
شيميايي تجزي فصل چها /   لكتر  ۱ /  هها 

 

 
 

 

 

 آمادگی براي آزمون دکتري

 اي الکتروشیمی تجزیه
 )شیمی تجزیه و الکتروشیمیهاي  رشته(

 

 

 

 سراسري توضیح کامل درس به همراه نمونه سواالت آزمون دکتراي 

  92و  91هاي  شیمی تجزیه و الکتروشیمی سالهاي  رشته

 به بعد 82دانشگاه آزاد اسالمی از سال و 

 آنها مال تشریحیکاهاي  به همراه پاسخ

 

 

 

 : مؤلف

 مریم عابدي استاد

 کارشناس ارشد شیمی تجزیه

 

 : ویراستار

 هادي احمري

 یئت علمی دانشگاه عضو ه

  



 

         - 1363  : عابدي استاد، مریم،  سرشناسه
الکتروشیمی): توضیح کامل درس به همـراه  هاي شیمی تجزیه و  اي (رشته آمادگی براي آزمون دکتري الکتروشیمی تجزیه  :  عنوان و نام پدیدآور 

اسـتاد؛   .../ مولـف مـریم عابـدي   92و  91هـاي   هاي شیمی تجزیه و الکتروشیمی سـال  سواالت آزمون دکتراي سراسري رشتهنمونه 
         ویراستار هادي احمري.

         .1392،   : تهران: پارسیا مشخصات نشر 

         م. س 22×  29ص؛ 120  :  مشخصات ظاهري 
 978-600-7010-11-2:  شابک 
 : فیپا وضعیت فهرست نویسی 
 ها آزمون --ایران  --ها و مدارس عالی  : دانشگاه موضوع 
 راهنماي آموزشی (عالی) --: الکتروشیمی تجزیه  موضوع 

         راهنماي آموزشی (عالی) --   : شیمی تجزیه موضوع 
 ها (عالی) ها و تمرین آزمون --: الکتروشیمی تجزیه  موضوع 
         ها (عالی) ها و تمرین آزمون   --: شیمی تجزیه  موضوع 
 ایران --هاي تحصیالت تکمیلی  : آزمون دوره موضوع 
 : احمري، هادي، ویراستار شناسه افزوده 

         LB   2353ع/1412آ8 1392:  رده بندي کنگره 
         378/1664  :  رده بندي دیویی 
 3208043:  اره کتابشناسی ملیشم 

 
 اي  آمادگی براي آزمون دکتري الکتروشیمی تجزیه

 

 مریم عابدي استاد  مؤلف: 

 هادي احمري ویراستار: 

 پارسیا ناشر:  

 نسخه 500 شمارگان: 

 نصیرنیا محمدرضا ناظر چاپ: 

  نوبت چاپ: 

 978-600-7010-11-2 شابک:   

   قیمت:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نمایشگاه دائمی و مرکز فروش:
 انقالب، خ فخررازي، خ شهداي ژاندارمري  نوآور: تهران ـ خ

 6، طبقه دوم، واحد 58نرسیده به خ دانشگاه ساختمان ایرانیان، پالك 
92-66484191– 09126062383 

www.noavarpub.com  
 66405084 - 66955878، کتابفروشی الیاس تلفن: 1310فروردین پالك  12: تهران خ انقالب، نبش خ 1فروشگاه 
 66405385 - 66409924، کتابفروشی صانعی تلفن: 1312فروردین و اردیبهشت، پالك  12: تهران خ انقالب، بین خ 2 فروشگاه
 66402579-66413998، کتابفروشی گوتـنبرگ تلفن: 1212: تهران خ انقالب، مقابل دانشگاه تهران، جنب بانک ملت، پالك 3فروشگاه 

 03112213751: اصفهان، م انقالب، خ چهار باغ عباسی ابتداي خ سید علی خان، کتابفروشی مهرگان تلفن: 4فروشگاه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حق چاپ و نشر براي ناشر محفوظ است.



