
  صابونی شدن

  مقدمه

 سراغش به بار چندین روز هر که صابونی همین که اید کرده فکر این به بار یک آیا اما اید، داده انجام را کار این هم ها وقت خیلی شاید
  آمد؛ وجود به چگونه و کجا از روید، می

 تهیه را صابون بار اولین ، کشوري یا قوم کدام یا و کسی چه نیست معلوم.  نیست معلوم ما براي آن از استفاده و سازي صابون آغاز تاریخ
. دارد کنندگی پاك خاصیت آب و) چوب یا( گیاهان خاکستر که بود دریافته بشر دور، بسیار زمانهاي از.  است کرده استفاده آن از یا و

  .دادند می تسکین را آن روغن یا چربی مالیدن با که شده می تحریک آنها دستهاي ، ماده این از استفاده با البته

 پی استحمام و نظافت در آن از استفاده و صابون خواص به رومیان، و یونانیان از پیش ایرانیان که است این ، است بدیهی و روشن آنچه
  .بودند برده

 زبان طریق از ظاهرا صابون لفظ. بودند صابون تجارت مراکز ونیز و جنووا ، مارسی همراه به که شده گرفته ساوونا شهر نام از صابون کلمه
 نسبت هرمس به را آن اختراع بعضی و شده برده نام آن از عربی قدیم طبی و جغرافیایی کتابهاي در و است شده عربی زبان وارد التینی

  .اند داده

 را آن ژرمنی اقوام و شد می ساخته چوب خاکستر و حیوانی چربی از که کرده توصیف را صابونی مهین پلینی ، میالد از بعد اول قرن در
  .است شده کشف معطر هاي صابون و صابون کارخانه یک پومپئی جستجوهاي در. بردند می کار به خود موي کردن براق براي

 روغنی هاي دانه از ابتدا صابون تهیه براي. بود درآمده سازي صابون مرکز صورت به فرانسه در مارسی شهر ، وسطایی قرون اروپاي در
 کیفیت و کرد پیدا کاربرد نیز آهک. گرفت قرار استفاده مورد حیوانی روغنهاي بعد و کردند می استفاده گیاهان خاکستر و زیتون نظیر

  . شد بهتر ، ترتیب این به صابون

 تاثیر سازي صابون صنعت پیشرفت در این و کرد اختراع ارزان قیمت به سوزآور سود استخراج براي راهی فرانسوي شیمیدان لوبالن
  .کرد استوار علمی براساس را صنعت این ها چربی باب در شورول نام به فردي تحقیقات.داشت بسزایی

   کننده پاك مواد انواع

  ) Soap( صابون

 يها روغن ، هیپ مانند) سرولیگل با چرب يدهایاس استر( یعیطب يها روغن و هایچرب ییایقل زیدرولیه از توان یم را ها صابون
  :است موسوم) Saponification( شدن یصابون ندیفرا نام به واکنش نیا که کرد هیته تالو و نخل ، تونیز ، لینارگ

C3H5(OOCR)3 + 3NaOH → 3NaOOCR+C3H5(OH)3  

 ، موضوع نیا. شود یم استفاده ادیز يدما در آب لهیبوس ها یچرب میمستق زیدرولیه از ، دیجد يروشها در که داشت توجه دیبا
 بوجود را وستهیپ ندیفرا کی اساس ساخته، ممکن شوند، یم یخنث ها صابون به که را چرب يدهایاس ونیزوالسیا و هیتصف

-10 حدود با ریزنج راست) کیلیکربوکس يدهایاس( چرب يدهایاس يفلز ينمکها ، ها صابون ، ییایمیش نظر نقطه از. آورد یم
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 حل آب در) میپتاس و میسد( مانند ییایقل ينمکها تنها اما هستند، صابون ، چرب يدهایاس يفلز ينمکها همه نکهیا با
 نیا از. شوند ینم حل آب در..) و میزیمن و میکلس مانند( یخاک ییایقل يفلزها ينمکها. دارند یکنندگ پاك تیخاص و شوند یم

 کف خوب صابون بیترت نیا به. کنند یم رسوب میزیمن و میکلس يها ونی مجاورت در سخت آب در یمعمول يها صابون رو
  .دهد یم دست از را خود یکنندگ پاك تیخاص و کند ینم

