
 به نام خدا

 مواد فعال سطحي كاربرد
خاطر ويژگي ساختاري خود ه باشند و بموادي هستند كه داراي سر آبدوست و دم آبگريز ميمواد فعال سطحي 

ابد و نهايتا موجب يسطح تماس افزايش مي ،با كاهش كشش سطحي .كشش سطحي آب را كاهش دهند تواننديم
مواد فعال سطحي با . شونديغيره م كف كنندگي و امولسيون فايري، ويسكوزدهندگي،خواصي مانند پاك كنندگي، 

، گاز، كشاورزي، صنايع غذايي ت نفت ودر صنايع مختلف نظير صنخواص مذكور كاربرد هاي فراواني داشتن 
 .دارندداروسازي و غيره 

 : برخي كاربردهاي مواد فعال سطحي

 درها  افزايش جذب بسياري از كمپلكس ها و كودها و آفت كش سموم وتهيه  ها در سورفاكتانت: كشاورزي

 . نقش بسزايي دارندخاك 

 . شوند موادفعال سطحي به عنوان افزودني و امولسيون كننده به بسياري از مواد غذايي اضافه مي :صنايع غذايي

وني سبب به دام ولسيايجاد محلول ام آب و و رفاكتانت با كاهش كشش سطحي بين نفتسو: صنعت نفت
 . كاربرد دارد نيزهاي نفتي  در ضمن در پاك سازي تانك .شود سريعترنفت مي ر وبيشتافتادن 

در جذب و دفع دارو در بدن نقش  و يابد فعال سطحي افزايش مي توليد برخي داروها درحضور مواد: داروسازي

 .سازدرا روشن مي كاربرد اين مواد در داروسازينارسايي ريوي در نوزادان ازجمله درمان توليد داروي . موثري دارد
كارايي خود افزايش نفوذ آب در الياف و اجسام  وآب  ذرات كثيف و با ايجاد پيوند بين سورفاكتانت :ها شوينده

 .كندرا ثابت مي
جذب غشا و باال رفتن كارايي كاتاليزورها  سورفاكتانت سبب افزايش قدرت: هاتكنولوژي غشا و كاتاليزور

 . شود مي

 چسب والياف مصنوعي ،فوم ،رنگ، سپارش امولسيوني در توليد الستيكمواد فعال سطحي با ب: ها  ساير كاربرد

هاي نفتي از  و رفع آلودگي هاي مغناطيسي چاپ و توليد سراميكدر ضمن نقش اين مواد در صنعت . كارايي دارند

 . آب قابل چشم پوشي نيست

اين مواد  استفاده از. رو به افزايش است) مواد فعال سطحي با منشا زيستي(ها  بيوسورفاكتانتامروزه استفاده از 

  .نسبت به سورفاكتانت ارجحيت دارد شترتنوع بي به خاطر آاليندگي كمتر و


