
Gases  الغازات  : خامسالفصل ال
  

ة          ذه الحاالت تحت ظروف                .       توجد ثالث حاالت للمادة وهي الحالة الصلبة والسائلة والغازي واد في إحدى ه وتوجد الم
اء يمكن أن يكون صلب              المعينة من الضغط ودرجة       ثًال الم ج (حرارة فم ائل    ) ثل اء (أو س اء   (أو غاز    ) م د  ) بخار الم وتعتم

  .افيزيائية للمادة على حالتهالخواص ال
صلبة            : وسوف يتناول هذا الفصل الغازات     واد ال سوائل والم سط من ال ازات  . وهي أبسط حاالت المادة حيث أنها أب ز الغ  تتمي

ر في                   ةبأن جزيئاتها في حالة حرآ     ة أآب  عشوائية مستمرة والقوى الموجودة بين جزيئاتها ضعيفة مما يجعل لكل جزئ حري
  .مد أو يتأثر بالجزيئات األخرىالحرآة وال يعت

تحكم بدرجة الحرارة والضغط                 ق ال ذا          . من الممكن التحكم ومتابعة سلوك الغازات عن طري ي تصف ه وانين الت سمى الق وت
ة      ة     السلوك قوانين الغازات ولقد آان لقوانين الغازات دورًا آبيرًا في الوصول للنظرية الذري ة الجزيئي ة الحرآ ادة ونظري  للم

  .لغازاتل
  
 Substances That Exist as Gases المواد الموجودة في صورة غازات ٥.١

ارة عن     ٪٧٨ فمثًال   ة     إننا نعيش في محيط من الهواء والذي يتكون من مجموعة من الغازات بنسب مختلف              واء عب  من اله
ون    ٪١ أآسجين و ٪٢١نيتروجين و    سيد الكرب اني أآ ا  .  بقية الغازات متضمنة غاز ث اك اهتم يط     هن ذا الخل اء ه ر بكيمي م آبي

ي تتواجد في صورة غازات تحت       . يوآمياته نظرًا لوجود التلوث البيئ   وسيتم الترآيز في هذا الفصل على سلوك المواد الت
  .م وتحت ضغط واحد جو٢٥ºالظروف الطبيعية أي عند درجة حرارة 

ة           ٥.١يوضح الشكل    ا غاز   . العناصر الموجودة في صورة غازات تحت الظروف العادي  و F2و     O2 و N2 و H2 ومنه
Cl2ين ا من ذرت ون جزيئاته سجين األوزون .  وتتك ا أن متآصلة األآ رارة O3آم ة ح د درج ة عن ي صورة غازي د ف  تتواج

شمل                8Aوجميع عناصر المجموعة     . الغرفة ذرة وت ة ال ة غازات أحادي ازات النبيل  و Kr و Ar و   Neو    He مجموعة الغ
Xe و Rn.   

  
د ات      ال ت ةخل المرآب ة    األيوني د درج ازات عن من الغ ي     ٢٥º ض ات ف ات واألنيون و ألن الكاتيون غط ج د ض م  و واح

ة          شحنات الموجب المرآبات األيونية الصلبة ترتبط ببعضها البعض بواسطة قوى الكتروستاتيكية وهي القوى الموجودة بين ال
ا أ                ة للتغلب عليه رة من الطاق ة آبي صلبة لدرج        والسالبة والتي تتطلب آمي واد ال سخين الم ة    ةي ت من الممكن    و.  حرارة عالي

د درجة حرارة                 ثًال ينصهر عن ع             ٨٠١ºصهر المرآبات الصلبة فكلوريد الصوديوم م ه يجب رف ان فإن ه للغلي م وللوصول ب
  .م١٠٠٠ºدرجة الحرارة فوق 

  
د              إن سلوك المرآبات الجزيئية يختلف بشكل آبير من مرآب آلخر فهناك مرآبات جزي             ة عن ة الغازي ئية تتواجد في الحال

اك                        ا أن هن ان آم شادر والميث دروجين والن د الهي ون وآلوري درجة حرارة الغرفة مثل أول أآسيد الكربون وثاني أآسيد الكرب
ة    رارة الغرف ة ح د درج صلبة عن سائلة أو ال ة ال ي الحال د ف ة يتواج ات الجزيئي ن المرآب ر م دد آبي ل . ع ن تحوي ن الممك وم

ات    باستخدامالجزيئية إلى الحالة الغازية بسهولة أآثر من المرآبات األيونية    المرآبات   ز المرآب  الحرارة أو بمعنى آخر تتمي
  . بأنها تغلي عند درجة حرارة أقل بكثير من المرآبات األيونيةةالجزيئي

ة         وبصفة عامة يمكن القول بأنه آلما آانت القوى الموجودة بين جزيئات المرآبات الصلبة ضعيف               ا للحال ا أمكن تحويله ة آلم
  .الغازية عند درجة حرارة أقل

  
ن ا ويعتبران غاز H2CN و   H2S الهام للحياة وغاز     O2 مجموعة من الغازات والتي تتضمن غاز        ٥.١      يوضح الجدول   
از    ا غ ان بينم مية   SO2 و O3 و NO2 و COمميت ل س ازات أق ر غ ازات  .  فتعتب ا الغ ر  فتعتAr و Ne و       Heبينم ب

تثناء     آما أن . غازات خاملة ألنها ال تدخل في التفاعالت مع غيرها من المواد         ون باس ة الل ازات عديم  و Cl2 و F2معظم الغ
NO2 حيث يمكن رؤيتها ويتميز NO2باللون البني الداآن الذي يمكن رؤيته في الهواء الملوث .  

  
  :تتميز جميع الغازات بالخواص الفيزيائية التالية

  .ل وحجم اإلناء الموجودة فيهتأخذ شك* 
  .أن جميع الغازات قابلة للضغط* 
  .تختلط الغازات مع بعضها البعض بشكل تام عند وجودها في إناء واحد* 
  .آثافة الغازات أقل بكثير من آثافة المواد الصلبة والسائلة* 
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 Pressure of a Gas ضغط الغازات ٥.٢
از في حال           ضغط الغازات على أي سطح تكون على      ُت ستمر  ة حرآ  ة اتصال به وذلك ألن جزيئات الغ الرغم من وجود      . ة م ب

سمك في                   ًا آال واء تمام سيولوجيًا لضغط اله محيط غازي حول اإلنسان إال أنه ال يشعر بوجود هذا الضغط وذلك ألنه مهيأ ف
  .البحر ال يؤثر عليه ضغط الماء

  
  SI SI Units of Pressure بنظام وحدات الضغط

  .  الضغط خاصية هامة يمكن قياسها للغازاتيعتبر
  

  ويمكن تعريف الضغط بأنه القوة المؤثرة على وحدة المساحات
  

area
forcepressure =   

  
   والتي تساويpascal (Pa) هي الباسكال SIووحدة الضغط حسب نظام 

1 Pa  =  1 N/m2  

  

