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 298.15دراسة خصائص فیزیائیة لمحالیل بعض الحوامض االمینیة في اوساط مائیة وحامضیة بدرجة 

  كلفن

  
  زینب وجدي احمد العامل,  زینب عباس حسن الدلیمي,  رقیة سمیر صادق الخالصي

  ابن الھیثم  ,  جامعة بغداد –قسم الكیمیاء , كلیة التربیة 

  
  5/4/2011یخ قبول النشر: تار  -  10/2/2011تاریخ استالم البحث:

  

  الخالصة

تم قیاس الكثافة واللزوجة لعدد من محالیل بعض األحماض االمینیة (االنین , ثریونین , سستین) المذابة في الماء   

ول  ي محل رارة   HCL (M 0.1)وف ة ح م الموالري    298.15وبدرج اب الحج م حس ائج ت ن,  وباستخدام ھذه النت كلف

ولي الظاھري المحدد  vالظاھري  م الم اب الحج م حس vومن ث
  وvS

  املي جونس و دول ل وحساب مع ن المی   B-م

1,2وحساب 
*G ∆  وحجم الجریان المؤثرVh .  

ذیب    داخالت م ى وجود ت ذ –أشارت النتائج ال داخالت مذاب م ة وت ة  –یب قوی ى تقوی ا أدى ال ذیب ضعیفة مم م

  التركیب البنائي للحوامض االمینیة .
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  المقدمة

ة    تعد البروتینات ھي المكونات األساسیة لجمیع الخالیا الحیة ونظراً لكون األحماض االمینیة ھي الوحدات البنائی

ول  ي محل ة ف ة الحوامض االمینی د دراس ذا تع ات , للبروتینات ل امیكي للبروتین لوك الثرمودین م الس داً لفھ اً مفی ائي نموذج م

  . ) 2,  1(والسیما في تحدید مساھمة المجامیع الالقطبیة في البولیمرات الحیاتیة

اث    ة ألبح وع دراس ة ھو موض ذیبات الثنائی الیط الم ي مخ دروكلوریك ف امض الھی امكي لح لوك الثرمودین ان الس

. وھناك بحوث قلیلة )3(ماء مكوناًُ◌ خلیط المذیب بحیث یكون الماء احد انواع المذیبات االمفوتیریةعدیدة, وغالباً ما یكون ال

اء  الیط م ي مخ دروكلوریك ف امض الھی ل ح امض قوي مث ائص ح ي –في مجال دراسة خص ذیب ابروت Water)- )5, 4(م

Aprotic Solvent Mixtures)  .  

ة    ة الثرمودینامیكی ت تعتمد الخصائص الفیزیائی ات تناول دة نظری اك ع ذیب. وھن ذاب والم ة الم ى طبیع ة عل لالذاب

ي  ال ھ ي ھذا المج والً ف دراسة تركیب الماء والتأثیرات التي تحصل فیھ نتیجة الضافة المذاب ومن اكثر ھذه النظریات قب

  وھي:  )7, 6(ماھي اال مزیج من تركیبین یكونان في حالة توازنتفترض بأن جزیئات الماء التي 

  

ة جز - أ أة كتلی ة ھی ات مكون ن الجزیئ دد م ى ع یئات مرتبطة مع نفسھا بأواصر ھیدروجینیة مكونة ھیاكل تحتوي عل

(BulK)  وتتخلل ھذه الھیاكل فراغات تدعى فجوات(Cavities) .  

مى  -ب ل تس ین الھیاك ة ب ى  (Dense)جزیئات احادیة توجد في الفجوات المتكون وازن عل ة الت ل معادل ن تمثی , ویمك

 تالي:النحو ال

   

  2 2( ) ( )b dH O H O  

على التوالي فالتأثیرات التي تؤدي الى ازاحة التوازن نحو الیمین أي باتجاه    (Bulk) , (Dense)حالة   d, bإذ تمثل حالة 

(Dense)  اء ب الم ة لتركی د محطم اه  Water Structure Breakerتع وازن باتج بب ازاحة الت ي تس أثیرات الت ا الت ام

k)(Bul  تعد بانیة لتركیب الماءWater Structure Maker )8 ,9(.  

