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BUHARLAŞMA

Sıvı yüzeyindeki yüksek enerjili moleküllerin 
gaz fazına geçmesi olayıdır. 
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Isıtmak moleküllerin 
enerjilerini arttırdığı 
için buharlaşma hızı-
nı da arttırır.

Sıvının üzerindeki 
basıncı arttırmak 
sıvının buharlaşma 
hızını azaltır.

Uçucu olmayan 
madde çözmek 
buharlaşma hızını 
azaltır.

Rüzgar havadaki 
nemi taşıdığı için 
buharlaşma hızını 
arttırır.

Sıvı yüzeyinin artma-
sı buharlaşma hızını 
arttırır.

Havadaki nem oranı 
arttıkça buharlaşma 
hızı azaltır.

• Sıvı buhar dengesi kurulmuş bir kapta, 
buhar moleküllerinin yaptığı basınca bu-
har basıncı denir.

• Buhar basıncı denge anında ölçüldüğü 
için (soru öyle demese bile biz öyle kabul 
edeceğiz) buharlaşma hızını arttıran her 
etki buhar basıncını arttırmaz!

BUHAR BASINCI



3

SONUÇ OLARAK BUHAR BASINCI
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Isıtmak hem birim 
hacimdeki buhar 
molekülü sayısını 
hem de buhar mo-
leküllerinin hızını 
arttırdığı için buhar 
basıncını arttırır. 

Sıvının üzerindeki 
basıncı arttırarak bu-
harın hacmi azaltılır-
sa buhar yoğunlaşır, 
sonuç olarak birim 
hacimdeki buhar 
molekülü sayısı yani 
buhar basıncı değiş-
mez.

Uçucu olmayan 
madde çözmek bi-
rim hacimdeki bu-
har molekülü sayısı-
nı azalttığı için buhar 
basınıcını da azaltır.

Sıvı yüzeyinin art-
ması buharlaşma 
hızını arttırır ancak 
buharın hacmini de 
arttırır, sonuç olarak 
birim hacimdeki bu-
har molekülü sayısı 
yani buhar basıncı 
değişmez. 

Buhar basıncı denge 
olmadan yani sistem 
kapalı olmadan öl-
çülmez bu nedenle 
dış ortamdaki nem, 
kaptaki buharın ba-
sınıcına etki etmez. 
(Kap açık olsa da etki 
etmez)

Buhar basıncı denge 
olmadan yani sistem 
kapalı olmadan öl-
çülmez bu nedenle 
dış ortamdaki rüz-
gar, kaptaki buharın 
basınıcına etki et-
mez. (Kap açık olsa 
da etki etmez)
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CİNS
(UÇUCULUK)
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KAYNAMA

• Sıvının buhar basıncının dış basınca eşit 
olduğu sıcaklıkta, sıvının her yerinden 
buharlaşması olayıdır.

• DIŞ BASINÇ
• MADDE ÇÖZME
• CİNS

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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