  Atmospheric Pressureالضغط الجوي 
ل       تخضع ذرات وجزيئات الغازات الموجودة في الغالف ا  از تق ة الغ إن آثاف الي ف واد وبالت لجوي للجاذبية األرضية آبقية الم

ا زاد  اعآلم طح األرض االرتف ستوى س ن م والي  .  ع ات أن ح د أوضحت القياس ن٪٥٠ولق ة م ل   آثاف وي تق الف الج  الغ
سافة  رتفاعباال ٪٩٩ آم وتقل بنسبة ١٦ لمسافة   باالرتفاع ٪٩٠ آم عن سطح األرض وتقل بمقدار        ٦٫٤ لمسافة   باالرتفاع  لم

  . آم٣٢
وة    atmospheric pressure بالضغط الجويوللغالف الجوي المحيط باألرض  ضغط يعرف  دار الق  وهو عبارة عن مق

وزن                   ذا ال ة  . الضاغطة على األرض وبعبارة أخرى هو وزن الغالف الجوي مقسوم على مساحة السطح الواقع تحت ه وقيم
ود       SI بوحدة    الضغط الجوي   دار وزن عم ه          هي مق ساحة مقطع واء م وتن      . ٢م١ من اله ًا بوحدة الني ة الضغط    . ومقاس وقيم

   .تعتمد على آل من الموقع ودرجة الحرارة وظروف الطقس
  . عمود من الهواء ممتد من مستوى سطح البحر حتى الغالف الجوي٥.٢ويوضح الشكل 

اه  في أي     :سؤال و أمسكت بقطع             اتج ط؟ ل و  ة يعمل الضغط هل هو لألسفل فق وق رأسك فإنك       من ال ا ف ديك ورفعته رق بي
ورق  ى ال ضغط عل ؤثر ال وقعين أن ي اهتت ون  باتج ك يرجع لك أثر وذل ة ال تت ك تالحظين أن الورق ثًال ولكن فل م ين لألس  مع

  . وبنفس المقداراالتجاهاتالضغط يعمل في جميع 
ر          اروميتر آيف يقاس الضغط الجوي؟ يعتب اس الضغط الجوي ال           barometer الب شكل    . شائعة هو أداة قي  ٥.٣ويوضح ال

الزئبق                . جهاز الباروميتر  ؤه ب ا وممل ة من أحد طرفيه ة        . ويتكون الباروميتر من أنبوبة زجاجية مغلق ذه األنبوب د وضع ه عن
ة               ) نكست(وبحرص شديد بشكل مقلوب      ى داخل األنبوب واء إل دخل أي ه ن ي ق فل مع مالحظة   في حوض يحتوي على الزئب

ى    ارتفاع داخل األنبوبة إلى الحوض ويصل      ج بعض من الزئبق الموجود    وخر ة إل اع  الزئبق داخل األنبوب  محدد نتيجة   ارتف
ولقد وجد   . محدد ارتفاعلقيام الهواء الجوي بالضغط على سطح الزئبق في الحوض داعمًا بذلك عمود الزئبق ومبقيًا إياه عند                 

 ذلك  اتخاذالذي أدى إلى      ملم األمر  ٧٦٠=  م    س٧٦أن طول عمود الزئبق عند سطح البحر وعند درجة الصفر المئوي يبلغ             
ق   ٧٦ سم هو  ٧٦ ارتفاعلقياس الضغط فيقال إن مقدار الضغط الذي يجعل عمود الزئبق في البارومتر على   ة  آوحد  سم زئب

  .  ملم زئبق٧٦٠أو 
  ر مخترع الباروميتTorricelli أيضًا التورشلي نسبة للعالم اإليطالي تورشيلي mmHgويطلق على وحدة 

1 torr  =  1 mmHg  
1 atm  =  760 mmHg  

  والعالقة بين وحدة الضغط جو والباسكال هي
1 atm  =  101,325 Pa 
=  1.01325 ×105 Pa 

  وذلك ألن
1000 Pa  =  1 kPa  (kilopascal) 

1 atm  =  1.01325×102 kPa  
  

  kPa إلى mmHg طريقة التحويل من ٥.٢ و ٥.١ويوضح المثالين 
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  A manometerر المانوميت
اروميتر           شابه للب ا هو موضح        . يعتبر المانوميتر جهاز ثاني لقياس الضغط الجوي وهو م انوميتر آم وعين من الم اك ن وهن

شكل  وي    ٥.٤بال ضغط الج ضغط تحت ال اس ال ستخدم لقي ة وي ة مغلق دهما بأنبوب ث أح شكل ( حي ر ذو األنبوب) aال  ةواآلخ
  .ندما يكون الضغط مساوي أو أآبر من الضغط الجوي عاستخدامها ويفضل )bالشكل  (المفتوحة

  
واع  استخدامعادة يتم    دة  الزئبق في الباروميتر وأن ك يرجع            عدي ه بخار مؤذي وذل ام ول ه س الرغم من آون انوميتر ب  من الم

  .مل/ جرام٦.١٣ والتي تعتبر من أعلى الكثافات للسوائل حيث تبلغ للكثافة العالية للزئبق
  
  The Gas Lawsت  قوانين الغازا٥.٣

ى          إن قوانين الغازات التي ستتم دراستها في هذا الفصل تعتبر نتيجة للعديد من التجارب التي تمت خالل القرون الماضية عل
  . تم التوصل للعديد من األفكار في علم الكيمياءعن طريقهماو. الظواهر الفيزيائية للغازات والتاريخ العلمي الموجود

  
  The Pressure-Volume Relationship: Boyleقانون بويل : الحجمالعالقة بين الضغط و

الم  يالد درس الع سابع عشر للم رن ال ي الق لف رت بوي اته درس Robert Boyle روب ي إحدى دراس ازات وف لوك الغ  س
از        ةالعالق ين ضغط وحجم الغ ا        ٥.٢ويوضح الجدول     .  ب ي حصل عليه ائج الت ل      Pويتضح أن الضغط      .  النت ا يق زداد بينم   ي

د ضغط      . الحجم لكمية معينة من الغاز عند ثبوت درجة الحرارة         ق وحجم        ٧٢٤          فبمقارنة أول نتيجة عن م زئب  ١٫٥ مل
ين الض          ٠٫٥٨ ملم زئبق وحجم     ٢٢٥٠بالنتيجة األخيرة عند ضغط      سية ب ة عك اك عالق وت     يتضح أن هن د ثب غط والحجم عن

