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         Analysis by Electrochemical methodsالكهروكيميائيةالتحليل بالطرائق 

ان الكيمياء الكهروتحليليلة تهتم بدراسة طرائق التحليل الكمي التي تستند الى الخواص الكهربائية 

عندما تكون جزء من خلية كهروكيميائية. ان موضوع الكيمياء للمواد )عناصر او مركبات( 

 الكهروتحليلية يتناول بصورة أساسية تحليل للعناصر في محاليها المائية بحساسية عالية.

  Electrochemical Cellالخلية الكهروكيميائية  

عند غمر فلز في محلول ايوناته ينشأ فرق جهد بين الفل والمحلول بسبب ميل ذرات الفلز للنزول 

نات على سطح الفلز إلعطائه شحنة سالبة ويسمى الى المحلول بشكل ايونات موجبة مخلفة الكترو

  Electrodeمثل هذا النظام نصف خلية ويطلق على الفلز في محلول ايوناته بالقطب 

 

*ليس باإلمكان قياس فرق الجهد بين الفلز ومحلوله في نصف الخلية الواحدة مباشرة بل يتم القياس 

بهجرة االيونات بين محلولي نصفي الخلية بربط نصفي الخلية مع بعضهما خالل اتصال يسمح 

فيولد خلية كهروكيميائية كاملة مع نشؤ فرق جهد يمكن قياسه من خالل سريان تيار كهربائي في 

 الموصل الخارجي بين القطبين.

 

 

*ان اكتمال الدائرة الكهربائية وسريان التيار ال يتم في الخلية أعاله اال بوجود الموصل الخارجي 

بين الذي يسمح بهجرة االيونات بين محلولي نصفي الخلية فيولد خلية كهروكيميائية كاملة بين القط

 مع نشؤ فرق جهد يمكن قياسه من خالل سريان تيار كهربائي في الموصل الخارجي بين القطبين.
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 ان التفاعل الكلي هو مجموع تفاعلي نصفي الخلية كما في المعادلة:

 

 األقطابيوجد شكلين من *

: وتعمل على االيصال الكهربائي للمحلول دون الدخول Inert-Electrodeألقطاب الخاملة ا-1

  C, Ag, Au, Ptباي تفاعل مع أي من المواد مثل 

وتكون مصنوعه من عناصر بحالتها غير المتحدة  Active Electrodeاألقطاب الفعالة -2

عنصر مغمور بمحلول نفس وتدخل بتفاعل كيمائي مع ايونات نفس العنصر في المحلول أي 

 ايوناته.

 العوامل المؤثرة على جهد القطب

 نوع العنصر وموقعة بالنسبة للهيدروجين في السلسلة الكهروكيميائية-1

 تركيز المحلول المحيط بالقطب -2

 درجة الحرارة-3

 ضغط الغاز-4

 أنواع الخاليا*

  Galvanic Cellالخلية الكلفانية -1

يتولد فيها تيار كهربائي نتيجة تفاعالت كيميائية تحدث عند قطبي الخلية وهي تلك الخلية التي 

 )الكاثود واالنود(

 Electrolytic Cellالخلية االلكتروليتية  -2

كيميائية عند القطبين بسبب مرور تيار كهربائي من وهي تلك الخلية التي تحدث فيها تفاعالت 

 فيها تفاعالت اكسدة اختزال( مصدر خارجي. )ان كال النوعين من الخاليا تحدث

يعتبر من اهم أنواع ملتقيات السوائل حيث يسمح بهجرة الكتيونات   Bridge-Salt  الجسر الملحي

واالنيونات بين محلولي نصفي الخلية وفي نفس الوقت يمنع التفاعل المباشر بين مكونات نصفي 
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( ثم صب المحلول Agar-gelنة )ِ( في مادة هالمية االكار الساخKClالخلية. ويحضر من اذابة )

( حيث يصبح بعد تبريده جسرا ملحيا يوفر اتصاال Uالناتج في أنبوب زجاجي على شكل حرف )

 كهربائيا ثابت ويمتاز بقوة فيزيائية جيدة.

*من الضروري ان نشير الى ان استخدام أي جسر ملحي ينشأ عنه فرق جهد عند مكان اتصال 

 الجسر الملحي عند مكان اتصال الجسر الملحي مع المحلول يطلق عليه جهد التقاء السائل 

Junction Potential Liquid  في أي من نصفي الخلية. ولكن ستكون قيمة هذا الجهد قليلة جدا

تقريبا.وفي بعض األحيان يستخدم  Cl+K,-( بسبب تساوي سرع انتشار ايونات KCl)عند استخدام 

 كلوريد االمونيوم ونترات البوتاسيوم

اما الخيار االخر إليصال محاليل انصاف الخاليا فهو فصلها باستخدام الغشاء المسامي       

Porous Membrane 

 طرق ترتيب الخاليا

عمل دائما للقياسات الدقيقة وتشترك بمحلول الكتروليتي واحد وال خلية بدون التقاء السوائل تست-1

 تحتوي على جسر ملحي.

, Ag (S)/ AgCl  (Sol)/ HCl  (g)Pt, H 

 هذه الخطوط تشير الى التقاء القطب بالمحلول أي خلية بدون التقاء السوائل

تزاج الملحي لمنع امخلية فيها التقاء السوائل بواسطة جسر ملحي. والغرض من استخدام الجسر -2

المحلولين مع بعضهما والمحافظة على التوازن االيوني بين المحلولين. ومن مساوئ هذه الخلية 

 ظهور جهد نتيجة التقاء السائل. 

/ Hg 2(S)Cl2/ Hg )aturated(S// KCl (Sol)/ HCl  (g)Pt, H 

 مختلفين(.*الخطان يشيران الى وجود جسر ملحي )التقاء السائل بين محلولين 

 اشكال انصاف الخاليا النموذجية

 Pb (S)Pb /+2ايون فلز مثل -فلز-1

  2Fe /3+Pt, Fe+قطب خامل في اتصال مع ايونات عنصر اخر في حالة تأكسد مختلفة مثل -2

  H2Pt, H/+ايون -غاز-3
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  Ag/AgCl, Cl-فلز مغطى بطبقة صلبة من ملحه غير الذائب في ايوناته مثل  -4

ايون : وفيه تتم ملغمة فلز فعال بحيث يتم تقليل التفاعل الكيميائي المباشر مع المذيب الى  -ملغم-5

  Na (Hg)/Na+اقل حد  مثل  

NH+2.3ايون معقد مثل -فلز-6
4)3Cu/Cu(NH  

 

 The concentration cellخلية التركيز 

ل على ربطهما بدائرة كهربائية نحصاذا اتصل محلوالن في نفس المادة مختلفين في التركيز. فعند 

فرق جهد وبذلك نقيس تركيز المحلول المجهول واذا كان المحلولين معلومين فنستطيع قياس جهد 

 الخلية

 


