعنوان پایدارکننده ی امولسیون و شفافکننده 
بکار ميرود. در دسرهای یخي و بستني جهت کنترل 
نیز از آن استفاده ميشود.  بلورهای یخ و شکر،  رشد 
و  رطوبت  و  گرانروی  حفظ  برای  ماده  این  چنین  هم 
تنوری کاربرد دارد. در  انواع غذاهای  بهبود خمیر در 
بیشتر غذاهای سرخ شده، کربوکسي متیل سلولز  تهیه 
ميتواند جذب چربي را کاهش و بیاتشدن این غذاها 
را به تعویق بیاندازد. در فرایند خشککردن میوهها به 
روش اسمز، کربوکسي متیل سلولز بهعنوان پوشش و 
الیه نازک خوراکي بکار ميرود. در این فرایند وجود 
الیههای نازک آن، از نفوذ مواد جامد محلول به بافت 
میوه جلوگیری ميکند، بدون آنکه بر مقدار خارجشدن 
آب از آن اثر بگذارد. در صنایع دارویي در تهیه انواع 
کرم، پماد، شویندههای پوستي از کربوکسي متیل سلولز 
بهعنوان پایدارکننده، حجم-دهنده و تشکیلدهنده الیه 
ژل  که حالت  فراوردههایي  در  استفاده ميشود.  نازک 
دارند؛ کربوکسي متیل سلولز باعث نگهداری خاصیت 
نقش  ریز  بسیار  تهیه قرصهای  در  کلوئیدی ميشود. 
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شربتهای  در  و  داشته  را  محکم  پیوندهای  تشکیل 
ميرود.  بکار  ذرهها  شناورکننده  بهعنوان  خوراکي 
ماده  نقش  سلولز  متیل  کربوکسي  چشم،  قطرههای  در 
در  تازگي  به  و  داشته  را  غیرفرار  و  روانکننده  ای 
جلوگیری  برای  کمر  دیسک  به  مربوط  جراحيهای 
از  است،  شدید  دردهای  عامل  که  فیبروز  بافت  از 
بهداشتي  و  آرایشي  صنایع  در  ميشود.  استفاده  آن 
برای  و  شامپوها  تولید  در  سلولز  متیل  کربوکسي  نیز 
پایدارکردن کف و به خاطر ظرفیت باالتر تشکیل پیوند 
پوستي  شویندههای  و  کرمها  در  دارند.  کاربرد  آب  با 
و  نازک  الیه  تشکیل  امولسیون،  پایدارکردن  جهت 
استفاده  سلولز  متیل  کربوکسي  از  حجمدهنده  بهعنوان 
خالص  یا  معمولي  سلولز  متیل  کربوکسي  ميشود. 
از آن جمله  که  دارد  کاربردهایي در صنایع  نیز  نشده، 
ميتوان به تولید رنگهای محلول در آب، پاککنندهها، 
گلهای  و  سرامیک  پارچهای،  کاغذی،  فراوردههای 
حفاری اشاره کرد. در این ترکیبها از کربوکسي متیل 
سلولز بهعنوان تشکیلدهنده پیوند با آب و ایجادکننده 
چسبندگي و بهعنوان حجمدهنده، تعلیقکننده، نرمکننده، 
برابر  در  پایدار  الیههای  تشکیل  سطح،  افزایشدهنده 

روغن و چاپ تصویر روی پارچهها استفاده ميشود.
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گزانتان گام
Xanthan gumنام آیوپاک 

n(C35H49O29)فرمول مولکولی

mPa.s 1550گرانروی

g/cm3 1/5چگالی

pH6-8

پودر سفید و کرمشکل ظاهری

زانتان گام یا گزانتان گام صمغی است که به وسیلة تخمیر میکروبی به دست می آید. صمغ ها ترکیباتی با مولکول هایی 
با جرم مولی باال و حاللیت زیاد در آب هستند و در غلظت های کم می توانند ژل یا محلول های بسیار چسبناک ایجاد 
کنند. آنها از لحاظ ساختاری و عملکرد به صورت متنوعی هستند که بر اساس ترکیب شیمیایی، پیوندها و گروه 
بندی های مختلف مولکولی، جرم مولی و توزیع آن ها متفاوت می باشد. تقریبًا همه آنها غیر سمی بوده و در حجم باال 
با هزینة کم تولید می شوند که این امر اهمیت آنها را برای فرآیندهای صنعتی باال برده است. زانتان گام، پلی ساکاریدی 
با جرم مولی باال است. ستون ساختاری زانتان گام با سلولز یکسان است. بیوپلیمر میکروبی زانتان با نام اختصاری 
XC توسط باکتری Campestris Xanthomonas در یک فرآیند تخمیری تولید می شود. به عنوان عامل افزایش دهنده 

ویسکوزیته و استحکام ژله ای در سیال های حفاری استفاده می شود به گونه ای که خواص بسیار خوب آن در نگه 
داشتن قطعات و ذرات جامد نسبت به پلیمرهای دیگر در غلظت یکسان قابل مقایسه نیست. در دامنة وسیعی از درجه 

حرارت، pH و غلظت نمک ها، ویسکوزیته آن ثابت می ماند.

تولید
 Zanthomonas صمغ زانتان با فرآیند تخمیر هوازی تولید می شود. ارگانیسم های مورد استفاده برای تولید آن شامل 
 X. Carotate، Paraveriocola، X. Translucens، X. مانند   xanthomonas گونه های  سایر  از  است   Campestris
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تولید  برای  می توان  نیز   X. Hederaeو  Vasoculoeum

این ماده استفاده کرد. ماده مورد نیاز برای تخمیر هوازی 
شامل حداقل یک منبع آلی مانندکربن از گلوکز، مالتوز 
و نشاسته، منبع نیتروژن محلول در آب، پپتون یا عصاره 
همچنین  است.  فسفات  یون های  و  منیزیم  نمک  مخمر، 
مادة مانند اسید سیتریک به عنوان عامل کیلیت ساز براي 
نگهداري پایداري محیط در حضور آهن و سایر عناصر 
اضافه مي شود. pH مطلوب برای این فرآیند در محدودة 

9-5/5 می باشد.

كاربرد
کاربرد اصلی زانتان گام به عنوان غلظت دهنده، افزایش 

است.  رئولوژی  کننده  اصالح  و  ویسکوزیته  دهنده 
ماست  دهنده سس،  غلظت  عنوان  به  غذایی  در صنایع 
به  آبمیوه ها  برخی  و  بستنی  لبنی،  فرآورده های  سایر  و 
کار می رود که باعث ایجاد محیطی یکنواخت و هموژن 
جلوگیری  هم  از  مختلف  اجزاء  جدا  شده  از  و   شده 
می کند .در صنایع دارویی و بهداشتی در ترکیب خمیر 
ماده  این  غالبًا  ها   لوسیون  و  کرم ها  مو،  رنگ  دندان، 
مصرف می شود. در صنایع رنگ و رزین و حفاری چاه 
به  و  دارد  کاربرد  محیط  رئولوژی  تنظیم  برای  نیز  نفت 
مورد  می تواند  آب  پایه  حفاری  گل  در  بنتونیت  همراه 
استفاده قرار گیرد که باعث سهولت رانده شدن قطعات 

کنده شده توسط دستگاه حفاری می شود. 
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گلیسیرین
Propane-1,2,3-triolنام آیوپاک

C3H8O3فرمول مولکولی

g/mol 92/094جرم مولی

g/cm3 1/26چگالی

°C 17/8دمای ذوب

°C 290دمای جوش

مایعی بی رنگشکل ظاهری

گلیسیرین الکل سه عاملی با فرمول C3H8O3 می باشد و به دلیل وجود سه گروه هیدروکسیل در ساختار آن به هر 
نسبتی در آب و اتانول قابل حل می باشد اما در حالل های آلی کلروفرم، اتر، بنزن و ... حل نمی شود و یا کم محلول 
است. بیشتر ترکیباتی که در آب و الکل حل نمی شوند در گلیسیرین محلول هستند. گلیسرول در طبیعت بیشتر به 
صورت ترکیب با اسید های چرب است. برای نمونه یک مولکول گلیسرول با 1 یا 3 اسید چرب مونو گلیسیرید یا تری 
گلیسیرید را می سازد مانند روغن نباتی و .... این ترکیب شیرین، شفاف، بی رنگ، بی بو و چسبناک است و در حضور 

گرما و مواد آب گیر آب از دست می دهد. 

تولید:
گلیسیرین را می توان با استفاده از فرآیندها و مواد اولیه مختلفی تولید کرد. روش هیدرولیز روغن یا فرآیند ترانس 
استریفیکاسیون اسیدهای چرب و یا روغن ها از فرآیندهای تولید این ماده می باشد. با این وجود، تولید گلیسیرین 
کاندیدا  ،(saccharomyces cerevisiae) سرویزیا  ساکارومایسس  جمله  از  مخمرهایی  تخمیر  با  می تواند   همچنین 

 dunaliella tertiolecta و جلبک هایی مانند )Bacillus subtilis( باکتری هایی مانند باسیلوس سوبتیلیس ،)candida(



153 پتروکیمیاگر راد

انجام شود. تولید گلیسیرین به روش هیدرولیز روغن ها 
نیز از سال 1800 ابداع و اولین کارخانه ی صنعتی با این 
به کار کرد. در این روش  روش در سال 1860 شروع 
قلیایی  هیدروکسید  یک  و  گلیسیرید  تری  بین  واکنش 
)سود سوزآور( اتفاق می افتد و گلیسرول و صابون تولید 

می شود. 
دیگر  یکی  نیز  روغن ها  استریفیکاسیون  ترانس  واکنش 
که  واکنش  این  تولید گلیسیرین است. در  از روش های 
برای اولین بار در سال 1864 انجام شد متیل استر های 
تری گلیسیرید )روغن( با متانول )الکل( واکنش می دهند 
و گلیسیرین و استرهای چرب )بیودیزل( تولید می شود. 

