
 

 

 الثانيو)الغرويات(المحاضرة – كيمياء اغذية
 Colloids الغرويات :

المادة اذ غرويات ال تعني نوعا جديدا من المواد وانما تعني حالة من حاالت انتشار الان    
والمادة الناشرة  ،تكون المادة المنتشرة عمى صورة جسيمات منفصمة يطمق عمييا الطور الداخمي

 المواد الصمبة في المحاليل بعدة ويتم انتشار يطمق عمييا الطور الخارجي او الطور المستمر،
 :حاالت

  .مثال عمى المحمول العمق ىو الطمي في مياه االنيارمعمق غير ثابت -1
 مثال عمييا ذوبان الممح والسكر التام في الماءو  )ذوبان تام(محمول حقيقي -2
 مثال عمييا محمول النشأ والحميب وىي حالة وسط بين الحالة االولى والثانيةمحمول غروي -3
 

تكون المادة الصمبة الطور الداخمي يكون سائل )ماء(ىو الطور الدائم والثانية ففي الحالة االولى 
 او الطور المستمر.

 وتقسم المواد من خالل سرعو انتشارىا الى نوعين:
ا القدرة عمى االنتشار بشكل سريع وتستطيع النفاذ من خالل االغشية وتعطي المواد التي لي-1

 .Crystalloids تسمى لمحاليميا مثل المواد المتبمورة كالممح والسكر  عاليا   ازموزيا   ضغطا  
في  ازموزيا  ضعيفا   ضعيفة والتنفذ خالل االغشية ، وتكون ضغطا  مواد قدرتيا عمى االنتشار -2

والبومين البيض والجالتين والحميب  الماء وىي مواد غير متبمورة مثل اوكسيد االمونيوم والصمغ 
 .Colloids وتسمى  

 -خواص الغرويات :
اي نظام غروي تحمل جسيمات المادة  وفيسالبة وموجبة  شحنةتحمل كافة الغرويات    

وبقائيا بحالة منتشرة بشكل وابعاد المنتشرة شحنات متشابو مما يؤدي الى تنافرىا مع بعضيا 
باختالف عمى جسيمات الغرويات  الشحنة الكيربائيةوتزداد  فيو،منتظمة في السائل الذي تنتشر 

 :منياعوامل 
التي تتغير التأين المباشر: لممواد التي تتركب فييا جسيمات الغروي كما يحدث لمبروتينات -1

 الكتروليتات امفوتيري.
عن  PHـالتين المنتشرة في الوسط الحامضي موجبة وىذا سبب خفض تكون جسيمات البرو 

 والموجبة نقطة التعادل الكيربائي لمبروتين وىي الشحنة التي تكون محصمة الشحنات السالبة
 البروتين شحنة سالبة في الوسط القاعدي. عمى البروتين صفرا ويحمل

 
 



 

 

 ادمصاص االيونات:-2
ترتبط االيونات او الشحنات التي تممك او ال تممك شحنة عمى جزيئة البروتين التي تحمل شحنة  

 او التحمل شحنة.
 اتجاة انتشار الجزيئات القطبية:-3
اذا كان الوسط انتشار موجب فأن قسم من الجزيئات التي تحمل شجنة سالبة يتجو نحو وسط  

 صحيح. العكسو االنتشار 
 مغرويات :ىناك ثالث انظمة ل

 وىي ناتجو من انتشار غروي لممركبات :Emulsoids الغرويات العالقة المحبة للماء-1
  العضوية الصمبة..

 وىي ناتجة من انتشار الغروي لمسوائل في الماء  :Emulsion المستحلبات-2
 من االنتشار الغروي لمغازات في الماء .ومن :Foams الرغاوي-3

وامثمة عمى الغرويات العالقة ىي انتشار االصماغ في الماء او البكتين او النشأ او الدكستريناو 
 البروتينات .

