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KATI, SIVI VE GAZLARIN GENLEŞMESİ VE BÜZÜLMESİ 

Bir cismin hacminin ısıyla birlikte artmasına genleşme, azalmasına da büzülme denir. Hemen hemen 

bütün maddeler ısındığı zaman genleşir, soğuduğu zaman büzülür. Ama ısıya bağlı bu hacim değişikliği 

gazlarda en yüksek, sıvılarda daha az, katılarda ise en düşük düzeydedir. Üstelik bütün gazların genleşme 

miktarı aşağı yukarı aynı olduğu halde sıvılarda ve katılarda maddeye göre değişir. Örneğin 1 metre 

uzunluğundaki bir demir çubuk 100°C'ye kadar ısıtıldığında uzunluğu 1 mm kadar artarken, aynı 

sıcaklıkta bir pirinç çubuk bunun yaklaşık iki katı uzar. Sıvılar arasında da genleşmesi çok yüksek olan 

alkol cıvadan hemen hemen yedi kat fazla genleşir. Gazların genleşmesinde basınç devreye girer. 

Katı, sıvı ve gazın ısıtılması ve soğutulması 

Katı, sıvı ve gazları oluşturan tanecikler sürekli bir çalkalanma (titreşim) halindedir. Bu maddelerden 

birine ısı enerjisi verilirse, tanecikler daha şiddetli çalkalanmaya başlarlar. Bu çalkalanma sonucu 

tanecikler hafifçe hareket etmeye başlar ve tanecikler arasındaki çekim azalır. Böylece tanecikler 

birbirlerinden biraz uzaklaşır ve genleşme (yayılma) oluşur.  

Katı, sıvı ve gazları oluşturan tanecikler soğutulduğunda maddenin tanecikleri arasındaki hareketler 

yavaşlamaya başlar ve tanecikler arası çekim artmaya başlar. Böylece tanecikler birbirlerine biraz daha 

yaklaşır ve büzülme (daralma) oluşur.  

Buzdolaplarında, elektrikli ütülerde ve kalorifer, şofben gibi ısıtma aygıtlarında sıcaklığı ayarlamak için 

kullanılan termostatların çalışma ilkesi de genellikle metallerin genleşme farklılıklarına dayanır. 

Termostatta, biri az, öbürü çok genleşen iki ayrı metalin yan yana kaynaklanmasıyla yapılmış çift metalli 

bir çubuk vardır. Bu çubuk, sıcaklık istenen dereceye geldiği anda elektrik devresini keser, sıcaklık 

düşünce yeniden devreyi tamamlar. 

Sıvıların genleşmesinden sıvılı termometrelerde, sıcak su kazanlarında, termosifonlarda ve kalorifer 

sistemlerinde yararlanılır. Termometredeki sıvı ısı aldığında moleküllerin birbirlerine yaptığı çekim 

azalır, hız artar ve moleküller birbirlerinden uzaklaşarak genleşmeyi oluşturur. Böylece havadaki ısının 

ortalama kaç derece olduğu ölçülmüş olur. 

Bir sıcak hava balonunun çalışma prensibi gazların genleşmesiyle ilgilidir. Balonda havayı ısıtmaya 

yarayan ateşleyici bölümü vardır. Balonun yükselmesi istendiğinde, ateşleyiciyi çalıştıran ip çekilir ve 

ateş balonunun gövdesindeki hava ısıtılır. Hava ısındığında, tanecikler daha hızlı hareket etmeye başlar 

ve balon çeperlerine daha sık ve daha kuvvetli çarpmaya başlar. Bunun sonucunda balon içindeki basınç 

dış basınçtan büyük olur ve balonu her yönden iterek balonu şişirmeye başlar yani genleşme oluşur. 

Böylece hacmi artan balon yükselmeye başlar. Eğer balonun alçalması istenirse, tepedeki deliği kontrol 

eden ip yardımıyla delik açılır ve sıcak havanın balonun tepesinden uçup gitmesine izin verilir. Böylece 

balon içindeki sıcak hava soğuk hava ile yer değiştirir. Soğuk hava daha yavaş hareket ettiği için balon 

çeperlerine daha seyrek ve yumuşak çarpmaya başlar. Böylece iç basınç dış basınçtan az olur ve balon 

alçalır. 
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Maddelerin genleşmesi ya da tersine büzülmesi sırasında büyük kuvvetlerin ortaya çıkması, tren 

raylarında, köprü gibi yapılarda hasarlara neden olmaktadır. Bu yüzden tren raylarının eklenti yerlerinde 

boşluklar bırakılır, köprüler demir makaralar üzerine oturtulur. 

GENLEŞME NASIL HESAPLANIR? 

Genleşme sıvı ve katılar için ayırt edici bir özelliktir. Fakat gazlar için ayırt edici değildir. 

1. KATILARIN GENLEŞMESİ 

Katılarda genleşme boyca, yüzeyce ve hacimce olmak üzere üç biçimde gerçekleşebilir.  

a) Boyca Uzama: 

Uzama Katsayısı: Bir katının 1 metresinin sıcaklığının 1ºC arttırılmasıyla meydana gelen 

boyca uzamadır. “ ” biçiminde gösterilir. Birimi 1/ºC dir. Ayırtedici bir özelliktir. 

