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 ـ   المجال ١
             تتضمن هذه املواصفة القياسية السورية معايرة خاليا الناقلية باحملاليل القياسية املرجعية بشكل ١/١         

   استنتاج الناقلية الكهرليتية للمحاليل [(          )* س . ق.                       مباشر وغري مباشر واملعطاة يف م 
   . ]        العيارية               

 :                       تعرف ناقلية احمللول الكهرلييت باستخدام املعادلة التالية 
                                                 j 

 )                             ١    (  S/m ـــχ =    
                                        E           

 A / m2هي كثافة التيار تقاس  :  j                        حيث 
                               E  :   شدة احلقل الكهربائي يقاسV / m 

 .                         ميلئ بني خاليا اإللكترودات مبحلول كهرلييت 
 ذا يتم قياس ناقلية احمللول الكهرلييت بالطرق التوازنية مع حملـول   لE , j                      مبا أنه يصعب حتديد قيمة 

 .                       كهرلييت عياري معلوم الناقلية 
  بني الكترودات اخلليـة Ro حمللول قياسي كهرلييت ومن قياس املقاومة χ o                      من معرفة قيمة الناقلية 

 . لناقلة حندد قيمة ثابت اخللية باملعادلة التالية                       ا
K = χ 0  R 0 ( m –1 ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 OIML  - R 56حالياً قيد اإلعداد وريثما تصدر تعتمد مواصفة املنظمة الدولية للمقاييس القانونية         *   
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 :                     وبالتايل ميكن أن حندد ناقلية حملول كهرلييت آخر وفقاً للمعادلة 
                                                      1 

 )                             ٣    (   ( S/m ) ـــχ = K   
                                            R                 

 ندعو .  هي املقاومة املقاسة بني اإللكترودات لنفس اخللية الناقلة واملتضمنة احمللول الكهرلييت R                   حيث 
 .  مبعايرة اخللية الناقلة K               إجراء حتديد الثابت     

 تقبل طرق أخـرى  ) ٢(                    حتدد هذه املواصفة املتطلبات األساسية لطريقة املعايرة باستخدام املعادلة 
 . للمعايرة على أن تعطي نفس النتائج   

 ة ميكن أن تستخدم لقياس حماليل ناقلة مائية وحماليل ناقلة غري خاليا الناقلة املعيارية وفق هذه املواصف  ١/٢
    .مائية ضمن جمال الناقلية   

  ـ شروط عامة٢

  . k         ميكن أن حتدد ناقلية احمللول الكهرلييت من قياس مقاومة اخللية وثابت اخللية ٢/١    
  وعلى درجة احلرارة وعلى بنية احمللول وعلى تردد القيـاس على بنية اخلليةk         تعتمد قيمة ثابت اخللية ٢/٢    

 . اخل .. ……وعلى تلوث غطاء اإللكترودات     
 . للحصول على دقة عالية يف املعايرة من الضروري حتديد تأثري هذه العوامل   

 ملعايرة  دقيقة يف حتديد         جيب أن تكون احملاليل القياسية واجلهاز املستخدم لقياس املقاومة وشروط ا٢/٣    
                   قيمة الثابت حبيث التزيد قيمة اخلطأ األعظمي املسموح به عن القيمة املعطاة يف الشهادة أو يف التوثيق 

 .                     الفين 

  ـ  اإلعداد للمعايــرة٣

 :جيب اتباع مايلي :  قبل بداية املعايرة   
 : اإللكترودات  ٣/١

 وإذا تضمن غطاؤهـا بعض الشــوائب .  نفحص متانة تثبيت اإللكترودات وحالة سـطوحها   
 . يتم إزالته واستبداله بغطاء آخر )  اخل  .. …بياض يف سطوحها ،  تلوث ،  بقع                     (  

 : إزالة الشحوم وغسل اخللية  ٣/٢
 حلول مناسب وفقاً للمواد اليت صنعت منها اخللية    جيب يف البداية أن نقوم بإزالة شحوم اخللية مب  

 .                  واإللكترودات مث نقوم بغسلها باملاء املقطر 
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 :احملاليل القياسية  ٣/٣
 . جيب حتضري احملاليل القياسية بكميات حمددة وكافية للمعايرة   
 :ا الناقلية ميكن استخدام مايلي ملعايرة خالي  
 (        )* . س . ق . ـ    تستعمل حماليل قياسية واحملددة يف م   
 ـ   أو حماليل معيارية معتمدة واليت ناقليتها تكون قد حددت بالقياس يف اخللية الناقلية العيارية   
 . (          )*س . ق .       حسب م   

  ـ المعايــرة٤
 مخس مرات مبحلول قياسي ويف املرة اخلامسة للغسيل يترك احمللول داخل اخللية جيب غسل اخللية على األقل  ٤/١

 .          لفترة عشر دقائق 
 وبعد غسل اخللية متلئ بعينة جديدة من حملول قياسي واملستخدم عملياً يف القياس  

