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II - یمیائي التلقائي بتحویل إلكتروني غیر مباشرالتحول الك: 
  ):تحقیق عمود دانیال(تطبیق على األعمدة       

  : تركیب عمود:  -1
  :حیثیصل بینھما جسر ملحي  یتركب العمود من نصفین 

1  نفس المعدن شوارد على یحتوي و  M1صفیحة معدنیة لمعدن یتكون من  :النصف األول -

1

n
M 

 المعدن شواردعلى نفس یحتوي  و  M2صفیحة معدنیة لمعدن یتكون من  :النصف الثاني -
2

2

n
M    

  .أنبوب یحتوي محلول شاردي  أو ورق ترشیح مبلل بمحلول شاردي:  توصیلملحي للجسر  -

  
  
  
  : د  تجریبا نستعمل الفولط متر بالشكل التاليلعمولتحدید قطبي ا :تحدید قطبي العمود  تجریبا  -2

  
  :أن فھذا یعني) أو القیمة المشارإلیھا موجبة( إذا إنحرف مؤشر الفولط متر في اإلتجاه الموجب :الحالة األولى

 قطب القیاس  موصول إلى للعمود (+) القطب الموجبV  متر للفولط . 
 اس للعمود موصول إلى قطب القی) -( القطب السالبCOM للفولط متر.   

21:ونكتب M2أكبر من كمون الصفیحة  M1عندئذ نقول بأن كمون الصفیحة  MM UU .   

  :فھذا یعني أن )أو القیمة المشارإلیھا سالبة( ؤشر الفولط متر في اإلتجاه السالبإذا إنحرف م  :الحالة الثانیة
  قطب القیاس موصول إلى للعمود )-(القطب السالب V  متر للفولط. 
  للعمود موصول إلى قطب القیاس (+) القطب الموجبCOM للفولط متر .  

21:ونكتب M2من كمون الصفیحة  أقل M1عندئذ نقول بأن كمون الصفیحة  MM UU .   

  الحالة الثانیة  الحالة األولى

    

  ریاضيخاص بالریاضیات والتقني 

 الثانيالنصف  النصف األول

  المعدن  شواردیحوي محلول 

1

1

n
M 

  المعدن  شواردمحلول یحوي 

2

2

n
M 

صفیحة من معدن sM1   صفیحة من معدن sM 2   
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   :عمودي الرمز إلصطالحي لل  -3
  .المھبط  تحدث فیھ عملیة اإلرجاع دائما إلى الیمین وھو یمثل:   (+) القطب الموجب           
  .المصعد  تحدث فیھ عملیة األكسدة دائما إلى الیسار وھو یمثل : (-)القطب السالب           

M2 :21أكبر من كمون الصفیحة  M1كمون الصفیحة إذا كان     MM UU   فإن الرمز اإلصطالحي للعمود یكون بالشكل

  M2 /:                           التالي
n

2
+

  //    M1 
n

1
+

  /  M1  (+)                      (-) M2  
  :01تمرین تطبیقي 

ك وذلك بإستعمال صفیحة من النحاس مغمورة في محلول كبریتات النحاس و صفیحة من الزن زنك -نحقق عمود نحاس

مغمورة في محلول كبریتات الزنك ونصل النصفین بجسر ملحي   ClK إن إستعمال جھاز الفولط متر أدى إلى ,

  .بصفیحة الزنك للفولط متر COMقطب القیاس ظھور قیمة موجبة عند ربط  

 .إلصطالحيالرمز امثل ثم  CuU ZnUحدد العالقة بین  -1

 تب المعادالت النصفیة عند كل قطب ثم المعادلة اإلجمالیة للعمودأك -2
 .أرسم شكل العمود موصول بناقل أومي موضحا إتجاه التیار و اإللكترونات والشوارد  -3
 .ما ھو دور الجسر الملحي -4
 .كیف تتطور الجملة الكیمیائیة أثناء إشتغال العمود -5
 .ازنالتو بلوغعند  لصفیحتین ماذا یحدث  -6
  :الحل

إشارتھا  للفولط متر COMبما أن الفولط متر أشار إلى قیمة موجبة ھذا یعني أن الصفیحة المتصلة بقطب القیاس  -1

 :وعلیھ الرمز اإلصطالحي للعمود ھو  CuU ZnUسالبة إذن  نكتب 

                                       Cu     /2 +Cu     //+2Zn  /  Zn  
 تابة المعادالت النصفیة عند كل قطب ثم المعادلة اإلجمالیة للعمودك -2

