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ŞEYMA GÜNDÜZ



MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ

KATI-SIVI-GAZ TABLOSU

HAL DEĞİŞİMİ

SOĞUTUCU AKIŞKANLAR

İTİCİ GAZLAR

SU DÖNGÜSÜ



Hal Değişimi 

Katı Sıvı

Donma

Erime Buharlaşma

Yoğuşma

Isı alır.

Isı verir.

Süblimleşme

Geri Süblimleşme (Kırağılaşma)

Gaz



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Katı, sıvı ve gazların genel özellikleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir

Katı, Sıvı, Gaz Tablosu 

Katı Sıvı Gaz

Tanecikler arası boşluklar 
yok denecek kadar azdır

Tanecikler arası boşluk 
katı hale oranla daha 

fazladır.

Tanecikler arası boş-
luklar çok fazladır.

Tanecikler arasındaki çe-
kim kuvveti çok fazladır.

Tanecikler arası çekim 
kuvvetleri katıya göre 

daha azdır.

Tanecikler arası çe-
kim kuvvetleri çok 

zayıftır.

Tanecikler titreşim hare-
keti yapar.

Tanecikler titreşim, 
dönme ve öteleme ha-

reketi yapar

Tanecikler titreşim, 
öteleme ve dönme 
hareketi yapar.



Maddenin en düzenli    
halidir.

Katıya göre daha  
düzensizdir.

Maddenin en düzen-
siz halidir

Akışkan değildir. Akışkandır. Akışkandır.

Sıkıştırılamaz. Sıkıştırılamaz. Ssıkıştırılabilir.

Belirli şekilleri ve hacim-
leri vardır.

Belirli şekilleri yoktur. 
Belirli hacimleri vardır.

Belirli şekilleri ve 
hacimleri yoktur.

Yoğunluğu en büyüktür. Katıya göre yoğunluğu 
daha düşüktür.

Yoğunluğu en küçük-
tür.



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Endüstride Hal Değişiminin Önemi

LPG LNG
Sıvı petrol gazıdır. ham petro-
lün rafinasyonu ile elde edilir. Doğal gazdır.

Bütün ve propan gazlarından 
oluşur %90’ı metan gazıdır.

Yanıcıdır. Sıkıştırılabilir. Yanıcıdır. Sıkıştırılabilir.



Örnek:



Örnek:



Soğutucu akışkanlar

➜➜ Ortamdan ısı alarak ortamın soğumasına neden olur.

➜➜ Uygulanabilir basınç altında buharlaşması ve sıvılaşması gerekir.
 Bu yüzden kaynama noktaları düşük olmalıdır.

İtici gazlar

➜➜ Spreylerdeki etken maddeyi dışarı çıkarmak için kullanılır.

➜➜ Kabın içindeki basıncı, atmosfer basıncından yüksektir.

➜➜ Renksiz ve kokusuzdurlar.



Örnek:



➜➜ Bir gaz karışımı olan hava hacimce %78 azot (N2), %21 oksijen (O2) ve yaklaşık 
%1 argon (Ar) gazlarından oluşur. 

➜➜

➜➜ Azot, oksijen ve argon gazlarını elde etmek için hava önce yüksek basınç altın-
da soğutulup sıvılaştırılır.

➜➜

➜➜ – CO2 gazı havanda çok az bulunması nedeniyle havanın damıtılmasıyla elde 
edilmez. 

Havadan Azot ve Oksijen Gazı Eldesi 
Ayrımsal Damıtma Yöntemi



Örnek:



Yeryüzündeki sular buharlaşarak atmosferde su buharını ve bulutları oluşturur. 

➜➜ Bulutlardaki su damlacıkları sıcaklığa göre yağmur, kar ve dolu olarak yeryüzü-
ne iner.

➜➜ Suyun hâl değiştirerek yeryüzü ve atmosfer arasındaki çevrimine su döngüsü 
denir.

➜➜ Suların buharlaşması yalnızca sıcaklıkların yüksek olduğu ilkbahar ve yaz ayla-
rında değil her sıcaklıkta gerçekleşir.

➜➜ Göl, akarsu, yeraltı vb. su kaynaklarının tümü bu döngüden etkilenir.

Maddenin gaz halden plazma haline dönüşmesine iyonizasyon, tersi olaya deiyoni-
zasyon adı verilir.

Su DÖNGÜSÜ 



Örnek:



Örnek:



Örnek:




