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  Voltametry Polarography & Amperometric Titrations   

خليسسة فسسي معيسن جهسد  تسسسليط عند الناتج التيارا قياس خللها من يتم كهروا- تحليلية طرائق هي البولراواغرافيوا الفولتامتري     
المتغيرات في ههذه الطريقهة ههي , اي Volt-am(per)-metry من  اتية Voltametryالفولتامتري مصطلح واان  الكهربائي التحليل
 .% 2 بحدواد النسبي واالخطأ   مولراي 6-10 – 2-10 بين المقاس التركيز مدى  وايتراواح . I  و التيار  E الجهد

وايكسسون مربعسة ملمسترات بضسع تتجاواز ل التي مساحته ) بصغر العمل اوا الدليل ( قطب الدقيق القطب , يمتاز الفولتامتري في     
القطسسب  اواDMEالمتقسساطر الزئبسسق قطسسب مثسسل باستمرارا يتجدد سطح له واالذي سائل عمل قطب استعمل وااذا للستقطاب قابل القطب

دليل  كقطبStatic Mercury Dropping Electrode   SMDE,  الثابت المتقاطر الزئبق قطب حديثا المكتشف
.  البولراواغرافي الطريقة تسمى

بسرعة  القطرة ليعطي قليل يفتح صمام خلل من الزئبق قطرة تتكون عليه مسيطر صمام ذات زئبق اقطاب  هيSMDE اقطاب   
, وابالمقارانسسة زئبسسق قطسرات سلسسة لدينا يتكون وابتكراراالعمل ثابتة سطحية مساحة لها وايكون الثانية من صغيرة اجزاء في جدا عالية

وابسسذلك للقطسسب ثابتسسة سطحية مساحة عند التيارا تسجيل هنا القطرة, يتم نمو مع القطرة مساحة في زيادة فيه يحصل  الذيDME مع
عالية.  حساسية على نحصل

وااطلق عمل كقطب المتقاطر الزئبق قطب , بادخال1920  عامHerovsky هيروافسكي جاراواسلفا الطريقة هذه اكتشف      
بدللسسة التيسسارا راسسسم مسسن يتكسسون  ( البسسولراواغرام1922 عام واالفولتية التيارا بين المسجل البولراواغرام منحنى على بولراواغرافي اسم

ككاثود.  وايعمل سالبة اشاراة يعطي لهذا القدراة لمجهز السالبة بالنهاية الدقيق القطب البولراواغرافي) وايتصل خلية على المطبق الجهد
, واتتم اللعضوية الموجبة اليونات تفاعلت من تعقيدا وااكثر أبطأ تكون واالتي العضوية المركبات وا العناصر من العديد تقدير يمكن 

الفولتسسامتري التحليسسل فسسي النقي الماء من بدل العضوية المذيبات استعمال يتم الذوابانية والعتباراات المائية المحاليل في التحاليل معظم
الكليكسسول, دايوكسسسان مثسسل للمسستزاج القابلسسة المسسذيبات مسسن متفاواتسسة كميسسات تحتوي مائية مخاليط استعمال امكانية عن فضل العضوي

dioxaneالجافة اللمائية الواساط استعمال نجاح واثبت الخليك, ,السيتونترايل, كما  حامض,, الكحولت) anhudrousمثسسل (
وااملح الليسسثيوم املح هنسسا واتسستخدم اميسسن اثيسسل واثنسسائي فورامالديهايسسد  واethylene glycol كليكسسول وااثليسسن الخليك حامض

الساند. اللكترواليت كمحاليل اللكيل راباعية المونيوم

الفعالة: العاملة العضوية المجموعات

: بولراواغرافية موجتان اوا موجة تعطي ان يمكن التية العضوية المركبات ان التوقع يمكن

 Carbonyl groupالكربونيل:                                                                - مجموعة1

مما اواطأ جهود اللديهايدات اختزل فولتامترية, وايتطلب موجات تعطي واالتي واالكوينونات اللديهايدات, الكيتونات مركبات واتتضمن   
.  مزدواجة اصرة مع متعاقبة الكربونيل مجموعة واجود  عندE1/2 الموجة نصف جهد في انخفاض الكيتونات, وايحصل حالة في

   Carboxylic acidالكربوكسيلية:                                                       - الحوامض2

, امسا تخستزل فل الكربوكسسيل الحاديسسة واالراواماتيسة الليفاتية الحوامض ماعدا فولتامتريا الكربوكسيلية الحوامض اختزال يمكن    
اراك malic الماليك حامض بولراواغرام تعطي واالتي الكربوكسيل ثنائية الكربوكسيلية الحوامض ك fumaric  , الفيوم  , الفثالي

phthalic فولتسساموغرام تعطسسي الخسسرى المجموعسسة مسسع متعاقبسسة الكربوكسيل مجموعة فيها تكون التي الكربوكسيلية  واالحوامض
 .aldehydo  اواketo مجموعة تحتوي التي الحوامض مع الحال نفس واينطبق وامتميز خاص

. فولتامترية موجات  تعطيepoxides  وااليبوكسيداتperoxides  البرواكسيدات - معظم3

amineالماين , وااواكسيدAzo , الوازواNitroso, النايتروازواNitroالنتروا - مجموعات4  oxideواتعطسسي العامسسل القطسسب عند  تختزل
. موجة

مجموعسسة عسسن بسسدل الهيسسدراواجين احلل بسسسبب فولتامتريسسة موجسسات تعطسسي الهالوجينسسات مجسساميع تحتسسوي السستي العضسسوية - المركبات5
. الهالوجين

غيسسر مجموعسسة مسسع أوا اخرى مزدواجة اصرة مع مقترنة تكون عندما بولراواغرام واتعطي  تختزلC=C المزدواجة اللكينات - اصرة6
اراواماتية. حلقة اوا مشبعة

