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  سرآغاز
هاي بزرگ با باشند، كه انرژي آزاد سيستم را توسط جايگزين كردنمولكولمي ۲دوستها تركيبات دوگانه۱شوينده

 ها، در شستشوي خاك بكار ميآلودگيها به علت توانايي بااليشان در انتقال شوينده. برندانرژي باال، در سطح باال مي

و  ۳گريزهر مولكول شوينده داراي يك بخش آب. كندي مرزي بين آالينده و محلول عمل ميشوينده در اليه. روند
  .باشدمي۴دوستيك بخش آب

ا هدر مصارف صنعتي اغلب شوينده. ها، كاربرد وسيعي در صنعت پيدا كرده استدر حال حاضر استفاده از شوينده
هاي بندي شامل شويندهكه اينطبقه. شوندبندي ميخنثي دارند، طبقه pHبر اساس باري كه هنگام انحالل در آب در 

  )Mulligan ،۲۰۰۵؛  Holmberg ،۲۰۰۲؛  ۱۹۹۴و همكاران،  Elvers(باشد آنيوني، كاتيوني، غير يوني و آمفوتري مي
شود و به آن گريز به سمت آالينده متمايلميقسمت آب. كندميي مرزي بين محلول و آالينده عمل شوينده در اليه

دوست با آب پيوند هيدروژني برقرار كرده و باعث جدا شدن آالينده از سطح آلودگي و شود و قسمت آبمتصل مي
  ).Elvers ،۱۹۹۴؛ Mulligan ،۲۰۰۱(گردد در نتيجه حذف آالينده مي

 ).Holmberg ،۲۰۰۲(ن، دما و غلظت نيز بستگي دارد البته كارايي شوينده به عواملي مانند زما

ي اين عمل بوسيله.  است ۵ها افزايش حالليت تركيبات روغني و نفتي مايع نامحلول در آبكاربرد اصلي شوينده
با . گيردي حدفاصل هوا با آب و نيز آب با تركيبات نفتي انجام ميدر اليه۷و كشش بين سطحي ۶كاهش كشش سطحي

ها كه در غلظتي از شوينده. شونداي تشكيل ميها، مونومرهاي رشتهبين سطحي و افزايش غلظت شويندهكاهش كشش 
ت كه اي اسكه در واقع نقطه. شودشناخته مي ۸شوند، بنام غلظت بحرانيهاي مونومرهاي فوق تشكيل ميآن اولين رشته

  .دهدترين ميزان كشش سطحي رويمياولين بار پاييندر آن براي 
ها مانند تشكيل ها است كه بسياري از خواص فيزيكي شويندههاي مهم شويندهغلظت بحراني، يكي از مشخصه

اين . هاي سطحي و بين سطحي به آن بستگي داردامولسيون، انحالل تركيبات روغني و نفتي، كف كردن و كشش
  .روندشمار ميهاي مهمي بهاي مناسب در فرايند خاكشويي مالكخواص براي تعيين شوينده

هاي آنيوني و غيريوني شوينده. گذاردشوينده، طول هيدروكربن و نوع شوينده بر ميزان آن اثر مي CMCدر مورد 
تركيب . هاي يوني نيز ممكن است رسوب نمايندشوينده. گردندهاي كاتيوني كمتر جذب خاك مينسبت به شوينده

هايي در اين رابطه البته هنوز نگراني. تواند ميزان رسوب گذاري را كاهش دهدهاي غيريوني ميها با شويندهاين شوينده
كاهش . اندبعنوان نمونه برخي از محققين مشكالتي مانند گرفتگي حفرات توسط شوينده را گزارش كرده. وجود دارد

نده و افزايش زمان زيرا كاهش نفوذ مواد شوي. باشدنفوذپذيري از جمله مشكالت اساسي در امر پاكسازي خاك مي
 .پاكسازي را در پي دارد

 
 
 
 
 
  


