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   Chromatography  الكروموتوغرافيا

 
 األلوان وهو علم بسيط نظرياً إىل أن له استخدامات          علمالكروموتوغرافيا هو علم قدمي يعىن باللغة العربية        

  .كثرية يف فصل وحتليل املخاليط املعقدة 
  

ح الثابـت   ونظرية الفصل تعتمد على توزيع اخلليط املراد فصلة بني سطحني خمتلفني أحدمها يسمى السط             
(Stationary Phase) واآلخر يسمى السطح املتحرك (Mobile Phase).   

  
يف علم الكروموتوغرافيا متر املركبات املختلفة باخلليط مع السطح املتحرك على السطح الثابت وحيث أن               

 مع السطح الثابت ختتلف عن املركب اآلخر، لذا يتم فصل املركبـات             االحتكاكلكل مركب قدرة على     
ى السطح الثابت وبالتدريج تتحرك مع السطح املتحرك بعد أن يتم فصلها وهـذه الظـاهرة تـسمى                  عل

رغبة املركب يف التفاعل مع السطح الثابـت        و ، ويعتمد الفصل على قابلية       (adsorption)االدمصاص  
 املركب عن احلركة وكلما كانت الرغبة أقل بذلك تـسرع          كلما تعطل    ىأقوفكلما كانت هذه الرغبة     

  .املركبات يف احلركة وبذلك يتم الفصل
  

  :مثال 
مت متريرها على سطح ثابت بواسطة الـسطح        ) أ ، ب ، ج      (      لو أن عندنا خليط من ثالث مركبات        

متوسـط التماسـك مـع      ) ب(شديد التماسك مع السطح الثابت يف حني        ) أ(املتحرك ولو افترضنا أن     
داً مع السطح الثابت ، لذا سنجد أنه عند مترير هـذه            ضعيف التماسك ج  ) ج(السطح الثابت ويف حني     

) ب(سيكون خروجه سريع جداً مث يتبعه       ) ج(املركبات يف سطح متحرك على ذلك السطح الثابت فأن          
  ) .أ(مث يتبعه 

  
     ومن املالحظ يف الشروحات أعاله أن الكروموتوغرافيا ليس له فقط القدرة على فصل املواد ولكـن                

  . ، وقد استخدمت  هذه الطريقة لتنقية الكثري من املركبات (purification)تها أيضا على تنقي
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  جهاز الكروموتوغرافيا 
  ) :١(     أنظر الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ       يتكون جهاز الكروموتوغرافيا ك  Solvent Tankذيب ما هو موضح يف الشكل يف مـصدر للم
 تسحب هذه السوائل إىل مكان      pumpلتعرف عليها ومن خالل مضخة      يوضع فيه املواد املراد فصلها وا     

املواد املراد فصلها ادخال تلك املواد  ، ويتم يف فتحة ادخال Feed Injection واد املراد فصلهاإدخال امل
 الـذي   columnمث يذهب هذا السائل إىل عمود الفـصل         ) السطح املتحرك   ( حيث تذوب يف السائل     

يتم خالل هذا العمود فـصل املـواد        ويف عمود الفصل يوجد السطح الثابت ، و       ،   ovenيوجد يف فرن    
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ستطيع التعرف على هذه املـواد مـن خـالل        ن مث   detector إىل الكاشف    األخرى  تلو وخترج الواحدة 
  .الفاحص 
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املركب للمرور خالل عمود فصل معني حممل بسطح ثابـت معـني            ستغرقها  يتسمى الفترة الزمنية اليت     
  وقيمة هذا الوقت ثابت للمركب املعني إذ مل يتغري من ظـروف  retention timeتسمى وقت الفصل 

 لذلك إذا رأينا يف الفاحص أشارة فصل عند وقت معني فأننا نعرف تباعاً ذلك املركب               ، الفصل أي شيء  
الشكل الذي حنصل عليه عنـد عمـل الكروموتوغرافيـا          ) ٢(ني الشكل   اعتمادا على وقت الفصل ويب    

وبالرغم من أن لدينا شكلني خمتلفني إىل أننا نستطيع القول أن املركبات اليت ظهرت يف وقت معني ال بد                   
  كذا يف الشكل الثاين وه(A) يف الشكل األول هو نفسه (A)املركب : أن تكون نفس املركبات فمثالً 
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  موتوغرافيا أنواع الكرو
  :توجد أنواع كثرية من الكروموتوغرافيا مثل 

لكروموتوغرافيا حيث تستخدم الورقيـة     ل وأقدم طريقة ل   وهذا أو   : كروموتوغرافيـا الورقـة .١

كسطح ثابت وتغمس هذه الورقة يف حملول فيه مركبات خمتلفة وعند مرور هـذا الـسائل يف                 
 .ملركبات باستخدام هذه الورقة يتم فصل ا، الورقة من خالل الظاهرة األمسوزيه 
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 )٣(أنظر الشكل رقم   : كروموتوغرافيا العامود .٢

بسطح ) السحاحه(وهذه أيضاً طريقة قدمية استخدمت يف فصل املواد حيث يتم مأل عمود مثل              
 مث يسمح هلذا السطح املتحرك بـاملرور  )السائل (الثابت ويتم وضع املركبات يف السطح املتحرك  

   .املواد ويتم دراستها كالً على حدة يف األسفل حيث تنفصل  املركبات املختلفةيتم مجعو
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 ثابت ويكون   سطحوأيضاً تستخدم نفس الفكرة حيث يكون هناك          : كروموتوغرافيا الغـاز .٣

م وهذا النوع من الكروموتوغرافيا هو األكثر شيوعاً والسطح املتحرك عبارة عن غازات مثل اهليلي    
طالق وقد طورت له أنواع كثرية جداً من الـسطوح الثابتـة والكواشـف وذلـك                على اإل 

 .الستخدمها حسب نوع الفصل املرغوب فيه 
 
وهذا النوع يستخدم نفس الفكرة حيث يكون الوسط احلامل           :  كروموتوغرافيا الـسائل .٤

 :للمركبات هو السائل وهناك أكثر من نوع منها 
 كروموتوغرافيا السطح املقلوب  •

     Reverse Phase Chromatography  
 و األداء العايلذكروموتوغرافيا السائل  •

     High Performance Liquid Chromatography (HPLC)  
   
  


