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 مقدمه

در این نوشتار آموزش به سه مورد اشاره شده ابتدا به معرفی مواد اولیه مورد نیاز سپس 

 ساخت مواد شوینده و بعد ظروف و بسته بندی مایع شوینده پرداخته شده است.فرمول 

ما در این آموزش به مایع شوینده ) دستشویی و ظرفشویی ( هم با شکل ظاهری شفاف 

 و هم صدفی پرداخته ایم.

تفاوت مایع صدفی و شفاف در این است که مایع صدفی بخاطر وجود تگزاپون صدفی 

 گزاپون صدفی اضافه نشود شکل ظاهری مایع شفاف می ماندهست و در صورتی که ت

اضافه کردن تگزاپون صدفی که به عنوان ماده کمکی هست به صورت سلیقه ای 

 میباشد ولی تگزاپون معمولی که به عنوان ماده اصلی هست باید اضافه شود.

 

 مایع دستشویی

 



3 
 

 ماده اصلی آن تگزاپون است

 تگزاپون چیست؟

 و فرمول مولکولی تگزاپونسدیم لوریل اتر سولفات با نام تجاری 

NaC12H25SO4   خمیر نیمه شفاف سفید یا مایل به زرد است که دارای بوی

تگزاپون  . در صد در بازار موجود است ۷۰و  ۳۰مالیم بوده و در غلظت های 

ر در زمره مواد فعال سطحی آنیونی محسوب می شود و از خانواده آلکیل ات

سولفات ها می باشد و از ترکیب یک الکل چرب مانند روغن نارگیل با اکسید اتیلن 

 .حاصل می شود  و متعاقب ان سولفوناسیون

تگزاپن صدفی موجود است. تگزاپون صدفی نسبت   و N70 تگزاپون به دو شکل

دارای خلوص کمتری است و در تولید محصوالت شوینده صدفی و غیر  N70 به

خمیری است با ویسکوزیته  N70 تگزاپون .شامپوها استفاده می شودشفاف مانند 

 .باال که در تولید مایعات شوینده شفاف کاربرد دارد

 :ویژگی ها

تگزاپون به عنوان شوینده متداول در اکثر محصوالت بهداشتی سر و بدن مورد 

استفاده قرار می گیرد. دارای خاصیت کف زایی خوبی بوده ولی کف آن سبک 

و غلیظ نمی باشد. در مجاورت چربی ها از بین می رود و به آسانی در آبهای  است

سخت ومعمولی با کف فراوان حل می شود و با سایر افزودنی ها سازگار است. 

این ماده بدون نیاز به دما دهی و هم زدن با دور باال با افزودن مواد دیگر در 

تحریک کننده پوست است و به فرموالسیون جای میگیرد. تگزاپون به طور طبیعی 

ساختمان دو الیه چربی درپوست آسیب می رسانده و سبب افزایش تبخیر 

نامحسوس پوست و در نتیجه خشکی ان می گردد. بنابراین درصورت همراهی آن 

با دیگر مواد فعال سطحی انیونی ,آمفوتریک وغیر یونی , کیفیت ومیزان کف 

تگزاپون را در  تامین می نماید. همچنین  کنندگی و شویندگی را در سطح مطلوبی

صورت نیاز میتوان با تری اتانول آمین رقیقتر کرد.کاربرد تگزاپون دراکثر 

های صنعتی )کارواش وکف شوینده های تجاری مثل مایع ظرفشوئی وپاک کننده

مواد بهداشتی وپاک کننده %  ۹۰شورها و بر طرف کننده روغن( و در بیش از 
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ه صورت مایع یا غیرمایع جهت زدودن چربی به عنوان ماده کف چه بر بدن و س

 کننده و پاک کننده وامولسیون کننده مواد چسبنده بکارمی رود

 (: به عنوان ماده اصلی استفاده میشود N70تگزاپون معمولی )  -1:  انواع تگزاپون

 

 

 : به عنوان ماده کمکی استفاده میشودتگزاپون صدفی  -2 
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معمولی با نام علمی )سدیم لورت سولفات، سدیم لوریل اتر سولفات( با ظاهر تگزاپون 

 شفاف و قابل انحالل در آب

 غلظت -3کف  -2شویندگی -1کاربرد تگزاپون: 

