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النفاذیة خالل األغشیة شبھ  النفاذیة خالل األغشیة شبھ  

المنفذة المنفذة 



qq  شبھشبھ  األغشیةاألغشیة  خاللخالل  تنفذتنفذ  الال  الغرویةالغرویة  المحالیلالمحالیل  أنأن  لتوضیحلتوضیح    
    محلولمحلول  منمن  ٣٣سمسم  ١٠١٠بالرسمبالرسم  المبینالمبین  سیسلسیسل  قمعقمع  فيفي  ضعضع  المنفذةالمنفذة
    ماءماء  بھبھ  كأسكأس  فيفي  ضعھضعھ  ثمثم  %%٥٥  صودیومصودیوم  كلوریدكلورید  ++  النشاالنشا
    ::  الزمنالزمن  منمن  فترةفترة  بعدبعد  وو  مقطرمقطر

uuقطراتقطرات  منمن  بعضبعض  لھلھ  أضفأضف  ثمثم  الكأسالكأس  محتویاتمحتویات  منمن  ململ  ٥٥  خذخذ    
    عدمھعدمھ  منمن  األزرقاألزرق  اللوناللون  تكونتكون  الحظالحظ  وو  نظیفنظیف  كاسكاس  فيفي  الیودالیود

uuلھلھ  أضفأضف  ثمثم  الكأسالكأس  محتویاتمحتویات  منمن  ململ  ٥٥  خذخذ  أخرأخر  كأسكأس  فيفي  
  الفضةالفضة  كلوریدكلورید  منمن  أبیضأبیض  راسبراسب  تكونتكون  نالحظنالحظ  فضةفضة  نتراتنترات



qq  نستنتج من ذلكنستنتج من ذلك
uuوو  المنفذةالمنفذة  شبھشبھ  األغشیةاألغشیة  عبرعبر  یمریمر  الال  النشاالنشا  غرويغروي  أنأن  

  إضافةإضافة  عندعند  األزرقاألزرق  اللوناللون  تكونتكون  عدمعدم  ذلكذلك  عليعلي  یدلیدل
  ..  الكأسالكأس  محتویاتمحتویات  إليإلي  الیودالیود

uuالصودیومالصودیوم  كلوریدكلورید  ((  الحقیقيالحقیقي  المحلولالمحلول  یتحركیتحرك  بینمابینما  ((  
    وو  الفضةالفضة  نتراتنترات  معمع  تفاعلتفاعل  وو  المنفذالمنفذ  شبھشبھ  الغشاءالغشاء  خاللخالل
  ..الفضةالفضة  كلوریدكلورید  منمن  أبیضأبیض  راسبراسب  كونكون



اإلدمصاص علي السطوح الصلبةاإلدمصاص علي السطوح الصلبة
uuإماإما  الشحناتالشحنات  ھذهھذه  وو  شحناتشحنات  یحملیحمل  الغرويالغروي  النظامالنظام  

  السطحیةالسطحیة  الطاقةالطاقة  أنأن  المفترضالمفترض  منمن  وو  ..  سالبةسالبة  أوأو  موجبةموجبة
..  ثابتثابت  النظامالنظام  یكونیكون  لكيلكي  یمكنیمكن  ماما  أقلأقل  تكونتكون  نظامنظام  أليألي
uuمخالفةمخالفة  ایوناتایونات  إدمصاصإدمصاص  طریقطریق  عنعن  ذلكذلك  یكونیكون  وو  

  اإلدمصاصاإلدمصاص  ظاھرتيظاھرتي  بینبین  فرقفرق  ھناكھناك  وو  السطحالسطح  لشحنةلشحنة
واإلمتصاصواإلمتصاص



qq   اإلمتزاز اإلمتزاز ( ( اإلدمصاص اإلدمصاص : ( : (adsorptionadsorption
    سطحسطح  عليعلي  ماما  مادةمادة  تركیزتركیز  تشملتشمل  ھيھي  وو  سطحیةسطحیة  ظاھرةظاھرة  ھيھي

    ..  المادةالمادة  صورصور  منمن  مختلفتینمختلفتین  صورتینصورتین  بینبین  اإللتصاقاإللتصاق
qq اإلمتصاص اإلمتصاصabsorptionabsorption