)(:یمثل المھبط  تحدث فیھ عملیة اإلرجاع   :القطب الموجب
2

)( 2 saq CuéCu 
  

éZnZn:یمثل المصعد  تحدث فیھ عملیة األكسدة :القطب السالب  aqs 22
)()(    

   :حمالیة بجمع المعادلتین السابقتین طرف إلى طرف نجدالمعادلة اإل
  2

)()()(
2

)( aqssaq ZnCuZnCu  

 شكل العمود موصول بناقل أومي -3

  
 :دور الجسر الملحي -4
 یمكن من اإلتصال الكھربائي بین المحلولین ومنع إختالطھما. 
  یسمح لشوارد المحلول الملحي بالتحرك من أجل ضمان التعادل

  .ھربائي للمحلولینالك

من القطب السالب إلى تنتقل اإللكترونات 
  .القطب الموجب

یكون من  أما اإلتجاه اإلصطالحي للتیار
  .القطب الموجب إلى القطب السالب

  :وارد موضح على الشكلإنتقال الش
اع أي جالنصف الموجب تحدث فیھ إر

نقصان للشوارد 
2

)(aqCu وعلیھ شوارد 

الملحي الموجبة تنزل في محلول الجسر 
لتعدیل النقصان في الشوارد ب القطب الموج

  .الموجبة
بینما الشوارد السالبة للجسر الملحي تنزل 

لتعدیل الزیادة في  في محلول القطب السالب

2الشوارد 
)(aqZn الناتجة عن عملیة األكسدة  

     :ل إشغالھ تطور الجملة الكیمیائیة في العمود خال: - 5 -

العمود    Qr  <  K   عندما یكون  :حیث    K= QrFالتحول الكیمیائي ینمذج بتفاعل ثابت توازنھ  عند إشتغال العمود

   .یتوقف العمود عن االشتغال Qr  =  K  إلى غایة بلوغ التوازن  ینتج تیار كھربائي

  .كتلة مسر الزنك ویتوقف العمود عن اإلشتغال نقصزیادة في كتلة مسرى النحاس و) Qr  =  K(عند التوازن  -6

  

 + 
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  كمیة الكھرباء المنتجة من طرف العمود  -3
  إذا كانتI قدرھا تغالھ فترة زمنیة ھربائي الذي ینتجھ العمود خالل إشھي شدة التیار الكt  

tIQ........01: كمیة الكھرباء تكتب بالشكل فإن  

  إذا كان)(molx  ھو تقدم التفاعل المنمذج للتحول الكیمیائي الحادث في العمود خالل مدة زمنیةt  

........02: فإن كمیة الكھرباء تكتب بالشكل FxzQ  

 ).المضاعف المشترك األصغر(عدد اإللكترونات المتبادلة  یمثل Z: حیث

F : كمیة الكھرباء واحد مول من اإللكترونات خالل حركتھا یمثل ولفارداي و ھا:  éNF A.1    

یمثل عدد أفوقادروا ANحیث                                            
12310023,6  molNA  

                                             é الشحنة العنصریة لإللكترونCé 19106,1  

1.965001 :إذن                                                                           molCF  
  :02تمرین تطبیقي 

)(////)( :للعمود ھولھذا اإلصطالحي  الرمز) فضة -نحاس( دانیال نحقق عمود )()(
2

)()(  
saqaqS AgAgCuCu      

mAIفینتج تیارا شدتھ  min2tیشتغل العمود خالل مدة زمنیة  115  
 ؟ماذا یحدث  للمسررین .ثم المعادلة اإلجمالیة للعمود تب المعادالت النصفیة عند المھبط والمصعدأك -1
 .min2tخالل الفترة  xجدول تقدم التفاعل ثم أحسب قیمة التقدم مثل  -2

    .SCu)( لمسرى النحاس  Δmcuالكتلي أحسب مقدار التغیر   -3

  .SAg)( لمسرى الفضة  ΔmAgأحسب مقدار التغیر الكتلي   -4

  :الحل
 تابة المعادالت النصفیة عند كل قطب ثم المعادلة اإلجمالیة للعمودك -1

)()( :یمثل المھبط  تحدث فیھ عملیة اإلرجاع   :القطب الموجب 1 saq AgéAg 
  )زیادة مسرى الفضة( 

éCuCu :یمثل المصعد  تحدث فیھ عملیة األكسدة :القطب السالب  aqs 22
)()(     )نقصان في مسرى النحاس(  

:  المعادلة اإلحمالیة بجمع المعادلتین السابقتین طرف إلى طرف نجد
  2

)()()()( 22 aqssaq CuAgCuAg  

  :xحساب التقدم و جدول التقدم -2
tIQ........01: لدینا    

........02: ولدینا FxzQ   

tIFxz :إذن ..  وعلیھ
Fz

tI
x

.


