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 الترسيب الكهربائي والقياس الكولومي

لو تصورنا وجود خلٌة الكترولٌتٌة مكونة من قطبٌن للبالتٌن وفولتمٌتر لقٌاس الجهد وامٌتر 

لقٌاس التٌار ومصدر للقوة الدافعة الكهربائٌة ومقاومة متغٌرة واٌضا رجاج كهربائً وكما مبٌن 

فً ادناه فعند زٌادة الجهد المسلط على هذٌن القطبٌن وابتداءا من الصفر تزداد كمٌة التٌار المار 

 :فً خلٌة كافٌا لترسٌب النحاس على الكاثود وتحرٌر االوكسجٌن على االنود

Cu +2 + 2 e-             Cu 

H2O                   1/2 O2 + 2H+ + 2e-  

 

 :ان مقدار الجهد الكلً على الخلٌة وعلى هذٌن القطبٌن ٌكون

 

VTotal  = (Ea + Wa ) – (Ec +Wc ) + IR 

  هما قوة دافعة كهربائٌة مسلطة على االنود والكاثودEc و Eaحٌث ان 

Wa و Wc ًهما الجهود االضافٌة المسلطة على كال القطبٌن للوصول الى فوق الفولتٌة الت 

 .تسمح بترسٌب النحاس واكسدة الماء

IR : مقدار هبوط الجهد خالل المحلول نفسه. 

فً عملٌات الترسٌب  Eºمن معادلة نٌرنست باالعتماد على جداول  Ec و Eaٌمكن حساب 

الكهربائً على عكس فرق الجهد البوالروغرافً والتً تتطلب محالٌل مركزة لذلك الٌمكن 

اهمال معامل الغعالٌة وخاصة لالغراض التحلٌلٌة الدقٌقة لذا ٌجب توفر معلومات عن معامل 

 . الفعالٌة لالٌونات المترسبة

فً طرق العمل الكالسٌكٌة تتطلب استخدام جهد كبٌر بحٌث ٌكون كافً المرار تٌار عالً 

ٌسمح باستمرار عملٌة تحلل كهربائً لغرض ترسٌب االٌونات على سطح الكاثود وهذا التٌار 

ٌكون عالً لذلك فان هذه الخلٌة ٌجب ان ٌتوفر فٌها فولت مٌتر مابٌن االقطاب وامٌتر لقٌاس 

التٌار المتولد بسبب هذا الجهد واٌضا مقاومة متغٌرة لضبط قٌمة الجهد المسلط واٌضا رجاج 

كهربائً لجعل تفاعل االكسدة واالختزال متجانس فً جمٌع انحاء المحلول اخذٌن بنظر 

االعتبار قابلٌة الراسب المتولد على االلتصاق على سطح الكاثود دون ان ٌسقط فً قعر اناء 

التفاعل لذلك نضٌف بعض المواد الغروٌة كالجٌالتٌن للحصول على بلورات منتظمة وشكل 

 .ثابت
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 :كيفية اختيار االنود

ان االهمٌة االولى للترسٌب الكهربائً تتركز على كٌفٌة اختٌار الكاثود ولكن االنود اٌضا 

ٌتطلب عناٌة خاصة فً كٌفٌة اختٌاره ففً اكثر انواع الترسٌب الكهربائً ٌستخدم البالتٌن كانود 

وخاصة عندما تكون هنالك محالٌل تحتوي على اٌونات الفوسفات والكبرٌتات والنترات وغٌرها 

لكون جمٌع هذه االٌونات هً قابلة لالكسدة على قطب ابالتٌن االنودي ولكن فً حاالت معٌنة 

ٌكون هذا القطب غٌر مناسب اذا كان تفاعل االنود ٌحرر الكلور فباالضافة الى رائحته الغٌر 

مرغوب بها فانه ٌمكن ان ٌهاجم قطب االنود وٌسبب مشكلة هً فً كٌفٌة التخلص من الكلور 

ولذلك تضاف كمٌة قلٌلة من الهٌدرازٌن الى المحلول االلكترولٌتً قبل اجراء عملٌة الترسٌب او 

 .استبدال البالتٌن بقطب الفضة

1/2 Cl -                                         Cl2  + e- 

Cl - + Ag                                         AgCl  +  e- 

AgCl  +  e-                                       Ag+  +  Cl-   

 Ag بشكل راسب ابٌض علما ان هذا الراسب باالمكان اختزاله مرة اخرى الى AgClٌكون 

  Cl2و

AgCl  +  2e-                         Ag  + Cl2 

 