انودية. موجات  تعطيmercaptans  واالمركبتاناتhydroquinone - الهيدراواكوينونات7

البولراغرافيسسة الموجسسات عسسن مسسسؤوالة تكسسون الزئبسسق ايونسسات مسسع رااسب اوا معقدات تكون التي السالبة اللعضوية اليونات - بعض8
للزئبق. تاكسد يحصل حيث المشبع الكالوميل قطب مقابل  فولت0.0 صفر منطقة في تحصل التي النودية



العضوي؟ الفولتامتري التحليل  فيBuffer منظم محلول وااضافة عمل ضروارايا يكون لماذا

مسسابين العلقسسة فان البنزالديهايد مع الحال هو  كماpH قيمة بتغير تتغير الفولتامتري الدليل قطب عند تحصل التي العملية تكون عندما
اسسستعمال الضسسرواراي مسسن يكسسون العضسسوي الفولتسسامتري التحليسسل حسسال فسسي خطية, والهذا غير علقة تكون ان يمكن التنافذ التركيز- تيارا

التنافذ.  واتيارا الموجة على للحصول الجيد المنظم المحلول

يلي:  كما التفاعل تمثيل وايمكن الهيدراواجين ايونات تتضمن ما غالبا الدليل قطب عند تحصل التي العمليات ان   

   
علسى العضسسوية للمركبسسات الموجسسة نصسف جهسسد تعتمسسد السبب والهذا العضوية للجزيئة واالمختزل المؤكسد الشكال  هيRH  واR حيث
حيسسث قاعسسدي محلسسول فسسي البنزالديهايد اختزال في كما التفاعل نواتج في تغير يسبب ان  يمكنpH قيمة تغير ان عن  فضلpH قيمة
: البنزيلي الكحول تكوين الى تشير واالتي  فولت1.4- جهد عند الموجة تظهر

وايتضسمن الوالسسى الموجسة حجسم نصسف لهسا وايكسسون  فسولت1.0- جهسسد عند تقع موجة على  نحصل2 من  اقلpH قيمة تكون واعندما
: hydrobenzoin الهيدراوابنزواين تكوين التفاعل

التفاعلين. كل واقوع على دللة القمتين ظهورا يلحظ  متوسطةpH قيمة تكون واعندما

            Polarograph & Polarographic Cell: البولراوغرافية     والخلية     البولراوغراف     جهاز

اللزمسسة الكهربائيسسة واالسسدائرة البولراواكرافيسسة الخليسسة مسسن يتكسسون  واالذيPolarograph البولراواكرافا جهاز باستعمال القياس يتم  
. الفولتية س التيارا منحنى على للحصول

يكسسون واعادة المستقطب غير المرجع القطب , الوال قطبين على  تحتويH حرفا شكل على المألوفة البولراواكرافية الخلية واتكون  
العينسسة واعاء  أعلى  يقع  الذيDME المتقاطر الزئبق قطب هو مستقطب صغير قطب الخر  ,واالقطبSCE المشبع الكالوميل قطب

counter orالعسسداد)  (اوا المسسساعد القطسسب علسسى الخلية تحتوي , واكذلك العينة محلول في ليغمر للقطب الشعري النبوب يصل وا
auxiliary electrodeالسسدليل قطسسب السسى التيسسارا يمسسررا كبير, حيث مدى الى الدليل قطب في المارا التيارا مقدارا واضبط  لزيادة

من يجعل واهذا أوام 11 10 من اكبر جدا عالية تكون المرجع قطب لخلية الكهربائية المقاوامة , ان المرجع بالقطب المروارا دوان العامل
اوا العسسداد القطسسب قبسسل مسسن العمسسل قطسسب الى المصدرا من الناتج التيارا يحمل لهذا المرجع القطب الى ممكن غير الكهربائي التيارا مروارا
المساعد.  القطب



. البولراواكرافيسسة الخليسسة في كاثود أوا أنود سلوكه كان إذا وافيما المستعمل الدقيق القطب بنوع الطريقة هذه في الجهد مدى يتحدد 
أقسسل  إلىSCE لقطب ) بالنسبة أنود كقطب سلوكه ( الموجب التجاه في  محددةDME المتقاطر الزئبق لقطب الجهد منطقة تكون

 فولت  2.0- ( بحدواد الساند اللكترواليت باختزال فيحدد كاثود كقطب سلوكه , أما أنود كقطب ذوابانه لسهولة فولت  0.25+   من
فسسي  فسولت  2.3- واالسسى ألحامضسسي الوسسسط في  فولت  1.8- حدواد إلى المذيب الماء) أوا  في  KCl البوتاسيوم كلورايد محلولل

. القاعدي الوسط
. الماء تأكسد بسبب  فولت  0.65+ مقداراه جهد في موجب) محدد (اتجاه أنود سلوكه يكون دقيق كقطب البلتين قطب أما  

. الهيدراواجين عنده يتحررا واالذي فولت  0.45- حدواد إلى استعماله كاثود)  يمكن (أي السالب التجاه في أما    

.واغيرها  Pt  وا DME لقطاب التقريبية الجهود : حدواد الشكل



 DME:                             Dropping Mercury Electrode ألمتقاطر     ألزئبق     قطب

من تنزلوا تندفع   ملم 1 – 0.5 اقطارا ذواات متعاقبة قطرات شكل على وايكون الشائعة الدقيقة الميكرواية ألقطاب أكثر واهو   
:  يلي بما وايتميز الجاذبية بفعل   ملم  0.05- 0.03 بين جدا ضيقة فوهة ذوا شعري زجاجي أنبوب

