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  الخالصة

في محالیل ذات ثابت عزل مختلف  ( l )والشدة األیونیة  (Cond)درست العالقة بین التوصیلیة الكھربائیة   

تم إیجاد   % 80 , 50 , 30  , 0 )لكبریتات الصودیوم وذلك بتحضیر مزیج من الماء واالیثانول بنسب حجمیة ( 

عند  موالري ( 1- 0.01)  في حدود معینة لتراكیز ھذا االلكترولیت ( l = F . Cond )للمعادلة المقترحة  Fالمعامالت 

وبھذه الطریقة یمكن تقدیر الشدة األیونیة مباشرة عن طریق قیاس التوصیلیة الكھربائیة ألي نموذج 25ºC.درجة حرارة 

مجھول وتمتاز ھذه الطریقة بأنھا تعطي نتائج دقیقة وبشكل بسیط وجھد اقل .التوصیلیة الكھربائیة تزداد بزیادة الشدة 

  عزل الكھربائي للوسط .األیونیة وأیضا تزداد بزیادة ثابت ال
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Abstract 

        The relation between electrical conductivity (cond) and ionic strength (I) in aqueous 

solutions for,Na2SO4, has been studied at 25 ◦C, at various concentrations (0.01- 1M ) and 
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various dielectric constant. The ionic strength was calculated from the measurements of the 

electrical conductivity. 

       The Factors (F) of these electrolytes have been obtained to certain limits of the 

concentration from equation ( I = F . Cond) .By this method ,we can calculate the ionic 

strength directly by measuring the conductivity for any unknown sample. This relationship 

gives more accurate results with a simple and easy method. 

       The ionic strength values obtained from the suggested mathematical relationship was 

substituted in Debye-Huckle equation to determine activity coefficient (γ±). The results were 

similar if compared with those calculated from the general law I=½∑Zi2Ci.   

         The electrical conductivity is increased with increasing of ionic   strength 

and dielectric constant  : 

 

Key words: Ionic strength - electrical conductivity - dielectric constant   

  

 المقدمة

ل ساھمت قیاسات التوصیل االلكترولیتي في التطور الصناعي والتكنولوجي ودراسة خواص المحالیل كتع یین ثوابت التحل

  .  1)-(4والتأین ،التوازن الكیمیائي ، حاصل اإلذابة لألمالح الشحیحة الذوبان ،وسرع التفاعالت الكیمیائیة 

ن  (5)1923في سنة   Huckel-Debyeإن نظریة التوصیل االلكترولیتي تستند على ما قام بھ العالمان دیباي و ھیكل  ،وم

ھ 192 6في سنة Onsager(6) ثم اونساكر ى ان دل استنتاجاتھم عل ة . وت ل االلكترولیتی ي المحالی ،بدراسة سلوك االیونات ف

ان موجودا"في  و ك ا ل ون كم ل ای دو ك ي ،یب ول الكترولیت ي محل نتیجة للتجاذب الكھربائي بین االیونات الموجبة والسالبة ف

ة وال ات الموجب ة االیون اد مختلف ذیب ضمن غالف أو مركز كرة تحیط بھ من جمیع الجھات وعلى أبع ات الم البة وجزیئ س

) وتسمى االیونات وجزیئات المذیب الموجودة ضمن Central Ionإطار كروي محیط باالیون یسمى باالیون المركزي ( 

وني  الجو األی زي ب االیون المرك یط ب و Ion –Atmosphereالغالف المح ي الج حنات الموجودة ف لة الش ,وتكون محص

ة األیوني مساویة في المقدا ي األحوال االعتیادی وني ف ر لشحنة االیون المركزي ومخالفة لھا في اإلشارة ویكون الجو األی

  .(1)،إي عند عدم تسلیط مجال كھربائي علیھ متناسقا"على ھیئة كرة منتظمة 

أثیر ار ت ذا التی ل ھ ردد عالي ،ویكون لمث ر وت اوب متغی ار متن ادة تی ي ع ات التوصیل االلكترولیت ي قیاس ي یستعمل ف ان ف

ة  ى إعاق ان إل أثیران یؤدی وریتي، والت أثیر الكھروف دم التناسق والت أثیر ع االیونات الموجودة في محلول االلكترولیت ھما ت

