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Aynı sıcaklıktaki tüm gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi eşittir (Neden ortalama kinetik enerji? Çünkü tüm gaz molekülleri aynı kinetik enerjiye sahip değildir. Çarpışmalar sonucunda bazı moleküllerin kinetik enerjisi diğerlerinden farklı olabilir. Ortalama kinetik enerji sürecin kolaylığı için alınır.) Molekül ağırlıklarının eşit olmadığı h2 ve O2 olmak üzere
iki gaz örneği alalım. Aynı sıcaklıkta, H2 ve O2 kinetik voltajları eşittir. Hidrojen köstebek ağırlığı oksijenden çok daha düşük olduğu için hız oranını bulalım. M yerine anne kabul edilir ve gerekirse eşitlik sağlanır. Burada da bulundu. Eğer orada genel olarak eşitlik yazarsak, Graham Difüzyon Yasası adı verilen eşitlik sağlanacaktır.  Değerler eşitlik için
kurulduktan sonra, gördüğünüz gibi gazların yoğunluğu ve hızı arasında bir bağlantı sağlayan başka bir denkleme ulaşıyoruz, kinetik enerjik enerjisinin eşitliği kullanılarak (hatırlanmaya gerek yoktur) denklemi kolayca bulunabilir. Gazın ortalama kinetik enerjisi sadece sıcaklığa bağlıdır ve Ek = 3/2 RT (Kelvin'de T) olarak verilir. &lt; Elektron Dizisi - Kurt Kuralı
&gt; Graham Difüzyon Yasası, İskoç fiziksel kimyager Thomas Graham tarafından bulunan gazların difüzyon hareketini açıklayan bir yasadır. Bu yasaya göre, gazların yayılma hızı, ben kütlelerinin kare köküyle ters orantılıdır: aynı sıcaklık ve basınçta, iki farklı gazın difüzyon hızı daha küçük bir gazla karşılaştırılır. Gaz kütleleri ben kütleleri ile doğru orantılı
olduğundan, Graham Difüzyon Yasası şu şekilde yazılabilir: t: üreme zamanı, yoğunluk E.g. H2 gaz kütlesi 2, o2 gazı 32'dir. Böylece: Bu sonuç hidrojen gazının oksijeni 4 kat daha hızlı salar. Graham Difüzyon Yasası'ndaki ilgili maddeler İskoç fizikçi Thomas Graham tarafından bulunan gazların yayılma hareketini açıklayan bir yasadır. Bu yasaya göre,
gazların dağılma hızı, benkütlelerinin kütlelerinin kare köküyle ters orantılıdır: Hız 1 Hız 2 = M 2 M 1 {\displaystyle {\mbox{speed}}_{1} \over \\mbox{speed}}}_{2}}==\sqrt {M_{2}\over M_{1}}}Mol kütlesi, aynı sıcaklıkta iki farklı gazın yayılma hızına göre küçüktür ve daha hızlı yayılır. Gaz kütleleri mutasyona uğramış kütlelerle doğru orantılı olduğundan,
graham'ın difüzyon yasası şu şekilde yazılabilir: d 2 d 1 = t 2 t 1 {\displaystyle {\sqrt {\sqrt {d_{2} \over d_{1}}}={t_{2} \over t_{1}}} t: çoğaltma süresi, yoğunluk: yoğunluk Köstebek kütleli H2 gazı 2, O2 gazı 32. Buna göre: h 2 Hız O 2 = 32 2 = 4 {\displaystyle {{\mbox{Speed H}}_{2} \over {\mbox{Speed O}}}{2}}={\sqrt {32\over 2}}=4} Bu sonuç hidrojen gazının
oksijenden 4 kat daha hızlı yayDığını gösterir. Ayrıca bakınız Gaz Yasaları Fiziksel kimya ile ilgili bu makale taslak düzeyindedir. Öğenin içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. . Kinetik teori gazları: Kinetik teori gazları: Katı ve sıvılara göre değişen gazların davranışını açıklamak için teori geliştirilmiştir. Kinetik teori adı verilen bu teori 19. Bu
teoriye göre; Gaz molekülleri arasındaki boşluk çok büyük olduğundan, moleküllerin gerçek hacimleri bu boşluklar dan bir kenara bırakılabilir. Ama kitleleri göz ardı edilmedi. Gaz molekülleri sürekli gelişigüzel hareket (sabit hız, doğrusal ve üç boyutlu). Mobil gaz molekülleri birbirleriyle esnek çarpışmalar yapar (Kahverengi Hareket) ve bulundukları yerde
konteyner chedders. Çarpışmalar sırasında parçacıkların hareket hızı ve yönü sürekli olarak değiştirilir. Gaz molekülleri arasındaki itme ve çekme kuvveti göz ardı edilecektir. Moleküller çarpıştığında oluşan zayıf kuvvetler dışında başka kuvvet olmadığı kabul edilir. Aynı sıcaklıkta, farklı gazların ortalama kinetik enerji kaynağı sıcaklıkla eşit ve doğru
