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MADDENİN ISI İLE ETKİLEŞİMİ
 ► Maddeyi oluşturan taneciklerin kinetik ve potansiyel 

enerjileri vardır. Bu enerjilerin toplamı o maddenin iç 
enerjisi olarak adlandırılır. 

 ► Sıcaklıkları farklı iki madde birbirine temas ettiğinde 
sıcaklığı fazla maddeden sıcaklığı az olan maddeye iç 
enerjinin bir kısmı aktarılır. 

 ► İç enerjinin sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında 
aktarılan bu kısmına ısı enerjisi denir. 

 ► Isı bir enerji türü olup direkt ölçülemezölçülemez. Ancak alınan 
ya da verilen ısı kalorimetre kabı ile hesaplanabilir.

 ►  Birimi ise kalori (cal) ya da joule’dür (J).

Sıcaklık
 ► Maddelerin molekül başına düşen ortalama hareket 

enerjilerinin bir göstergesidir.
 ► Sıcaklık bir enerji türü değildir.
 ► Sıcaklık termometre ile ölçülür. 
 ► Birimi Celcius’tur.
 ► (Selsiyus). ‟°C” şeklinde gösterilir.

Bazen ısı ile sıcaklık kavramları karıştırılarak birbirleri-
nin yerine kullanılmaktadır.
YanlışYanlış
• Bugün hava ısısı 20 oC 

olacak.
• İnsanların vücut ısısı 

36,5 °C’tur
• Kar yağdı, ısı düştü.

DoğruDoğru
• Bugün hava sıcaklığı    20 

oC olacak.
• İnsanların vücut sıcaklığı 

36,5 °C’tur
• Kar yağdı, sıcaklık düştü.

IsıIsı SıcaklıkSıcaklık

Enerjidir.Enerjidir. Enerji değildir.Enerji değildir.

Birimi Birimi kalori (cal) ya da kalori (cal) ya da 
joule’dür (J).joule’dür (J).

Birimi Celcius’tur.Birimi Celcius’tur.

kalorimetre kabı ile he-kalorimetre kabı ile he-
saplanabilir.saplanabilir.

Termometre ile ölçülür.Termometre ile ölçülür.

Madde miktarına bağlıdırMadde miktarına bağlıdır Madde miktarına bağlı Madde miktarına bağlı 
değildir.değildir.

Bir maddeden diğerine Bir maddeden diğerine 
aktarılabilir.aktarılabilir.

Bir maddeden diğerine Bir maddeden diğerine 
aktarılamazaktarılamaz

Öz ısı
Farklı cins maddelere özdeş ısıtıcılarla eşit miktarda ısı 
verilirse sıcaklık değişimlerinin (artışları) eşit olmadığı 
gözlenir. Yani farklı cins maddelerde sıcaklık değişimi 
maddenin cinsine diğer bir deyişle maddenin öz ısısına 
bağlıdır.

 ◆ Öz ısı, bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C de-
ğiştirmek için gerekli olan ısı miktarıdır.

 ◆ Öz ısı, maddeler için ayırt edici bir özelliktir. 
 ◆ Öz ısı, madde miktarına bağlı olmayıp maddenin 

cinsine bağlıdır.
 ◆ Birimi ise cal/g °C ya da J/g °C’tur. 
 ◆ Uluslararası birim sisteminde (SI) öz ısı birimi J/g °C 

olarak kabul edilmektedir.

Öz ısının Özellikleri 
 ► Öz ısı saf maddeler için ayırt edici özelliktir. 
 ► Saf maddelerin öz ısıları da farklıdır. (Yoğunluk, 

erime noktası, kaynama noktası, donma noktası da mad-
denin ayırt edici özellikleridir.) 

 ► Öz ısı maddenin miktarına bağlı olarak değişmez. 
 ► Eşit miktarda farklı cins sıvılara eşit miktarda ısı 

verildiğinde öz ısısı az olan sıvının sıcaklığı daha fazla 
artar. 

