
 

1 | P a g e 
 

 الغرويات
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 Introduction                                                     مقدمة 
 الجممة الغروية ىي عبارة عف مزيج يتميز بتبعثر إحدى المواد في مادة أخرى.

جسيمات صغيرة لمغاية ال  إلى( منقسمة dispersion phaseتكوف المادة المبعثرة الطور المبعثر )
 ترى بالمجير الضوئي لكنيا تفوؽ بأبعادىا أبعاد الجزيئات العادية.

 أف( لذا فdispersion medium المادة المنقسمة توجد دائمًا في وسط ما )وسط التبعثر  أفبما 
الجمل  أفعف وسط التبعثر ، و بالتالي فخواص ىذه المادة ال يمكف دراستيا بشكل منفصل 

 سة .أنروية أو المبعثرة تتألف مف طوريف أو أكثر أي جماًل غير متجالغ
( و يسمى الطور dispersion phaseاصطمح تسمية الجسيمات المنفصمة باسـ الطور المبعثر)

 .(dispersion medium)الذي تتوزع فيو تمؾ الجسيمات بوسط التبعثر 
 (:dispersion criteriaمعيار التبعثر)

نستخدـ البعد  أفقساـ )درجة النعومة( في أية جممة مبعثرة يمكف نلمتعبير عف مقدار األ
( أو  Lفي حالة الجسيمات الكروية و طوؿ ضمع المكعب  d)القطر  aي لمجسيمة أنالعرض

و يستخدـ   degree of dispersionو الذي يدعى بدرجة التبعثر  D=1/aأي  aيستخدـ مقموب 
واحدة الحجـ  إلىأي السطح الفاصل بيف الطوريف منسوبًا  specific areaي أيضًا السطح النوع

 التبعثر أكبر . أفت أبعاد الجسيمات صغيرة كمما كأنمف الطور المبعثر . كمما ك
 5-10-7-10( أو )100nm-1)في المجاؿ  aالجمل الغروية تمؾ التي يكوف فييا قيمة  إلىتنتسب 

Cm )بينما تنحصر درجة التبعثر ، ( 100-1في المجاؿnm-1 أو ) 
(107-105 Cm.) 

خفاض الحاد لشدة الحركة الحرارية لمجسيمات نيتعيف الحد األدنى لمتبعثر في الجمل الغروية باأل
 .a>100 nmالتي تكوف فييا 

و في الكيمياء الغروية تدرس الجمل المبعثرة التي تممؾ خشونة أنعمى الرغـ مف ىذا التحديد إال 
سة و أنأو أكثر و التي تسمى بالجمل الميكرو غير المتج 1000nm إلىأكبر و التي قد تصل 

، suspensions، المعمقات powdersينتسب ليذا النوع مف الجمل المبعثرة : المساحيق 
 .foamsو الرغويات  emulsionsالمستحمبات 

 يعبر عف السطح النوعي لمجممة المبعثرة بالعالقة :
Ssp = S1,2 / V                                             (1)   

 الحجـ الكمي لمطور المبعثر . Vالسطح بيف الطوريف ،  S1,2حيث 
 مف أجل الجسيمات مكعبية الشكل تكوف :

Ssp = 6L2 / L3 = 6 / L                                 (2) 
 مف أجل الجسيمات الكروية :
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Ssp = 4πr2 / (4/3)πr3 = 3/r = 6/d           (3) 
 في الحالة العامة :

Ssp = k . 1/a = k . D                                    (4) 
K                              – معامل يتعمق بشكل الجسيـ    

 خواص الجمل الغروية :
   تغير خواص أخرى  إلىزيادة عدد الجسيمات و السطح الكمي باإلضافة  إلىيؤدي سحق المادة

 في الجممة .
  الجسيمات التي تممؾ أبعادًا كبيرة ال تكوف قادرة عمى القياـ بالحركة الحرارية تمقائيًا و ال تشكل

 و تشكل معمقات غير مستقرة حركيًا . ضغطًا إسموزياً 
  تكوف الجممة الغروية مستقرة حركيًا عندما تكوف  أفيمكفa≤10-5 Cm (0.1µm.) 
  تتعيف درجة عدـ الثبات لمجممة الغروية بالنسبة لمقوى التي تؤثر بيف جسيماتيا المستقمة فيناؾ

لتشكيل التجمعات التي تسعى لتقريب الجسيمات بعضيا مف بعض قوى التجاذب المتبادؿ 
(Aggregate( و ىناؾ قوى التدافع )repulse التي تعيق تقارب الجسيمات و تجمعيا و )

 تمنع تخثر الجممة الغروية .
  تحمل الجسيمات الغروية دائمًا شحنات متشابية ، و تظير ىذه الشحنات نتيجة االمتزاز

