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    التحضیرالتحضیر

التكثیف   التكثیف   
condensationcondensation  

    التفریقالتفریق
  dispersion dispersion 



condensation methodcondensation methodأوال  طریقة التكثیف أوال  طریقة التكثیف 

uuوو  الغرويالغروي  المدىالمدى  حتىحتى  نموھانموھا  ثمثم  نویاتنویات  تكوینتكوین  أيأي  ....  بلورةبلورة  عملیةعملیة  ھيھي  
    ..  ثباتھاثباتھا  أخیراأخیرا

uuالمشبعةالمشبعة  فوقفوق  المحالیلالمحالیل  فيفي  تتكونتتكون  النویاتالنویات  supersuper saturatedsaturated    
supersuper  المبردةالمبردة  فوقفوق  األبخرةاألبخرة  أوأو coldcold  منمن  السحبالسحب  تكوینتكوین  مثلمثل  

    ..  الماءالماء  ببخارببخار  المشبعالمشبع  العاليالعالي  التبریدالتبرید
uuالتيالتي  وو  المحالیلالمحالیل  فيفي  النویاتالنویات  لتكوینلتكوین  أساسيأساسي  – – العاليالعالي  التشبعالتشبع  حدوثحدوث  

  طریقطریق  عنعن  أوأو  ماما  مذیبمذیب  فيفي  الذوبانالذوبان  قلیلةقلیلة  نواتجنواتج  تكونتكون  طریقطریق  عنعن  تظھرتظھر
  بھذهبھذه  الذوبانالذوبان  خفضخفض  لسببلسبب  ماما  مادةمادة  محلولمحلول  إليإلي  أخرأخر  مكونمكون  إلضافةإلضافة
  كحولكحول  فيفي  الكبریتالكبریت  محلولمحلول  إليإلي  الماءالماء  إضافةإضافة  ذلكذلك  عليعلي  ومثالومثال  ––المادةالمادة
    ..  اإلیثیلاإلیثیل



uuالتخثرالتخثر  أوأو  التجمعالتجمع  لعملیةلعملیة  مثبطمثبط  عاملعامل  أيأي  وجودوجود  ویعتبرویعتبر  
  یوضحیوضح  ھذاھذا  وو  الغرويالغروي  النظامالنظام  لتكوینلتكوین  مساعدامساعدا  عامالعامال
  إلكترولیتاتإلكترولیتات  فیھافیھا  یتكونیتكون  الال  التيالتي  التفاعالتالتفاعالت  أھمیةأھمیة

  ..الغرويالغروي  النظامالنظام  لتحضیرلتحضیر

22HH22S+SOS+SO22 33S + S + 22HH22OO
ASAS22OO33++33HH22S S ASAS22SS33++33HH22OO



uuنظامنظام  لتكوینلتكوین  مفضلمفضل  غیرغیر  تفاعالتفاعال  یوضحیوضح  التاليالتالي  والمثالوالمثال  
    ::بوتاسیومبوتاسیوم  نتراتنترات  التفاعلالتفاعل  منمن  ینتجینتج  حیثحیث  غرويغروي

AgNOAgNO33++KBr                  AgBr + KNOKBr                  AgBr + KNO33

uuنوعنوع  منمن  الفضةالفضة  وو  البرومیدالبرومید  أیوناتأیونات  وو  StabilizingStabilizing
electrolyteselectrolytes  ))  لذلكلذلك  وو  ))  الحافظةالحافظة  اإللكترولیتاتاإللكترولیتات  

  KBrKBr  أوأو  AgNOAgNO33  منمن  زیادةزیادة  استخداماستخدام  فیدفیدممالال  منمن
  AgBrAgBr  منمن  ثابتثابت  غرويغروي  لتحضیرلتحضیر

uuھوھو  دائمادائما  الھدفالھدف  یبقيیبقي  الغرويالغروي  النظامالنظام  تحضیرتحضیر  وبعدوبعد  
  معلقةمعلقة  وو  تماماتماما  مفرقةمفرقة  صورةصورة  فيفي  النواتجالنواتج  عليعلي  الحفاظالحفاظ
  ..  المحلولالمحلول  فيفي



Dispersion methodDispersion methodطریقة التفریق طریقة التفریق : : ثانیاثانیا
uuالمطاحنالمطاحن  منمن  مختلفةمختلفة    أنواعأنواع  باستخدامباستخدام  بعضھابعضھا  معمع  الموادالمواد  مزجمزج    

