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قٌاسات الفولتائٌة والبوالروغرافٌا 

فً المحاضرات السابقة تم ذكر موضوع جهود االقطاب غٌر المستقطبة والمقصود بها االقطاب 

واالن سنتعرف على تقنٌة كهربائٌة تسمح . التً ال تسمح بمرور التٌار الكهربائً من خاللها

بمرور تٌار كهربائً فً القطب عند تسلٌط جهد معٌن على هذا القطب بحٌث ٌتم رسم كمٌة 

التٌار المار بالقطب ضد الفولتٌة المسلطة على هذا القطب فاذا كان هذا القطب الذي هو فً هذه 

الحالة ٌسمى بقطب العمل عبارة عن احد المواد الصلبة للفلزات المعروفة كالبالتٌن والفضة 

اما اذا كان قطب العمل فً هذه  (Voltamitry)فان التقنٌة تسمى عندئذ بتقنٌة الفولتامتري ...

الحالة عبارة عن قطب الزئبق المتقاطر ففً هذه الحالة تسمى هذه التقنٌة 

 بٌنما فً قٌاس فرق الجهد التسمح بمرور تٌار كهربائً  (Polarography)بالبوالروغرافٌا

.  خالل القطب

مرور التٌار الكهربائً وخاصة فً قطب المرجع ٌجب ان ٌعمل له تحوٌر وذلك باضافة قطب 

ثالث الى الخلٌة فمثال اذا استخدم نفس القطب كمرجع وكحامل للتٌار فهذا القطب ٌعتبر غٌر 

. مرغوب به من حٌث المبدأ او طرٌقة العمل

فعند استخدام نفس القطب كمرجع وكحامل للتٌار ٌجب ان ٌكون مصنوع من مقاومة صغٌرة 

 ملً فولت ٌنتج تٌار 10جدا كً الٌحدث خطأ كبٌر فً كمٌة التٌار المقاس اذ ان خطأ مقداره 

 أوم من جانب اخر ٌجب ان ٌكون 1000 ماٌكرو امبٌر خالل مقاومة مقدارها 10مقاوم مقداره 

هذا  (Metal solution interface)السطح البٌنً للفلز المصنوع منه هذا القطب والمحلول 

السطح ٌجب ان ٌكون ذا مساحة سطحٌة كبٌرة لكً تكون كثافة التٌار المار خاللها قلٌل لذلك 

ٌفضل استعمال خلٌة متكونة من ثالثة اقطاب على خلٌة متكونة من قطبٌن فً الفولتامتري 

والذي هو عبارة عن  ( (Auxiliary electrodeوٌسمى هذا القطب الثالث بالقطب المساعد 

سلك من البالتٌن او الفضة او اي فلز اخر او من الممكن ان ٌكون عبارة عن حوض من الزئبق 

.  تنزل فٌه قطرات الزئبق بسرعة معٌنة وبحجم معٌن

: المخطط العام لنظام فولتامتري ذو قطبٌن او ثالثة اقطاب مبٌن فً الشكل ادناه
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 التً ٌتطلب توافرها فً قطب العمل هً وجوب ان ٌكون القطب خامل بحٌث المواصفات

ٌستطٌع ان ٌستجٌب الى كافة االنواع الفعالة االلكترولٌتٌة والتً ممكن ان تكون موجودة فً 

قطب العمل علما ان اختٌار هذا القطب ٌعتمد على حدود الجهود  محلول الكترولٌتً مغموس فً

المسلطة على هذه االقطاب غمثال عندما تكون الجهود المسلطة او المستخدمة فً خلٌة الى حد 

 فولت ففً هذه الحالة الٌمكن استخدام قطب الزئبق كقطب عمل اكثر من هذا المقدار  0.25+

 فولت سوف ٌحدث  0.25+ضد قطب الكالومٌل كقطب مرجع النه بعد تجاوز هذا المقدار 

ذوبان لقطب الزئبق لذلك ٌتم استخدام قطب البالتٌن كقطب موجب بدال من الزئبق والذي ٌمكن 

 فولت لكون اذا تم تجاوز هذا المقدار باالتجاه الموجب سوف تحث  0.65استخدامه الى حد 

 عملٌة اكسدة للماء وٌتحرر االوكسجٌن

2H2O                 O2  +  2H+  + 2e_                                     

 فاذا volt 0.45 –علما انه عند استخدام جهود سالبة فانه الٌمكن استخدام البالتٌن الى اكثر من 

