
AYRAN AYRAN ĐĐÇÇTTĐĐK AYRI MI DK AYRI MI DÜÜŞŞTTÜÜK?K?

GGüünlnlüük hayatta kark hayatta karşışımmııza za ççııkan olay:kan olay:
Ayran iAyran iççmeden meden öönce ayrannce ayranıın   n   

ççalkalanmasalkalanmasıı

Kimya konusuKimya konusu: : KarKarışıışımlarmlar

KimyaKimya konusukonusu ileile iliilişşkisikisi::
HeterojenHeterojen karkarışıışımlarmlar

KarKarışıışımlar M.E.B.  9.Smlar M.E.B.  9.Sıınnııf Kimya Mf Kimya Müüfredatfredatıında yer almaktadnda yer almaktadıırr



--Ayran heterojen bir karAyran heterojen bir karışıışım oldum olduğğu iu iççin in şşekilde ekilde 
ggöörrüüldldüüğğüü gibi bir sgibi bir süüre bekletildire bekletildiğğinde inde öözkzküütletle farkfarkıı
yyüüzzüünden bilenden bileşşenlerine ayrenlerine ayrııllıırr



--AyrAyrııca ayran yapca ayran yapıımmıında da nda da 
tereyatereyağğ ve ayranve ayranıın n ööz kz küütleleri tleleri 
farklfarklıı olduolduğğu iu iççin ayranin ayranıın krema n krema 
kkıısmsmıı üüstte ayrstte ayrııllıır.r.



AyranAyranıın n TarihTarihççesiesi,,

AyranAyran GGööktktüürklerrkler
taraftarafıındanndan birbir sefersefer
ssıırasrasıındanda ekekşşimiimişş yoyoğğurdunurdun
ekekşşiliiliğğiniini hafifletmekhafifletmek
amacamacııylayla üüzerinezerine susu
eklenmesiyleeklenmesiyle tesadtesadüüfenfen
bulunmubulunmuşşturtur..



Hedef ve KazanHedef ve Kazanıımlarmlar
�� Hedef 1:Hedef 1: KarKarışıışım kavramm kavramıınnıın kazandn kazandıırrıılmaslmasıı
KazanKazanıımlar;mlar;
--Madde sMadde sıınnııflandflandıırrııllıır ve karr ve karışıışımlarmlarıın yapn yapııssıınnıın n ööğğrenilmesi sarenilmesi sağğlanlanıırr

�� Hedef 2 :Hedef 2 :KarKarışıışımlarmlarıı ssıınnııflandflandıırrıırr
KazanKazanıımlar;mlar;
--Homojen KarHomojen Karışıışımlar kavratmlar kavratııllıırr
--Heterojen KarHeterojen Karışıışımlar kavratmlar kavratııllıırr

�� Hedef 3Hedef 3 ::KarKarışıışımlarmlarıın ayrn ayrıılma ylma yööntemleri antemleri aççııklanklanıırr
KazanKazanıımlar;mlar;
--Elektriklenme ile ayrElektriklenme ile ayrıılmalma
--MMııknatknatııs ile ays ile ayıırmarma
--ÖÖz Kz Küütle farktle farkıı ile ayile ayıırmarma
--SSüüzme ile ayzme ile ayıırmarma
--ÇöÇözzüünnüürlrlüük farkk farkıı ile ayile ayıırmarma
--Hal deHal değğiişştirme stirme sııcaklcaklııklarklarıı farkfarkıı ile ayile ayıırmarma



Maddenin sMaddenin sıınnııflandflandıırrıılmaslmasıı::

Hedef 1:KarHedef 1:Karışıışımlarmlarıın kavranmasn kavranmasıı



Karışım
Birden fazla maddenin kimyasal

özellikleri değişmeyecek şekilde bir
araya gelmesiyle oluşan madde
topluluğudur. 

Şekerli su, tuzlu su, salata, çorba, 
petrol, hava, kağıt gibi maddeler birer
karışımdır.



Hedef 2:KarHedef 2:Karışıışımlarmlarıın sn sıınnııflandflandıırrıılmaslmasıı::



KARIŞIMLARIN ÖZELLĐKLERĐ :

-Karışımlarda maddeler kendi özelliklerini korurlar. 
-Karışımlar fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılabilir. 

-Erime ve kaynama noktaları sabit değildir. 
-Homojen ya da heterojen olabilirler. 
-Yapısında en az iki cins atom vardır. 

