
 

 

 نونیل فنل اتوکسیله، افزودنی پرمصرف

به دسته ای از مواد به نام سورفکتانت ها متعلق می باشند. سورفکتانت ها به دلیل  های اتوکسیله از نظر طبقه بندی آلکیل فنل

برخورداری از یک بخش حالل گریز و یک بخش حالل دوست توانایی کاهش کشش بین سطحی دو فاز امتزاج ناپذیر را دارا هستند 

کل مومی آلکیل فنل اتوکسیله در شنمایند. ساختار عو در نتیجه می توانند سیستم هایی مانند آب/ روغن و یا سوسپانسیون ایجاد 

 آورده شده است.  زیر

 

 

 

کربن دارد و بخش آبگریز مولکول را تشکیل می دهد. به دلیل عملکرد بهتر عمدتا  9یا  8آلکیل مورد استفاده در این ساختار معموال 

ظیر هایی نفنل های اتوکسیله عالوه بر این نام ، مترادف استفاده می شود. آلکیل  ی شاخه دار در ساخت آلکیل فنل هااز آلکیل ها

ورد نیاز از اتیلن مآلکیل فنل مربوطه با تعداد پلی اکسی اتیلن آلکیل فنل، نونوکسینول و تریتون نیز دارند. این ترکیب از واکنش 

  nمقدار میانگین آن ها را به عنوان  اکساید سنتز می شود. در نمونه های صنعتی توزیعی از نمونه های اکسی اتیلنی وجود دارد و

 گزارش می نمایند.

 

 

 

باشد سورفکتانت حاصله در  5تا  1بین  n(، سورفکتانت آبدوست تر می شود. در مواردی که nبا افزایش تعداد واحد اکسی اتیلن ) 

تیلن در آب انحالل پذیر و در روغن واحد اکسی ا 5آب انحالل ناپذیر و در روغن انحالل پذیر است. سورفکتانت های حاوی بیش از 

ارند. انواع پایدانحالل ناپذیر خواهد بود. آلکیل فنل های اتوکسیله در محیط های گرم و اسیدی رقیق یا قلیایی و یا اکسید کننده 

ب پذیر در آ انحالل ناپذیر در آب بیشتر به عنوان امولوسیون کننده آب در روغن، کنترل کننده کف و کمک حالل و انواع انحالل

برای ساخت رنگ های آب پایه، امولوسیون های دفع آفات، محصوالت آرایشی بهداشتی و نیز بعنوان امولسیون کننده روغن در آب 

 از آلکیل فنل اتوکسیله های به کار می رود. %02تا  1شوینده ها به کار برده می شود. در انواع مختلف فرمول های معموالً 

این افزودنی در نیمه ی دوم قرن بیستم معرفی شد و در کشور های مختلف کاربرد زیادی پیدا نمود. به طور مثال در ایاالت متحده 

میلیون پوند از آن مصرف گردید. این افزودنی در فرموالسیون طیف وسیعی از شوینده ها،رنگ، چسب،  522میالدی  1995در سال 

 تراش کاری به کار برده می شود.  امولسون دفع آفات و روغن های
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