 تجاوزنا هذا المقدار سوف ٌحدث اختزال للماء ونحرر الهٌدروجٌن 

2H2O  +  2e                   H2  +  2OH                                 

فً وسط   ( volt 1.8- )بٌنما قطب الزئبق ٌمكن استخدامه كقطب عمل سالب الى حد 

 فً وسط قاعدي لذلك ٌفضل استخدام الزئبق بدال من البالتٌن  ( volt 2.3-)حامضً والى حد 

 .بسبب فرق الفولتٌة العلٌة للهٌدروجٌن على سطحه والتً تمنع من تحرر او اختزال الماء

 

  Limited diffusion currentتٌار التنافذ المحدد 

لو تصورنا وجود قطب ماٌكروي مسطح وخامل مصنوع من البالتٌن ومغموس فً محلول قد 

 M 0.001 و  KCl من  M 0.1طرد منه الهواء وفً حالة سكون وٌحتوي هذا المحلول على 

 كلورٌد الرصاص وهً المادة المراد تقدٌرها واستخدم اٌضا قطب مساعد ثالث PbCL2من 

االقطاب الثالثة جمٌعها مغموسة فً نفس . من الفضة وان قطب المرجع هو قطب الكالومٌل

المحلول ثم تربط دائرة كهربائٌة وٌسلط فرق جهد عبر هذه االقطاب علما ان هذا الجهد هو غٌر 

كافً الختزال اٌونات البوتاسٌوم على سطح البالتٌن السالب وانما ٌكون كافٌا الختزال اٌونات 

بعد توصٌل مفتاح الدائرة الكهربائٌة سوف تحٌط اٌونات البوتاسٌوم بقطب البالتٌن . الرصاص

السالب مكونة غالفا موجبا حول قطب البالتٌن والكنها التصل الى سطحه فعند ذلك سوف 

تتحرك اٌونات الرصاص الى البالتٌن مخترقة هذا الغالف الموجب من اٌونات البوتاسٌوم 

وتصل الى سطح القطب زتختزل ونتٌجة لعملٌة االختزال هذه سوف ٌتولد تٌار كمٌته تعتمد 

على تركٌز او كمٌة االٌونات المختزلة وٌسمى هذا التٌار بتٌار التنافذ حٌث ان اٌونات 

ان الفرق مابٌن تركٌزٌن فً .  الرصاص دائما ماتنتقل نت التركٌز العالً الى التركٌز الواطئ

نقطتٌن معٌنتٌن داخل المحلول مقسوما على المسافة بٌنهما خالل فترة زمنٌة معٌنة ٌمكن ان 

 :ٌعطى بالمعادلة التالٌة
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وفقا لهذه المعادلة نالحظ ان التٌار ٌهبط مع الجذر التربٌعً للزمن على افتراض ان تكون قٌمة 

التٌار التنافذي ثابتة خالل فترة زمنٌة محددة للتحلٌل ولذلك وعلى هذا االساس ولغرض توخً 

التحالٌل الدقٌقة فان هذه اتلمعادلة تعتبر غٌر دقٌقة لذا ٌتطلب اشتقاق معادلة اكثر دقة من هذه 

 .المعادلة وسٌتم النطرق الٌها الحقا
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 Dropping mercury electrodeمواصفات قطب الزئبق المتقاطر

properties                                                                            

 Dropping Mercuryمن اكثر االقطاب الماٌكروٌة المستعملة فً تقنٌة الفولتمتري هو 

Electrode والذي ٌرمز له  (DME) والً ٌكون عبارة عن قطرات متعاقبة تنزل من خالل 

انبوب زجاجً شعري ذو فوهة صغٌرة جدا وٌرتبط بخزان او وعاء ٌحتوي على زئبق سائل 

 : ولهذا القطب فوائد عدٌدة تعوضه من تجنب العمل فً الزئبق وهً

 .ٌسبب فوق الفولتٌة العالً للهٌدروجٌن على سطحه- 1

تجدد سطح القطب بصورة دائمٌة لذلك الٌمكن ان ٌتلوث سطح هذا القطب او ٌتسمم - 2

 .بالمقارنة مع بقٌة االقطاب الفلزٌة الصلبة

ٌمكن زٌادة مساحة القطب الزجاجٌة خالل غمرقطرة واحدة عن طرٌق زٌادة حجمها - 3

 .وبالتالً سوف ٌكون تحلٌال كمٌا بواسطة هذا القطب اكثر عملٌا من غٌره

ان اكثر خالٌا البوالروغرافٌا ٌكون فٌها قطب الزئبق عبارة عن سلك صغٌر مصنوع من احد 

الفلزات كالفضة مغموس فً حوض من الزئبق وٌجب تغطٌة هذا الوعاء لمنع تبخر الزئبق فً 

اكثر انواع خالٌا . الهواء الجوي واٌضا ٌمرر غاز خامل فً هذا المحلول لطرد االوكسجٌن

