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  معرفی-1

 اي  مجموعه، ®Thermophos DEQUEST شرکت 
 ارائه گیخان را براي مصارف محصوالت فرد ازمنحصر به 

شامل  ®DEQUEST  محصوالتمحدوده . دهد می
  .شود  ها می اینولین متیل  ها و کربوکسی فوسفانات
در زمینه تولید   ®DEQUESTسال است که 40بیش از 

پیشگام ) Antiscalant( فسفونات به عنوان ضدرسوب انواع
در  ®DEQUEST هاي است و سالهاست که فسفونات

 ، ها  کنندهسفید پایداري کاربردهایی نظیر
رسوب  رسوبات، ضدخوردگی، کالنت و ضد کننده پراکنده

-متیل  کربوکسی ،®DEQUESTشرکت .شود می دهااستف
 های رسوب  ضدارائه  براي ها را  اینولین
، )ریشه کاسنی(بع طبیعی ااز من پذیر  تخریب  زیست

  .می کند ها را تولید  اینولین متیل  کربوکسی
از خواص  ®DEQUEST هاي فسفونات يزمینه هاي کاربرد

  :است فیزیکی و شیمیایی زیر مشتق شده
 در حال هاي سنگین فلزي یون شدید جدا سازی 

 انتقال
 فسفات، کربنات و سولفات رسوبات شدید مهار  
 مواد جامد و  سازي و جلوگیري از لخته شدن سیال

  ها چربی
به  هاي زیادي  برتري DEQUEST® BP مشتقات اینولین

  :باشد  ل زیر دارا میعل
 تحمل عالی کلسیم  
  کنندگی سیالهاي  و ویژگی رسوبمهار  
  بسیار خوبمشخصات زیست محیطی 

 ،®DEQUESTيها  فسفونات بسیار خوب اي هزینهراندمان 
ب استفاده گسترده آنها در مواد شوینده یا پاك کننده ها  سب
فرموله شده  بصورت دمی توان خصوصیاتهمین  ،ه استشد

  :موارد زیر شود منجر به بهبود
  ل      نمکهاي نامحلو رسوباتمهار                

(Anti-incrustation)  
  پایداري عوامل سفیدکننده در پروکسی اسیدها و

  هاي خاص کننده  فعال
 جلوگیري از لخته شدن  

 هاي خاص لکه پاك کردن 
در زمینه هاي بسیاري  DEQUEST® BP مشتقات اینولین
  :مثال به عنوان استفاده میشود؛

 اهساز  هم  
 لنمکهاي نامحلو رسوباتمهار براي  مواد افزودنی 
 يها  فسفوناتبا آنها ترکیب  ازDEQUEST®  به عنوان

 براي پاك کردن لکه ها یکننده کمک تقویت
 بازدارنده خوردگی شیشه اي  
 ها کننده سیال 

هاي از استاندارد باید با برخی سیونکه فرموال هنگامی
 ها از پاك کننده معموال تطبیق داده شود، زیست محیطی

  .کرد  واهندخپیروي ن یمنظمقوانین 
می توان به راحتی بصورت   را®DEQUEST  محصوالت

 که. فرموله کرد کننده پاك پودر، گرانول و انواع قرص مایع،
، یاختالط ، اسپريخشک کردن-می توان به وسیله اسپري

به  مایعات مستقیممخلوط کردن  یا یکردن اختالطخشک 
  .یافت  این مهم دست

با مواد  اي  سازگاري عالی در آب باالست و هاحاللیت آن
 .دارد شوینده دیگر

معنی است  بدان ®DEQUESTيها  فسفوناتخلوص باالي 
عملکرد . دهند را ارائه می حداکثر کارایی مشتریان به که
  .در آن بستگی دارد به طور مستقیم به خلوص موجود آنها

سال  40بیش از  ®Thermophos DEQUEST شرکت 
 با ها  فسفونات عرصههبر جهان در راست که به عنوان 

 بازار شناخته هاياستاندارد و مطابق با کیفیتباالترین 
تجربه طوالنی ما در ساخت و کنترل دقیق . شود می

 دهد که  می این اطمینان را مشتریان ما به هافرآیند
  .دریافت کنند را ی با کیفیت ثابتتمحصوال

، صنعت مواد شوینده اولیهه عنوان تامین کننده عمده مواد ب
Thermphos به مشتریان در فنی هاي و کمک خدمات 

 و مشتقات اینولین ها  فسفوناتفرموالسیون و پردازش  زمینه
  .دهد  ارائه می

   



  فهرست اصطالحات -2

  ها فسفونات
و  ها فسفوناتآمینو به دو دسته   ها  فسفونات

  .شوند تقسیم می  ها  فسفونات  آمینو غیر
 2جدولها و   فسفونات وآمین مختلف درجات 1جدول

. نشان میدهد ها را فسفونات  آمینو غیر مختلف از درجات
 گرانول هاي  جریان آزاد یا دانه پودر ،مایع بصورت آنها

ات با درجات مختلف جامد یا اتمایعاین  .دونش  میفروخته 
  .بسته به نوع کاربرد ارائه میشودیا نمک،  اسید صورت به آن

 ®DEQUESTهاي  فسفوناتآمینو  -١جدول 

Amino backbone 
DEQUEST® 

series 

Ammonia DEQUEST® 2000 

Ethylenediamine DEQUEST® 2040 

Hexamethylenediamine DEQUEST® 2050 

Diethylenediamine DEQUEST® 2060 

  
 ®DEQUESTهاي   فسفوناتآمینو   غیر -٢جدول 

Chemical type 
DEQUEST® 

series 
1-Hydroxyethylene 
(1,1-diphosphonic acid) DEQUEST®  2010  

2-Phosphono 
1,2,4-butanetricarboxylic acid DEQUEST® 7000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اینولین  متیل کربوکسی