د   . .(1)حركة االیون المركزي نحو احد القطبین ي تحدی ا ف ات ودورھ ین االیون تاتیكة ب أثرات االلكتروس وع الت إن مجم
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ات القو ل االلكترولیت الیة محالی ة ایص ل الفعالی دعى بمعام ات ی ة لالیون ة والصفات الثرمودینامیكی ة  (7,8)ی ة الحقیق إي القیم

  .(1)المحلول عن السلوك المثالي  (deviation)لمعامل الفعالیة مقیاسا"لمقدار حیود 

وني ھیكل لمعامل الفعالی–ھناك بعض الطرق التجریبیة لتحدید معامل الفعالیة من خالل تطبیقات معالجات دیباي   (9)ة األی

ة (11)وقیاسات االرتفاع في درجة الغلیان   (10)وطرق أخرى من خالل قیاسات القوة الدافعة الكھربائیة  ات الذوبانی   وقیاس

.(12)  

وبشكل عام فان قیم معامل الفعالیة األیونیة ذا أھمیة في وصف الصفات الثرمودینامیكیة للمحالیل االكترولیتیة وذات أھمیة 

 .(13)ي إزالة األمالح من المیاه واستخراج النفطتطبیقیة ف

ام  ي ع ال  2005وف ة إقب ت الباحث ات  (14)قام ل الكترولیت ة لمحالی وة األیونی یلیة والق ین التوص ة ب ة العالق بدراس

)2,MgCI2(NaCI,KCI,CaCI  ة ز مختلف ون   0.1)– (2وبتراكی أثیر االی ان ت الح لتبی ذه األم ن ھ یط م موالري ولخل

امالت المشترك عل یم المع ذه  (F)ى التوصیلیة الكھربائیة واستخراج ق ائي لھ ة والتوصیل الكھرب وة األیونی ین الق ة ب للعالق

  المحالیل .

والتوصیلیة الكھربائیة  (I)للعالقة المقترحة بین القوة األیونیة  (F)من إیجاد المعامالت  (15)تمكن النعیمي  2009وفي عام 

cond) ي ات لل (I = F .cond )) وھ ة للكترولیت ل المائی  CuSO4SO2,K4SO2(Na,4 محالی

,NaCI)) 3,NaNO3CO2,Na4,MgSO ز رارة ) موالري0.1-(1وبتراكی ة ح وة     25ºCوبدرج اب الق رض حس لغ

األیونیة ومن ثم معامل الفعالیة مباشرة عن طریق قیاس التوصیلیة بطریقة سھلة وبجھد اقل لمحالیل األمالح قید البحث.كما 

ة    (d)تطویر العالقة الریاضیة لحساب سمك الجو األیونيتمكن من  ل المائی عن طریق قیاس التوصیلیة الكھربائیة للمحالی

  لاللكترولیتات ذات الصیغة اآلتیة .

  

  

  

  انكستروم. Aºإذا إن 

امالت  اد المع ى إیج الي إل ة  Fویھدف البحث الح ل  ( I = F .cond )للعالق اء وا 4SO2Naلمحالی ي مزیج للم انول ف الیث

  . 25ºCموالري وبدرجة حرارة ( 1 -0.01 )بنسب حجمیھ مختلفة للحصول على ثوابت عزل مختلفة وبتراكیز 

  
  الجزء العملي

ة :  ن شركة  4SO2OH ,  Na5H2C المواد األولی زة م ن  B.D.Hمجھ ى م اوة أعل ة  0.99وبنق دون تنقی تم استخدامھا ب

  موالري وذلك  باستعمال الماء الالایوني . (1 -0.01 )إضافیة ومن ثم تم تحضیر محالیل بتراكیز 

  بوساطة الجھاز  25ºCاألجھزة :أجري قیاس التوصیل الكھربائي للمحالیل بدرجة حرارة 

(Electrical conductivity meter lnolab 720)                          

  02
1

)..(2*3.4 AcondFd
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  . ( I = F . cond )یل الكھربائي  والتوص(I) للعالقة بین القوة األیونیة  Fومن ثم تم حساب المعامل 

  

  النتائج والمناقشة

  ) للعالقة بین القوة األیونیة والتوصیلیة الكھربائیة لمحالیل كبریتات الصودیوم  ( Fإیجاد المعامالت 1- 

 

