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 المحاضرة السابعة  

 لالنصهار الكامنة الحرارة

 وضففم منفف ن وتفف  c 0°المئففو   الصفف ر درجة دون حرارتها الجليد من كتلة لدينا أن تصورنا لو 

 بعد .الى الص ر الحرارة درجة ارت اع يالحظ الطاقة وتجهيز التيار مرور بعد الكتلة، في ومحرار

الجليففد،  كفف  اكتمال تحول حتى ثابتة المحرار قراءة وتبقى بالتحول الجليد يبدأ المحرار قراءة ثبوت

 الففى المففاء كفف  وحتففى يتحففول .طويلة ول ترة بالغليان الماء يبدأ حتى باالرت اع المحرار قراءة تبدأ

 .جديد من الحرارة درجة ارت اع بعدها يبدأ ب ار
 ألنها م  ية طاقة لالنصهار وهي الكامنة الحرارة تنمى ماء الى الجليد لتحوي  المجهزة الطاقة ان

 .التحوي  اثناء القراءة تتغير ل  حيث المحرار بقراءة تظهر ل 

 لالنصهار الحرارة النوعية 

                                                                                        

 

 مففن المففرات بعفف  فففي أو  ب ففار الففى سففا   مففن للتحففول يصفف  الكففال  ون فف 

 بالتنامي . ب ار ينمى الى صلب
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  g 10لففو لففدينا  كمثففال .الحرارة درجة لرفم الالزمة الطاقة من اعلى دا ما   للتحول الالزمة الطاقة ان

 :هي الالزمة الطاقة كمية فإن  100kبمقدار   حرارتها درجة رفم يراد النحاس من

           = mc =1010−3  400Jk−1kg−1 100k 

 48000J.الكتلة  ن   ولتب ير 2000Jفمقدارها  النحاس، من  g 10لصهر  الالزمة الطاقة اما

  :مثال

ن     في ب ار الى مغلي ماء من  1.7kgالغالية  ماء لتحوي  الالزمة الطاقة مقدار ما

=2.3 أن   علمت اذا الدرجة؟ ∗ 106𝐽𝐾𝑔−1  لذلك؟  الزمنية ال ترة مقدار وما 

          = ml=( 1.7kg) * (2.3 ∗ 106𝐽𝐾𝑔−1 ) 

                       =  3.9 10 J 

 :هو الالز  الزمن فإن 𝐽𝑆−1 2750 التجهيز قدرة كانت فإذا

        t = 3.9∗ 106𝐽

 2750 𝐽𝑆−1 = 14225 𝑆 

 .  الغليان الى للوصول  الالز  الزمن من بكثير أطول زمن  وهو

 األول ، غرضففين ت ففد  المجهففزة الطاقففة ألطففور  التحففول عنففد :الجزيئى  األسىا  على  التوضيح

 ت قففد المففادة ان يعنففي وهففذا ، بعضففها عففن المتجففاورة الجزيئففات لففدفم هففو  والثففاني المففادة النصففهار

 الففرواب  كنففر يعنففي وهففذا شففغ  انجففاز يجففب ، الجزيئففات ابعففاد وألجفف ) .الشففك  ثبففوت (صففالبتها

 مجاميم النيولة،توجد حالة في) .بعضها مم الجزيئات ترب  التي الكهربا ية العالقات وهي (الجزيئية

 موقعهففا فففي ثابتففة لينففت المجففاميم هففذ  ولكففن معا   الجزيئات تتجمم مجموعة ا  في  . الجزيئات من

 كنففر يففت  سوف التب ر حالة وعند .للنا   ثابت شك  هناك يكون ال لذلك ، االخرى للمجاميم بالننبة

 كفف  كنففر يجففب التب ففر في بينما ، االواصر بع  كنر ت  االنصهار عند لذلك المتبقية، الرواب  ك 