شيميايي تجزي فصل چها /   لكتر  ۳ /  هها 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 
 مقدمه

 فصل اول: معرفی فرایندهاي الکترودي

 مقدمه 1ـ 1

 هاي الکتروشیمیایی ها و فرایند سل 1ـ1ـ1

 هاي فارادیک و غیر فارادیک فرایند2ـ1ـ1

 محلول-فرایندهاي غیر فارادیک و طبیعت فصل مشترك الکترود 2ـ1

 آل الکترود پالریزه ایده 1ـ2ـ1

 ظرفیت و بار یک الکترود2ـ2ـ1

 ساختار الیه دوگانه الکتریکی در سطح الکترود3ـ2ـ1

 هاي الکتروشیمیایی گیري ظرفیت الیه دوگانهو جریان خازنی در اندازه4ـ2ـ1

 فرایندهاي فارادیک و عوامل مؤثر بر روي سرعت این فرایندها3ـ1

 هاي الکتروشیمیایی و تعاریف انواع سل 1ـ3ـ1

 هاي فارادیک جریان و سرعت واکنش2ـ3ـ1

 هاي الکترودي عوامل مؤثر بر جریان و سرعت واکنش 3ـ3ـ1

 هاي الکتروشیمیایی و مقاومت سل سل 4ـ3ـ1

 اي بر فرایندهاي تحت کنترل انتقال جرم مقدمه 4ـ1

 انتقال جرم 1ـ4ـ1

 تحلیل نیمه تجربی انتقال جرم حالت ایستا 2ـ4ـ1

 بی فرایندهاي کنترل انتقال جرم در حالت غیر ایستاتحلیل نیمه تجر 3ـ4ـ1

 هاي نرنستی هاي شیمیایی جفت شده با واکنش تحلیل نیمه تجربی واکنش 5ـ1

 هافصل دوم: پتانسیل و ترمودینامیک سل

 مقدمه1ـ2

 مبانی ترمودینامیکی الکتروشیمیایی 2ـ2

 پذیريبرگشت 1ـ2ـ2



 

