
 



 الصناعية المنظفات صناعة سرارأ

حأحمد محمد فتوكيميائي |                        



 

 أسرار صناعة المنظفات الصناعيةالعنوان : 

 المؤلف: أحمد فتوح

 الناشر: معمل الكيميائي

 أحمد فتوح تصميم الغالف:

 الثانيةرقم الطبعة: 

 

 

 

 

 جميع حقوق هذه الطبعة محفوظة للناشر

صورة نشر، أو إقتباس، أو إعادة طبع،، أي زع م معل الكتعا ،  يجوز بإيال 

كععان، أو بععإي  ختعع ان مادتععر بطريإلععة اعسععترزال، أو نإليععر عيعع  أي ن ععوإأو 

، أو بالتصععوير أو التيععجيل، أو إو ورقيععة رونيععةسععوام كانععك إلكت طريإلععة

  إال بموافإلة كتابية مل الناشر. خالف ذلك

 

 معمل الكيميائي

www.chemical-lab.com 

ceo.chemical-lab.com 

+831148251102 



 

 

 

 أحمد فتوح

اعة أسرار اعية المنظفات صن  الصن

 

 

www.chemical-lab.com



 

 إهداء

  أنشده دوما الذي األمل إل 

 ... بر أعيش الذي النبض إل 

  بها أحيم التي اليعادة إل 

 أزري مل وشد ساندني مل إل 

 ت ميني طوال حياتي.، إلي كل مل

 وأبي.إلي إمي 

 إلي إخوتي.

إلي زوزتي وإبني.



 

 فهرس المحتويات

 1 ---------------------------------- كلمات ضرورية بشأن األمان والسالمة

 4 --------------------------------------------------------------- الصابون السائل

 5 ------------------------------------------------------ السائل تركيبة الصابون

 5 ----------------------------------------------------------- المكونات والنسب

 6 --------------------------------------------------------------- طريقة التصنيع

 7 ---------------------------- الصابون السائل وحلولهاأهم مشاكل تصنيع 

 9 ------------------------------------------------------------------------------ الكلور

 11 ------------------------ كيفية حساب كمية الماء المضافة للكلور المركز

 11 ---------------------------------------------------------------------- برسيل جل

 11 --------------------------------- تركيبة جل مالبس خاصة بشركة مصرية

س  15 ------------------------------------------- داوني معطر ومنعم المالب

 11 ------------------------------------------ سائل مطهر "  ديتول شعبي "

 11 ------------------------------------------- ماذا إن لم يكن المنتج شفاف؟

 11 ----------------------------------------------------- معطر ومنظف أرضيات

 14 ---------------------------------------------------- هاربيك منظف التواليت



 ز 

 

س ألوان  16 -------------------------------------------------------------- كلوروك

 19 ------------------------------------------------------------------- ملمع الزجاج

 21 ------------------------------------------- منظف مطهر أرضيات وأسطح

 22 -------------------------------------------------المكونات ونسبها بالتركيبة

 24 ----------------------------------------------------------------- معطرات الجو

 25 ------------------------------------------------------------- معطر جو حليبي

 26 ------------------------------------------------------------ معطر جو شفاف

اور مزيل الدهون  21 ------------------------------------------------------------ ب

س انل  29 --------------------------------------------------------------- ملمع إست

 41 ------------------------------------------------------- صابون سائل لأليدي

 42 ----------------------------------------------- تركيبة هاند سوب جوز الهند

 45 ---------------------------------------------------------- تركيبة هاند شفاف

 47 ------------------------------------------------------ تركيبة هاند بالمصدف

 49 -------------------------------------------------------------------------- الخاتمة

 



 

 



 

1 

 

 كلمات ضرورية بشأن األمان والسالمة

 عبععارة: أتععاتيرات اسععتوقفتنيفيمععا كنععك أقععرأ كتابععاي عععل الكيميععام 

.... لإلعد رأيعك ززازعة عيع  رخامعة حامض النيتريك عي  الن عاسأ

أن  فععيالمعمععل مكتععو  عييهععا حععامض النيتريععك... كنععك أر عع  

زيبعي  فعيأض ي باحعد الجنيهعات الن اسعية الإليييعة التعي كانعك 

ر فععو  زر  المض ععوالععدخان األ  الر ععاو أنععذا... تكونععك بعععض 

العمية المعدنية، وقد تيعون الهعوام الإلريع  منعي وقتهعا بعاليون 

األحمععر الععداكل، تععم تصععاعدت سعع ابة ميونععة كبيععرة. تععم التإلطععك 

عميتععي متعيمععاي حإليإلععة أخععري مععي أن حععامض النيتريععك ال يععؤتر 

فإلعععل عيععع  الن عععاس ولكعععل عيععع  أصعععابعي أي عععاي تعععم ميععع ك 

مععي أن حمععض  تانيععةأصععابعي فعع  سععروالي مكتشععفاي حإليإلععة 

 النيتريك يؤتر أي ا عي  سرواليأ.

