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ABSTRACT 
  The effect of type of fixative material and the perfume formulation parameters (Concentration 
of ethyl alcohol, percentage of perfume and the percentage of the fixative used) were studied to 
determine the optimum conditions give perfume with high retention time (fixative), also the 
fixation time was compared with brand perfumes. Four fixative materials were studied; Sandal 
oil, Musk oil, Glycerin and benzyl benzoate. Design of experiments (DOE) with Minitab 15 
software was done and leaded to minimum 20 runs necessary for this study. For the four 
fixatives the runs were eighty .The maximum fixation time of all the fixation materials are 6.3, 
6.1, 5.9 and 5.9 h/g for Glycerin, Musk, Sandalwood and benzyl benzoate respectively with 
formulation parameters of (75% alcohol concentration, 30% perfume addition and 0.1% fixative 
material) for Musk, Glycerin and benzyl benzoate fixative materials and (85% alcohol 
concentration, 17.5% perfume addition and 0.55% fixative material) for Sandalwood as fixative 
material. The brand perfumes as Channel give 2 h/g fixation time and for many other brand 
perfumes give fixation time in the range of 2.2-2.9 h/g. 
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المثبتة وشروط متغيرات تركيب العطور على زمن بقاء العطور نوع المادة تأثير دراسة مقارنه 
 مع العطور االجنبية المشھورة  محليا مركبةال

  
  الصةالخ
 نسبة، المستخدم في التركيبة االثيلي تم دراسة تأثير نوع المادة المثبتة ومتغيرات تركيب العطور (تركيز الكحول    

المادة المثبتة المستخدمة) من اجل ايجاد الشروط المثلى التي تعطي العطر زمن بقاء عالي  نسبةالعطر المضاف و
ة ثبات للعطر) وكذلك تم مقارنة زمن بقاء العطور التي تم تحضيرھا من قبلنا مع زمن بقاء عطور اجنبية ذات ر(فت

زيت المسك، الكليسرين وبنزوات عالمة تجارية معروفة. لقد تم استخدام أربعة مواد مثبتة : زيت الصندل ، 
تجربة من اجل دراسة  20ادى الى  Minitab 15ان تصميم التجارب بواسطة برنامج ميني  تاب البنزيل.

أنواع من المثبتات فقد تم  4وبما انه تم دراسة  Fixativeمثبتات العطر المتغيرات اعاله عند كل نوع من انواع 
أعظم زمن بقاء للعطر  لجميع المواد المثيته المستخدمة أظھرت النتائج ان  تجربة لكل نوع) . 20تجربة (  80عمل 
ساعة/غم للكليسرين ، المسك، صندل الخشب وبنزوات البنزيل على التوالي وكانت  5.9و  5.9، 6.1، 6.3ھو  

ند تركيز المادة المثبتة المضافة) ع %0.1% تركيز العطر و30تركيز الكحول ،  %75شروط التركيب ھي ( 
تركيز   %17.5تركيز الكحول االثيلي ،   %85(  و كمواد مثبته وبنزوات البنزيل استخدام المسك والكليسرين

تركيز المادة المضافة) عند  استخدام زيت خشب الصندل كمادة مثبتة. إن العطور االجنبية ذات  %0.55العطر و
ساعة/غم والعديد من  االنواع االخرى العالمية المشھورة كان زمن  2الماركة مثل عطر شانيل كان زمن البقاء له 

  ساعة/ غم . 2.9-2.2يقائھا يتراوح بين 
  
  
  


