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 ()تروليتات القوية والقوة االيونيةة( لاللك)الكهربائيةتم في هذا البحث دراسة العالقة بين التوصيمية 
يتات الصوديوم وكبريتةات البوتاسةيوم( بتراكيةز مختم ةة عن طريق استخدام الكتروليتات قوية ثنائية التكافؤ )كبر 

.اسةةتنتجت العالقةةة سةةاا القةةوة االيونية( مةةوالري وثةةم قيةةاس التوصةةيمية الكهربائيةةة  وح0.1-0.01تتةةراوح بةةين )

 ( هةذ  العالقةات فةيF( ثم استخراج قةيم معةامالت)*I=F( والتوصيل الكهربائي)التالية بين القوة االيونية)
حدود معينةة مةن التراكيةز وتةؤدي هةذ  الطريقةة الةى حسةاا القةوة االيونيةة مباقةرة عةن طريةق قيةاس التوصةيمية 

 .قة وبقكل بسيط غير معقد وجهد اقلالي نموذج مجهول وتمتاز هذ  العالقة انها تعطي نتائج اكثر د
تةثثير اضةافة ممةل الةى  وكما تم ايضا مزج محاليل االلكروليتين المستخدمين وبتراكيز مختم ةة ومعرفةة

( والتوصةيمية الكهربائيةة اخر عمى قيمة القوة االيونية المحسةوبة عمةى اسةاس القةانون العةام لهةا)
لهةةةذ  االمةةةالح وتقةةةير النتةةةائج ان مةةةزيج االمةةةالح يقمةةةل مةةةن قةةةيم التوصةةةيمية الكهربائيةةةة بةةةالرغم مةةةن زيةةةادة القةةةوة 

ترك وتكون ما يسةمى بةاالمالح المزدوجةة وتةاثير الذوبانيةة باالضةافة االيونية بسبا حدوث ظاهرة االيون المق
خاء لممةذيا .وتةم تطبيةق القةوة االيونيةة المسةتنتجة مةن العالقةات  الى المزدوجات االيونية وكذلك تاثير االستر

ق الرياضية المقترحة في قانون ديباي هيكةل الموسةو وكانةت النتةائج متقاربةة جةدا مةو تمةك المحسةوبة عةن طرية
 .المعادلة المقترحة

 

 الكلمات المفتاحية:
 التوصيمية الكهربائية ، 

 القوة االيونية ، 
 .الكتروليتات ثنائية الشحنة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   المقدمة
من قبل  وافيةاستعرضت النظريات المختم ة لتوصيل االلكتروليتات بصورة 

 (. اسةةةةةةةةتنبطت النظريةةةةةةةةة الحديثةةةةةةةةة لتوصةةةةةةةةيل1,2العديةةةةةةةةد مةةةةةةةةن البةةةةةةةةاحثين)
ومةةةن ثةةةم  (3)(debye–huckel)هيكةةةل  –االلكتروليتةةةات مةةةن قبةةةل ديبةةةاي 

لةةةةك بدراسةةةةة سةةةةموك االيونةةةةات فةةةةي المحاليةةةةل وذ onsager (4)راكاونسةةةة
 بةين لمتجةاذا الكهربةائي نتيجةة لك انة ويستدل من ذ.(5,6,7االلكتروليتية )

 االيونات الموجبة والسالبة في المحمول االلكتروليتي تتجمةو حةول كةل ايةون
كةرة تحةيط بة  مةن كةل  كما لو كان موجود في مركز وعة من االيونات مجم

 يسمى بااليون اد مختم ة فااليون الموجود في مركز الكرةبعالجهات وعمى ا
 

 

* Corresponding author at: Diyala University - College of 
Education Al-Razi, Iraq; 

  

 

 
( وااليونةةات وجزيئةةات المةذيا الموجةةودة ضةةمن centeral ionالمركةزي  )

( ionic Atmosphereالغةةةةةالح المحةةةةةيط بةةةةةااليون والجةةةةةو االيةةةةةوني )
لجو االيةوني مسةاوية فةي المقةدار لقةحنة ومحصمة القحنات الموجودة في ا

لةة  فةةي االقةةارة . ويكةةون هةةذا الجةةو االيةةوني فةةي  مخال ةةةااليةةون المركةةزي و 
االحةةوال االعتياديةةة عنةةد عةةدم تسةةميط   مجةةال كهربةةائي عميةة  متناسةةقا عمةةى 