    خاللخالل  الممتصةالممتصة  المادةالمادة  لجزیئاتلجزیئات  تغلغلتغلغل  عملیةعملیة  تشملتشمل  وھيوھي
    بعملیةبعملیة  القائمةالقائمة  المادةالمادة  عليعلي  یطلقیطلق  وو  ..  الصلبةالصلبة  المادةالمادة  جزیئاتجزیئات

  المادةالمادة  عليعلي  یطلقیطلق  بینمابینما      adsorbentadsorbent  اإلدمصاصاإلدمصاص
adsorpateadsorpate      الممتزةالممتزة  أوأو  المدمصةالمدمصة



:  :  و یقسم اإلدمصاص إلي نوعین و یقسم اإلدمصاص إلي نوعین 

physical adsorptionphysical adsorptionإدمصاص طبیعي إدمصاص طبیعي   - - ١١
  عنعن  المسؤلةالمسؤلة  ھيھي  الضعیفةالضعیفة  درفالدرفال  فانفان  قويقوي  تكونتكون  عندماعندما  ھيھي  وو      

  ..  اإلدمصاصاإلدمصاص
chemical adsorptionchemical adsorptionإدمصاص كیماوي إدمصاص كیماوي   - - ٢٢

  المادةالمادة  بینبین  االرتباطاالرتباط  عملیةعملیة  عنعن  المسئولةالمسئولة  تكونتكون  عندماعندما  وھيوھي      
  عدةعدة  لھلھ  وو  ..  قویةقویة  كیماویةكیماویة  روابطروابط  الصلبالصلب  الجسمالجسم  وو  المتراكمةالمتراكمة

    منمن  األلواناأللوان  إدمصاصإدمصاص  ،،  البحارالبحار  میاهمیاه  تحلیةتحلیة  ،،  التنقیةالتنقیة  منھامنھا  فوائدفوائد
    عليعلي  التبادلالتبادل  طریقطریق  عنعن  األراضياألراضي  فيفي  التغذیةالتغذیة  ،،  السوائلالسوائل
..النباتاتالنباتات  جذورجذور



المعادالت التي تصف اإلدمصاصالمعادالت التي تصف اإلدمصاص

qq  أوال معادلة فروندلخأوال معادلة فروندلخ
    العالمالعالم  المعادلةالمعادلة  ھذهھذه  وضعوضع

FreundlichFreundlich  لوصفلوصف  ١٩٥٩١٩٥٩  سنةسنة  
  السطوحالسطوح  علىعلى  الغازاتالغازات  إدمصاصإدمصاص

    ::یليیلي  ماما  علىعلى  المعادلةالمعادلة  وتنصوتنص  ..الصلبةالصلبة
X = KCbX = KCb

  منمن  المدمصةالمدمصة  الكمیةالكمیة  تمثلتمثل  XX  أنأن  حیثحیث
  ثابتثابت  ==KK  وو  الكتلةالكتلة  لوحدةلوحدة  بالنسبةبالنسبة  األیوناألیون

،،  CCالمتوازنالمتوازن  التركیزالتركیز،،  bb  آخرآخر  ثابتثابت  
))٠٠>>b<b<11((  فيفي  المعادلةالمعادلة  ھذهھذه  وقعتوقعت  وإذاوإذا  

  العالقةالعالقة  علىعلى  نحصلنحصل  فإننافإننا  بیانيبیاني  شكلشكل
التاليالتالي  الشكلالشكل  فيفي  المبینةالمبینة

یوضح العالقة بین التركیز بعد اإلتزان : شكل 
والكمیة المدمصة 

)C(التركیز المتوازن 



  ثوابتثوابت  قیمقیم  علىعلى  الحصولالحصول  أجلأجل  ومنومن
  تحویلھاتحویلھا  یتطلبیتطلب  فإنھفإنھ  المعادلةالمعادلة  ھذهھذه
  بأخذبأخذ  مستقیممستقیم  خطخط  معادلةمعادلة  إلىإلى

::فتصبحفتصبح  المعادلةالمعادلة  طرفيطرفي  لوغاریتملوغاریتم
Log X = Log K + b LogLog X = Log K + b Log