إقتباس وقع فعليا لي
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يج  عيينا بادئ ذي بدئ مناقشعة األمعان واليعالمة. صع ين أننعا 

 فعيزميعاي منا بالغون وعاقيون وميئولون بعل منعا معل يعمعل 

مجعععال اليعععالمة والصععع ة المهنيعععة ذاتهعععا. ولكعععل أي عععاي منعععا. 

المنععدفعيل ذات الععروح البطوليععة صععاحبة اعقتبععاس  األشععضا 

اليععععابم. ومععععل تععععم قععععد ال ت ععععر. بعععععض الكيمععععات الإليييععععة 

 بشان اليالمة. وال رورية

إذا لععم تمتيععك نظععارة أمععان واقيععة، فاذمعع  حععاال إلععي متجععر بيعع، 

وأنععك تععؤدي  وارتععديهاأدوات اليععالمة وال مايععة وأشععتر واحععدة 

 التجار  والتركيبات والتصني،.

عي  كل عبوة خامعات تشعتريها  واالستضدامت ذيرات األمان  اقرأ

 وأتبعها ب ذافيرما.

وال تضيل معواد ، عي  أن تكون مبدعاي  ي رضكقاوم اعل اح الذي 

ببع ععععها دون أن يكععععون لععععديك كامععععل الععععوعي والمعرفععععة عععععل 

 المضرزات مل تيك التفاعالت.

والغعازات والكهربعام،  واالشعتعالتمامعاي ععل مصعادر ال عرارة  ابتعد

 .االشتعالوأي مواد أو أزه ة قد تيب  
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المصعععرف المضصعععم ليكيماويعععات داخعععل  فعععيصععع  المضيفعععات 

فعععع  حععععو  المطععععب  أو مصععععنعك أو فعععع  المرحععععا  ولععععي  

 ال مام.

بجان  صنوبر المام وخعل إطفعام ال ريعم  كقم بتجاربك أو تصنيع

 وماتف. ومي أشيام البد أن تكون ميماي بها عي  أية حال.

 أحفظ الضامات واألدوات بعيداي عل متناول األطفال.

اعزععرامات الكيميائيععة المإلدمععة منععا بعنايععة لمتن ععك  اختيععرتوقععد 

أكبععر قععدر مععل المتعععة وتجنبععك أيععة مضععاطر، لكععل مععل ف ععيك ال 

تفتععر  أن مععذا واقعع، كععل التفععاعالت أو كععل التجععار  الكيميائيععة، 

مرة أخري أود أن أؤكد عي  أنعر معل األف عل تعر. التجعار  الغيعر 

 مذكورة منا ليكيميائييل المتضصصيل.
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الصابون السائل
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 تركيبة الصابون السائل

 المكونات والنسب

 

 الوظيفة النسبة االسم الشائع

 مادة فعالة سط ياي  %2 سلفونيك اسيد

 مادة قيوية ليتعادل PH=7-8حتي  صودا سائلة

 مادة فعالة سطجياي  %8 تكسابون

 %3.8 تايلوز
إنشام حاز  سيبي  –مثضل 

 الش نة

 عطر %3.14 رائحة زيتية

 مثضل %1.4 ملح صوديوم

 مادة حافظة %3.8 نيباسيد

 لون ---- لون



 

 

 طريقة التصنيع

 .تصنيعرمل حجم الباتش المراد  ماء% 53ميئ تانك التشغيل    .1

بنيعبة ال ت يعد ععل  إيدديتاإن لم يكل المام نإلياي ولي  مفيتر ن ،  .8

3.14.  % مل حجم الباتش ونإلي  زيداي

 م، التإليي  الميتمر حتي تمام الذوبان. السلفونيكن يف كمية  .0

 اليائل. هيدروكسيد الصوديومنعادل الوسل بإستضدام  .5

 م، التإليي  الميتمر حتي تمام الذوبان. التكسابونن يف كمية  .4

أضععاف وزنعة معام، تعم ن ععر مباشعرة  0خارزياي فعي  التايلوزنإلوم بإذابة  .1

 وبيرعة عي  التشغيية حتي ي دث كيكعة أو تجمد ليتاييوز.

