
 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سواالت پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خالصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کامال رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
 

 

 

www.salampnu.com

 

www.salampnu.com

www.pnust.com
http://www.salampnu.com
http://www.salampnu.com


بسمھ تعالیبسمھ تعالی

٢٢آزمایشگاه شیمی تجزیھ آزمایشگاه شیمی تجزیھ 

))واحد درسی جھت دانشجویان رشتھ شیمیواحد درسی جھت دانشجویان رشتھ شیمی  ٢٢((

٢٢آزمایشگاه شیمی تجزیھ آزمایشگاه شیمی تجزیھ ::منبعمنبع
شھال مظفریشھال مظفری--ژولیت اردوخانیانژولیت اردوخانیان::تالیفتالیف

علی مولویعلی مولوی::تھیھ کننده پاور پوینتتھیھ کننده پاور پوینت
دانشگاه پیام نور مشھد  دانشگاه پیام نور مشھد  

١٣٨۵١٣٨۵
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١٠٢١٠٢ولتامتری                                       ولتامتری                                       ::فصل ششمفصل ششم                              
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١٣۵١٣۵رسانایی سنجی                                رسانایی سنجی                                ::فصل ھشتمفصل ھشتم    



فصل اول فصل اول 
PHPH  سنجیسنجی

مقدمھمقدمھ

چیست؟چیست؟  لکتروشیميلکتروشیمي  اا  

  الکتریکيالکتریکي  بھبھ  شیمیایيشیمیایي  انرژيانرژي  تبدیلتبدیل  درمورددرمورد  کھکھ  استاست  شیميشیمي  دردر  مبحثيمبحثي  الکتروشیميالکتروشیمي

..کندکند  ميمي  بحثبحث  بالعکسبالعکس  وو

    ..شودشود  ميمي  تبدیلتبدیل  الکتریکيالکتریکي  بھبھ  شیمیایيشیمیایي  انرژيانرژي  گالواني،گالواني،  ھايھاي  سلولسلول  دردر

..شودشود  ميمي  تبدیلتبدیل  شیمیایيشیمیایي  بھبھ  الکتریکيالکتریکي  انرژيانرژي  الکترولیزالکترولیز  ھايھاي  سلولسلول  دردر



سلول شیمیایي  سلول شیمیایي  

  ..استاست  کاھشيکاھشي  --  اکسایشياکسایشي  واکنشواکنش  یکیک  واقعواقع  دردر  شیمیایيشیمیایي  سلولسلول  ھرھر
  ..استاست  واکنشواکنش  نیمنیم  دودو  شاملشامل  کاھشيکاھشي--  اکسایشياکسایشي  واکنشواکنش  ھرھر
      ..باشدباشد  ميمي  الکترودالکترود  یکیک  واکنشواکنش  نیمنیم  ھرھر
..دارددارد  نامنام  کاھش،کاتدکاھش،کاتد  واکنشواکنش  ونیمونیم  آندآند  اکسایش،اکسایش،  واکنشواکنش  نیمنیم



::مثال در مورد یک سلول الکتروشیمیایي مثال در مورد یک سلول الکتروشیمیایي 

..دارددارد  قرارقرار  مسيمسي  تیغھتیغھ  آنآن  دردر  کھکھ  مسمس  سولفاتسولفات  محلولمحلول  شاملشامل  ظرفظرف  یکیک                
CuCu22++ ++ 22ee →Cu→Cu

                                                                          قرارقرار  رويروي  ازاز  اياي  تیغھتیغھ  آنآن  دردر  کھکھ  رويروي  سولفاتسولفات  محلولمحلول  شاملشامل  ظرفظرف  یکیک                      
    ..دارددارد

ZnZn →→ ZnZn22++ ++ 22ee
،،  کنیمکنیم    وصلوصل  بھمبھم  نیزنیز  رارا  تیغھتیغھ  دودو  وو  ھمھم  بھبھ  نمکينمکي  پلپل  بابا  رارا  ھاھا  ظرفظرف  اگراگر          

..شودشود  ميمي  تولیدتولید  برقبرق  جریانجریان  
CuCu22++ ++ ZnZn →→ ZnZn22++ ++ CuCu





 potentiometricپتانسیل سنجي
. مرجع الکترود و شناساگر الکترود دو بین ما پتانسیل اختالف گیري اندازه

  .است آن با تماس در گونھ غلظت بھ وابستھ آن پتانسیل :اندیکاتور شناساگریا الکترود

  .دارد معیني دقیقًا پتانسیل کھ الکترودي ،مرجع الکترود



انواع الکترودھاي مرجعانواع الکترودھاي مرجع

  کلریدکلرید  نقرهنقره  - -   نقرهنقره  وو  کالوملکالومل  --  ھیدروژنھیدروژن  استاندارداستاندارد  الکترودالکترود

SHESHE  ھیدروژنھیدروژن  استاندارداستاندارد  الکترودالکترود
22HH++ ++22ee HH22

Pt,HPt,H22(P=(P=11atm)atm) HH++((11M)M)

E=E=00..059059 loglog aa H+H+



الکترود کالوملالکترود کالومل

Hg    HgHg    Hg22ClCl22((sat,d),KCl(XM)                       sat,d),KCl(XM)                       

واکنش آن؛واکنش آن؛

HgHg22ClCl22 ++22e               e               22Hg +Hg +22ClCl-- EE00==00..268    268    

پتانسیل آن برحسب غلظتپتانسیل آن برحسب غلظت

ولتولت  ٠٠//٢۴١٢۴١و پتانسیل آن و پتانسیل آن   SCESCEباشد، باشد،   پتاسیم اشباعپتاسیم اشباعاگر محلول کلرید اگر محلول کلرید 

2]log[
2

0592.0 
  lCEE



نقره کلریدنقره کلرید  --الکترود نقره الکترود نقره 

Ag │AgCl (s) , ClAg │AgCl (s) , Cl-- (X M)             (X M)             
AgCl +AgCl + e             Ag + Cle             Ag + Cl--ْْ

E = ٢٢٢/٠ - ٠۵٠/ ٩ log[Cl-]



::انواع الکترودھاي شناساگر انواع الکترودھاي شناساگر  فلزيفلزي  الکترودھايالکترودھاي
غشائیغشائی  الکترودھايالکترودھاي

::فلزیفلزی  الکترودھایالکترودھای  انواعانواع
)                                                                                                       )                                                                                                       کاتیون ھاکاتیون ھا((الکترودھاي مرتبھ یک الکترودھاي مرتبھ یک                                     

Ag │Ag+Ag │Ag+ (X M)                      (X M)                      
)                                                                                                            )                                                                                                            آنیون ھاآنیون ھا((الکترودھاي مرتبھ دو الکترودھاي مرتبھ دو                                     

Ag │KCl,Ag │KCl, AgCl                        AgCl                        
                                                                                                                                                                                                                                            )   )   کاھشيکاھشي  - - اکسایشي اکسایشي ((الکترودھاي مرتبھ سھ الکترودھاي مرتبھ سھ                                   

   ) )Pt │FePt │Fe33++ (X M(X M        



: انواع الکترودھاي غشائي
  ، PH شیشھ الکترود -١                    

 ،)کاتیونھا سایر( گزین یون-٢                    

  غشائي مایع -٣                    

 رسوبی و جامد - ۵                   -

 گاز بھ حساس-۶                    



:  :  انواع روش ھای اندازه گیری پتانسیومتریانواع روش ھای اندازه گیری پتانسیومتری

مستقیممستقیم  روشروش  - - ١١

کالیبراسیونکالیبراسیون  منحنیمنحنی  --))الفالف

استاندارداستاندارد  محلولمحلول  افزایشافزایش  --))بب

::مستقیممستقیم  غیرغیر  روشروش  --٢٢

پتانسیومتریپتانسیومتری  ھایھای  تیتراسیونتیتراسیون  --))الفالف

دیفرانسیلیدیفرانسیلی  ھایھای  تیتراسیونتیتراسیون  --))بب



سنجیسنجی  - - PHPHتیتراسیون ھای تیتراسیون ھای 

میمی  بشربشر  دردر  ))بازباز  یایا  اسیداسید((مجھولمجھول  محلولمحلول  ازاز  معینیمعینی  حجمحجم  تیتراسیونتیتراسیون  نوعنوع  ایناین  دردر  

  ..ریزیمریزیم

ترکیبیترکیبی  الکترودالکترود  محلولمحلول  داخلداخل  دردر  PHPH  دھیمدھیم  میمی  قرارقرار  رارا..    

میمی  اضافھاضافھ  ))اسیداسید  یایا  بازباز((استاندارداستاندارد  محلولمحلول  قطرهقطره  قطرهقطره  بشربشر  محلولمحلول  بھبھ  بورتبورت  ازاز  

..خوانیمخوانیم  میمی  رارا  PHPH  استاندارد،استاندارد،  محلولمحلول  افزایشافزایش  ھرھر  ازاءازاء  بھبھ  کنیمکنیم

  نمودارنمودار  رویروی  ازاز  PHPH  تعیینتعیین  ارزیارزی  ھمھم  نقطھنقطھ  ،،استاندارداستاندارد  محلولمحلول  حجمحجم  حسبحسب  بربر  

....کنیمکنیم  میمی



:شامل ترکیبی ای شیشھ الکترود

.است خارجی و داخلی مرجع الکترودھای ای، شیشھ الکترودھای 
Ag │AgCl (s) │Cl-(aq) ││H+(aq) H+(aq) , Cl-(aq) │ Ag (aq) │AgCl (s) │Ag

خارجی مرجع الکترود                               داخلی مرجع الکترود
        

                        E = L – ٠۵٩١/٠ PH



::سنجیسنجی  PHPHنکات اولیھ در نکات اولیھ در 

کردکرد  نگھدارینگھداری  رارا  الکترودالکترود  سازندهسازنده  شرکتشرکت  دستورالعملدستورالعمل  طبقطبق  بایدباید..

الکترولیتالکترولیت  محلولمحلول  ازاز  بودنبودن  پرپر  وو  سالمسالم  ازاز  الکترودالکترود  ازاز  کردنکردن  استفادهاستفاده  ازاز  قبلقبل    

..کردکرد  حاصلحاصل  اطمیناناطمینان

  دستگاهدستگاه  PHPH  سازنده،سازنده،  شرکتشرکت  ھایھای  دستورالعملدستورالعمل  اساساساس  بربر  رارا  مترمتر  

بابا  بافربافر  ھایھای  محلولمحلول  بابا  PHPH  نمودنمود  ))کالیبرهکالیبره((یی  بندبند  درجھدرجھ  معلوممعلوم  دقیقًادقیقًا..



::  PHPHخطاھا در اندازه گیری خطاھا در اندازه گیری 

    ..استاست  واقعیواقعی  مقدارمقدار  ازاز  کمترکمتر  شدهشده  قرائتقرائت  PHPH  دھد،دھد،  میمی  رخرخ  PHPH<<٩٩  دردر  قلیایيقلیایي  خطایخطای

  ازاز  بیشبیش  شدهشده  قرائتقرائت  PHPH  دھد؛دھد؛  میمی  رخرخ  ٠٠//۵۵  ازاز  کمترکمتر  PHPH  دردر  اسیدیاسیدی  خطایخطای

..استاست  واقعیواقعی  مقدارمقدار

..شودشود  میمی  برقراربرقرار  دیردیر  تعادلتعادل  خنثی،خنثی،  ھایھای  محلولمحلول  دردر  خطاخطا  



::سنجیسنجی  PHPHانواع تیتراسیون ھای انواع تیتراسیون ھای 

؛ مثل اسید کلرید ریک با سود و یا بالعکس؛ مثل اسید کلرید ریک با سود و یا بالعکسباز قویباز قوی  --اسید قوی اسید قوی                     

؛ مثل اسید استیک با سود و یا بالعکس؛ مثل اسید استیک با سود و یا بالعکسباز قویباز قوی  - - اسید ضعیف اسید ضعیف             

؛ مثل آمونیاک با اسید کلرید ریک؛ مثل آمونیاک با اسید کلرید ریکاسید قویاسید قوی  --باز ضعیف باز ضعیف       

؛ مثل آمونیاک با اسید استیک؛ مثل آمونیاک با اسید استیکباز ضعیفباز ضعیف  - - اسید ضعیف اسید ضعیف   



    PHPHروش ھای تعیین نقطھ ھم ارزی در تیتراسیون ھای روش ھای تعیین نقطھ ھم ارزی در تیتراسیون ھای 
::متری و پتانسیل سنجیمتری و پتانسیل سنجی

نتنت  تیتراتیترا  حجمحجم  حسبحسب  بربر  ))پتانسیلپتانسیل  اختالفاختالف((  EE  یایا  PHPH  نمودارنمودار  رسمرسم  --))الفالف                  

V(V)((تیترانتتیترانت  حجمحجم  حسبحسب  بربر                            نمودارنمودار  رسمرسم  - - ))بب                              

))VV((تیترانتتیترانت  حجمحجم  حسبحسب  بربر                              نمودارنمودار  رسمرسم  --))جج                                      

GranGran    روشروش))دد                                        

ارزیارزی  ھمھم  نقطھنقطھ  تعیینتعیین  صحییحصحییح  روشروش  ،انتخاب،انتخاب    نمودارنمودار  شکلشکل  بھبھ  توجھتوجھ  بابا

V
PH



2

2

V
PH






، در  حجم تیترانت Vبر حسب  PH شکل کلی نمودار
باز قوی -اسید قوی تیتراسیون 



حجم تیترانت،   Vبر حسب  PHنمودار شکل کلی 
.باز قوی -در تیتراسیون اسید ضعیف 



  )اسید استیک(با اسید ضعیف ) آمونیاک(نمودارتیتراسیون باز ضعیف



VVبر حسب بر حسب   PH(E)PH(E)روش ھای تعیین نقطھ ھم ارزی در نمودارھای روش ھای تعیین نقطھ ھم ارزی در نمودارھای 

روش نصف کردنروش نصف کردن--١١

روش رسم بھتدین دایرهروش رسم بھتدین دایره--٢٢

روش رسم متوازی االضالعروش رسم متوازی االضالع  --٣٣

باید یکی از باید یکی از   VVبرحسب برحسب ) ) اختالف پتانسیلاختالف پتانسیل((   E Eیایا   PH PHبا توجھ بھ شکل نمودار با توجھ بھ شکل نمودار 

..روش ھای فوق را انتخاب نمودروش ھای فوق را انتخاب نمود



بر حسب ) E/PH(برای تعیین نقطھ ھم ارزی در نمودارھای روش نصف کردن 
.حجم تیترانت



روش رسم بھترین دایره



روش رسم متوازی االضالع



 تیتراسیون کلر با نقرهبا توجھ بھ رابطھ زیر در مورد  Granروش 

تیتراسیون؛ از پس نھایي معادلھ و

  محور با آن تالقي محل کھ آید مي دست بھ راستي حط ، VAg برحسب معادلھ راست سمت ترسیم از
X)است ارزی ھم نقطھ )حجم.