مسسن الحامضسسية المحاليسسل فسسي المسسواد من كثير اختزال درااسة لنا يتيح الفولتية فوق للهيدراواجين, ( واجود العالية الفولتية فوق س1
.المحلول)   في H2 غاز واتحررا تختزل واالتي اللكترواليتية المحاليل في الموجودة +H ايونات تداخل دوان

لهسسذا عسسالي للزئبسسق السسسطحي الشد سابقا, والن استخدم ان بعد يتلف أوا يتلوث أن يمكن ل والهذا باستمرارا القطب سطح تجدد س2
القطرة.  داخل الى وايتجه الموجب اليون مع يتملغم

تيسارا معسسدل علسى حصسلن والهسذا الكهربائيسسة مقاوامتهسا فسي منتظسسم تغير إلى يؤدي واالذي استمراراب القطرة وامساحة حجم يتغير س3
ستعمل. م جهد أي عند مضبوط

:   محدداته أوا عيوبه أما   

.الشعري النبوب انسداد احتمال عن فضل مزعج العمل , ايألزئبق مع التعامل صعوبة س1 

مع يستعمل ل والهذا  فولت  0.2+من أعلى جهد استعمال عند يتأكسد  انه ) اي )0.25+ أنود يكون عندما قليل تأكسده جهد س2
الزئبق. يذواب المقدارا هذا من أعلى فولتية سلطت والو البروام مثل والختزال التأكسد سهلة المواد

: الناتشارا     وتيارا     الساتقطاب

, عنسسد النسسود هسسو أخر قطب واجود مثل) مع البلتين سلك من (قطعة دقيق كاثود قطب فيه  مغمورا+M ايونات محلول لدينا     
ايونات تركيز يتناقص وا الدقيق القطب سطح عند M ذراات إلى +M  ايونات لختزال كافية تكون القطبين عبر معينة فولتية تسليط

M+ ايونات اختزال استمرارا مع القطب من القريبة المنطقة في  M+ذراات  إلى Mفسسي تسسدراج وايحصل الصفر من التركيز  وايقترب
. مستقطب القطب إن يقال واهنا المحلول وامجمل القطب سطح  بين+M  ايونات تركيز

 :المستقطب     القطب     سطح     من     القريبة     المنطقة     إلى     +M     ايونات     بوصول     تتحكم     التي     العوامل     هي     ما    

إلسسى العسسالي السستركيز مسسن اليونسسات  انتشسسارا أوا تنافسسذ ,أي القطسسب مسسن القريبسسة المنطقة خلل المحلول واسط من اليونات انتشارا  س1
 .  Diffusion Current id النتشارا أوا التنافد تيارا العملية لهذه واالمصاحب الناتج التيارا وايسمى الواطئ التركيز

التجسساذب بسسسبب أي  المحلسسول فسسي القطسسب حسسول الشسسحنة تسسوازن عسسدم عن  الناتج+M  أيوناتMigration هجرة اوا اراتحال  س2
  . migration current الراتحال اوا الهجرة تيارا  الناتج وايدعى الكهربائي واالتنافر

 مول/ لتر 1 – 0.1 بتركيز  supporting electrolyte الساند اللكترواليت يضافا والهذا فيه مرغوب غير الهجرة تيارا إن   
–سس 50إلى يصل عالي  بتركيز+M أيونات محلول إلى اللكسسترواليت هسسذا الصسسلي المحلسسول فسسي +M أيونات تركيز ضعف   مرة100 

زالت KClمحلسسول (مثسسل الزئبسسق قطسسب عندبسسسهولة يخسستزل ل الساند ,Na-tartarateالمونيسسوم,  , اواك  Na-citrate,
KNO3, NaOHوا NH4OH , CH3COOH, HCl ,CH3COONH4من كبيرة كمية اعطاء هو  واغيرها) واعمله

تشسسكلوا القطسسب عنسسد للخسستزال قابلسسة غيسسر +K ايونات إن , اي للقطب الكهربائي المجال تعادل شحنة تولد واالتي مثل  +K ايونات



قابلسة لنهسا الغلفا تكسوين فسي تشساراك ل بالتحليسل المعنيسة +M ايونسات بينمسا هلس الكهربسائي المجسال يعادل وا بالقطب يحيط غلفا
. الزئبق قطرة سطح على واتترسب للختزال

يصسبح للقطسسرات سسريع نسزوال معسسدل أي واعنسد   ثواني4-3 من اقل القطرة عمر : إن المحلول واتحريك الحراراية الحمل تياراات  س3
في تشويش تسبب واالتي السريع القطرات سقوط عن الناتج الرج بسبب واذلك دقة وااقل الحقيقية القيمة من اكبر  id النتشارا تيارا

القياس. في واخطا التنافذ تيارا قيمة زيادة وابالتالي الكهربائي التجاذب بسبب اليونات بنفاذ يسمح التنافد منطقة

. المحلول تحريك واعدم  ثابتة حراراة دراجة عند التحليل خلية بإبقاء منها التخلص فيمكن الحراراية الحمل تياراات أما

اوا الفولتسسامتري فسسي التيسسارا قيمسسة علسسى المسسؤثر العامسسل هسسو اليونسسات تنافسسذ يصسسبح واالهجسسرة الحمسسل التيسساراات مسسن التخلسسص وابعسسد 
النتشسسارا) واالسسذي ( أوا التنافسسذ هسسي القطسسب قسسرب إلى الوصول  من +M ايونات تمكن التي الوحيدة الطريقة إن , أي البولراواغرافي

التركيز. مع يتناسب
البولراوغرافية:      الموجة

قابل قطب من مكونة الكترواليتية خلية في المسلط الجهد بدللة التيارا قياسات من البولراواغرافية البيانات على الحصول يمكن    
علسسى تزيسسد ل السستي مسسساحته بصسسغر السسدليل أوا العمسسل قطب , وايمتاز للستقطاب قابل غير أخر قطب الدقيق) مع ( القطب للستقطاب