 

 لورامید -2

 لورامید با نام علمی )کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید(

کوکونات فتی اسید دی  نام دیگر آن  که (لورامید)کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید

اتانول آمید است مایعی گرانرواست که به عنوان ماده کف زا مورد استفاده قرار 

می گیرد. مایع ویسکوز زرد کمرنگی است که در گروه مواد فعال سطحی غیر 

رایج فرآورده های  pH یونی قرار دارد. به این معنی که بخش آبگریز این ماده در

بار الکتریکی است. لورامید معموال رنگ روشن و در  آرایشی و بهداشتی، فاقد

 .باشددرجه سلسیوس غلیظ می ۲۵تا  ۲۰دمای 

گیرد، معیار باال بودن کیفیت زا مورد استفاده قرار میای کفلورامید به عنوان ماده

 .باشدها میشویی، مایع دستشویی و شامپوها وجود لورامید در آنمایع ظرف

شود. لورامید خاصیت پوست دست می نرم کنندگیو  پایداری کفاین ماده باعث 

 .مرطوب کنندگی دارد

 :ها و کاربرد لورامیدویژگی

 باشدافزایش دهنده کف و کاهش دهنده میزان تحریکات پوستی می

 رسدکیلوگرمی به فروش می ۲۰۰لورامید در بشکه های 
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 روغن نارگیل-1انواع لورامید: 

 روغن سویا -2                 

 بتائین-3

این ماده در آب، اتانول و ایزو پروپانول محلول است ولی در روغن های معدنی 

درصد آن استفاده می شود و با همه  ۲۰تا  ۳معموالً غلظت های  .نامحلول است

 .انواع سورفکتانت ها سازگاری دارد

آنیونی و یک سر کاتیونی دارد. این ماده یک سورفکتانت آمفوتری است و یک سر 

خواص کف کنندگی این ماده بسیار مطلوب بوده و کف پایدار و نرمی ایجاد می 

 .کند. این ماده زیست تخریب ناپذیر است

 کاربردها

کوکامیدو پروپیل بتائین به طور بسیار گسترده در محصوالت مراقبت شخصی و 

 .خانکی به عنوان عامل کف کننده و پاک کننده مصرف می شود پاک کننده های

در شوینده ها، پاک کننده های سطوح این محصول به دلیل قدرت زیاد آن در 
شستشو و معلق کردن ذرات و جرم ها بسیار محبوبیت دارد و استقامت خوبی نیز 

ها و بخش های اسیدی و  در برابر سازنده ها و بیلدرهای شوینده ها و الکترولیت

 .بازی دارد

 بسته بندی

https://www.sadrashimi.com/
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 .بسته بندی های بتایین در ایران عمدتا بشکه های دویست کیلویی می باشد

 انبارش

در مکان خشک و تمیز انبارش شود. درب مواد را بسته نگه داشته شود. دمای 

درجه سانتیگراد باشد. در کانتینرهای آکبند یا آب بندی  ۳۵تا  ۲۵انبار بایستی بین 

شده و در شرایط توصیه شده جهت انبارش این ماده تا یک سال دوام دارد. مقادیر 

بیرون ریخته شده را مطابق با مقررات و الزامات آن پاکسازی کنید. از بلعیدن، 

در صورت  تماس با چشم و تماس طوالنی مدت با پوست و لباس خودداری شود.

تماس با چشم و پوست به فوریت های پزشکی مراجعه شود. حداکثر میزان پشته 

 .است ۱+  ۱سازی 

 

 

 بتائین با نام علمی )کوکو آمیدو پروپیل بتائین (

 یکی دیگر از عوامل کیفیت دهنده مایع دستشویی تولیدی ما وجود بتائین می باشد

 می شودبتائین باعث کاهش تحریکات پوستی 

 نرم کنندگی-4غلظت -3کف -2شویندگی -1: کاربرد بتائین

 : غلظت دهنده نهایینمک-4
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برای استفاده از نمک باید مقدار نمک تعیین شده در فرمول را با مقداری آب ) مثال 

برای تولید یک لیتر مایع دستشویی یک لیوان آب نمک درست میکنیم ( حل می 

دقت کنیم که مقدار آب نباید زیاد باشد که مایع کنیم سپس از آن استفاده می کنیم البته 