 .حىت التوازن احلراري  وحتفظ C° 25جيب وضع اخللية وحملوهلا بداخلها يف محام ترموستات أو فرن بدرجة  ٤/٢
  فيجب إجراء املعايرة فـي C° 25إذا كانت اخللية مصممة لتعمل بنفس احمللول عند درجة حرارة خمتلفة عن  

 .         جمال درجة حرارة التشغيل احملددة 
 .جيب أن يكون السائل يف الترمو ستات هو نفسه خالل املعايرة وخالل قياسات الناقلية  ٤/٣
 ن يكون تردد القياس اخللية ذاته خالل عملييت املعايرة وقياسات الناقلية وإجراء تصحيحات مناســبةجيب أ ٤/٤

 . ألي اختالف يف التردد بني املعيار وحماليل االختبار  
 خالل املعايرة تقاس مقاومـة حملول الكهرلييت بني الكترودات اخللية ويفضل أن يكـون بني عشـرة أوم  ٤/٥

 . مائة أوم           و
 حيدد ثابت اخللية باستخدام ثالثة حماليل معيارية على األقل وناقلية هذه احملاليل املقابلة جيب أن تقابل القيمة  ٤/٦

 .          الدنيا واملتوسطة والعظمى ال قياس اخللية 
 ألعظمي املسموح به للخليـة بالنسبة لناقلية احمللول الكهرلييت أقل من اخلطأ اKإذا كانت تغريات الثابت  ٤/٧

  بأخذ متوسط القيمة احلسابيـة K         واملعطى يف الشهادة أو يف التوثيق الفين ، فيجب أن حيسب ثابت اخللية 
 . واليت يتم احلصول عليها من حماليل قياسية خمتلفة   K3  , K2 , K1         للقيم 

  احمللول الكهرلييت أكرب من اخلطأ األعظمي املسموح به للخلية ، بالنسبة لناقليةKإذا كانت تغريات الثابت  ٤/٨
 ويعين من هذا النحين أن) " الناقلية (  ثابت اخللية ـ واملقاومة املقاسة " فترسم بيانياً منحنيات العالقة بني  

 .          ثابت اخللية يكون تابع ملقاومة احمللول املقاسة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      OIML   56حالياً قيد اإلعداد وريثما تصدر تعتمد املواصفة الدولية للمترولوجيا  *      
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 باسـتخدام مخس حماليـل ) الناقلية ( ثابت اخللية ـ املقاومة " يتم رسم املخطط البياين ألجل العالقة بني  
 .على األقل          معيارية 

 K ـ  االرتياب في تحديد الثابت ٥
 

 : عند تقدير االرتياب يف حتديد الثابت نأخذ باحلسبان ما يلي 
 املستخدمة مع مراعاة املعطيات املأخوذة مــن ) احملاليل ( ـ   االرتياب يف قيم الناقلية النوعية للمحلول 

 ) . اخل ..  ……العائدة لالختالف يف نقاوة احملاليل(       اجلداول 
 ) . خطأ يف الوزن ويف القياسات احلجمية ( ـ   األخطاء يف حتضري احملاليل 

 ) . خطأ يف ضبط الترموستات للخلية احملتوية على احمللول (ـ   خطأ يف احلفاظ على درجة احلرارة املوصوفة 
  ميكن تقييمهـا من املعطيات املعطـاة  واليتKclتعتمد درجة احلرارة على الناقلية النوعية احمللول :   مالحظــة 

   ( C°1 ) . من أجل االحنراف مبقدار ( % 1.8 )وتكون الكمية تقريباً (        )* س . ق .             يف م 
 . ـ   خطأ التمييز يف الشك لقياسات املقاومة 

 ك القيم املعيارية ميكن أن حتدث إذا اختلفت مقاومة جهاز القياس والوصالت املستخدمة فعلياً عن تل: مالحظــة 
 .             أخطاء منهجية يف قياسات املقاومة 

  ـ  شهادة المعايــرة٦

 :           بعد انتهاء املعايرة يتم منح الشهادة واليت ستضمن املعلومات التالية  
 

 . ـ   معلومات موثقة عن اخللية  
 . تخدمة يف املعايرة ـ   توصيف للمحاليل القياسية النظامية املس 
 . اخل …ـ   شروط املعايرة ودرجة حرارة احمللول الكهرلييت والسائل املستخدم يف الترموستات وتردد القياس  
  . K = f ( R ) أو منحين املعايرة  Kـ   نتائج املعايرة ،  قيمة الثابت  
    .Kـ   تقدير االرتياب يف حتديد الثابت  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .    OIML  R  56حالياً قيد االعداد وريثما تصدر  تعتمد املواصفة الدولية للمترولوجيا  *
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  ـ  المصطلحات الفنيــة٧

 
Aqueous  مائي

Pollution  تلوث

Degreasing  تشحيم

Purity  نقاوة

Calibrayion  معايرة

Conductivity  cells  خاليا ناقلية
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  ـ  المـــراجـــع٨
 

 OIML  R  -  68    ـ   هذه املواصفة مأخوذة عن  

 

 

 

 

  ـ الجهات التي شاركت في إعداد المواصفة٩
 

 . ـ   إعداد هيئة املواصفات واملقاييس العربية السورية  
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