 .والمادة الحافظة الرائحةن ،  .7

 فععي مععام خععارزي أوالي تعم نإلععوم بإضععافتر عيعع  الوسععل اللددوننإلعوم بإذابععة  .2

 حي  الر بة، ويراعي أال ت يد نيبة اليون حتي ال تتاتر شفافية المنتج.

تم  المتبإلية مامال في كميةخارزياي  الملحأخر خطوة نإلوم بإذابة كمية  .2

 فنالحظ إرتفال ل وزة الوسل. إضافتها عي  الوسل
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 أهم مشاكل تصنيع الصابون السائل وحلولها

المععادة بالبدايععة أعيععم أنععر طالمععا كانععك زميعع، أدوات التشععغيل نظيفععة وت عع، 

بالنيععع  الم عععددة وفععع  الوقعععك الم عععدد لعععر، فيعععل ت عععدث مععععك  ال افظعععة

.  مشاكل التعفل أبداي

ولل أخو  في ِ مار مذه المشكية فهي لم ت عدث مطيإلعاي لعي ولعل ت عدث 

المعععادة لعععك طالمعععا أتبععععك النصعععائن وكعععان تنعععك الت  عععير نظيعععف ووضععععك 

 بنيبتر الم ددة وفي وقتر الم دد. ال افظة

معل المشعاكل الشعائعة والم عجعة بمنعتج الصعابون اليععائل، مشككل  اللووجكة 

وقد تكون تيعك المشعكية واحعدة معل اتنتعيل. إمعا نإلعم فعي كميعة الميعن، أو 

 زيادة في نيبة المين.

ولمعرفععة المشععكية ناخععذ عينععة مععل المنععتج ون عع، عييععر م يععول مي ععي، فععإن 

 زادت الي وزة فالمشكية نإلم في نيبة المين.

شكية في زيادة نيعبة الميعن، وال عل واحعد معل إتنعيل وإن حدث العك  فالم

 إما زيادة نيبة التكيابون حتي ال صول عي  الإلوام المطيو .

أو زيادة سيفونيك متعادل بالصعودا الكاويعة، نإلعوم بإذابعة اليعيفونيك فعي 

خمععع  أضععععاف حجمعععر معععام تعععم معادلتعععر بالصعععودا الكاويعععة ووضععععر عيععع  

 الباتش.



 

 

التي ت دث ععادة فعي فصعل الشعتام وسعببها مل المشاكل  مشكلة التغبش

 زيادة في نيبة المين.

في زيادة نيبة المعواد الفعالعة األيونيعة كالتكيعابون أو  فيكملأما عل حيها 

 الييفونيك المتعادل.
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 الكلور
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ولعي  لعر عالقعة بعالطب، بعنصعر  NaClOوديوم األسم العيمي لعر معو ميبوكيوريعد الصع

 الكيور أو  از الكيور.

 معل مرك  لم يوليتم إنتازة بالمصان، الكبري عبر عدة تفاعالت أمما الت ييل الكهربائي 

أو بالمعالجععة المباشععرة لم يععول  ،حجععا  ت ععوي ال ت ييععل خاليععا فععي الصععوديوم كيوريععد

 ميدروكييد الصوديوم بغاز الكيور طبإلاي ليمعادلة الكيميائية التالية: 

2NaOH + Cl2 → NaClO + NaCl + H2O 

% فعي ال العة اليعائية ويضفعف بالمعام 83 -% 14ياتي الكيعور المركع  كاقصعي تركيع  لعر 

 .%4فإلل ليوصول لتركي  

 المركو للكلور المضافة الماء كمية حساب كيفية

 التالي التضفيف قانون إستضدام يتم

 التضفيف بعد(  ال جم×  التركي = )  التتضفيف قبل(  ال جم×  التركي ) 

 ،%4 تركي  كيور عي  ال صول وأردنا% 14 تركي  مرك  كيور لتر 13 لدينا كان إذا ومثال

 ؟ الم اف المام نيبة مي فما

 بعد(  ال جم% × 4= )  التتضفيف قبل( 13% × 14)  اليابإلة المعادلة ف  بالتعويض

 التضفيف

% 14 تركي  كيور لتر 13إضافة  سيتم إذا. لتر 03=  4( / 13×  14= )  التضفيف بعد ال جم

 %.4 تركي  سائل كيور عي  لي صول لكل مام لتر 83 إلي
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برسيل جل
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 تركيبة جل مالبس خاصة بشركة مصرية

التركيبة خاصة لشركة مصرية كبيرة بيو  صناعة المنظفات، ويبال المنتج ت ك أسمام 

 متعددة وكثيرة ويصدر إلي دول خارج مصر.

