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الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا ,اللهم لك الحمد
والشكر على ما أعطيتنا من صبر وما ألهمتنا من نعمة التوفيق.
بدايــة أرفــع خالــص التقديــر وأسمـــى كلمـــات الشكــر الجزيـــــل لــ
:
األستــــاذ الدكتور  :حمدي محمود إسماعيل
لتفضله باإلشراف على بحثنا المتواضع وهذا لما قدمه لنا من مالحظات,
والذي لم يبخل علينا بعلمه وإرشاده وعاملنا بكل رحابة صدر وكان نعم
العون لنا فله منا ألف تحية وشكر .كما أتقدم بالشكر والتقدير لــ :
األستاذ  :صالح ناجي
&
األستاذ  :عبد السالم معتوق
احضيري
لمساندتهم لنا وما قدموه لنا من عون في هذا البحث.
وأتقدم أيضا بجزيل الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس بقسم الكيمياء و " لطلبة
الماجستير " على المجهودات التي بذلوها لتوفير ما يلزمنا وتذليل الصعوبات
التي صادفتنا للرقي والسمو بالمستوى التعليمي.
ونشكر كل من علمنا حرفا من الصغر إلى هذه اللحظة وكل من ساندنا في
الحصول على هذه المعلومات سواء كانت صغيرة أو كبيرة ولو بكلمة
طيبة.
وذلك إعماال لقول النبي (صلى اهلل عليه وسلم) :
" ال يشكر هللا من ال يشكر الناس "
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صدق رسول هللا فيما قال.

إهدائنا
إلى منارة العلم والعالمين ...
إلي سيد الخلق وإمام المسلمين ...
إلى األمي الذي علم المتعلمين سيدنا محمد عليه أفضل الصالة والسالم
إلى بلسم الجروح الذي يداوي جروحنا....
إلى من ربيانا صغيرا...
إلى من أحببنا ولن ننسى ...إلى أبائنا وأمهاتنا
إلى أشقائنا وشقيقاتنا الذين وقفوا بجانبنا طيلة السنين الماضية
إلى أصدقائنا الذين دعمونا وساندونا خالل دراستنا
إلى مــن علمونا العطـــاء مــع كـــل رسمـــت حـــرف
ورفعــة قلـــم أساتذتنــا الكــرام
إلى كل من له حق علينا نهدي هذا العمل
المتواضع
إسالم عبد العالي
كافية أبو القاسم
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 0-0اكتشاف الغرويات :
في منتصف القرن الماضي الحظ توماس هجراهام ( )Thomas Grahamأثناء
دراسته لظاهرة الذوبان أو االنتشار أن بعض المواد مثل النشاء ,الصمغ العربي ,زالل البيض
والجيالتين تتميز بانتشارها البطيء في الماء وتبدو محاليلها الناتجة متجانسة للعين المجردة
وتسمى محاليلها باألنظمة الغروانية أو الغروانيات ( .)Colloidsأما المواد مثل ملح الطعام
والسكر تتميز بأن سرعة انتشارها أو ذوبانها في الماء كبيرة وال يمكن فصل هذه المواد
بالترشيح أو بالترسيب وتسمى هذه المحاليل بالمحاليل الحقيقية (  )True Solutionsألنه
ال يمكن رؤية هجسيمات أو هجزيئات المادة المذابة بالعين المجردة وفيها تكون المادة المذابة على
صورة أيونات أو هجزيئات تبعا لطبيعة المادة (الكتروليتية أو غير الكتروليتية) [.]1
ولقد الحظ هجراهام أن سرعة نفاذ محلول ملح الطعام خالل األغشية الحيوانية أو
النباتية (أغشية شبة منفذة) أو األغشية المصنوعة من بعض المواد الطبيعية أو الصناعية مثل
غشاء بارشمنت ) )Parchmentتناهز  411ضعف سرعة نفاذ محلول الصمغ العربي من
خالل هذه األغشية .وتسمى هجسيمات المادة الذائبة بالطور المنتشر (ملح الطعام أو الصمغ
العربي أو  )...ويسمى السائل المذيب (الماء) بوسط االنتشار.
وعلى ذلك قسم هجراهام المواد الذائبة إلى قسمين أساسيين نتيجة لقدرتهما على النفاذ
خالل األغشية الحيوانية أو النباتية [: ]3
 - 1مواد متبلورة (  )Crystalloidsمثل ملح الطعام ,السكر وسماد اليوريا وهذه يمكن
الحصول عليها في صورة بلورات وهى سريعة االنتشار في الماء ,ومحاليلها في الماء
محاليل حقيقية وتتميز بقدرتها العالية على النفاذ من خالل األغشية الحيوانية أو
النباتية.
 - 3مواد غروية أو غروانيات ( )Colloidsوتشمل كثير من المواد الغير متبلورة مثل
النشا ,الجيالتين ,الصمغ العربي ,المواد العضوية وغيرها ,وتتميز بانتشارها البطيء
في الماء لكونها محاليل تبدو متجانسة للعين المجردة ولكن ليس لها القدرة على النفاذ
خالل األغشية الحيوانية أو النباتية.
11

ولكن من دراسة المحاليل باألشعة السينية ( ]2[ )X-Rayوهجد أن الغرويات يمكن أن
تكون بعض المواد المتبلورة مثل الذهب وكبريتات الباريوم وأن كثير من المواد التي اعتبرها
هجراهام مواد متبلورة يمكن الحصول عليها في حالة غروية ,ويمكن اعتبار الحالة الغروانية
هي الصورة الرابعة من صور المادة ,وال تعد المحاليل الغروانية قاصرة على المواد العضوية
فهناك كثير من المواد يمكن تحضيرها في الحالة الغروانية تحت ظروف خاص مثل بعض
األمالح وبعض الفلزات.