      Control potential electrolysisالتحلل الكهربائي تحت جهد مسيطر

الجل الحصول على فصل تام للفلزات المتواجدة فً محلول الكترولٌتً والتً تمتلك جهود 

قٌاسٌة قرٌبة من بعضها البعض نسبٌا كالنحاس والقصدٌر فمن الضروري توفر وسٌلة او اداة 

او جهاز ٌستطٌع ان ٌقٌس جهد قطب الكاثود بمعزا عن بقٌة القٌم االخرى فً المعادلة التً 

 :ٌحسب من خاللها قٌمة الجهد الكلً للخلٌة والتً ذكرت سابقا

VTotal  = (Ea + Wa ) – (Ec +Wc ) + IR 

لذلك سوف ٌتم ادخال قطب الكالومٌل المشبع الة خلٌة تحلٌل كهربائً مع وجود فولت مٌتر 

 : وقطب الكاثود وكما مبٌن فً الشكل ادناهSECالكترونً متصل مابٌن قطب 

 حٌث ان جهد الكاثود المسٌطر سوف ٌساوي 

Vcathod = ESCE  - ( EC + Wc )                                                                      
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هذه الطرٌقة تسمى بالتحلل الكهربائً تحت ناثٌر جهد الكاثود المسٌطر وتستخدم هذه الطرٌقة 

لفصل الفلزات فصال تاما خاصة فً الكٌمٌاء التحلٌلٌة بشرط ان تعانً هذه الفلزات من تفاعالت 

 .االكسدة واالختزال فً ان واحد

 Qulomtryكولومتري  

حسب قوانٌن فراداي فً التحلٌل الكهربائً فعند امرار تٌار كهربائً خالل محلول الكترولٌتً 

فانها سوف تؤدي الى احداث كمٌة مناسبة من التغٌٌر الكهروكٌمٌائً فً المادة المذابة من ذلك 

 :المحلول وٌمكن التعبٌر رٌضٌا عن هذه العالقة

W =  QM/nF                                                                                                 

 : حٌث ان

W : وزن المادة المترسبة التً تعانً من االكسدة اواالختزال 

M :  وزنها الجزٌئً بعد امرار عدد من الكولومات مقدارهاQ  من الكهربائٌة اي ان   

M/n : ٌساوي عدد المكاقئات الغرامٌة من المادة المترسبة 

F :  هو فراداي 

Q = i . t                                                                                                                  

كذلك انها عالقة رٌاضٌة اخرى والتً ٌمكن ان تقدر كمٌا اي مادة عن طرٌق جعلها تتفاعل 

وتسمى هذه التقنٌة بالكولومتري % 100تلقائٌا تفاعل كهروكٌمٌائً ٌكافئه تٌارٌه مقدارها 

 :والتمامها هنالك طرٌقتٌن ٌمكن العمل بموجبها

تتضمن امرار كمٌة ثابتة من التٌار بحٌث ان كمٌة المادة المترسبة تتناسب مع الزمن : االولى

 .المستهلك للتفاعل

تتضمن تثبٌت كمٌة الجهد المسلط على الخلٌة وٌتغٌر التٌار اي ان التٌار ٌتناقص اسٌا : الثانٌة

 .من قٌمة عالٌة الى اقل قٌمة او قرٌبة من الصفر

 :كلتا الطرٌقتٌن تتضمن قٌاس تكامل

Q = i . t   =  ʃ i . dt                                                                                                   

بحٌث ان كل فراداي من الكهربائٌة سوف ٌسبب تحول كهروكٌمٌائً مطابق الى وزن مكافٌئ 

الكمٌة الكهربائٌة المقاسة تتم . من المادة ذات العالقة والتً تعانً من االكسدة او االختزال

ان الكولوكٌتر الكهربائً ٌعتمد على استخدام . بواسطة كولومٌتر كهربائً او كولومٌتؤ كٌمٌائً

قطبٌن موجب وسالب مغموسٌن فً المحلول االلكترولٌتً المطلوب تقدٌر كمٌة المادة فٌه بحٌث 

 .ان هذه الخلٌة تحوي على امٌتر وفولت مٌتر
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اما الكولومٌتر الكٌمٌائً فٌعتمد على قٌاس حجوم الغاز المتحرر فً درجة حرارة وضغط ثابت 

وٌكون حجم الغاز المتحرر نتٌجة لعملٌة اكسدة واختزال وبالذات عملٌة تحلل كٌمٌائً للماء 

 .والذي ٌتحلل اما باختزاله لٌحرر الهٌدروجٌن او ٌتاكسد لٌحرر االوكسجٌن

 التسحيح الكولومتري

ٌكون عادة عن طرٌق تحلٌل كهربائً عن طرٌق احد انواع المواد االساسٌة التً تستخدم فً 

تقدٌر المواد المجهولة المراد تقدٌركمٌتها فً محلول معٌن بحٌث ان المادة المتحررة ٌمكن ان 

تتفاعل كمٌا مع المادة المجهولة وتعطً نتائج ذات دقة عالٌة بشرط ان التتداخل نواتج التحرٌر 

ولتالفً هذه  (  -H+ , OHاٌونات الماء من )الكهربائً لهذه االٌونات مع االٌونات االصلٌة 

المشكلة نستخدم انبوبة اختبار والتً ستعمل كدرع واقً حٌث ان هذه االنبوبة تحوي مبادل 

اٌونً ٌسمح بمرور او نفاذٌة االٌونات قٌد الدراسة والٌسمح بامتزاجها مع اٌونات الماء فمثال 

باالعتماد  (مادة مجهولة تحتوي على اٌونات الهٌدروكسٌل مثال)عند تسحٌح فاعدة كولومترٌة 

 : من القطب حٌث سٌكون تفاعل نصفً الخلٌة كاالتً + Hعلى التحرر الكهربائً الٌونات 

H2O                  1/2 O2 + 2H + 2 e-                                               االنود           

2H2O + 2 e-                     H2 + 2OH                                 الكاثود              

 :وفٌما ٌلً مخطط لخلٌة التسحٌح الكولومتري وكما مبٌن فً الشكل ادناه

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فوائد التسحٌح الكولومتري

ٌمكن استخدامه بالتحرر الكهربائً باحد اٌونات االكسدة مثل الهالوجٌنات واٌونات الفضة - 1

 .الثنائٌة والمنغنٌز والسٌرٌوم وغٌرها
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استخدامه فً تحضٌر احد المختزالت مثل اٌونات الحدٌد الثنائً والتٌتانٌوم الثنائً - 2

 . والقصدٌر الثنائً وغٌرها

 واٌون السٌانٌد باحد هذه الكواشف اعاله حٌث اصبح من EDTAتحضٌر احد المعقدات مثل - 3

الممكن االستعانة بالتسحٌح الكالومتري بدال عن طرٌق التسحٌح الحجمٌة الكالسٌكٌة المعروفة 

 :وهذا ماٌزٌد من كفائة هذه الطرٌقة لالسباب التالٌة

 .عدم ضرورة خزن وتحضٌر المواد االساسٌة- 1

 .ٌمكن تطبٌقها على جمٌع التسحٌحات بغض النظر عن طبٌعتها الكٌمٌائٌة- 2

هذا النوع من التسحٌحات له امكانٌة التطبٌق على النماذج الصغٌرة الحجم او قلٌلة التراكٌز - 3

 . مرة100-10اي ان حجمها اقل من الطرق الكالسٌكٌة بحوالً 

دقة النتائج التً ٌحصل علٌها تفوق او تساوي الدقة التً ٌحصل علٌها فً طرق التسحٌح - 4

 .الكالسٌكً

 

      Conductometric titrationالطرق التسحيحية التوصيلية 

تعرف الطرٌقة التً تعتمد التوصٌلٌة الكهربائٌة بصفتها مقٌاسا للسعات التوصٌلٌة لكافة 

االٌونات فً المحلول كوسٌلة لتعٌٌن نقاط االنتهاء فً التسحٌحات باسم الطرٌقة التسحٌحٌة 

والن قٌاسات التوصٌلٌة تجري بواسطة التٌار المتناوب الذي ٌسبب تحلال كهربائٌا . التوصٌلٌة

ضئٌال فً محلول النموذج لذلك فان مثل هذه القٌاسات توفر طٌقة تحلٌلٌة معتمدة التتطلب 

 .جهازا معقدا باالضافة الى سرعتها حٌث ٌستغرق التسحٌح الواحد حوالً عشرة دقائق تقرٌبا

  التوصيلية االلكتروليتية

 وبموجب هذا القانون. تخضع المحالٌل الموصلة شبٌها للموصالت المعدنٌة لقانون اوم

اذا ام غمر قطبٌن من البالتٌن فً محلول الكترولٌتً وتم ربط هذٌن القطبٌن بمصدر للقوة 

