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با مفهوم نقطه   ییآشنا
 جوش
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 ست؟ یمفهوم نقطه جوش چ .1
 دهد؟  یاز خود نشان م یچه رفتار  عی در نقطه جوش ما .2
 است؟  رگذار یجوش تاث یمقدار دما ی رو ییچه پارامترها .3
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مختلف به حساب   یپارامترها در رشته ها نیتر  ی از اصل ی کینقطه جوش 
  یبه خصوص دما عات یما  یی دما طیاطالع از شرا لیدل نی هم به .دیآ ی م

  هیتهو یها  ستمیعنوان مثال در س به .مهم است  اریجوش آن ها بس
 یرا برا ی مناسب  یدما دهند تا ی را حرارت م  ی اگون گون عات یمطبوع که ما

جوش  یکنند، اطالع از دما  جاد یساختمان ها ا ایدرون خانه  یفضا
 .ارزشمند خواهد بود

را ارائه  ی مهم  حات یجوش توض یدرباره دما میمقاله قصد دار نیا در
  انیتا پا دیعالقه مند هست نهیزم نی کسب اطالعات در ا یبرا اگر .میده

 .دیکن  ی متن ما را همراه 

 

 ست؟ی مفهوم نقطه جوش چ 1#

گذشته به وفور نام آن را   یاست که از سال ها ی جوش اصطالح نقطه
وارده از  فشار وجود دارد که عات یدر ما یی دما دیاست بدان بهتر .دیا دهیشن
  نیبد .خواهد بود کسانی ع یبا فشار وارده به بخار ما ع یبه ما  طیمح
  یدما فیتعر دیشا .کند ی م دنیشروع به جوش ع یدر آن دما ما  بیترت 

و ارزشمند  ی از موارد کاربرد یار یجوش ساده باشد؛ اما وجود آن در بس
 .نگاه کرد ی جوش به سادگ یبه مفهوم دما د ینبا نیبنابرا .است

  دیبا م،یکن ی جوش را بررس یبه دما ع ی ما ی اب یدست ندیفرآ میبخواه اگر
  ی م لیخود تشک یی از بخار را در بخش باال ی در ابتدا حجم  ع ی ما  که مییبگو
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که   یی جا خواهد شد تا شتریدما ب ش یشده با افزا لیبخار تشک حجم .دهد
شروع  ع یزمان ما نیا در .شود ی م   ادیز ع یبخار به ما قیفشار وارده از طر

  دایپ شیافزا جی کند که به تدر ی در سطح خود م  یی حباب ها دیبه تول
جوش خود قرار   یدر دما ع ی شود که ما ی م انیب جهینت در .خواهد کرد
 .گرفته است

 

 

از خود نشان  یچه رفتار  عی در نقطه جوش ما 2#
 دهد؟ یم

  یحباب ها ع ی است که در سطح ما  یی جوش همان دما یدما ای نقطه
آن که   یبرا .کند ی شروع به جوش آمدن م ع ی ما شود و ی م  دهی د یادیز
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 نیچن جادیا ی پارامتر اصل  دی با د،یکن ی دما بررس  نیرا در ا ع ی رفتار ما
 .دیبدان ع یرا در ما یرفتار 

شود، اختالف   ی م  دیشد ی باعث بروز رفتار جنبش  عات یکه در ما یپارامتر 
را پس از   ع ی ما  یدما هرچه .باشد  ی م  ع ی ما انیفشار به وجود آمده م

فشار بخار به وجود آمده  شیسبب افزا م،یبه نقطه جوش باال ببر دنیرس
 ی کنند و به سمت باال م  ی شروع به حرکت م  جیها به تدر حباب .شود ی م

 .روند

 آن .خواهد بود  ریمتغ زیجوش آن ن  یدما ع یبه فشار وارد شده به ما بسته
است  یی شود، دما ی م  انیب عات یما  یبرا ی عیجوش طب  یچه به عنوان دما

فشار با فشار استاندارد موجود   نیا  .باشد کسانیکه فشار بخار با فشار جو 
 یرا برا ی عیجوش طب یبه آن دما نسبت  شود و ی م  ی اب یارز ایدر سطح در

آن چه در اثر حرارت دادن به  نیبنابرا .کنند ی م ی ر یاندازه گ عات یما
 یبرا ی جوش نسب یشود، دما ی متفاوت مشاهده م   یدر دماها عات یما

 .آن ها خواهد بود

گراد به  ی درجه سانت 100 یموجود، آب در دما یاساس استانداردها بر
 .درجه است 212به مقدار  تیفارنها اسیدما در مق نی ا .دیآ ی جوش م
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جوش  یمقدار دما یرو ییچه پارامترها 3#
 است؟ رگذاریتاث

  ی مختلف اعداد متفاوت   عات یجوش در ما یدما دیدان ی طور که م  همان
موثر بر عدد نشان داده شده  یپارامترها  رییموضوع تغ نیا لیدل .دارد

 نیبر ا رگذاریتاث  یشناخت پارامترها با .شود ی م انینقطه جوش ب یبرا
کاربرد مدنظر خود   یموجود را برا  ع یما  نی بود بهتر دیمقدار قادر خواه

پارامترها با شما به   نیدرباره ا می خواه ی بخش م نی ا در .دیانتخاب کن
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ادامه متن را از دست   د،یباره کنجکاو هست نیدر ا اگر .مینیگفت و گو بنش 
 .دینده

