
1 
 

 صلب –األسطح البينية غاز 
Gas – Solid Interfaces 

 
   Adsorption         ازاالمتز     

تراكم مادة ما ) عادة أيوانت  أ  غوازا  علوي ةيذوة  أا  أ  ازيذوا    علوي سوطح سوا   
امندة  امفذبةنإ     : adsorbateاملمتوزة أو امندة   adsorbed phase، الصنف  امتزن  أ  صولب 
   .امدة  اليت حصل على سطحهد االمز از adsorbentاملازة مدة  ا   السطح 

 :  absorptionومصطلح االمزصدص  adsorptionالزفريق ةني مصطلح االمز از   
مترك  امدة  على السطح ةيفتد اآلخر يزضتن اخرتاق وةخول مدة     ةاخل جسم مدة  أخرى  

 .  ضدفإ    مترك هد على السطح 
 

 نشأ ظاةرة االمتزاز ؟ لكن كيف ت
لقنوى از ييينإ لسنطو  لتفشأ عتليإ االمز از نزيذإ لظهور حدلإ عدم اإلشبدع أو عدم الزنواز  

 وعتليإ   شبدع  القوى تعرف ةعتليإ االمز از . …السوائل وامواة الصلبإ 
 

    Adsorption of Gases by Solids    امتزاز الغازا  علي السطانح الصلبة   
: طبيعنننإ السنننطح ، وننننوع ال ننندز امتزننن  ، ومسننندحإ سنننطح الصنننل  ، وةرجنننإ ا نننرار  ،  العانامووو 

يزبني أ   Co15قدرنإ حذوم ال دزات امخزلفإ وامتز   على سطح الفحم عفد م ...وض ط ال دز 
 مدى االمز از هلبه ال دزات يسري ةشكل مواٍز لل اية  يف ةرجإ ا رار  ا رجإ إلسدلإ ال دز 

   .ي يد من الكتيإ الكليإ لل دز امتز  adsorbentسطح امدة  امدز   زاية  مسدحإ  
تفشنننأ حدلنننإ اتننن ا  حقيقينننإ ةنننني ال ننندز يف حدلنننإ متننند  منننط الصنننل  وال ننندز اموجنننوة علنننى سنننطح  

ارتفنندع ةرجننإ ا ننرار  ينن ة     ...عتليننإ االتنن ا  تزننألر ةشننكل كبننري ةدرجننإ ا ننرار  ،  والصننل  
    .اخنفدض كتيإ امدة  امتز

 
 

 الغازا  املختلفة  املمتزة حجانم   
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 Co 15 عند علي سطح ارام  احد من الفحم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Types of Adsorption    وتزاز  أنوواناع االمو    
 

  Physical adsorptionاالمتزاز الفيزاي ي   -1

القنوى العدملنإ ةنني ج ييندت سنطح الصنل   .. Van der Waals adsorptionامز از فدندرفدلس    
ويزتينن  هننبا االمزنن از ةزكننوين عنند  طبقنندت ج يييننإ علننى  .. وال نندز امتزنن  هننف نننوى فدننندرفدلس 

 .سطح االمز از 
 

   Chemical adsorption (Chemisorptionاالمتزاز الكيميا ي   -2
، ويزتين  هنبا الفنوع منن االمزن از ةزكنوين أواينر كيتيدئينإ ةنني السنطح  activatedاالمز از الفشط 

والبرات أو از ييدت امتز   عليه ، ويصدح  هبا الفوع من االمز از تكو  طبقإ أحدةيإ از يينإ 
 ...على السطح امدز 

 
 
 

 الفر ق بني االمتزاز الفيزاي ي  االمتزاز الكيميا ي

 حجم الغاز املمتز الغاز
 3cm  

 دأاة احلراأة احلراة
 K  

2H 4.7            33 
2N 8.0 126 

CO 9.3 134 

4CH 16.2 190 

2CO 48 304 

HCl 72 324 

S2H 99 373 
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 االمتزاز الكيميا ي     االمتزاز الفيزاي ي
  نننوى الزذنندنا هفنند مننن نننوع الننرواةط الكيتيدئيننإ