,  Voltamogram , فولتسساموغرام الفولتية وا بالتيارا الخاص الشكل وايسمى مربعة مليمترات بضعة السسدقيق القطسسب كسسان واإذا 
و Polarogram  بسسولراواغرام المنحني  يسمى DME المتقاطر الزئبق قطب هو المستخدم وايعسسرفا الموجسة شسكل ينساظر  واه
. البولراواغرافية بالموجة

قيسم مسع متزامنة بصوراة الناتج التيارا واقياس الخلية على زيادةال في متدراج جهد تسليط عند رافيةغالبولراوا الموجة تتكون     
  الذي M الفلز إلى+M   ايونات اختزال فيها يبدأ معينة جهد قيمة عند  إل( ليظهر)يمر ل , التيارا رامغبولراوا على نحصل الجهد

: مثل الكادميوم ملغم إلى الزئبق مع يتملغم , أي الزئبق قطرة سطح على يترسب

وايسمى المسلطة الفولتيه على معتمدة غير واتصبح التيارا قيمة ترتفع بعدها خطي بشكل التيارا يزداد المسلطة الفولتية وابزيادة   
فر مسن تقسترب التيسارا قيمسة . إن بالنتشسارا قيمتسه تتأثر  الذي  Limiting current الحدي اوا المحدد التيارا  عندئذ فسي الص

Residual المتخلسسف اوا التيسساراالمتبقي يسسدعى الموجسسود الضسسئيل واالتيسسارا +M ايونسسات اخسستزال يتسسم أن إلسسى البدايسسة  current
 decomposition potential النحلل بجهد المتبقي التيارا منحنى عن البولراواغرام عنده ينحرفا الذي الجهد وايدعى

:الى +M ايونات غياب في حتى الموجودوا المتبقي اوا المتخلف التيارا واجود سبب يعزى

المساء فسي المسذاب الواكسسجين اخستزال أوا سساند كسألكترواليت المسستعمل الملسح اوا الثقيلسة الفلسزات بعسض ايونسات شوائب اختزال س1
المقطر.

التغيسسر وابسسسبب الزئبسسق قطسسرات تشسسحن السستي اللكتروانات سريان من الناتج الشحن تيارا هو المتبقي التيارا لحصول الثاني السبب س2
السسالبة اليونسات واتقسترب القطسب عسن الموجبة اليونات واتبتعد موجب مشحون القطب سطح يجعل واهذا القطب جهد في المفاجيء

الشسحن تيسسارا فسسي تغيسر يحصسل القطسسب جهسد فسسي تغيسر اي واعنسد التيسارا هذا يحصل وااللكتروانات اليونات حوكة وابسبب القطب من
.  جدا صغير التيارا هذا مقدارا وايكون



المتبقي: التيارا لتصحيح طريقتان واتوجد المتبقي التيارا قيمة على تعتمد البولراواغرافيا طريقة واحساسية دقة  

دقة. الكثر واهيالمخطط} في السفل لوحده{الشكل الساند اللكترواليت لمحلول بولراواغرام بعمل المختلف التيارا يحسب-1
. ذاته الشكل  من+M الفلز موجة منحنى بداية واراسم تحديد- 2

 ؟   ي  خط     واليس المشط     أسنان     شكل     واعلى     متعرج     بشكل     المنحنى     القديمة     البولراواغرافا     زة  جه  ا     سجل  ت     لماذا

إن السببوا المشط أسنان شكل واعلى مستمر واغير متدراج يكون المنحني فان انفصالها يعقبه واالذي المنتظم القطرة تكون بسبب  
النبسسوب طسسرفا من القطرة تسقط واعندما الشعري النبوب طرفا عند المتولدة الزئبق قطرة حجم نمو مع تدرايجيا تتزايد التيارا شدة

تموجسسات الخليسسة فسسي المارا التيارا يعاني  اي واهكذا أخرى قطرة خرواج عند أخرى مرة الزيادة إلى تعود ثم فجأة الشدة هذه تنخفض
 التيارا. معدل بشكل التيارا يقاس دواراية, واعادة

)البولراواغرافي مشاكل( Practical Consideration in Polarography  : البولراوغرافي     في     العلمية     الجواناب

                     Polarographic maxima تيارا) (اقصى العظمى     البولراوغرافية     القمم ـ1
 معالجتها؟ يتم واكيف ظهوراها سبب هو  ,  ما maxima التيارا ذراواة عليه يطلق البولراواغرام في تشوه واجود يلحظ   

جيد بشكل الفولتية زيادة  واعند+M ايونات تتراكم أوا تتجمع  حيث وااطئة البتدائية الفولتية تكون البداية في انه السباب احد    
اخستزال لحيسسن السسذراواة مسسببا جسسدا قصسسيرة لفسترة التيسسارا يسسزداد والهسسذا السسدقيق القطب منطقة في اليونات هذه من كاذب تركيز يظهر

m الزئبسسق قطرات جريان بطء إلى ظهرها سبب يعزى  . واقد +Mايونات من الزيادة  < 0.5 mg / sec . تركيسسز إن  أوا
.    M <10 -3 قليل  المقاسة المادة تركيز وا  عال الساند اللكترواليت

, للخسستزال قابلة واغير, سطحيا  فعالة: المواد   واهذه suppressor للقمة ضاغطة مواد بإضافة التيارا ذراواة إزالة يمكن    
تركيزهسسا الزئبسسق, وايكسسون قطسسرات سسسطح على المتزاز على القابلية عالية, والها جزيئية أوازان  والها,السطحي للتوتر خافضة واتكون