ة    ة فنتیج ل المائی ي الھیاك وبناء على ما تقدم فأن اضافة المذاب القطبي یؤدي الى تكسر االواصر الھیدروجینیة ف

ا  (Dense)لذلك تزاح حالة التوازن الى الیمین أي انھا تؤدي الى زیادة في جزیئات الماء من نوع  ر اما اض فة المذاب غی

اء  ادة للم أثیرات الض ادة الت ار نتیجة لزی وازن نحو الیس ى  (Hydrophobic)القطبي فأنھ یؤدي الى ازاحة الت ؤدي ال اذ ت

  زیادة في تكوین االواصر الھیدروجینیة رباعیة التناسق مما یزیح معادلة التوازن نحو الیسار. 

ة الخ   ة بدراس ات الحدیث وث والدراس ت البح د اھتم اء وق ي الم ة ف وامض االمینی ل الح ة لمحالی ائص الفیزیائی ص

ان  ام الباحث د ق ة فق رى مختلف ذیبات اخ ض  )10( (Ahuwalia, Awadesh)وم ة وبع ة الظاھری وم المواللی ین الحج بتعی

  . K 298.15الخواص الفیزیائیة لعدد من الحوامض االمینیة  في محالیل مائیة من قیاسات الكثافة عند 
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ان   ا العالم ة ( )11( (Baslark, Kiran Bala) ام ة الظاھری وم الموالری ددا الحج د ح ة vفق ل المائی ) للمحالی

  للكالیسین ومن ثم حسبت قابلیة التمدد الموالریة الظاھریة. 

ل  بدراسة الخواص الفیزیائیة لبعض االحماض االمینیة )12( (Ali and Shahjahan)كما قام الباحثان    في محالی

ان   ام العالم ا ق ة. كم ة مختلف ات حراری ي درج ل ف اعي المثی وم رب د االمونی د  )13( (Sandhu, Singh)مائیة لبرومی بتحدی

  ھیدروكسي برولین) المحتویة على تراكیز مختلفة.  – Lبرولین و -Lلكل من ( Bمعامالت اللزوجة 

  

  المواد وطرق العمل

وع استعملت في ھذه الدراسة ثالثة أح   ن ن ة م ن شركة  αماض امینی ونین , سستین م ین , ثری اوة  Flukaاالن بنق

ة  99% م 1-اوم  10× 0.6-6. واستعمل الماء المقطر مرتین المنزوع ایونیاً ولھ توصیلیة كھربائی امض  1-. س واستعمل ح

HCL  ركة اج ش ن إنت ھ النوعي  Flukaم ھ  1.16وزن ة وزنی بة مئوی ل األ  %36بنس ي تحضیر محالی ة ف اض االمینی حم

  في الماء. 1-مول.لتر 0.1 – 0.01) الثالثة بمدى التراكیز  HCL  M0.1المائیة والحامضیة (

 Antonباستخدام جھاز قیاس الكثافة الرقمي  K 298.15للمحالیل المائیة والحامضیة عند درجة  ρقیست كثافة   

paar  60/602نوع]-[DMA  وحسب طریقة العمل المذكورة فيt.al.Shukla e )14(.  