Eobs =  Eْ AgCl – ٠۵٩/٠ log [Cl-] – E SCE

(VClMCl –VAgMAg) = (VCl+ VAg) anti log( -٩/١۶Eobs + K )



مثل کربنات   باز دی بازیکمتری  PHنمودار تیتراسیون 
اسید کلرید ریکسدیم با 



متری اسید سھ ظرفیتی با سود PHنمودار تیتراسیون 



.سنجی سیستم ھای مختلف اسید و باز PHنمودار تیتراسیون 



 - PHبر حسب حجم تیترانت در تیتراسیون (    ) نمودار       
)یا پتانسیومتری(سنجی

V
PH



V
E






  -PHبر حسب حجم تیترانت در تیتراسیون (       )نمودار         
)یا پتانسیومتری(سنجی

2

2

V
PH




2

2

V
E






سنجی سنجی   PHPHیک اسید با کمک تیتراسیون یک اسید با کمک تیتراسیون   KaKaمحاسبھ محاسبھ 

HAHA HH++ ++ AA--

    وو  [[--AA]]  توانیمتوانیم  میمی  نمودارنمودار  رویروی  ازاز  ..داریمداریم  رارا  PHPH  تیتراسیونتیتراسیون  ازاز  نقطھنقطھ  ھرھر  دردر
[HA][HA]  کنیمکنیم  راحسابراحساب..

][
][log

HA
APHPKa







.برحسب حجم تیترانت PHنمودار مناسب از روي  شناساگر تعیین
وبروموتیمول بلو فتالئینفنل :شنا ساگر ھای مناسب برای این تیتراسیون



فصل دوم  فصل دوم  
تیتراسیونھاي رسوبي پتانسیومتريتیتراسیونھاي رسوبي پتانسیومتري

ریزیمریزیم  ميمي  بشربشر  دردر  رارا  ))نامعلومنامعلوم  غلظتغلظت  بابا  کلریدکلرید  یونیون  محلولمحلول  مثالمثال((  آنالیتآنالیت..  

محلولمحلول  دردر))نقرهنقره  فلزفلز  ازاز  اياي  تیغھتیغھ((  شناساگرشناساگر  الکترودالکترود  یکیک  وو  کالوملکالومل  الکترودالکترود  یکیک  

..دھیمدھیم  ميمي  قرارقرار

  کنیمکنیم  ميمي  وصلوصل  ولتمترولتمتر  میليمیلي  سرسر  دودو  بھبھ  رارا  دوالکتروددوالکترود..

  خوانیمخوانیم  ميمي  رارا  ولتاژولتاژ  نقره،نقره،  استاندارداستاندارد  محلولمحلول  افزایشافزایش  ھرھر  بازاءبازاء..  



::نحوه افزایش تیترانت بھ محلول استانداردنحوه افزایش تیترانت بھ محلول استاندارد

ابتدا ھر بار یک میلي لیتر،  ابتدا ھر بار یک میلي لیتر،  

..با افزایش تغییرات ولتاژ مقادیر را کم مي کنیمبا افزایش تغییرات ولتاژ مقادیر را کم مي کنیم

. . مي کنیممي کنیم  نقطھ ھم ارزي قطره قطره اضافھنقطھ ھم ارزي قطره قطره اضافھدر حدود در حدود   

..بعد از نقطھ ھم ارزي مقادیر را زیاد مي کنیمبعد از نقطھ ھم ارزي مقادیر را زیاد مي کنیم



تعیین نقطھ ھم ارزيتعیین نقطھ ھم ارزي

، ، ) ) حجم تیترانتحجم تیترانت((  VVبرحسب برحسب    E Eمتري ، نمودارمتري ، نمودار   PH PHمانند تیتراسیونھايمانند تیتراسیونھاي                  

بر حسب حجم تیترانتبر حسب حجم تیترانت(      )(      )یا یا                     

..بر حسبحجم تیترانت را رسم می کنیمبر حسبحجم تیترانت را رسم می کنیم(         )(         )یا  یا                    

..  GranGranبا روش با روش                       

ودر ھر مورد با روش مناسب  نقطھ ھم ارزی را بدست می آوریمودر ھر مورد با روش مناسب  نقطھ ھم ارزی را بدست می آوریم                  
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)حجم تیترانت( Vبر حسب Eیا  PH شکل نمودارروي غلظت تاثیر 

 شیب منحني کم و نقطھ عطف نامشخصتیترانت و تیتر شونده،  غلظت کم شدنبا 
.مي شود



روي شکل نمودار Kaیا Kspتاثیر ثابت تعادل 
 تندتر وشیب بلندتر منحني باشد، کوچکترKspو بزرگتر Kb یا Kaھرچھ 

..است
.تراست آسان ارزی ھم نقطھ تعیین و



تیتراسیون پتا نسیومتری یون کلرید با نیترات نقره

.  میلی لیتری ریختھ ایم ١٠٠میلی ازمحلول کلرید مجحول در بشر  ١٠•

میلی لیتر آب مقطر بھ آن اضافھ کرده و ؛ ۵٠•

.اضافھ کرده ایم ١/٠در حالی  بھم زدن قطره قطره از بورت نیترات نقره •

.بھ ازاء ھر افزایش نیترات نقره حجم اعداد جدول اسالید بعد بدست آمده است•



.نتایج تیتراسیون رسوبي یون کلرید با نقره 
  





-Iتیتراسیون رسوبي مخلوط  , Cl-

.



-Iتیتراسیون رسوبي مخلوط  , Cl-



..کلرید نقره بھ روش پتانسیومتري مستقیمکلرید نقره بھ روش پتانسیومتري مستقیم  KspKspمحاسبھ محاسبھ 
EE cellcell == EcEc –– EaEa

[Ag[Ag++]]  [Cl[Cl--]] == KspKsp

[Ag[Ag++]] == [Cl[Cl--]]

EE  ارزیارزی  ھمھم  نقطھنقطھ  وتعیینوتعیین  VV  برحسببرحسب  EE  نمودارنمودار  رسمرسم  بابا eqeq  رابطھرابطھ  وازواز  تعیینتعیین  رارا  
..کنیمکنیم  میمی  محاسبھمحاسبھ  رارا  KspKsp  فوقفوق

( E cell)eq =EAْg+/Ag – ٠۵٩/٠ log ١/ Ksp – E ref



::پتانسیومتري مستقیمپتانسیومتري مستقیم

..محلولي از نیترات نقره با غلظت معین و قدرت یوني مشخص مي سازیم محلولي از نیترات نقره با غلظت معین و قدرت یوني مشخص مي سازیم 

::خوانیمخوانیم  پتانسیل آن را ميپتانسیل آن را مي  

ٍٍE*E*  بدست مي آیدبدست مي آید  .  .

غلظت آن را از رابطھ فوق محاسبھ  غلظت آن را از رابطھ فوق محاسبھ    ، ،    + +AgAgمحلول مجحول شامل یونمحلول مجحول شامل یون  EEحال مي توانیم بااندازه گیری حال مي توانیم بااندازه گیری 
..کنیمکنیم

LogEEE
AgLogEE

refAg 059.0
][059.0

0 

 



PPکمپلکسکمپلکس  KKffمحاسبھ محاسبھ 
++))٣٣Ag(NHAg(NH  ..

..پتانسیل را اندازه گیريپتانسیل را اندازه گیري. . در محلولھاي مختلف با غلظتھاي متفاوت از آمونیاکدر محلولھاي مختلف با غلظتھاي متفاوت از آمونیاک

٠٠EE//log[Aglog[Ag++]]٠۵٩٠۵٩از رابطھ از رابطھ    = E*+ = E*+ ،غلظت را محاسبھ،غلظت را محاسبھ

..رسم می کنیمرسم می کنیم  log[NHlog[NH33]]برحسب برحسب   log[Aglog[Ag++]]نمودار نمودار   

..محاسبھ می شودمحاسبھ می شود  KKffاز روی عرض از مبداء خط حاصل از روی عرض از مبداء خط حاصل   



::یدید نقرهیدید نقرهKspKspتعیینتعیین

..موالرموالر  ٠٠//١١  نقرهنقره  نیتراتنیترات  ٢۵٢۵  cccc  یکيیکي  دردر  بشربشر  دودو  دردر
  ..موالرموالر  ٠٠//١١  پتاسیمپتاسیم  یدیدیدید  cccc١٠١٠  وو  نقرهنقره  نیتراتنیترات  ١٠١٠  cccc  دیگردیگر  بشربشر  دردر  وو  

  ..کنیمکنیم  ميمي  وصلوصل  یکدیگریکدیگر  بھبھ  نمکينمکي  پلپل  بابا  رارا  دوبشردوبشر
..خوانیمخوانیم  ميمي  رارا  پتانسیلپتانسیل

..آیدآید  ميمي  بدستبدست  ))٢٢aa((  دومدوم  بشربشر  دردر  نقرهنقره  غلظتغلظت
KspKsp == [Ag[Ag++]] 22

Eemf = Ec – Ea = ٠۵٩١/٠log a٢/a١



با پرمنگنات  با پرمنگنات  ) ) IIII((کاھشی آھن کاھشی آھن   --پتانسیل سنجی اکسایشیپتانسیل سنجی اکسایشی
..پتاسیمپتاسیم

55FeFe22++ + MnO+ MnO44
-- ++88HH++ MnMn22++ ++44HH22O +O +55FeFe3   3   +                +                

FeFe33++ + e              Fe+ e              Fe22+              +              

MnOMnO44
-- ++88HH++ ++55e         e         44HH22O +MnO +Mn22

++
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..با محلول پرمنگنات پتاسیمبا محلول پرمنگنات پتاسیم) ) IIII((روش پتانسیل سنجی آھن روش پتانسیل سنجی آھن 

    ..ریزیمریزیم  ميمي  بشربشر  دردر  وو  داریمداریم  ميمي  بربر  مجھولمجھول  ازاز  معینيمعیني  دقیقًادقیقًا  حجمحجم                

    ..کنیمکنیم  ميمي  اضافھاضافھ  آنآن  بھبھ  اسیدسولفوریکاسیدسولفوریک  کافيکافي  مقدارمقدار                

  ..دھیمدھیم  ميمي  قرارقرار  آنآن  دردر  پالتینپالتین  الکترودالکترود  وو  مرجعمرجع  یکیک  ،،  الکترودالکترود  دودو                

..کنیمکنیم  ميمي  وصلوصل  ولتمترولتمتر  میليمیلي  بھبھ  رارا  الکترودالکترود  دودو              

                                                                                                                                                                        ..  قرائتقرائت  رارا  ))EE((  پتانسیلپتانسیل  اختالفاختالف  پرمنگنات،پرمنگنات،  استاندارداستاندارد  محلولمحلول  افزایشافزایش  ھرھر  ازاءازاء  بھبھ            

..کنیمکنیم  ميمي  محاسبھمحاسبھ  رارا  ٢٢FeFe++  غلظتغلظت  سپسسپس  وو  ارزيارزي  ھمھم  نقطھنقطھ  ..  VV  برحسببرحسب    یایا    یایاEEنمودارنمودار  رويروي  ازاز



 Vبر حسب ) اختاف پتانسیل ( Eنمودار تغییرات 
KMn O4با   +Fe2در تیتراسیون 



فصل سوم فصل سوم 
کاربرد الکترودھاي یون گزینکاربرد الکترودھاي یون گزین

::الکترود یون گزین الکترود یون گزین                           

..بھ یک گونھ خاص در محلول پاسخ مي دھندبھ یک گونھ خاص در محلول پاسخ مي دھند                          

.  .  داراي غشاء نازکي ھستند کھ نمونھ را از داخل الکترود جدا مي کندداراي غشاء نازکي ھستند کھ نمونھ را از داخل الکترود جدا مي کند                        

فعالیت گونھ ھاي یوني بین محلول          فعالیت گونھ ھاي یوني بین محلول          اختالف پتانسیل در غشاء بھ تفاوت اختالف پتانسیل در غشاء بھ تفاوت                         

..داخل الکترود و آنالیت بستگي داردداخل الکترود و آنالیت بستگي دارد



انواع الکترودھاي یون گزینانواع الکترودھاي یون گزین

::انداند  حساسحساس  یونيیوني  ھايھاي  گونھگونھ  بھبھ  کھکھ  الکترودھایيالکترودھایي

و؛و؛٢٢NoNo  --  ،،--٢٢CaCa،،  FF++  ،،kk،،  ++NaNa++  الکترودھايالکترودھاي  مثلمثل  

  روند،روند،  میمی  کارکار  بھبھ  ھاھا  مولکولمولکول  تعیینتعیین  برایبرای  کھکھ  ھاییھایی  الکترودالکترود  

    ..اکسیژناکسیژن  گیریگیری  اندازهاندازه  الکترودالکترود  مثلمثل



:  :  انواع الکترودھاي یون گزینانواع الکترودھاي یون گزین

،،FF--برایبرای  ٣٣LaFLaF  مانندمانند  بلوریبلوری  تکتک  مانند،مانند،  بلوری،بلوری،  غشاھایغشاھای  ))الفالف

++AgAg  وو  ٢٢SS- -   برایبرای  SS٢٢AgAg  مانندمانند  مختلطمختلط  بلوربلور  یایا  بلوریبلوری  چندچند  

    ،،++HH  وو  NaNa++  برایبرای  سیلیکاتیسیلیکاتی  ھایھای  شیشھشیشھ  بلوری،بلوری،  غیرغیر  غشاھایغشاھای  ))بب

..٢٢CaCa++  برایبرای  مایعمایع  یونییونی  گرمایگرمای  تبادلتبادل  مانندمانند  مایعات،مایعات،



::انواع الکترودھاي مولکول گزینانواع الکترودھاي مولکول گزین

::، مانند، مانندلولھ ھای حساس بھ گازلولھ ھای حساس بھ گاز) ) الفالف

..٣٣NHNH، ، ٢٢COCOغشاءھای آب گریز برای غشاءھای آب گریز برای   

::، مانند ، مانند سوبستراسوبسترا  --الکترودھای آنزیمالکترودھای آنزیم) ) بب

..غشاءھای اوره آز برای اوره خونغشاءھای اوره آز برای اوره خون



::خواص غشاھای یون گزینخواص غشاھای یون گزین

حداقلحداقل  پذیریپذیری  انحاللانحالل  --١١

الکتریکیالکتریکی  رساناییرسانایی  - - ٢٢

..آنالیتآنالیت  بابا  گزینشیگزینشی  پذیریپذیری  واکنشواکنش  - - ٣٣



دستھ بندی الکترودھای یون گزین دستھ بندی الکترودھای یون گزین 

++HH  وو  ظرفیتیظرفیتی  یکیک  ھایھای  کاتیونکاتیون  برایبرای  ایای  شیشھشیشھ  غشاھایغشاھای  --١١

معدنیمعدنی  نمکنمک  بلورھایبلورھای  جامد،جامد،  حالتحالت  --٢٢

مایعمایع  غشاھایغشاھای  --٣٣

ترکیبیترکیبی  --۴۴



یون گزیناساس الکترودھای 

.نمودار شکل یک الکترود یون گزین برای کاتیون
. این الکترود شامل یک الکترود مرجع و یک الکترود غشایی است

. نامشخص است ١aفعالیت آنالیت . معین ٢aفعالیت محلول درونی 



الکترودھای انتخابی حالت مایع



الکترود گاز سنج



مراحل کار با الکترودھای یون گزینمراحل کار با الکترودھای یون گزین

..تعیین ثابت گزینش پذیری در صورت حضور یون مزاحمتعیین ثابت گزینش پذیری در صورت حضور یون مزاحم        

اندازه گیری اختالف پتانسیل یک سری محلول استاندارد از یون مورد اندازه   اندازه گیری اختالف پتانسیل یک سری محلول استاندارد از یون مورد اندازه             

،،))در محدوده کارایی الکتروددر محدوده کارایی الکترود((گیری گیری 

بر حسب غلظت یون،بر حسب غلظت یون،  EEرسم نمودار رسم نمودار           

اندازه گیری پتانسیل نمونھ مجھول، اندازه گیری پتانسیل نمونھ مجھول،       

..تعیین غلظت مجھول از روی نمودار درجھ بندیتعیین غلظت مجھول از روی نمودار درجھ بندی      



فصل چھارمفصل چھارم
    روشھاي الکترو وزنيروشھاي الکترو وزني  

اساس روش الکترو وزني ؟ اساس روش الکترو وزني ؟ 

توزین شده قرار داده مي توزین شده قرار داده مي ) ) معموال پالتینمعموال پالتین((در داخل بشر محتوي آنالیت دو الکترود در داخل بشر محتوي آنالیت دو الکترود 

شود؛  شود؛  

.  .  جریان برق مستقیم براي مدتي از محلول عبور داده مي شودجریان برق مستقیم براي مدتي از محلول عبور داده مي شود  

..پس از شستشو و خشک کردن الکترود کاتد، دوباره وزن مي شودپس از شستشو و خشک کردن الکترود کاتد، دوباره وزن مي شود

..تفاوت وزن مقدار جسم رسوب کرده روي آن استتفاوت وزن مقدار جسم رسوب کرده روي آن است  



عوامل موثر بر کیفیت رسوب ایجاد شده روي کاتدعوامل موثر بر کیفیت رسوب ایجاد شده روي کاتد

چگالي جریان ، چگالي جریان ،                                                 

دما، دما،                                                   

حضور عوامل کمپلکس کننده،حضور عوامل کمپلکس کننده،                                              

..بھم زدنبھم زدن                                              



مزایاي وزن سنجي الکتروشیمیایي مزایاي وزن سنجي الکتروشیمیایي 

.  .  سریع و عدم نیاز بھ صاف کردنسریع و عدم نیاز بھ صاف کردن  - - الف الف                   

صحت و دقت زیاد صحت و دقت زیاد   --ب ب                     

گزینش پذیري یا انتخابي عمل کردن آن ؛ مي توان یک کاتیون را از  گزینش پذیري یا انتخابي عمل کردن آن ؛ مي توان یک کاتیون را از    - - جج                    

..سایر کاتیونھا جدا کردسایر کاتیونھا جدا کرد



را از مخلوط آنھا بھ طریق رسوب گیري را از مخلوط آنھا بھ طریق رسوب گیري   ٢٢CdCd++وو٢٢CuCu++آیا مي توان آیا مي توان 
روي کاتد جدا نمود؟روي کاتد جدا نمود؟

    اعمالاعمال  بابا  ..بدانیمبدانیم  رارا  کدامکدام  ھرھر  گیريگیري  رسوبرسوب  شروعشروع  برايبراي  الزمالزم  پتانسیلپتانسیل  اگراگر  بلھ؛بلھ؛
EappEapp  کردکرد  جداجدا  یکدیگریکدیگر  ازاز  رارا  ھاھا  آنآن  توانتوان  ميمي..

EE << EappEapp << EtEt
کردهکرده  رسوبرسوب  کامالکامال  اولاول  گونھگونھ                                                              دومدوم  گونھگونھ  گیريگیري  رسوبرسوب  شروعشروع                              



مداروزن سنجي  مداروزن سنجي  
در شدت جریان ثابتدر شدت جریان ثابت  

ولت کھ بطورسري با یک رئوستا   ولت کھ بطورسري با یک رئوستا     ١٠١٠تا تا   ۴۴منبع الکتریسیتھ مستقیم با ولتاژ منبع الکتریسیتھ مستقیم با ولتاژ         

..قرار داردقرار دارد

، بھم زن، ، بھم زن، ))توري یا تیغھتوري یا تیغھ( ( دو الکترود پالتینيدو الکترود پالتیني          

آمپر بطور سري در مدار، آمپر بطور سري در مدار،         

..ولتمتر بھ طور موازيولتمتر بھ طور موازي      



جھت الکترولیز                                                                                 جھت الکترولیز                                                                                 ) )   EEaa((پتانسیل بکار برده شده پتانسیل بکار برده شده 
EEaa = E= EDD +E+EIRIR

RR  ،مقاومت محلول،  مقاومت محلولIIشدت جریاني کھ از سلول عبور مي کندشدت جریاني کھ از سلول عبور مي کند  .  .EEDD پتانسیل پتانسیل
..تجزیھتجزیھ

EEDD=E=EBB++ولتاژ اضافيولتاژ اضافي                                                                    

EEDD = ( E= ( ECC + W+ WCC) ) –– ( E( EAA + W+ WAA

EEA            A               و وEECC  پتانسیل ھاي آند و کاتد وپتانسیل ھاي آند و کاتد و
                WWAA   و وWWCCپتانسیلھاي اضافي آنھاپتانسیلھاي اضافي آنھا..



::معایب وزن سنجي الکتروشیمیایي در جریان ثابتمعایب وزن سنجي الکتروشیمیایي در جریان ثابت

..باشدباشد  پتانسیل کاھش آنھا بیشتر از ھیدروژنپتانسیل کاھش آنھا بیشتر از ھیدروژنبراي عناصري مفید است کھ براي عناصري مفید است کھ   

. . باید باشدباید باشد  ولتولت  ٠٠//٢۵٢۵حداقل حداقل اختالف پتانسیل استاندارد دو فلز، اختالف پتانسیل استاندارد دو فلز،   

..اگر کمتر باشد باید از عوامل کمپلکس دھنده استفاده شوداگر کمتر باشد باید از عوامل کمپلکس دھنده استفاده شود



وزن سنجي الکتروشیمیایي در پتانسیل ثابتوزن سنجي الکتروشیمیایي در پتانسیل ثابت

::آزمایشآزمایش  انجامانجام  روشروش

  ..کنیمکنیم  ميمي  انتخابانتخاب  بشربشر  دودو  

    ..مرجعمرجع  الکترودالکترود  یکیک  وو  ))  KNOKNO33  یایا  KClKCl((  الکترولیتالکترولیت  محلولمحلول  اولاول  بشربشر  دردر

  کمکيکمکي  الکترودالکترود  عنوانعنوان  بھبھ  پالتینيپالتیني  صفحھصفحھ  یکیک  وو  تجزیھتجزیھ  موردمورد  محلولمحلول  دومدوم  دربشردربشر

  زنزن  ھمھم  یکیک  وو  ))کاتدکاتد((  کارکار  الکترودالکترود  عنوانعنوان  بھبھ  پالتینيپالتیني  توريتوري  یکیک  وو  ))آندآند((

..مغناطیسيمغناطیسي

..شوندشوند  ميمي  متصلمتصل  یکدیگریکدیگر  بھبھ  نمکينمکي  پلپل  بابا  بشربشر  دودو  



وزن سنجي الکتروشیمیایي در پتانسیل ثابت



..اندازه گیري غلظت مس در محلول آبي بھ روش الکترو وزنياندازه گیري غلظت مس در محلول آبي بھ روش الکترو وزني

مدار؛مدار؛  بستنبستن

  ..ریزیمریزیم  ميمي  بشربشر  دردر  رارا  مسمس  گرمگرم  میليمیلي  ٢٠٠٢٠٠  حدودحدود  شاملشامل  مجھولمجھول  نمونھنمونھ  ازاز  حجميحجمي  

  ..کنیمکنیم  ميمي  اضافھاضافھ  آنآن  بھبھ  سولفوریکسولفوریک  اسیداسید  وو  نیتریکنیتریک  اسیداسید  مقداريمقداري  

    ..دھیمدھیم  ميمي  قرارقرار  بشربشر  دردر  رارا  شدهشده  وزنوزن  پالتینيپالتیني  الکترودالکترود

    بھبھ  رارا  مرجعمرجع  والکترودوالکترود  منفيمنفي  قطبقطب  بھبھ  رارا    پالتینيپالتیني  کاتدکاتد  وو  مثبتمثبت  قطبقطب  بھبھ  رارا  پالتینيپالتیني  آندآند
))RERE  ((  کنیمکنیم  ميمي  وصلوصل  استاتاستات  پتاسیوپتاسیو..



روش انجام آزمایشروش انجام آزمایش
))اندازه گیري غلظت مس بھ روش الکتروشیمیایي در پتانسیل ثابتاندازه گیري غلظت مس بھ روش الکتروشیمیایي در پتانسیل ثابت( (   

            الکترودالکترود  بھبھ  نسبتنسبت  رارا  الکترودکارالکترودکار  ولتاژولتاژ  REREازاز  mvmv  بھبھ  وو  شروعشروع  ١٠٠١٠٠  

  ..رسانیمرسانیم  ميمي  ولتولت  میليمیلي  ٣۶٠٣۶٠  حدودحدود  بھبھ  آراميآرامي

        کندکند  ميمي  رسوبرسوب  کاتدکاتد  رويروي  مسمس  وو  گذردگذرد  ميمي  محلولمحلول  ازاز  جریانجریان..    

      دھیمدھیم  ميمي  عبورعبور  رارا  جریانجریان  دقیقھدقیقھ  ١۵١۵  سپسسپس  وو  شدنشدن  رنگرنگ  بيبي  تاتا..

      شودشود  ميمي  محاسبھمحاسبھ  مسمس  مقدارمقدار  ،،  توزینتوزین  کردن،کردن،  خشکخشک  شستشو،شستشو،  ازاز  پسپس..



فصل پنجمفصل پنجم
روشھاي کولن سنجيروشھاي کولن سنجي  

محلول؛محلول؛  یکیک  ازاز  کردهکرده  عبورعبور  الکتریسیتھالکتریسیتھ  مقدارمقدار  رويروي  ازاز  سنجيسنجي  کولنکولن  دردر

..کندکند  ميمي  تعیینتعیین  رارا  گرفتھگرفتھ  صورتصورت  شیمیایيشیمیایي  تغییرتغییر  مقدارمقدار  

..استاست  فارادهفاراده  قانونقانون  سنجيسنجي  کولنکولن  محاسباتمحاسبات  مبنايمبناي  



قانون فارادهقانون فاراده

بگذرد،بگذرد،  محلولمحلول  یکیک  ازاز  الکتریسیتھالکتریسیتھ  فارادهفاراده  یکیک  ھرگاهھرگاه

..شودشود  ميمي  احیااحیا  یایا  اکسیداکسید  مادهماده  ازاز  گرمگرم  ارزارز  ھمھم  یکیک  

..استاست  الکترونالکترون  مولمول  یکیک  باربار  فارادهفاراده  یکیک  

F=F=11..66 ××1010--1919 ×× 66..0202 ×× 10102323 == 9650096500 CoulonCoulon



وسایل الزم براي کولن سنجي ؛وسایل الزم براي کولن سنجي ؛

  گرافیتگرافیت  وو  PtPt  مثلمثل  اثراثر  بيبي  ،یا،یا  فلزيفلزي  الکترودھايالکترودھاي

  ..مستقیممستقیم  برقبرق  جریانجریان  منبعمنبع

  آمپرسنج،آمپرسنج،

متر،متر،  ولتولت

..رئوستارئوستا



::انواع روش ھاي کولن سنجيانواع روش ھاي کولن سنجي

ثابتثابت  پتانسیلپتانسیل  تحتتحت  گیريگیري  اندازهاندازه    --))الفالف

جریانجریان  تحتتحت  گیريگیري  اندازهاندازه    --))بب

  ..استاست  متداولترمتداولتر  بب  روشروش  

..آیدآید  ميمي  بدستبدست                                  رابطھرابطھ  ازاز  QQ  کندکند  تغییرتغییر  II  اگراگر 
t
dtIQ

0



::اندازه گیري تحت پتانسیل ثابتاندازه گیري تحت پتانسیل ثابت

  ..شودشود  ميمي  انجامانجام  مزاحممزاحم  وجودوجود  بدونبدون  آنالیتآنالیت  کاھشکاھش  - - اکسایشاکسایش

  ميمي  کمکم  مرورمرور  وبھوبھ  استاست  زیادزیاد  آنالیتآنالیت  غلظتغلظت  بودنبودن  باالباال  بدلیلبدلیل  جریانجریان  شدتشدت  ابتداابتدا  دردر

..کردکرد  گیريگیري  انتگرالانتگرال  بایدباید  شودشود



اندازه گیري تحت جریان ثابتاندازه گیري تحت جریان ثابت

  ميمي  نشاننشان  رارا  واکنشواکنش  شدنشدن  کاملکامل  معرفمعرف  یکیک  کھکھ  یابدیابد  ميمي  ادامھادامھ  زمانيزماني  تاتا  الکترولیزالکترولیز

    ..دھددھد

QQ((  عبوريعبوري  الکتریسیتھالکتریسیتھ  مقدارمقدار == ii tt((  گیريگیري  اندازهاندازه  بابا  iiوو  ttآیدآید  ميمي  بدستبدست..