الذي يوجد في الجممة . يؤدي وجود الشحنات الكيربائية  الكيرليت أيوناتالتمقائي إلحدى 
المسافة  إلىتنافرىا و منع اقترابيا مف بعضيا  إلىمتماثمة الشحنة عمى سطح الجسيمات 

لتي تتشكل حوؿ الجسيمات مف جزيئات وسط االالزمة لمتجمع . يضاؼ لذلؾ وجود الغمامات 
 مسافة التجمع . إلىالتبعثر و التي تمنع أيضًا اقتراب الجسيمات 

  تشكل جسيمات  إلىالتجمع أدى  أفالجممة الغروية لـ تبدأ فييا عممية التجمع أو  أفطالما
الجممة تحافظ عمى استقرارىا الحركي و تبقى الجسيمات في حالة حركة  أفليست كبيرة جدًا ف

 معمقة و ال تسقط لألسفل .
 لي فيي غير مستقرة بينما تكوف مستقرة حركيًا الجممة الغروية غير متوازنة ترموديناميكيًا و بالتا 
  الثبات الحركي و يكافئ ذلؾ مف حيث النتيجة  أففقد إلىيؤدي تكبير الجسيمات الغروية

 جممة خشنة التبعثر . إلىتخريب الجممة الغروية و التحوؿ 
  classification of dispersed systemsتصنيف الجمل الغروية:

ال يمكف اتباع طريقة واحدة لمتصنيف نتيجة تنوع الجمل المبعثرة و تعدد أشكاليا و لكف 
 تشارًا في العالـ ىو :ناالتصنيف األكثر 

 : إلىالتصنيف وفق درجة التبعثر : تقسـ الجمل المبعثرة حسب أبعاد الجسيمات  -1
a.  )جمل ذات درجة تبعثر عالية )جمل غرويةa =10-7-10-5 Cm  
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b.  جمل ذات درجة تبعثر متوسطةa=10-5-10-4Cm 
c. سة ( ناجممة خشنة التبعثر )ميكرو غير متجa>10-4Cm 
 التصنيف حسب الحالة التجميعية لمطور المبعثر و وسط التبعثر  -2

كل  إلىواع حسب الجدوؿ . يرمز عادة أنتسعة  إلىتقسـ الجمل المبعثرة وفق ىذا التصنيف 
الحالة الفيزيائية لممادة بالحرؼ األوؿ :  إلىنمط بطريقة مختصرة يشار 

g(gas),s(solid),L(Liquid)  و يمكف تمثيل ذلؾ عمى شكل كسر في بسطو الطور المبعثر و
 أي مادة صمبة مبعثرة في سائل . s/Lفي مقامو وسط التبعثر مثل : 

 ماط جمل التبعثرأن
 أمثمة نمط الجممة الرمز وسط التبعثر طور التبعثر 
 S/L سائل صمب 1

 
معمقات في المياه  حالالت  معمقات –حالالت 

 المعادف في المياه
 حميب مستحمبات L/L سائل  سائل  2
 رغوة الصابوف  مستحمبات غازية، رغوة g/L سائل غاز 3
 فمزات –سبائؾ  المحاليل الغروية الصمبة S/S صمب صمب  4
  المستحمبات الصمبة L/S صمب سائل 5
 ىالـ السيميكا ، الفحـ النشط مواد مسامية –رغويات صمبة  g/S صمب غاز 6
 في اليواء أفغبار في الجو ، دخ يةأنحالالت دخ S/g غاز صمب  7
 الغيوـ –الضباب  حالالت ضبابية L/g غاز سائل  8
 الغالؼ الجوي  جمل تحدث فييا تقمبات الكثافة g/g غاز غاز 9

و تسمى الجمل التي يكوف  solsيطمق بشكل عاـ عمى الجمل ذات التبعثر العالي بالحالالت 
( و عندما يكوف وسط التبعثر الماء يدعى lyosolsفييا وسط التبعثر سائل بالحالالت السائمة )

( و عندما يكوف سائل عضوي تدعى بالحالالت العضوية hydrosolsبالحالالت المائية )
(organsols. مثل الحاللة الكحولية و البنزولية ) 

 ( عندما يكوف وسط التبعثر غاز تدعى بالحالالت اليوائيةAerosols و تكوف إما )
 ( أو ضبابية )ضباب( .فاية )دخناحالالت دخ

  تدعى الجمل خشنة التبعثر مف النوعS/L  بالمعمقاتsuspension  و مف النوعL/L 
 .emulsionsبالمستحمبات 

 حسب التأثير المتبادؿ بيف األطوار : التصنيف -3
يوجد دومًا قوى تأثير متبادؿ عمى الحد الفاصل بيف الطور المبعثر و وسط التبعثر نتيجة القوى 

 : إلىالجزيئية و نتيجة لذلؾ تقسـ الجمل 
a.  جمل محبة لممذيبLyophilic  تكوف قوى التأثير المتبادؿ قوية و تكوف مستقرة(

