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KONULAR
• Sıvılar ve katılarda tanecikler arası etkileşimler

• Sıvılarda tanecikler arası etkileşimlerin sonuçları

• Katılarda tanecikler arası etkileşimlerin sonuçları

• Gazların,sıvıların ve katıların karşılaştırılması

• Basınç ve sıcaklığın maddenin fiziksel haline 
etkisi



HEDEFLER

HEDEF 1

HEDEF 2

HEDEF3

HEDEF 4

HEDEF 5



HEDEF 1:Katı ve sıvı maddelerdeki 
bağları kavrayabilme

DAVRANIŞLAR
1)Moleküller arası Van der Waals bağlarını

örnekle açıklar.
2)Dipol-dipol etkileşimlerini açıklar.

3)Hidrojen bağını açıklar.



HEDEF 2:Sıvılarda tanecikler arası
etkileşimleri kavrayabilme

DAVRANIŞLAR
1)Buharlaşma ve buhar basıncını örneklerle 

açıklar.
2)Kaynama ve donma noktasını açıklar.
3)Viskozite kavramını örneklerle açıklar.

4)Yüzey gerilimini örneklerle açıklar.



HEDEF 3:Katılarda tanecikler arası
etkileşimleri kavrayabilme

DAVRANIŞLAR
1)Erime noktasını açıklar.

2)Süblimleşme kavramını açıklar.



HEDEF 4:Gazların,sıvıların ve katıların 
karşılaştırılmasını kavrayabilme

DAVRANIŞLAR
1)Gazların,sıvıların ve katıların karşılaştırılmasını

örneklerle açıklar.



HEDEF 5:Basınç ve sıcaklığın maddenin 
fiziksel haline etkisini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR
1)Örnekler verilerek açıklanır.



Maddeler sıvı hale getirildiklerinde ya da katı
halde bulunduklarında moleküller birbirine 
yaklaşacağından moleküller arasında bir 

itme ve çekme kuvveti oluşacaktır. Bu 
etkileşmeye molekül arası bağ denir. 

Maddelerin erime ve kaynama noktalarının 
yüksek ya da düşük olması molekül arasında 

oluşan bağların kuvvetiyle ilişkilidir. 



Van der Waals Çekimleri:
Kovalent bağlı apolar moleküllerde ve soygazlarda 

yoğun fazlarda sadece kütlelerinden kaynaklanan bir 
çekim kuvveti oluşmaktadır. Bu kuvvete Van der 

Waals bağları denir. Yoğun fazda sadece Van der 
Waals bağı bulunan maddelere moleküler 

maddeler denir. Moleküler maddelerin mol ağırlıkları
arttıkça kaynama ve erime noktaları yükselir. Sıvı ve 

katı halde yalnızca Van Der Waals bağları
bulunduran maddeler; 

. Soygazlar (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) 
. Moleküller halinde bulunan ametaller (H2 , O2 , N2 , 

F2 , Cl2 , Br2 , I2 , P4 ) 
. Apolar olan bileşikler (CH4 , CO2 , C2H6 ) 



Dipol – Dipol Etkileşimi:
Bu tür etkileşim polar moleküller arasında görülür. Polar 

moleküller sürekli bir kısmı (+), bir kısmı (-) uca sahiptirler. Đki 
polar molekül birbirine yaklaşırken birinin pozitif ucu diğerinin 

negatif ucuna yönelir. Böylece bir molekülün (+) ucu ile 
diğerinin (-) ucu arasında bir elektrostatik çekme oluşur. Ancak 
bu çekme zıt yüklü iyonlar arasındaki çekmeden çok zayıftır. 

. Polar moleküller arasındaki bu kuvvetler, Van der Walls 
kuvvetlerinden daha büyüktür. Bu nedenle aynı molekül 

kütlesine sahip iki maddeden polar olanının erime ve kaynama
noktası daha yüksektir. 

. Polar moleküllerin oluşturduğu katılar, su gibi polar 
çözücülerde iyi çözünürler. Bu çözünme polar etkileşimle 

sağlanır. 



