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 حساب تركيز حملول بواسطة الناقلية  - 9

 وثيقة التلميذ

 9  م ع 
 

 :قدمة م  - 1

 

ياتنا اليومية ويف الصناعات الغذائية والصيدالنية وهي حتتل طرق القياس أهمية خاصة يف ح        

ففي قارورات املياه املعدنية نقرأ تراكيز الشوارد املختلفة اليت حتدد  ،  تتنوع حسب طبيعة املادة

 .جودته

وما هي  ؟ذلك  هل ميكن للقياسات الكهربائية أن متكننا من قياس تركيز حملول؟ كيف          

ل  مرور تيار كهربائي صغري ملدة قصرية يتلف احمللول؟ ما أهمية القياس ه حتقيق ذلك ؟ شروط

   ؟ الكهربائي يف حتديد تركيز احمللول

  

 : املستعملةواملواد الوسائل   - 2

1 محلول لكلور الصوديم تركيزه - 110 . mol L  (بالمحلول األ ). 

 . GBFد مول،  أمبيرمتر،  فولطمتر،  خلية قياس الناقلية -

 . بيشر،  أنابيب اختبار -
 

 : خطوات العمل  - 3

 :التركيز المولي للمحلول   

،  Lوالمسافة  S، نثبت قيم المساحة( 8العمل المخبري )  مناسب لقياس الناقليةنستعمل نفس التجهيز ال     

 حلول من كلور الصوديوم تركيزهولدينا م( درجة الحرارة العادية)درجة حرارة ثابتة ومن أجل 
1 110 . mol L  (بالمحلول األ ).  

ومختلفة التركيز، نقيس شدة  100mLعدة محاليل ممددة لها نفس الحجم  بالمحلول األنحضر من      

 :الي تلجدول الونسجل النتائج في ا ،بالنسبة لكل محلول  Gالتيار والتوتر ثم نحسب الناقلية

 3 110 . C mol L  2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 I mA  18 35 48 63 81 95 107 123 140 155 

 U V  12,2 12,0 11,8 11,5 11,4 11,3 11,2 11,2 11,1 11,0 
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 .السابق الجدولأكمل  -1

Gالمنحنى الممثل لتغيرات الناقلية أرسم -2 :أي Cبداللة التركيز المولي    G f C باستعمال سلم   

 ماذا تستنتج؟ ، ورسم مناسب

 أوجد العالقة البيانية -3 G f C. 

هل يمكن تحديد تركيزه المولي من خالل العمل  ،لدينا محلول ممدد لكلور الصوديوم تركيزه مجهول -4

 .أذكر الطريقة المتبعة لتحقيق ذلك ،إذا كان الجواب بنعم المنجز سابقا؟


