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 :التحلٌل بالطرق الكهروكٌمٌائٌه 

 :     الخلٌه الكهروكٌمٌائٌه 

   ان اساس الطرٌقه الكهربائٌه فً المحالٌل الموصله هو عند غمر فلز فً محلول ٌحتوي على 

اٌونات الفلز ٌنشا فرق جهد بسبب مٌل ذرات الفلز الى التحول الى اٌونات داخل المحلول تاركا 

ان مثل هذا النظام ٌمثل نصف خلٌه وٌمكن , الكتروناتها على سطح الفلز العطائه شحنه سالبه 

 :تمثٌل التفاعل على النحو التالً 

MO             Mn+   +   ne-  

ان هذا التفاعل هو تفاعل اكسده وٌسمى القطب الذي عنده تحدث عملٌة االكسده 

 والٌمكن قٌاس الجهد المتولد منه اال بعد ان ٌربط مع قطب ثانً (Anod)باألنود 

ان اٌونات . وعادتا ٌكون قطب قٌاسً لقٌاس جهده حٌث تتكون بذلك خلٌه كهربائٌه 

بعض الفلزات تمٌل الكتساب الكترونات مكونه ذرات الفلز فً عملٌه معاكسه 

 :للتفاعل السابق وعلى النحو التالً 

Mn+   + ne-           M0 

الموجود اصال فً  (+Mn)ان هذا التفاعل هو تفاعل اختزال اذ ان االٌون الفلزي 

وٌسمى  (MO)المحلول اكتسب الكترونات من القطب وتحول الى ذره متعادله 

  .(Cathode)بالكاثود القطب الذي حصلت عنده عملٌة االختزال 

 :  هناك نوعٌن من االقطاب المستخدمه فً الخالٌا الكهروكٌمٌائٌه 

 :قطب خامل  -1

ٌعمل على التوصٌل الكهربائً فقط دون الدخول اي تفاعل كٌمٌائً مع 

ٌصنع من احد العناصر الخامله مثل , مكونات المحلول االلكترولٌتً 

 .او الكاربون , الذهب ,البالتٌن واحٌانا الفضه 

 :قطب فعال  -2

مصنوع من احد العناصر الفلزٌه الحره ٌدخل فً توازن كٌمٌائً مع 

مكونات المحلول األلكترولٌتً علما ان المحلول ٌحتوي على نفس اآلٌونات 

 .وجهد القطب ٌعتمد على تركٌز اٌوناته فً المحلول .المصنوع منها القطب 
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  ولكن هناك ,من حٌث المبدا ٌمكن ان نصنع اي قطب من اي عنصر

صعوبات فً حالة كون بعض العناصر عالٌة الفعالٌه مثل الصودٌوم 

وهذه العناصر الٌمكن منع التأثٌرات الكٌمٌائٌه التً تحدث على سطوحها 

اثناء مرور التٌار الكهربائً اي ٌمكن ان تتحول الى اكاسٌد او مكونات 

كما ان بعض العناصر الصلده ,اخرى دون ارجاعها الى حالتها االصلٌه 

تكون سطوحها الخارجٌه غٌر متجانسه اي تعطً نتائج غٌر متطابقه عند 

 .استعمالها كاقطاب مثل الحدٌد  والكر وم 

  هناك اقطاب اخرى تعطً جهد ثابت او فولتٌه ثابته مثل القطب

 .الزجاجً او الكالومٌل ٌمكن ان تعتبرها خامله او فعاله عند استعمالها 

  لٌس باالمكان قٌاس فرق الجهد بٌن الفلز ومحلوله فً نصف الخلٌه الواحده 

اما بربط نصفً خلٌه مع بعضهما خالل اتصال ٌسمح بهجرة , مباشرة  (القطب)

االٌونات بٌن محلولً نصفً الخلٌه فٌولد خلٌه كهروكٌمٌائٌه كامله مع نشوء فرق 

جهد ٌمكن قٌاسه من خالل سٌران تٌار كهربائً فً الموصل الخارجً بٌن    

 :والشكل التالً ٌبٌن خلٌه نموذجٌه لتفاعل نصفً الخلٌه على النحو االتً .القطبٌن 

                                           

Zn(S)                        Zn2+    +  2e-       األنود 

Cu2+   +  2e-              Cu(S)            الكاثود  

 : وان التفاعل الكلً هو مجموع تفاعلً نصفً الخلٌه كما فً المعادله التالٌه 

Zn(S)  + Cu2+                   Zn2+   +    Cu(S) 

ان اكتمال الدائره وسٌران التٌار الٌتم فً هذه الخلٌه اال بوجود الموصل الخارجً 

 . بٌن القطبٌن 
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ان الخالٌا من النوع اعاله التً ٌتولد فٌها تٌار كهربائً نتٌجة لتفاعالت كٌمٌائٌه 

 اما النوع اآلخر من الخالٌا (Galvanic Cells)بالخالٌا الكلفانٌه تدعى 

الكهروكٌمٌائٌه التً تحدث فٌها التفاعالت الكٌمٌائٌه عند القطبٌن بسبب مرور تٌار 

 Electrolytic)االلكترولٌتٌه   بالخالٌاكهربائً فٌها من مصدر خارجً فتسمى

Cells) .  

  كل خلٌه الكترولٌتٌه تحتوي بداخلها خلٌه كلفانٌه. 

 :العوامل التً تؤثر على جهد القطب 

 .نوع العنصر وموقعه بالنسبه للهٌدروجٌن فً السلسله الكهروكٌمٌائٌه  -1

 .تركٌز المحلول المحٌط بالقطب  -2

 .درجة الحراره  -3

 .ضغط الغاز  -4

  : Liquid Junctionsملتقٌات السوائل 

     ان اكمال الدائره الكهربائٌه فً الخلٌه ٌتطلب وجود اتصال ٌسمح بهجرة 

الكتٌونات واالنٌونات بٌن محلولً نصفً الخلٌه ولكن فً الوقت نفسه ٌمنع التفاعل 

المباشر بٌن مكونات محلولً النصفٌن الذي ان حصل ٌقلل بشكل كبٌر من كفاءة 

وان الجهد المتولد . الخلٌه بسبب احتمال ترسب النحاس مباشرة على الخارصٌن 

 Junction)على السطح البٌنً بٌن محلولً االلكترولٌتٌن ٌسمى بجهد الملتقى 

Potential( )j. ) 

ٌعد من احد اهم انواع ملتقٌات السوائل وٌعمل  (Salt-Bridg)    والجسر الملحً 

فً هالمٌة اآلكار الساخنه ثم صب المحلول  ( مثالKCl)عادتا باذابة الكترولٌت 

ٌصبح بعد تبرٌده جسرا ملحٌا ٌوفر  (U)الناتج فً انبوب زجاجً على شكل حرف 

وٌستخدم كلورٌد االمونٌوم نترات البوتاسٌوم فً بعض , اتصاال كهربائٌا ثابتا 

 .الحاالت 

   ولكن ٌجب مالحظة ان استخدام الجسر الملحً ٌنشأ عنه فرق جهد عند مكان 

اتصال الجسر الملحً مع المحلول فً اي من نصفً الخلٌه ٌطلق علٌه جهد التقاء 
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وٌنتج بسبب عدم تساوي نفاذٌة  Liquid Junction Potential(  Ej)السائل 