مةةو زيةةادة القةةوة االيونيةةة  اليةةونلمعامةةل ال عاليةةة  يعةةد(.8هيئةةة كةةرة منتظمةةة)
فةةي حالةةة االيونةةات التةةي تحمةةل قةةحنات  بقةةدةض لممحمةةول ويكةةون االنخ ةةا

وتنطبةق هةذ  الحالةة عندما يكون ثابةت عةزل الوسةط واطةي خاصة متعددة و 
 لةة تركيةةز المحمةةول االلكتروليتةةي  زيةةادة المحاليةةل المخ  ةةة ولكةةن عنةةد عمةةى

موالري( حيةث يكةون نصةح قطةر الجةو االيةوني مقاربةا لنصةح قطةر  0.1)
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هيكةةةةةةةةل تعةةةةةةةةديال عمةةةةةةةةى هةةةةةةةةذ  –ي لك ادخةةةةةةةةل ديبةةةةةةةةالةةةةةةةةذ االيةةةةةةةةون المركةةةةةةةةزي
( تأمةةةةةةن المعةةةةةةروح ان مجمةةةةةةوع التةةةةةةداخالت ) التةةةةةةاثير  .( 9,10)المعادلةةةةةةة

االلكتروسةةةةةتاتيكية بةةةةةين االيونةةةةةات ودورهةةةةةا فةةةةةي تحديةةةةةد ايصةةةةةاليات محاليةةةةةل 
معامةةةةل ال عاليةةةةة  ىديناميكيةةةةة لاليونةةةةات  يةةةةدعالثرمو االلكتروليتةةةةات القويةةةةة 

(activity coefficient()11,12)اليةةةل التةةةي تحتةةةوي جميةةةو المح . وان
عمى ايونات ودقائق مقحونة تكةون بعيةدة عةن المحمةول المثةالي وان مقةدار 

تمةك  عةنة مةاالبتعاد عن المثالية يتناسا مو كميةة القةحنة الكهربائيةة الناج
( .يعتمةةةةد معامةةةةل ال عاليةةةةة لاللكتروليةةةةت 9االيونةةةةات والةةةةدقائق المقةةةةحونة )

 البينيةة   ةة تكةون التةثثيرات بصورة واضحة عمى التركيز ف ةي المحاليةل المخ
مةةةن نةةةوع التجةةةاذا والتنةةةافر الكولةةةومي البسةةةيط حيةةةث تكةةةون هةةةذ  االيونةةةات 
متباعةةدة جةةدا وبقةةكل يمنعهةةا مةةن حصةةول اي تجةةاذا بينهةةا الةةى حةةد كبيةةر 

ويكةون هةذا التةاثير اكبةر لاليونةات ذات معامل ال عالية الةى الواحةد . لهموي
الثوابت الكهروكيميائية حيث تكون لك لممذيبات واطئة العالية وكذالقحنات 

وبقكل عام فةان قةيم . (15, 13,14)اقوى الكهروستاتيكية  البينيةثيرات ثالت
( ل  اهمية في وصح المحاليل الحقيقيةة معدل معامل ال عالية االيونية )

لاللكتروليتةةات وخاصةةة الصةة ات الثرموديناميكيةةة لهةةذ  االلكتروليتةةات وهةةذ  
ت ذات اهمية تطبيقية في ازالة االمالح من الميا  واسةتخراج الةن ط المعادال

ل فةةةةةةي حسةةةةةةاا معامةةةةةةل التنقةةةةةيط لمحصةةةةةةول عمةةةةةةى بعةةةةةةض عموتسةةةةةت (16)
 (17المعمومات المهمة في تصريح ميا  حقول الن ط )

    المواد وطرائق العمل
كبريتةةةات تةةةم تحضةةةير محاليةةةل كبريتةةةات الصةةةوديوم و  -تحضةةةير المحاليةةةل  

 -تراكيز التالية  البوتاسيوم بال
1.0,0.9,0.7,0.6,0.5,0.45,0.4,0.35,0.3,0.25,0.2,0.15,0.1,0.

