
 الغرويات وكيمياء األراضي

 الفصل الثالث

Colloids and Soil Chemistry




 

  لتكوين النيتروجين مع األيدروجين إتحاد مثل غازية صور بين التفاعل•
.اآلمونيا

  أكسيد ثاني إتحاد مثل سائلة وصورة غازية صورة بين التفاعل•
.الكربونيك حمض لتكوين الماء مع الكربون

  مع الكاوية الصودا من محلول إتحاد مثل السائلة الصور بين التفاعل•
.والماء الصوديوم كلوريد لتكوين األيدروكلوريك حامض من محلول

تمثل الصورة الصلبة مضافا إليها الصورة السائلة الجزء األعظم من األراضـي  
ولذا فإن التفاعالت التي تتم بين هاتين الصورتين هي أكثر التفاعالت الكيماوية 
األرضية أهمية، كما أنها تحدد إلى حد كبير الخواص المورفولوجية والكيماوية 

. لألرض

التفاعل بين الصورة السائلة والصورة الصلبة مثل تفاعل المـاء مـع   
.كلوريد الحديديك لتكون حامض األيدروكلوريك وأيدروكسيد الحديديك













surface chemistry
Colloidal chemistry 









Specific 
Surface Area


























Suspension










شكل یوضح مكان وجود الغرویات األرضیة بالتربة

الغرويات األرضية

















:الصفات العامة للغرويات األرضية



 :غرويات األكاسيد السداسية
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:معادن الطني






























External surface

Internal surface





التمييز بني الطني والطني الغروي



Adsorption

















 Adsorptionاإلدمصاص 







 







Absorptionواالمتصاص   Adsorptionالتفرقة بني االدمصاص 




Potential 

theoryChemical theory
Electrical theory










نظريات اإلدمصاص















 Potential theoryالنظرية اجلهدية   









Fajan and Paneth


 




 




    Chemical theoryالنظرية الكيماوية 























 Electrical theoryالنظرية الكهربية



: ميكن أن ينظر إىل عمليات اإلدمصاص من عدة وجهات نظر كاآلتي
Apolar adsorption 



Exchange adsorption




Polar adsorption 









أنواع االدمصاص  
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اخلواص الكهربائية للغرويات






Electric double layers

















Electrophoresis


 Electric Double Layersالطبقة الكهربائية املزدوجة 

























ترسيب الغرويات



(١


(٢


(٣Specific Surface Area


(٤


(٥


(٦Adsorption
(٧AdsorptionAbsorption 
(٨
(٩

(٠١
(١١

أسئلة على الفصل الثالث


