الغرويات ()colloids
تتصف المحالٌل الحقٌقٌة بأن حجم الجزٌئات المبعثرة فٌها أقل من  1مٌلً مكرون حٌث تصعب
رؤٌة هذه الجسٌمات ولو باستخدام بالوسائط الضوئٌة.
فً المحالٌل الغروٌة  colloidsتتمٌز حجم الجزٌئات المبعثرة  dispersionبٌن 100 – 1
مٌلً مكرون وٌمكن مالحظتها بالوسائط الضوئٌة ،وتتمٌز هذه الجزٌئات بمقدرتها على المرور
من خالل مسام ورق الترشٌح دون اعاقة ،لكن فً معظم انواعها ال تستطٌع العبور من خالل
مسام األغشٌة النصف نفوذة.
الجمل الغروية:
ُتستخدم الجمل الغروٌة فً مجاالت تطبٌقٌة ذات أهمٌة كبٌرة فً مجاالت صناعٌة وزراعٌة
ودوائٌة وطبٌة.
تتمٌز الحالة الغروٌة بتبعثر  Disperseمحدود للمادة وخاصة إذا حدث ذلك فً وسط مائً
حٌث ٌتشكل طورٌن أو أكثر ،الطور المُبعثر  Dispersed phaseووسط التبعثر Dispersion
.medium
تدعى الجمل الغروٌة ذات درجة تبعثر عالٌة بعدة تسمٌات مثل الحالالت المائٌة Lyosols
(وسط تبعثر – ماء) ،والحالالت العضوٌة ( Organsolsوسط تبعثر – سائل عضوي)،
وعندما ٌكون وسط التبعثر غازاً تسمى بالحالالت الهوائٌة  Aerosolsوهً إما جمل دخانٌة
(دخان  )smokeأو ضبابٌة (ضباب  )fogوهنالك جمل أخرى كالمعلقات Suspension
والمستحلبات  ،Emulsionوالرغوٌات .foam
نميز في الجمل المبعثرة حالتين:
 جذوبه أو محبة للمحل  Lyophilicمثل انحالل الصمغ  acaciaأو الجالتٌن gelatin
فً الماء .إذا نتٌجة للتجاذب بٌن الطور المُبعثر  Dispersed phaseووسط
التبعثر  Dispersion mediumالماء ٌحدث إماهة للطور المبعثر .معظم الغروٌات
الجذوبة  Lyophilicهً جزٌئات العضوٌة مثل  , insulin , gelatin, acaciaوٌعد
المركبٌن  ،Rubber, polystyreneالبولسترٌن والمطاط من المركبات المحبة
للمحالت العضوٌة  Lyophilicمثل البنزٌن .عموما ً تمتاز الجمل المحبة للمحل ،بشدة
التأثٌر المتبادل بٌن الطور المبعثر ووسط التبعثر.
 جمل نابذة أو كارهة للمحل  Lyophobicوهً جزٌئات غٌر عضوٌة مبعثرة فً الماء
مثل تبعثر مسحوق الذهب أو الفضة أو ٌودٌد الفضة فً الماء.

خواص المحاليل الغروية:
 .1الخواص الكهربائية:
عند تطبٌق فرقا ً فً الكمون بٌن طرفً مسرٌٌن مغمورٌن بمحلول غروي فإن الجسٌمات
الغروٌة تبدأ بالهجرة وببطء نحو المصعد أو المهبط (تتجه إلى المسرى المعاكس لها بالشحنة)
تعرف هذه الظاهرة بالرحالن الكهربائً ٌ .Electrophoresis phenomenonستدل عن
ذلك أن الجسٌمات الغروٌة تحمل شحنة كهربائٌة ،وتعزى هذه الشحنات إلى امتزاز
 Adsorptionلبعض األٌونات لموجودة فً المحلول عند تشكلها فً الوسط الكهرلٌتً وبذلك
ٌمكن أن تحمل الجسٌمة الغروٌة الشحنة الموجبة أو السالبة ،وذلك حسب طبٌعة الجسٌمة
الغروٌة .مثال :الهدروكسٌدات المعدنٌة تكتسب الشحنة الموجبة فتتجه نحو القطب السالب،
وبعض المركبات العضوٌة مثل صمغ العربً  Gum Arabicوالجسٌمات المعدنٌة وكبارٌتها
تكتسب الشحنة السالبة فتتجه نحو القطب الموجب.
 .2الخواص الحركية للمحاليل الغروية:
 .aالضغط الحلولي ٌُ : Osmotic pressureعتبر الضغط الحلولً للمحالٌل الغروٌة
مثل الضغط الحلولً للمحالٌل الحقٌقٌة وٌُعبر عنه بالعالقة التالٌة:
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حٌث  πالضغط الحلولً  Cg ،عدد الغرامات فً لتر من المحلول  M ،الوزن الجزٌئًT ،
درجة الحرارة المطلقة R ،الثابت العام للغازات..