 عیفرار بودن ما زانیم 1-3#

فرار  زانیم  عات ی جوش در ما یکننده دما نییتع ی اساس یاز فاکتورها ی کی
تر باشد،   نییپا  ع یجوش ما  یکه هر چه دما یطور  به .باشد ی بودن آن م

به  ع ی ما کی  ی اب یدست یبرا ی متفاوت  یدماها .است شتریآن ب تیفرار
جلو  عات یاستاندارد ما یما بر اساس دما اگر .شود ی جوش لحاظ م یدما
  کسانی عتیخالص در طب یها بیترک یدما برا نیکه ا  میدان ی م  م،یرو

کند، به  دایپ  شیاستاندارد جوش افزا اینرمال  یچه دما هر .خواهد بود
 .کمتر است ریحباب و تبخ لی تشک یبرا ع ی ما لیتما   معناست که نیا

 یآن برا لیشود که به صورت تما یمطرح م   ع یما  تیجا بحث فرار  نیا در
 .خواهد شد فیبه نقطه جوش تعر  ی اب یدست

 ییایم یش یا وندهیپ  2-3#

مدنظر قرار   دیبا  عات یجوش ما یدما  نیی تع یکه برا ی از موارد  گرید  ی کی
که   ی صورت در  .است ع ی ما یمولکول ها انیم  یی ایمی ش وندیپ نوع رد،یگ

انتظار نقطه  ع یاز ما  دیبا ی عنی باشد،  ی ونی وندیپ ی مدنظر دارا بیترک
 .میجوش باال داشته باش

  .دیآ ی به حساب م  یی ایمیش یوندهایپ نی از مستحکم تر ی کی ی ون ی وندیپ
  وندهایپ نی ا ی تمام  دیکند، با ی م دنیشروع به جوش ع ی که ما ی زمان 
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است، از هم  یقو اریبس ی ون ی  وندیکه پ یی آن جا از .شکسته شود
اتفاق   نیحرارت ا شی کمک افزا به  که دیطول خواهد کش  ی اندک  ی گسستگ 

  جهیو در نت  ی شود، جنبش مولکول شتریهر چه دما ب رای ز .خواهد افتاد
 .آسان تر خواهد شد وندیشکستن پ

 

  وندیمهم است، پ اریجوش بس یدما نیی تع نهیکه در زم یگر ید وندیپ
در  ریدرگ  یاندازه مولکول ها  قیاز طر وندیپ نیا .نام دارد ی کوواالنس 

که هر   یطور   به .گذارد ی م  ریه جوش تاثشده بر عدد نقط جادیاتصاالت ا
  در .افتیخواهد   شیافزا زیجوش ن یچه اندازه مولکول بزرگ تر باشد، دما
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در آن  هیجوش خود برسد، تجز یبه دما  ع یاز آن که ما شیموارد پ ی برخ
  زیو علت اتفاق مذکور ن ندیگو ی م  مریمواد پل نیا به .رخ خواهد داد

 .شود ی م انینوع مواد ب نی از اندازه مولکول ها در ا شیب شیافزا

 شکل مولکول  3-3#

از  کیدارند. شکل هر  ی مختلف یمواد گوناگون شکل ها یها مولکول
شکل مولکول به  اگر .در نقطه جوش آن ها نقش خواهد داشت عات یما

 یطور قطع دما به شود، دهیدر آن د یادیز ی باشد که فشردگ  یگونه ا
به  ازیموضوع ن نیا علت .خواهد شد نیی تع  ع یما  نیا  یبرا ی نییجوش پا

از  دیمولکول ها با ی که با پراکندگ یطور  به .شود ی م  انیدما ب شیافزا
 .جوش استفاده کرد یبه دما دنیرس یبرا یباالتر  یدما
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 مولکول ها تیقطب زانیم 4-3#

مولکول   تیجوش، قطب یمقدار دما  نییدر تع ی اساس یفاکتورها گرید از
  شیافزا ع یما یی ایمیش تیهر اندازه که قطب به .دیآ ی مواد به شمار م یها
  یاگر در جستجو نیبنابرا .خواهد شد شتریب زیجوش ن یکند، دما  دایپ

 یی ایمیش تیبا قطب ی عاتیاز ما دینبا د،یهست نییجوش پا یبا دما ی ع یما
 .دیریباال بهره بگ

محسوب   عات یموجود در ما یپارامترها نیتر  ی از اصل ی ک یجوش  یدما
مقاله به  نیا در .دارد یی باال تیمختلف اهم  یکاربردها یشود که برا ی م
که  ی صورت  در .جوش پرداخته شد ی درباره دما یارزشمند حات یتوض انیب

از   دیبا د،یر یمختلف بهره بگ یکاربردها  یبرا ی مناسب ع ی از ما دیبخواه
 یگوناگون در دماها  عات یما .دیمطلع باش ی جوش آن به خوب یدما

  طیکه فشار وارده از طرف مح ی زمان  .کنند ی م دنیشروع به جوش ی متفاوت
ه  جوش انداز یاز طرف بخار آن برابر باشد، دما ی با فشار اعمال ع یبه ما

 .شود ی م یر یگ

مهم  اریکه ارزش عدد به دست آمده از نقطه جوش بس ی خاص طیشرا در
فشار بخار را با فشار جو   اگر .جوش نرمال استفاده کرد  یاز دما دی است، با

 .داشت میجوش استاندارد را خواه یدر آن صورت دما م،یبرابر قرار ده
 یپارامتر ارزشمند بهتر است پارامترها نیاستفاده مناسب از ا یبرا
 . میابیخود دست  ازیموردن نهیکارآمد در زم ع یما به که م یرا بشناس رگذاریتاث


