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الجهدية     واالطرائق     الكهربائي     التحليل     طرائق     مقدمة:  الوال الفصل



التيللارا إنتللاج أوا الكهربللائي التيللارا مللروارا عللن الناتجللة الكيميائيللة التحللولت يللدراس الللذي الكيمياء من فرع الكهربائية: هي الكيمياء
للكهريائيللة الموصلللة واشللبه الموصلللة المعللادن سللطوح علللى تتللم الللتي الطرائللق الكيميائيللة, اي التحللولت طريللق عللن الكهربللائي

اهميللة الكهرواكيميائيللة المذيب.  واللعمليللات مع أوا بعضها مع اليونات المعادن, التآكل, تفاعلت لتنقية تفسيرا واتضع وااللكترواليتات
. اليومية الحياة وافي الكيمياء في كبيرة

بينها: واالعلقة الكهربائية الوحدات

ب Iالتيللارا ينص: شدة (اللكترواليتات) واالذي الموصلة المحاليل  علىOhms Law اوام قانون تطبيق أمكن مللع طرديللا   تتناس
 : R المقاوامة مع  واعكسياE الجهد

      

) ( اوام  = المقاوامة R) ,  ( فولت الفولتية أوا  = الجهد E),  ( أمبير = التياراI  عن:  وايعبر

: إلى توصيلها حيث من المواد واتقسم

واالكربون. المعادن العناصر, مثل واهي به تتحلل ان دوان الكهربائي التيارا بمروارا تسمح التي المواد - الموصلت: واهي1
المركبللات مثللل تسللاهمية أوااصللر علللى تحتللوي مركبللات واهي الكهربائي التيارا بمروارا تسمح ل التي المواد العازلة: واهي - المواد2

كالسليكات. العضوية
العازلة. واالمواد الموصلت بين المتوسطة المواد تلك الموصلت: واهي - أشباه3

الماء. في ذوابانها عند به, واتتاين تتحلل والكنها الكهربائي التيارا توصل مواد - اللكترواليتات: واهي4

الختزال: وا الكسدة تفاعلت هي الكهربائية الكيمياء به تعنى ما أهم وامن

: الكسدة     تعريف

ايجابيللة, أكللثر ايللون أوا جللزي أوا لللذراة الكسللدة حالللة فيلله تصبح الذي التفاعل واهي اللكتروانات فقد فيها يحدث التي العملية واهي
مثل:

: الختزال     تعريف

ايجابيللة, أقللل ايللون أوا جزي أوا لذراة الكسدة حالة فيه تصبح الذي التفاعل واهي اللكتروانات اكتساب فيها يحدث التي العملية واهي
مثل:

                                             Electrode (Half cell) : الخلية)     نصف     ( أو     القطب

 مولراي1 التركيز يكون واعندما خلية نصف أوا قطب الفلز, يدعى ذلك ايونات على يحتوي مائي محلول في فلز لوح واضع عند   
 . +Cu,Cu2 النحاس قطب   أوا +Zn, Zn2الزنك قطب مثاله وا قياسي القطب يكون مº 25 الحراراة وادراجة

: القطب     جهد     ينشأ     كيف  

فللرق واجللود مللن لبللد نقطتين, لللذلك بين جهد فرق هناك كان اذا ال اخرى الى نقطة من ينتقل ل الكهربائي التيارا ان المعرواف من
معيللن جهللد قطللب لكللل ان نيرنسللت , اسللتنتج لخللرى خليللة مللن يختلف والنه الخلية جهد هو الفرق واهذا خلية اي قطبي بين جهد

الفلللز سطح ذراات بعض اي المحلول في الذوابان الى الفلز , يميل ايوناته يحتوي محلول في ما فلز واضع . عند القطب بجهد يعرف
الفلللز أيونللات تميللل الللوقت نفللس , وافللي المحلللول إلللى واتتجلله التكللافؤ الكتروانات ) بإعطائها تتأكسد (أي موجبة أيونات إلى تتحول

هذا ) , وايستمر تختزل ( أي ذراات إلى واتتحول الفلز من الكتروانات تكتسب اي الفلز سطح على الترسب الى المحلول في الموجودة



عليلله, تترسللب الللتي اليونات عدد مع الثانية في الفلز سطح تترك التي اليونات عدد يتساواى التوازن, اي حالة إلى الوصول لحين
يلي: كما التزان وايتمثل

ميللل كللان ) فللاذا التأكسللد علللى قابليتهللا ( أي أيونللات إلللى التحول وا اللكتروانات لعطاء ميلها أوا قابليتها في الفلزات ذراات تختلف
حاللة فللي قليلل) كملا اخلتزال جهلد اوا علالي تاكسللد جهلد لهلا يكللون ذراات(اي اللى للتحللول اليونللات ميللل يفلوق للتاين الفلز ذراات

يكتسللب المحلللول, وابلذلك اللى واتتجله عنلله واتنقصللل تتللاين القلز ذراات من بعض ان الخاراصين, نجد كبريتات محلول في الخاراصين
وانتيجلة فيله اليونلات بعلض انتشللارا نتيجلة موجبة شحنة المحلول وايكتسب عليه اللكتروانات بعض تراكم بسبب سالبة شحنة الفلز

