
الدرس العملي األولالدرس العملي األول
الغرویة الغرویة   النظمالنظم

Colloidal systemsColloidal systems



 تكون األنظمة الغروية
تتكون األنظمة الغروية من طورين

 )متصل(طور مستمر 
 وسط اإلنتشار

Dispersion medium   

 )منفصل(طور غري مستمر 
 طور اإلنتشار

Disperse phase 

 تقع التي الحبیبات ھي مكوناتھ
 وتعرف الغروي، المجال في أحجامھا

micelle بالمیسیل حبیبھ كل

 فیھ ینتشر الذي الوسط ھو
 أن إما وھو الغرویة الحبیبات

  صلب أو سائل أو غاز یكون



أنواع المحالیل و األنظمة الغرویةأنواع المحالیل و األنظمة الغرویة
المحلول الحقیقيالمحلول الحقیقي  --١١
  مللیمیكرونمللیمیكرون٥٥  ––..١١بینبین  جزیئاتھاجزیئاتھا  قطرقطر  یتراوحیتراوح  مذابةمذابة  مادةمادة  منمن  یتكونیتكون  ھوھووو

    سائلسائل  فيفي  صلبصلب((  الماءالماء  ھيھي  وو  مذیبةمذیبة  مادةمادة  وو  میكرونمیكرون  ٠٠١٠٠١..٠٠    منمن  أقلأقل  أوأو
((..    

::أھم خواص المحلول الحقیقيأھم خواص المحلول الحقیقي
uu ال یمكن رؤیة الدقائق بالمجھر اإللكتروني ال یمكن رؤیة الدقائق بالمجھر اإللكتروني..
uu ال تترسب مھما طال الوقت ال تترسب مھما طال الوقت..
uu تمر خالل ورقة الترشیح و األغشیة شبھ المنفذة تمر خالل ورقة الترشیح و األغشیة شبھ المنفذة..
uu شفاف و رائق شفاف و رائق..    
uuو من أمثلة المحالیل الحقیقیةو من أمثلة المحالیل الحقیقیة::

NACL+HNACL+H22O                 True solution              O                 True solution              
Sugar + HSugar + H22O                  True solution          O                  True solution          



المحلول المعلقالمحلول المعلق  --٢٢
  ٢٢  – – كرونكرونییمللیممللیم  ٢٠٠٢٠٠  منمن  حبیباتھاحبیباتھا  قطرقطر  یتراوحیتراوح  صلبةصلبة  مادةمادة  عنعن  عبارةعبارة

    ..))سائلسائل((  اإلنتشاراإلنتشار  وسطوسط  مذیبةمذیبة  مادةمادة  میكرونمیكرون

qqو أھم خواص المحلول المعلقو أھم خواص المحلول المعلق    
uu میكرون میكرون   ٠.١٠.١میكرون أي أكبر من میكرون أي أكبر من ) )   ٢٢--٠.٢٠.٢( ( قطر حبیباتھ قطر حبیباتھ
uu الدقائق تظل معلقة في الماء لفترة من الزمن الدقائق تظل معلقة في الماء لفترة من الزمن
uu یسھل رؤیة دقائق المعلق بالمجھر العادي یسھل رؤیة دقائق المعلق بالمجھر العادي
uu ال تمر من ورق الترشیح ال تمر من ورق الترشیح
uuتحضیر المحلول المعلقتحضیر المحلول المعلق::

CaClCaCl22++ NaClNaCl2                  2                  CaSoCaSo44+NaCl +NaCl 



(Emulsion(Emulsion))المستحلب المستحلب   - - ٣٣
  حبیباتھاحبیباتھا  قطرقطر  وو  الماءالماء  فيفي  الزیتالزیت  مثلمثل  سائلسائل  فيفي  سائلسائل  عنعن  عبارةعبارة

    ))  میكرونمیكرون٢٢--..٢٢  ((  تقریباتقریبا  المعلقالمعلق  المحلولالمحلول  مثلمثل
qqأھم خواص المستحلبأھم خواص المستحلب::
uuالدقائق المذابة عبارة عن سائل ووسط انتشار وسائلالدقائق المذابة عبارة عن سائل ووسط انتشار وسائل..
uuال تمر من ورق الترشیحال تمر من ورق الترشیح..
uuیسھل رؤیة الدقائق بالمجھر العاديیسھل رؤیة الدقائق بالمجھر العادي..
qqتحضیر المستحلبتحضیر المستحلب::
uuسم مكعب ماء مع الرج الشدید سم مكعب ماء مع الرج الشدید   ١٠١٠+ + سم مكعب زیت سم مكعب زیت   ٢٢  ..  ..