 ► Eşit miktarda farklı cins sıvıların çevreye verdikleri 
ısı, öz ısısı fazla olanın daha fazladır.
NOTNOT

 ★ 1 gram suyun sıcaklığını 1°C artırabilmek için 1 kalori 
ısı vermek gerekir. 1 cal = 4,18 J dür.

 ★ Öz ısı değeri yüksek olan maddeler, öz ısı değeri az 
olan maddelere göre daha geç ısınıp geç soğurlar. Bu yüz-
den; özdeş ısıtıcılarla ısıtılan, eşit kütleli, öz ısıları farklı 
maddelerin sıcaklığını eşit miktarda arttırabilmek için, öz 
ısısı fazla olan maddeye daha fazla ısı vermek gerekir.

Madde Öz ısı (J/g oC)

Alüminyum 0,9

Bakır 0,387

Altın 0,129

Su 1

Madde Öz ısı (J/g oC)

Zeytin yağı 1,96

Civa 0,12

Cam 0,20

Demir 0,10
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Aşağıdaki sistemde eşit kütleli su ile zeytinyağını özdeş 
ısıtıcılarla eşit süre ısıttığımızda sıcaklık artışının farklı 
olduğunu gözlemleriz.

100 g 
su

100 g 
su

100 g  su

100 g 

zeytin

yağı
50 g 

su

50 g su

Zaman

Zaman
Zaman

Sıcaklık

Sıcaklık
Sıcaklık

Zeytin yağı

Y kabı Y kabı

su

X kabı

X kabı

Öz ısı ile sıcaklık değişimi ters orantılıdır. Bundan dolayı 
aynı ısı enerjisi verilen maddelerden öz ısısı küçük olan 
maddenin sıcaklık artışı fazla, öz ısısı büyük olan madde-
nin sıcaklık artışı azdır.
Suyun öz ısısı diğer maddelere göre daha yüksektir. Bu 
nedenle su geç ısınan ve geç soğuyan bir sıvıdır.

UNUTMAYALIM!!!UNUTMAYALIM!!!
Aynı sıcaklık ve aynı miktardaki iki farklı cins 
sıvının son sıcaklığının aynı olması için öz ısısı 
büyük olana daha çok ısı verilmesi gerekir.

100 g 
su

100 g 

zeytin

yağı

Isınmanın Maddenin Cinsine, Kütlesine, 
Sıcaklığa Bağlı Değişimi
1. Isı-Kütle İlişkisi
Aynı cins, farklı kütleli maddelere eşit ısı verildiğinde kütle-
si az olan maddenin sıcaklık artışı fazla olur.

X kabı Y kabı

Dolayısıyla kütleleri farklı aynı cins maddeleri aynı sıcak-
lığa ulaştırmak için kütlesi fazla olan maddeye daha çok ısı 
vermek gerekir.
Yani ısı ile maddenin kütlesi arasında doğru orantı vardır.

Sıcaklıkları 70 °C olan, 50 g ve 100 g suya buz parçaları 
atılmaktadır. Hangi kapta daha fazla buz erir.

ÖRNEK

Madde miktarı (kütlesi) fazla olan suyun içerisinde bu-
lunan ısı miktarı da fazla olacaktır. Bu nedenle 100 g su 
daha fazla buz eritir. 
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50 g 
su

50 g 
su

50 g 
su

50 g 

alkol

Zaman

Zaman

Zaman

Sıcaklık

Sıcaklık

Sıcaklık

Y kabı Y kabıY kabı

Y kabı

Y kabı

X kabı

X kabı

X kabı

X kabı

X kabı

ÖRNEK ÖRNEK

Bağımsız
Değişken

Bağımlı 
Değişken

Kontrol
Değişkeni

Suyun küt-
lesi

Maddenin 
verdiği ısı 
enerjisi

Madde cin-
si (öz ısı), 
ilk sıcaklık

Bağımsız
Değişken

Bağımlı 
Değişken

Kontrol
Değişkeni

Maddenin 
cinsi (öz 
ısı)

Maddenin 
verdiği ısı 
enerjisi

Kütle, ilk 
sıcaklıklar

2.Isı ve öz ısı arasındaki ilişki 
Isı ve öz ısı doğru orantılıdır. 
Kütleleri aynı, öz ısıları farklı maddeleri aynı sıcaklığa 
getirebilmek için verilmesi geren ısılarda farklı olacak-
tır. Öz ısısı fazla olan maddeye daha fazla ısı verilmesi 
gerekmektedir.

