
 

  التحو��ت التلقائية في ا��عمدة وتحصيل الطاقة

 assilah.com-www.svt 
  
  ا��نتقال التلقائي ل��لكترونات في عمود كهربائي : -1

 Pile Daniellوصف عمود دانييل -1.1

  تجربة :

  يتكون عمود دانييل من :

(��)��� IIصفيحة من النحاس مغمورة في محلول مائي لكبريتات النحاس -
�� + ���(��)

�� �.  

(��)���صفيحة من الزنك مغمورة في محلول مائي لكبريتات الزنك -
�� + ��(��)

�� �.  

(��)��  مخترقنطرة ملحية مكونة من محلول -
� + �ℓ(��)

� التوصيل  ، وتلعب دورتربط المحلولين دون أن يختلطا   �

  الكهربائي بينهما .

  

 

  اشتغال عمود دانييل :-1.2

�نود). )ا�-إشارة ا��مبيرمتر الى مرور تيار كهربائي من صفيحة النحاس (القطب (+) الكاثود)الى صفيحة الزنك (القطب (

  وبالتالي تنتقل ا��لكترونات تلقائيا في الدارة الخارجية من فلز الزنك الى فلز النحاس . 

  خ��ل اشتغال العمود :

 حسب نصف المعادلة  تحرر ا��لكترونات بسبب أكسدة فلز الزنك

 التالية : 
��(�) ⇄ ��(��)

�� + 2�� 

 

 ختزال بسبب ا، تستهلك ا��لكترونات التي تصل الى صفيحة النحاس

  حسب نصف المعادلة التالية : IIأيون النحاس 
��(��)

�� + 2�� ⇄ ��(��) 

 

 المعادلة الحصيلة ��شتغال العمود :  

��(�) 	+	��(��)
�� ⇄ 	��(��)

�� 	+	��(��) 

 

�ثابتة التوازن المقرونة بهذا التفاعل :  = 1,9.10�� 

���	خارج التفاعل البدئي :  < �				 ⇐ 				 ��� =
������

�

[����]�
=

�

�
= 1 
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  الكيميائية.باعتبار معيار التطور التلقائي ، فإن المجموعة تتطور في المنحى المبا�� للمعادلة 

 يوضح الشكل جانبه انتقال ا��لكترونات وا��يونات خ��ل اشتغال العمود.

  

  التبيانة ا��صط��حية لعمود دانييل:
⊝��(�) ∕ ��(��)

�� ∥ ��(��)
�� ∕ ����) ⊕ 

 

  ا��لكترود الذي يحدث على مستواه تفاعل ا��كسدة هو القطب السالب ويسمى أنودا.

  على مستواه تفاعل ا��ختزال هو القطب الموجب ويسمى كاثودا.ا��لكترود الذي يحدث 

  

  القوة الكهرمحركة لعمود :
يه التيار وتقاس بواسطة عندما �� يمر فالقوة الكهرمحركة لعمود تساوي التوتر بين قطبه الموجب وقطبه السالب 

  فولطمتر وتمكن من تحديد قطبية العمود .

 

  :دانييلمثال القوة الكهرمحركة لعمود 
� = ��� − ��� = 1,1� 

  التطور التلقائي للمجموعة المكونة للعمود :

خ��ل اشتغال العمود يكون هذا ا��خير في حالة غير حالة التوازن حيث تتطور المجموعة تلقائيا الى هذه الحالة وعند 

  . اتوقف اشتغال العمود يصبح مستهلك
� = 0 ⇐ �� = � ⟵ � ≠ 0 ⇐ �� < � 

  تعميم :-1.3

  عامة يتكون عمود من : بصفة

  صفيحة فلزيةM  وهي تمثل ا��لكترود ا��ول ���مغمورة في محلول مائي يحتوي على كاثيون هذا الفلز ،  

 للعمود.

  صفيحة فلزيةN  ترود الثاني، وهي تمثل ا��لك ���مغمورة في محلول مائي يحتوي على كاثيون هذا الفلز 

 للعمود.

 ود وتسمح بمرور التيار الكهربائي بواسطة انتقال ا��يونات بين المحلولين.قنطرة أيونية تصل نصفي العم 

 

(�)�⊝ التبيانة ا��صط��حية للعمود : ∕ �(��)
�� ∥ �(��)

�� ∕ �(�)⨁ 

  حسب نصف المعادلة : ���الذي يكون القطب السالب يتأكسد الى  Nالفلز 
�(�) ⇄ �(��)

�� + 2�� 

  (الذي يكون القطب الموجب) حسب نصف المعادلة : �يختزل الى  ���الكاثيون 
�(��)

�� + 2�� ⇄ �(�) 

  المعادلة الحصيلة ��شتغال العمود :
��(�) + ��(��)

�� 							→					��(��)
�� +��(�) 

 

  الدراسة الكمية لعمود :-2
  كمية الكهرباء التي يمنحها عمود:-2.1

�هي :  �∆كمية الكهرباء التي يمنحها عمود يجتازه تيار كهربائي خ��ل المدة  = �. ∆� 
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  كمية مادة ا��لكترونات المنتقلة :-2.2
� = �(��).��. � 
� = �(��). ℱ 

  . ℱ ويرمز له بالقيمة المطلقة لشحنة مول واحد من ا��لكترونات هي الفارادي 

ℱحيث  = ��. � = 96500	�.��ℓ�� 

  كمية مادة ا��لكترونات المنتقلة :

(��ℓ) ← �(��) =
�

ℱ
=
�. ∆�

ℱ
 

  

 ا��عمدة ا��عتيادية :-3
  تعريف:-3.1

� عما�ا��عمدة ا��عتيادية هي ا��عمدة التي تستعمل في الحياة اليومية وهي متنوعة منها ما هو ملحي (و هو ا��كثر است

  ) وق��ئي .

  مثال ل��عمدة ا��عتيادية : بطارية لوك��ن�� -3.2

  معادلة التفاعل خ��ل اشتغال العمود :
�� →���� + 2�� 

���� + �� + �� →���(��)					× 2 
               --------------------------------------              �� +

2���� + 2�� →���� + 2���(��)															 
               

  التمثيل ا��صط��حي للعمود :
⊝�� ∕ ���� ∥ ���(��) ����⁄ /� ⊕ 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منتديات علوم الحياة و ا��رض بأصيلة
 




