
SAF MADDELERİN
FAZ DİYAGRAMLARINDA

KRİTİK KONUMLAR

Prof. Dr. Beycan İBRAHİMOĞLU
Beycan İBRAHİMOĞLU

Bu kitap, B. İbrahimoğlu Plazma Teknolojileri Geliştirme ve Eğitim 
Vakfı tarafından desteklenmiştir.



ii

SAF MADDELERİN
FAZ DİYAGRAMLARINDA
KRİTİK KONUMLAR
Prof. Dr. Beycan İBRAHİMOĞLU
Beycan İBRAHİMOĞLU

Genel Yayın Numarası: 356 
ISBN: 978-605-2294-71-0
1. Basım, Aralık 2021

EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti.©2021 
Efil©2021

Bu kitabın tüm hakları saklıdır.
Herhangi bir şekil ya da yöntemle çoğaltılamaz. 
Sertifika No: 45550

Genel Yayın Yönetmeni: Serenay Dıraz 
Kapak Tasarım: Hayrettin Vural

Baskı ve Cilt: Sage Yayıncılık Reklam Matbaa San. Tic. Ltd. Şti.  
Zübeydehanım Mah. Kazım Karabekir Cd. Uğurlu İş Merkezi 97/24  
İskitler/ANKARA
Tel: 0312 341 00 02 • E-mail: bilgi@bizimdijital.com
Sertifika Nu.: 41356

         EFİL YAYINEVİ
EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti.
Bağcılar Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddes1283. Sokak Ata Apartmanı
No: 9/7 06670 Çankaya/Ankara Türkiye
Tel : (+90) 312 442 52 10
GSM : (+90) 530 108 99 76 Faks : (+90) 312 442 52 12

www.efilyayinevi.com . instagram.com/efilyayinevi . twitter.com/efilyayinevi



Faz Diyagramları iii

Gezegenimizde her gün farklı evrelerde bulunan maddelerle karşılaşıyoruz;

/ üzerinde gezindiğimiz toprak,

/ soluduğumuz hava,

/ içtiğimiz su, 

/ aldığımız enerji.

Gezegenimizin ritmini oluşturan bu maddeler basınç ve sıcaklığa bağlı termodi-
namik bir sistemde üç faz (katı, sıvı, gaz) olarak temsil edilmektedir. Bu durum-
da geleneksel P-T Faz Diyagramında plazmanın yokluğu ritmi bozuk bir faz 
diyagramını tanımlar.

Mühendislik bakış açısıyla;

“Dört fazı bulunan bir maddenin P-T Faz Diyagramında üç fazla temsil edilmesi, 
arabanın üç tekerli olmasına benzer”. 



Beycan İbrahimoğluiv

FİZİKSEL KİMYA

Fizik ve kimya bilim dallarının dili 
matematik, görselliği grafik olarak 
bir arada incelenmektedir.
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ÖNSÖZ

Sevgili okurlar

Fizik kavramları ve yasaları tüm doğa bilimlerinin temelini oluşturan 
kesin bir bilimdir.

Kimya, maddelerin bileşimi, yapısı ve özelliklerini incelemektedir. 
Fiziksel kimya, fizik ve teorik kimya kapsamlı genel bir bakış sağlar. 
Kimyasal olayların genel yasalarını fizik ilkeleri temelinde oluşturmak, 
deneysel ve aksiyogeometri yöntemler geliştiren ve kullanan disiplinler 
arası bir bilim dalıdır.

Bir maddenin durumu; miktarı, bileşimi, hacmi, basıncı ve sıcaklığı 
belirtilerek tanımlanır. Bu nicelikleri birbirine bağlayan matematiksel 
eşitlikleri hal denklemleri, grafikleri ise faz diyagramları temsil eder.

Belli miktardaki saf bir maddenin üç boyutlu ve birbirinden farklı iki 
boyutlu faz diyagramları deneysel verilere dayanılarak düzenlenmektedir. 
Genellikle, sadelik ve kolay anlaşması açısından sabit hacim (V) altındaki 
basınç-sıcaklık (p-T) diyagramları tercih edilmektedir. Bir bileşenli 
maddelerin p-T diyagramında katı, sıvı ve buhar fazlarının konumları, 
fazlar arası denge çizgileri, bu çizgilerin kesiştiği üçlü nokta (Ü) ve 
sıvı-buhar denge çizgisinin sonlandığı kritik noktalar (Tk, Pk, ρk) yer 
almaktadır. Üçlü nokta ve kritik noktaların konumları alınan maddeye 
bağlı olarak değişmektedir.

