
KATILAR  

 
AMORF KATILAR: 

- Sert, 

- Sıkıştırılamaz, 

- Belli geometrik şekilleri olmayan (kesilmediği ve eritilmediği sürece) 

- Taneciklerin düzensiz ve gelişigüzel istiflendikleri 

katılardır. 

- Cam, araba lastiği, plastik, tereyağı, vs amorf katılardır. 

Kristal katılarla aralarındaki en temel fark: 

- Kristal katılar belli bir erime sıcaklığına sahiptir, ANCAK amorf katılar belli 

sıcaklık aralığında yumuşayarak akılıcılık kazanırlar. 

- Amorf katıların yumuşamaya başladığı sıcaklığa camsı geçiş sıcaklığı 

denir. 

KRİSTAL KATILAR: 

- Sert, 

- Sıkıştırılamaz, 

- Belirgin geometrik şekilleri olan  

- Atom, iyon veya moleküllerin düzenli bir şekilde istiflendikleri 

katılardır. 

- Tanecikler arası çekim kuvvetleri tarafından sağlanan kararlılığa sahiptirler. 

- Büyüklük ve şekilleri kristallenme ortamına ve süresine bağlıdır. 

KATILAR

AMORF 
KATILAR

KRİSTAL 
KATILAR

İyonik 
kristaller

Moleküler 
kristaller

Kovalent 
kristaller

Metalik 
kristaller

Nihal İKİZOĞLU  www.kimyaakademi.com 



- Kristal katıların erime noktası, yoğunluk, sertlik, iletkenlik gibi fiziksel 

özellikleri taneciklerin kristal içindeki yerlerine ve aralarındaki çekim 

kuvvetlerine bağlıdır. 

Kristaller tanecikler arası çekim kuvvetlerine göre 4’e ayrılırlar: 

1. İyonik kristaller: (NaCl, KNO3, NH4Cl, MgO, vs) 

 İyonik bileşiklerde tanecikler artı ve eksi iyonlar arasındaki elektrostatik 

çekim kuvvetleri ile birbirlerine 

bağlanmışlardır. 

 İyonlar arasındaki çekim kuvvetleri çok 

güçlü olduğundan erime noktaları çok 

yüksektir. 

 İyonlar yer değiştiremedikleri için 

elektrik akımını iletmezler. 

 Serttirler. 

 Kırılgandırlar. 

 

2. Moleküler kristaller: (SO2, CO2, H2O, I2, vs katılar) 

 

 Moleküller London kuvvetleri, dipol-dipol 

kuvvetleri ve hidrojen bağları gibi zayıf 

etkileşimlerle bir arada bulunurlar. 

 Zayıf etkileşimlerden dolayı erime ve 

kaynama noktaları düşüktür. 

 Yumuşaktırlar. 

 Elektrik akımını iletmezler. 

 

3. Kovalent kristaller: (a-Celmas, b-Cgrafit, SiO2-kuartz, B-bor) 

  Atomlar arasındaki tüm bağlar kovalenttir ve ağ 

örgülü yapıdadır. 

 Erime noktaları yüksektir. 

 Çoğu serttir. 

 Elektrik akımını iletmezler. 
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4. Metalik kristaller: (Na, Mg, Fe, Cu, Au, Pt) 

Metallerin değerlik elektronları hareketli bir yapıya sahip olup komşu metal 

atomlarının boş değerlik orbitallerine geçebilirler. Bu sırada oluşan elektron 

denizi içinde (+) yüklü metal iyonları (katyonlar) meydana gelir. Bu (+) 

yüklü iyonlar ile elektronlar arasında meydana gelen güçlü etkileşimlerden 

(metalik bağlardan) metalik kristaller oluşur. 

     
Sodyum (Na)  Demir (Fe)   Altın (Au) 

 

 Tanecikler arası etkileşimler güçlüdür, ANCAK değerlik elektron 

sayılarına bağlı olarak erime ve kaynama noktaları yüksek veya 

düşüktür. (Değerlik elektron sayısı arttıkça erime noktası artar.) 

 Yumuşak veya serttirler. (1A (d.e.s=1) grubu metalleri diğer metallere 

göre daha yumuşaktır.) 

 Orbitallerde dolaşan serbest elektronlar sayesinde elektrik akımını iyi 

iletirler. 

 Yüzeyleri parlaktır ve işlenebilirler. 

 Katıların en düzenli ve kararlı olanları metalik kristallerdir. 
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ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri getiriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sabit hacimli bir kaba sabit sıcaklıkta bir miktar gaz eklenirse basınç değeri 
………………………. 

 Sabit basınçlı bir kaptaki bir miktar gazın hacmi ile sıcaklığı arasındaki ilişki 
………………………   kanunu olarak adlandırılır. 

 Aynı sıcaklıktaki gazların difüzyon hızı, mol kütlesinin karekökü ile ……………… 
orantılıdır. 

 Aynı şartlardaki gazların eşit mollerinin, eşit hacim kaplaması kuralına 
………………………… kanunu adı verilir. 

 Kısmi basınç kanunun varlığını belirleyen bilim adamı ……………………… dur. 
 Bir gaz karışımındaki gazın birinin mol kesri arttıkça gazın kısmi basıncı da 

…………………. 
 Sıvı taneciklerinin birbiri üzerinden kayarak hareket etmesine …………………… 

denir. 
 Akıcılığı büyük olan sıvıların ………………………… değerleri küçüktür. 
 Kapiler etkide sıvıya daldırılan borunun çapı attırılırsa sıvı seviyesi …………………. 
 Buhar basıncı yüksek olan sıvıların …………………ları da büyük olur. 
 Maddeler katı halde iken diğer hallere göre en ………………………… yapıdadırlar. 
 Katı halde elektrik akımını en iyi ……………………… kristaller iletir. 
 Amorf katıların ısıtılmasında yumuşamaya başladığı sıcaklığa ……………………… 

geçiş sıcaklığı denir. 
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