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Ion Exchange 
 

    التحليل اآليل
 

 األيونيالتبادل 

    أستاذ املادة/ تركي الصاحل اخلليوي
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 التبادل األيوني

 قدمة:م

 متحركة )مثل    ..... ( وأيوانت حتمل شحنات مضادة   اثبتةحتتوي على جمموعات مشحونة ) سالبة  أو موجبة (  ....... .......يتكون الطور الثابت من مادة         

 )مثل  ..... ( ؛ ويتم استبدال هذه األيوانت املضادة أبيوانت احمللول املشاهبة.        

 
 :)النظام( اجلهاز                 

 
 عمود التبادل األيوين:

)مقدمة( العمود ، ومتّرر عمود زجاجي يعبأ حببيبات املبادل األيوين الصمغي املنفذة ، واليت ...... عندما ترتطب ؛ وتوضع العينة يف أعلى                        

 املكوانت عرب العمود ابملاء أو أبي مذيب مناسب.
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  املبادل األيوين:

 (.Resins) ) الصلصال( وبعض املركبات العضوية، ولكن أشهر املبادالت وأكثرها استخداما املبادالت األيونية الصمغية  .....  و ......نواع أكن استخدام بعض مي       

 
 املبادالت األيونية الصمغية:

 ( لربط سالسل  DVB = ……………( يضاف له أثناء التحضري )  ……… Polyعبارة عن .......... .......... حمضر من  )                              

، منّفـذ وصلب وغري ذائب........... .......... .......... ..........لحصول على ذلك لو  .………عديد 

 
 

 (: Cross-Linkingنسبة التشابك ) 

 فإن حبيبات املبادل تنتفخ عند تنقيعها يف املذيب وحتتوي على ثقوب كبرية مما يزيد من انتشار  .…………إذا كانت النسبة                                               

 . .………األيوانت داخل تركيب املبادل، وحيدث التبادل                                               

 
 ال تتمكن من االنتشار. ..........ن األيوانت أ، مما جيعل التبادل أبطأ ؛ كما فإن االنتفاخ سيكون أقل ولكن الثقوب أصغرب .………وأما إذا كانت 
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 :( Exchange Capacity السعة التبادلية )

 حجم ) أو وزن( من املبادل.   بادل والقابلة للتبادل لكل وحدةعدد األوزان املكافئة من أيوانت ............. ) أو ..............( املوجودة يف املهي                          

استبقاء املواد يف املبادل ) ولذا فاملبادالت ذات السعة العالية السعة التبادلية على عدد ........... .......... املثبتة يف املبادل، وهلا أتثري على مدى  وتعتمد                       

 تستخدم لفصل املخاليط ...........(.

 (: Cation-Exchange Resinاملبادالت الكاتيونية الصمغية )

 ........... املبادل ؛ وهي نوعان:يتم فيها استبدال .......... حملول العينة بـ                                                    

 
 ( ، وتستخدم لفصل املخاليط ......... .…-..… = pHوميكن استخدامها يف مدى )  املبادالت الكاتيونية القوية: -1                         

 (:……… على محض السلفونيك القوي ) من أمثلتها املبادالت احملتوية                                                              

n Rz SO3-H+ + Mn+    ↹  ( RzSO3)n M  + nH+ 

 
 

 

           ( ] ملاذا ال ميكن استخدامها يف رقم هيدروجيين أقل من ..…-..… =pHوميكن استخدامها يف مدى ) املبادالت الكاتيونية الضعيفة: -2                        

 مخسة؟................................................................[.                                                            

 (:………)ت احملتوية على محض الكربوكسيل مثلتها املبادالأومن ؛ املواد األيونية القاعدية القويةوتستخدم هذه املبادالت لفصل                                              

+M  +  nH n)2( RzCO  ↹    n++  M  +H-2n Rz CO 
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  حتويل املبادل من صيغة إىل صيغة:

؛ ويف هذه احلالة  (NaCl)عن طريق معاملتها مبحلول  .………إىل الشكل  …………ميكن حتويل املبادالت الكاتيونية من الصيغة                                     
 ( ؛ ] وماذا حيدث أيضا؟:.......................................[.Na(  مع )Mيتبادل )

 (:Anion-Exchange Resinاملبادالت األنيوينة الصمغية )

 يتم فيها استبدال ......... حملول العينة بـ......... املبادل ؛ وهي نوعان:                                       

 
  ، وتستخدم لفصل مجيع األمحاض ؛ ومن  .……( ، وهي حتتوي على قاعدة  ……-pH = 0 تعمل يف املدى )  مبادالت أنيونية قوية: -1                        

 أمثلتها جمموعات األمونيوم الرابعية.                                                       

-A  +  nOH n) 3( RzNR ↹   -n+  A   -OH3R +n Rz N 

 

 
 

  ؛ ومن  ..……، وتستخدم لفصل احلموض  .……( ، وحتتوي على قاعدة   ……-pH= 0تعمل يف املدى ) مبادالت أنيونية ضعيفة: -2                        

 أمثلتها جمموعة األمني.                                                         

-A  +  nOH n) 3( RzNH ↹   -n+  A   -OH3H +n Rz N 
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 ] كيف؟:...........................[ ………إىل الشكل  …………من الصيغة  ميكن حتويل املبادل األيوين

 ] نتيجة هلذا التحويل ماذا حيدث للمبادل؟:.......................................[.

 

 (:Regenerationتنشيط املبادل )

 ( عرب املبادل لتحويله إىل الشكل اهليدروجيين )املبادل ......... يف هذه احلالة( أو إىل 4M-3( ذي الرتكيز )HClميرر حملول )                                         

 الشكل الكلوريدي ) املبادل ........( ؛ وميرر حملول )............( لتحويل املبادل من الشكل الكلوريدي إىل الشكل اهليدروكسيدي.                                        

 

 وهو ميل املبادل الستبدال أيون ما. (:Dمعامل التوزيع ) -

 قوة اجملموعات األيونية املثبتة يف املبادل. –نوع األيون املستبدل  –الرتكيز الكلي للمذاب  – DVB:   ويعتمد على

D= CS/CM    &   VR= VM +DVS                                                ]عرف احلدود يف هذه املعادلة[ 

 ( ؛  وبعد مرور فرتة زمنية سنصل إىل حالة اتزان يف املبادل.1<2<3<4يتم استبدال األيوانت تبعا لشحنتها )  اتزان التبادل األيوين: - 

 يستخدم لفصل:              التطبيقات: -

  األنيوانت. -2                                     الكاتيوانت .     -1                                                


