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BUHARLAŞMA VE YOĞUNLAŞMA 

Buharlaşmanın sebebi maddelerin moleküler yapısıdır. Gaz molekülleri kontrolsüz bir şekilde dört bir 

yana hareket ederken, katı molekülleri neredeyse hareketsizdir. Sıvı molekülleri ise birbirleri üzerinde 

kayarak hareket ederler. Moleküller birbirlerine çarptıklarında bazı moleküller enerji kaybederken bazı 

moleküller enerji kazanırlar. Kazanılan bu enerjiye Ekstra Kinetik Enerji denir. Kazanılan kinetik enerji 

ile moleküller daha hızlı hareket etmeye başlarlar.  

Su yüzeyindeki moleküller yeterli bir kinetik enerjiye sahip 

olduklarında, kendilerini tutmaya çalışan diğer moleküllerin çekim 

etkisinden (kohezyon) kurtularak sudan havaya fırlarlar. Su yüzeyi 

civarında sudan havaya ve havadan suya doğru sürekli bir molekül akımı 

vardır. Sudan havaya geçen moleküllerin fazla olması olayına 

"buharlaşma" adı verilir. Su hal değiştirirken oluşan su buharı basıncına 

“buhar basıncı” denir. Sıvı suyun sıcaklığı ne kadar yüksek ise, sıvı su 

molekülleri o kadar enerjiktir. Su molekülleri ne kadar enerjikse, su molekülleri su yüzeyinden o kadar 

kolay kaçabilir. Böylece buharlaşma miktarı buna bağlı olarak buhar basıncı artar. 

Hava sıcaklığı arttıkça buharlaşma miktarı artar buna bağlı olarak buhar basıncı da artar. Buharlaşma 

yüzeyde olduğu için su yüzeyinin büyümesi buharlaşmayı arttırır. Baraj ve göllerden buharlaşan su 

miktarı önemli rakamlara ulaşıp su ve para kaybına neden olduğu için, baraj ve göl yapılırken derin ve 

küçük yüzey alanına sahip bölgeler seçilir. Rüzgârın fazlalaşması su yüzeyindeki molekülleri iterek 

çarpışmaları hızlandıracağından buharlaşmayı arttırır. Bu nedenle göl ve barajlardaki buharlaşmayı 

azaltmak için göl veya baraj yamaçlarında çam ağaçları yetiştirilir. 

Ortam basıncı, moleküller üzerine baskı uygulayarak hareketlerini zorlaştırdığından, buharlaşmayı azaltır. 

Havanın taşıyabileceği belli bir su miktarı vardır buna “havanın nem oranı” denir. Nem oranı %100 

olduğu zaman buharlaşma teorik olarak gerçekleşemez çünkü hava artık su molekülü taşıyamaz. 

Buharlaşmanın daima bir soğutma etkisi vardır. Örneğin, terimiz “soğumaya” yani buharlaşmaya 

başladığı zaman işte bu serinliği hissederiz. Bunun sebebi öteki moleküllerden enerji çalan moleküllerin 

uçup gitmesidir. Kalanların enerjisi azalacağı için, moleküllerin ortalama enerjilerinin ölçüsü olan ısı da 

düşer.  

Sıvı yüzeyinde buharlaşma gerçekleşirken bir yandan da yoğunlaşma gerçekleşir. Yoğunlaşma 

buharlaşmanın tersidir. Havadaki su molekülünün başka su moleküllerine çarparak enerjisini kaybetmesi 

sonucu sıvı hale tekrar geçmesidir. Çevre sıcaklığının düşmesi yoğunlaşmayı hızlandırır. Gaz molekülleri 

soğuk ortamlarda ısı kaybederek yoğunlaşır. Gaz molekülleri ısı verdiği için soğuk ortam ısınır. Bazı 

günler yağmur yağarken havanın sıcak olmasının nedeni budur.  

Sıvı madde ısı aldığında buharlaşarak gaz hâline geçer. Gaz madde aldığı ısıyı 

verdiğinde yoğunlaşarak tekrar sıvı hâle geçer. Bu olay kinetik enerjinin potansiyel 

enerjiye, potansiyel enerjinin tekrar kinetik enerjiye dönüşümünü gösterir. Yer 

çekimi sayesinde, yerden yüksekteki cisimlerin sahip olduğu enerjiye “çekim 

potansiyel enerjisi” denir. 
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