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 تقديم  
لمّطردة في عدد سكان العالم والتقدم التكنولوويي فوي الميواال المتعوددة إن الزيادة ا

التقوودم     وو ا ويعتبوور البووابون موون م ووا ر .  أدى إلووا اسووت دام وسوواقد التقوودم ال وودي 
 توووا أن بعوووم الععموووان يعتبووور أن مقيوووا  التقووودم فوووي بعووود مووون البعووودان  وووو مقووودار موووا 

 .يستهعكه المواطن من البابون  
يبًا لم تكن وساقد التن يف والبوابون معروفوإ إا مون قبود طبقوإ قعيعوإ ومن  قرن تقر 

  أما اليوم فقد انتشر وكثر استعماد البابون ععا نطاق واسع وععا كافإ المستويال 
  وفووي كوود يوووم ت هوور فووي اعسووواق أنوووام يديوودة   وبسسوومان عديوودة   ووسوواقد الدعايووإ 

 .بدور ا ترّوج لها لبيعها ععا نطاق واسع 
ل ا تعتبر بناعإ البوابون فوي  و أل اعيوام مون البوناعال الهاموإ فوي كود البعودان و 

عنهوا تسوتهعب بنسوبإ كبيورة فوي البيوول والمبوانع والم ولل وفوي كود مكوان    و ا موون 
 . يهإ   ومن يهإ أ رى فإن مواد ا اعوليإ تتوفر لدى مع م البعدان إن لم نقد كعها

بوود أبووبم ععمووًا لووه , رثووه اعبنووان عوون ا بووان ولووم تعوود بووناعإ البووابون  كوورًا يتوا 
 .ولكد نوم من البابون مياد است دام  اص , اسسه ون رياته 

   وودلمياء شيي  عثميان و ما إن أنتهيل من كتابإ مقدمإ كتاب الزميعإ الكيمياقيإ 
األسيييس الحديثييية :  توووا قووودمل لوووي كتابهوووا  ووو ا  وووود تكنولوجييييا الزييييوت واليييدهون 

ل بوودأ قوودو  لمرايعتووه وكتابووإ مقدمووإ لووه. لزيييوت لصييناعة الصييابون الختيييار الييدهون وا
المواد اعوليإ اللزمإ  لبعم إ تاري يإ عن بناعإ البابون   ثم استعرض كتابها   ا

كموووا . وطووورق ت ضوووير ا ومبوووادر ويود وووا و وابوووها الييزياقيوووإ والكيمياقيوووإ وتركيبهوووا 
. البوابون  وبورا البوابون  تعرضل لعموابيال القياسيإ السوريإ ال ابإ في أنووام

وأن تت ينووا بكتووب أ وورى تتععووق بتكنولوييووا الزيووول , أتمنووا لهووا دوام التوفيووق والنيووا  
 .والد ون والبابون 

 الكيمياقي                                                           
 طارق إسماعيل كاخيا         0223( / نوفمبر)   مص في تشرين ثاني
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 ملخص البحث 
 
لوم تعود تكنولوييووا بوناعإ البوابون وا تيووار زيوتهوا  كورًا وسوورًا يتعقواأل اعبنووان  -أ   

 .عن ا بان بد أببم  لب ععمًا له قواعدأل وأسسه وأب اثه 
 ووددل مع ووم الموابوويال القياسوويإ العالميووإ والسوووريإ لعبووابون بسنواعووه    -ب   

ي البوابون   ولوم تتعورم لنوعيوإ الموادة الدسومإ و وابوها ال د اعدنا لعدسم الكعوي فو
والتييي الييزياقيوإ والكيمياقيوإ   ولنسوبإ ونوعيوإ اع موام الدسومإ الدا عوإ فوي تكوينهوا   

 : من أهمها
 

 Titre   Point  ( T . P )نقطة التجمد  -أوال 
 : كعما التيمد لعمادة الدسمإدريإ  وازدادل فكعما ارتيعل    
 .بلبإ الد ن  لزدادا -1
 . نسبإ اع مام الغير مشبعإ لنسبإ اع مام المشبعإ وقع لزدادا -0

 . و وبانيته وقدرته ععا التن يف بلبإ البابون لزدادا -3

 .وفترة ثباتها و يم فقاعاتهاسرعإ تكوين الرغوة  لقع  -4

 .ت سن تسثير البابون ععا اليعد ن و التسثير اعلطف  -5

 :تيمد لعمواد الدسمإ المبنوم منها البابون ال إدري كونوييضد أن ت
44 – 42 بينتواليت ال بابونلبالنسبإ    - أ 

  م. 
42 – 33 بينالتنظيف  وبالنسبإ لبابون - ب

  م. 
 

 Iodine Number ( I . N )ي الرقم اليود -ثانيا 

 :يدد ععا أن  لعمادة الدسمإوارتيام الرقم اليودي  
 .ي ععا نسبإ عاليإ من اع مام الد نيإ الغير مشبعإ و تت  الدسمإالمادة   -1
 .معرضإ لألكسدة بسرعإ  الدسمإالمادة   -0

 . ونعومإ و وباناً البابون أكثر طراوة 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



6 

  
 Saponification  Number     ( S . N )   رقم التصبن -ثالثا 

 .قي يععا ويود أ مام د نيإ من يضإ الوزن اليز  المرتيعدد رقم التببن ي 
 :له ال واص التاليإ  اقي بابونيتنتج اع مام الد نيإ من يضإ الوزن اليز و  
 .بعب متماسب النسيج   -1
 .ي وب بسهولإ كبيرة بالمان  -0

 .سهد الترغيإ  -3

 .تستمر طويًل  غزير الرغوة ولكن ا
 

 I . N . S رقم أو قرينة  -رابعا 
 I . N  يالرقم اليود  –  S . Nرقم التصبن =  I . N . S رقم

 :يرال ا تيإ غت د  الت I . N . Sوقد ويد أنه كعما ارتيعل قيمإ رقم 
 .تزداد بلبإ المادة الد نيإ  -1
 .تزداد بلبإ البابون الناتج  -0

 .يقد ا تماد التزنخ بمضي الوقل  -3

 .يزداد ثبال رغوة البابون  -4

وبابون زيل نوى ماعدا بابون زيل يوز الهند  )تقد دريإ  وبان البابون  -5
 (الن يد 

عدا بابون زيل يوز الهند وبابون زيل نوى الن يود ما)  تقد نوعيإ الترغيإ -6
 ) 

ماعدا بابون زيل يوز الهند وبوابون زيول نووى ) البابون تقد قوة تن يف  -7
 (الن يد 

 .يت سن لون البابون  -3

 :لع بود ععا  I . N . Sقيمإ الرقم   أن تكون وييضد
 . 146 – 130: ييد النوعيإ بين  يليغس بابون -آ 
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 . 170 – 165 : ييد النوعيإ بين تواليت بابون -ب    
 الذوبان للصابونأو قرينة  نسبة -خامسا 

Soap Solubility Ratio ( S . S . R ) 

وتكووين  الو وبان و رقم يعبر عن ال واص المميزة لعبوابون مون  يو  القودرة ععوا 
قسومإ  ابود سومإ بدموواد  عويط  لبابون مبونوم مونبان ال و  قرينإ سب وتالرغوة   

 I . N . Sععوا  ابود يموع أرقوام  سوملكد مكونوال ال عويط الد I . N . Sيمع أرقام 
لزيول يووز الهنود وزيول  I . N . Sفيموا عودا أرقوام  132لمكونوال ال عويط اعكبور مون 

 .نوى الن يد 
 :ومن الميضد أن تكون قيمإ رقم ال وبان النسبي  

 3   - 0   =     التواليت بالنسبإ لبابون   - أ 
 0.5 – 1.5  =   التنظيف بالنسبإ لبابون  - ب 
ت سونل  ابويإ الو وبان والترغيوإ لعبوابون  كعما ال وبان قرينإوكعما ارتيعل قيمإ  
. 

 
 ( S . S . R ( )I . N . S)االستفادة من قيمتي  -سادسا 

  ن من  ي  البلبإ وال وبان والرغوةيمّكنان معًا من التنبؤ ببيال البابو  -1
يمّكنان بانع البابون من إنتاج بابون مو د البيال  تا لو اضوطر إلوا  -0

 .تغيير أو استبداد تركيب ال عيط 
 

 Hardness Number ( H . N ) رقم الصالبة     -سابعا 

اليوإ وي دد بالمعادلإ الت T. Nورقم التتر  I . N . S و رقم ييمع بين كد من رقم 
:     H . N   =I . N . S  +3 .7  ×T. N 

 :وقد ويد أن رقم البلبإ المثعا 
  075      و ب دودالتواليت  لبابون - أ
 036 و ب دود     الغسيلولبابون  -ب   
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 :ومن الشرح السابق يمكن استنتاج ما يلي 
 ون لتقودير نسوبإ الود S . S . Rورقوم  I . N .  Sابود مون اسوت دام رقوم  -1

 .والزيول الم تعيإ المطعوبإ إلنتاج بابون ييد 
) المنيرد  162 – 132يتراو  بين  I . N . Sإن الد ن أو الزيل ال ي له رقم  -0

ا يبووعم و وودأل فووي إنتوواج بووابون بسووبب ضووعيه فووي إنتوواج ( غيوور الم عوووط مووع غيوورأل 
 .الرغوة   كزيل الغار والش م وزيل وأولين واستيارين الن يد 

من يم ي يوم بولبإ البوابون  I . N . Sالد ن أو الزيل ال ي له رقم أن  -3
  ويزيوود موون  وبانووه ورغوتووه   ولكوون لسووون ال وو  تكووون الزيووادة فووي معوودد التطريووإ أكبوور 

 .من معدد الزيادة في ال وبانيإ 
متسواويإ عكثور مون موادة دسومإ  I . N .  Sفي ال اال التي تكوون فيهوا أرقوام  -4
 ميردة 

د طريقإ لعتيرقإ بين بلبإ بوابونيهما  وو اسوت دام دريوإ التيمود  فكعموا فإن أفض
 .كانل دريإ التيمد مرتيعإ كان البابون أكثر بلبإ 

لع بود ععا بوابون  ي نوعيوإ وا ودة وييودة   ييوب أن تكوون قيموإ القوراقن  -5
دود فوي  و(  S . S . R)  ورقوم   I . N .  S ))ورقوم (  T . P) رقوم : الم تعيإ و ي 

 .معينإ مهما كان نوم ال عيط الدسم 
 :ويجب أن نالحظ ما يلي     
  ورقوم  S . S . R  وقرينوإ الو وبان لعبوابون  I . N . Sا ي سوب رقوم  -1

لكوود ويبوإ ترسوود إلووا  عوإ التبووبن   ولكوون ت سوب فقووط عنوود تغيوور  H . Nالبولبإ 
 .نسب المكونال لع عيط ولتكوين  عيط يديد 

اقن الثلثإ ععا بوابون اعسوا  وا تورتبط بتوسثير الموواد المالقوإ تطبق   أل القر  -0
 .أو البنانة أو أي معاليإ ميكانيكيإ 
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إن لعهوور  والعيوون العووالي الضووغط والمتكوورر لكتعووإ البووابون القوودرة ععووا رفووع  -3 
ولوو لب تت سوون نوعيووإ . كيووانة البووابون إلووا موودى مسووتقد عوون العواموود الثلثووإ السووابقإ 

 . الرغوة وال وبانيإ كعما  رسل وعينل كتعإ البابون البابون من  ي 
 لصناعة الصابون الدهون والزيوت اختيارأسس 

 
إ لبناعإ البابون دورًا  امًا في ت ديد تيابالد ون والزيول الن ا تيارتععب عمعيإ 

 ااعتبارنوعيإ البابون النهاقي   وتويد عدة عوامد فنيإ واقتباديإ ييب أ   ا في 
يقرر بوانع البوابون نوعيوإ الود ون والزيوول المطعوبوإ   ومون  و أل العوامود   قبد أن 

 :يعي  ما
 . سمإسهولإ ال بود ععا المادة الد -1
 .السعر المناسب  -0

 .سمإال واص الطبيعيإ لعمادة الد -3

 .التزّنخ المويود بالمادة الد نيإ والمعاليإ المسبقإ المطعوبإ  -4

 . الدسمإال واص الكيمياقيإ لعمادة  -5

 .الخ… نوعيإ البابون المطعوبإ   مثد البلبإ والقوة التن يييإ والعون  -6

 .ااستعماد النهاقي لعبابون  -7

 . المستريع اليعيسرين -3

 نوم اعيهزة المتا إ ت ل يد بانع البابون وطريقإ التبنيع المستغعإ  -9
مثد بلبته وبيال ) العوامد التي تؤثر ععا ال واص الرقيسيإ لعبابون  - 12

 :والتي من أ مها  .وطريقإ تطبيقها ( الخ … رغوته وقوته التن يييإ 
 Melting Point                                         االنصهارنقطة _  1
 T . P ) ) Titer  Point                        نقطة التجمد             - 0
  I . N )  )   Iodine Number                          الرقم اليودي  - 3
 S . N )  )     Saponification Number                 رقم التصبن - 4
 I . N . S  ي رقم أو قرينة ال - 5 
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 Soap Solubility Ratio ( S . S . R  اليذوبان للصيابون       قرينة  - 6 

) 
 Hardness Number ( H . N )                            رقم الصالبة - 7
 
 .  ا وقد غيعل مع م الموابيال القياسيإ العالميإ والسوريإ عن    أل العوامد    
فقد بدرل عن الهيقإ العامإ لعموابيال والمقايي  السووريإ أربعوإ موابويال قياسويإ  

ت ودد الشوروط القياسويإ الوايوب توفر وا فوي اعنووام الم تعيوإ لعبوابون وبورا البووابون 
 :و ي ععا الن و التالي 

 
 : 1989/  139: المواصفة القياسية السورية رقم  –أواّل 
 
 المجال – 1

صيييابون الزينييية   : ت ووودد  ووو أل الموابووويإ القياسووويإ الشوووروط الوايوووب توافر وووا فوووي 
   كما تتضمن طراقق ااعتيوان  وصابون االستعماالت المنزلية   والصابون المبشور

 .لا مرايع طراقق الي ص واا تباروبطاقإ البيان   وتشير إ
 
 التعريف – 2

البابون  و المادة الناتيإ من تياعد المواد الدسومإ موع القعويوال   ويمكون إضوافإ 
 .المواد التي تساعد ععا ت سين  باقبه وقدرته التن يييإ 

 
 الشروط العامة – 3
 :ييب أن ي قق البابون الشروط التاليإ  3/1
 .الب متماسكإ مبقولإ أو مبشورًا أن يكون بشكد قو   3/1/1
 .أن يكون كامد التببن ومتيانسًا و اليًا من الرواقم غير المقبولإ   3/1/0
 .أن يرغو في المان بسهولإ وأن يكون له قدرة تن يييإ ييدة   3/1/3
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 : صابون الزينة 3/0
ييووب أن يكوووون  ا راق وووإ مقبولووإ وأن يكوووون تركيبوووه فوووي  وودود النسوووب المبينوووإ فوووي  

 :الل ق اليدود 
 
 : صابون االستعماالت المنزلية 3/3

ييب أن يكون  ا راق إ مقبولإ ورغوة ييدة وأن ا تد د في تركيبه أيوإ موادة       
ضووارة بالبوو إ ويبووونف  وو ا البوووابون فووي نوووعين ي ووودد تركيبهمووا فوووي  وودود النسوووب 

 :ل ق المبينإ في اليدود ال
 
 : الصابون المبشور 3/4

 : ل قيبه في  دود النسب المبينإ في اليدود اليكون ترك     
 

 : 1993/  1314: المواصفة القياسية السورية رقم  -ثانيًا 
 
 المجال – 1

البييرش الصييابوني ت ودد  و أل الموابوويإ القياسويإ الشوروط الوايووب توافر وا فوي       
لي ووص كمووا ت ودد التعبقووإ وااعتيوان وتشووير إلوا مرايووع ا للغسييل لغغييرال المنزلييية  

 .واا تبار 
 
 التعريف – 2

البوورا البووابوني لعغسوويد  ووو بووابون مبشووور مضوواف إليووه مركبووال لت سووين     
 . وابه الييزياقيإ والتن يييإ 
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 : 1996/  267: المواصفة القياسية السورية رقم  -ثالثًا  
 
 المجال – 1

 ابون الطبيالصتتضمن   أل الموابيإ القياسيإ الشروط الوايب توافر ا في        
المسوووتعمد لغايوووإ طبيوووإ كوووالتطهير والقضوووان ععوووا اليطوووور واليوووراثيم و مايوووإ اليعووود مووون 
الت وووريا وغيووورأل كموووا تتضووومن التعبقوووإ وااعتيوووان وتشوووير إلوووا مرايوووع طراقوووق الي وووص 

 .واا تبار 
 التعريف – 2

البوووابون الطبوووي  وووو البوووابون المركوووب إموووا مووون الزيوووول والووود ون النباتيوووإ        
نيوووإ أو مووون ال مووووم الدسووومإ المشوووتقإ منهوووا  ال النقووواوة العاليوووإ يووودًا المبوووّبنإ وال يوا

ما مون المشوتقال الكيمياقيوإ التركيبيوإ . بالبودا أو البوتا  أو  يدروكسيد اعمونيوم  وا 
التوووي تسوووتعمد لوووني  اعغووورام الم تويوووإ ععوووا موووواد  ابوووإ ب يووو  يمكووون اسوووتعماله 

 .عغرام طبيإ 
 
 الشروط العامة – 3
ييوووب أن يبووونع البوووابون الطبوووي مووون الزيوووول والووود ون النباتيوووإ وال يوانيوووإ    3/1

النقيوووإ وال ديثوووإ وغيووور ال اويوووإ ععوووا موووواد متزن وووإ أو مووون المشوووتقال الكيمياقيوووإ  ال 
 .ال واص المماثعإ 

 
ييوب أن ا تود د فوي تركيوب البوابون الطبوي زيوول تتورب آثوار سوعبيإ ععووا   3/0

 .نسبها عن القيم المسمو  بها في مثد   أل البناعإ اليعد عند إضافتها أو زيادة 
 
 :المواد البيدانيإ المضافإ لعبابون الطبي من أمثاد  3/3

 –الكوافور  –البوراك   – مم البيباف  –قار ال شب  –الكريزود  –اليينود 
مركبوال الزقبوق  –اليورموود  –الكبريل أو    مركباته العضوويإ المسوت دمإ فوي الطوب 
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وغير وووا مووون الموووواد المسووومو  باسوووت دامها ضووومن النسوووب  …اركوووازان –( بوووقيوووود الزق) 
 .الم ددة في دساتير اعدويإ 

 
 : 1998/  377: المواصفة القياسية السورية رقم  -رابعًا 

 
 المجال – 1

كموووا  صيييابون الغيييارت ووودد  ووو أل الموابووويإ القياسووويإ الشوووروط الوايوووب توافر وووا فوووي 
 .اقق اا تبار تتضمن ااعتيان وبطاقإ البيان وطر 

 التعريف – 2
ييب أن يكون البابون من النووم الييود  ي الراق وإ المقبولوإ ال ابوإ بزيول الغوار 
وأن يكون ييد التببن ومعدًا ععوا شوكد قوالوب كموا ييوب أن يرغوو بسوهولإ فوي الموان 