 فان التٌار المار فً هذه الخلٌة ٌعتمد على (Electromotive force)الدافعة الكهربائٌة 

الفولتٌة المسلطة على هذٌن القطبٌن وعلى المقاومة الكهربائٌة لذلك الجزء من المحلول المغمور 

 .(اي ٌعتمد على قانون اوم)فٌه هذٌن القطبٌن 

   I = E/R         ……….(1)                قانون اوم                                                   

                         

 : على موصل فان e.m.fوتبعا لذلك فان سلطت قوة دافعة كهربائٌة 
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 تكون مقٌاسا للسعة التوصٌلٌة I/Rالتٌار الجاري ٌتناسب عكسٌا مع المقاومة ولذا فان الكمٌة - 1

( R/1)والذي ٌعرف بانه مقلوب المقاومة  Conductance (  L)للموصل وتدعى  التوصٌل 

 : فً هذه الحالة سوف تساويIلذلك فان 

                                                 ohm-1           L= 1/R     …………..(2):  ووحداته هً 

                                 

   I = E.L        ….……..(3)                                                                                           

 : حٌث ان a وعكسٌا مع المساحة l للمادة الموصلة تتناسب طردٌا مع الطول  Rالمقاومة - 2

R  α  l / a               ….…(4)                                                                                      

 : فان R هً معكوس المقاومة  Lوحٌث ان التوصٌلٌة 

L  α  a / l                 ………..(5)                                                         

            :او ان  

6 )                                                                          ..............) L = K . a/ l            

ثابت ٌعرف باسم التوصٌلٌة النوعٌة  ( Kappa الحرف االغرٌقً كابا )  K حٌث ان 

(Specific conductance ) فاذا كان(6)وتبعا للمعادلة .  للمادة الموصلة  

L = 1 ,  a = 1                              فان     : 

 L =K                        …………………(6)                                                                      

                                    K = I / R . l / a           ………………..(7):                     او 

 K وان التوصٌلٌة النوعٌة mhoاو   ohm -1 . cm-1 اذن تكون وحدة التوصٌلٌة النوعٌة هً 

 وبعبارة 2 سم ومساحتها ا سم 1 لعٌنة طولها mhoلمادة موصلة هً التوصٌلٌة معبر عنها بال 

 . من المادة الموصلة3اخرى فان المقصود بالتوصٌلٌة النوعٌة لمادة موصلة هً توصٌلٌة ا سم

 لمادة الكترولٌتٌة بانها Equivalent conductance ^وٌعبر عن التوصٌلٌة المكافئة 

توصٌلٌة كافة االٌونات الناتجة بواسطة مكافٌئ غرامً من مادة الكترولٌتٌة ذات تركٌز او 

 :ترتبط التوصٌلٌة المكافئة والتوصٌلٌة النوعٌة اللكترولٌت معٌن باالعالقة. تخفٌف محدد

  = 1000 . K / C                    …………………..(8)                                                   ^ 
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  = K . V     …………(9)                                                          ^  

 .تركٌز المحلول معبر عنه بالمكافٌئ الغرامً فً اللتر : Cحٌث 

 V         :الحجم بالملٌلٌترات الذي ٌحتوي على مكافٌئ غرامً من المادة االلكترولٌتٌة.  

   ومع ازدٌاد تخفٌف المحلول تزداد السرع االٌونٌة نتٌجة ضعف التاثٌرات البٌن اٌونٌة   

Interionic effect وعند التخفٌف الالنهائً تختفً التاثٌرات البٌن اٌونٌة نهائٌا بالنظر البتعاد 

وبالنتٌجة فان االٌونات تكون حرة . االٌونات عن بعضها بحٌث الٌؤثر بعضها على االخر

الحركة بسرعتها الفصوى فتصل قٌمة التوصٌلٌة المكافئة غاٌتها او قٌمتها العلٌا المسماة 

 والتً ٌمكن تعٌٌنها عن طرٌق الرسم ^º او ^∞ بالتوصٌلٌة المكافئة عند التخفٌف الالنهائً 

 .البٌانً للتوصٌلٌة المكافئة مقابل  الجذر التربٌعً للتركٌز

 بدراسة التوصٌلٌة المكافئة عند التخفٌف الالنهائً لعدد من  Kohlraushقام العالم كولراوش 