السللالب القطللب هو القطب أيوناته) وايكون محلول بين وا الفلز بين جهد ( فرق جهد فرق ينشأ واالمحلول الفلز بين الشحنة لختلف
جهللد , اوا قليللل تأكسللد جهللد لهللا ايونللات(اي الللى للتحللول الذراات ميل يفوق ذراات إلى للتحول الفلز ايونات ميل كان اذا للخلية, اما

علللى تترسللب المحلللول فللي النحللاس ايونللات بعللض ان , نجد النحاس كبريتات محلول في النحاس قطب حالة في عالي) كما اختزال
للخلية. الموجب القطب وايكون سالبة شحنة المحلول يكتسب بينما موجبة شحنة فيكتسب سطحه

: على قيمته واتعتمد أكبر قطب جهد ذوا , يكون الكيميائية الفلز فعالية زادت كلما عامة وابصوراة ألقطاب  جهد قيم واتختلف 
 الفلز - نوع1   
  الفلز أيونات  - تركيز2   

المحلول. حراراة - دراجة3   

القطاب: من نوعان يوجد عامة بصوراة

                                                       Inert Electrode:الخاملة     القأطاب

Pt البلتيللن قطب , مثل المحلول مكونات مع كيميائي تفاعل في الدخول دوان الكهربائي التيارا توصل أقطاب واهي          
. الكربون قطب يستعمل   واقد Ag الفضة قطب   أوا Au الذهب قطب  واأحيانا

                                                        Active Electrode:  الفعالة     القأطاب
 واغيرهاCd , Cu, Pb اقطاب مثل المحلول في أيوناته مع توازن حالة في الحرة العناصر احد من مصنوعة أقطاب واهي   

ب Hg الزئبللق قطب الشائعة القطاب اليونات, وامن تركيز على القطب جهد وايعتمد ب Ag الفضللة  , قط .Hالهيللدراواجين   واقط
مللع للتفاعللل عرضللة تكللون كمللا عليهللا الكيميائيللة التللأثيرات منللع لصعوبة واذلك كأقطاب استعمالها يمكن ل الفعالية شديدة العناصر

 , النيكل Co  , الكوبالت Cr  , الكروام Fe الحديد مثل الصلدة العناصر  . أما K البوتاسيوم , Na الصوديوم مثل اللكترواليت
Ni التنكستن   وا W كون أكاسيد تغطي سطوحها فضل عن صعوبة الحصلولوات متجانسة غير سطوحها لن كأقطاب  تستعمل    ل

دقيقة.  بصوراة اللكترواليتات تركيز على السيطرة صعوبة إلى إضافةعليها بصوراة نقية , 



:  هي رائيسية أنواع أرابعة إلى لمكوناتها وافقا القطاب تقسيم يمكن

:أيوناته     مع     توازن     حالة     في     عنصرالوال:  - النوع1

تتاكسد) . المختزلة(التي المادة هو الحر الفلز تختزل) وا المؤكسدة(التي المادة هو اليون وايكون         

 [ Oxd ] Cu 2+ + 2 e   ↔ Cu    [ Red ]          Eº = + o.34  volt

               Zn 2+ + 2 e  ↔ Zn                          Eº = - 0.763 volt

. قليل(شحيح) الذوابان     العنصر     ملح     من     مشبع     محلول     مع     توازن     حالة     في     عنصر: الثاني - النوع2

 . SCE المشبع الكالوميل بقطب يعرف واالذي الزئبقوز كلورايد مع الزئبق واقطب الفضة  كلورايد/ الفضة قطب وامثاله   

AgCl (S) +  e  ↔ Ag + Cl -1                 Eº = + 0.2224 volt

Hg2Cl2 (S) + 2e  ↔ 2 Hg + 2 Cl-1       Eº = + 0.246 volt   (0.267v)

مشترك.     فيها     السالب     وااليون     الذوابان     قليلة     ملحين     مع     توازن     حالة     في     عنصر: الثالث النوع- 3

,Ag/ Ag2Sالفضة قطب   وامثاله Ion-Selective Electrodes  اليونية النتقائية القطاب القطب هذا يمثل    
CdS  : 

Ag2S  (S)  ↔  2Ag+  +  S2-

CdS   (S)   ↔  Cd2+  + S2-

بر CdS الثللاني المللح ذوابللان قابلية تكون أن شرط  الكادميوم أيون لقياس أعله القطب استخدام وايمكن    قابليللة ملن  أك
 .Ag2S  الوال الملح ذوابان

Ag2S  <  CdS 

)الذهب     أوا     البلتين(خامل     قطب     مع     توازن     حالة     في     مختلفين     بتكافؤين     وااحد     لعنصر      صنفانالرابع: النوع- 4

)  واالختزال     التأكسد      أقطاب(                     

المحلول, وامثاله في الموجودة اليونات واالى من فقط اللكتروانات نقل هو  الخامل Pt البلتين القطب عمل يكون        
  :   +Pt, Ce 3+, Ce 4 //  وا //+Pt, Fe 2+, Fe 3 البلتين قطب

Fe 3+  +  e   ↔    Fe 2+                    Eº =+ 0.771 volt

Ce 4+ +  e   ↔   Ce3+                      Eº = + 1.61 volt

: الى الخلية في موقعها وا عملها حسب القطاب تصنيف وايمكن

                    Indicator Electrodes ( Working )) :    ( العمل     الدليل     أقأطاب

في يحصل الذي التغير خلل من المحلول في اليونات لتركيز تستجيب التي واهي الجهدية القياسات في الخلية مفتاح واهي    
القياسي. المرجع قطب مع مقارانة جهدها

                              References Electrodes): (القياسية     المرجعية     القأطاب

الخلية نصف بمواصفات تتصف قليلة أنظمة توجد , والكن مرجع قطب يكون أن يمكن ايوناته محلول في فلز نظام كل            
تفاعلل العمللل) لي النصللفي(قطللب الخليلة جهللد قياس لغرض واتستعمل الجهد معلومة (القياسية) أقطاب المرجعية . القطاب المرجع

الخلية. الجهد) من (فرق الناتج الجهد قياس المرجع) بعد نصفي( قطب خلية جهد مع بمقارانته

E Cell = E R – E L     or      

E Cell = E cathode – E anode  



:  المرجعية     القأطاب من  

                                      Saturated Calomel Electrode             (SCE) :  المشبع     الكالوميل     قأطب- 1

فوق لمحلول هذا  وايوضع KCl البوتاسيم كلورايد  ) وا Hg2Cl2 الزئبقوز ( كلورايد الكالوميل من مشبع محلول عن عباراة هو
القطب. بمثابة تكون التي الزئبق من طبقة

: هو الكالوميل قطب تفاعل   

Oxd. E º = - 0.246 volt     Hg2Cl2 (s) + 2 e     ↔2 Hg + 2 Cl-      Red.   E º 
= + 0.246 volt 

: نست نير  معادلة وابتطبيق

= ]  Hg2Cl2[ 2  وا Hg[2[ الحدواد تكون صلبة, لذلك عناصر  هي[  ]Hg2Cl2  وا]Hg[ أن وابما,  بالتراكيز نعني والننا     
السابقة:  المعادلة   واتصبح1

SCE       الكالوميل قطب Hg / Hg2 Cl2, 
KCl //



ون -Cl الكلوراايد تركيز تغير مع يتغير الكالوميل القطب جهد أن المعادلة من نستنتج     ملن مشلبع لمحللول القطللب جهلد  وايك
ون 0.1F تركيلز واعند  فولت 0.28+ الجهد  يكون 1F تركيز واعند  فولت0.246+   هو KCl البوتاسيوم كلورايد جهلد   يك
 فولت. 0.33+ إلى مساوايا القطب

              SHE                        :  Standard Hydrogen Electrode القياسي     قأطب الهيدروجين- 2

واالسبب: للقياس عمليا ملئم غير قطب , واهو الحراراة دراجات جميع في فولت صفر إلى مساوايا جهده يكون مرجع قطب هو     
. يتلألفالزملن     ملروارا     ملع     الجهلد     وايتغيلر للشلوائب     القطلب     حساسلية, تحضليره     صلعوبة, واالتركيز     الضغط     على     المحافظة يتطلب لنه

السللطحية المسللاحة (لزيللادة المحبللب السللفنجي السللود البلتيللن مللن بطبقة مغطى البلتين ) من لوح اوا (قطعة صفيحة من القطب
غللاز البلتيللن لللوح سللطح علللى  مللولراي, وايمللررا1 تركيللزه حامضي محلول في واعكوس) مغمورا سريع تفاعل تعطي واالتي للقطب

أدناه): (الشكل  جو1 بضغط الهيدراواجين

Pt , H 2  ( p= 1 atm ) / H + (1M )  //

: هو الهيدراواجين لقطب النصفي واالتفاعل
Oxd.    E  º = 0.00 volt         2 H  +   +   2 e  ↔   H  2   (g)

Red.    E º = 0.00 volt

    Silver- Silver Chloride Electrode                     :   الفضة     - قأطب الفضة – كلوريد3

بع البوتاسليوم كلورايلد محللول فلي مغملورا فضلة سللك ملن منله, وايتلألف اسلتعمال أقل واهو الكالوميل قطب يشابه قطب واهو المش
.    فولت Eº = + 0.222 إلى مساوايا القطب جهد , وايكون) AgNO3  مولراي1 من قطرتان اوا (قطرة الفضة بكلورايد



Ag / AgCl , KCl ( sat.) //
 : هو للقطب النصفي واالتفاعل 

AgCl (S)  +  e   ↔ Ag (S)  + Cl-1

                                                                                      :  Galvanic Cellالكلفانية   الخلية

واتكللون تلقائية خليا , واهي الكاثود وا , النود الخلية قطبي عند كيميائي تفاعل حدواث نتيجة كهربائي تيارا فيها يتولد التي الخلية هي
موجبة. الخلية جهد قيمة

                                                                             Electrolytic Cell:  اللكتروليتية     الخلية 

بوجللود إل تعمللل ل تلقائيللة غيللر خليللا واهللي تلقائيللا ليتم القطبين عند كيميائي تفاعل لحداث كهربائي تيارا تسليط فيها يتم خلية هي
سالبة. الخلية جهد قيمة   واتكونelectrolysis  الكهربائي التحلل العملية , واتسمى خاراجي مصدرا من جهد

خللاراجي بمصللدرا القطللبين اواصللل (الكترواليتيللة) اذا كهربللائي تحليل خلية تكون ان (فولتية) وايمكن جلفانية تكون ان يمكن دانيال خلية
 الكلفانية. دانيال خلية جهد من اعلى جهده للتيارا

    

يللدفع الللذي هللو القطللب , واهللذا خاراصللين ايونللات اللى الخاراصللين (ذوابان) معللدن اكسدة بسبب اللكتروانات تنتج الخاراصين قطب عند
المعللدني السلللك عللبر عنده, واتنتقل اللكتروانات لتولد سالب انه (انود) وايوصف مصعدا يسمى والذلك الخاراجية الدائرة الى اللكتروانات

واصللول مللوجب, واعنللد قطللب انلله (كاثود) وايوصف مهبطا يسمى النحاس) واالذي (قطب الخلية في الخر القطب الى الخاراجي الموصل
كميلة القطلبين. تتولللد بيلن اللكتروانلات بانتقللال الكهربائيلة اللدائرة , واتكتمل النحاس ايونات باختزال تقوم القطب هذا الى اللكتروانات

مللن يزيللد ممللا النحللاس ايونللات مللن كافيللة كميللة تستهلك بينما المحلول ايجابية من يزيد مما النود عند الخاراصين ايونات من واافرة
اليونللات عللدد (اي كهربائيللا متعادلللة المحاليللل ان مبللدأ يخالف المحاليل سالبية وا ايجابية في الزيادة الكاثود, ان عتد المحلول سالبية

ى اليونلات تهلاجر ملحلي بجسلر المصممة الخلية السالبة) والهذا ايوناته عدد يساواي الموجبة في ال ة نص التعلادل عللى لتحلافظ الخلي



الكللثر الكللاثود منطقة الى   تغادرا +K , واايونات المحلول لتعادل ايجابية الكثر النود منطقة الى  تغادرا -Cl ايونات , مثل الكهربائي
 . المحلول اتعادل سالبية

:  يكون الخليا     ترميز     حالة في
في يكون النود اليمين, واقطب واتعني   E° R  بالرمز  E° Cathode الرمز يستبدل ان وايمكن اليمين جهة في يكون الكاثود قطب
°E الرمز يستبدل ان يمكن وا اليسارا جهة  Anodeبالرمز  E°  Lاسللاس علللى الكهرواكيميائيللة السلسلللة جللدوال فللي العناصر  , واراتبت

النود.  هو اصغر اختزال جهد له الذي واالقطب الكاثود هو أعلى اختزال جهد له الذي القطب , وايكون الختزال تفاعلت

              Zn(s) |Zn 2+ (aq.1M)                 ||             Cu 2+ (aq. 1M) | Cu (s)
             Anode, Zinc electrode                            Cathode, Copper electrode

Zn(s)  ------->    Zn 2+ (aq.) + 2 e           Cu 2+ (aq. 1M) + 2 e -------->  Cu (s)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Zn(s)  +  Cu 2+ (aq. 1M)      -------------->     Zn 2+ (aq.)  +  Cu (s)
E° Cell =  E° Cathode    -   E° Anode

                         = + 0.337  -  (– 0.7628) =  + 1.1 volt

تلقائي يكون للخلية الكلي , التفاعل موجب الخلية جهد ان بما .

يصبح واالذي  القطاب احد لتدخل اللكتروانات تجبر  فولت, البطاراية 1.1 من قليل اعلى جهد ذي للتيارا خاراجي بمصدرا الخلية تزوايد عند
موجبا.  يصبح واالذي الخر القطب من اللكتروانات , واتزيل سالبا

             Cu 2+ (aq. 1M) | Cu (s)                ||                  Zn(s) |Zn 2+ (aq.1M)  
       Anode, Copper electrode                            Cathode, Zinc electrode 
       Cu (s) --------> Cu 2+ (aq. 1M) + 2 e              Zn 2+ (aq.)  + 2 e --------> 

Zn(s)       
---------------------------------------------------------------------------------------------
Cu (s) + Zn 2+ (aq.)            -------------->         Zn(s) +  Cu 2+ (aq. 1M) 
E° Cell =  E° Cathode    -   E° Anode

                      = – 0.7628 – (+ 0.337)  =  - 1.1 volt

اعلى جهد ذي للتيارا خاراجي بمصدرا الخلية تزوايد  يجب يحدث والكي تلقائي غير يكون للخلية الكلي , التفاعل سالب الخلية جهد ان بما
. كلفانية واليست كهربائي تحليل خلية , اي الكترواليتية خلية هي الخلية   فولت.واهذه1.1 من قليل

                           Reversible & Irreversible Cells:  العكوس     غير     الخليا     و     العكوس     الخليا

العكللوس الخليللا تللدعى الكيميللائي التفاعللل عكللس إلللى فيهللا المللارا التيللارا اتجللاه تغييللر يسللبب الللتي القطللاب أوا الخليللا إن   
Reversible Cells تللدعى كلهمللا أوا القطبين أحد على مختلفة تفاعلت حدواث إلى فيها التيارا انعكاس يسبب التي  واالخليا



غيللر جديللدة مواد لتكوين تتفاعل أوا بعضها مع تتفاعل ل التفاعل نواتج كانت  . إذا Irreversible Cells عكوس غير خليا
الكيميائية. الناحية من عكوس غير الخلية تفاعل , يعتبر المتفاعلة المواد

: يلي واكما الخلية  لنصفي HCl محلول هو الوسط وايكون السائل التقاء بدوان خلية لدينا

           Zn / Zn 2+   / HCl (soln) / Ag+ / AgCl

هي: تحصل التي التلقائية التفاعلت

 Zn                   ――►  Zn 2+     +  2 e      Anode         E= - 0.763 volt
2 AgCl  +  2 e  ――►  2 Ag   +  2  Cl –       Cathode      E= +0.222 volt

Zn + 2 AgCl    ――►  Zn 2+  + 2 Ag   +  2  Cl –          
  E Cell= 0.222 – (-0.763)= + 0.985 volt

التية:  التفاعلت ستحدث خاراجي تيارا بمصدرا رابطت لو الن
          2 H+  +  2 e      ――►  H 2                                Cathode 
          2 Ag   +  2  Cl –   ――►  2 AgCl  +  2 e          Anode    
          _____________________________________________

         2 Ag   +  2  Cl –  + 2 H+ ――►  H 2 + 2 AgCl

غيللر قطللب   هو HCl الهيدراواكلورايك حامض – الزنك قطب أن حين في عكوس قطب هو الفضة كلورايد – الفضة قطب إن يلحظ 
. الزنك اكسدة اوا تحررا من بدل الهيدراواجين يتحررا لنه عكوس

                                                           Cell Reaction:   الخلية     تفاعل 

انتقال مع الموجب النود قطب على تأكسد يحصل , حيث الخلية داخل أختزال – أكسدة تفاعل يحدث الخلية في مستمر تيارا مروارا عند
نف إللى القطلب ملن اللكتروانلات انتقلال ملع السالب الكاثود قطب على أختزال , وايحصل القطب إلى اللكتروانات واعملل المؤكسلد الص

الكاثود. قطب إلى النود قطب  من e اللكتروانات نقل هو الكهربائية الدائرة

                                                                               E Cell:الخلية     جهد

إلللى العللالي التاكسللد الجهللد ذوا القطب من اللكتروانات انتقال يسبب الذي واهو الخلية قطبي تأكسد اوا أختزال جهد بين الفرق هو   
دائما. اليسارا إلى النود , وايكتب الكاثود إلى النود من اللكتروانات انتقال الواطي, أي الجهد ذوا القطب

الكهرواكيميائية. السلسلة جدوال في واالمرتبة للعناصر الختزال جهود تستخدم الخلية جهد والحساب

E° Cell =  E° Cathode    -   E° Anode

      E° Cell =  E° Cathode    (Reduction potential)    -   E° Anode ( Reduction  potential)  

 Or     E° Cell =  E° Cathode    (Reduction potential)    +   E° Anode ( Oxidation potential) 

 : +Fe3 الحديديك ايون الى الكلورا غاز  بفعل +Fe2 الحديدواز ايون أكسدة  مثل
      Cl 2 + 2 e       ↔ 2 Cl -                       Eº = +1.359 volt   (Cathode, Red)

    2 Fe2+           ↔   2 Fe3+ + 2 e        Eº = +0.77 volt     (Anode, Oxd)

     Cl2 + 2 Fe2+   ↔  2 Cl -  + 2 Fe3+  

                 E° Cell =  E° Cathode    -   E° Anode              



   Eº = (+1.359 - 0.77)= + 0.598  volt

هلو يكلون موجبلة قيملة , واالكلثر الكسلدة عللى القابليلة يعنلي , واالرقلم مؤكسلدة المادة إن تعني القطب لجهد الموجبة الشاراة   
ة لجهلد الموجبلة الشلاراة أقلوى., املا مؤكسدة مادة يكون أعلى تكافؤ له أيون , واكل القوى الموكسد تلقلائي التفاعلل إن تعنلي الخلي
لتلقائي. التفاعل ان تعني واالسالبة

.  E° Zn= -0.7628 volt, E° Cd = -0.4029voltالتية:  القياسية الختزال جهود مثال: لديك

  القطبين؟ من للخليةالمؤلفة الكلي واالتفاعل واالختزال الكسدة تفاعل ب- اكتب  النود؟ واايهما الكاثود هو القطبين ا- اي

للخلية؟ القياسي الجهد ج- احسب 

وااكسللدة الكللادميوم قطب على اختزال يحصل النود, اي هو الزنك وايكون الكاثود هو يكون لهذا اكبر اختزال جهد  لهCd الجواب: ان
الزنك. قطب على

           Cd2+ + 2e   ――► Cd                     Cathode   E°= -0.4029volt
            Zn             ――► Zn 2+  +  2e        Anode      E°=-0.7628 volt  
       ------------------------------------------------------------
           Zn + Cd2+  ――► Zn 2+  +  Cd

E° Cell =  E° Cathode    -   E° Anode

            = -0.4029 – (-0.7628) = + 0.3599 volt

موجبة. الجهد قيمة لن تلقائي التفاعل

  The Complete Cells:                                               الكاملة     الخليا  
الخليا: من نوعان هنالك

  Cell Without Liquid Junction:                    السائل     التقاء     بدون     خلية- 1 

ة الطاقلة تحلول ( اي كلفانيلة خليلة تمثل واهي وااحد محلول من تتكون ة) تسلتعمل طاقلة اللى الكيميائي للقياسلات الخليلا هلذه كهربائي
الخلية.  نصفي جهد إلى مساوايا الكهربائية الخلية جهد وايكون الدقيقة