 االٌونات من جهه الى اخرى لذا سٌكون جهذ الخلٌه ٌساوي 

Ecell = (Eright – Eleft) + Ej 

اما سالب او موجب اعتمادا على شحنة االٌون المنتقل عبر احد طرفً  (Ej )وٌكون

 ,   HCl (0.01 M) ll HCl (0. 1 M)فمثال ناخذ المحالٌل التالٌه . الجسر الملحً 

بسبب عدم تساوي التراكٌز على طرفً الجدار الفاصل سوف تحصل هجره 

ان سرعة هجرة ,الٌونات الهٌدروجٌن والكلورٌد من التركٌز العالً الى الواطى 

لذا سٌكون ,اٌونات الهٌدروجٌن اسرع بخمس مرات من هجرة اٌونات الكلورٌد 

وهذه القٌمه عالٌه وتعود الى سرعة , + mV 40جهد التقاء السائل موجب وٌساوي 

 . هجرة اٌونات الهٌدروجٌن 

    

فان سرعة اٌونات الكلورٌد   , KCl (0.1M) ll KCl (0.01M)اما فً المثال التالً 

لذا  (%4بنسبة )حٌث ٌكون اٌون الكلورٌد اسرع بقلٌل ,والبوتاسٌوم تقرٌبا متساوٌه 

  .1mV-تكون قٌمة جهد التقاء السائل قلٌله وتساوي 

  جهد التقاء السائل الٌمكن التخلص منه ولكن ٌمكن تقلٌله عن طرٌق ابقاء تركٌز 

الملح عالٌا فً جانب واحد من نقطة االلتقاء على ان تكون االنتقالٌه الٌونات الملح 

 :والجدول التالً ٌوضح ذلك  . KClمتشابهه مع بعضها كما فً 

   

                     المحالٌل            جهد التقاء السائل

                      +6.4 0.1M NaCl ll  0.1M KCl 
                      +0.2 0.1M NaCl ll  0.5M KCl  
                      + 27 0.1M HCl  ll 0.1M KCl  
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                      +3.1 0.1M HCl  ll 3.5M KCl 
                     -18.9 0.1M NaOH ll 0.1M KCl  
                      -2.1 0.1M NaOH ll 3.5M KCl 

 

من الجدول اعاله نالحظ ان جهد التقاء السائل عند استخدام امالح متعادله ٌكون اقل 

وهذا بسبب سرعة انتشار ,مما هو علٌه فً المحالٌل الحامضٌه والقاعدٌه القوٌه 

 pHاٌونً الهٌدروجٌن والهٌدروكسٌل لذلك فان جهد التقاء السائل ٌتاثر بقٌمة ال 

 .للمحلول

 .   اما الخٌار األخر ألٌصال محالٌل انصاف الخالٌا فهو استخدام الغشاء البالزمً 

 

  :Cell Reactionتفاعل الخلٌة 

اختزالً -عند تمرٌر تٌار مستمر فً خلٌه الٌكترولٌتٌه ٌحدث تفاعل تاكسدي    

عملٌة اكسده مع انتقال  (االنود)حٌث تجري على القطب الموجب ,داخل الخلٌه 

وتجري عملٌة .  الى القطب Reduced Spciesالكترونات من الصنف المختزل 

حٌث تنتقل االلكترونات من القطب الى  (الكاثود)اختزال عند القطب السالب 

وٌكون عمل الدائره الكهربائٌه الخارجٌه   .Oxidized Speciesالصنف المؤكسد 

وٌمكن كتابة التفاعل .هو نقل االلكترونات من قطب االنود الى قطب الكاثود 

 :التأكسدي االختزالً بالشكل التالً 

r Ared. + s Box. + ……             p Aox. + q Bred. + …. -----------(1) 

 : للتفاعل اعاله كما ٌلً K وٌكون ثابت التوازن 

𝑲 =
(𝑨𝒐𝒙.)

𝒑 (𝑩𝒓𝒆𝒅.)
𝒒

(𝑨𝒓𝒆𝒅.)
𝒓(𝑩𝒐𝒙.)

𝒓
 

  .Molar Activityترمز االقواس الى الفعالٌه الموالرٌه  حٌث  

    ∆𝑮 =
𝑹𝑻

𝒏𝑭
𝐥𝐧𝑲 
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   ∆𝑮 =  −𝒏𝑭𝑬𝒄𝒆𝒍𝒍 

 درجة الحراره J.mol-1.deg-1  , T 8.314 ثابت الغاز وٌساوي Rان  حٌث  

 96500 هو ثابت فارداي وٌساوي F,  هو عدد االكترونات المنقوله n, بالكلفن 

 .كولوم 

 𝑮∆من المعادله االخٌره اذا كان جهد الخلٌه سالب فان الخلٌه غٌر تلقائٌه الن     

 ستكون 𝑮∆واذا كان جهد الخلٌه موجب فان الخلٌه  تلقائٌه الن , ستكون موجبه 

 .سالبه 

Ecell = Ecathode - Eanod = Eright – Eleft = E+ - E- 

 (1)وبالرجوع الى المعادله رقم 

r Ared.            r Aox. + ne-   (Anod) 

𝑬𝑨 = 𝑬𝒐
𝑨 –

𝑹𝑻

𝒏𝑭
𝐥𝐧

[𝑨𝒓𝒆𝒅]𝒓

[𝑨𝒐𝒙.]
𝒑

 

s Box.  +  ne-              q Bred.  (cathode) 

𝑬𝑩 = 𝑬𝒐
𝑩 –

𝑹𝑻

𝒏𝑭
𝐥𝐧

[𝑩𝒓𝒆𝒅]𝒒

[𝑩𝒐𝒙.]
𝒔

 

Ecell = EB -  EA 

الخلٌه االلكترولٌتٌه بشكل عام عند تصمٌمها تصنع من قطب ٌدعى قطب الكاشف   

وهو الذي تجري علٌه عملٌة االكسده واالختزال وٌكون مغموسا فً المحلول المراد 

والقطب اآلخر هو القطب المرجعً من امثلتها قطب الهٌدروجٌن العٌاري . تقدٌره 

كلورٌد الفضه -قطب الفضه,قطب الكالومٌل المشبع ,قطب الكالومٌل العٌاري ,

وهً تكون ذات قٌمه ثابته ومن طبٌعتها التدخل فً أي تفاعل مع مكونات المحلول ,

 .المراد تقدٌره 

  هناك طرٌقتان رٌئٌسٌتان لترتٌب الخلٌه: 

  :Cell Without Liquid Junctionخلٌه بدون التقاء السائل  -1
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 /مثل 

Pt, H2 (g) l HCl  (Solution) l AgCl(S) , Ag 

وهذه الخلٌه تمثل خلٌه , ان الخطوط الفاصله تشٌر الى التقاء القطب مع المحلول    

تستعمل هذه الخلٌه فً القٌاسات . قطب الهٌدروجٌن فٌها هو الموجب ,كلفانٌه 

 .الدقٌقه 

  :Cell With Liquid Junctionخلٌه فٌها التقاء السائل  -2

 / مثل 

Pt l H2(g) , HCl (Solution) ll KCl (Saturated) l Hg2Cl2(S) l Hg 

وذلك عن طرٌق ,بٌن محلولٌن مختلفٌن  (التقاء السائل)الخطان هنا ٌشٌران الى     

من .والغرض من هذا الجسر هو منع امتزاج المحلولٌن مع بعضهما  (جسر ملحً)

 .مساويء هذه الخالٌا هو ظهور جهد التقاء السائل 

Ecell = (Eright – Eleft) + Ej 

 :انواع انصاف الخالٌا 

 :فلز مغمور فً محلول ٌحتوي احد اٌوناته  -1

Zn2+  + 2e-           Zno 

ٌكون المحلول األلكترولٌتً النصاف الخالٌا هو المحلول الملحً للفلز مع االٌون   

السالب الحد االحماض القوٌه وٌتم اختٌاره حسب قابلٌة الذوبان والمعقدات التً 

. ان اٌونات الكبرٌتات والنترات وفوق الكلورات هً المستعمله ٌشكل واسع ,تتكون 

 : وجهد القطب هنا ٌساوي 

𝑬𝒁𝒏𝟐+ ,𝒁𝒏𝟎 = 𝑬𝒐
𝐙𝐧𝟐+,𝐙𝐧𝐨 –

𝑹𝑻

𝒏𝑭
𝐥𝐧

[𝒁𝒏𝟎]

