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 المواصلة والموصلية

  

I. التيار الكھربائي في المحاليل ا�ليكتروليتية: 
 :إنتقال ا#يونات في المحاليل ا�ليكتروليتية: نشاط تجريبي �

مث5 نأخد ،نأخد صفيحة زجاجية ونضع عليھا ورق ترشيح مبلل بمحلول موصل للتيار الكھربائي   
  . 1mol/Lتركيزه  (-K+,cℓ)محلول كلورور البوتا سيوم 

  . 24Vنضع على طرفي الصفيحة إليكترودين من الغرافيت مرتبطين بمولد توتره مستمر 

  IIوبلورات كبريتات النحاس  (-2k+,cro72)نضع في وسط الصفيحة بلورات ثنائي كرومات البوتاسيوم   
(cu2+,so42-)   

  

  

  

  

وبعد مرور بضع دقائق ن5حظ ظھور  ،يشير ا#مبير متر لمرور تيار كھربائي Kعند غلق قاطع التيار 
  .بقعة ملونة بجوار كل إليكترود

  :لgستتمارأسئلة 

  ؟+II  cu2وإيونات النحاس  -cr2o72ما لون كل من إيونات ثنائي كرومات  -1
 كيف تفسر ظھور البقعتين الملونتين؟  -2
 ذن مرور التيار الكھربائي في المحاليل ا�ليكتروليتية؟إكيف تفسر  -3

  :أجوبة

 .تتميز بلون أزرق +II  cu2تتميز بلون برتقالي وإيونات ىالنحاس  -cr2o72إيونات ثنائي كرومات  -1
عند مرور التيار الكھربائي في المحلول ا�يوني يحدت إنتقال لgيونات ،حيت تنتقل ا�يونات  -2

،وا�يونات السالبة )الكاتود(نحو ا�ليكترود المرتبط بالقطب السالب للمولد  +cu2الموجبة 
cr2o72- التجاذب الكھربائي بين وذلك نتيجة )ا#نود( للمولد با�ليكترودالمرتبط بالقطب الموجب

 .شحن مختلفة النوع
ناتج عن الھجرة المزدوجة لgيونات )ا�ليكتروليتية(مرور التيار الكھربائي في المحالل ا�يونية  -3

،حيت تنتقل ا�يونات السالبة عكس المنحى ا�صط5حي للتيار وتنتقل ا�يونات الموجبة في 
 .نفس منحى التيار

II. مواصلة محلول إليكتروليتي: 
 ):تذكير(مواصلة موصل أومي  -1

مواصلة موصل أومي ھي مقدار يعبر عن قدرة الموصل ا#ومي بالسماح لمرور التيار الكھربائي      

�=Gورأينا أن المواصلة ھي مقلوب المقاومة      
�

   

نحو القطب 
 السالب للمولد

نحو القطب 
للمولدالموجب   + 

- 

(2K
+
,CrO 7

2-
) 

(Cu
2+

,SO4
2-

) 

Cu
2+

 

CrO7
2-

 

ورق الترشيح 
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�

   

   Sوحدة المواصلة في النظام العالمي للوحدات ھي السيمنس رمزھا 

ولھما نفس  ،متوازيتينتتكون خلية قياس المواصلة من صفيحتين فلزيتين متجانستين مستويتين

نصل و C=10-2mol/Lتركيزه  
  :كما يبين الشكل أسفله

 

 S الفاصلة بين الصفيحتين مع الحفاظ على نفس المساحة المغمورة 

=Gاصلة والمو Lثم ندون في جدول قيم المسافات 
�

�
فنحصل على النتائج  

10  11  12  14  
  0.10  0.09  0.08  0.07  
  0.82  0.74  0.68  0.59  

 . Lو  
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        :U=RI          إذنR=�
�

:       وبالتالي المواصلة    

وحدة المواصلة في النظام العالمي للوحدات ھي السيمنس رمزھا 

 ):إليكتروليتي(مواصلة محلول إيوني

  :قياس مواصلة محلول إليكتروليتي

تتكون خلية قياس المواصلة من صفيحتين فلزيتين متجانستين مستويتين
  .مغمورتين في المحلول المراد دراسته

تركيزه  )  -Na+,cℓ(نغمر صفيحتين في محلول مائي لكلورور الصوديوم 
كما يبين الشكل أسفله (G.B.F)الصفيحتين بمربطي مولد توتر متناوب 

  المسافة الفاصلة بين

  مساحة 

I=108mA   والفولطمتر إلى القيمةU=0,6V   

=0,18S G=
���.���	

�,�
  

  :العوامل المؤثرة على المواصلة والمرتبطة بمميزات خلية قياس المواصلة

  : Gالفاصلة بين الصفيحتين على المواصلة  Lتأثير المسافة 

الفاصلة بين الصفيحتين مع الحفاظ على نفس المساحة المغمورة  Lنستعمل نفس التركيب التجريبي السابق ونغير في كل مرة المسافة 