DEQUEST® BP  یک  از که مشتقات اینولین میباشد از
هر فروکتوز . است استخراج شدهکاسنی  به نامماده طبیعی 
که  کنند می گروه واکنش پذیر حملواحد  3 یو گلوکز پایان

 3عمال، شود؛  جایگزین متیل  دو گروه کربوکسی امی تواند ب
  .2.5، 2.0 ،1.5 :شود می درجه از جایگزینی تولید

 ®DEQUESTاینولین  متیل  کربوکسی -٣ جدول

Average substitution 
degree per fructose unit (DS) 

DEQUEST® series 

1.5 DEQUEST® PB 11615 

2 DEQUEST® PB 11620 

2.5 DEQUEST® PB 11625 

 

  



  و مشتقات ®DEQUEST هاي فوسفانات خواص شیمیایی و فیزیکی -3

  اطالعات محصولجداول خالصه -1. 3

DEQUEST® 2010/2016/2016D/2016DG phosphonates  
  
  :شیمیایی نام

1-Hydroxymethylene (1.1 diphosphonic acid)  
 (HEDP)  

  
  :شیمیاییساختار 

  
 

 DEQUEST® 2010 سري-٤جدول 

 
Product 

DEQUEST® 2010 DEQUEST® 2016 DEQUEST® 2016D DEQUEST® 2016 DG 

 
HEDP Na4HEDP Na4HEDP Na4HEDP 

Ph
ys

ic
al

 p
ro

pe
rt

ie
s 

Product form Acid solution 
Tetrasodium salt 

solution 
Tetrasodium salt 

powder 
Tetrasodium salt 

granule 

Appearance 
Clear to pale yellow 

aqueous solution 
Clear to pale yellow 

aqueous solution 
White free flowing 

powder 
White free flowing 

granule 

Molecular weight ٢٠٦ 294 294 294 
Mean particle size 

[µ] N.A. N.A. 100 min 400-800 

Specific gravity @ 
20ºC ١.٤٥ 1.31 

0.65-0.95 g/cm³ (bulk 
density) 

0.65-1.0 g/cm³ 
(bulk density) 

Freezing point [ºC] -25 

DEQUEST® 2016 
should be 

maintained above 
+5ºC at all time 

N.A. N.A. 

Ch
em

ic
al

 p
ro

pe
rt

ie
s 

Active content 60% as acid 
21% as acid 
30% as salt 

59% as acid 
84% as salt 

59% as acid 

pH (1% @ 25ºC) 2.0 max  10-12  11-12 11-12 
Chloride [%] >٠.١ - - - 

Iron [ppm Fe] <20 <20 <20 <35 
Moisture [%] N.A. N.A.  6-10 13 max  

 



DEQUEST® 2046 / 2047 phosphonates  

  
  :شیمیایی نام

ethylenediaminetetra (methylphosphonic acid) 
(EDTMPA)  

  
  :شیمیاییساختار 

  
  

 DEQUEST® 2040 سري -٥جدول 

  
  
  

 
Product 

DEQUEST® 2046 DEQUEST® 2047 

 
Na5EDTMPA Na3Ca2,5EDTMPA 

Ph
ys

ic
al

 p
ro

pe
rt

ie
s 

Product form Pentasodium salt solution 
Sodium/Calcium salt 

powder 

Appearance Clear to pale yellow aqueous solution Off-white free flowing powder 

Molecular weight ٥٤٦ 597 

Mean particle size 
[µ] N.A. 100 min 

Specific gravity @ 
20ºC ١.٣٢ 

475-900 kg/m³ 
(bulk density) 

Freezing point [ºC] -14 NA 

Ch
em

ic
al

 p
ro

pe
rt

ie
s 

Active content 
25% as acid 
31% as salt 

32-36% as acid 

pH (1% @ 25ºC) 6-8 11-13  
Chloride [%] ٥ < 17-20 

Iron [ppm Fe] <20 <20 
Moisture [%] N.A. 14-17.5 



  

DEQUEST® 2060S / 2066 / 2066A / 2066C2/4066 / 4266D phosphonates  
  

  :شیمیایی نام
Diethylenediaminepenta (methylphosphonic acid) 

 (DTPMPA)  
  :شیمیاییساختار 

  DEQUEST® 2060 سري -6جدول 

 
Product 

DEQUEST® 
2060S 

DEQUEST® 
2066A 

DEQUEST® 
2066 

DEQUEST® 
2066C2 

DEQUEST® 
4066 

DEQUEST® 
4266D 

 

DTPMPA DTPMPA.PN Na7DTPMPA Na7DTPMPA Na7DTPMPA Na7DTPMPA 

Ph
ys

ic
al

 p
ro

pe
rt

ie
s

 

Product form Acid solution 

Partly 
neutralized 
sodium salt 

solution 

Heptasodium 
salt solution 

Concentrated 
heptasodium 
salt solution 

Heptasodium 
salt proprietary 

granule 

Heptasodium 
salt powder 

Appearance 
Clear, brown 

aqueous 
solution 

Clear, dark 
amber 

aqueous 
solution 

Clear amber 
aqueous 
solution 

Clear amber 
aqueous 
solution 

Off-white 
granule 

Off-white 
powder 

Molecular weight ٥٧٣ ~617 727 727 727 727 
Mean particle size 

[µ] N.A. N.A. N.A. N.A. 150 min 50-100 

Specific gravity @ 
20ºC ١.٤٢ 1.41 1.29 1.4 600-800 kg/m³ 

(bulk density) 
600-800 kg/m³ 
(bulk density) 