 والتً تحتوي على قطب زئبق متقاطر كقطب عمل Hالبوالروغرافٌا تصمم على شكل حرف 

وقطب الكالومٌل كقطب مرجع وٌمكن ان نجعل خلٌة مكونة من ثالث اقطاب باضافة قطب 

 علما ان قطب DMEثالث والذي ٌكون عبارة عن سلك صغٌر من الفضة والذي ٌكون بجانب 

 المشبع وٌمرر فً هذه الخلٌة ككل غاز الهٌدروجٌن من  KClالكالومٌل مغموس فً محلول 

 .جانب معٌن وٌسمح بخروجه من الجانب االخر
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  االول ٌجب ان نفترض ان ٌكون معدل  Fick مناظرة لقانون DMEوالشتقاق معادلة لقطب 

 ثاٌت وشكل قطرته ٌكون كروي الى ان تنفصل فً DMEسقوط قطرات الزئبق من قطب 

نهاٌة االنبوب الشعري الن قانون التنافذ الٌنطبق اال على سطح كروي وهذه االفتراضات تقودنا 

 :الى المعادلة التالٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفقا لهذه المعادلة نرسم العالقة بٌن التٌار بالماٌكروامبٌر والمن بوحدة الثانٌة نالحظ ظهور 

 :الرسم التالً

 (id)ٌسمى تٌار تنافذ المحدد ب 

 ناخذ تكامل للمعادلة السابقة عند غمر 

 : فنحصل على(td)القطرة الواحدة 

 

 

 

Id= 1/tdʃ id = 6/7 id = 607.0 n D0.5 m2/3 . t 1/6. C    … Elikovich equation   

      

 :والشتقاق المعادلة السابقة نبدأ من قانون فك االول اي من المعادلة

dc/dt = D dc/dx                                                                         
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تسمى المعادلة السابقة بمعادلة اٌلٌكوفٌج للتٌار التنافذي وهنا البد من التوٌه لالمور والمالحظات 

 :التالٌة

 ٌجب ان تكون ثابتة وهذا ٌكون متى ماكان الضغط DME لكل انبوب شعري mقٌمة - 1

 .الهٌدروستاتٌكً المسلط على حوض الزئبق ثابت

 ٌجب ان ٌكون ثابت لكون عمر القطرة تتغٌر مع تغٌر ضغط  (td)عمر القطرة الواحدة - 2

 .الزئبق المسلط

 تتغٌر بشكل كبٌر مع تغٌر درجة الحرارة وخاصة (n)جمٌع حدود المعادلة اعاله عدا - 3

معامل التنافذ لذلك ٌجب ان تكون درجة الحرارة ثابتة من بداٌة التحلٌل الى النهاٌة حٌث وجد ان 

 . عند زٌادة درجة الحرارة لدرجة مئوٌة واحدة0.02قٌمة تٌار تنافذي ٌزداد بمعدل 

تحت ظروف معٌنة التستطٌع معادلو اٌلٌكوفج من اٌصال كمٌة تٌار تنافذي او تركٌز العنصر 

 :المراد تقدٌره بدقة حٌث تتمثل هذه الظروف بما ٌلً

عندما ٌصبح التٌار اكثر من قٌمته الحقٌقٌة عند ذلك ٌكون اقل دقة اذا كان عمر القطرة - 1

 .ثانٌة(4-3)الواحدة اقل من 

اذا مابقٌت العوامل االخرى ثابتة  (محلول الكترولٌتً)معامل تنافذ ٌتغٌر مع لزوجة الوسط - 2

 :حٌث نالحظ ان 

 اذا supporting electrolyte تتغٌر مع تغٌر المحلول الناقل او الداعم للشحنة idقٌمة - 3

مرة اعلى من تركٌز االلكترولٌت المراد  (30-25)كان تركٌز المحلول الداعم للشحنة اقل من 

 وهو ناتج migration currentتقدٌره حٌث ٌؤدي ذلك الى تكوٌن تٌار ٌسمى بتٌار الهجرة 

عن تجاذب او تنافر الكتروستاتٌكً لالٌونات الموجبة او السالبة المتواجدة فً المحلول 

االلكترولٌتً المراد تقدٌره لذلك نالحظ ان قٌمة التٌار التنافذي المسجل او المقاس تكون اكثر 

