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  معادلة الحالة للغاز الحقيقي -5محاضرة 

  معادلة الحالة للغاز الحقيقي 7.2

ثابت، فإن الغازات  R. حيث ان pV=RT ان سلوك الغاز المثالي يمكن تمثيله بالعالقة البسيطةما ورد اعاله نعلم م

) 2Nو  2COعلى غاز ( وإماجاد لقد تبين من تجارب اندروزذه المعادلة اال تحت شروط خاصة. الحقيقية ال تتبع ه

زداد هذا ويان الغازات الحقيقية ال تخصع لمعادلة الغاز المثالي، بل تنحرف عن سلوك الغازات المثالية انحرافاً 

 ان تتجاوز الدرجة الحرجة. الغاز وانخفضت درجة حرارته بحيث ال االنحراف كلما زاد الضغط المسلط على

وعليه يجب ان تمثل  الغازات الحقيقية عندما تخضع لظروف خاصة من ضغط ودرجة حرارة تتحول الى سائل

بحيث تصبح ممثلة لسلوك الغازات الحقيقية  pV=nRT معادلة الحالة سلوك المائع ولهذا سيتم تعديل المعادلة

  تحت كل الظروف من ضغط ودرجة حرارة.

النيتروجين  المادة يمكن ان توجد بثالث حاالت صلبة وسائلة وغازية وقد كان يعتقد ان الغازات مثلان 

ازية فاصل دائم بين الحالة الغ واالوكسجين والهليوم ........ توجد فقط بحالتها الغازية وقد كان يعتقد ان هنالك حد

واطئة ان الغازات تنحرف بشكل ملحوظ عن  والحالة السائلة، لكنه وجد ان تحت ضغوط عالية ودرجات حرارة

من بعضها البعض وتصبح قوى التجاذب بين الجزيئات محسوسة  قانون بويل وتحت ضغط عالي تقترب الجزيئات

الجزيئات مساوية للمسافة المناظرة بين الجزيئات في حالة السيولة فان الغاز يتحول  وعندما تصبح المسافة بين

ان ف الثالثة للمادة هي حاالت متصلة تمثل مراحل مختلفة لظاهرة مستمرة فاذا سخنا الجليدان الحاالت  الى سائل.

  الجزيئات تتحرك بحرية اكثر ويتحول الى ماء واستمرار التسخين يزيد من حركة الجزيئات

  ا.ممكن أيض وعندما تصبح قوى التجاذب بين الجزيئات صغيرة يتحول السائل الى الحالة الغازية والعكس

الحقيقي والتي تصف خواصه بدقة عندما يكون في حالة  لقد كان هنالك محاوالت عديده لتشكيل معادلة الحالة للغاز

لبناء مثل هذه المعادالت هو تحوير معادلة الحالة للغاز المثالي بحيث  الغازية او حالة السائلة ،ان ابسط أسلوب

 قي عن الغاز المثالي .الخصائص التي تميز الغاز الحقي تأخذ بنظر االعتبار

عن الغازات الحقيقية  لقد تم اقتراح معادالت عديدة ولكن ال توجد هناك معادلة واحده تتفق مع كل الحقائق الملحوظة

 و من اهم هذه المعادالت هي :

  من النتائج التجريبية التي أجريت على الغازات الحقيقية استطاع اونس ان يقترح معادلة اونس: .1

 جريبية التالية :المعادلة الت

    ………..(4.8) 
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معامالت تعتمد على طبيعة الغاز ودرجة حرارته وتدعى بالمعامالت الحدية. إن قيمة  Dو  Cو  Bو  Aحيث ان 

فقيمتهما  Dو  C، أما   Bمن اهم المعامالت ثم يليه  Aلذا فإن المعامل  pهذه المعامالت تقل كلما زاد الضغط 

لمول واحد من الغاز  RTيساوي  Aالمعامل  الضغط المسلط على الغاز عاليا فانوعندما يكون  صغيرة جداً.

  والحدود األخرى تهمل فتصبح المعادلة:

………..(4.9)  

تأخذ بنظر  من أكثر المعادالت سهوله وشهره للغاز الحقيقي حيث ان هذه المعادلة :فانديرفالسمعادلة  .2

الجزيئات متقاربة من  يمكن اهمالها خاصة عندما تكوناالعتبار قوى التجاذب بين الجزيئات والتي ال 

بح فعلي ال يمكن اهماله لذا أص بعضها البعض تحت الضغوط العالية وكذلك لجزيئات الغاز الحقيقي حجم

 التالي: من الضروري تعديل معادلة الحالة للغاز المثالي وتصبح بالشكل

………..(4.10) 

ناتج من اخذ حجم جزيئات الغاز بنظر االعتبارو  تمثل مقدار التصحيح حيث ان  يمثل مقدار التصحيح بالحجم ال

) بعد ايجاد التصحيح في الحجم 4.10بالضغط الناتج من قوى التجاذب بين جزئيات الغاز وتصبح المعادلة (

  والضغط كما يلي:

………..(4.11) 

  

جم على ح ي بأخذ التصحيحاتاجرى بعض التعديالت على معادلة الحالة للغاز المثال معادلة كال سيوس : .3

  :المعادلة الشكل التالي االناء حيث فرض ان حجم الغاز ليس هو حجم االناء دائما اقل من ذلك بحيث تأخذ

………..(4.12) 

 

 .التعديالت بعض اجراء مع ديرفالز فان معادلة أسلوب بنفس اشتقاقها الممكن من  :ديتريسي معادلة .4

………..(4.13) 

 :التالي الشكل المعادلة هذه تأخذ :بيرثيلوت معادلة .5
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………..(4.14) 

  .الواطئة الحرارة درجة عند للغاز مناسبة المعادلة هذه الحرارة درجة على يعتمد ال ′𝑎 ان حيث

 معادلة كالندرا:  .6

 ………..(4.15) 

  .وهذه المعادلة مشتقة للبخار n= 10/3حيث ان 

  وغيرها. برجمان–وكذلك هنالك معادالت أخرى مثل معادلة بيني 

/ 4.1مثال

  

  

  الحل/ 

 للمنحني  Tدرجة الحرارة  .1
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  :التالي الجدول في تعطى نقطه لكل T,P,V ان حيث

 a b c d 

P 10×105 10×105 4×105 4×105 

V 2.5 6.25 6.25 2.5 

T 300 750 300 120 

  

 (p-v)المستوي في رسمت ab , bc ,cd, ad, ca عمليات خمس الشكل يمثل السابق السؤال من

  .(T-V) ي المستو و (p-T) المستوي في العمليات ارسم السابق الشكل على باالعتماد
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 .واجب (T-V) المستوي في العمليات

 

  نهاية المحاضرة


