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 القانون الموحد للغازات:
ثرخ يرٍ ان درى ٔان رػط قبٌَٕ ٚشثط ثٍٛ انقٕاٍَٛ انثالثخ انسبثقخ ؾٙ قبٌَٕ ٔاحذ ٚدًع انًزػٛرشاد انثال

 :ٔدسخخ ان شاسح نكًٛخ ثبثزخ يٍ غبص يعٍٛ كًب ٚهٙ

 PV / Tثبثذ = 

 ٔيٍ خالنّ ًٚكٍ دساسخ يذٖ رػٛش أحذ انًزػٛشاد إرا رػٛش انًزػٛشٍٚ اٜخشٍٚ يٍ خالل انعالقخ

P1V1 / T1    =   P2V2 / T2 

                                    

 

 

 

 

 :قانون دالتون
بيبد دانزٌٕ كبَذ ؾٙ ان ػٕط اندٕٚرخ ٔانػربصاد حٛرد أدد انزدربسة دانزرٌٕ لهرٗ انػربصاد إٌ اْزً

إنٗ اكزشبؾّ أٌ ان رػط انكهرٙ نًرضٚح يرٍ انػربصاد ٚجهرع يدًرٕط ان رػٕط اندضلٛرخ يرٍ كرم انػربصاد 

ك نٛكرٌٕ  3081انؿشدٚخ انًجزٔنخ ؾٙ حرٍٛ ر زرم َؿرل انًسربحخي ٔؾرٙ لربو  أصرج  انًجرذأ انعهًرٙ سسرًٛب

ثبسررى قرربٌَٕ دانزررٌٕ نه ررػٕط اندضلٛررخي حٛررد ُٚلجرر  قرربٌَٕ دانزررٌٕ ؾررٙ انًقرربو ا ٔل لهررٗ  انًعررشٔؼ

انػبصاد انًثبنٛخ ثذالك يٍ انػبصاد ان قٛقٛخ، َظشاك نًشَٔخ ٔاَخؿبض حدى اندسًٛبد يٍ اندضٚئبد ؾٙ 

 .انػبصاد انًثبنٛخ

 
 

خهٛط ثًؿشدِ ٔثبنزبنٗ نكم غبص ٔٚعشؼ ان ػط اندضلٗ نهػبص ثأَّ ضػط انػبص نٕ شػم ان دى انكهٗ نه

ا َرربرح يررٍ كررٌٕ انػرربصاد نٓررب رساد أ خضٚئرربد رسررزلٛع ي ْٔررزحررذِٔكبَررّ نٕ ضررػط لهررٗ انٕلررب 

االصلذاو ثدذاس انٕلب  ث شٚخ ربيخ رقشٚجب ردعم خًٛع انػبصاد انًكَٕخ نهًضٚح ر ػط ثُؿل انكٛؿٛرخ 

 ٔان شٚخ ٔيُٓب حست انًعبدنخ ان بنخ نهػبصاد انًثبنٛخ ؾٛكٌٕ:

P1= n1 (R T/ V)                      ضػط انػبص االٔل 

P2= n2 (R T/ V)                     َٙضػط انػبص انثب 

Pt= P1+P2                                         ٙان ػط انكه 

Pt= n1 (R T/ V)+ n2 (R T/ V) 

Pt= (n1 +n2 )/ (R T/ V)= nt (R T/V) 

 ٔلُذ اٚدبد َسجخ ان ػط االٔل أ انثبَٙ انٗ ان ػط انكهٙ ٚكٌٕ االرٙ:
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 ان ػط اندضلٙ نهػبص P1:حٛد 

X1يدًرٕط ي ٔ: انكسش انًٕنٙ نهػبص، ْٕٔ لذد يٕالد انػبص يقسٕيب لهٗ انعذد انكهٙ نًٕالد انخهرٛط

 انكسٕس انًٕنٛخ يًٓب كبٌ لذدْب ٚسبٔ٘ ٔاحذ، حٛد ًٚكُُب اٌ َ صم يٍ انًعبدنخ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

