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 ملخـــص البحــــث

 ْزِ انشعبنخ رٓذف انٙ إعشاء دساعخ ػًهٛخ نجؾش ربصٛش رشكٛض يؾهٕل       

 surface active agent (surfactant) (يبدح رُشٛظ انغطؼ+ انًبء انًمطش)

ػُذ انغهٛبٌ انؾش ػهٙ اعطؼ اَبثٛت افمٛخ يٍ عجبئك انُؾبط االصفش 

ٔ إلعشاء ْزِ . ٔاالنٕيُٕٛو ٔاالعزُبَهظ عزٛم ػهٙ يؼبيم اَزمبل انؾشاسح

انذساعخ رى رصًٛى ٔاَشبء رخزخ إخزجبس يؼًهٛخ رصهؼ إلعشاء رغبسة اَزمبل 

، يكضف  (ٔػبء غهٛبٌ  ) انغهٛبٌ انؾش ْٔٙ رزكٌٕ يٍ يجخش أصُبءانؾشاسح 

رجشٚذ يٛبِ ، ٔاعٓضح لٛبط يُبعجخ نمٛبط دسعبد انؾشاسح ٔانزٛبس انكٓشثٙ 

ٔلذ رى رصًٛى انًجخش ثؾٛش  ًٚكٍ إعشاء رغبسة انغهٛبٌ . ٔفشق انغٓذ

. انؾش ػهٗ اَجٕة افمٙ

 ٔ ٔرظٓش اًْٛخ ْزِ انذساعخ أصُبء انغهٛبٌ انؾش نهًبء فٙ غالٚبد انجخبس

انزٗ ٚصم فٛٓب يبء )كزنك فٗ يؾطبد رٕنٛذ انكٓشثبء انجخبسٚخ ٔ انُٕٔٚخ 

 انٙ  surfactant ؽٛش اٌ اضبفخ َغجخ يٍ (دٔسح انزجشٚذ انٗ َمطخ انغهٛبٌ

ٔلذ رًذ . انًبء انًمطش ٚؾغٍ يٍ يؼبيم اَزمبل انؾشاسح ثذسعخ يهؾٕظخ

دساعخ ربصٛش انؼٕايم االرٛخ ػهٗ يؼبيم اَزمبل انؾشاسح ارُبء انغهٛبٌ انؾش 

: نهًبء انًمطش ٔانًؾبنٛم يزغٛشح انزشكٛض

 .2و/ كٛهٕٔاد121رذسط انفٛض انؾشاس٘، ؽٛش رى انٕصٕل انٗ  .1

، (SDS) كجشٚزبد انصٕدٕٚو سٔدعٛم)َٕع يبدح رُشٛظ انغطؼ انًضبفخ  .2

    X–100رٌٕ٘، رشا((SLES كجشٚزبد اٚضٛشرٕسٚبد انصٕدٕٚوٍم 

((Triton X-100). 
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 500، 200 رى اعزخذاو رشكٛضاد يزذسعخ ْٔٗ )رشكٛض يؾهٕل انغهٛبٌ  .3

 .( عضء فٗ انًه1500ٌٕٛ، 1000،

 االنٕيُٕٛو ٔ انُؾبط االصفش ٔ) انزغخٍٛ َٕع يبدح عطؼ .4

 (.االعزُبَهغغزٛم

ٔيٍ ْزِ انذساعخ أيكٍ إٚغبد انذانخ انزٕصٚؼٛخ نهزكٓفبد انُشطخ نغطؼ 

نشثظ ثٍٛ صٕاثذ انذانخ ا ٔرى ثُغبػانغهٛبٌ نالَبثٛت انضالصخ انًخزجشح ، 

ٔلذ .   َٔغجخ رشكٛض يؾهٕل انغهٛبٌ (Nmax./A, rst, m)انزٕصٚؼٛخ انضالصخ 

رى رؾهٛم انُزبئظ ٔيُبلشزٓب ٔدساعزٓب ًٔٚكٍ رهخٛص انُزبئظ فٙ انُمبط 

: انزبنٛخ

 كهًب صادد َغجخ انزشكٛض ٚمم يؼبيم انزٕرش انغطؾٗ ؽزٗ ٚصم انٗ  .1

  . C.M.C) )انزشكٛض انغضٚئٗ انؾشط

ػُذ صجٕد انفٛض انؾشاس٘ ، فئٌ يؼبيم إَزمبل انؾشاسح  ٔكضبفخ  .2

ركٓفبد عطؼ انغهٛبٌ ٚضداد ثضٚبدح َغجخ رشكٛض يؾهٕل انغهٛبٌ ْٔزا 

ايب .  SDS , SLES يؾبنٛمصؾٛؼ نكم انزشكٛضاد انًخزجشح فٙ ؽبنخ 

 فبٌ ْزِ انضٚبدح رزٕلف ػُذ رشكٛض  Triton X -100 ؽهٕلثبنُغجخ نى

 ٔرنك نٕصٕل َغجخ انزشكٛض فٗ انًؾهٕل انٗ  عضء فٙ انًه500ٌٕٛ

.  C.M.C) )انزشكٛض انغضٚئٗ انؾشط

ػُذ صجٕد رشكٛض يؾهٕل انغهٛبٌ فئٌ يؼبيم إَزمبل انؾشاسح ٔكضبفخ  .3

 .ٖركٓفبد عطؼ انغهٛبٌ ٚضداد ثضٚبدح انفٛض انؾشاس