: بسبب منها زيادة إضافة يجب  وال % 0.002 – 0.001 بين

   id النتشارا اوا التنافذ تيارا من تقلل   أي +M ايونات اختزال من تقلل- 1    

 تحليلها, المطلوب المواد مع معقدات كونت أن يمكن- 2    
واكذلك الحمر لمثيلا مثل الكيميائية الصبغات اواالتلف)  إلى محاليله تعرض بسبب مضاراه (راغم : الجلتين المواد هذه وامن     

 .  Triton X-100  اليوني المنظف

                                                                 Oxygen Interference:  الوكسجين     تداخل- 2
بع المسائي المحلسول فسي المتقساطر الزئيسق قطب عند بسهولة المذاب الواكسجين اختزال يمكن     موجتسان واتظهسر بسالهواء المش

موجسسة مسسع تسسداخلت  +Mايونات لقياس البولراواغرافي عينات محاليل في المذاب الواكسجين إن لوجوده. تعزى بالراتفاع متماثلتان
اليونسسات اخسستزال موجسسات مسسع تسسداخل تعمسسل الموجات , هذه موجتين  معطيا DME قطب عند مرحلتين على اختزاله بسبب  العينة
شسسكل  ان. الواكسسسجين ازالسسة هسسي البسسولراواغرافي تحليسسل فسسي الوالى الخطوة تكون , لهذا تقديرها وايصعب وايشوهها تقديرها المراد

يلي: واكما التفاعل  واسطpH مقدارا على يعتمد التفاعل
 فولت E½ = - 0.05 موجة نصف جهد  عند H2O2 الهيدراواجين بيرواكسيد إلى الواكسجين اختزال عن : ناتجة الوالى الموجة 

.  فولت E ½ = - 0.9موجة نصف جهد عند الماء إلى  الهيدراواجين لبيرواكسيد المتواصل الختزال عن الثانية: ناتجة واالموجة

 

 



من الواكسجين طرد على يعمل واالذي   دقيقة20 - 5  لمدة الراكون اوا النترواجين غاز بإمرارا العينات من الواكسجين إزالة تتم   
بشسسكل الجسسو اواكسسسجين مسسن ممتسساز بشسسكل البولراواغرافيسسة الخليسسة يحمسسي وابذلك اثقل لنه النترواجين على الراكون , وايفضلالمحلول

ذي K2SO3 أوا    Na2SO3البوتاسسسيوم أوا الصسسوديوم كبريسستيت من القليل إضافة تتم القاعدية المحاليل , وافياكبر يخسستزل  واال
  . كاملة واغير بطيئة الزالة عملية واتكون كميا الواكسجين

                    Qualitative & Quantitative Analysis:  الكمي     وتحليل     النوعي     التحليل

في البولروغرافي لدينا ناتجين الول تحليل نوعي وهو جهد نصف الموجة او جهد القمة والخار تحليل كمي وهو تيار التنافذ

  Qualitative  Analysis:                                     النوعي     التحليل

E½                                          Half- Eave Potential الموجة نصف جهد
فسي النعطسافا عنسده يحصسل السذي الجهد واهو البولراواغرافي التشخيص اي النوعي للتحليل   ½E الموجة نصف جهد يستعمل  

علسسى اخستزال أوا أكسسسدة تعسساني السستي المادة اي البولراواغرافية الموجة اعطاء عن المسؤوالة للمادة مميزة صفة واهو  البولراواغرام
لكسسن  المتفاعلسسة المسسواد تركيز على ½E    قيمة تعتمد , وال  idالنتشارا اوا التنافذ تيارا قيمة نصف هي التيارا قيمة واتكون القطب
على:  تعتمد

فيه. المذاب اللكترواليتي المحلول - طبيعة1
الساند. - اللكترواليت2

E1 قيم بجداوال الستعانة وايجب المستعمل الساند اللكترواليت على الموجبة لليونات البولراواغرافي التحليل نجاح يعتمد ما غالبا

اسIII الحديسسد موجات  فانKCl  استعمال عند الطريقة, مثل انتقائية زيادة على الساند اللكترواليت اختيارا  وايعمل 2/ II  واالنح
د  E1/2جهسد يكسون الفلورايسد واسسط في , بينما البعض بعضها مع تتداخل تراواحIII   للحدي E1/2 واتغيسر  فسولت0.5- بمقسدارا  ي

تقسسدير  وايمكسسن. لليسسونين متباعسسدة موجسسات ظهورا الى ادى الفلورايد واجود فان فولتات, واعليه ملي مئات بضع  بمقداراII للنحاس
: يلي  واكما C النقطة عند الجهد قيمة تساواي أنها (الكرواماتوغرام) حيث الشكل  من½E قيمة

 . D,F  وا A, B من كل في الستقامة على للمنحني امتداد - عمل
 ). GH  ( المستقيم C النعطافا نقطة عند المنحني مع بتماس مستقيم خط - راسم

 ). JK المستقيم  ( الخط DF  وا AB من لكل موازي مستقيم خط  برسم GH المستقيم الخط - ينصف
يكسسون المسسستقيم  ( الخط C نقطة في المنحني  مع JK المستقيم الخط تقاطع نقطة من السيني الحداثي على تؤخذ  ½E  - قيمة 

). العمودي للحداثي موازي

    



                                                                   Quantitative Analysis:  الكمي     التحليل

الكوفيك)      (معادلةالنتشارا) :   (أوا التنافذ تيارا 

ن , واالفسرق الستركيز مسع يتناسسب التنافذ بسبب اليونات من أي حركة سرعة إن تين فسي الستركيزين بي ى مقسسوما نقط المسسافة عل
:   الوال Fick  فيك بقانون يعرفا واهو  بينهما

التحلسل مشسساكل لحسل القسسانون تطسبيق التنافذ) , واعنسسد ( معامل وايدعى التناسب  = ثابت D,  المتنافذ اليون  = تركيز  C إن حيث
:  التية العلقة إلى نتوصل الكهربائي