 پذیري و انرژي آزاد گیبس برگشت 2ـ2ـ2

 انرژي آزاد و نیروي الکتروموتوریسل 3ـ2ـ2

 نیروي الکتروموتوري و غلظت 4ـ2ـ2

 هاي فصل مشترك فازي تر اختالف پتانسیل بررسی دقیق 3ـ2

 گیري اختالف پتانسیل اندازه 1ـ3ـ2

 هاي الکتروشیمیایی پتانسیل 2ـ3ـ2

 هاي الکتروشیمیایی خواص پتانسیل 1ـ2ـ3ـ2

 ها درون یک فاز واکنش 2ـ2ـ3ـ2

 ها بین دو فاز اما بدون انتقال بار واکنش 3ـ3ـ3ـ2

 تبیین پتانسیل سل 4ـ3ـ3ـ2

 هاي اتصال مایع پتانسیل 4ـ2

 الکترولیت-اختالف پتانسیل در فصل مشترك الکترولیت 1ـ4ـ2

 هاي مایع انواع پتانسیل 2ـ4ـ2

 هدایت، عدد انتقال، قابلیت تحرك 3ـ4ـ2

 محاسبات مربوط به پتانسیل اتصال 4ـ4ـ2

 کاهش پتانسیل اتصال 5ـ4ـ2

 هاي مبادله باري فصل سوم: سرعت واکنش

 مقدمه 1ـ3

 هاي هموژن مرور سینتیک 2ـ3

 تعادل دینامیک 1ـ2ـ3

 معادله آرنیوس و سطوح انرژي پتانسیل 2ـ2ـ3

 تئوري حالت گذار 3ـ2ـ3

 هاي الکترودي اصول واکنش 3ـ3

 هاي سرعت با پتانسیل کمی و دقیق ثابتارتباط  4ـ3

 ضریب انتقال 5ـ3

 اي ولمر براي واکنش یک الکترونی و یک مرحله-مفاهیم معادله باتلر 6ـ3

 اي شرایط تعادل،جریان مبادله 1ـ6ـ3

 پالریزاسیون-معادالت جریان 2ـ6ـ3



شيميايي تجزي فصل چها /   لكتر  ۵ /  هها 

 هاي تقریبی جریان نسبت به پالریزاسیون فرم 3ـ6ـ3

 پذیرگشتهاي سریع و بر واکنش 4ـ6ـ3

 پالریزاسیون با در نظر گرفتن اثرات انتقال جرم-رابطه کامل جریان 5ـ6ـ3

 ايهاي الکتروشیمیایی تجزیه فصل چهارم: روش

 مقدمه 1ـ4

 ايهاي الکتروشیمیایی تجزیه بندي روش طبقه 2ـ4

 هاي پتانسیومتري روش 3ـ4

 الکترود مرجع 1ـ 3ـ4

 الکترود استاندارد هیدروژن 1ـ1ـ3ـ4

 الکترود نقره/کلرید نقره 2ـ1ـ 3ـ4

 الکترودکالومل 3ـ1ـ3ـ4

 الکترود شناساگر 2ـ3ـ4

 الکترودهاي فلزي 1ـ2ـ3ـ4

 الکترودهاي غشایی 2ـ2ـ3ـ4

 اند (الکترودهاي یون گزین)هاي یونی حساس الکترودهایی که به گونه 1ـ2ـ2ـ3ـ4

 شوند کار برده می هاي مولکولی به الکترودهایی که براي تعیین آنالیت 2ـ2ـ2ـ3ـ4

 هاي پتانسیومتري روش 3ـ3ـ4

 پتانسیومتري مستقیم 1ـ3ـ3ـ4

 منابع خطاها در پتانسیومتري مستقیم 1ـ1ـ3ـ3ـ4

 گیري مستقیم مزایاي اندازه 2ـ1ـ3ـ3ـ4

 هاي پتانسیومتري) پتانسیومتري غیر مستقیم (تیتراسیون 2ـ3ـ3ـ4

 گیري غیر مستقیم مزایاي اندازه 1ـ2ـ3ـ3ـ4

 هاي غیر مستقیم معایب تیتراسیون 2ـ2ـ3ـ3ـ4

 پتانسیومتري)پتانسیومتر تفاضلی (بی 3ـ3ـ3ـ4

 هاي پتانسیواستاتیک روش 4ـ4

 ايروش پتانسیل پله 1ـ4ـ4

 روش ولتامتري 2ـ4ـ4

 هاي ولتامتري بر اساس ساکن و متحرك بودن الکترود و محلول نسبت به هم بندي روش دسته 3ـ4ـ4



 

 ولتامتري هیدرودینامیکی 1ـ3ـ4ـ4

 ولتامتري ساکن 2ـ3ـ4ـ4

 الکترود کاري 4ـ4ـ4

 عوامل مؤثر در انتخاب الکترود کاري 1ـ4ـ4ـ4

 انواع الکترود کاري 2ـ4ـ4ـ4

 الکترود دیسک چرخان 7ـ42ـ4ـ4

 الکترود چرخشی حلقه و دیسک 8ـ2ـ4ـ4ـ4

 هاي پالروگرافی انواع روش 3ـ4ـ4ـ4

 پویش خطی پالروگرافیهاي  روش 1ـ3ـ4ـ4ـ4

 هاي پالس پالروگرافی روش 2ـ3ـ4ـ4ـ4

 هاي جریان متناوب پالروگرافی روش 3ـ3ـ4ـ4ـ4

 اثر اکسیژن بر پالروگرام 4ـ4ـ4ـ4

 بر پالروگرامpHاثر  5ـ4ـ4ـ4

 ماکزیما 6ـ4ـ 4ـ4

 هاي عاري سازي روش 7ـ4ـ4ـ4

 هاي روبش پتانسیل ولتامتري روش 8ـ4ـ4ـ4

 ولتامتري روبش خطی 1ـ8ـ4ـ4ـ4

 اي ولتامتري چرخه 2ـ8ـ4ـ4ـ4

 هاي گالوانواستاتیک روش 5ـ4

 الکتروگراویمتري 6ـ4

 الکترولیز با پتانسیل اعمال شده ثابت 1ـ6ـ4

 الکترولیز با جریان ثابت 2ـ6ـ4

 الکترولیز در پتانسیل الکترود کنترل شده 3ـ6ـ4

 کولومتري 7ـ4

 هاي کولومتري انواع روش 1ـ7ـ4

 مقایسه تیتراسیون کولن سنجی و تیتراسیون کالسیک 2ـ7ـ4

 تیتراسیون آمپرومتري 8ـ4

 تیتراسیون بی آمپرومتري 9ـ4



شيميايي تجزي فصل چها /   لكتر  ۷ /  هها 

 هدایت سنجی 10ـ4

 عوامل مؤثر بر هدایت 2ـ10ـ4

 +Hمکانیسم هدایت  3ـ10ـ4

 گیري هدایت اندازه 4ـ10ـ4

 رابطه کولروش 5ـ10ـ4

 لکتروفوریتکیاثر ا 6ـ10ـ4

 اثر آسایشی 7ـ10ـ4

 لونساگر-هوکل-رابطه دباي 8ـ10ـ4

 هاي ضعیف الکترولیت تعیین  9ـ10ـ4

 معادله آرنیوس 10ـ10ـ4

 قانون رقت استوالد 11ـ10ـ4

 هاقانون مهاجرت مستقل یون 12ـ10ـ4

 هاي هدایت سنجی کاربرد تیتراسیون 13ـ10ـ4

 هاي هدایت سنجی انواع تیتراسیون 14ـ10ـ4

 مراجع

 