 ترموديناميكيًا (
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b.  كارىة لممذيب جملLyophobic ) تكوف قوى التأثير المتبادؿ ضعيفة( 
 التصنيف وفق التأثير المتبادؿ بيف الجسيمات : -4

a.  جمل حرة التبعثرFree dispersed systems 
ىذا النوع مف الجمل التي ال تممؾ بنية و التي ال تكوف فييا جسيمات الطور المبعثر  إلىتنتمي 

تقاؿ بحرية داخل الوسط تحت تأثير نمرتبطة مع بعضيا بشبكة متصمة و تكزف قادرة عمى األ
 الحركة البراونية وقوى الجاذبية مثل الحالالت السائمة الممدة والمستحمبات والحالالت اليوائية .

b.  متماسكة التبعثر جملCoherently dispersed  
ترتبط الجسيمات مع بعضيا تحت تأثير القوى الجزيئية و تشكل في وسط التبعثر ىياكل )بنى( 

 و تقـو بحركات اىتزازية فقط مثل :
 اليالمات،المعمقات المركزة )المعاجيف(،المستحمبات و الرغويات المركزة .

 أىمية الجمل الغروية:
a.  العديد مف العمميات األساسية في صناعة المستحضرات الدوائية أفي : نالصيدألفي المجاؿ 

 تعد مف حيث المبدأ عمميات غروية .     
b.  بعثرة المواد إلىعمى سبيل المثاؿ تحضير المستحمبات و المراىـ و الكريمات الذي يؤدي 

 الالزمة في وسط مناسب . 
c.  الحالة الغروية .ىناؾ بعض األدوية التي يتـ تناوليا في 

d.  ة الغروية في جعل تأثيره موضعيًا و زيادة مدة تأثيره لحالالجسـ و ىو با إلىيستفاد مف إدخاؿ الدواء
 عمى العضو المريض في الجسـ .

 الخواص الضوئية لمجمل الغروية
Optical properties of colloidal systems 
ىذه الجمل و تعييف أبعاد الجسيمات و  تفيد الخواص الضوئية لمجمل الغروية في تحديد بنية

 أشكاليا و تركيزىا .
 تعد طرائق القياسات الضوئية مف أىـ الطرائق لدراسة الجمل المبعثرة.

 عندما يسقط شعاع ضوئي عمى الجممة المبعثرة يتعرض إلحدى الظواىر اآلتية :
 عبور الضوء خالؿ الجممة . -1
 بعثر .كسار الضوء بسبب جسيمات الطور المأن -2
 عكاس الضوء عمى جسيمات الطور المبعثر .أن -3
 تبدد الضوء )يظير ذلؾ عمى شكل تمؤلؤ (. -4
 حرارية . إلىامتصاص الضوء مف قبل الطور المبعثر مع تحوؿ الطاقة الضوئية  -5

 تعد ظاىرتي التبدد و االمتصاص األىـ .
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                                  Light scatteringتبدد الضوء:
 تظير ظاىرة التبدد عندما تكوف أبعاد الجسيمات أصغر مف طوؿ موجة الضوء الساقط .

الحظ تشكل مخروط مضيء أثناء مرور  Tyndallأوؿ مف الحظ ىذه الظاىرة العالـ تنداؿ 
نداؿ حزمة مف األشعة الضوئية خالؿ محموؿ غروي و دعي ىذا المخروط باسـ مخروط ت

Tyndall cone لؤ و دعيت ظاىرة بالتألopalescence  واع المحاليل أنو ىي مميزة لكافة
 الغروية .

عراجو في الجممة المبعثرة ذات التركيب أنتبدد الضوء نتيجة  إلىلؤ يعزى السبب في ظاىرة التأل
 س .أنالميكرو غير المتج

 

     
 تبدد الضوء                              عراج نمخطط األ               

 
 : Raleighتعطى شدة الضوء المتبدد وفق عالقة ريميو  

         
     

  
  

  
    

 

  
     

   
                (1) 

 (1Cm3التركيز الجسيمي ) عدد الجسيمات في  -  حيث : 
 حجـ الجسيمة . -          
 طوؿ موجة الضوء الساقط . -  
 شدة الضوء الساقط . -   

n0 ,n1 – كسار لمضوء المبعثر و وسط التبعثر عمى الترتيب .نمالت االامع 
 ( اآلتي :1ينتج مف العالقة )

 تتناسب شدة الضوء المبعثر طردًا مع تركيز الجسيمات في واحدة الحجـ .1- 
 طردًا مع مربع حجـ الجسيـ .    المبددتتناسب شدة الضوء  2-
 عكسًا مع القوة الربعة لطوؿ الموجة لمضوء الساقط .   تتناسب الشدة 3-
 ي تبدد أكثر .نابالتالي األمواج القصيرة لمضوء )أزرؽ و بنفسجي( تع 
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  التجمع  إلىتبدد الضوء بواسطة قطيرات الماء الصغيرة و  إلىيعود لوف السماء
 العشوائي لجزيئات الغاز في الجو .

