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 ، وتحصيل الطاقةفي األعمدة التحوالت التلقائية
 
 األعمدة( 1

 األعمدة هي عبارة عن أجهزة كهربائية ذات أنواع مختلفة ، وهي تعتمد في اشتغالها على منحى التطور التلقائي لمجموعة كهربائية

 .للتيار الكهربائي، وهي تتصرف كمولدات ( قنطرة ملحية)تتكون من مقصورتين منفصلتين وتربط بينهما قنطرة أيونية وهي بصفة عامة 

ومحلول به ايون فلزي(M)في كل مقصورة يمكننا وضع فلز  
n

(M )


 

               التبيانة االصطالحية للعمود
n n'

1(s) 1 2 2( ) / M / M // M / M /( )
   

 عمود دانييل (2
 :يتكون عمود دانييل من 

مقصورة بها فلز النحاس ومحلول كبريتات النحاس تركيزها  --
1

1C 1mo .
 

مقصورة بها فلز الزنك ومحلول كبريتات الزنك تركيزها  --
1

2C 1mo .
 

 ، ورقة مبللة بمحلول مشبع لكلورور(ملحيةقنطرة 'من قنطرة أيونية  --

K)البوتاسيوم  C )
  

 :ملحوظة
 عندما نضع فولطمتر بين مربطي عمود دانييل، نالحظ بأنه يشير إلى وجو --

 عندما نضع أومبرمتر بين قطبي العمود فإنه يشير—د توتر بين قطبي العمود

 يولد تيار كهربائيإلى أن العمود  

 لى طاقة كهربائية‘منه نستنتج بأن العمود يحول تلقائيا الطاقة الكيميائية  --

 

 :التبيانة االصطالحية للعمود

 
2 2

(s) (aq) (aq) (s)( ) / Zn / Zn //Cu /Cu /( )
   

 

 سعة عمود( 3
 سعة عمود تعريف( 3.1

 سعة العمود هي كمية الكهرباء القصوية التي يمكن للعمود اعطاءها خالل مدة اشتغاله الكلية

 الكهرباءكمية  3.2

 :tكمية الكهرباء التي تجتاز مقطع من سلك موصل خالل اشتغاله لمدة زمنية 

، مع شدة التيار الكهربائي في سلك 
N.e

I
t




، وكمية المادة 

A

N
n

N
 حيث ،N .عدد االلكترونات 

و 
23 1

AN 6.02 .10 mo
ثابتة أفوكادرو 

AQادا كمية الكهرباء تكتب  n.N .e مع ،
19

e 1.6 .10 C
 الشحنة االبتدائية ، 

نضع 
23 19 1

A1F N .e 6.02 .10 1.6 .10 96500C.mo
    وهي تسمى ثابتة فرادي، وهي تمثل شحنة مول من ،

Qااللكترونات ، فتصبح كمية الكهرباء  n(e ).F  

 تعبير سعة عمود( 3.3
 نعرف سعة العمود بكونها كمية الكهرباء التي يمكن لعمود اعطاءها خالل مدة اشتغاله الكلية --

 :نعتبر بأن عمود يتوقف عن االشتغال عندما يصبح --

rQخارج التفاعل يساوي ثابتة التوازن للتفاعل الذي يحدث *  K. 

 أو عندما يختفي على األقل أحد المتفاعلين، حيث نقول بأن العمود مستهلك* 

I)أو عندما تنعدم شدة التيار *  0) 

 

maxفيكون تعبير سعة المكثف  maxQ I. t  وحدتها الكولوم ،(C)ساعة -، أو األمبير(A.h) 

 