01)) 
بطريقةةةة االنبعةةةاث الةةةذري المهبةةةي وقيةةةاس  البوتاسةةةيوموتةةةم قيةةةاس الصةةةوديوم 
تةةم مةةزج كةةال مةةن محمةةول ( Mettlerبواسةةطة جهةةاز )التوصةةيل الكهربةةائي 

 - كبريتات الصوديوم والبوتاسيوم بالنسا التالية
](0.01-1,)(0.05-0.9,)(0.1-0.8,)(0.15-0.7,)(0.2-0.6,) 
 وبن س النسا لممزيج االخر  ](0.3-50, )( 0.35-0.45( , )0.25-0.5)

ومن ثم قياس  ومن ثم قياس كل من ايوني الصوديوم والبوتاسيوم
وبكافة التراكيز المحضرة وتم  التوصيمية الكهربائية لكافة المحاليل اعال 

وحسا المعادلة   ةلقوة االيونية والتوصيل الكهربائيحساا العالقة بين ا
 - التي تم استنتاجها من قبمنا وكما يمي

I = F *     I =  ionic strength  ,   = electrical 

conductivity    F = factors 

 النتائج والمناقشة 
حسةا القةانون  اظهرت النتائج ان الزيادة في مقدار القوة االيونية المحسوبة

*F =بالمعادلة المقترحة  ()العام لها   لممحي     
كبريتةةةةةات الصةةةةةوديوم وكبريتةةةةةات البوتاسةةةةةيوم ادت الةةةةةى زيةةةةةادة فةةةةةي مقةةةةةدار 

توصةيم  المحاليةل االلكتروليتيةة (( حيةث ان 4,3,2,1)االقةكال )التوصةيمية 
هةا ونوعيةة المةذيا والجهةد تعتمد عمةى عةدد ونةوع االيونةات الموجةودة وحركت

ان حجم اونصح قطر االيون لة  عالقةة واضةحة بتوصةيميت    كماالمسمط . 
ان عةةدد االيونةةات يعتمةةد و فكممةةا كةةان حجمةة  اصةةغر كانةةت حركتةة  اكبةةر , 

عمةةى التركيةةز وهةةذا ينطبةةق عمةةى االمةةالح عنةةدما تكةةون بصةةورة من ةةردة فةةي 
ية لهةةذ  االمةةالح مةةو التوصةةيمفةةي المحمةةول وعمومةةا فةةان هنةةاك زيةةادة كبيةةرة 

التخ يةةح حيةةث ان المسةةافات بةةين االيونةةات تكةةون كبيةةرة وان )التةةثثيرات( او 
بةةةةين هةةةةةذ  االيونةةةةات تكةةةةةاد تكةةةةون معدومةةةةةة  وان المسةةةةافة بةةةةةين  التجاذبةةةةات

القةةحنات المتجةةاورة يمكةةن حسةةابها مةةن المعمومةةات التجريبيةةة وهةةي متطابقةةة 
(  فةي حةين تظهةر mannig()19,18لمعادلة )  مو الحسابات الجيومترية 

صةةيل التراكيةةز العاليةةة لممحاليةةل انخ ةةاض فةةي قةةيم التوصةةيل المتوقعةةة فالتو 
مجمةةوع التوصةةيل لجميةةو االيونةةات الموجةةودة يةةزداد  يمثةةلالةةذي و  المكةةافىء

بط هةةذ  الظةةاهرة بصةةورة مباقةةرة بةةالقوى تعنةةدما يقةةل التركيةةز ويمكةةن ان تةةر 
جةةة الحاطةةة الكةةاتيون ( فةةي المحمةةول نتيinter ionic forceالداخميةةة )

اكثةةةر مةةةن المتوقةةةو خةةةالل التوزيةةةو العقةةةوائي ويمتمةةةك الجةةةو االيةةةوني  بةةةثنيون
(ionic atmosphere( تاثيرين همةا تةثثير المةذيا )electrophoretic )

( وكالهمةةا يميةةل الةةى  تقميةةل time of relaxationوزمةةن االسةةترخاء )
الول الةةى ارتبةةاط ( ويةةؤدي التةةثثير اion mobilityحركةة وانتقةةال االيةةون )

جزيئةةات المةةذيا مةةو الجةةو االيةةوني بحركتهةةا باتجةةا  معةةاكس التجةةا  االيةةون 
( بينمةا فةي االخيةر فةالجو االيةوني يتحةرك بصةورة central ion) المركزي 