تیتراسیونھاي کولن سنجيتیتراسیونھاي کولن سنجي

  محلولمحلول  داخلداخل  دردر  الکتروديالکترودي  واکنشواکنش  یکیک  اثراثر  دردر  تیترانتتیترانت  تیتراسیون،تیتراسیون،  نوعنوع  ایناین  دردر  

..شودشود  ميمي  تولیدتولید

  ..شودشود  تمامتمام  آنالیتآنالیت  کھکھ  شودشود  ميمي  انجامانجام  زمانيزماني  تاتا  الکترولیزالکترولیز  

  شدهشده  ایجادایجاد  رنگرنگ  وتغییروتغییر  مناسبمناسب  معرفمعرف  بابا  تیترانتتیترانت  واکنشواکنش  ازاز  آنالیتآنالیت  شدنشدن  تمامتمام

  ..شودشود  ميمي  مشخصمشخص

..استاست  آنالیتآنالیت  گرمھايگرمھاي  ارزارز  ھمھم  مقدارمقدار  برابربرابر  کردهکرده  عبورعبور  الکتریسیتھالکتریسیتھ  ھايھاي  فارادهفاراده  تعدادتعداد



انواع تیتراسیونھاي کولن سنجيانواع تیتراسیونھاي کولن سنجي

خنثي شدن یاتیتراسیون  اسید و باز،خنثي شدن یاتیتراسیون  اسید و باز،

تیتراسیون رسوبي ، تیتراسیون رسوبي ،   

تیتراسیون تشکیل کمپلکس ،تیتراسیون تشکیل کمپلکس ،

کاھشيکاھشي  --تیتراسیون اکسایشتیتراسیون اکسایش



مثال در مورد تیتراسیون کولن سنجي؛مثال در مورد تیتراسیون کولن سنجي؛

محلول،محلول،  یکیک  دردر  ++FeFe22  مقدارمقدار  تعیینتعیین    

  ازاز  برقبرق  جریانجریان  ..کنیمکنیم  ميمي  اضافھاضافھ  مجھولمجھول  محلولمحلول  بھبھ  ++CeCe33  زیاديزیادي  مقدارمقدار                                
::شودشود  ميمي  شدهشده  دادهداده  عبورعبور  محلولمحلول

CeCe 33++ CeCe44++ ++ee

CeCe44++ +Fe+Fe22++ CeCe33++ +Fe+Fe33++

  بابا  آنآن  رنگرنگ  کھکھ  ماندماند  ميمي  باقيباقي  محلولمحلول  دردر  ۴۴CeCe++  وو  ٢٢FeFe++  اتماماتمام  ازاز  پسپس                                  
..استاست  متفاوتمتفاوت  اولیھاولیھ  محلولمحلول



تعیین عدد فاراده بھ روش الکترولیزتعیین عدد فاراده بھ روش الکترولیز

    ::الزمالزم  سایلسایل  وو                      

    بشر،بشر،  دودو  مسي،مسي،  تیغھتیغھ  عددعدد  دودو                    

  ..تغذیھتغذیھ  منبعمنبع  ولتمتر،ولتمتر،  آمپرمتر،آمپرمتر،                  

    ::الزمالزم  موادمواد                  

موالر،موالر،  ٠٠//۵۵  حدودحدود  مسمس  سولفات،سولفات،  محلولمحلول                    

موالرموالر  ۴۴  اسیدسولفوریکاسیدسولفوریک  محلولمحلول                    



اندازه گیري عدد فارادهاندازه گیري عدد فاراده

  ..کنیمکنیم  ميمي  خشکخشک  آونآون  دردر  شستشوشستشو  ازاز  پسپس  وو  زدهزده  سمبادهسمباده  رارا  مسيمسي  ھايھاي  تیغھتیغھ        

  ..کنیمکنیم  ميمي  گذاريگذاري  عالمتعالمت  آندآند  عنوانعنوان  بھبھ  دیگريدیگري  وو  کاتدکاتد  بعنوانبعنوان  رارا  یکيیکي          

..دھیمدھیم  ميمي  قرارقرار  مسمس  سولفاتسولفات  محلولمحلول  داخلداخل  دردر        

    موازي،موازي،  بطوربطور  ولتمترولتمتر  بندیم،بندیم،  ميمي  سريسري  رارا  مدارمدار      

..  دھیمدھیم  ميمي  عبورعبور  محلولمحلول  ازاز  ))  tt((  معینيمعیني  مدتمدت  برايبراي  ثابتيثابتي  جریانجریان  شدتشدت      

..کنیمکنیم  ميمي  ))  II((  وزنوزن  رارا  ھاھا  تیغھتیغھ  کردنکردن  تمییزتمییز  ،،  خشکخشک  ازاز  پسپس      



محاسبھ عدد فارادهمحاسبھ عدد فاراده

        ::رابطھرابطھ  ازاز  

        

ii  ==  جریانجریان  شدتشدت          tt  ==  محلولمحلول  ازاز  الکتریسیتھالکتریسیتھ  جریانجریان  عبورعبور  زمانزمان                        MM  ==  مسمس  اتمياتمي  جرمجرم      

grgr  ==  شدهشده  کاھیدهکاھیده  یایا  شدهشده  اکسیداکسید  مسمس  گرمگرم  مقدارمقدار            nn  ==  شدهشده  مبادلھمبادلھ  الکترونھايالکترونھاي  تعدادتعداد

ngr
MtiF








تیتراسیون کولن سنجي خنثي شدنتیتراسیون کولن سنجي خنثي شدن

؛؛  دستگاهدستگاه  بستنبستن  

  ..NaClNaCl  گرمگرم  یکیک  وو  آبآب  لیترلیتر  میليمیلي  ١٠٠١٠٠  یکيیکي  دردر  وو  کنیمکنیم  ميمي  انتخابانتخاب  بشربشر  دودو

  ميمي  فتالئینفتالئین  فنلفنل  قطرهقطره  ٢٢  وو  نامعلومنامعلوم  غلظتغلظت  بابا  اسیداسید  محلولمحلول  لیترلیتر  میليمیلي  ١١  دیگردیگر  بشربشر  دردر

..ریزیمریزیم

  بھبھ  نمکينمکي  پلپل  یکیک  بابا  رارا  بشربشر  دودو  دھیمدھیم  ميمي  قرارقرار  گرافیتگرافیت  الکترودالکترود  یکيیکي  بشربشر  ھرھر  دردر  

  ..نمائیمنمائیم  ميمي  متصلمتصل  یکدیگریکدیگر

..کنیمکنیم  ميمي  وصلوصل  یکدیگریکدیگر  بھبھ  تغذیھتغذیھ  منبعمنبع  وو  آمپرمترآمپرمتر  رئوستا،رئوستا،  طریقطریق  ازاز  رارا  الکترودالکترود  دودو



انجام تیتراسیون کولن سنجي خنثي شدنانجام تیتراسیون کولن سنجي خنثي شدن

    ..کنیمکنیم  ميمي  برقراربرقرار  مناسبمناسب  ولتاژولتاژ  

  رارا  الکتریسیتھالکتریسیتھ  جریانجریان  برقراريبرقراري  شروعشروع  زمانزمان  وو  کنیمکنیم  ميمي  ثابتثابت  رارا  جریانجریان  شدتشدت

کنیم،کنیم،  ميمي  یادداشتیادداشت

  ..کنیمکنیم  ميمي  قطعقطع  رارا  برقبرق  جریانجریان  محلولمحلول  شدنشدن  ارغوانيارغواني  محضمحض  بھبھ  

..کنیمکنیم  ميمي  یادداشتیادداشت  رارا  زمانزمان



محاسبھ غلظت اسیدمحاسبھ غلظت اسید

  --OHOH  ارزارز  تعداادھمتعداادھم  ھمانھمان  محلولمحلول  ازاز  کردهکرده  عبورعبور  الکتریسیتھالکتریسیتھ  ھايھاي  فاردهفارده  تعدادتعداد  بھبھ        

..استاست  شدهشده  خنثيخنثي    ++HH  تعدادتعداد  باھمانباھمان  کھکھ  است،است،  شدهشده  تولیدتولید

                                                                                                        Q=IQ=I×× tt

    --OHOH    ارزارز  ھمھم  تعدادتعداد==  فارادهفاراده  تعدادتعداد          
  ==

NN××VV==    ارزارز  ھمھم  مقدارمقدار      OHOH

VV  ==  شدهشده  برداشتھبرداشتھ  مجھولمجھول  اسیداسید  حجمحجم                                NN==  مجھولمجھول  اسیداسید  نرمالیتھنرمالیتھ

F
tI 



::تیتراسیون کولن سنجي اکسایش کاھشتیتراسیون کولن سنجي اکسایش کاھش

  دردر  استاست  ))کاھندهکاھنده  یایا((اکسندهاکسنده  مادهماده  یکیک  کھکھ  کنندهکننده  تیترتیتر  مادهماده  تیتراسیون،تیتراسیون،  نوعنوع  ایناین  دردر  

..شودشود  ميمي  تولیدتولید  الکترودھاالکترودھا  ازاز  یکيیکي

  واکنشواکنش  شدهشده  تولیدتولید  کنندهکننده  تیترتیتر  بابا  وو  استاست  ))اکسندهاکسنده  یایا((  کاھندهکاھنده  مادهماده  یکیک  نیزنیز  آنالیتآنالیت  

..دھددھد  ميمي

..دھددھد  ميمي  رنگرنگ  تغییرتغییر  معرفمعرف  وو  میماندمیماند  باقيباقي  تیترکنندهتیترکننده  آنالیت،آنالیت،  اتماماتمام  ازاز  پسپس  



در آند یک سلول االکترولیزدر آند یک سلول االکترولیز  ٢٢IIتولید تولید 

::بریزیدبریزید  رارا  زیرزیر  موادمواد  بشربشر  یکیک  دردر                    

                ..کربناتکربنات  ھیدروژنھیدروژن  سدیمسدیم  گرمگرم  ١١  ،،  KIKI  گرمگرم  ١١  مقطر،مقطر،  آبآب  لیترلیتر  میليمیلي  ١٠٠١٠٠                  

    ..کنیدکنید  برقراربرقرار  رارا  برقبرق  جریانجریان  وو  نشاستھنشاستھ  چسبچسب  محلولمحلول  لیترلیتر  میليمیلي  یکیک                

..کنیدکنید  قطعقطع  رارا  الکتریسیتھالکتریسیتھ  جریانجریان  محلول،محلول،  شدنشدن  آبيآبي  محضمحض  بھبھ                  



چرا محلول آبي رنگ شد؟چرا محلول آبي رنگ شد؟

..داشتداشت  وجودوجود--II  یونیون  محلولمحلول  دردر

  ..شدشد  تبدیلتبدیل٢٢II  بھبھ  وو  اکسیداکسید  آندآند  دردر  آزمایشآزمایش  شرایطشرایط  دردر  

..شدشد  آبيآبي  نشاستھنشاستھ  چسبچسب  بابا٢٢II    وو



تعیین درجھ خلوص اکسید آرسنیو بھ روش تیتراسیون کولن سنجيتعیین درجھ خلوص اکسید آرسنیو بھ روش تیتراسیون کولن سنجي

؛؛  آرسنیوآرسنیو  اکسیداکسید  انحاللانحالل  ::اولاول  مرحلھمرحلھ

    ..  ریزیمریزیم  ميمي  بشربشر  دردر  ناخالصناخالص  آرسنیوآرسنیو  اکسیداکسید  گرمگرم  ٠٠//٠۴٠۴  

..ریزیمریزیم  ميمي  آبآب  لیترلیتر  میليمیلي  ١٠١٠  دردر  شدهشده  حلحل  سودسود  گرمگرم  ١١

    کميکمي  تاتا  کنیمکنیم  ميمي  اضافھاضافھ  آنقدرآنقدر  ))  ١١׃׃١١((  HClHCl  ..فتالئینفتالئین  فنلفنل  قطرهقطره  ٢٢  وو  آبآب  cccc  ۵۵سپسسپس  

    ..شودشود  اسیدياسیدي

..رسانیمرسانیم  ميمي  لیترلیتر  میليمیلي  ۵٠۵٠  حجمحجم  بھبھ  رارا  محلولمحلول



ASAS22OO33اندازه گیري مقدار اندازه گیري مقدار 

    ..))رنگرنگ  آبيآبي  محلولمحلول((  قبليقبلي  آزمایشآزمایش  محلولمحلول  بھبھ

    ؟؟))شودشود  ميمي  رنگرنگ  بيبي  محلولمحلول((کنیمکنیم  ميمي  اضافھاضافھ  آرسنیتآرسنیت  لیترمحلوللیترمحلول  میليمیلي  ۵۵

  روشنروشن  زمانزمان  وو  شتشت  یاددایاددا  وو  تثبیتتثبیت  رارا  جریانجریان  شدتشدت  برقرار،برقرار،  رارا  الکتریسیتھالکتریسیتھ  جریانجریان

..کنیمکنیم  میمی  ثبتثبت  رارا  کردنکردن

..دھیمدھیم  ميمي  ادامھادامھ  آبيآبي  رنگرنگ  ظھورظھور  تاتا  رارا  الکترولیزالکترولیز  



تیتراسیون چگونھ انجام مي شود؟تیتراسیون چگونھ انجام مي شود؟

  واکنشواکنش  ٢٢II  کمکم  مقدارمقدار  بابا  آرسنیتآرسنیت  یونیون  بشر،بشر،  بھبھ  آرسنیتآرسنیت  محلولمحلول  کردنکردن  اضافھاضافھ  ازاز  پسپس  

    ..شودشود  ميمي  رنگرنگ  بيبي  محلولمحلول  وو  دھددھد  ميمي

- -   بابا  ٢٢II  وليولي  ٢٢II→→   - -II٢٢++ee٢٢  آندآند  دردر  الکتریسیتھالکتریسیتھ  جریانجریان  مجددمجدد  برقراريبرقراري  ازاز  پسپس            

٣٣
٣٣ASOASOشود؛شود؛  نمينمي  آبيآبي  محلولمحلول  وو    دھددھد  ميمي  واکنشواکنش

AsOAsO33
33-- +I+I22 +H+H22OO AsOAsO44

33-- ++22HH++ ++22II--

- -     اتماماتمام  ازاز  پسپس            
٣٣
٣٣ASOASO،،  ٢٢II  شودشود  ميمي  آبيآبي  محلولمحلول  وو  ماندماند  ميمي  باقيباقي  محلولمحلول  دردر..