 

 

 

 

 

 

NOT:İki cisim ısıtıldığında uzama katsayısı büyük olan küçük olandan daha fazla uzar. Fakat 

soğutulduklarında uzama katsayısı büyük olan cisim küçük olandan daha fazla kısalır. 

b) Yüzeyce Uzama:   

Yüzeyce uzama katsayısı:Bir katının 1m² sinin sıcaklığının 1ºC arttırılmasıyla meydana gelen 

yüzeyce uzamadır. “ 2 ” biçiminde gösterilir. Formülü; 

 

c) Hacimce Uzama:  

Hacimce uzama katsayısı:Bir katının 1m³ ünün sıcaklığının 1ºC arttırılmasıyla meydana 

gelen hacimce uzamadır. “ 3 ” biçiminde gösterilir. Formülü; 

  

ΔL =l - l0 = l0.λ.Δt 

ΔL= Boyca uzama miktarı 

l0 = Katının ilk boyu 

l = Katının son boyu 

λ = Genleşme katsayısı 

 

Δt =tson - tilk  

Δt = Sıcaklık farkı 

tilk = ilk sıcaklık 

tson = Son sıcaklık 

 

ΔS =S - S0 = S0.2λ.Δt 

 

ΔV =V - V0 = V0.3λ.Δt 
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2. SIVILARIN GENLEŞMESİ 

Isıtılan bir sıvı sadece hacimce genleşebilir. Sıvıların genleşme miktarı aşağıdaki bağıntı ile 

hesaplanır. 

 

 

 

 

 

NOT: Suyun özel bir durumu vardır. +4ºC de suyun hacmi minimumdur. Yani suyun sıcaklığı 0ºC den 

+4ºC ye arttırıldığında hacminde azalma gözlenirken +4ºC den sonra hacminde önce yavaş sonra 

hızlı bir artış gözlenir. 

 

 

 

 

 

Suyun hacminin ve özkütlesinin sıcaklıkla değişim grafikleri 

 

3. GAZLARIN GENLEŞMESİ 

Gazların da genleşmesi sadece hacimce olur. Genleşme katsayısı bütün gazlarda aynıdır. Gazlar en 

çok genleşen maddelerdir. Gazların genleşmesinde basınç devreye girer. 

 

 

 

 

  

 

 

 

a) Basınç – Hacim İlişkisi 

Bu ilişki Boyle-Mariotte yasası olarak ta geçer. 1662 yılında İngiliz kimyacı Robert Boyle gazların 

davranışını sistematik olarak ve nicel yönleriyle incelemiştir. Robert Boyle, çalışmalarında hava 

basıncının (dış basınç) hacim üzerindeki etkilerini gözlemlemek için aşağıdaki gibi bir düzenek 

kurmuştur. 

  

ΔV =V - V0 = V0.a.Δt 

ΔV= Boyca uzama miktarı 

V0 = Sıvının ilk hacmi 

V = Sıvının son hacmi 

a = Genleşme katsayısı 

 

Δt =tson - tilk  

Δt = Sıcaklık farkı 

tilk = ilk sıcaklık 

tson = Son sıcaklık 

 

P = paskal olarak basınç,    

V = kübik metre olarak hacim, 

n = gazın mol sayısı, 

R = gaz sabiti (8.3145 J/(mol K)) 

T = Kelvin olarak sıcaklık 
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 İçinde gaz olan bir kap serbestçe hareket eden 

bir pistonla kapatılmış.  

 Piston üzerindeki ağırlık 2 katına çıkarıldığında 

basınçta iki katına çıkıyor ve hacim yarıya iniyor. 

 Eğer basınç azaltılırsa, gazın hacmi artar.  

 Şişedeki baloncuk deneyinde de dış basıncın gaz 

hacmine etkisini görmüştük. Şişe içinde 

yavaşlayan tanecikleri dış basınç iterek balonu 

şişenin içine doğru bükmüştü. 

Basınç ve hacim arasındaki bu ters orantıyı gösteren 

matematiksel ifade şöyledir. 

 

 

b) Hacim–Sıcaklık İlişkisi 

Bu ilişki Charles yasası olarak ta geçer. Gazların hacimleri ile sıcaklıkları arasındaki ilişki ilk kez 

1787 yılında Fransız fizikçi Jocques Charles tarafından keşfedilmiş ve bundan bağımsız olarak 1802 

yılında başka bir Fransız fizikçi Joseph Gay Lussac tarafından yayınlanmıştır. 

 Şişedeki baloncuk deneyinde yaptığımız gibi 

sıcaklık arttırıldığında gazların basıncı 

artmaktaydı buna bağlı olarak balonun hacmi 

artmaktaydı. 

 Sıcaklık, santigrat sıcaklığı ve kelvin sıcaklığı ile 

ifade edilir.  

 

 

Kuramsal olarak ulaşılabilecek –273°C ye “mutlak sıfır noktası” veya “mutlak sıcaklık” adı verilir. 

Charles Yasasına göre sabit basınçta belirli miktar gazın hacmi, mutlak sıcaklığı ile doğru orantılıdır.  

 

c) Basınç-Sıcaklık İlişkisi 

Bu ilişki Gay–Lussac yasası olarak ta geçer. Fransız bilim insanı Joseph Gay–Lussac yapmış 

olduğu çalışmalar sonucunda, Charles yasasına benzer bir ilişki kurmuştur. Yaptığımız deneyde 

sıcaklık arttığında şişedeki gazın basıncı artmakta, sıcaklık azaltıldığında şişedeki gazın basıncı 

azalmaktaydı. Bu gösteriyor ki sıcaklık basınç arasında 

 