ابطةةةةث مةةةةن االيةةةةون المركةةةةزي مسةةةةببا تباعةةةةد القةةةةحنة مةةةةن االيةةةةون المركةةةةزي 
االيةةوني يصةةبل فةةان الجةةو ( وكممةةا اصةةبحت المحاليةةل اكثرتخ ي ةةا  21,20)
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اضةةعح ونتيجةةة لةةذالك يقةةل تةةثثير كةةل مةةن هجةةرة االيونةةات الكهربةةائي وزمةةن 
 .االسترخاء مو الجذر التربيعي لتركيز المحمول

وتاسةيوم وممةل ببةين ممةل ال ةقةيم التوصةيملنالحظ ان هناك اختالفةات قميمةة  
الحةةظ انةة  عمةةى الةةرغم ان حجةةم الصةةوديوم يالصةوديوم لةةن س التركيةةز حيةةث 

ن حجةةةم البوتاسةةةيوم وان ذوبانيةةةة كبريتةةةات الصةةةوديوم اعمةةةى مةةةن اصةةةغر مةةة
لةةةةك بسةةةةبا ن قةةةةيم التوصةةةةيل اقةةةةل لمصةةةةوديوم . وذذوبانيةةةةة البوتاسةةةةيوم اال ا

بايون الصةوديوم التةي  ةالمحيط الكبيرة (hydrated layerالطبقة المائية )
االمةالح هةذ  من الممكن ان تعيق حركت  فةي المحمةول. تةؤثر قابميةة ذوبةان 

عمةةةى التوصةةةيمية فكممةةةا ازدادت قابميةةةة  وبالتةةةاليكبيةةةر عمةةةى التركيةةةز بقةةةكل 
الةةذوبان لمممةةةل زادت حركةةة االيونةةةات السةةالبة والموجبةةةة )اي وجةةود ايونةةةات 

( وبالتةةالي عمةةى قابميتهةةا عمةةى التوصةةيل فةةي حةةين ان نةةوع حةةرة الحركةةة اكثةةر
ت لك التجاذبةاختالفات في مقدار االيصالية وكةذااليون هوة الذي يسبا اال

يكةةون  والتةاثيرات بةين االيونةةات فةي المحمةةول وخاصةة فةي التراكيةةز العاليةة .
( Na2SO4 ,SO4  K2التوصيل المكافْى لمتراكيز العالية لكال الممحةين )

 المقةةحونة اقةل مةةن المتوقةةو عمةةى الةةرغم مةةن وجةةود عةةدد كبيةةر مةةن االيونةةات
قتةةةرا مةةةو بعضةةها فيوذلةةك الن زيةةادة التركيةةةز يةةؤدي الةةةى تقةةارا االيونةةات 

( لتكةةةةةوين مةةةةةا يسةةةةةمى -A( مةةةةةن االيةةةةةون السةةةةةالا )+Mااليةةةةةون الموجةةةةةا )
( ويحةةدث تبةةادل -M+A( ويعبةةر عنةة  )ion – pairبةةالمزدوج االيةةوني)

مسةةتمر بةةين ايونةةات المزدوجةةات  المختم ةةة بحيةةث يكةةون لكةةل مةةزدوج ايةةوني 
جزيئةة غيةر كزمن بقةاء معةين والمةزدوج االيةوني لةيس بجزئية  ولكنة  يسةمك  

التيةةةار الكهربةةةائي داخةةةل المحمةةةول  حمةةةلميةةة  فثنةةة  ال يسةةةهم  فةةةي مت ككةةة وع
 المكةةافىءفةةي المحمةةول يقةةل التوصةةيل  االيونيةةة  وبازديةةاد تركيةةز المزدوجةةات

لممحمةةول الن جةةزء مةةن تركيةةز االلكتروليةةت يكةةون مقيةةد فةةي تجمعةةات ايونيةةة 
التيةار الكهربةائي ويةزداد تركيةز المزدوجةات االيونيةة   حمةلغيةر قةادرة عمةى 

لك كمما االلكتروليت كمما صغر حجم االيون وزادت قحنت  وكذ محمول في
 وهةو المجرد وانماحجم ازداد ثابت عزل الوسط وال يقصد هنا حجم االيون 
من الحجم المجرد  اكبر مرتبط بجزيئات المذيا والحجم االخير عادة يكون

يمكةةةن ان  Na2SO4( ف ةةةي حالةةةة كبريتةةات الصةةةوديوم 24,23,22لاليةةون)
ن فةةةةي التراكيةةةةز العاليةةةةة لهةةةةذ  االلكتروليتةةةةات نةةةةوعين مةةةةن المزدوجةةةةات يتكةةةةو 