[𝒁𝒏𝟐+]
                                            

 : ٌساوي صفر اذن ٌمكن كتابة المعادله اعاله بالشكل التالً [Zn0]وبما 
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𝑬𝒁𝒏𝟐+ ,𝒁𝒏𝟎 = 𝑬𝒐
𝐙𝐧𝟐+,𝐙𝐧𝐨 –

𝑹𝑻

𝒏𝑭
𝐥𝐧

𝟏

[𝒁𝒏𝟐+]
                                            

 :قطب خامل فً اتصال مع اٌونات عنصر آخر فً حاالت تأكسد مختلفه  -2

 /مثل 

Pt l Fe3+,Fe2+ 

حٌث ٌعمل كناقل لاللكترونات بٌن االلكترولٌتان  (Pt)القطب الخامل هنا هو    

 +Fe2وهنا جهد نصف الخلٌه ٌعتمد على تركٌز . والدائره الكهربائٌه الخارجٌه 

 : وكما ٌلً  +Fe3و

𝑬𝑭𝒆𝟑+ ,𝑭𝒆𝟐+ = 𝑬𝒐
𝐅𝐞𝟑+,𝐅𝐞𝟐+ –

𝑹𝑻

𝒏𝑭
𝐥𝐧

[𝑭𝒆𝟐+]

[𝑭𝒆𝟑+]
                                         

 :فلز فً حالة توازن مع محلول مشبع بملح قلٌل الذوبان  -3

 /مثل 

Ag l AgCl , Cl- 

Hg l Hg2Cl2,Cl- 

 عوضا عن Reference Electrodتستخدم مثل هذه االقطاب كاقطاب مرجعٌه   

االٌون  (تركٌز)والجل هذا االستعمال تؤخذ فعالٌة ,قطب الهٌدروجٌن القٌاسً 

ففً االمثله اعاله , السالب عن طرٌق اضافة ملح ٌحتوي على نفس االٌون السالب 

منها سهولة ,والختٌار القطب المرجعً عدة شروط . ٌؤخذ كلورٌد البوتاسٌوم 

وكذلك انخفاض معامل , (Reproducibilityتكرارٌه )وثبات قٌمة الجهد ,تركٌبه 

 .وسٌتم توضٌحها بشكل من التفصٌل الحقا . الحراره 

فلز فً توازن مع ملحٌن قلٌلً الذوبان وٌكون االٌون السالب فٌهما  -4

 :مشتركا 

 / مثل

Ag2S(s)              2Ag+   +   S2- 
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CdS(s)                 Cd2+   +   S2- 

حٌث ٌمكن استخدام نصف الخلٌه هذه لقٌاس فعالٌة اٌون الكادمٌوم والمطلوب فً  

 من قابلٌة ذوبان الملح ا كثرCdSهذه الحال ان تكون قابلٌة ذوبان الملح الثانً أي 

 Ionوٌمثل هذا سلسلة من االقطاب تسمى االقطاب االنتقائٌه لالٌون  , Ag2Sاالول 

Selective Electrodes.  

 :اٌون -ملغم -5

 /مثل 

Na(Hg) l Na+ 

وفٌها تتم ملغمة فلز فعال بحٌث ٌتم تقلٌل التفاعل الكٌمٌائً المباشر مع المذٌب الى 

 .ادنى حد 

 :اٌون -فلز -6

 /مثل 

Cu l Cu(NH3)4
2+.NH3 

 .وفٌه تضاف زٌاده من العامل المعقد للتاكد من تكون المعقد المستقر  

 

  : Polarizationاألستقطاب 

بانه مستقطب اذا حصل للجهد تغٌر ملحوظ عن  (او الخلٌه)        ٌقال عن القطب 

القٌمه الحقٌقٌه المشتقه بواسطة معادلة نٌرنست هذه الحاله تحدث مثال عند تسلٌط 

والتغٌرات الحاصله فً .جهد على القطب او ان كمٌه من التٌارقد سحبت من القطب 

الجهد نتٌجة التغٌر فً تركٌز االٌونات على سطح القطب ٌسمى استقطاب التركٌز 

Concentration Polarization.  

  :Over Voltageفوق الفولتٌه 
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تتصرف نصف الخلٌه  (الدٌنامٌكٌه الحرارٌه)  من الناحٌه الثرمودٌنامٌكٌه     

والٌمكن حساب الجهد الحقٌقً ,بشكل غٌر عكوس اذا رافقها مرور تٌار كهربائً 

وٌكون الجهد عادة اعلى من الجهد العكوس ,لنصف الخلٌه هذه تحت هذه الظروف 

وٌكون اكثر سالبٌه بالنسبه للقطب السالب واكثر )المستنبط من معادلة نٌنست 

 Equilibriumوالفرق بٌن جهد التوازن  . (موجبٌه بالنسبه لقطب الموجب 

Potential والجهد الحقٌقً ٌعرف بفوق الفولتٌه Over Voltage ,  وٌمكن القول

انه القوه االضافٌه الالزمه لجعل التفاعل ٌأخذ مجراه بمعدل معقول وقٌمته تعتمد 

والماده التً تاخذ جانبا ,  ودرجة الحراره Current Densittyعلى كثافة التٌار 

 .فً التفاعل 

   ان لفوق الفولتٌه اهمٌه كبٌره فً معرفة فوق الفولتٌه الذي ٌحتاجه اٌون 

بعض االٌونات , لكً ٌختزل الى غاز الهٌدروجٌن  (الماء) او +Hالهٌدروجٌن 

 الٌمكن اختزالها الى الفلز الحر على قطب البالتٌن عند Fe و Znالفلزٌه مثل 

استخدامه كقطب كاشف بسبب فوق الفولتٌه الواطئه الٌونات الهٌدروجٌن على سطح 

 قبل ان تختزل هذه االٌونات H2البالتٌن وهذا بدوره سٌؤدي الى اختزال الماء الى 

لذلك ٌتم استبدال البالتٌن كقطب كاشف بقطب الزئبق السالب هذا القطب ممٌزاته 

تكون قٌمة فوق الفولتٌه العالٌه للهٌدروجٌن على سطحه بحٌث ٌمكن اختزال مثل 

 . على سطح الزئبق H2هذه االٌونات دون ان ٌختزل الهٌدروجٌن الى 

 

 

 

 

 :اصطالحات االشارات والتمثٌل التقلٌدي للخالٌا 

 :فٌما ٌلً االصطالحات والقواعد التً تتفق مع توصٌات االتحاد الدولً للكٌمٌاء    

 تكتب جمٌع تفاعالت انصاف الخالٌا كتفاعل اختزال  -1

Zn2+  + 2e                  Zn0 

Cu2+  + 2e                  Cu0 



 كلية العلوم                                                                      هحاضرات التحليل االلي– جاهعة القادسية 

 قسن الكيوياء                                                                                              الورحلة الرابعة 
 

 123 
 :- اعداد

 علً فاضل فراس.د.م و كرم هللا فتح فائق .د.م.أ
 

 
123 

تظهر العناصر التً لها قوة اختزال اعظم من الهٌدروجٌن جهودا سالبه  -2

والعناصر التً لها قوة اختزال اقل من  ,](أي تتاكسد )عوامل مختزله [

 مثال ان جهد ](أي تختزل) عوامل مؤكسده [الهٌدروجٌن أي جهودا موجبه 

 ٌكون سالبا وجهد النحاس فً نصف  +ZnlZn2الخارصٌن فً نصف الخلٌه 

 : ٌكون موجبا  وكما موضح فٌما ٌلً +CulCu2الخلٌه 

 

