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GAZLAR
Gazların Genel Özellikleri

• Maddenin en düzensiz hâlidir. 
• Tanecikler arası boşlukları çok fazladır. 
• Gaz tanecikleri çok hızlı hareket eder.
• Tanecikleri arasında çekim kuvvetleri, katı ve 

sıvılarınkine oranla çok azdır.
• Gaz molekülleri arasında etkileşim yok dene-

cek kadar az olduğundan moleküller birbirin-
den bağımsız hareket eder.

• Gazlar bulundukları kapları tamamen kapla-
dıklarından hacimleri kabın hacmine eşittir, şe-
killeri de kabın şekline benzer.

• Gazlar sıkıştırılabildiklerinden düşük sıcaklık 
ve yüksek basınçta sıvılaşabilir.

• Gazlar birbirleriyle her oranda karışarak ho-
mojen karışımlar oluşturabilir.

• Yoğunlukları katı ve sıvılara göre daha düşük-
tür.

• Gaz molekülleri öteleme, dönme ve titreşim 
hareketlerini yapabilir.

• Gaz taneciklerinin kapladıkları hacimler mole-
küller arasındaki boşluklar yanında ihmal edilir.

• Gaz molekülleri birbirleri ile çarpıştıklarında ta-
neciklerin hızları ve yönleri değişebilir. Fakat 
ortalama hızları değişmez çünkü çarpışmalar 
esnektir.

GAZ YASALARI

1. BOYLE YASASI (P-V İLİŞKİSİ)

P1.V1=P2.V2
P

V

T1

T2

a

b

c d e

20212010
2011

İçinde gaz bulunan birden fazla kabın, tepkime 
vermeden karıştığı sorularda,

P1.V1 + P2.V2 + ..... = Ps.Vs

denklemi kullanılır. 

DİKKAT !
Bu tip sorularda sıcaklık sabit değilse,

denklemi kullanılır. 

P1.V1 + P2.V2 + ..... = Ps.Vs
     T1           T2                  Ts    

2012
2020
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He(g)

5 atm 4L 

Boş

2L 

Şekildeki sistem hakkında sorulan aşağıda-
ki soruları cevaplayınız.

a. He gazının %20’si 2L’lik kaba aktarılırsa 
her iki kaptaki son basınç kaç atm olur?

b. İki kap arasındaki musluk açılırsa siste-
min son basıncı ne olur?

c. Musluk açılıp basınç dengesi kurulduğu 
zaman He gazının molce %kaçı 2L’lik kaba 
geçmiştir?

T
M

ı ı ı ı ıA CB D E

Po=1 atmHe
X atm

4V

Ne

Serbest
Piston

Şekildeki sistem hakkında sorulan aşağıda-
ki soruları cevaplayınız.

a. X değeri 0,25 atm ise sistemin son hacmi 
ve son basıncı ne olur?

b. X değeri 1,5 atm ise sistemin son hacmi 
ve son basıncı ne olur?

c. X değeri 2,5 atm ise sistemin son hacmi 
ve son basıncı ne olur?

d. Pistonun dengede olabilmesi için X’in 
alması gereken değerler kümesini tanımla-
yınız.
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2. CHARLES YASASI (V-T İLİŞKİSİ)

V1    V2
            T1     T2

=

3. GAY - LUSSAC YASASI (P-T İLİŞKİSİ)

 P1   P2
            T1   T2

=

V1    V2
            n1     n2

=

4. AVOGADRO YASASI (n-V İLİŞKİSİ)
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4V V 3V

2V

2,4 atm Boş
He

Ne

M1

M2

10 atm
Ar

Şekildeki kapta piston serbest olup verilen şekil-
de sistem dengededir. Sistemde M1 musluğu açı-
lıp sistem dengeye gelinceye dek bekleniyor. 
Daha sonra M1 musluğu kapatılıp M2 musluğu 
açılıyor. Dengeye gelen sistemde He gazının 
hacmi kaç V olur?

İDEAL GAZ DENKLEMİ

DİKKAT !
İdeal gaz denklemi işlem için kullanılacaksa,

P : Atmosfer
V: Litre
T: Kelvin olmalıdır. 
R: 22,4   
     273

veya 0,082

DİKKAT !
Yoğunluk sorularında:

P. MA = d. R. T
formülü de kullanılabilir. 
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GAZLARDA KİNETİK TEORİ

 ▶ Gaz molekülleri gelişigüzel ve sürekli hareket 
eder, birbirleriyle ve kap yüzeyiyle çarpışır. Bu 
çarpışmalar hızlı ve esnektir (Brown hareketi). 

 ▶ Gaz molekülleri arasındaki uzaklık gazın öz 
hacmine göre çok büyük olduğu için gazların 
öz hacmi ihmal edilir.

 ▶ Gaz molekülleri arasındaki uzaklık oldukça faz-
ladır. Bu nedenle gaz moleküllerinin birbirleriyle 
çarpışma anı dışında aralarında hiçbir zayıf et-
kileşim olmadığı varsayılır.