الننننننننيت ةنننننننننني النننننننننبرات وهنننننننننف أننننننننننوى منننننننننن ننننننننننوى 
  .فدندرفدلس

  أكن  مننن عدلينإحنرار  االمزن از (1-kJ mol 80 )
 ...لكيتينندئفوتصننل    حذننم حننرار  الزفدعننل ا

(1-kcal m 100 – 20)  فحننرار  امزنن از  نندز 
CO 2 وH  على سطو  ةعض الفل ات هف على

 . kJ mol 65-1 و kJ mol 85-1 الزوايل
 

   طدنننإ الزفشننيط هفنند أعلننى ةكيننري مننن مييلزهنند يف
االمزننننن از الفي ايئنننننف ، فعتلينننننإ االمزننننن از هفننننند  نننننري 
عكسيإ ،  ن منن الصنع  فصنل امندة  امتزن    ال 

سننننننزخدام ضنننننن وس عدليننننننإ أو اسننننننزخدام طننننننرق اب
 الزحليل الكهريب .

  تكنننوين  –يف ال دلننن   –يننن ة  االمزننن از هفننند   
طبقننإ واحنند  فقننط  ن منندز االمزنن از علننى هييننإ 

 نرات وةطدنإ كدفيإ لكسر الراةطإ از يييإ .
   تنننن ةاة كتيننننإ ال نننندز امتزنننن  ابرتفنننندع ةرجننننإ ا ننننرار

 وتفخفض ة اية  الض ط .

 
 

 ميزننن   ننندزا :تننني   ف ،ة  امتزننن   كيتيدئيننند  تزنننألر امننند 
2H  ،2N علنننننى سنننننطح Ni علنننننى هيينننننإ أمونيننننند 
3NH 2 ويففصلO  عن الفحم على هييإCO  ،
2CO. 

  القوى ةني امدة  امدز  وامدة  امتز   من نوع
) نوى فدندرفدلس (  از يييإ نوى الزذدنا

 وتشبه نوى  سدلإ ال دز .
 40-1 نحنننرار  االمزننن از مفخفضنننإ )أننننل منننkJmol 

ةعننننض الزقننننديرات ( وهننننف تقننننرتا مننننن حننننرار   يف
فحرار  االمز از الفي ايئنف  تسييل ةعض ال دزات ،

علننى سننطو  ةعننض الفلنن ات   2H و CO ل نندز 
 kJ mol 9-1 و kJ mol 25-1 الزنوايل هنف علنى

. 
  طدننننننننإ الزفشنننننننيط مفخفضنننننننإ ابعزبننننننندر أ  عتلينننننننإ

االمزننن از هفننند عكسنننيإ حينننا ميكنننن فصنننل امننندة  
  ةرفنننننط ةرجنننننإ ا نننننرار  أو خفنننننض الضننننن ط امتزننننن  

 ةشكل معزدل .

 
  تزكنننو  أكينننر منننن طبقننننإ واحننند   زننن    ن منننندز

 مزعدة .االمز از على هييإ طبقدت ج ئيإ 
 

   تننفخفض كتيننإ ال نندز امتزنن  ابرتفنندع ةرجننإ ا ننرار
 وت ةاة مط ال اية  يف ض ط امدة  امتز   .

 

 أ   ال تزننننننألر امنننننندة  امتزنننننن   كيتيدئينننننند  ،  ن ميكننننننن
 فصل ةو  أ  تز ري كيتيدئيد  .فت
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         Adsorption Isotherms     االمتزاز االيز ثريمي     منحنيا   
يقد  حذم ال دز امتز  ةوسدطإ كتيإ معلومإ من امدة  امدز  أو ةقيند  الز نري يف وز  السنطح   

إ ال ندز امتزن   حذتند  أو وتسنتى الع ننإ ةنني كتين …ضه لل دز عفند ضن ط معلنوم يامدز عفد تعر 
وزان  ةوسننندطإ كزلنننإ معلومنننإ منننن السنننطح امننندز وضننن ط االتننن ا  أو الرتكيننن  عفننند ةرجنننإ حنننرار   ةزنننإ 