 .اليسر وأن يكون  ي قابعيإ تن يف ييدة 
 
 التصنيف – 3
 : صنف أول 3/1
 :البنف من البابون ععا  ييب أن ي توي   ا  
 . دًا أدنا ( زيل المطراف ) زيل نوى الزيتون %    52   
 .زيل غار  دًا أدنا %    12   
 ( .غير  يوانيإ المنشس ) مواد دسمإ أ رى %   16          
 
 : صنف ثان 3/0
 :ييب أن ي توي   ا البنف من البابون ععا   
 . دًا أدنا ( زيل المطراف )  زيل نوى الزيتون%    52             
 .زيل غار  دًا أدنا %       7.5   
 ( .غير  يوانيإ المنشس ) مواد دسمإ أ رى %    13.5   
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 : صنف ثالث 3/3
 :ييب أن ي توي   ا البنف من البابون ععا   
 . دًا أدنا ( زيل المطراف ) زيل نوى الزيتون %     52    
 .دنا زيل غار  دًا أ%       5    
 ( .غير  يوانيإ المنشس ) مواد دسمإ أ رى %   01    
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صييييييابون  الحد األقصى للتركيب
 الزينة

الصابون  صابون االستعماالت المنزلية
 المبشور

برش 
 صابوني للغسيل

الصابون 
 نوع ثاني نوع أول ابون الغار الطبي

 15 15 20 14 25 18 15 %                  النداوة  

 76 60 50 64.5 56 72 75.50 (حدًا أدنى %              ) سم الكلي الد

 0.07 0.15 0.2 0.3  -0.07 0.075 ( %    NaOH )القلوية الكاوية الحرة مقدرة كي 

 0.25 0.25 0.6 0.6  -0.25 0.25 ( %    NaOH )القلوية الحرة الكلية مقدرة كي 

 2.5-  1 0.8 0.7 0.5 0.7 %                  المواد غير المتصبنة وغير القابلة للتصبن

- - - - - -  %                 المواد غير المتصبنة والقابلة للتصبن 
0.3
(3) 

 0.4 1 1 2 1 0.4 0.8 (%              NaCl )الكلوريدات مقدرة بكلور الصوديوم 

 30 12 12 2.5 2.5 المواد غير المنحلة في الغول
3 (1) 2.5 

 2 0.5 0.5 0.2 0.3 %اد غير المنحلة في الماء المو 
0.3
(2)  -

SiO2                    %  - - - -3  - -

P2O5                    %  - - - -12  - -

- -  25- - - -  %      بربورات الصوديوم 

- -  5- - - -  %      كربونات الصوديوم 

 ما عدا المواد الفعالة الطبية غير المنحلة في الماء والمصرح عنها(  2)      المنحلة في الكحول والمصرح عنها    ما عدا المواد الفعالة الطبية غير(  1) 
 لم تتعرل بقية المواصفات للنسبة المسموح بها للمواد غير المتصبنة والقابلة للتصبن(  3) 
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  Melting Pointاالنصهار ( درجة ) نقطة  -أوال   
المتجمييدة فييي  المييادة الدسييمةرجيية الحييرارة التييي تبييدأ عنييدها هييي د» : تعرييهووا 
 .« عند تسخينها تدريجيا االنصهار 

 :ان ر الرسم البياني التالي  –بهار نولشر  معنا دريإ اا

 :يعي  من الرسم البياني نيد ما
( التوي تمثعوه النقطوإ أ بالشوكد ) عند تسو ين الشو م ال يوواني البوعب موثًل  -1   

42التس ين تستني  في رفع دريإ  رارته    توا تبود إلوا دريوإ  ورارة  فإن  رارة
  م

 .مع بقاقه ععا ال الإ البعبإ 
مووع اسووتمرار تسوو ين الشوو م ال يووواني البووعب فووإن دريووإ  رارتووه تثبوول دون  -0  

42و وووي فوووي مثالنوووا ال وووالي ) ارتيوووام   وتسوووما  ووو أل الدريوووإ الثابتوووإ مووون ال ووورارة 
  م )

  تسووتني  الطاقووإ ال راريووإ المكتسووبإ فووي ت ويوود الوود ن تمامووًا موون بدريووإ اانبووهار  يوو
بالطاقيية وتسووما الطاقووإ ال راريووإ المسووتني ة  وو أل . ال الووإ البووعبإ إلووا ال الووإ السوواقعإ 

 . الكامنة لالنصهار

مووع اسووتمرار تسوو ين الشوو م ال يووواني السوواقد فووإن دريووإ  رارتووه ترتيووع موورة  -3   
42أ رى من 

 ب م إلا أععا من  ل. 
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 سييمة الصييلبةالدالمييادة زود بهييا تيي وممييا سييبق نجييد أن الطاقيية الحرارييية التييي    
 :تستنفذ في 

 . تها رار  دريإرفع  -1
 .من ال الإ البعبإ إلا ال الإ الساقعإ  هات ويع -0
 

 Titre   Pointجمد الت( درجة ) نقطة  -ثانيا 
فييي  ةالمنصييهر  لمييادة الدسييمةبييدأ عنييدها ات هييي أعلييى درجيية حييرارة »: تعرييهووا 

 . « عند تبريدها تدريجياالتجمد 
 :ان ر الرسم البياني التالي  –ولشر  معنا دريإ البلبإ 

 :من الرسم نيد 
( والتوي تمثعووه النقطوإ ب بالشووكد ) فوي مثالنووا السوابق عنود تبريود الشوو م السواقد  -1

42تن يم دريإ  رارته إلا 
  م مع بقاقه في ال الإ الساقعإ. 

فوووي الت وووود مووون ال الوووإ   ووورارة  يبووودأ الشووو مالدريوووإ   يوووماسوووتمرار  موووع -0     
نطعووق منهووا طاقووإ ت الشوو م بووالتكّونبوودأ  بعّووورال تعنوودما و السوواقعإ إلووا ال الووإ البووعبإ   

 شوو م  فترتيوع دريووإ  وورارة ال بطاقيية التكييوين أو الطاقيية الكامنيية للتجمييد راريوإ تسووما 
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3أو  0 مرة أ رى ب والي 
  40م لتبد إلا

  43أو م
 تسوما  و أل الدريوإ العاليوإ و م

 . أو التتر التجمدبدرجة من ال رارة عندق  

د وّ في اان يام مرة أ ورى موع ت و الش متبريد تبدأ دريإ  رارة المع استمرار  -3
 .من ال الإ الساقعإ إلا ال الإ البعبإ  ش مال

 : كلما التجمد للمادة الدسمةدرجة  وازدادت كلما ارتفعتو 
 .تهالبب لزدادا-1
 . فيهانسبإ اع مام الغير مشبعإ  لنسبإ اع مام المشبعإ وقع لزدادا-0

 .المبنوم منهابلبإ البابون  لزدادا -3

 .المبنوم منها وبانيإ البابون  لقع -4

 .سرعإ تكوين الرغوة  لقع  -5

 .فترة ثبال الرغوة  لقع -6

 .بغر  يم فقاعال الرغوة  -7

 .لعتن يف وم منها المبن البابونقدرة  لقع -3

 .ععا اليعد ن و التسثير اعلطف المبنوم منهات سن تسثير البابون  -9

 .                                              دريإ البابون ععا إمساب المواد المالقإ مثد سعكيال البوديوم  لقع -12
 سومال عويط الدعنود ا تيوار  التيمود وععا بانع البابون   ال ي يعتمد ععا دريإ 

 رإلنتوواج بووابون   أن ي تووار ال عوويط الوو ي ي توووي ععووا أ مووام د نيووإ مشووبعإ وغيوو
 : تجمدال درجة كونويفضل أن ت .مشبعإ 
44-  42 :    بينتواليت ال بابونل  -  أ

  م. 
42 – 33 :   بين الغسييل بابونول -ب   

  م. 
 

 أو قيمة اليود الرقم اليودي -ثالثا 
Iodine Number – or – Iodine Value 

موووون المعووووروف أن اليووووود يتياعوووود مووووع  رال الكربووووون  ال الووووروابط الثناقيووووإ غيوووور   
 :يعي  الد نيإ كماالكربونيإ المشبعإ المويودة في السعسعإ 
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عيدد الغراميات مين الييود المميتص بواسيطة » :  وو بسنوه  الرقم الييودييعورف و    
 .« لدهني غرام من الدهن أو الزيت أو الحمل ا 111
ويووودد الووورقم اليوووودي المرتيوووع ععوووا أن الموووادة الدسووومإ غنيوووإ باع موووام الد نيوووإ    

الغير مشوبعإ مثود  موم اعوليوب والعينوليوب والعينولينيوب   وبالتوالي يودد ععوا بولبإ 
 .معينإ لعبابون 

غنيووإ باع مووام الد نيووإ  ويوودد الوورقم اليووودي الموون يم ععووا أن المووادة الدسوومإ  
 .د  مم الستياريب وبالتالي ععا أن البابون أكثر  بلبإ المشبعإ مث

 :يدد ععا أن  وارتفاع الرقم اليودي في حالة دهن أو زيت منفرد
 .وي ععا نسبإ عاليإ من اع مام الد نيإ الغير مشبعإ تت  الدسمإالمادة   -1
 .معرضإ لألكسدة بسرعإ  الدسمإالمادة   -0

 .  و وبانًا    ونعومإً البابون أكثر طراوة   -3

 :أما في حالة خليط من الدهون والزيوت 
ععووا الوورقم اليووودي و وودأل كوودليد ععووا بوولبإ البووابون  ااعتمووادفإنووه ا يمكوون     

الم تمعووإ   فقوود تويوود  عطووال د نيووإ م تعيووإ لهووا رقووم يووودي وا وود   ولكوون بووابونها لووه 
الطبيعووإ ال قيقيووإ  يمكوون أن يوودد الوورقم اليووودي و وودأل ععووا وبوو لب ا .بوولبإ م تعيووإ 

وب ابإ عندما ي توي ال عيط ععوا زيول يووز  نود أو زيول نووى .  الدسمإلأل مام 
 : انظر الجدول التالين يد 

الرقم  رقم التصبن نوع الصابون
 الخليط الدهني النسبة اليودي للخليط

 أكثر بلبإ -1
 أكثر  وباناً  -0
 رغوته أكثر انطلقاً  -3

023 93 
13٪    
30٪    

 نوى ن يد زيل
 زيل ب رة القطن

 93 194 أطرى قعيلً  -1
05٪    
 75٪    

 ش م بقر

C C + I2 C C

I I
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 أضعف  وباناً  -0 
 رغوته أبطس -3

 زيل ب رة القطن

 :يلي  ومن الجدول السابق يتضح ما
أن الوورقم اليووودي المتسوواوي لعم عوووطين يعنووي أنهمووا ي تويووان تقريبووًا ععووا دريووإ  -1

 .المشبعإ غير المتساويإ من اع مام الد نيإ 
ععوووا ويوووود ا وووتلف كبيووور فوووي  وووواص اع موووام الد نيوووإ  موووا يووودد ا يويووود -0

يوودد ععووا  ووواص  يويوود مووا المشووبعإ التووي ي تويهووا كوود موون الم عوووطين   وبالتووالي ا
 .البابون الناتج 

ومما سبق نجد أن الرقم اليودي يعطي نصف الحقيقة والنصف اآلخر يوجد في   
 .رقم التصبن 

 
 Saponification  Numberرقم التصبن        -رابعا     

 القعوي فمن المعروف أن . قي لأل مام الد نيإ ييدد رقم التببن ععا الوزن اليز 
أو ال موووم الووود ني مكونوووًا  يوووإالد ن الموووادةيتياعووود موووع ( والبوووود  البوتوووا ) الكووواوي 

  .بابونال
للتصيبن الكاميل  عدد غرامات البوتياس الكياوي الالزمية: بسنه  رقم التصبنويعرف 

 . من المادة الدهنيةغرام  لمائة 
 :يعي  وبمعرفإ رقم التببن يمكن استنتاج ما

 .كميإ القعوي اللزمإ لتببن المادة الد نيإ  -1
 .كميإ البابون الناتج  -0

 .   يإالد نفي المادة  المويودة كميإ اليعيسرين -3

الكربونيوإ سوط طوود السعسوعإ قوي لعموادة الد نيوإ ومون ثوم متو يالوزن اليز  توسطم -4
 . مادة الدسمإالد نيإ ل عيط اع مام الد نيإ المكونإ لع

التووي يبوونع منهووا البووابون متقاربووإ   سوومإ ويل وو  أن رقووم تبووبن مع ووم المووواد الد
مشووبعإ  C18 نيووإ د بسووبب ا تواقهووا ععووا أ مووام 192ومتوسووط رقووم تبووبينها  ووو 
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)       –العينوليب   مم ب و يلياعو  مم و ي   وغير مشبعإ  الستياريبك مم  
 ( .فيما عدا زيل يوز الهند وزيل نوى الن يد 

قوووي يععوووا ويوووود أ موووام د نيوووإ من يضوووإ الووووزن اليز  المرتيوووعدد رقوووم التبوووبن يووو 
 :له ال واص التاليإ  اقي بابونيوتنتج اع مام الد نيإ من يضإ الوزن اليز 

 .بعب متماسب النسيج   -1
 .لمان ي وب بسهولإ كبيرة با -0

 .سهد الترغيإ  -3

 .تستمر طويًل  غزير الرغوة ولكن ا -4
 

 I . N . S رقم أو قرينة  -خامسا 
 S . Nورقوم التبوبن  I . Nلكي يسهد ااستيادة مون كود مون الورقم اليوودي        

الوولزم إلنتوواج بووابون ييوود النوعيووإ   أبووبم موون  سوومعنوود ا تيووار مكونووال ال عوويط الد
ت دامها فوووي دليووود أو رقوووم وا ووود يشوووتمد ععيهوووا   و ووو ا الووورقم  وووو الضوووروري تبسووويط اسووو

 . I . N . S  رقم ابد طر هما من بعم ويسما ب
 I . N  الرقم اليودي  –  S . Nرقم التصبن =  I . N . S رقم

منيورد  سوميمكن التنبؤ ببل يإ البوابون النواتج مون اسوت دام د رقموبواسطإ   ا ال
 .ت كم ببلبإ البابون عمعيًا   ك لب يمكن ال سمأو  عيط د

 :يعي  ومن السابق نيد ما
 :ويعني   ا  I . N . Sزيل يوز الهند وزيل نوى الن يد لهما أععا رقم  -آ

 .ا تواقها ععا نسب كبيرة من اع مام الد نيإ المشبعإ  -1
 .ع ماضهما من يم  إقيين اليز اوز متوسط اع -0

الوووزن                                          قووي اعقوود فووي وزنهووا عوون ين اليز ميموعووإ اع مووام الد نيووإ  ال الوووز   -3
 . ٪ 32 مم البالم تبد إلا اليزيقي ل

 .بابون   ين الزيتين بعب بسبب الوزن اليزيقي المن يم ع ماضهما  -4
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لعود ون البوعبإ التوي ت تووي ععوا نسوبإ  I . N . Sفوي القيموإ رقوم   لوبيعي  - ب 
 الن يوودوسووتيارين    الن يوودوزيوول   كالشوو م ال يووواني   م السووتياريب كبيوورة موون  موو
  :ويكون بابونها    وزيل الغار

 .ضعيف الرغوة  -0                   .بعبًا يدًا  - 1

 لعزيوول السوواقعإ   كعمووا زاد مووا I . N . Sفووي قيموإ رقووم  اان يوواميسوتمر  -ج 
 :كون بابونها ي تويه الزيل من أ مام د نيإ غير مشبعإ   وي

 .سريع الرغوة  -0.                      ليناً  - 1

 .   I . N .  Sكعما ان يم الرقم اليودي كعما ارتيعل بانت ام قيمإ رقم  -د
 :يرات اآلتية غتحدث الت I . N . Sوقد وجد أنه كلما ارتفعت قيمة رقم 

 .تزداد بلبإ المادة الد نيإ  -1
 .لناتج تزداد بلبإ البابون ا -0

 .يقد ا تماد التزنخ بمضي الوقل  -3   

 .يزداد ثبال رغوة البابون  -4   

ماعدا بوابون زيول يووز الهنود وبوابون زيول  )تقد دريإ  وبان البابون  -5   
 . (نوى الن يد 

عدا بابون زيول يووز الهنود وبوابون زيول ما)         تقد نوعيإ الترغيإ  -6   
 ( .نوى الن يد 

ماعدا بابون زيل يووز الهنود وبوابون زيول ) لعبابون قوة التن يف تقد  -7   
 ( .نوى الن يد 

 .يت سن لون البابون  -3   

 .تزداد قوة البابون ععا ا توان كميال أكبر من المواد المالقإ المضافإ  -9   

لهوا أكثور مون رقوم يوودي وأكثور مون رقوم  سومإوقد ثبل ععميًا أن أغعب المواد الد    
 سوب  وروف طبيعيوإ عديودة   لوي   نوا ميواد مناقشوتها   ولو لب يكوون لهوا تببن   

 . وأ مها في   ا المياد الش م ال يواني I . N . Sأكثر من رقم 
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لعشوووو م ال يوووواني و ووودأل فووووي   I.N.Sواليووودود التوووالي يوضوووم القوووويم الم تعيوووإ لووورقم 
 : التيمدم تعف دريال 

 

I . N  S 
 التجمددرجة 
  I . N .Sم

 جمدالتدرجة 
  I . N .Sم

 التجمددرجة 
 م

156.3 
157.3 
159.4 

-161 
160.6 
164.4 
166.0 
166.3 

-171 
173.5 

-45 
45.5 

-46 
46.5 

-47 
47.5 

-43 
43.5 

-49 
49.5 

141.5 
140.4 
143.3 
144.3 
146.3 
147.3 
149.5 
151.0 
150.3 
154.5 

-42 
42.5 

-41 
41.5 

-40 
40.5 

-43 
43.5 

-44 
44.5 

131.5 
130.5 
133.5 
134.6 
135.6 
136.6 
137.5 
133.6 
139.6 
142.5 

-35 
35.5 

-36 
36.5 

-37 
37.5 

-33 
33.5 

-39 
39.5 

 
 

 :في صناعة الصابون  I . N . Sالفائدة من تطبيق رقم 
 .الد ون والزيول المتوفرة  منالمناسب  سميمكن تكوين ال عيط الد -1
 .إمكانيإ الت كم في بلبإ البابون  -0

ت كم فوووي بووويال البوووابون ونوعيتوووه مووون  يووو  الم هووور   وسووورعإ إمكانيوووإ الووو -3
 .من أنوام المياأل وتماسكها وثباتها  أي نومتكوين الرغوة في 

 
 :يلي  عمليًا يجب مراعاة ما I . N . Sوقبل تطبيق رقم 

العاليوإ ) المتطرفوإ  I . N . Sعودم اسوت دام الود ون والزيوول  ال قيموإ رقوم  -1
نتاج بابون منزلي ييد إلفي ني  ال عيط   فهي غير مناسبإ ( يدًا  يدًا والمن يضإ
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متوسط   و ما أكثر  I . N . Sالش م ال يواني وزيل الن يد لهما رقم  - 0 .النوعيإ 
 .المناسبإ واعساسيإ لكد  عطال تبنيع البابون البعب الدسمإ المواد 

 .من يم تنتج بابونًا ر وًا يدًا ال I . N . Sالزيول  ال رقم  -3

 
 :يلي  باستخدام ما I . N . Sيجب تنظيم قيمة الرقم  سموعند تكوين الخليط الد  

مرتيووع مثوود زيوول يوووز الهنوود أو زيوول نوووى  I . N . S ال رقووم  سوومإمووواد د -1
 .الن يد   تست دم   أل الزيول لعم اف إ ععا بلبإ البابون 

