
Gőz, gáz és a kritikus hőmérséklet

Az ideális gázok izoterm összenyomásakor a Boyle–Mariotte-törvény érvényesül, pV = állandó. Az állapotváltozás
képe a p−V állapotsíkon hiperbola. Az alábbi diagramon a gőz izoterm összenyomásának p−V grafikonját láthatjuk
(a vastag vonal egy T1 < TC-hez tartozó izoterma).

Kövessük végig az izotermát jobbról balra, a térfogat csökkenésének megfelelően! Ha gőzt nyomunk össze, az egy
ideig többé-kevésbé követi a gázok viselkedését, és miközben a térfogata csökken, a nyomása növekszik. Egyszer csak
eléri az adott hőmérséklethez tartozó telített gőznyomást, ezen a ponton (A) a gőz telítetté válik. Ha tovább folytatjuk
az összepréselését, már nem nő a nyomása, hanem elkezd kicsapódni, így csökken a térfogata. Eközben a nyomása
állandó marad, a grafikonon az AB szakasz vízszintes. A B pontot elérve eljutunk a gőz teljes kicsapódásáig, már
csak folyadék van jelen a tartályunkban. A folyadékok jó közelítéssel összenyomhatatlanok, ezért a további minimális
térfogatcsökkenés meredeken növeli a nyomást, az izoterma ezen szakasza szinte függőleges.

Az alacsonyabb hőmérsékletekhez tartozó izotermán már nagyobb térfogatnál telítetté válik a gőz, és egy kicsit
kisebb lesz a folyadék térfogata, ha teljesen kicsapódott. És ez fordítva is így van, magasabb hőmérsékletnél az A pont
balra, a B pont jobbra tolódik. A különböző izotermákhoz tartozó A pontok rajzolják ki a gőz határgörbét, és a B
pontok a folyadék határgörbét. A két görbe a C pontban találkozik. Ez az úgynevezett kritikus pont, az itt uralkodó
nyomást nevezzük az anyag kritikus nyomásának. A C ponthoz tartozó izoterma hõmérséklete a kritikus hõmérséklet.
Ha a hőmérsékletet a kritikus érték fölé emeljük, az anyag semmilyen összepréseléssel nem cseppfolyósítható, hiába
növeljük a nyomását. Ilyenkor már nem gőzről, hanem gázról beszélünk. A gőzök olyan légnemű anyagok, amelyek
izoterm összesajtolással cseppfolyósíthatóak, míg a gázokkal ezt nem tehetjük meg. Ha a gáz jóval a kritikus hőmér-
séklete felett van, jó közelítéssel ideális gáznak tekinthető. Néhány anyag kritikus hőmérsékletét és nyomását az alábbi
táblázat mutatja (forrás: Wikipédia).
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