از نتایج تیتراسیون کولن سنجياز نتایج تیتراسیون کولن سنجي  ٣٣OO٢٢ASASمحاسبھ مقدار محاسبھ مقدار 

  Q=IQ=I××tt

αα==  Q/FQ/F    ==  الکتریسیتھالکتریسیتھ  فارادهفاراده  مقدارمقدار

٣٣ASOASO    ==  aa  ==  گرمگرم  ارزارز  ھمھم  تعدادتعداد  ==٣٣OO٢٢ASAS  گرمگرم  ارزارز  ھمھم  تعدادتعداد                      

                                ××  aa  ==  EqEq××aa  ==  ٣٣  گرمگرم  مقدارمقدارOO٢٢ASAS

MM    ==  ٣٣  مولکوليمولکولي  جرمجرمOO٢٢ASAS
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دستگاه کولن سنج شامل دو مدار مستقل کولن سنجي و پتانسیل 
سنجي



تیتراسیون کولن سنجي اسید کلریدریکتیتراسیون کولن سنجي اسید کلریدریک

  ترکیبيترکیبي  اياي  شیشھشیشھ  الکترودالکترود  متر،متر،  PHPH  دستگاهدستگاه  آمپراستات،آمپراستات،  دستگاهدستگاه  ::نیازنیاز  موردمورد  وسایلوسایل  

مغناطیسيمغناطیسي  زنزن  ھمھم  ولتمتر،ولتمتر،  آمپرواستات،آمپرواستات،  ،،  سنجسنج  زمانزمان  عدد،عدد،  دودو  پالتینپالتین  الکترودالکترود  ،،

  شناساگرشناساگر  موالر،موالر،  ٠٠//١١کلریدکلرید  پتاسیمپتاسیم  مجھول،مجھول،  اسیدکلریدریکاسیدکلریدریک  محلولمحلول  ::نیازنیاز  موردمورد  موادمواد

موالرموالر  ٠٠//١١  اسیدکلریدریکاسیدکلریدریک  بروموفنول،بروموفنول،



::روش کار تیتراسیون کولن سنجي اسیدکلریدریکروش کار تیتراسیون کولن سنجي اسیدکلریدریک

      پتاسیمپتاسیم  لیترلیتر  میليمیلي  ۴٠۴٠  ،،  مجھولمجھول  اسیدکلریدریکاسیدکلریدریک  لیترلیتر  میليمیلي  ١٠١٠  ))١١((  بشربشر  داخلداخل  دردر        

..بریزیدبریزید  بروموفنولبروموفنول  رنگيرنگيشتاساگرشتاساگر  قطرهقطره  چندچند  موالروموالرو  ٠٠//١١  کلریدکلرید

    ..اندازیداندازید  بکاربکار  رارا  مغناطیسيمغناطیسي  زنزن  ھمھم      

  ..کنیدکنید  برقراربرقرار  بشربشر  دودو  بینبین  ارتباطارتباط  نمکنمک  پلپل  بابا    

    ..دھیددھید  عبورعبور  محلولمحلول  ازاز  آمپرآمپر  میليمیلي  ١۵١۵  جریانجریان    

..کنیدکنید  تعیینتعیین  رارا  شدنشدن  خنثيخنثي  نقطھنقطھ  شناساگرشناساگر  رنگرنگ  وتغییروتغییر  PHPH  گیريگیري  اندازهاندازه  بابا    



تیتراسیون کولن سنجي ھالیدھاتیتراسیون کولن سنجي ھالیدھا

    ..استاست  مدارمدار  دودو  شاملشامل  اسیدھااسیدھا  سنجيسنجي  کولنکولن  مانندمانند  سیستمسیستم

    پرکلریکپرکلریک  لیترلیتر  میليمیلي  ٣٠٣٠--۴٠۴٠  ،،  مجھولمجھول  یدیدیدید  محلولمحلول  لیترلیتر  میليمیلي  ١٠١٠  ))١١((  بشربشر  دردر
..موالرموالر  ٠٠//١١اسیداسید

موالرموالر  ٠٠//١١  اسیداسید  پرکلریکپرکلریک  لیترلیتر  میليمیلي  ٣٠٣٠--۴٠۴٠فقطفقط  ))٢٢((  بشربشر  دردر

  عنوانعنوان  بھبھ  پالتینپالتین  الکترودالکترود  ))٢٢((  بشربشر  دردر  ،،))آندآند  بعنوانبعنوان((  خالصخالص  نقرهنقره  تیغھتیغھ  ))١١((بشربشر  دردر
..کاتدکاتد

  رارا  پتانسیلپتانسیل  وتغییراتوتغییرات  بگذرانیدبگذرانید  مدارمدار  ازاز  آمپرآمپر  میليمیلي  ۵۵  جریانجریان  کرده،کرده،  آمادهآماده  رارا  مدارھامدارھا  
..آوریدآورید  بدستبدست  رارا  پایانيپایاني  نقطھنقطھ  وو  رسمرسم  زمانزمان  حسبحسب  بربر  رارا  آنآن  نمودارنمودار  وو  خواندهخوانده



تعیین وزن ھم ارز یک ماده با استفاده از کولن سنجيتعیین وزن ھم ارز یک ماده با استفاده از کولن سنجي

    گرمگرم  ١١  ،،KIKIگرمگرم  ١١،،  آبآب  لیترلیتر  میليمیلي  ١٠٠١٠٠  حاويحاوي  بشربشر  یکیک  ،،  آزمایشآزمایش  دستگاهدستگاه            

٣٣NaHCONaHCO  نشاستھنشاستھ  چسبچسب  لیترلیتر  میليمیلي  یکیک  وو  ..  

  الزمالزم  ولتاژولتاژ  آنآن  طریقطریق  ازاز  کھکھ  تغذیھتغذیھ  منبعمنبع  یکیک  ..بشربشر  داخلداخل  دردر  گرافیتيگرافیتي  الکترودالکترود  دودو        

  ..شودشود  ميمي  تامینتامین  الکترولیزالکترولیز  جھتجھت

    موالرموالر  ٠٠//۵۵مسمس  سولفاتسولفات  محتويمحتوي  بشربشر  یکیک  ..شدهشده  وزنوزن  وو  تمییزتمییز  مسيمسي  تیغھتیغھ  دودو          

..شدهشده  اسیدياسیدي



روش کار تعیین وزن ھم ارزروش کار تعیین وزن ھم ارز

رنگ آبي رنگ آبي از بشر محتوي یدید و چسب نشاستھ ولتاژمناسبي عبور دھید تا اولین از بشر محتوي یدید و چسب نشاستھ ولتاژمناسبي عبور دھید تا اولین   

.  .  قطع کنیدقطع کنیدایجاد شود، بالفاصلھ جریان برق را ایجاد شود، بالفاصلھ جریان برق را   پایدارپایدار

..بشر محتوي سولفات مس را بھ طور سري در مدار قرار دھیدبشر محتوي سولفات مس را بھ طور سري در مدار قرار دھید

را تا ایجاد مجدد را تا ایجاد مجدد جریان جریان حجم معیني از محلول مجھول را در بشر اول بریزید و حجم معیني از محلول مجھول را در بشر اول بریزید و   

..برقرار کنیدبرقرار کنید  رنگ آبيرنگ آبي



محاسبھ وزن ھم ارز ماده مجھولمحاسبھ وزن ھم ارز ماده مجھول

..کنیدکنید  وزنوزن  مجددمجدد  وو  خشکخشک  رارا  مسيمسي  ھايھاي  تیغھتیغھ                    

    m∆m∆  ==  ))کاتدکاتد  یایا((  آندآند  وزنوزن  اختالفاختالف                            

==  شدهشده  اکسیداکسید  مسمس  ارزھايارزھاي  ھمھم  تعدادتعداد                            

  شدهشده  اکسیداکسید  مسمس  ارزھايارزھاي  ھمھم  مقدارمقدار  ==  شدهشده  اکسیداکسید  مجھولمجھول  مادهماده  ارزھايارزھاي  ھمھم  مقدارمقدار            
2
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فصل ششمفصل ششم
پالروگرافيپالروگرافي  --ولتا متريولتا متري  

  ::متريمتري  ولتاولتا  

    ..باشدباشد  ميمي  الکترولیزالکترولیز  حینحین  دردر  ولتاژولتاژ  حسبحسب  بربر  جریانجریان  ھايھاي  منحنيمنحني  مطالعھمطالعھ

..شودشود  ميمي  انجامانجام  کمکم  وو  زیادزیاد  سطحسطح  بابا  الکترودالکترود  دودو  بینبین  الکترولیزالکترولیز  ولتامتري،ولتامتري،  دردر



پالروگرم و پالروگرافيپالروگرم و پالروگرافي

..نامندنامند  ميمي  پالروگرامپالروگرام  رارا  ولتاژولتاژ  برحسببرحسب  جریانجریان  منحنيمنحني  

::استاست  زیرزیر  قسمتھايقسمتھاي  شاملشامل  پالروگرافيپالروگرافي  دستگاهدستگاه

  ،،  ))جیوهجیوه  استخراستخر  ((زیادزیاد  سطحسطح  بابا  مرجعمرجع  الکترودالکترود  ،،  DMEDME  جیوهجیوه  اياي  قطرهقطره  الکترودالکترود

گالوانومترگالوانومتر  ،،  الکتریسیتھالکتریسیتھ  منبعمنبع  پتانسیومتر،پتانسیومتر،



شکل یک دستگاه پالروگراف



مکانیسم کار یک پالروگرافمکانیسم کار یک پالروگراف

..برقرار مي شودبرقرار مي شود  ناچیزي بین دو الکترود میکرو و با سطح زیادناچیزي بین دو الکترود میکرو و با سطح زیادجریان جریان   

.  .  و واکنشھاي الکترودي انجام مي دھندو واکنشھاي الکترودي انجام مي دھند    بھ سمت الکترود میکرو رفتھبھ سمت الکترود میکرو رفتھیونھا یونھا   

..استاست  مرجع پالریزه نمي شود و پتانسیل آن ثابتمرجع پالریزه نمي شود و پتانسیل آن ثابتالکترود الکترود 

).).کاتدکاتد((مي باشدمي باشد  الکترود میکروالکترود میکرواندازه گیري شده معادل پتانسیل اندازه گیري شده معادل پتانسیل   پتانسیلپتانسیل  



شدت جریان مشاھده شده در پالروگرافشدت جریان مشاھده شده در پالروگراف

                                                                                                                                      
IItt == IImm ++ IIdd ++ IIMM

IItt==  کلکل  جریانجریان                                                                  IImm  ==  مھاجرتمھاجرت  جریانجریان                  

                                  IIdd  ==  نفوذينفوذي  جریانجریان                                                        == IIMMمکانیکيمکانیکي  جریانجریان



منشاء جریان ھاي مختلف در پالروگرافيمنشاء جریان ھاي مختلف در پالروگرافي

..گرددگردد  ميمي  ایجادایجاد  غلظتيغلظتي  شیبشیب  اثراثر  دردر  یعنيیعني  استاست  غلظتغلظت  بھبھ  وابستھوابستھ  IIdd  فقطفقط

IImm  بارھايبارھاي  بینبین  ماما  شدهشده  ایجادایجاد  الکترواستاتیکيالکترواستاتیکي  میدانمیدان  وو  پتانسیلپتانسیل  شیبشیب  اثراثر  دردر    

..ناھمنامناھمنام

  IIMMوو  الکترودالکترود  سطحسطح  بھبھ  آنھاآنھا  شدنشدن  نزدیکنزدیک  وو  ھاھا  محلولمحلول  مکانیکيمکانیکي  زدنزدن  ھمھم  اثراثر  دردر    

..آیدآید  ميمي  بوجودبوجود  الکتروديالکترودي  ھايھاي    واکنشواکنش  انجامانجام



) ) DMEDME((مزایاي الکترودي جیوه اي قطره چکان مزایاي الکترودي جیوه اي قطره چکان 

شیمیایيشیمیایي  عواملعوامل  برابربرابر  دردر  جیوهجیوه  زیادزیاد  مقاومتمقاومت  --١١

جیوهجیوه  رويروي  بربر  ھیدروژنھیدروژن  ولتاژولتاژ  فوقفوق  بودنبودن  باالباال  --٢٢

    صافصاف  سطحسطح  بابا  قطراتقطرات  دادندادن  --٣٣

آمپرآمپر١٠١٠- - ۶۶  تاتا  ١٠١٠--۵۵  کوچککوچک  ھايھاي  جریانجریان  عبورعبور  وو  اياي  لحظھلحظھ  شدنشدن  پالریزهپالریزه  قابلیتقابلیت  --۴۴

مکررمکرر  تجدیدتجدید  --۵۵



محدودیت الکترود جیوه اي قطره چکانمحدودیت الکترود جیوه اي قطره چکان

شدنشدن  اکسیداکسید  سھولتسھولت  - - ١١  

..شودشود  ميمي  تشکیلتشکیل  ))II((جیوهجیوه  ولتولت  ++٠٠//۴۴  ازاز  بیشبیش  پتانسیلپتانسیل  دردر  --٢٢

  شوندشوند  ميمي  اکسیداکسید  سھولتسھولت  بھبھ  کھکھ  اجسامياجسامي  یایا  پذیرپذیر  کاھشکاھش  اجساماجسام  تجزیھتجزیھ  برايبراي  --٣٣

..استاست  مناسبمناسب

موئینھموئینھ  لولھلولھ  گرفتگيگرفتگي  وو  دردسردردسر  پرپر  کاربردکاربرد  --۴۴



پتانسیل منفي در پالروگرافيپتانسیل منفي در پالروگرافي

  پتانسیلپتانسیل  بھبھ  قراردادقرارداد  طبقطبق  شودشود  ميمي  متصلمتصل  نیرونیرو  مولدمولد  منفيمنفي  سرسر  بھبھ  الکترودالکترود  میکرومیکرو  

..دھنددھند  ميمي  منفيمنفي  عالمتعالمت  شرایطشرایط  ایناین  دردر  شدهشده  اعمالاعمال

  بھبھ  کندکند  ميمي  عملعمل  کاتدکاتد  بعنوانبعنوان  الکترودالکترود  میکرومیکرو  کھکھ  وقتيوقتي  دادداد  قرارقرار  طبقطبق  ھمچنینھمچنین  

..دھنددھند  ميمي  مثبتمثبت  عالمتعالمت  جریانجریان



پالروگرام

  .است پالروگرافي سلول یک بھ شده اعمال پتانسیل حسب بر جریان از ترسیمي 



..مفاھیم مھم در  پالروگراممفاھیم مھم در  پالروگرام

  حضورحضور  دردر  وليولي  تجزیھتجزیھ  موردمورد  یونھايیونھاي  غیابغیاب  دردر  کھکھ  کميکمي  جریانجریان  ::باقیماندهباقیمانده  جریانجریان

..کندکند  ميمي  عبورعبور  محلولمحلول  ازاز  کمکيکمکي  الکترولیتالکترولیت

..شدهشده  اعمالاعمال  ولتاژولتاژ  ازاز  مستقلمستقل  جریانيجریاني  ::حدحد  جریانجریان  

    بابا  متناسبمتناسب  الکترودالکترود  میکرومیکرو  سطحسطح  بھبھ  دھندهدھنده  واکنشواکنش  انتقالانتقال  داردار  عھدهعھده  ::نفوذنفوذ  جریانجریان