 3-0تقسيم المحاليل من حيث حجم الحبيبات [: ]4
 - 1المحاليل الحقيقية  : True Solutionsتتكون من مذاب ومذيب بحيث يصعب التمييز
بينهما ويكو ن حجم دقائق المادة المذابة أقل من  11أنجستروم ,وتتميز هذه األنواع من
المواد بقدرتها على المرور خالل األغشية شبه المنفذة.
 - 3المعلق  : Suspensionخليط غير متجانس حجم دقائقه أكبر من  11111أنجستروم,
إذ يمكن مالحظة تلك الدقائق بالعين المجردة ,كما يمكن مالحظة ترسبها في األسفل.
 - 2الغرويات  : Colloidsمواد تتميز بأن دقائقها أكبر من هجسيمات المحاليل الحقيقية
وأصغر من المعلق ,فحجم دقائقها بين  11111 – 11أنجستروم ,وتكون منتشرة داخل
وسط انتشار؛ فنحصل على الغرويات بعملية نشر ـ وليس إذابة ـ أي أنها غير ذائبة أو
مترسبة في وسط االنتشار.

شكل ( )0أنواع المحاليل
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 3-1تعريف الغرويات :
الغروي ) : (Colloidعبارة عن مادة منتشرة أو موزعة بالتساوي عبر مادة أخرى
على المستوى المجهري.
يتكون النظام الغروي من وسطين أو طورين منفصلين  :طور أو وسط مبعثر (وهو
الطور الداخلي) وطور مستمر أو وسط االنتشار ,وقد يكون النظام الغروي صلب أو سائل أو
غاز.
العديد من المواد تعتبر غرويات كما هو موضح في الجدول ( .)1فضالً عن هذه
الغرويات المتواهجدة طبيعياً ,تقوم الصناعات الكيميائية الحديثة باالستفادة من تقنية عالية من
القص والخلط من أهجل تخليق غرويات هجديدة.
ويبلغ قطر هجسيمات الطور المبعثر حوالي ( (311-5نانومتر .ومثل هذه الجزيئات
تعتبر غير مرئية عادة تحت المجهر الضوئي ,على الرغم من أنه يمكن تأكيد تواهجدها باستخدام
المجهر الفائق الدقة أو المجهر اإللكتروني ,يمكن أن تسمى المخاليط المتجانسة ذات الطور
المبعثر في نطاق هذا الحجم بالهباء الجوي الغروي أو المستحلبات الغروية أو الرغاوي
الغروية أو المبعثرات الغروية أو الهباء المائي الغروي .وتتأثر هجسيمات الطور المبعثر أو
القطرات الرذاذية إلى حد كبير بكيمياء السطوح الموهجودة في المادة الغروية [.]5
وفى الفروع الصناعية تمثل الحالة الغروانية للمادة عنصرا هاما في مرحلة ما من
مراحل معالجة المادة ,وهذا ما يصادف مثال في صناعة تكرير البترول والعديد من الصناعات
الكيميائية األساسية وغيرها .وفي صناعة مواد البناء يمر االسمنت وبعض المواد الرابطة
األخرى بحالة غروانية أثناء التصلب .وتلعب المواد الغروانية وكذلك المواد القريبة منها دورا
كبيرا خاصة في العمليات اإلنتاهجية في الصناعة الغذائية ,صناعة النسيج ,الجلود ,المطاط
والصابون.
يمكن للمواد المشتتة (هجزيئات دقيقة) أن تتحول إلى الحالة التجمعية وتكون في حالة
سائلة (كاللبن) أو صلبة (بعض المعادن) أو غازية (الضباب) ,وعالوة على ذلك فقد توهجد
المواد الغروانية في حالة خاصة نصف سائلة ونصف صلبة حيث تشكل عندئذ ما يسمى بالهالم
أو الجل (.]2[ )Gel
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نوع المحلول الغروي

صورة المحلول الغروي

أمثلة للمحلول الغروي

-1غاز منتشر في سائل.
1.Gas dispersed in
liquid

رغوة
Foam

رغوة الصابون في الماء.

 -3غاز منتشر في مادة صلبة.
2. Gas dispersed in
solid

رغوة صلبة
Solid foam

الشوائب الغازية في المعادن.

 - 2سائل منتشر في غاز.
3. Liquid dispersed in
gas

ضباب  ,سحاب
Mist, Fog

األمطار ,الضباب ,السحاب.

 – 4سائل منتشر في سائل.
4. Liquid dispersed in
liquid

مستحلبات
Emulsions

اللبن ,ماء في زيت ,كريم
اليدين ,مايونيز.

 -5سائل منتشر في مادة
صلبة.
5. Liquid dispersed in
solid

هجل أو الهالم.
Gel or Jelly

هالميات حامض الساسليك أو
هيدروكسيد الحديد.

 -6صلب منتشر في غاز.
6. Solid dispersed in
gas

دخان
Aerosol

الدخان الصادر عن احتراق
الفحم  ,بخار كلوريد
األمونيوم.

 -7صلب منتشر في سائل.
7. Solid dispersed in
liquid

محلول غروي (صول)
Solution colloidal
)(Sol

الذهب أو الفضة في الماء ,
النيكل في البنزين.

 -8صلب منتشر في صلب.
8. Solid dispersed in
solid

محلول صلب
Solid solution

الزهجاج الملون.

جدول ( )0أنواع مختلفة من المحاليل الغروانية []2
13

 4-0تصنيف الغرويات حسب صعوبة أو سهولة انتشار المادة في وسط االنتشار :
تكون الدقائق تسمى "صنف مشتت" أي مادة االنتشار ,أما الوسط الذي
المادة التي ِّ
تتوزع فيه أو تنتشر أو تتشتت فيه الدقائق فيسمى "الوسط المشتت" أي وسط االنتشار.
على هذا األساس تنقسم الغرويات إلى قسمين [: ]4-1
- 1الغرويات الكارهة للوسط المشتت (الليوفوبية( ) : (Lyophopic Colloidsوهي
الغرويات التي ال يكون فيها للصنف المشتت ميل كبير للوسط المشتت (كالماء مثالً)
فال يلعب ذلك الدور األساسي في عملية التشتيت.
- 2الغرويات المحبة للوسط المشتت (الليوفيلية( ) : (Lyophilic Colloidsوهي
الغرويات التي تكون فيها شراهة المادة المشتتة كبير بالنسبة للوسط المشتت ,يمكن أن
نرى ذلك بوضوح عند تكوين محلول غروي يكون الماء فيه هو الوسط المشتت ,فيقوم
الماء نفسه بعملية التشتيت فيتسلل تدريجيا ً داخل المادة )الصنف المشتت) كالذي

نالحظه عند عمل غروي الجيالتين [.]4-1
هناك الكثير من المواد الغروية تستخدم في حياتنا اليومية ,ويمكن توضيح هذه المواد
في الجدول األتي :
نوع النظام الغروي

المواد المستخدمة
 - 1الحلوة.