من قٌمته الحقٌقٌة اذا كانت االٌونات المتداخلة موجبة او اقل من القٌمة الحقٌقٌة اذا كانت 

االٌونات المتنافرة سالبة الشحنة لذلك ٌجب ان ٌكون تركٌز المحلول االلكترولٌتً الداعم ضمن 

 .هذا المعدل من التركٌز

 

 

 تغٌر الفولتٌة التدرٌجً على خلٌة بوالغرافٌة

 

 بٌنما التقنٌة polarogramٌسمى الشكل الذي ٌمثل العالقة مابٌن تٌار وفولتٌة  بالبوالروغرام 

لو تصورنا رسم موجة  . polarographالتً تسجل هذه العالقة فتسمى بالبوالروغراف 

 وقطب الكالومٌل وحلول من DMEبوالروغرافٌة ناتجة عن منظومة مكونة من خلٌة بقطب 
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(0.1 M  KCl)  0.001 ومحلول من M من كلورٌد الكادمٌوم لذا فان شكل الموجة 

 :البوالروغرافٌة سٌكون بالشكل التالً

 

 

 

 

 

 ومنطقة ثانٌة Aفً الشكل اعاله ٌمكن تقسٌم المنحنً الى ثالثة مناطق هً منطقة اولى 

B ومنطقة ثالثةCففً المنطقة .  هً منطقة ثباتA وعندما ٌكون الجهد المسلط على الخلٌة 

صغٌر جدا بحٌث ان هذا الجهد الٌسمح باختزال اي مادة موجودة فً هذا المحلول لذا فان كمٌة 

 وهو Residual current التٌار المتولد بهذا الجهد صغٌر جدا لذلك ٌسمى بالتٌار الراكد 

ناتج عن مجموع التٌارات الكلٌة الناتجة من اختزال الشوائب ان وجدت فً المحلول والمتأتٌة 

من احتمال احتوائه على اثار من الحدٌد او النحاس او االوكسجٌن وعن وجود تٌار اخر ٌسمى 

 والذي ٌتولد من خالل تالمس سطحً الزئبق والماء charging currentبتٌار الشحن 

هذا المحلول سوف ٌعمل كمكثف كهربائً ٌمكن ان ٌختزل . المذاي فٌه المحلول االلكترولٌتً

االٌونات الموجبة حتى لوكانت بسٌطة فً الماء على سطح اٌونات الزئبق لذلك ٌتطلب عناٌة 

 .خاصة فً تنقٌة المواد المراد تقدٌرها بالبوالروغرافً

 نالحظ ان قٌمة التٌار  تزداد بشكل كبٌر وهذه B وصوال الى المنطقة Aبعد تجاوز المنطقة 

 حٌث تستمر DMEالزٌادة فً التٌار ناتجة من اختزال اٌونات الكادمٌوم على سطح قطب 

فً هذه النقطة نحصل على اعلى قٌمة . Cبالزٌادة الى ان تصل الى اعلى تقطة وهً النقطة 

 فمن DME لذلك اذا استمر تسلٌط الفولتٌة على قطب  Volt 1.1للتٌار التنافذي وتقرٌبا عند 

 :الممكن حدوث احتمالٌن

اذا كانت هنالك اٌونات اخرى فً نفس المحلول ٌمكن ان تختزل على هذا القطب وتحتاج الى - أ

 .جهود عالٌة وبذلك ستتكون موجة بوالروغرافٌة

 . اذا لم تتواجد اي اٌونات اخرى ٌمكن ان تختزل الماء وٌتحرر االوكسجٌن- ب

 الذرى العظمى

 غان التٌار المتولد سوف ٌزداد نتٌجة لتفرٌغ DMEعندما ٌزداد الجهد المسلط على قطب 

االٌونات لشحنتها على سطح قطرة الزئبق بعد ذلك تنخفض قٌمة التٌار بشدة تاركة نهاٌة عظمى 

على هذا المنحنً وتكون هذه النهاٌة بشكل قمة حادة صغٌرة متجاوزة االرتفاع الحقٌقً لموجة 

ان هذه الظاهرة ٌمكن ان تعزى الى حركة المحلول االلكترولٌتً اثناء . البوالروغرام او اكثر

سقوط القطرة على سطح هذا المحلول وٌمكن تقلٌل هذه الحركة عن طرق اضافة مادة عضوٌة 
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معدلة او خافضة للشد السطحً مثل الجٌالتٌن او الفنٌل االحمر او بعض المنظفات االنٌونٌة 