Freezing point [ºC] -25 -20 -14 <-15 NA NA 

Ch
em

ic
al

 p
ro

pe
rt

ie
s

 

Active content 50% as acid 47% as acid 
25% as acid 
32% as salt 

32% as acid 22% as acid 55% as acid 

pH (1% @ 25ºC) <2   2-3 6-8 6-8  6-8    7-9 
Chloride [%] ٥ > ٥ > ٥ > ٥ > ٥ > ٥ < 

Iron [ppm Fe] <20 <20 <20 <20 <20 <20 
Moisture [%] N.A. N.A. N.A. N.A. 14-17.5 14-17.5 



DEQUEST® BP اینولین متیل کربوکسی 
بصورت  محلولهاي  DEQUEST® BP درجه مختلف از سه

در  2.5-1.5حدوده م در اینولین  متیل  کربوکسیتجاري 
درخواست  نوع اساس اضافی بر اتدرج. دسترس هستند

  .باشد  می موجود
  :شیمیایی نام

sodium carboxymethyl inulin  
 (NaCMI) 

  :شیمیاییساختار 

  

  
  

 DEQUEST® PB سري -7جدول 

Product 
DEQUEST® PB 11615 DEQUEST® PB 11620 DEQUEST® PB 11625 

 
NaCMI NaCMI NaCMI 

Ph
ys

ic
al

 p
ro

pe
rt

ie
s Product form Sodium salt solution Sodium salt solution Sodium salt solution 

Appearance Brown liquid Brown liquid Brown liquid 
Molecular weight ٢٠٠٠ ~٢٠٠٠ ~٢٠٠٠~ 

Specific gravity @ 20ºC 1.2-1.3 1.2-1.3 1.2-1.3 

Dynamic viscosity (mP.s @ 20°C) ٢٥~ ~10 ~7 

Ch
em

ic
al

 
pr

op
er

tie
s Active content 

25 % min as sodium 
salt 

20 % min as sodium 
salt 

15 % min as sodium 
salt 

Carboxymethylation degree ٢.٥ ٢ ١.٥ 
pH @ 25ºC 7-10 7-10 7-10 

Chloride [%] 8 max 8 max 10 max 

    



  شیمیاییو تحلیل  تجزیه -2. 3
  ثابت پایداري

اطالعات از منابع  که اینایننشانه به  ابت پایداريوث این
به دست مختلف ده و در شرایطی تجربی مختلف گرد هم آم

  .اند ارائه شده ،اند  هدمآ
مفید  می توانند براي توجیه مشاهدات مقادیرعمل، این در 

در   اثرات واقعیکه  زمانی از آنها استفاده با اما باشند
  .است محدود ما دخالت دارد،بینی کمی   پیش

  

  

 .و کالنتهای دیگر DEQUEST® ،DEQUEST® BPیها  فسفونات ثابت پایداریلکاریتم -٨جدول 

 
Ca++ Mg++ Fe++ Cu++ Zn++ 

HEDP (DEQUEST® 2010) ١٠.٦ ١٢.٦ ١٦.٢١ ٤.٨ ٧.١ 

EDTMPA (DEQUEST® 2040) 10.2 9.3   21.7 18.3 

DTPMPA (DEQUEST® 2060) ٢٠.١ ٢٥.٣    ١٠.٨ ١٠.٧ 

CMI (DEQUEST® PB) 5.0-6.0         

NTA ٦.٤ 5.5 15.8 ١٠.٤ ١٢.٧ 

STPP 5 5.5   9.8 9.7 

Citric Acid ٤.٥ ٦.١ ١١.٨ ٢.٨ ٣.٥ 

EDTA 10.7 8.8 25 18.8 16.5 

  
 یی ازباال قدرت طور متوسطبه  ®DEQUESTيها  فسفونات

 يباالتر مقادیربراي فلزات انتقالی و  را )chelation(کالنت
 کالنت یون در حضور را یا اسید سیتریک STPP  ،NTAاز 

  .دهد از خود نشان می قلیایی
ي ها  فسفونات ،انتقالی  باال براي فلزات کالنتثابت 

DEQUEST® يپراکسید هاي  کنندهسفید پایداريبراي  را 
در محیط  ها  فسفونات، عالوه بر این. سازد می ایده آل

  EDTA، آمینوکربوکسیلیت ، بر خالفهستند پایدار ندهاکس
از دست  خود را در این شرایط کالنتکه قدرت  NTA و

 پایداريکنید به بخش پراکسید و  رجوع(دهند  می
  ).ها کنندهسفید

  

  

  

    



  ها  کنندهسفید پایداريپراکسید و 
تجزیه  مانند آهن، منگنز و مس سنگین يترکیبات فلز

را تسریع  هیدروژن پراکسید و سیستم سفید کننده
، کنترل فلزات آنها براي جلوگیري از تجزیه. بخشند می

 یکالنتهای ®DEQUESTيها فسفونات .است الزامیسنگین 
سیستم هاي  بسیار خوب موجب پایداريکه  هستندعالی 

 نیز در بسته بنديو  شوند  می در مایع شستشو کننده دسفی
  .شوند می طول عمر مفید محصول سبب افزایش

 
 مواد PERBORATE / TAED سیستم ای پوسته عمر تیتثب - ١شکل
 دیاس بصورت DEQUEST® 2066 بدون فسفر، فعال ندهیشو

  .٪ ٠.۵فعال

 
بورات،  700ppmبا PERBORATE / TAED کننده تثبیت سیستم -2شکل

300ppm TAED ،35ppm  2، تثبیت کننده ppm  آهن درpH 10  40و C. 