 ، رنگ ، کننده نرم يها یچرب در ، ماده نیا از و هستند محلول ها روغن در و نامحلول آب در زین دهایاس ومینیآلوم ينمکها
 خشک ماده بعنوان زین مس ای کبالت مانند نیسنگ فلزات يدهایاس نمک. شود یم استفاده مواد کردن آب ضد و جال روغن
  .شود یم استفاده آب ضد مواد و ها کش قارچ ، جوهر و یساختمان يرنگها در کننده

. گردد یم استفاده آنها نیتر بو یب و نیخالصتر از لذا. دارد یبستگ رفته بکار روغن یچرب نوع به ، صابون تیمرغوب و تیفیک
 کننده يریجلوگ مواد:از عبارتند مواد نیا. شوند یم وارد صابون ونیفرموالس در هم يگرید یافزودن مواد ایقل و یچرب بر عالوه

 میسد دویآم يد انویس يد مانند صابون فساد از کننده يریجلوگ مواد ، اولئات نیآم اتانول يتر مثل ونیداسیاکس از
  رهیغ و صابون خوب يبو جادیا يبرا معطره يها روغن ، التیسولفان

  : مصرف نوع نظر از صابون انواع

 و بدن پوست به مربوط  بهداشتی نکات رعایت براي ها صابون نوع این در ):سخت صابون( دستشویی و حمام صابون)1 
  مواد خنثی و طبیعی ي پرکننده مواد داده کاهش حداقل به را قلیایی مواد سر موي

  .شود می اضافه آنها به نیز پوست ي کننده نرم و رنگی معطر، 

 هاي کننده پاك از استفاده علت به امروزه اما. شود می تهیه ارزان یچرب مواد از صابونها نوع این:  شویی رخت صابون) 2 
 لباس شستن براي نیز شود می استفاده آن در پتاس از که رنگ سیاه صابون نوعی. است یافته کاهش آنها مصرف صابونی غیر

 براي) صابونی غیر هاي کننده پاك پودر با مخلوط حتی( پودر براده صورت به است ممکن رختشویی صابون. شود می تهیه
  .شود می استفاده لباسشویی در مصرف

 از آنها در و شوند می تهیه پوستی قارچهاي و عفونی جلدي بیماریهاي ي معالجه براي صابونها نوع این: طبی صابونهاي)3 
  .شود می استفاده تیمول قطران، ،) ΙΙ(مس استئارات ،) ΙΙ( جیوه کلرید یدیدها، ،روي اکسید ،بوریک اسید مانند موادي

 مانند حالل نقش در آلی مواد درصد 15 تا 5 حدود صابونها نوع این:  لباسشویی ماشینهاي مخصوص صابونهاي)4 
 در را نظر مورد افزودنی مواد و کننده امولسیون مواد نیز مقداري و هگزانول سیکلو ، اتان کلرو تري 1 ٫ 1 ٫ 1 ، اتیلن تتراکلرو

  ).است سمی مواد این بخار( دارند بر

 سدیم فسفات پلی مقداري ،آلومین صد در 15 ، سیلیسی نرم پودر صد در 70 داراي صابونها نوع این: ساینده صابونهاي)5 
 براي معموال. دارند کاربرد دیگر اشیاي و فلزي وسایل سطح کردن تمیز براي. اند) مطبوع نا بوي رفع براي( کاج روغن کمی و

   .شود می استفاده نیز اسیدي مواد مقداري ، فلز رنگ شدن پاك



   مواد و شوند می تهیه نارگیل و نخل روغن مانند گیاهی چربیهاي از صابونها نوع این: سخت آبهاي مخصوص صابونهاي)6 

 اي ویژه اهمیت رو این از و کنند می کف خوب دریا آب در و بردارند در را قلیایی فلزات فسفاتهاي جمله از معینی افزودنی
  .دارند

 کمتري کنندگی پاك قدرت ولی شفاف ظاهري و باشد می الکل و قند ، رینیگلیس داراي صابون نوع این :شفاف صابون
  . دارد

 و تالک پودر ي تهیه براي رطوبت ي کننده جذب و نرم ریز بسیار پودر صورت به: روي استئارات: دیگر فلزات صابون)7 
  .است پوست قارچ ضد: مس استئارات. دارد کاربرد بچه پودر

 کاربرد جال روغن شدن خشک فرایند در کاتالیزور نیز و باال دماي هاي کننده نرم براي و است سمی بسیار :سرب استئارات
  .دارد