 -تركيب هجالتيني.

 - 3البسكويت.

 -هواء منتشر في دهون ودقيق.

 - 2اللبن.

 -دهون وبروتينات وأمالح منتشرة في ماء.

 - 4الزبدة.

 -ماء منتشر في دهون.

 - 5الجبنة.

 -دهون وبروتينات منتشرة في مادة التجبن.

 - 6أيس كريم.

 -هجزيئات ثلجية منتشرة في كريمة.

 - 7عصير الفواكه.

 -هجزيئات فواكه منتشرة في ماء.

جدول ( )3أنواع من المواد الغروية المستعملة في حياتنا []0
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 5-0خواص الغرويات [: ]4-2-0
 0-5-0الحركة البروانية : Brawnian Movement
الحظ عالم النبات بروان أن دقائق الغروي في حركة مستمرة على خط مستقيم ,إالّ أن
تلك الدقائق تصطدم بجزيئات الوسط المشتت وبالتالي تغير في اتجاهها ,وذلك االتجاه يكون
بخط مستقيم مما يجعل حركة دقائق الغروي ت شبه حركة الزيجزاج ) )Zig-zagالمتعرهجة.
وقد استدل بروان على ذلك عندما الحظ أن حبوب اللقاح المعلقة في الماء تتحرك دائما ً حركة
عشوائية مستمرة في مسار متعرج؛ فسميت هذه الحركة بالحركة البروانية Brawnian
 Movementنسبة إليه.
يعزى سبب هذه الحركة إلى عاملين  :األول هو تنافر دقائق الغروي نتيجة تشابه
الشحنات على كل منها ,والعامل الثاني هو تصادم دقائق الغروي مع هجزيئات السائل.
 3-5-0ظاهرة تيندال : Tyndal Effect
يمكن تمييز الغرويات عن المحاليل الحقيقية من خالل ظاهرة تيندال ,فعندما يمر شعاع
ضوئي خالل محلول حقيقي في كأس زهجاهجي شفاف فإن مسار الشعاع الضوئي ال يمكن
مشاهدته خالل المحلول الحقيقي ألن المحلول يشتت الضوء تشتيتا ً ضعيفاً ,بينما عند مرور
الشعاع الضوئي خالل الغروي فإنه يمكن مشاهدة ذلك الشعاع خالله والسبب في ذلك يعود إلى
أن الغروي يعمل على تشتيت األشعة المارة خالله وهذا ما يعرف بظاهرة تيندال نسبة إلى
العالم الفيزيائي هجون تيندال.
 2-5-0االنتشار ) )Diffusionوالتصفية (: (Dialysis
تتميز الغرويات بعدم قدرتها على النفاذ خالل األغشية شبه المنفذة؛ لذلك فإن سرعة
انتشار دقائقها أبطئ من دقائق المحلول الحقيقي ,لكن الغرويات المحضّ رة تكون مختلطة
بمقادير كبيرة من اإللكتروليت ووهجود اإللكتروليت بذلك القدر يعمل على ترسيب الغروي
ولتخليص الغروي من اإللكتروليت استخدم هجراهام هجهاز يسمى المصفى ) )Dialysirوهو
إناء زهجاهجي يربط على فوهته السفلية الواسعة غشاء شبه منفذ ,ثم يمأل اإلناء بالمحلول الغروي
المراد تصفيته ويعلق اإلناء بإناء آخر فيه ماء نقي ,فيسمح الغشاء بنفاذ أيونات اإللكتروليت وال
يسمح بمرور دقائق الغروي لكبر حجمها حتى يتساوى التركيز داخل اإلناء وخارهجه ,فإذا تم
تجديد الماء النقي تسرب هجزء آخر من أيونات اإللكتروليت إلى الماء ,وهكذا بدوام تجديد الماء
يمكن التخلص من اإللكتروليت تدريجيا.
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تم تطوير هذا الجهاز باستخدام الدائرة الكهربائية بحيث تسير األيونات مع التيار الكهربي
فتغادر إلى القطب المغاير لها في الشحنة ,وبالتالي تنفصل عن المادة الغروية وهذا ما يعرف
بالديلزة (.(Dialysis

شكل ( )2جهاز المصفى ))Dialysir
وللدقائق الغروية قدرة عالية إلمتزاز ( (Adsorptionاأليونات األخرى نظراً لمساحة سطحها
الكبير.

شكل ( )2عملية اإلمتزاز
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 4-5-0ثبات المحاليل الغروية : Colloids Stability
إن ثبات الغروي يعود إلى وهجود الشحنة الكهربية على دقائقه ,فالغرويات الليوفوبية
(الكارهة للوسط المشتت) يرهجع ثباتها إلى وهجود الشحنة الكهربية المتماثلة حول دقائقها مما
يؤدي إلى تنافرها ووهجود كل منها على حدة ,إال أنها أقل ثباتا ً من الغرويات الليوفيلية ألنها
تترسب بإضافة كمية بسيطة من اإللكتروليت.
أما الغرويات الليوفيلية (المحبة للوسط المشتت) فإنه باإلضافة إلى شحنتها ,تحيط
الدقائق نفسها بطبقة من المذيب تقوم كحائل كبير يمنع ارتطامها بعضها ببعض فيجعلها أكثر
ثباتا ً من الغرويات الليوفوبية.
ويلزم لكي تتجلط الغرويات الليوفيلية التخلص من شحنتها وكذلك من طبقة السائل
الملتصقة بها؛ ألن إزالة الشحنة فقط ال يؤدي إلى تجلط الغروي الليوفيلي.

