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 مفهوم النظم الغروية 
 كيمياء الغروي كعلمعلى و التعرف 

 الفصل األول الفصل األول

Concept of colloidal systems 
And the definition of colloid chemistry as a science



 : نبذة عن الكيمياء الغروية كعلم
 ولكن الطبیعیة الكیمیاء تتبع كانت الغرویة الكیمیاء

  لھ بذاتھ مستقل علم أصبحت الحاضر الوقت في
  أنھ كما التجریبیة الحقائق تفسر التي مفاھیمھ
  :مثل الغروي النظام لبحث مختلفة طرق استنبط

Ultramicroscopy,
Electromicroscopy,
Ultracentrifugation,
Electrophoresis



Electrophoresis

Ultra microscope Electro microscope Ultra centrifuge



Francesco اإلیطالي العالم انتبھ ١٨٤٠ عام في Selmi وجود إلى 
 نظم تعتبر الحدیثة للمفاھیم طبقا التي و شاذة خواص لھا المحالیل  بعض
.غرویة

Pseudo الكاذبة المحالیل اسم المحالیل ھذه على اإلیطالي العالم أطلق
solutions المحالیل عرفت وقد العادیة المحالیل عن تمییزا وذلك 

  . Sols الـ باسم بعد ھذه الكاذبة

Thomas  اإلنجلیزي الكیمیائي تمكن ١٨٦٠ عام في Graham من 
Francesco اإلیطالي العالم بھا اھتم التي المحالیل ھذه خواص دراسة

Selmi الغرویات اسم جراھام علیھا أطلق وقد Colloids .

قدیما كان الفرد ملمًا بطبیعة النظم الغرویة
ولكن دراسة ھذه النظم تمت حدیثًا نسبیًا



Colloidكلمة غرويات  أصل

من كلمتین یونانیتین قدیمتین   Colloidاشتقت كلمة غرویات 

وھي المظھر eidosالثانیة تعنى الغراء kolaاألولى 

 على لتدل عشر التاسع القرن منتصف من ابتداء Colloid كلمة استعملت
  علیھا أطلق التي األخرى المواد عن ممیزة خواص لھا المواد من مجموعة

Crystalloid ھما مجموعتین إلى آنذاك المواد قسمت لذا:

Crystalloidمجموعة مواد Colloidمجموعة مواد 

 محالیلھا انتشار بطءب تتمیز
 المرور إمكانھا وعدم المائیة
  البارشمنت ورق أغشیة خالل

 في االنتشار على لقدرةبا تتمیز
 بسھولة وتمر المائیة المحالیل
البارشمنت ورق أغشیة خالل



  إلى الصحیح وضعھا في تشیر أن یجب غروي كلمة :سؤال
  من ممیزة مجموعة إلى ولیس المادة حاالت من ممیزة حالة
العبارة؟ ھذه صحة مدى وضح .المواد

وتدل المعلومات الحاضرة على خطأ أساس التقس یم  
السابق حی ث أن ھ یمك ن اآلن تحض یر أي م ادة عل ى       

ولھ  ذا ف  إن . الص  ورة البلوری  ة أو الص  ورة الغروی  ة 
كلم  ة غ  روي یج  ب أن تش  یر ف  ي وض  عھا الص  حیح    
إل   ى حال   ة ممی   زة م   ن ح   االت الم   ادة ول   یس إل   ى     

. مجموعة ممیزة من المواد



  المواد عن تختلف الغرویات أن األمر أول في جراھام اعتقد
  قسم ولھذا طبیعتھم حسب Crystalloids المتبللورة العادیة

Crystalloid المتبلورات عالم  :إلى المواد كل realm  و  
Colloid الغرویات عالم realm ؟؟؟خاطیئ إعتقاد ھذا وبالطبع  

أن   ھ یمك   ن أن یك   ون للم   ادة خ   واص بللوری   ة تح   ت بع   ض  حی   ث 
الظ  روف وین  تج عنھ  ا محالی  ل غروی  ة تح  ت ظ  روف أخ  رى فم  ثال   

تكون محلول حقیق ي عن دما ت ذوب     Colophonyمادة القلفونیة 
ف  ي الكح  ول ومحل  ول غ  روي ف  ي الم  اء وك  ذلك كلوری  د الص  ودیوم  

أم  ا ف  ي البن  زین یك  ون    . ذوبان  ھ ف  ي الم  اء یك  ون محل  ول حقیق  ي    
محل   ول غ   روي وھن   ا یج   ب أن نق   ول الحال   ة  الغروی   ة للم   ادة        

Colloidal stat of a substance      ب دال م ن أن نق ول
.  Colloidal substanceالمادة الغرویة 



