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1) 1662’de Robert Boyle havayla çalışarak ‘Boyle’ yasasını buldu. Bu yasaya
göre sabit sıcaklık ve sabit miktardaki gazın basıncı arttıkça hacmi azalır
ve basıncı azaldıkça hacmi artar.
A. Aşağıdaki resmi yorumlayınız.
Deniz kıyısında (1Atm Basınç altında) dalgıç gayet normal görünüyor. Ancak
denizin derinliklerine indikçe artan basınç dalgıcın vücudunu inceltiyor. Basınç
arttıkça dalgıcında hacmi azalmış.

B. Boyle yasası için (P) ve (1/V) grafiği çizersek hangi grafik doğru olur?
(Đşaretleyiniz)

C.

Yanda bulunan sürtünmesiz pistonlu kabı rakımın 9000 olduğu bir yerden deniz
seviyesine indirirsek ne olur? Sebebini açıklayınız.
Deniz seviyesine inildikçe basınç azalır. Piston üzerine uygulanan hava basıncının
azalması pistonun yukarı doğru hareket etmesine sebep olur. Azalan basınçla
kabın hacmi de artar.

D.Hava kabarcıkları derinlerden yüzeye yaklaştıkça
kabarcıkların hacmi büyür bunun sebebi basıncın azalmasıdır.
Basınç azalır çünkü hava kabarcıkları yüzeye yalaştıkça
sıvının kabarcıklara uyguladığı basınç azalır azalan basınçla
hacim artar.

2)Gazların hacim ve sıcaklığı arasındaki bağıntı Fransız
fizikçi Jacques Charles tarafından 1787’de keşfedilmiştir.
Bu yasaya göre sabit basınç ve sabit miktardaki gazın
sıcaklığı arttıkça hacmi de artar ve sıcaklığı azaldıkça
hacmi de azalır.
A. Buna göre helyum balonlarının prensibini yorumlayınız.

Atmosferdeki gazlara göre yoğunluğu daha az helyum gazı
balonun yükselmesini sağlayacaktır. Ancak temel nokta
balonun ısıtılmasıdır. Bunun amacı sıcaklıkla gazın hacminin
artmasını sağlamaktır.

B.Bir balon oda sıcaklığında 24˚C 2,5 litre’lik bir hacme kadar şişirilmektedir. Sonra bu
balon soğuk bir kış gününde -25˚C dışarı çıkarıldığında balonun yeni hacmi ne olur? (Balon
içerisindeki hava miktarı ve basıncı sabit. ˚K=˚C+273)
Çözüm:
K1º=24+273=297

V ile T doğru orantılı olduğuna göre,

K1º=25+273=248

V1 = T2
V2

T2

2,5L = 297ºK
V2

248ºK

V2=2,08 L

3)
A. Guy Lussac tarafından bulunan bu yasaya göre; sabit miktarda gaz
içeren kapalı bir kutunun sıcaklığı artarsa kinetik enerjisi artar Bunun
sonucu kap çeperlerine uygulanan basınç artar

B. X gazı ısıtılırsa civa hangi boruda yükselir?
X Gazı ısıtılırsa civa b borusunda yükselir, çünkü x gazının
basıncı artar ve civayı boruda iter. Önce Px=Patm iken Px>Patm
olur.

C.Sıcak bir günde kola şişesi güneş ışığına bırakılırsa ne olur? Sebebini açıklayınız?
Isınan koladaki CO₂ gazı sıvıdan ayrılır ve kap çaperlerine daha fazla basınç uygulamaya
başlar. Sıcaklık artmaya devam ederse şiş basınçtan patlayabilir.
4) 1811 Avagadro;
Aynı sıcaklık ve basınçta gazların eşit hacimleri eşit
sayıda molekül içerir. Aynı sıcaklık ve basınçta
farklı gazların eşit sayıda molekülleri eşit
hacimdedir.

A.Bir balona üflendikçe şişmesini nasıl açıklarsınız.
Balona üflendikçe balon içerisindeki gaz miktarı artar. Artan tanecik ayısı ile hacimde
artar çünkü balon pistonlu kap gibi davranarak basıncı sabit tutarken artan tanecik
sayısı ile hacmini arttırır.
B.Bu durumda sabit sıcaklık ve basınçta mol sayısı arttıkça hacim
artar.

C.Standart koşullarda 1 litre C3H6 ‘nın Kütlesi ne kadardır? (C3H6’nın molekül
kütlesi:42,08 g/mol)
Çözüm:
0ºC 1 Atm 1 mol gaz
0ºC 1 Atm
n= 22,4 mol

?

22,4 L

n= m

1L’dir

ma

 22,4=m
42,08

m=942,59 gram