-Saf değildirler. 
-Formülleri yoktur.

-Maddeler belirli oranlarda birleşmezler.



Homojen Karışımlar
(Çözeltiler):

Özellikleri her yerinde aynı olan ve
dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi
gözüken karışımlara homojen karışımlar
denir.



Çözünmenin şekline göre çözelti örnekleri:



ÇöÇözeltilere zeltilere öörnekler:rnekler:

kolonyakolonya

gazozgazoz

HavaHava



HETEROJEN KARIŞIMLAR:

Özellikleri her yerinde aynı olmayan
karışımlardır. Zeytinyağı - su, süt - ayran, 
su - kum gibi... Pek çok heterojen karışım
vardır. Fakat heterojen karışımların en çok
bilineni süspansiyon ve emülsiyondur. 



Heterojen karHeterojen karışıışımlara mlara öörnekler:rnekler:

Sentetik reçine esaslı katkı masi. Bebek maması

Süspansiyon şurup 



Hedef 3 :KarHedef 3 :Karışıışımlarmlarıın ayrn ayrıılmaslmasıı

Elektriklenme Đle Ayrılma
Cam, ebonit ve plastik çubuklar yünlü giyeceklere veya saçımıza
sürtüldüklerinde elektrik yükü kazanırlar.
Kağıt parçacığı, karabiber gibi hafif bazı tanecikler de yüklü bu
çubuklar tarafından çekilirler. Yüklü cisimden etkilenen madde ile
etkilenmeyen madde bir arada bulunursa bu özelliklerinin
farklılığından yararlanılarak karışım bileşenlerine ayrıştırılır.



MMııknatknatııslanmaslanma FarkFarkıı ileile AyAyıırmarma

Demir,kobaltDemir,kobalt veve nikelnikel mmııknatknatııstanstan etkilenir.Dietkilenir.Diğğerer metallermetaller
etkilenmez.Metallerinetkilenmez.Metallerin tozlartozlarıındanndan oluoluşşanan birbir karkarışıışımmıınn mmııknatknatııslanmaslanma ileile
ayrayrıılmaslmasıı iiççinin metallerdenmetallerden biribiri mmııknatknatııstanstan etkilenmelietkilenmeli didiğğerieri etkilenmemelidiretkilenmemelidir..

ĐĐkisikisi de de etkileniyorsaetkileniyorsa bubu yyööntemlentemle ayrayrıılamaz.Herlamaz.Her ikisiikisi de de 
etkilenmiyorsaetkilenmiyorsa yineyine bubu yyööntemlentemle ayrayrıılmazlmaz



ÖÖzkzküütletle farkfarkıı ileile ayayıırmarma

Đki sıvı karışmıyorsa,özkütleleri ve renkleri farklı ise ayırma
hunusi kullanılarak karışım bileşenlerine ayrılabilir.

Özkütlesi büyük olan sıvı altta,küçük olan üstte bulunur.Ayırma
hunisinin musluğu kısık açılınca özkütlesi büyük olan sıvı akar ve bir
behere alınır.Karışım ayrılmış olur.



SSüüzmezme ileile AyAyıırmarma

SSııvvıı maddemadde kaykayııttıı çöçözmzmüüyorsayorsa bubu yyööntemlentemle
ayrayrıılabilirlabilir..

ToprakToprak; ; ççaplaraplarıı veve bilebileşşenlerienleri babaşşkaka babaşşkaka olanolan
maddelerdenmaddelerden meydanameydana gelmigelmişştir.Topraktir.Toprak, , nene kadarkadar kküçüüçükk
taneciklitanecikli ise,oise,o orandaoranda susu tutmatutma öözellizelliğğii vardvardıır.r.ĐĐriri tanelitaneli
topratoprağığınn susu tutmatutma ggüüccüü azdazdıırr..



Çözünürlük Farkı ile Ayırma

KarKarışışmmışış olanolan maddelerdenmaddelerden biribiri sudasuda çöçözzüünnüüyor,diyor,diğğerieri iseise
çöçözzüünmnmüüyorsayorsa bubu yyööntemntem kullankullanıılabilirlabilir..

KarKarışıışımm sudasuda çöçözzüünnüür.Birr.Bir maddemadde çöçözzüünnüür,dir,diğğerieri iseise
çöçözzüünmez.Snmez.Süüzgezgeçç kakağığıddıındanndan ssüüzzüüllüünce;nce;çöçözzüünmeyennmeyen ssüüzgezgeçç kakağığıddıındanda
kalkalıır.r.ÇöÇözzüünennen iseise ssüüzzüüntntüüyleyle gider.Sgider.Süüzzüüntntüü buharlabuharlaşşttıırrııllıırsarsa geriyegeriye
çöçözzüünennen katkatıı maddemadde kalkalıırr..