orantılıdır.à Kinetik teoriye karşılık gelen gazlara ideal gazlar denir. Aslında, gaz tam olarak ideal değildir. Sadece gazlar özellikleri açısından ideal gaza yakın veya uzak olabilir. Aynı sıcaklıktaki gaz parçacıklarının anlık kinetik enerjisi farklı olabilir. Ama ortalama kinetik gerilimleri eşittir. Graham Difüzyon Yasası: Gaz moleküllerinin kolayca karıştırılabiliyor
olmasının nedeni bu moleküllerde büyük boşluklar olmasıdır. Gazların bir veya uzayda dağılımına difüzyon denir. Birbirine yanıt vermeyen A ve B gazları aynı ortamda karıştırılırsa, moleküllerin ortalama kinetik enerji kaynağı eşittir çünkü sıcaklık aynıdır. AÇA = EKB → 1/2 mA. VA2 = 1/2 mB. VB2 → (VA2/VB2) = mB / m → (VA/V B) = √ (mB/m A) Gazların
kütlesini yazdığımızda (VA/V B) = √ (MAB/m AA) molekülün kütlesi yerine eşit elde edilir. Ortaya çıkan eşitlik, gazların üreme oranlarının ben kütlelerinin kare köküyle ters orantılı olduğunu göstermektedir. 1828 yılında böyle bir eşitlik - Yıllar boyunca yaptığı deneysel çalışmalar sonucunda Thomas Graham'ı (Tamıs Gıraham) buldu ve graham difüzyon yasası
adını verdi. Moleküler ağırlık aynı durumdaki yoğunlukla doğru orantılı olduğundan, eşitlik moleküler kütleler yerine yoğunluk kullanılarak elde edilir (VA/V B) = √(dB/d A). Ayrıca, molekülün kütlesi küçük olduğundan ve molekül daha az süre yayıldığı için, molekül hızları üreme süreleriyle ters orantılıdır. Mutlak sıcaklık sabitse, eğim basınçlar arasında bir ilişki
verecektir. Büyük bir eğimdeki basınç küçüktür. P1 &gt; P2 ( VA / V B) = √ (MB / m A) = √(dB / d A) = ( tA, tB → A ve B gazları yayılma zamanıdır.) Herhangi bir X gazı için moleküllerin kinetik enerjisi; EK = (1/2).m.V2 (m: kütle, V:gaz molekül hızı), ortalama kinetik enerji; EK = (3/2).k.T (k: sabit sayı, T:mutlak sıcaklık) formülü ile ifade edilir. Bu iki kinetik enerji
ekspresyonu senkronize edildiğinde (1/2).m.V2 = (3/2).k.T, eşitlik sağlanır. Gazın sıcaklığı ve hızı arasındaki korelasyon (m ve k aynı olduğundan) bulunur (V12 / V22 ) = (T1/ T2 ) → ( V1 / V2 ) = √ (T1/T 2). Gazların yayılma hızı mutlak sıcaklığın kare kökü ile doğru orantılıdır. Aynı sıcaklıktaki gazlar ortalama kinetik enerji verir. Gazın ortalama kinetik
enerjisini 2 kat mutlak sıcaklıkta iki katına çıkar. Ama ortalama hız iki katına çıkar. Kapalı bir kaptaki gazın küçük bir delikten küçük bir delikten yayılması, efüzyon (dış af) adı verilen dış basınca eşit olana kadar. Difüzyon ve efüzyon her ikisi de aynı anlama gelir. Aralarındaki fark, efüzyon, gaz küçük bir delik üzerinden bir e-posta olmasıdır. Difüzyon için
kullanılan ifadeler de efüzyon için geçerlidir. Ortalama hız da gazın moleküler ağırlığına bağlıdır. V2 α 1/MA Ortalama düşük molekül ağırlıklı gaz hızına (difüzyon hızı) göre. O2: 32, He : 4, CH4 : 16 VHe = 2 . V CH4 VHe = 2 √2 . VO2 VCH4 = √2 . Vo2, bunu yapamaz mısın? Gazların sıkıştırılamaması ve genişlemesi Gazları sıkıştırma yeteneği fiziksel bir
özelliktir. Basınçla, daha da yaklaşacağız ve aralarındaki mesafe azalacak. Bu, maddenin fiziksel durumunun sıkıştırılmasına neden olabilir. Gazlar, sıcaklıkları düştüğünde ve basınç yükseldiğinde sıvılaştırılmış özelliklere sahip olur. Sıvılaştırılmış gazlar hayatımızın farklı alanlarında kullanılmaktadır. Konteynerlerde bulunan CO2 ve O gazları basınçsız bir
şişe ile sıkıştırılır. Basınç arttıkça, co2 ve gazları ikisi arasındaki mesafe azalır. Sonuç olarak, CO2 gazı moleküller arasındaki artan çekim kuvvetinden kaynaklanan emisyondur. Ama basınç onu su yapamaz. Bu durumda, BIZ CO2 gaz gerçek gaz arayabilirsiniz ve Neredeyse ideal gaz gaz. Moleküller ve moleküller arasında etkileşimedebilen gazlar gerçek
gazlar olarak adlandırılır. Moleküllerin etkileşimi sonucunda, gerçek gazlar basınç altında sulanabilir. Gerçek gazlarda moleküllerin hacmi göz ardı edilemez. Moleküller arasında etkileşime girmeyen gazlar (çekim kuvvetleri) birbirini etkilemez ve bu moleküllerin hacmi ideal gazlar olarak adlandırılan çok küçük olduğu için toplam hacimle gözden kaçırılabilirler.