C ½ 

i d  التنافذ  = تيارا  )A  µخلل (  زمن t التجربة بداية  من  ,C لتر/ مول , ملي = التركيز  )mmole/ l  , ( n عدد = 
,2 سم  القطب  = مساحة A,    كولوم96500,   = فاراداي F,   = ثابتπ,  اللكتروانات  D 2 , سسم  التنافذ  = معامل/ .  ثانيسة 

التحليلية. الكيمياء في للتطبيق ملئمة غير المعادلة هذه
النتشسسارا تيسسارا مقسسدارا لقياس كبير تاثير لها متعددة عوامل تربط اساسية معادلة اشتقاق  من1934  عام ilkovic  الكوفيك تمكن

إلسسى كسسرواي القطسسرة شسسكل واان ثسسابت الزئبق تقاطر إن الفتراض يجب  م. واهنا25 حراراة دراجة في المتقاطر الزئبق قطب باستخدام
 الشعري. النبوب من تنفصل أن

:  أن حيث

 I 607  التنافذي التيارا  = ثابت n D ½ التنافذ)  ( ثابت

. A  µ . أمبير , مايكروا النتشارا أوا التنافذ  = تيارا 

. الزئبق واكثافة فراداي  وا π  هي متعددة ثوابت اتحاد عن ناتج  = ثابت607

 n اللكتروانات  = عدد e المتفاعلة). المادة من مول لكل فارااداي (عدد القطب تفاعل في   الداخلة

D ثانية /2 , سم الفعال للجسيم التنافذ  = معامل  cm2 / sec .. 

mثانية/ ) , ملغم الجريان سرعة اوا (معدل المتدفق الزئبق   = كتلة  mg / sec .. 

tالقطرة (عمر القطرة سقوط  = زمن  ,drop time ثانية (  sec.  . 

C مليمول/ لتر  = التركيز ) mmol/L ( 

: المعادلة من وايحسب حجم أعظم والها كرواي شكل الزئبق قطرة تمتلك عندما   يكون i d  النتشارا لتيارا قيمة أعظم إن   



         

: عندما  جيدة نتائج يعطي ل الكوفيتش معادلة تطبيق إن     

. الهجرة تيارا مروارا يمنع عاليا كان إذا لنه المحللة المادة تركيز من  مرة25 من اقل الساند اللكترواليت تركيز - يكون1

ؤدي+K ليونسات تشسويش وايحصسسل المحلسسول واتحرك ترج سوفا سريعة بصوراة الزئبق قطرات نزوال  - عند2 تيسسارا دخسول إلسى  واي
.  ثواني 5س3  بين القطرة عمر يكون أن يفضل والهذا الحقيقي التركيز من أعلى تركيز وايعطي التنافذ تيارا مع الهجرة

الحراراي) . الحمل .( تيارا حراراة دراجة  %  لكل2 – 1   بمعدل i d يزداد الحراراة دراجة زيادة  - عند3

د+M كهربائيسسا الفعسسال اليسسون تركيسسز مسسع طرديسسا يتناسسسب واالسسذي التنافسسذ اوا النتشارا تيارا قياس على الكمي التحليل  يعتمد  , واتوج
:  واهي الكمي للتقدير عديدة طرائق

                                                       Absolute Method: المطلقة     الطريقة- 1

الزئبق قطب عند المختزل اليون تركيز وابين النتشارا تيارا قيم بين طردية راياضية علقة , واهي الكوفيتش معادلة تطبيق وايتم    
: يلي كما  م25º حراراة دراجة عند المعادلة  , واتكتبDME المتقاطر

:  التية بالصيغة كتابتها وايمكن

I التنافذي التيارا = ثابت 
   Direct Comparison:                            المباشرة     المقاراناة     طريقة ـ2

وافي المجهولة المادة ايونات من قياسي لمحلول , واالثاني المجهولة المادة لمحلول , الوال منفصلين بولراواغرامين تسجيل وايتم   
من المجهول تركيز حساب , وايتم القياسية  للمادةK  واتدعى  )  i d/c( النسبة نجد الكوفيتش معادلة , واباستخدام الظروافا نفس

: المجهولة للمادة النتشارا تيارا قيمة معرفة

       

         

                    



ارا streptomycin sulphate الستربتومايسسسين كبريتسسات محلسسول س: يعطي    مسسايكرواامبير24.3 مقسسداراه انتشسسارا  تي
المجهول؟ المحلول تركيز  مايكرواامبير. ماهو40.3 مقداراه انتشارا تيارا  مايكرواغرام/مل600 تركيزه قياسي محلول يعطي عندما

                  

          

           
 Calibration Curve Method:                                            المعايرة     منحنى     طريقة- 3

i التنافذ تيارا قياس يتم     dقيسسم بيسسن المعسسايرة منحنسسى وايرسم المجهولة المادة نفس من التركيز معلومة اكثر اوا  لمحلولين i  d

. الظروافا نفس   وافيi d النتشارا تيارا قيمة معرفة من مجهول تركيز , وايحسب له المقابل واالتركيز

    

  Standard Addition Method:                                              القياساي     إضافة     طريقة- 4

V 2  صغير حجم يضافا   مجهول.  ثم C 1 تركيزها التي العينة   من V 1  معلوم حجم  في التنافذ تيارا قياس أوال يتم   

المجهولة  المادة تركيز إيجاد وايتم النتشارا أوا التنافذ تيارا وايسجل المحللة المادة نفس  من C 2 التركيز معلوم قياسي محلول من
: يلي كما العينة في

          

