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تقسیم النظم الغرویةتقسیم النظم الغرویة

Classification of colloidal Classification of colloidal 
systemssystems  



qq  تقسیم النظم الغرویةتقسیم النظم الغرویة
uuالغرویةالغرویة  النظمالنظم  تقسیماتتقسیمات  علیھاعلیھا  تبنيتبني  أسسأسس  عدةعدة  ھناكھناك  
  كلكل  یجمعیجمع  وو  األغراضاألغراض  بكلبكل  یفيیفي  تقسیمتقسیم  یوجدیوجد  الال  وو

    منمن  كانكان  لذلكلذلك  وو  المختلفةالمختلفة  الغرویةالغرویة  النظمالنظم  خصائصخصائص
    الشائعةالشائعة  المختلفةالمختلفة  التقاسیمالتقاسیم  استعراضاستعراض  الضروريالضروري
    ..الغرویةالغرویة  النظمالنظم  عنعن  شاملةشاملة  صورةصورة  إلعطاءإلعطاء



تقسیم النظم الغرویة علي أساس درجة التفرقتقسیم النظم الغرویة علي أساس درجة التفرق
Classification according to the degree of Classification according to the degree of 

dispersiondispersion
qqو یؤخذ عادة أحد المعاییر الخاصة بمقیاسا للتفرق ألي نظام متفرقو یؤخذ عادة أحد المعاییر الخاصة بمقیاسا للتفرق ألي نظام متفرق::--
  الضلعالضلع  طولطول  وو  للكرویةللكرویة  بالنسبةبالنسبة  حبیباتھاحبیباتھا  قطرقطر  ((  aa  الحبیباتالحبیبات  مقطعمقطع§§

    ))  للمكعبةللمكعبة
..التفرقالتفرق  بدرجةبدرجة  تسميتسمي  وو  D=D=11/a/a  الحبیبةالحبیبة  مقطعمقطع  مقلوبمقلوب  §§
  حجمحجم  وحدةوحدة  لكللكل  السطوحالسطوح  مساحةمساحة  ھوھو  وو  ssassa  النوعيالنوعي  السطحالسطح  مساحةمساحة§§

    ..  المنتشرةالمنتشرة  المادةالمادة  منمن
    فكلمافكلما  ––البعضالبعض  ببعضھاببعضھا  مرتبطةمرتبطة  القیمالقیم  ھذهھذه  فكلفكل  عموما،عموما،••

  كذاكذا  وو  التفرقالتفرق  درجةدرجة  ذادتذادت  كلماكلما  الحبیباتالحبیبات  أبعادأبعاد  صغرتصغرت
..والعكسوالعكس  النوعيالنوعي  السطحالسطح  مساحةمساحة



qq  اقترحاقترح  قدقد  وو  SiedentophSiedentoph && ZsinmondydZsinmondyd  
    تحتتحت  تمییزھاتمییزھا  یمكنیمكن  التيالتي  الغرویةالغرویة  الحبیباتالحبیبات  تسمیةتسمیة

    عزمعزم  قوةقوة  منمن  أكبرأكبر  أبعادأبعاد  ذاتذات  الحبیباتالحبیبات  أيأي  المیكرسكوبالمیكرسكوب
ResolvingResolving  العاديالعادي  المیكرسكوبالمیكرسكوب powerpower  ))٢٢..٠٠    

    تحتتحت  رؤیتھارؤیتھا  یمكنیمكن  الال  ھيھي  التيالتي  الغرویةالغرویة  والحبیباتوالحبیبات  ))میكرونمیكرون
  --::إليإلي  األخیرةاألخیرة  قسمتقسمت  ثمثم  UltramicronsUltramicrons  المیكرسكوبالمیكرسكوب

uu٥٥  قطرقطر  ذاتذات  بااللترامیكرسكوببااللترامیكرسكوب  رؤیتھارؤیتھا  یمكنیمكن  التيالتي  الحبیباتالحبیبات  --
    ..  نانومیترنانومیتر  ٢٠٠٢٠٠

uuمنمن  أقلأقل  قطرقطر  ذاتذات  بااللترامیكرسكوببااللترامیكرسكوب  رؤیتھارؤیتھا  یمكنیمكن  الال  حبیباتحبیبات    
..نانومیترنانومیتر  ٥٥
  ةةــــرویرویــــــــالغالغ  اتاتــــالحبیبالحبیب  ررــــــــقطقط  أنأن  ولولــــــــالقالق  یمكنیمكن  وماوماــــــعمعم§§

    منمن  أوأو  مللیمیكرونمللیمیكرون٥٠٠٥٠٠--مللیمیكرونمللیمیكرون  ١١    بینبین  قطرھاقطرھا  یتراوحیتراوح
    ..أنجسترومأنجستروم  ٥٠٠٠٥٠٠٠--١٠١٠



تقسیم النظم الغرویة علي أساس نوع المادة المنتشرة ووسط االنتشار تقسیم النظم الغرویة علي أساس نوع المادة المنتشرة ووسط االنتشار 
Classification according to the dispersed Classification according to the dispersed 

phase and dispersion mediumphase and dispersion medium
WolfganeWolfganeالتقسیمالتقسیم  ھذاھذا  اقترحاقترح       OstwaldOstwaldأنأن  أساسأساس  عليعلي  

  بالبال  سیكونسیكون  ))االنتشاراالنتشار  ووسطووسط  المنتشرةالمنتشرة  المادةالمادة((  بطوریھبطوریھ  غرويغروي  نظامنظام  أيأي
  الغازاتالغازات  ألنألن  ٨٨  العملةالعملة  وجھةوجھة  أنأن  ––  ممكنممكن  تركیباتتركیبات  تسعةتسعة  أحدأحد  شكشك