وم   وتعرف . فعند زيادة الضغط يقل الحجم درجة الحرارة    ة الي ل  هذه العالق انون بوي ه     بق ى أن ذي ينص عل يتناسب حجم    وال
  .آمية معينة من أي غاز تناسبًا عكسيًا مع الضغط عند ثبوت درجة الحرارة

شكل             استخدمولقد   ساوي الضغط الجوي             ٥.٥ بويل لهذه التجربة أدوات بسيطة جدًا آما هي موضحة بال ق ضغط ي د طب  ولق
شكل    ). وبة مفتوحة من أعلى مما سمح بتطبيق الضغط الجوي        األنب. ( مل ١٠٠على غاز حجمه     م    ٥.٥في ال د   إضافة  ت  المزي

ى                از إل نقص حجم الغ ة أضعاف نقص الحجم              .  مل  ٥٠من الزئبق لمضاعفة الضغط على الغاز ف ادة الضغط ثالث د زي وعن
   ويمكن التعبير عن ذلك بالعالقة الرياضية التاليةاألصلي للغاز إلى الثلث

  

v
p 1
∝   

  
  

  : عالمة التناسب بمقدار ثابت وتصبح العالقة آالتالياستبداللممكن ومن ا
  
  

v
kp 1

1 ×=   
  

  :الرياضية لقانون بويل بالشكل التالي ومن الممكن آتابة الصورة مقدار ثابت k1حيث أن 
PV  =  k1  

  .بتوهذا يعني أن حاصل ضرب ضغط آمية معينة من الغاز في حجمه عند ثبوت درجة الحرارة يساوي دائمًا مقدار ثا
  

  . الثابت العام للغازات الذي سيوضح الحقًاR تعني عدد موالت الغاز و nحيث أن  مخطط لقانون بويل ٥.٦يوضح الشكل 
   العالقة)a( العالقة بين الضغط وحجم الغاز حيث يوضح ٥.٧يوضح الشكل 

PV  =  k1  
   العالقة)b(الشكل ويوضح 

  

v
kp

1
1 ×=   

  
  
  
  

  تقيم تتبع معادلة الخط المس والتي تعطي عالقة 
 bmxy +=

   .k1 ميل يساوي الثابت الهو.  تساوي الصفرbحيث أن 
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إن                    ومن الجدير بالذآر أنه عند مضاعفة الضغط فإن الحجم يتغير بشكل آبير لكمية معين من الغاز وبثبوت درجة الحرارة ف
دار ثاب    ةولكن حاصل ضرب الضغط في الحجم يعطي عاد       . الحجم من الممكن أن ال يتغير لفترة طويلة        ر     ت مق  ويمكن التعبي

  عن ذلك بالعالقة الرياضية التالية
P1V1  =  k1  =  P2V2  

P1V1   =  P2V2  

P2 و P1 الحجوم عند ضغط V2 و V1حيث أن 
  

  )قانوني شارلز وجاي لوساك(العالقة بين درجة الحرارة والحجم 
 The Temperature-Volume Relationship: Charles's and Gay-Lussac's Law  
  

ة        ؤثر درج ن أن ت ره فكيف يمك رارة متغي ة الح د أن درج ع نج ي الواق ة الحرارة وف ات درج ى ثب ل عل انون بوي وم ق يق
ام آال من    . الحرارة على حجم وضغط الغاز  Josephجوزيف جاي لوساك     و Jacques Charlesجاآوس شارلز   ق

Gay-Lussac   ة من   تأثير درجة الحرارة على حجم الغاز وتوصال إلى أنه      بدراسة عند ثبوت الضغط فإن حجم آمية معين
   . ٥.٨شكل  .الغاز يزداد بإرتفاع درجة الحرارة ويقل بإنخفاض درجة الحرارة

حجم  ولقد وجد أنه برسم العالقة بين درجة الحرارة و. وأن حاصل ضرب درجة حرارة الغاز في حجمه يساوي مقدار ثابت       
ساوي       الغاز نحصل على خط مستقيم وعند مد هذا الخط ليتقاطع مع محور الحجم عند القيمة صفر وجد أن درجة الحرارة ت

-٢٧٣٫١٥ º  ذا                         . م د ه ين الحجم ودرجة الحرارة وبم ة ب وعند ضغط آخر مختلف تم الحصول على خط مستقيم آخر للعالق
د درج            هالخط وجد أن    اطع مع محور الحجم عن ساوي     حرا  ة يتق شكل            º ٢٧٣٫١٥-رة ت ا هو موضح بال ضًا آم  مع   ٥.٩م أي

دأ             مالحظة أن التغيير في الضغط يكون ضمن مدى معين من درجات الحرارة            دًا يب ألنه عند درجات الحرارة المنخفضة ج
  .الغاز بالتحول للحالة السائلة

ام    الم   ١٨٤٨في ع ورد آلفن   م أوضح الع ل درجات الحرارة     م º ٢٧٣٫١٥- أن درجة الحرارة   Lord Kelvin ل هي أق
  :ويعبر عن عالقة درجة الحرارة بحجم الغاز بالعالقة الرياضية التالية. المعروفة وأطلق عليها درجة الصفر المطلق

2

2

k
T
v

Tkv
Tv

=

×=
∝

  

  
صارا  هذه المعادلة بقانون شارلز وجاي لوساك   توعرف.  مقدار ثابت  k2حيث أن    انون شارلز  رف  تع واخت ى   وينص  بق عل

.حجم آمية معينة من الغاز يتناسب تناسبًا طرديًا مع درجة الحرارة المطلقة عند ثبوت الضغط أن
ة من     nR/P يساوي k2آما وجد أن الثابت .  قانون شارلز٥.٦يوضح الشكل   ة معين  وعند تغير الحجم ودرجة الحرارة لكمي

  الغاز عند ضغط ثابت فإن
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 درجتي الحرارة المطلقة للغاز األول والثاني على      T2 و   T1 حجمي الغازين األول والثاني على التوالي و         V2 و   V1حيث أن   
  .التوالي

  
ًا مع درجة                               آما يوضح قانون شارلز    بًا طردي از يتناسب تناس إن ضغط الغ وت الحجم ف د ثب از وعن ة من الغ  أنه لكمية معين

  .الحرارة

3

3

k
T
P

TkP
TP

=

×=
∝

  

    
  nR/V يساوي k3حيث أن 
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2

2

1

1

2

2
3

1

1

T
P

T
P

T
Pk

T
P

=

==
  

  
وا            P2 و   P1حيث أن    ى الت اني عل از األول والث اني        T2 و   T1ي و   ل هما ضغط الغ از األول والث ة للغ ي الحرارة المطلق  درجت

  .على التوالي
  

  The Volume-Amount Relationshipقانون أفوجادرو  : جم والكميةالعالقة بين الح
ادرو  وجد العالم اإليطالي   دو افوج ام  Amedeo Avogadro امي وت    ١٨١١ ع د ثب ه عن إن     أن  الضغط ودرجة الحرارة ف