 

 
  



 

 

 

 

 :مقدمه

در طی چند سال اخیر، تمایل دانشجویان به ادامه تحصیل و کسب مدارج باالي علمی افزایش یافته است. پـس از لیسـانس و   

متقاضیان آزمون دکتري هر ساله افزایش  و انس، اکنون کسب مدرك دکتري هدف بسیاري از دانشجویان شده استفوق لیس

بـه همـراه سـواالت آزمـون دکتـري      اي  و از آنجاییکه کتابی جامع در رابطه با الکتروشـیمی تجزیـه  کند.  می قابل توجهی پیدا

و در اختیار دانشگاهیان قرار دهم. این کتـاب از   ردهرا گرداوري ک این مجموعهتا سراسري و آزاد در دسترس نبود بر آن شدم 

و   91هـاي   نظر محتواي مطالب در چهار فصل کلی تنظیم شده است. در این مجموعه سواالت آزمون دکتري سراسـري سـال  

کـامال  هـاي   بـه بعـد بـه همـراه پاسـخ      82شیمی تجزیه و الکتروشیمی و سواالت آزمون دکتـري آزاد از سـال   هاي  رشته 92

 ،به علت اینکه هـیچ اثـري  گرفته است در انتها علیرغم زحمت زیادي که براي این مجموعه انجام تشریحی ، قرار گرفته است. 

ارسـال نماییـد تـا در     به ایمیل زیر شود نظرات و پیشنهادات خود را می باشد. از شما عزیزان تقاضا نمی خالی از نقص و اشتباه

 ردد.بعدي اصالح گهاي  چاپ

 مریم عابدي استاد
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 صل اولف

 معرفی فرایندهاي الکترودي

 قدمهم 1ـ 1

از شیمی است که مرتبط با وابستگی اثرات شیمیایی و الکتریکی است. بخش وسیعی از ایـن رشـته بـه    اي  الکتروشیمی شاخه

باشـد.   مـی  شـیمیایی هـاي   تغییرات شیمیایی بر اثر عبور جریان الکتریکی و ایجاد انرژي الکتریکـی از طریـق واکـنش    مطالعه

ـ  مـی  الکتروشـیمیایی هـاي   گیـري  انـدازه  مختلـف دارد. وسیعی در علوم  کاربردالکتروشیمی  بـا هـدف کسـب اطالعـات      دتوان

گیـري   انـدازه  ،، مطالعـه سـرعت واکـنش هـا    ار مانند یون رادیکالدرباره یک واکنش، تولید یک حدواسط ناپایدترمودینامیکی 

در ایـن فصـل عبـارات و     .گیـرد سنتز مواد آلـی و معـدنی، انجـام     همچنینآلی، هاي  فلزي یا گونههاي  یونمقادیر بسیار کم 

 شوند. می الکترودي معرفیهاي  مفاهیم به کار رفته در توصیف واکنش

 

 روشیمیاییالکتهاي  و فرایندها  سل 1ـ1ـ1

بـه عنـوان مثـال بـین     و عوامل مؤثر بر انتقال بار در فصل مشترك فازهاي شیمیایی ها  فرایندالکتروشیمیایی، هاي  در سیستم

فلـزات  هـا   یابـد. الکتـرود   مـی  انتقـال ها  بار در الکترود به وسیله حرکت الکترون. شود می یک الکترود و یک الکترولیت بررسی

 شـود. الکترولیـت   مـی  حمـل هـا   بار به وسیله حرکت یـون در فاز الکترولیت، و نیمه رساناها هستند.  جامد، فلزات مایع، کربن

بـه طـور    مذاب و یا پلیمرهاي رسـانا باشـد.  هاي  نمکیونی، آب یا حالل غیر آبی، هاي  تواند یک محلول مایع محتوي گونه می

هـاي   را در سـل هـا   از فصل مشتركاي  خواص مجموعه بایستیتوان اطالعاتی در مورد فصل مشترك کسب نمود.  نمی تجربی

بنابراین پیل الکتروشیمیایی حداقل داراي دو الکترود مجـزا و حـداقل یـک الکترولیـت      الکتروشیمیایی مورد مطالعه قرار داد.