HĐDROJEN BAĞI
Hidrojen atomu, elektronları kuvvetli çeken N, O ve F 

atomları ile kimyasal bağ oluşturduğunda, elektronunu büyük
ölçüde yitirir ve diğer polar moleküllerdekine göre daha etkin

bir artı yük kazanır. Bu yük nedeniyle hidrojen komşu 
moleküllerin eksi ucuyla moleküller arası bir bağ oluşur. Bu 

bağa hidrojen bağı denir. Hidrojen bağı, diğer polar 
moleküllerdeki dipol dipol etkileşiminden farklı ve güçlüdür. 

Hidrojen bağlarını koparmak için gereken enerji, 5 ile 10 
kkal/mol dolaylarındadır. Hidrojen bağları kovalent bağlara 
göre çok zayıftır. Bu nedenle su ısıtılınca öncelikle hidrojen 

bağları kopar, gaz haline gelir. H2 ile O2 ‘ye ayrışmaz. 
Hidrojen bağları, polar etkileşiminden çok daha güçlüdür. 
Moleküller arası yalnız Van der Walls kuvvetlerine sahip 

olduğundan kaynama noktası çok düşüktür. 



. 
• Buharlaşma: Sıvı maddelerin çevreden aldığı ısı

sonucunda , sıvıyı oluşturan taneciklerin kinetik enerjileri 
artar. Yüzeye yakın ve yüzeye dik olan tanecikler bu kinetik 
enerji sayesinde, çevrenin çekim kuvvetini yenerek sıvı
fazdan gaz fazına geçerler. Bu olaya buharlaşma denir. 



Buhar Basıncı ve Kaynama Noktası
Buhar fazına geçen taneciklerin sıvı yüzeyine çıkmadan önce sıvı
fazdaki taneciklere yaptığı basınca buhar basıncı denir. Sıcaklık 

değişmediği sürece buhar basıncı da değişmez. Herhangi bir sıvının 
sıcaklığı arttırılırsa, gaz fazına geçen moleküllerin sayısı artacağından, 
sıcaklığa bağlı olarak buhar basıncı da artar. Sabit sıcaklıkta sıvı – katı
çözeltinin buhar basıncı, saf çözücüsünün buhar basıncından küçüktür.

Isıtılan bir sıvının buhar basıncı sürekli olarak artar. Sıvının buhar 
basıncının dış basınca eşitlendiği anda bu artış durur. Bir sıvının buhar 
basıncının dış buhar basıncına eşit olduğu anda kaynama olayı başlar. 
Bu olayın gerçekleştiği sıcaklığa da kaynama sıcaklığı veya kaynama 

noktası denir. Kaynama süresince sıvının sıcaklığı değişmez. Herhangi 
bir sıvının üzerine etkiyen dış basınç azaldıkça, kaynama noktası düşer. 

Dış basınç arttıkça da kaynama noktası yükselir



VĐSKOZĐTE 
(http:\\www.seed.slb.com/en/scictr/lab/vi
sco_exp/index.html)adresinde konu ile 

ilgili bir deney bulunmaktadır.



Günlük yaşantımızda bal, koyu kıvamlı sıvı yağlar 
vb. sıvıların diğerlerinden daha yavaş aktığını

gözlemek mümkündür. Bir sıvının hareketini komşu 
sıvı tabakalarının birbiri üzerinde kayması gibi

düşünülebilir. Đşte birbiri ile temasta olan farklı hıza 
sahip komşu sıvı tabakaları arasındaki iç

sürtünmeye ağdalı akış (viskozluk) denir. Başka bir 
deyişle, sıvının akışa karşı gösterdiği iç

direnmenin bir ölçüsüdür. 



YÜZEY GERĐLĐMĐ



Yüzey Gerilim Kuvvetleri

Bütün sıvılarda şiddeti sıvının türüne göre 
değişen moleküller arası çekim kuvvetleri 
(kohezyon kuvvetleri) bulunmaktadır. Sıvılarda iç
kısımlarda (sıvının çeşitli derinliklerinde bulunan) 
moleküller çevresindeki komşu moleküller 
tarafından her yönden eşit olarak , diğer bir 
ifadeyle küresel simetrik şekilde, çekim 
kuvvetlerinin etkisi altında bulunurlar. Böylece 
sıvı içerisindeki bir moleküle etkiyen kuvvetler 
birbirlerini dengeler. 







