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لخصائصالدراسةوالكيمياءالفيزياءمبادئبينالفيزيائيةالكيمياءتمزج

معرفةنيمكالخصائصهذهفهمخاللفمنخواصها،أوللجزيئاتالفيزيائية

تأثرةكيفيوكذلكالجزيئات،تجميعبهايتمالتيالطريقةحولالمزيد

الجزيئات،يعتجموكيفيةالخصائص،بهذهالكيميائيةللمادةالفعليالتركيب

.كيميائي  ٍبتفاعلٍ تصنيعهايتمأوتركيبهايمكنوهل

بالتفاعالتعنيةالمالكيمياءفروعمنفرعٌهيكتعريفٍ الفيزيائيةالكيمياءإنٍ 

التالتفاعجميعوراءالكامنةالفيزياءمبادئويتناولالمواد،وتحوالت

الكميةانبالجووشرحوربطلقياسالسعيمع،(الغازقوانينمثل)الكيميائية

كيمياءالالفيزيائيةللكيمياءالفرعيةالتخصصاتتشمل.للتفاعالت

.لكيميائياوالتحفيزالسطحية،والكيمياءالضوئية،والكيمياءالكهربائية،



ةٍقسمٍلطلبالفيزياويةهنالكٍبعضٍالمصطلحاتٍٍالمهمةٍفيٍدراسةٍالكيمياءٍ

:  علومٍاالغذيةٍفيٍكليةٍالزراعةٍ

المساحةٍوتقاسٍبوحدٍة: القوةٍ لداينااوالنيوتنهيٍالضغطٍالمسلطٍعلىٍوحدٍة

كالالباسوهوٍالقوةٍالمسلطةٍعمودياٍعلىٍوحدةٍالمساحةٍوحداتهٍالجوٍ: الضغطٍ

سنتيمتر1قدرهامساحةعلىالواقعالهواءعمودوزنهو.الجويالضغط

المساحةنفسعلىالزئبقمنعمودوزنيعادلوهو.الخالءفيمربع

.باسكالأوزئبقملمتربوحدةالضغطويقاس.مليمتر760ارتفاعه



الروابطكلشإلىتشيروالتيللمادةوالكيميائيةالفيزيائيةالصفةهيالمادةحالة
.األيوناتوالذراتأو،جزيئاتهابين

لبةالمواد:الصلبةالحالة مكانها؛منقلتنتالالجزيئاتأنحيثثابتشكللهاالص 
الصلبةوادالمفيالكثافةالجامدة،الحالةفيكبيربقدرمتقاربةالجزيئاتتكون
الجزيئاتبينجدًّاصغيرةالفراغاتألنعالية،

السوائلفيوالجزيئاتفيه،توضعالذيالوعاءشكلالس وائلتأخذ:السائلةالحالة
بينبيرةكمساحاتهناكوليسما،حد ٍإلىالكثافةعاليةالس وائل.ثاب تةليست

.الجزيئات

نألمتاحفراغأيٍ تمألالغازاتلكنمحددشكلللغازاتليس:الغازيةالحالة
كالجزيئات هولة،بسالغازاتضغطيمكناالت جاهات،كلٍ فيبسرعةتتحر 
قاربتتأنالسهلمنفإنهلذلكبينها،فيماكبيرةمساحاتالغازاتولجزيئات
بينةكبيرفارغةمساحاتوهناكجدًّا،منخفضةالغازاتكثافة.الغازجزيئات
.الجزيئات

متأينغازبأنهاوصفهايمكنالمادةحاالتمنمتميزةحالةهي:البالزماحالة
لمادةاكانتفإذا.بالجزيءأوبالذرةمرتبطةوغيرحرةاإللكتروناتفيهتكون
تصنيفباإلمكانفإنهوغازية،وسائلةصلبة:حاالتثالثفيالطبيعةفيتوجد