 Light absorption                                       امتصاص الضوء:
 يا تمتصو كميًا أو نسبيًا .أنشعاع ضوئي عمى مادة ما ف عندما يسقط

  يا تتعمق بالخواص الكيميائية الذاتية نيا ذاتية ألأنبتتميز ظاىرة امتصاص الضوء
 .لممادة 

 كل جسيـ يمتص فقط قسمًا مف الطيف . فتقائية ألنا 
العالقة بيف شدة الضوء الصادر ) الذي يجتاز المحموؿ( و سماكة  Lambertوجد المبرت ا

 الطبقة الماصة )سماكة المحموؿ( :
 (2)                        

 اتج )الصادر( مف المحموؿ .نشدة الضوء ال -  
 شدة الضوء الساقط )الوارد(.    -
K  - . معامل االمتصاص 
L – . سماكة المحموؿ 

 تناقص شدة الضوء الصادر . إلىو بالتالي زيادة سماكة المحموؿ تؤدي 
الشفافة يتناسب مع  اتمعامل االمتصاص لممحاليل غير الممونة و المذيب أف Beerأثبت بيير 

 التركيز المولي :
       (3                                )       
 ( بالشكل :2معامل االمتصاص المولي و تصبح العالقة )  حيث 

        (4                )        
      

 تكتب بالشكل : أفالمبرت و يمكف  –و تدعى بعالقة بيير 
        (5    )  

  

 
        

D =       
 
 
 
 
 
 
 



 

8 | P a g e 
 

 
 
 
 
 
 

الغروية لمجمل الكهربائيةلخواص ا  
Electrical properties of colloidal systems 

 مقدمة:
تتميز الجمل الغروية السيما الجمل التي يكوف فييا الماء وسطًا لمتبعثر بالدور الكبير الذي تمعبو 
 الشحنة الكيربائية عمى سطح الجسيمات.

و عند أنمات الغروية وبيف يالشحنة الكيربائية عمى الجسوجود (Reuss) اكتشف العالـ ريس 
يف بالماء وئبوبيف زجاجييف مممأنموريف داخل يف مغتطبيق فرؽ كموف كيربائي بيف مسري

بوب ذي المسرى الموجب قد تعكر نألالسائل في ا أف موضوعيف فوؽ قطعة مف الفخار الرطبو 
 الب شفافًا.بوب الذي في المسرى السنألبينما بقي السائل في ا

تقمت تحت تأثير الحقل الكيربائي باتجاه المسرى الموجب ناالجسيمات قد  أف إلىيشير ىذا 
الكيربائي  فسـ الرحالاتقاؿ الجسيمات تحت تأثير الحقل الكيربائي بناودعيت حادثة 

Electrophoresis 
ينتقل السائل تحت تأثير الحقل الكيربائي ودعيت  أفو يمكف أن( (Wideman فابينما وجد وايدم

 Electroosmosisىذه الظاىرة بالحموؿ الكيربائي 
  يعود السبب في حدوث الظاىرتيف لوجود شحنات كيربائية مختمفة لدى الطوريف الصمب

 والسائل.
  يعود السبب في شحنة الجسيمات الغروية في الحالالت السائمة التي تظير أثناء

عمى  يوناتوجود ما يدعى بالطبقة الكيربائية الثنائية مف األ إلىالكيربائي  فالالرح
 . Dielectric Layerسطح الجسيـ 

  أيوناتإلحدى  االنتقائيتتشكل الطبقة الكيربائية الثنائية نتيجة االمتزاز  أفيمكف 
 .رليت الموجودة في المحموؿيالك

  . أو عمى حساب تأيف الجزيئات السطحية لممادة 
بيف الشكل المخطط العالـ لمطبقة الكيربائية الثنائية التي تتشكل عمى جسيمات المادة الصمبة ي

 في محموؿ ممدد مف كيرليت :
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 شكل الطبقة الكيربائية الثنائية

 تكوف  أفالموجبة )يمكف  يوناتالسطحية عمى الجسيمة الصمبة وىنا األ يوناتاأل تدعى
المحددة لمكوف و ىي تكمل بناء الشبكة البمورية لمجسـ  يوناتموجبة او سالبة(  باأل

المعاكسة(  يوناتالسالبة )األ يوناتد األبينما توجالصمب وتكسب الجسيـ شحنة موجبة، 
 مف الكيرليت بالقرب مف سطح الجسيـ وتكوف الشحنة الكمية لممسيال المتشكمة معتدلة.