 دستشویی را رقیق ) شل ( کند

 

 

لورامید، بتائین و نمک اگر بیش از حد مجاز استفاده شوند باعث رقیق شدن )شل **

 شدن( مایع می شوند

 : گیلیسیرین-5

 یک الکل سه عاملی با فرمول شیمیایی  )Glycerol (یا )Glycerin (گلیسیرین

 3(OH)5H3Cرنگ، بدون بو، با مزه شیرین و است. گلیسیرین مایعی زالل، بی

کند. گلیسیرین این ماده در معرض هوا به آرامی رطوبت جذب می .غیر سمی است

شود اما در حالل های آلی مانند کلروفرم، به هر نسبتی در آب و اتانول حل می

شوند، در ا الکل حل نمیشود. بیشتر ترکیباتی که در آب یحل نمی… اتر، بنزن و

 .گلیسیرین محلول هستند

بو و غلیظ است و در رنگ، بیگلیسیرین خالص یک ماده شیرین، شفاف، بی

گیر، آب از دست داده به یک آلدئید دود کننده با بوی بد که حضور گرما و مواد آب

 .شوددهد تبدیل میمخاط را به شدت آزار می
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باشد. گلیسرول که مسئول حاللیت در آب می گروه هیدروکسیل دارد ۳گلیسرول 

سازد. در طبیعت بیشتر به صورت ترکیب با اسیدهای چرب است که چربی را می

برای نمونه یک مولکول گلیسرول با یک یا سه اسید چرب مونوگلیسرید یا 

از … سازد؛ مانند روغن سویا، روغن پالم، روغن نارگیل و گلیسرید را میتری

 .شودص در داروسازی استفاده میگلیسیرین خال

رطوبت عامل مهم نرمی و شفافیت پوست و مو بوده و گلیسیرین یکی از بهترین 

جاذب های رطوبت در طبیعت بشمار می رود. به علت همین ویژگی خاص 

رطوبت پذیری، از آن به عنوان ماده ای بسیار عالی در کرم ها و دیگر 

 .ندمحصوالت آرایشی بهداشتی بهره می بر

گلیسیرین هنگامی که با پوست تماس پیدا می کند، موجب جذب رطوبت در الیه 

باالیی شده که این عمل مانع خشک شدن پوست می شود. در واقع گلیسیرین 

رطوبت را به سطح پوست انتقال می دهد، ممکن است این رطوبت را از محیط 

 بگیرد

 

 جهت لطافت پوست دست استفاده می شود
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 رنگ -6

رنگ بصورت پودری هست و برای استفاده از آن باید رنگ را در ظرف جداگانه 

با آب حل کنیم که به ازای هر لیتر مایع دستشویی به اندازه نوک مداد رنگ در آب 

 به اندازه یک استکان حل می کنیم و سپس از آن استفاده می کنیم

 

 :  V600تیازین -7

می باشد.  NOS3H3C فرمول مولکولییک ترکیب شیمیایی با  ایزو تیازولین

ایزوتیازولین دارای رنگ سبز روشن است که مشتقات آن به طور گسترده به 

عنوان نگهدارنده ضد میکروبی استفاده می باشد. این ماده محلول در آب است و 

 .دارای سمیت بسیار پایینی می باشد

و مخمرها در  ترکیبات و مشتقات ایزوتیازولین از رشد قارچ ها، باکتری ها

 .محصوالت با پایه آبی جلوگیری می کند

در کل هدف از استفاده ی ایزوتیازولین و مشتقات آن این است که محصول را تا 

قبل از رسیدن به تاریخ انقضای آن سالم و فاقد هیچ گونه باکتری و میکروب 

 .نگهدارد
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میکروبها، ویروسها و قارچ  به عنوان نگهدارنده، گندزدا، آنتی باکتریال و محافظ در برابر

 

 

 آنالیز پیشنهادی فرمول شماره یک جهت تولید یک لیتر مایع دستشویی:

 گرم 70تگزاپون  -1

 گرم 10لورامید  -2

 گرم 5بتائین  -3

 قطره 4 حدود V600تیازین  -4

 گرم ( 65گرم به باال ) تقریبا  50نمک از  -5

 رنگ به مقدار الزم ) کمتر از نصف قاشق چایخوری ( -6

 قطره( 4الی  3مقدار الزم )  رایحه به -7

 قطره 4الی  3گیلیسیرین  -8

 آب بتدریج به مرز حدود یک لیتر -9

 گرم 15تگزاپون صدفی ) اختیاری (  -10

 :دور همزدن در تولید بسیار آهسته باید باشد تا مانع از ایجاد کف شود1کته ن
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برای تولید مایع را حتما در حجم یک لیتر تولید کنیم تا تبحر و آگهی الزم را :2نکته 

، برای تولید به مقدار کم می توانید مواد الزم را در ظرفی ) انبوه را بدست آوریم

پالستیکی ( بریزید و به صورت دستی به وسیله یک میله ای پالستیکی یا تکه ای چوب 

 .هم بزنید

از وسایل و ظروف پالستیکی هستیم و استفاده از از به استفاده : ما فقط مجاز 3نکته 

که مجاز به  L316استیل وسایل و ظروف فلزی در کار ممنوع می باشد بجز فلز 

 .استفاده از آن هستیم

 : هنگام تولید از دستکش و ماسک استفاده کنید.4نکته 

 

 نحوه تولید مایع دستشویی در حجم یک لیتر:

سه قسمت مساوی تقسیم می کنیم و دو سوم ظرف را ابتدا ظرف یک لیتری را به -1

گرم تگزاپون را اضافه میکنیم و تقریبا  70درجه پر میکنیم سپس  70الی  60پر از آب 

 تا کامال تگزاپون حل شود دقیقه هم میزنیم 30تا 

 دقیقه هم میزنیم تا حل شود 2سپس لورامید را اضافه میکنیم و تا -2

 دقیقه هم میزنیم تا حل شود 1و تا نیم بعد بتائین را اضافه میک-3

 دقیقه هم میزنیم تا کامال حل شود 2سپس اوره را اضافه می کنیم و تا -4

نمک را بصورت آب نمک در ظرف دیگری درست میکنیم بعد به محلول اضافه -5

 میکنیم و هم میزنیم تا مایع دستشویی به غلظت کامل خود برسد
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حل میکنیم سپس به مایع اضافه میکنیم و کامل هم رنگ را در ظرف دیگری در آب -6

 میزنیم

بعد رایحه و گیلیسیرین را هم اضافه میکنیم و هم میزنیم تا کامال یک رنگ و -7

 یکنواخت شود

 

   

 

                         گیلیسیرین                                                                                              

 رایحه                                                                                         

 رنگ 

 آب نمک                                                                                              

 V600تیازین                                                

 دقیقه مخلوط می کنیم 2اوره تقریبا                                                                  

 دقیقه مخلوط میکنیم 1بتائین + آب و تقریبا                                         

 دقیقه مخلوط میکنیم 2لورامید + آب و تقریبا                                                                     

درجه سانتی گراد + تگزاپون 70الی  60آب    

دقیقه مخلوط می کنیم 30تقریبا   
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 مایع ظرفشویی

 
مایع ظرفشویی اسید : اصلی ترین و پایه ترین ماده تشکیل دهنده فونیکاسید سول

و برای اینکه مایع ظرفشویی از ظروف چربی زدایی کند حتما باید  سولفونیک می باشد

 در تولید مایع ظرفشویی از اسید سولفونیک استفاده کنیم

یا البسا یک ترکیب سولفورآلی با فرمول  LABSA یا نام تجاری اسید سولفونیک

گروه هیدروکسیل سولفونیل  ریل و یک گروه آلکیل یا آ R است که در آن عمومی 

است. در واقع این ماده را می توان اسید سولفوریکی در نظر گرفت یک گروه 

هیدروکسیل با یک بخش آلی جایگزین شده است. نمک ها و یا استرهای سولفونیک 

 .اسید سولفونات ها نامیده می شوند

 غلظت-3کف -2چربی زدایی -1اربرد اسید سولفونیک: ک
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PH :.میزان اسیدیته و قلیائیت مایعات را مشخص می کند 