   .لالنصهار الالزمة الطاقة من اعلى للتب ر الكامنة الطاقة ان المتوقم من عليه ، االواصر
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 الى الصلبة المادة من (  Kg 1)  لتحويل الالزمة الحرارة كمية  هي لألنصهار الكامنة  الحرارة
 (kJ/kg) وحدتها الحرارة درجة بثبوت سائلة

 المحي ،وذلففك الففى النففط  مففن النففا   لجزيئففات هففرو  عمليففة هففو  :التبخىىر

 التففي فالجزيئففات  الحركيففة، الطاقففة مففن القففدر ن فف  تمتلففك ال الجزيئففات ألن

  .                          االن صال على القابلية لها التي هي اعلى طاقة تمتلك

                                           
 : ه  التبخر سرعة زيادة عل  المساعدة والعوامل     

 الحرارة  درجة -أ

 النا    سط  سعة - 

  جارف هوا ي  تيار وجود  -ج
 

 تبخر : لل الكامنة  الحرارة
 الحرارة درجة  بثبوت بخار الى سائلال المادة من(  Kg 1)  لتحويل  الالزمة الحرارة كمية  هي

 .  (kJ/kg) وحدتها
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 الحرارية للديناميكا االول القانون

 -:مثال   كثيرة نصوص القانون لهذا

 )الطاقة بقاء قانون (تنتحدث  وال ت نى  ال الطاقة- 1

 .ت نى  ال ولكنها م تل ة صور  الى تتحول  قد الطاقة - ٢

 صور في الطاقة من مكافئة كمية  تظهر  فنوف الطاقة صور أحدى من جزء اخت ى  إذا -٣

 اخرى . 

 -:اآلتي نتصور القانون والستنتاج

 حففول مل ففوف بحبفف  مربوطففةm  كتلففة مففن يتكففون .الشك  في كما االحتكاك عدي  مثالي نظا  تأم 

 مقدارا   , وإن (2) الحالة الى  (1)  حالة من النظا  ينتق  hمنافة الكتلة ترت م عندما  .اسطواني محور

 (2)من  الكتلة اعيدت لو  .وضم طاقة الى يتحول حيث الحدود يعبر أن يتحت  w = mghالشغ   من

 الففى النظففا  مففن سففتعاد طاقففة شففغ  الففى سففيتحول mgh مقففدار   الوضففم بطاقة تغيرا   فان (1)الى 

 المغلقة  العملية خالل ص را   ناتجه سيكون الشغ  وجمم  .المحي 

                 w = 0 1  2  1 
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 :الحرارة لديناميك  األول القانون 
 مددن لددالل وجددد الذي األول، القانون  هو  الحرارة ديناميك هيكل عليها يعتمد التي المهمة القوانين من

الحددرارة  بشددكليها المنتقلددة كالطاقددة الطبيعددة، فددي الطاقددة أشددكال كددل يتندداول ولبرتدد ، االنسددان تجربددة
 تفنددى ال الطاقددة الطاقددة، حفدد  قددانون  صددي  من صيغة هو  . اأشكاله بكل المخزونة والطاقة والشغل،

 كميددات نحسدد  بوسدداهت  . آلددر بشددكل ظهددر الطاقددة أشددكال من شكل التفى ما فمتى وال تستحدث،
 النددات  الشغل مثال الحالة، في معينة تغيرات تحدث عندما النظام حدود عبر المنتقلة الشغل والحرارة

 بخددار لتوليددد الالزمددة الحددرارة او  ضددا، ، فددي هددوا  لضددغ  الددالزم الشغل توربين، في تمدد بخار من
 .المرجل دالل ضغ  معين عند
ا الشددغل تحويددل يمكن ان  اوضح إذ واالتجاه، التحول نسبة االول القانون  اهمل لقد     الددى حددرارة كليدد 
 .شغل الى كلي ا الحرارة تحويل المستحيل من ولكن حتكاكباال  
 

 
 
 

 


