
دوگـــانه 
دوست ها 

پركاربرد و بي رقيب در 
صنايع گوناگون

سیوان سلیماني
 كارشناس ارشد شيمي فيزيك و معلم 

شيمي مريوان
چكیده

مواد مؤثر سطحي كاربردهاي گسترده اي در صنایعي همچون تولید شوینده ها، رنگ، مواد آرایشي، داروسازي و نفت دارند چنان كه در 
صنعت نفت براي باال بردن بازیافت روغن مؤثرند. جمع آوري نفت یا روغن پخش شده در سطح آب ها به كمك مواد مؤثر سطحي و در 
نتیجه، كمك به حفظ محیط زیست از آلودگي از دیگر ویژگي هاي ارزشمند این مواد است. چنین كاربردهاي متنوع و گسترده اي نیاز به  

مطالعه این  گونه تركیب ها را یادآوري مي كند.

كلیدواژه ها: مواد مؤثر سطحي، شوينده ها، دارورساني

مقدمه
مواد مؤثر سطحي به موادي گفته مي شود كه اگر به مقدار ناچيز در آب حل شوند 
از كشش سطحي آب به طور چشمگيري مي كاهند. در ساختار همة اين مواد يك 
سرقطبي يا آب دوست و يك سرآب گريز وجود دارد. بخش آب گريز هيدروكربني است 

كه مي تواند زنجيري، آليفاتيك يا تركيبي از اين دو باشد.
بخشي از مادة مؤثرسطحي كه در آب انحالل پذير است آب دوست خوانده مي شود. 
مهم ترين طبقه بندي اين مواد براساس سرآب دوست آن هاست؛ اين بخش مي تواند 

باردار يا خنثي باشد. 
مواد مؤثر سطحي خنثي خود به دو گروه تقسيم مي شوند:

مواد سطحي يون دو قطبي كه هر دو گروه باردار كاتيوني و آنيوني را در بردارند.

كاربردها
 شویندگي شویندگي

تميز كردن و حذف آالينده ها، گذشته از كاربردهاي روزانه همچون شست وشوي ظرف ها و وسايل، در بسياري از صنايع نيز مورد 

سر آب دوست

سر آب گريز

شكل 1 ساختار كلي مواد مؤثر سطحي
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 توليد رنگ
بسياري از رنگدانه ها به صورت ذره هاي جامد در يك حالل 
فازهاي  جلوگيري  و  گرانروي  كنترل  براي  شده اند.  پراكنده 
جداگانه، در تهية رنگ و ديگر پوشش ها از مواد مؤثر سطحي 
مؤثر  مواد  امولسيوني،  رنگ هاي  ساخت  در  مي شود.  استفاده 

غيريوني نقش امولسيون سازي را به عهده دارند.

 دارورسانی
رسانش  مسير  مهم ترين  و  آسان  روش  خوراكي  دارورساني 

دارويي براي درمان بسياري از بيماري هاست.
در سال هاي گذشته استفاده از ميسل ها به عنوان حامل هاي 
دارويي مورد توجه ويژه قرار گرفته  است. ميسل عادي مجموعه اي 
از مولكول هاي يك مادة مؤثر سطحي را گويند كه به گونه اي گردهم 
مي آيند تا بخش قطبي، بيشترين تماس را با حالل قطبي داشته 

باشد و بخش غيرقطبي آن كمتر درتماس با اين حالل قرار گيرد.
ميسل ها مواد نامحلول در آب را در هستة آب گريز خود حل 
مي كنند و مي توانند داروهاي آب گريز يا داروهايي را كه اثرهاي 

جانبي دارند به محل اثر برسانند.
به تازگي انتقال داروهاي ضد سرطان به وسيلة ميسل ها مورد 
بررسي قرار گرفته است. ميسل هاي وارونه نيز به عنوان حامل 
داروهاي آب دوست مورد توجه هستند. از نانو امولسيون هاي 
حاوي ميسل هاي وارونه - كه با داروهاي آب دوست بارگذاري 
شده اند - به عنوان روش جديدي براي نانو پوشش دهي مواد 

آب دوست استفاده مي شود.
معمواًل  يوني،  انواع  به  نسبت  غيريوني  سطحي  مؤثر  مواد 
گونه هاي مناسب تري براي حل كردن داروهاي آب گريز به شمار 
به  داروها  كردن  حل  در  سطحي  مؤثر  مواد  ظرفيت  مي روند. 
عواملي همچون ساختار شيميايي مادة مؤثر و دارو، دما، pH و 

قدرت يوني بستگي دارد.

 حذف آالینده های نفتی
رها شدن مواد نفتي در آب درياها و اقيانوس ها موجب آلودگي 
آسيب  هاي  و  مي شود  آبزيان  زندگي  افتادن  خطر  به  و  آب 
مؤثر  مواد  خانواده  از  موادي  هم اكنون  دارد.  پي  در  اقتصادي 
سطحي طراحي شده اند كه توانايي جمع آوري نفت را دارند. اين 
مواد نفت را به صورت اليه اي ضخيم روي آب جمع و جداسازي 

آن را به روش مكانيكي امكان پذير مي كنند. 
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توجه قرار دارد و براي تميز كردن سطح فلز، شيشه، سراميك 
بار  داراي  آالينده  مواد  از  بسياري  مي رود.  كار  به  پالستيك  و 
براي  آنيوني  سطحي  مؤثر  مواد  از  استفاده  بنابراين  منفي اند، 

زدودن آن ها مؤثرند. اين نوع مواد مؤثر باعث افزايش بارمنفي 
و در نتيجه، افزايش دافعه الكتريكي ميان ذره ها مي شوند. در 
محيط قليايي نيز جذب آنيون روي اين مواد مؤثر، شست و شو 

و تميز شدن را بهبود مي بخشد.
معمواًل مواد آلوده روي لباس يا پوست بدن چرب اند. بخش 
غيرقطبي مواد مؤثر سطحي در چربي حل مي شود در حالي كه 
بخش قطبي محلول در آب است. در نتيجه مادة مؤثر سطحي به 
عنوان يك عامل امولسيون كننده به حذف چربي از سطح آلوده 

كمك مي كند.

 مواد بهداشتی و دارویی
عنوان  به  بيشتر  سطحي،  مؤثر  مواد  دارويي  صنايع  در 
امولسيون كننده براي تهية كرم، ژل و خمير استفاده مي شوند. 
وجود اين مواد در فرمول داروها مانع  از به هم پيوستن ذره ها يا 
قطره ها مي شود. در چنين كاربردهايي اطمينان از سّمي نبودن 

اين مواد اهميت حياتي دارد.

میسل ها مواد نامحلول در آب را در هستة 
آب گریز خود حل مي كنند و مي توانند داروهاي 

آب گریز یا داروهایي را كه اثرهاي جانبي دارند به 
محل اثر برسانند

 شكل 2 طبقه بندي مواد مؤثر سطحي

 شكل 3 هر ميسل شامل مجموعه اي از تك پاره هاي مؤثر سطحي است.
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