Vahşi doğada bulunan hiçbir gaz ideal bir gaz değildir. Ama gerçek gazlar idealizme yüksek sıcaklıkta ve düşük basınçta yaklaşırlar. Yukarıda gösterildiği gibi, co2 ve O gazların sıcaklığı arttığında, moleküllerin ortalama kinetik enerji-ding artar ve daha hızlı hareket etmeye başlar. Kupa nın üstlerine kaç kez vurduğu da artıyor. Sürtünmesiz piston, pervane
kuvvetlerinin etkisi yle yukarı doğru hareket eder. Konteyner hacmi de artacaktır. Yükselen sıcaklıklar ve gaz moleküllerinin hareketliliği nedeniyle hacim değişimi ısı genişlemesi denir. Co2 gazının ısı genişlemesi Gaz'daki ısı genişlemesinden daha az olmuştur. Çünkü ideallere daha yakın. İdeal gazlar; Gaz parçacıkları hacim değil, kütle parçacıkları olarak
kabul edilir. Gaz parçacıklarının çarpışması esnek olarak kabul edilir. Gaz parçacıkları arasında prope itme ve çekme kuvveti olmadığı kabul edilir. Aynı koşullar altında, gazlardan yayılan parçacıkların kütlesi küçük bir ideale daha yakındır. Gerçek gazlar düşük sıcaklıklarda ve yüksek basınç değerlerinde idealizmden uzaklaşıyor. İdeal gaz durumundan
sapmalar Normalde, gerçek gazlar her koşulda PV = nRT formülü ile tam olarak uyumlu değildir. PV = nRT eşitliği 1 mol ideal gaz, PV/RT = 1 uygulanır. Yanındaki grafik, farklı sıcaklıklarda CH4 gaz PV/RT oranını gösterir. İdeal gazların PV/RT oranı her sıcaklık ve basınçta 1'dir. Bu oranın 1'inden sapma, gazın idealden sapolduğunu gösterir. Bu durumda,
yükseklik basıncı, düşük sıcaklık, gazlar kendilerini ideal davranış devi. Gerçek gazın ideal gaz denkleminde hesaplanan sonuçtan sapması, gazın türü (moleküler polarite), basınç ve sıcaklık gibi nedenlere bağlıdır. Kinetik teoriye göre, gaz moleküllerinin toplam hacmi bulunduğu kabın hacmi ile göz ardı edilecek kadar küçüktür. Bu nedenle, mutlak sıfır ideal
gazın hacmi sıfıra yakındır. Gerçek gazların hacmi sıfırdan değişir ve ne kadar basınç kaldırılırsa kaldırılsın, moleküllerin hacmi moleküllerin hacmi olarak kalır. Bu durumda, basınçla artırılamayan ihmal edilen hacim önemli bir hataya neden olmaz. İdeal gazlarda moleküller arasındaki etkileşimler göz ardı edilir. Gaz molekülleri yüksek sıcaklıklarda çok hızlı
hareket ettiği için, moleküller arasındaki çekme kuvveti kinetik enerjiye sahip moleküllerden dışlanacak kadar küçüktür. Düşük sıcaklıklarda, çekim kuvvetleri molekülleri birbirine yakınlaştırır ve basınç ideal gaz denkleminden hesaplanan basınçtan daha düşüktür. Küçük intermolitik çekim gazları yüksek intermolar çekim gücüne sahip gazlardan daha idealdir.
Örneğin, CH4 gazında zayıf bir Molekül kuvveti olmasına rağmen, H2S molekülü polar olduğu için moleküllerde dipool-dipool etkileşimleri gözlenir. Bu nedenle, daha küçük bir intermolymary etkileşime sahip CH4 gazı, H2S gazıdaha gaz için idealdir. Gaz.
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