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(Phase diagram)دیاگرام فازی 
ب مایع مثال آ. یک فاز به صورت حالت کامال یکنواخت و هموژن ماده گفته می شود

.  یک فاز بوده و یخ فاز دیگری خواهد بود
ر دیگر و دیاگرام فازی یک ماده خالص، نموداری از یک متغیر سیستم در مقابل متغی

.  معرف شرایطی است که در آن ماده به صورت جامد، مایع و گاز وجود دارد
.  ی باشدمعمولترین این دیاگرامها براساس محور عمودی فشار در مقابل محور افقی دما م

مرزهای موجود بین نواحی تک فاز، فشارها و دماهایی را نشان می دهند که دو فاز
.  نواحی بین خطوط، نواحی تک فاز جامد، مایع و بخار هستند. همزمان وجود دارند

نقطه Tاست و Tفشار بخار مایع در دمای liquid-vapor :Pمنحنی تعادلی 
.  استPماده در فشار ( boiling point)جوش 

نقطه Tاست و Tدر دمای جامد فشار بخار solid-vapor :Pمنحنی تعادلی 
.  استPماده در فشار ( sublimation point)تصعید 

یا نقطه انجماد ( melting point)ذوب نقطه solid-liquid :Tمنحنی تعادلی 
(freezing point ) فشار درPاست  .

بخار در مورد یک ماده خالص، باالترین دمایی است که در آن مایع و: دمای بحرانی
اسطه ای از حالت بحرانی، و. می توانند به حالت تعادل با یکدیگر وجود داشته باشند

ع و بخار به شرایط فیزیکی خاصی است که تحت آنها دانسیته و سایر مشخصات مای
.صورت کامال یکسان در می آید

ود زیرا به گازی که دمای آن پایین تر از دمای بحرانی است، معموال بخار اطالق می ش
.  قابلیت میعان دارد
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دیاگرام فازی آب

خار نامیده می شود اگر بخار و مایع یک ماده خالص در تعادل باشند، فشار تعادلی، فشار ب: بخاراشباع/مایع اشباع
الص در یک دمای معین فقط یک فشار وجود دارد که فازهای مایع و بخار یک ماده خ. نشان داده می شود*Pو با 

.  وندمقادیر روی منحنی تعادلی مایع و بخار، دماها و فشارهای اشباع نامیده می ش. می توانند در تعادل باشند

Boiling or vaporization or evaporation: liquid              vapor

Condensation: vapor liquid

Freezing or solidifying: liquid             solid

Melting: Solid liquid

Sublimation: solid      vapor

Deposition: vapor        solid
Triple point:نقطه ای که سه فاز بخار، مایع و جامد می توانند در تعادل باشند
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.دمایی که مایع آغاز به تبخیر شدن می نماید(: Bubble point)نقطه حباب 
.دمایی که بخار شروع به میعان می کند(: Dew point)نقطه شبنم 

ه در آن هر ماده دارای بی نهایت نقطه جوش است ولی به طور معمول نقطه جوش نرمال را دمایی در نظر می گیرند ک
ا فشار نقطه جوش نرمال آب دمایی است که فشار بخار آب ب. عمل جوشش در فشار یک اتمسفر انجام می شود
.اتمسفر که بر سطح آب وارد می شود برابر گردد

.دمایی که مایع در فشار یک اتمسفر می جوشد(: Normal boiling point)نقطه جوش نرمال 
.دمایی که جامد در فشار یک اتمسفر ذوب می شود(: Normal melting point)نقطه ذوب نرمال 

برای مایع و بخار باالتر از نقطه بحرانیP-Tمقادیر (: Supercritical region)ناحیه فوق بحرانی 
بخار در دمای باالتر از دمای اشباع یا پایین تر از فشار اشباع(: Superheated vapor)بخارفوق داغ 

Subcooled)مایع مادون سرد  liquid :)مایع بین منحنی ذوب و منحنی بخار
.ددر فشار ثابت، اختالف دمای فوق داغ و دمای بخار اشباع را گوین(: degree of superheat)درجه داغی 
.به مخلوط بخار و مایعی که در حالت تعادل باشند: بخار مرطوب

. نشان می دهندxبا . جزء جرمی بخار اشباع که در حالت تعادل با مایع اشباع می باشد(: Quality)کیفیت 
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T=cte , P>P*  : subcooled

P=cte , T>T*  : superheated

.در هر دمایی آب دارای فشاربخار معینی است: نکته
.دبا افزایش دما، فشاربخار افزایش می یاب: نکته

A B Cمسیر : mmHg 760تبخیر و میعان در فشار ثابت

G H Iمسیر : تبخیر و میعان در دمای ثابت
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تخمین فشاربخار
:تعیین فشاربخار در دمای معین یا دما در یک فشار بخار معین

Tبه صورت تابعی از *Pمعادالت ( الف

(steam table)جداول بخار ( ب
Tبر حسب *Pنمودار یا گراف های ( ج

(Antoine Equation)معادله آنتوان ( الف
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(Steam Tables)جداول بخار( ب
.را جدول بخار می نامند( بخارآب)جدول بندی یا تنظیم جدول خواص آب و بخار 
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.دکیفیت بخار را تعیین کنی. می باشدm3/kg 0.505حجم ویژه بخارمرطوب kPa 245.6و K 400در ( مثال

Vf= 0.001067 m3/kg   ,   Vg= 0.7308 m3/kg

0.7308X+[0.001067(1-X)]=0.505      X=0.69
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(Plots)استفاده از نمودارها و گرافها ( ج
این انحنا . ی کنندنتایج تجربی حاکی از آن است که مقادیر دما و فشاربخار تابع خطی نبوده و به حالت منحنی میل م

.خطی کرد( Cox chart)را می توان با استفاده از منحنی خاصی به نام نمودار کاکس 

.محور فشار لگاریتمی است
.محور دما دارای مقیاس غیرخطی است

log 𝑥 = 𝑎

𝑥 = 10𝑎
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