ود    ة ألوبل اس اللزوج وب قی ل  Ubbelohde Viscometerاستخدم أنب ة محالی ین لزوج ة لتعی ذو األذرع الثالث

  باستخدام المعادلة اآلتیة:  )15(الحوامض االمینیة المستخدمة في ھذا البحث والتي یمكن حسابھا من زمن االنسیاب 

ν  = k . t   …………(1)     

  

ν اللزوجة الحركیة =  

t  زمن االنسیاب =  

k  ثابت أنبوب اللزوجة =  

  

  النتائج والمناقشة

ة 1یوضح الجدول (   اض االمینی ة لالحم ل المائی  ,Ala, Thr)) نتائج قیم الكثافة واللزوجة المقاسة عملیاً للمحالی

Cys)  298.15عند درجة حرارة K .  
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ً  (η)واللزوجة  )ρ(): قیم الكثافة 1جدول رقم ( للمحالیل المائیة ) vمع قیم الحجم المواللي الظاھري ( المقاسة عملیا

  . K 298.15عند درجة حرارة  (Ala, Thr, Cys)لالحماض االمینیة الثالثة 

  

Alanine 

C 

mol.dm-3 

m 

mol.kg-1 

ρ 

g.cm-3 

η 

cp 
v  

cm3.mol-1 

0  0.99704 0.8900  

0.01 0.01003 0.9971 0.9041 83.2464 

0.02 0.02008 0.9974 0.9100 71.2104 

0.03 0.03014 0.9978 0.9146 63.8556 

0.04 0.04022 0.9981 0.9185 62.6855 

0.05 0.05029 0.9985 0.0219 59.9775 

0.06 0.06040 0.9987 0.9250 61.5154 

0.07 0.07049 0.9992 0.9279 58.3154 

0.08 0.08060 0.9996 0.9306 57.1692 

0.09 0.09070 1.0002 0.9331 54.0488 

0.1 0.10081 1.0008 0.9355 51.5526 

 
Threonine 

C 

mol.dm-3 

m 

mol.kg-1 

ρ 

g.cm-3 

η 

cp 
v  

cm3.mol-1 

0  0.99704 0.8900  

0.01 0.01003 0.9973 0.9053 93.2761 

0.02 0.02009 0.9977 0.9117 86.2553 

0.03 0.03016 0.9981 0.9166 83.9150 

0.04 0.04025 0.9985 0.9208 82.7449 

0.05 0.05035 0.9990 0.9245 80.0369 

0.06 0.06046 0.9995 0.9278 78.2315 

0.07 0.07058 1.0001 0.9309 75.5092 
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0.08 0.08072 1.0006 0.9338 74.7211 

0.09 0.09087 1.0011 0.9365 74.1081 

0.1 0.10102 1.0018 0.9391 71.6119 

 

Cysteine 

C 

mol.dm-3 

m 

mol.kg-1 

ρ 

g.cm-3 

η 

cp 
v  

cm3.mol-1 

0  0.99704 0.8900  

0.01 0.01003 0.9974 0.9057 85.2523 

0.02 0.02009 0.9979 0.9124 78.2315 

0.03 0.03015 0.9984 0.9177 75.8913 

0.04 0.04023 0.9989 0.9222 74.7211 

0.05 0.05033 0.9994 0.9262 74.0191 

0.06 0.06044 0.9999 0.9298 73.5510 

0.07 0.07056 1.0005 0.9332 71.7839 

0.08 0.08069 1.0011 0.9364 70.4585 

0.09 0.09083 1.0017 0.9394 69.4277 

0.1 0.10100 1.0220 0.9422 69.6060 

 

ة    اض االمینی ل الحامضیة لالحم اً للمحالی ة عملی ة المقاس ة واللزوج یم الكثاف ائج ق ا نت ي  (Ala, Thr, Cys)ام ف

  ) .2تم ادراجھا ضمن الجدول رقم (  K 298.15عند درجة  HCL (M 0.1)محلول 
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) و معامل vاھري المحسوب (المقاسة عملیاً مع قیم الحجم المواللي الظ (η)واللزوجة  )ρ(): قیم الكثافة 2جدول رقم (

 HCL(M 0.1)في محلول حامض  (Ala, Thr, Cys)للمحالیل الحامضیة لالحماض االمینیة الثالثة   Bاللزوجة 

