حاالت انًادة
ُِٔبدح اُضالصخ أشٌبٍ ،اُصِجخ ٝاُغبئِخ ٝاُـبص٣خ ٝاُلشم كٔ٤ب ثٜ٘٤ب ٣ؼزٔذ ػِ ٠اُو ٟٞاُذاخِ٤خ ٓب
ث ٖ٤اُغض٣ئبد ٝ intermolecular forcesاُطبهخ اُحشاس٣خ اُز ٢رخضغ ُٜب أُبدح ػ٘ذ اُزحٍٞ
ٖٓ شٌَ ٥خش.
Solid

Gas

Liquid
Thermal energy control
Intermolecular forces

Disorderly state

orderly state

انحانة انغاسية
رٔزِي اُغض٣ئبد  moleculesأ ٝاُزساد  atomsاُـبص٣خ (ؿبص ٓضبُ )ideal gas ٢طبهخ
حشً٤خ ػبُ٤خ ٘٣زظ ػٜ٘ب ضؼق ك ٢ه ٟٞاُزشاثظ اُذاخِ٤خ ٓب ث ٖ٤اُغض٣ئبد .رزٔ٤ض أُبدح ك ٢اُحبُخ
اُـبص٣خ ثأٜٗب رأخز شٌَ اُٞػبء أُٞعٞد ك ،ٚ٤هبثِخ ُالٗضـبط  ،ػذٔ٣خ اُِٝ ٕٞثؼض اُـبصاد
ِٓٗٞخ ٓضَ ؿبص اٌُِٞس أخضش ٝؿبص اُجش ّٝأحٔش.
ٖٓ أعَ اُـبص أُضبُ ٢أ ٝاالكزشاض )ideal gas( ٢اُزٞ٣ ١صق ثؼالهبد ثغ٤طخ ٝرٌٕٞ
ه ٟٞاُزأص٤ش أُزجبدٍ ث ٖ٤عض٣ئبر ٚصـ٤شح إُ ٠دسعخ  ٌٖٔ٣إٔٛبُٜب د ٕٝإٔ ٣ؤصش رُي ػِ٠
صحخ اُ٘زبئظ اُ٘بعٔخ ػٖ ٛز ٙاُلشض٤خٝ .إٔ حغْ عض٣ئبر َٜٓ ٚثبُ٘غجخ إُ ٠حغْ اُٞػبء اُز١
٣شـِ ٚاُـبص أُضبُ.٢
رٔضَ ٓؼبدُخ اُـبص أُضبُ ٢ثبُؼالهخ اُجغ٤طخ اُزبُ٤خ:

P V  n  RT
ح٤ش  Pضـظ اُـبص V ٝ .حغْ اُـبص R ٝ .صبثذ اُـبص اُؼبّ T ٝ .دسعخ اُحشاسح ٓٝوذسح ثغِْ
ًِلٖ ( n ٝ .)273+C0ػذد ٓٞالد اُـبص.
ٖٓ ٛزا اُوبٗ ٌٖٔ٣ ٕٞاعز٘زبط ػالهبد ٓزؼذدح:

قانوٌ بويم  : Boyl , s Lawػ٘ذ صجبد دسعخ اُحشاسح T

P V  const.

V

P.V

P

P

يثال:
٣حزٌٓ ١ٞجظ ػِ ٠ؿابص ٓاب ضاـط ٚاُجاذائُ 20 atm. ٢ػاش

إُا ٠هاٞح ضابؿطخ كأصاجه حغٔاٚ

ٓغب ١ٝإُ ٖٓ 1/5 ٠حغٔ ٚاالثزذائ ،٢أحغت اُضـظ اُٜ٘بئ ٢داخَ أٌُجظ.
P1  V1 20  V1

 100 atm
V1
V2

P1  V1  P2  V2  P2 

5

قانون شارل  : Charle , s Lawعند ثبات الضؽط
V
 const.
T
V

T Ko

يثال:
٣حز ١ٞثبُ ٕٞػِ ٠ؿبص اُ ّٞ٤ِٜحغُٔ 22.4 ٚزش ػ٘اذ ضاـظ ٝاحاذ عاٝ ٞحاشاسح ُ .15C0ػاش
ألشؼخ اُشٔظ كبصداد حغٔ ٚثٔوذاسُ 1.312زش ،كٌْ أصجحذ دسعخ حشاسح اُجبُٓ ٕٞوذساً ثبُذسعخ
أُئ٣ٞخ.

