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 الظواهر السطحية واالمتزاز
Surface Phenomena and Adsorption 

 
تنشأ الظواىر السطحية عمى الحدود الفاصمة بين األطوار في الجمل المكونة من أكثر من    

 غاز(. -سائل  ,سائل -سائل  ,غاز -صمب  ,سائل -طور )صمب 
  ن طبقة فصل وىو عبارة عطة سطح ساتكون األطوار مفصولة بعضيا عن بعض بو

وتختمف خواصيا عن  ,ليا حجم معين تتميز بأنيا تممك خواص كل من الطورين
 خواص كل من الطورين. 

 وينشأ  ,تتمتع الظواىر السطحية بأىمية كبيرة بالنسبة لمعديد من الجمل المختمفة
البكتريا  ,السطح البني نتيجة تماس مادة ما مع وسط معين مثل: الخمية الحية

 سان .... إلخ اإلن, والجراثيم
  لمظواىر السطحية أىمية بالغة في المجال الصيدالني والطبي؛ والتي تؤثر عمى عممية

خالل األغشية؛  من الدواء عمى المواد الصمبة؛ وعبور الجزيئات Adsorptionامتزاز 
تشكل المستحمبات وثباتيا وتشتت المعمقات غير المنحمة في األوساط السائمة )تشكل و 

 suspensionsالمعمقات( 
 Surface tension                                                  :التوتر السطحي

( وتكون cohesiveفي الطور السائل تؤثر عمى الجزيئات قوى ارتباط تسمى بقوى التماسك )   
الجزيئة في عمق المحمول محاطة بالجزيئات األخرى من كل االتجاىات وبالتالي تكون محصمة 

لقوى المؤثرة عمى الجزيئة مساوية الصفر ولكن الجزيئة التي تكون قريبة من السطح )سطح ا
مع اليواء( فإنيا تخضع لقوى جذب وشد من الجزيئات السائمة األخرى الواقعة تحتيا  التماس

لي بينما الجزيئات الغازية التي فوق الجزيئة يكون تأثيرىا ضعيفًا جدًا عمى الجزيئة السائمة؛ وبالتا
فإن محصمة القوى المؤثرة عمى الجزيئة السائمة في ىذه الحالة ال تساوي الصفر وبالتالي يظير 
فرق في قوى شد الجزيئة السطحية من قبل الجزيئات السائمة التي تقع بجوارىا مما يؤدي إلى 

 .أو  σ نشوء ما يعرف بالتوتر السطحي؛ كما يظير في الشكل والذي يرمز لو بـ
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 القوى المؤثرة عمى الجزيئات السطحية وفي عمق المحمول
 

  :يبين الجدول اآلتي تصنيفًا لمتأثيرات المتبادلة بين األطوار   
 نوع ومثال عن التأثير التوتر السطحي  الطور 
 غاز  -غاز 
 سائل  -غاز 
 صمب  -غاز 
 سائل  -سائل 
 صمب  -سائل 
 صمب  -صمب 

- 
σ Lg 
σ sg 
σ LL 
σ Ls 
σ ss 

 

 نية سطحية.يال يوجد تأثير ب
 .سطح سائل )ماء عمى تماس مع اليواء(

 سطح صمب مثل سطح الطاولة.
 تأثيرات متبادلة بين سائمين )مستحمب(.

 سطح تماس بين صمب وسائل )معمق(. 
سطح تماس بين سطحين صمبين )سطح تماس 

 بين جسيمات البودرة(. 
 اعتبار التوتر السطحي بأنو عبارة عن قوة تؤثر  ويمكن من خالل الوصف السابق

الذي يحدده السائل؛ وتتجو ىذه القوة نحو تقميص  من المحيطعمى واحدة الطول 
 ـ dyn/cmالسطح؛ وتكون واحدتو في ىذه الحالة 

 شكيل أيضًا يمكن أن يعبر عنو كطاقة وذلك ألنو عند سحب جزيئة إلى السطح لت
طاقة )تقوم الجزيئة بعمل( ولذلك يمكن أن يعرف  لك صرفواحدة السطوح يتطمب ذ