   تزداد قوة التاكسد

(عملٌة اختزال)                                        E0(+)    

                         Cu2+  + 2e         Cu0   

 

                        2H+   + 2e          H2     0 

 

                         Zn2+  + 2e         Zn0 

                                                               E0(-)   

 تزدا قوة االختزال

 (عملٌة األكسده)

  

والتً  (عملٌة اختزال) فالعناصر التً فوق الهٌدروجٌن عوامل مؤكسده 

  .(عملٌة اكسده)اسفل من الهٌدروجٌن عوامل مختزله 

    تتالف الخلٌه عادتا من قطبٌن احدهما اعلى من الهٌدروجٌن والثانً اقل 

من الهٌدروجٌن او احدهم اعلى من الهٌدروجٌن مع الهٌدروجٌن او احدهم 

اقل من الهٌدروجٌن مع الهٌدروجٌن او االثنٌن اعلى من الهٌدروجٌن او 

وكلما ازداد البعد بٌن الفلزٌن فً جدول الجهود . االثنٌن اقل من الهٌدروجٌن 

 .القٌاسٌه تكون الخلٌه افضل وكلما اقترب تكون الخلٌه غٌر جٌده 

هو جهد القطب المقاس نسبة الى قطب  ( E0)جهد القطب القٌاسً  -3

عندما تكون جمٌع االصناف المشتركه فٌه فً  ( SHE)الهٌدروجٌنً القٌاسً 

 :حاالتها القٌاسٌه والمقصود بالحاالت القٌاسٌه فً الكٌمٌاء الكهربائٌه 
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وٌمكن . الحاله القٌاسٌه الٌون فً محلول تكون فعالٌته مساوٌه للواحد  - أ

وعلٌه .اعتبار الفعالٌه مساوٌه للتركٌز الموالري عند المحالٌل المخففه 

 ( .1M)فالحاله القٌاسٌه الٌون تكون درجة تركٌزه الموالري مساوٌه 

 . الحاله القٌاسٌه للغاز ٌكون ضغطه الجزٌئً ضغطا جوٌا واحد  - ب

 . الحاله الفٌاسٌه للفلز فً صورته الصفرٌه  - ت

 :وفٌما ٌلً قواعد لوصف الخلٌه 

 ELٌوضع االنود والمعلومات المتعلق هبه على الٌسار وٌرمز لجهده ب -1

 وٌشٌر الخطان العمودٌان ERوٌوضع الكاثود على الٌمٌن وٌرمز لجهده ب

الى وجود جسر ملحً ٌربط نصفً الخلٌه وكمثال خلٌة الخارصٌن والنحاس 

 ( :xM)فً اٌوناتها بتركٌز 

Zn l Zn2+ (xM) ll Cu2+(xM) l Cu 

      EL                        ER  

 (e.m.fاو القوه الدافعه الكهربائٌه )Ecellان جهد الخلٌه  -2

Ecell = Eright – Eleft 

ومن الضروري االشاره الى ان تفاعل الخلٌه الكلً الٌمكن ان ٌولد او 

 ( n)واذا لم ٌكن عدد االكترونات . ٌستهلك الكترونات بل ٌمكنه نقلها فقط 

متساوٌا فً نصفً التفاعل فٌجب ضرب احد التفاعلٌن او كلٌهما بعامل 

 .مناسب لحذف االلكترونات 

الذي ٌكون عادتا جهد اختزال )وٌحدد الموقع بناءا على جهد القطب القٌاسً  -3

 (على الآلنود) (اكسده)أي القطب ذو الجهد االقل ٌكون على جهة الٌسار 

  .(على الكاثود) (اختزال)والقطب ذو الجهد العالً ٌكون على الجهه الٌمنى 

اذا اعطً فً السؤال جهد االكسده فٌحول الى جهد االختزال / مالحظه 

 .وذلك بتغٌر االشاره ثم ٌطبق بالقانون 

الى  (االنود )ان جرٌان االلكترونات فً الدائره الخارجٌه هو من الٌسار  -4

كما ان .وان للقطب االٌمن جهدا موجبا اكثر مما لالٌسر  .(الكاثود)الٌمٌن 

اختزاال ٌحدث فً نصف الخلٌه االٌمن وتاكسدا فً نصفها االٌسر عندما 

 .تعمل الخلٌه تلقائٌا 

   :Reference Electrodesاألقطاب المرجعٌه 
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  :Calomel Electrodeقطب الكالومٌل  -1

 ( Hg2Cl2كلورٌد الزئبقوز )ٌعمل هذا القطب من محلول مشبع من الكالومٌل   

 :ٌوضع المحلول فوق طبقه من الزئبق التً تكون بمثابة قطب, وكلورٌد البوتاسٌوم 

Hg l Hg2Cl2 (sat.) و KCl (xF) 

 ان تفاعل القطب هو  

Hg2Cl2(s) + 2e                2Hg0  + 2Cl- 

 وبتطبٌق معادلة نٌرنست نحصل على 

𝑬 = 𝑬 𝟎–
𝟎.𝟎𝟓𝟗𝟏

𝟐
𝒍𝒐𝒈

[𝑯𝒈]𝟐 [𝑪𝒍−]𝟐

[𝐇𝐠𝟐𝐂𝐥𝟐]
  

 : فً الحاله القٌاسٌه تكون النتٌجه Hg و Hg2Cl2وعندما تكون 

𝑬 = 𝑬 𝟎–
𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏

𝟐
𝐥𝐨𝐠[𝑪𝒍−]𝟐 

( xF)ومن هذا ٌتضح ان جهد هذا القطب ٌتغٌر مع تركٌز الكلورٌد الفورمالً 

فقطب الكالومٌل المشبع . وعلٌه ٌجب ذكر هذه الكمٌه مع مواصفات القطب 

Saturated Calomel Electrode (SCE) ٌكون فً محلول مشبع من كلورٌد 

اما قطب الكالومٌل العٌاري . ((E0=+0.246البوتاسٌوم وقٌمة الجهد له تساوي 

Normal Calomel Electrode (NCE) ٌكون فً محلول واحد عٌاري من 

وٌفضل عادتا القطب ذو . ((E0=+0.28كلورٌد البوتاسٌوم وقٌمة الجهد له تساوي 

والشكل .  لسرعة تحضٌره ولقلة تاثره بدرجة الحراره KClالمحلول المشبع من 

 :التالً ٌوضح مكونات القطب 
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 :Sliver-Sliver Chloride Electrodeكلورٌد الفضه -قطب الفضه -2

    ٌتكون هذا القطب من سلك فلز الفضه المغمور فً محلول كلورٌد البوتاسٌوم 

 :المشبع بكلورٌد الفضه 

Ag0 l AgCl(sat.) , KCl (xF) 

 ان تفاعل القطب هو 

AgCl(s)  + e                 Ag0 + Cl 

 وبتطبٌق معادلة نٌرنست نحصل على 

𝑬 = 𝑬 𝟎–
𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏

𝟏
𝐥𝐨𝐠

 [𝑪𝒍][𝑨𝒈𝟎]

[𝐀𝐠𝐂𝐥]
 

 :لذا ٌمكن كتابة ماٌلً ,  ٌساوي واحد [AgCl]و[Ag]وبما ان 

𝑬 = 𝑬 𝟎–
𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏

𝟏
𝐥𝐨𝐠 𝑪𝒍− 
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من المعادله االخٌره نالحظ ان قٌمة جهد القطب تعتمد على تركٌز اٌون الكلورٌد 

 :واشكل التالً ٌوضح مكونات القطب.