كاربرد:
گلیسیرین کاربردهای صنعتی مهمی دارد، به عنوان مثال 
رزین های  تولید  در  پلیمری  ساختاری  واحد  عنوان  به 
در رنگ ها،  آن ها  استفاده  برای  اورتان  پلی  و  آلکیدی 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  روکش ها  و  جوهرها 
گلیسیرین همچنین ماده اولیه ای برای ساخت بسیاری 
از انواع مختلف حد واسط های شیمیایی از جمله حالل 
صنایع  در  است.  سورفاکتانت ها  و  پالستیسایزرها  ها، 
روان  و  پالستیسایزر  عنوان  به  ماده  این  کاغذ  تولید 
نساجی  صنعت  در  همچنین  می شود.  استفاده  کننده 
برای نرمی پارچه و نخ نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 
گلیسرول یکی از مواد اولیه ی مورد استفاده در تولید 

نیتروگلیسیرین و در نتیجه تولید مواد منفجره ای مانند 
دینامیت می باشد. این ماده از مخلوط نمودن و واکنش 
بین گلیسرول، اسید نیتریک و اسید سولفوریک به وجود 
می آید. این ماده ی روغنی به وجود آمده وقتی در برابر 

حرارت قرار می گیرد منفجر می شود. 
بهداشتی  و  آرایشی  و  داروسازی  صنایع  در  گلیسیرین 
از آن  این موارد استفاده  مصارف بسیاری دارد از جمله 
در تهیه لوسیون و کرم های پوستی به دلیل خاصیت جذب 
رطوبت باال، در شربت ها، خمیر دندان ) برای جلوگیری 
از سختی و خشکی خمیردندان داخل تیوب(، دهان شویه، 
مراقبت پوست و مو، محصوالت شستشوی  محصوالت 
کننده،  روان  خواص  دلیل  به  شامپوها  ها،  صابون  بدن، 
مرطوب کننده و شفاف کننده ی آن استفاده می شود. خشکی 
پوست در اثر از بین رفتن آب در الیه باالیی پوست ایجاد 
می شود. نرم کننده ها یا مرطوب کننده ها با تشکیل یک الیه 
روغنی در باالی پوست عمل می کنند که آب را در پوست 
به دام می اندازد. مواد مرطوب کننده از جمله گلیسیرین، 
لسیتین و پروپیلن گلیکول، آب را به الیه بیرونی پوست 
دارو ها،  کردن  حل  برای  داروسازی  در  می کنند.  هدایت 
رطوبت بخشی به قرص ها و افزایش ویسکوزیته داروهای 
مایع استفاده می شود. این ماده حالل بسیار عالی برای ید، 
برم، فنول، آلکالوئید ها و کلرید جیوه می باشد. در غذاها و 
نوشیدنی ها، گلیسیرین به عنوان یک ماده مرطوب کننده، 

حالل، نگهدارنده و شیرین کننده عملکرد مختلفی دارد.
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مالتودكسترین
2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal-(2R,3S,4R,5R)نام آیوپاک

فرمول مولکولی
C6nH(10n+2)O(5n+1)

2<n<20

g/mol جرم مولی ) n=17 2774/7 در n=3متغیر )504/4 در

°C 240دمای ذوب

محلول در آب، کم محلول و نامحلول در الکلحاللیت

پودر سفید تا متمایل به زرد رنگشکل ظاهری

مالتودکسترین Maltodextrin با فرمول شیمیایی C6nH(10n+2)O(5n+1) یک ترکیب از الیگوساکاریدها است که جرم مولی 
آن متغیر می باشد. مالتودکسترین از تجزیة جزئی نشاسته حاصل و معموال به صورت پودر سفید رنگ جاذب رطوبت 
تولید می شود. این ترکیب بی خطر، ارزان و بسیار محلول در آب است. مالتودکسترین به راحتی در بدن هضم و به 
سرعت گلوگز نیز جذب می شود و ممکن است طعم شیرین هم داشته باشد. از مالتودکسترین برای تهیه نوشیدنی های 
غیرالکلی کربناته مثل نوشابه و آبنبات ها استفاده می کنند. مالتودکسترین، هر محصول هیدرولیز شده از نشاسته را در بر 
می گیرد که شامل کمتر از 20 واحد گلوکز باشد. مالتودکسترین نوعی شکر مصنوعی محسوب می شود و حجم محصول 
غذایی مانند پودینگ، ژالتین، سس، چاشنی، مواد پخته، چیپس سیب زمینی، ماست و شیرین کننده های بدون شکر 
را افزایش می دهد. ویژگی های فیزیکی مالتودکسترین معموال از درجه هیدرولیز نشاسته تاثیر می پذیرد که به صورت 
مقدار معادل دکستروز محصول بیان می شود. مقدار DE به صورت مقدار کاهش شکرهای موجود تعریف می شود و به 
صورت درصد دکستروز در ماده خشک بیان می شود. مقدار DE باال، نشان دهنده درجه پلیمریزاسیون پایین و درصد 

باالی ساکارید است.
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تولید
که  صورت  این  به  می شود،  تولید  نشاسته  از  ماده  این 
تعلیق  کننده  سیال  دستگاه  داخل  به  را  نشاسته  ابتدا 
هوایی وارد می کنند. نشاسته را در قسمت فوقانی سیال 
کننده جایی که درجة حرارت 165-170 درجة سانتی 
از  پلیمر  شکست  سپس،  می دهند.  حرارت  است  گراد 
طریق فرآیند هیدرولیز جزیی در حضور آب و با کمک 
مانند  هایی  اسید  یا  و  آمیالز  آلفا  مانند  هایی  آنزیم 
هیدروکلریک اسید در طی مدت مدت 7 الی 8 ساعت 
که  دیگری  مخزن  به  اسیدی  بخارات  می شود.  انجام 
حاوی جریان هواست هدایت می شود. ترکیبات حاصل 
به دست  نظر، پودر سفید رنگ،  سرد و محصول مورد 
با  می آید. روش هیدرولیز جزئی حاوی مالتودکسترین 
محتوای کمتر از 20 درصد قند است و هیدرولیز کامل 
باعث تشکیل شربت ذرت می شود که بیش از 20 درصد 
تولید  در  از ذرت  معموال  متحده،  ایاالت  در  دارد.  قند 
از  را  آن  می توان  اما  می شود،  استفاده  مالتودکسترین 
برنج، سیب زمینی و گندم نیز تولید کرد. در اروپا، اغلب 
فرآیند  استفاده می شود.  مالتودکسترین  تهیه  برای  گندم 
گندم  از  را  پروتئین  کامل  به طور  مالتودکسترین  تولید 
از گلوتن  مالتودکسترین عاری  به  خارج کرده و منجر 

می شود.

كاربرد
درجه  در  که  است  ساکارید  پلی  یک  مالتودکسترین 
نوشیدنی ها  و  غذایی  مواد  در  افزودنی  مادة  یک  اول 
تثبیت  یا  کننده  شیرین  مکمل  کننده،  تغلیظ  عنوان  به 
زنجیره  با  پلیمری  ترکیب  این  می شود.  استفاده  کننده 
از 3  متوسط  به طور  معمواًل  که  است،  کوتاه  نسبتًا  ای 
از  بردارد.  در  زنجیره  هر  در  را  گلوکزی  واحد   17 تا 
فرمول شیرخوار گرفته تا بستنی، سس ساالد، کره بادام 

زمینی، پودینگ های فوری، آب نبات، سوپ ها، آبجو و 
...این ماده به عنوان تغلیظ کننده و نیز همراه با شیرین 
کننده های مصنوعی مانند ساکارز و استویا برای ساخت 
و شیرین کردن محصوالتی مانند میوه های کنسرو شده، 
قرار  استفاده  ترکیب و مورد  نوشیدنی ها و…  ها،  دسر 
می گیرد. این ترکیب به عنوان شیرین کننده به اندازه قند 
کالری  مقدار  اما  نیست  مناسب  معمولی(  ساکارز )شکر 
آن به اندازه همان قند است و افراد چاق و دیابتی حتما 
قبل از مصرف محصوالت حاوی مالتودکسترین به این 
در  مالتودکسترین  جهانی  مصرف  کنند.  دقت  باید  نکته 
بازار  برآورد شده است  به طوریکه  افزایش است  حال 
مالتودکسترین  می یابد.  افزایش   ٪5 ساالنه  آن  جهانی 
دارای شاخص گلیسمی130 است و این بدان معناست 
جریان  وارد  سریع  بسیار  گوارش  سیستم  طریق  از  که 
خون می شود که راحتی و سرعت باالی هضم این ترکیب 
را می رساند. به این دلیل در تهیة مکمل ها و نوشیدنی های 
قند  می تواند  مالتودکسترین  دارد.  کاربرد  نیز  ورزشی 
این  بدن  که  هنگامی  دهد.  افزایش  سرعت  به  را  خون 
فرآیند را به طور متعدد تجربه کند، مقاومت بدن نسبت 
به انسولین و درنتیجه ممکن است منجر به ایجاد دیابت 
به  شود.  نمی  توصیه  آن  روزانه  مصرف  بنابراین،  شود. 
ویژه که حتما باید به منبع تولید این ترکیب )اغلب ذرت 
است( دقت گردد که حاصل از محصوالت تغییر ژنتیکی 
یا تراریخته نباشند. همچنین، این ماده عاری از گلوتن 
می باشد. بیشتر مالتودکسترین ها از ذرت بدست می آیند، 
اما حتی محصوالت حاصل از گندم نیز معمواًل عاری از 
گلوتن هستند، زیرا گلوتن در طی فرآیند تولید برداشته 
می شود. مالتو دکسترین برای افزایش حجم محصوالت 
قرار  استفاده  مورد  نیز  لوسیون ها  مانند  پوست  مراقبت 
می گیرد. همچنین بعضی تولید کنندگان این محصول را 
به محصوالت مراقبت از مو مانند شامپو ها نیز می افزایند.
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مالئیك انیدرید
Furan-2,5-dioneنام آیوپاک

C2H2(CO)2Oفرمول مولکولی

g/mol 98/057جرم مولی

g/cm3 1/48چگالی

°C 52/8دمای ذوب

°C 202دمای جوش

پودربلور سفیدشکل ظاهری 

انیدرید مالئیک یک ترکیب آلی با فرمول C2H2 (CO) 2O است جامدی بی رنگ با بوی مشخص است. انیدرید مالئیک 
در تولید رزین پلی استر اشباع نشده مورد استفاده قرار می گیرد. 

تولید 
تولید صنعتی مالئیک انیدرید به دو روش امکان پذیر است. 1- اکسیداسیون کاتالیزوری فاز بخار بنزن توسط اکسیژن 

بر روی یک کاتالیزور اکسید وانادیوم-مولیبدن در راکتورهای بستر ثابت.
2- اکسیداسیون فاز بخار بوتان با یک کاتالیزور وانادیوم- اکسید فسفر در راکتورهای بستر ثابت و سیال.

همچنین این ماده از اکسیداسیون o- زایلن به فتالیک انیدرید نیز به عنوان محصول جانبی قابل جداسازی می باشد. 

برای تولید 1 تن آنیدرید مالئیک 1/11 تن بنزن یا 1 تن از بوتان نیاز است، در حالی که بنزن تقریبا 1/5 برابر گرانتر 
از n- بوتان است. هر دو واکنش گرمازا (n-butane> benzene) هستند. کاتالیزور های مورد استفاده در این واکنش ها 
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 TiO2,( اکسیدها  که  هستند  اکسید ها  پنتو  وانادیم  عمدتًا 
و  فعالیت  افزایش  برای  فسفات ها  و  МоО3(،سولفات ها 

گزینش پذیری کاتالیزور به آن افزوده می شوند. 
تولید انیدرید  مالئیک از بنزن یک واکنش اکسیداسیون فاز 
بخار با کاتالیزور مخلوط اکسیدهای وانادیوم و مولیبدن 
است. بهترین کاتالیزور برای اکسیداسیون بنزن مخلوطی 
از V2O5 + MoO3 است که معمواًل در Al2O3 با تخلخل 

گسترده پشتیبانی می شود..
جز  به  جهان  در  ندرت  به  حاضر  حال  در  روش  این 
)تقریبًا ٪90  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  چین  درکشور 

مالئیک انیدرید در چین از بنزن ساخته می شود.(
تولید انیدرید مالئیک از n- بوتان یک فرآیند اکسیداسیون 

کاتالیزور  یک  از  استفاده  اساس  بر  که  است  بخار  فاز 
صورت  فسفر  اکسیدهای  و  وانادیوم  حاوی  ناهمگن 
اکسیداسیون واکنش  از  انیدرید  مالئیک  تولید   می گیرد. 

 n-بوتان بسیار گرمازا است. فرآورده های جانبی واکنش 
اصلی منوکسید کربن و دی اکسید کربن هستند. در مرحله 
اول، هوا تا فشار متوسط   فشرده می شود، معمواًل از 100 
تا 200 کیلو پاسکال سپس با بوتان تبخیر شده مخلوط 
انجام  لوله ای  راکتور چند  واکنش در یک  این  می شود. 
می شود. درجه حرارت راکتور در محدوده 390 تا 430 
هایت تصفیه و جداسازی  ن درجه سانتی گراد است. در 
مالئیک در  انیدرید  که  رد  مالئیک صورت می گی انیدرید 

یک ستون تقطیر از ناخالصی ها خالص می شود.