ازات أحاد   (الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة تحتوي على نفس العدد من الجزيئات             ة الغ ذرة  أو الذرات في حال ة ال  ).ي
  أي أن. وهذا يعني أن حجم أي غاز يجب أن يعتمد على عدد موالته الجزيئية الموجودة

Vα n 
V = k4n 

  . ثابت التناسب  k4 عدد الموالت و nحيث أن 
ه       بقانون افوجادرو وتعرف هذه المعادلة     از يتناسب             والذي ينص على أن إن حجم الغ وت الضغط ودرجة الحرارة ف د ثب عن

  .ديًا مع عدد موالتهتناسبًا طر
   أن٥.٦يوضح الشكل 

P
RTk =4  

سيط             ا تكون بنسب ب ة منهم وبناء على قانون افوجادرو نجد أنه عند تفاعل غازين مع بعضهما البعض فإن الحجوم المتفاعل
  . يتناسب مع حجوم المتفاعالت بنسب بسيطة أيضًاوفي حالة آان الناتج عبارة عن غاز فإن حجمه

  
  :مثال

  :عند تحضير األمونيا من تفاعل غازي الهيدروجين والنيتروجين فإن التفاعل يتم حسب المعادلة التالية
3H2 (g)   +  N2 (g)  →   2NH3 (g)  

3 mol          1 mol          2 mol  
  

  :وم الغازات ستكون بنسب بسيطة آالتاليونظرًا لثبات الضغط ودرجة الحرارة فإن حج
3H2 (g)      +     N2 (g)     →     2NH3 (g)  
3 volumes        1 volume         2 volumes  

  
  

روجين هي  از النيت دروجين لغ از الهي م غ سبة حج ا ٣:١ويتضح أن ن سبة األموني واد الناتجة( وأن ن م غازي ) الم ى حج إل
  ١:٢  أو  ٢:٤هي ) المواد النتفاعلة(الهيدروجين والنيتروجين 

  
  
  The Ideal Gas Equationمعادلة الغاز المثالي   ٥.٤

من قانون بويل     من قوانين الغازات السابقة وجد أن
P

v  عند ثبوت   n و T 1
∝

Tv من قانون شارلز    P و n    عند ثبوت  ∝
nv من قانون افوجادرو    T و P   عند ثبوت  ∝

  :ويمكن جمع هذه القوانين في عالقة واحدة آالتالي

P
nT

∝V  

P
nTR=

nRTPV

V  

  =
ة ا             Rحيث أن    رات األربع الي وتجمع المتغي از المث ة الغ ة بمعادل ذه المعادل ازات وتعرف ه ام للغ لحجم والضغط    الثابت الع

  .ودرجة الحرارة والكمية
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بعض              والغاز المثالي هو الغاز الذ     وفي  . ي تنطبق عليه معادلة الغاز المثالي ويتميز الغاز المثالي بعدم تأثر جزيئاته بعضها ب
تعلقة  المكالت إليجاد معادلة مناسبة يمكن عن طريقها حل العديد من المش        افتراضهالحقيقة هو غاز متخيل وغير حقيقي وتم        

  .بالغازات
وي           Rقيمة الثابت    إلى   اإلشارةعلى الغازات الحقيقية يجب     وقبل تطبيق معادلة الغاز المثالي       صفر المئ  عند درجة حرارة ال

ن ٢٧٣٫١٥( إن  .وواحد ضغط جو)  آلف ذه الظروف ف ه تحت ه ساوي  حجم أوضحت التجارب أن از ي  واحد مول من الغ
   ٥.١١آما هو موضح بالشكل . آرة السلة ليتر والتي يزيد حجمه عن حجم ٢٢٫٤١٤

الرمز  ( . ضغط واحد ضغط جو يعرف بالضغط القياسي      المئوي بدرجة الحرارة القياسية وصفر  الحرارةوتعرف درجة    
STP يعني الحرارة والضغط القياسي Standard Temperature and Pressure (ومن المعادلة السابقة:  

nT
PVR =  

)15.273)(1(
)414.22)(1(

Kmol
Latm

=  

molK
atmL
.
.082057.0=  

= 0.082057 L.atm/K.mol 
  

   L 22.41   والحجم المولي للغازL.atm.K-1.mol-1 0.0821 إلى ثالثة أرقام معنوية Rفي الحسابات يتم تقريب قيمة 
  . آيفية حساب الضغط بمعلومية الحجم ودرجة الحرارة من معادلة الغاز المثالي٥.٣يوضح المثال 

  
رات             االستفادةويمكن   الي في حساب المتغي از  ) الضغط والحجم ودرجة الحرارة وعدد الموالت           ( من معادلة الغاز المث للغ
  : ثالثة متغيرات منها يمكن إيجاد الرابع آالتاليبمعلومة

قبل التغيير   
11

11

Tn
VP

R =  

بعد التغيير  
22

22

Tn
VP

R =  

  :ومنها

22

22

T
V

n
P

   =  
11

11

Tn
VP

  

   فإنn1  =  n2وعندما تكون 

2

22

T
VP   =  

1

11

T
VP  

  . بعض التطبيقات على هذه المعادلة٥.٧ و ٥.٦ و ٥.٥وتوضح األمثلة 
  

  Density Calculationsحسابات الكثافة 
  :ن حساب الكثافة آالتالي يمكبإعادة ترتيب معادلة الغاز المثالي

RT
P

V
n
=  

   يساويnوعدد الموالت 

M
mn =  

  : نجد أنn آتلة الغاز المولية وبالتعويض عن M آتلة الغاز بالجرام و mحيث أن 

RT
P

MV
m

=  

 عبارة عن الكتلة على dوبما أن الكثافة 
  :وحدة الحجوم فإن

  
  

RT
PM

V
md ==
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إن                             وتختلف   الي ف دًا وبالت رة ج ا آبي سافات بينه أن الم صلبة ب سائلة أو ال ة ال جزيئات الغاز عن الجزيئات الموجودة في الحال
ر                    ازات هي الجرام لكل ليت ة الغ إن وحدة آثاف دًال  g/Lآثافة الغازات منخفضة جدًا مقارنة بالحالة السائلة والصلبة لذلك ف  ب

  g/mlمن 
  .افة غاز ثاني أآسيد الكربون آيفية حساب آث٥.٨يوضح المثال 

  
  The Molar Mass of a Gaseous Substanceالكتلة المولية للغازات 

ا          ولية  ميتضح مما سبق دراسته أن الكتلة ال       ة له ه يجب     . للمواد عبارة عن مجموع الكتل المولية للذرات المكون ي أن ذا يعن وه
ا         وعادة ما يتعامل الكيمي   , معرفة الصيغة الكيميائية للمادة    ة عب رة عن  ائي مع مواد تكون مجهولة فإذا ما آانت المادة المجهول