    الطحنالطحن  ویتمویتم  مبللةمبللة  الغرویةالغرویة  المادةالمادة  وتوضعوتوضع--البليالبلي  الكراتالكرات  ذوذو  ))الھونالھون((
  تعملتعمل  ذائبةذائبة  خاملةخاملة  مادةمادة  منمن  خلیطخلیط  اضافةاضافة  ویمكنویمكن  میكرونمیكرون  ٦٠٦٠  حتىحتى
  التفریقالتفریق  منمن  عالیةعالیة  درجةدرجة  علىعلى  الحصولالحصول  الممكنالممكن  ننفمفم  انتشارانتشار  كوسطكوسط
  یسمىیسمى  ماما  وھناكوھناك  ..))میكرونمیكرون١١  منمن  أقلأقل((الغرويالغروي  المدىالمدى  إلىإلى  وتصلوتصل
  حجرةحجرة  فيفي  ویوضعویوضع  خشنخشن  معلقمعلق  یستخدمیستخدم  حیثحیث  – – الغرويالغروي  بالھونبالھون
  ذوذو  مقلبمقلب  وجودوجود  معمع  دائرییندائریین  نصفنصف  حاجزینحاجزین  علىعلى  تحتويتحتوي  اسطوانیةاسطوانیة

  ))الدقیقةالدقیقة  //  لفةلفة  ألفألف  ١٢٠١٢٠- -   ١٠١٠((  جداجدا  عالیةعالیة  بسرعاتبسرعات  یدوریدور  حادةحادة  ریشریش
  علىعلى  تساعدتساعد  موادمواد  وتستعملوتستعمل  --الغرویةالغرویة  األبعاداألبعاد  إلىإلى  التكبیرالتكبیر  ویحدثویحدث
peptizingpeptizing  ىىممتستس  االمتزاجاالمتزاج  عدمعدم agentsagents..



uuالصوتیةالصوتیة  فوقفوق  الموجاتالموجات  باستخدامباستخدام  التفریقالتفریق  ultrasoundultrasound  وھىوھى    
  الموجاتالموجات  ترددتردد  عنعن  یزیدیزید  عاليعالي  ترددتردد  ذاتذات  میكانیكیةمیكانیكیة  باباتباباتذذ

  الحصولالحصول  یمكنیمكن  وبذلكوبذلك  ثانیةثانیة//سیكلسیكل  ٢٠٠٠٠٢٠٠٠٠--١٥٠٠٠١٥٠٠٠((  المسموعةالمسموعة
الثباتالثبات  جیدةجیدة  غرویةغرویة  نظمنظم  علىعلى

uuعدةعدة  شدتھشدتھ  طیارطیار  باستخدامباستخدام  وذلكوذلك  ::الكھربیةالكھربیة  الطرقالطرق  باستخدامباستخدام  التفریقالتفریق  
  منمن  مصنوعینمصنوعین  قطبینقطبین  بینبین  فولتفولت  ١٠٠١٠٠  حواليحوالي  جھدجھد  فرقفرق  معمع  أمبیراتأمبیرات
  فنتكونفنتكون  مائيمائي  محلولمحلول  أوأو  الماءالماء  فيفي  ومغمورانومغموران  تفریغھتفریغھ  المرادالمراد  المعدنالمعدن
  واقترحواقترح  ..القطبینالقطبین  منمن  بالقرببالقرب  أكسیدهأكسیده  أوأو  المعدنالمعدن  منمن  غرویةغرویة  سحابةسحابة
Brending,Brending,19981998الطریقةالطریقة  ھذهھذه

qqعیوب ھذه الطریقةعیوب ھذه الطریقة::
ارتفاع الحرارةارتفاع الحرارة––
حدوث تحلل كھربائيحدوث تحلل كھربائي––



تنقیة النظم الغرویة الكارھة للوسطتنقیة النظم الغرویة الكارھة للوسط
  Purification of lyophobic colloidal Purification of lyophobic colloidal 

systemssystems

  زائدةزائدة  مكوناتمكونات  علىعلى  الغرویةالغرویة  النظمالنظم  ھذهھذه  تحتويتحتوي  ماما  عادةعادة
  استبعادھااستبعادھا  یجبیجب  والتيوالتي  صغیرصغیر  جزیئيجزیئي  وزنوزن  ذاتذات

  ثباتثبات  تنقصتنقص  حیثحیث  عدیدةعدیدة  ألسبابألسباب  منھامنھا  والتخلصوالتخلص
..الغرويالغروي

          



dialysisdialysisطریقة الفصل الغشائيطریقة الفصل الغشائي
uuالسلوفانالسلوفان  مثلمثل  منفذةمنفذة  الشبھالشبھ  األغشیةاألغشیة  باستخدامباستخدام..  