أو زيول الن يود متوسوط مثود الشو م ال يوواني  I . N . S ال رقوم  سومإموواد د -0
 % 81 - 51موون  سوومويمكوون  أن تتووراو  نسووبتها فووي ال عوويط الد. أو سووتيارين الن يوود 

فإ ا كان البابون المطعوب سريع الترغيإ وييد ال وبان كانل الكميوإ بسويطإ   أموا إ ا 
 .كانل الكميإ عاليإ   لب كان المطعوب عك 

القطون أو زيول اليوود مون يم مثود زيول بو رة  I . N . S ال رقوم  سمإمواد د -3
و سوب . الوخ … السوداني   وتعتمد كميتها ععا نسب الش م ال يواني وزيول الن يود 

 .بلبإ البابون المطعوب 
  I . N . Sقيمة الرقم   جيد النوعية يجب أن تكونصابون وللحصول على   
 . 146 – 130:      بين  الغسييللبابون    -آ   
 . 170 – 165 :     بين  التواليتولبابون  -ب  

تكوون لوه نيو   I . N . Sالو ي لوه نيو  رقوم  سوموقود ويود  أن بوابون ال عويط الد
بوابون  أن يقووم لاع وله ا يسوتطيع بوان. البلبإ بغم الن ر عن مكونال ال عيط 

تووسثير  وو أل ب   مووع ععمووه التووام سوومإواستعاضووإ بعووم المكونووال موون  عطاتووه الد بووإ لد
 .هاقيإ لعبابون التغيرال ععا النوعيإ الن

أي  ال ) وا ود  I . N . Sومون ثوّم يمكون عمود عودة أنووام مون البوابون لهوا رقوم 
 .لكد منها بيال ت تعف ا تلفًا واسعًا     ولكن( لبإ لبدريإ وا دة من ا
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فيي تكيوين  سيمةللميواد الد  I . N . Sكيفية االستفادة مين قيمية رقيم  -سادسا  
 لصناعة الصابون دهني خليط
 :ن التواليت ولصاب سمتكوين خليط د:  أوالً 

 I . N . S  =172له رقم  سمأن يكون إيمالي ال عيط الد: المطعوب 
 :الزيوت المتاحة 

 I . N . Sمعامل  المادة الدسمة
 030 ن يدالزيل نوى  -1
 166 ن يدالستيارين  -0

 33 زيل ب رة القطن -3
 : سمالنسبة المئوية للخليط الد  

 النسبة المئوية دسمةالمادة ال
 13 زيل نوى ن يد  -1
              يدنستيارين  -0
   - 30  زيل ب رة القطن -3
 % 111 المجموع   

 
النسوووبإ المقويوووإ لكووود مووون اسوووتيارين الن يووود وزيووول بووو رة القطووون المكوووونتين  ت سوووبو 

 :يعي  كما   I . N . S  =171لع عيط ال ي له قيمإ معامد 
 اإلجمالي I . N . S  ×لنسبة المئوية  ا المادة الدسمة

 4176=  030×  13 زيل نوى ن يد  -1
 يووووووووووووودنسوووووووووووووتيارين  -0

           

   ×166  =166   

   33 - 7016=  33×    - 30  زيل ب رة القطن -3
 س 78+  11392=  171×  111 إجمالي الخليط 
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 11390 – 17222  =     73:   من اليدود السابق نيد أن 
                              73      =   5623 

 ٪   7119= س      ستيارين الن يد :        أي أن 
 ٪    1111=     (    – 30)  = ب رة القطن لزيو  

 :هي    I . N . S  =171 ذو رقم الدسموتصبح مكونات الخليط 
 النسبة المئوية المادة الدسمة

 13.2  ن يدالزيل نوى  – 1
 71.9   ستيارين الن يد  -0
 12.1   زيل ب رة القطن -3
 % 111 المجموع             

 
 :لصابون تنظيف  دسمتكوين خليط : ثانيًا 

  I . N . S  =146له رقم  الد نيأن يكون إيمالي ال عيط  :المطعوب 
 :الزيوت المتاحة 

 المادة الدسمة I . N . Sرقم 

 زيل الن يد -1 149

  يواني ش م -0 155

 ن يدالزيل نوى  -3 030

 زيل ب رة القطن -4 33
 :النسب المئوية للخليط 

 النسبة المئوية المادة الدسمة
 32     زيل الن يد -1
 32     يوانيش م  -0
       زيل نوى الن يد -3
 (   – 42)  زيل ب رة القطن   -4
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 % 111 اإلجمالي 
          وزيوول بوو رة القطوون(    )يوول نوووى الن يوود النسووبإ المقويووإ لكوود موون ز  ت سووبو     

 :  كما يعي  سماللزمتين استكماد ال عيط الد(    – 42 )
 

 المادة الدسمة  اإلجمالي=  I . N . Sرقم × النسبة المئوية =  

 زيل الن يد -1  4472 =        149  ×       32       =

  يواني ش م -0 4652  =     155    ×      32       =

 نخيلالزيت نوى  -3   030  =     030    ×              = 

 زيل ب رة القطن -4   33 – 3502 =        33  × (   – 42)  =   
 إجمالي الخليط    12641 -س144=       146  ×     111       = 

 
 10642 - 14622 =     144:       من اليدود السابق نيد أن 

                                   144     =1962 
 %  13161  =       =    نسبإ زيل نوى الن يدوبالتالي  

 26139  =   13.61 – 42( =    – 42 )  ونسبإ زيل ب رة القطن 
 

 الذوبان للصابونأو قرينة  نسبة -سابعا 
Soap Solubility Ratio ( S. S . R ) 

وتكووين  الو وبانلعبوابون مون  يو  القودرة ععوا   و رقم يعبر عن ال واص المميزة
قسومإ  ابود سومإ بدموواد  عويط  لبابون مبونوم مونال وبان  قرينإ سب وتالرغوة   

 I . N . Sععوا  ابود يموع أرقوام  سوملكد مكونوال ال عويط الد I . N . Sيمع أرقام 
وزيول لزيول يووز الهنود  I . N . Sفيموا عودا أرقوام  132لمكونال ال عويط  اعكبور مون 

 .نوى الن يد 
:كالتالي  S . S . Rنا السابق يمكن  ساب قيمإ مثالفيي 
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 المادة الدسمة  اإلجمالي=    I . N . Sرقم × النسبة المئوية =  

 زيل الن يد -1  4472 =         149   ×       32       =

  يواني ش م -0 4652  =        155    ×      32       =

 ن يدالزيل نوى  -3 3155  =        030    ×     ..13     = 

 زيل ب رة القطن -4 0303 =          33   ×      06.4=      
 إجمالي الخليط    14598=          146  ×      111     = 

 

 116    =  =              =                   لهذا المزيج  (   S . S . R)قرينة 
 
 

 قرينووووإوزيووول الن يوووود المسووووت دمإ باسووووتعماد  ال يوووووانيشوووو م البط كميووووإ وييوووب ضوووو
فووووإ ا كووووان البووووابون ييوووود الوووو وبان وسووووريع الرغوووووة كانوووول الكميووووإ    لعبووووابونالوووو وبان 

ا بسيطإ   وا  ا كان المطعوب العك  كانل الكميإ المطعوبإ منهما كبيرة مالمطعوبإ منه
. 

 :ي  ومن المفضل أن تكون قيمة قرينة الذوبان النسب
 3   - 0   =     التواليتلبابون    -  أ 
 0.5 – 1.5  =   الغسييللبابون و  - ب 
تحسييينت خاصيييية اليييذوبان والترغيييية  كلميييا اليييذوبان قرينيييةوكلميييا ارتفعيييت قيمييية  

 .للصابون 
 

 ( I . N . S) و( S . S . R)االستفادة من قيمتي 
بإ والوو وبان والرغوووة يمّكنووان معووًا موون التنبووؤ ببوويال البووابون موون  يوو  البوول -1
 .الخ ..

 14593     =     14593 

(4652  +4472)           9102 
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يمّكنووان بووانع البووابون موون إنتوواج بووابون مو وود البوويال  تووا لووو اضووطر  -0 
 .إلا تغيير أو استبداد تركيب ال عيط 
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 :التطبيق العملي لالستفادة منهما 
 :ييب ععا بانع البابون أن يقرر ما يعي 

 ( . I . N . Sأي رقم ) بلبإ البابون المطعوبإ  -1
 ( .S . S . R رقم   أي) الترغيإ المطعوبإ   واص -0

يوضوو ان أ ميووإ زيوول نوووى الن يوود  قوورينتينوالووتمعن فووي قيمتووي  وو ين الوورقمين أو ال
وفووي ال قيقووإ موون المسووت يد تكوورار . وزيوول بوو رة القطوون فووي بووناعإ البووابون المنزلووي 

 .ال بود ععا بابون له  واص عامإ ييدة بدون است دام   ين الزيتين 
 :عي توضيم  لب وفيما ي

 I . N . S   =141رقم  المطلوب صابون له
 S . S . R  =0 ورقم   
 : المتاحة زيوتال

 المادة الدسمة I . N . Sرقم 
 ش م  يواني -1 155

 زيل ب رة القطن -0 33

 
 I .N .S  =142وبإيران العمعيال ال سابيإ كما سبق شر ها لعوبود إلا رقم 

  %   77.61:       في ال عيط ييب أن تكون   كميإ الش م ال يواني  -1 
 %   00.39:       كميإ زيل ب رة القطن في ال عيط  ييب أن تكون  -0 

ا يمكن أن يت قق به أل النسب له ا (  0) المطعوب و و  S . S . Rونيد أن رقم 
 =له ا المزيج  S . S . R ي  نيد أن نسبإ  .المزيج 

 
 

                                                                =1.16 
 

 142  ×122  14222 
77.61  ×155       10209.55 = 
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وموون ثووم فووإن البووابون النوواتج موون  وو ا المووزيج سوووف يكووون لووه البوولبإ الضووروريإ 
 .ولكنه ضعيف الرغوة 

تكوون مكونوال الموزيج     S . S . R    =0وا  ا أريود ا تيوا  مكونوال الموزيج بورقم  
 :كما يعي 

 %    36.01=            ش م  يواني   -1
 %   63.69=        زيل ب رة القطن  -0

 I . N . S    =112171فيكون المزيج له رقم 
 .وسوف يكون البابون الناتج ر و بشكد مؤسف 

مون يم يكوون تسثير وا ععوا  I . N .  Sومون المعوروف أن الزيوول التوي لهوا رقوم 
انيوإ يكوون قود وقبد أن ن بد ععا ال وب. تطريإ البابون أكثر وضو ًا عن  وبانيته 

 . د  لعبابون تطريإ كبيرة 
وموووا سوووبق يؤكووود أ ميوووإ ويوووود زيووول يووووز الهنووود أو زيووول نووووى الن يووود فوووي مكونوووال 
البوووابون   أموووا فوووي  الوووإ عووودم ويوووود أيوووًا منهموووا فوووإن ال بوووود ععوووا  وبانيوووإ ييووودة 

أو يكووووون ال بووووود ععووووا بوووولبإ . لعبووووابون سوووووف تكووووون ععووووا  سوووواب بوووولبته 
 .بانيإ والترغيإ البابون ععا  ساب ال و 

 
 Hardness Number     ( H . N )  رقم الصالبة 

 :وي دد بالمعادلإ التاليإ  T.Nورقم التتر  I.N.S و رقم ييمع بين كد من رقم 
H . N   =I . N . S  +3 .7  ×T. N 

 =بمعنا أن رقم البلبإ عي  عيط دسم    
 . (دريإ التيمد ×  ..3+ ) لعمزيج  I . N . Sميموم أرقام                

 :وقد وجد أن رقم الصالبة المثلى 
  075     و ب دودالتواليت   لبابون -آ 
 036     و ب دودالغسيل   ولبابون  -ب   

 :ومن الشرح السابق كله يمكن استنتاج ما يلي 
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لتقودير نسوبإ الود ون  S . S . Rورقوم  I . N .  Sابود مون اسوت دام رقوم  -1
 .إ المطعوبإ إلنتاج بابون ييد والزيول الم تعي

المنيورد  162 – 132يتوراو  بوين  I . N .  Sإن الد ن أو الزيل الو ي لوه رقوم  -0
ا يبعم و ودأل فوي إنتواج بوابون بسوبب ضوعيه فوي إنتواج ( غير الم عوط مع غيرأل ) 

 .الرغوة   كزيل الغار   والش م   وزيل وأولين وستيارين الن يد 
من يم ي يوم بولبإ البوابون  I . N . Sله رقم  ال يأن الد ن أو الزيل  -3

  ويزيوود موون  وبانووه ورغوتووه   ولكوون لسووون ال وو  تكووون الزيووادة فووي معوودد التطريووإ أكبوور 
من معدد الزيادة في ال وبانيإ   ولكي ن بد ععا ال وبانيوإ المطعوبوإ ييوب أن تكوون 

 .كميإ الزيل الوايب إضافتها كافيإ ليعد البابون ر وًا يدًا 
متسواويإ عكثور مون موادة د نيوإ  I . N .  Sفي ال اال التي تكوون فيهوا أرقوام  -4

 :وا دة  كما في ال الإ التاليإ 
 ( 30دريإ التيمد )    I . N .  S      =35زيل ب رة القطن له رقم  -أ 
 (  06دريإ التيمد )    I . N .  S     =35زيل السمسم    له رقم   -ب

تيرقإ بين بلبإ بابونهما  وو اسوت دام دريوإ التيمود    يو  فإن أفضد طريقإ لع
 .بابون الثاني البابون اعود أكثر بلبإ من التوضم لنا أن 

لع بود ععا بوابون  ي نوعيوإ وا ودة وييودة   ييوب أن تكوون قيموإ القوراقن  -5
 في  ودود(  S . S . R) ورقم   I . N .  S ))ورقم (  T . P) رقم : الم تعيإ   و ي 

 .معينإ مهما كان نوم ال عيط الدسم 
 :والبابون الييد ييب أن ي قق مزيج المواد الدسمإ المبنوم منها مايعي  -6

استعمال 
 T . P  I . N . S S . S . R H . N الصابون

 375 3 - 0 170 - 165 °م 44 - 42 لعتواليل -أ
 036 0.5 - 1.5  146 - 130 °م 42 - 33 لعغسيد -ب

 :نالحظ ما يلي  ويجب أن   
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  ورقوم  S . S . R  وقرينوإ الو وبان لعبوابون  I . N . Sا ي سوب رقوم  -1
لكوود ويبوإ ترسوود إلووا  عوإ التبووبن   ولكوون ت سوب فقووط عنوود تغيوور  H . Nالبولبإ 

 . نسب المكونال لع عيط ولتكوين  عيط يديد 
موواد المالقوإ تطبق   أل القراقن الثلثإ ععا بوابون اعسوا  وا تورتبط بتوسثير ال -0

 .أو البنانة أو أي معاليإ ميكانيكيإ 
إن اا تيار الب يم لعد ون والزيول المعتمودة ععوا  و أل العوامود يعتبور بدايوإ  -3

اايتهاد الب يم إلنتاج بابون ييد   أما التببن الغير مناسب لع عيط والغير سعيم 
ولإ في ا تيار مكونوال لعبابون سوف يعطي منتيًا أقد يودة بالرغم من العنايإ المب 

 .المزيج 
إن لعهووور  والعيووون العوووالي الضوووغط والمتكووورر لكتعوووإ البوووابون القووودرة ععوووا رفوووع -4

وليذل  تتحسين نوعيية . كيانة البابون إلا مدى مستقد عون العوامود الثلثوإ السوابقإ 
 . الصابون من حيث الرغوة والذوبانية كلما هرست وعجنت كتلة الصابون
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واة ن جوز هند الزيوت
اولين  نخيل بيرين زيتون قطن شحم غار النخيل

 النخيل
ستيارين 
 النخيل

دوار 
 صويا لفت ذرة الشمس

بعة
مش
ة ال

هني
 الد

ل
حما

األ
 

Caproic C6 1 1 - - - - - - - - - - - - 

Caprylic C8 8 5 - - - - - - - - - - - - 

Capric C10 6 5 - - - - - - - - - - - - 

Lauric C12 47 46 24 - - - - 1 1 1 - - - - 

Myrisitic C14 18 15 1 3 1 - - 1 1 1 1 1 1 - 

Palmitic C16 9 8 20 29 22 14 10 44 38 60 7 10 2 7 

Stearic C18 3 2 1 21 3 3 7 4 4 6 6 4 3 4 

بعة
مش
ر ال

 غي
ل 

حما
األ

 

Palmitoleic C16-1 - - - 3 1 1 2 - - - 1 1 2 1 

Oleic C18-1 7 14 32 41 19 68 55 40 44 25 40 37 16 28 

Linoleic C18-2 1 2 21 2 53 13 25 9 11 7 45 46 13 52 

Linoleneic C18-3 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 1 9 8 

Ecosenoic C20-1 - 1 - - - - - - - - - - 7 - 

Erucic C22-1 - - - - - - - - - - - - 45 - 

Docosadienoic C22-2 - - - - - - - - - - - - 2 - 
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نواة  جوز هند الزيوت

 النخيل
اولين  نخيل بيرين زيتون قطن شحم غار

 النخيل
ستيارين 
 النخيل

دوار 
 الشمس

 صويا لفت ذرة

 -T . P 20درجة التجمد  

24 
20-

27  
16-

24 
40-

46 
30-

34 
16-

26 
17-

27 
40-

46 
20-

26 
51-

54 
16-

20 
14-

20 
12-

15 
20-

24 

 I . N 10 18 70 42 106 84 86 51 59 36 131 130 103 133الرقم اليودي 

 S . N 257 250 206 197 194 192 193 200 198 202 191 192 195 192رقم التصبن 

I . N . S = S . N – I . N 247 232 136 155 88 108 107 149 139 166 61 62 92 59 

H.N = I.N.S + 3.7 × T 328 320 210 314 206 185 188 159 224 360 128 125 142 140 
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 خواص الصابون المصنوع من دهون وزيوت منفردة مكررة ومبيضة ومزالة الرائحة
 

 االستخدام تأثيره على الجلد الرغوة التنظيف خواص القوام الزيوت
Coconut  ًمنزلي  –تنظيف  (الذع ) مهيج  سريعة كبيرة ال تدوم ممتاز صلب جدا 
Palm Kernel   ًمنزلي –تنظيف  (الذع ) مهيج  سريعة كبيرة ال تدوم ممتاز صلب جدا 
Lauric تنظيف  –تواليت  معتدل -عديم التأثير  متوسطة الدوام-سريعة كبيرة  ممتاز معتدل الصالبة 
Tallow تنظيف  –تواليت  معتدل -عديم التأثير  بطيئة لكنها تدوم حسن معتدل الصالبة 
Cotton Seed  منزلي –تنظيف  معتدل -عديم التأثير وسطة الدوامغير وافرة سخية دهنية مت جيدة متوسط الليونة 
Olive تواليت معتدل -عديم التأثير سريعة وافرة سخية دهنية متوسطة الدوام جيدة متوسط الليونة 
Foot Olive  تواليت معتدل -عديم التأثير سريعة وافرة سخية دهنية متوسطة الدوام جيدة متوسط الليونة 
Palm  منزلي –تنظيف  معتدل -عديم التأثير سريعة وافرة سخية متوسطة الدوام ةجيد معتدل الصالبة 
Olin Palm  تنظيف  –تواليت  معتدل -عديم التأثير سريعة وافرة سخية دهنية متوسطة الدوام جيدة متوسط الليونة 
Stearin Palm  تنظيف منزلي جيد معتدل -عديم التأثير بطيئة لكن تدوم جيدة معتدل الصالبة 
Sun Flower  منزلي رخو معتدل -عديم التأثير سريعة وافرة سخية دهنية متوسطة الدوام جيدة متوسط الليونة 
Maize منزلي رخو معتدل -عديم التأثير سريعة وافرة سخية دهنية متوسطة الدوام جيدة متوسط الليونة 
Rape  منزلي –تنظيف  معتدل -ديم التأثيرع سريعة وافرة سخية دهنية متوسطة الدوام جيدة متوسط الليونة 
Soya Bean   نزلي رخوم عديم التأثير معتدل متوسطة الدوام_ دهنية  –وافرة  مناسب (رخو )لين 
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 األحمال العضوية
درجيييييييييييييييييييية 

 االنصهار
T 

 الرقم اليودي
I . N 

 رقم التصبن
S . N 

I . N . 