از                            غاز فإن آتلته المولية    ذا الغ ة ه اد آثاف ه هو إيج ام ب ا يجب القي الي وآل م از المث ة الغ أو ( يمكن إيجادها من خالل معادل
  :ثم يتم التطبيق في المعادلة التالية. عند درجة حرارة معروفة وضغط معروف) حجمه وآتلته

P
dRTM =  

ة       ) ٥.١٢شكل  (ين معلوم الحجم    وإليجاد الكتلة المولية للغاز عمليًا فإنه يتم ملء وعاء مع          ه المولي بالغاز المطلوب تعيين آتلت
وبمعرفة آتلة الوعاء وهو  . ثم يتم تعيين آتلة الوعاء مع الغاز الموجود بداخله        . ويتم تسجيل آل من الضغط ودرجة الحرارة      

ارة حاصل        . ارغفارغ يمكن إيجاد آتلة الغاز وهي عبارة عن الفرق بين آتلة الوعاء بالغاز وآتلة الوعاء ف                از عب ة الغ وآثاف
ى الحجم      ة             . قسمة الكتلة عل ه المولي از يمكن حساب آتلت ة الغ ة آثاف ة              . وبمعلومي در الكتل ة يق اس الكتل از مقي إن جه الطبع ف ب

  .نالمولية للمواد مباشرة ولكنه جهاز ال يتواجد لدى جميع الكيميائيي
  . آيفية حساب الكتلة المولية٥.٩يوضح المثال 

 معادلة الغاز باستخدامالمعادلة السابقة مشتقة من معادلة الغاز المثالي فإنه يمكننا حساب الكتلة المولية للغازات وبما أن 
   ٥.١٠المثالي آما هو موضح في المثال 

  
  Dalton's Law of Partial Pressuresية  ئالجز قانون دالتون للضغوط ٥.٦
  

درس      هلوحدازات المنفردة أي آل غاز       بدراسة الغ  اهتمتإن قوانين الغازات السابقة       وهناك العديد من الدراسات الكيميائية ت
واء                              ة اله از لعين ين حجم وضغط ودرجة حرارة الغ ة ب ا دراسة العالق ا هن واء فيهمن الغاز في مخلوط مثل دراسة تلوث اله

ة    في هذه الحالة يكون الضغط ناتج عن هذا الخليط م    . والتي تتكون من مجموعة من الغازات      ق علي ازات ويطل الضغط  ن الغ
  . الموجودة في الخليط آل مكون من الغازاتعبارة عن ضغط  وهو partial pressure يالجزئ

  
من غازات يساوي مجموع الضغوط ط  الضغط الكلي لخلي   ية وينص على أن   الجزئ وضع دالتون قانون الضغوط      ١٨٠١عام  
  .ية لجميع الغازات المكونة للخليطالجزئ

  . قانون دالتون٥.١٤ يوضح الشكل
  

  A فإن الضغط الناتج عن الغاز V في وعاء حجمه B و A وجود غازين بافتراض
  

PA = nART/V  
 

   A عدد موالت الغاز nAحيث أن 
  

  Bي الناتج عن الغاز الجزئوالضغط 
PB = nBRT/V 

  B و Aوالضغط الكلي لمخلوط من الغازين 
PT  =  PA  +  PB

 
= nART/V  +  nBRT/V  

 
=  RT/V (nA + nB) 

 
=  nRT/V 

 
  ويساويفي الخليط  العدد الكلي لموالت الغازات الموجودة nحيث أن 

  
n  =  nA  +  nB 
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  .  على التواليB و Aية للغازين الجزئ عبارة عن الضغوط PB و  PAو
  

  .طبيعة جزيئات الغاز لمجموعة من الغازات على العدد الكلي لموالت الغازات الموجودة وال تعتمد على PTتعتمد قيمة 
  :وبصفة عامة نجد أن الضغط الكلي لمخلوط من الغازات يعطى بالمعادلة التالية

  
PT    =    P1  +  P2  +  P3  +  …. 

  
ث أن  خ.... و P3  و  P2و   P1حي ضغوط ال ارة عن ال ات الجزئ  عب ة للمكون خ ..…… و 3 و 2 و 1ي ة  ال ة آيفي ولمعرف

PT على PA وبقسمة B و Aضغط الكلي فرض وجود الغازين ية في الالجزئدخول الضغوط 
  

   PA/PT  =  (nART/V)/((nA + nB)RT/V) 
  

=  nA/(nA + nB) 
 

=  XA 
  

ث أن  ولي يعرف XAحي سر الم از mole fraction بالك ازا A  للغ د الغ والت أح دد م سبة ع ارة عن ن و عب ى ت وه  إل
  :العالقة في مخلوط يعطى من I فإن الكسر المولي للغاز وبصفة عامة. مجموع عدد موالت الغازات في المخلوط

Xi  =  ni/nT  
ة الكسر المولي أقل من      وعادة تكون قيم  .  ومجموع موالت المخلوط آكل على التوالي      I عدد موالت الغاز     nT و   niحيث أن   
   يساويAي للغاز الجزئمكننا القول اآلن أن الضغط وي. الواحد

PA  =  XAPT  
   يساويBي للغاز الجزئغط وبالمثل فإن الض

  
PB  =  XBPT 

  
  :وبفرض وجود غازين فإن. يجب أن يكون مجموع الكسور المولية لمخلوط من الغازات يساوي الواحد: مالحظة

  
XA  +  XB  =  nA/(nA + nB)  + nB/(nA + nB)  =  1 

  
  :ات المكونة للنظام تعطى بالعالقة الغاز غاز مني لكلالجزئوإذا آان النظام يتكون من أآثر من غازين فإن الضغط 

Pi  =  XiPT
ضغوط  اس ال ن قي ا الجزئآيف يمك وط الغ ي لمخل ضغط الكل اس ال ستطيع قي انوميتر ي از الم ة؟ إن جه ضغط ي ة ال ز ولمعرف

ولي لكل غاز               ي لكل غاز في     الجزئ ة الكسر الم ه يجب معرف وط فإن ائي ويمكن            . المخل ل الكيمي ًا بالتحلي ه عملي ويمكن تعيين
ي ألي غاز    الجزيء جهاز مقياس الكتلة وبمعرفة الكسر المولي يمكن حساب الضغط           باستخدامين الكسر المولي مباشرة     تعي

  .في مخلوط من الغازات
  . في مخلوطي للغازالجزئ طريقة حساب الضغط ٥.١٤يوضح المثال 

ا    ية يفيدنا في حساب حجوم الغازات   الجزئإن قانون دالتون للضغوط      تم جمعه ال        والتي ي ى سبيل المث سائل عل وق سطح ال ف
  : وفق المعادلة التاليةO2 و KCl فإنه يتفكك ليعطي Potassium chlrate KClO3عند تسخين آلورات البوتاسيوم 

