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« كلوييدها »
كلوييد :مخلوط ناهمگني است که داراي دو فاز پخششونده (ذره هایي به قطر  1تا  100نانومتر) و فاز پخش کننده است.
کلویید از واژه یوناني  Kollaبه معناي چسب گرفته شده است و در سال  1441توسط توماس گراهام معرفي گردید.
رنگ هاي پوششي ،سرامیك ها ،مواد آرایشي ،پاك کننده ها ،کف ،سنگ پا ،افشانه ها ،چسب ها و مواد غذاایي ملذس سذا مذایونو نمونذه هذایي از
کلویید هستند.
ويژگي كلوييدها:
 -1اثر تيندال :پراکندگي نور به وسیله ذره هاي ماده به هنگام عبور نور از میان آن را اثر تیندال گویند .ذره هاي تشکیسدهنده کلوییدها به انذدازه
کافي درشت است که بتوانند نور مریي را پخش کنند .به طوري که مسیر عبور نور از میان کلوییدها قابس دیدن است .پخش نور خورشید در هذواي
مهآلود یا آلوده به غبار و مسیر پرتو نور ماشین ها در هواي غبارآلود نمونه اي از این پدیده است.
 -2حركت براوني :به حرکت دایمي و نامنظم ذره هاي کلوییدي حرکت براوني گویند.
ذره هاي کلویید در حال جنب و جوش دایمي هستند .این ذره ها هنگامي که به هم مي رسند در برخورد با یك دیگر تغییر جهت مي دهند .علذت
حرکت براوني وجود ذره هاي با بار الکتریکي هم نام است.
 -3ذره هاي كلوييدي بار الكتريكي دارند (پايداري كلوييدها) :ذره هاي کلوییدي مي توانند ذره هاي باردار مانند یون هذا را در سذطخ خذود
جاب کنند و به نوعي بار الکتریکي دست یابند .این بار الکتریکي مي تواند ملبت یا منفي باشد .پایداري کلوییدها (تهنشین نشدن فاز پخششونده)
را به وجود این بار الکتریکي نسبت مي دهند.
 نكته :ذره هاي یك کلویید همگي بار الکتریکي یکسان دارند ولي مقدار بار الکتریکي آن ها متفاوت است و به اندازه آن ها بستگي دارد .هر چذه
ذره بورگ تر و سطخ بیش تري داشته باشد بار الکتریکي بیش تري روي سطخ خود جاب مي کند.
لخته شدن :افوودن مقداري از یك محلول الکترولیت به کلوییدها سبب لخته شدن آن (تشکیس رسوب) مي شود .زیرا ذره هاي بذاردار الکترولیذت
در بین ذره هاي کلوییدي قرار گرفته و داف عه میان آن ها را کاهش مي دهند .همچنین خنلي شدن بار الکتریکي ذرات کلوییذدي بذه ایذن فرآینذد
(لخته شدن) کمك مي کند.
مقايسه كلوييدها و محلول ها:
محلول
 -1محلول ها همگن (تك فازي) هستند.
 -2محلول ها شفاف هستند.
 -1محلول ها پایدار هستند.
(با گاشت زمان رسوب نمي کنند).
 -8محلول ها از کاغا صافي عبور مي کنند.
 -4محلول ها نور را از خود عبور مي دهند،
اما مسیر عبور نور در محلول ها مشخص نیست.
 -4محلول ها در سه حالت گاز ،مایع و جامد وجود دارند.

کلویید
 -1کلوییدها ناهمگن (حداقس دو فازي) هستند.
 -2کلوییدها کدر هستند.
 -1کلوییدها پایدار هستند( .با گاشت زمان رسوب نمذيکننذد مگذر
اینکه با افوودن الکترولیت لخته شوند).
 -8کلوییدها (معموالً) از کاغا صافي عبور مي کنند.
 -4کلوییدها نور را از خود عبور مي دهند،
مسیر عبور نور در کلوییدها مشخص است( .نور را پخش مي کنند).
 -4کلوییدها در سه حالت گاز ،مایع و جامد وجود دارند.

انواع كلوييدها:
با توجه به نوع فاز پخششونده و فاز پخش کننده کلوییدها به  4دسته تقسیم مي شوند.
فاز پخششونده
گاز

مایع

جامد

فاز پخشکننده
گاز
مایع
جامد
گاز
مایع
جامد
گاز
مایع
جامد

نام
کف
کف جامد
آیروسول مایع
امولسیون
ژل
آیروسول جامد
سول
سول جامد

نمونه ها
کف صابون
سنگ پا ،یونالیت
مه
شیر ،کره ،مایونو
ژله ،ژل موي سر
دود ،غبار
رنگ هاي روغني
سنگهاي گرانبهایي همچون یاقوت ،لعس و فیروزه

 توجه :منظور از کلویید مایع در جامد این است که مایع ،فاز پخششونده و جامد ،فاز پخش کننده (فاز پیوسته) است .بنابراین کلمه دوم شذکس
کلویید را تعیین مي کند .به همین ترتیب به عنوان ملال کلویید گاز در جامد به شکس جامدي است که در آن گاز فذاز پخذششذونده و جامذد فذاز
پخش کننده (فاز پیوسته) است و یا کلویید جامد در گاز به شکس گاز است که در آن جامد فاز پخششونده و گاز فاز پخذش کننذده (فذاز پیوسذته)
است.
امولسيون :به کلویید مایع در مایع امولسیون گفته مي شود.
امولسیون شامس فاز پخش کننده ،فاز پخششونده و یك ماده سوم به عنوان عامس امولسیون کننده است که باعث پایداري امولسیون مي شود.
عامل امولسيون كننده :موادي هستند که داراي دو ناحیه آب دوست و آب گریو هستند .نواحي آب دوست با آب برهمکنش مذي کنذد و نذواحي
آب گریو با روغن (که آن هم آب گریو است) برهم کنش مي کند (به آن مي چسبد) .به این ترتیب عامذس امولسذیون کننذده بذه صذورت پلذي بذین
مولکول هاي آب و روغن قرار مي گیرد و آن را کنار هم نگه مي دارد.