ثم ندون في جدول قيم المسافات  Uوالتوتر  Iللصفحتين في المحلول،ونقيس في كل مرة شدة التيار 

  3  4  5  6  7  8  9  
  0.33  0.25  0.20  0.17  0.14  0.13  0.11

3.95  2.62  2.05  1.61  1.37  1.18  1.05  0.91

 تستنتج؟ذا 

بد7لة  Gمثل المنحنى الممثل لتغيرات المواصلة 
�

�
 Gثم إستنتج الع8قة التي تربط  

 خلية قياس المواصلة

 محلول كلورور الصوديوم

L 

S S 
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:        قانون أوم يعطينا

وحدة المواصلة في النظام العالمي للوحدات ھي السيمنس رمزھا 

مواصلة محلول إيوني -2

قياس مواصلة محلول إليكتروليتي: 2-1

تتكون خلية قياس المواصلة من صفيحتين فلزيتين متجانستين مستويتين
مغمورتين في المحلول المراد دراسته ا#بعاد

  :نشاط تجريبي

نغمر صفيحتين في محلول مائي لكلورور الصوديوم 
الصفيحتين بمربطي مولد توتر متناوب 

  

L المسافة الفاصلة بين

مساحة  Sلصفيحتين و ا

  كل صفيحة

  

I=108mA  يشير ا9مبيرمتر إلى القيمة 

0,18S=موصلية المحلول ھي إذن 

العوامل المؤثرة على المواصلة والمرتبطة بمميزات خلية قياس المواصلة: 2-2

تأثير المسافة :1-نشاط تجريبي

نستعمل نفس التركيب التجريبي السابق ونغير في كل مرة المسافة 

للصفحتين في المحلول،ونقيس في كل مرة شدة التيار 

  :التالة

L(cm) 1  2  
1/L(cm

-1
)  1  0.5

G(mS)  6.84  3.95

  :أسئلة ل;ستتمار

ذا ام Lو  Gقارن قيم  -1

مثل المنحنى الممثل لتغيرات المواصلة  -2

  :أجوبة
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 . Gبين الصفيحتين تنقص قيمة المواصلة 

 

 

 

 

 

 

.G=Kونكتب  
�

�
  تابثة التناسب Kمع  

C=5.10وديوم تركيزه 
 -3 

mol/L نغير مساحة و

=Gونحسب  Uوالتوتر  I،ونقيس في كل مرة شدة التيار 
�

�
وندون النتائج في  

2  
2.48  

تتناسب إطرادا مع  Gن8حظ أن مواصلة جزء من محلول إليكتروليتي تتزايد كلما تزايدت المساحة المغمورة من الصفيحتين ،إذن المواصلة 

ل إليكتروليتي تتناسب مع النسبة 


�
  :ونكتب     

 تتزايد مواصلة جزء من محلول إليكتروليتي بإرتفاع درجة الحرارة 

 .تتعلق مواصلة جزء من محلول إليكتروليتي بتركيزه وبطبيعة ا9يونات المتواجدة فيه
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بين الصفيحتين تنقص قيمة المواصلة  Lة ا9ولية ن8حظ أنه عندما تزداد المسافة 

  :نستعمل برنامج ريغريسي لرسم المنحنى 

تتناسب إطراداً مع  Gالمنحنى عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم ،إذن المواصلة 
�

�
ونكتب    

  : Gتأثيرالمساحة المغمورة من الصفيحتين على المواصلة 

وديوم تركيزه مع إستعمال محلول لكلورور الص نحتفظ بنفس التركيب التجريبي السابق،لكن ھذه المرة

،ونقيس في كل مرة شدة التيار ثابتة  Lالمغمورة في المحلول مع اDبقاء على المسافة 

1  
1.08  

ن8حظ أن مواصلة جزء من محلول إليكتروليتي تتزايد كلما تزايدت المساحة المغمورة من الصفيحتين ،إذن المواصلة 

   G=K’Sمن الصفيحتين ونكتب    

ل إليكتروليتي تتناسب مع النسبة لجزء من محلو Gمن خ8ل نتائج النشاطين التجريبيين السابقين نستنتج أن المواصلة 

                                                                                   G=σ.