حت ت ها و استرهاي استات  نمک پایداري نسبی رثا 2شکل 
 را در دو دما مختلف دهکنن تجزیه مواد براي ،شرایط قلیایی

 واکنش ها و استرهاي استات با نمک تشکیل .دهد مینشان 
بسیار  ،در آب TAED و کربنات سدیم یا بورات سدیم

سنگین  و یانتقال فلزات از مقدار کمیحساس به حضور 
 به وضوح نسبت به  DEQUEST®2066.است

 60و  40در هر دو درجه حرارت  دیگر،هاي   کننده  تجزیه
. دهد  خود را از دسا نمیقدرت تجزیه  درجه سانتی گراد

 از  بیشتر ، DTPA و EDTA مانندها   آمینوکوکساالت
 ، کهستنده  اکسیداسیون آمینیمستعد   ها فسفونات آمینو

  .باشد  می آنها دلیل احتمالی عملکرد ضعیف این پدیده
  

  سازگاري آنزیم
 روي عملکرد ياثر زیان آورکالنت اگر چه ممکن است 

 اما موجود در مواد شوینده داشته باشدهاي   آنزیم
DEQUEST® 2060  سري وDEQUEST® BPروي ها 

عالوه بر این، هیچ یک . گذارد نمی خاصی بازده آنزیمی تاثیر
تاثیر منفی بر نسل ، استاندارد ®DEQUEST درجات از

  .دهد نمینشان  آمیالز را جدیدي از

 
عملکرد پاک کردن آنزیمی لکه  کالنت بر اثر -٣شکل

 ندهیشو مواد در  هفته نگهداری ٢٢ها بعد از 

  مهار رسوبات-3. 3
  DEQUEST® BP و ®DEQUESTيها  فسفونات

 بر خالف دیگر. هستندي موثررسوب  هاي  مهارکننده

فرایند  توانایی مهار®DEQUEST  محصوالت، ها کالنت
متري وهاي استوکی غلظت سطح زیر در تشکیل رسوب را

بسیار  رسوب مهار درهزینه هاي آنها  لذا). 4شکل ( دارد
هاي   غلظت سطح زیررسوب مهار  .استکمتر 
عامل آستانه براي ممانعت از  دلیل قابلیت  به، متريواستوکی

معروف به مهار آستانه  ،جذب سطحی با ها  رشد کریستال
  .باشد رسوب می

 
  . C 60و pH 10در   CaCO3رسوب  مهار - 4شکل
 هاي  نسبت رسوب در، مهار ®DEQUESTيها  فسفوناتبا 
 بین. عالی است بسیار )و کمتر 0.005(خیلی کم ی مول

حاللیت  اي با  منطقه استوکیومتري،آستانه و منطقه  غلظت
به عنوان منطقه  قرار دارد که فسفونات  کلسیم تر پایین

نگاه کنید به منحنی ( دوشمیکدورت شناخته 



DEQUEST®2010( .اثر  ،از طرفیDEQUEST® BP در 
 بسته به درجه جانشینی 0.015و  0.005بین  ینسبت مول

  .است خوببسیار 
  جلوگیري از لخته شدن/سازي سیال-4. 3

 از لخته شدن یلعا بسیار®DEQUEST  محصوالت
ذرات آنها  .کنند  می جلوگیري سوسپانسیونی هاي  مخلوط

و در ترکیب با تثبیت شستشو  حلولدر م را خاك
از کهنه شدن لباس و تشکیل  دیگر هايضدرسوبگیر

  .دنکن  می  جلوگیريتیره  هاي لکه
 روي خاك با اندازه گیري میزان رسوباین اثر را  5شکل 

در آزمایش . دهد  نشان می ایمهوفرس کائولن در مخروط 
گرم در لیتر از کائولین در آب لوله کشی با سختی کلسیم  1

150 ppm،  در  و  شونده پراکنده از ٪ 0.15در حضورpH 

  .شده است با سود تنظیمکه  10 

 
 کائولنروی پراکنده شدن ®DEQUEST  حمصوالتاثر  -٥شکل

 .pH 10 در

  حاللیت-5. 3
معموال  هاي آن و نمک ®DEQUEST فسفونیک اسیدهاي

 سري .هستندنامحلول  و در حاللهاي آلی  آب محلول در
و   ®D2016DEQUEST مثل ®DEQUESTخشک 

DEQUEST® 4000  آنها . شود  می به سرعت در آب حل
کنند که   تولید می  ی رافوق اشباع هاي  محلولهمچنین 
 يبرقرار، به همین دلیل. مانند می پایدار ها براي سال

  .باشد میمشکل  حاللیت ترمودینامیکی
  اسیدها
ر دHEDP  (DEQUEST® 2010) ي اسیدفرم حاللیت 

 ®DEQUEST اسید فعال .بسیار باال است دآب یا اسی

2060S  لدر اسیدهاي بسیار قوي، مثتنها  ٪ 50غلظت  با 

 رقیق هاي محلول. باشد می محلول  ٪ 15 دهیدروکلرای
  .تهیه کردان در سیستم هاي آبی را می تو يبیشتر

  نمک سدیم
 ®DEQUEST نمکهاي سدیم ، ثابت حاللیت ازبه طور کلی 

 کاهش بودن و درجه خنثی pHبا افزایش  2066و  2046
 -فعالبه عنوان اسید  - ٪ 25هاي تجاري  محلول. یابد می
. شوند می نزدیک حاللیت ودهحدمبسیار به  pH 7 در

توجهی در حضور   قابل بطور ها انحالل پذیري این نمک
کاهش  و غیره کلریدها ،، فسفاتهاسولفاتها مانند ییآنیونها