م لھا إن الزیادة في قیم القوة األیونیة المحسوبة حسب القانون العا  1)– (4یالحظ من النتائج المدونة في الجداول   

i m 2
iI = ½∑Z  ) وبالمعادلة المقترحة(I = F . Cond  تؤدي إلى زیادة  مقدارالتوصیلیة  

الكھربائیة. من المعروف أن التوصیلیة الكھربائیة تعتمد على جملة من العوامل منھا عدد ونوع االیونات الموجودة ،حركتھا 

ھا تأثیر كبیر على التركیز وبالتالي على االیصالیة فكلما ازدادت ،ثابت عزل المذیب ، الجھد المسلط،كما أن قابلیة الذوبان ل

قابلیة ذوبان الملح تزداد حریة حركة االیونات في المحلول وبالتالي تزداد قابلیتھا على التوصیل . في حین إن نوع االیون 

خ ،فاالیون الصغیر الحجم یكون یسبب االختالف في مقدار االیصالیة نتیجة االختالف في نصف قطر االیون ،الشحنة، ...ال

أسرع حركة وبالتالي ذو توصیلیة أفضل  من االیون األكبر حجما"، بما أن نصف قطر االیون ثابت لجمیع المحالیل أعاله 

  ) یعزى إلى االختالف في ثابت عزل المذیب (قطبیة المذیب ).(F،فان الفرق في االیصالیة وبقیم المعامل 

ة لذا یالحظ عند مقارنة قی ة الحجمی ادة النسبة المئوی ل بزی ا تق د أنھ ا أعاله تج ار إلیھ ل المش م االیصالیة الكھربائیة للمحالی

  لالیثانول (نقصان قطبیة المذیب ) وحسب الترتیب األتي:

  

(V/V)% ethanol        0     >  30  >     50  >     80  

  

  : (16)مبینة أدناه  25ºCعند درجة حرارة إذ إن قیم ثابت العزل الكھربائي لمزیج الماء واالیثانول 

                                                  

                                  

Dielectric constant 

V/V)% ethanol      (  

78.5                 0                 

61.58               30                

52.26               50                

34. 78              80                
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قد كان التوصیل اقل %30عند التراكیز العالیة لجمیع المحالیل السیما في الوسطین المائي ومزیج الماء والكحول   

سترخاء) والتأثیر الكھروفوریتي من المتوقع ألنھ فضال" عن الجو أالیوني الذي لھ تأثیران ھما تأثیر عدم التناسق (تأثیر اال

ارب  ادة  التراكیز تتق د زی ھ عن ة .فان الیة الكھربائی ل االیص الي تقل اه القطب وبالت وكال التأثیران تقلل من حركة االیون اتج

تلعب دورا" لتكوین األزواج  (Electrostatic Forces)االیونات من بعضھا البعض وبالتالي فأن القوى االلكتروستاتیكیة 

ھ ب    A-من ایون سالب مثل  M+فیقترب ایون موجب مثل  (Ion Pairs)ألیونیة ا ر عن  A+(M-(لتكوین زوج ایوني یعب

ل  MAإذا كان المحلول حاویا"لاللكترولیت  ث تكون لك ة بحی ة المختلف ات األزواج األیونی ین ایون ادل مستمر ب ویحدث تب

ي زوج ایوني فترة بقاء معینة ، والزوج أالیوني لیس بج ھم ف ة ال یس ة وعلی ر متفكك زیئة ولكنھ یسلك كما لو كان جزیئة غی

حمل التیار الكھربائي داخل المحلول االلكترولیتي وبازدیاد تركیز األزواج األیونیة في المحلول یقل التوصیل الن جزء من 

.ویزداد تركیز األزواج األیونیة تركیز االلكترولیت یصبح مقیدا" في تجمعات أیونیة غیر قادرة على حمل التیار الكھربائي 

ون   م االی د بحج في محلول االلكترولیت كلما صغر حجم االیون وزادت شحنتھ وكذلك كلما قل ثابت عزل الوسط وال یقص

وإنما حجمھ وھو مرتبط بجزیئات المذیب والحجم األخیر یكون عادة اكبر من الحجم العاري   Bare sizeھنا حجمھ العاري

    .    (1)لالیون

  للعالقة بین التوصیلیة والقوة األیونیة للمحلولین  (F)لقد تم تحدید نوعین من المعامالت 