  .شود می مصرف مختلف اشیاي و وسایل کردن) پروف واتر( آب ضد براي :کادمیم استئارات

  .دارند صنعتی ارزش رو این از. دارند را گریس نقش و بوده نامحلول آب در 2+ از باالتر اکسایش اعداد با فلزات صابون

 ها پارچه کردن سفید براي را کلر از استفاده فرانسوي معروف شیمیدان برتوله 1786 سال در بار اولین:  کننده سفید مواد
 ازون و Ca( ClO)2  نظیر دیگري دار کلر ترکیب ها بعد و هیدروژن پراکسید و سدیم کلریت هیپو بعد کمی. ساخت متداول

  .شد متداول...  و کاغذ ، پارچه کردن سفید براي نیز

  :صابون کنندگی پاك دلیل

 نمک( قطبی سر یک و) هیدروفوبیک( آب ي کننده دفع و قطبی غیر هیدروکربنی سر یک داراي و دراز بسیار صابون مولکول
 کمک به که است جامدي ذرات واقع در چرك. است) هیدروفیلیک( آب ي کننده جذب)  کربوکسیلیک اسید پتاسیم یا سدیم
 که اي گانه دو نقش با صابون مولکول ولی. شود نمی شسته و کنده آب با تماس در و چسبد می لباس یا بدن به چرب مواد
  .کند اب وارد و کنده را آنها تواند می دارد

  



 جذب توانایی که است ها اتم واالنس ي الیه الکترونهاي شدن فعال غیر یا جذب مواد شدن سفید لیدلیال از یکی اصوال
  : است پذیر امکان ClO-  توسط عمل این. دارند را سفید نور فوتونهاي

- ClO- + H2O + 2e → Cl- + 2 OH  

 نور به را آنها و کرده جذب را بنفش فرا پرتوهاي انرژي است ممکن ولی نیست مرئی نور جذب به قادر دیگر ماده نتیجه در
  .شوند می دیده براق سفید رنگ به مواد نوع این نتیجه در بیافزاید شده بازتاب سفید نور شدت بر و کند تبدیل مرئی

  :  فلزات زنگ و ها لکه کردن پاك

  .شود می پاك کربن کلرید تترا ویژه به آلی مواد توسط ها لکه نوع این: چرب هاي لکه) 1

 سولفات تیو توسط که ید ي لکه مانند برد بین از توان می شیمیایی واکنش طریق از را ها لکه نوع این :مقاوم هاي لکه) 2
  .شود می پاك اکسالیک اسید توسط که آهن زنگ ي لکه یا و

 قارچ که سدیم هیپوکلریت و هیدروژن پروکسید از استفاده با را ها لکه نوع این: گیاهی زنگ و کپک به مربوط هاي لکه) 3
 استفاده پشمی هاي پارچه گیري لکه براي نباید سدیم هیپوکلریت از. برد بین از توان می ،کشند می را لکه ي آورنده وجود به

  .دهد می واکنش پشم پپتیدي ي زنجیره نیتروژن هاي اتم با زیرا کرد

  : آنها ي ویژه هاي کننده پاك و متداول هاي لکه

   سدیم کلریت هیپو: قهوه

   متیلیک الکل ، اکسالیک اسید: آهن زنگ یا جوهر

   بنزن: آسفالت

   هیدروژن پروکسید ،سرد آب: خون لکه

  هیدروژن پراکسید: میوه ي لکه

   سدیم کلریت هیپو ، الکل: چربی لکه

   سدیم هیپوکلریت: خردل ي لکه

   هیدروژن پراکسید ، آمونیوم هیدروکسید: بدن عرق ي لکه

  سدیم کلریت هیپو: سیگار ي لکه



  مواد اولیه تهیه صابون

 روغن گوسفند، و گاو پیه. شود می استفاده افزودنی مواد و قلیایی ، چرب مواد دسته3 از امروزي شکل به صابون تهیه براي
  .دارند قرار چرب مواد دسته در دانه پنبه روغن و زیتون روغن ، نخل روغن ، نارگیل هاي

 صابون و دهد می تشکیل گوسفند و گاو پیه را سازي صابون در مصرفی چربی نصف تقریبا که است این توجه قابل نکته
  . است مرغوب هاي صابون جزو آنها، از حاصل

 دنیا هاي صابون درصد21 حدود و شود می استفاده هم خوك چربی از ، غیراسالمی کشورهاي در که کنیم گوشزد باید البته
 است این در آن اهمیت. دهد می تشکیل را سازي صابون مصرفی چربی درصد15 حدود هم نارگیل روغن. شود می شامل را