كاربرد
شیمیایی  صنایع  در  گسترده  طور  به  انیدرید  مالئیک 
مورد استفاده قرار می گیرد، به طور عمده در فرآیندهای 
پلیمریزاسیون تولید ترکیبات پلیمری با تقاضای باال تقریبًا 
50-55% استفاده می شود. عمده ترین کاربرد آن به عنوان 

 )UPR( مادة اولیه در تولید رزین های پلی استر اشباع نشده
است که برای ساخت فایبرگالس و سایر مصالح ساختمانی 
مالئیک  انیدرید  این،  بر  عالوه  هستند.  اساسی  پلیمری 
می تواند به عنوان ماده اولیه در تولید 1،4-بوتان دی اٌل 
تتراهیدروفوران  و   )GBL( بوتیروالکتون  گاما   ،)BDO(
مواد  ترین  سریع  از  یکی   BDO شود.  استفاده   )THF(

شیمیایی در حال رشد در جهان در سال های اخیر است. 
انیدرید مالئیک به عنوان پالستیک ساز در بتن به منظور 
بهبود ویسکوزیته مورد استفاده قرار می گیرد. واکنش های 
پلیمریزاسیون با انیدرید مالئیک برای تولید الیاف و مواد 
افزودنی مختلف برای اصالح پوشش ها و افزایش طول عمر 
آن ها کاربرد دارند. از دیگر کاربرد های این ماده می توان 
به سنتز اسیدهای فوماریک، مالیک، سوکسینیک، مالئیک، 
استفاده در قارچ کش ها و حشره کش ها، تولید رزین های 
پلی استر و آلکیدی، افزودنی برای روغن های روان کننده 
تشکیل  و  الک  رنگ،  ساخت  اصطکاک،  کاهش  برای 

پلیمرهای محلول در آب، تصفیه آب می توان اشاره کرد.
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متانول
methanolنام آیوپاک

CH3OHفرمول مولکولی

g/mol 32/04جرم مولی

g/cm3 0/79چگالی

°C 97-دمای ذوب

°C 64/7دمای جوش

mPa.s 0/545گرانروی

مایعی بی رنگشکل ظاهری

شناخته  نیز  چوب  الکل  و  متیلن  مونوهیدروکسی  هیدروکسید،  متیل  الکل،  متیل  نام های  به  که   متانول 
می شود. برای اولین بار به عنوان محصول جانبی از تقطیر چوب جداسازی شد. متانول ساده ترین الکل با فرمول 
CH3OH می باشد که از یک گروه متیل متصل به یک گروه هیدروکسیل تشکیل شده است. یک مایع قابل اشتعال، 

سبک، فرار، بی رنگ و با بوی مشخص شبیه اتانول است. متانول به مراتب سمی تر از اتانول است. در دمای اتاق، 
یک مایع قطبی است. با تولید بیش از 20 میلیون تن در سال، از آن به عنوان پیش ماده دیگر مواد شیمیایی از جمله 
فرمالدئید، اسید استیک، متیل ترت بوتیل اتر و همچنین میزبان مواد شیمیایی تخصصی تر استفاده می شود. این ماده 
در آب و در سایر الکل ها، استرها، کتون ها، اترها و در اکثر حالل های آلی دیگر محلول می باشد. امروزه متانول از 
طریق هیدروژناسیون مونوکسید کربن تولید می شود. متانول ترکیبی سمی است محصول متابولیت آن، اسید فرمیک 
و فرمالدئید، سبب نابینایی و مرگ می شود. متانول از طریق نوشیده شدن، تنفس و جذب از راه پوست وارد بدن 

می شود.  به طور مداوم در معرض آن بودن و استفاده از آن بدون محافظ )ماسک و دستکش( خطرناک است.
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تولید
انواع  از  بسیاری  هوازی  بی  متابولیسم  بوسیله  متانول 
اما  می شود،  تولید  طبیعی  طور  به  محیط  در  باکتری ها 
از  بویل  رابرت  توسط  سال 1661  در  بار  اولین  برای 
با  زمان  آن  از  شد.  تشکیل  بلوط  چوب  تقطیر  طریق 
تقاضای جهانی 29 میلیون تن در سال به یکی از سنگین 
دلیل  است.  شده  تبدیل  جهان  در  شیمیایی  مواد  ترین 
است  شیمیایی  ماده  یک  متانول  که  است  این  امر  این 
و  می دهد  تشکیل  را  شیمیایی  ماده  صدها  اساس  که 
استفاده  مورد  روزانه  محصوالت  از  بسیاری  در  سپس 
قرار می گیرد. متانول از واکنش متان موجود در گازهای 
طبیعی تحت فشار مالیم 10-20 اتمسفر و دمای 850 
درجه سانتی گراد با بخار آب و در مجاورت کاتالیزور 
نیکل تولید می شود. CO و H2 تولید شده، تحت تاثیر 
و  روی  اکسید  و  مس  از  مخلوطی  که  کاتالیزوری 
آلومینیوم است، واکنش داده و متانول ایجاد می کنند. این 
استفاده   ICI توسط   1966 درسال  بار  اولین  کاتالیزور 
شد. این واکنش در فشار 50-100 اتمسفر و دمای 250 
تولید  دیگر  روش  می گیرد.  صورت  سانتی گراد  درجه 
متانول، واکنش دی اکسیدکربن با هیدروژن اضافی است 

که تولید متانول و آب می کند.

كاربرد
 متانول به عنوان یکي از محصوالت استراتژیک در تولید 
رنگ ها،   حالل ها،  مانند  نهایي  محصوالت  از  بسیاري 
پالستیک ها و ضدیخ ها مورد استفاده قرار مي گیرد.  تنوع 
این  مختلف،  صنایع  در  آن  استفاده  و  متانول  مشتقات 
محصول را به عنوان یک کاالي استراتژیک مطرح ساخته 
است و هم از این روي نوسان قیمت آن بر بسیاري از 
صنایع تولیدي اثر مي گذارد. قسمت اعظم متانول تولیدي 
در جهان صرف تولید فرمالدئیدها، اسید استیک و  متیل 
ساخت  در  همچنین  مي شود.   )MTBE( اتر بوتیل  ترت 
گلیکول  ها،  آمین  متیل  ها،  کلرومتان   ،MMA  ،DMT

متیل اترها و سوخت ها استفاده می شود. این بدان معنی 
است که متانول جزء الینفک زندگی روزمره است زیرا در 
تولید پالستیک، الیاف مصنوعی، سوخت، رزین، لمینت 
شیشه ایمنی، چسب، عایق، حالل در رنگ ها، جوهر ها، 
رنگدانه ها مصرف می شود. از دیگر صنایع پایین دستي 
متانول مي توان به، دي متیل سولفید، دي متیل سولفات، 
دي متیل کربنات، نیتروانیزول، متیل اکریالت، دي متیل 
آنیلین، متیل فرمات، دي متیل ترفتاالت، متیل کلراید، و 
ضد یخ اشاره کرد که هر کدام از این مشتقات نیز تولید 

کننده مواد و مشتقات دیگري مي باشند.
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متیلن كلرید
Dichloromethaneنام آیوپاک

CH2Cl2فرمول مولکولی

g/mol 84/93جرم مولی

g/cm3 1/326چگالی

°C 96/7-دمای ذوب

°C 39/6دمای جوش

 g/L )25 °C( 17/5حاللیت در آب

مایعی بی رنگشکل ظاهری

متیلن کلرید که به نام دی کلرومتان نیز شناخته می شود. یک ترکیب هالوژن آلی با فرمول مولکولی CH2Cl2 است. 
مایعی بی رنگ با بوی مشخص کلروفرم که به طور گسترده ای به عنوان حالل در رنگ و چربی زدایی مورد استفاده 
قرار می گیرد. این محصول یک مایع غیر قابل اشتعال است. این ماده با بیشتر حالل های آلی قابل پخش است اما فقط 

در آب به مقدار کم مخلوط می شود. 

تولید 
متیلن کلرید برای اولین بار توسط هنری ویکتور رجنو )Regnault Victor Henri( تهیه شد که مخلوطی از کلرومتان و 
کلر را که در معرض نور خورشید قرار داشت، جدا کرد. در حال حاضر دو فرآیند تجاری برای تولید دی کلرو متان 
وجود دارد که شامل هیدروکلراسیون متانول و کلراسیون مستقیم متان می باشد. در اولین مرحله از واکنش هیدروژن 
کلرو  تا دی  کلر واکنش می دهد  با  کلرید سپس  متیل  کلرید واکنش می دهند.  متیل  برای تشکیل  متانول  کلرید و 
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متان به عنوان محصول اصلی فرآیند با محصوالت جانبی 
واکنش  این  گردد.  تشکیل  کلرید  تترا  کربن  و  کلروفرم 
معمواًل در فاز گازی تحت حرارت انجام می شود اما به 

صورت کاتالیزوری نیز قابل انجام است. 

كاربرد
اساس خاصیت  بر  کلرومتان  فعلی دی  کاربردهای  اکثر 
حالل بودن آن است. فراریت و توانایی دی کلرو متان برای 

حل کردن طیف گسترده ای از ترکیبات آلی باعث می شود 
که حاللی مفید برای بسیاری از فرآیندهای شیمیایی باشد. 
استفاده در پاک کننده های رنگ، یکی از اولین کاربردهای 
آن می باشد که به طور گسترده ای به عنوان یک رنگ بر 
و یک ماده پاک کننده استفاده می شود. در پردازش های 
شیمیایی، دی کلرومتان در ساخت پالستیک پلی کربنات 
از بیس فنول، به عنوان حامل حالل و در ساخت مواد 

شیمیایی حشره کش و علف کش نیز کاربرد دارد.