V2  T1
V1

T2 

V2  22.4  1.32  23.72 l
T1  373.15  15  288 K o
23.72  288
 304.97 K o
22.4
t 2  304.97  273.15  31.88 C o

T2 

قانوٌ أيونحونسAmontons , s Law :

ػ٘ذ صجبد اُحغْ:

P
 const.
T
P

o

T=273 K

يثال:
أحغت ٓوذاس ص٣بدح ًالً ٖٓ حغْ ٝضـظ ٓٝ ٍٞاحذ ٓاٖ ؿابص اُٜاذسع ٖ٤كا ٢اُشاشط ٖ٤اُ٘ظابٖٓ٤٤
ػ٘ذٓب رشرلغ دسعخ حشاسر ٚإُ 10 ٠دسعبد ٓئ٣ٞخ.

V1 V2
V T
)22.4  (273.15  10

 V2  1 2 
 23.219 l
T1 T2
T1
0  273.15
 V  23.219  22.4  0.819 l
P1 P2
P T
)76  (273.15  10

 P2  1 2 
 78.78 cm.Hg
T1 T2
T1
0  273.15
 P  78.78  76  0.82 cm.Hg

يثال:
ٝػبء ٓؼذٗٓ ٢حٌْ اإلؿالم ٣حزا ١ٞؿابص اٌُشثا ٕٞكا ٢اُشاشط ٖ٤اُ٘ظابٓٓ ٖ٤٤حابط ثحٔابّ صِغا.٢
أحغت ضـظ ٛزا اُـبص إرا راة اُضِظ ٝعخٖ أُبء ُِذسعخ ٓ100ئ٣ٞخ.
ثبعزخذاّ اُؼالهخ ٗغذ:
P1 T1
P T
)1  (0  273.15

 P2  1 2 
 1.366 atm
P2 T2
T1
100  273.15

يثال:
٣جِاؾ ضاـظ داخاَ ػغِاخ عا٤بسح 39.5 lib/in2ػ٘اذ اُذسعاخ ٓ 15ئ٣ٞاخ .ثؼاذ ه٤ابدح صاالس عابػبد،
أحغت اُضـظ داخَ اُؼغِخ ػِٔب ً ثإٔ دسعخ اُحشاسح اُٜ٘بئ٤خ ٓ 90ئ٣ٞخ.
P1 T1
P T
)39.5  (90  273.15

 P2  1 2 
 49.8 lib / in 2
P2 T2
T1
15  273.15

قانوٌ أفوكادروAvogadro, s Law :

ٝضغ ٛزا اُؼبُْ اُؼالهخ اُش٣بض٤خ اُز ٢رشثظ ث ٖ٤حغْ ٝػذد عض٣ئابد اُـابص اُحو٤و٤اخ ٣ٝا٘

ٛازا

اُوبٗ:ٕٞ
" ػ٘ذ ٗلظ اُذسعخ ٖٓ اُحشاسح ٝاُضـظ كئٕ اُحغ ّٞأُزغب٣ٝخ ٖٓ عٔ٤غ اُـبصاد رحزا ١ٞػِا٠
ٗلظ اُؼذد ٖٓ اُغض٣ئبد اُحو٤و٤خ ".
إرا ٣ز٘بعت حغْ أ ١ؿبص طشداً ٓغ ػذد اُغض٣ئبد اُحو٤و٤خV  n :
V
K
n

V  nK 

ح٤ش إٔ  Kصبثذ ٣زؼِن كوظ ثذسعخ اُحشاسح ٝاُضـظ ٝال ٣زؼِن ثطج٤ؼخ اُـبص.
إٔ حبُخ اُـبص األٝ V1 , n1 ٠ُٝاُحبُخ اُضبٗ٤خ  V2 , n2إراً:

ثلش

V1 V2

n1 n2

يثال:
٣حز ١ٞثبُ ٕٞحغُٔ 5 ٚزش ػِ 6.1 ٠ؿشاّ ٖٓ ؿبص اُ٘زشٝعٓ .ٖ٤ب ً ٢ٛزِخ اُـبص اُٞاعت إضبكزٚ
ُ٤صجه حغْ اُجبُُ 11 ٕٞزش ػ٘ذ ٗلظ اُذسعخ ٖٓ اُحشاسح ٝاُضـظ.
ثبعزخذاّ اُؼالهخ اُغبثوخ ٗغذ:
V2  n1 11  0.22