واالخةةرى مةةو ايةةون  المةةذيا( مةةو 5) -Na2SO4االيونيةةة احةةدهما لاليةةون 
االلكتروليةةت الموجةةا فةةي المحمةةول وجةةود هةةذ  المزدوجةةات االيونيةةة يسةةبا 

الةةى ان يكةةون االيةةون بطةةْى الحركةةة بسةةبا تةةثثير هةةذ  المزدوجةةات االيونيةةة 
ويمكةةةن ان يةةةزداد  ionic atmospherلةةةى تةةةثثير الجةةةو االيةةةوني اضةةةافة ا

حيث  االيونية  التوصيل مرة اخرى مو زيادة التركيز بسبا تكون الثالثيات
 .( التي تبدو انها حاممة +M+A-M)يمكن ان يتجمو ثالثة ايونات مثل

تبةةدو انهةةا حاممةةة قةةحنة سةةالبة  التةةي( -A-M+Aموجبةةة واحةةدة او )قةةحنة 
تاز بانها تحمل قحنات قادرة عمى توصيل التيةار الكهربةائي واحدة حيث تم

تةةةم تحديةةةد  .K2SO4وينطبةةةق هةةةذ  الحالةةةة مةةةو  فةةةي محمةةةول االلكتروليةةةت
بةةين االيصةةالية والقةةوة االيونيةةة لمحمةةول لمعالقةةة  (F)أثنتةةين مةةن المعةةامالت 

كبريتات الصوديوم وكبريتات البوتاسةيوم ممةا يقةير الةى وجةود منطتةين هةي 
-0.0287وكمةةةةةةةا يمةةةةةةةي ) ينمةةةةةةةوالري لاللكتةةةةةةةروليت (1-0.6و) (0.01-0.5)

 . ((4,3,2,1االقكال ))( 0.0233-0.0306-0.0236

فةةةةي حةةةةين ان معامةةةةل االرتبةةةةاط لمعالقةةةةة بةةةةين التوصةةةةيمية الكهربائيةةةةة والقةةةةوة 
( 0.880,0.947,0,879,0.9913االيونيةةةةةةةةة لكةةةةةةةةال االلكتةةةةةةةةروليتين هةةةةةةةةي )

 لممعامالت اعال  وعمى التوالي .
كبريتأأات الصأأوديوب وكبريتأأات البوتاسأأيوب صمأأة التوصأأيمية  تأأيثير مأأ يج
 الكهربائية
وذلةةةةةك لكةةةةةون  ان قةةةةةيم القةةةةةوة االيونيةةةةةة عاليةةةةةة (6)و(5) القةةةةةكميين يوضةةةةةل

اال  تكون المساهمة في القوة االيونيةة عاليةةلذا القحنة  يااللكتروليتين ثنائي
)قبةل المةزج االن ةرادي  ان قيم التوصيمية اقل مما عمي  في حالة االلكروليت

( الةةذي يقمةةل مةةن common ion( وذالةةك بسةةبا تةةاثير االيةةون المقةةترك )
ذوبانيةةة االلكتةةروليتين وبةةاالخح الممةةل االقةةل ذوبانةةا )كيبريتةةات البوتاسةةيوم( 
وبالتةةالي يةةؤثر عمةةى  عةةدد االيونةةات الموجةةودة بصةةورة حةةرة بةةالمحمول والتةةي 

 .(27,26,25تساهم في ايصالة المحمول النهائية )
تاثير اضافة االمالح المختم ة في المحاليةل سةيؤدي الةى االخةتالح فةي ان 

 Donnan potentialجهد دونان االيونات وبالتالي اختالح  توزيو

سةةيغير مةةن االختياريةةة التةةي تتمتةةو بهةةا االغقةةية المحيطةةة وهةةذا االخةةتالح 
كمةةةةةةةا ان انخ ةةةةةةةاض قيمةةةةةةةة التوصةةةةةةةيمية  (28بااليونةةةةةةةات داخةةةةةةةل المحمةةةةةةةول)