آشنایی با مواد اولیه صنایع شیمیایی162

منتول
5-متیل-2-)پروپان-2  ایل( سیکلوهگزان-1-اولنام آیوپاک

C10H20Oفرمول مولکولی

g/mol 156/269جرم مولی

°C 39-44دمای ذوب

°C 216دمای جوش

حاللیت
بسیار کم محلول در آب )mg/L 490(، محلول در 

اتانول، استون، کلروفرم، اتر، هگزان، اسید استیک، 
روغن ها

20°C در g/cm3 0/89چگالی

جامد بلوری سفیدرنگ یا بی رنگشکل ظاهری

°C 101 نقطه اشتعال 

منتول، یک ترکیب آلی دارای 10 کربن در ساختار نام شیمیایی 5- متیل- 2- ایزوپروپیل سیکلو هگزانول الکلی و 
 ،spearmint and peppermint می باشد. که به طور طبیعی از گیاهان نعناع، روغن های نعناع C10H20O فرمول مولکولی
استخراج و یا به طور مصنوعی سنتز می شود. در دمای محیط بلوری سفیدرنگ یا شفاف است. فرم اصلی منتول 
موجود در روغن نعناع فلفلی )oil peppermint( ایزومر )-( چپ گردان آن که به ال-منتول نیز معروف است می باشد، 
که همراه با مقداری جزیی از دیگر مشتقات مانند منتون و استر منتیل استات است. منتول سنتز شده به طور مصنوعی 

ترکیبی از هر دو نوع ایزومر )-( ال منتول و )+( دی منتول است. 



163 پتروکیمیاگر راد

این ترکیب در حالل های آلی مانند الکل، اتر، کلروفرم، 
حل  گالسیال  استیک  اسید  و  اتر  پترولیوم  حالل های 
می شود ولی به ندرت در آب محلول است. مصرف آن 
باعث احساس خنکی و سردی می شود. این خنکی ایجاد 
شده ناشی از برهمکنش در سطح مولکولی با کانال های 
خنکی  گیرنده حس  که  است  سلولی  دیواره  در  کلسیم 
منتول خواصی هم چون  برای  بدن هستند.  در  و سرما 
بی حس کنندگی موضعی، تسکین دهنده موضعی درد، 
سردرد، ضدجوش موضعی و تسکین سوزش های جزیی 

گلو گزارش شده است. 

تولید
روش های تولیدی مختلفی برای منتول گزارش شده است. 
یکی از راه های تولید طبیعی این ماده استخراج و خالص 
سازی منتول از روغن نعناع است. معموال از سیستم مخلوط 
حالل ها و خالص سازی با ستون در این روش تولید کمک 
گرفته می شود. سنتز مصنوعی منتول توسط تیمی به رهبری 
شیمیدان ژاپنی پروفسور نویوری، Noyori Ryōji از طریق 
ایزومریزاسیون نامتقارن با تشکیل یک آلیلیک آمین از یک 
آلکن طبیعی، به نام myrcene گزارش گردیده است که برنده 
جایزه نوبل شیمی در سال 2001 می باشند. روش تجاری 
هارمن-ریمر،  فرآیند  منتول،  تولید  در  عنوان شده  دیگر 
Haarmann-Reimer از طریق هیدروژنه کردن متاکروسول 

و تقطیر جزیی است. همچنین، سنتز منتول از طریق مسیر 
پالستیدي متیل اریترول فسفات نیز ارائه شده است که در 
مسیر تولید آن آنزیم هاي زیادي درگیر هستند که مهم ترین 

آنها آنزیم )4S(- لیمونین سنتاز است.

كاربرد
به دلیل خواص اشاره شده در باال، کاربرد منتول در شاخه 
پزشکی و دارویی در درمان بیماری های دستگاه گوارش 
از جمله سندرم روده تحریک پذیر، در درمان موضعی 

خارش و التهاب، در درمان بیماری های تنفسی ناشی از 
سرما خوردگی، گرفتگی بینی و برونشیت گزارش شده 
است. دستمال مرطوب های حاوی منتول با ساختار غیر 
زدن  آسیب  بدون  تنفسی  مشکالت  برنده  بین  از  الکلی 
به ساختار فیزیولوژیکی بینی هستند. این محصول یک 
درمان کمکی برای درمان آنفوالنزا در کنار دارو می تواند 
باشد. منتول از گرفتگی بینی پیشگیری کرده و تنفس را 
آسان تر می کند. به عنوان ضد درد موضعی در تسکین 
سردردهای  و  عضالت  گرفتگی  مانند  جزیی  دردهای 
در  منتول  است.  شده  گزارش  منتول  از  استفاده  جزیی 
در  آلوورا،  با  همراه  ژل ها  و  کرم ها  در  بهداشتی  صنایع 
می شود.  استفاده  شوره  ضد  و  کننده  خنک  شامپوهای 
دهانشویه  در  و  دندان  و  دهان  بهداشت  محصوالت  در 
همچنین  دارد.  کاربرد  دهان  اسپری  خمیردندان،  ها، 
عطر  عنوان  به  آدامس  آبنبات ها،  در  غذایی  صنایع  در 
و طعم دهنده مورد استفاده قرار می گیرد .در کشاورزی در 
زنبورعسل  کندوهای  کنه های  آفات در دفع  تهیه سموم 
نسبت  زنبورها  برای  کمتر  با خطرات  منتول  از  استفاده 
به سموم دیگر گزارش شده است. در صنعت عطرسازی 
برای تهیه استرهای متیل به از منتول استفاده می گردد. این 
ترکیب در صنعت دخانیات در تولید تنباکو و سیگار طعم 
دار استفاده می شود. تبلیغات عمده ای نسبت به طعم بهتر 
این شرکت ها  منتول هر ساله توسط  سیگار های حاوی 
کاهش  باعث  می تواند  منتول  استنشاق  می شود.  انجام 
سیگار  دود  از  ناشی  هوایی  مجاری  در  و سوزش  درد 
و سرکوب سرفه شود و در افراد سیگاری توهم تنفس 
آسان تر را ایجاد می کند. اما، آزمایش ها نشان داده است 
که سیگارهای منتول در مقایسه با سیگارهای غیر منتول 
هیچ فایده ای برای سالمتی ندارند و حتی ممکن است 
مشکالت  اولیه  دهنده  هشدار  عالئم  مینتیک  بو  و  طعم 
تنفسی ناشی از استعمال سیگار را بپوشاند و موجب خطا 

در تشخیص زودهنگام بیماری گردد. 
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منگنز سولفات

Manganese(II) sulfateنام آیوپاک

MnSO4فرمول مولکولی 

°C نقطه ی ذوب (anhydrous) 710

 °Cنقطه ی جوش (anhydrous) 850

g/cm3 چگالی (anhydrous) 3/25

 g/100 mL (70 °C) 70حاللیت در آب

پودر بلوری سفید رنگ (anhydrous) شکل ظاهری
جامد صورتی کمرنگ ) هیدارته(

منگنز سولفات یک ترکیب معدنی است که انواع مختلفی از هیدرات ها را تشکیل می دهد که شامل منوهیدرات، تترا 
هیدرات، پنتا هیدرات و هپتا هیدرات می باشند. این ماده اغلب به فرم مونو هیدرات تولید می شود و سایر ترکیبات 
مانند پنتا هیدرات و تترا هیدرات کمتر شایع هستند. هیدرات ها به صورت جامد صورتی کم رنگ ظاهر می شوند. 
منگنز یکی از فراوان ترین عناصر سازنده پوسته کره زمین می باشد. این عنصر در بدن موجودات زنده وجود دارد و 
برای رشد و نمو انسان و گیاه ضروری است، نشانه شیمیایی این عنصر Mn می باشد و به صورت کاتیون 2 بار مثبت 
در خاک قابل جذب است. کود شیمیایی منگنز سولفات از نظر ظاهری به صورت پودری سفید رنگ است. منگنز 
دارای نقش اساسی در انجام عمل فتوسنتز و تنفس گیاهان بوده و در فعالیت های آنزیم هایي مانند نیتریت ردوکتاز که 
در متابولیسم ازت مشارکت دارد، دارای اهمیت می باشد. استفاده از این کود سبب بهبود فتوسنتز گیاه و افزایش کیفی 
و کمی تولید محصوالت کشاورزی می گردد. کمبود Mn خاک با استفاده از این نمک قابل حل می باشد. در حدود 90 
درصد از منگنز تولید شده در معادن در صنایع فوالدسازی مورد استفاده می شود و ده درصد باقیمانده در صنایع غیر 

فلزی نظیر کشاورزی و خوراک دام کاربرد دارد.
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از نظر تاریخی، اکسید منگنز )پیرولوزیت( از زمان فراعنه 
در مصر در ساخت شیشه استفاده شده است. منگنز اولین 
بار در سال 1774 توسط شیمیدان سوئدی کارل ویلهلم 
شل هنگام کار با پیرولوزیت شناخته شد. در همان سال 
سوزاندن  با  گان،  گوتلیب  یوهان  شل،  همکار  توسط 
پیرولوزیت با زغال چوب جداسازی شد. منگنز در سال 
1839، به عنوان افزودنی در ساخت فلز معرفی شد. منابع 
اصلی درجه های تجاری سنگ معدن منگنز در جهان در 
جنوبی  آفریقای  هند،  چین،  برزیل،  استرالیا،  کشورهای 
منگنز  معدنی  مواد  ترین  مهم  دارند.  وجود  اوکراین  و 
،(BaMnMn5O16 (OH)4) رومانشیت ،(MnO2) پیرولوزیت 

منگنیت (Mn2O3H2O) و هوسسمانیت (Mn3O4) هستند. 
بیش از 80٪ از منابع منگنز در آفریقای جنوبی و اوکراین 

یافت می شود.

تولید
روش هیدرومتالوژیک سنگ معدن های منگنز در سال 
زیرا  است،  گرفته  قرار  زیادي  توجه  مورد  اخیر  هاي 
به  منگنز  همراه  ناخالصی های  در  زیادي  تالش هاي 

صورت زیر تقسیم بندی می شوند: 
ناخالصيهاي فلزي مانند کاني هاي آهن، سرب، روي، 

مانند  فلزي  غیر  ناخالصيهاي  نقره،  و  آرسنیک  مس، 
آلومینا،  سیلیس،  مانند  باطله  فسفر،  و  گوگرد  کانیهاي 
دي  روي،  آب،  مانند  فرار  مواد  باریم،  و  منیزیم  آهک، 
اکسید منگنز و مواد آلي به طور کلي منگنز سولفات از 
حاصل  سولفوریک  اسید  در  منگنز  کانسنگ  کردن  حل 
مي گردد. جهت این کار بایستي کانسنگ منگنز حداقل 
حاوي 60 درصد منگنز بوده و درصد ناخالصي عناصر 
سنگین و مضر حداقل ممکن باشد و از حد مجاز تجاوز 
نکند. عوامل زیادي در تهیه منگنز سولفات مؤثر مي باشند 
به نوع کانسنگ منگنز، سایز  این زمینه مي توان  که در 
بهم  سرعت  مایع،  به  جامد  نسبت  اسید،  غلظت  ذرات، 
اکسید  دي  کرد.  اشاره  آن  دماي  و  واکنش  زمان  زدن، 
منگنز یا پیرولوسیت (MnO2) موجود در سنگ در اسید 
سولفوریک نامحلول مي باشد و در صورتي که به شکل 
MnO احیا گردد به آساني در آن تجزیه شده و محلول 

را   (MnO2) پیرولوسیت  کاني  شود.  مي  تولید   MnSO4

مي توان با حرارت دادن در دماهاي باال که معموال بین 
800 تا 900 درجه سانتیگراد است توسط عوامل احیا 
کننده، گرافیت یا کک به MnO احیا کرد. نمودارتهیه منگنز 
سولفات بروش خاکستر سیاه )احیا با کک( در شکل زیر 