50 g su ve alkole, 20 °C den 70 °C ye getirebilmek için 
verilmesi gereken ısı miktarları ne olmalıdır? (csu:4,18 
calkol:2,54 ) 
Suyun öz ısısı alkolün öz ısısından fazla olduğu için her 
iki sıvıyı da aynı sıcaklığa getirebilmek için suya daha 
fazla ısı vermek gerekir.

3. Isı ve sıcaklık arasındaki ilişki
Isı ve sıcaklık doğru orantılıdır. 
Bir maddeye ne kadar fazla ısı verilirse sıcaklığı da o ka-
dar artar. Madde ne kadar ısı verirse sıcaklığı da o kadar 
azalır.

Esra çaydanlıkta hızlıca çay yapmak istediğinde ocağın 
hangi gözüne çaydanlığı koymalıdır? 

Ocağın büyük gözü daha fazla ısı vereceğinden suyun 
sıcaklık artışı daha fazla olur.
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Bağımsız
Değişken

Bağımlı 
Değişken

Kontrol
Değişkeni

Verilen ısı Sıcaklık 
değişimi

Madde cin-
si (öz ısı), 
kütle

Günlük Yaşamda Öz Isı
 ► Elektrikli radyatörlerde su yerine yağ kullanılması 

yağın öz ısısının düşük olmasından kaynaklanır.
 ► Denizlerin karalardan geç ısınıp geç soğuması, suyun 

öz ısısının karaların öz ısısından daha fazla olması ile 
ilgilidir.

 ► Gündüz vakti, karalar denizden daha çabuk ısınır ve 
denizden karaya doğru serin rüzgârlar (gündüz meltemi) 
eser. Akşamları karalar denizlerden daha çabuk soğu-
duğu için de karadan denize doğru serin rüzgârlar (gece 
meltemi) eser.

 ► Yeni pişirilmiş peynirli ve patatesli böreklerden pey-
nirli olan börek, patatesli olan böreğe göre daha çabuk 
soğur.

 ► Güneş altında kalan bir arabanın metal kısımlarının 
sıcaklığı, cam kısmının sıcaklığından fazla olur.Bunun 
sebebi demirden yapılı metal kısımların öz ısısının camın 
öz ısısından küçük olmasıdır.

 ► Aynı evde tahta zeminden fayansa bastığımızda aya-
ğımız daha çok üşür.Bunun nedeni tahtanın öz ısısının 
fayansın öz ısısından büyük olmasıdır.

 ► Tavalarda ateşe temas eden metal kısım çabuk ısınır-
ken elle tutulan tavanın sapı çok geç ısınır veya ısınmaz. 
Bunun sebebi metalin öz ısısının plastiğin öz ısısından 
küçük olmasıdır.

 ► Ocakta kaynayan yemeği karıştırmak için kullanılan 
metal ve tahta kaşıktan metal kaşığın tahta kaşığa göre 
daha çabuk ısınması metalin öz ısısının tahtadan küçük 
olmasından kaynaklanır.

ÇALIŞMA SORULARI

ÖRNEK

ÖRNEK

Madde Öz ısı (J/g oC)

X 0,9

Y 0,387

Z 0,129

T 1

Yandaki tabloda X, Y,
Z ve T sıvılarının öz ısı
değerleri verilmiştir.

Semih Bey, hazırladığı radyatör peteğinde ısınmak
amacıyla hangi sıvıyı kullanırsa daha avantajlı olur?

ÇÖZÜM

Öz ısısı düşük olan madde daha çabuk ısınacağı için Z 
sıvısını kullanırsa daha avantajlı olur.

Özdeş ısıtıcıların kullanıldığı,farklı kütlelere sahip sular 
ile dolu özdeş kapların sıcaklık zaman grafikleri aşağıda 
verilmiştir.
Buna göre, hangi seçenekte bulunan grafik 

kütlesi en büyük sıvıya aittir?

