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ثبات وترسیب الغرویاتثبات وترسیب الغرویات
Stability and flocculation Stability and flocculation 

of colloidsof colloids



uuللماءللماء  محبمحب  غرويغروي  منمن  التحولالتحول  كیفیةكیفیة  یوضحیوضح  التاليالتالي  الشكلالشكل    
hydrophilichydrophilic  للماءللماء  كارهكاره  غرويغروي  إلىإلى  hydrophobichydrophobic      

..الغرويالغروي  للنظامللنظام  الترسیبالترسیب  وحدوثوحدوث



uuومن األمثلة التطبیقیة على ترسیب الغرویاتومن األمثلة التطبیقیة على ترسیب الغرویات::
    األراضياألراضي  إلىإلى  ))الكالسیومالكالسیوم  كبریتاتكبریتات  ((  الزراعيالزراعي  الجبسالجبس  إضافةإضافة

..عالیةعالیة  بنسبةبنسبة  الصودیومالصودیوم  بھابھا  یوجدیوجد  ،والتي،والتي  الثقیلةالثقیلة

+ CaSO4 + Na2SO4



uu   فیما یلي تجربة إلثبات ذلك فیما یلي تجربة إلثبات ذلك::
  محلولمحلول  بتكونبتكون  مقطرمقطر  ماءماء  ٣٣سمسم١٠١٠++تربةتربة  جمجم٢٢((تربةتربة  محلولمحلول  حضرحضر      

  ..  الرجالرج  ثمثم  الجیرالجیر  ماءماء  منمن  مشبعمشبع  محلولمحلول  منمن  كمیةكمیة  إلیھإلیھ  ویضیفویضیف  معلقمعلق
  كابتونكابتون  إليإلي  یرجعیرجع  الترسیبالترسیب  ھذاھذا  فيفي  والسببوالسبب  ترسیبترسیب  نشاھدنشاھد

  الحبیباتالحبیبات  ویجعلویجعل  الحبیباتالحبیبات  تجمیعتجمیع  علىعلى  یعملیعمل  الذيالذي  ++Ca++Caالكالسیومالكالسیوم
..النھایةالنھایة  فيفي  وترسبوترسب  كبیرةكبیرة

uuتجربة أحرى تثبت ترسیب الغرویات المحبة للماءتجربة أحرى تثبت ترسیب الغرویات المحبة للماء::
  منھامنھا  كلكل  فيفي  ،وضع،وضع  بالشكلبالشكل  كماكما  اختباراختبار  أنابیبأنابیب  ثالثةثالثة  احضراحضر      

    منمن  سمسم٧٧  األولىاألولى  فيفي  ضعضع  ثمثم  الجیالتینالجیالتین  محلولمحلول  منمن  عملعمل
    منمن  سمسم٣٣++%%٩٥٩٥  كحولكحول  ململ٧٧  والثانیةوالثانیة  %%٩٥٩٥إیثایلإیثایل  الكحولالكحول
    ثمثم  آمونیومآمونیوم  كبریتاتكبریتات  جمجم٣٣  الثالثةالثالثة  وفيوفي  %%٥٥  اآلمونیوماآلمونیوم  كبریتاتكبریتات

..الوقتالوقت  بعضبعض  األنبوبةاألنبوبة  اتركاترك
uuدون مشاھدتكدون مشاھدتك..



qq  المشاھدةالمشاھدة::
uuوالسببوالسبب  یرسبیرسب  الال  ولنھولنھ  عكارةعكارة  حدوثحدوث  نشاھدنشاھد  ::))أأ((  األنبوبةاألنبوبة  فيفي    

    تزولتزول  الماءالماء  اضافةاضافة  بعدبعد  ..  المائیةالمائیة  األغلفةاألغلفة  انتزعانتزع  الكحولالكحول  أنأن
    ولمولم  العكارةالعكارة  وتزولوتزول  أخرىأخرى  مرةمرة  المائیةالمائیة  األغلفةاألغلفة  بعودةبعودة  العكارةالعكارة
..ترسیبترسیب  یحدثیحدث

uuانتزعانتزع  الكحولالكحول  أنأن  نتیجةنتیجة  الغرويالغروي  سترسبسترسب  ::))بب((  األنبوبةاألنبوبة  فيفي    
  الشحنةالشحنة  عادلعادل  األمونیوماألمونیوم  كبریتاتكبریتات  ومحلولومحلول  المائیةالمائیة  األغلفةاألغلفة
    جزیئاتجزیئات  تفقدتفقد  بذلكبذلك  وو  الغرويالغروي  دقائقدقائق  عليعلي  الموجودةالموجودة  الموجبةالموجبة
تترسبتترسب  وو  ثباتھاثباتھا  الغرويالغروي

uu  بسبببسبب  ترسیبترسیب  یحدثیحدث  ::))جـجـ((  األنبوبةاألنبوبة  فيفي  saltingsalting outout  
    الشحنةالشحنة  عادلعادل  وو  المائیةالمائیة  األغلفةاألغلفة  انتزعانتزع  المركزالمركز  الملحالملح  أنأن  حیثحیث