  

molx 5
3

1032,9
965002

60210150 








  2
)()()()( 22 aqssaq CuAgCuAg  المعادلة  

  لحالة كمیة المادة 
0

2Cu
n 0

)( sAgn 0
Cun 

0
Ag

n إبتدائیة   

xn
Cu



0
2 xn

sAg 20

)(
 xnCu 

0

 
xn

Ag
20  إنتقاللیة  

fCu
xn 

0
2 fAg xn

s
20

)(
 fCu xn 0

 fAg
xn 20  نھائیة  

  :SAg)(لمسرى الفضة   ΔmAg  الزیادة حساب -SCu:  4)(مسرى النحاس ل  Δmcu  النقصان حساب -3

   CumCumm fCu  0  

   CunMCunMm fcucuCu .. 0   

    CunCunMm fcuCu .. 0   

     xCunCunMm cuCu  00 ..  

     xCunCunMm cuCu  00 ..  

    xCunCunMm cuCu  00 ..  

gxMm cuCu
35 10.91,51032,95,63.   

mgmCu .91,5  

   AgmAgmm fAg 0  

   AgnMAgnMm cufAgAg
0..   

    AgnAgnMm fAgAg
0..   

    AgnxAgnMm AgAg
00 .2.   

 xMm AgAg .2  

xMm AgAg .2.  

gmAg
25 103.01,21032,92108    

mgmAg .13,20  

 
 

1.965001

/108

/5,63







molCF

molgAgM

molgCuM
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  : Eللعمود الكھربائیةالقوة المحركة   -4
تمثل القیمة المطلقة للتوتر الكھربائي المقاس بین قطبي العمود عندما الیجري تیارا E القوة المحركة الكھربائیة للعمود   

  :بـ كھربائیا وھي تتعلق
 .المرتبطة بالتحول الكیمیائي الحادث بالعمود (Ox/Red)ثنائیات طبیعة ال  -
 .  تي تشكل العمودالتراكیز المولیة للمحالیل ال -

 :بعض قیم القوة المحركة الكھربائیة یوضح الجدول التالي

القوة المحركة 
  E الكھربائیة للعمود 

  العالقة بین كموني القطبین  اإلصطالحي  للعمود  الرمز

3,17 )(////)( )()(
2

)()(  
saqaqS AgAgMgMg  0 MgAgMgAg UUEUU   

0,78  )(////)( )(
2

)(
2

)()(  
saqaqS FeFeCuCu  0 CuFeCuFe UUEUU   

0,48  )(////)( )(
2

)(
2

)()(  
saqaqS CuCuSnSn  0 SnCuSnCu UUEUU   

1,1  )(////)( )(
2

)(
2

)()(  
saqaqS CuCuZnZn  0 ZnCuZnCu UUEUU   

  
  :03تمرین تطبیقي 

 موصول بناقل أومي مقاومتھ ) تیتان -نحاس( دانیال نحقق عمود 78R وذلك بإستعمال مسرى من النحاس)(SCu 

في محلول یحوي شوارد  مغمور
2

)(aqCu  ومسرى من التیتان)(STi مغمورة في محلول یحوي شوارد
4

)(aqTi  ونصل

VUUE: القوة المحركة الكھربائیة أثبت أن إن إستعمال جھاز الفولط  .النصفین بجسر ملحي TiCu .95,1  

 .للعمود االصطالحيرمز ال  مثلحدد المھبط  والمصعد ثم   -1
 تب المعادالت النصفیة عند كل قطب ثم المعادلة اإلجمالیة للعمودأك -2
 .الذي یجتاز الدارة Iأحسب شدة التیار   -3
 .من اإلشتغال min30tأحسب كمیة الكھرباء التي ینتجھا العمود بعد مدة زمنیة قدرھا  -4
 .min30tالموافق للمدة الزمنیة  xسب مقدار التقدم أح -5
  :الحل

