
 

A certain affinity must exist between component of the 

adsorbent and the imbibed substance.                                              

ان الجهود المائٌة للمواد النباتٌة الجافة تكون سالبة جدا ، فنالحظ فً بذور النباتات 

 بار(. 311-ٌكون الجهد المائً ذو سالبٌة عالٌة جدا ، فقد تصل الى )

المائً ،  وعند وضع هذه المادة فً ماء نقً ، ٌحصل انحدار شدٌد فً ممال الجهد

 وبذا ٌتحرك الماء بسرعة الى المادة المتشربة . 

وباستمرار ادمصاص الماء على المادة المتشربة ٌصبح جهد الماء فً المادة 

المتشربة أقل سالبٌة ، وحتى ٌصبح أخٌرا مساوٌا )من الناحٌة النظرٌة ( لذلك فً 

 وٌتوقف التشرب.الماء الخارجً ، وعند هذه النقطة ٌحصل اتزان 

ان تتشرب المادة األدمصاصٌة كل انواع السوائل ، فعلى سبٌل  الضروريلٌس من 

ٌحدث انتفاخ ملحوظ عند وضع مواد نباتٌة جافة فً )األٌثر( ، فً حٌن  المثال ، ال

 ٌتشرب المطاط بالـ )األٌثر( ، وٌنتفخ بصورة ملحوظة اذا غمر فٌه.

جود قوى جذب معٌنة بٌن ومع هذا فال ٌتشرب المطاط بالماء ، ومن الواضح و

 مكونات كل من المادة المتشربة ومادة التشرب.

 

 العوامل المؤثرة على معدل ومدى التشرب:

Factors Affecting Rate &  Extent Of Imbibitions 

د األزموزي ان معدل ومدى التشرب ٌتأثر بصورة رئٌسة بدرجة الحرارة وبالجه

ثر درجة الحرارة على كمٌة الماء المتص تؤ لمادة التشرب )سائل التشرب( ، وال

من قبل المادة األدمصاصٌة ، ولكن لها تأثٌر مؤكد على معدل التشرب ، فالزٌادة 

 فً درجة الحرارة تزٌد معدل التشرب.

وتتأثر كل من كمٌة المادة المتشربة )الممتصة( ومعدل التشرب بالجهد األزموزي 

ً تجعل جهد الماء اكثر سالبٌة . وهذا له فاضافة ذائب الى ماء  نقلمادة التشرب . 

تأثٌر على تغٌر ممال )تدرج ( جهد الماء بٌن ماء المحلول ومادة األدمصاص ، اذ 

ٌكون اقل انحدارا من ممال جهد الماء الذي ٌمكن ان ٌتولد اذا ما غمرت نفس المادة 

 األدمصاصٌة فً ماء نقً .



 

معدل التشرب بالماء وبالتالً  وبالمثل فان انخفاض ممال جهد الماء سوف ٌخفض

 كمٌة الماء الممتصة.

 

 

كمٌة الماء الممدص )المتشرب (  الموالري التركٌز

 ( ساعة84بعد )
 الضغط األزموزي

H2O ;7.;2 1.1 

 9.2 99.>: كلورٌد الصودٌوم 1.7

 >.1 8;.;: كلورٌد الصودٌوم 1.8

 8.;7 1.81: كلورٌد الصودٌوم :.1

 :.91 97.78 كلورٌد الصودٌوم 1.2

 92.1 19.>8 كلورٌد الصودٌوم 7.1

 18.1 ;;.72 كلورٌد الصودٌوم 8.1

 791.1 >77.1 كلورٌد الصودٌوم 1.:

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Volume & Energy Changesتغبرات الحجم والطاقة : 

 ٌزداد حجم مادة األدمصاص نتٌجة التشرب.

The volume of an adsorbent increases as a result of imbibitions. 

اال ان الحجم الكلً للنظام التشربً )حجم الماء المغمورة فٌه المادة األدمصاصٌة 

 زائدا حجم المادة الدمصاصٌة نفسها( ٌكون دائما بعد التشرب أقل من بدء التشرب. 

وٌمكن توضٌح هذه الحقٌقة بسهولة وذلك بوضع بذور مجففة بالهواء فً اسطوانة 

ماء ، وٌسجل الحجم األصلً ، ثم ٌقارن مع حجم  ( تحويcylinderمدرجة )

ان الفرق فً الحجم ٌعود الى ان جزٌئات الماء التً  النظام بعد توقف التشرب .

تجمعت تجمعا سطحٌا على سطح المواد اغروٌة الموجودة فً مادة األدمصاص 

تكون مرتبطة بقوة ، وبالتالً فالجزٌئات تتراصف مع بعضها تراصفا شدٌدا وبهذا 

تشغل حٌزا أقل مما كانت علٌه فً الماء الحر . وبهذا ٌحصل تقلص فً حجم النظام 

 التشربً ، وعلٌه فهناك دائما ارتفاع فً درجة الحرارة نتٌجة التشرب.

There is always an increase in temperature as a result of                     

 imbibitions.                                                                                             


