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ŞEYMA GÜNDÜZ



K AT I LAR

KRİSTAL KATI

AMORF KATI

İYONİK KATI

MOLEKÜLER KATI

KOVALENT KATI



➜➜ Maddenin en düzenli hali olan katılar istiflenme yani yerleşme durumlarına 
göre amorf ve kristal olmak üzere 2 ye ayrılır.

KATILAR

Amort Katılar Kristal Katılar



Amorf katılar, belirli bir geometrilerisi olmayan katı türüdür.

Amorf katılarda;

➜➜ Tanecikler gelişigüzel istiflenmiştir.

➜➜ Serttir ve sıkıştırılamazlar.

➜➜ Belirli erime sıcaklıkları yoktur, belirli sıcaklık aralığında yumuşayarak erirler.

➜➜ Cam,lastik, tereyağ, plastik amorf katılara

örnektir. 

Amorf Katı



Kristal katılar, belirli bir geometrisi olan katı türüdür.

Kristal katılarda;

➜➜ Tanecikler belirli şekillerde istiflenmiştir.

➜➜ Serttir ve sıkıştırılamazlar

➜➜ Belirli erime sıcaklıkları bulunur. Erimeden önce yumuşamazlar.

Amorf olmayan tüm katılar kristaldir.

Kristal katılar



Örnek:



Örnek:



Kristal Katılar

İyonik Katılar

Molekül Katılar

Metallik Katılar

Kovalent Katılar

➜➜ Kristal katılar istiflenen taneciklere göre 4 alt gruba ayrılır.



➜➜ Zıt yüklü iyonların elektrostatik çekme kuvvetleri ile bir arada durduğu katıdır.

➜➜ Katı halde elektriği iletmez, sıvı halleri ve sulu çözeltileri elektriği ileten mad-
delerdir.

➜➜ Katıların en düzenli ve kararlı halidir.

➜➜ Yüksek erime noktalarına sahip sert katılardır. 

İyonik katı



Örnek:



➜➜ İyot, kükürt, naftalin gibi moleküllü yapıya sahip katılardır.

➜➜ Katıyı oluşturan molekülleri, Van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağları bir 
arada tutar.

➜➜ Elektrik akımını iletmezler.

➜➜ Genellikle düşük erime noktasına sahip katılardır.

Moleküler Katılar



Örnek:



➜➜ Na, Mg, Al, bronz gibi katılardır.

➜➜ Katıyı oluşturan metal atomları metalik bağlarla bir arada durur.

➜➜ Metalik katılar ile ısı ve elektriği çok iyi iletir.

➜➜ Sertlik ve erime noktaları orta/yüksektir.

➜➜ Metalik katılarda örgü birimleri elektron denizi içindeki katyonlardır

Metalik Katılar



Örnek:



➜➜ Elmas, grafit ve kuvars (SiO2) gibi katılardır.

➜➜ Kovalent katıları oluşturan atomlar ağ örgüsü oluşturacak şekilde kovalent bağ-
larla bağlanmıştır. 

Kovalent Katılar



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:




