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            Conductimetry: الكهربائي     التوصيل     قياسات:  الرابع الفصل



مجال في الشحنة) موصولة متعاكسة أوا ( متضادة قطبين واضع عند الكهربائي التيارا إيصال على المحلول لقابلية مقياس هي    
خلل اللكتروانات تحمل حيث لشحنتها المعاكس القطب نحو اليونات حركة نتيجة القطبين بين كهربائي تيارا يمر , سوف كهربائي
السالبة اليونات تنتقل بينما اللكتروانات لتكتسب الكاثود نحو الموجبة اليونات واتنتقل واالسالبة الموجبة اليونات بوساطة المحلول

الكهربائي التوصيل قياسات أن , أي المحلول خلل اللكتروانات من تيارا مروارا عنها ينتج وابهذا لللكتروانات لتعطيه النود نحو
. محدوادة تطبيقاتها تكون والهذا انتقائية ليست

: التية بالعوامل الكهربائي التوصيل يتأثر 

 ). +Fe 3 من توصيل  اقل +Fe 2  مثل) طردية علقة اليون: واتكون - شحنة1

على:  اليون: واتعتمد حركة - سرعة2

يصصزداد , واالصصذي الكهربصصائي التوصصصيل زيادة وابالتالي المحلول حراراة دراجة بزيادة اليونات حركة سرعة : تزداد الحراراة     دراجةا-   
. وااحدة مئوية دراجة الحراراة دراجة زيادة  %  عند2 بمقدارا

. اليونات حركة سرعة بطء بسبب المحلول لزواجة زيادة عند الكهربائي التوصيل : يقل   اللزواجةب- 

حصصد إلصصى الصصتركيز مصصع طرديا الكهربائي التوصيل وايتناسب المحلول في اليونات جميع مساهمة هو الكهربائي : التوصيل التركيزج- 
ذي inter-ionic attraction الصصبيني أليصصوني التجاذب بسبب التركيز زيادة عند يقل أوا يثبت ثم معين حركصصة يعيصصق  واال

. المحلول في اليونات

التوصيل. وايقل أبطاء اليونات حركة سرعة تكون كبيرا اليونات حجم يكون : عندما اليون     حجمد- 

اللكترواليتات لبعض - التركيز التوصيل : منحنى الشكل

:     واالوحدات     اوام     قانون

في مغموراين قطبين بين يمر  الذي  i التيارا ان على ينص  واالذي Ohms Law اوام قانون الى الموصلة المحاليل تخضع  
. اللكترواليتي   المحلول R مقاوامة مع عكسيا  يتناسب E ثابت جهد عند الكترواليتي محلول

i أمبير  = التيارا )  ,(E فولت الفولتية أوا  = الجهد )  , (R اوام  = المقاوامة ) (
:  المقاوامة مقلوب هو الكهربائي التوصيل 

L الكهربائي  = التوصيل

 سيمنس يسمى ما  ) واهو mho (مو اي الوام مقلوب  )اوا ohm -1,  1- ( اوام المقاوامة مقلوب هي التوصيل واحدات واان 
Siemens , S عالميا عليه متفق  واهو .

 (   , سم d( القطبين بين المسافة مع ) واعكسيا2  , سم)a للقطاب السطحية المساحة مع طرديا يتناسب(يعتمد) التوصيل 



                       

                   or              

) K حيصصث  kappa ) و مى Specific Conductance  للمحلصصول النصصوعي التوصصصيل  ه التوصصصيلية أيضصصا   وايس
Conductivity توصصيلية تعطصصي قليلصصة محاليصصل ) والن  سم/ سيمنس  , أي  سم/ ( مو هي النوعي التوصيل واحدات  واتكون

/ µS(  سم/ مايكرواسيمنس , أي  سم/ مو مايكروا مثل اصغر واحدات تستخدم  ) والهذا S/cm(  سم/   سيمنس1 وااحد من أعلى
cm . ( 

K  أواθ ( ثيتا  الخلية بثابت    يعرف   المقدارا مقلوب إن   cell بوحدات  ) وايقاس cm-1 ابت مقدارا   وايكون ن زواج لي ث م

التوصصيل معلصصوم محلصصول قيصصاس مصصن واعمليصصا القطصصبين بيصن واالبعصصد القطصصب مسصصاحة مصصن نظريصصا ) وايقصصدرا التوصيل خلية ( أوا القطاب
. الكهربائي

       or           

عاليصصة قيصصاس كفصصاءة مصصع كصصبيرة سصصطحية مسصصاحة له القطب إن  تعني 0.1  مثلθ للثابت الصغيرة القيمة ذات التوصيل خلية إن  
حيصصث تمامصصا العكصصس يكون للثابت كبيرة قيمة ذواات الخليا أما العالية المقاوامة أوا القليلة التوصيلية ذواات المحاليل لقياس وايستخدم
. صغيرة السطحية القطب مساحة واتكون القليلة المقاوامة أوا العالية التوصيلية ذواات المحاليل لقياس تستخدم

التوصصيل  أوا molar conductivity المصصولراي التوصصيل يسصصمى الصتركيز إدخصال , واعند التركيز على التوصيل يعتمد    
المسافة قطبين بين الموجود المذاب من وااحد  غرامي مكافئ توصيل   :  واهو (  Λequivalent conductivity( المكافئ
.   سم1  بينهما

1000 عامل يدخل (سم) , لهذا    هو d   أوا  a أوا الخلية ثابت واحدات  لتر) واان/ (مول هي التركيز واحدات أن وابما       

:  العلقة  )  , واتصبح3 (سم  إلى اللتر لتحويل

:  يلي كما العلقة  تكون K عن وابتعويض

 ) . S.cm2 / mole مول , / 2: ( سيمنس. سم هي القياس واحدات واتكون



ية ,Λ  المكافئ التوصيل يزداد *** لماذا  ة عكس تركيز علق  بتناقص التركيز أوا بالتخفيف ؟ لن  العلقة بين التوصيل المكافئ مع ال
فضل عن ضعف التأثيرات اليونية البينية على انتقال اليونات واأنخفصصاض تصصأثير الحتكصصاك واتصصأثير حركصصة اليونصصات المتعاكسصصة الشصصحنة,

.0Λ عند التخفيف إلى ما لنهاية  وايرمز له  Λواتكون أعلى قيمة للتوصيل المكافئ  

:  اللنهائي التخفيف عند واالموجبة السالبة اليونات من كل توصيلية جمع حاصل هي المحلول توصيلية

Λ 0 =    º+ + º-

  º+ , º-    =مكافئ)/ 2 (  سيمنس. سم  بوحدات وايقاس واالموجب السالب لليون المكافئ أليوني التوصيل  S.cm2/equiv

. نهاية مال إلى التخفيف عند

ة التوصصيلية في تختلف لذلك مختلفة بسرعة اليونات تتحرك   برأن أي المكافئصة اليوني الكهربائيصة نقصل لقابليصة مقيصاس  تعت

التوصيل  يقاراب +K البوتاسيوم ليون المكافئ اليوني التوصيل , مثل الكهربائية نقل قابلية اختلف بسبب لخر ايون من وايختلف
 تكون HCl حامض , أما  تقريبا النسبة  بنفس KCl محلول خلل الكهربائية نقل يكون  لذلك -Cl الكلورايد ليون المكافئ اليوني

.  الكلية الكهربائية قيمة  من %80   تمثل +H الهيدراواجين ايون طريق عن المنقولة الكهربائية نسبة

وايمكن  التوصيلية للقياسات عطائها مقدارا تخص كمية معلومات  تعطي حيث لليونات مميزة صفة المكافئة اليونية التوصيلية إن 
: الصفة هذه من الستفادة

اللكترواليتية. للمحاليل التوصيلية التسحيحات - في1 

  للمحاليل. ionic activity اليونية الفعالية أوا اليونية القوة حسابات - في2

السالب لليون المكافئة اليونية التوصيلية تكون  حيث salt bridge الملحية الجسورا لصناعة الملئمة الملحا اختيارا -  في3
,  KCl مثل الموجب لليون المكافئة اليونية التوصيلية إلى مقارابة أوا مساواية  KNO3   ,  NH4Cl ملصصح يفضصصل ل   بينما
NaCl إلصصى جهصصة من اليونات نفاذ سرعة تساواي عدم بسبب السائل التقاء جهد ظهورا في يسبب لنه الملحي الجسر صناعة  في

. السالب وااليون الموجب لليون المكافئة اليونية التوصيلية تساواي عدم وابالتالي أخرى

: التية للسباب السود البلتين من خشنة أسفنجية بطبقة المطلي البلتين من القياس خلية أقطاب ** تصنع

. الخلية كفاءة  , والزيادة a السطحية المساحة - زيادة1

. للخلية جيدة مقاوامة - إعطاء2

. القطبين بين التيارا مروارا نتيجة يحصل الذي الستقطاب تأثير - اختزال3

: التوصيلية قياس طرائق استخدام محددات ** من

. القطاب واتلوث تهاجم العالي التركيز ذواات واالمحاليل القوية القاعدية - المحاليل1

ه CO2 الكربصصون اواكسصصيد ثاني من خالي جو ) في النقاواة عالي الماء ( مثل الواطئة التوصيلية قياسات إجراء - يجب2 يصصذواب  لن
.  µS / cm 0.055 من بدل   µS / cm 0.8 إلى التوصيلية وايزيد الماء في

يمكصصن فل المواد خليط محاليل , أما واالتركيز التوصيلية بين العلقة من التركيز حساب يمكن الحادية الدقائق ذواات المحاليل - في3
اليونات. توصيلية بين التمييز يمكن ل تخصصية غير طريقة لنها المنفرد اليون أوا المنفردة المادة تركيز حساب



                                     Conductomtric Titrations:   التوصيلية     التسحيحات

الصصصلي المحلول بين التوصيلية في الفرق على اعتمادا التسحيح عمليات لمتابعة الكهربائية التوصيلية قياس طريقة تستخدم    
, تكصصوين الحامض-القاعصصدة تسحيحات من المختلفة أنواع على التسحيحات هذه , واتطبق التفاعل وانواتج المضافة الكواشف وامحاليل
لن الخليصصة ثابت قيمة معرفة ضروارايا واليس السحاحة هي المستعملة واالداة الترسيبية التسحيحات وا واالختزال , الكسدة المعقدات

نسبية. القيم

ر Beaker( النصصاء فصصي الحصصامض  , يوضع NaOH قوية لقاعدة قياسي محلول  مع HCl قوي حامض تسحيح عند  )  - بيك
اليصصوني التوصصصيل بسصصبب عالية التوصيلية  تكون NaOH القاعدة  إضافة واقبل البداية في  القياس وانبدأ القياس خلية فيه واتغمر

H+   (S.cm2 ليونات العالي  /  equiv.  350= H+  º λمقصدارا اقصل إلى التوصيلية تقل القاعدة إضافة وابعد التسحيح عملية , واخلل

=S.cm2 / equiv.  50( اقل ايوني توصيل لها  واالتي +Naالصوديوم بايونات وااستبدل المحلول في استهلك  قد +Hايون إن واالسبب

+ º Na (ايونات على عمليا المحلول وايحتوي قيمة أدنى عند التوصيل يكون التكافؤ نقطة وافي التوصيل يقل  لهذا NaCl فقط  .

 الحرة -OH الهيدراواكسيل ايونات ظهورا  بسبب NaOH القاعدة إضافة عند ثانية المحلول توصيل يزداد التكافؤ نقطة تجاواز وابعد

أدناه  .( الشكل -Cl  وا +Na ايونات توصيلية من  أعلى) -S.cm2 / equiv.  198 = ºOHعالي( ايوني توصيل لها واالتي المحلول في

) قوية واقاعدة قوي لحامض التوصيلي التسحيح منحنى

(H+ + Cl - )  + ( Na+  + OH - )        ( Na+  +  Cl - ) + H2O 

لن جصصدا ضصصعيف البداية في  , التوصيل NaOH قوية قاعدة  مع H3BO3 البورايك حامض مثل جدا ضعيف حامض تسحيح عند
ثبصصات  نتيجة Buffer منظم محلول  يتكون NaOH القاعدة إضافة   ) واعند pKa=10( جدا ضعيف حامض البورايك حامض
بيا +H الهيصدراواجين ايونات تركيز افة -OH ايونصصات اسصتهلك علصى المنظصصم المحلصول هصذا وايعمصصل  نس فصي تسصصاهم ل والهصصذا  المض