YÜZEY GERĐLĐMĐ
DENEYLERĐ:DENEY 1



DENEY 2



DENEY 3



Erime noktası, 
Homojen bir katı maddenin katı durumdan sıvı duruma geçmeye başladığı ve 

erime sona erene kadar koruduğu sıcaklıktır.
Bir katı cismin sıcaklığı artırıldığında moleküller arasındaki birbirini çekme 

kuvveti yavaş yavaş azalır ve belirli bir sıcaklık derecesinden sonra termik (ısı
ile ilgili) hareket çekme kuvvetini yener. Katıda bir hal değişikliği başlar. Bu hal 

değişmesi maddenin kristal (billur) veya amorf oluşuna bağlı olarak değişik 
şekillerde olur. Amorf bir cisimde erime belli bir sıcaklıkta olmaz. Yani erimenin 

başladığı ve bittiği sıcaklık derecesi arasında bir fark vardır. Onun içindir ki, 
amorf bir maddenin erime noktasından bahsedilemez. Amorf maddenin sıcaklığı

yükseldikçe, giderek yumuşar ve belirsiz bir sıcaklıkta sıvı hale geçer. Mesela 
cam ve plastikler amorf maddelerdir. Bunların erime noktası yoktur.

Kristal ve saf olan bir madde ise, belirli bir sıcaklıkta katı halden tamamen sıvı
hale geçer. Bu sıcaklığa o maddenin erime noktası denir. Bütün kristal yapıya 

sahip saf maddelerin erime noktasında, yani katı halden sıvı hale geçene kadar, 
sıcaklığı sabit kalır. Ancak tamamen sıvı hale geçtikten sonra sıcaklığı yükselir. 

Saf kristal cisimlerin erime noktası ile donma noktası arasında sıcaklık farkı
yoktur. Mesela saf su, 0°C de donar. Fakat saf olmayan maddelerin, yani 

karışımların donma ve erime noktaları farklıdır.
"



Bazı hallerde erimiş madde, donma noktasına kadar 
soğuduğu halde donmaz. Đşte bu duruma aşırı soğuma ve 
donmada gecikme denir. Bu haldeki sıvıya kendi cinsinden 
küçük bir katı billur atılırsa sıvı maddenin birden donduğu 

görülür. Buna aşı billuru (kristali) denir.
Erime ve donma noktası üzerine basıncın etkisi vardır. 

Normal erime noktasından söz edilirken, basınç bir atmosfer
kabul edilir. Erime noktası, saf maddeler için karakteristik 

fiziksel bir sabittir.
Erime ısısı: Bir gram katının erime noktasında, katı halden 

sıvı hale geçmesi için gerekli olan ısıdır. Erime ısısı cisme ve 
sıcaklığa bağlıdır. Mesela buzun 0°C'deki erime ısısı, 79,8 

cal/g'dır. Bir gram sıvı donduğu zaman erime ısısı kadar ısıyı
çevreye verir.



Süblimleşme

• Süblimleşme, katı bir maddenin sıvı
haline dönüşmeden doğrudan gaz
haline dönüşmesi yani 
buharlaşmasıdır. Genellikle çok 
düşük basınç ve ısı birleşimi altında 
gerçekleşir. Kafur, iyot, naftalin gibi 
maddeler süblimleşirler. 



Naftalin, kapalı kimyasal formülü C10H8 olan, aromatik 
hidrokarbondur.

Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen orta ve ağır 
yağlardan ayrıştırılır. Beyaz pulcuklar biçiminde, billur yapılı

bir katıdır. Keskin ve kendine özgü bir kokusu vardır. 
Yoğunluğu 1,15 olup, 80 °C'de erir, 217 °C'de kaynamaya 

başlar. Suda erimez, alkolde ise ısıyla doğru orantılı olarak 
artan bir yoğunlukta çözünür. Güveleri uzaklaştırdığından 

yünlü kumaş ve kürkleri korumakta kullanılır. Sanayide eritici, 
yakıt ve boya hammaddesi olarak; eczacılık ve parfümeride

ise ara madde olarak kullanılır. Ayrıca lavaboların 
temizlenmesinde büyük rol oynar. Naftalin katı halden gaz 

hale sıvı olmadan geçer. Buna süblimleşme denir.







