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    ـ صفیحتان معدنیتان مختلفتان مغموران في محلوالن  

  شاردیان بحیث أحد المحلولین یحتوي على شاردة 

  من نفس معدن إحدى الصفیحتین والمحلول االَخر  

  یحتوي على شاردة من نفس معدن الصفیحة األخرى 

  بجسر ملحي یحتويلین موصلین ویكون ھذین المحلو 

  . )مسرى  (نسمي كل صفیحة .  على محلول ألحد األمالح المعدنیة  كما في الشكل الجانبي 

��:��ط��ق��	��א���د��**������2  �

  :بتحویل إلكتروني مباشر ـ التحول الكیمیائي التلقائي  1ـ  2  

 : تجربة  **   

�������كبریتات النحاس نضع في بیشر محلوال ل   
�	 + ������

�� �  

���ثم نغمس فیھ صفیحة من معدن الزنك      �  .  

  اللون األزرق تدریجیا مع تشكل راسب أحمر  نالحظ زوال**    

  .من النحاس على صفیحة الزنك     

������� :  الثنائیتان المتفاعلتان ھما: إرجاع ـ معادالت األكسدة ـ   
�	 �������و     ������/
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�������:  الثنائیة     
�	 /������       :�����   →    ������

�	   +  2é    

�������:  الثنائیة     
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����� ��1..………   :بجمع المعادلتین النصفیتین  نجد          +    ������
�	      →    �����   +  ������
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� : ثابت توازن ھذا التفاعل       = $#":  ،      ولدینا    ! 10 = %&'()*+
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= $/	���,  ألن  0 = 0  
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$#"  :نالحظ أن    < �  .في االتجاه المباشر  وبذلك تتطور الجملة   

������والشوارد   �����ومباشرة بالتماس بین الذرات   )عفویة( ـ التحول اإللكتروني السابق یحدث بطریقة تلقائیة 
�	 .  

  الطاقة الكیمیائیةـ  ھذا االنتقال یمكن أن یتم بواسطة دارة خارجیة ، وبذلك سنحصل على عمود تتحول خالل اشتغالھ 

  .إلى طاقة كھربائیة  ��1  المقرونة بالتفاعل    

  : ـ التحول الكیمیائي التلقائي بتحویل الكتروني غیر مباشر في عمود  2ـ  2  

  :یتكون من  : أ ـ وصف عمود دانیال    

 مغمورة  78صفیحة ألحد المعادن    : النصف األول**    

:9في محلول یحتوي على الشوارد       
;:	  .  

  مغمورة  �7صفیحة ألحد المعادن   : النصف الثاني**     

95  في محلول یحتوي على الشوارد      
;5	  .  

  .یدعى كل واحد منھما باإللكترود     

  إما أنبوب یحتوي على محلول شاردي أو ورق ترشیح مبلل بمحلول شاردي ألحد األمالح أو غشاء :  جسر التوصیل   

  من أجل  یمكن من االتصال الكھربائي بین نصفي العمود ، ویسمح كذلك لشوارد المحلول الملحي بالتحرك. مسامي     

  .ضمان التعادل الكھربائي للمحلولین    

  : ب ـ الرمز اإلصطالحي للعود    

��7�/7−�:   یرمز لھ عموما    
'(	     78

  المھبط   �−�   و   المصعد : �+�حیث         �+�78/	='

  �+�  ��/	���     	���/��  �−�:   مثال    

   :جـ ـ تطور الجملة الكیمیائیة في العمود خالل اشتغالھ    

  : لنشكل العمود التالي    

   �−�  ��/���	     ���	/��  �+�  

   عندما نشغل ھذا العمود یحدث تحول كیمیائي  

 ، بحیث كلما   � ینمذج بتفاعل ثابت توازنھ    

#"كان كسر التفاعل     < �  كلما أنتج العمود  

  إلى حالة  تیارا كھربائیا  وعندما تصل الجملة  

#"�التوازن     = �  .، تنعدم شدة التیار الكھربائي عندھا یتوقف العمود عن االشتغال  �

   :التفاعل الحادث ھو تفاعل أكسدة ــ إرجاع كما في المعادالت التالیة **   
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  :  Dد ـ القوة المحركة الكھربائیة لعمود    

      Dالعمود                          القوة المحركة                                                                                  

                                                             �−� 7E/7E�	     FE	/FE  �+�                 3,17   
                                                                                                                                      

        �−�  ��/���	     ���	/��  �+�                                                               0,48 

                                                             �−�  ��/���	     ���	/��  �+�          1,1  

  ، یمكن الكشف عن قطبي العمود عملیا باستعمال  )عندما ال یجري أي تیار  (تمثل فرق الكمون بین مسریي العمود     

  .الحرارة والتراكیز المولیة للمحالیل  بدرجة بحیث تتأثر .ز الفولط ـ متر اجھ   

  : ھـ ـ كمیة الكھرباء التي ینتجھا عمود خالل اشتغالھ   

  .من اإللكترونات    1HIJ ھي كمیة الكھرباء المارة عبر ناقل عند انتقال  :  Gتعریف الفاراداي     

Kنعلم أن اإللكترون الواحد یحمل كمیة من الكھرباء          = |M| = 1,6 × 10�8Q�   1، وبالتاليHIJ  من  

 :اإللكترونات یحمل كمیة من الكھرباء     

              " = 1,6 × 10�8Q × RS = 1,602 × 10�8Q × 6,023 × 10� ≈ 96500 �  

     

  .حالة التوازنھي كمیة الكھرباء التي یعطیھا العمود منذ لحظة اشتغالھ إلى أن یصل التحول الكیمیائي فیھ ل: سعة عمود  

  .التي استغرقھا خالل مروره  Y∆تتناسب مع شدة التیار المار في المدة الزمنیة  : كمیة الكھرباء التي یعطیھا العمود  

     

  :  Z والتقدم الكیمیائي     "العالقة بین كمیة الكھرباء 

G  من االلكترونات نحصل على كمیة من الكھرباء قدرھا  1HIJعندما یمر  *  = 96500 �  

.]عندما یمر   **  Z HIJ    عدد االلكترونات  ] حیث   "من االلكترونات نحصل على كمیة من الكھرباء قدرھا  

  المنتقلة من المرجع إلى المؤكسد  

=                         :بالقاعدة الثالثیة نستنتج العالقة     ] . ^ . _ `    
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  :ما یحدث عند اشتغال عمود   

  خالل اشتغال عمود            في نھایة حیاة عمود                                                      

Z              یزداد                                         Zالتقدم                       = Zé�         

#"یتغیر                                                     #"كسر التفاعل                = �     

d                              dشدة التیار                 ≠ 0                        dé� = 0      

D       تتناقص                                     D القوة المحركة الكھربائیة          = 0 

 

  :   )عمود (الحصیلة الطاقویة للجملة     

  اشتغال العمود ونتیجة للتفاعل الكیمیائي الحادث تتحول الطاقة الكیمیائیة إلى طاقة كھربائیة بحیث یمكن أثناء      

  .االستفادة منھا في حالة التحویل االلكتروني غیر المباشر     

  یشتغل العمودعندما  أن ، حیثتمثیل الحصیلة الطاقویة لعمود  ـ     

  یل وویكون التح �$Dإلى     D$8تتناقص طاقتھ الداخلیة من       

  .  ��fgعبارة عن تحویل كھربائي       

D$8       : ـ معادلة انحفاظ الطاقة     − fg = D$�  
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