نشان داده شده است.
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كاربرد 
صنعت فوالد درحدود ٪90 مصرف جهاني منگنز را به 
براي  عمدتًا  منگنز  و سنگ  است  داده  اختصاص  خود 
رسد.  مي  مصرف  به  فوالد  و  چدن  فرومنگنز،  تولید 
غیر  کاربردهاي  منگنز  متالورژیکي،  مصارف  بر  عالوه 
متالورژیکي متعددي نیز دارد که عبارتند از دي اکسید 
شیمیایي،  و  خشک  باتریهاي  در  مصنوعي  یا  طبیعي 
سولفات و اکسي سولفات هاي منگنز در خوراک دام و 
افزودني هاي کودهاي گیاهي در کشاورزي، پرمنگنات، 
صنایع کبریت سازي، سرامیک، شیشه و آجر، الکترود 
تصفیه  فریتها،  تولید  فروسیلیکومنگنز،  جوشکاري، 
سایر  و  سوخت  افزودنیهاي  هیدرومتالوژي،  آب، 
مهم  ترکیبات  از  که  سولفات  منگنز  فرعي.  کاربردهاي 
بدلیل  که  است  واسطه  محصول  یک  باشد،  مي  منگنز 
ساخت  در  و  منگنز  فلز  تولید  در  آن،  باالي  حاللیت 
اصلي  کاربرد  اما  دارد  کاربرد  شیمیایي  ترکیبات  سایر 
از  بعضي  است.  حیوانات  غذاي  و  کودها  تهیه  در  آن 
منگنز سولفات)  تا 79 درصد  کودها حداقل 74  انواع 
دارند.  ترکیب خود  Mn در   ( تا 28 درصد  معادل 27 
از آنجایي که قابلیت دسترسي به منگنز از طریق غني 
ترین منابع گیاهي منگنز از قبیل سبوس برنج، گندم خرد 
شده، پودر یونجه و بقایاي تخمیري ذرت مورد تردید و 
سؤال برانگیز است، لذا براي جبران این کمبود ار نمک 
هاي معدني منگنز استفاده مي شود. از منگنز سولفات 
به عنوان یک ریز مغذی در صنعت کشاورزی و تولید 
خاک  در  منگنز  می شود.  استفاده  کشاورزی  کود  انواع 
به صورت کاتیون دو ظرفیتی قابل جذب است وکمبود 
آن موجب زردی برگ ها و توقف رشد در سرشاخه ها 
تشکیل  اساسی در  نقش  منگنز  غذایی  عنصر  می شود. 
گیاهان  آنزیمی  سیستم های  همچنین  و  کلروپالست 
سولفات موجب بهبود  منگنز  مصرف کود  و  داشته 
فتوسنتز در گیاهان و افزایش تولید محصوالت خواهد 

حساسیت های  منگنز  کمبود  به  نسبت  گیاهان  گردید. 
و  غالت  زمینی،  سیب  مثال  عنوان  به  دارند،  متفاوتی 
درختان میوه بیشترین حساسیت را به کمبود منگنز از 
به  را  ترین حساسیت  کم  پنبه  اما  نشان می دهند.  خود 
کمبود منگنز نشان می دهد. عالئم کمبود منگنز ابتدا در 
نقاط  غالت  در  و  می شود  دیده  گیاه  جوان  بافت های 
قهوه ای رنگی بر روی حاشیه برگ به وجود می آید. در 
در  روشن  سبز  رنگ  به صورت  منگنز  کمبود  مرکبات 
حاشیه برگ های جوان می باشد اما رگبرگ ها همچنان 

به رنگ سبز تیره باقی می مانند.
منگنز سولفات به همراه منگنز کلرید، منگنز کربنات، 
پتاسیم پرمنگنات و منگنز دي اکسید همگي منابع تأمین 
کننده منگنز در جیره دام و طیور هستند. منگنز سولفات 
در خوراک دام و طیور از لحاظ قابلیت بیولوژیکي جذب 
نسبت به سایر ترکیبات شیمیایي آن بهتر مي باشد. کمبود 
کاهش آهکي شدن  کاهش رشد،  با  در حیوانات  منگنز 
استخوان ها، نقص ساختماني استخوان ها و کاهش تولید 

مثل در حیوانات همراه است.
هدف از فرآوري منگنز تولید محصول با مشخصات 
مورد نیاز در صنایع مصرف کننده است. به دلیل پایین 
بودن عیار منگنز در اکثر کانسار هاي شناسایي شده در 
ایران و جهان و همچنین نیاز به محصول با عیاربسیار 
بکارگیري  منگنز،  کنندة  مصرف  صنایع  اغلب  در  باال 
سنگ  تغلیظ  براي  پرعیارسازي  مختلف  روشهاي 
استخراج شده ازمعدن الزم و ضروري است. تفاوت در 
خواص فیزیکي- شیمیایي کانه هاي منگنز دار و باطله 
ها باعث شده است که اکثراً روشهاي رایج در کانه آرایي 
جوري،  سنگ  از  اعم  معدني،  هاي  سنگ  فرآوري  و 
مغناطیسي،  جدایش  ثقلي،  پرعیارسازي  شستشو، 
فلوتاسیون، روشهاي حرارتي، روشهاي آرایش شیمیایي 
بیوهیدرومتالوژي در پرعیار  )هیدرومتالورژي( و حتي 

سازي سنگهاي منگنز کاربرد داشته باشد.
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مونو آمونیوم فسفات
ammonium dihydrogen phosphateنام آیوپاک

NH4H2PO4فرمول مولکولی

115/02جرم مولی

g/cm3 1/80چگالی 

°C 190 دمای ذوب

 25 °C 40/4انحالل پذیری در دمای g/100mL

پودر سفید رنگشکل ظاهری

مونو آمونیوم فسفات که نام دیگر آن آمونیوم دی هیدروژن فسفات می باشد یک کود معدنی است که حاوی دو مادة 
مغذی اصلی می باشد. 11٪ نیتروژن )N( و 52٪ پنتوکسید فسفریک )P2O5( یا در کل 63٪ ماده فعال، که به راحتی 
توسط گیاهان قابل جذب است. مونو آمونیوم فسفات به صورت پودر بلوری سفید است در اتانول محلول و در استون 
نامحلول است. مونو آمونیوم فسفات منبع اصلی فسفر و نیتروژن محسوب می شود. این محصول بستگی به کیفیت آن 

در آب حاللیت خوبی دارد و دو ماده اصلی آن در حالت محلول به صورت NH4 و H2PO4 تفکیک می شوند. 

تولید
 این ترکیب از آمونیاک و اسید فسفریک در راکتورهای استوانه ای تولید می شود که به صورت متقابل با هم واکنش 
نشان داده و گرانول های جامد مونو آمونیوم فسفات ر ا می سازند. مقدار فسفر پنتوکسید )P2O5( بسته به میزان ناخالصی 

اسید از 48 تا 61 درصد متغیر است. رایج ترین ترکیب مقادیر این کود0-52-11 است.
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كاربرد
یک  عنوان  به  که  هاست  سال  فسفات  آمونیوم  مونو 
کود مؤثر، با حاللیت مناسب در آب مورد استفاده قرار 
می گیرد. برای یک گیاه سه عنصر حیاتی وجود دارد که 
مونو آمونیوم فسفات به دلیل دارا بودن فسفر و ازت دو 
جزء اصلی از این سه عنصر حیاتی را داراست که مواد 
معدنی مهمی برای رشد سالم و پایدار گیاهان هستند. 
این کود به سادگی در آب حل می شود و در صورت 
وجود رطوبت کافی به سرعت در خاک نیز قابل حل 
است. مونو آمونیوم فسفات گرانول در نوارهای غلیظ 
حال  در  ریشه های  مجاورت  در  خاک  سطح  زیر  در 
کردن  پخش  با  معمواًل  همچنین  می شود.  استفاده  رشد 
در سراسر مزرعه و مخلوط کردن در خاک سطحی نیز 
اعمال می شود. معمول ترین منابع کود فسفر که توسط 
زارعین استفاده می شود، مونوآمونیوم فسفات )MAP( و 
دي آمونیوم فسفات )DAP( است. مونو آمونیوم فسفات 

در خاک هاي قلیایی بیشتر مؤثر است و دي آمونیوم 
فسفات ممکن است در خاک هاي اسیدي مؤثرتر باشد. 
به هرحال، در یک میزان کود فسفر برابر، مونوآمونیوم 
فسفات محتواي نیتروژن کمتري نسبت به دي آمونیوم 
فسفات دارد. پس از انحالل، دو ماده اصلی کود مجدداً 
 (H2PO4-) فسفات  و   (NH4+) آمونیوم  تا  می شوند   جدا 
اسیدی  نسبتًا  گرانول  اطراف  محلول   pH شوند.  آزاد 
در  هم  فسفات  آمونیوم  مونو  تا  شده  موجب  و  است 
باشد.  مناسب  بسیار  باال  و  خنثی   pH با  هایی  خاک 
از  مهم  اندازه  همان  به  اما  شده  شناخته  کمتر  کاربرد 
خاموش  در  ماده  یک  عنوان  به  فسفات  آمونیوم 
کننده های آتش نشانی شیمیایی خشک است که معمواًل 
در مکان های پرمصرف مانند خانه ها، ادارات و مدارس 
یافت می شوند. این ماده هنگامی که روی آتش پاشیده 
می شود، منبع سوخت را پوشانده و به طور موثر شعله ها 

را خفه می کند.
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مونو پتاسیم فسفات
Potassium dihydrogenphosphateنام آیوپاک

KH2PO4فرمول مولکولی

g/mol 136/086 جرم مولی

°C 252/6دمای ذوب

به خوبی در آب قابل حل است و نامحلول در الکل حاللیت
pH4/4-4/8

پودر سفید رنگشکل ظاهری

مونو پتاسیم فسفات یا پتاسیم دی هیدروژن فسفات با فرمول مولکولی KH2PO4، یک نمک محلول پتاسیم و یون 
دی هیدروژن فسفات است. این ماده منبع فسفر و پتاسیم و همچنین یک عامل بافرساز است. مونو پتاسیم فسفات 
به صورت بلورهای بی رنگ یا پودر دانه ای شکل است. کود MKP شامل P2O5 ٪52 و K2O ٪34 است و دارای 
برچسب 34-52-0 می باشد. خاصیت مهم این کود، محلول بودن بسیار زیاد در آب )26/6 گرم در 100 گرم آب در 
25 درجه سانتیگراد( است. اهمیت محلول بودن در آب زیاد برای ارزش کشاورزی کودهای فسفات و به ویژه برای 
محصوالت زراعی دارای فصول کوتاه رشد بسیار مهم است. از آنجا که کود مونو پتاسیم فسفات هیچ عنصر خطرناکی 
مانند کلر، سدیم یا فلزات سنگین را ندارد، می توان آن را برای انواع محصوالت استفاده کرد. مطالعات به دست آمده 
حاکی از آن است که استفاده از که کود مونو پتاسیم فسفات از طریق برگ مانع از رشد قارچ ها می شود و هنگام 

مخلوط کردن با سموم دفع آفات اثربخشی این سموم را افزایش می دهد.
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تولید
مونو پتاسیم فسفات برای اولین بار در سال 1821 با خنثی 
کردن اسید فسفریک با محلول پتاسیم کربنات و تبلور آن 
محصول تهیه شد. از روش های دیگر تولید مونو پتاسیم 
فسفات به حرارت دادن پتاسیم کلرید با اسید فسفریک، 

در نسبت های مختلف مولکولی می توان اشاره کرد. 

