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  لقياس مواصلة مواصلة محلول نستعمل  صفيحتين فلزيتين

 مستويتين و متوازيتين لهما نفس األبعاد تسمى خلية القياس 

  كل خلية قياس تميزهاS  المساحة الخارجية للجزء المغمور من

 المسافة الفاصلة بينهما. Lكل صفيحة و 

  كل صفيحة تسمى إلكترودا نعتبر 

 

 
ينتج التيار الكهربائي في المحاليل اإللكتروليتية عن انتقال األيونات: 

 اكسين حيث تنتقل الكاتيونات و األنيونات في منحيين متع

الفعـال بين الصفيحتـين متنـاسب مع الشـدة الفعـالة للتـيار ـ التوتر 

IRUالمـار في المحـلول:    نكتـب:       .             وUGI .  

R  وحدتهـا األوم)( و تمثـل مقـاومة الجـزء من المحلـول بـين

)(و حدتهـا السييـمنس Gالصفيحتين في حـين  1S   و تمثـل

 مـواصلة هـذا الجـزء. 

 

 العوامل المؤثرة على مواصلة محلول:-2

 تأثير مميزات المحلول تأثير أبعاد خلية قياس المواصلة

 نوع االلكتروليت للمحلول Cالتركيز  Lالمسافة  Sالمساحة 

زادت  Sكلما زادا 

G 

نقصت  Lكلما زادت 

G 

زادت  Cكلما زاد التركيز 

 Gالمواصلة 

 طبيعة المحلول بتغير  Gتتغير مواصلة المحلول 

 ) طبيعة األيونات (

 ملحوظة 

 تتزايد مواصلة محلول أيوني بتزايد درجة حرارته . 
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و  Gمهمة ، لكونها تسمح بتحديد تركيز المحلول من خالل النتائج التجريبية تناسب بين المواصلة  Cو التركيز  Gتعتبر العالقة بين المواصلة 

مواصلته معلومة )يتم تحديد تركيز مجهول لمحلول ما ، تابثة تتعلق باالليكتروليت و بذلك  Kحيث  G=K.Cللمحلول. فنكتب  Cالتركيز 

 قياسها(.

 

 تعريف مواصلة جزء من محلول أيوني: -4

في الماء حسب المعادلة :   MXنعتبر محلوال مائيا مخففا نحصل عليه بإذابة مركب 
  aqaq

eau XMMX
 

 

  نعبر عن مواصلة المحلول بالعالقة التالية
L

S
G .   حيث  : تسمى موصلية المحلول وحدتها هي 1.S m  و

S

L
تسمى ثابتة خلية  

 mقياس المواصلة  و حدتها 
  1كل ايون تميزه موصليته  و لكلmol   : من االيونات نكتب 

M
  الموصلية المولية لأليونات :M   وحدتها في .(SI)  وX

  الموصلية المولية لأليونات :X   وحدتها في .(SI) 
2 1. .S m mol. 

 -  مـوصلية االيوناتM      :في الحـلول  تكتـب 

 aqM
M.  و مـوصلية االيوناتX      :في الحـلول و تكتـب

 

 aqX
X. 

  المـوصلية االجمالية  للمحلول هي مجموع موصليات االيونات : نكتب   



  XM ..  

 ملحوظة 

 التراكيز يجب االستعانة بالجدول الوصفيلتحديد العالقة بين 

في الحالة السابقة      CMX  
)(.Cتكتـب المـوصلية:       

 

 

 انتهى
 