راقب انفصال الزیت إلى أعلىراقب انفصال الزیت إلى أعلى



المحلول الغرويالمحلول الغروي  - - ٤٤
  حبیباتھحبیباتھ  قطرقطر  یتراوحیتراوح  وو  الحقیقي،الحقیقي،  المحلولالمحلول  بینبین  یقعیقع  الغرويالغروي  المحلولالمحلول
  وو  المتصلالمتصل  الطورالطور  طورینطورین  منمن  یتكونیتكون  وو  میكرونمیكرون  ٠١٠١..٠٠--٠٠١٠٠١..٠٠منمن
  الدقائقالدقائق((  المنتشرالمنتشر  الطورالطور  أوأو  متصلمتصل  الغیرالغیر  الطورالطور  وو  االنتشاراالنتشار  وسطوسط  ھوھو

    ..))المنتشرةالمنتشرة
qq  غرويغروي  محلولمحلول  تحضیرتحضیر::  

  حتىحتى  جیداجیدا  رجرج  ..%%٩٥٩٥  كحولكحول  مكعبمكعب  سمسم  ٥٥  ++  زیتزیت  مكعبمكعب  سمسم  ١١  خذخذ            
  جیداجیدا  رجرج  وو  المقطرالمقطر  الماءالماء  منمن  مكعبمكعب  سمسم  ١٠١٠  أضفأضف  ثمثم  االمتزاجاالمتزاج  یتمیتم

  طریقطریق  عنعن  غرویةغرویة  أصغرأصغر  حبیباتحبیبات  إليإلي  الزیتالزیت  حبیباتحبیبات  تجزئةتجزئة  الحظالحظ
    ..الكحولالكحول

qq  تحضیر محلول غروي من أیدروكسید الحدیدیكتحضیر محلول غروي من أیدروكسید الحدیدیك : :
  منمن  مكعبمكعب  سمسم  ٥٥  ++  نظیفنظیف  كأسكأس  فيفي  مقطرمقطر  ماءماء  مكعبمكعب  سمسم  ٥٠٥٠  خذخذ            

  الغلیانالغلیان  حتيحتي  سخنسخن  ثمثم  %%٣٠٣٠  الحدیدیكالحدیدیك  كلوریدكلورید  منمن  حقیقيحقیقي  محلولمحلول
  محلولمحلول  لدینالدینا  یتكونیتكون  بذلكبذلك  وو  المغليالمغلي  الشايالشاي  لونلون  إليإلي  یتحولیتحول  حتيحتي

    ..الحدیدیكالحدیدیك  ایدروكسیدایدروكسید  منمن  غرويغروي
FeClFeCl33++33HH22O                 Fe(OH)O                 Fe(OH)33+HCl+HCl



qqتحضیر محلول جیالتین غرويتحضیر محلول جیالتین غروي::
uu٥٥- - ٣٣  ++  نظیفةنظیفة  كأسكأس  فيفي  مقطرمقطر  ماءماء  مكعبمكعب  سمسم  ١٠٠١٠٠  سخنسخن  

    نحصلنحصل  یذوبیذوب  حتىحتى  المزیجالمزیج  حركحرك  ....  جافجاف  تینتین  جیالجیال  جرامجرام
    خواصخواص  نفسنفس  لھلھ  خواصھخواصھ  أھمأھم  منمن  ....  غرويغروي  محلولمحلول  عليعلي

  للماءللماء  محبمحب  وو  عالیةعالیة  لزوجتھلزوجتھ  وو  الغرويالغروي  المحلولالمحلول
HydrophilicHydrophilic..

qqترسیب الغرویات و العوامل المسئولة عن ھذا الترسیبترسیب الغرویات و العوامل المسئولة عن ھذا الترسیب : :
uuتسميتسمي  البیولوجیةالبیولوجیة  الناحیةالناحیة  منمن  الغرویةالغرویة  النظمالنظم  أھمأھم    

HydrosolsHydrosols  صلبةصلبة  المنتشرةالمنتشرة  الدقائقالدقائق  فیھافیھا  یكونیكون  وو    
  أشباهأشباه  النظمالنظم  ھذهھذه  تحتتحت  ویدخلویدخل  ))الماءالماء((  سائلسائل  االنتشاراالنتشار  ووسطووسط

  ..المستحلباتالمستحلبات  أشباهأشباه  وو  المعلقاتالمعلقات



uuللماءللماء  محبةمحبة  الغیرالغیر  الغرویاتالغرویات((  المعلقاتالمعلقات  أشباهأشباه  أمثلةأمثلة  منمن((    
HydrophobicHydrophobic  المادةالمادة  دقائقدقائق  بینبین  قویةقویة  رغبةرغبة  توجدتوجد  الال  فیھافیھا  وو  