 ابالمز از االي ولريمف.
   منحنيا  االمتزاز اخلمسة املشهانأة....مفحفيدت االمز از تصنيف بر ت أ         

                  
 

II                                                     I   
 

                                                                           mV       B                                              

                                                                  adsV                                                                     adsV 
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IV                                                    III  
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VI                                                     V  
 

                                                                                                                                     

                                                                 adsV                                                                      adsV 
 

 
 
 

OP            P                                       OP            P    
 أة الثابتة معادلة الجنمري لالمتزاز  ي دأاة احلرا  
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The Langmuir Adsorption Isotherm Equation                                             
 الفروض :    
عتليإ االمز از الكيتيدئف لل دزات على السطو  الصلبإ ت ة     تكوين طبقإ أحدةيإ از يينإ   

   ....فوق السطح امدز
  مراك  االمز از الفشطإ مزو  سطح الصل  على عدة معني من  -أ

 كل مرك  امز از ميز  ج ييد  واحدا  فقط .  -ا
  كل امراك  مزكدفيإ من انحيإ الطدنإ   -ج
 ال يوجد تفدعل ةني از ييدت امتز   على هبه امراك  . -ة
 : حدثني متضادينحس  نظريإ الجنتري ل مز از الكيتيدئف من تزأل  عتليإ االمز از  
   .السطح الصل  تكي  ال دز على  -1
 . تبخر أو انفصدل ج ييدت ال دز عن السطح راجعإ    جسم ال دز  -2

  
Pa

P


 =  θ           معادلة الجنمري لالمتزاز االيز ثريمي  

  

 θ ج ء السطح ام طى جب ييدت ال دز امتز   يف أيإ  ظإ ،  
1/ K2 a = K 

 1K ز از ةت الزفدس  للزكي  أو االم 
    2K . ةت الزفدس  للزبخر أو االنفصدل  
  P .  متيل الض ط عفد االت ا 
 

 ...  فقط على ةرجإ ا رار  وال تزألر ابلسطح  aتعزتد نيتإ اليدةت   
    V    حذنننم االتننن ا  لل ننندز  امتزننن  لكنننل وحننند  كزلنننإ منننن امننندة  امننندز  عفننند الضننن طP  ، mV    

   .…الكزلإ من السطح امدز ةطبقإ كدملإ أحدةيإ از ييإ  حذم ال دز ال زم لز طيإ وحد 
                                                

V

P

mV

a
+  

mV

P
 =  

                                                                                                θ  = 
mV

V
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=   ميلا                             
mV

1

V

P
                                                  

                                                                                                                   
                                      P                                                     

mV

a 
 بيانيا  متثي  معادلة الجنمري   

  
 قا  لالمتزاز متعدد الطب BETمعادلة    

The BET Equation for Multimolecular Adsorption                                       
 فرضيدت :ال  

المز از ج ييإ جديد  يف الطبقنإ اليدنينإ  siteكل ج  ء يف طبقإ االمز از األو  يسزخدم كتونط 
يننإ متدمنند  كتنند هننو حدلننإ اتنن ا  ةيفدميكيننإ لكننل طبقننإ ج يي ....وةشننكل مززنندةط للطبقنندت األخننر 

حنننرار  االمزننن از لكنننل طبقنننإ ةعننند  (...ا ننندل يف نظرينننإ الجنتنننري المزننن از طبقنننإ واحننند  ) كيتيننندئف
الطبقنننإ األو  مسننندويإ  نننرار  الزبخنننر او الزتينننط ، حنننرار  االمزننن از للطبقنننإ األو  مسننندويإ  نننرار  

 االمز از يف حدلإ االمز از الكيتيدئف .
 
 

)PP(V

P
o 

= 
CV

1

m

 + 








 

CV

1C

m

oP

P
 ….   

