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ذوبان النظم الغرویةذوبان النظم الغرویة



تلعب خواص سطوح الحبیبات دورا أساسیا في ثبات الغرویات  تلعب خواص سطوح الحبیبات دورا أساسیا في ثبات الغرویات  
ویرجع ذلك إلى القاعدة األساسیة الھامة التي توضح زیادة ویرجع ذلك إلى القاعدة األساسیة الھامة التي توضح زیادة 

مساحة السطح مع زیادة تجزئة وحدة مساحة السطح مع زیادة تجزئة وحدة 
طول الضلع  عدد المكعباتمساحة السطح الكلية

سم٢١١سم٦
مم٣١ ٢١٠سم٦٠
مم٦٠.١ ٢١٠سم٦٠٠
مم٩٠.٠١ ٢١٠سم٦٠٠٠
ميكروميتر ١٢١ ٢١٠م٦
ميكروميتر١٥٠.١ ٢١٠م٦٠
ميكروميتر١٨٠.٠١ ٢١٠م٦٠٠
ملليميكرون٢١١ ٢١٠م٦٠٠٠



uuوقوعھاوقوعھا  المحتملالمحتمل  الذراتالذرات  عددعدد  زادزاد  كلماكلما  الكليالكلي  السطحالسطح  زادزاد  كلماكلما  
  الذراتالذرات  وھذهوھذه  الغرویةالغرویة  للحبیبةللحبیبة  السطحالسطح  قربقرب  أوأو  السطحالسطح  علىعلى
    أوأو  النوعالنوع  نفسنفس  منمن  أخرىأخرى  ذراتذرات  معمع  تجاذبتجاذب  إحداثإحداث  فيفي  نشطةنشطة
    ..الوسطالوسط  منمن
uuتبعاتبعا  أكبرأكبر  حرةحرة  وطاقةوطاقة  أكبرأكبر  سطحیةسطحیة  طاقةطاقة  لھلھ  األكبراألكبر  السطحالسطح  

    لتقلیللتقلیل  یمیلیمیل  نظامنظام  أيأي  أنأن  ..الحراریةالحراریة  للدینامیكاللدینامیكا  الثانيالثاني  للقانونللقانون
    والمعروفوالمعروف  FlocculationFlocculation  عملیةعملیة  علىعلى  یشجعیشجع  ممامما  طاقتھطاقتھ
  لھالھا  یكونیكون  الحبیبةالحبیبة  حوافحواف  أوأو  سطحسطح  علىعلى  الواقعةالواقعة  الذراتالذرات  أنأن

    منمن  ولكنولكن  النوعالنوع  نفسنفس  منمن  ذراتذرات  جذبجذب  علىعلى  فقطفقط  لیسلیس  القدرةالقدرة
  اواو  BindingBinding  ارتباطارتباط  حدوثحدوث  إلىإلى  یؤديیؤدي  أیضاھذاأیضاھذا  الوسطالوسط

    أيأي  أوأو  الماءالماء  مثلمثل  لمركباتلمركبات  AdsorptionAdsorption  ادمصاصادمصاص
  ..الوسطالوسط  فيفي  ذائبةذائبة  أیوناتأیونات



    الشحنة واإلذابةالشحنة واإلذابة
uuسطحیةسطحیة  شحنةشحنة  ذاتذات  بأنھابأنھا  الغرویةالغرویة  الحبیباتالحبیبات  تتمیزتتمیز  ماما  عادةعادة..    

    األیدروكسیلاألیدروكسیل  أوأو  الكربوكسیلالكربوكسیل  مجامیعمجامیع  تأینتأین  منمن  ذلكذلك  یحدثیحدث  وقدوقد
    حبیباتحبیبات  فیھفیھ  تتكونتتكون  الذيالذي  الوسطالوسط  ظروفظروف  حسبحسب  علىعلى  وكذلكوكذلك
    ..الغرويالغروي

  الفضةالفضة  بنتراتبنترات  غنيغني  وسطوسط  فيفي  تكونتكون  إذاإذا  الفضةالفضة  برومیدبرومید  ::مثالمثال      
    ثباتثبات  عنعن  المسئولةالمسئولة  ھيھي  الكھربیةالكھربیة  الشحنةالشحنة  ھذهھذه  شحنةشحنة  یحملیحمل  فإنھفإنھ

    إماإما  الحبیباتالحبیبات  إحاطةإحاطة  أيأي  الذوبانالذوبان  حدوثحدوث  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  الغرويالغروي
    وتمنعوتمنع  الذوبانالذوبان  تسببتسبب  السائلالسائل  جزیئاتجزیئات  منمن  بطبقةبطبقة  كلیاكلیا  أوأو  جزئیاجزئیا
    ..كبیرةكبیرة  إلىإلى  الصغیرةالصغیرة  للحبیباتللحبیبات  AggregationAggregation  التحببالتحبب
    المذیبالمذیب  ارتباطارتباط  قابلیةقابلیة  علىعلى  SolvationSolvation  الذوبانالذوبان  ویتوقفویتوقف

    ..الحبیباتالحبیبات  لسطحلسطح  المكونةالمكونة  المجامیعالمجامیع  أوأو



qq  وعلى ذلك تنقسم الغرویات إلىوعلى ذلك تنقسم الغرویات إلى : :
uuLyophobicLyophobic  رغبةرغبة  توجدتوجد  الال  حیثحیث  للوسطللوسط  كارھھكارھھ    

  ھذاھذا  ثباتثبات  ویتوقفویتوقف  والسائلوالسائل  الغرویةالغرویة  الحبیبةالحبیبة  بینبین  لالرتباطلالرتباط
  ..الحبیباتالحبیبات  شحنةشحنة  علىعلى  النوعالنوع

uuLyophilicLyophilic  الحبیبةالحبیبة  بینبین  تجاذبتجاذب  یوجدیوجد  حیثحیث  للوسطللوسط  محبةمحبة    
    ..ببعضھماببعضھما  ویرتبطانویرتبطان  والمذیبوالمذیب  الغرویةالغرویة



Lyophilic Lyophilic 
colloidcolloid

Lyophobic Lyophobic 
colloid colloid 

وجه المقارنة وجه المقارنة 

مرتفعمرتفع منخفضمنخفض الثبات ضد التجمع عند إضافة الثبات ضد التجمع عند إضافة 
إليكتروليتإليكتروليت

رديئرديئ جيدجيد رؤيتها تحت الميكروسكوب رؤيتها تحت الميكروسكوب 
اإللكتروني اإللكتروني 

ممكن قياسهممكن قياسه صغيرة جداصغيرة جدا الضغط اإلسموزي  الضغط اإلسموزي  
األلبيومين األلبيومين 

والجاليكوجين والجاليكوجين 
والمطاطوالمطاط

الذهب والفضة  الذهب والفضة  
وكلوريد الفضة  وكلوريد الفضة  
وبعض المستحلباتوبعض المستحلبات

أمثلة أمثلة 