  .می یابد
  ه خشک بودنجدر

 2016D  ،4266Dمانند ®DEQUESTخشک  سري 

2016DG  به آسانی در آب حل می شود.  
   و هیدرولیکی حرارتیپایداري -6. 3

بسیار  هیدرولیکی ثبات از ®DEQUESTيها  فسفونات
 .برخوردار است معدنی هاي  اتفسف پلی خوبی در مقایسه با

فسقر  نیب پیوند فوق العاده پایداري اب مرتبط خصوصیتاین 
 با را می توان در آب گرم یا سرد فسفونات .باشد  و کربن می

pH براي ساعت ها بدون هیچ  بسیار باال و یا بسیار پایین
  .کرد استفاده در آن اثري از تجزیه

DEQUEST® BP  در  خوبی است و پایداري حرارتی داراي
 ثبات تا به شدت قلیایی ضعیف يهااز اسید pHمحدوده 
  .کی خوبی داردهیدرولی



 

   
  در مصارف خانگی ®DEQUESTمحصوالت -4
آنها را به انتخاب  ،®DEQUEST محصوالت وصیاتصخ

، در واقع. . کند تبدیل می براي مصارف خانگی اصلی
، خاك معلق کردن گرد و و رسوبگیري  از شکل جلوگیري

سفید کننده  شدن و مانع تجزیه ها لکه برداشتن درشرکت 
 این بدان . هاي آنهاست  ات از ویژگیفلز خوردگی و همچنین

کردن   تمیز ،مصارف خانگی فرموالسیون در ست کهناعم
  .ي استمتعدد منافع با آنها داراياولیه و ثانویه 

  رختشویی -1. 4
، ناشی از سختی آب رسوببه دلیل توانایی آنها در مهار 

 جلوگیري ها  شدن پارچهکهنه  از®DEQUEST  محصوالت
معلق ترکیب . کنند می محافظت و از ماشین لباسشویی

 محصوالتدر  رسوب مهارو  خاك و  کردن گرد
DEQUEST®   نمکهاي معدنی و  رسوب جلوگیري ازسبب

 وکهنه  باعثکه در غیر این صورت  است  ی شدهرات خاکذ
 منافع خاص .)6شکل ( دنشو  می ها شدن پارچه بی رنگ

 و DEQUEST® 2010 از مشترك و استفاده بترکی

DEQUEST® BP  هاي نخ  رشته کمبسیار  صدمه سبب
 DEQUEST® BP سري دیگر، از سوي). 7شکل ( شود می

از  عملکرد بسیار خوبی به عنوان عامل ضد رسوبگیري مجدد
  .خود نشان داده است

 
  ®DEQUEST  حمصوالتهای نخ توسط  حمافظت از رشته - ٧شکل

Laundry powder formulation 
LABS    : 10 
Ethoxylated fatty alcohol   : 5 
Zeolite 4A     : 36  
Na2CO3     : 13 
Sodium silicate    : 3.5 
Na2SO4     : 8.5 
Sodium Perborate Tetrahydrate   : 20 
TAED     : 4 
Fibre incrustation stabilizer   : 0.1 – 4 % 

 بار شستشو بدون ٢٥های نخ پس از رشته -٦شکل
DEQUEST® (a)و با DEQUEST® (b). 

  پودر رختشویی
و حفاظت  افزایش پاك کنندگی®DEQUEST  محصوالت

 .کنند را در قالب پودر شوینده ارائه میهاي نخ   رشتهاز 
 حاوي سفید کننده ي کهمواد اکسیداسیونی پایداري



حذف افزایش  باعث ®DEQUESTيها  فسفوناتدر  هستند،
 .شود  هاي نخ می  رشتهو حفاظت از ) 8شکل ( هاي هلک

 محصوالت که با پودر رختشویی گیپاك کنند
DEQUEST®  ود کلی س افزایش ، سببشده استفرموله

 ، محصوالتدر واقع .شود می ها  لکه حذففرایند 
DEQUEST® گی توسط شل کردنپاك کنند فرایند به 

. کنند کمک می يفلز هاي  کالنت توسطخاك   و  گرد ذرات
می توان با استفاده از ترکیب  را خاك و  گرد ریز حذف ذرات

  DEQUEST® BP و ®DEQUESTيها فسفوناتکافی از 
  ).8شکل (بهبود بخشید 

   



 
- ®DEQUESTحمصوالتپایداری سفیدکننده با  -٨شکل

 ®GH- DEQUEST 20 و  C°40بدون فسفر در ندهیشو مواد
 .٪ ٠.۵فعال دیاس بصورت 2066

 به حملول شستشو  DEQUEST® BPافزودن -٩شکل

  
Heavy Duty Powder: 
Sodium LABS    9.7 
Ethoxylated fatty Alcohol   4.8 
Zeolite 4A     34.4 
Na2CO3     12.1 
Sodium Silicate    3.2 
Na2SO4      7.9 
Sodium Perborate Tetrahydrate    24.3 
TAED     3.6 

  )HDL(رختشوییمایع 
 ،فلزي   فسفونات هاي کمپلکس برايثابت پایداري باال 

انند شراب، چاي، مبنایی براي از بین بردن لکه هاي رنگی م
هاي   فسفونات خوب خصوصیت این. باشد  می و غیره قهوه

DEQUEST® آزاد مانند پودر  اکسیدهاي در فرموالسیون
اثر این . بسیار مفید است اتیا مایع ها  براي پاك کننده رنگ

در هر چند بهبود ، بسیار کمتر است DEQUEST® BP  با
  ).10شکل ( شود  می همچنین مشاهده ها حذف لکه