 المكونات والنسب المستخدمة:

 LABSA 10% حمض سلفونيك

 Caflon 7 1% 7كافلون 

 Texapon N70 4% تكسابون

 Citric Acid 0.2% ليمونملح 

 EDTA 5.0% اديتا

 حسب الرغبة Color لون

 Formalin 5.0% فورمالين

 Biancarol LZ 5.0% مظهر ضوئي

 AQUA FREGRANCE 0.4% رائحة أكوا

 Cellulose Ether 5.0% تايلوز

كحول 

 أيزوبروبانول
IPA 2% 
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هيدروكسيد 

 صوديوم
NaOH 8-PH= 7 

 NaCl 1% ملح صوديوم

 %155حتي  Water ماء

 

 :طريقة التحضير

 % مل حجم الباتش المراد ت  يرة.43ميئ تنك التشغيل بالمام حتي  .1

 تشغيل ماتور التإليي  بإستمرار حتي نهاية الضيل. .8

 إضافة اعديتا واعنتظار حتي الذوبان. .0

 دقائم. 13إضافة حمض الييفونيك واعنتظار لمدة ال تإلل عل  .5

 الصودا اليائية. معادلة الوسل بإستضدام .4

 إضافة كمية مين الييمون واعنتظار حتي تمام الذوبان. .1

بإسعععتضدام الصعععودا  2حتعععي  7إععععادة ضعععبل العععرقم الهيعععدروزيني ليوسعععل بعععيل  .7

اليائية، والهدف مل إضافة مين الييمون وإعادة معادلة الوسل معره أخعري معو 

ام شفافية تكويل سترات الصوديوم التي تعمل عي  زيادة ل وزة الوسل وإعط

 وبريم ليمنتج والمياعدة عي  التضيم مل األوساخ.

 إضافة التكيابون عي  الوسل واعنتظار حتي تمام الذوبان. .2

 عيي الوسل. 7إضافة كافيون  .2

 إضافة المظهر ال وئي. .13



 

 

 إضافة ك ول أي وبروبانول. .11

 إضافة الرائ ة ال يتية. .18

 إضافة الفورماليل .10

 ر عي  الوسل.إذابة اليون خارزيا بالمام تم إضافت .15

 إذابة التاييوز في المام تم إضافتر عي  الوسل. .14

 إذابة المين في المام تم إضافتر عي  الوسل. .11

 % بالمام.133تكمية حجم الباتش حتي  .17
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داوني معطر ومنعم المالبس
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وسهولة  المالب ، نعومة عي  لي فاظ رائعة إلةطري األقمشة منعم استضدام يعد

 فردما بالمكواه وعدم تنييل الضيوط منها.

 المكونات والنسب المستخدمة:

 %5.0 اديتا

 حسب الرغبة لون

 %5.0 فورمالين

 %0 ستيل الكحول

 %0 7بولي كواتيرنيوم 

 %0 داونيرائحة 

 %155حتي  ماء

 :طريقة التحضير

 % مل حجم التشغيية. 43ميئ تنك التشغيل بالمام بنيبة  .1

 تشغيل ماتور التإليي  بإستمرار حتي نهاية الضيل. .8

 إضافة اعديتا. .0

 درزة مئوية. 13رف، درزة حرارة المام حتي   .5

 إضافة ستيل الك ول واعنتظار حتي الذوبان. .4
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ونالحظ ظهور اليون األبيض ورف،  7بولي كواتيرنيوم إضافة  .1

 الإلوام.

 مئوية م، استمرار التإليي . 03تر. التنك حتي الوصول لدرزة حرارة  .7

 إضافة الرائ ة واليون والفورماليل. .2

 % م، التإليي  حتي تمام اعمت اج.133تكمية ال جم بالمام حتي  .2

قد يكون المنتج النهائي ذو ل وزة عالية م، بعض الضامات ويمكل تضفيف  الحظ

 ي اعمت اج.الي وزة بإضافة المام والتإليي  حت
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سائل مطهر "  ديتول شعبي "
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 المكونات والنسب المستخدمة:

 %5.0 اديتا

 حسب الرغبة أصفر غروب لون

 %1 كلوروزيلينول

 %0 زيت صنوبر

 %1 سيماسول

 %0 تكسابون

 %1 أيزوبربانول

 %155حتي  ماء

 :طريقة التحضير

وتركة لمدة ساعر م، التإليي   زيت صنوبر  مع السيماسولخيل  .1

 .(1)خييل رقم 

 كلوروزيلينولم،  أيزوبربانولفي برميل منفصل وض،  .8

 (.8والتإليي  حتي تمام الذوبان )خييل رقم 

 % مام.43ميئ تنك التشغيل   .0

 تشغيل ماتور التإليي  بإستمرار حتي نهاية التشغيية. .5

 .ديتااالإضافة كمية  .4



 