(0 , 30 v/v% ethanol)  لمنطقتي التركیز( 0.5 -0.1M) ,( 0.6- 1M)  وللمحلولین  (2 ,1)كما مبین في الجدولین( 

50 , 80 % ethanol)   لمنطقتي التركیز(0.05 – 0.01M), (0.06 – 0.1M)  وذلك . ( 4 ,3)كما مبین في الجدولین

  . (ethanol % 80 , 50 )لقلة ذوبان كبریتات الصودیوم في المحلولین

اط  م حساب معامل االرتب رین  ( r)  (correlation coefficient)وت ین المتغی ة ب ة   x,yللعالق ق المعادل ك بتطبی وذل

  -: (17)اآلتیة 

          

                  Sxy                                     n ∑xy  - ∑x ∑y                                         

R =                            =                                                                                    (1)   

                  Sx Sy                ( [ n∑ x2   -(∑x)2  [n∑y2-(∑y)2]) 0.5                                       

  

تمثل التوصیلیة و   xعلى التوالي علما" إن قیم  y, xللقیم  (standard deviation)  االنحراف القیاسي  Sy, Sxحیث أن 

 y تمثل القوة األیونیة.قیمr) ن ة 1-و1+ ) تأخذ المدى م ین تشی 1+، القیم ل ب ب (طردي)أمث اط موج ى ارتب ا  x,yر إل بینم

ي  1-القیمة  الب (عكس اط س ة ارتب ذه الحال ع )أیضا" تشیر إلى ارتباط أمثل ولكن في ھ اط لجمی ل االرتب یم معام ت ق ,ودون

  .  ( 4 – 1)المحالیل في الجداول 

 تطبیقات على المعادالت المقترحة 2-
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ھیكل لحساب –في قانون دیباي  (I = F.cond)مقترحة في ھذا البحث والتي ھي إن تطبیق قیم القوة األیونیة للمعادالت ال

  .  activity coefficient ( (1)معامل الفعالیة (

  

                              

                                                                                                  (2) 

 

 a   ) و25ºCللماء عند   A = 0.509 و B = 0.308 دالة لثابت العزل الكھربائي للمذیب ودرجة الحرارة (  A,B,إذ أن  

ى  A,Bیمثل معدل المسافة بین مركزي االیونین المتقاربین  . إن قیم  معامل الفعالیة یعتمد على الشحنة وحجم االیون وعل

ي القوة األیونیة,إن معامل الفعالیة یقل مع ازدی اد القوة األیونیة للمحلول ویكون االنخفاض بشكل اكبر في حالة االیونات الت

ف  0.1تحمل شحنات متعددة ، وعندما یزداد تركیز المحلول على  ا" لنص وني مقارب ف قطر الجو أالی موالري یكون نص

موالري. فأن   0.1یز أعلى من مالئمة لتراك (2)ھیكل تعدیال " لتصبح المعادلة  –قطر االیون المركزي لذلك ادخل دیباي 

  النتائج كانت متقاربة أو تكاد تكون متطابقة

Ci2      مقارنة مع القیم المحسوبة بالقانون العام
iI =½∑Z   مما یدل على إن المعامالت  8)-(14كما مبین في الجداول

الوقت في إیجاد القوة األیونیة لمحالیل وبالتالي المعادالت المستنتجة من ھذا البحث مالئمة جدا" وتوفر الكثیر من الجھد و

  مجھولة بطریقة قیاس التوصیلیة مباشرة دون اللجوء إلى طرق تحلیل قد تكون معقدة.

  

 ) موال ري بدرجة 1- 0.1) یبین قیم االیصالیة الكھربائیة والقوة األیونیة لمحلول كبریتات الصودیوم للتراكیز (1جدول (

 (بدون ایثانول )  المذیب المستخدم الماء فقط oم25

Average .F  
Values  F =I/cond Ionic Strength 

(mol/L) 
Cond  

1-ms.cm Conc (mol/L) 

0.03698  
 

  
0.03312 

r=1 

0.0272 0.3 10.99 0.1 
0.0314 0.6 19.10 0.2 
0.0342 0.9 26.30 0.3 
0.0351 1.2 34.10 0.4 
0.0377 1.5 39.70 0.5 

0.04084  
r=1 

0.0375 1.8 47.90 0.6 
0.0396 2.1 52.90 0.7 
0.0413 2.4 58.00 0.8 
0.0421 2.7 64.10 0.9 
0.0437 3.0 68.60 1.0 