  . K 298.15بدرجة حرارة 

Ala 

v  

1-.mol3cm  

η 

cp 

ρ 

g.cm-3 

m 

mol.kg-1 

C 

mol.dm3 

 0.8989 0.9985  0 

79.1186 0.9035 0.9986 0.01002 0.01 

74.1111 0.9059 0.9988 0.02006 0.02 

69.1036 0.9079 0.9991 0.03010 0.03 

66.5999 0.9098 0.9994 0.04016 0.04 

63.0946 0.9011 0.9998 0.05023 0.05 

59.0886 0.9131 1.0003 0.06030 0.06 

56.2272 0.9144 1.0008 0.07037 0.07 

56.5848 0.9159 1.0011 0.08048 0.08 

45.6375 0.9172 1.0016 0.09058 0.09 

53.6796 0.9188 1.0021 0.10068 0.1 

  

Thr 

v  

1-.mol3cm  

η 

cp 

ρ 

g.cm-3 

m 

mol.kg-1 

C 

mol.dm3 

 0.8989 0.9985  0 

99.1487 0.9045 0.9987 0.01002 0.01 

89.1337 0.9082 0.9991 0.02006 0.02 

85.7953 0.9112 0.9995 0.03012 0.03 

84.1261 0.9137 0.9999 0.04019 0.04 

81.1216 0.9165 1.0004 0.05027 0.05 

79.1186 0.9187 1.0009 0.06037 0.06 

77.6879 0.9211 1.0014 0.07048 0.07 
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76.6149 0.9232 1.0019 0.08061 0.08 

76.8931 0.9256 1.0023 0.09076 0.09 

77.1156 0.9275 1.0027 0.10092 0.1 

  

Cys 

v  

1-.mol3cm 

η 

cp 

ρ 

g.cm-3 

m 

mol.kg-1 

C 

mol.dm3 

 0.8989 0.9985  0 

91.1367 0.9083 0.9988 0.01002 0.01 

86.1291 0.9128 0.9992 0.02006 0.02 

84.4600 0.9166 0.9996 0.03012 0.03 

81.1216 0.9198 1.0001 0.04019 0.04 

79.1186 0.9225 1.0006 0.05027 0.05 

77.7833 0.9254 1.0011 0.06037 0.06 

75.3988 0.9278 1.0017 0.07047 0.07 

74.8622 0.9299 1.0022 0.08060 0.08 

73.3322 0.9319 1.0028 0.09073 0.09 

72.1081 0.9345 1.0034 0.10087 0.1 

  

ول 2, 1نالحظ من الجدول (   ) ان كثافة المحلول تزداد بزیادة تركیز الحامض االمیني في المذیب (الماء او المحل

  .   1-) مول.لتر 0.1– 0.01الحامضي) من (

 ,Ala, Thr)وقد تم حساب الحجم المواللي الظاھري للمحالیل المائیة والحامضیة لالحماض االمینیة الثالثة       

Cys) 298.15ل قیم الكثافة المقاسة عملیاً عند درجة من خال K 16(وفق المعادلة( .  

  

1 1000 1000[ ]     .............(2)v
mM

m


 


 


  

  

  حیث ان : 

m (الحامض االمیني) مواللیة المذاب =  
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vالحجم المواللي الظاھري =  

Mلجزیئي للمذاب (الحامض االمیني)= الوزن ا  

 ,  كثافة المذاب والمذیب (الماء او محلول =(0.1 M) HCL (  

  

ذه  ة لھ ع المواللی اً م ر خطی ة والحامضیة تتغی ة المائی اض االمینی ل االحم ة لمحالی ة الظاھری وم المواللی د ان الحج د وج وق

  .)Masson )17الیل حسب معادلة المح

  

v v=     .............(3)o
vS m    

  

  حیث ان :

v
 الحجم المواللي الظاھري المحدد =  

o
vS  ذاب ین م ة  –= مقیاس التأثیرات المتبادلة ب ى معادل اد عل ل  vتم رسم  Massonمذاب وباالعتم ي  mمقاب ا ف كم