 

 .التكسابونإضافة كمية  .1

 .8رقم إضافة خييل  .7

 .1إضافة الضييل رقم  .2

 إضافة اليون. .2

 %.133تكمية ال جم بالمام حتي  .13

 ماذا إن لم يكن المنتج شفاف؟

. التكسابونفي تيك ال الة يج  زيادة نيبة   وسيعود المنتج شفاف زداي



 

81 

معطر ومنظف أرضيات
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 المكونات والنسب المستخدمة:

 %5.0 اديتا

 حسب الرغبة  لون

 %0 رائحة زيتية

 %4 سلفونيك

 PH=8حتي  صودا كاوية

 %0 تكسابون

 %5.0 فورمالين

 %155حتي  ماء

 :طريقة التحضير

 % مام.43ميئ تنك التشغيل   .1

 تشغيل ماتور التإليي  بإستمرار حتي نهاية التشغيية. .8

 .ديتااالإضافة كمية  .1

 واعنتظار حتي الذوبان. السلفونيكإضافة كمية  .8

 بإستضدام ميدروكييد الصوديوم. 2ضبل األس الهيدروزيني ليوسل عي   .0

 واعنتظار حتي الذوبان. التكسابونإضافة  .5

 إضافة الرائ ة. .4
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 إضافة اليون. .1

 الفورماليل.إضافة  .7

 %.133تكمية ال جم بالمام حتي  .2
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هاربيك منظف التواليت
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 المكونات والنسب المستخدمة:

 %5.0 اديتا

 %3 هيمارول ) مغلظ أحماض(

حمض هيدروكلوريك تركيز 

53% 
35% 

 %155حتي  ماء

 :طريقة التحضير

 % مام.43ميئ تنك التشغيل   .1

 تشغيل ماتور التإليي  بإستمرار حتي نهاية التشغيية. .8

 .ديتااالإضافة كمية  .0

 .حمض هيدروكلوريكإضافة كمية  .5

 .ونالحظ إرتفال ل وزة الوسل واعنتظار حتي الذوبانالهيمارول إضافة  .4

 %.133تكمية ال جم بالمام حتي  .1



 

81 

 كلوروكس ألوان
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 المكونات والنسب المستخدمة:

 %5.0 اديتا

 %0 سلفونيك

   =3.0PHحتي الوصول ل  صودا كاوية

 %5.1 رائحة

 %3 تكسابون

 %0 مظهر ضوئي

 %4 ماء اكسجين

 %0 تولوين هيدروكسي بوتيل

 حسب الرغبة لون أزرق حمضي

 %155حتي  ماء

 :طريقة التحضير

 % مام.43ميئ تنك التشغيل   .1

 تشغيل ماتور التإليي  بإستمرار حتي نهاية التشغيية. .8

 .ديتااالإضافة كمية  .0

 .السلفونيكحمض إضافة كمية  .5



 

 

 .الصودا الكاويةبإستضدام  0.4ضبل الوسل عي  رقم ميدروزيني =  .4

 .التكسابونإضافة كمية  .1

 .ماء االكسجينإضافة كمية  .7

 .المظهر الضوئيإضافة كمية  .2

 .تولوين هيدروكسي بوتيلإضافة كمية  .2

 .الرائحةإضافة  .13

 .اللونإضافة  .11

 %.133حتي  بالماءتكمية ال جم  .18
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ملمع الوجاج



 

03 

 المكونات والنسب المستخدمة:

كحول 

 أيزوبروبانول
0.0% 

 %3.5 حمض خليك

 %5.50 تكسابون

 %5.50 إديتا

 %5.00 فورمالين

 حسب الرغبة لون

 %5.1 رائحة زيتية

 %5.00 بيوتيل جاليكول

 %5.30 أمونيا

 طريقة تحضير ملمع الوجاج

 % مل حجم الباتش.23ميئ تانك الت  ير بالمام بنيبة  .1

 تشغيل ماتور التإليي  بدون توقف حتي نهاية التشغيية. .8

 إضافة األديتا. .0

 إضافة التكيابون. .5

 إضافة ك ول أي وبروبانول. .4

 إضافة حمض الضييك. .1

 إضافة األمونيا. .7
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 إضافة البيوتيل زاليكول. .2

 إضافة الفورماليل. .2

 إضافة الرائ ة. .13

 إذابة اليون خارزياي بالمام أوال، تم إضافتر إلي الوسل. .11
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حمنظف مطهر أرضيات وأسط



 

00 

منعععتج منظعععف ل رضعععيات واألسعععطن يتمتععع، بإلعععدرة تطهيريعععة عاليعععة ورائ عععة 

 منعشة.