PH  باشد 5/8الی  5/6مایع ظرفشویی بایستی بین 

PH  مایعات را باPH سنج اندازه می گیرند 

PH .سنج هم بصورت دیجیتالی و هم بصورت کاغذی موجود هست 

PH :سنج دیجیتالی 

  

 

PH :سنج کاغذی 

 

PH عدد 
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را بصورت  PHسنج های دیجیتال مختلف هستند و مقدار  PHسنج:   PHنحوه کار با 

 عدد در صفحه نمایشگر نشان می دهد

سنج کاغذی به اینصورت است که یک عدد کاغذ از داخل جعبه در  PHو نحوه کار با 

و  میاریم و قسمت رنگی کاغذ ) چهار عدد مربع را بصورت کامل ( را در مایع میگذاریم

ثانیه صبر میکنیم تا کاغذ به رنگ ثابت  30و تا  می تکانیمم و از مایع در میاری کاغذ را

بعد رنگ کاغذ را با رنگ ردیف های موجود روی جلد جعبه مقایسه می  خود برسد

 مایع همان عدد آن ردیف می شود PHکنیم با هر کدام از ردیف ها که یکی بود عدد 

 

 :  PHجهت تنظیم 

مایع پایین ) کمتر  PHبا توجه به اینکه اسید سولفونیک را به مایع اضافه میکنیم پس 

اضافه کنیم تنظیم شود باید سود پرک به آن   PHپس برای اینکه  ( می شود 5/6از 

می گیریم   تنظیم شد که ادامه مراحل را پیش PHاگر بعد از اضافه کردن سود پرک 

را   PHتنظیم نشد و از حالت اسیدی به قلیایی تبدیل شد با اسید سیتریک   PHاگر 

 پایین می آوریم
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 آنالیز پیشنهادی فرمول شماره یک جهت تولید یک لیتر مایع ظرفشویی:

 گرم 50اسید سولفونیک  .1

 گرم 80تگزاپون  .2

 قطره 4 حدود V600تیازین  .3

 گرم مایع( 40سی سی ) 40سود پرک حدود  .4

 در صورت لزوم اسید سیتریک .5

 گرم 10بتائین  .6

 گرم 10لورامید  .7

 گرم 15نمک  .8

 ( چایخوری قاشق نصف از کمتر)  رنگ به مقدار الزم .9

 ( قطره 4 ) حدود  رایحه به مقدار الزم .10

 قطره 4الی  3گیلیسیرین  .11

 آب بتدریج به مرز حدود یک لیتر .12

 گرم 15پون صدفی ) اختیاری ( تگزا  .13

 

 سود پرک:
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 اسید سیتریک:

 

 مایع کردن سود پرک: نحوه

گرم سود پرک را  250عالمت بزنید سپس ابتدا ظرف را )پلی اتیلن( به اندازه یک لیتر 

وزن کرده و درون ظرف بریزید سپس ظرف تا خط نشانه یک لیتر از آب پر کنید و با 

مختصری هم زدن حل می شود سپس مایع آماده شده را بعد از خنک شدن به یک 

اتیلن انتقال داده و به صورت ذخیره نگه دارید و در مواقع لزوم از ظرف در بسته پلی 

 آن استفتده کنید.

توجه داشته باشد که سود یک واکنش گرمازاست و از خود تولید گرما می کند پس 

 برای حل کردن آن ) سود پرک ( از آب گرم استفاده نشود

 طریقه مایع کردن اسید سیتریک به همین ترتیب می باشد.

 

 وه تولید مایع ظرفشویی در حجم یک لیتر:نح
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ابتدا ظرف یک لیتری را به سه قسمت مساوی تقسیم می کنیم و یک سوم ظرف را -1

