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 تستخدم والتي ، الهامة التحليلية الطرق من الكميائي الفصل طرق تعتبر 
 بها العالقة الشوائب وجود دون ، نقية بصورة المختلفة المواد على للحصول

 عمل إلى الحاجة عند جوهرية الفصل عملية تعتبر األحيان من كثير وفي
 IR, NMR)  الطيفية االختبارات مثل النقية المادة على أخرى اختبارات

mass spectrometry) من يجعل النقية المادة على الحصول أن كما 
 الفصل طرق أن أي . تركيز لمعرفة عليها الكمية التحاليل إجراء السهل

  .سواء حد على ، الكمي أو الوصفي التحليل في سواء للغاية مهمة الكيميائي
 تقنيات من  (الكروموتوغرافيا ) الجديدة التقنية هذه علىTswett أطلق

 و ، لون وتعنيchroma الالتينية من وذلك ، كروماتوجرافي اسم الفصل
grapheinمن تمكن ألنه اللون كتابة تقنية آخر بمعنى أو ، يكتب وتعني 

 المكونة الملونة المكونات إلى الخضراء العصارة مكونات وفصل تفكيك
 بغض chromatography) ( كروماتوجرافي التقنية اسم أصبح وقد)لها

  .ال أم ملونة المفصولة المواد كانت إذا عما النظر
 



 



 وتتطلب ، بسيطة تكون ان يمكن الكروماتوجرافي باستخدام الفصل عملية نظرية إن

 ما أو متحرك ووسط stationary phase (SP) يسمى ما أو ثابت وسط وجود

 عملية في تستخدم التي خصائصه منهما ولكل mobile phase (MP) يسمى

 adsorption اإلدمصاص على أوالقدرة ، القطبية مثل ، الفصل
characteristicsاأليوني التبادل على قدرته أو ion exchange 
characteristics تتعلق الفصل عملية جوهر أن كما .خصائص من ذلك إلى وما 

 .والمتحرك الثابت الوسط خصائص مع فصلها المراد المادة خصائص تشابه بمدى

 حيث ، لمثلث الثالثة الزوايا من تتكون أنها على الفصل عملية إلى النظر ويمكن

 أما ، الثانية الزاوية المتحرك الوسط يشكل بينما ، الزوايا أحد الثابت الوسط يشكل

   الثالثة الزاوية في فتقبع فصلها المراد المادة

 

 

 

 



 الذي األفضل النظام اختيار هو الكرموتوغرافي في المشكالت اصعب من

 نظام يستخدم هل فمثالا  .جيداا  فصالا  مكوناته الى النموذج يفصل سوف

 وماهي ؟ استعمالها يجب التي الممتزة المادة وماهي ؟ التوزيع ام االمتزاز

 الناحية من ؟ المستخدم المذيبات مزيج او المذيب ؟وما الداعمة المادة

 وفي الكتب في األسئلة لهذه الجزئية االجوبة بعض ايجاد يمكن النظرية

 كامل جواب يوجد فال العملية الناحية من اما . المختلفة العلمية المصادر

 العديدة التجارب اجراء خالل من تنتخب الناجحة الفصل عمليات ولكن

 في اعاله التقنيتين بين تشابه هنالك .بينها من النتائج في االفضل واختيار

 الطور موقع في الفرق ان اال التوزيع او االمتزاز يستخدم كالهما كون

    .الثابت

    

 



 القطبية وتعني الكروماتوغرافي في واسع نطاق على القطبية مصطلح يستعمل

 المتأينة والسالبة الموجبة للشحنات منفصلة مراكز على الجزيئة احتواء

 في القطبية مفهوم يتسع .الذرات هذه ترتيب وكيفية الجزيئة ذرات من

 . االستقطاب وظاهرة الهيدروجيني التآصر ليشمل الكروموتوغرافي

 .الممتزة المواد وكذلك المذابة والمواد للمذيبات القطبية مصطلح ويستعمل

  على تحوي التي الجزيئات وتمتلك الماء هو القطبية المذيبات اشهر

  وااليثرات الكحوالت مثل الماء من اقل قطبية تركيبها في االوكسجين

 والسيليكا جل السيليكا القطبية الممتزة المواد ومن . والكيتونات واالسترات

 . charcoal الفحم فأهمها قطبية الغير اما واأللومينا

 



 قطبية في الموجودة الفروقات على والتوزيع االمتزاز بواسطة الفصل يعتمد

 يقرر الذي االساسي العامل تعتبر القطبية ألن , فصلها المراد المذابة المواد

 للفروقات جداا  حساسة التوزيع عملية تكون . واالمتزاز الذوبان درجة

 االمتزاز عمليات اما .المذابة للمواد الجزيئي الوزن في الموجودة البسيطة

 المواد جزيئات بين الموجودة الفراغية للفروقات جداا  حساسة فتكون

 المواد لفصل التوزيع كروموتوغرافيا الى اللجوء يتم عامة كقاعدة .المذابة

 والنيوكليتيدات االمينية واالحماض الكربوهيدرات مثل العالية القطبية ذات

  القطبية ذات المواد لفصل االمتزاز كروموتوغرايا الى اللجوء يتم وبالمقابل

 مجموعة على المحتوية العضوية والجزيئات الهيدروكاربونات مثل االقل

  . واحدة وظيفية
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