 .erg/cm2في ىذه الحالة بأنو الطاقة الالزمة لتشكيل واحدة السطح وتكون واحدتو 
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 التي عمى تماس مع اليواء C˚20قيم التوتر السطحي لبعض السوائل عند درجة    
 التوتر السطحي المادة

dyn/cm 
 التوتر السطحي المادة

dyn/cm 
 ماء

 سرينغمي
 بنزن 

 كموروفورم
 زيت الزيتون 
 زيت خروع

72.8 
66.0 
28.9 
27.1 
35.8 
39.0 

 الزئبق
 ىكسان-ن

 إيتيمين غميكول
 إيتانول
 

485 
51.1 
46.7 
21.6 

يكون التوتر السطحي لمسوائل ىو المسؤول عن الشكل المميز لمسوائل؛ فعندما يترك السائل   
ألن الطاقة السطحية يأخذ شكل كرة دائمًا؛ وذلك  حرًا فإنو يسعى تحت تأثير التوتر السطحي ألن

رية؛ أصغالحرة تتناقص في كافة العمميات التمقائية متساوية الدرجة وتسعى ألن تصبح قيمتيا 
الذي يحّد ىذا الحجم ألن يصبح وىذا يعني أنو من أجل حجم معين من السائل يسعى السطح 

 حجم معين. يتشكل منسطح يمكن أن ر ريًا وكما ىو معروف فإن السطح الكروي ىو أصغأصغ
   فإذا كان السائالن ال يمتزجان تتشكل طبقة سطحية  ,مع بعضيما سائمينمزج عند

بينيما ويؤدي وجود طبقة السائل األول تحت طبقة السائل اآلخر إلى انخفاض التوتر 
 السطحي بين الطورين؛ وذلك ألن جزيئات السائل الثاني تجذب نحوىا جزيئات السائل

 األول وتقمل بذلك من تأثير القوى غير المتوازنة عمى سطح السائل األول. 
  يكون االنخفاض في قيمة التوتر السطحي كبيرًا كمما كان الفرق في قطبية السائمين

ماء(  -صغيرًا؛ فالسوائل المتقاربة بالقطبية تمتزج مع بعضيا بكافة النسب )كحول 
 لصفر. ويكون التوتر السطحي بينيما يساوي ا

 
                           Surface Free Energy :الطاقة السطحية الحرة

من أجل نقل جزيئة من عمق السائل إلى السطح يتطمب ذلك صرف عمل معاكس لقوة التوتر    
السطحي؛ وبالتالي فإن الجزيئة السطحية من السائل تممك زيادة من الطاقة مقارنة مع الجزيئة 

  .في عمق السائل
سطحية أكبر ذات طاقة سطحية كمما كان سطح السائل كبيرًا بالتالي كمما وجدت جزيئات _   

زائدة؛ وبالتالي بازدياد سطح السائل )مثاًل تحول الماء إلى رذاذ( تزداد طاقتو السطحية؛ وبما أن 
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طى ك تدعى بالطاقة السطحية الحرة وتعلىذه الطاقة تتناسب مع أبعاد السطح الحر لمسائل لذ
 بالعالقة: 

W=σ.∆s                          (1)                                 
 W ـ العمل )الطاقة السطحية الحرة( وتقدر بـerg  , σ  ـ التوتر السطحي يقدر بـdyn/cm, ∆s 

 m2ـ التغير في المساحة 
الالزم لتشكيل  العمل المبذول على واحدة السطح :( يعرف التوتر السطحي1ومن العالقة )

 السطح.
 ( بالشكل: 1ويمكن كتابة العالقة )

σ = (dG/ds)p,t                                       (2)                                                    
 ومن أجل واحدة السطوح يمكن أن نكتب الطاقة السطحية بالشكل: 

GS= σ = HS-TSS                 (3) 
 

                                    Spreading :الجريان وأاالنسياب 
سطحي األكبر )ماء( و لذي التوتر ا Aينحالن في بعضيما؛ ليكن  ال Bو  Aلنأخذ سائمين     

B .)ذي التوتر السطحي األصغر )زيت 
اصل بين الف  نضع عمى سطح الماء قطرة كبيرة من الزيت؛ يكون التوتر السطحي عمى السطح