  .   2, 1الشكلین 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عند  ) Ala (   ,)Thr (  ,)Cys() للمحلول المائي للحامض االمیني v): الحجم المواللي الظاھري (1شكل(

  . K 298.15درجة 
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 Ala (  ,Thr(للحامض االمیني     (M HCL 0.1)) للمحلول الحامضي v): الحجم المواللي الظاھري (2شكل(

( )  ,Cys (   . K 298.15عند درجة  (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

v): الحجم المواللي الظاھري المحدد عند منتھى التخفیف (3جدول رقم (
) والمیل العملي (o

vS , (B  لمحالیل

  . K 298.15الحوامض المائیة الثالثة عند درجة حرارة 

 

Amino acid 
v
  cm3.mol-1 o

vS  cm3.mol-2.kg B dm3.mol-1 

Alanine 71.337 -270.47 0.015 

Threonine 91.656 -209.44 0.011 

Cysteine 82.232 -143.17 0.042 
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v): الحجم المواللي الظاھري المحدد عند منتھى التحقیق (4جدول رقم (
) والمیل العملي (o

vS , (B  لمحالیل الحوامض

  . K 298.15االمینیة الحامضیة الثالثة عند درجة حرارة 

 

Amino acid 
v
  cm3.mol-1 o

vS  cm3.mol-2.kg B dm3.mol-1 

Alanine 78.744 -281.71 0.084 

Threonine 94.338 -210.57 0.170 

Cysteine 90.423 -196.44 0.090 

  

  السلوك اللزوجي:

ذاب في1یالحظ من جدول رقم (   ز الم ادة تركی ي بسبب  ) زیادة اللزوجة والكثافة بزی ائي والحامض ول الم المحل

ة  اشباع المحلول مما یؤدي الى حدوث نوع  من االعاقة وقلة في االنسیابیة كما ان زیادة اللزوجة تأخذ تسلسل زیادة الكثاف

ات  دثھا االرتباط ي تح ة الت ل االعاق ائل لالنسیاب بفع ل الس ان می س نقص ادة اللزوجة تعك أن زی نفسھ وكما ھو معروف ف

ة  والتراكیب ل المائی ى المحالی ة جونز ودول عل ق معادل م تطبی ة ت ة المطلق یم اللزوج الكیمیائیة المتكونة. وباالعتماد على ق

لتر ) عند درجة   /مول 0.1 – 0.01ضمن المدى من التراكیز (  (Ala, Thr, Cys)والحامضیة لالحماض االمینیة الثالثة 

298.15 K  18(وفقاً للمعادلة االتیة( .  

  

rel -1/ =    .............(4)c A B c   

  

  = اللزوجة النسبیة. relحیث ان : 

c . التركیز الموالري =  

A  معامل =Falkenhagen )19( .وھو مقیاس التداخل االلكتروستاتیكي الیونات المذاب  

B  .معامل جونز ودول او معامل اللزوجة =  

  

  للمحالیل المائیة والحامضیة لالحماض االمینیة الثالثة. ) حدود معادلة جونز ودول 6, 5یوضح الجدولین (  
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عند درجة  (Ala, Thr, Cys)): حدود معادلة جونز ودول للمحالیل المائیة لالحماض االمینیة الثالثة 5جدول (

298.15 K .  

c  (mol1/2/L1/2) (L1/2/ mol1/2) rel -1/ c  

Ala Thr Cys 

0.1 0.1584 0.1719 0.1764 

0.1414 0.1589 0.1724 0.1779 

0.1732 0.1595 0.1725 0.1796 

0.2 0.1601 0.1730 0.1808 

0.2236 0.1602 0.1733 0.1819 

0.2449 0.1605 0.1733 0.1825 

0.2645 0.1609 0.1736 0.1834 

0.2828 0.1612 0.1739 0.1843 

0.3 0.1614 0.1741 0.1850 

0.3162 0.1616 0.1744 0.1854 

 

 ,Ala, Thr)     لالحماض االمینیة الثالثة  (0.1M HCL)): حدود معادلة جونز ودول للمحالیل الحامضیة 6جدول (