كاربرد
که  است  حیاتی  کودهای  از  یکی  فسفات  پتاسیم  مونو 
ایجاد سیستم ریشه  برای  اولیه رشد  مراحل  گیاهان در 
آن  حاللیت  و  باال  خلوص  دارند.  نیاز  آن  به  خود  ای 
در آب، آن را به منبعی بسیار کارآمد از فسفر و پتاسیم 
برای گیاهان تبدیل کرده است. امروزه از کودها به عنوان 
ابزاري براي نیل به حداکثر تولید در واحد سطح استفاده 
می شود. کودها باید بتوانند عالوه بر افزایش تولید، کیفیت 
افزایش  داده، ضمن  ارتقاء  نیز  را  محصوالت کشاورزي 
بازیافت مصرف کود و آب، سالمتی انسان و دام را نیز 

تأمین کنند. پتاسیم باعث افزایش اندازه، عملکرد و کیفیت 
میوه، ویتامین ث و هم چنین عمر انبارمانی میوه و مرکبات 
می شود. کاربرد خاکی پتاسیم در خاک هاي آهکی تأثیر 
کم تري درجذب پتاسیم براي ایجاد غلظت مناسب پتاسیم 
برگ دارد و محلول پاشی روش مناسبی براي غلبه بر این 
از مزایاي محلول پاشی میزان مصرف  مشکل می باشد. 
کم عناصر، توزیع یکنواخت مواد معدنی و پاسخ سریع به 
عناصر به کار برده شده می باشد. مونو پتاسیم فسفات در 
بین نمک هاي فسفره و پتاسه که براي محلول پاشی به 
کار می روند داراي کمترین شاخص شوري است بنابراین 
براي بسیاري از محصوالت قابل استفاده می باشد. مونو 
عناصر  مقدار  بیشترین  که  است  کودی  فسفات  پتاسیم 
اصلی را در بین سایر کودهای محلول در خود دارد. این 
کود را می توان با هر نوع کود نیتروژن )کودهای آمونیوم، 
نیترات یا اوره( ترکیب کرد. این کود قابل استفاده با انواع 
کودهای محلول است ولی نباید به همراه کود های حاوی 

کلسیم مورد استفاده قرار گیرد. 
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متیل متا اكریالت
Methyl 2-methylprop-2-enoateنام آیوپاک

C5H8O2فرمول مولکولی

g/mol 100/117جرم مولی

g/cm3 0/94چگالی

°C 101دمای جوش

mPa.s 0/56گرانروی

نا محلول در آب و محلول در حالل های آلیحاللیت

مایع شفافشکل ظاهری

متیل متا اکریالت )MMA( که همچنین به نام های 2 -متیل متاکریالت یا متیل2-متیل پروپنوئات نیز شناخته می شود 
ترکیبی آلی و استر اسید متا اکریلیک می باشد. این ترکیب دارای فرمول CH2=C(CH3)COOCH3 و یک مایع شفاف و 
بی رنگ است. متیل متا آکریالت در آب نامحلول اما در اکثر حالل های آلی محلول می باشد. این ترکیب فرار است و 
در حالت مایع و بخار قابل اشتعال می باشد. متیل متاکریالت )MMA( یک مونومر بسیار مهم است که به طور گسترده 
در تولید پالستیک های اکریلیک )پلی متیل متاکریالت( یا برای خاصیت دیسپرس کنندگی پلیمر برای رنگ ها و 

روکش ها استفاده می شود. 

تولید
اکریلیک  متا  استر  تولید صنعتی  به  بار در سال 1933 شروع  اولین  برای   Haas  &  Rohm که شرکت  در حالی 
)اتیل متاکریالت( کرد، ICI روش Rohm را اصالح کرد و متیل متا اکریالت را در سال 1937 با فرآیند استون 
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جهان  کنندگان  تولید  اکثر  که   )ACH( سیانوهیدرین 
کرد.  تجاری  می کنند،  استفاده  آن  از  نیز  امروزه  حتی 
مانند  متاکریالت،  متیل  تهیه  در  مختلفی  فرآیندهای 
واکنش  یا  آکریلونیتریل  هیدرولیز  بر  مبتنی  فرآیندهای 
کمپلکس  حضور  در  الکل  و  کربن  مونواکسید  استیلن، 
نیکل کربونیل شناخته شده است. مسیر اصلی تولید متیل 
متا اکریالت با واکنش سیانید هیدروژن با استون برای 
این  سپس  می شود.  آغاز  سیانوهیدرین  استون  تشکیل 
ماده با اسید سولفوریک غلیظ واکنش می دهد تا سولفات 
متا اکریالت را تشکیل دهد و پس از واکنش با متانول 
و آب متیل متاکریالت بدست می آید. با این حال، تولید 
به دنبال روش های تولید متناوب هستند زیرا  کنندگان 
این فرآیند شامل برخورد مستقیم با سیانید هیدروژن که 
بسیار سمی است می باشد. در این فرآیند همچنین مقادیر 
زیادی بی سولفات آمونیوم به عنوان یک محصول فرعی 
تولید می شود. سایر فرآیندهای تولید متیل متا اکریالت 
اکسیداسیون  فرآیند  شامل  شدند  تجاری  تازگی  به  که 
مستقیم که شامل اکسیداسیون کاتالیزوری ایزوبوتیلن یا 

ترت بوتانول )TBA( می باشند. 

كاربرد
پلیمرها  تولید  برای  مونومر  یک  اکریالت  متا  متیل 

این  می باشد.  اکریالت  متا  متیل  پلی  وکوپلیمرهای 
دیگر  انواع  ساخت  در  سپس  کوپلیمرها  و  پلیمرها 
)مانند  شفاف  پالستیک های  مثال  برای  محصوالت 
پلکسی گالس(، رزین ها و ورقه های اکریلیک استفاده 
تولید  برای  همچنین  متاکریالت  متیل  از  می شوند. 
 )MBS( متاکریالت-بوتادین-استایرن  متیل  کوپلیمر 
استفاده می شود که به عنوان اصالح کننده PVC مورد 
اولیه  ماده  اکریالت  متا  متیل  می گیرد.  قرار  استفاده 
مشتقات  این  است.  اکریالت ها  متا  سایر  برای ساخت 
عبارتند از: اتیل متاکریالت )EMA(، بوتیل متاکریالت 
 .)EHMA-2( و 2- اتیل هگزیل متا اکریالت )BMA(
می تواند  همچنین  ماده  این   .)MAA( متاکریلیک  اسید 
می شود  باعث  زیرا  گیرد  قرار  استفاده  مورد  بتن  در 
برای  آن  از  می توان  همچنین  شود.  دفع  بتن  آب 
استر  پلی  رزین های  در  استایرن  جزئی  جایگزینی 
برابر  بهتری در  اشباع نشده استفاده کرد زیرا مقاومت 
آب و ماندگاری بیشتر به محصول نهایی می دهد. متیل 
عنوان  به  می تواند  شدن  پلیمریزه  اثر  بر  اکریالت  متا 
کننده در  برای ویسکوزیته، دیسپرس  ای  بهبود دهنده 
ها،  سیالنت  ها،  چسب  کاغذ،  آکریلیک،  پوشش های 
استفاده  نساجی مورد  جوهر، رنگ های التکس و در 

قرار گیرد. 
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نونیل فنول اتوكسیله
C9H19C5H4(OCH2CH2)nOHفرمول مولکولی

g/mol 2440-470جرم مولی

°C 2 تا 8-دمای ذوب 

°C 293-297دمای جوش

کم محلول در آب حاللیت

20°C در g/cm3 0/95چگالی

مایع شفاف غلیظ تا زرد رنگشکل ظاهری

نونیل فنول اتوکسیالت ها از پیش ماده نونیل فنول ها که  از ترکیب فنول با آلکن های 9 کربنی،C9H18، تشکیل 
می شوند و به نام ترکیب های نونوکسینول ها، Nonoxynols، معروف هستند. آنها ساختارهای متفاونی دارند و از 
 )NPEs(می باشندکه شامل انواع نونیل فنول اتوکسیالت )APEs(دسته ترکیبات شیمیایی آلکیل فنول اتوکسیالت
و اوتیل فنول اتوکسیالت)OPEs( است. نونااتیلن گلیکول یا پلی اتیلن گلیکول نونیل فنیل اتر از دیگر نام های 
این مواد در بازار هستند. این ترکیب ها سورفکتانت های غیر یونی محسوب می شوند، به این معنی که در آب 
به  الکتریکی و آمفوتریک هستند یعنی هم آبدوست و هم آب گریز می باشند.  بار  به صورت غیر یونی، بدون 
دلیل این ویژگی به عنوان امولسیفایر، مرطوب کننده، روان کننده و پخش کننده خوب با پایداری باال به صورت 
افزودنی برای تولید بسیاری از محصوالت به ویژه در صنعت شوینده، در تولید روغن تراشکاری، صنعت رنگ 
تولید می شوند  فنول  نونیل  به  اکسید  اتیلن  گاز  افزایش  از  آلی  ترکیب های  این  برده می شوند.  کار  به  و چسب 
 NPE12, NPE10, NPE9, NPE6, و بر اساس تعداد گاز اتیلن اکسید افزوده شده به نونیل فنول اتوکسیله های
فیزیکی  خواص  تغییر  اساس  بر  می شوند.  بندی  دسته   NPE30, NPE20, NPE16 ,NPE15, NPE45, NPE40

مایع  اتوکسیله ها  فنول  نونیل  می کند.  پیدا  تغییر  آن ها  نوع  نقطه جوش  نقطه ذوب، حاللیت،  مولی،  شامل جرم 
اتوکسیله  فنول های  نونیل  که  به طوری  می رود،  باالتر  آن  گرانروی  گرید  افزایش  با  هستند،  رنگ  زرد  شفاف 
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گرید NPE12 و NPE15 در دمای اتاق مایعاتی غلیظ 
هستند و گریدهای باالتر جامدهای مومی شکل سفید 
نیستند،  فرار و خورنده   ترکیبات  این  رنگ می شوند. 
دمای نقطه اشتعال بسیار باالیی دارند. برای نگهداری 
مناسب  استیل  مخزن های  از  استفاده  انبوه  مقادیر  در 
ترکیب ها  این  که  استروژنی  اثرات  دلیل  به  است.  تر 
به  آنها  تخلیه  از  حاصل  محیطی  زیست  تخریب  و 
از طریق سازمان های  محیط زیست، محدودیت هایی 
سیستم  به  ترکیب ها  این  ورود  و  استفاده  در  نظارتی 
آمریکا  در  که  طوری  به  است،  گردیده  اعمال  تخلیه 
دیگر  ترکیب ها  این  از  شوینده  مواد  تولیدکنندگان 
استفاده نمی کنند. در اروپا مصرف و ورود این ماده در 

محصوالت محدودسازی شده است. 

