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HAL DEĞİŞİM GRAFİĞİ 

Bölüm 2 boyunca, enerji verilmesiyle (ısıtma)  buharlaşma ve erime olaylarını, enerji alınmasıyla 

(soğutma) yoğunlaşma ve donma olaylarını inceledik.  Hal değişimi esnasında maddeler enerji alarak bir 

fazdan başka bir faza geçer. Geçiş esnasında sıcaklıkları sabit kalır. Bu olayların grafiğe aktarılmasıyla 

“ısıtma eğrileri” ortaya çıkar. (Bazen ısıtma eğrileri “faz diyagramı” olarak anılır fakat faz diyagramı 

yapı olarak farklıdır.) 

Aşağıdaki grafikte suyun hal değişimini inceleyeceğiz. Y-ekseni sıcaklık değişimini göstermektedir. X-

ekseni ise artan veya azalan enerji (ısı) miktarını göstermektedir. Enerjinin birimi kilojoule’dür. Aşağıdaki 

Isı-Sıcaklık grafiğinde yararlanarak hal değişimi için gereken ısı miktarını hesaplayacağız.  

Hal değişim ısısı (L) = Bir maddenin bir halden başka bir hale geçmesi sırasındaki ısı değişimidir. Birimi 

joule/gram (J/g) ‘dır. Madde eriyorsa Le = erime gizli ısısı, madde buharlaşıyorsa Lb = buharlaşma gizli ısısı 

şeklinde ifade edilir. 

Kütle (m) = Hal değişimine uğrayan maddenin kütlesidir. Birimi gram (g) ‘dır. 

Öz ısı (c) = Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1°C arttırmak için gereken ısı miktarıdır. Birimi Joule/gram 

derece celcius (J/g. °C) ‘dır. 

Sıcaklık farkı (t) = Son sıcaklık ve ilk sıcaklık arasındaki farktır. Sıcaklık birimi derece celsius (°C)’dır 
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ISITMA EĞRİSİ  

1. Bölge: -20 °C’de 1 gram buzu ısıtmaya başladığımızda 0 °C’e kadar buzun sıcaklığı artar. Sıcaklık 

artıkça katı haldeki moleküllerinin kinetik enerjileri (hızları) ve moleküllerin titreşimleri 

artmaya başlar. 

-20 °C’deki 100 gram buzu 0 °C’de 100 gram buz haline getirmek için gereken ısı miktarını hesaplayalım; 

c(buz) = 2,09 J/g  Q1 = m.c(buz).T 

m = 100 gram   Q1 = 100 x 2,09 x [0-(-20)] 

T(son) = 0   Q1 = 4180 Joule 

T(ilk) = -20 

2. Bölge: Sıcaklık 0 °C olduğu zaman bir kısım buz erir. 0 °C sıcaklığında buz su karışımı olur. Buz sudan 

ve çevreden ısı alır. Buz sudan ısı alarak erimeye devam ederken, suda buza ısı vererek 

donmaya çalışır. Alınan ve verilen ısı dengededir bu nedenle bu bölgede sıcaklık sabit kalır. 

Çevreden gelen ısı ise buz molekülleri arasındaki etkileşimleri koparmak için kullanılır. Bu 

olay buzun tamamı eriyinceye kadar devam eder. 

0 °C’deki 100 gram buzu 0 °C’de 100 gram su haline getirmek için gereken ısı miktarını hesaplayalım; 

Le = 334,4 J/g   Q2 = m. Le 

m = 100 gram   Q2 = 100 x 334,4 

       Q2 = 33440 Joule 

3. Bölge: Buzun tamamı erimeye başlayınca su ve buz arasında ısı alış verişi olmadığı için suyun sıcaklığı 

yükselmeye başlar. Bu yükseliş 100 °C sıcaklığına kadar devam eder. su molekülleri ısı alarak 

daha hızlı hareket etmeye başlarlar. 

0 °C’deki 100 gram buzu 100 °C’de 100 gram su haline getirmek için gereken ısı miktarını hesaplayalım; 

c(su) = 4,18 J/g  Q1 = m.c(su).T 

m = 100 gram   Q1 = 100 x 4,18 x [100-(0)] 

T(son) = 100   Q1 = 41800 Joule 

T(ilk) = 0 

4. Bölge: Suyun sıcaklığı 100 °C’ye geldiğinde enerjisini tamamlayan su molekülleri gaz fazına geçer. 

Ortamda hem su hem de su buharı bulunmaktadır. Su buharı ve suyun ısı alış verişi, sıcaklığın 

sabit kalmasını sağlar. Bu bölgede Buhar basıncı atmosfer basıncına eşit olur ve “kaynama” 

gerçekleşir. 

100 °C’deki 100 gram suyu 100 °C’de 100 gram su buharı haline getirmek için gereken ısı miktarını 

hesaplayalım; 

Lb = 2257,2 J/g  Q2 = m. Lb 

m = 100 gram   Q2 = 100 x 2257,2 

       Q2 = 225720 Joule 
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5. Bölge: Suyun sıcaklığını 100 °C’den 120 °C’ye çıkartırsak. Tüm su molekülleri enerjilerini tamamlayıp 

buhar fazına geçecektir ve ortamda hiç su bulunmayacaktır.  

-20 °C’deki 100 gram buzu 100 °C’de 100 gram su buharı haline getirmek için gereken ısı miktarını 

hesaplamak için tüm ısıları toplamamız gerekir. 

Qtop = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 

Qtop = 4180 + 33440 + 41800 + 225720 

Qtop = 305140 joule 

SOĞUTMA EĞRİSİ  

5. Bölge: Su buharını 120 °C’den 100 °C’e enerjisini azaltırsak (soğutursak) moleküllerin hızları yavaşlar 

ve birbirleri arasındaki çekim artmaya başlar. 

4. Bölge: Su buharı 100 °C’ye geldiğinde sıcaklık sabit kalır. Ortamda su buharı ve su molekülleri bir 

arada bulunur. Bu bölgede yoğunlaşma gerçekleşir. 

3. Bölge: Enerjinin azalmasıyla su molekülleri arasındaki çekim artar ve su molekülleri birbirine 

yaklaşmaya başlar. Sıcaklık 100°C’den 0°C’e düşene kadar devam eder.  

2. Bölge: Sıcaklık 0°C’e geldiğinde su yeterli enerji kaybettiği için sabit bir pozisyona gelerek (donarak) 

buzu oluşturur. Su molekülleri buz fazına geçtiğinde moleküllerin geometrik diziliminden dolayı 

buzun hacmi suya göre fazladır. Bu bölgede buz ve su bir arada bulunur. Sıcaklık 0’°C’de sabit 

kalır. 

1.Bölge: Sıvı su tamamen enerjisini kaybederek (donarak) buz fazına geçer. 

Soğutma eğrisindeki ısı miktarı hesaplamaları ısıtma eğrisindeki ısı miktarı hesaplamalarıyla aynıdır. 

 