  ،ثم،ثم  السلوفانیةالسلوفانیة  الحقیبةالحقیبة  فيفي  الغرويالغروي  وضعوضع  وھيوھي
  بعدبعد  یكشفیكشف  ثمثم  المقطرالمقطر  الماءالماء  فيفي  الحقیبةالحقیبة  توضعتوضع
  منھمنھ  الغرويالغروي  تنقیةتنقیة  المرادالمراد  العنصرالعنصر  عنعن  فترةفترة

  عنعن  الكشفالكشف  ویعادویعاد  المقطرالمقطر  الماءالماء  ،ویغیر،ویغیر
..المقطرالمقطر  الماءالماء  منمن  یختفيیختفي  أنأن  إليإلي  العنصرالعنصر

uuالتنقیةالتنقیة  مدةمدة  طولطول  ::الطریقةالطریقة  ھذهھذه  عیوبعیوب  ومنومن  
  لملم  ماما  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  برفعبرفع  علیھاعلیھا  التغلبالتغلب  ویمكنویمكن
..نفسھنفسھ  النظامالنظام  علىعلى  تأثیرتأثیر  ھناكھناك  یكونیكون

غشاء شبھ منفذ



qq الترشیح الدقیق الترشیح الدقیقUltra filtrationUltra filtration
  سرعةسرعة  لزیادةلزیادة  مساعدمساعد  كعاملكعامل  ضغطضغط  تحتتحت  الغشائيالغشائي  الفصلالفصل  یستخدمیستخدم        

  المحلولالمحلول  یدفعیدفع  ممامما  التركیزالتركیز  یذدادیذداد  حیثحیث  المنفذالمنفذ  شبھشبھ  الغشاءالغشاء  خاللخالل  االنتقالاالنتقال
    مساميمسامي  صلبصلب  سطحسطح  منفذمنفذ  الشبھالشبھ  الغشاءالغشاء  خلفخلف  ویوضعویوضع  الغشاءالغشاء  خاللخالل

qq الفصل الغشائي تحت ضغط كھربي الفصل الغشائي تحت ضغط كھربيElectrodialysisElectrodialysis
  أكثرأكثر  وھيوھي  كھربيكھربي  جھدجھد  بإضافةبإضافة  الغشائيالغشائي  الفصلالفصل  لطریقةلطریقة  تطویرتطویر  وھيوھي      

  عليعلي  المحتویةالمحتویة  األنبوبةاألنبوبة  إليإلي  كھربيكھربي  تیارتیار  ادخالادخال  ویتمویتم  السابقةالسابقة  منمن  كفاءةكفاءة
  إليإلي  السلوفانالسلوفان  غشاءغشاء  عبرعبر  والسالبةوالسالبة  الموجبةالموجبة  األیوناتاألیونات  فتنفصلفتنفصل  الغرويالغروي
  ھذهھذه  منمن  نتخلصنتخلص  وبالتاليوبالتالي  التواليالتوالي  عليعلي  والموجبوالموجب  السالبالسالب  القطبینالقطبین
    ..األیوناتاألیونات

  حدوثحدوث  عیوبھاعیوبھا  منمن  ولكنولكن  الفصلالفصل  عملیةعملیة  منمن  اإلسراعاإلسراع  ممیزاتھاممیزاتھا  ومنومن      
  وبالتاليوبالتالي  واألیوناتواألیونات  الغشاءالغشاء  بینبین  تفاعلتفاعل  فیحدثفیحدث  نفسھنفسھ  للغشاءللغشاء  شحنشحن

    ..الفصلالفصل  كفاءةكفاءة  تقلتقل  وبالتاليوبالتالي  الغشاءالغشاء  عليعلي  تدمصتدمص