Cys)  298.15عند درجة K .  

c  (mol1/2/L1/2) (L1/2/ mol1/2) rel -1/ c  

Ala Thr Cys 

0.1 0.0511 0.0622 0.1045 

0.1414 0.0550 0.0731 0.1093 

0.1732 0.0578 0.0790 0.1136 

0.2 0.0606 0.0823 0.1162 

0.2236 0.0626 0.0875 0.1174 

0.2449 0.0644 0.0899 0.1203 

0.2645 0.0651 0.0933 0.1215 

0.2828 0.0668 0.0955 0.1219 

0.3 0.0678 0.0990 0.1223 

0.3162 0.0700 0.1006 0.1252 
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ة  – B -وتم حساب معامل جونز دول    ة الثالث  (Ala, Thr, Cys)للمحالیل المائیة والحامضیة لالحماض االمینی

دى  د /مول (0.01-0.1)ضمن الم ر عن م ( K 298.15لت دول رق ي ج حة ف م (1الموض ة وجدول رق ل المائی ) 2) للمحالی

  لالحماض االمینیة الثالثة المستخدمة في ھذا البحث . (M HCL 0.1)للمحالیل الحامضیة 

vS) ان قیم 4) و (3یالحظ من جدول رقم (  
 ة سالبة وقلیلة لجمیع المحالیل المائیة والحامضیة لالحما ض االمینی

مذاب وذلك لكون المذیب ھو الماء الذي یمتلك ثابت  –مما یدل على ضعف التأثیرات بین مذاب  (Ala, Thr, Cys)الثالثة 

مما یجعل االحماض المذابة فیھ متأینة بصورة تامة ومن ثم فأن ھذه االیونات تعمل مع بعضھا البعض على  )20(عزل عالي

vSل مما یجعل قیم نشوء نفوذیة عالیة داخل المحلو
  سالبة ومن جھة اخرى نرى ان ترتیب قیم الحجوم المواللیة الظاھریة

vالمحددة 
  لالحماض االمینیة الثالثة المستخدمة في ھذا البحث یشابھ ترتیب قیم معاملB  لمعادلة جونز و دول مما یشیر

مذیب ویالحظ ان ھذه العوامل تكون اعلى قیماً في حالة استعمال المحلول -امل دالة على وجود تداخل مذابالى ان ھذه العو

ذاب  (M HCL 0.1)الحامضي  ات الم ین جزیئ ر ب داخل اكب كمذیب مما في حالة استعمال الماء كمذیب مما یؤكد وجود ت

ة  HCLل الحاصل مع حامض أي ان التداخ (HCL)(الحامض االمیني) وجزیئات المحلول الحامضي  ي حال ا ق ر مم اكب

  الماء. 

  

   Effective Flow Volumeحجم التدفق المؤثر 

داخل    البة) والموجودة ب ة (الس ر المتحرك یعرف حجم التدفق المؤثر بأنھ الحجم الذي یتضمن جزیئات المذیب غی

ذاوب اال ة الت وافرة بطبق ؤثر فجوات جزیئات المذاب فضالً عن جزیئات المذیب المت دفق الم د حجم الت ة. یع د  (Vh)ولی اح

دفق المؤثر  ل  Vhالكمیات المھمة لمناقشة نوع التداخالت الحاملة بین دقائق المذاب ودقائق المذیب. حسب حجم الت لمحالی

  وفق المعادلة. (0.1-0.01)ضمن المدى  K 298.15الحوامض االمینیة عند درجة حرارة 

  

BVh =    .............(5)
a

  

  

 Eaqland, Pillingوالتي حورھا                  Vandمن التمثیل البیاني للمعادلة التي وضعھا  Vhحسبت قیم و  

   )21( .  

