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 :هما طورين باستخدام للمركبات الفصل يتم الكروماتوغرافيا من النوع هذا في

 .عادة  سائلة مادة ويكون Mobile phase الطور المتحرك  -1

 أيضا   سائل الغالب في ويكون  Stationary phase الساكن الطور -2

 كروماتوغرافيا  أسم عليها يطلق لذلك , للورقة السليلوزية األلياف على محمول

 . الورق

  :إلى الورقة على المذيب سريان اتجاه حسب قسمين إلى الطريقة هذه تنقسم

 االعلى إلى أسفل من المذيب سريان يتجه حيث Ascending التصاعدية الطريقة- أ

 أسفل إلى أعلى من المذيب سريان يتجه حيث Descending التنازلية الطريقة - ب

 الورقة

 

 

Paper Chromatography 



 الوسط يكون حيث التوزيع معامل اختالف أساس على المخاليط مكونات تفصل 

  ورق أشرطة تستعمل و المذيبات من خليط أو واحد مذيب إما المتحرك

 او الشعرية بالخاصية المتحرك الوسط خالل الثابت الوسط يتحرك .كروماتوجرافيا

 الناتج الشكل يسمى . األرضية الجاذبية خالل من او محيطها إلى الدائرة مركز من

 معاملRf .المكون يقطعها التي المسافة و .كروماتوجرام لتجف الورقة ترك بعد

 االعاقة

 



 حافة من سم2بعد على الترشيح ورق على الرصاص بقلم خط عمل يتم -1
 المجهولة المحاليل بعدد متساوية مسافات على × إشارات ضع ثم الورقة
 . اإلشارة هذه أسفل محلول كل اسم كتابة مع مكوناتها فصل يراد والتي

 ال بحيث مثال   زجاجية ساق باستخدام الخط جهة من الورقة طرف ارفع -2
 . عليها العينات وضع أثناء سطح أي تالمس

 المحلول من مايكروليتر 3 خذ (micropipette) ماصة باستخدام -3
 كرر . تماما   تجف حتى واتركها به الخاصة العالمة عند وضعه المجهول
 . المكان نفس على القطرات وضع مع المحلول لنفس مرات عدة العملية

 ضع ثم الوعاء قاع من سم 3 ارتفاع على الزجاجي الوعاء في المذيب ضع -4
 السائل في مغموسة الخط عندها المرسوم الجهة تكون بحيث الفصل ورقة

 . المذيب

 على وعلم الورقة أخرج ثم ساعة 14 - 12 لمدة واتركه الوعاء أغلق -5
 . السائل إليها وصل التي المنطقة

 بواسطة المظهر بالمحلول الورقة رش ثم تماما   تجف حتى الورقة اترك -6
 .دقائق 3 لمدة مؤي80 عند تجفيف فرن في الورقة ضع ثم رشاش

 

 



 الكروماتوغرافيا من النوع هذا ويعتبر ,الكروماتوغرافي التحليل أنواع أشهر

 استخدام من بدال   ولكن , (الورق كروموتوغرافيا ) السابق للنوع مشابه

  من رقيقة طبقة استخدام يتم   stationary phase ثابت كوسط الورقة

 ومسطحة خاملة مادة على السليلوز أو (األلمنيوم أكسيد) األلومينا أو السيليكا

 وأدق, أسرع فصل عملية على نحصل وبذلك ,(كمثال الزجاج أو االلمنيوم)

 .أفضل بشكل األساسية الخليط ُمكونات ويبيّن حدة, على لون كل يظهر بحيث

 حيث التحليل, من النوع هذا على مثال   التالي الشكل في

 TLC ورقة على أسود حبر مكونات انفصال يوضح



 بين االيونات تبادل بانه  عامة بصورة األيوني التبادل كروموتوغرافيا يعرف
 الصلبة المادة بهذه المحيط الوسط وبين االيونات على تحوي صلبة مادة

 الطريقة هذه وتعتبر . التبادل عملية خالل يذكر طبيعي تغير أي واليحدث
 المتماثلة االيونات فصل في خاصة بصورة وتستعمل االستخدامات متنوعة

 : هما رئيسيين صنفين الى األيونية المبادالت وتصنف .خواصها في

  (  وتشمل المبادالت األيونية السالبة القوية والضعيفة )المبادالت السالبة 

 ( وتشمل المبادالت األيونية الموجبة القوية والضعيفة ) المبادالت الموجبة 

 طينية معادن شكل على يكون ما وغالبا   عضوي ال اما األيوني المبادل ويكون
 تنقية في الزيواليت استخدم وقد ( NaAlS2O6 .H2O ) الزيواليت مثل
 عبارة ويكون عضوي او . اإلدرار في االمونيا وتقدير الكالسيوم من الماء
   cross linking التقاطعي الهيكل هما جزئين من يتكون بلمر عن

  الفصل عملية في مهمان واالثنان functional groups الفعالة والمجاميع

 

 



  -:الخواص الواجب توفرها في المبادل األيوني 
  العضوية المذيبات أو الماء في ذوبانه عدم -1

 ايونات مع التبادل على القابلية لها ايونات تحمل فعالة مجاميع يحمل أن -2
  المحلول

 كثافة من يزيد الذي التقاطعي الترابط من عالية نسبة فيه يتوفر ان يجب -3
  كفاءته من ويزيد المبادل

 عندما انيوني او الموجبة االيونات يحمل عندما كتيوني اما المبادل يكون -4
  السالبة االيونات يحمل

 ثنائي من وقليل  للستايرين المشتركة البلمرة من الكتيوني المبادل تحضير يتم
 االنيوني المبادل اما الكبريتيك حامض مع الناتج ومعاملة بنزين فاينيل

 الناتج ومعاملة بنزين فانيل ثنائي مع للستايرين المشتركة البلمرة من فيحضر
    امين مثيل ثالثي باضافة متبوع ايثر كلورومثيل مع

   

 



  -:العوامل المؤثرة على المبادل األيوني 
 طبيعة المبادل األيوني 

 طبيعة االيونات المتبادلة 

 االيوني التبادل يزداد االعتيادية الحرارة درجات وفي المخففة المحاليل في

   االيون شحنة بزيادة

 فيها التبادل يزداد نفسها الشحنة تحمل التي االيونات فان الظروف نفس تحت

   الحجم بنقصان

 

التبادل فان المحلول في منه اكبر االيوني المبادل في االيون تكافؤ كان اذا 

 في منه اقل المبادل في االيون تكافئ كان اذا اما المحلول تركيز بزيادة يزداد

   . المحلول بتخفيف يزداد التبادل فان المحلول
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