     

  :Standard Hydrogen Electrode (SHE)قطب الهٌدروجٌن القٌاسً 

وٌتكون , قطب مرجع ٌعتبر جهده مساوٌا الى الصفر فً جمٌع درجات الحراره    

تسمى بالبالتٌن )القطب من صفٌحه بالتٌنٌه مطلٌه بطبقه من البالتٌن المحبب الناعم 

ناتجه من تفاعل سرٌع او اختزال كهروكٌمٌائً لمحلول حامض  (االسود االسفنجً 

 الغاٌه منها تجهٌز اكبر مساحه سطحٌه المتزاز (H2PtCl6)الكلوروبالتٌنٌك 

وكذلك امتزاز الكمٌات القلٌه لمواد اخرى مثل الجزٌئات العضوٌه ,الهٌدروجٌن

وٌممر على سطح الصفٌحه البالتٌنٌه غاز .  التً تؤثر على عمل القطب H2Sاو

الهٌدروجٌن بضغط جزئً مقداره واحد جو وٌكون القطب مغموسا فً محلول 

 .فٌه مساوٌه للواحد  (تركٌزه الموالري )فعالٌة اٌون الهٌدروجٌن 

 :   ٌمكن وصف نظام القطب على النحو التالً 

Pt,H2 (p atm) l H
+ (xM) 

 :وان تفاعل القطب هو   
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2H+  + 2e               H2 (g)  

 :والشكل التالً ٌوضح مكونات القطب 

      

  :Reversibility Reactionالتفاعالت العكوس 

 اذا Irreversibleمن الناحٌه الكٌمٌائٌه ٌعتبر نصف التفاعل بانه غٌر عكوس     

ماكانت نواتجه التتفاعل مع بعضها البعض او انها تتفاعل لتكون غٌر المواد 

اما من الناحٌه الكٌمٌائٌه الكهربائٌه فٌمكن اٌضاح ذلك بدراسة . االصلٌه المتفاعله 

 لنصفً HClالخلٌه االتٌه التً التتضمن ملتقى للسائل وانما ٌكون الوسط هو محلول 

 :الخلٌه 

Zn lZn2+ l HCl(solution)l AgCl l Ag 

فاذا ماتم اٌصال هذه الخلٌه بسلك خارجً فان تفاعالت انصاف الخالٌا والتفاعل 

 :الكلً هً 

Zn0                   Zn2+ + 2e 

2AgCl  + 2e           2Ag0  + 2Cl- 

Zn0 + 2AgCl            2Ag +Zn2+ + 2Cl-        التفاعل الكلً للخلٌه 

ولو ربطت الخلٌه من الخارج بمصدر كهربائً خارجً ذي فولتٌه كافٌه المرار 

 تٌار بصوره عكوس فً الخلٌه فان التفاعالت التً ستحدث هً 
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2H+  +2e                      H2 

2Ag0  + 2Cl- 2AgCl  + 2e 

2Ag0  +2H+  + 2Cl-         2AgCl  + H2        التفاعل الكلً للخلٌه   

كلورٌد الفضه عكوس بٌنما نصف خلٌة الخارصٌن -ٌالحظ مما تقدم ان قطب الفضه

 (او القطب )وعلٌه ٌمكن القول ان الخلٌه . حامض الهٌدروكلورٌك غٌر عكوس 

الذي ٌسبب تغٌر اتجاه التٌار المار بها الى عكس التفاعل الكٌمٌائً تسمى بالخلٌه 

العكوس وتسمى الخالٌا التً ٌتسبب انعكاس التٌار فٌها الى حدوث تفاعالت مختلفه 

 . على احد القطبٌن او على كلٌهما بالخالٌا غٌر العكوسه 

 :خلٌة التركٌز   

     هً عبارة عن خلٌة الكترولٌتٌه متكونه من قطبٌن متشابهٌن مغموسٌن فً 

محلولٌن لنفس الماده ولكن مختلفٌن فً التركٌز هذهٌن المحلولٌن مربوطٌن بجسر 

والجهد المقاس فً هذه الخلٌه ٌكون نتٌجة لالختالف فً التركٌز بٌن . ملحً 

  .(النه نفس القطب)للخلٌه ٌساوي صفر  E0وان قٌمة . المحلولٌن 

كلورٌد الفضه فً –   فمثال لتحلٌل نموذج من الكلورٌد ٌغمس قطب من الفضه 

محلول مجهول التركٌز وٌغمس القطب اآلخر فً محلول قٌاسً معلوم التركٌز 

 .بشرط الٌكون التركٌز متساوي فً هذه الحاله 

   ((0.1F  ولتوضٌح ذلك نفرض ان تركٌز الكلورٌد فً  القطب القٌاسً ٌساوي 

Ag0 l AgCl(sat.) , Cl- (0.1F)        Cl-   قطب معلوم تركٌز 

Ag0 l AgCl(sat.) , Cl- (xF)           Cl-  قطب مجهول تركٌز   

 :لذا فان الجهد الناتج من القطب المعلوم ٌساوي

𝑬 = 𝑬 𝟎–
𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏

𝟏
𝐥𝐨𝐠[𝑪𝒍−] 

𝑬 = 𝟎. 𝟐𝟐𝟐–𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏 𝐥𝐨𝐠[ 𝑪𝒍−] 

E= 0.281 V 
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 لذا سٌكون جهد (F 0.15)فمثال ٌساوي ,فاذا كان تركٌز المجهول اعلى من القٌاسً 

 القطب ٌساوي 

𝑬 = 𝟎. 𝟐𝟐𝟐–𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏 𝐥𝐨𝐠𝟎. 𝟏𝟓 

E= 0.271 V 

لذا فان جهد الخلٌه ٌساوي  ( 0.281 )حٌث نالحظ ان قٌمة الجهد اقل من القٌاسً 

 .الجهد القٌاسً ناقصا جهد المجهول 

 لذا سٌكون (F 0.068)فمثال ٌساوي ,اما اذا كان تركٌز المجهول اقل من القٌاسً 

 جهد القطب ٌساوي 

𝑬 = 𝟎. 𝟐𝟐𝟐–𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏 𝐥𝐨𝐠𝟎. 𝟎𝟔𝟖 

E= 0.291 V 

 لذا فان جهد الخلٌه ٌساوي (0.281)حٌث نالحظ ان قٌمة الجهد اعلى من القٌاسً 

 .الجهد المجهول ناقصا الجهدالقٌاسً 

Ecell= ً[عندما ٌكون تركٌز المجهول اكثر من القٌاسً]         جهد المجهول – الجهد القٌاس 

Ecell= [عندما ٌكون تركٌز المجهول اقل من القٌاسً]         الجهد القٌاسً – جهد المجهول 

 

  : Potentiometryالقٌاسات الجهدٌه 

 :تتطلب عملٌة القٌاسات الجهدٌه عموما ثالثة امور اساسٌه هً   

 آلة قٌاس الجهد - 3قطب دلٌل    -  2قطب مرجعً    -1

    ٌهتم موضوع القٌاسات الجهدٌه بتطبٌق معادلة نرنست بصوره مباشره من 

, خالل قٌاس الجهد الناتج كمقٌاس للتركٌز تحت ظروف ٌكون التٌار فٌها صفر 

 .وذلك الن مرور التٌار خالل قٌاس الجهد ٌعنً تغٌر فً قٌمة الجهد الواقعً  

 :االستخدامات التحلٌلٌه الشائعه للقٌاسات الجهدٌه   
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 :القٌاس المباشر لتركٌز االصناف  -1