 
 HDLدر ®DEQUEST  محصوالتاثر  -١٠شکل

 حذف لکه چای -١١شکل

  مواد افزودنی رختشویی
 مواد افزودنی براي انتخاببهترین ®DEQUEST  محصوالت
از یک طرف، سفید کننده کلر و . باشد  می رختشویی

 DEQUEST® 2060           توسط   اکسیژن به طور موثر

شود و از طرف دیگر،  پایدار می DEQUEST® 6004 و  
هاي   دهنده  حالت ،®DEQUESTيها فسفوناتتوسط 

  .شود  آنها میوري   ثبات رایحه و افزایش بهره موجبارچه پ
  ظرفشویی -2. 4

ضد : مزایاي مختلفی از جمله®DEQUEST  محصوالت
عناصر  از ، حفاظتاي یشهش مهار خوردگی، رسوب بودن

در مواد  ها  سفید کنندهپایداري  و ها ، حذف لکیحرارت
  .اند  را در خود جاي دادهنده ظرفشویی اتوماتیک شوی

 يها  فسفونات از استفاده بالکه ها  کنندگی افزایش پاك
DEQUEST®،  تثبیت سفید  ،ذرات خاك معلق کردناز

 فلزي هاي  کالنت توسط ها  کثیفیو شل کردن  ها  کننده
  ).13و  12شکل ( .گیرد  سرچشمه می

   



 
برنامه کنندگی یک   پاک راندمان - ١٢شکل

 نرمال یشستشو

 یک کنندگی پاک راندمان ارزیابی - ١٣شکل
 برنامه شستشوی نرمال

ظرفشویی  تموجود در محصوال هاي ها و سیلیکات  کربنات
نامحلول  هاي نمک تشکیل، آب یسخت تحریک با اتوماتیک
دهند  می کلسیم و منیزیم هاي و با کربنات ها  سیلیکات

 (STPP) فوسفات  پلی تري گرچه سدیم). تشکیل رسوب(

 ات، تحقیقاین فرمول است پرکاربردترین اجزاي یکی ازهنوز 
یا  "فسفرعاري از " تولیدات توسعهسیار زیادي براي ب
  .در حال انجام است "فسفر کم"

 ، به علت DEQUEST® BP و ®DEQUESTيها  فسفونات
در  لکه رسوب و تشکیلاز  ،آستانه رسوب در غلظت مهار

کلسیم و  یامالح کریستال توسط چینی شیشه وروي ظروف 
  براي 14رجوع کنید به شکل ( کنید می جلوگیري  منیزیم

DEQUEST® BP(.  
  
  
  

  :مواد شوینده ظرفشویی اتوماتیک
 (STPP) فوسفات پلی  تري  سدیم%  40با استفاده از  .1

  سیترات%  40با استفاده از  .2
  DEQUEST® PB 11620%  40با استفاده از  .3
  DEQUEST® PB 11620%  50با استفاده از  .4
%  25+ سیترات %  25زمان از   با استفاده هم .5

DEQUEST® PB 11620  
 در آب "لنحالا" تمایل بهدر طی فرایند ظرفشویی، شیشه 

 9 يباال pH کاتالیز شده با در آب نرم و با این پدیده. دارد
 هاي  این نتایج در شیشه .باشد قابل لمس میبیشتر 
  .و صدمه دیده بدست آمده است دار  خراش

 DEQUEST® BPد که هد  میآزمایشگاهی نشان  تحقیقات

روند  در اثر محافظتی از یک در برابر خوردگی شیشه 
  .)15شکل (برخوردار است  ظرفشویی

 
 ساعت ٧شیشه پس از کاهش وزن  - ١٥شکل
 در آب  وری غوطه

 ی با غلظت ساعت با محصوالت 7شیشه در طول  شو  و شست
کالنت ها با  ،گراد  سانتی درجه 60گرم در لیتر در آب  4.5

  .وزنی اضافه میشود ٪ 6.5 غلظت 
   



  وح سختکردن سط پاك-3. 4
هاي فلزي در  یات تعلیق و کالنتصصوخ مشترك ترکیب

به  ارزشمند گریسیک  آنهااز  ،®DEQUESTيها  فسفونات
 توانایی .سازد کنندگی می  کننده پاك  عنوان تقویت

در  DEQUEST® BP و ®DEQUESTيها  فسفونات
تمیز کردن  را براي آنها، تشکیل رسوب و لکهجلوگیري از 
براي  .کند  می ویژه تبدیل به یک انتخاب اتشیشه و فلز

مهار  DEQUEST® 2010 و DEQUEST® 2000، دومی
ي حاوي ها پاك کننده. فراهم می کند را خوردگی خفیف
یا  DEQUEST ® 2060در حضور    کننده سفید

DEQUEST ® 6004، ي و کلر یاکسیژن به پایداري
با  کننده  سفید ي عاري ازها  کننده  پاك. رسند می

قدرت  به یک ®DEQUESTيها  فسفوناتاز  يمند  بهره
رنگی مانند  يتمیز کردن لکه ها در به خصوصعف ضام

  .کند دست پیدا می... چاي، قهوه و 

  

  فرموالسیون -5
  مایعات -1. 5

 DEQUEST® BP و ®DEQUESTيها فسفوناتوقتی 
مواد شوینده مایع  ساختاراینولین در  متیل  کربوکسی

 درجه  اتدن مایعش خلوطم قابلیت ،شود  استفاده می
DEQUEST® و DEQUEST® BP را  مواد شوینده با

ویات پس از محت توحه بهرا می توان با  pH. دهد می
با غلظتهاي  Thermphos محصوالت .اختالط تنظیم کرد

 ®DEQUEST®،DEQUEST اتدرجمختلفی مثل 

2060S )50  %فعال(  وDEQUEST® 2010  )60 ٪ 
نسبت به  شود که انعطاف پذیري بیشتري  عرضه می )فعال