.المادةعليهاتوجدأنيمكنالتيالرابعةالحالةأنهاعلىالبالزما



قانون بويل -1

قانون شارك -2

افكادروقانون -3

للضغوط الجزيئية دالتونقانون -4



منٍالغازٍيتناسبٍعكسيا ٍقانون بويل ٍمعٍينصٍعلىٍأنٍحجمٍكميةٍمحددٍة

ذلكٍرياض. الضغطٍالواقعٍعليهٍعندٍثبوتٍدرجةٍحرارته ياٍ يمكنٍتمثيٍل

     PV=k:بالقانون

: حيثٍ

P :ٍباسكال،ٍأوبار،ٍأوزئبقضغطٍالغازٍويقاسٍبعدةٍوحداتٍمنهاٍمم

:Vٍوحداتٍاللتر سنتمرٍمكعباوحجمٍالغازٍويقاسٍبعدٍة

:kثابت



وحجمرةالحرادرجةبينالعالقةودرسالغازضغطبتثبيثتشارلالعالمقام

معينةكتلةضغطثباتعندانم1787عامشارلجاكالعالمواكتشف.الغاز

نتجونستالمطلقةحرارتهادرجةمعطردياتناسباحجمهايتناسبغازمن

:التاليالقانون

V/T=K

حيثٍأن:

Vحجمٍالغاز

Tٍبالكلفنمقاسةحرارةٍالغاز

kثابت



طوالضغالحرارةدرجةنفسعندمختلفةغازاتمنمتساويةاحجامتحتوي

:الجزيئاتمنمتساوعددعلى

V/n=Kحيث:

V:الحجم

n:الموالتعدد

K:ثابت



الضغوطمجموعيساويغازاتلمخلوطالكليالضغطأنعلىينص

علىالتونداإلنكليزيالعالمحصلوقد.للمخلوطالمكونةللغازاتالجزيئية

الغازاتقوانينإلىينتميالقانونوهذا،1801عامبالتجربةالقانونذلك

:كاآلتيالرياضيةالقانونوصيغية.المثالية

Ptotal =  P1 + P2 + P3  ….  + Pn

الضغطٍالجزئيٍلكلٍغازٍفيٍالمخلوط...  يمثٍل P1 + P2 + P3







42عند درجة4.20gمقدارهاF2الفلورغازمنكميةتشغلهالذيالغازحجماحسب/مثال 

.19علماً بأن الكتلة الذرية تور 720ضغطوتحتمؤوي 

تحت درجة الحرارة والضغط N2بغاز النيتروجينلتر 1.20ملء إناء ذو حجم ثابت مقداره/مثال

90Coكم يصبح الضغط إذا رفعت درجة الحرارة إلى. القياسي



.ةالحراريبالكيمياءالكيميائيةالتفاعالتفيالحرارةتغيراتدراسةتسمى

منجزءوهيالمهمةالفيزيائيةالكيمياءفروعمنفرعالحراريةوالكيمياء

:بــتهتمThermodynamicsالحراريةالديناميكا

.فيزيائيةالوالتحوالتالكيميائيةللتفاعالتالمرافقةالحراريةالتغيراتدراسة-

ثابتطضغعندالتفاعلوحرارةثابتحجمعندالتفاعلحرارةبينالعالقةإيجاد-

:الىالكيميائيةالتفاعالتتقسم
يصاحبهاالتيالتفاعالتوهي:Exothermicللحرارةالباعثةالتفاعالت-1

.الحرارةمنكميةانبعاث

يصاحبهاالتيالتفاعالتهي:Endothermicللحرارةالماصةالتفاعالت-2

.الحرارةكميةامتصاص



باعث للحرارة ماص للحرارة 



وهي كمية الحرارة caloryالسعرةالوحدة الشائعة لقياس كمية الحرارة هي ان

.  الالزمة لرفع درجة حرارة غرام واحد من المادة درجة مؤوية واحدة 

:  قياس الحرارة المصاحبة للتفاعل الكيميائي 
فيتخدمةالمسالمصطلحاتبضفهممنايتطلبكيميائيتفاعلاليالمصاحبةالحرارةكميةقياسان