« سوسپانسيون ها »
سوسپانسيون :مخلوط ناهمگن جامد در مایع را گویند که پا از مدتي تهنشین مي شود.
مقايسه كلوييدها ،محلول ها و سوسپانسيون ها:
نوع مخلوط
محلول
کلویید
سوسپانسیون

حداقس اجواي
تشکیسدهنده
حالل و
حسشونده
فاز پخشکننده و
فاز پخششونده
فاز پخشکننده و
فاز پخششونده

تعداد فازها
1
≥2
≥2

ذره هاي سازنده

اندازه ذره ها
()nm

یون ها یا
مولکول ها
مولکول هاي بورگ یا
توده هاي مولکولي
تودههاي مولکولي بورگ یا
ذرههاي بسیار کوچك ماده

<1
1-100
>100

نمونه
آب نمك ← حالل :آب
حسشونده :نمك خوراکي
شیر ← فاز پخشکننده :آب
فاز پخششونده :قطرههاي چربي
خاکشیر ← فاز پخشکننده :آب
فاز پخششونده :دانههاي خاکشیر

« صابون و نقش امولسيونكنندگي آن »
چرك لباس و پوست بدن بیش تر از جنا چربي است .چربي و آب در حالت عادي در یك دیگر حس نمي شوند ،به همذین دلیذس آب نمذي توانذد
همه چرك ها را جدا کند .براي برداشتن بهتر چرك ها باید امولسیون پایداري از چرك ها در آب ایجاد کرد .این کار به کمك پاكکننذدههذا انجذام
مي شود .صابون یکي از رایج ترین پاك کننده ها است.
صابون :به نمك هاي حاصس از اسیدهاي چرب سنگین ،صابون گفته مي شود .به عبارت دیگر صابون نمك سذدیم ،آمونیذوم یذا پتاسذیم اسذیدهاي
چرب دراز زنجیر است.
اسیدهاي چرب دراز زنجیر دسته اي از اسیدهاي آلي هستند که در روغن گیاهي یا در چربي جانوران یافت مي شوند .ایذن ترکیذب هذا داراي یذك
زنجیر هیدروکربني سیر شده یا سیر نشده بورگ با  18تا  14اتم کربن هستند.
 توجه :اسیدهاي آلي گروه عاملي از کربوکسیس
صابون یکي از یون هاي  NH8+ ،Na+یا  K +مي باشد.

دارند .بنابراین صابون حاصس از آن ها گروه کربوکسیالت (  )CO2−دارد .جذو کذاتیوني

 نكته :صابون جامد نمك سدیم اسید چرب و صابون مایع نمك پتاسیم یا آمونیوم اسید چرب است.
جو آنیوني صابون دو بخش دارد .یك بخش زنجیر هیدروکربني که آب گریو اسذت و سذر
ناقطبي صابون را تشکیس مي دهد ،این بخش مولکول در حاللهاي ناقطبي حس مذيشذود.
بخش دیگر صابون سر قطبي و آب دوست آن است .ایذن بخذش مولکذول در حذالل هذاي
قطبي مانند آب حس ميشود.
با حس کردن صابون در آب ،مولکول هاي صابون از بخش آب گریو یا ناقطبي خود به مولکول هاي چربي و چرك مي چسبند و مولکول هاي آب نیو
اطراف بخش آب دوست یا قطبي صابون را مي گیرند و بدین ترتیب لکه هاي چربي و چرك از سطخ لباس یا پوست بذدن جذدا شذده و امولسذیون
پایداري از چرك ها در آب تشکیس مي شود ،در واقع مولکول هاي صابون به دلیس داشتن سر آب دوست و سر آب گریو به صورت یك پس ارتبذاطي
بین چربي و آب عمس مي کند.
 نكته :به هنگام شست وشوي دست با صذابون کلوییذد گذاز در مذایع یعنذي کذف صذابون تشذکیس
ميشود .هنگامي که دست هاي خود را با صابون مي شوییم در واقذع یذك امولسذیون از قطذره هذاي
روغن پخش شده در آب ایجاد مي کنیم که این امولسیون به کمك صابون پایدار مذي شذود .در واقذع
صابون نقش امولسیون کننده را دارد.

« پاككنندههاي غيرصابوني »

 )−CO−صابون ،گروههاي دیگري از جمله گذروه سذولفونات
پاككنندههاي غيرصابوني :پاكکنندههایي هستند که به جاي گروه کربوکسیالت ( 2
 )−SO−قرار گرفته است.
(1
سدیم دودسیس بنون سولفونات نمونه اي از پاكکننده هاي غیرصابوني است .ساختار این ترکیب در شکس زیر نشان داده شده است .در این ترکیذب
چربيها به زنجیر آلکیس ميچسبد و گروه سولفونات که انتهاي باردار پاكکننده را تشکیس ميدهد ،سبب پخش شدن چربيها در آب ميشود.