0TiCuبما أن  -1 UU  مسرى النحاس :    فإن)(SCu  یمثل القطب الموجب  المھبط 

 سالبیمثل القطب ال STi)(مسرى التیتان                                      المصعد  

)(////)( :وعلیھ رمز اإلصطالحي للعمود یكون بالشكل التالي )(
2

)(
4

)()(  
saqaqS CuCuTiTi  

 تابة المعادالت النصفیة عند كل قطب ثم المعادلة اإلجمالیة للعمودك -2

2...01 :یمثل المھبط  تحدث فیھ عملیة اإلرجاع   :القطب الموجب )(
2

)( saq CuéCu 
   

44...02 :یمثل المصعد  تحدث فیھ عملیة األكسدة :القطب السالب 
)()( éTiTi aqs       

:  ثم نجمع نجد 2نضرب المعادلة األولى في العدد : المعادلة اإلحمالیة
  4

)()()(
2

)( 22 aqssaq TiCuTiCu  

 :حساب شدة التیار الذي یجتاز الدارة -3

mAIA
R

E
IRIE 251025

78

95,1 3  
 

 .من اإلشتغال min30tالكھرباء التي ینتجھا العمود بعد مدة زمنیة قدرھا  حساب كمیة -4

 tIQ CQ 4560301025 3  
 

 .min30tالموافق للمدة الزمنیة  xحساب مقدار التقدم  -5

mol
Fz

Q
xFxzQ 41016,1

965004

45

.
.. 


  

  

1.965001  molCF
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  :مبدأ إشغال العمود -5

في إنتقال اإللكترونات تلقائیا، بین الثنائیتین بدأ إشتغال العمودیتمثل م   dOx Re/غیر مباشرة  بطریقة  

  .و الطاقة التي ینتجھا العمود تأتي من تحول الطاقة الكیمیائیة إلى طاقة كھربائیة. بواسطة الدارة الكھربائیة

  :الحصیلة الطاقویة للعمود -6

  " عمود"للجملة   عمود یحدث تغیر في الطاقة الداخلیةعند إشتغال ال     

  .We بتحویل كھربائي  الذي یكون مصحوبا بب التحویل الكیمیائيبس

)0()(: معادلة إنحفاظ الطاقة fEWeE ii   

  

  :04تمرین تطبیقي 
  :فاعل ذي المعادلة التالیةینمذج التحول الكیمیائي الذي یتحكم في تشغیل عمود بالت        

  3
)()()(

2
)( 2323 aqssaq AlCuAlCu  

  . عند بلوغ التوازن نالحظ زیادة في كتلة مسرى النحاس ونقصان في كتلة مسرى األلمنیوم

 .مع تحدید المھبط والمصعد. أكتب المعادلتین النصفیتین عند كل مسرى -1

 .قدم الرمز اإلصطالحي لھذا العمود -2

 .و أكتب معادلة إنحفاظ الطاقة أنجز الحصیلة الطاقویة للعمود -3
  .العمود موضحا مصدر الطاقة التي ینتجھاھذا بین مبدا إشتغال  -4
  :الحل

 :كتابة المعادلتین النصفیتین بما أنھ حدث زیادة في مسرى النحاس أي أن التفاعل یتم في اإلتجاه المباشر وعلیھ -1

2...01 :عملیة اإلرجاع )(
2

)( saq CuéCu 
    .المھبطجب یمثل موقطب مسرى النحاس  

33...02 :عملیة األكسدة
)()( éAlAl aqs     المصعدیمثل سالب قطب  مسرى األلمنیوم  

)(////)(: الرمز اإلصطالحي لھذا العمود -2 )(
2

)(
3

)()(  
saqaqS CuCuAlAl 

  :الحصیلة الطاقویة للعمود -3

  الذي یكون مصحوبا ئيبب التحویل الكیمیابس" عمود"للجملة   عند إشتغال العمود یحدث تغیر في الطاقة الداخلیة

  .We بتحویل كھربائي

)0()(: معادلة إنحفاظ الطاقة fEWeE ii   

 في إنتقال اإللكترونات تلقائیا یتمثل مبدأ إشتغال العمود -4

ةالثنائیمن  AlAl /3  إلى الثنائیة )(
2

)( / saq CuCu  بطریقة غیر مباشرة  

  .طة الدارة الكھربائیةبواس

  .الطاقة التي ینتجھا العمود تأتي من تحول الطاقة الكیمیائیة إلى طاقة كھربائیة         

 