تالمصطلحامنوغيرهاالحراريوالمسعرالحراريةوالسعةالنوعيةالحرارةمثلالقياساتهذه

.المفاهيمبهذهالمرتبطة

 لرفعلحرارة النوعيّة: الحرارة النوعية الالزمٍة الحرارٍة منٍدرجةٍحرارةٍغرامٍواحدٍهيٍكمي ٍة

واحدة درجة ٍمئويةٍ   cيرمزٍلهاٍ. المادٍة

الحراريٍة درجةٍواحدٍة: السعٍة الالزمةٍلرفعٍدرجةٍحرارةٍالجسمٍكلٍه هيٍمقدارٍالطاقةٍالحراريٍة

ووحدتهاكلفينية كتلتٍه تتغيرٍبتغيٍر ألنهٍا للمادٍة ويرمز لها( لفنك/جول)لذلكٍهيٍليستٍصفةٍمميزٍة

 كتلة المادة * الحرارة النوعية = السعة الحرارية



يئجزحرارةدرجةلرفعالالزمةالحرارةكميةهي:الجزيئيةالحراريةالسعة

.واحدةمؤيةدرجةالمادةمنواحدغرامي

C = q/dt

: حيثٍ

C :ٍالسعةٍالحرارية

q  :ٍكميةٍالحرارة

dt :t2-t1 ٍالحرارةٍاالبتدائيةٍ–الحرارةٍالنهائية  .

كمية)الحراريةالتغيراتلقياسيستخدمجهازوهو:الحراريالمسعر

.الكيميائيةللتفاعالتالمصاحبة(المنبعثةاوالممتصةالحرارة



الماءمنكغم1.2علىيحويحراريمسعرفيكيميائيتفاعلوجد:مثال

الحراريةالسعةانعلمتاذا.مؤي25الى20منحرارتهدرجةارتفعت

4.18هيللماءالنوعيةوالحرارةمؤويةدرجة/كيلوجول2.2هيللمسعر

؟التفاعلهذامنالمنبعثةالحرارةكميةاحسب.غرام/جول



.الكلوكوزاحتراقمنالمنبعثةالحرارةكميةلقياسالتفجيريالمسعريستخدم:مثال

ضغطتحتباالوكسجينالمملوءالمسعرفيالكلوكوزمنغم3وضعتفأذا

احترق.مؤوي19الحرارةدرجةوكانتالماءمنكغم1.5علىيحويوالذي

ومشتمالتهالمسعرحرارةرفعالىوادىالحاصلالتفاعلبسببومحتوياتهالخليط

كميةاحسب.مؤوي/كيلوجول2.2للمسعرالحراريةوالسعةمؤوي25.5الى

للماءالنوعيةالحرارةانعلمتاذاالكلوكوزمنواحدمولحرقعندالحرارة

.غم/جول4.18



-:first law of therodinamicللثرموديناميكاالولالقانون 

أذاف.ألخرىحالة∆منتحويلهايمكنولكنتستحدثوالتفنىالالطاقةان

قدالحرارةهذهفأنمعيننظامالىqالحرارةمنمعينةكميةاضافةفرضنا

(E)الداخليةالطاقةمقداربتغيرالحرارةتقومقداو(w)ماشغالتنجز

.المعطاةالحرارةمقدارعلىيعتمد(∆E)التغيروهذا

E ∆:-كتسبةٍهوٍمقدارٍالتغيرٍفيٍالطاقةٍالداخليةٍالناتجةٍمنٍكميةٍالحرارةٍٍالم

.  المعطاةٍمطروحٍمنهاٍالشغلٍالمنجزاو

q-w =E ∆

التغيرٍفيٍالطاقةٍالداخليةٍ
كميةٍالحرارة

الشغلٍالمنجز



W= P∆V  at constant T and P

q = ∆E + P∆V
H(  االنثالبي) المحتوى الحراري 

∆H= ∆E + P∆V 

∆E = ∆H - P∆V     

q = ∆E + P∆V

كما يلي qسوف تكون قيمة وبالتعويض 

W  +q = ∆H - P∆V

W  +q = ∆H

لتغير في لذلك نعوض عن ا( معدوم) وفي الحالة السائلة والصلبة التغير في الحجم يكون صغير جدا 