 ▶ Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri mutlak sı-
caklıkla doğru orantılıdır. Bu nedenle aynı sı-
caklıktaki gaz moleküllerinin ortalama kinetik 
enerjileri birbirine eşittir.

 ▶ Kinetik enerjileri eşit olan gaz moleküllerinden 
molekül kütlesi küçük olanın hızı daha fazladır. 

 ▶ Bir gaz, kinetik teori varsayımlarına ne kadar 
yakın davranıyorsa ideal gaz olmaya da o ka-
dar yakındır.

DİKKAT !

 ▶ Bir gazın ortalama kinetik enerjisi sadece mut-
lak sıcaklığa bağlıdır, gazın cinsi, mol kütlesi, 
hızına bağlı değildir!!

 ▶ Bir gazın boşluğa karşı genleşmesine efüzyon 
denir. Efüzyon hızı ile difüzyon hızı aynı for-
müllerle yapılır. 

GRAHAM DİFUZYON YASASI

2016
2018 2019
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GAZ KARIŞIMLARI
1. KISMİ BASINÇ

 ▶ Bir gaz karışımında bulunan her bir gazın tek 
başına yaptığı basınca o gazın kısmi basıncı 
denir.

 ▶ Bir gazın kısmi basıncı mol sayısı ile doğru 
orantılıdır,
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Ar

Serbest
Piston

H2O

A

B

C

2. SU ÜZERİNDE TOPLANAN GAZLAR

 ▶ Sıvıların buhar basıncı bulunduğu kabın hac-
mine bağlı değildir. 

 ▶ Sıvı buhar dengesi olan bir kabın hacmi art-
tırılırsa sıvı buharlaşarak oluşan boşluğu dol-
durur, bu nedenle basıncı değişmez. 

 ▶ Aynı şekilde sıvı buhar dengesi olan bir kabın 
hacmi azaltılırsa buhar yoğunlaşarak sıvılaşır, 
bu nedenle basınç değişmez. 

 ▶ Buhar basıncı kabın hacmine bağlı olmadığı 
için ideal gaz denklemi veya bu denklemden 
çekilen denklemlere yazılamaz. 

 ▶ Sıvı buhar dengesi bulunan bir kapta toplam 
basınç verilirse, buhar basıncı çıkarılarak sa-
dece gaz basıncı ideal gaz denklemlerinde 
kullanılabilir. 

 ▶ Yukarıdaki sistemde piston A noktasına çeki-
lirse;

* Ar gazının basıncı azalır. 
* Su buharlaşır.
* Sıvı molekülü sayısı azalır buhar molekülü sa-

yısı artar.
* Sıcaklık sabit ise buhar basıncı ve birim ha-

cimdeki buhar molekülü sayısı değişmez. 

2011
2016 2019
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GERÇEK GAZLAR

Gazların kinetik teoriye göre davranabilmesi için 
“ideal” olması gerekir. İdeal gaz molekülleri ara-
sındaki çekimin ihmal edildiği gazdır. Doğada ideal 
gaz yoktur ancak her gazın ideal davrandığı sıcak-
lık ve basınç aralığı vardır. Bir gazın ideal davranış 
gösterebilmesi için;

 ▶ Düşük basınç,
 ▶ Yüksek sıcaklık,
 ▶ Geniş hacim,
 ▶ Düşük molekül kütlesi,
 ▶ Düşük moleküller arası çekim,
 ▶ Apolar,
 ▶ Yoğunlaşma noktası düşük 

     olmalıdır. 

DİKKAT !
 ▶ GERÇEK GAZDA MOLEKÜLLER ARASI ÇE-

KİM İHAML EDİLMEDİĞİ İÇİN GAZ PV=nRT 
İLE HESAPLANANDAN DAHA YAVAŞ OLA-
RAK ÇARPAR VE İDEALE GÖRE DAHA AZ 
BASINÇ YAPAR. 

 ▶ GERÇEK GAZDA TEK TEK GAZ MOLEKÜL-
LERİNİN HACMİ İHMAL EDİLMEZ BU NE-
DENLE GERÇEK GAZIN HACMİ PV=nRT İLE 
HESAPLANAN HACİMDEN BÜYÜK ÇIKAR.
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JOULE - THOMSON OLAYI

 ▶ Gazlar dar bir hacimden geniş bir hacme ge-
çerken genleşirler, genleşme enerji alınan bir 
olay olduğu için bu olay sırasında gaz etrafını 
soğutur. 

 ▶ Tam tersi olarak büyük bir hacimden dar bir 
hacme sıkıştırılan gaz ortamı ısıtır. 

 ▶ Joule - Thomson olayında kullanılacak olan 
soğutucu akışkanların:

* Buharlaşma gizli ısısı yüksek
* Kritik sıcaklığı yüksek
* Kaynama noktası düşük
* Kimyasal yönden pasif
    olmalıdır. 

1 mol, 22,4 L, 0oC 1 mol, 224 L, 0oC

X 0,95 atm 0,098 atm

Y 0,92 atm 0,095 atm


