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HEDEF: Günlük hayatta çok 
sık kullandığımız 

‘SAMANLIKTA ĐĞNE 
ARAMAK’ deyimini kullanarak 

karışımların ayrıştırılma 
yöntemlerinin öğretilmesi.  

HEDEF: Günlük hayatta çok 
sık kullandığımız 

‘SAMANLIKTA ĐĞNE 
ARAMAK’ deyimini kullanarak 

karışımların ayrıştırılma 
yöntemlerinin öğretilmesi.  



Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri 
değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir 

araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna 
karışım denir.

Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri 
değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir 

araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna 
karışım denir.

Karışım 
nedir?

Karışım 
nedir?





Heterojen Karışımlar

Bir maddenin,başka bir 
madde içinde 

çözünmeden dağılması
sonucunda oluşan 

karışımlara 
denir.Heterojen 

karışımın her yerindeki 
özelliği aynı

değildir.Heterojen 
maddeye dışarıdan 
bakıldığında karışan 
maddeler ayrı ayrı

görünür.



Emülsiyon

Süspansiyon

Süt içindeki yağ
damlacıkları emülsiyon 

karışımlara örnektir

Çamur ,suda çözünmeyen toprak 
ile süspansiyona örnektir.

Bir sıvıda çözünmeyen 
başka bir sıvının 

heterojen olarak bulanık 
bir sekilde dagılmış

halidir. 

Bir sıvıda 
çözünmeyen katının 

heterojen olarak 
dagılmış şeklidir. 



Her tarafında aynı
özelliği gösteren, 
tek bir madde gibi 

gözüken 
karışımlardır. 

Homojen 
karışımlara genel 
olarak “çözeltiler”

de denir. 

Homojen Karışımlar



Metallerin eritilip 
karıştırılmasıyla 
oluşan homojen 

karışımlara ise alaşım
denir.

Kurşun+kalay= 
lehim

Krom+nikel+karbo
n+demir=çelik

Bakır+kalay=tunç Bakır+çinko= pirinç



Sıvı-Sıvı
Karışımlar: 

Kolonya

Katı –Sıvı
Karışımlar: Tuzlu Su

Sıvı-Gaz 
Karışımlar: 

Gazoz

Gaz-Gaz 
Karışımlar: 

Hava

ÇÖZELTĐ :Homojen 
karışımlara çözelti 

denir. 





1. ELEKTRĐKLENME ĐLE 
AYIRMA

Sürtünme ile yüksüz cisimler yüklü hale 
gelebilir. Örneğin plastik veya cam 

çubuk yün kumaşa sürtülürse elektrik 
yükü kazanır. Kağıt, saç, karabiber   

gibi maddeleri çekebilecek hale gelir. 
Bu maddeler, çekilmeyen maddelerle 

oluşturacağı karışımdan rahatlıkla 
ayrılabilir. 



Çubuk yün parçasına sürtüldüğünde küçük kağıt 
parçalarını çeker. Bu tür olaylar bazı cisimlerin sürtünme 
ile elektrik yükü kazanmasından kaynaklanır.



Araç gereçler:Tuz, pul biber, 
plastik çubuk, beher kap.
Deneyin yapılışı:

Beher kabın içinde tuz ve pul biberi 
karıştırırız. Plastik çubuğu yünlü bir 
hırkaya sürttükten sonra karışımın 
üzerine getiririz.Plastik çubuk pul 
biberi yavaş yavaş çeker.

Sonuç:Plastik çubuk elektriklenme 
yardımı ile pul biberleri tuzdan ayırır.

DENEY:Elektriklenme ile ayırma



Mıknatıs ile ayırma yönteminden 
yararlanarak, geri kazanılmak üzere toplanılan 

kağıt hurdaları arasına karışmış demir 
parçalarını ve hurdalıklardan demir parçalarının 

ayrılmasından yararlanabiliriz. Ayrıca imha 
edilecek çöplerden mıknatıs tarafından 
çekilebilecek metallerin ayrılması işlemi 

mıknatıs ile ayırma işlemini gerçekleştirmiş
oluruz. Đşte bu açıklamış olduğumuz Mıknatıs ile 

ayırma işlemi bu anlattığımız örnekler 
doğrultusunda mıknatısla ayırma yöntemini 

kanıtlamış olduk.

2-MIKNATIS ĐLE AYIRMA

Bazı maddeler mıknatıs tarafından 
çekilirken bazıları çekilmez. 

Demir,kobalt,nikel gibi maddeler mıknatıs 
tarafından çekilebilen; çinko 

alüminyum,şeker,kükürt gibi maddeler 
mıknatıstan etkilenmeyen maddelere 

örnektir.