ىذه االنظمة من اكثر االنظمة الغروية شيوعا في االغذية وىناك خواص تتأثر بدرجة اكبر    
 في الغرويات عن المحاليل الحقيقية 

%سكر سيزيد 1حسب المواد المذابة ومع نوعيتيا مثال اذ المزوجة : تزداد المزوجة المحاليل -أ
 %500% اكار يرفعيا بنسبة 1% واذا 50% نشأ تزداد المزوجة 1%و 4-3المزوجة بمقدار 

 
 : Electrical behavior السموك الكيربائي -ب

ت الغرويات المحبة لمماء قد تياجر او ال تياجر في المجال الكيربائي اما البروتينات اذا كان
متعادلة ال تياجر واذا كانت موجبة تياجر نحو القطب السالب واذا كانت سالبة تياجر نحو 

  .القطب الموجب

 
 -:Diffusionاالنتشار  -ج



 

 

  .تنتشر الغرويات بالماء بشكل بطيء جدا وال تنتشر خالل االغشية الن اوزانيا الجزيئية عالية
 -:Dialysisالفصل لغشائي -د

االوزان الجزيئية المنخفضة يمكنيا المرور من خالل االغشية شبة المنفذة اما الجزيئات ذات 
الكمورين وخالت الغشية ومن االمثمة عمى االغشية الغرويات ال يمكنيا المرور من خالل ا

 .السيميموز والسيموفان

                         
 
 
اما الغرويات فيي  تعادليا الكيربائيطة د نقتتخثر البروتينات عن -:Coagulationالتخثر -ه

 تتخثر بسيولة.ال 
 
 
 

 المستحلبات :
وفر خر ال يذوب فيو ويمزم تحضير ذلك تغروي الحد السوائل في سائل  ا انتشارىي عبارة عن 

  عوامل:ثالث 
 سائمين ال يمتزجان -1
االحادية والثنائية والصموغ  يريداتيسومادة االستحالب مثل الفوسفولبيدات الكيم -2

 فالبروتينات 
 مثل الحميب ومستحمب ماء في زيت مثل الزبد والمرجرين.ت في الماء مثال مستحمب الزي

 



 

 

  ؟.*كيف التميز بين المستحمب الزيت في ماء ومستحمب ماء في زيت
 تضاف كمية من الزيت الى المحمول فاذا انتشرت وامتزجت يكون المستحمب ماء في زيت  

 اما اذا انفصل الزيت في االعمى بشكل طبقة يكون ذلك المستحمب زيت في الماء 
وتفسير ذلك ىو ان المستحمب اذا كان زيت في ماء فان الطور السائل واالكثر ىو الماء وبذلك 

ف الكثافة بشكل طبقة نحو االعمى اما اذا كان المستحمب ماء فأن ينفصل الزيت بحكم اختال
وال يحدث تغير واضح  في الزيت الزيت يكون الطور السائد ىو زيت بذلك يذوب وينتشر الزيت

  .في المحمول
غير المقصودة تسبب مشاكل في االغذية وتزيد من تمف االغذية والرغاوي  : الرغاويالرغاوي

 رين وااليس كريم.قصودة مثل المارجالم
 
 

تتحول كثير من الغرويات المحبة لمماء الى ىالم بالتبريد واليالم نظام نصف : Gels الهالميات
صمب ذو لزوجة عالية يشبة المواد الصمبة بالمحافظة عمى ىيكمتيا تحت القوة الناتجة عن ثقل 

 طبقاتو كما يبدي مقاومة تحت اي قوة الية 
 -خواص الهالم :

معامل االنكسار او درجة التوصيل الكيربائي لميالم عنو في الماء  اوال يختمف الضغط البخاري 
اال انو بتبخر الماء تتناقص ضغطة البخاري كمما اقترب اليالم من الجفاف وتنتشر المواد 

 الصمبة خالل اليالم
 

 العوامل التي تؤثر عمى تكوين اليالم :
  .ة لمماء وتكوين اليالميات اسرع من الغرويات الكاره لمماءطبيعة الغروي :الغرويات المحب-1
ركيز البد من  توفر تركيز معين لكل من السكر والحامض والفاكية والبكتين لتكوين الت-2

  .اليالم
  .درجة الحرارة خفض درجة  الحرارة بعد التسخين يؤدب الى تكوين اليالم-3
 .واالمالح وتركيز السكر ميمو لتأثيرىا عمى عمى درجة تشرب الغروي بالماء  PHـال-4
المعاممة  الميكانيكية عقد وتكوين اليالم فاذا اجري تحريك بعد تكوين اليالم ييدم اليالم -5

  .وتزداد سيولتو
  .الممح او المواد السكرية وتركيزPHـالالتشرب بالماء ويتحكم فييا بتغير )التأرث( درجة -6
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