
 السابعالفصل 
التداخل بني حملول الرتبة وسطح الطور الصلب

Solid phase surface soil solution interaction
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 الصفات اخلاصة بسطح االنفصال 
 بني الطور الصلب والطور السائل
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للطبقة الكھربائیة المزدوجة  Helmholtzیوضح تصور : شكل
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.Gouyیوضح توزیع الشحنة والجھد تبعا لنظریة : شكل 
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 العوامل التي يتوقف عليها 
 ) الطبقة احلارجية(مسك الطبقة املنتشرة 

 من الطبقة الكهربائية املزدوجة



تكافؤ األيون املضاد
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بعض التطبيقات العملية لنظرية الطبقة الكهربائية املزدوجة






















 



:زيادة تركيز األمالح

:زيادة التكافؤ لأليـون املضـاد
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التوازن بني قوى التجاذب والتنافر بني احلبيبات الغروية للرتبة



(Greenland and Hayer 1978)یبین جھد التنافر ومحصلة قوى التجاذب والتنافر ) أ: (شكل
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یبین تأثیر التركیز على قوى التجاذب والتنافر: شكل







 




























ونظرية الطبقة الكهربائية املزدوجة Swellingظاهرة االنتفاخ 
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