 که است این آن عیب تنها اما کند؛ می کف خوب هم دریا آب در حتی و شود می حل بخوبی آب در آن از حاصل صابون که
 تهیه در که قلیایی ماده مهمترین اما .است رفع قابل پیه کمی افزودن با مشکل این که کند می زبر کمی را دست پوست
 کلرید محلول الکترولیز در ، مرغوب هاي صابون براي که ، است) سدیم ئیدروکسید( سوزآور سود رود می کار به ها صابون
  .شود می استفاده پتاسیم هیدروکسید از نیز مایع هاي صابون تهیه براي. آید می دست به سدیم

 صابون ویژه کاربردهاي و آن کنندگی پاك خاصیت افزایش ، صابون شدن تمام تر ارزان و کردن پر براي اغلب هم افزودنی مواد
 قرار دسته این در گیرند، می قرار استفاده مورد صابون به مطبوع بوي و رنگ دادن براي که موادي البته و شود می استفاده

  .دارند

  ) Synthetic detergents( يسنتز يها کننده پاك

 کی نمک به متصل دروکربنیه ریزنج کی از ، صابون مانند رند،یگ یم قرار استفاده مورد اریبس امروزه که يسنتز ندهیشو مواد
 دروکربنیه نوع و ریزنج طول که داشت توجه دیبا ها کننده پاك نیا هیته در البته. است شده لیتشک آب در محلول دیاس

 يبرا یعموم اریبس حد در کیسولفور دیاس از شده مشتق یقطب يگروهها از. گردد انتخاب مناسب بطور استفاده مورد
  .گردد یم استفاده التیکربوکس ینیگزیجا

-R-C6H4( سولفوناتها لیآر لیآلک و) RSO3Na( سولفوناتها آلکان ،) ROSO3Na( سولفاتها لیآلک به توان یم مثال بعنوان

SO3Na (لیلور میسد توان یم مواد نیا نیمهمتر از و کرد اشاره )( سولفات) لیدودسC12H25-OSNa (لیدودس میسد و 
 يدهایاس دیآم و استرها. برد نام هستند، ییباال یکنندگ پاك قدرت يدارا که را) C12H25-C6H4-SO3-Na( سولفونات بنزن
 نیاول جمله از شوند، یم هیته) HOCH2CH2SO3H( کیونیزاتیدایاس و) H2NCH2CH2SO3H( نیتور از که زین چرب

  .باشد یم یونیآن یصناع مواد از يگرید نوع معرف فسفوناتها آلکان ، مضافا. شوند یم یتلق يسنتز باتیترک

 ریمس سطح در فعال ونی یکیالکتر بار عالمت در رییتغ لهیبوس یقطب يگروهها اصالح و رییتغ که دارد احتمال گرید طرف از
 بفرمول طبقه نیا چهارم نوع ومیآمون ملح ،) invert soaps( یونیکات ندهیشو مواد از معروف اریبس مثال کی. شود

C16H33N(CH3)Br مجتمع ریغ دوست آب گروه از عبارت یقطب گروه ، یمعدن ریغ ندهیشو مواد یعنی گرید طبقه در. است 
. است شده دهیبرگز آب با یدروژنیه وندیپ در که است) الکل و اتر( ژنیاکس فیوظا یگانگ چند يحاو معموال که باشد یم شده
  .است قند و چرب دیاس کی از شده هیته استر ، مورد نیا در یمثال



 فرمول يدارا که کرد اشاره الکل کی با لنیات دیاکس يواحدها از يتعداد ونیزاسیمریپل به توان یم ، گرید یعموم انواع از
  . باشد یم R-O-(CH2CH2O)2H یعموم

   يسنتز يها کننده پاك و صابون اسیق

 لیتشک به منجر ، میزیمن و میکلس ژهیبو ، یعیطب يآبها در موجود يفلز يونهای يهایناخالص با واکنش هنگام در ها صابون
 فلزات امالح و یخاک ییایقل فلزات ينمکها اما. شوند یم جدا آب از رسوب صورت به و شوند یم آب در نامحلول ينمکها
 رسوب و دارند یخوب یکنندگ پاك زین سخت آب در ها ندهیشو نیا لذا. هستند محلول آب در يسنتز ندهیشو مواد نیسنگ
 راسب نامحلول يدیاس صابون صورت به و شده زیدرولیه ، نییپا PH در التیکربوکس يصابونها  .دهند ینم لیتشک دیجد