غروي ليـوفوبي مشـحون

غروي ليـوفيـلي مشـحون

شكل ( )4الدقائق الغروية الليوفوبية والليوفيلية

مصدر الشحنة الموجودة على الدقائق الغروية :
تحتوي المحاليل الحقيقية على األيونات الموهجبة والسالبة معا ً ,كما في محلول كلوريد
الصوديوم ,أو قد تكون متعادلة كمحلول السكر بينما دقائق الغرويات تكون دائما ً مشحونة
بشحنة إما سالبة أو موهجبة.
يمكن االستدالل على وهجود الشحنة الكهربية على دقائق الغروي إذا وضع تحت تأثير
مجال كهربي (فرق هجهد كهربي) فإن دقائق الغروي تتحرك في اتجاه واحد ,ناحية القطب
الموهجب أو القطب السالب ,مما يدل على أن الدقائق الغروية مشحونة كهربيا ً من نوع واحد فقط.
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وتسمى عملية هجرة الدقائق في الحالة الغروية تحت تأثير المجال الكهربي
الكتروفورسز .Electrophoresis
فُسر اكتساب الغروي للشحنة الكهربية بعدة احتماالت :


أن الشحنات تتكون من التفكك الذاتي للمحلول الغروي ,كما في المنظفات الصناعية
األيونية.



يمكن أن تمتز دقائق الغروي بعض الشحنات الموهجودة كشوائب في محلول الغروي
مثالً :عند تحضير هيدروكسيد الحديديك من تميؤ كلوريد الحديديك تتبقى أيونات
ّ
فتمتزها دقائق الغروي.
حديديك فائضة (شوائب)؛



تتكون الشحنة على دقائق الغروي بحسب الوسط الذي توهجد فيه مثل البروتينات وهي
غرويات ,فإذا تواهجدت في وسط حمضي أصبحت دقائق الغروي مشحونة بشحنة
.

موهجبة ,أما إذا كان الوسط قاعدي فحينها تكون شحنة دقائق الغروي سالبة
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ويوضح الجدول ( )2بعض المواد الغروية (الدقائق الغروية) التي تحمل شحنة موهجبة
وبعض المواد الغروية التي تحمل شحنة سالب.
المواد الغروية السالبة (الصول السالب).

المواد الغروية الموهجبة (الصول الموهجب).

 - 1معادن مثل :فضة  ,نحاس  ,ذهب.

 - 1األكاسيد مثل :أكسيد التيتانيوم
(.)TiO2
 - 3هيدروكسيدات المعادن مثل:
هيدروكسيد الحديديك
( ,)Fe(OH)3هيدروكسيد
األلومنيوم (,)Al(OH)3
هيدروكسيد الكروم (.)Cr(OH)3
 - 2األصباغ القاعدية مثل :المثلين
األزرق.

 - 3كبريتيدات المعادن مثل :كبريتيد
الزرنيخ ) ,)As2S3كبريتيد
االنتيمون ( ,)Sb2S3كبريتيد
الكادميوم (.)CdS
 - 2األصباغ الحامضية.
 - 4المواد النشوية ,المواد الصمغية.

جدول ( )2بعض المواد الغروية التي تحمل شحنة موجبة أو سالبة

 5-5-0ترسيب الغرويات : Colloidal Coagulates
إن ثبات الغروي يرهجع إلى وهجود الشحنة الكهربية حول الدقائق ـ ويمكن ترسيب
الغروي بإزالة هذه الشحنة وذلك بإضافة زيادة من المحاليل اإللكتروليتية ـ فبالرغم من أن
وهجود اإللكتروليتات بكمية صغيرة الزم للحصول على دقائق غروية مشحونة (ثابتة)؛ إالّ أن
وهجودها بنسبة كبيرة يؤدي إلى تعادل شحنات دقائق الغروي بفعل األيونات المخالفة لها في
الشحنة والتي تتوفر في الكمية الكبيرة من المحلول اإللكتروليتي.
مثالً غروي هيدروكسيد الحديديك ) (Fe(OH)3هو غروي موهجب ,فإذا أضفنا محلول كلوريد
الصوديوم )) (NaClإلكتروليت) فإن الشحنة الموهجبة لن تلعب أي دور يذكر ,بينما أيون
الكلوريد السالب يتجاذب مع هجزيئات الغروي فيكون الراسب.
ومن األمثلة المألوفة استعمال الشب أو كلوريد الحديديك إليقاف النزيف ,فالدم غروي
سالب الشحنة بينما أيونات الحديديك موهجبة الشحنة فهي مجلطة قوية للدم.
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وقد توصل كل من هاردي وشلز ) (Hardy & Schultzeإلى أن األيون الفعال في
ترسيب أو تجلط الغرويات هو األيون ذو الشحنة المخالفة لشحنة دقائق الغروي ,كما أن قدرة
األيون ذو الشحنة األكبر في عملية الترسيب أكبر من األيون ذو الشحنة األقل فمثالً أيونات
الكالسيوم  3+أكبر أثراً من أيونات الصوديوم  1+وأيونات الحديد  2+أكبر من السابقتين
وهكذا.
 6-5-0زيادة الحساسية و وقاية الغروي : Sensitization & Protection
إذا أضيفت مقادير قليلة من غروي محب للوسط المشتت (ليوفيلي) إلى آخر كاره
للوسط المشتت (ليوفوبي) ,في هذه الحالة فإن الغروي الليوفوبي يصبح حساسا ً للترسيب بفعل
اإللكتروليت وتسمى هذه العملية زيادة الحساسية ,ويجب أن تكون شحنة الغروي الليوفيلي
معاكسة لشحنة الغروي الليوفوبي.
أما إذا تماثلت الشحنتان فإن الغروي الليوفوبي يصبح غير حساس للترسيب بإضافة
اإللكتروليت ,وهذه العملية تسمى الحماية أو الوقاية من الترسيب؛ فيكون الغروي الليوفيلي قد
وقى الغروي الليوفوبي من الترسيب.

