
Thermodynamics 

 

 الغاز المثالي والغاز الحقيقي

Real gas and Ideal gas 

بين الغاز الحقيقي و الغاز المثالي تتمثل بالسلوك الفيزيائي لكل منهما وهنا يجب  المميزةالعالمة 

االشارة الى ان الغاز المثالي هو الغاز الذي تنطبق علية كل العالقات التي ذكرت سلفا من عالقة 

بويل وشارل وغي لوساك وافوكادروا.......... اما الغاز الحقيقي فهوا الذي يشذ عن هذه 

ت. من اجل تسليط الضوء على هذة الخاصية يجب ان نعرج على فرضيات النظرية العالقا

:الحركية للغازات وهي كما مبين في النقاط ادناة   

الشرح العربي في مصدر الكيمياء الفيزيائية للدكتور عمار هاني )مالحظة يمكن الرجوع الى )

((34الدجيلي و الدكتور نوري خليفة المشهداني الفصل االول ص  

 

 

 

A. Seznt.''gas laws and kinetic theory'', 3rd chapter pp.110  

النقاط الثالث يتبين ان النقص في النظرية الحركية يتمثل بعاملين هما الحجم و الضغط  من هذه

لذلك وجد فاندر فالز العالقة المصححة للقانون العام للغازات والتي سمت بمعادلة فاندر فالزنسبة 

 الى واضعها:



 

المعادلة تبين السلوك الحقيقي للغاز وهو بذلك يمثل القانون الموحد للغاز الحقيقي . يمكن ان 

يقترب سلوك الغاز الحقيقي من المثالي عندما يكون الحجم الذي يحتلة الغاز الحقيقي كبير جدا 

نا ه حيث رياضيا يهمل الحد الثاني لصغر قيمتة من الحجم وكذلك القيمة المحسوبة مع الضغط.

. من جهة اخرى هنالك من يعبر عن معادلة فاندرفالز تحسب عمليا  bو  aيجب االشارة الى ان 

 بانها سلوك الغاز المثالي بوجود قوى التاثر بين جزيئاته

Van Der Waals gas = Ideal gas + Interaction 

V-nb = Excluded Volume 

     

  Molecular Attractions = 

 

Problems: 

At 2000C a pressure of 42.4 bar of pressure is required to reduce the 

molar volume of NH3 to 0.85 L. What pressure would have been 

calculated on the basis of (a)ideal-gas behavior and (b)van der 

Waal’s equation with a = 4.25 bar L2 mol-1, b = 0.0374 L mol-1, R 

.1-mol 1-= 0.0831 L bar K 

Solution: 

a- From ideal-gas law equation: 

                      PV = nRT               P = nRT / V 

           = (1 mol) (0.0831 L bar K-1 mol-1) (473 K) /(0.851 L) 



                                        = 46.2 bar 

b- While for Van der Waal’s equation: 

 

             P = [ nRT / (V- nb) ] - [an2 / V2] 

= [(1.0 mol) (0.0831 L bar K-1 mol-1) (473 K) /(0.851 L) – (1.0 mol ) 

(0.0374 L mol-1) ] - [ (4.25 bar L2 mol-1) (1.0 mol)2 / (0.851 L)2) ] 

                                         = 42.4 bar 

 

 الف في الحجم المقاس الى االسباب االتيةتاالخ يعزى من هذا المثال وغيرة يمكن ان

1-The actual volume free to move in is less because of particle size. 

2-More molecules will have more effect. 

3-Corrected volume  V’ = V – nb  

4-“b” is a constant that differs for each gas. 

 بينما التغير في الضغط يمكن ان يعزى الى االسباب االتية:

1. Because the molecules are attracted to each other, the pressure 

on the container will be less than ideal. 

2. Pressure depends on the number of molecules per liter. 

3. Since two molecules interact, the effect must be squared. 

يمكن ان يعبر عنة بالعالقة   وبذلك يكون الضغط المقاس قي الواقع او المالحظ  

 

 Compressible Factor معامل االنضغاطية

معامل االنضغاطية هو مقياس لمدى اقتراب الغاز الحقيقي في سلوكة من الغاز المثالي. يرمز 

 والذي يعبر عنة رياضيا بالعالقة االتية: Zبالرمز  لهذا العامل

Z =PV/RT 

في السلوك المثالي للغاز وفي حالة الشذوذ فان قيمتها تصبح اكثر   1تاخذ القيمة   Zحيث ان 

الرسم االكثر شيوعا للتعبير عن هذا السلوك هوا المبين في المخطط  .1او اصغر من   1من 

 االتي لغازي 



 

 كما يمكن مالحظة النقاط االتية لمعامل االنضاطية :

1. at zero pressure Z = 1 

2. for an ideal gas Z = 1 always 

3. real gas, high pressure: high Z 

4. at the Boyle temperature: Z starts horizontally 

5. below the Boyle temperature: Z starts below 1 

6. above the Boyle temperature: Z is always above 1 

 الشكل المرسوم بين معامل االنضغاطية و الضغط المبين اعالة يشير الى نتيجتين مهمتين وهما :

 curvature downwards: attracting forces between the molecules 

 going up: repelling forces / own volume of the molecules  



  

 

هنالك درجة حراة معينة يسلك فيها الغاز الحقيقي سلوكا مثاليا تعرف هذه الدرجة بدرجة حرارة 

 بويل 

Boyle temperature: Z starts horizontally at this temperature 

significance: at the Boyle temperature the real gases behave (almost) like 

the ideal gases if the pressure is not very high (e.g. p< 30 bar) Boyle 

temperature for N2 : 54,05 °C (® air behaves like an ideal gas at 298K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