لتوتر السطحي الفاصل بين او σA اليواء و والتوتر السطحي الفاصل بين الماء  σABالسائمين 
 σBالزيت واليواء 

oil

Water










 
لتعريف التوتر السطحي  وعند حدوث عممية تمقائية في ىذه الجممة؛ واستناداً  Pو  Tعند ثبات   

 ( يمكن أن نكتب: (2العالقة
dG = Σσi dSi                        (4)                             

أي أن تغير الطاقة الحرة يساوي مجموع جداء التوترات السطحية عمى الحد الفاصل في تغير 
 مساحة التماس بين الطورين. 
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ء فإن الحد الفاصل بين الزيت واليوا dsعندما يتغير السطح الفاصل بين الماء والزيت بمقدار 
 =يزداد بالمقدار نفسو وينقص الحد الفاصل بين الماء واليواء بذات المقدار أيضًا ويكون: 

dSdSdSdG ABAB           (5)                             
                                             dG = (σAB + σB - σA)ds أو

 دياد سطح التماس بين الماء والزيت تمقائيًا أي في ىذه الحالة التي تحدث فييا عممية از 
dS ˃ 0  وdG ˂ 0  :ويكون 

σAB + σB – σA ˂ 0                         (6)                                    
يدعى االزدياد التمقائي لمساحة الحد الفاصل بين الماء والزيت باالنسياب وتدعى العالقة بين    

 Initial spreading ة التي تحدد إمكانية حدوث ذلك بمعامل االنسياب األولي التوترات السطحي
 coefficient  :ويعرف بالعالقة 

S = σA – σAB – σB                                        (7)                                    
عممًا أن C˚20الدرجة  ماء عندنسياب األولي لمبنزن عمى سطح الاحسب معامل اال مثال:  

 σw = 72.8dyn/cm والتوتر السطحي لمماء σb = 28.9dyn/cm التوتر السطحي لمبنزن 
 σwb = 35dyn/cmوالتوتر السطحي بين الطورين 

S = σw – σb – σwb                                                                  
= σw – (σb + σwb)                                           

= 72.8 – (28.9 + 35) = 8.9 dyn/cm               
 يجب أن تكون  األولي لحدوث االنسيابS موجبة أو تساوي الصفر.  
   من المواد التي تنساب بشكل جيد عمى سطح الماء: األغوال العاليةR-OH؛ 

مض ؛ حR-NH2؛ األمينات R-COOMوأمالحيا  R-COOHالحموض العضوية 
 R-SO3Hالسمفونيك 

  اد التي ال تنساب عمى سطح الماء زيت الفازلين؛ زيوت السيارات حيث تحافظ من المو
 القطرة عمى أبعادىا. 

                             Adhesion and Cohesion االلتصاق والتماسك 
ين عمى فن متكاثطورين أو بين سطحين لجسميقوى التأثير المتبادل بين  وى :االلتصاق تعريف  

 تماس مع بعضيما.
 قوى التأثير المتبادل بين جزيئات الطور الواحد. التماسك:          
  تؤدي ظاىرة االلتصاق بين األطوار إلى ارتباط ىذه األطوار بمتانة محددة نتيجة القوى

  الجزيئية.
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 .تحدث ظاىرة االلتصاق بين: سائل ـ سائل؛ سائل ـ صمب؛ صمب ـ صمب 
 إنقاص طاقتيا السطحية وبالتالي فيي  ىرة االلتصاق نتيجة ميل الجممة إلتحدث ظاى

 Waقوة روابط االلتصاق بعمل االلتصاق يعبر عن و عممية تمقائية؛ 
 االلتصاق: ىو العمل العكوسي الالزم لقطع روابط االلتصاق بين طورين  لتعريف عم

 الطاقة.  السطح ويقاس بواحدة عند درجة حرارة ثابتة؛ منسوبًا لواحدة
 (؛ وعند التصاقيما عبر منطقة تماس تساوي واحدة 3( و )2فان )ليكن لدينا طوران متكاث

( يمثل 1حيث )و  السطوح؛ فيمكن إيجاد العالقة بين عمل االلتصاق والتوتر السطحي
 طور اليواء