  كھربیةكھربیة  شحنةشحنة  الدقائقالدقائق  ھذهھذه  تحملتحمل  وو  االنتشاراالنتشار  ووسطووسط  المنتشرةالمنتشرة
  عندماعندما  تتجمعتتجمع  أوأو  تترسبتترسب  فالفال  تنافرتنافر  حالةحالة  فيفي  دائمادائما  تجعلھاتجعلھا  متشابھةمتشابھة
  الغرویاتالغرویات  ثباتثبات  فيفي  األساسياألساسي  السببالسبب  ھوھو  ھذاھذا  وو  ببعضھاببعضھا  تصطدمتصطدم
  یمكنیمكن  الدقائقالدقائق  سطحسطح  عليعلي  كھربائیةكھربائیة  شحنةشحنة  وجودوجود  ھوھو  وو  للماءللماء  الكارھةالكارھة
    ..  الشحنةالشحنة  ھذهھذه  تعالتعال  إلكترولیتیةإلكترولیتیة  محالیلمحالیل  طریقطریق  عنعن  ترسیبھاترسیبھا

uuالمادةالمادة  دقائقدقائق  بینبین  قویةقویة  رغبةرغبة  وجدوجدفتفت  المستحلباتالمستحلبات  ألشباهألشباه  وبالنسبةوبالنسبة  
  تحیطتحیط  الدقائقالدقائق  منمن  دقیقةدقیقة  كلكل  أنأن  نالحظنالحظ  وو  االنتشار،االنتشار،  ووسطووسط  المنتشرةالمنتشرة

  الشحنةالشحنة  وجودوجود  إليإلي  باإلضافةباإلضافة  ثباتھاثباتھا  عليعلي  تعملتعمل  مائیةمائیة  بأغلفةبأغلفة  نفسھانفسھا
  الشحنةالشحنة  ھماھما  للماءللماء  المحبةالمحبة  الغرویاتالغرویات  ثباتثبات  سببسبب  ھناھنا  أنأن  أيأي  الكھربائیةالكھربائیة
  المائیةالمائیة  األغلفةاألغلفة  وجودوجود  أيأي((  HydrationHydration  التمیؤالتمیؤ  وو  الكھربیةالكھربیة
  الموادالمواد  بإضافةبإضافة  ثباتھاثباتھا  إفقادھاإفقادھا  وو  ترسیبھاترسیبھا  یمكنیمكن  ھذهھذه  وو  ،،))للدقائقللدقائق
  أمثلتھاأمثلتھا  ومنومن  مركزمركز  ملحيملحي  محلولمحلول  أوأو  الكحولالكحول  مثلمثل  للماءللماء  النازعةالنازعة

..للماءللماء  المحبةالمحبة  الغرویاتالغرویات



ظاھرة تندالظاھرة تندال  
  Tendall phenomenaTendall phenomena

uuخاللخالل  ضوئيضوئي  شعاعشعاع  مرمر  إذاإذا  ھيھي  ))تندالتندال((  ظاھرةظاھرة  
  فيفي  الجانبالجانب  منمن  إلیھإلیھ  نظرنانظرنا  وو  غرويغروي  محلولمحلول
  عليعلي  الشعاعالشعاع  مسارمسار  نرىنرى  فإننافإننا  عموديعمودي  اتجاهاتجاه
    كونكون  التندالالتندال  یسميیسمي  مضيءمضيء  مخروطمخروط  ھیئةھیئة

TendallTendall conecone  الظاھرةالظاھرة  ھذهھذه  فيفي  السببالسبب  وو  
  الدقائقالدقائق  علىعلى  سقوطھاسقوطھا  عندعند  الضوئیةالضوئیة  األشعةاألشعة  أنأن

  ،،  الضوءالضوء  مسارمسار  یحددیحدد  ممامما  وتنعكسوتنعكس  تتشتتتتشتت  فإنھافإنھا
  للماءللماء  الكارھةالكارھة  الغرویاتالغرویات  فيفي  وضوحاوضوحا  أكثرأكثر  وھيوھي
  لعدملعدم  نظرانظرا  للماءللماء  المحبةالمحبة  الغرویاتالغرویات  منمن  أكثرأكثر

    ..  االنكساراالنكسار  معاملمعامل  عليعلي  تؤثرتؤثر  مائیةمائیة  أغلفةأغلفة  وجودوجود