 أفمل الطبيعة الكيربائية الثنائية فعندما يؤثر الحقل الكيربائي عمى الجسيمات التي تح 
الموجبة المحددة لمكموف المتبعثرة عمى سطحيا   يوناتىذه الجسيمات تتحرؾ مع األ

المعاكسة )المشحونة سمبًا( تتحرؾ نحو المصعد. يحدث  يوناتنحو الميبط، اما األ
 ر مشحونة سمبًا.ثالعكس عندما تكوف جسيمات الطور المتبع

 الكهربائية الثنائية:بنية الطبقة 
 المبادئ األساسية لمطبقة الكيربائية الثنائية:

ذات شحنة واحدة ترتبط بشدة نسبيًا مع الطور  أيوناتتتألف الطبقة الكيربائية الثنائية مف  -1
 يوناتالمحددة لمكموف(،ومف كمية مكافئة مف األ يوناتالصمب في حالة الحالالت السائمة )األ

 يوناتالفاصل بيف الطوريف )األ حفي وسط التبعثر بالقرب مف السط المعاكسة التي تقع
 المعاكسة(

 تظاـ عمى السطح.ناتكوف الشحنة عمى سطح الطور الصمب ىي شحنة سطحية تتوزع ب -2
الحرة في السائل التي ال تدخل في الطبقة الكيربائية  يوناتالمعاكسة واأل يوناتتوجد األ-3

 اميكي فيما بينيا.الثنائية في حالة توازف دين
يعد وسط التبعثر دائمًا طورًا مستمرًا، يتحدد تأثيره عمى الطبقة الكيربائية الثنائية فقط بقيمة  -4

 ثابت عزلو الكيربائي.
 توجد نظريات عدة لدراسة الطبقة الكيربائية الثنائية
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، نظرية شتيرف  Goy-Chapman فاتشابم-، نظرية غوي  Helmholtzنظرية ىمميولز 
Stern. 

 ـ وسنكتفي بدراسة ىذه النظريةتعد نظرية شتيرف األىـ واألع
 

Stern's theory                                          نظرية شتيرن  
مخططًا لبنية الطبقة الكيربائية الثنائية وقد دمج فيو مخططي   1924 عاـ اقترح شتيرف 

 فرضيتيف:. ارتكز ىذا المخطط عمى فاىمميولتز وغوي تشابم
تقترب مف  أفالتي ال تستطيع  يوناتمراكز األ فإتممؾ أبعادًا محددة وبالتالي ف يوناتاأل أف -ا

 .يونياألسطح الطور الصمب لمسافة اقل مف نصف القطر 
والسطح الصمب ىو تأثير ذي طبيعة خاصة ليست كيربائية  يوناتالتأثير المتبادؿ بيف األ -ب
وى الجزيئية )االمتزازية( الذي يقع عمى مسافة صغيرة مف السطح ما ناتج عف وجود حقل القنا  و 

 وىو يتناقض بسرعة عند ازدياد المسافة عند السطح الصمب.
 

 
 تشابماف       ىمميولتز-شتيرف            غوي                               

 الطبقة الثنائية الكيربائيةمخطط 
 المعاكسة  يوناتولى وحتى بضعة طبقات مف األوفقًا لنظرية شتيرف تنجذب الطبقة األ

 نحو السطح )الجدار في المخطط( تحت تأثير القوى الكيربائية الساكنة والقوى االمتزازية.
  المعاكسة يحتجز مف قبل السطح عمى مسافة  يوناتقسمًا مف األ أفينتج مف جراء ذلؾ

، تدعى ىذه الطبقة Sويًا سماكتو جزيئة( ويشكل ىذا الجزء مكثفًا مست 2 - 1قريبة جدًا )رتبة 
التي يتناقض فييا الكموف الكيربائي بشكل حاد بطبقة ىمميولتز أو طبقة شتيرف أو الطبقة 

 االمتزازية.
 يا تشكل نإالمحددة لمكموف ف يوناتالمعاكسة المتبقية والالزمة لمعادلة األ يوناتأما األ
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الكيربائية الثنائية، وتدعى ىذه الطبقة التي تشاري في الطبقة نالنتيجة التبعثر الحراري الجزء ا
 .فاتشابم - ي و جيًا باسـ طبقة غيتناقض فييا الكموف تدري

  تشارية سوؼ تنضغط نالطبقة اال أفالجممة فيمف الطبيعي  إلىعندما تضاؼ الكيرليتات
 كيالمعاكسة في الطبقة االمتزازية ويتناقض الكموف الكيروحر  يوناتويالحظ ازدياد في عدد األ

تشارية نتدريجيًا حتى الصفر عمى العكس عند تمديد الجممة تتسع الطبقة اال( )كموف زيتا
     ويزداد الكموف    