لسسه وااضسسيف  مسسايكرواامبير40.3 مقسسداراه تنافسسذ تيسسارا  مسسل 10  حجمهchloramphenicol كلوراامفنيكول محلول س: اعطى
65.2 مقسسداراه انتشسسارا تيسسارا المحلسسول هسسذا بسسولراواغرام وااعطسسى  ملغسسم/مسسل2.5 تركيسسزه كلوراامفنيكسسول محلسسول مسسن  مسسل5  حجسسم

 المجهول؟ المحلول تركيز مايكرواامبير. ماهو



        

      

) ,أمبير  (مايكروا id= 10 µA  مقداراه تنافذ تيارا أعطى,   مللتر5 حجمه +Pb2 الرصاص ليون التركيز مجهول : محلول س
تنافسسذ تيارا أعطى  بولراواغرام الناتج للمحلول   وااخذ M 0.001  تركيزه +Pb2 الرصاص محلول من  مللتر10 حجم له أضيف
id2 = 15 مقداراه  µA تركيز ) , احسبأمبير  (مايكروا Pb2+ بالمليون جزء بوحدات  ppm  للرصساص=  الذراي , الوزن
؟  غرام/مول207

       

   C1 = 5.7 x 10-4 M

x  1000الذراي الوزن  x المولراي بالمليون)= التركيز (جزء التركيز

      C 1 = 5.7 x 10 -4  x 207 x 1000   

  C 1 = 118 ppm  (or mg / l )

  Amperometric Titrations:                                     المبيرية     التسحيحات

بعسسد التسسحيح نهايسسة نقطسة لتعيسسن واالمسسستخدم الفولتسسامتري السسدليل قطسسب خلل المسسارا التنافسسذ تيارا قياس تتضمن تسحيحات هي   
عنسد المضسافا الكاشسف لحجسم كدالسة التنافسذ تيسارا قيمسة فسي التغيسر خلل مسن التفساعلت متابعسة .يمكسن للكاشف المتعاقبة الضافات
التسسسحيحات أسسسس واتشسسابه المبيروامتريسسة أوا المبيريسسة التسسسحيحات أوا المعسسايرات واتسسسمى واملئمسة ثابتسسة مسسسلطة فولتية استعمال

.  الواكسجين إزالة وا ساند الكترواليت إضافة تتطلب إنها واالفرق التوصيلية
ب SCE هسسو المرجع , القطب فولتامترية خلية من يتكون بسيط جهاز المعايرات في يستخدم   أوا DME قطسسب هسسو السسدليل  واقط

الربسساعي السسسيريوم وا , الفضسسة السسبروام مثسسل مؤكسسسدة عوامسسل المتفاعلسسة المواد تكون عندما يفضل واالذي الدواارا البلتين سلك قطب
. الكاشف لضافة سحاحة إلى , إضافة الزئبق تهاجم لنها

الدواارا البلتين قطب مع امبيرية معايرة : خلية الشكل



ثسابت جهسد أوا فولتيسة الدقيق واالقطب المرجع قطب بين تسلط ثم الدقيق القطب خلية في العينة من معين حجم بوضع المعايرة تتم 
منحنسسي لسسدينا وايظهر المضافا الكاشف حجم مقابل النتشارا تيارا قيم , واترسم الخلية في المارا التيارا واقياس الكاشف بإضافة نبدأ ثم

نتيجسسة للحجسسم حسابي تصحيح إجراء . وايفضل  المنحني لذرااعي المستقيم الخطي المتداد تقاطع نقطة واهي التكافؤ نقطة منة يؤخذ
:   ) واهو C.F التصحيح ( معامل في المقاس التيارا قيم بضرب واذلك الكاشف إضافة

يفوق الكاشف من عالي تركيز يستعمل , اوا قراءة كل عند المضافا الكاشف  : حجم vالعينة,  لمحلول البتدائي  : الحجم V حيث 
صغير.  يكون لنه التصحيح مقدارا إهمال يمكن  حيث V مع مقارانة  صغير vالحجم فيكون أكثر أوا  مرة20 العينة تركيز

مقابل   التنافذ تيارا بين العلقة راسم من يتألف المبيري التسحيح منحنى , فان التركيز مع طرديا يتناسب التنافذ تيارا أن بما

عندما كهربائيا فعالة تكون أن ضروارايا ليس المحللة المادة إن التسحيحات هذه فوائد  , وامن . Vol المضافا الكاشف محلول حجم
SO4 الكبريتات ايون تقدير وامثاله للختزال قابل المضافا الكاشف يكون

تكون   وا.  ككاشف القياسي الرصاص ايون  باستعمال  -2
: التية الثلثة الشكال بأحد المبيري التسحيح منحنيات

قياسي محلول مع الرصاص ايون تسحيح , مثل الكاشف يتفاعل  وال  DME قطب عند فقط المحللة المادة  : تتفاعل  a الشكل  
, أما فولت  E½= -0.04 نصفها جهد بولراواغرافية موجة وايعطي  +Pb2 يختزل حيث  Na2SO4  الصوديوم كبريتات من

SO4 الكبريتات ايون
اقص  التنافذ لتيارا ما قيمة يعطي القطب على معين جهد تسليط واعند للختزال قابل غير فهو  -2 مسع تتن

SO4 ايونات مع تفاعله  بسبب+Pb2  ايون تركيز تناقص
يتبقسى+Pb2  كسسل يسسزال , واعندما  PbSO4 رااسب مكونا المضافة -2

. الساند اللكترواليت من الناتج التيارا فقط

التركيز مجهول  الكبريتات  محلول تسحيح , مثل المحللة المادة تتفاعل وال DME  قطب عند فقط الكاشف : يتفاعل  bالشكل  
. فولت  1.0-  جهد عند +Pb2 من قياسي محلول مع

التركيز المجهول +Pb2  الرصاص ايون تسحيح , وامثالهDME قطب عند واالكاشف المحللة المادة من كل  : تتفاعل  c الشكل  
.  فولت  0.8- جهد )عند البوتاسيوم كروامات ( داي الكروامات ايون مع