 6-0طرق الحصول على الغرويات [: ]4
بما أن حجم دقائق الغروي أكبر من دقائق المحلول الحقيقي وأصغر من المعلق؛ فإنه
يمكن الحصول على الغرويات إما من المعلق وذلك بتكسير هجزيئاته لجعلها مساوية لحجم
دقائق الغروي أو بتجميع دقائق المحاليل الحقيقية فتتكون دقائق أكبر تماثل في حجمها دقائق
الغروي.
 0-6-0طرق التكسير :
يتم فيها تكسير المعلق للوصول إلى حجم دقائق الغروي ,ومن هذه الطرق:
 التكسير الميكانيكي  :ويتم بوضع المعلق داخل إسطوانة من الفوالذ ,وعندما تدور
اإلسطوانة تصطد م هجزيئات المعلق بالجدار الفوالذي فتتفتت إلى هجزيئات أصغر
مساوية لحجم دقائق الغروي.
 التكسير الكهربائي  :يمكن تكسير المعادن بوضعها في قوس كهربائي بحيث تكون
األقطاب الكهربائية مغموسة في الماء ,فعند تبخر المعدن يصطدم بالماء البارد فيكون
الغروي.
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 3-6-0طريقة الببتزة : Peptization
في عملية الببتزة يتم إضافة مادة كيميائية إلى المعلق ,فتعمل على تكسير هجسيماته إلى
هجسيمات أصغر ,تسمى تلك المادة الكيميائية بعامل الببتزة.
معلق هيدروكسيد الحديديك ) (Fe(OH)3يمكن تكسيره إلى غروي بإضافة كمية
بسيطة من كلوريد الحديديك )( )FeCl3عامل ببتزة) الذي يعمل على تكسير المعلق فنحصل
على غروي من هيدروكسيد الحديديك ).)Fe(OH)3
Peptizated factor

Fe(OH)3

FeCl3

colloid

Fe(OH)3
Suspension

 2-6-0طرق التجميع :
هذه الطريقة تعتمد على تكثيف الجزيئات األصغر لتكوين هجسيمات الغروي ,يتم ذلك
بتفاعالت كيميائية كتفاعالت اإلحالل ,التميؤ ,األكسدة واالختزال.
يمكن اعتبار المعادلة أدناه مثاالً لتفاعل األكسدة واالختزال (أكسدة الكبريت(.

2H2O + 2S

2H2S + O2

 7-0استخدامات هيدروكسيد األلومنيوم وهيدروكسيد الحديديك :
 0-7-0استخدامات هيدروكسيد األلومنيوم الجالتيني :
 - 1يستخدم هيدروكسيد األلومنيوم لعالج حاالت فرط الحموضة في المعدة ,ويتواهجد مع
الماغنيسيوم لتقليل من أعراضه الجانبية (اإلمساك) [.]8-7-6
 - 3يستخدم في تحفيز الجهاز المناعي.
 - 2يستخدم في إعداد لقاحات خاصة بمعالجة التهاب الكبد الوبائي  Aوالتهاب الكبد الوبائي .B
 - 4يستخدم في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة.
 - 5يستخدم في كثير من التطبيقات الصناعية مثل صناعة معدن األلومنيوم المستخدم في حياتنا
اليومية [.]9
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شكل ( )5بعض األدوية المضادة للحموضة
 3-7-1استخدامات هيدروكسيد الحديديك الجالتيني [: ]01
 - 1يستخدم في تحضير األصباغ الخاصة بدهان المنازل.
 - 3يستخدم في تلوين الزهجاج بألوان مختلفة (أصفر ,أحمر ,أخضر).
 - 2يستخدم في مستحضرات التجميل بدرهجات مختلفة من األلوان.
 - 4يستخدم في معالجة مياه أحواض سمك الزينة.
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الفصل الثاني

الجزء العملي
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الجزء العملي

 0-3المواد واألدوات واألجهزة المستخدمة :
 0-0-3المواد المستخدمة :
 - 1الشب البوتاسي ((AlK(SO4)2.12H2O) )Aluminium Potassium Sulphate
 - 3كبريتات الحديديك ).)FeSO4( (Ferric Sulphate
 - 2حمض الكبريتيك (.)H2SO4( (Sulphuric Acid
 - 4غاز النيتروهجين ).)N2) (Nitrogen Gas
 - 5غاز األمونيا ).)NH3( (Ammonia Gas
 - 6هيدروكسيد األمونيوم ).)NH4OH( (Ammonium Hydroxide
 - 7ماء ثنائي التقطير ).(Bi-Distilled Water
 3-0-3األدوات المستخدمة :
 - 1كأس زهجاهجي.
 - 3دوارق مخروطية.
 - 2أقماع.
 - 4أوراق ترشيح.
 - 5مغناطيس.
 - 6حامل.
 - 7دورق دائري.
 2-0-3األجهزة المستخدمة :
 - 1ميزان حساس ).(Electric Balance
 - 3مسخن كهربائي بمحرك مغناطيسي ).(Electric Heater with Magnetic Stirred
 - 2فرن تجفيف كهربائي ).(Electric Drying Oven
 - 4هجهاز قياس األس الهيدروهجيني (.)pH Metar
 - 5هجهاز تحليل باألشعة السينية (.)X-Ray
 - 6هجهاز التحليل الحراري ( .)Thermal Analysis
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شكل ( )6جهاز األشعة السينية ()X-Ray