 ، یصابون يها کننده پاك رایز. دهند یم نشان خود از تهیدیاس برابر در يادیز يداریپا ، يسنتز يها ندهیشو یول شوند، یم
 زیدرولیه یراحت به يدیاس طیمح در و دارند تعلق فیضع يدهایاس به ، آنها دهنده لیتشک ونیآن که هستند یینمکها

  .شوند یم

 باعث که است صابون مولکول به نسبت مواد نیا ساختار در اصالح و رییتغ ، صابونها با يسنتز يها ندهیشو يتفاوتها گرید از
 در ینرم جادیا و یکش کروبیم اثر ، يریپذ انحالل اتیخصوص و یدوست یچرب ف یدوست آب یتعادل حالت نیبهتر جادیا

  .شود یم رهیغ و منسوجات

 ریتخم تیقابل ، مهم ندهیافزا دو اما ستند،ین معادل صابونها با یکنندگ پاك قدرت نظر از ییتنها به يسنتز يها کننده پاك
 تیقابل رود، یم بکار سازنده کی عنوان به که فسفات یپل يتر میسد. دهد یم شیافزا يا مالحظه قابل نحو به را آنها یکنندگ

 با جسم نیا بعالوه. داراست را آب در محلول زیر اریبس جامد مواد ریسا و رنگها ، یرس يخاکها از یبرخ قیتعل و شکستن
 یکربوکس درصد کی تا مین يمحتو نیهمچن ، یخانگ يها کننده اك.دهد یم لیتشک تیل یک ، يفلز يونهای از يادیز تعداد

  .شود یم هیته يباز محلول در دیاس کیکلرواست با سلولز واکنش از ، جسم نیا که هستند) CMC( سلولز لیمت

 است، شده پاك ها کننده پاك لهیوس به که یمنسوجات يرو بر جرم مجدد رسوب از که است قادر ، يمریپل ماده نیا
  .باشد یم کننده میتنظ مواد ریسا ای و زا کف مواد ، کننده دیسف مواد: از عبارتند یمعمول يها ندهیافزا ریسا. کند يریجلوگ

   ستیز طیمح یآلودگ و کننده پاك مواد

 مثال عنوان به. شوند هیتجز ها يباکتر لهیبوس خاص يا مرحله در و وارد یعیطب يها چرخه در توانند یم ییایمیش مواد
 آنها از را یمعمول صابون و ندارند یدروکربنیه رهیزنج در یجانب شاخه آنها يمولکولها که عتیطب در موجود يها یچرب

 مواد از شده مشتق يسولفوناتها بنزن لیآلک ژهیبو ، يشنتز يها ندهیشو از يتعداد. شوند یم هیتجز هایباکتر لهیبوس سازند، یم
 ماندن یباق ، رو نیا از. شوند یم هیتجز هایباکتر توسط و باشند یم یدروکربنیه رهیزنج در یجانب شاخه يدارا ، نفت ییایمیش
  .شود یم ینیرزمیز مخازن و آبها روزافزون یآلودگ سبب ، عتیطب در بشر دست ساخته یعیطب ریغ مواد نیا تراکم و

 مقررات و نیقوان ، کشورها از ياریبس در اکنون هم ، ها کننده پاك نوع نیا از حاصل روزافزون يهایآلودگ از يریجلوگ يبرا
 دیتول يبسو کارخانجات و دهد ینم را) سخت يها ندهیشو( یکیولوژیب هیتجز برابر در مقاوم ندهیشو مواد از استفاده ،اجازه

 فسفردار يبهایترک ، يسنتز يها ندهیشو گرید یاساس اشکال. اند شده داده سوق ریزنج راست يساختمانها با نرم ندهیشو مواد



 آن به ، ندهیشو ماده با سخت آب در موجود میزیمن و سمیکل يونهای واکنش از يریجلوگ و PH میتنظ يبرا که آنهاست
 به و شوند یم جلبکها و قارچها يعاد ریغ رشد سبب کرده، رسوخ ها اچهیدر و ها رودخانه اعماق در فسفاتها. شود یم افزوده

  افت یم خطر به انیآبز گرید و ها یماه یزندگ ، اهانیگ نیا توسط آب در محلول ژنیاکس مصرف با بیترت نیا

  