 0.48 mol
V1
5

6.1
 0.22 mol
28

n2 

n1 

V1 V2

n1 n2

0.48  0.22  0.26 mol
0.26  28  7.3 g

قيى ووحدات انثابث انعاو نهغاسات :R
ٖٓ أعَ ٓٝ ٍٞاحذ ٖٓ ؿبص ك ٢اُششٝط اُ٘ظبٓ٤خ أ :١اُحغْ ُ 22.4زشٝ ،دسعخ اُحشاسح صلش
ٓئ ١ٞأًِ 273.15 ٝلٖ ٝ ،اُضـظ ٝاحذ ع ،ٞكئٕ هٔ٤خ  Rرغب:١ٝ
P.V
T

R

1 atm  22.4 l
 8.21  10 2 atm.l / mol.K o
1 mol  273 K o

R

ٝإرا هذسٗب اُحغْ ثبُغْٝ 3اُضـظ ثبُذ٘٣خ /عْ 2كئٕ ًَ ٝاحذ ع٣ ٞغب:١ٝ
dyn
2
cm

P  1atom.  76cmHg  76  13.595  980.66  1.013238  10 6

1.013238  10 6 dyn / cm 2  22400 cm 3
 8.314  10 7 dyn.cm / mol.K o
o
1 mol  273 K
 8.314  10 7 erg / mol.K o

ٝثٔب إٔ ًَ  4.184 10 7إسؿخ رؼبدٍ حش٣شح ٝاحذح إراً
ًَ  8.314 10 7إسؿخ رؼبدٍ  Rحش٣شح
8.314  10 7
 1.987 cal / mol.K o
7
4.184  10

R

R

ٝإرا هذسٗب اُحغْ ثبُٔزش أٌُؼت ٝاُضـظ ثٞحذح ٗٞ٤رٖ:2ّ /
5N
dyn
6 10
5
2
 1.013238  10 
)  1.013238  10 Nm ( pascal
2

4
2
cm
10
m

1.013238  10 6

) 101323.8 ( Pa  Nm 2 )  22.4  10 3 (m 3
N m
 8.314
 8.314 J / mol.K o
o
o
1 mol  273 K
mol  K

R

عهى انحزيوديناييك
انجًم انحزيوديناييكية:
انجًهة  ٢ٛ :اُٞحذح اُشئ٤غ٤خ ك ٢ػِْ اُزشٓٞد٘٣بٓ٤ي ح٤ش رزٌ ٖٓ ٕٞح٤ض أ ٝعضء ٖٓ اُلشاؽ
رحز ١ٞػِ٤ًٔ ٠خ ٖٓ أُبدح ٌٖٔ٣ٝ .إٔ رٌ ٕٞاُغِٔخ ٓلزٞحخ أٓ ٝـِوخ أٓ ٝؼضُٝخ.
انجًهة انًفحوحة ٢ٛٝ :اُغِٔخ اُز ٢رزجبدٍ اُطبهخ ٝأُبدح ٓؼب ً ٓغ اُٞعظ اُخبسع ٢رؤد١
ُزـ٤شاد داخَ اُغِٔخ أُذسٝعخ.
انجًهة انًغهقة ٢ٛٝ :اُغِٔخ اُز ٢رزجبدٍ اُطبهخ د ٕٝأُبدح ٓغ اُٞعظ اُخبسع.٢
انجًهة انًعشونة ٢ٛٝ :اُغِٔخ اُز ٢ال رزجبدٍ اُطبهخ أ ٝأُبدح ٓغ اُٞعظ اُخبسع .٢أ ١رحٍٞ
ُِطبهخ ًبخزلبء عضء ٜٓ٘ب  ٖٓٝصْ ظٜٞس ٙثشٌَ آخش حغت ٓجذأ ٓص٤ٗٞخ اُطبهخ.
إٕ اُؼَٔ ٝاُطبهخ ٔٛب ٓظٜشإ ُش٢ء ٝاحذ  ٌٖٔ٣إٔ ٣زح ٍٞأحذٔٛب إُ ٠ا٥خشٖٓٝ .
أُؼشٝف إٔ اُطبهخ ٓشرجطخ ثبُٔبدح ػٖ طش٣ن اُطبهخ اُحشً٤خ أ ٝاٌُبٓ٘خٝ .اُحشاسح  ٢ٛشٌَ
ٖٓ أشٌبٍ اُطبهخ كُِ ٌٖٔ٤ؼَٔ إٔ ٣زح ٍٞإُ ٠حشاسح أ ٝاُؼٌظ.
إرا ٣ذسط ٛزا اُؼِْ اُؼالهخ ث ٖ٤دسعخ اُحشاسح ٝاُضـظ ٝاُحغْ ٝاُطبهخ.
يناقش هذا انعهى :
 .1اٗزوبالد ٝرـ٤شاد اُطبهخ اُز ٢رحذس داخَ اُغِٔخ أٓ ٝغ اُغِٔخ ٗلغٜب ٝٝعطٜب اُخبسع.٢
 .2رجذالد اُطبهخ أُشاكوخ ُِزحٞالد اُل٤ض٣بئ٤خ ٝاٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ٝػالهخ ٛز ٙاُزحٞالد ثبُششٝط
اُزغش٣ج٤خ.
 .3ششٝط ٝإٌٓبٗ٤خ حذٝس اُزحٞالد اُزِوبئ٤خ.

