
ISI MADDELERİ ETKİLER



Sıcaklıkları farklı iki madde bir araya 
getirildiğinde maddeler arasında ısı 
alışverişi olur. Sıcaklığı yüksek olan 
maddeden düşük olan maddeye doğru 
bir ısı geçişi gerçekleşir. 



Bunun sonucunda sıcaklığı yüksek olan 
maddeler, temas ettikleri soğuk maddeleri 
ısıtır. Bir maddeye ısı verildiğinde madde 
ısınır ve sıcaklığı artar. Maddeler ısı 
verdiğinde ise soğur ve sıcaklıkları düşer. 
Isınma ve soğuma, ısının maddeler 
üzerindeki en belirgin etkisidir.



a. GENLEŞME

Isınan maddenin tanecikleri 
hızlanır, soğuyan maddenin 
tanecikleri ise yavaşlar. Hızlanan 
tanecikler birbirinden 
uzaklaşmaya çalışır. Bunun 
sonunda maddenin hacminde 
değişme meydana gelir. Bu olay 
genleşmedir. 



Bir maddenin ısınarak hacminin artmasına   
genleşme diyoruz. 

 Tren rayları 

 Elektrik telleri,

 Kavanoz kapakları, 

 Balonlar gibi,

 Patlamış mısır gibi,



Elektrik tellerine hiç dikkat ettiniz mi?

Elektrik telleri yazın 
genleşmeden dolayı uzar, kışınsa 
genleşme yerini büzülmeye bırakır. 
Yaz aylarında teller ısındıkça 
boylarıyla birlikte çapları da büyür. 
Fakat boydaki artış çaptaki 
büyümeden fazla olduğundan 
yalnızca tellerin uzadığını fark 
ederiz.



1-KATILARDA GENLEŞME

Dışarıdan ısı alan maddenin taneciklerinin 
kinetik enerjisi, dolayısıyla taneciklerin 
titreşim hızı artar. Tanecikler birbirinden 
uzaklaşmaya başlar. Bu olay genleşme adı 
ile anılır. 



Tersine olarak madde 
dışarıya ısı verdiğinde ( 
madde soğutulduğunda ) 
maddenin taneciklerinin 
kinetik enerjisi, dolayısıyla 
taneciklerin titreşim hızı azalır 
ve maddenin hacmi küçülür. 



Maddelerin genleşmesi ya da tersine büzülmesi 
sırasında büyük kuvvetlerin ortaya çıkması, tren 
raylarında, köprü gibi yapılarda hasarlara neden 
olmaktadır. Bu yüzden tren yaylarının eklenti 
yerlerinde boşluklar bırakılır, köprüler demir 
makaralar üzerine oturtulur. Çevremizdeki bu tür 
yapıları gözlemleyerek genleşme ile ilgili bir çok 
örnekler bulabiliriz.



2.SIVILARDA GENLEŞME

Sıvılar içinde belirgin ve ayırt edici bir özellik 
tir.Sıvıların genleşmesinden sıvılı 
termometrelerde, sıcak su kazanlarında, 
termosifonlarda ve kalorifer sistemlerinde 
yararlanılır. 



Sıvıların genleşme miktarı 
aşağıdaki bağıntı ile 
hesaplanır. 
?V = V. a. ?t 
Bağıntıda ?V sıvının hacimce 
genleşme miktarı, V sıvının ilk 
hacmi, a sıvının hacimce 
genleşme kat
sayısıdır. 



3.GAZLARDA GENLEŞME 

Farklı metallerden yapılmış eşit 
uzunluktaki iki çubuk bir birine 
perçinlenerek metal çifti yapılabilir. Bu iki 
çubuk, perçinli oldukları için 
ısıtıldıklarında bağımsız olarak hareket 
edemezler. Fakat uzama katsayıları bir 
birinden farklı oldukları için biri diğeri 
üzerine bükülür. 



Metal çiftlerinin birçok 
kullanım alanları vardır. Bunların 
en önemlisi elektrik 
termostatlarıdır. Termostat 
sıcaklığı kontrol altına alarak sabit 
bir değerde tutmaya yarayan bir 
alettir. Elektrikli şofben, elektrikli 
ütü, evlerdeki radyatör türü 
ısıtıcılar termostatlı aletlerdir.



Bu aletlerde sıcaklık 
arttığında metal çifti bükülür 
ve devreyi keser. Bir süre 
soğuyunca metal çifti 
soğuyarak eski durumuna 
gelir ve devreyi tamamlar. 
Isıtıcı çalışmaya başlar. 
Böylece aletin sabit sıcaklıkta 
çalışması sağlanır. 



Yangın alarmlarında sıcaklık 
arttığında metal çifti yukarı 
bükülerek elektrik devresini 
kapatır ve zil çalar. Aynı 
zamanda metal 
termometrelerde ve flaşörlerde 
metal çiftleri kullanılarak 
yapılan araçlardır. 


