
 

 

nتحـدـد كحـيد اكحـادد فد تحـلود بحــاد اكحل احـيدد 
Détermination de la quantité de matière par mesure de la conductance 

 

I) د نتحبححـود ألدحلنححـت.
 

بمـولد ,   نربط طـرفي قطـعة ورق ترشيح مبلل بمحلـول كلورور البوتاسيوم:تجـربة*  
VEلتـوتر مستمر 24 . نضع قليال من خلـيط لبلورات كبريتـات النحاسII 4CuSO و 

722ثنائي كـرومات البوتـاسيوم  OCrK  .
 

 (+)  ظهـور اللـون البرتقـالي الممـيز أليونـات ثنـائي كرومـات جهة األنـود :مالحـظة*  
.   (-)و اللـون األزرق الممـيز أليـونـات النحـاس جهة الكـاتود 

 

 

: استنتـاج*  
تنتـقل الكاتيونـات في المحنـى ,  يـرافق مـرور التيـار الكهربائي في محـلول أيـوني انتقـال مزدوج لأليونـات  

.  االصطالحي للتيـار و تنتقـل األنـيونات في المنحـى المعـاكس
 

II)  د ححل احـيد تححـحلودأدححلنحف.
 

:   تجـربة (1
 نغـمر صفيحتين فلزيتين متـوازيتين لهمـا نفس األبعـاد في محـلول لكـلورور  

)(الصوديوم    aqaq ClNa ,و نصلهمـا بمـولد لتيـار المتنـاوب)(GBF .
نغـير التـوتر الفعـال بـين مربـطي الصفـيحتين و نقـيس في كـل مرة القـيمة الفعـالة لكـل  

. من التـوتر و شـدة التيـار
 .النتـائج التجريبية*  

 
 

 

)(VU 0 1 2 3 4 5 
)(mAI 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

 

التـوتر الفعـال بين الصفيحتـين متنـاسب مع الشـدة الفعـالة للتـيار المـار : مالحـظة * 
IRU:      نكتـب:    في المحـلول .       و      UGI .  

 R وحدتهـا األوم )( مقـاومة الجـزء من المحلـول بـين الصفيحتين في حـين و تمثـل
Gو حدتهـا السييـمنس  )( 1Sو تمثـل مـواصلة ىـذا الجـزء .  

 
 
 
 
 

التمثـيل المبيـاني للنتـائج 
 

.  خلـية قيـاس المـواصلةأبعـادتأثـير  (2
:    نعـيد التجـربة السـابقة في حـالتـين:تجـربة *  

.  Gنسجل قـيمة الموصلة ,  بين الصفيحتين ثـابتة و نغـير المساحة المغمـورة منهاLنبقي المسافة  -
.  Gنسجـل قـيمة الموصلة ,  بينهماL الصفيحتين ثـابتة و نغـير المسافة  المغمـورة منSنبقي المساحة  -

 عكـسا   و متنـاسبة S لعـمود المحلـول بين الصفيـحتين متنـاسبة اطـرادا مع مسـاحة الصفـيحتين G   المـواصلة :مالحظـات 
:    بينـهماLمع المسـافة 

L

S
cteG .

 .



 

 

:  ىـيL و طـولو S لجـزء من محـلول أيـوني مقطـعو G  المـواصلة :تعـريف*     
L

S
G . ,  المعـامل  يسمى 

و يعبـر عنهـا بالسييـمنس على المتـر ,  مـوصلية المحـلول).( 1mS . 
 

III) ددد اكححلاحــيد اكححلاـيد ألدححلنحـي.
 

. Gتأثـير تركـيز المحـلول على المـواصلة  (1
 

LmmolC  بتخفـيف محلـول لكلورور الصوديوم تركيـزه :تجـربة*    /500  , نحـضر ست محـاليل تراكيـزىا
. نقـيس مـواصلة كل محـلول على حـدة, بتثبـيت كل العـوامل األخـرى المـؤثرة, مختـلفة

 

: النتـائج التجـريبية*      
 

)(mSG 0 1.5 3 4.5 6 
)/( LmmolC 0 5 10 15 20 

 

.   المـواصلة متنـاسبة اطـرادا مع تركـيز المحـلول:مالحـظة*  
   

C :CCteG  تكـتب مـواصلة محـلول تركـيزه :خـالصة*   .  

 
 
 
 

التمثـيل المبيـاني للنتـائج 
 

. المـوصلية المـولية األيـونية (2
CCte:    المواصلة متنـاسبة مع تركـيز الحلـول 

L

S
G ..   

.  و بذلك فهي متنـاسبة مع تراكيز األيونـات في المحلولC للمحلول متناسبة مع تركيزه نستنتج أن الموصلية  
:    إذا كانت معـادلة الذوبـان    aqaq

eau XMMX 
  - :مـوصلية الكـاتيونات في الحـلول  تكتـب   : 

  aqM. 
  - :مـوصلية األنـيونات في الحـلول و تكتـب   : 

  aqX. 
: و تكتـب موصـلية المحلـول,  ثـابتة تسـمى المـوصلية المـولية األيـونية و كل من  

   



  XM ..  .
   

إذا كـان :   ملحـوظة    CMX  تكتـب المـوصلية   :C.)(        
 

 :تطبـيق (3

 
)(تم تحضـير محلـول مخـفف لحمض النتـريك   3

  NOH تركيزه Lmol /10 2 .
.3: احسب تراكـيز مختـلف األيونـات المتـواجدة في المحـلول بالوحـدة (1 mmol. 

.1حـدد قـيمة مـوصلية المحـلول بالوحدة  (2 mS 1 ثـم بالوحدة. cmmS عند C25. 

 .cm. للمحـلول بالـوحدة احسـب المقـاومـية  (3

C25    :12    نعـطي عند درجة الحـرارة  ..98,34)(   molmmSH    12    و

3 ..14,7)(   molmmSNO 
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