روشـیمیایی  شود. اختالف پتانسـیل الکتریکـی در یـک سـل الکت     گیري می ها اندازه معموال اختالف پتانسیل بین الکتروداست. 

اختالف پتانسیل در فصل مشترك دو فاز بـه   مختلف سل است.هاي  الکتریکی بین همه فازهاي  اختالف پتانسیلمجموع تمام 

بـار  هـاي   بزرگی اختالف پتانسیل انـرژي نسـبی حامـل   است.  ها) یا یونها  بار (الکترونهاي  دلیل اختالف سطوح انرژي حامل

 کند. می یگر را مشخصبراي انتقال از یک فاز به فاز د

و الکترودي که ترکیب ثـابتی دارد و پتانسـیل در    شدهدهد الکترود کار یا شناساگر نامیده  می الکترودي که واکنش در آن رخ

شود، به علت پتانسیل ثابت الکترود مرجع، هر تغییري در پتانسیل به الکتـرود کـاري    می است الکترود مرجع نامیده آن ثابت



 

 .شود می نسبت داده

رسد که با سـطح اوربیتـال خـالی     می یابد و به حدي می افزایشها  انرژي الکترون ،کردن الکترود کاري به قطب منفیبا وصل 

از الکتـرود بـه محلـول    هـا   ، در این حالت جریانی از الکترونشود می منتقلشود و الکترون به اوربیتال خالی یون  می یون یکی

یابـد و   می با اعمال پتانسیل مثبت، کاهشها  ، انرژي الکترونبه همین روال. ) 1ـ1ـa1شکل ) (1شود (جریان کاتدي می جاري

کنند و به آن انتقال پیدا خواهند کـرد. جریـان از محلـول بـه      می در الکترود پیدا پایدارتري، انرژي محلولتعدادي الکترون از 

 ). 1ـ1ـb1شود (شکل  می نامیده 2الکترود، جریان آندي

 

 
الکترونی و الکترولیتـی و دالیـل آن را   هاي  و تشابهات اساسی بین هدایت کنندهها  تفاوت: 87آزاد شیمی تجزیه  دکتري

 بیان کنید؟

 
 

 
 ها نمایش فرایند اکسایش و کاهش گونه 1ـ1ـ1شکل 

                                                           
١. Cathodic current 
٢. Anodic current 



شيميايي تجزي فصل چها /   لكتر  ۱۱ /  هها 

 

( پتانسـیل اسـتاندارد)    °�مختلف، متفاوت است کـه بـه   هاي  براي مولکول میزان تغییرات پتانسیل براي حصول این فرایندها

 .بستگی دارد

اسـت ابتـدا   تر  مثبتها  آن °�ترکیباتی که و ) 2ـ1ـa1(شکل دهد می از دستباشد زودتر الکترون تر  آن منفی °�هر یونی که 

بر اساس ا این فراینده.)2ـ1ـb1(شکل دنگیر می است و زودتر الکترون راتر  شوند چون سطح اوربیتال خالی آنها پایین می احیا

بـراي الکتـرود جیـوه    بنـابراین  سینتیک فرایندها در نظر گرفتـه نشـده اسـت.     در حالیکهاست  یترمودینامیکهاي  پیش بینی

د زیرا واکنش روي الکتـرود  اافت خواهدگیرد که در واقعیت اتفاق ن می صورت +Hکاهش یترمودینامیکاز دید )، 2ـ1ـc1(شکل 

 .خواهد شداحیاء  Cr+3جیوه بسیار آهسته است و ابتدا 

 
.��	�	�~، پتانسیل براي کاهش در الکترود پالتینمقدار ) 2aـ1ـ1شکل  مقدار ) bموالر  HCl 1در  Ni+2و Fe+3 ،Sn+4موالر از  01/0در محلول ، ���

.�~، اکسایش در الکترود طال پتانسیل براي �	�	��. پتانسیل براي کاهش در مقدار ) cموالر HI 1در Ni+2و Fe+2 ،Sn+2موالر از  01/0، در محلول  ���



 

 موالر HCl 1در  Cr+3  ،Zn+2موالر از  01/0الکترود جیوه، در محلول 

 

 

 

 طبیعت پتانسیل الکترودها چیست و رابطه آن با ساختار الکترولیت چگونه است؟: 89آزاد شیمی تجزیه دکتري 

 
 

 فارادیک و غیر فارادیکهاي  فرایند2ـ1ـ1

که انتقال بـار در فصـل مشـترك الکتـرود و محلـول      است فرایندهایی  از آن یک نوعدهد.  می وع فرایند در الکترودها رخدو ن

