هدایت سنجی

آزمایش 7
سنجش کمی  KClبه روش هدایت سنجی مستقیم
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هدایت سنجی
 هدايت الکتريکی يا رسانايی هر محلول را جابه جايی يونهاي موجود در آن به وجود می آورد و براي آگاهی از اين رسانايی ،كافی است حجمی از محلول را ميان
دو الکترود شناور در آن گذارند و عبور جريان ناشی از اعمال اختالف پتانسيل ميان دو الکترود را مورد بررسی قرار دهند .اندازه هدايت يا رسانايی محلولها ،تابع
تعداد ذرات باردار يا يون هاي موجود در محلول است و مقدار آن از روي شدت جريان حاصل از اعمال ( ΔEاختالف پتانسيل) ،قابل ارزيابی است .ميزان

مشاركت يون ها در ايجاد هدايت الکتريکی نيز ،تابع غلظت ،بار و ميزان تحرك آن هاست .اگر در ظرفی حاوي يك محلول الکتروليت ،دو الکترود قرار دهند و
پتانسيل مناسبی ميان آن ها برقرار كنند ،گونه هاي مثبت به طرف كاتد و گونه هاي منفی به طرف آند حركت می كنند و در نتيجه محلول جريان الکتريکی را
هدايت می كند .هدايت الکتريکی يك محلول برابر با عکس مقاومت آن محلول يعنی  C=1/Rاست .هدايت الکتريکی مخصوص براي حجم قرار گرفته ميان دو
الکترود بصورت ) х = C(L/Aتعريف ميشود L .فاصله دو الکترود و  Aمساحت سطح هريك از الکترودهاست .ثابت ديگر (Λالندا) است كه معياري از هدايت
گونه هاي مختلف است .يکاي هدايت الکتريکی ( Sزيمنس) است .و اجزايی از زيمنس كه دستگاه هدايت سنج بر حسب آنها درجه بندي شده است عبارتند از:
 mSميلی زيمنس ( 10-3زيمنس) و  μSميکرو زيمنس ( 10-12زيمنس).
 هدايت الکتريکی يك متغير شدتی است ،يعنی هدايت كل برابر مجموع هدايت هاست .در مورد الکتروليت  ABمی توان نوشت:
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Λ= ΛA + ΛB

دستگاه هدایت سنج:
دستگاه هدايت سنج داراي مدارهاي الکتريکی ،نمايشگر و يك الکترود هدايت سنج است  .اين الکترود مجموعه اي است از دو صفحه مسطح از جنس پالتين
كه به منظور ثابت بودن فاصله آن ها روي سطوح شيشه اي يا پليمري ثابت شده اند .در نتيجه ثابت بودن دوصفحه ،حجم خاصی از محلول در ميان آنها قرار
می گيرد و جريان الکتريکی را هدايت می كند .در اين دستگاه بصورت دستی يا خودكار يکاي هدايت از ميلی به ميکرو يا برعکس عوض می شود.

هدایت محلول:
محلولی كه شامل يون هاي فعال می باشد ،جريان الکتريکی را به خوبی هدايت می نمايد در صورتی كه محلولی داراي يون هاي با فعاليت كم جريان را به
مقدار بسياركم هدايت می كند .هدايت محلول ها به تغيير تعداد و اندازه و بار يون ها و همچنين به مشخصات حالل از جمله ويسکوزيته آن بستگی
دارد.چنانچه يك واكنش شيميايی يك يون با يون ديگري كه از نظر اندازه و بار الکتريکی با آن تفاوت دارد تعويض گردد در هدايت الکتريکی محلول تفاوت
قابل مالحظه اي ديده خواهد شد.
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سنجش کمی  KClبه روش هدایت سنجی مستقیم

 محلول های مورد نیاز:
 10 mL -محلول استاندارد پتاسيم كلريد 0/1M
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 روش کار
 با استفاده از محلول استاندارد  10 mL ، 0/1 M KClمحلول هاي  0/002 ،0/004 ،0/006 ،0/008 ،0/01 ،0/02موالر  KClتهيه نموده و با استفاده از
دستگاه هدايت سنج ،هدايت هر كدام از محلول ها رااندازه گيري نماييد .سپس مجهول  KClداده شده را به حجم  10 mLرسانده و هدايت آن را اندازه گيري
كنيد .با رسم منحنی معيارگيري (مانند نمودار روش هاي جذبی) و با استفاده از درجه خلوص پتاسيم كلريد ،موالريته و مقدار گرم مجهول را محاسبه و گزارش
كنيد.

هدایت الکتریکی

نمودار معیارگیری←
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غلظت KCl
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