Buna karşın, geleneksel faz diyagramlarında, evrenin %95-98'ini 
oluşturan plazma fazını gösteren bir konum yer almamaktadır. Bir başka 
deyişle katı, sıvı ve buhar fazları ile plazma arasındaki sınır çizgileri 
belirlenmemiştir. Ayrıca üçlü noktada başlangıcı bilinen katı-sıvı denge 
eğrisinin sonlandığı konumu ve sıvı fazın belirsizliği devam etmektedir.

Öncelikle aksiyogeometri yöntemle bazı maddelerin sıvı-buhar denge 
eğrisi üzerinde kritik basınç (pk) ve kritik yoğunluğun (ρk) durumu ve katı-



sıvı farkının ortadan kalktığı kritik noktanın konumu (Pk) belirlenmiştir. 
Benzenin yüksek basınç ve sıcaklıkta sıvı-katı denge eğrisi üzerinde 
yarıkararlı durumunun sonlanmasıyla belirlenmiş kritik basıncın, 
aksiyogeometri sonuçla uyuştuğu görülmüştür.

Bu çalışmalarda elde edilen sonuçlar, çok düşük hızla yürütülen 
faz dönüşümleri sırasında kendiliğinden oluşan yarıkararlı durumlara 
ilişkin parametrelerin ölçülmesine dayanmaktadır. Yarıkararlı durumlar 
üçlü noktadan başlayan katı-buhar, katı-sıvı ve sıvı-buhar dönüşümleri 
sırasında oluşabileceği varsayılmaktadır. Yarıkararlı durumun sonlandığı 
noktalar faz dönüşümlerinin ortadan kalktığını göstermektedir.

Bu çalışmalar Azerbaycan Milli İlimler Akademisi bünyesinde özel 
altyapıya sahip bir bölümde tarafımızdan tasarlanan bir deney düzeneğinde 
gerçekleştirilmiştir. Benzenin yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklardaki 
donmasına ilişkin olası yarıkararlı durumlar incelenmiştir. Deneysel 
veriler kullanılarak benzene ilişkin sıvı-katı denge eğrisinin sonlandığı 
kritik konumu belirlenmiştir.

Benzer şekilde, Azerbaycan Politeknik Üniversitesi Isı Tekniği 
Laboratuvarı'nda yürüttüğüm çeşitli çalışmalarım sırasında bir deney 
düzeneği geliştirilmiştir. Bu düzenek kullanılarak, yüksek basınç ve 
sıcaklıklarda benzonitril yanında orto-, meta-, ve para-toluidinlerin 
yoğunluk ve viskoziteleri belirlenmiştir. Her iki deney düzeneğinde 
belirlenen veriler aksiyogeometri yöntemle değerlendirilmiştir. Mutlak 
sıfır sıcaklığı, sıvı-katı denge eğrisinin kritik konumu, katı-buhar denge 
eğrisinin kritik konumu ve iyonlaşma veya bozunma konumu bu yöntemle 
belirlenmektedir.

Katı-sıvı sınır çizgisinin kritik konumu sıvı-buhar sınır çizgisinin 
kritik konumunu birleştiren iyonlaşma veya bozunma çizgisiyle sıvı 
fazın konumu sınırlandırılmaktadır. Bu çizginin üst ve alt uzantıları 
olarak sırayla katı ve buhar fazları ile plazma fazı arasındaki sınırların 
belirlenebileceği öngörülmektedir. Buna göre, diğerleri yanında 



plazma fazına ilişkin konumu da gösteren iki boyutlu ve üç boyutlu faz 
diyagramları düzenlenebilmektedir. 

Benzen, benzonitril, hidrojen ve karbondioksidin iki boyutlu (p-T) 
faz diyagramlarının yanı sıra çekirdekli atom modeline benzer şekilde üç 
boyutlu (V-p-T) faz diyagramları tarafımızdan ilk kez düzenlenmiştir.

Gibbs'in 1876 yılında maddenin üç fazını kapsayacak şekilde 
yayınlamış olduğu faz kuralına ilave olarak, tek bileşenli maddeleri 
oluşturan dört agregat halini gösteren (p-T) faz diyagramları yeni bir 
yaklaşımla ilk kez tarafımızca ileri sürülmüştür. 