بالقيمة صفر فتكون المعادلة كاآلتي ∆  Vالحجم 



واحدجاهاتفيتسيرقدانهاايعكسيةمانظامفيالحاصلةالتغيراتكلليس

عندتقفاالنيةالتفاعالتكلوانمعاكساتجاهالىمسارهاتغيرويصعب

(مستغلةالغير)المفيدةغيرالطاقةتسمىانويمكنالتوازنحالةالىالوصول

.(S)باالنتروبيالحراريةالديناميكيةفي

قدارهامويعتمدالمادةجزيئاتحركةبزيادةتقومالتيالطاقةهياالنتروبيان

وانالجزيئاتحركةزادةالحرارةدرجةزادةفكلماالحرارةدرجةعلى

لطاقةامقدارفيالحرارةدرجةضربحاصلتساويالعشوائيةاواالنتروبي

واعانكبقيةكليا ٍتحويلهايمكنالالحرارةفأنولذلك(T.S)المستغلةغير

.منهاجزءايفقداذاخرىحاالتالىالطاقة

q = T∆S

تكونٍاقلٍمنٍ وفيٍ. T∆Sعندماٍيكونٍالنظامٍليسٍفيٍحالةٍالتوازنٍٍفأنٍالحرارٍة

-النظامٍالذيٍتحدثٍفيهٍتغيراتٍفيٍاتجاهٍالتوازنٍفأنٍٍٍٍٍٍٍ ∆HW= T ∆S



Gيرمزٍلطاقةٍگبسٍبالرمزٍ

- = W:      انوهنالكٍعالقةٍتربطٍالشغلٍبطاقةٍگبسٍحيثٍ ∆G

∆G= - ( T ∆S - ∆H) 

∆G= ∆H - T ∆S

رةٍالتغيرٍالطاقةٍالح

ياالنثالبالتغيرٍفيٍ

درجةٍالحرارةٍ

بيالنتروالتغيرٍفيٍ

الحرةالطاقةمقدارانيعنيوهذا

جةدرعندسالبةقيمةتكونانيجب

حالةفيثابتينوضغطحرارة

غلشواعطاءاالنيةالتفاعالتحدوث

يمةقفأنالتوازنحالةفياما.مفيد

∆Gصفرتكون.



ds = C dT/T

∫ds = ∫ C dT/T

∫ds = ∫ C dT/T

S2-S1 = C Ln T2/T1

∆S = 2.3 C Log T2/T1

s1

s2

T1

T2

السعة الحرارية 

حسابيمكناالشتقاقهذامن

عندمااالنتروبيفيالتغيرقيمة

متغيرةالحرارةدرجةتكون

.االخيرةالمعادلةوحسب



∆S = 2.3 C Log T2/T1

∆S = 2.3 ×18  Log 313/293

∆ S = 2.3 ×18  Log 1.068 

∆ S = 2.3 ×18 × 0.028

∆ S = 1.18 cal/mol

:الحل 
: المعطيات في المثال 

T1= 20 + 273 = 293
T2= 40 + 273 = 313

C= 18                    
∆ S = ?                 

