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-:Adsorption) االمتزاز(االمدصاص 
ـــزازأواالمدصـــاص  تثبـــت علـــى ســـطحها جزیئـــات أنهـــو قابلیـــة مـــواد صـــلبة معینـــة -:االمت

الحالـة إلـىغازیـة والتـي تكـون مغمـورة فیهـا، حیـث تنتقـل المـادة أومستخلصة من حالة سائلة 
والموجـــودة فـــي الـــصلبة، وتـــستفید مـــن هـــذا االنتقـــال للـــتخلص مـــن المـــواد غیـــر المرغـــوب فیهـــا 

أوذرات أو، هـي ظـاهرة تجمیـع مـادة بـشكل جزیئـات أخروبتعریف . الغازیةأوالحالة السائلة 
امدصــاص أومثــل امدصــاص حــامض الخلیــك علــى الفحــم . أخــرىایونــات علــى ســطح مــادة 

.الحدیدأوالهیدروجین على الفلزات مثل النیكل 
ًئل والـصلب اعتمـادا علـى الـشكل الساأوتتحقق عدة قوى للتجاذب بین الغاز والصلب 

وان هـذه الظـاهرة . للمادة الصلبة وعلى الطبیعـة الكیمیاویـة لكـل منهمـا) Porosity(الفیزیاوي 
تــسمى . ســطح المــادة الــصلبةإلــىالــسائل أوهــي عملیــة انتقــال كتلــة المــادة مــن حالــة الغــاز 

كمــا یــدعى الــسطح ) Adsorbate(المــادة التــي تعــاني االمتــزاز علــى الــسطح بالمــادة الممتــزة 
).Adsorbent(الذي یتم علیه االمتزاز بالسطح الماز 

.العوامل المؤثرة على عملیة االمتزاز
ـــسطح المـــاز(المـــساحة الـــسطحیة للمـــادة المـــازة.١ ـــسطحیة -):ال كلمـــا تكـــون المـــساحة ال

وتقـاس الـسعة .للسطح المـاز كبیـرة فـان الـسعة االمتزازیـة تكـون كبیـرة والعكـس صـحیح
).m2/gm(ـتزازیة باالم

.في المحلول) غیر المرغوب فیها(مراد امتزازها تركیز المواد ال.٢
).الأمتتفاعل–سائلة–غازیة (.طبیعة المادة المراد امتزازها.٣
.یة والسرعة النسبیة خالل فترة االتصال بین المائع والصلبكالخواص الحر.٤
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-:Types of Adsorptionنواع االمتزاز أ
-:Physical Adsorptionصاص الفیزیاوي داالمأومتزاز اال. ١

هـو ظــاهرة عكــسیة تتكــون نتیجــة قــوى التجـاذب بــین جزیئــات المــادة الــصلبة والجزیئــات 
قـــوى التجـــاذب بـــین جزیئـــات المـــادة الـــصلبة والغـــاز اكبـــر مـــن قـــوى أنالملتـــصقة، لـــذا نالحـــظ 

ال تـــذوب فـــي المـــادة ) Adsorbate(المـــادة الممتـــزةأن. التجـــاذب بـــین جزیئـــات الغـــاز نفـــسه
الـصلبة ذات مـساحة المـازة كانـت المـادة ٕواذاتبقى علـى الـسطح، ٕوانما)(Adsorbentالمازة 

دقیقـة فـان المـادة الممتـزة سـوف تختـرق هـذه المنافـذ شـعریةى منافـذ سطحیة عالیة وتحتـوي علـ
مـن ًفان الغاز الممتز سوف یزال حاالتقلیل ضغط الغاز،أوعند رفع درجة الحرارة .عریةشال

صــاص الــصناعیة علــى هــذه دتعتمــد عملیــات االم). المــادة الــصلبة(علــى ســطح المــادة المــازة 
الـسائلة المثبتــة علیهــا أوالمــادة الغازیــة وإلزالـةاســتعمالها إلعــادةالعكــسیة للمــادة المـازة اإلزالـة

)Adsorbed Material(.

-:Chemical Adsorptionلكیمیاويصاص اداالمأواالمتزاز . ٢
ـــین المـــادة المـــازةًیـــضاأویـــسمى  ـــاوي ب ـــزاز الفعـــال ویحـــدث نتیجـــة للتفاعـــل الكیمی االمت

مـــن حالــــة أعظــــموتكــــون هنـــا قــــوة االلتـــصاق ).الـــسائلأوالغــــاز (متـــزةموالمــــادة ال) الـــصلبة(
ــــد حــــرارة فــــي االمتــــزاز الأووعــــادة تتحــــرر .االمتــــزاز الفیزیــــاوي ــــاوي تتول نتیجــــة للتفاعــــل كیمی

.انعكاسیةوتكون هنا العملیة غیرالكیمیاوي، 

-:مجاالت استخدام عملیة االمتزاز
الـسائلة بعـضها عـن أوصاص یمكن فصل مكونات المحالیـل الغازیـة دبواسطة عملیة االم

رطوبـة الهـواء إلزالـةصـاص دالبعض، ومن التطبیقات الصناعیة في هذا المجال یستعمل االم
كـذلك یـستخدم .CO2الرائحة والشوائب من الغازات الصناعیة مثل إزالةكذلك ،اتوبقیة الغاز

إزالـةفـي مجـال فـصل الـسوائل، فیـستخدم فـي أمـا. في فصل مخـالیط الغـازات الهیدروكاربونیـة
.الرائحة من الماءإزالةالرطوبة في الكازولین وفي محالیل السكر وكذلك 