شكل ( )7جهاز التحليل الحراري ()Thermal Analysis

 3-3التجارب المعملية :
 0-3-3تحضير عينة من هيدروكسيد األلومنيوم الغروي المخلق ( Aluminium
: )Hydroxide, Al(OH)3
 - 1يوضع ( )100 gمن ملح الشب البوتاسي ) )AlK(SO4)2.12H2Oفي كأس زهجـاهجي
سعته (.)5000 ml
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 - 3يضاف ( )1500 mlمن ماء ثنائي التقطير.
 - 2يتم إذابة الملح بواسطة استخدام محرك مغناطيسي.
 - 4يتم إمرار غاز النيتروهجين ) (N2وغاز األمونيا ( (NH3داخل المحلول مع التحريك
حتى أس هيدروهجيني (.)pH=9
 - 5يمكن إنتاج غاز األمونيا عن طريق تسخين محلول هيدروكسيد األمونيوم عند ).)610 C
 - 6يتم قياس درهجة الحموضة على فترات زمنية مختلفة حتى تتم عملية الترسيب تما ًما.
 - 7يترك المحلول لمدة  34ساعة حتى يتم تكون مادة غروية من هيدروكسيد األلومنيوم
).(Al(OH)3
 - 8يؤخذ هجزء من المحلول الرائق ويتم الكشف عن تمام الترسيب وذلك بإضافة بعض
قطرات من هيدروكسيد األمونيوم إلي المحلول فإذا تكون راسب دل ذلك علي عدم
اكتمال الترسيب وعليه فإنه يتم إضافة مزيدا ّ من هيدروكسيد األمونيوم إلي المحلول
كله.
 - 9إذا تم ترسيب هيدروكسيد األلومنيوم فإنه يتم ترشيحه بواسطة ورق ترشيح.
- 11يوضع هيدروكسيد األلومنيوم المتكون في فرن تجفيف عند ( )1110 Cلمدة  34ساعة.

شكل ( )8تحضير عينة من هيدروكسيد األلومنيوم
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 3-3-3تحضير عينة من هيدروكسيد الحديديك الغروي المخلق ( Ferric Hydroxide,
: )Fe(OH)3
 - 1يوضع ( )50 gمن ملح كبريتات الحديديك ) (FeSO4في كأس زهجاهجي سعته
(.)5000 ml
 - 3يضاف ( )750 mlمن ماء ثنائي التقطير.
 - 2يتم إذابة الملح بواسطة استخدام محرك مغناطيسي مع إضافة حمض كبريتيك مخفف
).(0.05 M
 - 4يتم إمرار غاز النيتروهجين ) (N2وغاز األمونيا ( (NH3داخل المحلول مع التحريك
حتى أس هيدروهجيني (.)pH = 9
 - 5يمكن إنتاج غاز األمونيا عن طريق تسخين محلول هيدروكسيد األمونيوم عند ).)610 C
 - 6يتم قياس درهجة الحموضة على فترات زمنية مختلفة حتى تتم عملية الترسيب تما ًما.
 - 7يترك المحلول لمدة  34ساعة حتى يتم تكون مادة غروية من هيدروكسيد الحديديك
).(Fe(OH)3
 - 8يؤخذ هجزء من المحلول الرائق ويتم الكشف عن تمام الترسيب وذلك بإضافة بعض
قطرات من هيدروكسيد األمونيوم إلي المحلول فإذا تكون راسب دل ذلك علي عدم
اكتمال الترسيب وعليه فإنه يتم إضافة مزيداّ من هيدروكسيد األمونيوم إلي المحلول كله.
 - 9إذا تم ترسيب هيدروكسيد الحديديك فإنه يتم ترشيحه بواسطة ورق ترشيح.
 - 11يوضع هيدروكسيد الحديديك المتكونة في فرن تجفيف عند ( )1110 Cلمدة  34ساعة.

شكل ( )9تحضير عينة من هيدروكسيد الحديديك
27

الفصل الثالث

النتائج والمناقشة
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النتائج والمناقشة

 0-2التحليل الحراري الو زنى والتفاضلي
()Gravimetric and Differential Thermal Analysis, TGA, DTA
في هذه الدراسة تم استخدام هجهاز التحليل الحراري من نوع :
().)Shimadzu TGA-60H automatically recording thermo- balance (Japan
باستخدام هذا الجهاز ,تم دراسة السلوك الحراري للمواد الغروية المحضرة .حيث إن
التحليل الحراري الوزني ( )TGAيوضح الفقد في الوزن أثناء المعالجة الحرارية وكذلك
يوضح المواد المتكونة عند الدرهجات الحرارة المختلفة وهو عالقة بين النسبة المئوية الوزنية
( )% weight lossوالتغير في درهجة الحرارة .أما التحليل الحراري التفاضلي ()DTA
يظهر العمليات الماصة للحرارة ( )Endothermic processوالعمليات الطاردة للحرارة
( ,)Exothermic processوهو عالقة بين المحتوى الحراري ( )∆Hللعمليات الحرارية
والتغير في درهجة الحرارة [.]11
 0-0-2التحلي ل الحراري الو زنى والتفاضلي لهيدروكسيد األلومنيوم الغروي المخلق :
يوضح شكل ( )10السلوك الحراري الوزني والتفاضلي لهيدروكسيد األلومنيوم الغروي
المخلق بمعدل ارتفاع في درهجة الحرارة =  11درهجة مئوية في الدقيقة (.)10°C/min
تظهر النتائج أن السلوك الحراري الوزني والتفاضلي لهيدروكسيد األلومنيوم الغروي
المخلق ,يتم على مرحلتين:
( )1يفقد هجزئ هيدروكسيد األلومنيوم هجزئ ماء بنسبة مئوية وزنية  %11.54عمليأ
( )TGAوهى متطابقة مع النسبة المئوية الوزنية النظرية ( .)%11.55وهذا الفقد
يتم عند درهجة حرارة  )DTA( 170°Cوتكون عملية ماصه للحرارة.
( )3يفقد هجزئ هيدروكسيد األلومنيوم هجزيئان ماء بنسبة مئوية وزنية  %32.18عمليأ
( )TGAوهى متطابقة مع النسبة المئوية الوزنية النظرية ( .)%32.11وهذا الفقد
يتم عند درهجات حرارة  )DTA( 350 ,450°Cوتكون عمليتان ماصتان للحرارة.
وكذلك يظهر التحليل الحراري التفاضلي لهيدروكسيد األلومنيوم منحنى لعملية طاردة
للحرارة عند  ,600°Cوذلك لتغير التركيب البلوري من  γإلى .θ
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من خالل هذه النتائج السابقة يتضح أن هيدروكسيد األلومنيوم الغروي المخلق يفقد
 2هجزيئات ماء بنسبة مئوية وزنية  %24.63عمليأ ( )TGAوهى متطابقة مع النسبة المئوية
الوزنية النظرية ( .)%24.66أي أن هيدروكسيد األلومنيوم الغروي المخلق يتحول إلى أكسيد
ألومنيوم ( )Al2O3وذلك عن طريق فقد  2هجزيئات ماء ,كما هو موضح بالمعادلة اآلتية:
Al2O3 + 3 H2O