S H . N الوزن الجزيئي 
M . W 

بعة
مش
ة ال

هني
 الد
ل
حما

األ
 

Caproic C6 -3.4  -485 485 472 118 
Caprylic C8 16.7  -383 383 446 146 
Capric C10 31.6  -322 322 439 174 
Lauric C12 44.2  -277 277 440 202 
Myrisitic C14 54.4  -243 243 444 230 
Palmitic C16 62.9  -217 217 450 258 
Stearic C18 69.9  -196 196 455 286 

ا
ير 
يييييييي
غييي
ل  

ييييييا
مييييي
ألح بعة
مش
ال

 

Palmitoleic C16-1 1 99 219 120 124 265 
Oleic C18-1 14.2 90 198 108 161 282 
Linoleic C18-2 -5 181 200 19 - 280 
Linoleneic C18-3 -11 274 201 -73  -278 
Ecosenoic C20-1  -82 180 98  -312 
Erucic C22-1 33.5 75 165 90 214 340 
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Docosadienoic C22-2  -150 166 16 - 338 
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 والجدول التالي يبين مواصفات صابون الغار لواستعمل ستيارين البالم إضافة لزيت المطراف وزيت الغار
 1998/  377كما تحدد المواصفة السورية رقم 

 
 
 

 الزيت

 الصنف الثالث الصنف الثاني الصنف األول

 الغار المطراف
ستيارين 
 البالم

 الغار المطراف المزيج
ستيارين 
 البالم

 الغار المطراف المزيج
ستيارين 
 البالم

 المزيج

 نسبة الزيت
 %في الصابون 

50 10 16 76 50 7.5 28.5 76 50 5 21 76 

 نسبة الزيت 
 %في المزيج  

65.80 13.15 21.05 100 65.80 9.86 24.34 100 65.80 6.58 27.62 100 

T 22 20 52.5 28 22 20 52.5 29 22 20 52.5 30 

I . N 85 70 36 72.71 85 70 36 71.59 85 70 36 70.47 

S . N 193 206 202 196.60 193 206 202 196.50 193 206 202 196.30 

I . S . N 108 136 166 123.89 108 136 166 124.87 108 136 166 125.83 

H . N 189.4 210 360 227.49 189.4 210 360 232.21 189.4 210 360 236.83 
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S . S . R - 1 1 2.34 - 1 1 2.32 - 1 1 2.30 
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 مدخييييييييييل
 تطور صناعة الصابون والمنظفات الصناعية

 
موووون (  الشوووو وم والزيووووول النباتيووووإ وال يوانيووووإ )تعوووود بووووناعإ المووووواد الدسوووومإ  - أوال

البناعال الكيمياقيإ الهامإ عنها تعتبر أساسًا لبناعال عديدة وكثيرة ومنهوا بوناعإ 
اعإ الموووواد الدسوووومإ  يووو  تشوووكد بوووناعإ البوووابون يووووزنًا  اموووًا مووون بووون. البوووابون 

 باإلضافووإ إلا أنها أقدم بناعووإ اعتمدل ععا المواد الدسومإ
 .واسم البابون مترادف في كافإ العغال تقريبًا ولععه مشتق من البابونين 

والبووابونين مووادة تسووت رج موون يوو ور نبووال العبووعج الوو ي موون  وابووه أنووه إ ا مووا 
  ويسووتعمد  وة كرغوووة البووابونسوو قل  وو أل اليوو ور ونقعوول فووي مووان تكونوول منهووا رغوو

نقيعها   ا في غسد وتن يف الملب  ال يييإ   وفي بوناعال أ ورى أ مهوا بوناعإ 
 . ال لوة الط ينيإ ومن  نا يانل تسميته لدى العامإ بعرق أو شرا ال لوة 

ولم يت قق بعد أن بناعإ البابون في العبور الغابرة تشبه في شين ما بناعإ 
)  - نودنا ا ن   عنهوم كوانوا ي عطوون رمواد اع شواب واععشوابالبوابون المعوروف ع

بالزيوول أو الوود ن   وسووموا  وو ا  -(  موون المعووروف أن الرموواد ي توووي ععووا الكربونووال
ثووم تطووورل بووناعته . المووزيج بالبووابون وكووانوا يسووتعمعونه د نووًا لووبعم أموورم اليعوود 

ضافإ الكعو  ال وي إليوه   وتو رب الموزيج لعيووم التوالي  يو  إلا إ ابإ الرماد في المان وا 
 -(  الوووو ي  ووووو عبووووارة عوووون م عووووود  يدروكسوووويد البوووووديوم ) - كووووانوا يس وووو ون راققووووه

وي عطونووه مووع الزيوول والشوو م مووع التسوو ين والت ريووب في بووعون ععووا مووادة يلتينيووإ 
القووووام اسوووتعمعو ا عليوووًا لوووبعم االتهابوووال اليعديوووإ   كموووا اسوووتعمعو ا لعتن يوووف فوووي 

 .د البوف المعد لعغزد أو النسيج المنازد   ولغس
ورغووووم أنووووه فووووي القوووورن الثوووواني بعوووود الموووويلد ورد فووووي أ وووود كتووووب الطبيووووب المشووووهور 

 كوور البووابون وفاقدتووه لعيسووم طبيووًا ولعتن يووف   غيوور أن التوواريخ ا يعوورف " يووالينو "
 شيقًا كثيورًا عون تقودم  و أل البوناعإ وانتشوار ا   رغوم أنهوا انتقعول إلوا أوروبوا مون الوبلد

فكانوول مرسوويعيا . العربيووإ  وولد فتوورة ال ووروب البووعيبيإ والتمووا  بووين الغوورب والشوورق 

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org



 42 

 تا القرن السابع عشر أكبر سوق لتيارة البابون   ثم زا متها البندقيإ في إيطاليا   
 .ثم إنيعترا   إا أنها كانل بناعإ سريإ م تكرة 

ن إا بعد انتشار البودا ولم تتقدم بناعإ البابون تقدمًا م سوسًا في يميع البعدا
والتي أمكن ت ضير ا من معاليإ معم الطعام ب مم " كربونال البوديوم"البناعيإ 

الكبريووووول إلنتووووواج كبريتوووووال البووووووديوم و موووووم كعوووووور الموووووان   ثوووووم معاليوووووإ كبريتوووووال 
لع بووود ععووا كربونووال (  ال يوور الكعسووي) البوووديوم بووالكربون وكربونووال الكعسوويوم 

الوقل توّبد العديود مون الععموان لمعرفوإ  وواص الموواد الدسومإ وفي ني  . البوديوم 
 . من الزيول والش وم

فاستياد من   ين ااكتشافين كد المشتغعين  فوي بوناعإ البوابون وتوبوعوا لنشور 
 .   أل البناعإ في العالم 

وفووي بدايووإ القوورن العشوورين أمكوون ت ويوود الزيووول السوواقعإ إلووا شوو وم بووعبإ  -ثانييياً 
وبو لب أمكون ال بوود ععوا .   دريتها باستعماد النيكود كوسويط منشوطو لب بواسطإ 

بعود أن كوان  م 52 - 42مورد آ ر من الشو وم البوعبإ والتوي دريوإ انبوهار ا بوين 
واسوووتيادل بوووناعإ . المبووودر الرقيسوووي لهووو أل الشووو وم البوووعبإ  وووو شووو وم ال يوانوووال 

مطعوبإ بعد أن توفر فسمكن بناعإ البابون بالبلبإ ال  البابون من   ا ااكتشاف
 .   ا المورد في اعسواق

ثووم تبووع  لووب تقطيوور اع مووام الد نيووإ واست لبووها بشووكد نقووي وييوود موون  - ثالثيياً 
زيول وش وم رديقإ   فسمكن لبانع البابون وقد تيت ل أمامه   أل المووارد لع بوود 
ععووووا اعنوووووام الم تعيووووإ موووون الوووود ن أن يكيووووف بووووناعته كمووووا يريوووود ويعطيهووووا البوووويال 

 .وال واص التي يرغبها المستهعكين 
وِضوعل طريقوإ ال بوود ععوا , العشورين و لد العقود ال وام  مون القورن  - رابعاً 

مواد د نيإ بوناعيإ تركيبيوإ مون البتورود وغيورأل قيود التطبيوق البوناعي وأمكون علمانيوا 
بون واليابان وغير ما ال بود به أل الطريقإ ععا كميال وافرة من الموواد الد نيوإ لعبوا

 .والتغ يإ دون العيون إلا شران مواد د نيإ من ال ارج 
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ريواد الب و  والععوم ععوا إنموان مووارد الموواد الد نيوإ والقعويوإ توقوف ولوم ي - خامساً 
وتوفير ا له أل البناعإ   بد تعدوا  لب إلوا رفوع السوتار عون عمعيوال التبوّبن المعقودة 

تموودين كوود ااعتموواد ععووا موورانهم والتووي كووان البووّبانون يسووتسثرون بهووا فووي بوودور م مع
 . الطويد وععا ما ورثوأل من آباقهم 

كما وضعوا القواعد الععميإ لت ديد قوام البابون   وقوة تن ييه   ودوام  -ًً  سادسا
وثبوووال رغوتوووه   مووون  عطوووال الزيوووول الم تعيوووإ   وأبوووبم البوووّبانون ا ن أكثووور تيهموووا 

ّبن   فتيت ول اع  وان وانكشويل أسورار ععميا ل قيقإ التطوورال الم تعيوإ لعمعيوال التبو
  أل البناعإ   وأببم البّبان ا ن طالوب ععوم بعود أن تعوددل الن ريوال والتطوورال 

 .ال ديثإ في   أل البناعإ 
ن ما  بد لقطعإ البابون مون ب و  وععوم وتطوور   بود كو لب فوي  - سابعاً  وا 

قطوووع البوووابون بوووناعإ مسوووا يق البوووابون    يووو  أدى  لوووب إلوووا منافسوووتها الشوووديدة ل
م  د عول موادة بربوورال البووديوم فوي  1927العادي أو البوابون الطوري   فيوي عوام 

مسوووا يق البوووابون   ثوووم د عووول أمووول  فوسووويال البووووديوم الم تعيوووإ والموووواد اع ووورى 
والتوي  هورل  C . M . C )  )كسيعكال البووديوم   وموادة كربوكسوي ميتيود سويعيعوز 

 .ن يف لألغرام الم تعيإ فواقد ا اليمإ في الغسيد والت
ولووم تقتبوور بووناعإ البووابون فووي الوقوول ال اضوور ععووا الميهووود الععمووي  - ثامنيياً 

فقط من  ي  ت سين البناعإ وتيهم أسرار عمعياتها ومن  ي  توفير مواد وا اعوليوإ 
  بود أن ريواد بونع ا ال أيضوًا سوا موا مسوا مإ فعالوإ فوي ت سوين  اللزمإ ف سب

وب لب سواعدوا ععوا . دة لتبريد البابون وتيميدأل وتييييه وتقطيعه وا ترام أيهزة يدي
وقوود تعوودى  وو ا فووي السوونوال . توووفير الكثيوور موون الوقوول والمبوواريف واعيوودي العامعووإ 

اع يرة إلا ا ترام أيهزة يديدة لبناعإ البابون بطريقإ مستمرة أتوماتيكيإ أدى إلا 
رين المركووز    وبوو لب أمكوون توووفير سوورعإ ووفوورة اإلنتوواج بيانووب ال بووود ععووا اليعيسوو

الوقل والعماد والمبواريف   عودا اانتيوام بتوداود رأ  المواد الو ي كوان يعطود نتييوإ 
لويود البابون في المبانع مدة من الوقل قد تتياوز العام  تا يكوون بوال ًا لعبيوع 

 .وااستعماد 
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ل ديثوإ ا يمكون وبعد   ا كعه يمكن القود أن مبوبنإ  ديثوإ تنشوس اليووم بالمعودال ا
ومووووا قبوووود موووون  يوووو  طوووورق البووووناعإ وا ال  1922مقارنتهووووا بمبووووبنإ فووووي عبوووور 

واعيهزة وفواقد ومزايا استعماد الب ار المباشر وغير المباشر كمولد لع ورارة فوي يميوع 
 .العمعيال 

وبهوو ا النشوواط الينووي الععمووي ا لووّي فووي مبووانع البووابون أمكوون اسووتعماد البووابون 
عووووا السوووووان   كمووووا توووووفر لعمبووووانع اع وووورى الم تعيووووإ التووووي تسووووتعمعه لعغنووووي واليقيوووور ع

بموابيال  ابإ كدور الغسيد لألقمشإ الم تعيوإ وبوقد اعقمشوإ البووفيإ وبوباغإ 
 ...ال رير وطبع اعقمشإ القطنيإ وتش يم الماكينال إلخ

الكيمياقي المشهور يمعتوه المعروفوإ  ينموا ويود أن " يوستو  فون ليبج"ويؤثر عن 
 إن حضييارة وتمييدن الشييعوب :ادة اسووتهلب البووابون مطووردة موون سوونإ ع وورى قوواد زيوو

 .يمكن أن تقدر بالكمية التي تستهلكها من الصابون 
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 التركيب الكيميائي للمواد الدسمة
 : مقدمة

 :تت عمه المواد الدسمإ بتسثير المان السا ن وت ل الضغط إلا شقين   
 .سمإ أ مام عضويإ ندعو ا باع مام الد -آ

 ( . د ن ال عو )اليعيسرين  -ب    
 :كما في المعادلإ التاليإ 

 جليسرين+ أحمال دسمة =    ماء   + مادة دسمة 
 م 022وقووود ويووود أنوووه  توووا يوووتم  ووو ا الت عووود ييوووب أن ا تقووود دريوووإ ال ووورارة عووون

ا فوووإن التياعوود يمكوون أن يتيووه بووالعك    بمعنوووا أن  0سووم/ كوو   15والضووغط عوون  وا 
 .يت د مع اع مام الدسمإ ليكّون دسمًا ومان من يديداليعيسرين 

ولكون أشوهر ا . واع مام الناتيإ من   أل العمعيإ ت تعف با تلف المادة الدسمإ 
 :ثلثإ أ مام تويد مت دة باليعيسرين بنسب م تعيإ و  أل اع مام  ي

 ( . مم الشمع )  مم الستياريب  -آ 
 ( . مم الن يد )  مم البالميتيب  -ب
 ( . مم الزيل )  مم اعولييب   -ج

وععوووا  لوووب نسوووتنتج أن الموووواد الدسووومإ  وووي مركبوووال ناتيوووإ مووون ات ووواد اع موووام 
 :الدسمإ باليعيسرين   ويمكننا أن نوضم التركيب الكيمياقي لعمواد الدسمإ كا تي 

 مان+  ستيارال اليعيسرين   =  اليعيسرين  +   مم الستياريب   
 مان+  بالميتال اليعيسرين   =   اليعيسرين  +  مم البالميتيب    
 مان+  أولييال اليعيسرين    =   اليعيسرين  +  مم اعولييب     

 :ومما تقدم تتضم لنا ال قاقق التاليإ 
إ ا كانل نسبإ أولييال اليعيسرين في أيإ مادة دسومإ مرتيعوإ كوان  و ا المركوب  - 

ًً  عن أولييووال اليعيسوورين زيتيياا  ينقوو  سوواقًل فووي الدريووإ العاديووإ موون ال وورارة ويسووم
 . ساقعإ في الدريإ العاديإ من ال رارة
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أمووا إ ا كانوول نسووبإ البالميتووال والسووتيارال  ووي الغالبووإ كووان المركووب بووعبًا فووي  -  
و   م 65ًً  عن دريتوي انبوهار ما  وي  شيحمادريإ ال رارة العاديوإ ويسوما  ينقو   

 ن في الدريإ العاديإ من ال رارة ععا التوالي   أي أنهما بعبتا م70
 وا  ا كانوول نسوووبإ البالميتوووال والسوووتيارال فوووي تقوووارب موووع نسوووبإ اعولييوووال كوووان -   

المركب طريًا في الدريإ العاديوإ مون ال ورارة أي وسوطًا بوين الزيول والشو م فيسوما فوي 
 .دهنًا أو سمنًا   أل ال الإ 

 
  أهم المواد الدسمة المستعملة في صناعة الصابون

 
 : Coconut oilزيت جوز الهند  -
 .رطوبإ    ٪7 – 4زيل  و   ٪63 – 63ي توي لب يوز الهند الياف ععا   

 :خواص زيت جوز الهند  -أوال 
 .ساقد عديم العون إلا أبير إلا بني فاتم  -1
فووي المنووام المتقعووب يبوودو د نووي القوووام ومتبعووور إلووا  وود مووا أو فووي شووكد د نووي  -0

 .ا أبير بعب أبيم العون إل
 .الزيل التياري أو المكرر له راق إ نيا ة مميزة  -3
ي تووووي ععوووا نسوووبإ عاليوووإ مووون اع موووام الد نيوووإ المشوووبعإ والمن يضوووإ الووووزن  -4

 :اليزقي والتي يبينها ما يعي 
 .رقم التببن المرتيع  -أ  
 .قرينإ اانكسار المن يضإ  - ب
07 – 04ن دريإ اانبهار المن يضإ والتي تتراو  ما بي -ج 

 لي  كما  و )  م
ال اد في الزيوول العاديوإ والتوي يريوع اان يوام فوي دريوإ اانبوهار فيهوا إلوا زيوادة 

 .وله ا فإنه يقاوم التزنخ إلا  د كبير( . عدم التشبع 
45.1دريإ اانبهار لزيل يوز الهند التام الهدريإ  -5

 م  . 
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 : و ي     ٪92تبد نسبإ اع مام الد نيإ المشبعإ في الزيل إلا  -6   
 °درجة االنصهار م الحمل الدسم

 17 الكابريعيب
 30 الكابريب
 44 العوريب

 54 الميريستيب
 63 البالمتيب
 72 الستياريب

 :اع مام الد نيإ الغير مشبعإ و ي  -7    
 °درجة االنصهار م الحمل الدسم

 72 اعولييب
 16 العيونيب

 .   ٪5 – 3ي توي الزيل ال ام ععا أ مام د نيإ  رة نسبتها ما بين  -3 
عنوود  عووط يوووز الهنوود مووع الشوو م ال يووواني أو مووع المووواد الدسوومإ اع وورى فإنووه  -9    

 .يمكن  ساب نسبإ زيل يوز الهند من رقم تببن ال عيط 
 : استخدام زيت جوز الهند في صناعة الصابون -ثانيا 
بموووا أن زيووول يووووز الهنووود ي تووووي ععوووا أ موووام د نيوووإ من يضوووإ الووووزن  -1     