واايونات البوراات تركيز بزيادة التوصيلية تزداد ثم  للحامض +H ايون   مع -OH ايون  يستهلك NaOH إضافة . عند التوصيلية
 ذات -OH ايونات في الفائض بسبب التوصيل زيادة  في +Na  وا -OH ايونات في الزيادة تسبب التكافؤ نقطة , وابعد الصوديوم

 ) .S.cm2 / equiv.198 =  -º OH    (    العالي اليوني التوصيل



كامتصصداد المسصصتقيمين الخطين تقاطع نقطة واتكون  المقاسة التوصيلية واقيم المضاف الكاشف حجم بين العلقة التسحيح منحنى يمثل
Conductometric التوصصصيلي التسصصحيح منحنصصى , وايسصصمى  التكصصافؤ نقطصصة هصصي المنحنصصي لصصذرااعي  Titration Curve
.  لذلك تبعا , وايتباين أيضا المضافة القاعدة واقوة الحامض قوة على المنحني شكل وايعتمد

:  وامنها التسحيحات هذه لجراء شرواط واتوجد  

. وااحدة مئوية دراجة  بزيادة %2 بنسبة تزداد التوصيلية لن الحراراة دراجة - ثبات1

. القطاب سطوحا على تفاعلت هناك تكون - ل2

ى وايصؤدي التوصصيلية واتقصل الصتركيز وايقصل الكاشف إضافة عند الحجم في تغير - حصول3 مسصتقيمة غيصر تسصحيح خطصوط ظهصورا إل
وافق يحسب الذي التخفيف معامل في تضرب , أي التوصيلية لقيم تصحيح أجراء أوا عالي تركيز ذوا كاشف يستخدم منها واللتخلص

: التية العلقة

:     الكهربائي     التوصيل     قياس     أجهزة

باسصصتعمال واتتصصم الكهربصصائي التوصصصيل لقياس المستخدم النموذجي   الجهاز  Wheatstone bridge وانستون قنطرة تعتبر 
خلية أقطاب على الغازات تجمع يمنع  لنه DC المستمر التيارا من  بدلalternating current  (AC  ) المتناواب التيارا

. اللكتروانية التعقيدات تجنب عن فضل استقطابها وايزيل التوصيل

وانستون : قنطرة الشكل

 E 1000 – 800 بين تردد , واله المتناواب التيارا = مصدرا Hz فولت10 – 6   واجهد  .
Rx اللكترواليت محلول تحتوي التي التوصيل خلية  = مقاوامة .
Rs مختاراة معينة قيمة ذات متغيرة  =  مقاوامة .

R1 , R2 10 , 1 ,  0.1:  هي فيها القيم نسبة واتكون منتظمة قيم ذواات قياسية   = مقاوامات.... , 



Cx التوصيل خلية = متسعةCapacitance المتناواب الجهد في طردي انحراف تسبب  واالتي alternating potential
  C هي متغيرة صغيرة هوائية متسعة باستعمال النحراف هذا   واينظم  Rxعبر
: يلي كما القنطرة اذراع بين العلقة تكون القياس عند   

: التوصيل وايكون

 , mho/ cm 0.01288  يساواي K النوعي التوصيل   واكان KCl البوتاسيوم كلورايد بمحلول إملئها تم توصيلية : خلية س
: احسب

 .  ohm 48.3 تساواي مº 25 حراراة دراجة عند المقاوامة مقدارا كان  إذا   الخلية ا- ثابت 

 , ohm 123.7 مقاوامة على الحصول   تم CdCl2 الكادميوم كلورايد محلول  من N 0.1 بمحلول الخلية نفس  تمل ب- عندما 
؟ المحلول  لهذاΛ المكافئ التوصيل مقدارا ما

التوصيل قيمة  . اواجد x 10-3 S/ cm 8.3  , يساواي N 0.1 تركيزه الكترواليتي  لمحلول K النوعي التوصيل كان : إذا س
؟ التركيز هذا في  لللكترواليتΛ المكافئ



 