نعوض هذه المعطيات في 

.المعادلة ونحصل على الناتج 



تتغيركادتوالمعينةحرارةدرجةتحتثابتةبحجومدائماالسوائلتتميز

بينةالموجودالمسافاتصغربسببوهذاالضغطبتغيرالحجومهذه

هعليهيممااكثروتقاربهاضغطهايصعبولهذاالسائلجزيئات

صفاتالىذاكآنيخضعفأنهالبخاريالطورالىالسائلتحويلوعند

.الغازيةالحالة

الحالةفيعليههيممااكثرداخليةطاقةالبخاراوالغازجزيئاتتمتلك

تغلبالمنالغازاوالبخارجزيئاتتمكنالتيهيالطاقةوهذهالسائلة

عنلجزيئاتاتبتعدوبذلكالسائلجزيئاتتربطالتيالتجاذبقوةعلى

.بعضها



الطرائقٍالساكنةٍ: اوال ٍ

رجةدلهمغلقحيزفيمحفوظاناءفيالسائلبوضعالطرائقهذهتتصف

اي)بخارهوالسائلبينالتوازنحالةتسودحتىالسائلويتركمعينةحرارة

ويقاس(اليهالعائدةالجزيئاتلعددمساويالمتصاعدةالجزيئاتعدديكون

.(مانوميتر)الضغطمقياسبواسطةالناتجالضغط

 ٍ ٍ: ثانيا الطرائقٍالديناميكيٍة

داخلالىاومنالهواءضخاولسحبمضخةاستخداميتمالطرائقهذهفي

ويتمرارةالحدرجةوتثبتبخارهضغطتقديرالمرادالسائلعلىيحويحيز

آنالبخارضغطويكونبالغليانالسائليبدأحتىالحيزداخلالضغطتغير

.(المانوميتر)الضغطمقياسيقيسهالذيللضغطمساويذاك

isotenscopeيمكن استخدام الطريقتان معاً وذلك باستخدام جهاز يسمى 





مسلطالالضغطمعالسائلبخارضغطفيهايتساوىالتيالحرارةدرجةوهي

تحتزئبقملم760يكونالبحرعندالجويالضغطانفرضنافأذاعليه

.مؤوي100حرارةدرجةعنديغليالماءفأناالعتياديةالظروف

ليهعالمسلطالضغطبتغيراخرىحراريةدرجاتعنديغليانللماءيمكن

الفواكهيروعصالحليبلتكثيفالصناعةفيمختلفةاجهزةتستخدمفمثال

انمكنيحيثالضغطلتقليلجهازباستخداموذلكوالعنبالبرتقالمثل

الىالضغطبخفضوذلكمؤوي60الىتصلحرارةبدرجةالماءيغلي

.ثفالمكالعصيرولونونكهةطعمعلىالمحافظةيمكنحيثتور149.38



: حيثٍ

T1 =ٍدرجةٍغليانٍالسائلٍعندٍالضغطP1

T2 =ٍدرجةٍغليانٍالسائلٍعندٍالضغطP2

P1  =ٍضغطٍبخارٍالسائلٍعندٍدرجةٍحرارةT1

P2  =ٍضغطٍبخارٍالسائلٍعندٍدرجةٍحرارةT2

H  ∆ =حرارةٍالتبخرٍلمولٍواحدٍمنٍالمادة

R =ٍ(  كلفن/كلري1.987) ثابتٍالغازات



,  جو1ٍمؤويٍوضغطٍجويٍمقداره100ٍيغليٍالماءٍبدرجةٍحرارةٍ-:مثالٍ

علمتٍحرارةٍالتبخرٍلمولٍاذاتور400ٍٍدرجةٍغليانٍالماءٍعندٍضغطٍماهي

.  غمٍ/كلري540واحدٍمنٍالماءٍهيٍ

: الحلٍ

T2=100+273

P2= 1 atm

T1=? 

P1= 400 torr

= 400/760 = 0.526atm

∆H=540*18 



فاعلتبينهمايحدثالأكثرأومادتينمنمتجانسخليطعنعبارةالمحلول

مادةذوبانيةإن.واحدصنفأوطورذينظامعنعبارةوهو،كيميائي

فينةالمتضمالموادطبيعةعلىيعتمدمتجانسمحلوللتكوينأخرىفي

حلولللمالحرارةدرجةفيبالتغيراتالذوبانيةوتتأثر،الذوبانعملية

.طفقللغازاتبالنسبةأهميةذواألخيرالمؤثرأنمنبالرغم،والضغط

الموجودةبينماsolventالمذيبتسمىالمحلولفيبوفرةالموجودةالمادة

يفصلبلمحلولبالنسبةفإنه،ذلكومعsoluteالمذابتسمىأقلبنسبة

شاذةأخرىحاالتهنالكبأنعلما ٍ،المذيببأنهللسائلدائما ٍيشارسائل

.أكبربكميةموجوداالصلبفيهايكون



:الموالريالتركيزٍ-1

العياريالتركيزٍ-2

الفورماليالتركيزٍ-3

الموالليالتركيزٍ



:النسبةٍالمؤويةٍ-5

: الجزءٍبالمليونٍ-6

:  الكسرٍالموليٍ-7



النقيةالموادلصفاتمشابهةتقريباصفاتتمتلكالتيالموادمنمتجانسخليط
الضغطأنعلىينصراؤولقانونو،راؤولقانونتطيعالموادهذهو