أشكال انطاقة:
ٌَُ عغْ ٓبد ١طبهخ رزغِ ٠ثوذسر ٚػِ ٠اُو٤بّ ثؼَٔ ٝرأخز ٛز ٙاُطبهخ أشٌبالً ٓزؼذدح ٜٓ٘ب:
 .1طبهخ حشً٤خ  EKرزجغ ًَ ٖٓ ٓٝ Tشًض صوَ اُغغْ ٝاُز ٌٖٔ٣ ٢إٔ رٌ ٕٞاٗزوبُ٤خ أ ٝدٝساٗ٤خ
أ ٝاٛزضاص٣خ.
 .2طبهخ ًبٓ٘خ ٝ EPاُز ٢رُؼض ٟإُٝ ٠عٞد اُغغْ ك ٢حوَ ه ٟٞرؤصش ك.ٚ٤
إٕ ٓغٔٞع ٛبر ٖ٤اُطبهز ٖ٤رٔضَ اُطبهخ أٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ ُِغغْ ٝرغذس اإلشبسح إُ ٠إٔ رـ٤شاد اُطبهخ
أٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ ٓؼذ ّٝأ ١أٗ ٌٖٔ٣ ٚإٔ رزح ٍٞاُطبهخ اُحشً٤خ إًُ ٠بٓ٘خ أ ٝاُؼٌظٓ .ضبٍ سكغ صوَ
ثؼٌظ اُغبرث٤خ األسض٤خ.
E K  E P  0

 .3إضبكخ إُ ٠اُطبهخ أٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ ٘ٛبُي طبهخ رزؼِن ثبُزأص٤شاد اُذاخِ٤خ ث ٖ٤أٌُٗٞبد اُغِٔخ،
ٝاُز ٢رؼزٔذ ػِ ٠اٌُزِخ ٝدسعخ اُحشاسح ٝاُشٝاثظ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ث ٖ٤اُزساد ك ٢اُغض٣ئخ أ ٝثٖ٤
اُغض٣ئبد ٗلغٜبٝ ،رُذػ ٠ثبُطبهخ اُذاخِ٤خ  Uرظٜش ٛز ٙاُطبهخ ػ٘ذ اُزحٞالد اُل٤ض٣بئ٤خ أٝ
اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ ٓضَ رحطْ سٝاثظ ٝرشٌَ سٝاثظ أخش ٟإرا  ٌٖٔ٣إٔ رزح ٍٞاُطبهخ اٌُ٤ٔ٤بئ٤خ إُ٠
ًٜشثبئ٤خ ( أث٤بٍ ًٜشثبئ٤خ) أ ٝإُ ٠حشاس٣خ ( رلبػَ حٔض ٓغ أعبط) أ ٝحشاسح ( احزشام
اُلحْ) أ ٝإُ ٠طبهخ ٌٓ٤بٗ٤ٌ٤خ ٝحشاس٣خ ٝضٞئ٤خ ًٔب ٣حذس ك ٢اشزؼبٍ ٓض٣ظ ٖٓ اٌُ٤شٝعٖ٤
ٓغ اُٜٞاء ثٞعٞد ششاسح ًٜشثبئ٤خ .إرا ك ٢ٜرزجغ األكؼبٍ أُزجبدُخ ث ٖ٤اُغض٣ئبد ٝثبُزبُ٢
رزؼِن ثبُٔغبكبد ٓب ث ٖ٤اُغض٣ئبد أ ١أٜٗب رزجغ ًَ ٖٓ اُحغْ ٝدسعخ اُحشاسح ).U=f (V,T
 .4اُطبهخ اٌُِ٤خٓ ٢ٛٝ :غٔٞع اُطبهبد اُغبثوخ:
Etot  E K  E P  U