E Cell = E R – E L 
Pt, H2 (g) / HCl / AgCl (S), Ag 

المحلول.  مع القطب التقاء  ) إلى/ (  الفاصلة الخطوط واتشير

                             Cell with Liquid Junction: السوائل     التقاء     فيها     خلية- 2

منع هو منه  )  واالغرض//  (  salt bridge ملحي جسر بواسطة مختلفين محلولين بين السوائل التقاء فيها وايكون       
عللدم عللن ناتللج السللائل التقللاء جهد يدعى السائل التقاء نتيجة جهد ظهورا هو الخليا هذه مساوائ بعضهما. من مع المحلولين امتزاج
التقللاء جهللد زائللدا الخليللة نصللفي جهللد إلللى مسللاوايا الخليللة جهللد وايكون أخرى جهة إلى جهة من اليونات انتقالية أوا نفاذية تساواي
:   السائل

E Cell =( E R – E L) + E J

EJ  =  السائل التقاء جهد هو  Liquid Junction potential طريق عن الجهد هذا تقليل سالب, وايمكن أوا موجب وايكون
 . KCl البوتاسيوم كلورايد ملح مثل بعضها مع متساواية انتقالية ليوناته يكون ملح اختيارا

السائل التقاء بدوان خلية



                                              Liquid Junction:  السوائل      ملتقى

الخليللة نصللف محلولي بين الموجبة وا السالبة اليونات بهجرة يسمح اتصال واجود يتطلب الخلية في الكهربائية الدائرة إكمال إن   
أهلم هلو الملحلي الجسللر . إن الخلية كفاءة من يقلل واالذي الخلية نصف محلولي مكونات بين المباشر التفاعل يمنع الوقت نفس وافي

م Agar gel السللاخنة الكللارا هلم فللي ) ملذاب  مثل KCl( الكترواليلتي محللول ملن وايحضللر السوائل ملتقيات أنواع يصلب   ث
جيدة فيزيائية بقوة وايمتاز ثابت كهربائي اتصال يوفر ملحيا جسرا تبريده بعد   يصبح U حرف شكل على زجاجي أنبوب في المحلول

يحتللوي الللذي الجسللر واالللى مللن اليونللات حركللة طريق ( عن القطبين محلولي بين جهد فرق عنه ينشأ ملحي جسر أي استخدام واأن
,+K أيونات  Cl- قيمتلله الخلية, واتكللون نصفي من أي في السائل التقاء جهد يسمى المحلول مع الملحي الجسر اتصال مكان  ) عند

 تقريبا.  -Cl وا+K   أيونات نفاذية وا انتشارا سرعة تساواي  بسببKCl استخدام عند جدا قليلة

Al ايونات لدينا يكون اللمنيوم قطب محلول في   - Cl ايونللات مع تتحد أوا تتعادل اليونات , هذه اللمنيوم تأكسد عن  ناتجة +3 

(تأكسللد الطللردي التفاعللل اسللتمرارا علللى يسللاعد التحللاد أوا التعادل اللمنيوم, واهذا قطب محلول إلى واتدخل الملحي الجسر تترك التي
المتعاكس. المتوازن التفاعل ) في اللمنيوم

     Al                 ↔    Al  3+  +  3 e
     Al  3+  +  3 e  ―►  Al    Eº = -1.628  volt

حيث الخرى النهاية من الملحي الجسر تترك أيضا واهي  فيه +K ايونات من زيادة يترك الملحي الجسر  من -Cl ايونات تدفق إن   
ة -SO4 2 ايونللات مللن الزيللادة مللع تتحللد أوا واتتعادل النحاس قطب محلول تدخل Cu ايونللات اخللتزال بعللد المحلللول فللي  الباقي  2+

ايللون (اخللتزال العكسللي التفاعللل اسللتمرارا علللى يسللاعد التعادل أوا التحاد  واهذا Cu نحاس ذراات بشكل النحاس قطب عند واترسبها
المتعاكس: المتوازن التفاعل ألنحاسيك) في

        Cu              ↔   Cu 2++  2 e
       Cu 2+  + 2 e ―► Cu   Eº = +0.337 volt

ونAl  اللمنيوم ذراات تأكسد عملية لحصول دائما باللكتروانات غنيا اللمنيوم قطب يكون ذلك وانتيجة    فقيللر النحللاس قطللب  وايك
Cu ألنحاسلليك ايللون اخللتزال عمليللة لحصللول باللكتروانللات  2+  , فتنتقللل القطللبين بيللن جهللد فللرق احللدث الملحللي الجسللر  أن أي 
مستمر.    كهربائي تيارا ) فيسري ( الكاثود الواطئ الجهد ذوا القطب ) إلى ( النود العالي الجهد ذوا القطب من اللكتروانات

 . porous membrane المسامي الغشاء بواسطة بفصلها الخليا أنصاف إيصال وايمكن 

    Polarization:                                                       الستقطاب

القطب غير المستقطب هو قطب ل تتغير قيمة جهد التوازن المحسوب من معادلة نيرنست  حتى لو مرر تيطار بكميطة عاليططة , أمططا القططب  
المستقطب ويكون ساهل الساتقطاب بحيث أن جهد القطب يتغير بصورة كبيرة عن قيمة جهد التوازن حتى لو مررت كمية صغيرة من التيار,

آي عند تسليط تيار خارجي على القطب وحصل تغير ملحوظ في قيمة الجهد المحسوب من معادلة نيرنست يقال إن القطب مستقطب . 



