
 لمى الهوشيد.                                                            2صيدالنيات  

 طرق تحضير المستحلبات

 )الطريقة المباشرة(  الطريقة األولى:  ❖

االستحالبي المنحل فيه )الطور الداخلي( ومع التحريك  إضافة الطور المبعثر الحاوي على العامل  
 خر المنحل فيه الحاوي على العامل االستحالبي االالمستمر إلى الطور الخارجي 

في الحالة التي يتشكل فيها العامل االستحالبي في المستحلب أثناء التحضير  يتم اتباع هذه الطريقة  
ضافة الطور الزيتي الحاوي على حموض  كتشكل الصوابين وتوزعها على سطح الفصل عند ا

 دسمة إلى الطور المائي الحاوي على المادة القلوية 

 عند تحضير مستحلبات م/ز )تجنباُ لحدوث انقالب نمط المستحلب أثناء التحضير( -

 الطريقة الثانية: )طريقة انقالب الطور(  ❖

العوامل االستحالبية )سبان وتوين مثال( في الطور الزيتي الذي يضاف إليه الطور   يوضع مزيج
 المائي تدريجياُ مع التحريك 

عند تحضير مستحلبات من نمط ز/م وتعطي نتائج أفضل من الطريقة  يتم اتباع هذه الطريقة 
طول مدة   عثراألولى في حالة تحضير هذا النمط ألن العوامل االستحالبية كلها في الطور المب

 اضافة الطور المائي 

 اعتبارات حول تحضير المستحلبات: ❖
 درجة حرارة التحضير:  .1
ارتفاع درجة الحرارة يؤدي الى انخفاض التوتر السطحي للسوائل وبالتالي تسهيل عملية   -

االستحالب ولكن بالمقابل يؤدي الى ازدياد القدرة الحركية للقطيرات المتشكلة أثناء  
 لي ازدياد احتمال اندماجها االستحالب وبالتا

يوجد درجة حرارة مثلى عند تحضير المستحلب مع األخذ بعين االعتبار درجة انصهار   -
درجة( ويبرد المحضر بعد    70-60)   ب المواد الدسمة الصلبة الداخلة في تركيب المستحل

 ذلك تدريجياُ. 
 ترتب إضافة المواد الدسمة من األعلى درجة انصهار حتى األقل  -
 : التحريك .2
حتى يتجزأ الطور الداخلي وتتم عملية   بشدةتحريك يجب ال أثناء تكون المستحلب  -

 االستحالب 
ُ من دخول   - يجب أال نستمر بالتحريك الشديد لفترة طويلة بل نمزج بعدها بلطف خوفا

 كميات من الهواء وتشكيل طور مبعثر خاص بها يستهلك قسم من العامل االستحالبي
 
 
 /cold cream/ ( : 1وصفة ) ❖

هي كريمات من نمط م/ز ويعود اسمها لتأثيرها المبرد نتيجة تبخر الماء البطيء منها وتكون فيها  
(  %35-20( وماء )%70-40نسبة الشمع )شمع النحل أو ابيض البال( عالية وتتألف من : زيت ) 

 ( %15-5وشمع ) 

Spermaceti     12.5 g 



White wax       12.5 g                ر الزيتي الطو  

Parrafin oil       56 ml 
Borax                0.5 g                    الطور المائي 
Purified water   19 ml  

 الوصفة مستحلب م/ز مطرية ومرطبة للجلد 
 أدوار المواد:  ✓

شمع يستحصل عليه من المادة الزيتية في رأس الحوت وهو رافع قوام وله قدرة  أبيض البال: 

 ي رئيسي( )عامل استحالب بية ضعيفة م/زاستحال

وله قدرة استحالبية ضعيفة م/ز )عامل استحالبي  رافع قوام  الشمع األبيض )شمع النحل(: 

)بورات الصوديوم(    ويحوي حمض حر هو حمض السيروتيك والذي يشكل مع البوراكس اساسي(  

 هو سيروتات الصوديوم ز/م  عامل استحالبي معاكس مثبت 

 مطري للبشرة ويدخل ضمن الطور الزيتي  زيت البارافين: 

عند االماهة نحصل على حمض البور + ماءات الصوديوم والتي تتفاعل مع حمض   البوراكس:

الصوديوم و/م وهو   السيروتيك الموجود في الشمع األبيض وتشكل صابون قلوي هو سيروتات 

 عامل استحالبي معاكس مثبت يحسن ثبات الوصفة 

 طور مستمر ويشكل الطور المائي  الماء:

 : cold creamـ طريقة تحضير ال ✓

م( ثم يضاف أبيض    60يصهر في البيشر األول الشمع األبيض ذو درجة االنصهار األعلى )  -1

 م   70مائي درجة حرارته  حمامثم نضيف زيت البارافين على م(    49البال ) 

)ألن الماء يفقد حرارة بشكل أسرع من الطور  م  75يحل البوراكس في الماء ويسخن حتى  -2

ويضاف الطور  ( الطورين بنفس درجة الحرارةوعند االستحالب يجب أن يكون  الزيتي

الداخلي المائي تدريجيا إلى الطور الزيتي الخارجي مع التحريك الشديد في البداية وبعد اضافة  

 . الطور المائي يصبح التحريك بطيء حتى تبريد المحضر

 

 (: 2الوصفة )  ❖

Stearic acid     7 g 

Cetyl alcohol      2 g                     طور الزيتي ال  

Ceto ctearyl alcohol  5g 

Glycerin      10  g 

SLS                  1 g                          الطور المائي 

P. water            70 g 

 ز/م مطرية ومرطبة  للبشرة  )كريم(  الوصفة مستحلب 

 أدوار المواد:  ✓

 قوام رافع : أو الستئريك أسيد )حمض الشحم(حمض الشمع 

 رافع قوام وله قدرة استحالبية ضعيفة م/ز  الغول السيتيلي: 

 : رافع قوام وله قدرة استحالبية ضعيفة م/ز الغول السيتوستيريلي

 مادة مرطبة  الغليسرين:



SLS:   )عامل استحالبي شرسبي يعطي مستحلبات ز/م )اساسي 

 طور خارجي مستمر  الماء:

 طريقة التحضير:  ✓

ثم يضاف اليه الغول السيتوستيريلي والغول   البيشر األوليصهر حمض الشمع في  -1

 م  70م( والذان ينصهران تلقائيا وترفع درجة الحمام المائي حتى    49السيتيلي ) 

م ويضاف تدريجيا   75والماء ونسخن حتى  SLSفي بيشر اخر نضع الغليسرين مع   -2

 من ثم التبريد الطور الزيتي الداخلي الى المائي الخارجي مع التحريك المستمر و

 بطريقة انقالب الطور مالحظة: الوصفة مستحلب ز/م وبالتالي يمكن تحضيرها 


