
بخش سوم

گازها، بخارات، مایعات و جامدات

(Gases, vapors, liquids and solids)
قانون گازهای ایده آل-

مخلوط گازهای ایده آل و فشار جزئی-
موازنه مواد شامل گازهای ایده آل-

(Ideal gases)گازهای ایده آل -13فصل 
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گاز ایده آل

شرایط.دآوردندستبهراگازهاحجموفشاردما،بینروابطبارنخستینآماگاتودالتونلوساک،گیبویل،شارل،
حجمنیزومولکولیینبنیروهایاثراتپنداشتنناچیزکهبودچنانمولکولهابینمتوسطفاصلهکهبودایگونهبهآزمایش
.نامندمیآلایدهیاکاملگازراگازشرایط،اینتحت.رسیدمینظربهمعقولمولکولها
:ازعبارتندکندرفتارآلایدهصورتبهکهگازیکبرایشرایطمهمترین

.(استکوچکبسیارمولکولهااندازه)کنندنمیاشغالرافضاییهیچکاملگازمولکولهای-1
.کنندمیحرکتهمازمستقلمولکولهاونداردوجودمولکولهابینایجاذبهنیرویهیچ-2
گازکولهایمولوظرفدیوارههمچنینومولکولهابینبرخوردواستتصادفیصورتبهگازمولکولهایحرکتنوع-3

.استاالستیک
.هستندفوقشرایطدارایباالدماییاپایینفشاردرگازها
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ثابتnو Vخطوط راست برای 
P=(constant)(T)

ثابتnو Pخطوط راست برای 
V=(constant)(T)

ثابتnو Tهیپربولیک برای منحنی
PV=(constant)
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PV=nRTطریقه استفاده از معادله گاز ایده آل 

i: initial state

f: final state

ni=nf PiVi/Ti=PfVf/Tf

Vi=Vf Pi/Ti=Pf/Tf

Ti=Tf PiVi=PfVf

Pi=Pf                                     Vi/Ti=Vf/Tf

ni≠nf
PiVi/niTi=PfVf/nfTf

Rک با اینکه ثابت عمومی گازها نامیده می شود دارای ی
، Vدهای مقدار معین نیست بلکه مقدار آن بستگی به واح

T ،P وnدارد.
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.در شرایط استاندارد و با فرض پیروی از رفتار گاز ایده آل را به دست آوریدkg CO2 40حجم اشغال شده توسط ( مثال

Afsaneh Fakhar



ان از نسبت در بسیاری از فرایندها، وقتی از شرایط اولیه به شرایط نهایی می رسند یا در مورد دو گاز کامل، می تو
.را از محاسبات حذف کردRشرایط به یکدیگر استفاده نمود و بدین ترتیب 
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(Specific gravity)چگالی 
(در فشار و دمای معین)به دانسیته یک گاز مرجع ( در فشار و دمای معین)دانسیته یک گاز 
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TA=TB PA=PB
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(Ideal gas mixtures)مخلوط گازهای کامل 

(Dalton’s Law for partial pressures)قانون دالتون در مورد فشارهای جزئی 
هر.شودمیاعمالجزءهرمولکولهایطرفازکهاستفشارهاییمجموعبابرابرگازمخلوطیککلفشارکهکردفرضدالتون

جزءهرطرفازکهاستفشاریازعبارتجزئیفشار.دانستجزئیفشاریکدارایفرضیطوربهتوانمیراگازمخلوطدرجزء
.بگیریمدرنظرمخلوطدمایومخلوطکلحجمدرتنهاییبهراجزءازمقدارهمانصورتیکهدرشودمیاعمالگازی

𝐴: 𝑃𝐴𝑉 = 𝑛𝐴𝑅𝑇

𝐵: 𝑃𝐵𝑉 = 𝑛𝐵𝑅𝑇

𝑃𝐴
𝑃𝐵

=
𝑛𝐴
𝑛𝐵

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: 𝑃𝑡𝑉 = 𝑛𝑡𝑅𝑇

𝑃𝑖

𝑃𝑡
=

𝑛𝑖

𝑛𝑡
= 𝑦𝑖

𝑖: 𝑃𝑖𝑉 = 𝑛𝑖𝑅𝑇

V & T :constant

𝑃𝑖 = 𝑦𝑖𝑃𝑡

فشار جزئی

جزء مولی

فشار کل
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Amagat’s)قانون آماگات در مورد حجم های جزئی  law for partial 
volume)

.این قانون در مورد حجم های جمع پذیر می باشد
حجم کل یک مخلوط گاز برابر با مجوع حجم های اجزاء آن مخلوط است

زاء حجم های اج. در صورتیکه هر جزء در دما و فشار کل مخلوط فرض شود
که در فشار و دمای مخلوط تعیین می شوند به حجم های جزئی موسوم

.هستند

𝑖: 𝑃𝑉𝑖 = 𝑛𝑖𝑅𝑇

𝑉𝐴
𝑉𝐵

=
𝑛𝐴
𝑛𝐵

𝑉𝑖

𝑉𝑡
=

𝑛𝑖

𝑛𝑡
= 𝑦𝑖

P & T :constant

𝑉𝑖 = 𝑦𝑖𝑉𝑡

حجم جزئی

جزء مولی

حجم کل

%14صورتبهدودکشگازیکآنالیز(مثال CO2،
80% N26و% O2400دمایدرگازاین.است °Fو

765فشار mmHgینتعیرااجزاءجزئیفشارهای.باشدمی
.کنید
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موازنه مواد شامل گازهای ایده آل
این . می باشدN2 %2.1و CO2 ،0.1% O2 ،39% CO ،51.8% H2 ،0.6% CH4 %6.4آنالیز گازی به صورت 
 70هوای اضافی خشک در دمای %40وارد محفظه سوخت می شود و با inHg 35و فشار F° 90مخلوط گازی در دمای 

°F 29.4و فشار inHg10. دچار احتراق می گردد% COچند . ترکیب نشده باقی می ماندft3 هوا به ازای هرft3 گاز
و inHg 29.4حاصل می شود؟ فشار گاز خروجی گاز ورودیft3به ازای هر محصول ft3چند ورودی وارد می شود و

.  استF° 400دمای آن 
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موازنه مواد بدون انجام واکنش( مثال

15گازی در دمای  °C 105و فشار kPaبرای تعیین شدت جریان گاز، . از درون مجرایی جریان داردCO2 از
%3.4و %1.2به ترتیب CO2آنالیز گاز قبل و بعد از اضافه شدن . مخزنی به خط جریان این گاز وارد می شود

7در m3/min 0.0917تزریقی دارای شدت جریان CO2. استCO2حجمی  °C 131و kPaشدت . است
.محاسبه کنیدm3/minجریان گاز ورودی به مجرا را بر حسب 

اما ساده . ردمی توان مبنا را واحد حجم گاز در نظر گرفت و پس از تبدیل آن به مول مساله را حل ک: نکته
.مول بوده و در نهایت مقدار حجم بدست آید100تر این است که مبنا 
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روش اول

روش دوم
تزریقی با استفاده از قانون گاز ایده آلCO2محاسبه تعداد مول جریان -
و کلیCO2 ،otherنوشتن موازنه مولی برای -
.، با استفاده از قانون گاز ایده آل می توان حجم جریانهای مذکور را بدست آوردFپس از محاسبه مقدار مول جریان -
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