
 

  قياس المواصلة 

I- انتقال ا��يونات  

  تجربة :

VEنربط طـرفي قطـعة ورق ترشيح مبلل بمحلـول كلورور البوتاسيوم, بمـولد لتـوتر مستمر 24 نضع .

722و ثنائي كـرومات البوتـاسيوم  II 4CuSOقلي�� من خلـيط لبلورات كبريتـات النحاس  OCrK . 
  

  م��حظة :

ظهـور اللـون البرتقـالي الممـيز ��يونـات ثنـائي كرومـات جهة ا��نـود (+) و اللـون ا��زرق الممـيز ��يـونـات 

  ).  -النحـاس جهة الكـاتود (

  استنتاج :
إلكتروليتي انتقال مزدوج ل��يونات ، تنتقل الكاتيونات في المنحى مرو التيار الكهربائي في محلول  يرافق

  ار الكهربائي و تنتقل ا��نيونات في المنحى المعاكس.ا��صط��حي للتي
  

  
  

II- محلول أيوني مواصلة  

  تجربة :-1
نغـمر صفيحتين فلزيتين متـوازيتين لهمـا نفس ا��بعـاد في محـلول لكـلورور 

)(الصوديوم    aqaq ClNaو نصلهمـا بمـولد لتيـار المتنـاوب ,)(GBF. 

التـوتر الفعـال بـين مربـطي الصفـيحتين و نقـيس في كـل مرة القـيمة نغـير 

  الفعـالة لكـل من التـوتر و شـدة التيـار.

 : النتائج   التجريبية 

 

  
  

 : م��حظة 

التوتر الفعال بين الصفيحتين متناسب مع شدة التيا الفاعلة المار في المحلول :

http://www.svt-assilah.com/
https://moutamadris.ma


 

  نكتب :  

� = �. �أو       � = �. � 

   (Ω)مقاومة الجزء من المحلول بين الصفيحتين وحدتها ا��وم  �حيث 

 (�)مواصلة هذا الجزء وحدتها السييمنس  �و 

  

  تأثير أبعاد خلية قياس المواصلة :-2

  نعيد التجربة السابقة في الحالتين :

  نبقي المسافةL  بين الصفيحتين ثـابتة و نغـير المساحة المغمـورة

 . Gمنها, نسجل قـيمة الموصلة 

  نبقي المساحةS الصفيحتين ثـابتة و نغـير المسافة  المغمـورة من

L  بينهما, نسجـل قـيمة الموصلةG . 

  م��حظات : 

تتناسب ومع مساحة لصحيفتي خلية المواصلة  حتين تتناسب اطرادا لجزء من محلول إلكتروليتي بين الصفي �المواصلة 

  بينهما : الفاصلة  �عكسيا مع المسافة 

 

  يميز طبيعة المحلول ويسمى موصلية المحلول  �معامل التناسب 

.�وحدته هي  ��� .  

  ملحوظة :

�الع��قة بين المواصلة و الموصلية تكتب :   = �. �تعبيرها :   ثابتة الخلية  �حيث :   	� =
�

�
  . �وحدتها  

  

III- الموصلية المولية ا��يونية  

  تأثير تركيز المحلول على المواصلة :-1

  تجربة :-
LmmolCبتخفـيف محلـول لكلورور الصوديوم تركيـزه  /500  نحـ�� ست محـاليل تراكيـزها مختـلفة, بتثبـيت كل ,

  على حـدة.العـوامل ا��خـرى المـؤثرة, نقـيس مـواصلة كل محـلول 

  النتائج التجريبية :

  

 
  

  م��حظة : المواصلة تتناسب اطرادا مع تركيز المحلول .

�يعبر عنها ب :   �خ��صة : مواصة  محلول تركيزه  = ���. �  

 

  الموصلية المولية ا��يونية :-2 
موصلية محلول أيوني تساوي مجموع موصليات ا��يونات المكونة له 

�(أنيونات وكاتيونات ) :   = ∑ �� 

 باعتبار موصلية ا��يونات تتناسب مع تراكيزها المولية ، نستنتج الع��قة التالية : 

 

 

 

وحدتها   ��الموصلية المولية ا��يونية ل��يون  ��تسمى 

�. ��.   وهي تتعلق بطبيعة ا��يون وبدرجة الحرارة .   �����

https://moutamadris.ma


 

  

  تطبيق :-3
�نعتبر محلو�� مائيا لكلوور الصوديوم تركيزه  = 2,0. 10�����. ��� .  

 موصلية هذا المحلول . �حدد 

(�)����حسب معادلة ذوبان كلورور الصوديوم في الماء :        

				ماء				
�⎯⎯� ��		(��)

� + ��			(��)
� 

�لدينا :   = [���] = [���] 

�حسب تعبير موصلية المحلول :    = ����. [���] + ����. [���] = �(���� + ����) 

  تطبيق عددي :
���� = 5,0.10��	�. ��. ����و      ����� = 7,6.10��	�. ��. �����	 

.���تحويل التركيز من الوحدة  .���الى الوحدة  �� ��� 
� = 2,0.10�����. ��� = 2,0.10�� × 10����. ��� = 2,0.10�	���. ��� 

 

� = 2,0.10� × (5,0.10−3 + 7,6.10−3) ⟹ � = 2,5.10�		�. ��� 

 

https://moutamadris.ma



