
 

Coductometry 
 

 قٌاسات التوصٌل الكهربائً
 



 

مقٌاس لقابلٌة المحلول على اٌصال التٌار الكهربائً عند وضع هً •

موصولة فً مجال كهربائً ( متضادة او متعاكسة الشحنة ) قطبٌن 

سوف ٌمر تٌار كهربائً بٌن القطبٌن نتٌجة حركة االٌونات نحو , 

القطب المعاكس لشحنتها حٌث تحمل االلكترونات خالل المحلول 

بواسطة االٌونات الموجبة و السالبة و تنتقل االٌونات الموجبة نحو 

 االنودالكاثود لتكتسب االلكترونات بٌنما تنتقل االٌونات السالبة نحو 

لتعطٌه االلكترونات و بهذا ٌنتج عنها مرور تٌار من االلكترونات 

اي ان قٌاسات التوصٌل الكهربائً لٌست انتقائٌة و , خالل المحلول 

 .لهذا تكون تطبٌقاتها محدودة 

 



 :التوصٌل الكهربائً بالعوامل االتٌة  ٌتاثر•

 .و تكون عالقة طردٌة : شحنة االٌون 1.

 :و تعتمد على : سرعة حركة االٌون 2.

 تزداد سرعة حركة االٌونات بزٌادة درجة حرارة المحلول و بالتالً : درجة الحرارة
عند زٌادة درجة الحرارة درجة % 2و الذي ٌزداد بمقدار , زٌادة التوصٌل الكهربائً 

 .مئوٌة واحدة 

 ٌقل التوصٌل الكهربائً عند زٌادة لزوجة المحلول بسبب بطء سرعة حركة : اللزوجة
 .االٌونات 

 التوصٌل الكهربائً هو مساهمة جمٌع االٌونات فً المحلول و ٌتناسب : التركٌز
التوصٌل الكهربائً طردٌا مع التركٌز الى حد معٌن ثم ٌثبت او ٌقل عند زٌادة التركٌز 

و الذي ٌعٌق حركة   inter – ionic attractionبسبب التجاذب االٌونً البٌنً 
 .االٌونات فً المحلول 

 عندما ٌكون حجم االٌونات كبٌرا تكون سرعة حركة االٌونات ابطا و ٌقل : حجم االٌون
 .التوصٌل 

 

 



 :قانون اوم و الوحدات •

و الذي ٌنص على ان  ohms lawتخضع المحالٌل الموصلة الى قانون اوم •
 Eعند جهد ثابت  الكترولٌتًالذي ٌمر بٌن قطبٌن مغمورٌن فً محلول  Iالتٌار  

 . االلكترولٌتًالمحلول  Rٌتناسب عكسٌا مع مقاومة 

•I=E/R 

•I = ( امبٌر) التٌار ,E= ( فولت)الجهد او الفولتٌة ,R= (اوم)المقاومة 

•L=1/R 

•L= ًالتوصٌل الكهربائ 

عكس كلمة او ( اوم /ohm ,1/1)و ان وحدات التوصٌل هً مقلوب المقاومة •
و هو متفق علٌه  S ,Siemens سمنسو هو ما ٌسمى ( mho مو) االوم 

 .عالمٌا 

و (2سم, a) لالقطابالتوصٌل طردٌا مع المساحة السطحٌة ( ٌعتمد)ٌتناسب •
 (سم, d)عكسٌا مع المسافة بٌن القطبٌن 

 



 : Kappa (K) 

و ٌسمى اٌضا التوصٌلٌة  specific conductanceهو التوصٌل النوعً للمحلول   

conductivity  ًسم /سٌمنس, سم /مو) و تكون وحدات التوصٌل النوعً ه ,ohm-1. cm-

و لهذا تستخدم ( s/cm)سم /و الن محالٌل قلٌلة تعطً توصٌلٌة اعلى من واحد سٌمنس( 

 سم /ماٌكروسٌمنساي , سم /مووحدات اصغر مثل  ماٌكرو 

 الخلٌة ثابت (ثٌتا θ   اوKcell  ) و ٌقاس بوحداتcm-1  زوج  اليو ٌكون مقدار ثابت

و ٌقدر نظرٌا من مساحة القطب و البعد بٌن القطبٌن ( او خلٌة التوصٌل ) من االقطاب 

 .و عملٌا من قٌاس محلول معلوم التوصٌل الكهربائً 

                                    K=Lθ    اوK=L *d/a 

تعنً ان القطب له مساحة سطحٌة  0.1مثال   θان خلٌة التوصٌل ذات القٌمة الصغٌرة للثابت 

كبٌرة مع كفاءة قٌاس عالٌة و ٌستخدم لقٌاس المحالٌل ذوات التوصٌلٌة القلٌلة او المقاومة 

العالٌة اما الخالٌا ذوات قٌمة كبٌرة للثابت ٌكون العكس تماما حٌث تستخدم لقٌاس المحالٌل 

 .مساحة القطب السطحٌة صغٌرة و تكون  القلٌلهذوات التوصٌلٌة العالٌة  او المقاومة 

 