اليزقي ل لب فإن بابونه البووديومي يو وب بشودة فوي الموان اليسور والعسور   كموا أن 
بووابون الكالسوويوم لهوو أل اع مووام يوو وب بسووهولإ فووي المووان ب وولف بووابون اعولييووب 

 .الكالسيومي والستياريب 
لبوووابون المبووونوم مووون  موووم الكابريعيوووب والعوريوووب مرتيوووع وقووود ويووود أن ا -0     

 .أما بابون اع مام اعععا يكون أقد تهييًا .  التهيج لعيعد
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يت سن البابون المبنوم من اع مام الد نيإ لزيل يوز الهنود بشوكد  -3     
 10مع وو  إ ا قطورل  و أل اع موام وأزيعول منهوا اع موام الد نيوإ  ال اعقود مون 

 . رة كربون 
ي تاج زيل يوز الهند عند تببينه إلا م اليد قعويإ مركزة ب لف الزيول  -4      

 .والد ون اع رى 
ييوووب اسوووتعماد أ سووون أنووووام  ووو ا الزيووول و ابوووإ فوووي بوووابون التواليووول    - 5      

  و  أل النسبإ كافيوإ %  15 - 12وععا أن اتزيد نسبته بالنسبإ لعزيول اع رى عن 
 . كالرغوة الوفيرة والبلبإ والقابعيإ لإلضافال ,  هبابون ميزالععا  بود عل

 :خواص صابون زيت جوز الهند هي  -ثالثا  
 .أبيم العون  -أ    
 .شديد البلبإ وا يقطع بسهولإ  -ب    
 .ثابل متماسب التكوين  -ج     
 .سريع الترغيإ ولكن رغوته تت طم بسرعإ  -د     
 . يقاوم اعكسدة بشدة - و    
بابونه يقبد اإلضافال بكميال كبيرة بما في  لب المان أو المان الم عوا  -و     

 .دون أن يتسثر ب لب قوامه وبلبته وشكعه 
ولع بود ععا نوم ييد من الرغوة فإنه ي عط مع الش م ال يواني عن بوابونه لوه 

 .رغوة مندميإ وأكثر استدامإ 
ن الب ووور الووو ي يتطعوووب منوووه عنووود يووود د زيووول يووووز الهنووود فوووي إنتووواج بوووابو  -ز   

 :است دامه في الم عود المعي أن يكون 
 .سهد الترغيإ  -أ    
 .ثابل الرغوة  -ب    

 :ععمًا بسنه  
  017.9= يكون مكافئ التببن  3.7= عندما يكون الرقم اليودي  -1      
 032.0= يكون مكافئ التببن  16.3= عندما يكون الرقم اليودي - 0     
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 Palm Kernel Oilزيت نوى النخيل  - 2
 زيل   ٪53 - 44ت توي نوى الن يد اليافإ  ععا نسبإ 

 :خواص الزيت  -أوال 
 .زيل أبيم العون أو أبير أو بني فاتم  -1
 .له راق إ مقبولإ  -0   

رقمه اليودي أععا قعيًل من زيل يوز الهند بسبب موا ي تويوه مون اع موام   -3
 .بعإ زيادة عن زيل يوز الهند الد نيإ الغير مش

 :خواص صابون نوى النخيل  -ثانيا 
 .بعب  -1
 .له راق إ قويإ نيا ة  -0
 .ي وب بسهولإ في المان  -3
 .له رغوة كثيرة ييدة وغير ثابتإ  -4

 
  Bay Oil ) )Laurel Oilزيت الغار  -3

 Fam : Lauraceae: الفصيلة الغارية 
شويار داقموإ ال ضورة ببود إرتياعهوا إلوا سوتإ أمتوار  نباتال   أل اليبيعإ أ         

تز ووور فوووي الربيوووع    الثموووار كرزّيوووإ بيضوووويإ الشوووكد   سوووودان أو سووومران داكنوووإ العوووون   
  وعوراق %  05ونسووبإ الزيوول فووي الثموورة ب وودود . ونسووبإ ل ووم الثموورة إلووا بوو رتها قعيعووإ

 الغار ولزيته أيضا راق إ عطريإ مميزة   
غار بشكد رقيسي في يزر الهند الغربيإ و ابإ في الدومينيكان ينتشر نبال ال    

 .  أما في سوريإ فإنه ينتشر بشكد متواضع ععا يباد السا د 
 :الفوائد واالستعماالت 

اعتبر نبال الغارفي القدم رمزا للنتبار فكان الرومان يكععون ويتويون بسغبوان  
اق الغووار واتووزاد تسووتعمد ضوومن الغووار رؤو  قووادتهم المنتبوورين   كمووا اسووت دمل أور 
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ميموعإ التوابد في ال سان والموسكوال الدسومإ والم عولل لت سوين طعمهوا وإلعطاقهوا 
 .نكهإ مقبولإ   كما يست دم مر م مس وق اعوراق لعلج الروماتزم 

  وقوام مر موي   ( الكعوروفيد ) ولزيل الغار لون أ ضر قاتم ناتج عن الي ضور    
 3 - 0لراق إ العطرة الناتيإ من الزيل الطيوار الو ي يويود بنسوبإ      بااضافإ إلا ا

) ويتكووووون الزيوووول بشووووكد أساسووووي موووون غعيسوووويريدال أ مووووام الغووووار . موووون الزيوووول % 
ويسوتعمد زيول الغوار بشوكد رقيسوي ممزويوا . والبالمتيب واعوليب والعينوليوب ( العوريب 

البووابون المشووهور باسووم  فووي بووناعإ( زيوول الزيتووون البووناعي ) مووع زيوول المطووراف 
بوابون الغووار التووي تشووتهر بووه مدينووإ  عووب منوو  مقووال السوونين فيكسووب البووابون راق ووإ 

 .الغار العطرة كما يد د في بناعإ بعم أنوام الشامبو 
مطهوووور   ومنشووووط    ونووووافع لعمعوووودة   : وموووون  بوووواقص  وووو ا الزيوووول الطبيووووإ أنووووه  

لوو ا فهووو يسووتعمد كثيوورا فووي . ومضوواد لعتشوونج   ومقشووع   ومّبووود   ومسووكن   ومعوورق 
كما يستعكد دلكا . معاليإ  اال عسر الهضم   والو ن والتعب   والكريب   واعرق 

 .         لمعاليإ الروماتزم وال كإ واليرب 
 
 Tallow(1)الشحم الحيواني  -4

42أععوووا مووون ( تتووور ) لوووه دريوووإ تيمووود  و وووو الووود ن الووو ي
 وي بووود ععيوووه مووون   م

 renderingالسوووعي بالب وووار   " هووا بالب وووار وتسووما  ووو أل العمعيووإ الماشوويإ بسوووعي د ون
Stean -  " فينبهر الد ن ويطيو ععا سطم المان ويسهد كشطه. 

وهيذا النيوع مين الييدهن يعتبير الميادة الرئيسيية المسييتخدمة فيي صيناعة الصييابون 
 .من مجموع خليط الدهون المستخدمة   ٪81وتدخل بنسبة 

                                                           

(1) Grease  42 و الد ن ال ي له دريإ تتر أقد من
 م . 

Tallow  42 و الد ن ال ي له دريإ تتر أكبر من
 وينقسم إلا  م: 

  Beef Tallowش م البقر  -أ
  Mutten Tallowش م الضسن  -ب   
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واليوول بووعب متماسووب أبوويم يوو اب   وي ووتي   وو ا ويسووهد تبوونيعه إلووا بووابون ت
 :البابون ب واص ييدة فهو 

 .مادة من يإ فعالإ  -أ       
 .قوة تسثير في الغسيد ييدة  -ب       
 .بطين في تكوين الرغوة لكنها تدوم  -ج       
 .رغوته ضعييإ ولكنها مكتنزة  -د    

 وبان والرغووة ي عوط  و ا الشو م ول لب فإن استعماله اقتبادي   ولت سوين بويال الو  
مووع زيوول يوووز الهنوود    كمووا يسووت دم  وو ا الوود ن ببووورة منيووردة فووي بووناعإ مسوو وق 

 ورقاقق البابون لعغسيد التياري عند دريال  رارة الغسيد العاليإ نسبيًا 
 سووب دريووإ العووون والتتوور واع مووام الد نيووإ  Tallowويوود عوودة رتووب لعشوو م تو 

 .والمواد الغير قابعإ لعتببن  ال رة والرطوبإ والشواقب
 
 Cotton Seed Oilزيت بذرة القطن  -5

  بينموا ي تووي العوب   ٪05 – 15ت توي البو ور ععوا نسوبإ مون الزيول تتوراو  بوين 
 .   ٪33 – 32ععا نسبإ من الزيل تتراو  بين 

 :خواص الزيت  -أوال 
 تويوه مون الموواد يموا الزيل ال وام لونوه أ مور قواتم وا يبوعم للسوت دام بسوبب  -آ

 . Gossypolبود  يسو الغير يعيسريديإ والتي من أ مها مادة الي
 .الزيل المكرر لونه أبير شمعي فاتم  -ب 
ي توي زيل ب رة القطن ععوا أ موام د نيوإ مشوبعإ أكثور مون أغعوب الزيوول  -ج 
 .له أععا  له في الرقم اليودي ومن ثم تكون دريإ التتر المكافقإ
 12ل يزقيًا عند ت زينه عند دريإ  رارة أقد من يتعكر الزي -د  

م  . 
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يمكن الكشف عن زيل ب رة القطن بسهولإ إ ا  عط مع الزيوول اع ورى  توا  - و 
   إاأن تياعوود  ووالين ا  Halphen Testلووو كووان بكميووال بووغيرة بتياعوود  ووالين 

 022يعتمد ععيه إ ا  درج الزيل أو س ن إلا أععا من 
 م. 

زيووول ال وووام بسووهولإ بسوووبب ا تواقوووه ععوووا أ مووام د نيوووإ  ووورة   أموووا يتبووبن ال -و
الزيل المكرر المتعادد فإنه ا يتببن إا ببعوبإ  تا مع الم اليود القعويوإ القويوإ   

 .ولكنه يتببن بسهولإ إ ا  عط مع الد ون اع رى السهعإ التببن 
 ( :غير مقبولة ) خواص صابون زيت القطن  -ثانيا 

ه  توا موع اإلضوافإ الكبيورة مون منوبالمعم وا ي رج المان الزاقد  يبعب فبعه -أ  
 .  ل لب يستعمد م تعطًا مع الزيول اع رى  المعم
ولووو لب ا يسوووتعمد بميوووردأل بووود . يتوووزنخ بمووورور الوووزمن ويبوووبم كريوووه الراق وووإ  -ب 

 %  .  32 - 02 عام عوطا مع زيول وش وم أ رى  بنسب متياوتإ اتزيد ع
وت زينوه ليتورة طويعوإ يت وود  هدي  أبويم العوون إا أنوه بعود ييافوالبابون ال  -يو

 . إلا العون اعبير أو يببم مبقعًا ببقع بيران 
 .ر و القوام   -د
 .بعب ال وبان في المان  - و   

 .رغوته غير وافرة وليسل ييدة ومتوسطإ الدوام  -ز
عبوير واعبويم يست دم   ا الزيول بكثورة فوي بوناعإ البوابون الر وو النواعم ا   

  .في فبد البيف 
فوول  يمكوون     ٪05 - 02ون وورًا ا تواقووه ععووا كميووإ كبيوورة موون  مووم البالمتيووب 

 .است دامه في الشتان لبناعإ البابون الر و والشياف الناعم لسهولإ تعكيرأل 
 

  Olive Oilزيت الزيتون  -6
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فإنووه ا يسووتعمد ن وورًا لغوولن أسووعار زيوول الزيتووون واسووتعماله اعساسووي فووي الطعووام 
بكثوورة لبووناعإ البووابون إا فووي الووبلد التووي يووزرم فيهووا الزيتووون أو فووي اعنوووام الييوودة 

 .   وبابونه مييد يدًا لعشعر التي تت مد سعرأل
ويست رج زيل الزيتون من لّب ونواة ثمر شير الزيتون المعروف و و من اعشيار 

 م الزمان و وي توزرم ععوا ال بووصال شبيإ المثمرة الداقمإ ال ضرة المعروفإ من قدي
 . سوا د الب ر اعبيم المتوسطفي 

  وزيول الزيتوون  وو مون  يزرم الزيتون عكد ثمرأل واستعماد زيته في الموواد الغ اقيوإ
 . أقدم الزيول المعروفإ المستعمعإ في الغ ان وفي بناعإ البابون وغيرأل

 .زيل    ٪72 – 35ت توي الثمرة ععا  -1  
%  70موون اع مووام الد نيووإ البووعبإ و %  03ي زيوول الزيتووون ععووا وي تووو   - 0  

 .من اع مام الد نيإ الساقعإ 
ويست رج من زيل الزيتون عدة أنوام مون الزيوول أ سونها موا كوان مون لّبوه  -3    

ويسما بالزيل البكر و و أود قطيإ من عبر الزيتون الناضج الو ي لوم يت ّمور ويعيوه 
والنوووى معووًا و ووو أقوود يووودة موون اعود و ووو الزيوول العووادي الزيوول المسووت رج موون العووّب 

 . ويعيهما الزيل المست رج من الكسبإ
المسوما بزيول  Olive Footوأقود أنووام زيول الزيتوون يوودة  وو اع ضور الوداكن 

  و و المسوت رج مون كسوبإ الزيتوون بواسوطإ المو يبال والو ي (  زيل الييتورة )الييل  
ولعوود  وو ا ااسووم يريووع إلووا أن  Olive Sulfurمكبوورل يسووما أيضووا بزيوول الزيتووون ال

فوووي ااسوووت لص  وووو ثووواني كبريتيووود الكربوووون  شووواقعاً  اً اسوووت داملوووه  المووو يب الووو ي كوووان
Carbon Bisulfide   والزيل المست عص يست دم في بناعإ البابون. 

اق إ الرتبإ الييدة من الزيل راق تها معتدلإ ومميزة   والرتبإ الرديقإ لها ر  -4      
 .غير سارة نيا ة 

يتنوم لونه من اعبير اليواتم إلوا اعبوير الم ضور إلوا اع ضور الغوامق   -5      
 .عندما يبرد " الستيارين " و و ساقد راقق عند دريال ال رارة العاديإ   ويرسب 
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فإنه اكثر ثباتًا  Linoleneicمن  مم  إمن يضععا نسبإ بسبب ا تواقه  -6  
و و زيل فقير في  ابيإ اليياف وا يميد  –غعب الزيول الساقعإ أن من و اعكسدة 

 .عن يببم بمغي عند تعريضه ععا شكد طبقإ رقيقإ 
 .   ٪1.5 – 2.5المكونال غير اليعيسيريديإ لزيل الزيتون قعيعإ ب دود  -7    
ب يو  ا يمكون ,   ا الزيل يمتبه اليعد بدريإ ع يمإ عند التدليب به لمودة  -3    
 .ابته  تا بالم يبال ل لب يد د في مست ضرال التيميد لعيعد الياف والد ني إ 

وي تعف لون ونوم البابون المبنوم من زيل الزيتوون بوا تلف نووم الزيول    -9
فالزيوول الييوود ينووتج بووابونًا أبيضووًا ييوودًا   والزيوول الوو ي يعيووه فووي اليووودة ينووتج بووابونًا 

 .لمبنوم من زيل الييل ينتج بابونًا أ ضرًا سكري العون ماقًل إلا اابيرار  وا
والبووابون المبوونوم موون زيوول الزيتووون بكافووإ أنواعووه يكووون نوواعم المعموو   و  - 12   

راق ووإ مقبولووإ وقوووة تووسثيرأل فووي الغسوويد ييوودة   يوو وب فووي المووان بسووهولإ ولووه رغوووة ييوودة 
 . ثابتإ
 

 Palm Oilزيت النخيل  -8
لهند في قوامه   وتنموو أشويار الن يود الزيتوي   ا الزيل يشبه زيل يوز ا - 1    

 .سيا   واليعبين وغير ا ينو   وفي أند ععا سوا د إفريقيا الغربيإ   وفي أمريكا الينوبيإ
 .زيل    ٪52ععا ( البالم ) ي توي لب ثمرة الن يد  - 0     
 .النوم الييد من الزيل له راق إ ييدة وسارة  -3        
 : يل المست رج إلا ثلثإ أنوام  ي يقسم الز  -4        
 .أ مام د نيإ  رة   ٪10زيل لين إ ا ا توى ععا  -آ    
 .أ مام د نيإ  رة   ٪35زيل متوسط العيونإ إ ا ا توى ععا  -ب     

 .أ مام د نيإ  رة   ٪45زيل بعب إ ا ا توى ععا  -يو  
ط البوولبإ عنوود والزيوول ال ووالي موون اع مووام الد نيووإ ال وورة والمكوورر يكووون متوسوو

والنوم الييد منوه يبوعم .  رارة العاديإ   ولونه أبيم وراق ته وطعمه مقبوان الدريإ 
 . لعغ ان كزيل يوز الهند 
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 :ي توي الزيل ببورة رقيسيإ ععا  -5   
و وووووي  ٪ 2.5 – 2.0بنسوووووبإ تتوووووراو  موووووا بوووووين  Carotenoidsكاروتينوووووال  -آ    

ميوإ و وي التوي تكسوب الزيول لونوًا أ مور برتقوالي المكونال غير اليعيسيريديإ اعكثر أ 
قاتم   وا يتوسثر  و ا العوون كثيورًا عنود التكريور بوالقعوي ولكون يت وود إلوا العوون اعبوير 
الياتم المماثد لعون الزيول النباتيإ اع رى بعمعيوإ الهدريوإ   ويمكون تودمير الكواروتين 

وان آو بالوسواقد الكيمياقيوإ أو عنود بسهولإ عند دريال ال رارة العاليإ آو باعكسدة بواله
 . نزم الراق إ 

يعتموود قوووام الزيوول ونقطووإ انبووهارأل ععووا مووا ي تويووه موون أ مووام د نيووإ  وورة   - 6
 .فاع مام الد نيإ ال رة تكون دريإ انبهار ا أععا من اليعسريدال 

البابون الم ضر من زيل الن يد يكون إلا  د موا بوعب  وا سوهد التيتول  -7   
هنووود إلنتوووواج الزيووول يووووز  ٪05 – 02ن ط نوووه   ومووون ثوووم يمكووون  عطوووه موووع وا يمكووو

بابون ييد وبعب وبوعب القطوع أو  عطوه موع الشو م ال يوواني أو موع د وون أكثور 
 .طراوة أو مع الزيول اع رى 

 
  Sunflower Oilزيت عباد الشمس  -11
 .زيل %   42ت توي الب ور بالمتوسط ععا  -1
 .تم لون الزيل ال ام غير فا -0
 .الزيل له راق إ متميزة غير سارة يمكن إزالتها بنزم الراق إ  -3
 .ي توي الزيل ال ام ععا اليوسياتيدال ومواد متنوعإ أ رى  -4
 .لون الزيل المكرر أبير فاتم  -5
 .يد د في بناعإ البابون الر و ال ي يقاوم ال رارة والبرودة  -6

 : خواص صابونه 
    .متوسطإ البلبإ  -1
 .لونه أبير فاتم  -0
   .ي وب بسهولإ في المان  -3
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 .له رغوة ييدة يدًا  -4   
ويست سووون داقموووا  عوووط زيووول عبووواد الشوووم  بموووواد دسووومإ أ ووورى فوووي بوووناعإ  - 5   