..استاست  پذیرپذیر  واکنشواکنش  گونھگونھ  غلظتغلظت

..استاست  نفوذنفوذ  جریانجریان  نصفنصف  ،،جریانجریان  آنآن  دردر  کھکھ  پتانسیليپتانسیلي  ::EE  ١١//٢٢موجموج  نیمنیم  پتانسیلپتانسیل



است ؟است ؟IItt = =IIddدر پالروگرافي در پالروگرافي 

  ١٠٠١٠٠  تاتا  ۵٠۵٠  غلظتغلظت  بھبھ  KClKCl  مثلمثل  قويقوي  الکترولیتالکترولیت  یکیک  کردنکردن  اضافھاضافھ  بابا
    ..شودشود  ميمي  حذفحذف  IImm  نمونھنمونھ  غلظتغلظت  برابربرابر

::بنابراینبنابراین  ..شودشود  ميمي  حذفحذف  IIMM  ،،  اختالطاختالط  ازاز  خودداريخودداري  بابا

IItt =I=Idd ++ IIMM ++ IImm IItt == IIdd

KCKC  ==    IIdd

KK==  تناسبتناسب  ثابتثابت          CC==  محلولمحلول  غلظتغلظت



معادلھ ایلکوویچمعادلھ ایلکوویچ

::نمودنمود  ارائھارائھ  متغیرمتغیر  عواملعوامل  وو  IIdd  بینبین  اياي  رابطھرابطھ  ١٩٣۴١٩٣۴  سالسال  دردر  ایلکوویچایلکوویچ

IIdd == 66..77 nn..DD11//22 ..mm22//33 ..tt11//66 cc
nn==  الکترودالکترود  بربر  احیااحیا  واکنشواکنش  دردر  کنندهکننده  شرکتشرکت  الکترونھايالکترونھاي  تعدادتعداد

cc==  آنالیتآنالیت  غلظتغلظت

DD==  ثانیھثانیھ  دردر  مربعمربع  مترمتر  سانتيسانتي  حسبحسب  بربر  نفوذنفوذ  ضریبضریب

mm==  ثانیھثانیھ  دردر  گرمگرم  میليمیلي  حسبحسب  بربر  جیوهجیوه  جریانجریان  سرعتسرعت

tt==  ثانیھثانیھ  حسبحسب  بربر  قطرهقطره  تشکیلتشکیل  زمانزمان



١١EE//٢٢پتانسیل نیم موج پتانسیل نیم موج 

  ،،  پتانسیلپتانسیل  آنآن  بھبھ  مربوطمربوط  جریانجریان  مقدارمقدار  کھکھ  وقتيوقتي  جیوهجیوه  اياي  قطرهقطره  الکترودالکترود  پتانسیلپتانسیل  

..  ==IIdd//٢٢یعنيیعني  باشدباشد  نفوذنفوذ  جریانجریان  نصفنصف  دقیقادقیقا ii

      ١١//٢٢EE  ھايھاي  گونھگونھ  زیرازیرا  استاست  وابستھوابستھ  مادهماده  ماھیتماھیت  بھبھ  وو  نداردندارد  بستگيبستگي  مادهماده  غلظتغلظت  بھبھ  

  شناسایيشناسایي  برايبراي  خوبيخوبي  عاملعامل  کھکھ  شوندشوند    ميمي  کاھیدهکاھیده  مختلفمختلف  پتانسیلھايپتانسیلھاي  دردر  مختلفمختلف

موجموج  نیمنیم  پتانسیلپتانسیل  وو  جریانجریان  شدتشدت  بابا  پتانسیلپتانسیل  بینبین  رابطھرابطھ  ..  ھاستھاست  گونھگونھ
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عوامل موثر در تجزیھ بھ روش پالروگرافيعوامل موثر در تجزیھ بھ روش پالروگرافي

..استاست  گنجاندهگنجانده  vv۶٠۶٠  جملھجملھ  دردر  حرارتحرارت  درجھدرجھ  بھبھ  دمادما  بستگيبستگي  ::دمادما  --١١

٢٢--  PHPH  یونھايیونھاي  الکتروديالکترودي  واکنشواکنش  دردر  اگراگر  ::  محیطمحیط  HH  پتانسیلپتانسیل  باشندباشند  داشتھداشتھ  دخالتدخالت    

..شودشود  ميمي  PHPH  تابعتابع  موجموج  نیمنیم

  رارا  آنآن  توانتوان  ميمي  مولکوليمولکولي  وزنوزن  بابا  موادمواد  کردنکردن  اضافھاضافھ  بابا  کھکھ  جریانجریان  ھايھاي  ماکزیممماکزیمم  --٣٣

..کردکرد  حذفحذف

..شودشود  ميمي  احیااحیا  کاتدکاتد  دردر  زیرازیرا  ::  اکسیژناکسیژن  --۴۴



روش حذف مواد مزاحم در پالروگرافيروش حذف مواد مزاحم در پالروگرافي

..شودشود  ميمي  آنآن  ١١EE//٢٢    کردنکردن  جابجاجابجا  باعثباعث  کھکھ  مزاحممزاحم  مادهماده  بابا  کمپلکسکمپلکس  ایجادایجاد  --١١

..شیمیایيشیمیایي  روشھايروشھاي  بھبھ  شیمیایيشیمیایي  موادمواد  کردنکردن  خارجخارج  --٢٢

    ٢٢NN  توسطتوسط  اکسیژناکسیژن  کردنکردن  خارجخارج  --٣٣



کاربرد پالروگرافي در تجزیھ کّمي وکیفيکاربرد پالروگرافي در تجزیھ کّمي وکیفي

    ميمي  کارکار  بھبھ))MM  1010--66--1010--22((  معدنيمعدني  وو  موادآليموادآلي  کمکم  مقادیرمقادیر  وکیفيوکیفي  کّميکّمي  تجزیھتجزیھ  برايبراي

    ..رودرود

    ..  ھاھا  کمپلکسکمپلکس  تشکیلتشکیل  ثابتثابت  ،،    KKff  تعیینتعیین  برايبراي

    فلزيفلزي  یونیون  کاھشکاھش  برايبراي  الزمالزم  الکترونھايالکترونھاي  تعدادتعداد  تعیینتعیین



تجزیھ کمي بھ روش پالروگرافي تجزیھ کمي بھ روش پالروگرافي 

  ..کنیمکنیم  ميمي  رسمرسم  رارا  جسمجسم  ازاز  ))CCss((  معینمعین  غلظتغلظت  بابا  محلوليمحلولي  پالروگرامپالروگرام  ؛؛  اولاول  روشروش  

    ..آوریمآوریم  ميمي  بدستبدست  رارا  آنآن  نفوذنفوذ  جریانجریان  ارتفاعارتفاع

  بدستبدست  رارا  آنآن  نفوذنفوذ  جریانجریان  ارتفاعارتفاع  کنیمکنیم  ميمي  رسمرسم  رارا))  CCxx((  مجھولمجھول  محلولمحلول  پالروگرامپالروگرام    

..آوریمآوریم  ميمي

..کنیمکنیم  ميمي  حسابحساب  رارا  CCxx  ،،                            ،،  رابطھرابطھ  ازاز    
s
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::تجزیھ کّمي بھ روش پالروگرافي از طریق رسم نمودار درجھ بنديتجزیھ کّمي بھ روش پالروگرافي از طریق رسم نمودار درجھ بندي

        کنیمکنیم  ميمي  تھیھتھیھ  جسمجسم  ازاز  استاندارداستاندارد  محلولمحلول  چندچند  ..    

        کنیمکنیم  ميمي  تعیینتعیین  رارا  یکیک  ھرھر  نفوذينفوذي  جریانجریان  ارتفاعارتفاع  ..

      آیدآید  ميمي  بدستبدست  خطيخطي  غلظتغلظت  حسبحسب  بربر  نفوذنفوذ  جریانجریان  ارتفاعارتفاع  نمودارنمودار  رسمرسم  ازاز..

  رويروي  ازاز  وو  تعیینتعیین  رارا  آنآن  نفوذنفوذ  جریانجریان  ارتفاعارتفاع  وو  رسمرسم  رارا  مجھولمجھول  پالروگرامپالروگرام  

..کنیمکنیم  ميمي  محاسبھمحاسبھ  رارا  نمودارغلظتنمودارغلظت



در یک محلول شامل ھر دو بھ روش در یک محلول شامل ھر دو بھ روش   ٢٢CdCd++و و   CUCU  ٢٢++تعیین مقدار تعیین مقدار 
::پالروگرافي پالروگرافي 

::کنیدکنید  تھیھتھیھ  رارا  زیرزیر  محلولھايمحلولھاي  ازاز  یکیک  ھرھر  ازاز  لیترلیتر  میليمیلي  ١٠٠١٠٠  ،،  الزمالزم  محلولھايمحلولھاي

  موالرنسبتموالرنسبت  ٠٠//١١  وو  ٣٣NHNH  بھبھ  موالرنسبتموالرنسبت  ٠٠//١١،،  ٢٢CuCu++  بھبھ  نسبتنسبت  موالرموالر  ٠٠//٠٠١٠٠١  - - الفالف
    ClCl۴۴NHNH  بھبھ

  ٠٠//١١  ،،  ٣٣NHNH  بھبھ  نسبتنسبت  موالرموالر  ٠٠//١١،،  ٢٢CdCd++  بھبھ  نسبتنسبت  موالرموالر  ٠٠//٠٠١٠٠١  محلوليمحلولي  - - بب
  ClCl۴۴NHNH  بھبھ  نسبتنسبت  موالرموالر

    ،،  ٢٢CdCd++  بھبھ  نسبتنسبت  موالرموالر  ٠٠//٠٠١٠٠١  ،،  CUCU  ٢٢++  بھبھ  نسبتنسبت  موالرموالر  ٠٠//٠٠١٠٠١  محلوليمحلولي  - - حح
..  ClCl۴۴NHNH  بھبھ  نسبتنسبت  موالرموالر  ٠٠//١١  وو  ٣٣NHNH  بھبھ  نسبتنسبت  موالرموالر  ٠٠//١١



روش اندازه گیريروش اندازه گیري

      ۵۵  وو  محلولھامحلولھا  ازاز  یکيیکي  ازاز  لیترلیتر  میليمیلي  ٢۵٢۵  ،،  پالروگرافپالروگراف  سلولسلول  دردر  مرحلھمرحلھ  ھرھر  دردر            
  حذفحذف  برايبراي  ((سدیمسدیم  سولفیتسولفیت  گرمگرم  ٠٠//۴۴  وو  ))  ماکزیماماکزیما  حذفحذف  ((  آگارآگار  محلولمحلول  لیترلیتر  میليمیلي

٢٢OO  ((  کنیدکنید  اضافھاضافھ..

..  آوریدآورید  بدستبدست  ))  ولتولت((  --١١  تاتا  ٠٠  ناحیھناحیھ  دردر  رارا  پالروگرامپالروگرام        

..  آوریدآورید  بدستبدست  رارا  ١١EE//٢٢    وو  IIdd  مقدارمقدار  پالروگرامپالروگرام  موجموج  کمککمک  بابا        

  غلظتغلظت  وو  آوریدآورید  بدستبدست  رارا  ١١EE//٢٢  وو  IIdd  استاندارداستاندارد  محلولھايمحلولھاي  مانندمانند  نیزنیز  مجھولمجھول  برايبراي      
..کنیدکنید  محاسبھمحاسبھ  رارا



١١EE//٢٢یک کمپلکس و یک کمپلکس و   KKddیا یا   KKffرابطھ بین رابطھ بین 

MMn+n+ ++ PXPX →→ (MX(MXPP))n+n+    

KKdd== [M[Mn+n+][X]][X]pp/[MX/[MXpp
n+n+]]

EE11//22 == E˚E˚ -- LnKLnK –– PP [X][X]

∆∆EE11//22 == -- LnKLnK –– PP Ln[X]Ln[X]

nF
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RT



تعیین ثابت تشکیل کمپلکس بھ روش پالروگرافيتعیین ثابت تشکیل کمپلکس بھ روش پالروگرافي

  تھیھتھیھ  لیگاندلیگاند  ازاز  مختلفمختلف  مقادیرمقادیر  وليولي  معینمعین  غلظتغلظت  بابا  نظرنظر  موردمورد  کاتیونکاتیون  ازاز  محلوليمحلولي      

    ..  کنیمکنیم  ميمي

..کنیمکنیم  ميمي  رسمرسم  رارا  یکیک  ھرھر  پالروگرامپالروگرام        

..کردکرد  محاسبھمحاسبھ  رارا  کمپلکسکمپلکس  ثابتثابت  وو  pp  توانتوان  ميميLn[X]Ln[X]  حسبحسب  بربر  ∆∆١١EE//٢٢  رسمرسم  ازاز      

                                                                            ==  خطخط  شیبشیب                                                    

==  مبداءمبداء  ازاز  عرضعرض                                                  

nF
RTP

LnK
nF
RT



تعیین فرمول و ثابت تشکیل کمپلکس روي و آمونیاکتعیین فرمول و ثابت تشکیل کمپلکس روي و آمونیاک

؛؛  کنیدکنید  تھیھتھیھ  رارا  زیرزیر  محلولھايمحلولھاي  ازاز  یکيیکي  ازاز  لیترلیتر  میليمیلي  ١٠٠١٠٠  

  KClKCl  بھبھ  نسبتنسبت  ١١  MMوو  ٢٢ZnZn++  بھبھ  نسبتنسبت  ٠٠//٠٠١٠٠١  MM  - - الفالف
  ClCl۴۴NHNH  بھبھ  نسبتنسبت  ١١  MMوو  ٢٢ZnZn++  بھبھ  نسبتنسبت  ٠٠//٠٠١٠٠١  MM--بب
  ٣٣NHNH  بھبھ  نسبتنسبت٠٠//MM١١  وو  ClCl۴۴NHNH  بھبھ  نسبتنسبت  ١١  MMوو  ٢٢ZnZn++  بھبھ  نسبتنسبت  ٠٠//MM٠٠١٠٠١--جج
  بھبھ  نسبتنسبت  ٠٠//٢٢  MMوو  ClCl۴۴NHNH  بھبھ  نسبتنسبت  ١١  MMوو  ٢٢ZnZn++  بھبھ  نسبتنسبت  ٠٠//MM٠٠١٠٠١--  --دد

٣٣NHNH
  بھبھ  نسبتنسبت  ٠٠//MM۵۵  ووClCl۴۴NHNH  بھبھ  نسبتنسبت  MM١١  وو٢٢ZnZn++  بھبھ  نسبتنسبت  ٠٠//٠٠١٠٠١  MM––هه

٣٣NHNH..
    بھبھ  نسبتنسبت  ٠٠//MM١١  وو  ClCl۴۴NHNH  بھبھ  نسبتنسبت  MM١١  وو    ٢٢ZnZn  ++بھبھ  نسبتنسبت  ٠٠//٠٠١٠٠١  MM--وو

٣٣NHNH..