ٌمكن قٌاس تركٌز االصناف فً المحلول مباشرة من قٌاس الجهد المتولد من 

 .الخلٌه المتضمنه للصنف المعنً ومن استخدام معادلة نرنٌست بشكل مباشر 

Ecell=Ec-Ea 

𝑬𝒄𝒆𝒍𝒍 = (𝑬𝟎 −
𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏

𝒏
𝐥𝐨𝐠

[𝑹]

[𝑶]
) − (𝑬𝟎 −

𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏

𝒏
𝐥𝐨𝐠

[𝑹]

[𝑶]
) 

خلٌه مؤلفه من البالتٌن مغمور فً محلول ٌحتوي على اٌونات الحدٌدوز / مثال 

 KCl موصل بقطب الكالومٌل المشبع بواسطة جسر ملحً من (0.1M)بتركٌز 

 Fe3 المتحول الى +Fe2 فولت احسبً نسبة 0.395لٌكون خلٌه كامله كان جهدها 

E0نتٌجة تاكسده بالهواء ؟ علما ان 
Fe

3+
,Fe

 0 فولت 0.779 ٌساوي +2

 /الحل 

Ecell=EPt-ESCE 

𝑬𝒄𝒆𝒍𝒍 = (𝑬𝑭𝒆𝟑+,𝑭𝒆𝟐+ −
𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏

𝒏
𝐥𝐨𝐠

[𝑭𝒆𝟐+]

[𝑭𝒆𝟑+]
) − 𝑺𝑪𝑬 

𝑬𝒄𝒆𝒍𝒍 = (𝟎. 𝟕𝟕𝟏 −
𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏

𝒏
𝐥𝐨𝐠

[𝑭𝒆𝟐+]

[𝑭𝒆𝟑+]
) − 𝟎. 𝟐𝟒𝟔 

𝐥𝐨𝐠
[𝑭𝒆𝟐+]

[𝑭𝒆𝟑+]
= 𝟐. 𝟐 

[𝑭𝒆𝟑+]

[𝑭𝒆𝟐+]
= 𝟔. 𝟒 ∗ 𝟏𝟎−𝟑 

    

[𝑭𝒆𝟑+]

𝟎. 𝟏
= 𝟔. 𝟒 ∗ 𝟏𝟎−𝟑 

[Fe3+]=6.4*10-4 
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𝐹𝑒3+ % =
6.4 ∗ 10−4

0.1
∗ 100 = 64% 

 

 

 

 

 

 التسحٌحات المجهادٌه ؛

فً هذا النوع من التسحٌحات ٌمكن معرفة نقطة التكافؤ للتفاعل من التغٌر       

المفاجًء فً الجهد عند قٌاسه اثناء التسحٌح بعد كل اضافه ولذا ٌمكن االستغناء عن 

 .استخدام الدالئل 

 :التسحٌحات الحامضٌه القاعدٌه  - أ

   ٌستعمل قطب الهٌدروجٌن كقطب دلٌل وقطب الكالومٌل المشبع كقطب مرجعً   

ان . خالل عملٌة التسحٌح  (ك.د.ق)ومتابعة التغٌر فً قٌمة ,بٌنهما جسر ملحً 

 سوٌة وتدعى باالقطاب المتحده SCEبعض الشركات تدمج قطب الزجاج و

Combined Electrode .  

 :  وتوصف الخلٌه المذكوره اعاله كما ٌلً 

Pt l H2 (1atm) , H
+ ll  SCE    

Ecell = ESCE - EPt 

H+  + e       1/2H2 

𝑬𝑯+,𝑯𝟐
= 𝑬𝑯+,𝑯𝟐

𝟎 −
𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏

𝟏
𝐥𝐨𝐠

𝟏

[𝑯+]
 

 :وبالتعوٌض فً معادلة الخلٌه ٌنتج 
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𝑬𝒄𝒆𝒍𝒍 = 𝟎. 𝟐𝟒𝟔 +
𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏

𝟏
𝐥𝐨𝐠

𝟏

[𝑯+]
 

𝑬𝒄𝒆𝒍𝒍 = 𝟎. 𝟐𝟒𝟔 − 𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏 𝐥𝐨𝐠[𝑯+] 

𝑬𝒄𝒆𝒍𝒍 = 𝟎. 𝟐𝟒𝟔 + 𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏𝒑𝑯 

𝒑𝑯 =
𝑬𝒄𝒆𝒍𝒍 − 𝟎. 𝟐𝟒𝟔

𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏
 

اما اذا استعمل قطب آخر فٌؤخذ , كقطب مرجعً SCE   هذا اذا استعملنا قطب 

فمثال اذا استعمل قطب ,بنظر االعتبار تغٌر حسب نوع القطب المستعمل 

 pH فما هً معادلة ال(0.6996-)الكوٌنوهاٌدرون الذي جهده القٌاسً ٌساوي 

  .(واجب)

 :التسحٌحات الترسٌبٌه  - ب

  تستعمل القٌاسات الجهدٌه لتعٌن نقطة النهاٌه فً انواع كثٌره من التفاعالت 

فً التسحٌحات الترسٌبٌه الجهدٌه فلزا تشتق  وغالبا ماٌكون قطب الدلٌل. الترسٌبٌه 

ومن اكثر كواشف . منه الكتٌونات المتفاعله وٌمكن استخدام قطب البالتٌن احٌانا 

الترسٌب شٌوعا هو محلول نترات الفضه المستخدم لتعٌٌن الهالٌدات والكبرٌتات 

ام قطب المرجع .والفوسفات واألوكزاالت عندما ٌكون فلز الفضه كقطب دلٌل 

المغموس فً محلول نترات  (او غٌره من االقطاب) SCEفٌمكن ان ٌكون قطب 

البوتاسٌوم والمتصل بقطب الفضه عبر جسر ملحً من نترات األمونٌوم بدال من 

 . بالفضه وتمنع ترسٌب كلورٌد الفضه SCE وذلك لمنع تلوث قطب KClجسر 

SCE ll Ag+ lAg  

Ecell= EAg
+,Ag - ESCE 

EAgوبتعوٌض قٌم جهود االختزال القٌاسٌه واستخدام معادلة نرنست لحساب 
+,Ag.  

𝑬𝒄𝒆𝒍𝒍 = (𝟎. 𝟕𝟗𝟗 −
𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏

𝟏
𝐥𝐨𝐠

𝟏

[𝑨𝒈+]
) − 𝟎. 𝟐𝟒𝟔 
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𝑬𝒄𝒆𝒍𝒍 = (𝟎. 𝟕𝟗𝟗 + 𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏 𝐥𝐨𝐠[𝑨𝒈+]) − 𝟎. 𝟐𝟒𝟔 

𝑬𝒄𝒆𝒍𝒍 = 𝟎. 𝟓𝟓𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏 𝐥𝐨𝐠[𝑨𝒈+] 

من المعادله اعاله نالحظ ان الجهد ٌتناقص باستمرار خالل سٌر التسحٌح بسبب 

 .نقص تركٌز اٌون الفضه 

استخدم نظام قطب الفضه كقطب دلٌل وقطب الكالومٌل المشبع كقطب مرجع / مثال 

 من محلول نترات الفضه مع محلول للكلورٌد 5mlفً التسحٌح الجهدي الى 

(0.1N) ووجد من رسم قٌم الجهد مع حجم الكلورٌد ان نقطة نهاٌة التفاعل عند 

2ml.  