  

IaB
IZZA






1
log 
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   بدرجة ethanol %30عندما یكون المذیب المستخدم الكھربائیة والقوة األیونیة  التوصیلیة) یبین قیم 2جدول (

25ºC  

             Average .F  

Values  
F=I/cond 

Ionic 

Strength  

Cond 

)1-(ms.cm 
Conc.(mol/l) 

 

0.10864  

r= 0.9923 

0.0681 0.3 4.4  0.1 

0.1052 0.6 5.7 0.2 

0.1184 0.9 7.6 0.3 

0.1176 1.2 10.2 0.4 

0.1339 1.5 11.2 0.5 

0.13042  

r=0.9912 

0.1551 1.8 11.6 0.6 

0.1200 2.1 17.5 0.7 

0.1290 2.4 18.6 0.8 

0.1285 2.7 21 0.9 

0.1195 3.0 25.1 1.0 

  

 ethanol %50عندما یكون المذیب المستخدم ) :یبین قیم التوصیلیة الكھربائیة والقوة األیونیة 3جدول(

  oم25بدرجة 

Average .F  
Values F=I/Cond Ionic Strength  

-Cond (ms.cm
)1 Conc (mol/L) 

 

3.7981  
r=0.999 

3.3333 0.30 0.09  0.10 
3.8571 0.27 0.07 0.09 
4.0000 0.24 0.06 0.08 
4.2000 0.21 0.05 0.07 
3.6000 0.18 0.05 0.06 

3.6500 
r=0.999 

3.7500 0.15 0.04 0.05 
4.0000 0.12 0.03 0.04 
4.5000 0.09 0.02 0.03 
3.0000 0.06 0.02 0.02 
3.0000 0.03 0.01 0.01 
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  ethanol %80عندما یكون المذیب المستخدم   ) یبین قیم التوصیلیة الكھربائیة والقوة األیونیة4( جدول

  25ºCبدرجة 

Average .F  

Values 
F=I/Cond Ionic Strength   

-Cond (ms.cm

)1 
Conc-(mol/L) 

0.06852  

r=0.997 

0.06502  

r=0.999 

0.0604 0.30 6.62 0.10 

0.0649 0.27 12.32 0.09 

0.0655 0.24 18.32 0.08 

0.0666 0.21 24.02 0.07 

0.0677 0.18  29.53 0.06 

0.07202  

r=0.9938 

0.0685 0.15 35.02 0.05 

0.0699 0.12 40.02 0.04 

0.0709 0.09 45.12 0.03 

0.0737 0.06 48.82 0.02 

0.0771 0.03 51.82 0.01 

  

 e Ion AtmosphereThickness of thسمك الجو األیوني 

وثابت عزل الوسط الذي تتحرك  mCفي محلول الكترولیت یبلغ تركیزه الموالري   (d)یعبر عن سمك الجو االیوني       

      ):3، بالعالقة (   Tفي درجة الحرارة المطلقة  (D)فیھ االیونات 

            

         

  

  

3)(  

   

الشحنة   eعدد افوكادرو،  Nارك للدرجة) ،   1.38X 10-16ثابت بولتزمان) (  ثابت الغاز للجزیئة الواحدة ( Kحیث إن 

عدد شحنات كل نوع من االیونات الموجودة في المحلول . ویالحظ  Zوحدة الكتروستاتیكیة) ،  4.8X 10-10االلكترونیة ( 

تھ، بینما یقل سمك الجو األیوني كلما في المعادلة إن سمك الجو األیوني یزداد بزیادة ثابت عزل الوسط وارتفاع درجة حرار

2
1

22

3

4
10














 ZcNe
DKTd

m
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)  عند (3) لاللكترولیت وزاد عدد شحنات االیونات الناجمة عن تفككھ.یمكن اختزال المعادلة  mCزاد التركیز الموالري (

  تطبیقھا على المحالیل المائیة بدرجة حرارة

  )C º  (25: إلى الشكل التالي  

  

  

  

  

  

(4)  

 

  

  

  

  بما أن 

  

  

  اذن  

  

  ویض نحصل على العالقة اآلتیةوبالتع

  

  

(5)  

 

 I =F. Cond             وبما أن 

 

  بالصورة االتیة (5)وعلیھ یمكن كتابة المعادلة 

  

  