Günlük yaşantımızda 
kullandığımız birçok 

maddenin mıknatıslanma 
ve mıknatısla çekilme 
özeliğini görürüz. Bu 

özelliği kullanarak karışım 
içindeki maddeleri 

ayırmamız mümkün olur. 
Mıknatıslanma özeliği Fe, 

Ni, Co vb. maddelerde 
görülebilmektedir.

Demir Bıçak



DENEY:Mıknatıs kullanarak ayırma

Araç gereçler:Demir tozu, 
kükürt tozu, mıknatıs, plastik 
kap. 
Deneyin yapılışı:
Plastik kabın içinde demir 
tozu ile kükürt tozunu 
karıştırırız.Mıknatısı karışıma 
yaklaştırdığımızda; mıknatıs 
demir tozunu çeker.Kabın 
içinde kükürt tozu kalır.

Sonuç:Mıknatıs  tarafından çekilen 
demir tozu, kükürt tozunda ayrılır.



3.ÇÖZÜNÜRLÜK FARKI ĐLE AYRIŞTIRMA

Çözünürlüğün, maddeler için ayırt edici bir 
özellik olduğunu biliyoruz. Maddelerin 

çözünürlüklerinin farklı olmasından 
yararlanarak karışımları bileşenlerine 

ayırabiliriz.Örneğin,salamura peynirinden 
suda bekletildiğinde,tuz suda çözünerek 

peynirden ayrılmış olur. Karışımda bulunan 
maddelerden biri çözücüde 

çözünüyor,diğeri çözünmüyorsa bu 
yöntemi uygulayabiliriz.

Her maddenin sudaki çözünürlükleri 
farklıdır.



DENEY:Çözünürlük farkına göre iki maddenin birbirinden ayrılması

Araç gereçler:Beherglas ,Porselen kapsül,Kum, yıkanmış, Erlenmayer, Sacayak, Yemek tuzu 
Huni,Saf su,Damlalık,Isıtıcı,Süzgeç kâğıdı,Karıştırma çubuğu, Spatül

Deneyin Yapılışı: Spatül ile yemek tuzu ve kum iyice karıştırılır.Katlanmış süzme kağıdı huniye 
yerleştirilir. Şekil-2'de görüldüğü gibi huni de erlenmayere yerleştirilir.Beherglas yarıya kadar 
saf su ile doldurulur ve karışım bu beherglasa konur.Tuz suda çözünene kadar karışım 
karıştırılır.Karışım süzgeç kâğıdının üzerine dökülerek süzülür. Süzgeç kâğıdı üzerinde kalan 
kum, bir kâğıt parçasının üzerine alınır. Erlenmayerde kalan çözeltiden 10 damla alınarak 
porselen kapsüle konulur.
6. Porselen kapsül tel kafesin ortasına yerleştirilir ve dikkatlice düşük ısıtıcı aleviyle ısıtılır. 
Tuzun tekrar kristallenmesi  gözlemlenir. Suyun hemen hemen tamamı buharlaştığı zaman, 
ısıtıcı söndürülür ve
porselen kapsülün soğuması beklenir. Porselen kapsülde oluşan madde incelenerek  gözlemler 
not edilir.

Sonuç:Çözünürlük farkından faydalanılarak iki 
maddenin ayrılabileceğini gördük.



4.HAL DEĞĐŞTĐRME SICAKLIKLARI FARKI 
ĐLE AYIRMA

Bir sıvının buharlaştırılıp sonra yeniden 
yoğunlaştırılmasına Damıtma denir.Birbiri 
içerisinde homojen olarak karışan iki sıvının 
kaynama noktası farkına göre ayrılmasına ise 
ayrımsal damıtma denir.

Hâl değiştirme sıcaklığından yararlanarak erime noktası farklı
olan katı–katı karışımları, kaynama noktası farklı sıvı–sıvı
karışımları ve yoğunlaşma noktaları farklı gaz–gaz karışımları
birbirinden ayrılabilir.

Belli bir sıcaklıkta diğerlerine göre daha fazla miktarda buharlaşan sıvıların 
kaynama noktası düşüktür. Örneğin; aynı koşullardaki etil alkol sudan daha çok 
buharlaştığından, kaynama noktası sudan düşüktür. 100°C, etil alkol 78°C’de 
kaynar.

Demir ve kurşundan oluşan bir karışımın ayrılması: Demirin 
erime noktası 1540°C ve kurşunun erime noktası 327,5°C’
dir. Karışım bir potada ısıtıldığında erime noktası düşük olan 
kurşun önce erir. Sıvı hâle geçen kurşun süzülerek demirden 
ayrılır.