% معع، مععواد مطهععره 4ي تععوي المنععتج عيعع  مععواد فعالععة أيونيععة أعيععي مععل 

 ومواد معطرة.

تعتمد فكرة التركيبة عي  تصني، منظف يعتمد عي  المواد الفعالة األيونية 

 يرية عالية ونيبة عالية مل المعطر.وإضافة مادة لها قدرة تطه

 المكونات ونسبها بالتركيبة

 %0 سلفونيك

صودا كاوية 

 سائلة
 حتي التعادل

 %0 تكسابون

 %5.0 تايلوز

 %5.0 جلوترالدهيد

 حسب الرائحة لون

 %0 رائحة زيتية

 %5.0 إديتا

 %5.0 ملح ليمون



 

 

 LX 5.3%مانع رغوه 

ملح صوديوم أو 

 ماغنسيوم
1% 

 طريقة التحضير:

 % مل حجم الباتش.23ميئ تانك الت  ير بالمام بنيبة  .1

 تشغيل ماتور التإليي  بإستمرار حتي نهاية التشغيية. .8

 دقائم. 4إضافة كمية اعديتا واعنتظار حتي تمام الذوبان أو لمدة  .0

 دقيإلة. 14إضافة حمض الييفونيك واعنتظار  .5

 الصوديوم اليائل.معادلة حمض الييفونيك بإستضدام ميدروكييد  .4

إضافة كمية مين الييمون عي  الوسل تم معادلعة الوسعل معره أخعري بإسعتضدام  .1

العذي يعمعل عيع  زيعادة  سعيترات صوديومميدروكييد الصوديوم عنتاج مرك  

 ل وزة الوسل وإضفام بريم الم، وشفاف عي  المنتج النهائي.

 إضافة التكيابون والتإليي  بإستمرار حتي تمام الذوبان. .7

 إذابة التاييوز خارزيا في المام تم إضافتر إلي الباتش. .2

 دقيإلة. 14عي  الوسل واعنتظار لمدة  جيوترالدميدإضافة ال .2

 إضافة الرائ ة. .13

 إذابة اليون خارزيا وإضافتر عي  الوسل. .11

 إذابة كمية المين خارزيا بالمام تم إضافتها عي  الوسل. .18

 % بإستضدام المام.133تكمية حجم الباتش حتي 

 

معطرات الجو
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 معطر جو حليبي

تعتمععد فكععر التصععني، األساسععية عيعع  إسععت ال  ال يععك بالمععام، لي صععول عيعع  وسععل 

 حييبي.

ولعمععل ذلععك ن تععاج إلععي مععذي  أو عامععل إسععت ال  لععر الإلععدرة عيعع  إسععت ال  ال يععك 

 بالمام.

أنعوال مضصصعة معل العطعور تيعتضدم  وحالياي إتجهك الشركات المصنعة ليعطور عنتعاج

 ف  معطرات الجو.

ومي زيوت مدمج بها عوامل اعست ال  سريعة، فبمجرد وضع، ال يعك العطعري عيع  

 المام ي دث اعست ال .

 سنيتضدم ف  تيك التركيبة مذا العطر ال يتي المضصم عنتاج معطرات الجو

 مكونات معطر جو حليبي

 Fragrance 03% العطر الزيتي

نيباسيد "مادة 

 حافظة"
Nuosept LX 3.0% 

 OPAROL P 3.0% مادة مبيضة

 EDTA 3.0% إيديتا

 %033حتي  Water ماء



 

 

 

 طريقة تصنيع معطر جو حليبي

 ميئ التانك بكمية المام وتشغيل ماتور التإليي  بإستمرار حتي نهاية التشغيية. .1

 إضافة كمية اعديتا. .8

 إضافة العطر ال يتي. .0

 ال افظة.إضافة المادة  .5

 إضافة المادة المبي ة. .4

 مالحظات هامة

  عنععد عععدم تععوافر زيععوت ميععت يبة زععام ة، نإلععوم بإسععتضدام عامععل إسععت ال  يععتم

 دمجر مل العطر ال يتي اوال تم تكمية التركية.

  83مل أمثية المذيبات الميتضدمة ف  صناعة معطرات الجو أ بولي سوربات 

 أ.23و بولي سوربات 

  ولكعل ، ت دد كمية عامل االست ال  وفإلاي لنول ال يك وكميتر ويج  التجربعة أوالي

 يمكنك وض، نف  كمية العطر لت صل عي  إست ال  تام.