 .احسب جهد الخلٌه عند نقطة التكافؤ  - أ

 .التركٌز العٌاري لنترات الفضه  - ب

 

  [-Cl]=[+Ag]عند نقطة التكافؤ - أ/ الحل 

Ksp of AgCl=[Ag+][Cl-]=1.82*10-10 

 𝑨𝒈+ =   𝟏. 𝟖𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟎 

[Ag+] =1.35*10-5 mol/l 

𝑬𝑨𝒈+,𝑨𝒈 = 𝑬𝟎
𝑨𝒈+,𝑨𝒈 − 𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏 𝐥𝐨𝐠

𝟏

[𝑨𝒈+]
 

𝑬𝑨𝒈+,𝑨𝒈 = 𝟎. 𝟕𝟗𝟗 + 𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏 𝐥𝐨𝐠[𝑨𝒈+] 

𝑬𝑨𝒈+,𝑨𝒈 = 𝟎. 𝟕𝟗𝟗 + 𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝟏 𝐥𝐨𝐠 𝟏. 𝟑𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟓 

𝑬𝑨𝒈+,𝑨𝒈 = 𝟎. 𝟓𝟏𝟒 

 اما جهد الخلٌه الكلً 

Ecell=EAg-ESCE 
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Ecell=0.514 +0.246 

 -  ب

(2×0.51)Cl
- =(5×N)Ag

+                   N= 0.04 التركٌز العٌاري لنترات الفضه     

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تسحٌحات التأكسد واالختزال 

   ٌتضمن هذا النوع من التسحسحات استخدام قطب البالتٌن كقطب دلٌل لكونه 

وٌعتمد الجهد . ٌستجٌب للعدٌد من منظومات تفاعالت االكسده واالختزال المزدوجه 

الناتج على نسبة تراكٌز المواد المتفاعله والناتجه للتفاعالت الحاصله فً نصف 

  .SCEالخلٌه اما القطب المرجعً فهو 

من الضروري فً هذا النوع من التسحٌحات التمٌٌز بٌن تفاعل التسحٌح الحاصل 

ان المواد المتفاعله .فً نصف خلٌة قطب الدلٌل وتفاعل الخلٌه الكلفانً الكلً 

اما تفاعل الخلٌه الكلً فهو ,ونواتج التسحٌح تكون جمٌعها فً نصف خلٌة الدلٌل 

وفٌما ٌلً .ناتج لتفاعل نصف خلٌة المرجع مع أي من تفاعلً نصف خلٌة الدلٌل 

 فً الخلٌه السابقه وٌمكن وصف الخلٌه +Ce4 مع +Fe2توضٌح ذلك عند تسحٌح 

 :على النحو التالً 

Hg l Hg2Cl2 , KCl(sat.) ll Fe2+,F3+,Ce4+,Ce3+ l Pt 
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 اما تفاعالت التسحٌح فً نصف خلٌة قطب الدلٌل  

Fe3+  + e            Fe2+     اما 

Ce+4  + e           Ce3+      او 

 SCEتفاعل نصف خلٌة المرجع  

Hg2Cl2 + 2e           2Hg  + 2Cl- 

 تفاعل الخلٌه الكلً 

2Fe3+ +2Hg +2Cl-             2Fe2+ +Hg2Cl2    اما 

2Ce4+ +2Hg + 2Cl-            2Ce3+ +Hg2Cl2    او 

 وتفاعل التسحٌح هو

Fe2+ +Ce4+           Fe3+ +Ce3+ 

 ومن ثم تزداد قٌمة +Fe3 ومنه ٌتبٌن انه مع استمرار التسحٌح سٌزداد تركٌز 

 جهد الخلٌه الكلً 

Ecell = 0.529 – 0.0591 Log[Fe2+]/[Fe3+] 

 ٌمكن تعٌٌن نهاٌة التفاعل من منحنً +Ce4مقابل حجوم  ECell    وٌرسم قٌم 

 هً المؤثره فً قٌمة جهد الخلٌه قبل +Fe3 و+Fe2ان نسب اٌونات .التسحٌح 

 هً +Ce3و +Ce4اما بعد نقطة التكافؤ فان نسٌب .الوصول الى نقطة نهاٌة التفاعل 

 :المسؤله عن قٌمة جهد الخلٌه وكما فً المعادله التالٌه 

Ecell = 1.37 – 0.0591 Log[Ce3+]/[Ce4+] 

وٌتضح من المعادله االخٌره ان جهد الخلٌه ٌزداد بعد نقطة التكافؤ بشكل محسوس 

  .+Ce4باضافة 

  :Ion Selective Electrodesاقطاب االنتقاء االٌونً 
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هً اقطاب حساسه جدا لتركٌز اٌون معٌن فً حٌن تكون اقل حساسٌه كثٌرا لبقٌة    

االٌونات فً المحلول وهً مجسات او كواشف كهروكٌمٌائٌه تتكون من غشاء 

ٌتحسس الٌونات معٌنه دون االخرى ومن محلول مرجعً داخلً وقطب مرجعً 

حٌث ٌعمل هذا الغشاء على التوصٌل االلكترولٌتً مابٌن المحلول المائً , داخلً 

وتستند .الداخلً والمحلول الخارجً المطلوب تركٌزه والمغموس فٌه هذا القطب 

فكرة عمل جمٌع هذه االقطاب على قٌاس الجهد الناتج عبر غشاء القطب الذي 

ٌفصل بٌن محلولٌن مختلفٌن بالنسبه لالٌون المقاس وهذا الغشاء ٌعمل بمٌكانٌكٌة 

 .التبادل اآلٌونً 

 التً تعرف K وSelectivity Ratio   وٌعبر عن االنتقائٌات عادة بنسبة االنتقائٌه 

على انها النسبه بٌن ترٌكزي اٌونٌن ٌعطٌان تحسسا جهدٌا متماثال تحت نفس 

 أي Cl مما لBrفٌكون قطبا انتقائٌا معٌنا مثال اكثر حساسٌه بمئة مره لل.الظروف 

 تكمن فً كونه كمؤشر مبدئً فً Kان فائدة الثابت . الٌون الكلورٌد KBr,Cl=10-2ان 

وتصنف االقطاب االنتقائٌه الى . اختٌار القطب االنتقائً المناسب لتعٌٌن خاص 

 :ماٌلً 

  :Glass Electrodesاالقطاب الزجاجٌه  -1

ٌتكون من غشاء  .pH  والتً ابرزها هو القطب الزجاجً المؤلوف لقٌاس ال

ٌكون حساسا الٌونات الهٌدروجٌن وٌتكون اٌضا من  (بشكل بصٌله)زجاجً رقٌق 

كلورٌد الفض هاو الكالومٌل -قطب مرجعً داخلً وعادة ماٌستخدم قطب الفضه

والشكل  (0.1Fغالبا )ومحلول المؤل الداخلً هو محلول حامض الهٌدروكلورٌك ,

 .التالً ٌوضح مكونات القطب الزجاجً 
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 :  وٌمكن تمثٌل الخلٌه الكامله كما ٌلً 

    

  ان الزجاج ٌتمٌأ جزئٌا مكونا طبقه من سلٌكات االلمنٌوم محتوٌه على اٌونات 

الصودٌوم او الكالسٌوم واحٌانا كمٌات صغٌره من اٌونات الالنثانٌوم وهذه الطبقه 

تكون نضاحه الٌونات الهٌدروجٌن لدرجه ان االٌون ٌمكنه ان ٌتصل بالنهاٌه 

االوكسٌجٌنٌه فعند غمر هذا القطب فً الماء او فً محلول حامضً مخفف سٌحدث 

 :تمٌؤ لسٌلٌكات الصودٌوم وتحوٌلها الى طبقه متمٌئه كما فً المعادله ادناه 

  بموجب هذه المعادله هً التً توضح اسباب غمر قطب الزجاج فً الماء او فً 

 . محلول حامضً مخفف للحصول على الناتج اعاله لٌكون جاهزا لالستخدام 

 :  ومعادلة نرنست التً تنطبق على القطب الزجاجً هً 

             
 :وبما ان تركٌز اٌون الهٌدروجٌن الداخلً ثابت فان جهد الخلٌه الكلً فٌساوي 
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 ٌمثل مجموعة حدود هً جهد قطب المرجع الداخلً قطب Kحٌث ان الثابت 

