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Gaz konusu TYT ve AYT Kimya için önemli bir konudur. Her yıl hep sorular vardır. Bu ilk sorulardan biri olduğundan, aynı zamanda diğer konular için de temelidir. İsterseniz, önceki tema, bağlantı yineleyerek başlayabilirsiniz. Biz çok kolay zaman bilgi okuduktan sonra sorunları çözmeye başladığınızda size gelecek eminiz! Kunduz hocalarımızdan Tıp öğrencisi Sefa, gazlar
konusunda sizin için çok faydalı bir makale hazırladı ve görmeniz gereken soruların bir örneğini seçti! Gazların ortak özellikleri Tanecikli Serbest parçacık hareketi Yapısı katılar, sıvılar ve gazlar için ortak özelliklerdir. Ama gazlarda parçacıklar birbirinden bağımsızdır, bu da ayrım gözetmeyen yer değiştirmeleri sağlar. Örneğin, bir odada sıkıştırılmış parfüm oda nın her tarafına
yayılır. Onlar belirli bir hacim yok, sıvı gibi gaz parçacıkları arasında uyum hiçbir etkisi yoktur. Böylece gazlar, bulundukları kabın hacmini alarak düzgün bir şekilde konteynerin içine dağılır. Gaz miktarını, 5 litrelik bir kap ve 10 litrelik bir kabı doldurur. Sıkıştırılmış enkaz ve sıvı parçacıkları arasında çok az boşluk vardır, ve bu yüzden sıkıştırılamaz. Ama gazlar, balonlar gibi, kolayca
sıkıştırılabilir. Sualtı tüpleri yaklaşık 600 litre hacmi kapsayan, hava yüksek basınç altında üç litrelik pat içine sıkıştırılabilir. Yoğunlukları sabit ve sıvıdan daha düşüktür. Gaz molekülleri hareket yerinden, döndürmek ve titreşebilir. Bu maddenin en düzensiz versiyonudur. Gaz basıncı için hangi birimler kullanılır? Gaz molekülleri bulundukları ve sürekli hareket ettikleri kapta eşit olarak
dağılırlar. Bu hareketler sırasında birbirlerine ve bulundukları kabın yüzeyine saldırmak için güç kullanırlar. Bu kuvvete gaz basıncı denir ve insed edilir. Gaz basıncı birim hacimdeki parçacık çarpışmalarının sayısı, hızı ve sayısı ile orantılı olarak değişir. Kapalı kaplarda gaz basıncı göstergeleri ile ölçülür. Atmosferdeki gazların uyguladığı basınç atmosfer basıncına (ATM) denir.
Barometre atmosferbasıncını ölçmek için kullanılır. Deniz seviyesinde 0 C'lik atmosfer basıncı 1 atmosferdir ve Po.1 atm 766 cmHg 760 mm Hg ile yapılır. Madde 760 mm Hg. Madde 760 mm Hg. Yüksek basınç uygulandığında hacminin azaldığını ve basınç azaldığında hacminin arttığını kanıtlamıştır. Başka bir deyişle, sabit bir sıcaklıkta belirli bir miktarda gazın basıncı ve
hacminin ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. P1' de. V1 - P2.V2n: ConstantP - Basınç V - Hacim n - Köstebek T - Numune SICAKLIĞI: Belirli bir sıcaklıkta bazı gaz lar 720 mmHg basınç altında 600 ml hacmini kaplar. Aynı sıcaklıkta, bu gazın basıncı 1080 mmHg yükselir. Buna göre, bu gazın hacmi ne kadar ML'dir? GAZLAR farklı kaplarda olduğunda ÖRNEK CEVAP basıncı
birbirleri üzerinde, karışık: P1. V1 ve P2. V2 - P3V3 - Pson.Vson ile bulundu. CHARLES LAW (Hacim-Sıcaklık İlişkileri) Sabit Belirli bir miktarda gaz Sıcaklık arttıkça, hacim artar ve sıcaklık azalırsa, hacim de artar. Başka bir deyişle, sabit bir sıcaklıkta, belirli bir miktarda gazın sıcaklığı ve hacmi doğru orantılıdır. NOT : Sıcaklık -273.15 C mutlak sıfır noktası olarak adlandırılır.