  Over Voltage:                                                     الفولتية     فوق

إذا مرر تيار كهربائي أو جهد خارجي أعلى من الجهد المحسوب من معادلة نير نست في خلية ما فأنها تتصرف بشكل عكوس والفرق   
بين الجهد الحقيقي المحسوب من معادلة نير نست وجهد التوازن يعرف بفوق الفولتية , أي انه القوة الضإافية اللزمة لجعل التفاعططل يأخططذ

مجراه. وتعتمد قيمة فوق الفولتية على : 
- طبيعة المادة3- درجة الحرارة          2            - كثافة التيار 1

ث +Hمن فوائد فوق الفولتية الذي له أهمية كبيرة هو فوق الفولتية ليون الهيدروجين     (أو الماء) لكي يختزل إلى غاز الهيدروجين حي
يحصل هذا التفاعل في غياب فوق الفولتية, أي فولتية تساوي صفر , ومن فوائد فوق الفولتية , إن بعض ايونات الفلططزات كالحديططد و الزنططك
يمكن اختزالها إلى الفلز الحر على قطب الزئبق السالب , رغم إن جهدها القياساي أكثر ساالبيه من الهيدروجين و السططبب هططو فططوق الفولتيططة

Ptالعالية جدا للهيدروجين على ساطح الزئبق بحيث يمنع تحرره بينما ل يمكن اختزال هذه الفلزات مططن محاليططل مائيططة علططى قطططب البلتيططن 
لن جهد الهيدروجين عليه قليل لذا يتحرر الهيدروجين قبل اختزال الحديد أو الزنك .

السالبة القطاب من عدد سطوح على للهيدراواجين الفولتية فوق الشكل: قيمة
   The Nernst Equation:                                           نيرنست     معادلة

وجد عمليا إن درجة الحرارة, تركيز اليونات في المحلول وعدد اللكترونات المنتقلة تؤثر في قيمة جهد نصف الخلية , وتم التعبير عططن  
العلقة بين جهد نصف الخلية وهذه المتغيرات بصيغة رياضإية عرفت بمعادلة نيرنست : وهي معادلططة  ثرموديناميكيططة تربططط بيططن فعاليططة أو

: تركيز اليونات في المحلول وبين جهد الخلية الناتج كمقياس لتركيز اليون

             
 :) + M( المختزلة   وا) Mº(المؤكسدة الصناف بدللة تكتب أوا

E فولت الخلية نصف  = جهد ,  ,Eº القياسي, فولت الخلية نصف  = جهد
R مطلقة  دراجة/ جول 8.314,  الغاز  = ثابت  ,T المطلقة الحراراة  = دراجة Kº  
F كولوم 96500,  الفراداي  = عدد   ,n العنصر تأكسد (عدد التفاعل خلل المنتقلة اللكتروانات  = عدد (
 ]Oxd[ , ]Red  [المؤكسدة للصناف المولراي  = التركيز Oxd تختزل التي  ( أيMº واالصناف ( المختزلة Red أي)  التي

 .]المتفاعلة الصناف[  وا]الناتجة الصناف[ , أي  التوالي  )على + Mتتأكسد

معادلة  تصبح Log  10 للساس اللوغارايتم  إلى Lin الطبيعي اللوغارايتم واتحويل مº  25 حراراة دراجة  عند F قيم إدخال واعند 
:  نست نير



 :  )+ M(  و المختزلة ) Mº(أو تكتب بدللة الصناف المؤكسدة

   

aإن الجهد المتولد يتناساب طرديا مع فعالية الصناف بصورة أدق من التركيز المولري وتكططون العلقططة بيططن الفعاليططة     M  تركيز  وال
 هي: Mالمولري 

      a M   = f M [M ]
f Mالفعالية  = معامل activity coefficient  .

يكون اساتخدام الفعالية بدل من التركيز المولري أدق في معادلة نيرنست  لن الفعالية تتغير مع الشدة (لقوة) اليونية للمحلطول والطتي   
تعتمد على التجاذب والتنافر بين جميع اليونات في المحلول وليس فقط ايونات الصطناف المتفاعلططة لوحططدها, ويمكطن اساطتخدام الطتركيز فطي

  و تصططبح قيمططة الفعاليططة عططدديا1حالة المحاليل المخففة جدا حيث تكون الشدة اليونية اقل ما يمكن , ويصبح معامل الفعالية مساويا إلططى   
 مساوية للتركيز.

يلي: واكما بالرسم نست نير معادلة تمثيل وايمكن
        Y = b ± m X

       

,   المستعمل المرجع قطب على يعتمد واهذا الصل نقطة في يمر ل  , واقدEº القياسي الجهد هو  =b أن حيث 

m 59 أوا  فلولت 0.0591=  النحلدارا أوا  = الميل mV ل مقيلاس  ) واهلو2+  لليلون2 عللى + وايقسلم1(لليلون قطلب  لك
القيمة. هذه ليجاد القطب معايرة تجرى حيث القطب صلحية

الثنائي القصدير  واعلى M 0.1 بتركيز الرباعي القصدير ايونات على يحتوي محلول في المغمورا البلتين قطب جهد س: أحسب
؟  فولت 0.15+   تساواي +Sn 2   إلى +Sn4  لختزال Eº قيمة  واان M 0.01 بتركيز



      Sn 4+   + 2e  ―►    Sn 2+                          Eº Electrode  = +0.15 volt

    

    

    

     

