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TEMEL İLKELER
Reel gazların kritik noktası kritik sıcaklık TC, kritik basınç pC kritik 

yoğunluk ρC tarafından belirlenir. Kritik sıcaklığın altında madde 

geniş hacimlerde gaz halindeyken küçük hacimlerde sıvı halindedir. 

Orta seviye hacimlerde sıvı/gaz karışımı şeklinde bulunabilir. Bu 

durumlarda izotermal koşullar altında hacmin değiştirilmesi durum 

değişikliğine de sebep olur: gaz halinde olan kısım, karışımın hacmi 

sabit kalırken hacim artıkça artar. Buhar ve su farklı yoğunluklara 

sahip oldukları için yerçekimi alanında birbirinden ayrılırlar. Sıcaklık 

arttıkça sıvının yoğunluğu düşer ve gazın yoğunluğu iki yoğunluk 

kritik yoğunluk noktasında buluşana kadar artar. Kritik sıcaklığın üze-

rinde gaz artık sıvı halinde değildir. Fakat izotermal şartlar altında gaz 

sıcaklık kritik sıcaklık noktasını önemli ölçüde geçene kadar Boyle 

Yasasına uymaz. 

Kükürt hekzaflorür reel gazların özelliklerini incelemek için çok  

uygun bir gazdır. Çünkü kritik sıcaklığı (TC = 319 K) ve kritik basıncı  

(pC = 37.6 bar) nispeten düşüktür. Ayrıca nontoksik ve sınıflarda ve 

laboratuar sınıflarında kullanmak için uygun ve güvenlidir.  

Kritik noktayı incelemek için kullanılan alet çok ince duvarları olan ve 

yüksek basınçlara dayanan transparan ölçüm hücresinden oluşmakta-

dır. Hücrenin iç hacmi ince ayar yapılabilen ve maksimum 1/1000 hacim 

hassaslığıyla okunabilen volan (el çarkı) döndürülerek değiştirilebilir. 

Basınç, farmakolojik kalitede kastor yağı kullanılarak hidrolik sistem 

tarafından uygulanır. Hidrolik sistem hücreden hacim değiştiğinde 

toparlanan konik kauçuk contayla ayrılır. Yapının bu biçimi ölçüm hüc-

resi ve yağ alanı arasındaki basınç farklılığının ihmal edilebilmesini 

sağlar. Bu yüzden doğrudan gaz basıncını ölçmek yerine bir manomet-

re ile gaz alanında ölü hacmi olmayan yağın basıncı ölçülür. Ölçüm 

hücresi transparan su hücresinin içerisine yerleştirilmiştir. Deney sıra-

sında termostatik su banyosu kontrol edilebilen ve ayarlanabilen ve 

dijital termometre ile ölçülen sabit sıcaklık sağlamaktadır. 

Gazdan sıvı durumuna ya da tam tersi geçişlerin gözlenmesi sırasında 

çok az ölü hacim olması ilk sıvı damlasının oluşumunun ya da son gaz 

baloncuğunun kaybolmasının gözlemlenmesine imkan vermektedir. 

Şekil 1: Kükürt hekzaflorürün p-V grafiği 

DEĞERLENDİRME
Hacmin fonksiyonu olarak basınç sabit sıcaklıkta nokta nokta yön-

temiyle ölçülür ve sonuçlar p-V grafiği (Clapeyron grafiği) olarak ve 

pV-p grafiği (Amegat grafiği) olarak çizilir. İdeal gaz davranışından 

sapma hem aşikâr hem de çarpıcıdır. 

Kritik noktaların parametreleri grafiklerden kolaylıkla belirlenebilir 

ve reel gazların davranışlarının açık deneysel doğrulanmasının elde 

edilmesi mümkündür.

AMAÇ
Reel bir gazın sayısal analizi ve kritik noktasının belirlenmesi 
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TERMODİNAMİK / GAZ YASALARI

REEL GAZLAR VE KRİTİK NOKTA 

DENEY 
PROSEDÜRLERİ

•  Hem sıvı hem de gaz durumundaki kü-

kürt hekzaflorürün incelenmesi 

•  p-V şeması ve pV-p şemasında izo-

termleri çizilmesi.

•  Reel gazların davranışlarının ideal 

gaz durumunkilerden nasıl saptığının 

gözlenmesi  

• Kritik noktanın belirlenmesi

•  Doymuş buhar için basınç eğrisinin 

çizilmesi

ÖZET
Kükürt hekzaflorür (SF6) reel bir gazdır ve yalnızca ölçüm hücresinde minimal ölü hacim ile ince-

lenebilir. Kükürt hekzaflorür özellikle bu deney için uygundur. Çünkü kritik sıcaklığı (TC = 319 K) 

ve kritik basıncı (pC = 37.6 bar) nispeten düşüktür. Ayrıca nontoksik ve sınıflarda ve laboratuar 

sınıflarında kullanmak için uygun ve güvenlidir.  

NOT: İyi laboratuar pratiği prensipleri doğrultusunda, özellikle kritik nokta aletlerinin düzen-
li olarak kullanılıyorsa gaz bağlantılarının sert metal borularla yapılması tavsiye edilir. Uygun bir 
gaz silindirine bağlanmak için tedarik edilen 1/8” (SW 11) dişli boru konektörünü kullanın. 

Yalnızca belli zamanlarda kullanılacaksa, MINICAN® gaz bombası kapsülünden test gazı temin 

etmek daha iyi olacaktır. MINICAN® gaz bağlantıları sıradan bir sprey kutusunun vanasıyla ben-

zer yapıya sahiptir. MINICAN® gaz bağlantı enjektörünün üzerine bastırıldığında açılır. 

GEREKLİ CİHAZLAR
Miktar Cihazlar Ürün no.

1 Kritik nokta aygıtı 1002670

1 Daldırma / Sirkülasyon Termostatı (230 V, 50/60 Hz) 1008654 veya

Daldırma / Sirkülasyon Termostatı (115 V, 50/60 Hz) 1008653

1 Dijital Çabuk Tepkili Cep Termometresi 1002803

1 K-Tip NiCr-Ni Suya batırma sensörü, -65° C – 550° C 1002804

2 Silikon hortumlar İç çapı: 4 mm 1002622

Ayrıca gereklidir:

Sülfür heksaflorid (SF6)