 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



 تقسيم احملاليل الغروية حسب 
 العالقة بني حبيبات امليسيل ووسط االنتشار 

 غرويات حمبة
Lyophilic 

 غرويات غري حمبه
 Lyophobic  

یوجد فیھا نوع من التجاذب بین 
وسط االنتشار والحبیبات

یوجد فیھا تجاذب بین وسط ال 
االنتشار والحبیبات

وإذا كان الماء ھو وسط 
االنتشار فإن االصطالح یصبح

Hydrophilic colloids
وجود غشاء من ماء تتمیز ب

حول المیسلالتأدرت 

وإذا كان الماء ھو وسط 
االنتشار فإن االصطالح یصبح
 Hydrophobic colloids

وجود غشاء من ماء تتمیز بعدم 
حول المیسلالتأدرت 



حبیبة المیسلالغشاء املائي حول امليسل

غشاء مائي مالصق للمیسل

تقل القوى الممسوك بھا 
األغشیة بالبعد عن المیسل

  إلى تنجذب الماء جزیئات أن یعتقد
 للمیسیل السطحیة الطبقات ذرات
  لوجود أو علیھا شحنات لوجود
 .فاندیرفالز بقوى تعرف قوى

  المالصقة األولى الطبقة تكون طبقات في المیسیل حول الماء جزیئات وتترتب
  امتدادا اعتبارھا یمكن أنھ حتى كبیرة بقوة ممسوكة الخارجي للسطح

  القوى تقل الخارج إلى السطح من المسافة وبزیادة .للمیسیل الذریة للمسطحات
.باألنجستروم مقدرة قلیلة وحدات بعد على ینعدم حتى التجاذبیة

  ھام تأثیر المیسیل سطح عن وبعیدا قریبا الماء جزیئات ترتیب طبیعة الختالف
  تشغل التي الجزیئات عدد في یتحكم الترتیب أن إذ االنتشار، وسط كثافة على
  .معینا حیزا



املالمح الرئيسية 

 احملاليل الغروية 

املالمح الرئيسية 
التي متيز 

 احملاليل الغروية 

 اهلجرة الكهربية اهلجرة الكهربية
Electrophorisis

 تشتت الضوء أو التأللؤ تشتت الضوء أو التأللؤ
Opalescing

 الضغط االمسوزي الضغط االمسوزي
Osmotic pressure

 االنتشار  االنتشار 
Diffusion

 الفصل الغشائي الفصل الغشائي
Dialysis

 عدم الثبات  عدم الثبات 
والقابلية للتجمع



 تشتت الضوء أو التأللؤ
  Opalescent  
 الغروية احملاليل مجيع
 تشتيت على قادرة
 آخر مبعىن أو الضوء
 يالحظ ال وهذا .التأللؤ

 األشعة مرت إذا إال
 احمللول خالل املتجمعة
الغروي



 االنتشار
Diffusion  

 الغروية احلبيبات انتشار
جداً  بطيء باحمللول

 الضغط االمسوزي
 Osmotic pressure

 للمحاليل األمسوزي الضغط
 والذي جدا منخفض الغروية

   .قياسه صعب يكون غالبا



 أن تعني االسموزي والضغط االنتشار من كل انخفاض
 وھذا .كبیرة حبیبات على تحتوي الغرویة المحالیل
 حجم بكبر حیث الحبیبات بحجم یتأثر االنتشار ألن صحیح
 صعوبة ھناك ویكون Friction االحتكاك یزداد الحبیبات
.المحلول في الحبیبات تلك لتحرك
 درجة عند أنھ یعني غرویة كخاصیة اإلسموزي والضغط
 الحبیبات عدد على فقط الضغط ھذا یتوقف ثابتة حرارة
 على یدل الصغیر اإلسموزي الضغط فقیمة الحجم في
 الوزني التركیز نفس عند ألنھ الكبیر الحبیبات حجم
 عدد تمثل الكبیرة الحبیبات كمیات فإن الكثافة ونفس
 .المحلول في صغیر







Dialysis الفصل الغشائي
 الفصل لعملیة تخضع الغرویة المحالیل
  یمكن المحالیل ھذه أن یعني وھذا الغشائي
  حتى منفذ شبھ غشاء بواسطة تفصل أن
 ذات المواد( الشوائب من التخلص یمكن
 ھذه في الذائبة )الصغیرة الجزئیة األوزان
 الغشائي الفصل وأثناء .الغرویة المحالیل
  تمر الصغیرة الجزئیة األوزان ذات المواد
  الحبیبات بینما منفذ الشبھ الغشاء خالل
 ھذا خالل المرور على قادرة الغیر الغرویة
  كمحلول الغشاء خلف تبقي منفذ الشبھ الغشاء
  .نقي غروي

غشاء شبھ منفذ



عدم الثبات والقابلية للتجمع
 الحقیقي المحالیل تشابھ ال الغرویة المحالیل

 للتجمع قابلة ثابتة غیر تعتبر الغرویة حیث
 وھذا Stable ثابتة نظم تعتبر الحقیقیة بعكس
 عن الغرویة الحبیبات تنفصل أن یمكن أنھ یعني