 

V  حذم ال دز امتز  عفد الشروس القيدسيإ :STP . 
oP   الضن ط البخندر  لل ندز او السندئل امشنبط امتزنن  عفند ةرجنإ ا نرار :T  وميينل ا ند األعلننى ،

 ز رأسيد  حيا مدز الزكيي  .للض ط ، وعفد هبا الض ط يرتفط مفحىن االمز ا
mV . حذم ال دز امتز  عفدمد يز طى السطح ةطبقإ كدملإ أحدةيإ از ييإ من ال دز : 
C  :  ةت عفد أ  ةرجإ حرار  معطد  ، ويسدو  تقريبد  : 
 

C = 
  RT/liqHadsH

exp


 
 

adsH∆  ،  حرار  امز از الطبقإ األو : liqH∆  دز  .حرار  متيط أو  سدلإ ال 
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   ∆liqH∆>  adsHتكو  :      IIيف حدلإ االمز از من الفوع   
    ∆adsH∆>  liqHتكو  :    IIIيف حدلإ االمز از من الفوع   

 

mCV

1C  =   m ) و    ) اميل 
mCV

1 =  b ) تصبح :و                    ) الزقدطط 
 

                   
b

m
1+ = C  و 

bm

1


= mV  

 
 

  
600                                                             3                                                      
500                                                                                                                     

                                                     2                                                             400     ) 3V(cm 
            

P)V(P

P
o 

                                             300                                             STP    
200                                                             1                                                     
100                                                                                                                     

                                                                                                     
0.2   0.4   0.6   0.8   1.0               0.0  0.1   0.2   0.3    0.4   0.5              0.0 

 )أ(                   
oP

P
)ا(                                           

oP

P
          

 

)أ   حبسوووب  77Kعنووود السوووليكا غوووري املسوووامية علوووي  النيرت اووونيمنحوووال االمتوووزاز االيسوووانثريمي لغووواز   
                              .)ب  BET املعادلة اخلطية لنمان ج 

  
 

          Determination of Surface Areaتقدير املساحة السطحية    
) امسنندحإ السننطحيإ لكنننل  specific surface areaاملسوواحة السوووطحية النانعيووة تقنندير   

    وحد  كزلإ من السطح امدز ( 
  

علنى  Bتكنو  نقطنإ  ، IIيف حدلإ االمز از الفي ايئف الب  يزبعه مفحنىن االمزن از االي ولريمنف      
لزكنون  طبقنإ أحدةينإ از يينإ لل ندز علنى السنطح ، هبا امفحىن مزعلقإ حبذم ال ندز امتزن  والن زم 

يف معدةلننإ الجنتننري ا طيننإ ،  mVيف الع نننإ والننيت تقدةننل نيتننإ  mVوالقيتننإ عفنندهد تسنندو  نيتننإ 
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؛ أ  امسندحإ لكنل جنرام  مسواحة السوطح النانعيوةوعفد حتديد هنبه القيتنإ عتليند  تصنبح 
 من امدة  امدز  وامزدحإ ل رتبدس ابمدة  امتز   :

 

 =  Vm σo . S     
 

  S  3عدة ج ييدت ال دز امتزن  لكنل وحند  حذنمcm  عفند ةرجنإ ا نرار  امسنزخدمإ يف الزذرةنإ
وةرجننإ  atm 1ط وا ذننم امتزنن     ضنن ط مننط م حظننإ أنننه يف العنندة  يننزم تصننحيح نننيم الضنن 

ةائتد  مسدويإ  Sوتكو  نيتإ  ، mVابسزخدام معدةلإ ال دز اميديل ونلك نبل نيد   273Kحرار  
6.023-molecules cm 1910 x= 2.68   3cm / 22414 molecules 2310   

oσ  مسدحإ السطح امش ولإ جب ييإ  دز واحد  فقط. 
 

                      Heat of Adsorptionحراأة االمتزاز      
 

 ( Solid )  صلب  +  ( Gas )  غاز    (Heat) حراأة  +  (adsorbed layer ) طبقة ممتزة 
 
 
 

200                                                                                                         
 

 كمية الغاز                                                                                                           150
 املمتزة                                   W           Fe         حراأة االمتزاز لغاز                 

  Rt                 100                                  ني علي أسطح بعضاهليدأ ا
 الفلزا  النظيفة      

  50                                                                                                            
                                                                   

                       0                                                                                                          
0      0.2      0.4      0.6      0.8      1.0                                              

 السطح املغطي اجلزء من       