  
2KClO3(s)  →  2KCl(s)  +  3O2(g) 

  
ا   أنه في بداية التجربة يتم ملء ا  ٥.١٥ويوضح الشكل . ويمكن جمع األآسجين المتصاعد فوق سطح الماء      اء تمام وة بالم  لعب

از          إن الغ شكل            ًوبعد أن يتصاعد غاز األآسجين ف ا هو موضح بال وة آم ه في العب سائل ويحل محل ى سطح ال . سيضغط عل
ة صالحة لألآسجين     . وتعتمد عملية جمع الغاز بهذه الطريقة على أن الغاز ال يتفاعل مع الماء أي ال يذوب فيه         ذه الطريق وه

اء        مونيا األ زاغوال تصلح لغازات أخرى آ     سهولة في الم ة يكون                . الذي يذوب ب ذه الطريق ه به تم جمع ذي ي غاز األآسجين ال
ي لغاز األآسجين الجزئغير نقي وذلك لوجود بخار الماء داخل العبوة ويعتبر ضغط الغاز الكلي عبارة عن مجموع الضغط               

  .ي لبخار الماءالجزئوالضغط 
  

PT  =  PO2  +  PH2O 
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اء       الجزئذ في االعتبار مقدار الضغط      أي أنه البد من األخ     ة الضغط     ٥.٣ويوضح الجدول     . ي الناتج عن وجود بخار الم  قيم
  .ي الناتج عن بخار الماء عند درجات حرارة مختلفةالجزئ

  .يةالجزئ طريقة حساب آمية الغاز المجموع من فوق سطح الماء باستخدام قانون دالتون للضغوط ٥.١٥يوضح المثال 
  
  The Kinetic Molecular Theory of Gasesلحرآية الجزيئية للغازات  النظرية ا٥.٧
  

رات    ذه التغي ات وسبب ه ستوى الجزيئ ى م ذي حدث عل ا ال ا ال توضح م لوآها ولكنه م س ي فه ازات ف وانين الغ ساعدنا ق ت
  المرئية والتي نستطيع مالحظتها فمثًال لماذا يتمدد الغاز بالحرارة؟

د بعض   شر وج ع ع رن التاس ي الق ان  ف ق بولتزم ل لودوي اء مث سويل  Ludwig Boltzmann العلم رك ماآ يمس آل  وج
James Clerk Maxwell        ة ة الجزيئي سيرها بواسطة الحرآ ازات يمكن تف ة للغ ة   .  أن الخصائص الفيزيائي ر الحرآ تعتب

ر              شغل إلحداث تغيي شغل    . الجزيئية شكل من أشكال الطاقة وهي القدرة على القيام ب ا ال سا    وفي الميكانيك وة في الم ة فهو الق
  ألنه يمكن قياس الطاقة آشغل

  
Energy  =  work done 

=  force × distance 
   هي الجولSIووحدة الطاقة حسب وحدات 

  
1 J  =  1 kg m2/s2

=  1 N m 
1 kJ  =  1000 J 

  
  . حرآة المادةهناك العديد من أشكال الطاقة المختلفة والطاقة الحرآية هي نوع من أنواع الطاقة تعتمد على 

  
ازات                 ة للغ ة الجزيئي ة الحرآي صارا وتوصل بولتزمان وماآسويل وغيرهما إلى ما يعرف بالنظري ة   واخت  تعرف بالنظري

  :ومن أهم فروض النظرية الحرآية للغازات ما يلي. الحرآية للغازات
رة     -١ ر من أقطار الجزي    يتكون الغاز من جزيئات تبعد عن بعضها البعض بمسافات آبي ات  أآب ار ويمكن  . ئ ات  اعتب  الجزيئ

  )أي يمكن اعتبار حجمها مهمل (آنقاط
صطدامات تامة المرونة أي أنها ال تفقد أي ئية مستمرة وتصطدم ببعضها البعض ا تتحرك جزيئات الغازات حرآة عشوا  -٢

  . وتنتقل الطاقة من جزئ آلخر ويكون مقدار الطاقة الكلية للجزيئات ثابتاالصطداممن طاقتها أثناء 
  . ال يوجد قوى جذب بين جزيئات الغاز أي أن الجزيئات ال تتأثر ببعضها البعض-٣
  . يتناسب مجمل الطاقة الحرآية لجميع جزيئات الغاز تناسبًا طرديًا مع درجة الحرارة المطلقة-٤

ة   ة الحرآي ا نفس الطاق يكون لهم رارة س ة الح د نفس درج ازين عن دل. KE ألي غ ة للجزيءومع ة الحرآي  تعطى  الطاق
  :بالمعادلة

2

2
1 umKE =  

  
  .متوسط تربيع السرعة عبارة عن متوسط تربيع سرعات الجزيئات 2uو .  سرعتهu و الجزيء آتلة mحيث أن 

N
uuuu N

22
2

2
12 .....+++

=  

   عدد الجزيئاتNحيث أن 
  :ويمكن القول أن

KE T∝  
  

  

Tum ∝2

2
1

CTum =2

2
1  

  . درجة الحرارة المطلقةTو  ثابت Cحيث أن 
ه         ينتجبناء على النظرية الحرآية للغازات فإن الضغط         اء الحاوي ل بعض وبجدار اإلن .  عن تصادم جزيئات الغاز ببعضها ال

صادم    ذا الت وة ه ساحة وق دة م ل وح صادمات لك دل الت ى مع د عل ذه ا . ويعتم ا توضح ه ة  آم ات بدرج أثر الجزيئ ة ت لنظري
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ات                . الحرارة ة للجزيئ ارة  . بناء على المعادلة السابقة فإن درجة الحرارة المطلقة للغاز تعتبر مقياس لمعدل الطاقة الحرآي بعب
ات                    ة الجزيئ أخرى فإن درجة الحرارة المطلقة دليل للحرآة العشوائية للجزيئات وآلما زادت درجة الحرارة آلما زادت طاق

  .حرآة حرارية أن الحرآة العشوائية للجزيء اعتبار آما أنه يمكن .ا تعتمد على درجة حرارة الغازألنه
  

   Application to the Gas Lawsتطبيقات على قوانين الغازات 
ة *  ازات قابلي از عن بعضها         Compressibility of Gases  لالنضغاط  الغ ات الغ رة تفصل جزئي سافات آبي  لوجود م

  .مكن ضغط الغاز لحجم أقل بسهولة آبيرةالبعض فإنه ي
ه     اصطدام إن ضغط الغاز ناتج عن Boyle's Lawقانون بويل *  اء الحاوي ل ه بجدار اإلن دل  .  جزيئات  أو االصطدام ومع