 أي فاعلیة تحت وذلك )تتجمع أي( المحلول
 ھذه ترسب أن یمكن ثم غریبة خارجیة مؤثرات
 الحبیبات تكتل من والناتجة المتجمعة الحبیبات
 الغرویة للمحالیل ثابت الغیر والتجمع .األولیة
 ھذه تركیز بزیادة ویزداد كبیر یكون عادة

 غرویة محالیل تحضیر یمكن ال لھذا .المحالیل
 التأثیرات بین ومن .تركیزھا زیادة حالة في
 -  التسخین( :اآلتي الغرویات تجمع تسبب التي

 صغیرة كمیات إضافة –الشدید الرج – التجمید
)الغروي للمحلول اإللكترولیتات من

محلول حقیقي

محلول غروي



+-

+
Electrophorisis اهلجرة الكهربية

 بالھجرة تتأثر أن الغرویة للمحالیل یمكن
 الظاھرة وھذه .دائما لیس ھذا ولكن الكھربیة
 ألحد الغرویة الحبیبات انتقال عن عبارة
 فإن الحالة ھذه وفي .الكھربي الحقل في األقطاب
  أنھا حیث من األیونات تشبھ الغرویة الحبیبات
 بعكس وھذا .كھربائیة شحنة تحمل أن یمكن
 فیھ الذي Electrolysis الكھربائي التحلل
 .متكافئة بكمیات األقطاب على ترسیب یحدث
  تنتقل المواد فإن الكھربیة الھجرة حالة في أما
 )سالب أو موجب إما( واحد اتجاه في فقط

 تماما مختلفتین السابقتین الظاھرتین فإن وعموما
 .بھما الخاصة والقوانین سلوكھما في

-

Electrolysis

Electrophorisis



–وم    ن أمثل    ة ال    نظم الغروی    ة رذاذ الم    اء الع    ادي 
مثل محالیل كل (المحالیل الغرویة للمعادن –األدخنة 

المحالی ل الغروی ة    ). الفض ة –ال ذھب  –م ن البالت ین   
محالی ل بع ض   –كبریتی د ال زرنیخ   –ألیودی د الفض ة   

الل  بن وأیض  ا  –الص  ابون –األص  باغ العض  ویة  
–س  بیكة الحدی  د  –األوب  ال –الزج  اج الی  اقوتي  

أم  ا ف  ي الترب  ة الزراعی  ة   . وبع  ض الس  بائك المعدنی  ة 
فیتمث  ل النظ  ام الغ  روي ف  ي حبیب  ات الط  ین والم  ادة       
العضویة و الت ي س وف نس ردھا بش يء م ن التفص یل       

. في الفصول الالحقة



كيف متيز النظام الغروي عن ذلك الغري غروي؟
  حبیباتھا منتشرة حالة عن عبارة للمادة الغرویة الحالة
  من تتكون تجمعات عن عبارة ولكن جزیئات لیست
  الخواص إلیھا یعزى التي الجزیئات من ھائلة أعداد

 محالیل تعتبر الغرویة محالیلال .الحراریة الدینامیكیة
 المحالیل بینما Heterogeneous التجانس عدیمة

  وعدم Homogenous متجانسة تعتبر الحقیقیة
  عدة من یتكون الغروي المحلول أن من ینتج التجانس
  ھذه مثل تكوین وشرط صورتین األقل على صور

  .القلیل الذوبان أو ذوبانال عدم ھو الغرویة المحالیل



 تعريف النظم الغروية
 تشتت - متجانسة غري نظم

 ذات - كبرية بدرجة الضوء
 على القدرة هلا -  بسيط انتشار
 أن وميكن - الغشائي الفصل
.ثابتا غري جتمعا تتجمع



  ممیزة حالة إلى الصحیح وضعھا في تشیر أن یجب غروي كلمة١.
  وضح .المواد من ممیزة مجموعة إلى ولیس المادة حاالت من

العبارة؟ ھذه صحة مدى
؟ Crystalloid و Colloid الـ بین الفرق ما٢.
الغروي؟  النظام یتكون كیف٣.
  للماء محبة والغیر للماء المحبة الغرویات بین األساس الفرق ما٤.

Hydrophilic and Hydrophobic colloids  ؟  
؟  الغرویة المحالیل تمیز التي الرئیسیة المالمح ھي ما٥.
؟ غروي الغیر عن الغروي النظام یختلف كیف٦.
  للمحالیل االسموزي والضغط االنتشار من كل انخفاض یعني ماذا٧.

؟ الغرویة
Colloidal  الغرویة النظم عرف٨. System  ؟

أسئلة على الفصل األول


