ج -التحميل الكروماتوجرافى ذو الطبقة الرقيقة Thin layer chromatography
األدوات التى تتىتمدم ى  TLCألىواح زاجاةى ،س تىاةيجاةل –  Spreader tray spreaderس
. plateholdor

أنواع السميكا جيل

 - :Silica gel Hتاةيج اةل ذو حبةبجت دقةق ،بدون يبرةتجت يجلتةوم.
 - :Silica gel Gتحتوى عا  % 35يبرةتجت يجلتةوم.
 - :Silica gel GFتاةيجاةل مضجف إلةيج دلةل اورة.

 - :Silica gel Rتحتوى عا  %7يبرةتجت يجلتةوم.

 -:Silica gel D5تاةيجاةل  D-5مضجف إلةيج دلةل غةر عضوى مقاور.

 -:Silica gel DF-5تاةيجاةل تحتوى عا النشج يمجدة الصق.،
* ممحوظة:

تتحيم أقطجر ازةئجت المجدة اإلدمصجصة ،ى ياىج ة الاصىل مىبق طبقىجت الازةئىجت ى

التاةيجاةل ذات قطىر ةتىراوح بىةن  7-3مةيىرون ةىؤدى إلى

صىل منجتىب بةنمىج الازةئىجت اليبةىرة

تؤدى إل تحرك المذةب بترع ،يبةىرة وظيىور بقى يبةىرة اىدا ى الحاىم نتةاى ،لقنتشىجر الاىجنب

العجل وقا ،مقدرتيج عا اإلدمصجص.
* طريقة الفصل والتحميل :

1

ىذا النظجم من التحاةىل اليرومىجتوا ار

تىجب لتحاةىل اليرومجتوا ار ةىج االدمصىجص وةعتبىر

النظىجم البجبىت  Stationary phaseعبىجرة عىن مىجدة إدمصىجص مبىل بىجن أيتىةد األلومونةىوم أو
التاةيجاةل مماوط بمجدة الصق ،ةتم رد مجدة االدمصجص عا طبق ،رقةق ،عا شرةح ،زاجاةى،

مقجس  47 ×42تم.

أمج النظجم المتحرك  mobile phaseعبىجرة عىن مىذةب منجتىب أو مماىوط مىن المىذةبجت

المنجتى ىىب ،قبى ىىل اتى ىىتعمجل الش ى ىرائر ةى ىىتم وضى ىىعيج ى ى

ى ىىرن لاى ىىتماص مى ىىن الرطوبى ىى ،ولتنشى ىىةط مى ىىجدة

االدمصجص  .بم ةتم وض العةن ،المراد صايج بواتط ،أنبوب ،شعرة ،دقةق ،عا ىةئ ،بق وعاى

أحىىد أط ىراف الش ىرةح ،ةوض ى مىىط وةتىىم بنقطىى ،البداةىى ،عا ى بعىىد  4تىىم وقبىىل انتيىىج الش ىرةح،

بمتج  4 ،تم ةوض مط ةتم بمط النيجة.،
تغمس الشرائر الزاجاة،

حوض ةحتوى عا المذةب أو مماىوط مىن المىذةبجت وةقاىل الحىوض

اةدا وبعد ترةجن المذةب حت مط النيجة ،تمرج الشرائر وتااف

تحضير طبقات رقيقة ذات سمك واحد من السميكاجيل :

توجد عدة طرق لعمل الطبقات:
 )3طرةق ،الصب

 )4طرةق ،الغمر
 )6طرةق ،الرش

 )5طرةق ،الارد

التعرف أو الكشف عمى أماكن الفصل.

تىىرش الش ىرائر با ىواىر يشىىج  ،لظيىىور مواض ى المريبىىجت الممتااىى ،وبقةىىجس المتىىج  ،الت ى تىىجرىج
المذةب والمتج  ،الت تجرىج ميونجت العةن ،ةمين حتجب . RF

* التقدير الكمى بعد االستخالص :
نقشىىط يىىل منطقىى Zone ،وتوضى

ى أنبوبىى ،زاجاةىى ،وتىىذاب ى مىذةب منجتىىب وترشىىر لاىىتماص

من مجدة االدمصجص بم ةارى عاةيج التقدةرات اليمة ،االتة. ،
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* اتتمدام األشع ،الاوق بناتاةUV ،

* اتتمدام اواىر يشج  ،وقةجس اليبج  ،الضوئة ،بإتتمدام . Spectrophotometer

* التقدير الكمى عمى الورق أو الموح :
توجد عدة طرق وهى

)3المقجرن ،البصرة،

 )4التقدةر بواتط ،حتجب متجح ،البق
 )5تقدةر الناجذة ،لابق الماون ،أو الميربن ،أو الت تمتص األشع ،الاوق البناتاة.،
* مميزات  TLCعن Paper Chromatography

 )3الوقت الذى ةأمذة الاصل بواتط TLC ،قصةر اىدا حةىث ال ةحتىجج أيبىر مىن نصىف تىجع،
وبتةط،

حةن أن الوقت الذى ةأمذة  Paperطوةل ةتراوح من  46 – 38تجع. ،

 )4تيون البق مندما Compact ،والاصل ممتجز .

 )5تتىىتعمل م ىواد ادمصجصىىة ،يبة ىرة منيىىج م ىواد عضىىوة ،مبىىل التىىةاةاوز أو التىىةاةاوز المحىىور أو
غةر عضوة ،مبل التاةيجاةل أو االلومنةج  .ى حةىث أن  Paperةيىون ةعتمىد قىط عاى الطبقى،

الرقةق ،من التةاةوز.

 )6تتتعمل يمةجت قاةا ،من المواد المراد تحاةايج يمج إنيج تتتماص يل ميونجت العةن. ،
 )7تتى ىىتعمل م ى ىواد لتعةى ىىةن موض ى ى المريبى ىىجت الماصى ىىول ،مبى ىىل حمى ىىض اليبرةتةى ىىك وتى ىىرش عاى ى ى
التةايجاةل أو الومنةوم دون أن تتأبر عا العيس من التحاةل اليرومجتوا ار

الورق .

* حاىم المىذةب الىذى ةتىتمدم ى عمىىل  × 4.7 = Slurryعىدد األلىواح × تىمك الاىوح متىىم) ×

بعد الاوح متم).

* النتب ،بةن المج والتاةيجاةل = 3 : 4
* التاةيجاةل تحتوى عا يبرةتجت يجلتةوم بنتب %32 ،من وزنيج.
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Coffein

Paracetamol

Acetylsalicylsaure

..__

Chloroform
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