Zaman

Zaman Zaman

Zaman

Sıcaklık

Sıcaklık
Sıcaklık

Sıcaklık

70 OC

70 OC 70 OC

70 OC

5 

3 4

6

A)

C)

B)

D)
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ÖRNEK ÖRNEK

Madde

Öz ısı

50 g 
su

50 g 
su

Y kabıX kabı

Serkan, şekildeki gibi özdeş kapların eşit sıcaklıklarda
50 g su koyarak özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıp son 
sıcaklıklarını termometre ile ölçmüştür.
Buna göre, araştırmada,
I. Bağımsız değişken ısıtıcı miktarıdır.
II. Bağımlı değişken sıvıların son sıcaklıklarıdır.
III. Sıvıların ısıtılma süreleri kontrol edilen değişkendir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.         B) Yalnız III.
C) I ve III.          D) I, II ve III.

ÖRNEK

Yukarıdaki grafikte A, B ve C maddelerinin öz ısı
değerleri gösterilmiştir.
Buna göre, eşit kütledeki bu maddelere eşit ısı verildiğin-
de maddelerin sıcaklık artışlarını sıralayınız.

A B C

Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının başına (D), yan-
lış olanların başına (Y) yazınız.
1. (   ) Öz ısı, maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
2. (   ) Kütlesi ve ilk sıcaklığı aynı olan maddelere eşit ısı 
verildiğinde öz ısısı büyük olan maddenin sıcaklık artışı 
da büyüktür.
3. (   ) Maddenin sıcaklığındaki artış  miktarı kütlesine 
bağlı değildir.
4. (   ) Isıtıcının gücü artırıldığında madde daha uzun 
sürede ısınır.
5. (   ) Isının birimi kalori veya joule, sıcaklığın birimi 
santigrat derecedir.
6. (   ) Maddelerin ısısını  ölçen aletlere termometre de-
nir.
7. (   ) Farklı maddelerin aynı sıcaklıktaki eşit kütleli 
örnekleri özdeş ısıtıcılar ile aynı süre ısıtılırsa maddelerin 
son sıcaklıkları eşit olur.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun keli-
meleri yazınız.
1. Farklı sıcaklıklardaki iki madde arasında alınan veya 
verilen enerjiye …...........denir.
2. Öz ısının birimi................dir.
3. Sıcaklık ….................….…..... ile ölçülür.
4. Aynı sıcaklıkta bulunan aynı tür iki sıvı örneğinden 
kütlesi fazla olanın ısısı ….................….…........dır.
5. Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 oC artırmak için 
gereken ısı miktarına o maddenin.................…. denir.

ÖRNEK

Öz ısı ile ilgili;
I. Birimi J/g°C’dir.
II. Maddeler için ayırt edici özelliktir.
III. 1 gram maddenin sıcaklığını 1°C değiştirmek
için gereken ısıdır.
verilenlerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II                 B) I ve III
C) II ve III              D) I, II ve III
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Isı Alışverişi ve Sıcaklık Değişimi
Sıcaklıkları farklı olan maddeler temas ettirildiğinde ya 
da karıştırıldığında sıcak olan maddeden soğuk olan 
maddeye ısı enerjisi akışı gerçekleşir. Isı veren madde-
nin sıcaklığı azalırken, ısı alan maddenin sıcaklığı artar. 
Maddelerin sıcaklığı eşitlenince aralarındaki ısı alışverişi 
biter. Maddelerin son sıcaklığı, ilk sıcaklıkları arasında bir 
değere eşit olur.

KK

35 35 ooCC LL

15 15 ooCC

K’dan L’ye ısı akısı olur.
Isı akısı bittiginde, son sıcaklıkları eşit ve 15°C’den büyük, 
35°C’den küçük olur.

Maddenin Halleri ve Tanecikli Yapısı
Maddelerin katı, sıvı ya da gaz hâlde bulunması, tanecik-
lerinin birbirine yakın ya da uzak olmasına bağlıdır. Mad-
denin fiziksel hâllerinin özellikleri aşağıdaki gibidir.

