
 

 116 | Orta Öğretim (Lise) Kimyası                          ©2014 Yücel ALTUNDAL 

 

DİNAMİK DENGE 

Su birikintisinin ve ıslak kıyafetlerin kuruması buharlaşmayla olur. Soğuk yüzeylerde su damlacıklarının 

oluşması yoğunlaşma sonucudur. Bu iki durumda da hem yoğunlaşma hem de buharlaşma gerçekleşir. 

Ekstra enerji alarak havaya yükselen moleküllerin sayısı, havada enerji kaybederek alçalan moleküllerin 

sayısından fazla ise “buharlaşma” daha çok hissedilir. Bu olayın tersi olduğunda “yoğunlaşma” daha çok 

hissedilir. Fakat bazen buharlaşma ve yoğunlaşma birbirine eşit olur, yani buharlaşan molekül sayısı kadar 

molekül yoğunlaşır ve her iki yönde hissedilen bir değişiklik olmaz. Bu olaya “dinamik denge” denir.  

Bilinen örneklerden biri, oda sıcaklığında kapalı bir kap içine yerleştirilmiş sudur.  

Kapalı kap içinde enerjileri yeterince büyük olan sıvı molekülleri buhar fazına geçer 

ve zamanla buhar fazındaki buhar moleküllerinin sayısı artar, bu esnada bazı gaz 

molekülleri enerji kaybederek yoğunlaşır ve sıvı faza geçer. Buhar faza geçen sıvı 

moleküllerinin konsantrasyonu (sayısı) arttıkça yoğunlaşma hızı da artar. Bu artış, yoğunlaşma hızının 

buharlaşma hızına eşit oluncaya kadar devam eder. Böylece dinamik denge kurulmuş olur. Dinamik denge 

kurulduğu anda buhar basıncı sabit olur, denge durumundaki bu basınca “denge buhar basıncı” denir.  

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ DİNAMİK DENGE 

Buharlaşma ve yoğunlaşma her sıcaklıkta dinamik dengeye ulaşabilir. Örnek 

vermek gerekse, oda sıcaklığında bulunan kapalı bir kap soğulursa, 

yoğunlaşma daha fazla oluşacaktır. Buharlaşma yavaş gerçekleştiği için belli 

bir süre sonra yoğunlaşma için gerekli su buharı kalmayacaktır. Böylece 

yoğunlaşma hızı da yavaşlayacaktır. Yoğunlaşma hızının yavaşlamasıyla, bir 

süre sonra buharlaşan su molekülü kadar su molekülü yoğunlaşacak ve düşük 

sıcaklıkta dinamik denge kurulacaktır.  

Eğer kapalı bir kabın sıcaklığı oda sıcaklığının üstüne çıkartılırsa, buharlaşma hızı yoğunlaşma hızından 

yüksek olacak ve buhar fazına geçen su moleküllerinin derişimi (sayısı) artacaktır. Böylece zamanla 

yoğunlaşma hızı da artacaktır. Yoğunlaşma hızının artmasıyla, bir süre sonra buharlaşan su molekülü 

kadar su molekülü yoğunlaşacak ve yüksek sıcaklıkta dinamik denge kurulacaktır.  

Suyun sıcaklığını yükseltmeye devam edersek, sıvı moleküllerinin kinetik enerjisi (hareketi) artacak ve 

su yüzeyinde kopan molekül sayısı ve buna bağlı olarak buhar basıncı artacaktır. Buhar basıncı 760 

milimetrelik cıva basıncına yani deniz seviyesindeki atmosfer basıncına eşit olduğunda, suyun her 

herhangi bir yerinde bulunan su molekülleri yeterli enerjiye ulaşarak gaz fazına geçecektir. Buhar 

basıncının atmosfer basıncına eşit olması sonucu kaynama başlayacaktır. Atmosfer basıncı artarsa 

kaynamanın gerçekleşmesi için daha fazla buhar basıncı gerecek, atmosfer basıncı azalırsa, kaynamanın 
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gerçekleşmesi için daha az buhar basıncı gerekecektir. Yükseklere çıkıldıkça gaz yoğunluğu (sayısı) 

azalır, gaz yoğunluğunun azalmasıyla atmosfer basıncı yani dış basınç azalır. Yükseklerde gaz 

yoğunluğunun azalmasının nedeni, yer çekimidir. Yer çekimi gaz moleküllerini çektiği için, yükseklere 

çıktıkça az, deniz seviyesine indikçe daha fazla olur.  

Atmosferde buharlaşan su ile yoğunlaşan su miktarı eşit olduğu zaman ısı kaybı ve terleme olmaz. İnsan 

vücudu, terleme sırasında meydana gelen buharlaşma için ısı kaybedemeyeceğinden, vücut sıcaklığı 

yükselir. Bu sıcaklıkta terleyememek insanı ölüme kadar götürebilir. Eğer nem miktarı, tekabül ettiği 

derece oranlarının üstüne çıkarsa ve sıcaklıkta düşükse, nem artık buhar halinde durmaz, yoğunlaşır ve 

yeryüzüne yağmur olarak iner. ‘Nem’ havada bulunan su buharıdır. Nem sıcaklıkla doğru orantılıdır. Hava 

ısındıkça havanın nem miktarı artar. Bu nedenle en çok nemden şikâyet edilen yaz aylarıdır. Sıcaklık ne 

kadar çok, hava ne kadar hareketliyse, buharlaşma o kadar fazla olur. Hava, belli bir sıcaklıkta bazı 

ortalama miktarlarda nem taşıyabilir. Havanın alacağı maksimum nem oranına “bağıl nem” denir. Bütün 

su buharlaşması ve terleme, bağıl nem’e göre olabilir. Atmosferde bağıl nem % 100 olursa, buharlaşan su 

ile yoğunlaşan su miktarı eşit olur.  

 

Bağıl nem =  

.
Su buharının kısmi basıncı

Suyun buhar basıncı
 

 

 

 