Sıcaklığın etkisiyle sıvı-buhar denge eğrisinin sonlandığı kritik 
konumda yalnızca sıcaklık Tk kritik bir parametredir. Bu sıcaklığa karşılık 
gelen basınç ve hacim (veya yoğunluk) kritik nitelik taşımamaktadır. 
Benzer şekilde sıvı-katı denge eğrisinin sonlandığı konumda yalnızca 
basınç; katı-buhar denge eğrisinin sonlandığı konumda ise yalnızca hacim 
(veya yoğunluk) kritik parametre niteliği taşımaktadır.

Bu kitabın, ortaöğretim düzeyinden başlayarak, üniversite fizik, 
kimya derslerinde yer alması zorunlu olan faz diyagramlarının daha 
doğru çizilmesine, anlaşılmasına ve kullanılmasına yardımcı olacağı 
düşünülmektedir.

Değişik araştırma sonuçlarının derlenmesiyle oluşturulan bu 
yayın herhangi bir ders kitabı niteliğinde değildir. Diğer taraftan faz 
diyagramlarına ilişkin bu yenilikten, eğitim ve araştırma yapanların yanı 
sıra özellikle fizikokimya ve ilgili alanlarda çalışanların yararlanacağına 
inanmaktayız.

Yaklaşık 50 yıldır yürütmekte olduğum deneysel ve kuramsal 
çalışmalar yanında konferans ve sempozyumlarda meslektaşlarımla 
yapmış olduğum tartışmalar sırasında faz diyagramının geliştirilmesine 
ilişkin ayrıntılı bilgi ve deneyim edinmiş durumdayım. Çok değerli eşim, 
çocuklarım ve torunum Beycan'la birlikte bu kazanımların bir kitapta 
toplamaya karar verdik. Bu kitabın fizik, kimya ve diğer alanlarda bilimsel 
araştırma yapanlar için faydalı olacağını umuyorum.
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NOT:

Sovyetler Birliği'nin dağılması sırasında Azerbaycan’ın Karabağ 
bölgesinde ortaya çıkan yapay sorunlar nedeniyle bilimsel çalışmalara 
ara vermek zorunda kaldım. Karabağ probleminin demokratik yolla 
çözülmesi amacıyla Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde 
önce milletvekili, sonra Nahçıvan Başbakanı olarak görev yaptım. 

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ sorununu, Azerbaycan 
devletinin, Rusya'nın arabuluculuğu olmadan, kendi başına demokratik 
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konular Nahçıvan Parlamento Başkanı'yla ciddi görüş ayrılığına neden 
oldu. Bu durumda görevimden istifa ederek Azerbaycan Neft Kimya 
Üniversitesi bünyesinde Neft-gaz Geoteknoloji ve Kimya Laboratuvarı'nda 
kısa bir süre çalıştıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti’ne yerleştim. 1993 
yılında Gazi Üniversitesi'nde misafir profesör olarak görev aldım. 
Üniversitenin "TEKNOPARK" bölgesinde Anadolu Plazma Teknoloji 
Merkezi'ni kurarak çeşitli araştırmaları yürütmekte ve Azerbaycan'da 
başladığım bilimsel çalışmalarımı devam ettirmekteyim. 

Bu nedenle, 1993 yılına dek olan yayınlarımda soyadım Ferzeliyev 
olarak yazılmış bulunmaktadır.
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FAZ DİYAGRAMLARI

Faz diyagramları; termodinamik 
denge konumunda olan fazlara 
ilişkin bölgeleri, aralarındaki 
sınırları ve noktaları gösteren 
grafiklerdir.
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1. FAZ DİYAGRAMLARI

Bir bileşenli bir maddenin faz diyagramı, üçlü nokta ve dengedeki 
termodinamik sistemin durum parametreleri arasındaki ilişkinin grafiksel 
temsilidir.