لاللكتروليتين في حالة المزج ولكال التراكيز المستعممة  يعود الى تكوين مةا 
 .(double salt) يسمى )باالمالح المزدوجة(
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فالصةةةوديوم لةةة  القابميةةةة عمةةةى تكةةةوين ممةةةل مةةةزدوج مةةةو البوتاسةةةيوم وخاصةةةة 
تكةون بالقةكل  وصيغة هذا الممل عندما يكون كال االيونين بصيغة كبريتات

 .(Na2SO4.3K2SO4  ()31,30,29التالي )
 تحمةلان تكون هذا الممل المزدوج يجعل االيونات غير حرة او طميقة لكةي 

التيةةةار وبالتةةةالي فةةةان هةةةذا الممةةةل المةةةزدوج تكةةةون قةةةحنت  متعادلةةةة )مقةةةتتة( 
وقابميتةةة  عمةةةى التوصةةةيل معدومةةةة. ان توصةةةيمة كةةةال مةةةن ايةةةوني البوتاسةةةيوم 

اربةةة عةةدا فةةروق بسةةيطة ناتجةةة عةةن االخةةتالح فةةي الذوبانيةةة والصةةوديوم متق
والحجةةم لكةةال االيةةونين وهةةذا مةةا نالحظةة  فةةي المةةزيج وعنةةدها يكةةون تركيةةز 
الصةةوديوم هةةوة االعمةةى فااليصةةالية لممحمةةول النهةةائي تكةةون اقةةرا الةةى قةةيم 

( متقاربةةة فةةي الحةةالتين وان معامةةل Fايصةةالة الصةةوديوم ونالحةةظ ان قةةيم )
  (0.9571)( 0.8961م االيصةالية الكهربائيةة والقةوة االيونيةة )االرتبةاط لقةي
 .(6,5االقكال )

 تطبيقات عمى المعادالت المقترحة
 activity coefficientتم حساا معدل معامل ال عالية  

  -حيث ان  

=  
A = 0.509mol-1dm-1/2 

B = 0.308mol-1dm-1/2 

الت المستخرجة من المعةادالت المقترحةة فةي البحةث لك باستخدام المعاموذ

  وكانت النتائج مقاربة مةو القةيم المحسةوبة بالقةانون العةام 
وهنالةةةك بعةةةض االختالفةةةةات وخاصةةةة فةةةي التراكيةةةةز  ((4,3,2,1الجةةةداول ))

العاليةةة كمةةا ان النتةةائج متقاربةةة ايضةةا فةةي حالةةة مةةزج محاليةةل االلكتروليتةةات 
مةةةن البحةةةث ممةةةا يةةةدل عمةةةى ان المعةةةادالت المسةةةتنتجة  (6()5)مةةةو بعضةةةها

مناسةةبة جةةدا او سةةهمة وتةةةوفر الكثيةةر مةةن الجهةةد والوقةةةت فةةي حسةةاا القةةةوة 
مجهولة بطريقةة قيةاس التوصةيمية مباقةرة دون المجةوء الةى  االيونية لمحاليل

 .طرق تحميل معقدة
 في ضوء النتائج المستخمصة من البحث والمقاهدات والمالحظات التي تم

  تسجيمها تم التوصل الى ما يمي
ان محاليل االلكتروليتات الثنائية التكةافؤ )كبريتةات الصةوديوم وكبيريتةات 1-

 (.1Mالبوتاسيوم ( وبتراكيز مختم ة تصل الى )

لها ايصالية اعمى من االلكتروليتات االحادية التكةافؤ بسةبا زيةادة عةدد  2-
 يادة القوة االيونية   القحنات المساهمة في التوصيل وانها تزداد بز 

 مو انخ اض واضل في التراكيز العالية بسبا القوى الداخمية .

تةةةم اسةةةتنتاج معةةةادالت لمختمةةةح التراكيةةةز مةةةن خةةةالل العالقةةةة بةةةين القةةةوة 3-

 يست اد منها لتعين القوة االيونية وااليصالية الكهربائية 
لمحاليةةةل غيةةةر معروفةةةة االيونيةةةة مةةةن خةةةالل قيةةةاس االيصةةةالية  الكهربائيةةةة 

 المكونات . وتم قياس قيم معامالت هذ  العالقات لمحاليل معمومة  
السةةةةةتخدامها مباقةةةةةرة فةةةةةي المعادلةةةةةة المةةةةةذكورة اعةةةةةال  فةةةةةي حالةةةةةة المحاليةةةةةل 
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ئٌة والقوة االٌونٌة لمحلول كبرٌتات ( قٌم االٌصالٌة الكهربا1شكل )