Başlangıç noktası olarak mutlak sıfır noktası nı alan sıcaklık ölçeğine Kelvin sıcaklık ölçeği (mutlak) denir. Günlük yaşamda sıcaklık santigrat ölçekte ölçülür. Ancak, gazlar hesaplandığında, sıcaklık bloğu Santigrat Kelvin dönüştürülür. T (K) t (C) - 273 ÖRNEK SAĞ HAREKET EDEN Piston Konteyneri 327 C'de 12 litre gaza sahiptir. ÖRNEK CEVAP GAY-LUSSAC HUKUK (Basınç
ve Sıcaklık İlişkileri) Sabit hacimli gaz belirli bir miktar; Sıcaklık arttıkça, sıcaklık düşerse basınç yükselir, böylece basınç azalır, böylece sabit bir hacimle belirli bir miktarda gazın sıcaklığı ve basıncı doğru orantılıdır. NOT: Sıcaklık artışı nın bir sonucu olarak, parçacıkların ortalama kinetik enerjisi de artar. ÖRNEK SORUN Sabit hacimli bir kapta 127 C'de 4 asm basınç yapan (g)
vardır. Bu gazın sıcaklığı 3 3 m olmalıdır? ÖRNEK CEVAP AVOGADRO HUKUK (Köstebek Sayısı-Hacim İlişkileri) Sabit sıcaklık ve gaz basıncı; Ben lerin sayısı arttıkça hacim azalır, böylece hacim azalır, böylece kısacası, sabit basınç ve sıcaklıktaki (aynı koşullar altında) gazın miktarı ve hacmi doğrudan değişir. NOT: Sıcaklık 0 C (273 K) ve basınç 1 asm normal koşullar (NS)
olarak adlandırılan koşullar - Sıcaklık 25 C (298 K) ve basınç 1 apm olan koşullar standart koşullar (oda koşulları) (FA) denir. 1 köstebek gazının hacmi normal koşullarda 24,5 litre (NS) 22,4 litre ve 1 köstebek gazı hacı standart koşullarda (iç koşullarda) olarak ölçüldü. ÖRNEK Sabit bir sıcaklıkta sürtünme olmadan serbest pistonlu bir kaptaki gaz benlerinin miktarı ikiye
katlandığında ne olur? ÖRNEK CEVAP - Hacmi iki katına çıkar - birimdeki molekül sayısı değişmez. Parçacıkların ortalama kinetik enerjisi değişmez. (Sıcaklığa bağlanma) - Parçacıkların ortalama hızı değişmez - gazın yoğunluğu değişmez. İdeal GAZ YASASI Gaz kanunlarına uygun varsayımsal gazlar, molekülleri birbirlerinin davranışlarından muzdarip değildir ve ideal gazlar adı
verilen molekülleri arasında çekim gücü yoktur. Tüm gazlar ideale yüksek sıcaklıkta ve düşük basınçta yaklaşır. Basınç arttıkça ve sıcaklık düştükçe, gazlar ideal durumdan uzaklaşıyor. Küçük bir köstebek kütlesi ve düşük polariteile gazlar ideale daha yakındır. İdeal gaz denklemi: Yasalarda ifade edilen denklemler kullanılarak elde edilir Charles ve Avogadro. P.V ve n.R.T (Eğer
para nız varsa denklemi  uygun olarak kodlayabilirsiniz) bu denkleme ideal gaz denklemi denir ve sabit ve gaz sabiti oranı denir - R P - Basınç birimi atmV - Bir litre biriminhacmi (L)N - köstebek sayısıR 22.4/273 veya 0.082. İşlemlerle çalışmayı kolaylaştıran sorunlar ne olursa olsun, bu değeri elde ediyoruz. Değer. L.ant/mol. K. T - Kelvin'in (K) Köstebek Kütlesi ve Gaz
Yoğunluğu da ideal bir gaz denklemi kullanılarak hesaplanabilir. İdeal gaz denklemindeki ben sayısı yerine: ÖRNEK SORU, kapalı bir kaptaki gazsız basınç 1,64 3 m ve sıcaklık 127 oC olduğundan, bir kaptaki gaz kütlesini hesaplar. (N:14 g/mol, O:16 g/mol) GAZLARDA ÖRNEK CEVAP TEORİk TEORİsİ Bilim adamları 19. Gazların davranışını açıklayan teoriye kinetik teori denir.