يبللمذالمـوليالكـسريساويمعينةحرارةدرجةعندللمحلولالبخاري
درجةسنفعندالنقيللمذيبالبخاريبالضغطمضروباالسائلالطورفي

:الحرارة

Psolution = Xsolvent . Po
solvent

مركزةالالمحاليلمنمنمحدودولعددالمخففةالمحاليلمنللعديدصحيحوهو
لمذاباوالمذيبجزيئاتبينالتفاعالتفيهايكونالتيتلكخصوصا
والبنزينفمحاليل.ذاتهابحدمادةكلجزيئاتبينالتفاعالتلتلكمساوية
منخليطفأيمثاليةتعتبرمتشابهجزيئيتركيبلهااللذينوالتولوين
مليةعتتموحدةعلىالمكونينحجوملمجموعمساوياالحجمنفسلهكالهما
.حرارةانبعاثاوامتصاصبدونالخلط



غرام من الكحول 100الىالمثيليغرام من الكحول 100اضيف/ مثال 

انعلمت اذااحسب ضغط بخار المحلول في نفس درجة الحرارة االثيلي

مؤوي هو 20عند درجة حرارة وااليثانولللميثانولضغط البخار القياسي 

(  C=12 , O=16  , H=1)الذرية االوزان. على التوالي 44.5و88.7

:  الحل 

PSOL = PM + PE

PM = NM * P0
M

NM   لللميثانويمثل الكسر المولي

اب في المحلول ويتم حسابه من خالل حس

وااليثانولالميثانول( n) موالتعدد 



غطضخفضالىتؤديالسائلفيذائبةمتطايرةغيرصلبةموادوجودان

وزيادةانجمادهدرجةوخفضغليانهدرجةارتفاعالىوبالتاليبخاره

كليامادااعتاالربعةالصفاتهذهفيالتغيرمقدارويعتمداالزموزيالضغط

واصالخهذهوتدعىالمحلولفيتأينهاوقابليةالمذابةالمادةتركيزعلى

CollegativePropertiesللمحلولالجامعةبالخواص



صلٍهيٍحركةٍجزيئاتٍالسائلٍمنٍمنطقةٍإلىٍأخرى،ٍيفاإلسموزيةالخاصي ةٍ

غشاءٍشبهٍمنف ذٍفيٍمحاولةٍإعادةٍالتوازنٍللمحلولينٍالمتج اورينٍدونٍبينهمٍا

يبٍبالمرورٍالحاجةٍإلىٍطاقة،ٍويقومٍالغشاءٍالشبهٍمنف ذٍبالسماحٍلجزيئاتٍالمذ

،ٍحالتناض،ٍأوٍالتنافذدونٍالمذاب،ٍكماٍيطلقٍعليهاٍعدةٍأسماءٍأخرى،ٍمثل؛ٍ

.أوٍاالنتشارٍالغشائي



تخدميسمصطلحوهوأيضا ،التناضحيالضغطيسم ىاإلسموزيالضغط

خاصي ةالحدوثلمنعالسوائلعلىبهالتأثيريجبضغطأقلإلىلإلشارة

ليتعادل،أقلٍ ضغطا ٍيمتلكالذيالسائليحتاجةالذيالضغطأي،اإلسموزية

منسائلالينتقلوالاالتزان،يحدثوبذلكالمرتفع،الضغطذيالسائلمع

يلمعلىللداللةاإلسموزيالضغطويستخدمالغشاء،عبرأخرىإلىجهة

إنهفوبالتاليعليه،الغازاتقوانينوتنطبقالماء،سحبإلىالمحلول

يتناسب ً ً تناسبا .للمذابالموليالتركيزمعطرديا

يتناسب ً .المطلقةالحرارةدرجةمعطرديا

المحاليلفيالجسمياتعددعلىيعتمد.