 25( موالري فً درجة 0.01-0.5الصودٌوم بحدود التراكٌز )

 
( قٌم االٌصالٌة الكهربائٌة والقوة االٌونٌة لمحلول كبٌرٌتات 2شكل )

 مo 25فً درجة  ( موالري0.6-6.0الصودٌوم بحدود التراكٌز )
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ونٌة لمحلول كبرٌتات ( قٌم االٌصالٌة الكهربائٌة والقوة اال3ٌشكل )

 مo 25( موالري فً درجة 0.01-0.5البوتاسٌوم بحدود التراكٌز )

 
( قٌم االٌصالٌة الكهربائٌة والقوة االٌونٌة لمحلول كبٌرٌتات 4شكل )

 مo 25فً درجة  ( موالري0.6-6.0البوتاسٌوم بحدود التراكٌز )

 
ونٌة لمزٌج كبرٌتات ( العالقة بٌن التوصٌلٌة الكهربائٌة والقوة اال5ٌشكل )

 م  المزٌج االولo 25الصودٌم وكبرٌتات البوتاسٌوم فً درجة 

 
( العالقة بٌن التوصٌلٌة الكهربائٌة والقوة االٌونٌة لمزٌج كبرٌتات 6شكل )

 المزٌج الثانً مo 25البوتاسٌوم وكبرٌتات الصودٌوم فً درجة 

 
 

ٌم القوة االٌونٌة بالطرق ( ٌبٌن قٌم معامل الفعالٌة محسوبا على اساس ق1جدول)

-Na2So4( )0.5كبرٌتات الصودٌوم ) لمحلول  االعتٌادٌة وبالمعادالت المقترحة
 25( موالري فً درجة 0.01

o
 م

,EDHL 

 

I=F*  

IONIC 

STRENGTH 

 
MS.CM-

1 

,EDHL 

 

IONIC 

STRENGTH 

MOL.L-1 

0.6414 0.0408 1.73 0.8178 0.03 

0.4957 0.2065 8.75 0.4469 0.15 

0.3104 0.3560 15.12 0.3368 0.3 

0.2570 0.5121 21.70 0.2756 0.45 

0.2114 0.6541 27.72 0.2350 0.6 

0.2126 0.7108 30.12 0.2057 0.75 

0.1998 0.7863 33.32 0.1835 0.9 

0.1840 0.8949 37.92 0.1656 1.05 

0.1646 1.0601 44.92 0.1512 1.2 

0.1600 1.1044 46.80 0.1391 1.35 

0.1496 1.2182 51.62 0.1106 1.5 

 
(ٌبٌن قٌم معامل الفعالٌة محسوبا على اساس قٌم القوة االٌونٌة بالطرق 2جدول )

-Na2So4( )0.1كبرٌتات الصودٌوم ) االعتٌادٌة وبالمعادالت المقترحة لمحلول
 مo 25( موالري فً درجة 0.6

,EDHL 

 

I=F* 

IONIC 

STRENGTH 

 
MS.CM-

1 

,EDHL 

 

IONIC 

STRENGTH 

MOL.L-1 

0.1106 1.8427 60.22 0.0704 1.8 

0.0974 2.1701 70.92 0.1000 2.1 

0.0900 2.3996 78.42 0.0900 2.4 

0.0840 2.6138 85.42 0.0818 2.7 

0.0783 2.8494 93.12 0.0750 3.0 

EDHL يكل الموسع= قانون ديباي ه 
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( ٌبٌن قٌم معامل الفعالٌة محسوبا على اساس قٌم القوة االٌونٌة بالطرق 3جدول)

-K2So4( )0.5كبرٌتات البوتاسٌوم ) االعتٌادٌة وبالمعادالت المقترحة لمحلول
 مo 25( موالري فً درجة 0.01

,EDHL 

 

 I=F* 

IONIC 

STRENGTH 

 
MS.CM-

1 

,EDHL 

 

IONIC 

STRENGTH 

MOL.L-1 

0.5938 0.05755 2.47 0.8178 0.03 

0.3710 0.2411 10.35 0.4469 0.15 

0.3202 0.3338 14.33 0.3368 0.3 

0.2970 0.3891 16.70 0.2756 0.45 

0.2242 0.6505 27.92 0.2350 0.6 

0.2105 0.7223 31.00 0.2057 0.75 

0.2026 0.77689 33.00 0.1835 0.9 

0.1853 0.8854 38.00 0.1656 1.05 

0.1696 1.0135 43.50 0.1512 1.2 

0.1547 1.1603 49.80 0.1391 1.35 

0.1453 1.2703 54.52 0.1106 1.5 
 

 