  .دارد در کاربردهاي مایع فسفوناتهاي مرسوم نمک   محلول

  پودر ، گرانول و قرص -2. 5
 DEQUEST® BP و ®DEQUESTيها  فسفونات
از گرانول یا پودر  بصورتند نمی توا اینولین متیل  کربوکسی

خشک - یا با اسپري کروچر مخلوط کردن مستقیم درطریق 
برخی از . ، درآیندیا قلیایی مواد شویندهخنثی  ولحلمکردن 

. دوگرفته ش در نظر اقدامات احتیاطی باید در این فرآیند
 پایه روي یک بر اینولین متیل کربوکسییا   فسفوناتوقتی 

هاي   شود، باید نمک  می اسپري مواد شوینده گرانولی از
 پایداري حرارتی. دواضافه شبورات یا کربنات به آن 

DEQUEST® و DEQUEST® BPبه اندازه کافی باال 
را بدون  یتجهیزات هر نوع باخشک کردن  اجازه هست که

  .بدهد عوارض جانبی
یا  پودر افزایش یشاز طریق پ ®DEQUESTيها  فسفونات
 هیچگونه ،ردادر این مو. باشند  نیز در دسترس میگرانول 

استاندارد  روش ایمنیغیر از  اقدامات احتیاطی خاصی
  .نیاز نیستمحصول استاندارد 

براي   ®DEQUEST جامد يها فسفونات از درجات مختلف
  :باشند  میدسترس  در کاربردهاي مواد شوینده

DEQUEST® 2016D:     powder form of DEQUEST® 2016 
DEQUEST® 2016DG:   granular form of DEQUEST® 2016 
DEQUEST® 4266D:      powder form of DEQUEST® 2066 

  



  اطالعات زیست محیطی-6
 مشخصات زیست محیطی -1. 6

 ®DEQUEST هاي فوسفانات
 به فعال لجن مداوم نیمه یآزمایشگاه تست در فوسفانات

 در فریک یونهاي حضور در اما باشد  نمی تجزیه قابل آسانی
 و تخریب سرعت به )رودخانه مردن در آزمون(آفتاب نور

  .شود می تجزیه

از  هایی گونه ،پذیرندآنها همچنین در خاك تخریب 
 فوسفاناتاین عملیات روي  خوراكبه عنوان  سودوموناس

  .شود  ته میریخ

 و به سرعت دارندزیستی سازگاري  هاي آبزي  گونه با آنها
  .روند  میها از بین  توسط ماهی

با سولفات کالسیک تصفیه آب  روشهاي توسط را فوسفانات
ازون عملیات  توسط کرد؛ حذفتوان  می آلومینیوم یا آهک

 آشامیدنیتوان براي مصارف   میرا  فوسفاناتزنی نیز  کلر یا
  .کرد تصفیه

 و باشد  میکم رسوبات بسیار  درفلزات سنگین  تجمع
  .شود میمنتقل  رسوبات به به سرعت از آب فوسفانات

  DEQUEST® BPمشخصات زیست محیطی  -2. 6
از  ،DEQUEST® BP  مشخصات زیست محیطی خوب

 -پاك طراحی الی برايفرمول ع یک اینولین متیل  کربوکسی
استانداردهاي  دیگر یا اروپا زیستی الزامات ساسکننده برا

  .سازد  می ص یا ملیخا عایصن زیست محیطی 

  DEQUEST® BP  زیست  محیط تیومسمم
 DEQUEST® BP  محصوالتت بر سمی مروري 9جدول 

ها   و ماهیها  پالنگتون، ها  مثل باکتري یبراي آبزیان
مطابق با دستورالعمل هاي سازمان  این تست. میباشد

  .شده است انجام )OECD( همکاري و توسعه استاندارد

  

 DEQUEST®PB 11620مسمومیت زیستی -٩جدول 
 برای آبزیان

Organism Toxicity Test 

  Effect mg.l-1    

Bacteria EC10 > 10000 DIN 38412 

Daphnia 
)پالنگتون(  

EC0 (t 48h) ٢٠٠٠ OECD 202 

EC0 (t 24h) ٥٥٠٠ OECD 203 

EC0 (t 48h) ٢٩٠٠ OECD 204 

Fish LC0 (t 96h) > 10000 OECD 203 

و   پوتیدا پسودوموناسباکتري هم براي  ییتومسمم هیچ نوع
 گرم10(گورخر ماهی با استفاده از اعمال حداکثر غلظتهم 

  .است هشدنپیدا ) بر لیتر

 ارگانیسم حساس ترینها داراي  پالنگتوناین که توجه به با 
 )DS(شقاقنسطح ا تاثیر، موجود در محیط آبی است

. گیرد مییت براي این ارگانیسم مورد مطالعه قرار ومسمم
. نشان داده شده است 9نتایج به دست آمده در شکل

میت موسم قاقشنسطح ا با افزایش که توان نتیجه گرفت می
 یجایگزین دربا این حال، مسمومیت آبزیان . دیاب افزایش می

DEQUEST® PB 11620 )نسبت به ) 20-10با فاکتور
 .تر استکم بسیارآکریالت   پلی



  

 

اثر  .)OECD 202(جتمع پالنگتون تست - ١٦شکل
 .ساعت ٤٨بعد از  تغلظ

  DEQUEST® BP یزیست يپذیر تخریب

 ، به عنوان هستندزیست تخریب پذیر  یذات بصورت مواد که
تست  در. دنشو  در محیط خنثی تلقی میتخریب پذیر 

 يتخریب پذیربراي تعیین  (SCAS) مداوم لجن فعال  نیمه
  ).OECD 302A مطابق با استاندارد(ذاتی استفاده می شود 