االلكترولٌتات ذات االٌون المشترك والحظ بان كل اٌون عند التخفٌف الالنهائً تختفً 

التائٌرات البٌن اٌونٌة نهائٌا مما ٌقدم اسهاما محددا للتوصٌلٌة المكافئة الكلٌة لاللكترولٌت كما ان 

هذا االسهام الذي ٌضٌفه االٌون مستقل عن التاثٌر الذي ٌبدٌه االٌون االخر والذي ٌكون متجمعا 

معه فً االلكترولٌت وعلى هذا االساس وضع كولراوش قانون الهجرة المستقلة لالٌونات والذي 

ٌنص على ان التوصٌلٌة المكافئة اللكترولٌت فً حالة التخفٌف الالنهائً تساوي مجموع 

 :اي ان. توصٌالت االٌونات المكونة له فً حالة التخفٌف الالنهائً

 = λ+
º  +  λ-

º                     ………(10)                                ∞ λ 

 .تقل التوصٌلٌة االٌونٌة فً التراكٌز المحدودة بسبب التاثٌرات البٌن اٌونٌة

  mho/cm  8.269X 10-3  اللكترولٌت هNً 0.1 اذا كانت التوصٌلٌة النوعٌة لمحلول : مثال

 فما مقدار التوصٌلٌة المكافئة لاللكترولٌت فً التركٌز المذكور؟

 :الحل

   = 1000 . K / C                                                                        ^  

= 1000 x 8.269 x 10-3 / 0.1                                                   

= 82.69 mho . cm2                                                                
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         Principles of conductometric titrationsاسس التسحيحات التوصيلية 

لتسهٌل شرح اسس التسحٌح التوصٌلً وتبسٌطه من الممكن االشارة الى حالة خاصة واخذها 

 مقابل HClبنظر االعتبار كمثال لهذه التسحٌحات ولناخذ مثال تسحٌح محلول مخفف جدا من 

 .NaOHمحلول من 

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

 ٌمكن حساب التغٌر فً التوصٌلٌة خالل سٌر التسحٌح من Ideal caseفً حالة مثالٌة 

 فان HCl ٌحتوي على مكافٌئ غرامً واحد من HClاذا كان محلول . التوصٌالت االٌونٌة

 :تكون (بفرض ان المحلول بحالة التخفٌف الالنهائً  )التةصٌلٌة النظرٌة للمحلول 

λ º
 H+   + λº

 Cl
-
     =  349.82  + 76.34                           

= 426.16  mho.cm
2
                          

 فان انتوصيهية ستستمر بانتغيير وحانما يتم تعادل NaOH  مقابم ال HClعندما يسحح ال 

 فقط وعندئذ ستكون NaClفان انمحهول سيحتوي عهى  (اي عند نقطة انتعادل )انحامض 

 :توصيهية انمحهول 

    λ
 º

 Na+  +  λ º
 Cl

-
  =  50.11  +76.34                                    

= 126.43 mho. Cm
2
                                               

 الى المحلول فان المحلول فً هذه  NaOHوباضافة زٌادة قدرها مكافٌئ غرامً واحد من 

 : وتكون توصٌلٌته مساوٌة الى NaOH + NaClالحالة سٌحتوي على 

     λ
 º

 Na+  +  λ º
 Cl

-  
=  50.11+ 76.34 + 50.11 + 198    λ

 º
 Na+  +  λ º

 Cl
-  +  

 = 374.56 mhos. Cm2                              

 المضاف فان منحنً التسحٌح سٌكون كما هم  NaOHوبرسم هذه التوصٌلٌات مقابل حجم ال 

 :موضح فً الشكل ادناه
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بٌنما ٌمثل الجزء الصاعد .  توصٌلٌة الحامض غٌر المعادل للملح AOوفٌه ٌمثل الجزء النازل 

OBفً حٌن تمثل نقطة تقاطع الخطٌن .  توصٌلٌة الملح والكمٌة الزائدة المضافة من القاعدة

 .المستقٌمٌن نقطة نهاٌة التسحٌح

فً التسحٌحات الحقٌقٌة تظهر الخطوط المستقٌمة منحنٌة قلٌال خاصة قرب نقطة النهاٌة بسبب 
زٌادة حجم المحلول بصورة رئٌسٌة وبسبب التاثٌرات البٌن اٌونٌة والتً تزداد اذا ما كان 

او اذا كان الناتج المتكون كثٌر الذوبان فً التسحٌحات , المحلول المتكون ٌعانً تحلال عالٌا
 .الترسٌبٌة