ٝػ٘ذٓب رخضغ اُغِٔخ إُ ٠رحٓ ٍٞب ( ك٤ض٣بئ ٢أ٤ٔ٤ً ٝبئ )٢كئٕ طبهزٜب اٌُِ٤خ رزـ٤ش ثٔوذاس:
Etot  E K  E P  U

ٝثٔب إٔ رـ٤ش اُطبهخ أٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ ٣غب ١ٝاُصلش كئٕ:
E K  E P  0
Etot  U

المبدأ األول في الترموديناميك
وهو مبدأ انحفاظ الطاقةٌ ،مكن أن تتحول الطاقة بأشكالها المتعددة من شكل إلى آخر( ،تتحول
الطاقة الكامنة إلى حركٌة والعكس صحٌح ،والطاقة الداخلٌة إلى حرارٌة أو ضوئٌة أو حركٌة).
وأنها ال ٌمكن للطاقة أن تفنى أو ُتخلق من عدم .من أجل جملة ترمودٌنامٌكٌة ما تمتلك طاقة
داخلٌة ابتدائٌة  ،U1أضفنا لهذه الجملة كمٌة من الحرارة مقدارها  qفقامت الجملة بعمل للوسط
الخارجً قدرة ( wإشارة العمل سالبة) ،عندئ ٍذ سوؾ تنتهً الجملة إلى وضع جدٌد ذات طاقة
داخلٌة  ،U2وفقا ً لقانون انحفاظ الطاقة نجد:
U 2  U1  q  w
U  q  w

مثال:
تبلػ الطاقة الداخلٌة لجملة ترمودٌنامٌكٌة  U1  100 cal.امتصت الجملة كمٌة من الحرارة
قدرها  066كالوري/مول .اعطت الجملة عمالَ للوسط الخارجً قدرة  450كالوري المطلوب:
 .1احغت رـ٤ش اُطبهخ اُذاخِ٤خ ُِغِٔخ؟
 .2احغت رـ٤ش طبهخ أُح٤ظ؟
ٓ .3ب ٢ٛهٔ٤خ اُطبهخ اُذاخِ٤خ ثٞضؼٜب اُغذ٣ذ؟
U sys  q  W  600  450  150 cal.
U sys  Esurr  0  U syrr  150 cal.

U sys  U 2  U 1  U 2  U 1  U sys
U 2  100  150  250 cal .

انحوابع انحزيوديناييكية
جابع انعًم :W
ك ٢ػِْ أٌُ٤بٗ٤ي ٗؼِْ إٔ اُؼَٔ  ٞٛػجبسح ػٖ عذاء اُوٞح أُطجوخ ػِ ٠اُغغْ ثٔوذاس االٗزوبٍ.
ٓضالً  ٌٕٞ٣اُؼَٔ اُالصّ ُشكغ صوالً ًزِز ِٞ٤ً ٚؿشاّ ٝاحذ ضذ اُغبرث٤خ األسض٤خ ٣غب:١ٝ

r2

) W  m  g   dr  m  g  (r2  r1
r1

W  9.8 m / sec 2  1Kg  1m  9.8 kg  m 2 / sec 2
 9.8 J

ٝك ٢ػِْ اُزشٓٞد٘٣بٓ٤ي كئٕ اُؼَٔ اُ٘برظ ٓضالً ٖٓ أعَ رٔذد ٓٝ ٍٞاحذ ٖٓ ؿبص داخَ ٌٓجظ ٖٓ
اُحغْ  V1إُ٣ V2 ٠غب:١ٝ
W  P  (V2  V1 )  P  V

ً ٌٖٔ٣زبثخ ػالهخ اُؼَٔ ُـبص ٓضبُ ٢كٌٓ ٢جظ ثذالُخ أُغبكخ ًٔب ك ٢اُشٌَ:
) F (N
) V (m 3 )  F ( N )  h (m
) A(m 2