ارايوم+Pb2 الرصساص ايونسات تسسسحيح , وامثسساله وااحد تسحيح كاشف مع  ليونين معايرة منحنى عمل وايمكن     +Ba2   واالب

:  وابشرط البوتاسيوم كروامات داي باستعمال

المستقطب الدليل قطب عند ليختزل اليونين احد - ان1

:  يلي واكما  الدليل قطب عند للختزال قابل المضافا الكاشف - ان2



, البارايوم اختزال واعدم كروامات داي مع الرصاص ترسب بسبب التنافذ تيارا يتناقص , حيث الكاشف إضافة يمثل  AB الجزء   
, واالجزءDME قطب عند البارايوم اختزال عدم بسبب ثابت التيارا بقاء مع كروامات داي مع البارايوم إزالة فيمثل  BC الجزء أما

CD  الحجم , وا كروامات داي المضافا الكاشف اختزال بسبب التيارا يرتفع A-B  ليون  المكافئ الحجم هو Pb2+واالحجم  B-C

.   +Ba2 ايون  يكافئ  Bعند الحجم منه مطرواحا

µA 6.14 هو +Pb2 لمحلول الناتج التنافذ تيارا  واكان  3.8يساواي +Pb2 الرصاص ليون  I التنافذي التيارا ثابت كان س: إذا
تركيسسز , احسسسب   ملغسم120 تسزن إنها واواجد  ثانية100 فترة في الزئبق من  قطرة20 جمعت منفصلة تجربة (مايكرواامبير) , وافي

 ؟ محلول في الرصاص

.  m الجريان وامعدل  t القطرة زمن  وايحسب  w الواحدة القطرة وازن : يحسبثانية     بطريقة     الحل  

            

) ,أمبير  (مايكروا id= 10 µA  مقداراه تنافذ تيارا أعطى,   مللتر5 حجمه +Pb2 الرصاص ليون التركيز مجهول : محلول س
تنافسسذ تيارا أعطى  بولراواغرام الناتج للمحلول   وااخذ M 0.001  تركيزه +Pb2 الرصاص محلول من  مللتر10 حجم له أضيف
id2 = 15 مقداراه  µA تركيز ) , احسبأمبير  (مايكروا Pb2+ بالمليون جزء بوحدات  ppm  للرصساص=  الذراي , الوزن
؟  غرام/مول207

       



   C1 = 5.7 x 10-4 M

x  1000الذراي الوزن  x المولراي بالمليون)= التركيز (جزء التركيز

     

 C 1 = 5.7 x 10 -4  x 207 x 1000   

  C 1 = 118 ppm  (or mg / l )

SCE قطب ضد  فولت 0.8- فولتية  عند µA 50 مقداراه تنافذ تيارا أعطى x10- 3M 5 تركيزه الكادميوم كلورايد س: محلول
D التنافذ .احسب: معامل ملغم  3.82 وازنها واكان  قطرات10 واجمعت الواحدة الدقيقة في  قطرة18 الزئبق تقاطر سرعة واكانت

   ؟

                 

         C= 5 x 10 -3  mole / l           = 5 m mole /l 

D= 8.2 x 10 -4   cm 2 / sec.

:  التية النتائج تحليله عند أعطى محلول  في Cd +2 الكادميوم ايون تركيز س: احسب

id = 10 µA  , t = 5 sec  , m = 2.5 mg/sec  , D = 7 x 10 -6  cm2 / sec ؟ 

C= 1.3x 10 -3 mole / l  ( or M)

واأضيف  مل250 سعة حجمي دواراق في العلمة الى  واخفف 6N HCl محلول من  مل50 في الزنك فلز من  غرام1 س:أذيب
فسسي بسسولراواغرام للمحلسسول واأخسسذ الواكسسسجين منه واطرد البولراواغرافية الخلية الى منه  مل25 . نقل الذراواة خافض من قطرة له

المحلول الى اضيف  , ثم Id= 32 MA واكان فولت   ½E - = 0.65 عند موجة فأظهر الزئبق قطب ضد  فولت1 – 0 مدى
رد 5x10-4 M تركيسسزه الكادميوم كلورايد من  مل5 حجم البولراواغرافية الخلية في الموجود مسسن ثانيسسة مسسرة الواكسسسجين  واط
لشوائب وازنا المئوية النسبة  . أحسب 77.5MA  يبلغ id عند  والكن½E نفس الموجة أظهرت بولراواغرام له واأخذ المحلول

.مول)   غرام 112.4=  للكادميوم الذراي ( الوزن الزنك فلز في الكادميوم



        
: الصلي المحلول في الكادميوم وازن يكون , والهذا  مل 250=  للمحلول الوالي الحجم

: للكادميوم المئوية واالنسبة

    

هسسو زئبسسق  قطسرات10  لتكسسوين اللزم  غسسم, واالزمسسن0.196 يسسزن انسسه واواجسسد  ثانية 100 لمدة متقاطر قطب من الزئبق س: جمع
ولراي10x10-3 تركيسسزه الثنسسائي الرصسساص ايسسون من قياسي محلول مع القطب هذا استخدام   ثانية, واعند40.02 ان , لسسوحظ  م

قيمتسسه تنافسسذ تيسسارا  الثنسسائي الرصسساص ايسسون مسسن مجهسسول محلسسول اعطسسى , والحقسسا مسسايكرواامبيرMA 8.76  التنافسسذ تيسسارا قيمسسة
16.31MAاحسسب   ملغسم/ ثانيسة3.85  جريسان وامعسسدل   ثانيسة6.13 الزئبسق قطسرة زمسن جديسسد قطسسب باستعمال  مايكرواامبير .

؟ المجهول الثنائي الرصاص ليون المولراي التركيز