Đyot (Yunanca "mor" anlamına gelen iodes 'ten), sembolu I, atom 
numarası 53 olan bir elementtir. Kimyasal olarak iyot halojenlerin en az 

reaktif olanı, astatin'den sonra en elektropozitif olanıdır. Đyot başlıca tıpta, 
fotoğrafçılıkta ve boya imalatında kullanılır. Çoğu canlının eser miktarda 

iyota gereksinimi vardır.
Diğer halojenler (Periyodik tablonun grup VII üyeleri) gibi iyot da iki 

atomlu moleküller oluşturur, dolayısıyla moleküler formülü I2'dir.
Đyodür, iyot elementinin -1 yüklü halidir ve alkali elementlerle tuzlar 

oluşturur (potasyum iyodür, sodyum iyodür gibi.)
Đyot çevrede başlıca deniz suyunda çözünmüş iyodür olarak 

mevcuttur, ayrıca bazı topraklarda ve minerallerde de bulunur. Potasyum 
iyodürün bakır(II) sülfat ile reaksiyonu ile son derece saf halde iyot

elementi elde edilebilir. Bu elementi saflaştırmanın birkaç yöntemi daha 
vardır. Element deniz suyunda seyrek bulunmasına rağmen kelp ve bazı
başka deniz bitkileri iyodu bünyelerinde biriktirme yeteneğine sahiptirler. 
Bu sayede iyot gıda zincirine girer, ayrıca ucuz yoldan da saflaştırılabilir.



Kuru buz olarak bilinen, donmuş karbondioksiti de 
süblimleşmeye örnek olarak gösterebiliriz. Oda koşullarında 
(aslında -78.5 °C’ den itibaren) kuru buz, doğrudan CO2 gazı

haline geçer. Đyot da ısıtıldığında, mor bir gaz olarak 
süblimleşir. Kuyruklu yıldızlarda ya da güneşe çok yaklaşan 
maddelerde de süblimleşme olayı söz konusudur. Yüksek 

ısıdan dolayı katı madde, gaz haline geçer. Bu yüzden geçtiği 
yerde bir iz bırakır. Süblimleşme tersten de olabilir. Yani bir 
madde gaz fazından, direkt olarak katı hale geçebilir. Buna 
örnek olarak su buharına doymuş olan havayı verebiliriz. Bu 

durumdaki hava, hızla suyun donma noktasının (0°C) 
altındaki bir sıcaklığa indirgenirse; su buharının yerini buz ve 

kar tanecikleri alır. 



KATI SIVI VE GAZLARIN 
KARŞILAŞTIRILMASI



SICAKLIĞIN SUYUN FĐZĐKSEL 
HALĐNE ETKĐSĐ



ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME

1)Test  yöntemi                
2)Kavram Haritası



KAVRAM HARĐTASI

Sıvılar ve katılarda
Tanecikler arası

etkileşimler

Van Der Walls 
Etkileşimi

Dipol-dipol 
Etkileşimleri

Hidrojen bağı



DEĞERLENDĐRME SORULARI

Bir gaz soğutulduğunda meydana gelen fiziksel 
değişmeye ne denilir?

A) Donma
B) Erime
C) Yoğunlaşma
D) Buharlaşma
E) Kaynama              (Cevap C)



• Aşağıdakilerden hangisi belli bir şekle sahiptir?

A) Plazma

B) Karışım

C) Katı

D) Sıvı

E) Gaz       (Cevap C)



• Bir sıvının yüzey gerilimini aşağıdaki 
faktörlerden hangisi etkiler?

A. Basınç

B. Sıcaklık

C. Hacim

D. Viskozite

E. Difüzyon                        (Cevap A)



• Viskozite aşağıdakilerden hangisine bağlı
değildir?

A. Sıcaklığa

B. Moleküllerin şekline

C. Moleküllerin boyutuna

D. Yüzey gerilimine

E. Mol kütlesine      (Cevap D)



• Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Bir sıvının donma noktası, katının erime noktası ile      
aynı değildir. 
B.Kaynama, sıvının buhar basıncı atmosferik basınca   
eşit olduğu zaman olur.
C. Donma noktasının altındaki bir sıvıya "süper  
soğutulmuş sıvı" denir.
D. Suyun yoğunluğu buzdan daha büyük olduğundan  
basınç altında buz erir.
E. Yüksek kaynama noktası, moleküller arası kuvvetlerin  
büyük olduğunu gösterir.                     (Cevap A)
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