 .bاالنتشار :diffusion
تنتج عملٌة االنتشار بفعل التباٌن بتركٌز المحلول حٌث تنتشر الجسٌمات من
التركٌز العالً نحو التركٌز المنخفض وتعطى عالقة سرعة االنتشار بقانون فٌك
األول لالنتشار المستقر :vice's law
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 dt
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dn     

حٌث  dnتغٌر عدد موالت المادة المنتشرة عبر مساحة سطح مقطع الكهرلٌت
المدروس  Ωخالل زمن  .dtونسبة  dC/dxتغٌر التركٌز بالنسبة للمسافة  .xو ∆
معامل االنتشار.
 .cالحركة العشوائية في المحاليل الغروية – حركة براون:

عند إسقاط شعاعة ضوئٌة على محلول غروي
وباستخدام جهاز ضوئً نراقب الشعاع الساقط ،
نالحظ وجود نقاط ضوئٌة عشوائٌة متحركة بخطوط
متداخلة ومتعرجة كما فً الشكل ،وسمٌت هذه
الحركة بحركة براون نسبة لمكتشفها العالم
البرٌطانً روبرت براون .أظهرت معظم الدراسات
أن حركة هذه الجزٌئات متعلقة بأبعادها.
 .3الخواص الضوئية للمحاليل الغروية – ظاهرة تندال:
عند مرور شعاع لحزمة ضوئٌة فً محلول حقٌقً فإن مسار الحزمة ال ٌكون مرئٌا ً من
الجوانب حٌث أن الجسٌمات المنحلة تكون صغٌرة جداً بالنسبة لقدرتها على تشتٌت الضوء
كما فً الشكل ( .)1وعند مرور شعاع ضوئً فً محلول غرويٌ ،الحظ مسار األشعة له
شكل مخروطً مضًء كما فً الشكل (.)2
تخثر

الشكل ( )1محلول حقٌقً

الشكل ( )2محلول غروي

( )Coagulationالمحاليل الغروية:
ٌُعزي ثبات المحلول الغروي إلى وجود الشحنات الكهربائٌة على الجسٌمات فً المحلول ،عند
إنقاص هذه الشحنة على سطح الجسٌمة الغروٌة ٌؤدي ذلك إلى تخثر أو تجمع هذه الجسٌمات
لتشكل تجمعات كبٌرة أي تتخثر وتترسب ( )Depositفً النهاٌة.
المستحلبات (:)Emulsion
إن العملٌة المعاكسة لتحوٌل محلول متخثر إلى محلول غروي ٌدعى بعملٌة االستحالب والمادة
التً تضاف إلى المحلول المتخثر تدعى بالمستحلبات.
مثال :تحول الراسب المتخثر هدركسٌد األلمنٌوم إلى مستحلب بإضافة كلورٌد األلمنٌوم .تمتز
أٌونات األلمنٌوم  Al+3على جزٌئات الهدروكسٌد مما ٌؤدي إلى تدافع الجزٌئات عن بعضها
البعض وبالتالً إلى االنقالب من التخثر إلى االستحالب.
mAl (OH ) 3  nAl 3  3nCl   mAl (OH ) 3 .nAl 3  3nCl 

إذا المستحلبات هً جمل مبعثرة تتألف من الطور المبعثر Disperse phaseووسط التبعثر
 .Dispersion mediumوٌكون امتزاجهما ببعضهما البعض جزئً أو محدود جداً ،حٌث
ٌتبعثر أحد الطورٌن باألخر على شكل قطرات ذات أقطار صغٌرة ٌ . 10 5  10 3 cmكون أحد
طوري المستحلب ماء والطور اآلخر سائل عضوي غالبا ً ما ٌكون زٌتٌاً.
. milk, mayonnaise, hand cream
مثال :الماء والزٌت ٌشكالن نمطٌن من االستحالب.
 الماء هو وسط التبعثر والزٌت هو الطور المبعثر وتسمى بمستحلبات الزٌت فً الماء
(.)O/W
 الزٌت هو وسط التبعثر والماء هو الطور المبعثر وتسمى بمستحلبات الماء فً الزٌت
(.)W/O
تسمى المستحلبات التً ٌزٌد الطور المبعثر فٌها عن  74 %بالمستحلبات المتجلتنة .ومثل هذه
المستحلبات المتجلتنة (زبده ،سمنه ،الكرٌمات الكثٌفة) تختلف فً صفاتها الفٌزٌائٌة عن
المستحلبات العادٌة.
تستخدم عوامل االستحالب الصلبة  Emulsifierلتشكل المستحلبات ،مساحٌق ناعمة جداً وقابلة
التبلل من قبل وسط التبعثر.
التهلم (:)Jell
ٌمكن أن ٌ تحول المحلول الغروي بأكمله إلى كتلة كثٌفة تدعى بالهالم تحت تأثٌر شروط معٌنة،
وتدعى هذه الظاهرة بالتهلم.
مثال محلول مائً من الجالتٌن تركٌزه ٌ % 3 – 2تحول إلى هالم فً ماء فاتر .عند تسخٌن
الهالم ٌتحول إلى محلول غروي.
وفق النظرٌة الحدٌثة لتشكل المواد الهالمٌة من المركبات ذات األوزان الجزٌئٌة المرتفعة التً
تستطٌع جزٌئاتها أن ترتبط على شكل سالسل أو خٌوط متشابكة لتشكل شبكة فراغٌة معقدة
تمتلئ خالٌاها بالسائل كما فً الشكل:
إن للهالم بعض صفات األجسام الصلبة ،حٌث ٌكون ترابط
الجسٌمات فً الشبكة الهالمٌة ضعٌفا ً بحٌث ٌكفً أحٌانا ً
خض الهالم كً تتفكك بنٌته وٌعود كمحلول غروي.
أمثلة.agar, gelatin, jelly :
الغرويات الحلولة والغرويات الجافة:
تدعى المواد الغروٌة التً ٌنتج عن تخثرها بنٌة هالمٌة تحتفظ بكمٌة كافٌة من المحل بالغروٌات
الحلولة أو الجاذبة للماء ( .)Hydrophilicوتدعى المواد الغروٌة التً ٌنتج عن تخثرها