 نامیـده  1فراینـدهاي فارادیـک  کـه  کننـد،   مـی  گیرد و از قانون فاراده تبعیـت  می اکسایش و کاهش صورتهاي  توسط واکنش

تحت شـوند.  مـی  نامیـده  2دهـد الکترودهـاي انتقـال بـار     مـی  در آنها رخ گاهی، الکترودهایی که فرایندهاي فارادیک شوند. می

امـا  گیـرد.   نمـی  از پتانسیل، هیچ واکنش انتقال باري صورتاي  دامنهدر از نظر ترمودینامیکی و سینتیکی  ی نامطلوب،شرایط

بـا تغییـر پتانسـیل یـا      توانـد  مـی  تواند رخ دهد و ساختار فصل مشترك الکترود محلـول  می فرایندهایی مثل جذب و واجذب

در فرایندهاي غیـر فارادیـک الکتـرون رد و     شوند. می نامیده 3فرایندهاي غیر فارادیکها  ترکیب محلول تغییر کند. این فرایند

 .  شوند می دهند انجام می الکترودي رخهاي  هر دو فرایندهاي فارادیک و غیر فارادیک هنگامی که واکنششود.  نمی بدل

 

 
 آید؟ می اي چگونه و به چه دالیلی به وجود و غیرفارادهاي  فارادههاي  جریان: 84تجزیه آزاد دکتري شیمی 

 
 

 محلول-فرایندهاي غیر فارادیک و طبیعت فصل مشترك الکترود 2ـ1

 آل ایدهالکترود پالریزه  1ـ2ـ1

 انتقال بـاري در سـطح الکتـرود انجـام     ، هیچشود می به سطح الکترود اعمالکه پتانسیل  ازاین الکترودها در دامنه وسیعی در 

انتقـال الکتـرون رخ داده و از    این ناحیههاي  دیوارهدر گویند.  4یا پنجره پتانسیلآل  ایده ، این ناحیه را ناحیه پالریزهگیرد نمی

بـر ایـن    دهد. عوامل تعیـین کننـده و تاثیرگـذار    می حالت غیر فارادیک خارج شده است. بنابر این واکنش آندي و کاتدي رخ

براي مثال یـک الکتـرود جیـوه در تمـاس بـا یـک محلـول کلریـد پتاسـیم در          . باشد می ماهیت الکترود و الکترولیتها  دیواره

توانـد در   مـی  ، جیـوه 0.25Vاز تر  مثبتهاي  در پتانسیل کند. می عملآل  ایده شبیه یک الکترود پالریزه 2Vدر حدود اي  دامنه

 شود.یک واکنش انتقال بار، اکسید 

���+�� 1ـ2ـ1 →
�

�
������ + �

− 

 تواند کاهش یابد. می +2.1V ،K-از تر  منفیهاي  و در پتانسیل

+� 2ـ2ـ1 + �−
��

→ �(��) 

ایـن واکـنش در سـطح     خـاطر سـرعت بسـیار آهسـته    در این پنجره، احیاي آب نیز از نظر ترمودینامیکی ممکن است اما بـه  

                                                           
١. Faradic processes 
٢. Charge transfer electrode 
٣. Nonfaradaic process 
۴. Potential window 



شيميايي تجزي فصل چها /   لكتر  ۱۳ /  هها 

 منفی برسد.هاي  دهد مگر اینکه به پتانسیل نمی رخ ،د جیوهالکترو

��2 3ـ2ـ1 + �
−

0
→

1

2
�2 + ��

� 

 
 پتانسیل براي الکترود جیوه-منحنی جریان 3ـ1ـ1شکل 

 

 
 دهد؟ می بر روي الکترود جیوه را نشان H2کدام منحنی آزاد شدن گاز : 92دکتري الکتروشیمی 

 
 یح خواهد بود.پاسخ صح 1گزینه 

 
 

 ظرفیت و بار یک الکترود2ـ2ـ1

عبور کند، در اثر اعمال پتانسیل، الکترود تا حدودي بـه صـورت یـک    آل  ایده تواند از یک الکترود پالریزه نمی از آنجایی که بار

 ز هـم جـدا  کند. خازن یک مدار الکتریکی است که از دو صفحه فلزي که به وسـیله یـک مـاده دي الکتریـک ا     می خازن عمل

 .)1ـ2ـa1(شکل  ، تشکیل شده استشوند می

  4ـ2ـ1

 