 .البابون ليكون بابونه أكثر يودة 
 
 Corn (Maize) Oilزيت الذرة  -12

 .من اليوسياتيدال   ٪3 – 1ي توي الزيل ععا  -1     
 .أو أكثر من المواد الغير يعيسيريديإ   ٪1ي توي ععا  - 0 
مون الشومع والتوي تسوبب تغوبا الزيول عنود تبريودأل إلوا   ٪2.25ي تووي ععوا  - 3 

 .دريإ  رارة من يضإ ما لم تزاد بالتبريد 
 :الزيل غ اقي مرغوب فيه بسبب  -4

  9.5-) نقطإ تغبشه المن يضإ  -أ    
 م. ) 

 .المن يضإ دريإ انبهارأل  -ب    
 .ا تيا ه الييد لنوعيته  -يو    
 .ي عط مع الش م ال يواني إلنتاج بابون بعب ييد أمع   -6

يسوووووت دم كثيووووورًا فوووووي البوووووابون الشوووووياف اعبوووووير أو اع مووووور الووووو ي ا يتوووووسثر  -7   
 .بالعوارم اليويإ ويد د بديًل لزيل الكتان 

 
 Rape Seed Oilزيت بذر اللفت  -13
 .زيل    ٪42ر في المتوسط ععا ت توي الب و  -1
 .نيا ة تشبه راق إ زيل ال ردد ويمكن إزالتها بعمعيإ نزم الراق إ  تهراق  -0
 .الزيل غير عادي ا تواقه ععا مركبال الكبريل  -3
 :رقم تببن الزيل أقد من الزيول النباتيإ اع رى بسبب  -4
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تبوود إلووا أكثوور موون ا تواقووه ععووا نسووبإ عاليووإ موون  مووم اايروسوويب والتووي  -أ  
ول لب فإن  عط  و ا الزيول بوالزيول اع ورى يمكون الكشوف عنوه . الزيل من وزن %  42

 .بسبب   أل النسبإ العاليإ من  مم اايروسيب 
  رة كربون  13من اع مام اع رى التي لها أكثر من  ٪12ا تواقه ععا  -ب   

 .الزيل أكثر لزويإ من الزيول العاديإ  -5
 .سار الزيل عاليإ بالنسبإ لرقمه اليودي قرينإ انك -6
 .أو التغبا  ورقم  التتر له من يم   وك لب دريإ التبعب - 7

 Soya bean Oilزيت فول الصويا  -14
 :خواص الزيت 

 .زيل   ٪   02ت توي الب ور ععا  -1
 .الزيل لونه متغير من اعبير إلا العنبر القاتم  سب نوم الب ور  -0
 .بشكد واسع في بناعإ الزيول اليافإ  يست دم الزيل -3
يسوووت دم الزيووول الغيووور مهووودرج م عوطوووًا موووع زيوووول أ ووورى   لكووون ارتوووداد راق وووإ  -4

 .الزيل عندما يتعرم لعهوان أو بالتس ين العالي ييععه م دود ااست دام 
  -:الزيل المهدرج يد د في بناعإ  -5

 . Shortenings النباتي السمن البناعي -أ      
 . Margarinesالبناعي النباتي   الزبد -ب     
  مون الموواد الغيور   ٪0.5 – 1.5ي توي الزيل المسوت عص بالمو يب ععوا  -6     

يعيسووويريديإ   والتوووي تتكوووون أساسوووًا مووون اليوسوووياتيدال   والتوووي توووزاد كميوووإ كبيووورة منهوووا 
 .بالغسيد بالمان   وينتج العيسيثين به أل الطريقإ 

فووي بووناعإ البووابون الر ووو   ويتبووبن بسووهولإ وبووابونه الزيوول يسووتعمد  -7    
 . أبير فاتم أو أبيم معتم   وله رغوة متوسطإ الثبال وتسثيرأل ععا اليعد معتدد 
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 في صناعة الصابون المواد القلوية المستعملة
القعويووال  ووي طاقيووإ موون المركبووال الكيمياقيووإ تمتوواز بسنهووا سووهعإ الوو وبان فووي المووان 

 .ها تقعب لون عّباد الشم  اع مر إلا العون اعزرق وأن
  وتنتج من تياعد المعوادن القعويوإ مثود البووديوم والبوتاسويوم أو أكسويد ا موع الموان
وم عود المواد القعويإ لو لمسوته اعبوابع فوإّن المورن يشوعر ب اقوإ وت وّدا وكوّي لعيعود 

ل  ر من أن يم  م عولها اليعد ول لب سميل م اليعها بالم اليد الكاويإ وله ا ييب ا
. 

إّا أننووووا فووووي بووووناعإ البووووابون فإننووووا نعووووّرف المووووادة القعويووووإ بسنهووووا  يدروكسوووويد أو 
ولهوووو ا فووووإّن المووووواد القعويووووإ المشووووهورة فووووي بووووناعإ .  كربونووووال البوووووديوم والبوتاسوووويوم

 :البابون  ي 
 
 : كربونات البوتاسيوم - أ

نما يست بد ععيها   :بطريقتين ا تويد في الطبيعإ وا 
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و وو  الشنان ي  كانوا ي رقون بعم النباتال العشبيإ مثد : الطريقإ القديمإ  -1
النبال البّري المعروف بغيإ ال بود ععوا رماد وا الو ي ي تووي ععوا نسوبإ كبورى مون 

 .كربونال البوتاسيوم 
ثووم يعوواليون الزيوول بم عووود  وو ا الرموواد لع بووود ععووا البووابون   و تووا أّن كثيوورًا 

نا  كانوا وا يزالوون يسوتعمعون م عوود نيو  الرمواد لعمعيوال التن يوف لموا يمتواز من ال
 .به   ا الم عود من  ابيإ التن يف ن رًا لبياته القعويإ ال يييإ 

 .ويست بد ععيها ا ن نقيإ بالطرق الكيمياقيإ المتعددة :  الطريقإ ال ديثإ-0
 
 ( :ا آش صود -القلي -صودا الغسيل) كربونات الصوديوم  - ب

تويد في الطبيعإ بكثرة وععا ال بوص في ب يورال وادي النطورون بمبور   كموا 
ولكوووون كربونووووال البوووووديوم . تويوووود فووووي رموووواد النباتووووال القريبووووإ موووون شووووواطئ الب ووووار 

المويودة ا ن في اعسواق تبنع في المبانع الكيمياقيإ الكبيرة المعدة له ا الغرم   
التي توتع ص  لبالنناعتها عديدة وأ مها طريقإ و ي بناعإ واسعإ النطاق وطرق ب

بواسوووطإ  موووم الكبريووول إلوووا كبريتوووال (  كعوووور البووووديوم )فوووي ت ويووود معوووم الطعوووام 
البووووديوم ثوووّم ت ويووود كبريتوووال البووووديوم إلوووا كربونوووال البووووديوم بتكعوووي  كبريتوووال 

 .البوديوم بكربونال الكالسيوم والكربون 
يزيقووال  12هووا تتبعووور فووي المووان فتمووتص وموون أ ووم  ووواص كربونووال البوووديوم أنّ 

ببووودا الغسوويد   أمووا الكربونووال اللمتبعووورة : مووان تبعووور وتوودعا الكربونووال المتبعووورة  
 ( .أي رماد البودا  )فتدعا تياريًا ببودا آا 

ن كانووا ي وووان لووون ورق   وم عووولي كربونووال البوتاسوويوم أو كربونووال البوووديوم وا 
زرق إّا أنهموا ا ي ودثان تعيوًا لعيعود ولو ا سومّيل كربونوال عّباد الشم  اع مر إلوا اع

 . البوديوم وكربونال البوتاسيوم بالقعويتين ال يييتين
 
 ( :بوتاس كوستي   - هيدروكسيد البوتاسيوم) البوتاس الكاوي  - جي
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ون بد ععا  و أل الموادة مون تياعود كربونوال البوتاسويوم موع الكعو  المطيوس والموان 
ونوووال الكالسووويوم ععوووا شوووكد راسوووب ا يووو وب فوووي الموووان   و يدروكسووويد كرب: فتتكوووون 

فووإ ا أيريوود ت ضووير ا فووي  الووإ بووعبإ يسوو ن م عولهووا . البوتاسوويوم ععووا شووكد م عووود 
 . تا يبير الم عود مشبعًا ويترب لعتبعور

 .كما يي بد ععيها ا ن من الت عيد الكهرباقي لم عود أ د أمل  البوتاسيوم  
  الكاوي في مبانع البوابون بكثورة فوي بوناعإ بوابون البوتوا  ويستعمد البوتا

أو البابون الطري   وا  ا ميزج مع  يدروكسيد البوديوم واستعمد المزيج لتببين أي 
 .مادة دسمإ فإننا ن بد ععا بابون لّين  و رغوة وفيرة 

 
 ( :هيدروكسيد الصوديوم  - قطرون – صود كوستي ) الصود الكاوي  - د

است بووووواد البوووووود الكووووواوي بوووووني  الطريقوووووإ التوووووي اسوووووتعمعل فوووووي ن بووووود ععوووووا 
 : يدروكسيد البوتاسيوم  ي  يي بد ععيه 

 .إّما من تياعد كربونال البوديوم مع الكع  المطيس  -أ 
 .أو من الت عيد الكهرباقي لم عود أ د أمل  البوديوم   - ب

و وو .  مون الموان  يوزناً  47والبود الكاوي قعوي يدًا   والماقإ يزن منه ت وب في 
وموون أ ووم  ووواص بعووورال . موون المووواد التووي ت وود   وورارة شووديدة عنوود ان للووه بالمووان 
موون اليووّو بسووهولإ ( المووان ) البووود الكوواوي أنهووا إ ا تعرضوول لعهوووان تمووتص الرطوبووإ 

وتتميوووع   ثوووّم تت ووود بثووواني أكسووويد الكربوووون المويوووود فوووي اليوووّو وتت وووود إلوووا كربونوووال 
يقد كثيرًا من فّعاليتها وتسثير ا إ ا بقيل معرضإ لعهووان مودة طويعوإ البوديوم   وب لب ت

ولوو ا يست سوون أن توو اب بعووورال البووود الكوواوي داقمووًا ععووا قوودر ال ايووإ   أو توو اب . 
 .وي ي  الم عود في أوان  من ال ديد م كمإ القيد 

ويسوووتعمد البوووود الكووواوي فوووي مبوووانع البوووابون لبوووناعإ يميوووع أنووووام البوووابون 
 .و و أر ص من البوتا  الكاوي البعب 

وقد ابطع ل المبابن وكثير من دور البناعإ ععا قيا  كثافإ م اليد كد من 
كربونوال - البوتوا  الكواوي - معوم الطعوام  - كربونوال البووديوم-البود الكاوي :  
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و و ا يعّين الكثافوإ بودريتها ال قيقيوإ ولكون ععوا .  بوميهبمقيا  يدعا , البوتاسيوم 
وفوي %  15لتقريب مبطع ًا فيه ععا أّن كثافإ م عود كعور البوديوم بتركيوز ويه ا

 .بوميه  15دريإ ال رارة العاديإ  و في دريإ تركيز 
 15ويدّرج مقيا  البوميه ععوا  و ا اعسوا  ابتوداًن مون دريوإ البوير  توا الدريوإ 

سوووب دريوووإ بوميوووه   72أو  52بوميووه   ثوووّم يقّسوووم بوووعودًا  توووا نبووود بووه إلوووا دريوووإ 
 .ال ايإ 

واليدود التوالي يبوين اعود منهموا دريوال البوميوه المقابعوإ لعتركيوز المقووي لكود مون 
 . مقويإ 15م عود البوتا  الكاوي والبود الكاوي عند دريإ 

 
 :مالحظة هامة 

إّن كميإ البوتا  الكاوي اللزمإ لتببين الزيل تساوي  ابد ضرب كميإ البود 
 : 1.405الكاوي اللزم في  

 كميإ البود الكاوي×  1.405= أي أّن كميإ البوتا  الكاوي 
 
 
 لكل من الصود والبوتاس الكاوي درجات البوميه المقابلة للتركيز المئوي

 مئوية 15في درجة حرارة  
 
 

 صود كاوي بوميه
% 

بوتاس 
 كاوي
% 

 بوميه
 صود
 كاوي
% 

 بوتاس كاوي
% 

5 3.35 4.52 06 19.53 04.02 
6 4.22 5.62 07 02..

9 
05.12 

7 4.64 6.42 03 01.40 06.12 
3 5.09 7.42 09 00.64 07.22 
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9 5.37 3.02 32 03.67 03.22 
12 6.55 9.02 31 04.31 03.92 
11 7.31 12.12 30 05.32 09.32 
10 3.22 12.92 33 06.33 32.72 
13 3.63 10.22 34 07.32 31.32 
14 9.40 10.92 35 03.33 30.72 
15 12.26 13.32 36 09.93 33.72 
16 12.97 14.32 37 31.00 34.92 
17 11.34 15.72 33 30.47 35.92 
13 10.64 16.52 39 33.69 36.92 
19 13.55 17.62 42 34.96 37.32 
02 14.37 13.62 41 36.05 33.92 
01 15.13 19.52 40 37.47 39.92 
00 15.91 02.52 43 33.32 42.92 
03 16.77 01.42 44 39..

9 
40.12 

04 17.67 00.52 45 41.41 43.42 
05 13.53 03.32    

 
 
 
 
 
 

 في صناعة الصابون المواد المالئة والمساعدة
نما يستعمد بعضها إما   :ا تد د   أل المواد في تكوين وتركيب البابون وا 

أو لونوًا مقبووًا   أو يععوه  إ    كإعطاقوه راق وإ زكيو لتحسين نوعية الصابون  - آ
وكمعووم , فًا أو لينووًا أو بووعبًا   كووالعطور واعبووبان التووي سوونت د  عنهووا بالتيبوويد شوويا

الطعام ال ي يزيود الموان مون البوابون البوعب   أو السوكر الو ي يسوتعمد فوي بوناعإ 
 .البابون الشياف 
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مثود سويعيكال  لغّش الصيابون  وحشيوه وملئيهوالبعم ا  ر يستعمد فقط   - ب
  وغير مووا   فهوو أل المووواد لووي  لهووا أي علقووإ فووي تركيووب (  بووودرة التالووب) المغنيزيوووم 

البووابون   وا تضوواف إليووه إّا بعوود إتمووام بوونعه و لووب بغيووإ زيووادة وزنووه و يمووه طعبووًا 
لزيووادة الووربم أو بقبوود المنافسووإ فووي اعسووعار عن أثمووان  وو أل المووواد أر ووص بكثيوور موون 

 .أسعار البابون النقي 
واد اتعود ععا المستهعب بسي فاقدة فقد قامل كثيورًا ولما كان إضافإ مثد   أل الم  

التووي وبووعل إلووا  ووّد , موون الوودود وشووّرعل قوووانين ت ووّرم اإلكثووار موون  وو أل اإلضووافال 
أضوووف إلوووا  لوووب أن  ووو أل الموووواد ا ي يوووا تسثير وووا الضوووار ععوووا اليعووود , غيووور معقوووود 

 .اإلنساني واعقمشإ والمنسويال والثياب 
 : مساعدة المستعمعإ في بناعإ البابون  ي وأشهر المواد المالقإ وال

 : الماء -آ
فبدون م اليد القعويال فوي الموان , يعتبر المان كمادة أوليإ في بناعإ البابون   

عن أغعوووب .  كموووا أن الموووان يعتبووور مووون الموووواد المسووواعدة. ا يمكووون تبووونيع البوووابون 
م عووووود كعووووور ك,  المووووواد اع وووورى تضوووواف لعبووووابون ععووووا شووووكد م اليعهووووا فووووي المووووان

كمووا أن المووان يعتبوور موون المووواد ال شووو فووي . البوووديوم وم عووود سوويعيكال البوووديوم 
 .في أيف أنوام البابون  %  12البابون عنه يشكد نسبإ في تركيبه ا تقد عن 

ول لب ينبغي أن تكون المياأل المستعمعإ فوي بوناعإ البوابون بوافيإ عديموإ العوون 
كما ييّضد أن ت وي ععا أقد كميوإ ممكنوإ مون أمول   . اد عالقإ بهاو  اليإ من أي م
 .أي أن تكون من المياأل اليسرة , الكالسيوم ال ّوابإ 

 ( : كلور الصوديوم ) ملح الطعام  - ب
يستعمد معم الطعام بكثورة فوي مبوانع البوابون إ  أن لوه د وًل كبيورًا فوي بوناعته 

لبابون المبنوم من زيل يوز ما عدا ا) و لب عن البابون ا ي وب بالمان المالم 
لوووو لب فعنوووود إضووووافإ معووووم الطعووووام أو م عولووووه الكثيووووف ععووووا ( . الهنوووود وزيوووول الن يوووود 

البابون فإنه يقووم بيبود الموان عون البوابون  يو  يطيوو البوابون إلوا أععوا ال عّوإ 
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الزاقووود عوووون  ن ووورًا لكثافتوووه المن يضووووإ    ويبقوووا الموووان المووووالم موووع اليعيسووورين والبووووود
 .وتسّما   أل العمعيإ بعمعيإ التمعيم . ع المواد اع رى في أسيد ال ّعإ التياعد ويمي

 العوينكما أن معم الطعام يستعمد لت ضير البابون البوعب مون بوابون البوتوا  
عمعيووإ التمعوويم تبووادد كيميوواقي بووين البوتاسوويوم فووي البووابون العووّين    فووي يوو  ي وود  

فيتكووووون نتييووووإ لوووو لب بووووابون  وي ووووّد م عووووه البوووووديوم المويووووود فووووي معووووم الطعووووام  
البوووديوم البووعب   عوضووًا عوون بووابون البوتاسوويوم العووّين   ويت وود الكعووور الوو ي كووان 

وقود كانول  و أل . مت دًا بالبوديوم مع البوتاسيوم ويكّون معم كعور البوتاسويوم الو ّواب 
الطريقإ  ي المتبعإ سابقًا في ت ضير البابون البعب في الوقل ال ي كوان التبوّبن 

 بوووود بم عووووود رموووواد النبووووال الغنووووي بالبوتاسوووويوم قبوووود أن تنتشوووور بووووناعإ كربونووووال ي
 .البوديوم والبود الكاوي 

وفوق  و ا كعوه فكعوور البووديوم يسوتعمد كموادة إضوافيإ فوي بعوم أنووام البوابون 
 .من وزن البابون %  1 ي  يسمم بإد اله بنسبإ 

ن يكوون ن ييوًا وغيور ويشترط في معم البووديوم المسوتعمد فوي بوناعإ البوابون أ
 .م تعط باعتربإ والرماد وكبريتال المغنيزيوم وكبريتال الكالسيوم 

 :وسيليكات البوتاسيوم  - سيليكات الصوديوم - جي
 ( أكسويد السويعي  )ت ّضر سيعيكال البوديوم أو الزيواج المواقي مون تياعود الرمود
ب فووي دريووإ  وورارة مووع كربونووال البوووديوم فووي أفووران  ابووإ كووسفران بوونع الزيوواج و لوو

 .دريإ مقويإ  1222تزيد عن 
وا  ا اسوووووتبدلنا كربونوووووال البووووووديوم بكربونوووووال البوتاسووووويوم  بوووووعناععا سووووويعيكال  