..الھواءالھواء  مثلمثل  متجانسامتجانسا  نظامانظاما  تغطيتغطي  وو  بعضھابعضھا  فيفي  تذوبتذوب
  والنظموالنظم  SolsSols  السابقةالسابقة  الغرویةالغرویة  النظمالنظم  تحتتحت  تدخلتدخل  التيالتي  النظمالنظم  كلكل  وتسميوتسمي  

L/GL/G  غازغاز  اإلنشاداإلنشاد  وسطوسط  یكونیكون  التيالتي && S/GS/G  تسميتسمي  AerosolsAerosols  وو  
S/AS/A  غازغاز  اإلنتشاراإلنتشار  وسطوسط  كانكان  إذاإذا && L/AL/A && G/AG/A  تسميتسمي    

AerosolsAerosols
S/LS/L  سائلسائل  كانكان  وإذاوإذا         && L/LL/L && G/LG/L  تسمىتسمى  LyosolsLyosolsوتسميوتسمي

HydrosolsHydrosols && BenzosolsBenzosols && AlchosolsAlchosols    كانكان  إذاإذا  
  وسطوسط  كانكان  وإذاوإذا  التواليالتوالي  علىعلى  كحولكحول  أوأو  بنزینبنزین  أوأو  ماءماء  االنتشاراالنتشار  وسطوسط

  التقاسیمالتقاسیم  أكثرأكثر  ویعدویعد  OrganosolsOrganosols  تسمىتسمى  عضويعضوي  سائلسائل  اإلنتشاراإلنتشار
    ..شموالشموال  المقترحةالمقترحة



المادة المنتشرةالمادة المنتشرةوسط االنتشاروسط االنتشارالنظامالنظامأمثلةأمثلة
غازغازغازغازG/GG/Gالهواء الهواء ––ال يتكون نظاما غرويا ال يتكون نظاما غرويا 

سائلسائلغازغازL/GL/Gالضباب الضباب 
صلبصلبغازغازS/GS/Gاألتربة األتربة ––الدخان الدخان 

غازغازسائلسائلG/LG/Lالرغاوي الرغاوي 
سائلسائلسائلسائلL/LL/Lالمستحلبات المستحلبات 

صلبصلبسائلسائلS/LS/Lالمعلقات المعلقات 
غازغازصلبصلبG/SG/Sالرغاوي الصلبة الرغاوي الصلبة ––األجسام المسامية األجسام المسامية 

سائلسائلصلبصلبL/SL/Sالمستحلبات الصلبة المستحلبات الصلبة 
صلبصلبصلبصلبS/SS/Sالسبائك السبائك 



qq تقسیم النظم الغرویة على أساس نوع التفاعل بین المادة المنتشرة تقسیم النظم الغرویة على أساس نوع التفاعل بین المادة المنتشرة
ووسط االنتشارووسط االنتشار

    سائلسائل  انتشارانتشار  وسطوسط  ذاتذات  للنظمللنظم  ZsigmondiZsigmondi  التقسیمالتقسیم  ھذاھذا  اقترحاقترح      
IrreversibleIrreversible colloidalcolloidal systemsystem  تعودتعود  الال  التيالتي  النظمالنظم  وھيوھي  

    ::ومنھاومنھا  االنتشاراالنتشار  وسطوسط  السائلالسائل  فيفي  غرويغروي  نظامنظام  لتكوینلتكوین  الجافةالجافة  بقایاھابقایاھا
hydrosolshydrosols ofof silversilver iodideiodide && lyosolslyosols ofof

metalsmetals  العكسیةالعكسیة  والنظموالنظم  reversiblereversible colloidalcolloidal
systemsystem  الماءالماء  فيفي  الجیالتینالجیالتین  محالیلمحالیل  مثلمثل  أخرىأخرى  مرةمرة  لالنتشارلالنتشار  تعودتعود  

    ..البنزینالبنزین  فيفي  والمطاطوالمطاط
qqعكسیةعكسیة  الغیرالغیر  النظمالنظم::
uuعالیةعالیة  بتركیزاتبتركیزات  علیھاعلیھا  الحصولالحصول  یصعبیصعب..
uuالملحالملح  منمن  ضئیلضئیل  تركیزتركیز  بإضافةبإضافة  بسرعةبسرعة  تتجمعتتجمع..    
uuاالنتشاراالنتشار  وسطوسط  منمن  كبیرةكبیرة  بكمیةبكمیة  الراسبالراسب  یحتفظیحتفظ  الال  

    ..العكسیةالعكسیة  النظمالنظم  فيفي  والعكسوالعكس



qq  تقسیم النظم الغرویة علي أساس شكل الحبیبات الغرویةتقسیم النظم الغرویة علي أساس شكل الحبیبات الغرویة
:  :  تقسم إلي تقسم إلي 

SpheroSphero  كرویةكرویة  غرویاتغرویات  •• colloidcolloid – –  محببةمحببة  صغیرةصغیرة  أوأو    
GlobularGlobular

    لیفیةلیفیة  أوأو  مستطیلةمستطیلة  وحداتوحدات  عنعن  عبارةعبارة  LinerLiner  خیطیةخیطیة  غرویاتغرویات  ••
fibrousfibrous  ذاتذات  الكیماویةالكیماویة  المادةالمادة  نفسنفس  تكونتكون  الحاالتالحاالت  منمن  كثیركثیر  وفيوفي  

    ..تحتھاتحتھا  المتكونةالمتكونة  للظروفللظروف  تبعاتبعا  مختلفینمختلفین  شكلینشكلین