Damıtma  Yöntemi Đle Bir Karışımın 
Ayrılması



DENEY:Ayrımsal damıtma (Kaynama sıcaklıkları farkı) ile ayırma

Sonuç:Buharlaşan alkol sudan ayrılmış
olur. 

Araç gereçler:Beher glas,termometre,dereceli silindir,ispirto ocağı,cam çubuk,tahta 
kıskaç,mesned,lastik boru,delikli tıpa,kaynama taşı,Dik açılı cam boru,Alkol,Su,Kıskaç

Deneyin Yapılışı:
Aynı oranda su ve etilalkol 
karıştırılır.Hazırladığınız karışımdan 10 
santimetreküpünü deney tüpüne koyunuz, 
tıpasını kapatınız.Termometrenin haznesinin 
ucu sıvı karışıma değinceye kadar tüpe 
sokunuz. Sacayağı üzerine oturtunuz. Lastik 
boruyu da su banyosunda bulunan toplama 
tüpüne sokunuz.Tüpteki karışımın sıcaklığını
okuyunuz. Đspirto ocağını yakarak ısıtmaya 
başlatınız. Her otuz saniyede bir sıcaklık 
değişimini okuyunuz. Zamanı ve okuduğunuz 
sıcaklığı deney defterine yazınız.Kaynama 
sıcaklığını belirleyiniz. Karışımın yarısından 
fazlası buharlaşıncaya kadar ısıtmaya devam 
ediniz.Elde ettiğiniz değerleri kullanarak 
kaynama sıcaklığının zamana göre grafiğini 
çiziniz.Tüpe bir parça süzgeç kağıdını batırınız, 
sıvıyı emdirdikten sonra çıkarınız. Kağıdı kibritle 
yakınız. Aynı şekilde kalan sıvının da yanıp 
yanmadığını kontrol ediniz.



Deneyin Adı: Damıtma yöntemine göre bir karışımın ayrılması

Deneyin Yapılışı: Damıtma balonu 
içerisine tuzlu su çözeltisi 
konularak çözelti ısıtılmaya 
başlanır. Buharlaşan su molekülleri 
soğutucuya ulaştığında yeniden 
yoğunlaşarak su sıvı halde elde 
edilir. Sıcaklık artıkça buharlaşma 
artacağından dolayı daha fazla su 
elde edilir.Böylece damıtma 
balonunda tuz kalarak iki madde 
birbirinden ayrılmış olur.

Araç gereçler:Bunzen mesnedi,Liebeg soğutucu,Lastik tıpa, Termometre, 
Erlenmayer, Sacayak,Yemek tuzu,Çıkış borulu cam balon,Saf su,Bağlama parçası, 
Isıtıcı,Spatül 

Sonuç: Damıtma yöntemine göre tuzlu su çözeltisinin 
ayrılabileceğini gördük.

Tuz

Saf 
su



5.SÜZME ĐLE AYIRMA

Katının sıvı içinde dağılması ile oluşan 
heterojen karışımları, bileşenlerine 

ayırmak için süzme yöntemi kullanılır. Bu 
yöntemde gözenekleri farklı büyüklüklerde 
olan süzgeçler kullanılır. Süzme yöntemini 

gerçekleştirmek için, kullanılan süzme 
aracının gözenek büyüklüğü süzülecek 
maddeye uygun olmalıdır. Uygulanan 

yöntemin tam olarak gerçekleşebilmesi için, 
kullanılan süzgecin gözenek büyüklüğü, 
ayrılacak katının tanelerinden küçük 

olmalıdır.



Demlikteki çay karışımını bardağa doldururken çay 
tanelerini ayırmak için süzgeç kullanırız. 

Haşladığınız makarnayı sudan ayırmak için kevgirden yaralanırız. 

Laboratuarda çeşitli katı maddeleri sıvılardan ayırmak için de farklı
gözenek büyüklüğüne  sahip  süzgeç kağıtları kullanılır. 



Araç - Gereç: Beherglas,huni, erlenmayer,süzgeç kağıdı,toprak,cam 
çubuk,kum,kömür tozu

Deneyin yapılışı:Büyük bir cam huniyi erlen 
mayer içine yerleştiriniz. Đçine süzgeç kağıdını
hazırlayıp yerleştiriniz.Süzgeç kağıdının içine 
kat kat kum, kömür tozu ve çakılı
yerleştiriniz.Beherglas içine yarısına kadar su 
koyunuz ve içine bir miktar toprak atıp 
karıştırıcı ile iyice karıştırınız.Beherglastaki 
çamurlu bulanık suyu huniye yavaş yavaş
dökünüz.
*Süzme işlemi bittikten sonra suda hafif 
bulanıklık varsa, süzme işlemini bir daha 
tekrarlayınız.