Katı
• Maddenin en düzenli hâlidir.
• Belirli şekli ve hacmi vardır.
• Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti fazladır.
• Tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır.
• Tanecikleri yalnızca titreşim hareketi yapar.

Sıvı
• Belli şekli yoktur, bulunduğu kabın şeklini alır.
• Belli bir hacmi vardır.
• Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti katılarınkinden az, 
gazlarınkinden fazladır.
• Tanecikler arasındaki boşluk katılarınkine göre çok, 
gazlarınkinden daha azdır.

Gaz
• Maddenin en düzensiz hâlidir.
• Belli şekli ve hacmi yoktur, bulunduğu kabı doldurur.
• Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti yok denecek kadar 
azdır.
• Tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder, aralarında 
çok büyük boşluk vardır.

 ► Isı alan bir maddenin molekülleri arasındaki çekim 
kuvveti zayıflar, moleküller arasındaki mesafe artar.

 ► Maddenin tanecikleri (atom, molekül veya iyonlar) ısı 
enerjisi aldıkça tanecikleri arasındaki bağlar kopar.

 ► Bir madde ısı aldıkça hareket enerjileri artar, molekül-
ler arasındaki çekim kuvveti azalır.

Hal Değişimi
Maddelerin hâl değişimine uğrayabilmesi için ısı alması 
ya da vermesi gerekir. Isı alan katı bir maddenin tanecik-
leri arasındaki mesafe artar önce sıvı, ısı almaya devam 
ettiğinde ise gaz hâle geçer.
Gaz haldeki bir madde ise ortama ısı verdiğinde tanecik-
leri arasındaki mesafe azalır önce sıvı daha sonra da katı 
hâle geçer.

 ► Saf maddeler belirli bir sıcaklık değerlerinde hâl 
değiştirir. Maddelerin hâl değiştirdiği sıcaklık değerlerine 
hâl değiştirme sıcaklığı denir. 

 ► Erime noktası, donma noktası, kaynama noktası ve 
yoğuşma noktası maddeler için ayırt edici özelliktir.
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 ► Aynı madde için erime sıcaklığı, donma sıcaklığına; 
kaynama sıcaklığı ise yoğuşma sıcaklığına eşittir.

 ► Bir maddenin hâl değiştirmesi için gereken ısı mikta-
rı, maddenin kütlesine ve cinsine bağlıdır.

• Erime sıcaklığındaki buzlardan farklı miktarlarda 
alınıp ısıtılıyor. Maddelerin tamamının erimesi için 
kütlesi fazla olan (2. kap) maddeye daha çok ısı veril-
mesi gerekir. Çünkü daha fazla tanecik vardır ve daha 
fazla bağ koparılması gerekir.

50 g 
buz

50 g 
K

100g 
buz

50 g 
L

Y kabı

Y kabı

X kabı

X kabı

Erime sıcaklığındaki eşit kütleli K ve L maddelerinin 
tamamının erimesi için verilmesi gereken ısı miktarları 
farklıdır. Çünkü maddelere verilmesi gereken ısı miktarı 
maddenin cinsine göre değişir.

• Saf maddeler erime, donma, kaynama hal değişimleri 
sırasında sıcaklıkları sabit kalır. 

• Saf maddeler hal değişimi sırasında aldıkları enerjiyi 
tanecikleri arasındaki mesafenin artması veya azal-
ması için kullanırlar.

Hal Değişim Isıları
• Hal değişim ısıları maddenin ayırt edici özelliğinden 

biridir.
• Hal değişim ısıları maddenin ayırt edici özelliğinden 

biridir.
• Birimi j/g’dır.

1. Erime Isısı
 ► Erime sıcaklığındaki 1 g maddenin katı halden sıvı hale 

geçmesi için gereken ısı miktarıdır. 
 ► Erime ısısı Le ile gösterilir. 
 ► Erime ısısının birimi j/g dır. 
 ► Erime sıcaklığına gelen madde ısı almasına rağmen 

sıcaklığında bir artış meydana gelmez. Alınan ısı hal deği-
şimi için kullanılır. Taneciklerin arasındaki bağ koparılır. 