ÖÖrnerneğğinin tuztuz--kumkum karkarışıışımmıı bubu yyööntemlentemle bilebileşşenlerineenlerine ayrayrıılabilir.Karlabilir.Karışıışımm
sudasuda çöçözzüünnüüncence kumkum dibedibe çöçöker.Tuzker.Tuz iseise çöçözzüünnüürr..

**ikisiikisi de de çöçözzüünnüüyorsa;yorsa;çöçözzüünnüürlrlüüğğüünn ssııcaklcaklııktanktan farkfarkıı etkilenmesindenetkilenmesinden
yararlanyararlanıılaraklarak katkatıılarlar birbirindenbirbirinden ayrayrıılabilirlabilir..
ÇöÇözeltininzeltinin ssııcaklcaklığıığı dedeğğiişştirilerektirilerek veyaveya susu buharlabuharlaşşttıırrıılarak,ayrlarak,ayrıımsalmsal

kristallenmekristallenme ileile çöçözeltidekizeltideki maddelermaddeler ayrayrıı ayrayrıı eldeelde edilir.Buedilir.Bu yyööntementeme
ayrayrıımsalmsal kristallendirmekristallendirme denirdenir.. KNO3 KNO3 veve NaCINaCI karkarışıışımmıı sosoğğutuluncautulunca ööncence
KNO3 KNO3 üünn birbir kkıısmsmıı çöçöker.Kristallenerekker.Kristallenerek çöçökenken KNO3 KNO3 ssüüzzüülereklerek ayrayrııllıırr. . 
SuyunSuyun birbir kkıısmsmıı buharlabuharlaşşttıırrııllıırr veve NaCINaCI tuzununtuzunun birbir kkıısmsmıınnıınn çöçökmesikmesi
sasağğlanlanıır.Sr.Süüzmezme ileile ayrayrııllıır.Bur.Bu iişşlemlem birkabirkaçç defadefa yapyapıılaraklarak karkarışıışımm
bilebileşşenlerineenlerine ayrayrııllıırr..



KaynamaKaynama NoktalarNoktalarıı FarkFarkıı ileile AyAyıırmarma

Birbirini çözen ve homojen karışımlar oluşturulabilen sıvıların karışımlarını
bileşenlerine ayırmak için ayrımsal damıtma kullanılır.Ayrımsal

damıtma;damıtma özel araçlarıyla yapılır.

Ayrımsal damıtmada,damıtmanın uygulanacağı karışımdaki sıvıların kaynama
noktalarının farkı olmasından yararlanılır.Kaynama noktaları farkı ne kadar

fazla ise ayrımsal damıtmayı uygulamak o kadar kolay olur. Ham 
petrol,kaynama noktaları başka başka olan hidrokarbonlar karışımıdır.Ayrımsal

damıtma ile bileşenlerine ayrılır.Damıtılmasında üç grup yağ elde edilir.
Hafif yağlar
Orta yağlar
Ağır yağlar

Arta kalan petrol zifti, petrol koku gibi maddelerden asfalt,plastik vb. yapılır.



ErimeErime NoktalarNoktalarıı FarkFarkıı ileile AyAyıırmarma::
KarKarışıışımm halindehalinde bulunanbulunan katkatıılarlarıınn erimeerime noktalarnoktalarıı farklfarklıı iseise erimeerime sonucusonucu

oluoluşşanan ilk ilk ssııvvıı didiğğerer katkatıılarlarıı çöçözmzmüüyorsayorsa bubu yyööntemlentemle bilebileşşenlerineenlerine ayrayrıılabilirlabilir..



ÖÖğğrenmerenme--ÖÖğğretme Etkinlikleri:retme Etkinlikleri:

-- GGüünlnlüük hayattan kark hayattan karışıışımlara mlara öörnekler verilerek rnekler verilerek 
ders baders başışında nda ööğğrencilerin ilgisi rencilerin ilgisi ççekilebilir.ekilebilir.

-- ÇöÇözeltilerle karzeltilerle karışıışımlarmlarıın farklarn farklarıınnıı ggöösterensteren

maddeler halinde maddeler halinde öözelliklerin posteri hazzelliklerin posteri hazıırlanabilir.rlanabilir.