  في الطبقة الكيربائية  يوناتعاكسة بشكل كبير عمى توزع األمال يوناتتؤثر طبيعة األ
تشارية وعدد نسماكة الطبقة اال فإالمعاكسة ذات تكافؤ مختمف ف يوناتت األناإذا ك الثنائية

و بالتالي يكوف  يوناتدد بشكل رئيسي بتكافؤ األحالمعاكسة في الطبقة االمتزازية يت يوناتاأل
 .كبرأالمعاكسة  يوناتتكافؤ األ فاخفاضًا كمما كناكثر أ الكموف 

  سماكة الطبقة الكيربائية الثنائية و  فإالمعاكسة تممؾ تكافؤا متماثال ف يوناتت األناإذا ك
 . يوناتبالقدرة االمتزازية النوعية لأل فاالمعاكسة يتحدد يوناتعدد األ

 تأثير العوامل المختمفة عمى الكموف الكيروحركي :
 التي تؤثر فيو :استقرار الجممة الغروية و مف العوامل  يعد الكموف الكيروحركي مقدارا يميز

 تأثير الكيرليتات المحايدة : -1
 إلىقادرة عمى إكماؿ الشبكة البمورية لمجسيـ يؤدي إضافتيا  أيوناتىي الكيرليتات التي ال تممؾ 

ضغاط الطبقة الكيربائية ناالمعاكسة و  يوناتقاص الكموف الكيروحركي بسبب ازدياد تركيز األنإ
 الثنائية.

 لتيف :يجب ىنا التفريق بيف حا
 المعاكسة. يوناتو مع األأيوناتيشترؾ الكيرليت المضاؼ بإحدى  -آ

 مشتركة مع الكيرليت المقر. أيوناتال يممؾ الكيرليت المضاؼ  -ب
تشارية و يتناقص الكموف نازدياد كمية الكيرليت تنضغط الطبقة االبفي الحالة األولى  -

 (Isoelectric pointؿ الكيربائي ي حتى يصبح مساويا الصفر .) حالة التعادكالكيروحر 
المضافة  يوناتالمعاكسة في الجسيـ مع عدد مكافئ مف األ يوناتية تتبادؿ األنافي الحالة الث -

 ((Ion-exchangeالمتماثمة معيا في الشحنة و تحدث عممية تبادؿ أيوني 
 محايدة :التأثير الكيرليتات غير  -2

 قادرة عمى إكماؿ الشبكة البمورية لمطور الصمبو أيوناتحدى إىي الكيرليتات التي تكوف 
أما األيوف اآلخر  0ف يزيد مف قيمة الكمو  أفدد لمكموف في الكيرليت حيمكف لأليوف الم -

 ضغط الطبقة الكيربائية الثنائية. إلىفيؤدي 
 را تظير النزعة األولىغيحيادي صالعندما يكوف تركيز الكيرليت غير -
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حيادي كبيرا ) و بعد اتماـ البنية البمورية ( تظير النزعة العندما يكوف تركيز الكيرليت غير  -
 ضافة الكيرليت يتزايد الكموف زيتا في البداية ثـ يتناقص مارا بنياية عظمى. إية .لذلؾ عند ناالث
 الوسط: pHتأثير  -3

 فيتا لمجسيمات الغروية و ذلؾ ألوسط التبعثر تأثيرا كبيرا عمى قيمة الكموف ز  pHتؤثر قيمة 
مسافة قريبة بسبب نصف قطرىا  إلى تقترب مف السطح الصمب أفروجيف يمكف داليي أيونات
الوسط أىمية  pHروكسيل تممؾ عـز ثنائي قطب كبير ، يكتسب تأثير داليي أيوناتو  الصغير

  Amphotericا مذبذبفييا مركبا  خاصة في حالة الحالالت السائمة التي يكوف الطور المبعثر
 .: AL(OH)3 , Fe(OH)3 , Sn(OH)4 مثل

 الوسط . pHعكاس شحنة الجسيمات عند تغير نايحدث  أفحيث يمكف 
 مثال :

 Al(OH)3الوسط عمى شحنة الطور  pHندرس تأثير 
 الموجودة عمى السطح في الوسط الحمضي الضعيف بالشكل : Al(OH)3تتأيف جزيئات  -

Al(OH)3 = Al(OH)+2 + OH- 
روجيف داليي أيوناتالفائض مف  فروكسيد في ىذه الحالة سوؾ األساس و ذلؾ ألديسمؾ اليي

ىو المحدد لمكموف ) األيوف السطحي ( و   Al(OH)+2 يمنع التأيف الحمضي و يكوف األيوف 
 بشحنة موجبة أي الكموف زيتا موجبا.مشحونًا و يكوف الجسيـ  OH-المعاكسة ىي  يوناتاأل
في الوسط الحمضي القوي تزداد شحنة السطح الموجبة و مف ثـ ينحل الييروكسيد في  -

 محموؿ حقيقي : إلىالحمض متحوال مف محموؿ غروي 
Al(OH)+2  + OH- = Al+3 + 3OH- 

 في الوسط القموي الضعيف يسمؾ الييدروكسيد سموؾ الحمض وفق التفاعل : -
Al(OH)3 = Al(OH)2O- + H+ 

ىو األيوف المعاكس و تكوف  +Hىو المحدد لمكموف و األيوف  -AL(OH)2Oو يكوف األيوف 
 شحنة الجسيـ سالبة و الكموف زيتا يكوف سالبا.