2 3

2

3



 
 ( تتغير الطاقة ا3( و )2عند فصل الطورين المتالصقين ) لحرة بالمقدار 

σ2,1 + σ3,1 – σ2,3                                  
 فين واليواء.متكاثالتوتر السطحي بين كل من الطورين ال:  σ2.1 , σ3.1حيث 
     :  σ2.3 .التوتر السطحي بين الطورين المتالصقين 
  السطح الفاصل بينيما؛ ويؤدي إلى نشوء سطح فصل يؤدي فصل الطورين إلى اختفاء

بين كل من الطورين واليواء؛ وبما أن العممية تتم بشكل عكوس وعند درجة حرارة ثابتة 
 أي: فيكون العمل مساويًا تغير الطاقة الحرة

Wa = σ2.1 + σ3.1 – σ2.3                        (8)                     
 (  Dupree قة دوبريو )تدعى ىذه العالقة بعال

  نجد من ىذه العالقة أنو كمما كان التوتر السطحي لمطورين مع اليواء كبيرًا والتوتر
 السطحي بين الطورين صغيرًا يكون عمل االلتصاق كبيرًا.

  :يعطى عمل التماسك بين جزيئات الطور الواحد بالعالقة 
Wc = 2σ2.1                                  (9)                 

مّر معنا سابقًا( وعمل االلتصاق و )الذي  Sة بين معامل االنسياب ويمكن بالتالي إيجاد العالق
 التماسك حيث:

S = Wa – Wc                                                       
= σ2.1 + σ3.1 – σ2.3 - 2σ2.1                                          
= σ3.1 – σ2.3 – σ2.1                        (10)               
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                                                               Wetting :التبلل
إذا وضعنا قطرة من سائل عمى سطح جسم صمب فإن ىذه القطرة سوف تأخذ بعد فترة شكاًل     

 .التأثير المتبادل بين السائل والصمب وبطبيعةمعينًا يتعمق بأبعادىا وكثافة السائل؛ 
 ل وجزيئات الجسم الصمب )قوى ئعندما يكون التأثير المتبادل بين جزيئات السا

االلتصاق( أقوى من التأثير المتبادل بين جزيئات السائل بعضيا مع بعض )قوى 
ى التماسك( فإن ىذا السائل سوف ينساب عمى السطح )يبممو( ويستمر االنسياب إل

أن يغطي السائل سطح الصمب بالكامل؛ أو إلى أن تتحول طبيعة السائل إلى 
ويكون التبمل في ىذه الحالة كاماًل  mono molecular طبيعة أحادية الجزيئة
complete wetting .)مثال: قطرة من الماء عمى سطح نظيف من الزجاج( 

  لتماسك( أقوى من قوى قوى التأثير المتبادل بين جزيئات السائل )قوى اإذا كانت
التأثير المتبادلة بين السائل والصمب )قوى االلتصاق( فإن االنسياب لن يحدث بل 
 عمى العكس؛ يتجمع السائل عمى السطح بشكل قطرة كروية الشكل تمامًا؛ عدم تبمل

 )مثال: قطرة من الزئبق عمى سطح غير معدني(.
 (؛ وذلك عندما تشكل القطرة نسبيمل ة بين الحالتين السابقتين )تبيتوجد الحالة الوسط

أو زاوية التبمل؛  contact angleبزاوية التماس  تعرف ϴمعينة زاوية توازنية 
ويتعمق ذلك بشدة القوى الجزيئية التي تؤثر بين جزيئات السائل من جية وبين 

 جزيئات السائل وجزيئات الجسم الصمب من جية أخرى.
 سائل. زاوية التبمل تقاس دومًا من جية ال 
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 حاالت التبلل المختلفة
  إن تحديد قدرة المادة الصمبة عمى التبمل من العوامل اليامة التي يجب مراعاتيا عند

 تحضير العديد من المركبات الصيدالنية وأىميا المعمقات. 
  تتميز العديد من المركبات الدوائية الفعالة والسواغات بأنيا مركبات كارىة لمماء

hydrophobic لتالي ال تتبمل وباnon-wetting  مثل: ستيارات المغنزيوم واأللمنيوم
 والفينيل بوتازون. ميكيسوحمض السالي

  يمكن تحسين تبمل ىذه المركبات باستخدام المواد الفعالة سطحيًا التي تخفض التوتر
 السطحي لمماء وتحسين تبعثر ىذه المركبات.