نزش ٔلُرذ  31خشاو يٛثبٌ يٕضٕط ؾٗ اَب  حدًّ  9خشاو أكسدٍٛ ٔ 6يثبل: خهٛط غبصٖ يكٌٕ يٍ 

و 1دسخخ حشاسٚخ رسبٖٔ 
o 

ياحست ان ػط اندضلٙ نكرم غربص ثٕحرذح انجربس ثرى احسرت ان رػط انكهرٗ 

 داخم ا َب ؟

 الحل:

 د يٕالد كم غبصأٔال حسبة لذ

n O2= 6 g 32 g/mol = 0.188 mol 

 n CH4= 9 g 12 g/mol = 0.563 mol 

 

 ًٔٚكٍ حسبة ان ػط انكهٙ نكم غبص يٍ انقبٌَٕ انعبو نهػبصاد

PO2= nO2 R T/V 

= 0.188 mol   8.314 kPa.L/mol.K  273 K / 15 L 

= 28.6 kPa = 0.286 bar 

PCH4= nCH4 R T/V 

= 0.563 mol  8.314 kPa.L/mol.K  273 K / 15 L 

= 85.2 kPa = 0.582 bar 

 ٌ ًٚكٍ حسبة ان ػط انكهٙ داخم االَب ٔثبسزخذاو قبٌَٕ دانزٕ

Pt = P O2 + P CH4 

= 28.6 + 85.2 = 113.8 kPa = 1.14 bar 

 

 قانون كراهام:
 

 االيزضاج انزذسٚدٙ نػبصٍٚ ثسجت حشكخ خضٚئبرًٓب انًسزًشح ٔانعشٕالٛخ  -* االنتشار :

 ثقٕة صػٛشح  لًهٛخ انًشٔس انعشٕالٙ ندضٚئبد غبص ي صٕس ؾٙ ٔلب  يٍ خالل -* التدفق   :

 -** قانون جراهام للتدفق :
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 ,  Pٚزُبست يعذل رذؾ  انػبصاد لكسٛب يع اندزس انزشثٛعٙ نكزهزٓب انًٕنٛخ ر ذ انششٔط َؿسٓب يٍ  

 T 

KE = ½ mvلُذ َؿل دسخخ ان شاسح ؾإٌ انلبقخ ان شكٛخ )  -
2

 ( نهػبصاد انًخزهؿخ ركٌٕ يزسبٔٚخ  

 زهخ ) كهًب كبٌ خؿٛؿب كهًب كبَذ حشكزّ أسشط (رزُبست سشلخ اندضٚئبد لكسٛب يع انك -

 -ؾإٌ :   A , Bثؿشض غبصٍٚ  -

                      ½ mAvA
2
    =    ½ mBvB

2
      

  -ؾإٌ :   Mٔثبسزخذاو انكزهخ انًٕنٛخ 

                          vA
2
/vB

2
 = MB / MA       : ٌٕٔثأخز اندزس انزشثٛعٙ ٚك-  

                                    vA / vB  =   MB  /  MA         

 A         MBيعذل رذؾ  

 B         MAؾ  يعذل رذ

   -تطبيقات قانون جراهام : 

  -يع كزهزّ انًٕنٛخ ٔيُٓب ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ : تتناسب طردياانػبص كثبؾخ  -3  

 Bكثبؾخ           A         MBيعذل رذؾ  

 Aكثبؾخ           B         MAيعذل رذؾ  

حٛد ًٚكٍ حسبة انٕصٌ اندضٚئٙ ٔانزس٘ نهػبصاد ٔانعُبصش انػبصٚخ ثٕخٕد رذؾ  غبص رٔ ٔصٌ 