و عند ادخال التركٌز ٌسمى التوصٌل , التركٌز على ٌعتمد التوصٌل 
 equivilantاو التوصٌل المكافئ  molar conductivity الموالري

conductivity  : و هو توصٌل مكافئ غرامً واحد من المذاب الموجود
 .سم 1بٌن قطبٌن المسافة بٌنهما 

او  aو ان وحدات ثابت الخلٌة او (لتر/مول)و بما ان وحدات التركٌز هً 
d  و تصبح ( 3سم)لتحوٌل اللتر الى  1000لهذا ٌدخل عامل , ( سم)هو

 :العالقة 

=1000.K/C 

 :تكون العالقة كما ٌلً  kو بتعوٌض عن 

=(1000.L. θ)/C  

 :و تكون وحدات القٌاس هً 

 (S.cm2/mol, مول /2سم.سٌمنس)

 



 ان توصٌلٌة المحلول هً حاصل جمع توصٌلٌة كل من االٌونات

 نهائً   الالالسالبة والموجبة عند التخفٌف 

•0 = ƛ0+ + ƛ0-  

•= ƛ0+ + ƛ0-   السالب  لالٌونالتوصٌل االٌونً المكافئ

مكافئ / 2سم.سيمنس)والموجب وٌقاس بوحدات            

)S.cm2/equiv.     عند التخفٌف الى ما ال نهائٌة. 

  



 حٌث تعطً معلومات كمٌة تخص مقدار  لالٌوناتاذا التوصٌلٌة االٌونٌة المكافئة صفة ممٌزة
, عطائها للقٌاسات التوصٌلٌة حٌث تعتمد قٌمتها الى حد ما على التركٌز االٌونً الكلً للمحلول 

 .حٌث تزداد بزٌادة التركٌز

 لالسباباقطاب خلٌة القٌاس من البالتٌن المطلً بطبقة اسفنجٌة خشنة من البالتٌن االسود تصنع 
 :االتٌة 

 ولزٌادة كفاءة الخلٌة ,  aزٌادة المساحة السطحٌة 1.

 اعطاء مقاومة جٌدة للخلٌة 2.

 اختزال تأثٌر االستقطاب الذي ٌحصل نتٌجة مرور التٌار بٌن القطبٌن 3.

 من محددات استخدام طرائق القٌاس التوصٌلٌة: 

 المحالٌل القاعدٌة القوٌة والمحالٌل ذوات التركٌز العالً تهاجم وتلوث االقطاب1.

فً جو خالً من ثانً اوكسٌد ( مثل الماء عالً النقاوة ) ٌجب اجراء القٌاسات التوصٌلٌة الواطئة 2.
 µS/cm 0.055بدال من  µS/cm 0.8ٌذوب فً الماء وٌزٌد التوصٌلٌة الى  النهالكربون 

 اما , فً المحالٌل ذوات الدقائق االحادٌة ٌمكن حساب التركٌز من العالقة بٌن التوصٌلٌة والتركٌز
غٌر  طرٌقةمحالٌل خلٌط المواد فال ٌمكن حساب تركٌز المادة المنفردة او االٌون المنفرد ألنها 

 تخصصٌة ال ٌمكنها التمٌٌز بٌن توصٌلٌة االٌونات 



  conductometric titration: التوصيلية  التسحيحات•

اعتمادا على الفرق فً  التسحٌحتستخدم طرٌقة قٌاس التوصٌلٌة الكهربائٌة لمتابعة عملٌات •
 التسحٌحاتتطبق هذه , التوصٌلٌة بٌن المحلول االصلً ومحالٌل الكواشف المضافة ونواتج التفاعل 

, اكسدة واختزال  تسحٌحات, قاعدة -حامض تسحٌحاتهً والتً  التسحٌحاتالى انواع مختلفة من 
ولٌس ضرورٌا معرفة قٌمة ثابت الخلٌة الن القٌم  الترسٌبٌة التسحٌحاتتكوٌن معقدات و  تسحٌحات

 نسبٌة 

 ًالتوصٌلً  التسحٌحمنحنconductometric titration curve   : هو العالقة بٌن حجم الكاشف
وٌعتمد شكل المنحنً  التكافئالمضاف وقٌم التوصٌلٌة المقاسة ومن خالل الرسم البٌانً نوجد نقطة 

 على قوة الحامض وقوة القاعدة المضافة اٌضا وٌتباٌن تبعا لذلك 

 التوصٌلٌة  التسحٌحاتشروط اجراء 

 بزٌادة درجة مئوٌة واجدة % 2ثبات درجة الحرارة ألن التوصٌلٌة تزداد بنسبة 1.

 ال تكن هناك تفاعالت على سطح االقطاب 2.

حصول تغٌر فً الحجم عند اضافة الكاشف وٌقل التركٌز وتقل التوصٌلٌة و ٌؤدي اللً ضهور 3.
خطوط تسحٌح غٌر مستقٌمة وللتخلص منها ٌستخدم كاشف ذو تركٌز عالً او اجراء تصحٌح للقٌم 

 اي تضرب فً معامل التخفٌف , التوصٌلٌة 

 



Experiment 3 
Precipitation-conductometric 

titration 

 













Discussion : 

 

1- What is the type of titration ? 

2-What is the name of the instrument and electrode ? 

3- Why we must calibrate silver nitrate solution ? 

4- What is the name of the curve ? 

5- Explain the  curve ? 