..آمونیاکآمونیاک  --براي کمپلکس رويبراي کمپلکس روي  PPو و   KKروش کار تعیین روش کار تعیین 

cccc٢۵٢۵  ھرھر  دردر  بریزید،بریزید،  پالروگرافپالروگراف  سلسل  داخلداخل  جداگانھجداگانھ  فوقفوق  محلولھايمحلولھاي  ازاز  ھریکھریک  ازاز  

..بریزیدبریزید  سولفیتسولفیت  گرمگرم  ٠٠//۴۴  وو  آگارآگار  لیترلیتر  میليمیلي  ۵۵  سلسل

..آوریدآورید  بدستبدست  ولتولت  --٢٢  تاتا  ۵۵  ناحیھناحیھ  دردر  محلولمحلول  ھرھر  برايبراي  رارا  پالروگرامپالروگرام  منحنيمنحني  

  ١١//٢٢EE  ΔΔ  ٣٣[[برحسببرحسب  رارا  محلولھامحلولھاlog[NHlog[NHنمودهنموده  رسمرسم  ،،  KK  ووPP  آوریدآورید  بدستبدست  رارا..



فصل ھفتمفصل ھفتم
تیتراسیونھاي آمپرسنجيتیتراسیونھاي آمپرسنجي  

روشروش  کليکلي  اصولاصول  

..ریزیمریزیم  ميمي  مجھولمجھول  محلولمحلول  بشريبشري  دردر

    الکترودالکترود  دودو  بینبین  ..شودشود  ميمي  دادهداده  قرارقرار  محلولمحلول  دردر  متفاوتمتفاوت  ویاویا  پالتینيپالتیني  مثًالمثًال  یکسانیکسان  الکترودالکترود  میکرومیکرو  دودو  

      ..شودشود  ميمي  برقراربرقرار  ولتولت  میليمیلي  ١٠٠١٠٠  تاتا  ١١  حدودحدود  دردر  ولتاژيولتاژي

    اندازهاندازه  مدارمدار  ازاز  کردهکرده  عبورعبور  جریانجریان  ،،  ))زدنزدن  بھمبھم  حالحال  دردر  ((استاندارداستاندارد  محلولمحلول  ازاز  حجمحجم  ھرھر  افزایشافزایش  ازاز  بعدبعد

..شودشود  ميمي  گیريگیري

..آیدآید  ميمي  بدستبدست  تیتراسیونتیتراسیون  پایانپایان  نقطھنقطھ  تیترانتتیترانت  حجمحجم  برحسببرحسب  جریانجریان  شدتشدت  نمودارنمودار  رويروي  ازاز  



نمونھ ھایي از نمودارھاي تیتراسیون آمپرسنجي



روشھاي مختلف تیتراسیون آمپرسنجيروشھاي مختلف تیتراسیون آمپرسنجي

  ..متفاوتمتفاوت  یایا  وو  پالتینيپالتیني  مثًالمثًال  یکسانیکسان  الکترودالکترود  میکرومیکرو  دودو  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  --الفالف        

  تیترتیتر  یدید  وو  برمبرم  کھکھ  موارديمواردي  برايبراي  ((  پالتینيپالتیني  استفادهاستفاده  موردمورد  الکترودھايالکترودھاي  میکرومیکرو        

  نیتراتنیترات  کھکھ  موارديمواردي  برايبراي  ((دوقلودوقلو  اياي  نقرهنقره  الکترودھايالکترودھاي  میکرومیکرو  وو  ))ھستندھستند  کنندهکننده

))..دارددارد  شرکتشرکت  نقرهنقره



کاربرد تیتراسیونھاي آمپرسنجيکاربرد تیتراسیونھاي آمپرسنجي

    ..استاست  واکنشواکنش  محصولمحصول  پایدارپایدار  کمپلکسکمپلکس  یایا  محلولمحلول  کمکم  رسوبرسوب  یکیک  آنھاآنھا  دردر  کھکھ  تیتراسیونھایيتیتراسیونھایي  دردر              

    ZnZn  ٢٢++  ،،  ٢٢CuCu++  ،،  ٣٣AlAl++  ،،  ٣٣BiBi++،،٣٣FeFe++  متداولمتداول  فلزيفلزي  یونھايیونھاي  اکثراکثر  گیريگیري  اندازهاندازه  برايبراي            

  ..غیرهغیره  وو

..غیرهغیره  وو  ClCl  ،،  --  FF  ،،  --۴۴MnOMnO  ،،--  BrBr  ،،  --  CHCH--مثلمثل  یونھایيیونھایي  گیريگیري  اندازهاندازه  برايبراي        

..ھاھا  اولفیناولفین  ،،  آروماتیکآروماتیک  آمینھايآمینھاي  ،،  ھاھا  فنولفنول  گیریگیری  اندازهاندازه  برايبراي        



تیتراسیون آمپرسنجي با تیو سولفات با دو الکترود شناساگر پالتینتیتراسیون آمپرسنجي با تیو سولفات با دو الکترود شناساگر پالتین

::روشروش  نظرينظري  اصولاصول        

          ٢٢  شاملشامل  فقطفقط  محلولمحلول  تیتراسیونتیتراسیون  ابتدايابتداي  دردرII  استاست  صفرصفر  جریانجریان  شدتشدت  وو..

        شودشود  ميمي  ظاھرظاھر  جریانجریان  شدتشدت  وو  تولیدتولید  یدیدیدید  یونیون  تیوسولفاتتیوسولفات  افزایشافزایش  بابا..    

          وو  یابدیابد  ميمي  کاھشکاھش  جریانجریان  شدتشدت  ،،  بیشتربیشتر  یدیدیدید  تولیدتولید  وو  تیوسولفاتتیوسولفات  افزایشافزایش  بابا  

    ..رسدرسد  ميمي  صفرصفر  بھبھ  ارزيارزي  ھمھم  نقطھنقطھ  دردر

        ماندماند  ميمي  صفرصفر  ھمچنانھمچنان  جریانجریان  شدتشدت  ارزيارزي  ھمھم  نقطھنقطھ  ازاز  پسپس..



وسایل مورد نیاز تیتراسیون آمپرسنجي ید با تیوسولفاتوسایل مورد نیاز تیتراسیون آمپرسنجي ید با تیوسولفات

،،  دستيدستي  پالروگرافپالروگراف  دستگاهدستگاه  

یکسان،یکسان،  پالتینپالتین  سیمسیم  الکترودالکترود  دودو  

مغناطیسي،مغناطیسي،  زنزن  ھمھم  دستگاهدستگاه  

لیتري،لیتري،  میليمیلي  ٢۵٢۵  بورتبورت  

وو  لیتريلیتري  میليمیلي٢٠٢٠  حبابدارحبابدار  پیپتپیپت  

..لیتريلیتري  مليملي  ٢۵٠٢۵٠  بشربشر  



روش کار تیتراسیون آمپرسنجي ید با تیوسولفات؛  روش کار تیتراسیون آمپرسنجي ید با تیوسولفات؛  

  ..بریزیدبریزید  لیتريلیتري  مليملي  ١۵٠١۵٠  بشربشر  دردر  یدید  محلولمحلول  لیترلیتر  میليمیلي  ٢٠٢٠

..  دھیددھید  قرارقرار  محلولمحلول  دردر  رارا  یکسانیکسان  پالتینيپالتیني  سیمسیم  الکترودالکترود  دودو

..کنیدکنید  متصلمتصل  قبلقبل  شکلشکل  ترتیبترتیب  بھبھ  رارا  مدارمدار  

..بخوانیدبخوانید  رارا  وجریانوجریان  کنیدکنید  برقراربرقرار  ولتولت  ٠٠//١١  پتانسیلپتانسیل  اختالفاختالف  الکترودالکترود  دودو  بینبین  

  



ادامھ تیتراسیون آمپر سنجی ید با تیوسولفاتادامھ تیتراسیون آمپر سنجی ید با تیوسولفات

  ازاز  وپسوپس  کنیدکنید  اضافھاضافھ  ٠٠//٠٠۵٠٠۵  MM  تیوسولفاتتیوسولفات  تدریجتدریج  بھبھ  زدنزدن  بھمبھم  حالحال  دردر  محلولمحلول  بھبھ

  ..بخوانیدبخوانید  رارا  جریانجریان  شدتشدت  افزایشافزایش  باربار  ھرھر

  رارا  تیتراسیونتیتراسیون  پایانپایان  نقطھنقطھ  وو  رسمرسم  رارا  تیوسولفاتتیوسولفات  حجمحجم  برحسببرحسب  جریانجریان  شدتشدت  نمودارنمودار

..آوریدآورید  بدستبدست



فصل ھشتم فصل ھشتم 
رسانایي سنجيرسانایي سنجي

  
مقدمھمقدمھ

..استاست  مثبتمثبت  وو  منفيمنفي  یونھايیونھاي  شاملشامل  الکترولیتالکترولیت  محلولمحلول

    سمتسمت  بھبھ  منفيمنفي  یونھايیونھاي  ،،الکترولیتالکترولیت  محلولمحلول  بھبھ  الکتریسیتھالکتریسیتھ  جریانجریان  اعمالاعمال  درنتیجھدرنتیجھ  

    ..کنندکنند  ميمي  حرکتحرکت  کاتدکاتد  سمتسمت  بھبھ  مثبتمثبت  یونھايیونھاي  وو  آندآند

..دارددارد  الکتریکيالکتریکي  ورسانایيورسانایي  دھددھد  ميمي  عبورعبور  خودخود  ازاز  رارا  برقبرق  جریانجریان  محلولمحلول  بنابراینبنابراین



رسانایي الکتریکي یک محلول الکترولیت بھ چھ عواملي بستگي داردرسانایي الکتریکي یک محلول الکترولیت بھ چھ عواملي بستگي دارد

..استاست  بیشتربیشتر  آنآن  رسانایيرسانایي  باشدباشد  بیشتربیشتر  یونیون  تحرکتحرک  ھرچھھرچھ  ::یونھایونھا  نوعنوع                    

))نیستنیست  خطیخطی  رابطھرابطھ((  بیشتربیشتر  رساناییرسانایی  بیشتربیشتر  یونیون  غلظتغلظت  چھچھ  ھرھر..یونھایونھا  غلظتغلظت                

..استاست  بیشتربیشتر  آنآن  رسانایيرسانایي  باشد،باشد،  بیشتربیشتر  یونیون  باربار  ھرچھھرچھ  ::  یونھایونھا  باربار                



رابطھ بین مقاومت الکتریکي و رسانایي الکتریکيرابطھ بین مقاومت الکتریکي و رسانایي الکتریکي

RR==  ویژهویژه  مقاومتمقاومت  ==                      محلولمحلول  الکتریکيالکتریکي  مقاومتمقاومت                            

ll==  الکترودالکترود  دودو  مابینمابین  فاصلھفاصلھ  

    ss==  محلولمحلول  داخلداخل  الکترودالکترود  مقطعمقطع  سطحسطح                                                                                                                                                  

الکتریکیالکتریکی  رساناییرسانایی  ==                                                                                                                

s
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R
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رابطھ رسانایي الکتریکي در مورد یک محلولرابطھ رسانایي الکتریکي در مورد یک محلول

=L=Lزیمنسزیمنس  آنآن  واحدواحد  وو  رساناییرسانایی  ss  اایایا--  өө

    ρρ==    ویژهویژه  مقاومتمقاومت

                          өө==  سلسل    ثابتثابت  cmcm--    

                                              КК  ==آنآن  واحدواحد    هه  ویژویژ  رساناییرسانایی  ss cmcm--
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KKرسانایي ویژه یک محلول رسانایي ویژه یک محلول 

      آنآن  واحدواحد  ..محلولمحلول  ازاز  مکعبمکعب  سانتیمترسانتیمتر  یکیک  رسانایيرسانایي  ss // cmcmیایا  msms // cmcm  یایا  

μμs/cms/cm..

      ميمي  مقایسھمقایسھ  ھمھم  بابا  آنھاآنھا  ویژهویژه  رسانایيرسانایي  ،،  محلولھامحلولھا  نسبينسبي  رسانایيرسانایي  مقایسھمقایسھ  برايبراي    

..شوندشوند

  دادهداده  نمایشنمایش  وو  گیريگیري  اندازهاندازه  ویژهویژه  رسانایيرسانایي  جدید،جدید،  سنجسنج  رسانایيرسانایي  دستگاھھايدستگاھھاي  دردر  

..شودشود  ميمي



رسانایي ھم ارز رسانایي ھم ارز 

..باشدباشد  الکترولیتالکترولیت  ازاز  گرمگرم  ارزارز  ھمھم  یکیک  شاملشامل  کھکھ  محلولمحلول  یکیک  ازاز  حجميحجمي  رسانایيرسانایي  

              ؛؛    بابا  КК  رابطھرابطھ == 10001000 КК // NN          NN==  محلولمحلول  نرمالیتھنرمالیتھ

10001000cmcm22    مساویمساوی      واحدواحد  باشد،باشد،  μμs/cms/cm  حسبحسب  بربر  ККاگراگر .. μsμs // eqeq  استاست..



,,ΛΛ00رسانایي ھم ارز در رقت بي نھایترسانایي ھم ارز در رقت بي نھایت

  مقدارمقدار  ،،  باشدباشد  کمترکمتر  الکترولیتالکترولیت  غلظتغلظت  ھرچھھرچھ  شودشود  ميمي  بیشتربیشتر..

  نھایتنھایت  بيبي  رقترقت  دردر  ،،ΛΛرابارابا  آنآن  کھکھ  رسدرسد  ميمي  ثابتيثابتي  مقدارمقدار  بھبھ    ْْیایا    ميمي  نشاننشان  

    ..دھنددھند

  ْْیایا  شودشود  ميمي  نامیدهنامیده  حدحد  رسانایيرسانایي..

  یکدیگرندیکدیگرند  ازاز  مستقلمستقل  کامالکامال  یونھایونھا  نھایتنھایت  بيبي  رقترقت  دردر  ،،

                                                                  --))ْْ++ )) ++ ((ْْ((   ==    ْْ



::رابطھ کھلروشرابطھ کھلروش

    الکترولیتھاالکترولیتھا  ازاز  تعداديتعدادي  برايبراي  رارا  رابطھرابطھ  کھلروشکھلروش      

..آوردآورد  بدستبدست

  AA  استاست  ثابتثابت  مقداريمقداري  الکترولیتالکترولیت  ھرھر  برايبراي..

  ..استاست  درستدرست  رابطھرابطھ  الکترولیتھاالکترولیتھا  اغلباغلب  دردر    

      NN  نرمالیتھنرمالیتھ..