  

rel

c 1       ..........(6)
ln

Q c
aVh a

   

  

   L.mol)-1(: حجم التدفق المؤثر  Vhإذ أن 

Q معامل التداخل الدقائقي :  
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a  2.5: عامل الشكل ویساوي   

c  التركیز الموالري =  

  

م    ك برس ز الموالري  rel(C/1nη(وذل ل التركی ـ  (C)مقاب او ل ل مس ھ می تقیم ل ط مس ى خ ل عل ث نحص  Q/aحی

  عندما یقترب التركیز من الصفر.  (Vh/1)وتقاطع مع المحور العمودي بقیمة مساویة لـ 

  

لعشرة تراكیز  K298.1 5لمحالیل الحوامض االمینیة في الماء عند درجة حرارة  relC/1nηو  C): قیم 7الجدول (

  .   mol.L –(0.01 (0.1-1مختلفة ضمن المدى 

  

C/mol-1.L-1 C/1n ηrel 

Alnine Cysteine Threonine 

0.01 0.6369 0.5714 0.5882 

0.02 0.9009 0.8032 0.8299 

0.03 1.0989 0.8451 1.0204 

0.04 1.2698 1.1268 1.1765 

0.05 1.4205 1.2531 1.3158 

0.06 1.5544 1.3730 1.4423 

0.07 1.6787 1.4768 1.5590 

0.08 1.9185 1.5717 1.6667 

0.09 1.9027 1.6667 1.7682 

0.1 2.0040 1.7544 1.8622 
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 K 298.15عند درجة حرارة       HCLلمحالیل الحوامض االمینیة في حامض  relC/1nηو  C): قیم 8الجدول (

  .  mol.L –(0.01 (0.1-1لعشرة تراكیز مختلفة ضمن المدى 

C/mol-1.L-1 C/1n ηrel 

Alnine Cysteine Threonine 

0.01 1.9608 0.9615 1.6129 

0.02 2.5641 1.3072 1.9417 

0.03 3.0303 1.5386 2.2388 

0.04 3.3058 1.7467 2.4540 

0.05 3.5971 1.9305 2.5773 

0.06 3.8217 2.0619 2.7523 

0.07 4.0936 2.2152 2.8689 

0.08 4.2781 2.3599 2.9963 

0.09 4.4554 2.4931 3.0717 

0.1 4.5662 2.5773 3.1949 

 

  K 298.15لمحالیل الحوامض االمینیة في الماء عند درجة حرارة   Vh): قیم 9الجدول (

Amino acids Vh values L.mol-1 

)5المحسوبة وفق المعادلة (  

Vh values L.mol-1 

)6عادلة (المحسوبة وفق الم  

Alnine 0.0061 0.2451 

Cysteine 0.0171 0.2111 

Threonine 0.0046 0.2286 

 

  . K 298.15عند درجة حرارة  HCLلمحالیل الحوامض االمینیة في حامض   Vh): قیم 10الجدول (

Amino acids Vh values L.mol-1 

)5المحسوبة وفق المعادلة (  

Vh values L.mol-1 

)6معادلة (المحسوبة وفق ال  

Alnine 0.0338 0.8201 

Cysteine 0.0360 0.3878 

Threonine 0.0684 0.6636 

  

1,2 (تغیر طاقة كبس الحرة لالنسیاب اللزج 
*Gibbs Free Energy Change of Viseous Flow (ΔG   
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م    ي الجدول (رق حة ف ة الموض ة واللزوج یم الكثاف ات2, 1باستعمال ق ي تطبیق اً ف ة عملی رعة  ) المقاس دل الس مع

1,2. حسبت طاقة كبس الحرة للتنشیط المولیة لالنسیاب اللزج )22(لالنسیاب اللزج
*ΔG              (Molar Gibbs  free 

Energy for viscous flow)   

  

1,2
1,2 1     ...........(7)

V
G RT n

hNA
   

  

ادرو ,  NAثابت بالنك ,  hثابت الغازات,  Rإذ  ت افاك ة    1,2Vثاب ول ویعرف بالمعادل ن المحل د م م مول واح ل حج یمث

  االتیة :