تولید
تولید  فنول ها  الکیل  اتوکسیالسیون  با  ترکیبات  این 
اتوکسی )اکسی- با تعداد تکرار واحدهای  می شوند و 

 NPE4، NPE9، 1و2 اتان دی اول( انواع مختلف آن مانند
NPE15 و .... به دست می آیند. در صنعت پترو شیمی 

مثل  آلی  مولکول های  به  اکساید  اتیلن  اتصال  اثر  در 
الکل ها، اسید ها، آمین ها یا هر عاملی که هیدروکسید 
که  می کنند  تولید  را  اتوکسیله  محصوالت  دارند  فعال 
تایی   9 ی  زنجیره  اکسیداسیون  واکنش  از  فنل  نونیل 
کربن نونیل با حلقه ی فنل به کمک یک کاتالیزور ایجاد 
شده است. در کل این ترکیبات بر حسب نیاز بازار به 
صورت ناپیوسته )استفاده از راکتورها CSRT( و یا به 
100P-BUSS- راکتور های  از  )استفاده  پیوسته  صورت 

100P( تولید می شود. ترکیبات نونیل فنل اتوکسیالت ها 

با نام اختصاری NPE نمایش داده می شوند که معمواًل 
نشان دهنده  که  نماد عددی آورده می شود  این  از  بعد 
ی تعداد واحد های اتیلن اکساید به کار رفته در نونیل 

فنل است. برای مثال می توان به NPE6 اشاره کرد که از 
ترکیب شدن 6 واحد اتیلن اکساید با یک واحد نونیل 
 NPE10,NPE9,NPE6, NPE5 است.  شده  ایجاد  فنل 
که صورتی  در  هستند  ویسکوز  مایعاتی  صورت  به 

NPE15,NE12 در دمای اتاق مایعاتی ویسکوزیته باال 

مومی  به صورت جامد های  باالتر  گرید های  و  هستند 
شکل اند. 

اتیلن اکسید که با نام اکسیران oxirane نیز شناخته می شود 
یک ماده ی آلی با فرمول C2H4O است که در دمای 11 
درجه ی سانتی گراد به صورت گاز و در دماهای پایین 
تر به صورت مایع است. این ترکیب به شدت اشتعال پذیر 
است و بویی شیرین دارد که به صورت سرد و خنک مورد 
استفاده قرار می گیرد و طریقه ی تولید آن از اکسیداسیون 

مستقیم کلرو هیدرین است.

كاربرد
 بیشترین استفاده این ترکیب های آلی در بخش صنایع 
مایع  شامپوها،  مایع،  و  جامد  شوینده  مواد  تولید 
ظرفشویی، شیشه پاک کن ها )NPE6 و NPE10( و در 
امولسیون های آرایشی  محصوالت آرایشی در کرم ها، 
امولسیفایر/سورفکتانت  عنوان  به   ،)NPE30 و   NPE9(
استفاده بسیار فراوانی دارد. در صنعت پارچه و نساجی 
در پاک سازی اولیه پشم به عنوان عامل روان کننده ی 
 NPE20 به ویژه نوع  این ترکیب ها،  از  آنتی استاتیک 
و  رنگ  تولید  در  همچنین  می شود.  استفاده   NPE9 و 
امولسیفایر  عنوان  به  پالپ  و  کاغذسازی  در  رزین، 
کاربرد دارد.  در فرموالسیون چسب های پالستیکی یا 
اپوکسی مصرف می شود. در شاخه کشاورزی برای تولید 
امولسیون ها و فرموالسیون سموم دفع آفات از دسته این 
ترکیب ها نیز به عنوان امولسیفایر و پخش کننده خوب 

استفاده می شود. 



آشنایی با مواد اولیه صنایع شیمیایی176

وینیل استات
Ethenyl acetateنام آیوپاک

C4H6O2فرمول مولکولی

g/mol 86/090جرم مولی

g/cm3 0/934چگالی

ºC 72/7دمای جوش

ºC 93/2-دمای ذوب

( g/L at 20 °C) 20حاللیت در آب

مایع بی رنگشکل ظاهری

 acetic acid ethenyl ester, acetic acid ethylene ether, acetoxyethene, 1-acetoxyethylene,( مونومر وینیل استات
ethenyl ethanoate, ethenyl acetate, and acetic acid vinyl ester( یک مایع بی رنگ با بوی تند و قابل اشتعال است. 

در آب کم محلول است و بخارات آن از هوا سنگین تر می باشد. با سایر حالل های آلی مانند هیدروکربن ها، الکل ها، 
کتون ها و استرها قابل مخلوط می باشد. قرار گرفتن کوتاه مدت در مجاورت آن موجب تحریک چشم و دستگاه تنفسی 
می شود. این ماده دارای فرمول مولکولی CH3COOCH = CH2 می باشد و ماده اولیه مهمی در تولید مواد شیمیایی 
است که از آن برای تولید طیف گسترده ای از محصوالت صنعتی استفاده می شود. وینیل استات یک مونومر است که 
در ساخت پلیمرهای پلی وینیل استات و پلی وینیل الکل نقش بسیار مهمی دارد. تقریبًا حجم باالیی از تولید مونومر 

وینیل استات برای ساخت پلیمر و همو پلیمر های مختلف، به طور عمده پلی وینیل استات استفاده می شود.

تولید
چند روش تجاری برای تولید وینیل استات استفاده شده است. این روش ها شامل افزودن اسید استیک به استیلن، 
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انیدرید استیک  اتیلن و واکنش  به  افزودن اسید استیک 
استالدئید می باشند. افزودن اسید استیک به استیلن قدیمی 
قرار  استفاده  تولید است و هنوز هم مورد  فرآیند  ترین 
در  اتیلن  به  استیک  اسید  اکسیداتیو  افزودن  می گیرد. 
استفاده  بیشترین روش مورد  کاتالیزور پاالدیوم  حضور 
استات  استات است. مونومر وینیل  برای ساخت وینیل 

توسط تراکم تهیه و پس از آن با تقطیر خالص می شود.

كاربرد
مونومر وینیل استات عمدتًا در تولید پلی وینیل استات 
استفاده   )PVA یا   PVOH( الکل  وینیل  پلی  و   )PVAc(
استات  وینیل  مونومر  کل  از  حقیقت، ٪80  در  می شود. 
تولید شده در جهان برای ساخت این دو ماده شیمیایی 
استفاده می شود. جدا از ساخت همو پلیمرها، این مونومر 
قادر به واکنش با سایر مونومر ها مانند اتیلن، وینیل کلرید، 
از  گوناگونی  انواع  تولید  برای  اسید  آکریلیک  استرهای 

پلیمر های دیگر می باشد. همچنین از پلی وینیل استات 
رنگ  در  می باشد  خوبی  چسبندگی  خواص  دارای  که 
نساجی  صنعت  و  کاغذی  روکش های  ها،  چسب  ها، 
ساخت  برای  استات  وینیل  مونومر  از  می شود.  استفاده 
رزینی  می شود.  استفاده  نیز   )PVB( بوتیرال  وینیل  پلی 
می باشد  باال  مقاومت  و  چسبندگی  قدرت  دارای  که 
ساختمان ها  و  اتومبیل ها  برای  ایمنی  شیشه های  در  و 
کاربرد دارد. همچنین می توان از آن در تولید پوشش ها 
 )EVA( و جوهر ها استفاده کرد. رزین اتیلن وینیل استات
نیز از مونومر وینیل استات ساخته شده است و در ساخت 
فیلم های بسته بندی، پوشش اکستروژن، پوشش های سیم 
و کابل، چسب ها و برخی فوم ها به کار می رود. از دیگر 
محصوالت ساخته شده از مونومر وینیل استات، می توان 
رزین های اتیلن وینیل الکل )EVOH( اشاره کرد که در 
بسته بندی های مواد غذایی، بطری های پالستیکی، مخازن 

بنزین و پلیمرهای مهندسی کاربرد دارد. 
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هیدرازین
هیدرازیننام آیوپاک

N2H4فرمول مولکولی

 g/mol 30/04جرم مولی

°C 2دمای ذوب

°C 114دمای جوش

محلول در آب با هر نسبتیحاللیت

20°C در g/cm3 1/02چگالی

مایع بی رنگشکل ظاهری

°C 52نقطه اشتعال

هیدرازین، با فرمول شیمیایی N2H4 یک مایع بی رنگ روغنی شکل است. بویی شبیه به آمونیاک دارد. این ماده یک 
باز فعال واکنش پذیر و یک عامل کاهنده قوی می باشد. در واقع، این ماده به عنوان یک عامل اتصال دهنده اکسیژن 
عمل می کند به شدت سمی، سرطان زا، آتش گیر و به طور خطرناکی ناپایدار است که با رقیق سازی با محلول این 
خطر کاهش می یابد، به طوریکه در محلول های کمتر از 40 ٪ این خطر از بین می رود. در مخلوط های غلیظ، سیستم 
توزیع و اندازه گیری باید طوری باشد که هیچ بخاری از هیدرازین نتواند فرار کند. نقطه اشتعال هیدرازین بی آب 52 
درجه سانتی گراد و هیدرازین آب دار )50-60 ٪( در حدود C° 96 گزارش شده است. تماس هیدرازین بی آب با 
فلزات، مواد اکسید کننده، اکسیدهای فلزی، اسیدها، مواد اشتعال پذیر مانند چوب، کاغذ یا پارچه ممکن است منجر 
به آتش سوزی یا انفجار گردد. بنابراین، با توجه به میزان درصد غلظت این ماده به جهت تعیین دما، مکان نگهداری، 
انبار و بسته بندی دقت الزم باید داشت. این ماده باید در بشکه های محکم دربسته و در محیط خنثی نگهداری شود 
و محل نگهداری بشکه های این ماده باید مجهز به سیستم تهویه و به دور از تابش مستقیم نور خورشید و منابع انرژی 
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دیگر باشد. محیط نگهداری این ماده باید عاری از حضور 
جهت  باشد.  متخلخل  مواد  و  فلزی  اکسیدهای  فلزات، 
جلوگیری از جرقه ناشی از الکتریسیته ساکن مخازن این 
ماده بهتر است در زمین قرار گیرد. ظرف های پالستیکی، 
مخزنهای فلزی با پوشش داخلی پلی اتیلنی، و مخزن های 
استیل ضدزنگ برای حمل و نقل این ماده مناسب هستند. 