 ► Erime ısısı maddenin ayırt edici özelliğidir. 
 ► Farklı maddelerin erime ısıları da farklıdır.

Madde Erime-Donma Isısı( J/g)

Kurşun 22,57

Demir 117,04

Bakır 175,56 J/g

Alüminyum 321,02 J/g

Civa 11,28 J/g

Buz 334.4 J/g

2. Donma ısısı
 ► Donma sıcaklığındaki 1g saf sıvının katı hale geçmesi 

için çevreye verdiği ısıdır. 
 ► Donma ısısı Ld ile gösterilir.
 ►  Birimi j/g dır.
 ► Bir madde erime ve donma sıcaklıkları aynıdır.
 ►  Bir maddenin erime ve donma ısıları aynıdır. (Le=Ld)
 ► Erime ve donma ısısı maddeler için ayırt edici özellik-

tir.



8.SINIF
MADDE VE ENDÜSTRİ

ÜNITE
4MADDENİN ISI 

İLE ETKİLEŞİMİ

gokhan_hoca33 8

go
kh

an
_h

oc
a3

3

3. Buharlaşma ısısı
Buharlaşma: Maddenin ısı alarak sıvı halden gaz hale geç-
mesine denir. 
Buharlaşma her sıcaklıkta olur. 
Kaynama: Sıvının içerisinde gaz kabarcıklarının oluşması-
dır. Kaynama hızlı buharlaşmadır. 
Kaynama sıcaklığı: Sıvının kaynamaya başladığı sıcaklıktır. 

 ► Buharlaşma ısısı Kaynama sıcaklığındaki 1g sıvıyı 
gaz haline geçirmek için gerekli ısıdır. 

 ► Buharlaşma ısısı  Lb ile gösterilir. 
 ► Birimi j/g dır. 
 ► Buharlaşma ısısı maddenin ayırt edici özelliğidir. 
 ► Farklı maddelerin buharlaşma ısıları da farklıdır.

Madde Buharlaşma- Yoğuşma 
Isısı( J/g)

Su 2257

Alkol 854,97

Eter 296,78

Aseton 520,41

Cıva 218,15

4. Yoğuşma ısısı
Yoğuşma: Gaz halindeki bir maddenin çevreye ısı vere-
rek sıvı hale geçmesine denir. 
Yoğuşma sıcaklığı: Yoğuşma olayının başladığı sıcak-
lıktır. 
Yoğuşma ısısı:

 ►  Kaynama sıcaklığındaki 1 g gaz halindeki madde-
nin sıvı hale geçerken verdiği ısıdır. 

 ► Yoğuşma ısısı Ly ile gösterilir. 
 ► Yoğuşma ısısının birimi j/g dır.
 ► Buharlaşma ısısı yoğuşma ısısına eşittir.

Hal Değişim Grafikleri
 ► Saf madde belirli sıcaklıklarda hâl değiştirir. Erime 

(donma) ya da kaynama (yoğuşma) sıcaklığındaki saf bir 
madde hâl değiştirirken sıcaklığı sabit kalır.

 ► Örneğin; buzun erime sıcaklığı 0°C ve suyun kaynama 
noktası ise 100°C’dir. Sıcaklığı 0°C’nin altında olan bir 
miktar buz ısıtıldığında önce sıcaklığı artar 0°C’ye gelir. 
Sıcaklık 0°C olunca kaptaki buzun tamamı eriyinceye 
kadar sıcaklık değişmez, bu sürede verilen ısı, buzun tane-
cikleri arasındaki bağların koparılması için kullanılır. 

 ► Buzun tamamı eridikten sonra ısı verilmeye devam 
edilirse suyun sıcaklığı yükselmeye başlar. Suyun sıcaklığı 
100°C olunca su kaynamaya başlar ve kaptaki suyun ta-
mamı gaz hâle geçinceye kadar sıcaklık değişmez. Kayna-
ma sırasında suya verilen ısı, suyun tanecikleri arasındaki 
bağların koparılması için kullanılır. 