N 0

30 NA



محلولي از محلولي از   محاسبھ درجھ تفکیک اسیدھاي ضعیف با اندازه گیري محاسبھ درجھ تفکیک اسیدھاي ضعیف با اندازه گیري 
..آنآن

HAHA ⇄⇄ HH++ ++ AA--رابطھرابطھ  بھبھ  توجھتوجھ  باباαα == ˚̊ // 

--αα  C(C(11    ::تعادلتعادل  حالتحالت  دردر α)α) CC αα CC
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اسید استیکاسید استیک  KaKaروش کار تعیین روش کار تعیین 

..کنیمکنیم  ميمي  تھیھتھیھ  موالرموالر  ٠٠//٠١٠١  مثالمثال  معینمعین  غلظتغلظت  بابا  استیکاستیک  اسیداسید  ازاز  محلوليمحلولي  

    ..))ККمحلولمحلول  ((کنیمکنیم  ميمي  گیريگیري  اندازهاندازه  بادستگاهبادستگاه  رارا  آنآن  ویژهویژه  رسانایيرسانایي  

  گیريگیري  اندازهاندازه  رارا  استیکاستیک  اسیداسید  محلولمحلول  تھیھتھیھ  دردر  استفادهاستفاده  موردمورد  مقطرمقطر  آبآب  ویژهویژه  رسانایيرسانایي

    ..  ))ККآبآب((کنیمکنیم  ميمي



اندازه گیري شدهاندازه گیري شده  KKاز روي از روي KKaaروش محاسبھروش محاسبھ

˚̊ == ˚cH˚cH33coocoo-- ++ ˚H˚H++

C=C=00..0101
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یک نمک کم محلول بھ روش رسانایي سنجيیک نمک کم محلول بھ روش رسانایي سنجي  KspKspتعیین تعیین 

..ریزیمریزیم  ميمي  بشربشر  یکیک  دردر  رارا  مقطرمقطر  آبآب  لیترلیتر  میليمیلي  ١٠٠١٠٠  حدودحدود

  ..خوانیمخوانیم  ميمي  بادستگاهبادستگاه  رارا  آنآن  ویژهویژه  رسانایيرسانایي  

  ميمي  ھمھم  بھبھ  خوبخوب  وو  ریزیمریزیم  ميمي  بشربشر  دردر٣٣CaCOCaCO  مثالمثال  محلولمحلول  کمکم  نمکنمک  گرمگرم  یکیک  حدودحدود

  ..زنیمزنیم

..کنیمکنیم  ميمي  قرائتقرائت  رارا  مخلوطمخلوط  ویژهویژه  رسانایيرسانایي  محلولمحلول  وو  جامدجامد  بینبین  تعادلتعادل  برقراريبرقراري  بعدازبعداز



از روي رسانایي ویژه قرائت شدهاز روي رسانایي ویژه قرائت شده  KspKspمحاسبھ محاسبھ 

داریمداریم  جداولجداول  دردر
                      

  VV  ==  نمکنمک  مولکولمولکول  ھرھر  ازاز  حاصلحاصل  یونھاییونھای  تعدادتعداد
..کنیمکنیم  میمی  محاسبھمحاسبھ  رارا  CC،،  KspKsp  محاسبھمحاسبھ  بابا

OHمحلولCaCO KKK
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اصول تیتراسیونھاي رسانایي سنجياصول تیتراسیونھاي رسانایي سنجي
  بشربشر  دردر  ،،  برداشتھبرداشتھ  مجھولمجھول  محلولمحلول  ازاز  معینيمعیني  حجمحجم  سنجيسنجي  رسانایيرسانایي  تیتراسیونھايتیتراسیونھاي  دردر

  ..ریزیمریزیم  ميمي

  ..کنیمکنیم  ميمي  اضافھاضافھ  مقطرمقطر  آبآب  معینيمعیني  مقدارمقدار  نیازنیاز  صورتصورت  دردر

..دھیمدھیم  ميمي  قرارقرار  محلولمحلول  دردر  رارا  سنجسنج  رسانایيرسانایي  دستگاهدستگاه  سلسل

..خوانیمخوانیم  ميمي  رارا  ویژهویژه  رسانایيرسانایي..کنیمکنیم  ميمي  اضافھاضافھ  استاندارداستاندارد  محلولمحلول  تدریجتدریج  بھبھ  بورتبورت  ازاز  

  ھمھم  نقطھنقطھ  ،،  تیترانتتیترانت  حجمحجم  برحسببرحسب  شدهشده  تصحیحتصحیح  ویژهویژه  رسانایيرسانایي  نمودارنمودار  رسمرسم  ازاز  

؛؛  ارزيارزي

..کنیمکنیم  ميمي  حسابحساب  رارا  مجھولمجھول  نرمالیتھنرمالیتھ٢٢VV٢٢NN  ==  ١١VV١١NN  رابطھرابطھ  ازاز  وو



محلول در طول تیتراسیون چگونھ است؟ چرا؟محلول در طول تیتراسیون چگونھ است؟ چرا؟  ККتغییرات تغییرات 

تغییراتتغییرات  تیترانت،تیترانت،  وو  شوندهشونده  تیترتیتر  نوعنوع  برحسببرحسب  تیتراسیونتیتراسیون  مختلفمختلف  انواعانواع  دردر  КК  

..استاست  متفاوتمتفاوت

  ККدارددارد  بستگيبستگي  محلولمحلول  دردر  موجودموجود  یونھايیونھاي  نوعنوع  بھبھ..

  کنندکنند  ميمي  تغییرتغییر  یونھایونھا  نوعنوع  تیتراسیونتیتراسیون  حینحین  دردر..  

پسپس  КК  کندکند  ميمي  تغییرتغییر  محلولمحلول..



تغییرات رسانایي ویژه در ضمن تیتراسیون اسید قوي با باز قويتغییرات رسانایي ویژه در ضمن تیتراسیون اسید قوي با باز قوي

  اتفاقاتفاق  ذیلذیل  واکنشواکنش  سودسود  محلولمحلول  کردنکردن  اضافھاضافھ  بابا  ..سودسود  بابا  کلریدریککلریدریک  اسیداسید  محلولمحلول  فرضًافرضًا        

::افتدافتد  ميمي

(H(H++ ,Cl,Cl--)) ++ (Na(Na++,OH,OH--)) HH22OO +(Na+(Na+++Cl+Cl--))

λλ00 349349..88 7676..33 5050..11 198198 00 5050..11 7676..33

..شودشود  ميمي++HHجایگزینجایگزین++NaNa،،  ارزيارزي  ھمھم  نقطھنقطھ  ازاز  قبلقبل        

  ..یابدیابد  ميمي  کاھشکاھش  محلولمحلول  رسانایيرسانایي  پسپس  استاست++NaNaبرابربرابر  ٧٧  تقریباتقریبا++HHنسبينسبي  تحرکتحرک        

  افزایشافزایش  رسانایيرسانایي  وو  ماندماند  ميمي  محلولمحلول  دردر  شدهشده  اضافھاضافھ--OHOHوو  ++NaNa  ارزيارزي  ھمھم  نقطھنقطھ  ازاز  پسپس      

..یابدیابد  ميمي



نتایج آزمایش تیتراسیون رسانایي سنجي



نمودار تیتراسیون رسانایي سنجي اسید قوي با باز قوي



با باز قوي) ضعیف(نتایج آزمایش تیتراسیون رسانایي سنجي اسیداستیک 



نمودار تیتراسیون رسانایی سنجی اسید استیک با سود



تفسیر نمودار تیتراسیون رسانایي سنجي اسید استیک با  تفسیر نمودار تیتراسیون رسانایي سنجي اسید استیک با  
..سودسود

  سودسود  کردنکردن  اضافھاضافھ  بابا  ابتداابتدا  NaNa++  جایگزینجایگزینHH++شودشود  ميمي  کمکم  رسانایيرسانایي  شود،شود،  ميمي  آزادآزاد..

سپسسپس  NaOHNaOHبابا  HH  دھددھد  ميمي  واکنشواکنش  اسیداسید  نشدهنشده  تفکیکتفکیک  مولکولمولکول..Na+Na+  ووCOOCOO--
٣٣  CHCH  تولیدتولید    

..ارزيارزي  ھمھم  نقطھنقطھ  تاتا  شودشود  ميمي  زیادزیاد  رسانایيرسانایي  شودشود  ميمي

کميکمي  خیليخیلي  مقدارمقدار  استیکاستیک  اسیداسید  محلولمحلول  دردرHH++وو  COOCOO--
٣٣  CHCH  استاست  ضعیفضعیف  اسیدياسیدي((داریمداریم((..

  ارزيارزي  ھمھم  نقطھنقطھ  ازاز  پسپسOHOH--  وو  NaNa++  باعثباعث  وو  شوندشوند  ميمي  محلولمحلول  واردوارد  دارنددارند  زیادتريزیادتري  رسانایيرسانایي  کھکھ    

..))ارزيارزي  ھمھم  نقطھنقطھ((شودشود  ميمي  نمودارنمودار  شکستشکست



تیتراسیون رسانایي سنجي اسید ضعیف با باز ضعیف و  تیتراسیون رسانایي سنجي اسید ضعیف با باز ضعیف و  
بالعکسبالعکس

جزوهجزوه  ––جج  - -   ١٧١٧  شکلشکل  ..سودسود  بابا  استیکاستیک  اسیداسید  مثالمثال  
CHCH33COOHCOOH CHCH33COOCOO-- ++ HH++ KKaa==11..7575 ×× 1010--55

λλ00 4040..99 349349..88

NHNH44OHOH NHNH44+OH+OH-- KKbb==11..7676 ×× 1010--55

λλ00 7878..44 198198
CHCH33COOHCOOH +NH+NH44OHOH CHCH44COOCOO--+NH+NH44 +H+H22OO



وتفسیرآن اسید استیک با آمونیاکنمودار تیتراسیون رسانایي سنجي 
.یابد مي کاھش К و شود مي+Hجایگزین ۴NH + ، تیتراسیون شروع در

-COOو ۴NH+ یونھاي ارزي ھم نقطھ تا اولیھ کاھش از پس 
٣ CH و تولیدK شود مي زیاد.  

، بیشتر آمونیاک افزایش با بعد بھ ارزي ھم نقطھ از 

.شود مي یونیزه کم آمونیاک چون .نیست زیاد K تغییرات 



نتایج تیتراسیون رسانایی سنجی مخلوط اسید کلریدریک و اسید 
استیک با سود



توسط  CH )COOH٣و  HCl( نتایج تیتراسیون رسانایي سنجي مخلوط 
NaOH.

. ابتدا اسید قوي تیتر مي شود و سپس ضعیف



    HClHClتفسیر نمودار تیتراسیون رسانایي سنجي مخلوط تفسیر نمودار تیتراسیون رسانایي سنجي مخلوط 
..NaOHNaOHبا با   COOHCOOH٣٣CHCHوو

HH++ OHOH-- CHCH33COOCOO-- NaNa++

λλ00 349349..88 198198 4040..99 5050..11

  ميمي  کاھشکاھشKK  وو  ++HH  جایگزینجایگزین  ++HClHCl    ،،  NaNa  شدنشدن  خنثيخنثي  تاتا  تیتراسیونتیتراسیون  شروعشروع  ازاز
--COOCOO  شود،شود،  ميمي  تیترتیتر  استیکاستیک  اسیداسید  بعدبعد  بھبھ  HClHCl  ارزيارزي  ھمھم  نقطھنقطھ  ازاز  ..یابدیابد

٣٣CHCH  وو
NaNa++تولیدتولید  ،،KK  دوم،دوم،  ارزيارزي  ھمھم  نقطھنقطھ  ازاز  ..زیادزیاد  NaNa++ووOHOH--محلول،محلول،  واردوارد  KK  بابا  

..شودشود  ميمي  زیادزیاد  بیشتريبیشتري  سرعتسرعت



تیتراسیون رسانایي سنجي رسوبي، تیتراسیون محلول کلرید سدیم با تیتراسیون رسانایي سنجي رسوبي، تیتراسیون محلول کلرید سدیم با 
..نیترات نقرهنیترات نقره

(Na(Na+++Cl+Cl--)) +(Ag+(Ag++ +NO+NO33
--)) AgCl+NaAgCl+Na++ +NO+NO33

--

λλ00 5050..11 7676..11 6161..99 7171

ویژهویژه  ھدایتھدایت  مقدارمقدار  یکیک  ومحلولومحلول  داریمداریم  وکلروکلر  سدیمسدیم  یونھاییونھای  محلولمحلول  دردر  ابتداابتدا  دردر  

..دارددارد

یونیون  نقرهنقره  نیتراتنیترات  افزایشافزایش  بابا  NONO33
    کمکم  خیلیخیلی  ھدایتھدایت  شودشود  میمی  کلریدکلرید  جایگزینجایگزین      --

..ارزیارزی  ھمھم  نقطھنقطھ  تاتا  یابدیابد  میمی  کاھشکاھش

زیادزیاد  وھدایتوھدایت  اضافھاضافھ  محلولمحلول  بھبھ  وکلریدوکلرید  اتات  نیترنیتر  یونیون  دودو  بعدبعد  بھبھ  ارزیارزی  ھمھم  نقطھنقطھ  ازاز  

..شودشود  میمی



نتایج تیتراسیون رسانایی سنجی یک محلول کلرید سدیم با  
نیترات نقره



نمودار تیتراسیون رسانایی سنجی یک محلول کلرید سدیم با نیترات 
نقره



مخلوط اسید کلرید ریک و اسید استیک مخلوط اسید کلرید ریک و اسید استیک تفسیر نمودار تیتراسیون رسانایی سنجی تفسیر نمودار تیتراسیون رسانایی سنجی 
با سودبا سود

؛؛  یونھاییونھای  محلولمحلول  دردر  سود،سود،  کردنکردن  ازاضافھازاضافھ  قبلقبل  HH++,, ClCl--,, CHCH33COOCOO--  داریمداریم..

ارزیارزی  ھمھم  نقطھنقطھ  تاتا  سودسود  کردنکردن  اضافھاضافھ  باباHCHCll،،  Na+Na+    جایگزینجایگزین  HH++  بنابنا    

..میشودمیشود  کمکمККبراینبراین

سپسسپس  HCHHCH33COOCOO  بابا  NaNa OHOH  وو  کیبکیب  ترترNa+Na+  وو--CHCH33COOCOOآیدآید  میمی  بوجودبوجود  

..شودشود  میمی  زیادزیاد  کمکم  شیب،شیب،  بابا  КК  ؛؛

ھاھا  اسیداسید  شدنشدن  خنثیخنثی  ازاز  پسپس  ،،NaOHNaOH    افزایشافزایش  باعثباعث  محلولمحلول  بھبھ  شدهشده  اضافھاضافھ  ККبابا  

..شودشود  میمی  زیادزیاد  شیبشیب
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