 .لغرض تخفٌض النهاٌات العظمى

 تداخل االوكسجٌن

ان قٌاسات الفولتا متري ٌجب ان تتم على محالٌل خالٌة من االوكسجٌن المذاب لكونه قابل 

لالختزال على القطب الماٌكروي وٌعطً موجتٌن متداخلتٌن مع الموجة االصلٌة للمادة المراد 

وثانٌة  (EH2 = - 0.05 V)تقدٌرها احدى هاتٌن الموجتٌن تظهر عند جهد نصف الموجة 

حٌث . مسببة تداخال مع الموجة االصلٌة (EH2 = - 0.09 V )تظهر عند جهد نصف الموجة

 والموجة الثانٌة ناتجة عن اختزال H2O2ان الموجة االولى ناتجة عن اختزال االوكسجٌن الى 

 .H2Oاالوكسجٌن الى 

وٌتم التخلص من االوكسجٌن ام عن طرٌق امرار غاز خامل مثل االركون قبل اجراء عملٌة 

القٌاس للمحلول االلكترولٌتً او عن طرٌق اضافة مادة كبرٌتٌت الصودٌوم او كبرٌتٌت 

 .البوتاسٌوم

 

 

 

 

 

 

 استخدام البوالروغرافً فً التقدٌر الوصفً

هً صفة ممٌزة للمادة التً تعانً من االكسدة واالختزال على قطب  EH2ان جهد نصف خلٌة 

الزئبق فٌمكن االستفادة منه فً تشخٌص مثل هذه المواد علما ان هذه الصفة تعتمد على طبٌعة 

المحلول المذاب فٌه هذه المواد واٌضا نوعٌة المحلول االلكترولٌتً الحامل للشحنة ومن امثلة 

 ( NH3+NH4Cl) او مزٌج من  :KCl , H3PO4, KOHالمواد الداعمة للشحنة هً 

وغٌرها وٌمكن ان تعٌن من بوالروغرافً ناتج عن طرٌق اخذ مماس للجزء االٌمن و المماس 

للجزء االٌسر للموجة وتقاطعهما سوف ٌكون مساوي الى هذه القٌمة اما باستعمال فولتامتري 

فً التقدٌر الكمً وبما ان قٌمة التٌار التنافذي فً البوالروغرافً تعتمد على تركٌز المواد القابلة 

لالختزال حسب معادلة اٌلٌكوفج لذلك ٌمكن ان تقدر اي مادة بشرط ان تعانً من االكسدة 

 :واالختزال على قطب العمل متى مابقٌت جمٌع العوامل المؤثرة ثابتة فً معادلة اٌلٌكوفج
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على ان نثبت بالساس معامل التنافذ والذي بدوره ٌعتمد على درجة الحرارة ولزوجة الوسط 

لذلك ٌجب ان ٌقدر كمٌا بشكل مضبوط باالعتماد على قٌاس التوصٌلٌة الكهربائٌة او قٌاسات 

لو افترضنا انه ٌراد تقدٌر تركٌز اٌون معٌن فً مجهول فٌجب تحضٌر سلسلة . الجهد المؤقت

من المحالٌل القٌاسٌة للمادة المراد تقدٌرها وقٌاس كمٌة التٌار التنافذي لجمٌع هذه المحالٌل 

 وادخاله فً  idوالمحلول المجهول ومن ثم رسم موجة بوالروغرافٌة لها وٌتم تحدٌد قٌمة 

 :معادلة الٌكوفج الستخراج التركٌز المطلوب او استخدام العالقة التالٌة

 

 التسحٌح االمبٌري

ٌمكن اجراء تسحٌح فً خلٌة تحلٌل كهربائً فولتامتري ونتبع تقدم التسحٌح عن طرٌق تسجٌل 

قٌمة التٌار التنافذي بعد االضافات المتعاقبة من كواشف وهذا مناظر لما هو علٌه فً التسحٌح 

المجهادي او التسحٌح التوصٌلً او التسحٌح الكالورمتري بما ان التٌار التنافذي ٌتناسب مع 

التركٌز فان منحنً التسحٌح ٌتكون من خطٌن مستقٌمٌن تقاطعهما ٌعود الى تركٌز ذلك االٌون 

فً المحلول االلكترولٌتً فمثال لو كان لدٌنا تسحٌح الرصاص مع االوكزاالت وعلى افتراض 

 :ان االوكزاالت غٌر قابلة لالختزال على قطب الزئبق فان منحنً التسحٌح سٌكون كاالتً


