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 ٌسبَي (4L) حجمً إوبء فً مُجُد مب غبش مه معٍىت كمٍت ضغظ ان َجد .5
3atm عىد  ºC  30 ، انضغظ ٌصبح نكً انحجم ٌسبَي ان ٌجب فكم atm 1.5 

    . ºC 10 عىد
 

 الحل
P1V1
T1

=
P2V2
T2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V2=V1(P1/P2)(T2/T1) 
 

V2=4L(3atm/1.5atm)(283K/303K) 
 

V2=7.47L 

 الحالة النهائية  الحالة االبتدائية المتغيرات

P 3atm 1.5atm 

V 4L V2 

T 30oC=303K 10oC=283K 

n constant constant 

  انقٍبسٍت انشسَط عىد molecules×6.02 1022 حجم احسب .6
L.atm/mol.K R =  0.0821 ، حسبَي نهٍٍدزَجٍه انرزٌت انكخهت ان عهمب  

1.  
 

 انعالقت مه انمُالث عدد وحسب اَال :انحم 

𝐧 =
𝐍

𝐍𝐀
 

n=6.02x1022molecules/6.022x1023molecules/mole 

n=0.1mole 

 انقبوُن وسخعمم انغبش حجم َإلٌجبد .افُكبدزَ عدد NA ،انجصٌئبث عدد N ان إذ

PV=nRT 

V=nRT/P 

V=(0.1mole) (0.0821 L.atm/mole .K) (273K))/1atm 

V=2.24L 



12/07/1441 

2 

  دزجت   ححج  N2 انىٍخسَجٍه بغبش L 1.20  مقدازي ثببج حجم ذَ إوبء ممء .7

 انى انحسازة دزجت زفعج اذا انضغظ ٌصبح كم .انقٍبسً  َانضغظ  انحسازة

90ºC.        

P1V=nRT1 

P2V=nRT2  

P1V/P2V =nRT1/nRT2 

P2=P1(T2/T1) 

P2=1atm(363K/298K)=1.2atm 

 دزجت ٌُ ٌىب َانمخغٍس ثببج، كرنك انمُالث َعدد ثببج، انحبنت ٌري فً انحجم
 .انضغظ انى ببالضبفت انحسازة

 

 ºC  عىد dm3  8 قدزي حجمب ٌشغم CO2 غبش مه mole 0.32 كبن اذا .8
 .R=0.0821L.atm/mole .K ان عهمب انغبش ضغظ فمب 100

 

                                                   1L=1dm3 كم  :انحم

 وسخعمم انضغظ وجد َنكdm3=8Lً   َببالحً انهخس، َحدة انى انحجم وحُل

 انمثبنً انغبش معبدنت

PV=n RT 

P=n RT/V 

P=[(0.32mole)(0.0821L.atm/mole.K)(373)]/(8L) 

P=1.225atm 



12/07/1441 

3 

 : Compressibility االنضغاطٌة
 

.  قابلٌة حجم المائع للتغٌر بتأثٌر القوى الخارجٌة الواقعة علٌههً 
،  Incompressible fluid االنضغاطٌةفالسائل لٌس له القابلٌة على 

 Compressible القابلٌة على األنضغاط وتغٌٌر حجمهله أما الغاز 
Fluid والسبب ٌعود الى المسافات الموجودة بٌن جزٌئات المائع نفسه.  

 

معامل )ٌعرف على انه مقلوب معامل تغٌر الحجم معامل االنضغاطٌة 
 (.بولك

 متوسط طول المسار الحر:
 متوسط المسار الحر للغاز هو عبارة عن المسافة المتوسطة التًً

  . تقطعها جٌزٌئة الغاز بٌن كل تصادٌمٌن متتالٌٌٌن لها مع الجزٌئات االخرى

                                                    
:ظاهرة االنتشار     

هً عملٌة توزٌع جزٌئات أو ذرات أو حبٌبات بشكل متساٍو فً فراغ أو 

بانتقال  االنتشار وٌتم. فً حٌّز متاح أو تخللها خالل حاجز غشائً

الجزٌئات أو الذرات من منطقة ذات تركٌز عالً إلى منطقة ذات تركٌز أقل 

بسبب  ظاهرة االنتشار تنشأ. حتى ٌتساوى تركٌز الجزٌئات فً المنطقتٌن
. لجزٌئات المادةالحركة الحرارٌة العشوائٌة   
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:  عملٌةعملٌة االنتشار ٌمكن مشاهدة وتوضٌح 

تلوٌن سائل شفاف بصبغة ومراقبة عملٌة انتشار اللون فً 

.الشفافالسائل   

فً هذا المثال فإن الصبغة ٌتم إضافتها للسائل، وتُترك 

لتنتشر فً السائل دون أي تحرٌك ال للسائل وال أي تحرٌك 

. للمائدة التً ٌقف علٌها  

فتوزٌع اللون فً السائل الشفاف تتم ذاتٌاً بسبب خاصٌة 

. االنتشار  

فً هذه الحالة هناك أٌضاً عوامل أخرى مؤثرة فً توزٌع 

اللون فً السائل مثل الكثافة فرق درجة الحرارة بٌن 

.السائلٌن  

:وتشمل سرعة االنتشار عدة عوامل تؤثر فًهناك   

1-درجة الحرارة والتناسب معها طردي، فبارتفاع درجة 

الحرارة ترتفع الطاقة الحركٌة لجزٌئات المادة، وتزٌد عدد 

 اصطداماتها فً الثانٌة الواحدة، وبالتالً ضغط االنتشار.
 

 2-حجم الجزٌئات وتناسبه عكسً.
 

 3-فرق التركٌز فً المحلول والتناسب طردي.

 

 4-حالة المادة فاالنتشار فً الغازات أسرع منه فً السوائل، وهو 

وذلك لضعف ارتباط الجزٌئات . فً األجسام الصلبةأبطأ ما ٌكون 

مع بعضها البعض فً الحالة الغازٌة، ولحركتها العشوائٌة، والتً 

 تقل فً السوائل وتكون شبه منعدمة فً الحالة الصلبة.
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