
 

 العوامل المؤثرة فً معدل انتشار الغازات

Factors Affecting Rate of Diffusion of Gases 

 : Temperatureدرجة الحرارة 

 ٌزداد معدل انتشار الغاز بازدٌاد درجة الحرارة.

    The rate at which a gases will diffuse increase as temperature 

increases.                                                                                          

اذ تزداد الطاقة الحركٌة لجزٌئات الغاز بازدٌاد درجة الحرارة .                      

مى وتقــــــــــاس تأثٌرات درجـــــــــــــــــة الحرارة علــــــى التفاعالت بما ٌســــــ

 (Q10)ومختصره    Temperature Coefficientبـــــ )معامل الحرارة(. 

Q10  هً نسبة سرعة تفاعل ما عند درجة حرارة معٌنة الى سرعة ذلك التفاعل :

 ( درجات مئوٌة.71عند درجة حرارة أقل من السابقة ب)

Q10: The Q10 is expressed as the of the velocity of a process at 

given temperature to that at 10C0 .                                                   

 ( للتفاعالت الباٌولوجٌة.Q10تستخدم المعادلة التالٌة فً تقٌر قٌمة الـ )

The following equation may be used to calculate the Q10 of 

Biological Processes.                                                                             

Log Q10= (10/T2-T1) Log K2/k1 

 حٌث ان :

 T1 = K1معدل التفاعل عند درجة الجرارة       T1 درجة الحرارة األوطأ   =

 T2= K2 معدل التفاعل عند درجة الجرارة        T2 درجة الحرارة األعلى  =

(هو للتمٌٌز بٌن التفاعالت الكٌمٌائٌة عن التفاعالت Q10ان فائدة معرفة قٌمة الـ )

( فان التفاعل ٌكون 7عن الـ ) (Q10)الفٌزٌائٌة الصرفة ، فعندما تزٌد قٌمة الـ 

( او 8للتفاعالت الكٌمٌائٌة غالبا ما تقترب الى الـ )  (Q10) فٌزٌائٌا ، ان قٌمة الـ

 اعلى .



 

  Density of diffusing molecules:           . كثافة الجزٌئات المنتشرة 8  

تختلف  constant conditions معدل انتشار الغازات تحت ظروف ثابتة       

 باختالف الغازات ، وتكون مرتبطة بكثافة الغاز نفسه .

 

    :Graham's Law of Diffusion لالنتشارقانون كراهام 

 تربٌعً لكثافته النسبٌة"" ٌتناسب معدل انتشار الغاز تناسبا عكسٌا مع الجذر ال

"The rates of diffusion of gasses are inversely proportional to 

the square roots of their relative densities. 

 وعلى هذا األساس نكتب القانون بالعالقة التالٌة:

 

r2, r1   معدل انتشار الغازات التً لها كثافات نسبٌةd1 وd2  ًعلى التوال

(Respectively) 

 سنجد : O2والـ  H2لو طبقنا هذه المعادلة على غازي الـ

If we apply this equation to the gasses H2 & O2 we find: 

r H2/r O2= √ dO2/ √d H2 =√16/ √1= 4/1 

( مرة بقدر كثافة الهٌدروجٌن ، فان معدل >7بما ان كثافة األوكسجٌن النسبٌة هً )

 . ( مرات معدل انتشار غاز األوكسجٌن:كون )انتشار غاز الهٌدروجٌن ٌ

The rate of diffusion of Hydrogen is Four times that of Oxygen. 

 . قابلٌة الذوبان فً وسط األنتشار :9

Solubility in diffusion medium 

كلما ازدادت قابلٌة المادة على الذوبان فً وسط األنتشار ، كلما زادت سرعة 

 لك الوسط.انتشارها فً ذ

 .وان قابلٌة ذوبان الغازات فً السوائل تنخفض بازدٌاد درجة الحرارة 



 

The solubility of gasses in liquids decreases as temperature 

increases . 

 وان الغلٌان هو احد الطرق المختبرٌة الشائعة ألزاحة الغازات من السوائل.

Boiling is one common laboratory practice for removing gasses 

from a liquid . 

 داد بازدٌاد الضغط المسلط علٌها .سوائل تزلوان قابلٌة ذوبان الغازات فً ا

The solubility of gasses in liquid increases when an increase in 

pressure. 

ري وفٌما عدا الغازات الشدٌدة الذوبان ، وهذه الخاصٌة هً األساس فً قانون هن

Henry's Law . 

"ان كتلة الغاز القلٌل الذوبان الذي ٌذوب فً كتلة معٌنة من السائل عند درجة 

 جرارة معٌنة ، ٌتناسب مع الضغط الجزئً لذلك الغاز"

"The mass of a slightly soluble gas that dissolves in a define 

mass of a liquid at given temperature is very nearly directly 

proportional to the partial pressure of that gas".                            

  

غاز  عملً لقانون هنري ، اذ ٌتم اذابت وتعتبر صناعة المشروبات الغازٌة تطبٌق

( جو ، ثم ٌعبأ المشروب ;ثنائً اوكسٌد الكاربون فً المشرب تحت ضغط حوالً )

عند فتح الغطاء  فان الضغط فوق سطح المحلول ٌنزل فً قنانً وٌسد الغطاء . و

( جو ، وٌخرج الغاز بشكل فقاعات من المحلول ، الذي ٌعتبر اآلن فوق 7الى )

وان خروج فقاعات الغاز من السائل تعرف   (Supersaturatedاإلشباع )

 بالفوران.

ً اوكسٌد وغاز ثان(  NH3 ) اما الغازات الشدٌدة الذوبان فً الماء مثل األمونٌا

 فال ٌنطبق علٌها هذا القانون .SO2 )  ) الكبرٌت

 

 