(6)  
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)   یبین قیم  السمك للجو األیوني لمحالیل كبریتات الصودیوم مختلفة ثابت العزل الكھربائي المحسوب  15والجدول رقم (

) عن طریق قیاس التوصیلیة الكھربائیة . وعند 6طریق المعادلة الجدیدة لحساب سمك الجو األیوني (معادلة رقم عن 

مقارنة القیم التجریبیة مع القیم المحسوبة نظریا" نالحظ إن النتائج المستحصل علیھا في تطابق مع القیم النظریة , فضال" 

ت عزل الوسط , وكلما أزداد التركیز الموالري لاللكترولیت وأزداد عدد عن ذلك نقصان سمك الجو األیوني كلما قل ثاب

) . وبھذه 3شحنات االیونات الناجمة عن تفككھ كما مبین في الجدول ( ) وھذا في اتفاق تام مع المعادلة النظریة (رقم 

صیلیة الكھربائیة وبدقة عالیة الطریقة الجدیدة یمكن قیاس سمك الجو األیوني لاللكترولیتات مباشرة عن طریق قیاس التو

  وبشكل بسیط.

  

) أدناه عند قیاس التوصیلیة الكھربائیة في أي مذیب وعند 7) بتطبیق المعادلة (dوعلیھ یمكن حساب سمك الجو األیوني (    

  أیة درجة حراریة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(7)  
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  25ºCموالري و 0.1تركیز لكبریتات الصودیوم عند  Aºجدول (  ) سمك الجو األیوني باالنكستروم 

Dielectric constant Thickness of ion atmosphere(Aº) 
Found 
(calc) 

78.5 5.5612 
(5.5513) 

61.58 4.343 
(4.34058 ) 

52.26 3.69788 
(3.695667) 

34.78  2.382337 
(2.45953) 

 

لكبریتات الصودیوم في الماء(أي بدون  Aºتروم جدول ( )  یبین العالقة بین الشدة األیونیة و سمك الجو األیوني باالنكس

  .25ºCوجود االیثانول) عند 

Thickness of 
ion       

atmosphere(Aº) 
Found 
(calc )  

                Ionic strength 1-Cond ms.cm Conc (mol/L) 

5.5612 
(5.5513) 

  

0.0272 0.3 10.99 0.1 

3.9262 
(3.9253) 

0.0314 0.6 19.10 0.2 

3.20599 
(3.20503) 

0.0342 0.9 26.30 0.3 

2.7797 
(2.7756) 

0.0351 1.2 34.10 0.4 

2.4854 
(2.4826) 

0.0377 1.5 39.70 0.5 

2.2686 
(2.2663) 

0.0375 1.8 47.90 0.6 

2.1008 
(2.09818) 

0.0396 2.1 52.90 0.7 
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1.96455  
1.96267)(  

0.0413 2.4 58.00 0.8 

1.8509  
(1.8504) 

0.0421 2.7 64.10 0.9 

1.7561 
1.7555)(  

0.0437 3.0 68.60 1.0 

  

  االستنتاجات والتوصیات

  إن التوصیلیة الكھربائیة تزداد بزیادة الشدة األیونیة بسبب زیادة عدد االیونات الناقلة للتیار الكھربائي لتركیز معین. 1-

  و لتراكیز مختلفة من خالل العالقة للمحالیل مختلفة ثابت العزل الكھربائي (F)تم استنتاج المعامالت  2-

 (I = F.Cond)  والتي یستفاد منھا لتعیین الشدة األیونیة من خالل قیاس التوصیلیة الكھربائیة لمحالیل مجھولة مباشرة

  وبسھولة.

 تم حساب سمك الجو األیوني  بطریقة جدیدة عن طریق قیاس التوصیلیة الكھربائیة وذلك بوساطة العالقة المطورة 3-

  .االتیة

  

  

  

  

  ووجد ان سمك الجو أالیوني یزداد بزیادة ثابت العزل ویقل بزیادة الشدة األیونیة 

  یمكن دراسة الكترولیتات أخرى ودراسة مزیج من الكترولیتین أو أكثر لتبیان تأثیر األیون المشترك . 4-

یلیة الكھربائیة وبذلك یكون امتداد جید لھذا یمكن دراسة تأثیر درجة الحرارة وثابت العزل لمذیبات مختلفة على التوص 5-

  البحث.
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