ات في وحدة الحجم                      از أي عدد الجزيئ  إن انخفاض حجم      .عدد تصادمات الجزيئات بالجدار في الثانية يعتمد على آثافة الغ
ا انخفض         اصطدامات ولهذ ي إلى زيادة آثافته ومعدل اال      يؤد الغاز  السبب فإن ضغط الغاز يتناسب عكسيًا مع الحجم أي آلم

  .الحجم زاد الضغط والعكس صحيح
دل الط Charles's Law قانون شارلز*  ا           نظرًا ألن مع ى درجة الحرارة أي آلم د عل از تعتم ات الغ ة لجزئي ة الحرآي اق

اء      فع معدل الطاقة الحرآية ويؤدي ذلك إلى       ارتارتفعت درجة الحرارة آلما      از بجدار اإلن ات الغ صادمات جزيئ زيادة عدد ت
  .ويزداد حجم الغاز حتى يتم معادلة الضغط  بالثابت. الحاوي له وبالتالي يزداد الضغط أيضًا

از   . از وجدنا أن ضغط الغاز يتأثر بكل من درجة الحرارة وآثافة الغ Avogadro' Lawقانون افوجادرو *  ة الغ ألن آتل
  :تعتمد على عدد موالت الغاز فإنه يمكن القول ان

T
V
nP ∝  

  :ولغازين نجد أن
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P1 = P2 و لغازين تحت نفس الظروف من الضغط والحجم ودرجة الحرارة أي أن  ثابت التناسبCحيث أن 

  . وهذا ما يحقق قانون افوجادروn1 = n2 فإن T1 = T2  وV1 = V2و 
ون للضغوط    *  انون دالت ة الجزئق أثر    أن افترضنا إذا  Dalton's Law of Partial Pressures ي از ال يت  جزئ الغ

ارة عن مجموع            . بالجزيئات األخرى فبالتالي فإن ضغط غاز معين ال يتأثر بضغط أي غاز آخر               ي عب ويكون الضغط الكل
  .لغازاتضغوط ا

  
  Gas Diffusion and Effusion الغاز وانسياب انتشار

  .سنناقش اآلن ظاهرتين تعتمدان على حرآة الغازات
  Gas Diffusion تشاران

ى    ؤدي إل ازات ت شوائية للغ ة الع شارإن الحرآ تالطإن . االنت ى     اخ د عل ر تعتم از آخ ات غ ع جزيئ ين م از مع ات غ  جزيئ
ة              فعندما تكون س  . خصائصهما الحرآية  ؤدي أن عملي ذا ي إن ه ة ف ات عالي دما تكون سرعة الجزيئ ة فعن ات عالي رعة الجزيئ

يتم                 .  تأخذ فترة زمنية أطول    االنتشار ه س ر   استغراق فمثًال عند فتح عبوة لألمونيا المرآزة على آخر البنش في المعمل فإن  فت
نش من شم را                  ا   زمنية طويلة حتى يتمكن الشخص الموجود على الطرف اآلخر من الب ود        . ئحة األموني ك يع سبب في ذل وال

ا ألن جزيئات الغاز يحدث بينها تصادمات أثناء حرآتها          شكل              وانتقاله ا هو موضح بال نش للطرف اآلخر آم  من طرف الب
٥.١٩  

إن     Thomas Grahamوجد العالم توماس جراهام  ١٨٣٢في عام   أنه تحت نفس الظروف من درجة الحرارة والضغط ف
باً     الغازا انتشارمعدل   ة            ت يتناسب تناس ه المولي سيًا مع الجذر التربيعي لكتلت ام           . عك انون جراه ا يعرف بق ذا م شار وه  لالنت

  :تاليلوصورته الرياضية آا

1

2

2

1

M
M

r
r
=  

  . آتلتهما المولية على التواليM2 و M1  و ٢ و ١ للغاز االنتشار معدل r2 و r1حيث أن 
  

  Gas Effusion الغاز انسياب
هو العملية التي تنتج عند وجود الغاز تحت ضغط مختلف     واالنسياب   هو العملية التي تنتج عند خلط غاز بغاز آخر           شاراالنت

ا هو                         نخفض من خالل فتحة صغيرة آم ة الضغط الم داخل الوعاء الحاوي له فينتقل الغاز من منطقة الضغط العالي لمنطق
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شكل   ف اال. ٥.٢١موضح بال سياب ويختل شار  ن ن االنت ةع دل اال . بالطبيع ساب مع ن ح سياب ويمك ام  ن ة جراه ن معادل م
الهواء ألن ذرات    انسياب الهواء من البالون المملؤ بغاز الهيليوم أسرع من انسياب الهيليوم من  إن. لالنتشار ؤ ب  البالون الممل

  .زيئات الغازات الموجود في الهواءغاز الهيليوم أخف من ج
  

  اليورانيوم تخصيب –تطبيق على قانون جراهام 
وم       ا اليوارني رين هم ن نظي يط م ة خل ى هيئ ة عل ي الطبيع وم ف صر اليوراني د عن سبة  (238U) ٢٣٨يوج ودا بن ر وج  األآث

ة       ٢٣٥وقد وجد أن أنوية النظير      %. ٠٫٧٢ وهو األقل وجودا بنسبة      (235U) ٢٣٥واليوارنيوم  % ٩٩٫٢٨ ة لعملي  هي القابل
ر    االنشطار التي تنتج عنها الطاقة المولدة        ضئيلة للنظي في مفاعالت الطاقة النووية أو األسلحة النووية، لألسف فإن النسبة ال

  .، وهذه هي عملية التخصيب%٣تكفي لبدء تفاعل االنشطار مما يتطلب إجراء عملية رفع لهذه النسبة إلى القيمة   ال٢٣٥
اتن        ي استخدمت في مشروع مانه ة التخصيب الت ر   (اعتمدت تقني ات من الق انون   ) ن العشريناألربعين ق ق ى تطبي عل

ر    لسادسجراهام لالنتشار حيث تنتشر سرعة الجزيئات الغازية        ى النظي ة عل ر   ٢٣٥ فلوريد اليورانيوم المحتوي سرعة أآب  ب
ر                 ٢٣٨من سرعة الجزيئات المحتوية على النظير        ز النظي ع ترآي ة لرف ذه الطريق  في  ٢٣٥ األثقل، و بذلك يمكن استخدام ه

  . التخصيب المطلوبةالعينات إلى نسبة
  . تطبيق على قانون جراهام٥.١٧يوضح المثال 

  
  