Faz kuralı, Gibbs tarafından 1876 yılında ileri sürülmüştür. Lord 
Rayleigh, atmosferdeki gazların fiziksel özelliklerini incelemek için 
1904 yılından başlayarak yeni yöntemler geliştirmiştir. Percy Bridgman, 
benzenin donma-erime denge eğrisini belirlemek için 1,25 GPa'ya dek 
yüksek basınçlarda deneysel çalışmalar yürütmüştür. Lev Landau birinci 
ve ikinci dereceden faz dönüşümlerini kuramsal fizik içinde açıklamaya 
çalışmıştır. Faz dönüşümlerinin birer kritik noktayla sonlandığını 
kuramsal olarak açıklamaya çalışan Kenneth Wilson, Nobel Ödülü'yle 
onurlandırılmıştır. Buna karşın, fizik ve kimya alanında yoğun ilgi gören 
kuramsal ve deneysel çalışmalar çoğu bilim insanları tarafından yeterli 
görülse bile, bizce açıklanması gereken sorunlar bulunmaktadır. Saf 
maddelere ilişkin basınç-sıcaklık faz diyagramlarında; katı-buhar, katı-sıvı 
ve sıvı-buhar denge eğrileri yanında katı-sıvı-buhar dengesini gösteren üçlü 
nokta belirtilmektedir. Buna karşın bu diyagramda; sıvı-buhar dengesinin 
sonlandığı kritik nokta gösterildiği halde, sıvı-katı dengesinin sonlandığı 
kritik nokta  ve plazma fazının konumu yer almamaktadır. Evrenin kütlece 
%95-98’ini oluşturan bu fazın basınç-sıcaklık (p-T) diyagramında yer 
almaması yanında sıvı-katı denge eğrisine ilişkin üst sınırın belirsizliği, 
açıklanması gereken sorunların başında yer almaktadır.

Bu sorunların aydınlatılmasına yönelik olarak Azerbeycan 
Teknik Üniversitesi'nde 1978 yılı içinde tarafımızdan bir deney aygıtı 
geliştirilmiştir. Bu aygıt kullanılarak benzonitrilin yanı sıra orto-, meta- ve 
para-toluidin için yüksek basınç ve sıcaklıklardaki yoğunluk ve viskozluklar 
belirlenmiştir. Bu verilerle değişik basınç ve sıcaklıklarda çizilen izobar ve 
izotermlere ilişkin uzantıların kesim noktaları sıvı-katı denge eğrisinin 



Beycan İbrahimoğlu20

sonlandığı kritik nokta olarak değerlendirilmiştir. Bu kritik noktanın 
deneysel yoldan belirlenmesi için Azerbeycan Milli İlimler Akademisi 
bünyesinde ikinci bir deney düzeneği tasarlanarak kurulmuştur. Bu aygıtla, 
benzenin donmasına ilişkin yüksek basınç ve sıcaklıklarda kendiliğinden 
ortaya çıkan  yarıkararlı durumlar incelenmiştir.

Tasarlanan  aygıtlarla  yapılan  ölçümler  kuramsal  olarak      
değerlendirilmiştir. Benzonitril, orto-, para- ve meta-toluidin için basınç ve 
sıcaklığa bağlı olarak çizilen değişik grafikler kullanılarak donma ve kaynama 
sıcaklıklarının yanı sıra kritik basınç ve kritik yoğunlukları belirlenmiştir. 
Ayrıca, donma-erime eğrileri üzerinde farklı dönüşüm noktalarının varlığı 
belirlenmiştir. Diğer taraftan; süblimleşme, erime ve yoğuşma denge eğrilerinin 
sınırları, sonlandıkları noktalar ve plazma fazının yer aldığı basınç-sıcaklık faz 
diyagramları düzenlenmiştir.

1.2 Bir Bileşenli Sistemlerin Faz Diyagramı

Saf maddeler için çizilen tipik bir basınç (p)-sıcaklık (T) faz 
diyagramında (Şekil 1.1) katı, sıvı ve buhar fazları yanında bunları 
birbirinden ayıran süblimleşme (ÜS), erime (ÜC) ve yoğuşma (ÜB) sınır 
çizgileri görülmektedir. Katı, sıvı ve buhar fazlarının dengede olduğu 
sisteme üçlü nokta (Ü), bu sistemin sabit kalan basınç ve sıcaklığına 
ise sırayla üçlü nokta basıncı (pü) ve üçlü nokta sıcaklığı (Tü) denir. Her 
maddeye özgü olan üçlü noktanın basınç ve sıcaklığı sabittir. Bu özellikler 
termometre kalibrasyonu için kullanılmaktadır. Üçten fazla faz bir arada 
olamayacağından, faz diyagramlarında bir noktada kesişen üçten fazla 
sınır çizgisi de olamaz.  Üçlü noktadan başlayan sıvı-buhar denge eğrisi 
(B) ile simgelenen kritik noktada sonlanmaktadır. Bu noktanın konları 
p-T diyagramında TK ,PK ve ilave yoğunluk rK

 olarak gösterilmiştir. Diğer 
taraftan, donma-erime denge çizgisinin durumu ve sonundaki C noktasıyla 
gösterilen sistemin durumu halen tartışma konusudur. Bu belirsizliklerin 
saf bir maddeye ilişkin faz diyagramlarının geliştirilmesiyle giderilmesi 
gerekmektedir. 
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Şekil 1.1 Şematik bir p-T faz diyagram