كلورٌد الفضه وجهد القطب الخارجً قطب الكالومٌل مثال اضافه الىجهد - الفضه

التقاء السائل اضافه الى جهد صغٌر الٌمكن تقدٌر كمٌته ٌسمى جهد عدم التماثل 

Asymmetry Potential ًناتج عن االختالف فً مكونات الغشاء الداخل 

والخارحً بسبب االجهاد المسلط على هذا الغشاء اثناء تصنٌعه اضافه الى ذلك 

التوتر الفٌزٌائً فً كال سطحً الزجاج الداخلً والخارجً اثناء تصنٌع هذا الغشاء 

 .او تصنٌع القطب ككل 

 : كما ٌلً pH  وٌمكن كتابة المعادله اعاله بداللة ال

                               

 معلوم pH وذلك بمعاٌرة القطب بمحلول بفر قٌاسً ذو Kوٌمكن حساب قٌمة   

 :وكما ٌلً 

                          

ان ماٌعاب على القطب الزجاجً هو سهولة خدش او كسر البصله الزجاجٌه الرقٌقه 

وكذلك ثمنه ومقاومته الكهربائٌه العالٌه وكذلك اعطائه قراءات خاطئه فً حالة 

 وهذا ماٌدعى بالخطا الحامضً 3 واقل من 9 اكثر من pHغمره فً محلول ذو 

والقاعدي أي ماٌدعى بالعالقه الغٌر نرنٌستٌه أي تسبب انحراف عن العالقه الخطٌه 

 . مابٌن التركٌز والجهد الناتج 

 +K و+Naوٌنتج نتٌجة لتحسس القطب الى اٌونات اخرى مثل :الخطأ القاعدي 

 :والذي ٌسبب خطأ السالب وكما موضح بالشكل التالً ,
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وٌحدث عندما تكون فعالٌة الماء اقل من وحده واحده وٌحصل : الخطأ الحامضً 

هذا عندما ٌكون تركٌز الحامض عالً جدا وٌحدث اٌضا عند استخدام امالح 

وجمٌع الحاالت المذكوره ,بتراكٌز عالٌه وكذلك ٌحدث عند استخدام محالٌل المائٌه 

وهذا النوع من الخطأ ٌقود الى خطأ موجب وكما .تعطً جهد التقاء سائل عالً 

 :موضح فً الشكل التالً 

   

اذا تم غمر هذا القطب فً محلول خارجً تركٌز اٌونات الهٌدروجٌن /  مالحظه 

 موالري فان جهد القطب سٌكون مساوي الى صفر أي التوجد 0.1فٌه مساوٌه الى 

 .استجابه لهذا القطب 
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اذا تم جمع القطب الزجاجً مع القطب المرجعً فً بصله زجاجٌه / مالحظه 

  .Combined Electrodeواحده فان هذا القطب ٌسمى بالقطب المتحد 

 

  :Liquid-Membrane Electrodesاألقطاب ذات االغشٌه السائله  -2

ٌختلف هذا القطب عن القطب الزجاجً فقط فً ان غشاءه االنتقائً عباره عن    

 ٌضم فً Hydrophobic Filterقرص صغٌر من ماده مرشحه نافره للماء 

ٌعمل قرص ,مساماته طبقه من مبادل اٌونً فً مذٌب عضوي الٌختلط بالماء 

غشاء التبادل اآلٌونً كحاجز بٌن االلكترولٌت الخارجً لالٌون المطلوب تقدٌره 

وٌكون القرص فً تماس عند محٌطه بخزان , وبٌن الكترولٌت القطب الداخلً 

وهو المذٌب العضوي مذاب فٌه المبادل اآلٌونً لالٌون المراد )مبادل االٌون 

حٌث ان )المائً القٌاسً  MCl2اما االنبوبة الداخلٌه للقطب فتحوي على , (تقدٌره

M2+المشبع بكلورٌد الفضه لٌكون مع سلك الفضه  ( هو اآلٌون المراد تعٌٌن تركٌزه

ان حالة التوازن التً ٌمكن ان تنشأ بٌن المبادل . كلورٌد الفضه المرجع -قطب فضه

 :ٌمكن وصفها كاآلتً  (+M2)اآلٌونً واٌونات الفلز 

       RH2X      +          xM2+                               RMx       +       2xH+ 

ً       الطور العضوي ً         الطور العضوي                     الطور المائ  الطور المائ

 :والشكل التالً ٌوضح مكونات االقطاب السائله   
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  :Double-Membrane Electrodeاألقطاب ذات األغشٌه الثنائٌه  -3

   ان تعدد استعمال االقطاب الغشائٌه لذا ٌمكن زٌادة انتقائٌتها لالٌونات فً بعض 

 المذاب فً CO2ان الضغط الجزٌئً لغاز . االحٌان وذلك باستخدام غشاء ثان 

بالزما الدم او غٌره من السوائل ٌمكن ان ٌقاس بقطب زجاجً مغطى بغشاء رقٌق 

 او غٌره من البولٌمرات الناضحه للغازات وتوجد بٌن الغشاء Teflonمن التفلون 

عند  . 0.01M بتركٌز مقداره NaHCO3والزجاج طبقه مائٌه من محلول 

.  سوف ٌتناقل خالل الغشاء بمقدار ضغطه الجزٌئً فً النموذجCO2االستعمال فان 

واذا . ٌمكن ان ٌتحسسه القطب الزجاجً  NaHCO3 فً محلول pHان التغٌر فً ال

 حٌث Ureaseاستخدم غشاء من طبقه من الجٌالتٌن تحتوي على انزٌم الٌورٌز 

 :ٌتحسس اٌون االمونٌوم عند غمره فً الٌورٌا وكما موضح بالمعادله التالٌه 
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 :والشكل التالً ٌوضح مكونات االقطاب ذات االغشٌه الثنائٌه 

                      

   

     

 

 

 :Solid-State Membrane Electrodesاألقطاب ذات االغشٌه الصلبه  -4

هذه االقطاب الغشاء ٌكون مصنوع من ماده بلورٌه وكمثال قطب فلورٌد الالنثانٌوم  

حٌث  . LaF3والذي ٌكون الغشاء فٌه عبارة عن بلورة احادٌه من فلورٌد الالنثانٌوم  

تكون الشبكه البلورٌه فٌه بشكل تستطٌع فٌه اٌونات الفلورٌد الحركه بحرٌه خالل 

وان االستجابه هً ظاهره نوعٌه للفلورٌد ,هٌكل غٌر متنقل من اٌونات الالنثانٌوم 

 .حٌث الٌقبل أي اٌون اخر فً البلوره 

   ٌمكن صناعة اقطاب اخرى بتبدٌل بلورة فلورٌد الالنثانٌوم ببلوره اخرى مثل 

Ag2S او ٌصنع من مزٌج من . فٌكون القطب حساسا للفضه والكبرٌتAgX و 

Ag2S حٌث ان X ( ثاٌوسٌانٌد ,سٌانٌد ,كلور,فلور)  وهذا القطب ٌستطٌع ان

 . 20-10 الى حد X,S,Agٌتحسس 
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 : والشكل التالً ٌوضح مكونات األقطاب ذات األغشٌه الصلبه 
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