2 Al(OH)3

 2-0-2التحليل الحراري الو زنى والتفاضلي لهيدروكسيد الحديديك الغروي المخلق:
يوضح شكل ( )11السلوك الحراري الوزني والتفاضلي لهيدروكسيد الحديديك الغروي
المخلق بمعدل ارتفاع في درهجة الحرارة =  11درهجة مئوية في الدقيقة (.)10°C/min
تظهر النتائج أن السللوك الحلراري اللوزني والتفاضللي لهيدروكسليد الحديلديك الغلروي
المخلق ,يتم على ثالث مرحل :
( )1يفقلللد هجلللزئ هيدروكسللليد الحديلللديك هجلللزئ ملللاء بنسلللبة مئويلللة وزنيلللة  %8.45عمليلللأ
( )TGAوهى متطابقة مع النسبة المئوية الوزنية النظرية ( .)%8.43وهلذا الفقلد يلتم
عند درهجة حرارة  )DTA( 125°Cوتكون عملية ماصه للحرارة.
( )3يفقللد هجللزئ هيدروكسللليد الحديللديك هجلللزئ مللاء بنسللبة مئويلللة وزنيللة  %16.83عمليلللأ
( )TGAوهى متطابقة مع النسبة المئوية الوزنية النظرية ( .)%16.85وهذا الفقد يلتم
عند درهجة حرارة  )DTA( 225°Cوتكون عملية ماصة للحرارة.
( )2يفقللد هجللزئ هيدروكسلليد الحديللديك هجللزئ مللاء بنسللبة مئويللة وزنيللة  %35.23عمليللأ
( )TGAوهى متطابقة مع النسبة المئوية الوزنية النظرية ( .)%35.21وهذا الفقد يلتم
عند درهجة حرارة  )DTA( 450°Cوتكون عملية ماصة للحرارة.
من خالل هذه النتائج السابقة يتضح أن هيدروكسيد الحديديك الغروي المخلق يفقد

2

هجزيئات ماء بنسبة مئوية وزنية  %25.32عمليأ ( )TGAوهى متطابقة مع النسبة المئوية
الوزنية النظرية ( .)%35.21أي أن هيدروكسيد الحديديك الغروي المخلق يتحول إلى أكسيد
الحديديك ( )Fe2O3وذلك عن طريق فقد  2هجزيئات ماء ,كما هو موضح بالمعادلة اآلتية:
Fe2O3 + 3 H2O
 3-2تحليل حيود األشعة السينية ( )X-ray Diffraction, XRD
في هذه الدراسة تم استخدام هجهاز حيود األشعة السينية من نوع :
().)model PW/1710 Philips diffract meter mono-chromatic (Japan
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2 Fe(OH)3

باستخدام هذا الجهاز ,تلم دراسلة التراكيلب البلوريلة للملواد الغرويلة المحضلرة ,وكلذلك يلتم ملن
خلللالل اسلللتخدام هلللذا التحليلللل مقارنلللة النتلللائج المتحصلللل عليهلللا بالقياسلللات العالميلللة القياسلللية
(.]15-13[ )JCPDS
 0-3-2تحليل حيود األشعة السينية لهيدروكسيد األلومنيوم الغروي المخلق:
تم استخدام حيود األشعة السينية للتأكد من تكون كآل من هيدروكسيد األلومنيوم وأكسيد
األلومنيوم ,وذلك بمطابقة النتائج المتحصل عليها بالنتائج القياسية .ويوضح حيود األشعة
السينية العالقة بين شدة المنحنيات ( )I/I°وزاوية التشتت لألشعة الساقطة (.)2θ
شكل ( )13يوضح نتائج حيود األشعة السينية لهيدروكسيد األلومنيوم .كما هو واضح
من الشكل أن نتائج المنحنيات المتحصل عليها لهيدروكسيد األلومنيوم مطابقة لمنحنيات
هيدروكسيد األلومنيوم القياسية رقم (.)JCPDS No. 20-011
كذلك شكل ( )13يوضح نتائج حيود األشعة السينية ألكسيد األلومنيوم .كما هو واضح
من الشكل أن نتائج المنحنيات المتحصل عليها ألكسيد األلومنيوم مطابقة لمنحنيات أكسيد
األلومنيوم القياسية رقم (.]15[ )JCPDS No. 11-517
وبنآ على هذه النتائج المتحصل عليها تم التأكد أن هيدروكسيد األلومنيوم المحضر في
هذا البحث هو هيدروكسيد األلومنيوم نقي وله شكل بلوري آحادي الميل ( )Monoclinicطبقا
للقياسات العالمية.
 3-3-2تحليل حيود األشعة السينية لهيدروكسيد الحديديك الغروي المخلق:
تم استخدام حيود األشعة السينية للتأكد من تكون كآل من هيدروكسليد الحديلديك وأكسليد
الحديللديك ,وذلللك بمطابقللة النتللائج المتحصللل عليهللا بالنتللائج القياسللية .ويوضللح حيللود األشللعة
السينية العالقة بين شدة المنحنيات ( )I/I°وزاوية التشتت لألشعة الساقطة (.)2θ
شكل ( )12يوضح نتائج حيود األشعة السينية لهيدروكسليد الحديلديك .كملا هلو واضلح
ملللن الشلللكل أن نتلللائج المنحنيلللات المتحصلللل عليهلللا لهيدروكسللليد الحديلللديك مطابقلللة لمنحنيلللات
هيدروكسيد الحديديك القياسية رقم (.)JCPDS No. 38-0032
كذلك شكل ( )12يوضح نتائج حيود األشعة السينية ألكسيد الحديديك .كملا هلو واضلح
مللن الشللكل أن نتللائج المنحنيللات المتحصللل عليهللا ألكسلليد الحديللديك مطابقللة لمنحنيللات أكسلليد
الحديديك القياسية رقم (.]15[ )JCPDS No. 33-0664
وبنآ على هذه النتائج المتحصل عليهلا تلم التأكلد أن هيدروكسليد الحديلديك المحضلر فلي
هلللذا البحلللث هلللو هيدروكسللليد الحديلللديك نقلللي ولللله شلللكل بللللوري ثالثلللي متسلللاوي األحلللرف
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( )Rhombohedraطبقللا للقياسللات العالميللة .شللكل ( )14يوضللح األشللكال الهندسللية المختلفللة