   صابون هیته

 در. دهندیم حرارت سود محلول با را  یچرب کار، نیا يبرا. نامندیم کردن یصابون اصطالحا را روغن ای یچرب زیدرولیه عمل
  )واکنش کلی( :شودیم حاصل ریز واکنش مطابق چرب يدهایاس میسد نمک از یمخلوط و نیسریگل جهینت

  

 نظر از.  است سرولیگل و ادیز یمولکول وزن با کیلیکربوکس يدهایاس ، ياسترها یاهیگ يروغنها و یوانیح يهایچرب
  . نامند یم دهایسریگل يتر را روغنها و هایچرب نیا ، ییایمیش
 و نخل و یوانیح منابع از کرده آب هیپ و یوانیح يهایچرب ، شوند یم مصرف صابون هیته در که ییروغنها و هایچرب نیجتریرا

 عمل و کنند یم مخلوط لینارگ روغن با را کرده آب هیپ سازها صابون معموالً.  هستند یاهیگ منابع از تونیز روغن و لینارگ
  . دهند یم انجام مخلوط نیا يرو را کردن یصابون

 نمک و دیاس کیلور نمک و هیپ از آمده دست به کیاولئ و کیاستئار ، کیپالمت يدهایاس نمک شامل ، اصل در حاصل صابون
  . شود یم اضافه محلولتر و نرمتر صابون هیته منظور به لینارگ روغن از حاصل کیستیریم

 حاصل دیاس کیلور و دیاس کیستیریم و هیپ از حاصل دیاس کیاولئ و ، دیاس کیپالمت ، دیاس کیاستئار ؛ ساختار ریز شکل در
  : دیکن یم مشاهده را لینارگ روغن از

  

  دیکن یم مشاهده را استرها ییایقل زیدرولیه واکنش سمیمکان ای شدن یصابون واکنش سمیرمکانیز شکل در



  

  

  

  :استفاده شده درج شده است هاي رایج چربی  برخی در جدول زیر نسبت باز مصرفی به

  

  .هر چربی یا روغن گیاهی و حیوانی را می توان مورد استفاده قرار داد اما چربی جامد بهتر است براي تهیه صابون

   روش تهیه

2.5 g  100را در یک بالن ) روغن نارگیل ( از یک روغن یا چربیml  2.5بریزید و به آن محلول سود که که از حل کردنg 
 20محلول را روي مگنت براي . ل حاصل شده است ، اضافه نمایید الک% 95آب و اتانول % 50محلول  11mlسود یا پتاس در 

. سپس الکل را تقطیر نمایید . پایان واکنش وقتی است که در محلول روغن مشاهده نشود . دقیقه رفالکس نمایید  30الی 
  .باقیمانده صابون ، گلیسیرین و مقداري قلیا و الکل است 

ب حل نموده و آن را سرد کنید و مخلوط حاصل از واکنش را به سرعت در آن آ 37.5gسدیم کلرید را در  12.5gاکنون 
پس از . مخلوط باید به دماي معمولی برسد . بریزید و مخلوط را براي چند دقیقه به هم بزنید و سپس در حمام یخ قرار دهید 



ر با آب سرد بشویید و در معرض هوا صابون را بوسیله صاف کردن از محلول جدا نمایید و دو با. مدتی صابون جدا می شود 
  .در تهیه صابون به روش صنعتی گلیسرول را به عنوان یک محصول جانبی با ارزش جدا می کنند . قرار دهید تا خشک شود 

  

  

  

  

  :و حال پاسخ به چند سوال 

  اضافه شود چه می شود ؟  CaCl2اگر به محلول صابون در آب   -1
نمک هاي کلسیم اسید چرب غیر .  دسیمی در آب به صورت رسوب در می آیسدیم صابون با کلسیم جابه جا شده و صابون کل

  .محلول اند 

  

  بنویسید؟ را واکنش چیست؟فرمول سخت آبهاي در صابون نکردن کف علت -2

 پاك خاصیت دارد،صابون وجود Ca,Mg مانند خاکی قلیایی فلزات نمکهاي از اي مالحظه قابل مقدار به سخت آب در چون
  دهد می دست از را خود کنندگی

  

  چیست؟ صابون واکنش شروع در الکل از استفاده علت -3
الکل یک محیط . می شود چون چربی در آب حل ن. براي اینکه سود یا پتاس با چربی واکنش دهد ، الکل اضافه می کنیم  

 یکنواخت فراهم می کند که هم سود هم چربی در آب حل شده و با هم واکنش دهند 
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