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SU
• Su donarken moleküller arası boşluk artar.

• Bu nedenle buzun yoğunluğu sudan küçüktür.

• Bu durum nedeniyle su yüzeyden donar, yüzey-
deki buz ısı yalıtımı sağlar, su canlılarının sert kış 
koşullarında canlı kalmasının sebebi bu ısı yalıtımı 
şartlarıdır.

• Yeryüzündeki suyun buharlaşıp daha sonra ya-
ğış olarak yağmasına su döngüsü denir.
• Su döngüsü yaşamın devamını ve suyun temiz-
lenmesini sağlar.
• Atmosferdeki su buharına nem denir.
• Nem hem yağışları oluşturur hem de rahat nefes 
almamız için gerklidir.
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BUZ SU BUHAR

HAL DEĞİŞİMİNİN ENDÜSTRİYEL ÖNEMİ
• LPG (propan - C3H8 ve bütan - C4H10 karışımı) ve 
LNG (%90 metan - CH4) hal değişimi sayesinde-
depolanır, taşınır ve kullanılır.
• Buzdolabı, klima gibi soğutucu cihazlar soğutucu 
akışkanlar sayesinde çalışır.
• Havadan sıvı azot ve sıvı oksijen eldesi hal deği-
şimi sayesinde gerçekleşir.
• İlaçlama sistemleri, oto boyama makineleri, bazı 
kamyon ve otomobillerin fren sistemleri, oksijen 
tüpleri, sıcak hava balonlarında hal değişiminden 
faydalanılır.

KATILAR

AMORF KRİSTAL
• Molekülleri belirli bir dizilime 

sahip değildir, rastgele 
istiflenmiştir. 

• Sabit bir erime noktaları yoktur,
yumuşama sıcaklıkları vardır.

• Bu sıcaklığa camsı geçiş 
sıcaklığı denir. 

• Cam, tereyağı, polimerler,
çikolata bunlara örnektir.

• Moleküllerinin sabit bir dizilim 
şekli vardır. 

• Sabit bir erime noktası vardır
ve eriyinceye dek
yumuşamazlar

İyonik Moleküler Kovalent Metalik
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SIVILAR

Viskozite

• Sıvının akmaya gösterdiği dirence viskozite de-
nir.
• Her akışkanın bir viskozitesi vardır, viskozitesi en 
düşük yani en akıcı maddeler gazlardır.
• Sıvının moleküller arası çekimini arttıran her tür-
lü etki viskozitesini de arttırır.
• Sıcaklık arttıkça moleküller arası çekim düştüğü 
için viskozite azalır.

Buharlaşma, Kaynama, Buhar Basıncı

Buharlaşma

Kaynama
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Buhar Basıncı A: İstanbul’da 25oC saf su
B: Ankara’da 25oC saf su

Kaynama Noktası :
Buhar Basıncı :

A: İstanbul’da 25oC saf su
B: Ankara’da 25oC saf alkol

Kaynama Noktası :
Buhar Basıncı :

A: İstanbul’da kaynayan saf su
B: Ankara’da kaynayan saf alkol

Buhar Basıncı :

A: İstanbul’da kaynayan saf su
B: İstanbul’da kaynayan saf alkol
C: İstanbul’da kaynayan sıvı demir

