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ZAYIF ETKİLEŞİMLER

DİPOL, İNDÜKLENMİŞ DİPOL

VAN DER WAALS ETKİLEŞİMLERİ

LONDON KUVVETİ

HİDROJEN BAĞI

ÇÖZÜNME



Zayıf etkileşimlerde bir tanecik;

➜➜ Polarsa  �  dipol

➜➜ Apolarsa  �  indüklenmiş dipol

➜➜ İyonik bileşik ya da iyonsa  �  iyon
 şeklinde adlandırılır.

Zayıf etkileşimler



Dipol, İndüklenmiş dipol

DİPOL İNDÜKLENMİŞ DİPOL

➜➜ Molekül polardır.

➜➜ Kalıcı dipoldür.

➜➜ Molekül apolardır.

➜➜ Geçici (anlık) dipoldür.



➜➜ HCl ............ H2O 

➜➜ NH3 ............ CO2 

➜➜ CO2 ............ CO2 

➜➜ NaCl ............ H2O 

➜➜ K+ ............ H2 

Van Der Waals etkileşimleri



➜➜ Tüm tanecikler arasında bulunur.

➜➜ Apolar moleküller ve soy gazlar arasında yalnızca London etkileşimleri vardır.

➜➜ Elektron sayısı arttıkça London kuvvetlerinin gücü artar.

➜➜ Elektron sayıları eşit olan moleküllerde ana zincir uzunluğu arttıkça (dallanma 
sayısı azaldıkça) London kuvvetlerinin gücü artar.

➜➜ Apolar moleküllerin ve soy gazların kaynama noktaları London kuvvetlerine ba-
kılarak kıyaslanır.

London kuvvetleri



Hidrojen bağı

İki molekül arasında hidrojen bağı oluşabilmesi için moleküllerin;

➜➜ Her ikisi de polar olmalıdır.

➜➜ Her ikisinde de F, O, N atomlarından en az biri olmalıdır.

➜➜ En az birinde, F, O, N atomlarından en az birine bağlı H atomu bulunmalıdır.

NH3 ........... H2O CH3OH ........... H2O HF ........... C2H5OH



Genel olarak;
➜➜ Metallerin ve iyonik bağlı bileşiklerin kaynama noktaları, kovalent bağlı bileşik-
lere göre yüksektir.

➜➜ Molekülleri arasında hidrojen bağı olanların kaynama noktası daha yüksektir.

➜➜ Polar moleküllerin kaynama noktaları, apolar olanlarınkinden yüksektir.

➜➜ London kuvvetleri arttıkça kaynama noktası artar.

 (Elektron sayısı büyük olanın London kuvvetleri ve kaynama noktası daha bü-
yüktür. Elektron sayıları eşitse zincir uzunluğu fazla (dallanması az) olan molekü-
lün kaynama noktası daha fazladır.)

Kaynama noktası karşılaştırması



Çözünme

➜➜ Polar moleküller polar moleküllerde, apolar moleküller apolar moleküllerde 
daha iyi çözünür. (Kısacası benzer benzeri çözer.)

➜➜ İyonik bağlı bileşikler ve iyonlar, polar çözücülerde iyi çözünür.
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