  Deviation from Ideal Behavior الحيود عن سلوك الغاز المثالي ٥.٨

ات        ع الجزيئ اذب م وى أو تج أي ق أثر ب از ال تت ات الغ رض أن جزيئ ازات تفت ة للغ ة الحرآي ازات والنظري وانين الغ إن ق
ه    وأن حجم جزيئات الغاز   . األخرى ر مهمل    صغيرة جدا مقارنة باإلناء الحاوي ل ذا يعتب ه      .  ل ق علي ذي ينطب از ال سلك الغ وي

الي ولكن تحت ظروف                   . هذين الشرطين سلوك الغاز المثالي     از المث أيضا يمكن افتراض أن الغاز الحقيقي يسلك سلوك الغ
ائل   ففي الغاز الحقيقي يوجد قوى داخلية بين جزيئاته ولوال هذه القوى لم           . معينة ى س از إل م   . ا أمكن تحويل الغ سؤال المه وال

  هو ما هي هذه الظروف التي يسلك فيها الغاز الحقيقي سلوك الغاز المثالي؟

شكل   ين    ٥.٢٢يوضح ال ة ب  رسم العالق
RT
PV   ل وي        P مقاب صفر المئ د درجة ال الي عن ثالث غازات وغاز مث ويوضح  .  ل

از نجد أن                    وب. الشكل سلوك الغاز المثالي    ه لمول واحد من الغ الي فإن ناء على معادلة الغاز المث
RT
PV       ك ساوي واحد وذل  ي

  1PV =   أو  PV = RT  تصبح PV = nRT فإن  n = 1: ألنه عندما تكون
RT

ل من          ساوي أو أق د ضغط ي ذا عن ة يتحقق ه د ذ atm 5وبالنسبة للغازات الحقيقي ود        وبع ه يحدث حي ادة الضغط فإن ك بزي ل
سافة قصيرة                          . لسلوك الغاز  ا آانت الم ات فكلم ين الجزيئ سافة ب ى الم د عل ات تعتم ين الجزيئ إن القوى المؤثرة والموجودة ب

ر              ات أآب ين الجزيئ وى الموجودة ب أثير الق رًا عن                     . آلما آان ت د آثي از يبع ادي نجد أن جزئ الغ وتحت الضغط الجوي الع
ات أقرب لبعضها    . ر وتكون القوى المؤثرة منعدمة  اآلخ الجزيء وتحت الضغط العالي تزداد آثافة الغازات وتصبح الجزيئ

سلك              ن ي از ل إن الغ الي ف ات وبالت ة الجزيئ البعض وتصبح القوى الموجودة بين الجزيئات مؤثرة لدرجة أنها تؤثر على حرآ
  .سلوك الغاز المثالي

ؤدي      لك سلوك الغاز المثالي عند درجات الحرارة المن       يمكن أيضًا مالحظة أن الغازات ال تس       از ي د الغ دًا وإن تبري خفضة ج
ه ال      إلى   دل طاقت ل مع ة تقلي اج         . حرآي ا نحت الي نجد أنن تمكن من دراسة           وبالت ى ن الي حت از المث ة الغ ديل في معادل إجراء تع

  .الغازات الحقيقية
  .تصحيح الضغط: التصحيح األول

  
الز            وذلك باألخذ في االعتبار و ان در ف الم ف د تمكن الع ات ولق  Van derجود قوى مؤثرة بين الجزيئات وحجم الجزيئ

Waalsمن إجراء هذا التعديل بإضافة حدين لمعادلة الغاز المثالي الحد األول لتصحيح الضغط والثاني لتصحيح الحجم .  
الحاوي له تقل نتيجة تعرضه الصطدامات من       بجدار اإلناء   ) باللون األحمر  (الجزيء أن قوة اصطدام     ٥.٢٣يوضح الشكل   

ع الحصول         ) باللون الرمادي (قبل جزيئات الغاز األخرى      ة المتوق ل من القيم اتج أق مما يؤدي إلى أن تكون قيمة الضغط الن
  :وأقترح فان در فالز أن ضغط الغاز المثالي يساوي. عليها في حالة الغاز المثالي

Pideal  =  Preal  +  an2/V2

از و  nو )  المالحظ( ضغط الغاز الحقيقي   Prealأن حيث  از     V عدد موالت الغ ه الغ اء الموجود ب ويتضح من   .  حجم اإلن
 أن القوى المؤثرة الموجودة بين الجزيئات تجعل سلوك الغاز غير المثالي يعتمد على مقدار قرب أي           an2/V2حد التصحيح   

ة    n2/V2دة مربع عدد الموالت لكل وحدة حجم     ويزداد هذا التوتر بزيا . جزيئين من بعضهما البعض    ك الحتمالي  ويرجع ذل
  . ثابت فان در فالز a   وn/Vوجود الجزيئين لمنطقة االحتمالية 
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   .صحيح حجم جزيئات الغازت: التصحيح الثاني

از صغير                   Vفي معادلة الغاز المثالي يعتبر       ان حجم جزئ الغ ا آ ه مهم ة نجد أن اء وفي الحقيق ه ال يمكن    هو حجم اإلن  فإن
 n حيث أن  V-nbإهماله بل يجب أخذ حجم جزئ الغاز في االعتبار وهذا يعني أن الحجم الفعلي للغاز البد وأن يساوي                  

  . ثابت فان در فالزbعدد موالت الغاز و
  :وباألخذ في االعتبار هذين التصحيحين نجد أن معادلة الغاز المثالي تصبح في الصورة

(P + an2/V2) (V – nb)  =  nRT  
  . عبارة عن ضغط وحجم ودرجة حرارة وعدد موالت الغاز الحقيقي أو غير المثاليn و T و V و Pحيث أن 

الز              ة تعطي أفضل تقريب ممكن               b و   aوتعرف هذه المعادلة بمعادلة فان در فالز وثوابت فان در ف ذه المعادل  الموجودة به
  .بين المعادلة والسلوك المالحظ لجزئ الغاز

  .  لمجموعة من الغازاتb و a قائمة بقيم الثوابت ٥.٤ضح الجدول يو
ثًال             a على مدى قوة القوى المؤثرة الموجودة بين الجزيئات فكلما آانت            aوتدل قيم    أثير فم رة الت وى آبي ذه الق  آبيرة آانت ه

  .الهيليوم ضعيفة لغاز الهيليوم صغيرة فيدلنا هذا على أن القوى الموجودة بين جزيئات غاز aنجد أن قيمة 
ة  الجزيء آبيرة يدلنا هذا على أن حجم b فكلما آانت قيمة  الجزيء على حجم    bوتدل قيمة     آبير أيضًا بالرغم من أن العالق
ة     ساطة         الجزيء  وحجم    bبين قيم ذه الب ذرة ليست به ال     .  أو ال از المحسوبة           ٥.١٨يوضح المث ة ضغط الغ ين قيم ة ب  مقارن
  .الي وقيمة الضغط المحسوبة من معادلة فان در فالز معادلة الغاز المثباستخدام
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