مسحوق ( )powderأو قشور ال تحمل أي سائل بٌن ثناٌاها بالغروٌات الجافة أو النابذة للماء
(ٌ .)Hydrophobicتجلى الفرق بٌن الغروٌات الجافة والغروٌات الحلولة فً عدة وجوه
أهمها:
 تكون المحالٌل الغروٌة الحلولة أكثر لزوجة بكثٌر من المحل النقً .بٌنما الغروٌات
الجافة فال تختلف لزوجتها كثٌراً عن لزوجة المحل النقً.
ٌ كون تخثر الغروٌات الحلولة عملٌة على األغلب عكوسة ،بٌنما الراسب الناتج عن
المحلول الغروي الجاف ال ٌنحل إذا عومل بكمٌة جدٌدة من المحل.
 محالٌل الغروٌات الحلولة أكثر ثباتا ً من محالٌل الغروٌات الجافة.
المساحيق الغروية (:)Powders
تستخدم المساحٌق فً العدٌد من المجاالت الصناعٌة والزراعٌة والغذائٌة والدوائٌة ومنتجات
الزٌنة والتجمٌل ......
مثال :هباب الفحم فً حالته الحرة عبارة عن جملة غروٌة وسط التبعثر فٌها الهواء .أما فً
مجال استخدامه فً الصناعات المطاطٌة فٌكون الهباب عبارة عن الطور المبعثر والمطاط وسط
التبعثر.
المعلقات الغروية:
عبارة عن جمل غٌر متجانسة مكروئٌة ،طورها المبعثر صلب ووسط التبعثر سائل ،إذا هً
مساحٌق صلبة معلقة فً سائل .تقسم المعلقات إلى قسمٌن:
 المعلقات المستقرة تجمٌعٌا ً تترسب جسٌماتها تحت تأثٌر الجاذبٌة ومنفصلة عن بعضها
البعض.
 المعلقات غٌر المستقرة تجمٌعٌاً ،تتجمع تحت تأثٌر قوى التجاذب الجزٌئٌة وتترسب
بسرعة كبٌرة.
تكتسب المعلقات الثبات التجمٌعً عندما تكون جسٌماتها محاطة بغمامة من المحل أي محاطة
من جزٌئات وسط التبعثر ،تمنع التحام جسٌماتها مع بعضها البعض ،وتعتبر هذه الغمامة عامالً
هاما ً الستقرار المعلقات الممددة.
الرغويات (:)Foams
هً جمل مبعثرة متصلة ذات تركٌز كبٌر طورها المبعثر غازي ووسط تبعثرها سائل مشدود
بحث ٌشكل طبقة رقٌقة بٌن فقاعات الغاز أما إذا كان تركٌز الطور المبعثر (الغاز) غٌر كبٌر
والفقاعات غٌر متصلة مع بعضها البعض بل تتحرك بحرٌة فً السائل فال تسمى الجملة
بالرغوٌة بل مستحلب غاز فً سائل.
مثال. whipped cream, Shaving cream :

:تحضير المحاليل الغروية
تتحول بعض المواد ذات التركٌب المعقد وبعض الجزٌئات الكبٌرة كالبروتٌنات والجالتٌن إلى
.محالٌل غروٌة بمجرد تركها فً الماء ولفترة زمنٌة كافٌة
ٌمكن تحضٌرها بطرٌقة أخرى بطحن هذه الجزٌئات مع الوسط المبعثر حٌث تتحول الجسٌمات
الكبٌرة إلى جسٌمات غروٌة باستخدام مطاحن غروٌة خاصة فً الصناعات الغذائٌة والدوائٌة
.والصناعٌة
Medium / Phases

Gas

Dispersed phase
Gas
NONE
(All gases are
mutually
miscible)

Liquid

Liquid aerosol
Solid aerosol
Examples: fog, Examples: smoke, cloud,
mist, hair sprays
air particulates

Foam
Emulsion
Example:
Examples: milk,
Continuous Liquid
whipped cream, mayonnaise,
medium
Shaving cream
hand cream

Solid

Solid foam
Examples:
aerogel,
Styrofoam,
pumice

Solid

Sol
Examples: pigmented
ink, blood

Gel
Examples: agar,
Solid sol
gelatin, jelly, Example: cranberry glass
opal