�
 

Dليكتروليتي‘العوامل المؤثرة على المواصلة والمرتبطة بمميزات المحلول ا:  

تتزايد مواصلة جزء من محلول إليكتروليتي بإرتفاع درجة الحرارة 
تتعلق مواصلة جزء من محلول إليكتروليتي بتركيزه وبطبيعة ا9يونات المتواجدة فيه :طبيعة المحلول وتركيزه
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ة ا9ولية ن8حظ أنه عندما تزداد المسافة ظمن خ8ل الم8ح -1

نستعمل برنامج ريغريسي لرسم المنحنى  -2

  

 

المنحنى عبارة عن مستقيم يمر من أصل المعلم ،إذن المواصلة 

تأثيرالمساحة المغمورة من الصفيحتين على المواصلة :2-نشاط تجريبي

نحتفظ بنفس التركيب التجريبي السابق،لكن ھذه المرة

المغمورة في المحلول مع اDبقاء على المسافة  Sالخلية 

  :الجدول التالي

S  (cmالمساحة 
2
) 

 G   (mS)المواصلة   

 

ن8حظ أن مواصلة جزء من محلول إليكتروليتي تتزايد كلما تزايدت المساحة المغمورة من الصفيحتين ،إذن المواصلة 

من الصفيحتين ونكتب      المساحة المغمورة

  :إستنتاج

من خ8ل نتائج النشاطين التجريبيين السابقين نستنتج أن المواصلة 

                                                                             

  

σ ثابتة التناسب  

2-3:Dالعوامل المؤثرة على المواصلة والمرتبطة بمميزات المحلول ا

تتزايد مواصلة جزء من محلول إليكتروليتي بإرتفاع درجة الحرارة :درجة الحرارة �
طبيعة المحلول وتركيزه �

  :منحنى التدريج:2-4
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10نحضر محاليل من كلورور الصوديوم تراكيزھا بين 
-1

mol/L  10و
-5

mol/L  ونقيس مواصلة كل محلول بإستعمال نفس التركيب

  :التجريبي فنجد

C(mol/L) 10
-1 

10
-3  5.10

-4  10
-4  10

-5  
G(mS)  24.1  0.5  0.4  0.06  0.04  

  

  :أسئلة ل;ستتمار

 .بإستعمال سلم م8ئم G=f(C)خط منحنى التدريج   -1

C=2.6 10ما تركيز محلول من كلورور الصوديوم تركيزه  -2
-3

mol/L ؟ 

 منحنى التدريج؟ ما فائدة -3

  :أجوبة

 :منحنى بإستعمال المجدول  ريغريسي فنجدنخط ال -1

  

 

C=2.6 10ا9رتوب الموافق ل  -2
-3

mol/L   ھوG=9.8 mS . 

 .فائدة منحنى التدريج تكمن في تحديد تركيز محلول إنط8قا من معرفة مواصلته -3

III.  إليكتروليتيموصلية محلول: 

 .تيار كھربائي على إيصالميز قابلية المحلول ي مقدارفيزيائيالموصلية   :تعريف

تتناسب مع النسبة  Gرأينا سابقا أن المواصلة 


�
.G=σ:   المسافة الفاصلة بينھما  Lكل وجه من الصفيحتين و مساحة  Sحيت   



�
  

   S/mعلى المتر تسمى موصلية المحلول اDليكتروليتي ووحدتھا في النظام العالمي للوحدات ھي السيمنس  σثابتة التناسب 

.σ=G :          إذن نعبر عن الموصلية كما يلي 
�


  :حيت                

− σ   موصلية المحلولS/m  أوS.m
-1 

 

− G  مواصلة المحلولS  

− L   المسافة الفاصلة بين الصفيحتينm  

− S    المساحة المغمورة من كل صفيحة في المحلولm
2  
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  .أي بطبيعة ا9يونات المكونة له وبالتراكيز وبدرجة الحرارة، ،تتعلق بطبيعة المحلول لمحلول إليكتروليتي σالمواصلة 

IV. يونيةDالموصلية المولية ا: 

 : تعريف -1

  ووحدتھا في النظام  λالموصلية المولية اDيونية مقدار فيزيائي يعبر عن مدى قدرة اDيون على توصيل التيار الكھربائي ونرمز لھا ب       

S.m   العالمي للوحدلت ھي      
2
.mol

-1   

  :أمثلة 

Naنرمز للموصلية المولية اDيونية Dيونات الصوديوم  −
  �.��λ:     كالتالي  +

− Dينرمز للموصلية المولية اDيونات اD انوات ثيونيةCH3COO
 ����	��λ:    كالتالي -

 :موصلية وبين الموصلية المولية اDيونيةالالع8قة بين  -2

اDيونات في الموصلية اDجمالية ھذه يساھم كل نوع من ا9حادية الشحنة  Xiنوع من اDيونات   nفي محلول إيوني مائي يحتوي على   

  :حيت تكتب موصلية المحلول كالتالي σi=λi[Xi]:  للمحلول بمقدار خاص به وھو

                                                               σ=∑ �� = ∑ ��[��]�
���

�
��� 

  :حيت
− σ    يونيDموصلية المحلول اS/m 

− λ�  يونية ل;يونDالموصلية المولية اXi  S.m
2
.mol

-1  

− [X�]   يونDتركيز اXi  وحدتهmol/m
3  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