 خضٚئٙ يعهٕوي 

 انكزهخ انًٕنٛخ نهدضٚئبد ٔلهٗ رشكٛضْب د على يعتميعذل االَزشبس  -2

92Uؾصم َظٛش انٕٛسإَٛو انثقٛم    -1
238

Uلٍ       
235

انخؿٛؽ ثز ٕٚم انٕٛسإَٛو إنٗ يشكجبد  92 

 غبصٚخ ٔإدخبنٓب ؾٙ أغشٛخ يسبيٛخ ؾٛزى انؿصم طجقب نهكثبؾخ انًخزهؿخ 
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يٍ يعذل رذؾ   55300ٚسبٖٔ غبص غٛش يعهٕو يكٌٕ يٍ رسرٍٛ يزشبثٓزٍٛ ٚزذؾ  ثًعذل يثبل: 

 ؟ُذ َؿل دسخخ ان شاسحي أحست انٕصٌ اندضٚئٗ نٓزا انػبص ٔيُّ رعشؼ لهٗ َٕط انػبص؟ل ا كسدٍٛ

 يٍ قبٌَٕ خشاْبو:   

 vx/vO2  = 0.335   () َسجخ سشلخ رذؾ 

 ٔثبنزبنٙ ٚكٌٕ: ص انًدٕٓل انٗ غبص االٔكسدٍٛب: ْٕ يعذل رذؾ  انػ   vx/vO2حٛد 

32/ Mx= 0.335
2
 = 0.126 

Mx= 32/0.126 

= 254 g/mol 

 

ٔحٛد أٌ انػبص انًدٕٓل ٚزكٌٕ يٍ خض٘  ثُبلٙ انزسح ؾإٌ انٕصٌ انزس٘ نٓزا انعُصش ًٚثم َصؽ 

 ي I2( ، ٔثبنزبنٙ ؾًٛكٍ يٍ رنك أٌ َسزُزح أٌ ْزا انػبص ْٕ انٕٛد 127=254/2انٕصٌ اندضٚئٙ )

، ٔ يعذل رذؾ  غبص انجشٔو ،  F2 (38.00 g/mol)يب انُسجخ ثٍٛ يعذل رذؾ  غبص انؿهٕس  رًشٍٚ:

Br2 (159.80 g/mol)   لُذ ثجبد دسخخ ان شاسح ٔ ان ػط ؟ 

 

 الظروف القياسية:

ٔقرذ atm 1لُذ دسخخ انصؿش انًئرٕ٘ ٔضرػط خرٕ٘ ٔاحرذ انػبصانظشٔؼ انقٛبسٛخ نهػبص ْٕ أٌ ٚكٌٕ 

ك ٚ زٕ٘ لهٗ  L 22.4 أثجزذ انزدبسة أٌ ٔاحذ يٕل يٍ أ٘ غبص لُذ انظشٔؼ انقٛبسٛخ ٚسبٔ٘ ٔأٚ ب

6.02 X 10
23

 بدسٔ (خضٚئبد أٔ رساد انػبص ) لذد أؾٕك يٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

السنة الدراسية الثانية -جامعة االنبار                                                                                      الكيمياء الفيزيائية  

سم الكيمياء                                                       ا.د حميد خالد علي , ا.م.د.خميس احمد ق-كلية التربية للعلوم الصرفة

 عبدالرزاق
 

 

 
 

 المراجع

 1541رقم االيداع في المكتبة الوطنية ببغداد -مقدمة في ديناميك الحرارة الكيميائي ترجمة الدكتور حسيب يحيى احمد-1

1811لسنة   

1883جامعة البصرة لسنة –وسلمان رشيد  تاليف باسل الصدر-الدينمية الحرارية-2  

1815لسنة –جامعة الموصل –ترجمة ليلى دمحم نجيب -مجموعة مسائل في الكيمياء الفيزيائية-3  

1811لسنة -جامعة البصرة –تاليف انيس عبدالوهاب وخالد عيسى -مجموعة مسائل وحلول في الكيمياء الفيزيائية-4  

1881لسنة –فالح حسن حسين تاليف -الدينمية الحرارية للغازات-5  

6- P. Atkins and J. De Paula, Atkins’ Physical Chemistry, eighth edition, W. H. Freeman 

Company, 2006. 

 

 