 

 معطر جو شفاف

قد تر   ف  بي، معطر الجو ف  ززازعات شعفافة، وطبععا حيع  الدراسعة التيعويإلر 

 ليمنتج.
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 مكونات معطر جو شفاف

 Fragrance 03% العطر الزيتي

"مادة  نيباسيد

 حافظة"
Nuosept LX 3.0% 

 Texapon N70 0% تكسابون

 EDTA 3.0% إيديتا

 %033حتي  Water ماء

 طريقة تصنيع معطر جو شفاف

 ميئ التانك بكمية المام وتشغيل ماتور التإليي  بإستمرار حتي نهاية التشغيية. .1

 إضافة كمية اعديتا. .8

 إضافة العطر ال يتي الميت ي . .0

 إضافة المادة ال افظة. .5

 إضافة التكيابون. .4
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 باور مويل الدهون



 

02 

تعتمععد التركيبععة عيعع  مععواد فعالععة  يععر أيونيععة لهععا الإلععدرة عيعع  إذابععة الععدمون وسععهولة 

 إزالتها بالمام أو المين.

 مكونات مويل الدهون

 Sodium Hydroxide 3% صوديومهيدروكسيد 

 NP9 1% سيماسول

 Butylene Glycol 2% بيوتيل جاليكول

 EDTA 1.5% إيديتا

 %033حتي  Water ماء

 طريقة تصنيع مويل الدهون

 ميئ تنك التشغيل بالمام. .1

 تشغيل ماتور التإلي  بإستمرار حتي نهاية التشغيية. .8

 دقائم. 4إضافة اعيديتا واعنتظار  .0

 دقائم. 2إضافة ميدروكييد الصوديوم واعنتظار  .5

إضععافة الييماسععول عيعع  الوسععل ليععذو  بيععرعة معع، حععرارة الميععاه الناتجععة مععل  .4

 إذابة ميدروكييد الصوديوم.

 دقيإلة. 14إضافة البيوتيل زاليكول والتإليي  لمدة  .1

 

 ملمع إستانلس
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مععل التركيبععات ذات الجععودة العاليععة، والتععي تعطععي تنظيععف ممتععاز ل سععتاني  سععتيل 

 وبريم الم،.

 مكونات ملمع األستانلس

 Oxalic Acid 2% حمض أوكساليك

 NP9 4% سيماسول

 Butylene Glycol 2% بيوتيل جاليكول

 Citric Acid 1% ملح ليمون

 %155حتي  Water ماء

 األستانلسطريقة تصنيع ملمع 

 ميئ تنك التشغيل بالمام. .1

 تشغيل ماتور التإلي  بإستمرار حتي نهاية التشغيية. .8

 دقائم. 4إضافة اعيديتا واعنتظار  .0

 إضافة حمض األوكياليك. .5

 إضافة الييماسول. .4

 إضافة مين الييمون. .1

 دقيإلة. 83التإليي  لمدة  .7
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http://chemical-lab.com/ar/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%E2%9A%97%EF%B8%8F-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88/
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لأليدي سائل صابون
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 تركيبة هاند سوب جوز الهند

تركيبة رائعة لهاند سو  برائ ة زوز الهند المنعشعة، ومعي تركيبعة لعي  معإلعدة ولكعل 

بها مل الضامات الغير معروفة وبعض الفنيات التي تفعر  بعيل معل تعيعم عيع  أسع  

 ه.عيمية ومل مو ماوي وييتم، مل موا

 المكونات والنسب المستخدمة:

 Cocamidopropyl betaine 3% بيتائين

 Texapon N70 0% تكسابون جل

 Comperlan KD 0% كمبرالن

 حتي التعادل Citric Acid ملح ليمون

 Fregrance 1% رائحة زيتية

 Nuosept LX 5.0% مادة حافظة

 Oparol P 5.0% مبيض

 NaCl 0% ملح صوديوم

 

 

 

 :التحضير طريقة

  مل حجم الباتش.43يتم ميئ تنك الت  ير بكمية مل المام تمثل % 



 

 

 .يتم إضافة التكيابون م، التإليي  الجيد حتي تمام الذوبان 

 .يتم إضافة البيتائيل والتإليي  حتي تمام الذوبان 

 .إضافة الكمبرالن والتإليي  الجيد حتي تمام الذوبان 

  بيععب   2-2يععتم قيععاس األس الهيععدروزيني ليوسععل ونالحععظ إرتفاعععر لإلععيم مععل

 الكمبرالن.