 ► Kaptaki su tamamen gaz hâline gelirken su buharı ka-
palı bir kapta tutulmuş ise ve kap ısıtılmaya devam edilirse 
su buharının sıcaklığı artmaya başlar.

ÖRNEK
Sıcaklığı –20°C olan bir miktar buzun ısıtılmasına ait gra-
fik aşağıda verilmiştir.
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8.SINIF
MADDE VE ENDÜSTRİ

ÜNITE
4MADDENİN ISI 

İLE ETKİLEŞİMİ

go
kh

an
_h

oc
a3

3

gokhan_hoca33 9

A noktası : –20°C sıcaklıkta buz
A - B aralığı : Buz
B noktası : 0°C sıcaklıkta buz
B - C aralığı : Buz + Su
C noktası : 0°C sıcaklıkta su
C - D aralığı : Su
D noktası : 100°C sıcaklıkta su
D - E aralığı : Su + Su buharı
E noktası : 100°C sıcaklıkta su buharı
E - F aralığı : Su buharı
F noktası : 120°C sıcaklıkta su buharı

A noktası : 120°C sıcaklıkta su buharı
A - B aralığı : Su buharı
B noktası : 100°C sıcaklıkta su buharı
B - C aralığı : Su Buharı + Su
C noktası : 100°C sıcaklıkta su
C - D aralığı : Su
D noktası : 0°C sıcaklıkta su
D - E aralığı : Su + Buz
E noktası : 0°C sıcaklıkta buz
E - F aralığı : Buz
F noktası : -20°C sıcaklıkta buz

 ► Saf maddelerin erime ve kaynama noktaları belli 
değerdedir ve maddeler için ayırt edici özelliktir.

 ► Saf maddeler erime noktasının altındaki sıcaklık 
değerlerinde katı, erime ve kaynama noktaları arasındaki 
sıcaklık değerlerinde sıvı, kaynama noktasının üzerinde-
ki sıcaklık değerlerinde gaz hâldedir.

 ★ Saf olmayan maddeler (karışımlar) için belli erime 
ve kaynama noktası değerleri yoktur. Saf olmayan mad-
deler hâl değiştirirken sıcaklıkları değişmeye devam 
eder.

Isınma ve soğuma eğrilerine bakılarak aşağıdaki yorum-
lar yapılabilir:
• Maddenin herhangi bir sıcaklık değerindeki fiziksel hâli 
belirlenebilir.
• Maddenin erime (donma ) ya da kaynama (yoğuşma) 
noktası belirlenebilir.
• Maddenin saf olup olmadığı tespit edilebilir.
• Maddenin erime ısısı (Le) ile buharlaşma ısısı (Lb) 
kıyaslanabilir. Isıtma süresi ya da verilen ısı miktarları 
karşılaştırılarak aralarındaki ilişki belirlenebilir.
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ÖRNEK
Sıcaklığı 120°C olan bir miktar su buharının soğutulması-
na  ait grafik aşağıda verilmiştir.
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Günlük Yaşamda Hal Değişimi ve Isı Alışverişi
1. Günlük yaşamda karşılaşılan erime olayları

 ► Oda sıcaklığına bırakılan buzun sıvı hale geçmesi,
 ► İlkbaharda kışın yağan karların sıvı hale geçmesi,
 ► Tereyağının kızgın tavada hal değiştirmesi,
 ► Dondurmanın sıcakta damlamaya başlaması,
 ► Çikolatanın sıvılaşması,
 ► Lehim telinin sıcakta sıvılaşması,

2. Günlük yaşamda karşılaşılan donma olayları
 ► Suyun buzdolabına konduğunda buz haline gelmesi.
 ► Kışın göllerin üzerinin buz tutması.
 ► Kışın çatılardaki suyun donarak buzla kaplanması.
 ► Bulutlarda su halinde olan damlacıkların donup kar 

olarak yağması.
 ► Eriyen çikolatanın buzdolabına koyulduğunda tekrar 

katılaşması.
 ► Kış aylarında su borularının donması
 ► Kışın meyve-sebze hallerinde, meyve ve sebzelerin 

donmasını engellemek için su dolu kaplar bırakılır.Su 
donarken etrafa ısı vereceğinden ortamın aşırı soğuması 
engellenmiş olur.