 ϴ˂90 حالة تبمل؛ ϴ˃90 0 عدم تبمل؛˂ϴ˂90 سطية.حالة و 
  

                                       Young's Equationعالقة يونغ 
رأينا في ظاىرة التبمل أن السطوح الصمبة تتبمل نتيجة تأثير قوى التوتر السطحي وتتعمق ىذه    

الظاىرة بزاوية التبمل؛ ويمكن الحصول عمى عالقة كمية بين زاوية التبمل والتوتر السطحي؛ ومن 
ذلك ندرس جممة من حالة توازن مؤلفة من قطرة سائل عمى سطح جسم صمب في وسط  أجل

 غازي كما في الشكل:

LS

LG

GS n
Liquid

Gas

Solid

 

 
 التوترات السطحية المحددة لزاوية التبمل.

 )وىي نقطة من محيط التبمل(.  nندرس شروط التوازن في نقطة تقاطع األطوار الثالثة 
 السطحي بين الصمب والغاز في نقطة  يمكن تمثيل التوترn  بقوة مماسة لسطح الصمب

SG ل السطح الفاصل بين الصمب والغازومتجية بحيث تقم nمؤثرة في النقطة  , 
  التوتر السطحي بين الصمب والسائل في النقطة n ىو قوة مماسة لسطح الصمب قوتيا

SLب ـ سائل ومتجية بحيث تقمل السطح البني صم nفي  , 
  يمكن تمثيل التوتر السطحي بين السائل والغاز بقوة مماسية لسطح السائل في ىذه

 GL,تقمل السطح البني سائل ـ غاز أي  النقطة ومتجية بحيث
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 نقطة لشرط توازن اn  محصمة القوى المؤثرة في ىذه النقطة عمى السطح الصمب ىو أن
 مساوية الصفر ويكون:

0cos ,,,  SGGLLS  
                     (11)            

GL

LSSG

,

,,
cos







 

 ( بعالقة يونغ أو شرط التبل.11تدعى العالقة )
  900        إذا كان يوجد تبمل أيcos     بالتاليو   LSSG ,,    
  900 عدم تبملcos    بالتاليLSSG ,,   

(  قاعدة تقريبية  Rebenderتختمف قدرة السوائل عمى التبمل وقد وضع العالم ريبندر )     
 وتنص عمى:

 رب من حيث القطبية لمجسم المتبمل )تأثير قالسائل األكثر قدرة عمى تبمل السطح ىو األ
 قوى متبادل بينيما(.

 صغريًا.ألسطحي بينيما في ىذه الحالة يكون التوتر ا 
 مباشرة لحساب عمل االلتصاق وذلك (8العالقة  ,ال يمكن استخدام عالقة دوبريو )

لصعوبة تحديد التوتر السطحي لألجسام الصمبة؛ إاّل أنو يمكن حساب ىذا العمل 
 و ويونغ وذلك بتعويض عالقة يونغ في عالقة دوبريو يبمساعدة عالقتي دوبر 

        0cos ,,,  SGGLLS   يونغ                        
 

SLSGGLaW ,,,   
                                        cos,, GLGLaW  

    (12)                                  )cos1(,   GLaW                      
                   

GLCWحيث لعالقة يمكن إيجاد العالقة بين عمل االلتصاق وعمل التماسك ومن ىذه ا ,2 
  فنجد:

(13) Wa/Wc = 1/2(1+cosϴ)               
  يتناسب الطرف األيمن مع زاوية التبمل مما يدل عمى أن التبمل يتوقف عمى نسبة عمل

ق بكل من ظاىرتي االلتصاق االلتصاق إلى عمل التماسك؛ أي أن ظاىرة التبمل تتعم
 والتماسك؛

 ( نجد: 13من العالقة ) 
 حالة التبمل التام المتوازن   Wa=Wc …… cosϴ=1 …….. ϴ=0أ ـ عندما 
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أي عمل االلتصاق أصغر بمرتين من  Wa=1/2Wc …… cosϴ=0 …….. ϴ=90 ب ـ 
 عمل التماسك