Saf bir madde için olası 4 fazın (katı, sıvı, buhar, plazma) denge halinde 
bulunması olası mıdır? Bu durumun olanaksızlığı;

S = B + 2-F      (1.2.1)

şeklinde yazılan faz kuralına göre açıklanmaktadır. Burada, B bileşen 
sayısını, F faz sayısını, 2 sıcaklık (T) ve basınç (p) değişkenlerini ve S 
sistemin serbestlik derecesini göstermektedir. Bir bileşenli sistemler yani 
saf maddeler için faz kuralı;

S = 1 + 2-F = 3-F      (1.2.2)

şeklini alır.

Buna göre, F = 3 için S= 0 olacağından saf bir maddeye ilişkin 3’ten 
fazla fazın denge halinde bulunması olanaksızdır. Yukarıda da belirtildiği 
gibi bir bileşenli bir sisteme ilişkin üç fazın dengede bulunduğu üçlü nokta 
matematiksel olarak;

f (V, T, p) = 0      (1.2.3)

şeklinde tanımlanır. Hacimin sıcaklık ve basınca bağlılığı birlikte 
çizildiğinde üç boyutlu yani uzaysal  faz diyagramı elde edilir. Karmaşık 
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olan üç boyutlu faz diyagramı yerine p-T (V = sabit), V-T (p = sabit) ve V-p 
(T = sabit) iki boyutlu faz diyagramları kullanılır.

Bir bileşenli sistemlerde dengedeki fazların sayısı ise birden üçe yük-
selirken serbestlik derecesi ikiden sıfıra düşmektedir.

Bu çalışmada, plazma da dahil olmak üzere saf maddelere ilişkin 
olası fazlar üzerinde durulacaktır. Faz diyagramındaki donma eğrisinin 
konumu ve kritik parametreler, denel veriler ve varsayımlara dayanılarak 
aksiyogeometriyle açıklanacaktır.

1.3. Tanımlar

Aksiyogeometri; termodinamik olarak doğruluğu öngörülen 
sistemlerin geometrik olarak belirlenmesi.

Bileşen: Saf olarak elde edilebilen, belli bir kimyasal formülü bulunan 
ve fizikokimyasal özellikleri homojen olan element ve bileşikler.

Faz geçişi: Çevreden uygulanan basınç ve sıcaklığa bağlı olarak 
fazlar arası dönüşüm. Faz diyagramlarında iki faz birbirinden bir çizgiyle 
ayrılmaktadır.

Faz dengesi: Belli sıcaklık ve basınçtaki bir bileşenin molar serbest 
entalpisi (μ) kimyasal potansiyel olarak tanımlanmıştır. Kimyasal 
potansiyel madde akımının yürütücü kuvvetidir. Aynı koşullarda, aynı 
bileşenlerin kimyasal potansiyelleri birbirine eşit olan fazlar dinamik 
denge halindedir. Bu durumda, faz dönüşümüne ilişkin Gibbs enerjisi 
(serbest entalpi değişimi) sıfırdır (∆G=0).

Faz diyagramı: Denel veriler kullanılarak çizilen hacim, sıcaklık 
ve basınç değişkenlerinden üçüne veya biri sabit tutularak diğer ikisine 
bağlı olarak çizilen grafikler ve bu diyagramlardaki sabit nokta ve çizgiler 
üzerinde fazlar arası denge durumu söz konusudur.

Bu grafikteki yüzeyler fazları, yüzeyler arasındaki çizgiler faz 
geçişlerini, noktalar sıcaklık ve basıncı sabit olan sistemleri göstermektedir. 
Saf maddeler yanında karışımların da faz diyagramları belirlenmektedir. 
Her sistemin faz diyagramı kendine özgüdür.