  

2
1,2

1

1000+mM=     ...........(8)
(n )

V
m 

  

  

االوزان الجزیئیة للمذیب والمذاب  M 2M ,1) یمثل عدد موالت المذیب و M1n/1000=1كغم) , ( /المواللیة (مول mإذ 

  على التوالي :

  

  . K 298.15ض االمینیة في الماء عند درجة حرارة المحسوبة لمحالیل الحوام ΔG*1,2): قیم  11جدول (

M(mol.kg-1) ΔG*1,2 (J.mol-1) 

Alnine Cysteine Threonine 

0.0100 60570 60574 60573 

0.0200 60587 60594 60592 

0.0301 60600 60609 60607 

0.0402 60612 60623 60620 

0.0503 60622 60635 60631 

0.0604 60631 60645 60641 

0.0705 60638 60656 60651 

0.0806 60648 60666 60660 

0.0908 60654 60675 60668 

0.1 60661 60683 60676 
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  . K 298.15عند درجة حرارة  HCLالمحسوبة لمحالیل الحوامض االمینیة في حامض  ΔG*1,2): قیم  12جدول (

M(mol.kg-1) ΔG*1,2 (J.mol-1) 

Alnine Cysteine Threonine 

0.0100 62317 62330 62320 

0.0200 62324 62343 62367 

0.0301 62330 62455 62340 

0.0402 62335 62364 62348 

0.0502 62340 62372 62356 

0.0603 62345 62381 62363 

0.0704 62348 62388 62370 

0.0805 62353 62394 62377 

0.0906 62357 62400 62384 

0.100 62361 62408 62390 

  

ة    ل اللزوج رتبط معام ذیب  Bی ات الم ة جزیئ ول واتجاھی ي المحل ة ف ذاب المذاب ات الم م جزیئ ع حج ادة م ع

(Orientation of the Solvent Molecules)  یم ب المذیب . ان ق ى تراكی لة عل ع  Bفضالً عن التغیرات الحاص لجمی

  . (Structure Maker)البناء التركیبي              او في الماء موجبة وھذا یؤدي الى تقویة HCLالمحالیل في حامض 

للحوامض االمینیة تمتلك قیماً اعلى في حالة  Bوقیم معامل  vوقیم المواللي الظاھري  Vhان قیم التدفق المؤثر   

ا یشیر ان الت HCL )1-(0.1 mol.Lاستعمال حامض  امض كمذیب عنھا في حالة الماء كمذیب مم ع ح ل م داخل الحاص

  الھیدروكلوریك اكبر مما في الماء. 

1,2وجد من خالل نتائج البعض ان قیم   
*ΔG وتعكس القیم الموجبة قوة التآصر )23(موجبة وتزداد بزیادة التركیز .

یم HCLالھیدروجیني بین جزیئة الماء وجزیئة الحامض االمیني وجزیئة الحامض االمیني مع حامض  21,. وتكون ق
*ΔG 

  وھذا یعني ان قوة التداخل والتآصر في ھذه المحالیل اكبر مما في الماء.  HCLاعلى لجمیع المحالیل في حامض 
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A study of physical properties of some amino acids in Aqueous and Acidic 

media at 298.15 K. 

 
Zainab Wajdi A. AL-Amel       ,      Zainab Abbas H. AL-Dulaimy 

Rokayia Samer AL-Khalisy 

Department of Chemistry, College of Education (Ibn AL-Haitham) University of Baghdad. 

  

Abstract 

 Densities  and Viscosities   for several concentration of three amino acids (Alanine, 

Threonine and cysteine) dissolved in water and in HCL (0.1M) at 298.15 °K have been 

measured on the basis of these data, the apparent molal volume v limiting partial volumes at 

infinite dilution v
 , slop vS

 , Jones Dole coefficient B, 1,2G


 and Vh were be calculated.  

 The results shows a strong solute-solute and weak solute-solvent interactions and also 

strong the built structure of Amino Acids. 

 

 