ذابالمكلإذابةعلىالمذيبفيهيعملمحلولعنعبارةهوالمشبعالمحلول

أيإضافةجرىوإذاالمواد،منالمزيدإذابةعلىقادرغيريصبححتى

رسبتتالمذابةالغيرالموادتركإلىيؤولفإنهالمحلولهذاإلىآخرىمواد

يتشبعملمحلولعنعبارةبأنهفيعرفالمشبعالغيرالمحلولاما.القاعفي

الموادمنالمزيدإذابةعلىقادرالمذيبيكونبحيثبالكامل،بالمذاب

مليعفإنهالمحلولهذاإلىآخرىموادأيإضافةعندهذاوعلىفيه،المذابة

.المشبعالمحلوللمرحلةيصلحتىإذابتهاعلى



الحرارةدرجةإرتفاعمعاأليونيةالمحاليلذوبانقابليةتزداد.

الموادمنأكبرذوبانقابليةلهاالعاليةالسطحيةالمساحةذاتالصلبةالموادإن

.الكبيرةالقطعذاتالصلبة

اصةمتفاعالتإلىيؤولمماالذوبانقابليةتزدادالحرارةدرجةإرتفاععند

.للحرارة

باعثةتفاعالتإلىيؤولمماللذوبانالقابليةتقلالحرارةدرجةتقليلعند

.للحرارة



التوازنأنواعمننوعأنهعلىالكيميائيالتوازنتعريفيمكن

اخلبداالستقرارلمرحلةالوصولخاللهمنيتموالذيالديناميكي،

وعندهاائية،الكيميالعناصرمختلفبينتتمالتيالتفاعالت،منالعديد

.المتفاعالتمعالنواتجتت زن

:الكيميائياالتزانأوالتوازنمرحلةإلىالوصولويتم

ادٍالتيٍعندماٍالٍيتمٍحدوثٍتغييرٍداخلٍالنسبٍالخاصةٍبتركيزاتٍالمو

.حدوثٍالتفاعلٍالكيميائيبهايتمٍ

اويةمتسبتركيزاتوالعكسياألماميالتفاعلحدوثيتوالدعندما

.متساويةبسرعاتوكذلك



-:العوامل المؤثرة على التوازن الكيميائي
:Temperatureأوالً درجة الحرارة 

:Nobel gasesثانياً الغازات الخاملة 

Concentrationsثالثاً التركيزات الخاصة بالمواد 

Pressureرابعاً الضغط 

Catalystsخامساً المحفزات 



نوعينالىالكيميائيالتوازنيقسمانيمكن

المتجانسالكيميائيالتوازن-:اوالً 

لبص)واحدطورفيونواتجهاالمتفاعلةالمواددتوجالتوازنمنالنوعهذاوفي

.(غاز,سائل,

 ً المتجانسغيرالكيميائيالتوازن-:ثانيا

واراطفيالتفاعلمنالناتجةوالموادالمتفاعلةالموادتكونالحالةهذهفي

.غازيةمعسائلةاوالوقتنفسفيسائلةواخرىصلبةموادكوجودمختلفة



رجةدفيللمادةالفعالةالكتلةمعطردياالمادةتفاعلسرعةمعدليتناسب

معردياطتتناسبالكيميائيالتفاعلسرعةاناخروبمعنى.ثابتةحرارة

(الموادمنالفعالةالكتلنواتج

وعليهaبالرمزالفعالةللكتلةيرمز

A  +  B                      C + D 

S1 α [A][B]  ٍاالماميسرعةٍالتفاعل

S1 = K1[A][B] 

S2 α [C][D] ٍ سرعةٍالتفاعلٍالخلفي

S2=K2[C][D]

S2

S1



S1االتزانعند = S2

K2[C][D]=K1[A][B] 

المتفاعالتتراكيزضربحاصل/النواتجتراكيزضربحاصل=التفاعلسرعةثابتاناي