Kinetik teoriye göre, gaz molekülleri ayrım gözetmeksizin ve sürekli hareket ederek birbirleriyle ve kapağın yüzeyiyle çarpışArak hareket ederler. Bu çarpışmalar hızlı ve esnektir (Kahverengi hareket). Gaz molekülleri arasındaki mesafe gaz ın hacmine bağlı olarak çok büyüktür, bu nedenle gazların hacmi göz ardı edilir. Gaz molekülleri arasındaki mesafe oldukça yüksektir. Bu
nedenle, gaz molekülleri arasında zayıf bir etkileşim olmadığı varsayılır, birbirleriyle çarpışma sırasında dışında. Gaz moleküllerinin kinetik aktivasyonu mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Bu nedenle, aynı sıcaklıktaki gaz moleküllerinin ortalama kinetik aktivasyonu eşittir. Aynı kinetik enerjiye sahip gaz moleküllerinden, molekülün kütlesi küçük olandan daha yüksektir. Gaz kinetik
teorik varsayımlara ne kadar yakınsa, ideal gaza da o kadar yakındır. Gazlarda difüzyon yasası Gaz moleküllerinin aynı veya farklı gaz molekülleri arasında yayılmasına difüzyon denir. Boşluğun küçük bir delik aracılığıyla kapalı bir kapta gaz moleküllerinin dağılımı da efüzyon, gaz parçacıklarının oranı ve Graham Difüzyon Yasası denilen moleküllerin kütlesi arasında bir korelasyon
denir. Graham'ın difüzyon eylemine göre, bir gaz molekülünün yayılma veya efüzyon oranı parçacık kütlelerinin molünün kare köküyle ters orantılıdır. GAZ KARIŞIMLARI Kısmi Basınç ve Mol Kesri Basınç, çarşamba günü yaptığı gibi, gaz karışımları karışımı oluşturan gazların basınç miktarına eşit bulunmaktadır. Gaz karışımındaki toplam basınç (PT) gaz moleküllerinin yapısına
değil, karışımdaki gazların toplam mol sayısına bağlıdır. Herhangi bir X-gazın kısmi basınç formülünü gazın toplam basıncının formülü ile karşılaştırdığınızda aşağıdaki korelasyon elde edilir. Gazze Çözüm Çözümü Gazlar konusunu tam olarak anlamak, hayal edebileceğiniz gibi bir çok sorunu çözmek de çok önemlidir. Çünkü bilgiyi ve kuralları bir kez bildiğinizde, soruların nasıl
dahil olduğunu görmeniz gerekir. Kendi kaynaklarına ek olarak, MEB tarafından yayınlanan testlerin alınmasına karar vermenizi öneririz. Kunduz'da şimdiye kadar, sahadaki kimya uzmanları gazlarla ilgili binlerce soruyu çözdüler. Şimdi bu soruların bazıları sizin için burada. Daha fazla gaz sorunu ve ayrıntılı çözüm görmek istiyorsanız, aşağıdaki pv nrt r sabiti değeri. pv nrt deki r
sabiti
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