      E  Electrode = 0.18 volt 

Cdس: ما مقدار جهد نصف الخلية المتكونة من غمر قطب الكاميوم في محلول الكادميوم الثنطائي  تركيز  +2  ة M 0.01 ب  وان قيم
Eº   لختزال Cd 2+  إلى  Cd   فولت ؟ 0.403-  تساوي 

          Cd 2+   + 2e  ―►    Cd (S)                          Eº  = -0.403 volt

        

          

         
            E Electrode = - 0.403 – 0.0591 
            E Electrode = - 0.462 volt 

اس +Zn2 مططولري0.001س: احسب جهد الخلية المكونة من خلية مماثلة لخلية دانيططال ولكططن عنططد تركيططز  ات النح ز ايون  وان تركي
 °م, علما ان جهود الختزال القياساية للقطاب :25مولري ودرجة الحرارة  1يساوي 

 E°Cu= +0.337  volt, E° Zn= - 0.763 volt؟ 

Zn(s)                             ------->    Zn 2+ (aq. 0.001M) + 2 e      Anode   E° Zn= 
- 0.763 volt     



            Cu 2+ (aq. 1M) + 2 e   -------->  Cu (s)                                       
Cathode E°Cu= +0.337 volt

---------------------------------------------------------------------------------------------

           Zn(s)  +  Cu 2+ (aq. 1M)      -------------->     Zn 2+ (aq. 0.001M)  +  Cu
(s)

            
                        = 0.337 –(- 0.763)=  + 1.1 volt

           

                      =1.1 – (0.0295 x 3)

                      = 1.19 volt

 مططولري, اي1  بططدل مططن 0.001  لن تركيططز الزنططك تغيططر الطى 1.1 بدل مططن 1.19من المثال يلحظ ان جهد الخلية قد تغير(ازداد) الى 
 يمكن ذلك اما بزيادة تركيز المواد المتفاعلة او تقليل تركيز المواد الناتجة او كلهما.

 مططولري وقطططب نحططاس مغمططور فططي0.005س: خلية كهروكيميائية تتكون من قطب فضة مغمور في محلول كبريتططات الفضططة تركيططزه 
 مولري, وان جهود الختزال القياساية للقطاب :0.01محلول كبريتات النحاس تركيزه 

 E°Cu= +0.337 volt, E°Ag= + 0.8 volt؟  

-اكتب التفاعلت الحاصلة عند القطاب والتفاعل الكلي للخلية.1

- احسب جهد الخلية عند التراكيز المذكورة والطاقة الحرة لكبس؟2

         2 Ag + (aq. 0.005M) + 2e  ------->    2 Ag                            Cathode
E° Ag= + 0.8 volt

        Cu (s)                                 ------->  Cu 2+ (aq. 0.01 M) + 2 e    Anode
E°Cu= +0.337  volt
         -------------------------------------------------------------------------------------
          2 Ag + (aq. 0.005M) + Cu (s) ------->  2 Ag + Cu 2+ (aq. 0.01 M)

       
                     = 0.8 – 0.34
                     = 0.46 volt



           

          

                   = 0.46 – 0.0769     

                   = 0.383 volt

          ΔG= -nFE  
               = - (2  x  96500  x 0.383)  = 73919 J  = 73.919 KJ  

 لختزال الكادميوم تبلغ Eº وان قيمة  M 0.015س: ما مقدار جهد قطب الكادميوم الذي غمر في محلول الكادميوم الثنائي بتركيز  
 فولت ؟ 0.403– 

             Cd 2+   + 2e  ―►    Cd (S)                          Eº  = -0.403 volt

         

        
          E Electrode = - 0.45  volt 

كهربائية: خلية يمثل التالي س: التفاعل  

                    Cd (s) / Cd 2+ (aq 0.1M) || Cu 2+ (aq. 0.2M) / Cu (s)

  ؟E°Cu= +0.337 volt, E° Cd= - 0.43 volt  : للقطاب القياسية الختزال جهود واان

-Cd 2+ = (0.001M, (Cu 2+) = 1 M . 3(   التراكيز عند الخلية جهد - احسب2؟ للخلية القياسي الجهد -احسب1
 ؟ E Cell = 0.0 volt صفر يساراي الخلية جهد يصبح عندما واالنحاس الكادميوم ايون تركيزي بين النسبة احسب

         Cu2+ (aq. 0.2M) + 2e    ------->  Cu (s)                                   Cathode
E° Cu = + 0.34 volt
         Cd (s)                            ------->  Cd 2+ (aq. 0. 1 M) + 2 e       Anode
E°Cd = -0.43 volt 
         -------------------------------------------------------------------------------------
        Cd (s)+   Cu  2+ (aq. 0.2M) ------->  Cd 2+ (aq. 0. 1 M) + Cu (s)

      



                  = 0.34 – (-0.43)= 0.77 volt

          
                   = 0.77+ 0.088 = 0.828 volt

       

         

                 

Ag(s) / Ag                     التاليللة:         الكهربائيللة الخليلة س: لللديك    + (aq 0.1M)  || Pb  2+ (aq.
2M) / Pb (s)

 -احسب الجهد القياساي للخلية علمططا ان جهططود الخططتزال القياساططية للقطططاب :2-اكتب التفاعلت عند القطاب والتفاعل الكلي للخلية. 1
E°Ag= +0.8 volt, E° Pb= - 0.13 volt . 3 احسب تركيز الرصاص عندما يكون جهد الخلية -E Cell = 1.6v 