وكوول المووادتين سوويعيكال البوووديوم أو البوتاسوويوم عبووارة عوون مووادة بعوريووإ  .البوتاسوويوم 
و ابوإ إ ا كوان  مشابهإ لعزياج إّا أنهما ت تعيان عنه في أنهموا  ّوابتوان فوي الموان   

دريوإ  62-42  ويمكن أن تكّونان معه م عوًا لزيًا قطوري  القووام بتركيوز  قعوي التسثير
 . وتباعان لمبانع البابون عند   ا التركيز.  بوميه
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      و تسووتعمد مووادة سوويعيكال البوووديوم عووادة كمووادة إضووافيإ ومالقووإ لعبووابون البووعب
يعيكال البوتاسووويوم كموووادة إضوووافيإ ومالقوووإ وتسوووتعمد موووادة سووو"  البوووابون البووووديومي "

 " . البابون البوتاسيومي "لعبابون العّين 
وعند استعماد أّيًا من  اتين المادتين فوي  شوو البوابون ييوب أن يكوون البوابون 
قعويوووًا   عن  ووو أل القعويوووإ تسووواعد ععوووا امتوووزاج البوووابون بالسووويعيكال   وبموووا أن  ووواتين 

ر القعوي   ل لب فإن  عط أّيًا منهما بالبوابون يقوّوي توسثيرأل المادتين من طبيعتهما الوتسثي
وقود سوم ل أكثور .  همون وزنو%  12بكميال قعيعإ ا تتياوز  إليه وعمعه إ ا أضييل 

 . القوانين بإد اد سيعيكال البوديوم أوالبوتاسيوم به أل النسبإ 
لنسووووبإ إّا أن البووووابون المضوووواف إليووووه إ وووودى  وووواتين المووووادتين بكميووووإ أععووووا موووون ا

 .السابقإ فإنه يؤّثر ععا ألياف المنسويال فيتعيها في مدة وييزة 
 ( :حجر الصابون  -بودرة التال  ) سيليكات المغنيزيوم  -د

تويووود سووويعيكال المغنيزيووووم بكثووورة فوووي الطبيعوووإ وععوووا أنووووام عووودة   أفضوووعها الهوووا 
رة كموادة  شوو بكثو تسوتعمد بوودرة التالوب .اعبيم الو ي يط ون إلوا بوودرة ناعموإ يودًا 

فوووي بوووناعإ البويوووال وال وووزف والوووورق والكاوتشووووب وفوووي بوووناعإ اعسووومدة والمبيووودال 
ويقبد البوابون  .الزراعيإ  ومسا يق ومست ضرال التيميد   وفي بناعإ البابون 

ن و . أثور من وف أو لوي  لهوا أثور قعووي   والتوي . همون وزنو%  32إضافإ التالب لغايوإ  ا 
 .ادة وزنه وامتباص الرطوبإ منه إضافتها لعبابون  ي فقط لزي

 :كربونات البوتاسيوم  - كربونات الصوديوم  - هي
تستعمد  واتين الموادتين لع شوو فوي بوناعإ البوابون   باإلضوافإ إلوا كونهموا مون 

كمووا أنهموا تضووافان إلوا مسووا يق اليعووي . الموواد القعويووإ اعوليوإ فووي بوناعإ البووابون 
 .وك لب لمسا يق وبرا البابون والقشط لتن يف اعواني المنزليإ   

 
 :أمالح فوسفات الصوديوم المختلفة  -و

لعتن يوف واإلضوافإ فوي البوابون والمن يووال  تسووتعمد نواب أمول  كثيورة لعيوسويال 
 :أشهر   أل اعمل  و . البناعيإ ومسا يق اليعي ومسا يق التبييم 
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 . يوم ثلثي فوسيال البود  - 0.         فوسيال ثلثي البوديوم  -1
كموا أنهموا يسوواعدان . لهمووا توسثير قعووي من وف , و موا عبوارة عون مع وان متبعووران  

 . مانالععا إزالإ عسرة 
 : الجليسرين - ز

إن اليعيسرين الناتج عن تببين المواد الدسومإ بالطريقوإ البواردة يبقوا أبوًل ضومن 
 .تقريبًا من وزن البابون %  5-4البابون   ويشكد نسبإ 

يسواعد  هليعيسرين بكثرة في بوناعإ بوابون الزينوإ  يو  أن ويوودأل فيويستعمد ا و
 .ععا تعيين اليعد   وعدم تشقق لو  البابون إ ا وضع ععا المغسعإ 

 : السكر والكحول - ح
 . السكر والك ود يستعملن في بابون الزينإ ليععه شيافاً 

 : العقاقير واألدوية - ط
غيإ ال بود ععا أنوام مون البوابون تضاف إلا البابون بعم العقاقير و لب ب

بشرط أّا ييسد الميعود الطّبي له أل العقاقير بإضوافتها  ,متعددة   ال استعماال طبيإ
.. الكبريل  والقطران  واليينوود  و موم السالسويعيب: ومن أ م   أل المواد . لعبابون 

 . إلخ
 : مواد التبييل - ي

البابون اعسمر لتقبر لونه وتيععوه  تستعمد مواد التبييم بكميال قعيعإ يدًا مع
 : فات ًا ومن أ م   أل المواد 

 " . يدرو سعييل البوديوم " مادة البلنكيل   - 1    
 ." القبارة " م عود كعور الكع  القابر   - 0 
 . يبو كعوريل البوديوم   - 3 
 .بربورال البوديوم   - 4 
 :مواد الحشو واإلضافة األخرى  -  

 : مثد  فقط في بناعإ البابون لزيادة الوزن فاقدة لها تد د  ناب مواد ا
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أنووام الرمود اعبويم   - مس وق كربونال الكالسيوم -سعيال الباريوم  -الكاؤلين 
, وكد   أل المواد ا ت وب في المان ولي  لها أيُّ تسثير فعواد فوي التن يوف  . الناعم  

ن لهوا فوي  و أل ال الوإ اعثور ال واّب إّا إ ا أد عل في تركيب مس وق اليعوي  يو  يكوو 
 .لآلنيإ والبلط 

 :مواد منع األكسدة والتزّن  في الصابون  - ل
عنوود تعرضووها لعهوووان أو اعكسوويين غيوور المشووبعإ موون المعووروف أن المووواد الدسوومإ 

تتسكسووود وتتوووزّنخ وتتغيوووور راق تهوووا وطعمهووووا   و يووو  أن البوووابون يبوووونع مووون الوووود ون 
اتيإ فوإن قطوع البوابون تتعورم لألكسودة والزنا وإ فيتغيور لونهوا والزيول ال يوانيإ والنب

يرانال عديودة أثنوان  . وراق تها  بوبًا عند الت زين  ل لب ويب ات ا  ا تياطال وا 
 :بناعإ البابون لمنع اعكسدة والم اف إ ععيه بطرق شّتا من أ مها 

 .ييب عدم استعماد المواد الد نيإ ال ام لبناعإ البابون  - 1
ييب عدم استعماد الزيول اليافإ أو نبف اليافوإ أو الزيوول الزن وإ أو التوي  -0   

 .ت توي ععا الزيول المؤكسدة   وك لب المواد الد نيإ الرديقإ 
منع ويود أمول  ال ديود أو الن وا  لييب أن يتّم التببين في ِ عد ا تبدأ  - 3
 .اعكسدة  معيإتساعد وتنشط عالتي 
 .ضقيعإ من القعوي ال ّر زاقدة ابون ععا نسبإ ييب ا توان الب - 4
 .العطر المضاف ييب أّا ي توي ععا عنابر منشطإ لألكسدة  - 5
 :منها . منع اعكسدة وثبال الراق إ والعون في مواد تساعد كما يمكن إضافإ  
اليينوووال المركبووإ  - بنووزوال القبوودير - كعووور القبوودير -ثيوسووعيال البوووديوم   

 كسووا كعوووروفين ومووادة  –العديوودة وغير ووا موون المووواد اعمينيووإ العطريووإ إلووخ ومشووتقاتها 
 .المضادة لعيطور والبكتريا 

 
 

 : المواد العطرية المستعملة في الصابون
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لقوود أبووب ل مسووسلإ تعطيوور البووابون فّنووًا قاقمووًا ب اتووه و بوبووًا تعطيوور البووابون 
امووإ بطبيعووإ الزيووول العطريووإ   وي توواج  وو ا اليووّن إلووا درايووإ ت المسووتعمد فووي التيميوود

إلا  اسوإ فنيوإ  ابوإ وا يبوعم أي زيول    كما ي تاج المستعمعإ وتركيبها الكيمياقي
فهنوواب زيووول تتووسثر بووالمواد القعويووإ المويووودة فووي البووابون .  عطووري لتعطيوور البووابون
  كوو لب ا يبووعم أن ييمووزج أي عطوور بوو  ر عنووه قوود ي وود   فتتغيوور راق تهووا أو تتعووف

فمووثًل نيوود أن مع ووم  . فووي التركيووب الكيميوواقي أو فووي الراق ووإ"  عوودم توافووق "   بينهمووا
العطوووور الم ضووورة بوووالطرق الكيمياقيوووإ مثووود اليوووانعين والهعيووووتربين وزيووول القرنيووود وزيووول 

 . القرفإ تكون سببًا في أن البابون يبير داكن العون بعد مدة من بنعه
ر البوووابون مع مهوووا مووون أبووود والزيوووول العطريوووإ التوووي كانووول تسوووتعمد فوووي تعطيووو 

ن كانل العطور التركيبيإ ا ن قد بدأل لت د م عها  . نباتي وا 
وت تعوووف الزيوووول العطريوووإ النباتيوووإ فيموووا بينهوووا ا تلفوووًا بّينوووًا فوووي طبيعتهوووا الكيمياقيوووإ 

   فبينمووا نيوود بعضووها عووديم العووون نيوود بعضووها  ال لووون أ ضوور أو بّنووي   والييزياقيووإ
ي الغالوب أقود مون كثافوإ الموان ولكون قعويًل منهوا مثود زيول القرفووإ وكثافوإ  و أل الزيوول فو

 . تسكسد في الضون وبالهوانتومع م   أل الزيول .  وزيل القرنيد أثقد من المان
وتتكوووون الزيوووول العطريوووإ كيمياقيوووًا مووون عووودة مركبوووال كثيووورة التعقيووود بعضوووها سووواقد 

 . اع رى ععا  يقإ م عود في المركبال الساقعإ ةوا  ر بعب مويود
و ناب موواد عطريوإ تضواف إلوا موواد أ ورى لتسواعد ا ععوا اا تيوا  براق تهوا فوي 

"  الموواد المثبتوإ "البابون لمدة طويعإ دون أن تتغير أو تتعف ومثد   أل المواد تسّما 
   المسوب البوناعي والطبيعويو    زيل البنددو      وبعسم بيرو الزبد : )ومن أمثعتها 

المسووتعمعإ فووي  وفيمووا يعووي سوونتعرم أ ووم الزيووول العطريووإ.  ( ير ووابنوزوال البنزيوود وغو 
 : تعطير البابون

 :آ ي العطور ذات األصل النباتي 
 . ويي بد ععيه بتقطير براعم ز ور النبال:  زيل القرنيد -1
  . زيل الوردل يلً وتويد منه أنوام كثيرة ويستعمد بد:  زيل الييرانيوم - 0
 . بد ععيه من تقطير ز ور نبال الياسمينويي :  زيل الياسمين - 3
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  وينموو  وو ا  ويي ضور بتقطيوور ز وور نبوال اللونودة:  زيول اللونودة أو اللفنود - 4
 . النبال في  وم الب ر اعبيم المتوسط

ويي ضوور موون قشووور العيمووون الطازيووإ التووي تكثوور زراعتهووا فووي :  زيوول العيمووون - 5
 . منطقإ  وم الب ر اعبيم المتوسط

وييغوا  و ا , ضوغط قشوور ثموار بعوم المووالم بويست عص :  زيل البريمول - 6   
 . الزيل بإضافإ زيل التربنتينا وزيل العيمون البناعي إليه

 . رانيوميارتيام ثمنه يستبدد بزيل اليو : عطر الورد  - 7
 . يي ضر بالتقطير من ز ور النارنج:  زيل النيرود أو زيل النارنج - 3
 . ييست عص بالتقطير من أوراق الميعيسيا:  يسيازيل الميع - 9

 . ويي ضر بالتقطير من ي ور نبال السوسن:  زيل ي ور السوسن - 12
 .بعسم بيرو - 11
 وو إفوراز بومغي لوبعم اعشويار التوي تنموو فوي سوومطرة ويواوة :  اليواوى - 10

 .وسيام وله راق إ قويإ ويستعمد كمثبل لععطور اع رى 
 . نازيل التربنتي -13
 . زيل  شب البندد -14
 : حيوانيالصل األ ذاتر و العط ب ي 
عنودما ييبواد  و ا الغوزاد يقطوع منوه ف,  و إفراز لوبعم أنووام الغوزاد :  المسب – 1

ويتكووّون كووي  المسووب موون عوودة طبقووال غشوواقيإ يويوود    الكووي  المي توووي ععووا المسووب
   بوود الو ي أفورزأل فيووهالمسوب بينهوا وي تعووف شوكد المسوب بووا تلف عمور ال يووان والي

فقد يكون بشكد كتعإ طريإ  ال لون   بوي أو ععوا شوكد  بيبوال داكنوإ العوون سوودان 
 . والمسب من اكثر المواد العطريإ عرضإ لعغا, تقريبًا 
 ووو إفووراز  يووواني يتكووّون فووي ييووب نوواتان يويوود ت وول  يوود نوووم موون :  الزبوواد  - 0

 . ال لع بود ععا إفرازاتها من الزبادوي تي  به أل ال يوان قط الزبادالسنور اسمه 
 وو ا مع ووص لعمووواد العطريووإ  ال اعبوود النبوواتي وال يووواني المسووتعمعإ فووي تعطيوور 
البووووابون و نوووواب مقووووال غير ووووا موووون المووووواد العطريووووإ البووووناعيإ التووووي تسووووتعمد بكثوووورة 
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ولكون يمكننووا أن . لويود وا بكميوال كبيورة وان يوام أثمانهووا بالنسوبإ لعزيوول الطبيعيوإ 
نقود با تبار أن الكيميان قود ضويقل ال نواق ععوا الطبيعوإ فوي  و ا البواب فسبوب ل 

وا  اتنتج من العطور ما ا ي تعوف عون العطوور الطبيعيوإ بشوين اطلقوًا ا فوي راق تهو
 . الكيمياقيإ والييزياقيإ افي  وابه

 : وا بّد لنا من  كر المل  ال التاليإ استعماد العطور في بناعإ البابون
يمكووون اسوووتعماد المسوووب البوووناعي أو ا يوووار آيوووار وغير وووا كمثبووول لراق وووإ   - 1

 . العطر في البابون  ي  تبقا الراق إ في البابون فترة طويعإ من الزمن
ييوب أّا تضوواف الموواد العطريووإ البوعبإ ب التهووا الطبيعيوإ إلووا البوابون بوود   - 0

 . افتهاييب إ ابتها في الك ود أو في العطور الساقعإ قبد إض
بعم الزيول العطريوإ مثود اليوانعين وزيول اليتنوإ وزيول القرنيود والهعيووتروب   - 3

تغيووور لوووون البوووابون اعبووويم إلوووا لوووون داكووون وي ووود   ووو ا التغّيووور بسووورعإ فوووي بعوووم 
ول لب ييوب أّا تضواف  و أل العطوور إّا إلوا اعنووام المعونوإ أو  ال العوون , ال اال 
 .من البابون  الداكن
م اعسوترال مثود البريموول تت عود بتوسثير الموواد القعويوإ ولو لب ييوب أّا بعو  - 4

 . تستعمد إّا لألبناف المتعادلإ من البابون
ييووب إيووران تيووارب ععووا إضووافإ العطووور ععووا كميووال بووغيرة موون البووابون  - 5

 .  تا إ ا ما  ازل الرضا تستعمد ععا ويه أكبر
الموواد العطريوإ ب يو  تتناسوب نوعيوإ  ييب أن تدر  الكعيإ ااقتبواديإ لوثمن - 6

 . العطر وكميته مع ثمن البابون الناتج ويودته
يست سون مووزج العطوور بكميوإ موون اليعيسوورين أو عيينوإ البووابون قبوود إضووافته  - 7

 . ثّم تيمزج   أل الكميإ بالبابون المراد تعطيرأل
 
 

 في صناعة الصابون " األصباغ "المواد الملونة 
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بووابون أنوووام كثيوورة موون المووواد المعونووإ ت تعووف فووي طبيعتهووا تسووت دم فووي بووناعإ ال
 : ويمكن تقسيمها إلا ثلثإ أقسام رقيسيإ   ومبدر ا

 . الكعوروفيد اع ضر وغيرأل: مثد :  مواد عضويإ طبيعيإ -1
اعيوسوووووين :  مثووووودالعضوووووويإ التركيبيوووووإ كاعبوووووبان :  موووووواد عضوووووويإ بوووووناعيإ -0

 . وأببان اعنيعين وغير ا
كبريتوووال ال ديووود  - كبريتوووال الن وووا  - مثووود أ ضووور الكوووروم:  عدنيوووإموووواد م -3
 . وغير ا

 :  كما تنقسم المواد المعونإ المستعمعإ في بناعإ البابون إلا نوعين
 . مواد قابعإ لع وبان في المان - 1
 . مواد عديمإ ال وبان في المان ولكنها  ّوابإ في الزيل - 0

يوودًا مزيووه بالبووابون  تووا بعوود إنتهووان عمعيووإ والنوووم اعود يييضوود عنووه موون السووهد 
 . أما الثاني فيضاف لعزيل قبد عمعيإ التببين   التببين

نووإ بووال إ فووي تعوووين البووابون  يوو  أن كثيوورًا منهووا يتغيوور  وليسوول كوود المووواد المعو 
 . لونه بالمادة القعويإ المويودة إما في ال اد أو بعد فترة من الزمن

 : المستعمل ما يأتيويجب أن يتوافر في اللون 
 . أن يكون قابًل لع وبان في المان أو الزيل -1
 . أّايؤّثر فيه القعوي -0
 . غّير لونه في الوسط ال ي قد يستعمد فيه البابونتأّا ي -3
فمووثًل ييووب أن يكووون لعبووابون    ييووب أن يتناسووب لووون البووابون مووع راق تووه -4

  ولعبوووابون  الوووردي العوووون راق ووإ الوووورد   ولعبوووابون البنيسوويي العوووون راق ووإ البنيسوووج
  ...و ك ا   ولعبابون اعبيم راق إ الياسمين   اعبير العون راق إ العيمون
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 : وفيما يعي بعم اعلوان الشاقعإ ااستعماد

 
 مصدره اللون

 األخضر
  اعلوووووان  الكعوروفيوووود المسووووت عص موووون النبووووال

نين مووزيج موون العووو  ال ضووران العضووويإ البووناعيإ  
  . النيعإ و امم البكريب : اعزرق واعبير مثد

مزيج    ببان العضويإ البناعيإ البنيسييإاع البنفسجي
 . من اع مر واعزرق

 األحمر

:  مثووود  العضووويإ البوووناعيإ ال مووراناعبووبان 
  مزيج من العونين  اعيوسين والييوشين والرودأمين

مر بنسبإ   كبريل الزقبق اع  البنيسيي والبرتقالي
 "  واع مووور اانيعيوووزي % 2.0 -2.1تتوووراو  بوووين 