حالة عمميًا ليست ال يوجد تبمل نيائيًا )ىذه الWa=0 …… cosϴ=-1 …….. ϴ=180 ج ـ 
 واقعية(.
 ( 12نجد من العالقتين) ( أنو لزيادة القدرة التبمي13و ) مية لمسائل يجب زيادة عمل

االلتصاق أو إنقاص عمل التماسك )التوتر السطحي(؛ ويمكن تحقيق ذلك بإضافة مواد 
إلى السائل قادرة عمى تخفيض التوتر السطحي تدعى بالمواد الفعالة سطحيًا 

(surfactant.) 
  .يمكن تخفيض التوتر السطحي بزيادة درجة الحرارة 
  كمما تناقص التوتر السطحي كمما كانت قدرة السائل عمى التبميل أكبر. لذلك السوائل

ن ومعظم الفحوم الييدروجينية لتوتر السطحي المنخفض( مثل البنز العضوية )ذات ا
 تبمل جميع السطوح الصمبة تقريبًا.

 لقطبية والزئبق يبمل بعض المعادن فقط.الماء يبمل المواد ا 
 Capillary Rise                            ارتفاع السائل في األنابيب الشعرية 

في وعاء يحوي ماء؛ نجد أن الماء سيرتفع  d رغيصداخمي  إذا غمرنا أنبوبًا زجاجيًا ذي قطر
شكاًل سطحًا منحنيًا الماء م من فوق مستوى  hcداخل األنبوب الشعري ويستقر عمى ارتفاع معين 

 لى األعمى كما في الشكل. يتجو تقعره إ
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إذا استبدلنا الماء بالزئبق فنالحظ العكس أي أن الزئبق سوف ينخفض داخل األنبوب الشعري 
 ر عمى ارتفاع معين ويكون اتجاه تقعره نحو األعمى.ويستق
  يعود ارتفاع الماء في األنبوب الشعري بسبب أن الماء يبمل سطح األنبوب الشعري

 بشكل جيد. 
 رتفاع السائل يتعمق مقدار اhc الداخمية لألنبوب  في األنبوب الشعري بنصف قطر القناة

r =d/2  تدعى  الت السابقة مع بعضيا بعالقةـ ترتبط المتحو  السطحي لمماء تروبالتو
 جورين بالشكل: بعالقة

      (14)                                     
gR

h


2
 

نصف قطر اليالل وىو يرتبط بنصف قطر األنبوب  R تسارع الجاذبية األرضية و g حيث
 وبالتالي:                                   r = R.cosϴ  الشعري بالعالقة:

             (15)         
gr

h


 cos2
 

1cos0    وفي حالة التبمل الكامل     يكون و: 
                (16)    grhor

gr
h 





2

12
 

  يمكن من ىذه العالقة تعيين التوتر السطحي لمسائل بمعرفة مقدار االرتفاع في األنبوب
عري, أو تعيين مقدار االرتفاع لمسائل في األنبوب الشعري إذا عمم التوتر السطحي الش

لتعيين التوتر السطحي لسائل بطريقة ارتفاع السائل في  (16)تستخدم العالقة  لمسائل.
األنبوب الشعري. يكون عادة من الصعب قياس نصف قطر األنبوب الشعري لذلك 

ومن العالقة  توتره السطحي معروفآخر ئل باستعمال سا rيمكن التخمص من قيمة 
 وبالمقارنة لمسائمين تصبح العالقة بالشكل: (16)

           (17)                     
22

11

2

1









h

h
 

  أنو في حالة السوائل غير المبممة لمزجاج )زئبق مثاًل( تكون  (15)يتبين من العالقة
00cos  h    سالب في األنبوب الشعري, أي السائل ييبط في األنبوب.ارتفاع             

ارتفاعو في األنبوب  نإذا كا C˚20فورم عند الدرجة و احسب التوتر السطحي لمكمور مثال:  
, عممًا أن كثافة الكموروفورم  0.01cmنصف قطر األنبوب و  3.67cmالشعري يساوي 

1.476g/m3 و g = 981cm/sec2 . 
 σ = 1/2 rhpg =1/2 ×  0.01cm × 3.67cm × 1.476g/m3 × 981cm/sec2 ل:حال

= 26.6 g/sec2 = 26.6 dyn./cm.                                       