    ..  ترسبتترسبت  وو  ثباتھاثباتھا  الغرويالغروي  جزیئاتجزیئات  فقدتفقدت  وو  الكھربیةالكھربیة



qq   البروتین البروتین ( ( تجمع الغرویات المحبة للماء تجمع الغرویات المحبة للماء((
uuتفقدهتفقده  وو  البروتینالبروتین  طبیعةطبیعة  عليعلي  تؤثرتؤثر  التيالتي  العواملالعوامل    بعضبعض  ھناكھناك  

    قدرتھقدرتھ  یفقدیفقد  البروتینالبروتین  طبیعةطبیعة  تتغیرتتغیر  عندماعندما  وو  الكیماویةالكیماویة  خواصھخواصھ
  ھذهھذه  منمن  وو  فاعلیتھفاعلیتھ  اإلنزیمياإلنزیمي  النشاطالنشاط  یفقدیفقد  وو  الماءالماء  جذبجذب  عليعلي

  ––الحرارةالحرارة  --::  البروتینالبروتین  طبیعةطبیعة  عليعلي  تؤثرتؤثر  التيالتي  العواملالعوامل
    ..الضغطالضغط  – – الكحولالكحول  – – المعادنالمعادن  – – القلویةالقلویة  ––الحموضةالحموضة

uu تجربة إلثبات تأثیر الحرارة علي تجمع البروتین تجربة إلثبات تأثیر الحرارة علي تجمع البروتین
uuثمثم  الطازجالطازج  البیضالبیض  زاللزالل  منمن  ٣٣سمسم  ٣٣  اختباراختبار  أنبوبةأنبوبة  فيفي  ضعضع    

  فماذافماذا  ....  الزاللالزالل  تجمدتجمد  نالحظنالحظ  مائيمائي  حمامحمام  فيفي  األنبوبةاألنبوبة  سخنسخن
    ؟؟  بالفعلبالفعل  حدثحدث



uuترسیبھاترسیبھا  وو  البروتینالبروتین  جزیئاتجزیئات  تقاربتقارب  عليعلي  تعملتعمل  الحرارةالحرارة  أنأن  نجدنجد    
    ذلكذلك  یسميیسمي  الطبیعیةالطبیعیة  حالتھحالتھ  إليإلي  إعادتھإعادتھ  أمكنأمكن  إذاإذا  وو

flocculationflocculation  النظامالنظام  إعادةإعادة  یمكنیمكن  لملم  إذاإذا  أماأما    
coagulationcoagulation  ..  

uuدقائقدقائق  ١٠١٠  لمدةلمدة  الثالجةالثالجة  فيفي  ضعھاضعھا  وو  األنبوبةاألنبوبة  خذخذ  ذلكذلك  لتوضیحلتوضیح  وو  
    أيأي  ))  غرويغروي  ((  solesoleإليإلي  أخريأخري  مرةمرة  البیضالبیض  بیاضبیاض  یتحولیتحول
    وو  flocculationflocculation  عملیةعملیة  تمثلتمثل  ھذهھذه  وو  سائلسائل  إليإلي  صلبصلب  تحولتحول

  یعودیعود  الال  وو  البیضالبیض  زاللزالل  یتجمدیتجمد  أطولأطول  لمدةلمدة  التسخینالتسخین  استمراراستمرار  معمع
  یسميیسمي  ذلكذلك  وو  أخريأخري  معاملةمعاملة  أيأي  أوأو  بالتبریدبالتبرید  حالتھحالتھ  إليإلي

coagulationcoagulation  ..  



qq   تكوین تكوین ((انعكاس األطوار في الغرویات المحبة للماء انعكاس األطوار في الغرویات المحبة للماءgelgel.(.(  
uuحالةحالة  إليإلي  الغرویةالغرویة  الحالةالحالة  تحولتحول  إلثباتإلثبات  - - ::  تجربةتجربة  gelgel  خذخذ  

    وو  اختباراختبار  أنبوبةأنبوبة  فيفي  الغرويالغروي  الجیالتینالجیالتین  محلولمحلول  منمن    ٣٣سمسم  ٥٥
  الحالةالحالة  منمن  تحولھتحولھ  نالحظنالحظ  دقائقدقائق  ١٠١٠  لمدةلمدة  ثالجةثالجة  فيفي  ضعھاضعھا

  المادةالمادة  أنأن  ذلكذلك  تفسیرتفسیر  وو  gelgel  ھالمیةھالمیة  حالةحالة  إليإلي  الغرویةالغرویة
    وو  بعضھابعضھا  معمع  تتحدتتحد  ))  الجیالتینالجیالتین  أوأو  الغرويالغروي  دقائقدقائق  ((  الصلبةالصلبة
    بانعكاسبانعكاس  ذلكذلك  یسميیسمي  وو  اللزوجةاللزوجة  تزدادتزداد  وو  السائلالسائل  خیوطخیوط  تتكونتتكون
    ..األطواراألطوار  أوأو  الحالةالحالة