 . "ر  أكسيد ال ديد اع م

 واألصفر البرتقالي 

العضوووووووويإ البوووووووناعيإ البرتقاليوووووووإ أو اعبوووووووبان 
  مووووزيج موووون العووووونين اع موووور واعبووووير  البوووويران
  كروموووال  رة ال  بيوووإ أو البووويرانغووو  الم لعبرتقوووالي
 البكريووبمووم       كرومووال الكووادميوم الربوواص

 .    لبإ الكركم أو الزعيران

 البّني
العضووووووووووووويإ اعبووووووووووووبان    السووووووووووووكر الم ووووووووووووروق

  موووووووزيج مووووووون العوووووووونين اعزرق  البوووووووناعيإ البّنيوووووووإ
 . رة البّنيإغ  الم واعبير

  النيعوووإ  العضوووويإ البوووناعيإ الزرقووواناعبوووبان  األزرق
  أزرق    العووووووونين البنيسوووووويي واع ضوووووور الزرقووووووان
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 . اعنيعين
 من المواد والحمول الدسمة المختلفة نع الصابونكيف نص

 
 : تعريف الصابون

 . لع موم الدسمإ العاليإ الم القعويعم:  يمكن أن نعّرف البابون بسنه  
 : وبناًن ععا   ا التعريف يمكن أن ن ّضر البابون بثل  طرق أساسيإ و ي 
 

 : ل الدسمة الحّرة مع المواد القلويةاحمبتفاعل األ:  أوالً 
 : و لب  سب التياعد المبسط التالي

 مان+ بابون بوديومي  بود كاوي +  مم دسم 
 مان+ بابون بوتاسيومي  بوتا  كاوي +  مم دسم 

ومع وم مبوانع البوابون   وتعتبر   أل الطريقإ من أيسر طورق ت ضوير البوابون 
   عّن التياعوووود بووووين البووووغيرة تيضووووعها عوووون غير ووووا موووون الطوووورق لسووووهولتها وبسوووواطتها

 . يسير نزم و لدال مم الدسم والقعوي يتّم مباشرة 
  ثّم يضواف   ي  يتّم في   أل الطريقإ تس ين ال مم الدسم لغايإ دريإ انبهارأل

فوويل    .   م عووود البووود الكوواوي أو البوتووا  الكوواوي ًً  ومووع الت ريووب إليووه توودريييا
المووزيج تعقاقيووًا لعتياعوود   وترتيووع  وورارة  ازديوواد لزويووإ المووزيج توودريييًا لتشووكد البووابون

بعد إتموام عمعيوإ إضوافإ م عوود البوود الكواوي و   ال ابد بين القعوي وال مم الدسم
  يضووواف إلوووا الموووزيج و وووو سووا ن موووواد ال شوووو واإلضوووافإ والعطووور  المرغووووب  بسكمعووه
 .   ثّم ييببُّ المزيج في أوعيإ وقوالب التبريد إضافتها

 :بما يعي وتمتاز   أل الطريقإ 
 . تستغرق عمعيإ التياعد بين ال مم الدسم والقعوي أكثر من ربع ساعإ ا - 1
 . اإلضافإال شو و تقبُّد البابون المبنوم  سب   أل الطريقإ لمواد  - 0
 .  م 75-72ا تتعّدى تها   عّن دريإ  رار  عدم ضيام كميإ من العطر - 3
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دسوووومإ   ويمكوووون أيضووووًا مووووزج  موووووم  فيهووووايمكوووون اسووووتعماد أي  مووووم دسووووم  -4
 . متعددة لع بود ععا أنوام من البابون بموابيال معينإ

سّن مع ووم مبووانع البووابون فووي سوووريإ تسووتعمد ال مووم الدسووم ال ووّر لزيوول بوو ععموواً 
 ."   أسيد البالم  : " ويسّما لدى   أل المبانع بو . لت ضير البابونالن يد 
 

 : لمواد القلويةبتفاعل المواد الدسمة الحيوانية أو النباتية مع ا  : ثانياً 
 : و لب  سب التياعد المبسط التالي

 يعيسرين+ بابون بوديومي  بود كاوي + مادة دسمإ 
 يعيسرين+ بابون بوتاسيومي  بوتا  كاوي + مادة دسمإ 

 : و  ا التياعد لت ضير البابون يتضمن طريقتين أساسيتين
 

 : ( الطريقة الباردة أو )تر  الصابون مختلطاً مع الجليسرين  : ولىالطريقة األ 
وتعتبوور  وو أل الطريقووإ غيووور اقتبوواديإ بالنسووبإ لعمبوووانع  ال الطاقووال الكبيوورة التوووي 

 . تيّضد فبد اليعيسرين عن البابون ثّم است لبه ن رًا ارتيام ثمنه
 : اقتباديإ عنهاأما بالنسبإ لعمبانع البغيرة الطاقإ فتعتبر   أل الطريقإ 

  .أسهد من طريقإ ت ضير البابون من المواد الدسمإ مع فبد اليعيسرين - 1
 .   كعمعيال التمعيم والغسيد ا تتطعب عمعيال كثيرة - 0

  إّا أنووه  ثووّم إّن إبقووان اليعيسوورين مووع البووابون يعطووي اليعوود والشووعر طووراوة ونعومووإ
بهوو أل الطريقووإ  اويووًا ععووا مووواد  موون يهووإ أ وورى ي شووا أن يكووون البووابون الم ّضوور

  وا ي يىمون يوّران  لوب التوسثير السوّين  دسمإ غير متببنإ أو قعوي  ّر غيور متياعود
 . ععا يعد وبشرة وشعر اإلنسان

ن كانل بال إ عغعب المواد الدسمإ      ال يوانيإ منها أو النباتيإ و  أل الطريقإ وا 
 لسهعإ التبّبن مع م عود البود الكاوي الكثيفإّا أنها ا تيستعمد إّا لعمواد الدسمإ ا

الزيتون والمواد الدسمإ اع رى التي ت توي زيل و  ن يدالزيل و    مثد زيل يوز الهند
ّرة  .التي تساعد ععا بدأ التياعد  ععا نسبإ من ال موم ال ي
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وتضوواف إليهووا    مقويووإ 72 - 62وفووي  وو أل الطريقووإ تسووّ ن المووواد الدسوومإ لدريووإ 
ييّضووود أن يكوووون تركيوووز م عوووود  )لزموووإ مووون م عوووود البوووود الكوواوي المركوووز الكميووإ ال

 يو  نل و  أن قووام الموزيج قود    مع التقعيب المسوتمر(  % 05 – 02القعوي ب دود 
 . ثَقيد تدرييياً 

وفووووي  وووو أل الطريقووووإ إ ا أردنووووا أن نضوووويف مووووواد ال شووووو واإلضووووافإ والعطوووور والعّووووون 
  ونل و  أّن قووام الموزيج قود  وّف  قعووي إليوهفتضاف لعمزيج بعد أن يضواف م عوود ال

 .   إّا أنه ا يعب  أن َيثقيد ثانيإ بعد استمرار الت ريب والتقعيب نوعًا ما
بعووود  لوووب تيبوووّب العيينوووإ فوووي قوالوووب  شوووبيإ أو معدنيوووإ وتيغطّوووا بالقمووواا وال ووويا 

دة الدسومإ    و أل ال ورارة التوي نشوسل مون يوّران التياعود بوين الموا لت ي   رارة البابون
وييترب البابون ثلثإ أيام ععا اعقد لتمام التياعد ثّم ييقّطع .  وم عود البود الكاوي

 . ويي تم
 ( أو الطريقة الساخنة )فصل الجليسرين عن الصابون  : الطريقة الثانية

 : و  أل  ي الطريقإ المتبعإ  اليًا في المبانع الكبيرة الض مإ و لب من أيد
 . ليعيسرين المرتيع الثمنال بود ععا ا  - أ
ال بوووود ععوووا بوووابون ييووود كامووود التبوووّبن و ووواد  مووون الموووواد الدسووومإ غيووور  - ب  

 . المتببنإ أو القعوي ال رّ 
ا يقبد البابون في   أل الطريقإ مواد اإلضافإ وال شو وب لب ينتج البابون  - يو

 . نقيًا وييداً 
 :  ي  و  وتيري عمعيإ التبّبن به أل الطريقإ بعدة مرا د

تّم إما بواسطإ النوار المباشورة التوي توقود ت ول مرايود الطوبخ تو :  الغعيمر عإ  - 1
 .ر أو بواسطإ الب ار المباشر أو غير المباش

 :  ي  ينيبد المزيج إلا طبقتين:  التمعيممر عإ   - 0
 . البابون و يطبقإ ععويإ   -   
والمعم المن ود فوي    يسرين  واليع غير المتببنإالالمواد  و يوطبقإ سيعيإ   -   
  . المان
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 . تّم بعد فبد الطبقإ السيعيإ و لب لغسد طبقإ البابونت:  الغسيد مر عإ - 3
وييضاف إليه م عود البود  ثانيإ ي  ييغعا البابون : ثانيإ غعي الال مر عإ  - 4

 . الكاوي اللزم إلتمام عمعيإ التبّبن
وا  ا كانوول عمعيووإ التبووّبن قوود % .  33 وي وووي البووابون النوواتج ععووا رطوبووإ تبعوو 

الزيووول والشوو وم :  أيريوول  سووب الشووروط الن اميووإ فيكووون البووابون النوواتج  وواد  موون
 . البابون المعدني  و  اليعيسرين  و  القعويال ال ّرة  و  غير المتببنإ

 
 : تحضير الصابون بالتفاعل المزدوج المتبادل:  ثالثاً 

الكالسوويومي أو اعلومينووومي المسووتعمعين  و وو أل الطريقووإ تسووتعمد لت ضووير البووابون
و لب بمعاليإ م عوود البوابون (  النابالم )في بناعإ ش وم التزليق والقنابد ال ارقإ 

البوووديومي أو البوتاسوويومي بم عووود معووم  ّواب لعمعوودن المووراد ت ضووير بووابونه كمووا 
 :  و واضم في المعادال البسيطإ التاليإ

 كعور البوديوم+ بابون الكالسيوم  سيوم كعور الكال+ بابون البوديوم 
  ّواب بالمان        ّواب بالمان        غير  ّواب بالمان      ّواب بالمان 

 كبريتال البوتاسيوم+ بابون اعلمنيوم  كبريتال اعلمنيوم + بابون بوتاسيوم 
 بالمان  ّواب بالمان         ّواب بالمان         غير  ّواب بالمان       ّواب 

 يوو  تييبوود طبقووإ البووابون النوواتج غيوور ال ّوابووإ فووي المووان وتييّووف للسووتعماال 
 . المتعددة
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 أنواع الصابون
 :   فهناب مثلً     سب  وابه واستعماله لعبابون أنوام عدة

ويسووتعمد فووي المنووزد عغوورام شووتا فووي الغسوويد واليعووي :  بووابون الغسوويد  - 1
 . والتن يف

وييوب أن يبونع مون   ويستعمد لعمغسعإ أو لإلست مام  :  ون التواليلباب  - 0
 . أنقا أنوام الزيول والد ون أو ال موم الدسمإ

  وقود ي تووي  البوتوا  بوابونم عود نقوي وبوافي ل و و:  البابون الساقد  - 3   
 .   ا الم عود أو ا ي توي ععا اليعيسرين والك ود

أن و      وأن يكون  اليًا مون الموواد الغريبوإ مناسب وييب أن يكون معطرًا بعطر     
 . يرغي بسهولإ إ ا ما دلب بين اليدين

وا يتوورب راق ووإ غيووور مقبولووإ بعووود   وأن ا يتوورب أثوورًا كاويوووًا أو ضووارًا ععووا البشووورة     
 .%  02عن  هوأن ا تقد نسبإ البابون البافي في م عول   استعماله

ميإ منه يستعمعها الش ص دون م  كامود الكميوإ ومن ميزال   ا البابون أن الك
 .  لفًا لعبابون العادي ال ي تتداود القطعإ منه عدة أيدولمرة وا دة 

  ويسووتعمد  وموون  نووا كثوور اسووتعماله فووي الم وولل العامووإ والمستشووييال والمطوواعم 
ن  وووّد م عوووه ا ن المن وووف  .  ووو ا البوووابون أيضوووًا فوووي شوووؤون التووودليب وغيووور  لوووب وا 

 .المبنوم من المن يال الكيمياقيإ السط يإ  الساقد
يسوووتعمد فوووي اعغووورام الطبيوووإ و ابوووإ لمعاليوووإ بعوووم :  البوووابون الطبوووي  - 4

بابون اليينيب وبابون : وأنوام البابون الطبي عديدة يدًا منها . اعمرام اليعديإ 
 .اليود وبابون القطران وبابون الكبريل وبابون الكافور
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و ووو موون أنوووام البووابون الم ببووإ المويووودة فووي اعسووواق  : البووابون الشووياف - 5
ن رًا لقوامه ولونوه الشوياف وا تواقوه ععوا نسوبإ عاليوإ مون اليعيسورين ولو ا فهوو يسوما 

الشوو م وزيوول  أيووود أنوووام ويبوونع  وو ا النوووم موون البووابون موون. ببووابون اليعيسوورين 
 .  نقيكاوي يوز الهند وزيل ال روم مع استعماد بود 

  و و أل  له أنوام عديدة منها البعب والمر موي والمسو وقو :  ن ال لقإبابو  - 6
اعنوام ييب أن تبنع من أيود المواد اعوليإ وأنقا ا عنها تستعمد ععوا بشورة الويوه 

والمواد الدسومإ  . ثم ييب ت ضير ا بعنايإ تامإ من الدقإ كما ي ضر بابون الزينإ  
  وتوووتم عمعيوووإ  مووون  موووم السوووتياريب المسوووت دمإ ييوووب أن ت ووووي نسوووبإ عاليوووإ يوووداً 

عوووادة بموووزيج مووون البووووود والبوتوووا  الكووواويين ليكتسووووب لعنووووم المر موووي منووووه التبوووبين 
 . بابون ال لقإ رغوة وفيرة وثابتإ

 وأو رقواقق و وو بوودرةبوام للسوت دامال المنزليووإ بشوكد وي:  مسو وق البوابون - 7
افإ إلوا الم توووى البووابوني  توووي باإلضوويموون الممكون أن , متعووددة  عبوارة عوون  لقوط

كربونووووال البوووووديوم : بعوووم المركبووووال التوووي ترفووووع وتزيوووود مووون اليعوووود التن ييووووي مثووود 
باإلضووووافإ إلووووا بعووووم عواموووود    ثلثووووي فوسوووويال البوووووديومو وسوووويعيكال البوووووديوم  

 . التبييم واليعورة
  باسوووتثنان بربوووورال  يمكووون إضوووافإ يميوووع  ووو أل الموووواد ععوووا البوووابون و وووو سوووا ن 

 . م التي تضاف بال عط الياف الباردالبوديو 
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 العيوب التي تظهر على قطعة الصابون
 : ظهور رائحة غير جيدة وبدء الزناخة والتي من أهم مسبباتها  - أوالً 
 . غير مكررة  اميإ و د نيإ غير مناسبإ و  مواداستعماد  -1
 عإ أثنان عمعيوإ التبوبينويود المواد المنشطإ لعزنا إ مثد بدأ ال ديد في ال  -0

   أو اعوسام والبدأ المويودة ععا أيهوزة ال وتم والعيون   أو في  عإ البود الكاوي
. 

   يووو  أن كثيووورًا مووون العطوووور الر يبوووإ تتغيووور  اسوووتعماد عطووور غيووور مناسوووب -3
 . موابياتها وراق تها بويود القعوي

 . ولونهومن رأل  تهيؤثر ععا راق   لبوضع البابون في الشم  عن  -4
 

 : ظهور قشور على سطح قطعة الصابون وتشققها -ثانياً 
 : ولعد من أ م مسبباته

 . ارتيام نسبإ اليعيسرين عند العين -1
 . أو ارتيام نسبإ المعم عن ال د اللزم -0
 .عند التشكيد  أو عدم ويود بابون مو د وفي دريإ يياف مو دة -3
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 : تفتت وتشقق الصابونظهور  -ثالثا  
 : د من أ م مسبباتهولع
 .ًً  يداويافإ أن تكون قطع البابون عند العين أو الكب  قاسيإ  -1
 . أو عدم توزم ال رارة بشكد متيان  عند العين -0

ولتلفووي  لووب ييووب زيووادة رطوبووإ البووابون عوون طريووق إضووافإ بووابون رطووب إلووا 
اف إضووافإ ورا المووان ععووا البووابون اليووولووي  ب البووابون اليوواف فووي يهوواز العيوون

 .  مباشرة عن رطوبإ البابون تببم غير متيانسإ
كموا ييووب أن تكووون تغ يووإ يهوواز العيون بالبووابون منت مووإ ليكووون التوووزم متيانسووًا 

 . ومنت ماً 
  مووادة الكووازقين عنوود  ويضوواف عووادة لعبووابون الوو ي يتشووقق أو ت هوور ععيووه قشووور

الكووووازقين  كمووووا ييضوووود أيضووووًا إضووووافإ -عينووووه لتعطيووووه التيووووان  وتمنووووع عنووووه التشووووقق
لعبابون الم توي ععا نسبإ عاليإ من الزيول المهدريإ أو زيل يوز الهنود إلعطاقوه 

عن البووابون النوواتج عنهووا بوودون إضووافإ الكووازقين يكووون بووعبًا قاسوويًا    بعووم العيونووإ
 . بالمقارنإ مع البابون المبنوم من الزيول اع ورى وعنود نيو  الدريوإ مون الرطوبوإ

    يان أن بابون الزينإ يتشقق عند ا وتلف دريوال ال ورارةولقد لو   في بعم اع
و بوبووًا بووين البوويف والشووتان ولوو لب ييووب  يوو  البووابون فووي م ووازن بعيوودة عوون 

 . ال رارة والبرودة الشديدتين
 

 : عيوب قطعة الصابون عند االستعمال -رابعاً 
زيول باإلضافإ لععيوب السوابقإ فوإن بعوم أنووام البوابون و ابوإ المبونوعإ مون 

و وو ا مووا يوودعا لوودى  )الزيتووون البووافي تبووبم لزيووًإ عنوود تبععهووا بالمووان ععووا المغسووعإ 
ولتلفي  لب ينبم بإضافإ بعم الش وم البوعبإ بنسوبإ  . ( العوام بتم يط البابون

ن واف  ععوا موابويال لو    وبو لب نمنوع  هوور  و ا العيوب مون يهوإ%  12ا تتعدى 
 . زيل الزيتون من يهإ أ رى
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ألكينووود أميوودال ال موووم :  يييضوود إضووافإ بعووم المركبووال العضووويإ مثوودو ووديثًا 
   يو  وييود أن إضوافإ  و أل  % 5الدسمإ العاليإ ليوز الهنود وغيورأل بنسوبإ اتزيود عون 

 : المواد لعبابون عند العين تعطيه الموابيال ال سنإ التاليإ
 . بالمانتمنع ت ّود سط ه إلا مادة لزيإ عند وضعه ععا المغسعإ وتبععه  -1
 . ت اف  ععا طراوة اليدين والويه واليسم عند الغسيد أو ااست مام -0
و ابوووإ فوووي بوووابون الزينوووإ  يووو  تبقوووا قطعوووإ   تعمووود كعامووود مثّبووول لععطووور  -3

 . البابون م تي إ بالراق إ  تا آ ر يزن منها
 . تزيد من رغوة البابون وتثبتها -4

 . التواليل والزينإ وال ّمام وال لقإول ا يييّضد استعماد   أل المادة في بابون 
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