 األلومينات : AlO2-في الوسط القموي القوي يتشكل األيوف  -
Al(OH)2O- + H+ = AlO2

- + H3O+ 

 .محموؿ حقيقي إلىو يتحوؿ المحموؿ 
القيمة الموجبة)أو العكس ( يمر في  إلىتقاؿ الكموف زيتا مف القيمة السالبة نا أفمف الواضح  -

يكوف عدد الشحنات  ينقطة يكوف فييا معدوما ) تصبح الجممة في حالة التعادؿ الكيربائي ( أ
 .السالبة و الموجبة عمى السطح متساويا
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 تأثير تركيز الجممة الغروية : -4
زداد الكموف زيتا ) نتيجة زيادة سماكة الطبقة الكيربائية الثنائية و عند تمديد الجممة الغروية ي -

   Desorptionيوناتفي الوقت نفسو تحدث عممية مج األو  المعاكسة ( يوناتتناقص األ
 عند ازدياد تركيز الجممة يحدث العكس، و  مف عمى السطح و بالتالي تناقص الكموف زيتا

مف خالؿ أي تتحدد قيمة الكموف زيتا  فإالطور المبعثر فو بتغير تركيز أنبالتالي نالحظ و 
 .مف السطح ( يوناتالعامميف سوؼ يكوف مسيطرا ) زيادة سماكة الطبقة أـ مج األ

 تأثير درجة الحرارة : -5
تؤثر درجة الحرارة عمى قيمة الكموف زيتا بشكل مشابو لتأثير التركيز، و عند ارتفاع درجة الحرارة 

المعاكسة و ازدياد سماكة الطبقة  يوناتلأل ةيناو تا بسبب ازدياد الحركة البر يزداد الكموف زي
 الكيربائية الثنائية.

 .السطحية و بالتالي عندىا يتناقص الكموف زيتا يوناتيزداد مج األ أفيمكف في الوقت نفسو  
 .خفاض درجة الحرارة يحدث العكسناعند و 
 :تأثير طبيعة الوسط  -6

 الكيربائية الثنائية ىو مف الصفات المميزة لمجمل ذات أوساط التبعثر القطبية.وجود الطبقة 
 ت قطبية المذيب كبيرة .أنتكوف قيمة الكموف زيتا كبيرة كمما ك
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 استقرار و تخثر الجمل الغروية

Stability and coagulation of colloid systems 
 مقدمة:
سة و معظميا يكوف غير متوازنة ترموديناميكيا و ال يتمتع نامتجية ىي جمال غير و ر الغالجمل 

بثبات تجمعي لذلؾ تعد مسألة استقرار الجمل الغروية ىامة جدا و تعد آلية التخثر مف اكثر 
 الحالة األكثر استقرارا. إلىتقاؿ نآليات اال

 يمكف تغييره بشدةحد كبير بتركيب وسط التبعثر و  إلىيتعمق الثبات التجمعي لمجمل المبعثرة  
 وسط التبعثر إلىدخاؿ مقادير ضئيمة جدا مف الكيرليتات الغريبة إعف طريق 

 : إلىالكيرليتات المضافة عمى ثباتيا  تقسـ الجمل الغروية مف حيث تأثير -
)محبة لممذيب ( التي تتخثر عندما يكوف تركيز الكيرليت   Lyophilic جمل ليوفيمية -أ

 (.بطيءموالت في الميتر( )تخثر  المضاؼ كبيرا جدا )عدة
)كارىة لممذيب(: تزداد سرعة التخثر بشدة عند إضافة  Lyophobic جمل ليوفوبية -ب

الكيرليتات و تبمغ السرعة قيمة حدية عند بموغ التركيز حد معيف  يدعى بالتركيز الحرج 
(Critical concentration)  (.سريع)يحدث تخثر 

 حركية التخثر:
يقصد بالتخثر السريع التخثر الذي يؤدي فيو كل اقتراب لمجسيمات التي تتحرؾ حركة براونية  -

 .التحاميا إلى
سطح الجسيـ  أفبسبب  القتراب المالئـ لمجسيمات: يحدث االلتحاـ نتيجة اءالتخثر البطي -

 .يحتفظ جزئيا بالطبقة الكيربائية الثنائية و بغمامات االستحالؿ
القوى التي تؤثر بيف الجسيمات ىي قوى التجاذب و التنافر و عند إضافة الكيرليت تختفي  -

