
 

ISI: Bir maddenin taneciklerinin sahip olduğu toplam 

enerjiye ısı denir.  

 

 

 

 

 

Bir maddenin sahip olduğu enerji maddenin; 

 Kütlesine 

 Cinsine 

 Sıcaklık değişimine bağlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZ ISI: 1 gram maddenin sıcaklığını 1 0C değiştirmek 

için maddenin alması ya da kaybetmesi gereken ısı 

miktarına öz ısı denir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAL DEĞİŞİMİ 

Erime ısısı (Le): 1 gram katı maddenin tamamen sıvı 

hale geçmesi için alması gereken ısı enerjisi 

miktarıdır. (J/g) 

Donma ısısı (Ld): 1 gram sıvı maddenin tamamen katı 

hale geçmesi için vermesi gereken ısı enerjisi 

miktarıdır. (J/g) 

 

 

Buharlaşma ısısı (Lb): 1 gram sıvı maddenin 

tamamen gaz hale geçmesi için alması gereken ısı 

enerjisi miktarıdır. (J/g) 

Yoğuşma ısısı (Ly): 1 gram gaz maddenin tamamen 

sıvı hale geçmesi için vermesi gereken ısı enerjisi 

miktarıdır. (J/g) 

 

 

➢ Isının birimi kalori (cal) ve Joule (J) dür. 

➢ Isı maddeler arası aktarılabilen bir enerjidir. 

➢ Isı akışı sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük 

olan maddeye doğrudur.  

➢ Isı alan maddenin sıcaklığı artar, ısı veren 

maddenin sıcaklığı azalır. 

 

100 ml su 200 ml su 

Özdeş ısıtıcılarla eşit süre 

ısıtılıyor. 

Miktarı fazla olanın sahip 

olduğu ısı daha fazla olur. 

200 ml su 200 ml yağ 

Özdeş ısıtıcılarla eşit süre 

ısıtılıyor. 

Öz ısısı fazla olanın sahip 

olduğu ısı daha fazla olur. 

Csu= 4,18 J/g.0C 

 Cyağ= 1,96 J/g.0C 

 

200 ml su 200 ml su 

Farklı ısıtıcılarla eşit süre 

ısıtılıyor. 

Isıtıcı gücü fazla olan ( çok 

ısı alan) maddenin sıcaklık 

değişimi de fazla olur. 

➢ Öz ısı birimi j/g.0C ya da cal/ g.0C dir. 

➢ Öz ısı ‘c’ ile sembolize edilir. 

➢ Öz ısısı büyük olan maddenin sıcaklık değişimi 

az olur. 

➢ Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. 

 

200 ml su 200 ml alkol 

Özdeş ısıtıcılarla eşit süre 

ısıtılıyor. 

Alkolün son sıcaklığı suyun 

son sıcaklığından fazla olur 

Csu= 4,18 J/g.0C 

 Calkol= 2,54 J/g.0C 

 

İlk sıcaklıkları 20 0C 

Saf maddeler için: Erime ısısı= Donma ısısı 

Saf maddeler için: Buharlaşma ısısı= Yoğuşma ısısı 



NOT: Hal değişimi için maddelerin alması ya da 

vermesi gereken ısılar madenin cinsine ve kütlesine 

bağlı olarak değişir. 

 Kütlesi fazla olan maddenin hal değiştirmesi 

için kütlesi az olan aynı maddeye göre daha 

fazla ısı alması/ısı kaybetmesi gerekir. 

 Hal değişimi sırasında maddelerin sıcaklıkları 

sabit kalır.  

 

 

 

 -10°C deki buz parçasının sıcaklığı 0°C  (erime 

sıcaklığı) ye geldiğinde buz hal değiştirmeye 

başlar.  

 Buzun tamamı sıvı olana kadar hal değiştirme 

olayı devam eder. 

 B-C noktaları arasında buz-su karışımı vardır, 

erime süresince sıcaklık sabit kalır. 

 C-D noktaları arasında madde sıvı haldedir. 

 100°C de kaynamaya başlayarak sıvı halden 

gaz hale geçmeye başlar.  

 D-E noktaları arasında su ve buhar karışımı 

vardır.  

 Suyun tamamı buharlaştığında sıcaklık 

artmaya başlar ve E-F arasında tamamen 

buhar vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dondurma erirken çevresinden ısı alır. 

 Islak çamaşırlar kururken çevresinden ısı alır 

ve su buharlaşır. 

 Buzluğa koyulan su ısı kaybederek donar. 

 Ocağa koyulan su ısı alarak buharlaşır. 

 Soğuk havalarda sıcak odanın camlarında 

yoğuşma olur. 

 Yağmur, yeryüzündeki suların buharlaşması 

ve atmosferde yoğuşması sonucunda oluşur. 

 Buzluktan çıkarılan buz parçası çevreden ısı 

alarak erir. 

 Elimize döktüğümüz kolonya elimizden ısı 

alarak buharlaştığı için serinleme hissi oluşur. 
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