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  للغازات:معادلة فان دٌر فالز معادلة الحالة  2.4
الغاز المثالً التً تم ذكرها تفترض أن جزٌئات الغاز ال تتجاذب أو تتنافر مع بعضها وهو فً الحقٌقة غٌر صحٌح. معادلة  

تبر، الصٌغة المبسطة لمعادلة الحالة تم إشتقاقها بواسطة ٌوهان فان دٌر فال بناًء على تجارب عملٌة على غازات نقٌة فً المخ
والذي الحظ من خاللها أن اإلنحراف فً سلوك الغاز عن السلوك المثالً ٌمكن تصحٌحه بإدخال حدٌن إضافٌٌن فً معادلة 

الغاز المثالً. هذٌن الحدٌن ٌمثالن تصحٌح فً أن جزٌئات الغاز الحقٌقً تشغل جزء من حجم الغاز حتى ولو كان ذلك الجزء 
ر عند الضغوط العالٌة وتقلص الحجم تحت الضغط العالً حٌث تبقى الجزٌئات بنفس متناهً فً الصغر إال إن تأثٌره ٌظه

حجمها رغم صغر الحجم الكلً للغاز لذلك ٌكون هذا العامل مؤثراً. العامل الثانً للحٌود هو قوى التجاذب والتنافر بٌن 
  جزٌئات الغاز. المعادلتٌن مبٌنتٌن كما فً التالً:

 

 

 

 

 :ٌمكن حسابها كالتالً bو  aالعددٌة للمعامالت  مٌهو الحجم النوعً والق vحٌث 

 

              
فً معادلة فان دٌر فال  bو   aٌبٌن الخواص الحرارٌة المختلفة لبعض الغازات وقٌم المعامالت  2.1الجدول 
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 مثال محلول:

الطرق التالٌة: بأستخدام/ كغم  3م 0.2579نوعً وحجم  درجة سٌلٌزٌة 300إحسب ضغط بخار الماء عند درجة حرارة 

معادلة الغاز المثالً  -أ
معادلة فان دٌر فال  -ب

 الحل:



الثانٌةالمرحلة  ةالمحاضرة الثانٌ دٌنامٌكا الحرارة   



 
 مثال محهول:

 

 200كلفن وضغط  300 تحت درجة حرارة 3م 1.17كغم محجوز فً قنٌنة حجمها  1.5غاز غٌر معلوم له كتلة مقدارها 

 كٌلو باسكال . إحسب مقدار ثابت الغاز المثالً و معرفة نوع الغاز؟
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 مثال محلول:

 100كلفن . تم تخفٌض الضغط له من الضغط الجوي  400ٌحتوي على غاز الهٌلٌوم تحت درجة حرارة  3م 6خزان سعة 

كٌلو باسكال. أحسب   2.5كٌلو باسكال الى ضغط نهائً 

كتلة الهٌلٌوم المتبقٌة فً الخزان  -أ
كتلة الهٌلٌوم التً جرى سحبها من الخزان  -ب

سٌلٌزي، كم سٌكون الضغط فً الخزان؟  10إذا إنخفضت حرارة الهلٌوم المتبقً بالخزان الى  -ت
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الغازات: إنضغاطٌة   2.5

ٌمثل مقٌاس لمدى االنحراف عن السلوك المثالً للغاز فً المعادلة العامة.   Zمعامل االنضغاطٌة 

 

V/m الحجم النوعً   vحٌث تمثل 
 Z=1واحد        تساوي   Z: للغاز المثالً قٌمة مهمة   مالحظة
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من الواحد الصحٌح لغاز معٌن فً ظروف معٌنة فإن سلوك الغاز ٌقترب من سلوك الغاز المثالً. على   Zقٌمة  كلما أقتربت

متعددة .لرغم من أن الغازات المختلفة لها خواص مختلفة فً ظروف ا 

 .Tcrودرجة حرارتها الحرجة Pcrعلى ضغطها الحرج  كل الغازات تسلك نفس السلوك أعتمادا  

 
 

لذلك فأن الضغط ودرجة الحرارة ٌتم تعدٌلها بواسطة الضغط الحرج ودرجة الحرارة الحرجة للحصول على الضغط المخفض 

PR ودرجة الحرارة المخفضة TR  
  

PR = P/ Pcr  and           TR  = T/Tcr

 
(. 2.2)الشكل  المخطط العام لإلنضغاطٌة ستخدام بإ  Zقٌمة  القٌم المخفضة للضغط ودرجة الحرارة تستخدم ألٌجاد

تساوي واحد وسلوك ذلك الغاز كغاز مثالً  Z هذه المخططات تبٌن الحالة عندما قٌمة 
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.6 المخطط العام للبخار:  2

 2-1تمثل عملٌة تسخٌن للماء تحت ضغط ثابت الذي تم تسخٌنه الى درجة الغلٌان الجزء  4-3و 3-2و  2-1العملٌات المرقمة 
، وٌكون المائع فٌها بالطور السائل بعد ذلك ٌبدأ تدرٌجٌاً بعض الماء 2وباستمرار التسخٌن تبدأ عملٌة التبخر عند النقطة 

حٌث ٌتحول كل الماء الى بخار أي زٌادة فً التسخٌن تجعل البخار ٌتحول الى  3بالتحول الى بخار حتى ٌصل الى النقطة 

. 4-3بخار محمص ممثلة بالمسار 
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مخططات وجداول البخار:   7.2

الجداول متوفرة لتعطً بٌانات للسوائل المشبعة واالبخرة المشبعة، قائمة لمقادٌر ضغط االشباع ودرجة حرارة االشباع لبعض 
كل الكمٌات لقٌم الحجم النوعً للسائل والغاز وكذلك الطاقة الداخلٌة والمحتوى الحراري والعشوائٌة لكل من السائل أو 

وائٌة لكل من السائل المشبع والبخار قٌم الطاقة الداخلٌة والمحتوى الحراري والعش والبخار. الجداول تمكننا من إستخراج
الرطب والبخار الجاف المشبع. مخططات البخار متوفرة لتبٌن درجة الحرارة والمحتوى الحراري كمحور صادي والعشوائٌة 

كمحور سٌنً. 
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:حساب مواصفات البخار فً الطور الممتزج 
الجزء الجاف ٌمثل خاصٌة إضافٌة لتحدٌد حالة مزٌج الماء مع بخار الماء أثناء عملٌة التحول من السائل للبخار وبالعكس 

وتعرف كما ٌلً: 

 

(  3.2)الشكل فً  كما 2-3طورٌن المسار بعملٌة  لة البخار + كتلة السائل. لذلك ٌكون حجم النظام خاللالكتلة الكلٌة = كت

ٌساوي 
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ٌرمز   gٌرمز للسائل و الحرف   fو الخواص الحرارٌة االخرى عادة ما تعطً على شكل جداول . الحرف   vgو  vfقٌم 

ٌرمزان لمزٌج السائل والبخار   fgللغاز و الحرفٌن 
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مثال محلول: 

كٌلو باسكال تحت  500كغم تحت ضغط مقداره  2إحسب بإستخدام جداول البخار الحجم الذي ٌشغله بخار بكتلة مقدارها 

 الظروف التالٌة وبٌن حالة البخار:
 سائم نقيعندما يكون بحانة  - أ

 عندما يكون بحانة بخار نقي - ب

 %02بمحتوى رطوبة  - ت

 %02بخار جاف بنسبة  - ث
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