W ( J )  P  V 

تكون قٌمة العمل أعظمٌة من أجل جملة تقوم بعملٌة تمدد لؽاز مثالً متساوي الدرجة.
وتكون قٌمة العمل معدومة من أجل تمدد لؽاز مثالً فً الفراغ أي أن الضؽط الخارجً ٌساوي
الصفر أي أن العمل منجز ٌعتمد على الضؽط الخارجً.
بالطبع إذا ازداد الضؽط الخارجً باستمرار فمن البدٌهً أن الؽاز داخل المكبس ٌزداد ضؽطه ،
والعكس صحٌح بالتالً تعطى العالقة الرٌاضٌة للعمل األعظمً لتمدد ؼاز بالعالقة:
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كئرا عٌِذ اُغِٔخ اُطش٣ن  Iكئٕ اُؼَٔ أُ٘غض ٣غب ١ٝإُ ٠أُغبحخ اُٞاهؼخ رحذ اُخظ اُج٤بٗ.I ٢
أ ٝإرا عٌِذ اُغِٔخ اُطش٣ن  IIطش٣ن اُؼٞدح كئٕ اُؼَٔ أُ٘غض ٣غب ١ٝإُ ٠أُغبحخ اُٞاهؼخ رحذ
اُخظ اُج٤بٗ.II ٢

ٗالحع ٖٓ اُشٌِ ٖ٤إٔ هٔ٤خ اُؼَٔ أُ٘غض ك ٢اُطش٣ن األ٣ ٍٝخزِق ػٖ اُطش٣ن اُضبٗ ٢أ ١إٔ
اُؼَٔ ٣زؼِن ثبُطش٣ن أُغِٞى .W1 ≠ W2

إذا اعتبرنا أن الؽاز فً المكبس ٌخضع لقانون ؼاز كامل إذا:
nRT
V

P

ثبُزؼ٣ٞض ك ٢اُؼالهخ اُزٌبِٓ٤خ ٝػ٘ذ ششٝط صجبد دسعخ اُحشاسح (رحٓ ٍٞزغب ١ٝاُذسعخ) ٗغذ:
dV
V
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W    dWmax  nRT 
V2
V1

Wmax  nRT ln

مالحظة :عند تمدد الؽاز داخل المكبس  V2>V1وأن لؽارتم نسبة الحجمٌن موجب بالتالً العمل
المنجز من الجملة متناقصة (اشارة سالبة) والعكس صحٌح.
يثال:
٣زٔذد ؿبص ثٔوذاس ُ 0.5زش ػ٘ذ ضـظ صبثذ  0.5ع ٞػ٘ذ دسعخ حشاسح  .25C0أحغت اُؼَٔ
أُ٘غض ثٞحذح اإلسؿخ ٝثٞحذح اُغ.ٍٞ
1atm  1.013  10 6 dyn / cm 2
W  0.5  1.013  10 6 dyn / cm 2 )  500 Cm 3
W  2.53 108 erg  25.3 J

مثال :
أحسب العمل المنجر عند تمدد مولٌن من ؼاز مثالً من  10لتر إلى  100لتر عند الدرجة 300
كلفن.
100
 2745.6 cal .
10

W  2  1.987  300  2.3  log

يثال:
مول واحد من الماء بحالة توازن مع بخاره عند الدرجة  1000Cوضؽط  1 atm.خالل عملٌة
التبخر تم امتصاص كمٌة من الحرارة تساوي  .9720 calاحسب كل من قٌم Q, ∆E, and W؟
ًٔ٤خ اُحشاسح أُٔزصخ رغب ١ٝحشاسح اُزجخش:

Q  9720 cal / mol

رؼط ٠ػالهخ اُؼَٔ أُ٘غض ػ٘ذ صجبد اُضـظ أ ١ػ٘ذ اُضـظ اُغ ١ٞثبُؼالهخ:
V2
V1

Wmax  nRT ln

 V1حغْ ٓٝ ٍٞاحذ ٖٓ أُبء أُوطش ػ٘ذ دسعخ اُـِ٤بٕ ٝضـظ ٝاحذ ع٣ ٞغبُ 0.018 ١ٝزش
٣.ؼط V2 ٢حغْ ٓٝ ٍٞاحذ ٖٓ ثخبس أُبء ػ٘ذ لدرجة  1000Cوضؽط  1 atm.ثوبٕٗٞ
اُـبصاد اُؼبّ إرا اػزجشٗب ٙؿبص ٓضبُ:٢
PV  nRT 
1  0.082  373
 30.6 liters
1

V2 

ثبُزبُ ٌٕٞ٣ ٢اُؼَٔ أُ٘غض:
30.6
 5883 cal
0.018

Wmax  (1mole)(1.9872 cal / mole)(398.15K ) ln