للشكل البلوري [.]16
شكل ( )01التحليل الحراري الو زني والتفاضلي لهيدروكسيد األلومنيوم الغروي
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شكل ( )00التحليل الحراري الو زنى والتفاضلي لهيدروكسيد الحديديك الغروي
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شكل ( )03تحليل حيود األشعة السينية لهيدروكسيد األلومنيوم الغروي

شكل ( )02تحليل حيود األشعة السينية لهيدروكسيد الحديديك الغروي
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شكل ( )04األشكال الهندسية المختلفة للشكل البلوري
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الخالصة
من خالل هذه الدراسة تم الحصول على الخالصة التالية :
 −1يمكن تحضير كآل من الهيدروكسيدات الغروية األلومنيوم والحديديك باستخدام الطريقة
الموضحة بالبحث.
 -2هيدروكسيد األلومنيوم الغروي ,يتم تفككه حراريآ على خطوتين :
( )1يفقللد هجللزئ هيدروكسلليد األلومنيللوم هجللزئ مللاء بنسللبة مئويللة وزنيللة  %11.54عمليللأ
( )TGAوهى متطابقة مع النسبة المئوية الوزنية النظرية ( .)%11.55وهذا الفقد يلتم
عند درهجة حرارة  )DTA( 170°Cوتكون عملية ماصه للحرارة.
( )3يفقللد هجللزئ هيدروكسلليد األلومنيللوم هجزيئلان مللاء بنسللبة مئويللة وزنيللة  %32.18عمليللأ
( )TGAوهى متطابقلة ملع النسلبة المئويلة الوزنيلة النظريلة ( .)%32.11وهلذا الفقلد
يلتم عنلد درهجلات حلرارة  )DTA( 350, 450°Cوتكلون عمليتلان ماصلتان للحلرارة.
وكذلك يظهر التحليل الحراري التفاضللي لهيدروكسليد األلومنيلوم منحنلى لعمللة طلاردة
للحرارة عند  ,600°Cوذلك لتغير التركيب البلوري من  γإلى .θ
من خالل هلذه النتلائج السلابقة يتضلح أن هيدروكسليد األلومنيلوم الغلروي المخللق يفقلد
 2هجزيئات ماء بنسبة مئوية وزنية  %24.63عمليلأ ( )TGAوهلى متطابقلة ملع النسلبة المئويلة
الوزنية النظرية ( .)%24.66أي أن هيدروكسيد األلومنيوم الغروي المخلق يتحول إللى أكسليد
ألومنيوم ( )Al2O3وذلك عن طريق فقد  2هجزيئات ماء ,كما هو موضح بالمعادلة آالتية :
Al2O3 + 3 H2O

2 Al(OH)3

 -3هيدروكسيد الحديديك الغروي ,يتم تفككه حراريآ على  3خطوات :
( )1يفقلللد هجلللزئ هيدروكسللليد الحديلللديك هجلللزئ ملللاء بنسلللبة مئويلللة وزنيلللة  %8.45عمليلللأ
( )TGAوهى متطابقة مع النسبة المئوية الوزنية النظرية ( .)%8.43وهلذا الفقلد يلتم
عند درهجة حرارة  )DTA( 125°Cوتكون عملية ماصه للحرارة.
( )3يفقللد هجللزئ هيدروكسللليد الحديللديك هجلللزئ مللاء بنسللبة مئويلللة وزنيللة  %16.83عمليلللأ
( )TGAوهى متطابقة مع النسبة المئوية الوزنية النظرية ( .)%16.85وهذا الفقد يلتم
عند درهجة حرارة  )DTA( 225°Cوتكون عملية ماصة للحرارة.
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( )2يفقللد هجللزئ هيدروكسلليد الحديللديك هجللزئ مللاء بنسللبة مئويللة وزنيللة  %35.23عمليللأ
( )TGAوهى متطابقة مع النسبة المئوية الوزنية النظرية ( .)%35.21وهذا الفقد يلتم
عند درهجة حرارة  )DTA( 450°Cوتكون عملية ماصة للحرارة.
مللن خللالل هللذه النتللائج السللابقة يتضللح أن هيدروكسلليد الحديللديك الغللروي المخلللق يفقللد
 2هجزيئات ماء بنسبة مئوية وزنية  %25.32عمليأ ( )TGAوهى متطابقلة ملع النسلبة المئويلة
الوزنية النظرية ( .)%35.21أي أن هيدروكسيد الحديديك الغروي المخللق يتحلول إللى أكسليد
الحديديك ( )Fe2O3وذلك عن طريق فقد  2هجزيئات ماء ,كما هو موضح بالمعادلة اآلتية :
Fe2O3 + 3 H2O

2 Fe(OH)3

 -4أوضح تحليل حيود األشعة السينية أن العينات المحضرة لهيدروكسيدات كآل من األلومنيوم
والحديديك متبلورة ونقية.
 -5أظهرت نتائج حيود األشعة السينية أن هيدروكسيد األلومنيوم المحضر مطابقة لهيدروكسيد
األلومنيوم القياسي النقي وله شكل بلوري آحادي الميل ( )Monoclinicطبقا للقياسات
العالمية.
 -6أظهرت نتائج حيود األشعة السينية أن هيدروكسيد الحديديك المحضر مطابقة لهيدروكسيد
الحديديك القياسي النقى وله شكل بلوري ثالثي متساوي األحرف ( )Rhombohedraطبقا
للقياسات العالمية.
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