  شكلشكل  فيفي  المعادلةالمعادلة  ھذهھذه  رسمرسم  وعندوعند
LogLog  قیمةقیمة  علىعلى  نحصلنحصل  بیانيبیاني KK  
  معمع  المستقیمالمستقیم  الخطالخط  تقاطعتقاطع  تمثلتمثل  التيالتي

  bb  قیمةقیمة  أنأن  كماكما  الصاديالصادي  المحورالمحور
  ھوھو  كماكما  المستقیمالمستقیم  الخطالخط  میلمیل  ستمثلستمثل
    ::التاليالتالي  بالشكلبالشكل  مبینمبین

لمعادلة فروندلج كخط مستقیم: شكل 

b= المیل 
Log X

Log C

Log K



Langmuir equationLangmuir equationمعادلة النجمویر معادلة النجمویر : : ثانیاثانیا

  علىعلى  الغازاتالغازات  ادمصاصادمصاص  منمن  مشتقةمشتقة  معادلةمعادلة  أیضاأیضا  وھيوھي    
LangmuirLangmuir  العالمالعالم  قبلقبل  منمن  وضعتوضعت  ..الصلبةالصلبة  السطوحالسطوح

  جزیئیةجزیئیة  طبقةطبقة  ادمصاصادمصاص  تفترضتفترض  وھيوھي  ١٩١٨١٩١٨  سنةسنة  
  تطبیقاتتطبیقات  منمن  المعادلةالمعادلة  لھذهلھذه  ولماولما  ..السطحالسطح  علىعلى  واحدةواحدة
  منمن  بشيءبشيء  عنھاعنھا  سنتحدثسنتحدث  فإننافإننا  التربةالتربة  فيفي  واسعةواسعة

..التفصیلالتفصیل
  ١٩٥٧١٩٥٧  سنةسنة  الزراعيالزراعي  المجالالمجال  فيفي  المعادلةالمعادلة  ھذهھذه  طبقتطبقت    

  غرویاتغرویات  أسطحأسطح  علىعلى  الفوسفاتالفوسفات  إدمصاصإدمصاص  كمیةكمیة  لدراسةلدراسة
    ..التربةالتربة



: : تتمثل معادلة النجمویر البسیطة كالتاليتتمثل معادلة النجمویر البسیطة كالتالي
x = kbc / (x = kbc / (11+kc)+kc)

  األیوناألیون  كمیةكمیة  تمثلتمثل  xx  حیثحیث  
  یمثلیمثل  CC  ،،الكتلةالكتلة  وحدةوحدة  علىعلى  المدمصالمدمص
  كمیةكمیة  أقصىأقصى  bb  ،،اإلتزاناإلتزان  بعدبعد  التركیزالتركیز

  طبقةطبقة  تكوینتكوین  تمثلتمثل  إدمصاصإدمصاص
  طاقةطاقة  عنعن  یعبریعبر  ثابتثابت  kk،،واحدةواحدة
    ..الربطالربط
  البیانيالبیاني  الشكلالشكل  المعادلةالمعادلة  ھذهھذه  وتأخذوتأخذ
    ::التاليالتالي

الكمیة 
المدمصة

التركیز بعد اإلتزان

b



qq  األسس الثابتة لمعادلة النجمویراألسس الثابتة لمعادلة النجمویر
uuومواقعومواقع  ..ثابتةثابتة  الغرویاتالغرویات  أسطحأسطح  علىعلى  تبادليتبادلي  موقعموقع  كلكل  طاقةطاقة  

    ..الغرویاتالغرویات  أسطحأسطح  علىعلى  منتظممنتظم  بشكلبشكل  مرتبةمرتبة  االدمصاصاالدمصاص
uuالتبادلالتبادل  بمواقعبمواقع  یحصلیحصل  االدمصاصاالدمصاص..    
uuنتیجةنتیجة  ھوھو  لألیونلألیون  ادمصاصيادمصاصي  حدحد  أقصيأقصي  إلىإلى  الوصولالوصول    

..واحدةواحدة  طبقةطبقة  إلكتمالإلكتمال