تولید
یافته  توسعه  هیدرازین  تولید  برای  مختلفی  روش های 
است اما مرحلة کلیدی در فرآیند تولید این ماده، ایجاد 
پیوند یگانه نیتروژن-نیتروژن است. یکی از فرآیندهای 
 معروف در تولید هیدرازین فرآیند پچینی-یوگین-کالمن

)Pechiney-Ugine-Kuhlmann( است. در این روش چند 
مرحله ای از استون، آمونیاک و هیدروژن پراکسید استفاده 
می شود، به این صورت که در مرحله اول کتون )استون( 
می دهند.  واکنش  هم  با  ایمین  تشکیل  برای  آمونیاک  و 
سپس، به کمک هیدروژن پراکسید ایمین به دست آمده 
 )oxaziridine( اکسازیریدین  حدواسط  و  شده  اکسید 
نیتروژن  و  اکسیژن  کربن،  از  عضوی  سه  حلقه  یک  که 
آمونیوکافت  بعد،  مرحله  در  می دهد.  تشکیل  را  است، 
هم  به  نیتروژن  دو اتم  آمونیاک  کمک  با  اکسازیریدین 
پیوند شده و هیدرازون تشکیل می شود. ترکیب حاصل 
با یک یا چند برابر استون واکنش داده و آذین می دهد 
که سپس، هیدرولیز شده و هیدرازین را می دهد و استون 
دوباره آزاد می گردد. در این روش محصول جانبی نمک 

ایجاد نمی کند:
2 NH3 + H2O2 → H2NNH2 + 2H2O

Me(Et)CNN(Et)Me+2H2O → 2Me(Et)CO+N2H2

اولین- فرآیند  یا  پایه-کلر  اکسایش  دیگر  روش 
روش،  این  در  است.   )Olin-Rashig( راشیگ 
حضور  بدون  را  آمونیاک  کلر  پایه  اکسیدانت های 
پراکسیدی،  فرآیند  در  حالیکه  در  می کنند.  اکسید  کتون 
اکسید  کتون  حضور  در  را  آمونیاک  هیدروژن   پراکسید 
نیتروژن ـ  پیوند  ـ راشیگ  اولین  فرآیند  در  کند.  می 
نیتروژن و تولید هیدرازین از واکنش سدیم هیپوکلریت به 
عنوان اکسیدانت و آمونیاک حاصل می شود. اوره می تواند 
عنوان  به  کلرید  هیدروژن  شود.  آمونیاک  جایگزین 

محصول جانبی حاصل می شود. 
NH2Cl+ NH3 → H2NNH2 + HCl

كاربرد
هیدرازین در بسیاری از شاخه های صنعت در فرآیندهای 
شیمیایی مورد استفاده است. در واکنش های مواد آلی در 
صنعت داروسازی به عنوان عامل کاهنده، در واکنش ولف 
کیشنر در کاهش کتون/آلدئید به متیلن/متیل بسیار استفاده 
می شود. از هیدرازین به دلیل داشتن دو گروم آمینی در 
بافت  رنگرزی  در  می شود.  استفاده  ناجورحلقه ها  تهیه 
پارچه ای و عکس برداری کاربرد دارد. از دیگر کاربردهای 
این ماده می توان به نقش کاتالیزگری آن در پلیمری شدن 
و کاربردش در باتری های سوختی، واکنش های زنجیره 
ای پلیمری شدن اورتان، اکسیژن زدایی از دیگ های بخار 
 pH و جلوگیری از خوردگی لوله های دیگ بخار، کنترل
فوم و  لحیم کاری، ساخت  بویلر،  اکسیژن در  و کاهش 
پلیمرهای فومی اشاره کرد. همچنین، در صنعت دفاعی 
در سوخت موشک، در ساخت قطعات ترانزیستوری در 

نمایشگرهای بلوری مایع نیز کاربرد دارد.
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تعرفه مشترک۲9161۲006590847511055رنگ و رزین۲- تیل هگزیل اکریالت

تعرفه مشترک۲9۲۲4990108017401690کود، شویندهادتا ۲ سدیم

تعرفه مشترک۲9۲۲4990108017401690کود،  شویندهادتا 4 سدیم

تعرفه مشترک۲915۲9903۲0۲10۲60نساجی، خوراکیاستات سدیم

۲91411001158068608510حالل، آرایشیاستون

۲915۲1001603030رنگ، نساجیاسید استیک

38۲3110043058590رنگ و رزین، بهداشتیاسید استئاریک

تعرفه مشترک۲91611001۲301۲001310رنگ و رزیناسید اکریلیک

شوینده، پاک کننده اسید اگزالیک
صنعتی

۲9171100680345635

38۲31۲00580۲00N/Aخوراکیاسید اولئیک

۲936۲700580480975خوراکیاسید آسکوربیک

۲81000109435709013560کشاورزیاسید بوریک

۲9181۲001345090خوراکی، رنگاسید تارتاریک

شوینده، آرایشی اسید چرب نارگیل
بهداشتی

تعرفه مشترک38۲319001790385105

دسته بندی كاالها
توضیحات139413951396تعرفه گمرکیصنایع پر کاربردنام کاال

  داده های مربوط به جدول، از سایت گمرک ایران گرفته شده است و ممکن است در برخی موارد با آمار واقعی مغایر باشد.
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۲8111910۲۲5330390رنگ و رزیناسید سولفامیک

۲9181400۲05۲01639016590خوراکیاسید سیتریک

۲9151100114010151۲05خوراکی، نساجیاسید فرمیک

۲809۲0۲0539076807000کود، خوراکیاسید فسفریک

خوراکی، پولیمرساز، اسید الکتیک
نساجی، بهداشتی

تعرفه مشترک۲9181100830830775

۲91714006805751370رنگ و رزینمالئیک اندرئید

تعرفه مشترک۲9051۲00447056355130شوینده و بهداشتیایزوپروپیل الکل

تعرفه مشترک۲833400015۲0۲3853390صنایع فلز، صنایع فلزآمونیوم پرسولفات

۲9163110۲403703۲0خوراکیسدیم بنزوات

تعرفه مشترک۲9161۲006590847511055رنگ و رزینبوتیل اکریالت

تعرفه مشترک۲90949003450389044۲5رنگ و رزینبوتیل گلیکول

تعرفه مشترک۲833400015۲0۲3853390رنگ و رزینپتاسیم پرسولفات

تعرفه مشترک۲9161900650465510خوراکیپتاسیم سوربات

تعرفه مشترک۲9053۲007۲50111009890بهداشتی، رنگ و رزینپروپیلن گلیکول

تعرفه مشترک3404۲090N/A15050شوینده، کشاورزیپلی اتیلن گلیکول

توضیحات139413951396تعرفه گمرکیصنایع پر کاربردنام کاال
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تعرفه مشترک39069090N/A1301۲5تصفیه آبپلی اکریل آمید

تعرفه مشترک۲8۲73۲00645571۲59505تصفیه آبپلی آلومینیوم کلراید

3905300045007301530نساجی رنگ و رزینپلی وینیل الکل

تعرفه مشترک۲918159011159503۲85خوراکیسدیم تری سیترات

تعرفه مشترک۲93090909107601400رزین، نساجیتیوره

تعرفه مشترک۲83۲3000410315۲76تصفیه آبسدیم تیوسولفات

تعرفه مشترک170۲309051803100۲600خوراکیدکستروز

31053000N/A3038017000کوددی آمونیوم فسفات

تعرفه مشترک۲9053۲007۲50111005890رزین دی پروپیلن

151530001300810N/Aرنگ و رزینروغن کرچک

1513199044۲01450N/Aآرایشی بهداشتیروغن نارگیل

تعرفه مشترک۲90517006657451386بهداشتیستیل الکل

تعرفه مشترک۲835۲900146014501735خوراکیسدیم اسید پیروفسفات

خوراکی، نساجی، پلیمر، سدیم بی کربنات
پالستیک و الستیک

۲83630101970۲5451490

۲8353100181601368518980شویندهسدیم تری پلی فسفات

توضیحات139413951396تعرفه گمرکیصنایع پر کاربردنام کاال
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340۲111080110160شویندهسدیم لوریل سولفات

۲83۲10۲04801960610شویندهسدیم متا بی سولفیت

رنگ، نساجی، پلیمر، سدیم نیتریت
تصفیه آب

تعرفه مشترک۲834100075013۲51170

تعرفه مشترک۲835۲900146014501735تصفیه آب، رنگ، نساجیسدیم هگزا متا فسفات

رنگ و رزین، صنایع فلز، سدیم هیدروکسید
نساجی

۲81511001۲951470451

۲905441061609815۲80خوراکیسوربیتول

31043000763083180884۲0کودپتاسیم سولفات

سدیم سولفات  
)سولفات دی سدیم( 

۲833110036500۲390019460شوینده، صنایع شیشه

تعرفه مشترک۲833۲99047004۲655040کود، سرب و رویمنگنز سولفات

38۲490۲01۲۲10N/Aرطوبت گیر، تصفیه آبسیلیکا ژل

تعرفه مشترک۲90711006070۲9004910رنگ و رزینفنل

۲8369۲00154517301605سرب و رویاسترانسیوم کربنات

کاشی و سرامیک، سرب باریم کربنات
و روی

۲8366000۲78040554۲30

۲83640003۲6039904783خوراکی، کودپتاسیم کربنات

خوراکی، بهداشتی، رنگ کربوکسی متیل سلولز
و رزین

391۲31101۲107301۲10

توضیحات139413951396تعرفه گمرکیصنایع پر کاربردنام کاال
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۲8۲71000۲70015354190کود، نساجیکلرید آمونیوم

کلرید روی )کلرور 
روی(

تصفیه آب، 
کشاورزی، رزین

۲8۲73910140140۲00

تعرفه مشترک391390001۲707۲0750خوراکیگزانتان گام

تعرفه مشترک۲91816009108۲0680کشاورزی، شویندهسدیم گلوکونات

۲905450013۲101074014730بهداشتی، رنگ و رزینگلیسیرین

تعرفه مشترک170۲90104110۲400۲670خوراکیمالتودکسترین

390610003830730۲30رنگ  و رزینمتیل متا اکریالت

۲90611001840۲3دارومنتول

تعرفه مشترک31054000640880۲130کودمونو آمونیوم فسفات

تعرفه مشترک310560008709951540کودمونو پتاسیم فسفات

تعرفه مشترک۲9۲۲4۲006355701300خوراکیمونو سدیم گلوتامات

نونیل فنول اتوکسیله 
)صابون مول (

۲9071310590830865رنگ و رزین

۲8۲51000۲65۲65400نیروگاههیدرازین

۲815۲000۲6303۲805060کودپتاسیم هیدروکسید

توضیحات139413951396تعرفه گمرکیصنایع پر کاربردنام کاال



185 پتروکیمیاگر راد

شرکت بازرگانی پترو کیمیاگر راد، فعالیت 
خود را در زمینه بازرگانی خارجی و داخلی 
به عنوان وارد کننده مواد اولیه شیمیایی 
خوراکی، دارویی و صنعتی در سال 1377 
با نام شرکت »پارس کم کو« آغاز نمود. از 
سال 1391، این شرکت با نام جدید،  به 

فعالیت خود ادامه می دهد.
این شــرکت با پشتوانه ســال ها تجربه 
تحقیقاتی و اندوخته های علمی در زمینه 
شــناخت بازار، تامین کنندگان، نیازهای 
مشتریان و نحوه واردات، به فعالیت خود 
ادامه می دهد. از این رو، این شــرکت به 
منظور باال بردن سطح رضایت مشتریان، 
با ارائه  مرغوب ترین مواد اولیه و بهره بری 
از ســاختار و نظامی هماهنگ و علمی،  
تالش دارد تا بخشی از نیاز صنعت کشور 

به مواد اولیه را برآورده سازد.



مینا اردانی
آذین صالحی

گردآورندگان
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