 .يتم إضافة م يول مل مين الييمون حتي ضبل قيمة األس الهيدروزيني 

  ،يععتم إذابععة المبععيض فعع  ضعععف حجمععة مععام وإضععافتر عيعع  تنععك الت  ععير معع

 التإليي  الميتمر.

  لمدة نصف ساعر.يتم إضافة المادة ال افظة والتإليي  الميتمر 

 .إذابة اليون خارزيا بالمام وإضافتر عي  تنك الت  ير 

 .يتم إضافة الرائ ة والتإليي  الجيد 

   وإفرا ر عيع  تنعك الت  عير والتإلييع  الميعتمر المام يتم إذابة كمية المين ف

 لمدة نصف ساعر.

  133تكمية المام حتي% 
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 شفافتركيبة هاند 

 المكونات والنسب المستخدمة:

 Cocamidopropyl betaine 3% بيتائين

 Texapon N70 0% تكسابون جل

 Comperlan KD 0% كمبرالن

 حتي التعادل Citric Acid ملح ليمون

 Fregrance 1% رائحة زيتية

 Nuosept LX 5.0% مادة حافظة

 NaCl 0% ملح صوديوم

 

 :طريقة التحضير

  مل حجم الباتش.43الت  ير بكمية مل المام تمثل يتم ميئ تنك % 

 .يتم إضافة التكيابون م، التإليي  الجيد حتي تمام الذوبان 

 .يتم إضافة البيتائيل والتإليي  حتي تمام الذوبان 

 .إضافة الكمبرالن والتإليي  الجيد حتي تمام الذوبان 

  بيععب   2-2يععتم قيععاس األس الهيععدروزيني ليوسععل ونالحععظ إرتفاعععر لإلععيم مععل

 الكمبرالن.

 .يتم إضافة م يول مل مين الييمون حتي ضبل قيمة األس الهيدروزيني 

 .يتم إضافة المادة ال افظة والتإليي  الميتمر لمدة نصف ساعر 



 

 

 .إذابة اليون خارزيا بالمام وإضافتر عي  تنك الت  ير 

 .يتم إضافة الرائ ة والتإليي  الجيد 

  المام وإفرا ر عيع  تنعك الت  عير والتإلييع  الميعتمر  يتم إذابة كمية المين ف

 لمدة نصف ساعر.

  133تكمية المام حتي% 
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 تركيبة هاند بالمصدف

 المكونات والنسب المستخدمة:

 Cocamidopropyl betaine 3% بيتائين

 Texapon N70 0% تكسابون جل

 Comperlan KD 0% كمبرالن

 حتي التعادل Citric Acid ليمونملح 

 Fregrance 1% رائحة زيتية

 Nuosept LX 5.0% مادة حافظة

 NaCl 0% ملح صوديوم

 Pearlizing Agent 5.0% مصدف

 

 :طريقة التحضير

  مل حجم الباتش.43يتم ميئ تنك الت  ير بكمية مل المام تمثل % 

 م، التإليي  الجيد حتي تمام الذوبان. يتم إضافة التكيابون 

 .يتم إضافة البيتائيل والتإليي  حتي تمام الذوبان 

 .إضافة الكمبرالن والتإليي  الجيد حتي تمام الذوبان 

  بيععب   2-2يععتم قيععاس األس الهيععدروزيني ليوسععل ونالحععظ إرتفاعععر لإلععيم مععل

 الكمبرالن.

  الهيدروزيني.يتم إضافة م يول مل مين الييمون حتي ضبل قيمة األس 



 

 

 .يتم إضافة المادة ال افظة والتإليي  الميتمر لمدة نصف ساعر 

 .إذابة اليون خارزيا بالمام وإضافتر عي  تنك الت  ير 

 .يتم إضافة الرائ ة والتإليي  الجيد 

 .إذابة المصدف في المام خارزياي تم إضافتر عي  الوسل 

  المام وإفرا ر عيع  تنعك الت  عير والتإلييع  الميعتمر  يتم إذابة كمية المين ف

 لمدة نصف ساعر.

  133تكمية المام حتي%. 
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 الخاتمة

 ن مد هللا تعالي عي  توفيإلر إيانا عي  إتمام مذا العمل،

 فيي  لنا حول وال قوة إال بتوفيإلر تعالي، فاليهم لك ال مد والشكر. 

بكل إخال  وح  لك، وتمك إضافة زمي، المعيومات التي ت تازها لبدم تم العمل 

مشروعك الضا ، لم نإلصر في شرح معيومة أو سرد تركيبة حإليإلية لمنتج يمكنك 

 المنافية بر.

  

 

 

 