زیست  معیارهاي DEQUEST® BP  محصوالتهمه 
با تجزیه (کنند   می برآورده به خوبی را یذاتي پذیر  تخریب

  ).%20روزانه باالي   تخریبو 

 

 OECD 302 SCASدر تست  ختریب روزانه - ١٧شکل

 میکروبیولوژیکی پایداري سبب ذاتیي پذیر  زیست تخریب
ن در سیستم هاي که در آ این امر به ویژه. شود میمحصول 
عملیات به دلیل سیستم  ی دریک دوره زمان طی محصول

میزان . ماند، از اهمییت برخوردار است  چرخشی باقی می
 يتجزیه پذیر سبب محصوالتدر  نگهدارندهپایین دوز مواد 

این تست نتایج شبیه سازي در . . شود آنها می ی بهترزیست
 )CMC( متیل  براي سلولز کربوکسی ییمطابق با یافته ها

ثابت  فاضالب که به طور کامل در سیستم تصفیه آب ،است
و دیگران  Siegerمطالعه انجام شده توسط ). 1(شده است

 متیل سلولز کربوکسیتجزیه  د که در طولهد  مینشان ) 2(
تا به حال  گرم در لیتر 1تا غلظت  ي آزاد شدهواسطه ها

با توجه به . نداشته استها   پالنگتونهیچ اثر سمی بر روي 
 بگوییم پیش بینی منطقی است که این يتشابه ساختار

مشخصات  تخریب مشابه درDEQUEST® BP  محصوالت
  .ی داردکمسمی بسبار 

AKZO NOBEL – Environmental fate of CMC Sieger, C.H.N., Kroon, 
A.G.M., Batelaan, J.G. & van Ginkel, C.G. in Biodegradation of 
carboxymethyl cellulose by Agrobacterium CM-1. Carbohydrate 
Polymers, 27, 137-143, (1995) 

 



  

  یزیست محیطوجوح دیگر 
 توابع با محصوالت،  (LCA)در تجزیه و تحلیل چرخه عمر

براي طیف گسترده اي از  "ز گهواره تا گور" مختلف با شعار
از ( گیرند قرار می ارزیابی ی مورداثرات ممکن محیط زیست

الوه بر ع .)و غیره نشد يسید، ااي  جمله اثر گلخانه
ذاتی، ي پذیر  زیست تخریب فوق العاده کم ویت ومسمم

 زیست مزایاي بیشتر ،)بیوپلیمر( مواد خام ا گیاهیمنش
محصوالت  در مقایسه با محصوالت راي اینب ی رامحیط

چه در خانه اي کمتر و گلتولید گازهاي ایی چه در پتروشیمی
. به همراه خواهد داشت کمترفسیلی  هاي  سوخت مصرف

 حاوي هیچ DEQUEST® BP  محصوالت ،عالوه بر این
که در  ، به این معنیباشد ي نمینیتروژن یا فسفر گونه

اسید سازي،  در فرایبدهاي ط زیستمحیدر  رانتشا هنگام

 روريبااست که غنی سازي خاك و آب با مواد معدنی (لقاح 
  .کند شرکت نمی  )افزایش دهد آن را

  

  نکات ایمنی-7
 DEQUEST® BP      و ®DEQUESTيها  فسفونات
سمی  خواص حاد گونه داراي هیچاینولین  متیل  کربوکسی

هاي   ههاي ویژه به غیر از شیو  روش لذا نیاز به نیست
 براي جلوگیري از توجه ویژه. باشد نمی بهداشتی معمول
  .نیاز استپوست چشم و  آنها با تماس

DEQUEST® 2060S   شامل هیدروکلراید آزاد در محلول
  .نگهداري شودتهویه مناسب با در جایی با است و باید 

     و ®DEQUESTيها فسفونات در صورت تماس پوست با
DEQUEST® BPکامال با آب و صابون را ، پوست 

با حجم  آن را، فورا در صورت تماس با چشم. شوییم می



. دهیم  می دقیقه شستشو 15زیادي از آب به مدت حداقل 
  عالوه بر. کردپزشک مشورت  باید با ،اگر سوزش ادامه یابد

 با زمانی که نیزذکر شده، مراقبت هاي خاص رعایت نکات 
: سر وکار داریم نیاز است  DEQUEST® 2040 سري
جلوگیري از تنفس گرد  ،، حفاظت از چشمدستکش ندیپوش

خروجی  براي محلیباید . از محصوالت جامد ناشی و غبار
حفاظت  از ،زا شوداگر گرد و غبار مشکل. شودفراهم  تهویه

پس از دست  ها را  دست. کنیم استفاده می مناسب تنفسی
  .دهیم میکامال شستشو زدن 

 یزیست اطالعات بیشتر در جنبه هاي ایمنی و محیط
  .درخواست کند Thermphos از دیتوان می را   ها  فسفونات

      و ®DEQUESTي  ها  فسفونات قبل از استفاده

DEQUEST® BP جدول  ، لطفااینولین  متیل  کربوکسی
  .مطالعه کنید را با دقت همربوطایمنی  اطالعات

  

   



  ®DEQUESTمحصوالت  کیفیت -8
فیت تحت پوشش گواهینامه کی ®DEQUEST  محصوالت

  .باشند  می 9002استاندارد ایزو 

در نیوپورت  ®DEQUEST واحد تولیدي ،عالوه بر این
گواهینامه استاندارد مدیریت محیط زیست داراي  انگلستان

عملکرد ، همچنین در اروپااین واحد . باشد می 14001ایزو 
 EMASبه تایید مقررات را  زیست محیطی شرکت

  .است رسانده