گرم اسید سولفونیک را اضافه میکنیم  50درجه پر میکنیم سپس  70الی  60پر از آب 

 .دقیقه هم میزنیم تا کامال اسید سولفونیک حل شود 10و تقریبا تا 

درجه پر میکنیم بعد تگزاپون را اضافه  70الی  60دو سوم ظرف را از آب بعد تا  -2

 دقیقه هم میزنیم تا کامال حل شود. 20و تا  میکنیم

دقیقه هم میزنیم تا به همه جای مایع برسد  5سود پرک را اضافه میکنیم و تا  -3

ه می کنیم اگر تنظیم بود بقیه مواد را اضاف آنرا اندازه میگیریم PHسنج  PHسپس با 

 ولی اگر تنظیم نبود آنرا تنظیم میکنیم

 دقیقه هم میزنیم تا حل شود 2سپس لورامید را اضافه میکنیم و تا --4

 دقیقه هم میزنیم تا حل شود 1بعد بتائین را اضافه میکنیم و تا -5

 دقیقه هم میزنیم تا کامال حل شود 2سپس اوره را اضافه می کنیم و تا -6

ب نمک در ظرف دیگری درست میکنیم بعد به محلول اضافه نمک را بصورت آ-7

 میکنیم و هم میزنیم تا مایع دستشویی به غلظت کامل خود برسد

رنگ را در ظرف دیگری در آب حل میکنیم سپس به مایع اضافه میکنیم و کامل هم -8

 میزنیم

رنگ و بعد رایحه و گیلیسیرین را هم اضافه میکنیم و هم میزنیم تا کامال یک -9

 یکنواخت شود
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 گیلیسیرین                                                                                   

 رایحه                                                                                    

 رنگ                                                                                  

 آب نمک                                                                                              

 V600تیازین                                                

                                                   لیتری 1ظرف                    

 دقیقه مخلوط میکنیم 1بتائین + آب و تقریبا                                         

 دقیقه مخلوط میکنیم 2لورامید + آب و تقریبا                                                                                          

درجه سانتی گراد + تگزاپون 70الی  60آب    

دقیقه مخلوط می کنیم 30تقریبا   

 

 دقیقه مخلوط میکنیم   10درجه+ اسید سولفونیک تا  70الی  60آب                                                 

 

 

 مایع ظرفشویی: 2فرمول شماره 

 گرم 35اسید سولفونیک 

 گرم 60تگزاپون 

 گرم 27سود پرک مایع حدود 

 گرم 10لورامید 

 گرم 10بتائین 

 گرم 18نمک حدود 
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 بقیه موارد مثل فرمول قبل 

 مایع دستشویی: 2فرمول شماره 

 گرم 90تگزاپون 

 گرم 20لورامید 

 گرم 10بتائین 

 گرم 35تقریبا نمک 

 بقیه موارد مثل فرمول قبل

اگر صبر کنیم مایع ) دستشویی و ظرفشویی ( ما سردتر شود و حبابهای آن : 5نکته

 خارج شود غلظت آن بیشتر می شود

نکته: برای تولید انبوه باید مقدار مایع مورد نظر را با مقادیر مواد اولیه در فرمول ضرب 

 کنیم.

مقادیر را در  200لیتر مایع ظرفشویی تولید کنیم باید عدد  200مثال اگر بخواهیم 

 فرمول ضرب کنیم

 :لیتر مایع ظرفشویی 200یعنی طبق فرمول دو مقدار اسید سولفونیک مورد نیاز برای 

7000  =35 × 200   

کیلوگرم  7گرم یعنی  7000لیتر مایع ظرفشویی به  200یعنی طبق این فرمول برای 

 .اسید سولفونیک نیاز هست

 همچنین بقیه موارد فرمول را همینطور محاسبه می کنیم 
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 تجهیزات

 میکسر ) مخلوط کن (

 .اولین وسیله ای که در تولید برای مخلوط کردن مواد به آن نیاز داریم میکسر هست

 لیتری باشند 2000و یا  1000، 500میکسرها از نظر حجم می توانند بصورت 

 

 دستگاه پُر کن

وسیله ای جهت ریختن مایع تولید شده در ظروف مایع شوینده هست، دستگاه پُر کن 

 دستگاه پُر کن انواع مختلفی دارد و هم بصورت اتومات و هم نیمه اتومات موجود هست
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 دستگاه پُرکن نیمه اتومات

 

 

 ظروف

ظروف از نظر حجم هم بصورت نیم لیتری، یک، چهار، ده و بیست لیتری موجود می 

 باشد

 جنس هم بصورت پت و هم بصورت پلی اتیلن موجود می باشدو از نظر 

 ظروف پت به این شکل هستند:
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 ظروف پلی اتیلن به این شکل هستند:
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 جهت پشتیبانی و ارتباط با ما:

Pkmarket2@gmail.com 