Deneyin Adı: Süzme ile bir karışımın Ayrılması

Sonuç:Süzme işlemi ile su,toprak kömür tozu ve kumdan 
ayrılmış olur.



6.ÖZ KÜTLE FARKI ĐLE AYRIŞTIRMA

Đki katının da çözünmediği bir sıvıya atılır. Katıların öz 
kütleleri farklı olduğundan ve sıvıda çözünmediğinden sıvı
içerisinde farklı bölgelerde toplanırlar.
Öz kütle maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Bu özellikten 
yararlanarak karışımları bileşenlerine ayırabiliriz. Örneğin, 
buğday ile samanı havaya savurduğumuzda rüzgar, öz 
kütlesi küçük olan samanı uzağa sürükler böylece buğday 
samandan ayrılmış olur. Öz kütle farkıyla Ayırma yöntemi, 
suda çözünmeyen katı maddelerden oluşan karışımların 
ayrılmasından kullanılabileceği gibi, birbiri içinde 
çözünmeyen sıvı maddelerin ayrılmasında da kullanılabilir. 
Farklı iki katı maddeden oluşan bir karışımı ayırmak için, bu 
karışımın üzerine bileşenlerle etkileşmeyen sıvı eklenir. 
Sıvının öz kütle değeri, bileşenlerin öz kütle değerleri 
arasında olmalıdır. Karışımı oluşturan maddeler öz 
kütlelerin göre tabakalar halinde sıralanır. Öz kütlesi sıvıdan 
büyük olan kabın altında, küçük olan ise kabın üst kısmında 
toplanır. Böylece karışımı oluşturan maddeler birbirinden 
ayrılır.



DENEY:Öz kütle farkına göre karışmayan iki sıvının 
birbirinden ayrılması

Deneyin Yapılışı:Bir beher içerisinde 
karıştırılan zeytinyağı ve su karışımı yanda 
şekli bulunan ayırma hunisi içerisine koyulur. 
Bir süre beklenildikten sonra yoğunlukların 
farklı olmasından dolayı yoğunluğu hafif olan 
zeytinyağı üst tarafta ağır olan su ise alt 
tarafta  toplanır. Ayırma hunisinin musluğu 
açılarak önce su karışımdan ayrılarak bir 
beherde toplanır. Ayırma hunisinde de 
zeytinyağı kalacağı için böylece karışım 
ayrılmış olur.

Araç gereçler:Su ,Zeytinyağı ,Ayırma Hunisi ,beherglas,
Üçayak ,Bunzen Kıskacı ,Bağlama parçası

Sonuç: Birbiri içerisinde karışmayan iki 
sıvının öz kütle farkına göre 
ayrılabileceğini gördük.



Öğrendiğimiz ayırma 
yöntemlerinden sonra 
hala samanlar arasında 

iğne aranmaz mı?

Öğrendiğimiz ayırma 
yöntemlerinden sonra 
hala samanlar arasında 

iğne aranmaz mı?



Samanlıkta iğne iki yöntemle 
samanlardan ayrıştırılabilir:

1)Mıknatıslanma ile ayırma

2)Öz kütle farkı ile ayrıştırma



Dev elektro mıknatıslar 
kullanılarak  yayılmış

saman üzerinde 
gezdirilir ve  saman 

iğneden ayrılmış olur.

Ayırma Yöntemi 1:Mıknatıslanma ile 
Ayırma



Öz kütleleri farklı iki katı karışımı ayırma yöntemi 
ile iğne ile samanı ayırma

Đğne, su, saman, cam fanus.

DENEY

Araç gereçler

Ayırma Yöntemi 2: Öz kütle farkı ile Ayırma





Deneyin 
Yapılışı:

Đğne

Bir kap içerisinde samanla iğneyi 
karıştırırız.



Saman iğne 
karışımını su dolu 

cam fanus 
içerisine boşaltırız   



Biraz bekledikten 
sonra öz kütlesi 
az olan saman 
yukarıda kalır. 
Đğne dibe çöker.

Đğne



SONUÇ
:

Öz kütlesi suya göre az olan saman 
suyun üst kısmında kalırken öz kütlesi 
sudan büyük olan iğne dibe çöktü. 
Böylece saman ve iğne birbirinden 
ayrılmış oldu
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