3.Günlük yaşamda karşılaşılan buharlaşma olayları
 ► Elimize dökülen kolonya, elimizde serinlik hissetme-

mizi sağlar. Kolonya buharlaşırken ısıyı elimizden alır. 
 ► Toprak testinin içindeki suyu serin tutması buharlaşma 

ile gerçekleşir. 
 ► Kesilen karpuzun güneş altında soğuması buharlaşma 

ile gerçekleşir. 
 ► Islak başımızla veya denizden dışarı çıktığımızda üşü-

memiz buharlaşma ile gerçekleşir.
 ► Yazın baraj ve göllerin seviyesi buharlaşmadan dolayı 

azalır.
 ► Çaydanlıkta kaynayan suyun buharlaşması
 ► Ağzı açık şişe içerisindeki benzinin buharlaşması
 ► Açıkta bırakılan parfümün buharlaşması
 ► Açıkta bırakılan suyun seviyesinin azalması
 ► Pekmez, salça, reçel yapımında suyun buharlaşması
 ► Kayısı, dut, domates, biber gibi meyvelerin kurutul-

ması

4.Günlük yaşamda karşılaşılan yoğuşma olayları
 ► Yoğuşmalı kombiler su buharı yerine, suyu sıvı halde 

verir. 
 ► Buzdolabından çıkan su şişesinin etrafında yoğuşma-

dan dolayı su damlaları oluşur. 
 ► Gökyüzünde su buharı yoğuşarak su damlalarına 

dönüşür.
 ► Banyo yaparken aynada buğulanma olması
 ► İçinde yemek kaynayan tencerenin kapağında su 

birikmesi
 ► Soğuk gecelerin sabahında çiy oluşması
 ► İçinde yolcu bulunan arabaların camının buğulanması

5.Günlük yaşamda karşılaşılan kırağılaşma olayları 
 ► Kırağılaşma olayı sırasında madde dışarıya ısı verir.
 ►  Soğuk havada araçların, ağaçların üzerinde su kıra-

ğılaşır.

6. Günlük yaşamda karşılaşılan süblimleşme olayları
 ► Güve kovucu olarak kullanılan naftalin katı haldedir. 

Naftalin sıvı hale geçmeden süblimleşerek buharlaşır.
 ► Lavabolarda kullanılan ernet ısı alarak süblimleşir.

Not: Not: 
Saf maddelerin erime ve donma sıcaklıkları sabittir. Saf 
maddelerin içerisine yabancı madde ilave edildiğinde 
erime ve donma sıcaklığı düşer. Suyun içerisine tuz ilave 
edildiğinde donma sıcaklığı 0°C nin altına düşer. Suyun 
içindeki tuz oranı ne kadar fazla ise donma sıcaklığı da o 
kadar düşük olur. 

Not:Not: 
Saf maddelerin kaynama sıcaklığı sabittir. Saf maddele-
rin içerisine yabancı madde ilave edildiğinde kaynama 
sıcaklığı yükselir. Su içerisine tuz ilave edildiğinde, tuz 
oranına bağlı olarak suyun kaynama sıcaklığı 100°C nin 
üzerine çıkar.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1.

3.

4.

2.

Saf bir maddenin sıcaklık-zaman grafiği yukarıda
gösterilmiştir.
Buna göre, hangi harf aralıklarında madde hâl değiştir-
mektedir?
A) Yalnız V-C
B) C-L ve O-U
C) V-C, L-O ve U-D
D) V-C, C-L, L-O, O-U ve U-D

Başlangıçta katı hâlde bulunan saf bir maddenin sıcak-
lık-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre, madde hangi harflerin olduğu bölgede ısı 
almıştır?
A) Yalnız S
B) E ve İ
C) S, B ve T
D) S, E, B, İ ve T