( ٌبٌن قٌم معامل الفعالٌة محسوبا على اساس قٌم القوة االٌونٌة بالطرق 4جدول)

 – K2So4( )0.6اسٌوم )كبرٌتات البوت االعتٌادٌة وبالمعادالت المقترحة لمحلول

 مo 25( موالري فً درجة  0.1

,EDHL 

 

I=F*  

IONIC 

STRENGTH 

 
MS.CM-

1 

,EDHL 

 

IONIC 

STRENGTH 

MOL.L-1 

0.1093 1.8427 65.20 0.0704 1.8 

0.1032 2.0147 70.20 0.1000 2.1 

0.0890 2.6828 84.76 0.0900 2.4 

0.0822 2.6138 93.48 0.0818 2.7 

0.0758 2.9618 103.2 0.0750 3.0 
 

 

( ٌبٌن قٌم معامل الفعالٌة محسوبا على اساس قٌم القوة االٌونٌة بالطرق 5جدول)

)لكبرٌتات البوتاسٌوم وكبرٌتات  االعتٌادٌة وبالمعادالت المقترحة لمزٌج
 (1مزٌج ) -م :o 25الصودٌوم ( موالري فً درجة 

,EDHL 

 

I=F*  

IONIC 

STRENGTH 

 
MS.CM-

1 

,EDHL 

 

IONIC 

STRENGTH 

MOL.L-1 

0.0718 3.1584 48.0 0.0585 4.03 

0.0844 2.5991 39.5 0.0783 2.85 

0.0899 2.4346 37.0 0.0818 2.7 

0.0832 2.6451 40.2 0.0857 2.55 

0.1017 2.0529 31.2 0.0900 2.4 

0.0903 2.3885 36.3 0.0947 2.25 

0.0939 2.2898 36.3 0.0947 2.25 

0.0960 2.2108 36.3 0.0947 2.25 

 
( ٌبٌن قٌم معامل الفعالٌة محسوبا على اساس قٌم القوة االٌونٌة بالطرق 6جدول)

)لكبرٌتات البوتاسٌوم وكبرٌتات  االعتٌادٌة وبالمعادالت المقترحة لمزٌج

 (2ج )مزٌ -م :o 25الصودٌوم (موالري فً درجة 

,EDHL 

 

I=F* 

IONIC 

STRENGTH 

 
MS.CM-

1 

,EDHL 

 

IONIC 

STRENGTH 

MOL.L-1 

0.0653 3.5424 48.0 0.0585 4.03 

0.0730 3.0996 42.0 0.0783 2.85 

0.0809 2.7379 37.1 0.0818 2.7 

0.0829 2.6568 36.0 0.0857 2.55 

0.0844 2.5977 35.2 0.0900 2.4 

0.0825 2.6715 36.2 0.0947 2.25 

0.0838 2.6199 35.5 0.0947 2.25 

0.0866 2.5166 34.1 0.0947 2.25 
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The relationship between the electrical strength of electrolytes. 

Ikbal S. Mohammed 

Abstract 

The relation between the electrical conductivity (Λ) and the Ionic strength (I) of strong bi-charge electrolytes like 

(sodium soleplate and potassium soleplate) were studied over range of concentrations (from 0.01 to 1.00)mol. The 

electrical conductivity of such ions measured then the ionic strength calculated. 

A new mathematical formula deduced from this experimental results, which is: 

I=F* Λ 

Where is F, the proportional factor. 

This equation can give the ionic strength directly over a limited range of concentrations with high accuracy and 

short time. 

The ionic strength of solutions formed of two components with common negative ion was studied. A tremendous 

decrease of the conductivity occurred independently from increasing the ionic strength, compared with those calculated 

from using the general law of the electrical conductivity of electrolytes:  1

2

12
1 CZI

This phenomenon attributed to 

the effect of doubly charged common ion of the salt and the relaxation effect of the solvent. 

The calculated ionic strength based on this suggested experimental mathematical equation was in good agreement 

with those calculated by using Deby-Huckel law. 