Kaynama Noktası :
Buhar Basıncı :
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Atmosferde Su buharı
• Havada su buharı ile azot, oksijen, karbon diok-
sit, argon gibi gazlar bulunmaktadır.
• Su buharının havadaki miktarı sıcaklık ile değişir.
• Havada bulunan su buharı miktarına nem denir.
• Havanın taşıyabileceği su buharı miktarı o sıcak-
lıktaki suyun buhar basıncı kadardır. Bu değere 
coğrafyada maksimum nem denir.
• Hava taşıyabileceği kadar nem taşıyorsa doy-
gunluk noktasındadır.
• Doygunluk noktasındaki hava daha fazla nem 
alamaz ve sıcaklık düştüğü zaman yağış başlar.
• Havada anlık olarak bulunan su buharının yap-
tığı buhar basıncının, suyun o sıcaklıktaki buhar 
basıncına oranına ise bağıl nem denir.
• Bağıl nem havanın taşıyabileceği maksimum 
nem miktarının % kaçını taşıdığıdır.
• Doygunluk noktasında bağıl nem %100’dür.
• Bağıl nem arttıkça hava neme doyduğu için bu-
harlaşma azalır.
• Buharlaşma azaldığı için çamaşırlar kurumaz.
• Bağıl nem arttıkça hissedilen sıcaklık değeri ar-
tar.
• Gerçek sıcaklık termometre ile ölçtüğümüz sı-
caklıktır hissedilen sıcaklık ise rüzgar hızı, nem ve 
Güneş’ten yararlanılarak hesaplanan değerlerdir.

GAZLAR
• Düşük sıcaklık ve yüksek basınçta sıvılaşabilir.
• Sıcaklık etkisiyle genleşebilir.
• Gazların yoğunluğu katı ve sıvılara göre daha 
düşüktür.
• Gaz hâli, maddenin en düzensiz hâlidir.
• Molekülleri öteleme, dönme ve titreşim hareket-
lerini yapabilir.
• Bulundukları kap içinde hem birbirleriyle hem de 
kabın çeperleriyle çarpışarak basınç uygularlar.
• Basınçları kabın her noktasında aynıdır.
• Bulundukları ortamda kolaylıkla yayılır.
• Gaz tanecikleri arasında çekim kuvvetleri katı ve 
sıvılarınkine oranla çok azdır
• Gazlar birbirinden uzaktır ve bağımsız hareket 
eder.
• Gazların belirli şekilleri ve hacimleri yoktur.
• Bulundukları kapları tamamen kapladıkları için 
gazların hacimleri bulundukları kabın hacmine 
eşittir.
• Gazlar birbirleriyle her oranda karışarak homo-
jen karışımlar oluşturabilir.

Basınç
• Bir gazın birim zamanda birim yüzeye uyguladığı 
dik kuvvete verilen isimdir.
• P ile gösterilir, birimi atmosfer veya mmHg’dir 
(1atm = 760 mmHg)

Hacim
• Maddenin boşlukta kapladığı alandır.
• V ile gösterilir birimi Litredir.

Sıcaklık
• Ortalama kinetik enerjidir.
• T ile gösterilir birimi Kelvindir. (K = oC +273)

Miktar
• Maddenin tanecik sayısının bir ölçüsüdür.
• n ile gösterilir birimi moldür.

2017
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PLAZMA
• Gazlar gibi plazmaların da belirli şekil ve hacim-
leri yoktur.
• Yoğunlukları katı ve sıvılardan daha azdır.
• Gaz hâlinde nötr moleküller ve atomlar olduğu 
hâlde plazma hâli nötr atom, molekül, pozitif ve 
negatif yüklerin serbestçe dolaştığı taneciklerden 
oluşur.
• Maddenin gaz hâlinde nötr moleküller ve atom-
lar olduğu hâlde, plazma hâlinde pozitif ve negatif 
yüklü iyonların oluşturduğu elektrostatik etkileşim 
ile atom ve moleküller bir arada bulunur.
• Gazlar birbirlerine çarparak birbirlerine enerji ak-
tarırlar ancak plazmalar birbirine çarpacak kadar 
yoğun değildir.
• Plazmalar manyetik alanlarla yerlerinde tutula-
bilir.
• Floresan ampul, neon tabelalar, plazma TV’ler, 
plazma küreleri, plazma ark kaynakları, ısıya 
dayanıklı tıbbi donanım ve sterilizasyon, bakte-
ri öldürücü olarak gıdaların ambalajlanmasında, 
dokunum çıkarılmasında, kanamayı durdurma 
plazmanın kullanım alanları arasındadır. 
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