 Smoluchowski تماما قوى التنافر و يحدث التخثر السريع وفقا لنظرية سمولوخوفسكي
مسافة معينة نتيجة  إلىينزع منيا عامل الثبات مف بعضيا  يعندما تقترب الجسيمات الت -

 يا تمتحـ مع بعضيا تحت تأثير قوى التجاذب الجزيئية نإف الحركة البراونية
 قواعد تخثر الكيرليتات :

 تتخثر الجمل الغروية تحت تأثير عوامل عدة: أفيمكف 
 تقادـ الجممة . -
 تغير درجة الحرارة -
 تغير تركيز الطور المبعثر -
  ء ..الخيكية و تأثير الضو ناالتأثيرات الميك -
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  بيف ىاردي Hardy(1900) :في الكيرليت المضاؼ ليا  يوناتو ليست جميع األأن
 يوناتالتي تكوف شحنتيا مماثمة باإلشارة لشحنة األ يوناتما فقط األنا  تأثيرا مخثرا و 

 المعاكسة في الميسيال أو شحنة معاكسة باإلشارة لشحنة السطح الصمب . 
 : لذلؾ 

 ىي شحنات مخثرة لمحالالت التي تممؾ جسيماتيا شحنة سالبة . الكاتيونات
 .ونات ىي شحنات مخثرة لمحالالت التي تممؾ جسيماتيا شحنة موجبةنياأل
و التي تدعى   m.mol/Lػ تقدر ب ى يبمغ تركيز الكيرليت قيمة صغر  فالتخثر يجب أ كي يبدأ 

 .بعتبة التخثر
 Coagulation threshold                       عتبة التخثر :

الحد الذي يبطل دور  إلىضغاط الطبقة الكيربائية الثنائية ناتركيز الكيرليت الذي يوافق  يى 
 .ىذه الطبقة بالقياـ كحاجز طاقي لمنع التحاـ الجسيمات تحت تأثير قوى التجاذب الجزيئية 

ت قدرتو عمى التخثر أكبر و تدعى ىذه القاعدة ناتكافؤ األيوف المضاؼ أكبر كمما ك أفكمما ك 
 .Valence rule أو قاعدة التكافؤ Schulze بقاعدة شولتزي 

 .المتماثمة بالتكافؤ بازدياد نصف قطرىا يوناتتزداد القوة المخثرة لأل
الموافقة ليا مف  الالعضوية يوناتالعضوية في التخثر أكبر مف تأثير األ يوناتثير األأيكوف تػ 

 .العضوية  يوناتحيث التكافؤ بسبب القدرة االمتزازية العالية لأل
  Protection of colloid particles  وقاية الجسيمات الغروية :

باعتبار الجمل الغروية ذات حساسية عالية لمكيرليتات فيجب حمايتيا مف التخثر و ذلؾ بإدخاؿ 
و تشكيل الطبقة االمتزازية الموافقة عمى سطح الجسيـ و بعض المواد ذات الجزيئات الضخمة  

  .حد كبير إلىاالستقرار  إلىيؤدي ذلؾ 
 : المواد التي تسبب الحماية الغروية 

 .كتينات و المطاطبالبروتينات و الكربوىيدرات و ال        
 مف جزيئات المادة كبيرة الوزف  تنحصر آلية التأثير الموقي في تشكيل غمامة امتزازية

ت الطبقة الموقية متشكمة مف الجزيئات الضخمة ناذا كإالجزيئي حوؿ الجسيـ الغروي و 
تتضمف حدوث االستحالؿ  أفو يمكف نإف، مجموعات قطبية أو أيونية  التي تممؾ

 المتحرض لمجسيمات و قيمة كبيرة لمكموف زيتا مما يؤدي الزدياد استقرار الجممة .
 يحدث إقرار الجممة الغروية نتيجة الحركة الحرارية  و التدافع  أفافة لذلؾ يمكف إض

رتبط جزئيا مع جسيمات الحاللة مف جراء تالمتبادؿ بيف الجزيئات الضخمة المرنة التي 
 امتزاز أجزائيا المستقمة .

 ية و الدوائية ، نتحضير المستحضرات الصيدال ءتستخدـ الوقاية الغروية بشكل واسع أثنا
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الجسـ بحالة غروية كي تتوزع بالتساوي  إلىتدخل المواد الدوائية  أفحيث مف الضروري 
 ة جدار ا إدخاؿ كميات صغينايؤدي أحي ،ـزالالداخمو و لكي تنحل تدريجيا و تقدـ التأثير 

ثر تيا و حصوؿ التخيزيادة حساس إلىالجممة الغروية  إلىمف المواد كبيرة الوزف الجزيئي 
 .بدال مف وقايتيا

 
 
 
 
 

 
 
 


