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  المادة النقية وخواصها -3محاضرة 6

اله كانت الماده في الح ءهي اي ماده متجانسه لها نفس التركيب الكيمياوي في جميع االطوار سوا الماده النقيه

لك تبعا لدرجة حرارتها والضغط ذبثالث اطوار و د النقيه في الطبيعهوا. تتوجد المالصلب او السائله او الغازيه

المسلط عليها وهي الطور الصلب والطور السائل والطور البخاري. والماده النقيه في حالة غياب التأثيرات 

الكهربائيه والمغناطيسيه تعتبر من ابسط الماد الثرموديناميكيه ألنها تنجز او ينجزعليها نمط واحد فقط من الشغل 

  الناتج من تغير الحجم . وهو الشغل

  ويمكن تحديد الماده النقيه بشرطين هما : 

  وهو ان يكون تركيبها الكيمياوي ثابت في جميع االطوار . -الشرط الكيمياوي : -1

وهو ان تنجز او ينجز عليها نمط واحد فقط من الشغل وهو الشغل الميكانيكي الناتج من  -الشرط الفيزياوي : -2

  ي مقدار التغير في الحجم .حاصل ضرب الضغط ف

      تغير حالة المادة 6.1

لكتلة معينه من مادة خاضعة لضغط ثابت فالمنحني  Vو الحجم  Tيبين الرسم البياني بين درجة الحرارة 

)abcdef يوضح كيفية تغير الحجم مع درجة الحرارة عند تسخين المادة ابتدأ من الصفر المطلق الذي نفرض (

  ) .fحتى تحوله الى غاز في النقطة () aانه يمثل في النقطة(

تكون المادة في الحالة الصلبة عند درجة حرارة الصفر المطلق وعند تسخينها يتمدد الحجم وترتفع درجة 

الى  aحرارتها حتى تصل الى نقطة االنصهار التي عندها تبدء بالتحول الى سائل وتتمثل هذه العملية بالمنحني ( 

bالمادة كمية من الحرارة ويتمدد حجمها ولكن تبقى درجة حرارتها ثابته وهذه  ) وباستمرار التسخين تمتص

) عملية التحول من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة دون تغير درجة cالى bالعملية تتمثل بالخط االفقي من(

دون تغير درجة الحرارة وتسمى كمية الحرارة الالزمة لتحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة 

تتحول المادة كليا الى سائل وباستمرار التسخين يتمدد ) c(عند النقطة  الحرارة بالحرارة الكامنة لالنصهار .

) حيث تتباعد الجزيئات وتنهار قوى التجاذب بينها وتأخذ dحرارته حتى يصل النقطة ( السائل وترتفع درجة

) عملية تحول المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية تحت eالى  dالمادة بالتبخر ويمثل الخط األفقي من (

وتسمى كمية الحرارة الالزمة لتحويل المادة من الحالة السائلة الى بخار دون تغير درجة درجة حرارة ثابتة. 

نهاية عملية التبخر وتحول المادة بأكملها إلى الحالة الغازية.  eوتمثل النقطة   حرارتها بالحرارة الكامنة للتبخر.

بالبخار الرطب حيث يتألف من غاز يحتوي على قطرات )  de (وتسمى المادة عند أي نقطة من نقاط الخط 

ً ا يصبح eصغيرة من السائل وعند النقطة  ً  لبخار جافا ويسمى بخار مشبع وجاف وباستمرار التسخين فان  تماما
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او التسخين الفائق ويسمى البخار  بالتحميصتسخين البخار وتسمى هذه العملية  يمثل عملية ) ef (ني المنح

  محمصا ويدخل في الحالة الغازية ويخضع لقوانين الغارات. عندئذ بخاراً 

  

  

  

 

  ة: مخطط الطور للمادة النقي 1-6رسم توضيحي 

  

ضغط مختلف  يمثل حالة المادة عند ضغط ثابت وعند إعادة العملية ولكن تحت ) a b c d e f (ان المنحني 

نقطة واحدة وهي النقطة  تتحركان على المنحني المبين في الخط المنقط وتتحدان في dو  cسنجد ان النقطتين 

  ).والغازية وهي النقطة التي تتطابق فيها خواص الحالتين السائلة(الحرجة . 
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مستمرة وهاتين  ان الحالتين الغازية والبخارية للمادة يمثالن مرحلتين متباعدتين لظاهرة واحدة الغاز والبخار :

حيث ان فوق الدرجة الحرجة  الحالتين يفصلهما حد مميز تتحكم به درجة حرارة خاصة تدعى بالدرجة الحرجة.

ال يمكن تصليب  المادة في الحالة البخارية. الدرجة الحرجة تكونتكون المادة في الحالة الغازية تماما وتحت 

سالة البخار بتسليط ضغط معين إ الغاز بتسليط ضغط عليه فقط مهما كان مقدار ذلك الضغط كبيرا بينما يمكن

درجة حرارته الحرجة وهذا يعني تحويله من  لذلك إلسالة أي غاز يجب اوال تبريده الى درجة حرارة اقل من

الدرجة الحرجة ألي ان  ضغط مناسب يتحول البخار الى سائل. الة الغازية الى الحالة البخارية وعند تسليطالح

  الضغط المسلط عليه. غاز هي الدرجة التي ال يمكن فوقها تحويل الغاز الى سائل مهما كان

  

  الضغط لمادة نقية: -منحني درجة الحرارة

  

 

 

  نهاية المحاضرة