-- Derste uygulanabilecek ayrDerste uygulanabilecek ayrışışttıırma deneyleri rma deneyleri 
yapyapıılabilir ya da bilgisayar ortamlabilir ya da bilgisayar ortamıında videolarnda videolarıı
izletilebilir.izletilebilir.

-- Madde konusunda ve karMadde konusunda ve karışıışımlarda kavram mlarda kavram 
haritalarharitalarııyla konu giriyla konu girişşleri yapleri yapııllıırsa rsa ööğğrencilerin rencilerin 
daha sadaha sağğlam bilgi olulam bilgi oluşşturmalarturmalarıı sasağğlanabilir.lanabilir.



ÖÖllççme me --DeDeğğerlendirmeerlendirme
ÖÖRNEK:1RNEK:1
SSüüspansiyonspansiyon veve ememüülsiyonlsiyon maddeleremaddelere iliilişşkinkin;;

1.Heterojen 1.Heterojen karkarışıışımlardmlardıırr..
2.Fiziksel 2.Fiziksel yyööntemlerlentemlerle bilebileşşenlerineenlerine ayrayrııllıırlarrlar..
3.S3.Süüspansiyon spansiyon katkatıı--ssııvvıı karkarışıışımmıı,em,emüülsiyonlsiyon ssııvvıı--ssııvvıı karkarışıışımmııddıırr??

YargYargıılarlarıındanndan hangilerihangileri dodoğğrudurrudur??
A)YalnA)Yalnıızz 11 B)YalnB)Yalnıızz 22 C)YalnC)Yalnıızz 33 D)1 D)1 veve 33 E)1,2 E)1,2 veve 33

((Cevap:ECevap:E))
ÖÖRNEK:2RNEK:2
1.Ayr1.Ayrıımsal msal kristallendirmekristallendirme
2.Buharla2.Buharlaşşttıırmarma
3.Elektroliz3.Elektroliz
yukaryukarııdada verilenverilen ayayıırmarma yyööntemlerindenntemlerinden hangilerihangileri kimyasaldkimyasaldıırr??
A)YalnA)Yalnıızz 11 B)YalnB)Yalnıızz 33 C)1 C)1 veve 22 D)1 D)1 veve 33 E)2 E)2 veve 33

((Cevap:BCevap:B))



ÖÖRNEK:3RNEK:3
HomojenHomojen ssııvvıı karkarışıışımlarmlarıınnıı bilebileşşenlerineenlerine ayayıırmakrmak iiççinin ayrayrıımsalmsal damdamııtmatma

kullankullanııllıır.Ayrr.Ayrıımsalmsal damdamııtmatma maddeninmaddenin hangihangi öözellizelliğğinininin farklfarklıı olmasolmasıındanndan yararlanarakyararlanarak
yapyapııllıırr??

A)A)ÇöÇözzüünnüürlrlüükk
B)B)ÖÖzkzküütletle
C)KaynamaC)Kaynama noktasnoktasıı
D)DonmaD)Donma noktasnoktasıı
E)EsneklikE)Esneklik katsaykatsayııssıı

ÖÖRNEK:RNEK:44
.X .X veve Y Y katkatıılarlarıı sudasuda çöçözzüünnüüyoryor..
..XX’’inin çöçözzüünnüürlrlüüğğüü ssııcaklcaklııktanktan etkilenmezkenetkilenmezken,,
..YY’’ninnin çöçözzüünnüürlrlüüğğüü ssııcaklcaklııklakla artartııyoryor..
X X veve Y Y katkatıılarlarıındanndan oluoluşşanan birbir karkarışıışımmıı bilebileşşenlerineenlerine ayayıırmakrmak iiççinin aaşşaağığıdada verilenverilen
yyööntemlerdenntemlerden hangisihangisi en en uygunuygun olurolur??
A)AyrA)Ayrıımsalmsal damdamııtmatma
B)AyB)Ayıırmarma hunisihunisi ileile ayayıırmarma
C)BuharlaC)Buharlaşşttıırmarma
D)AyrD)Ayrıımsalmsal kristallendirmekristallendirme
E)SE)Süüzerekzerek ayayıırmarma

((Cevap:DCevap:D))



ÖÖRNEK:RNEK:55

1.Tuzlu 1.Tuzlu susu

2.2. 22 22 ayarayar altaltıınn

3.Zeytinya3.Zeytinyağğllıı susu

YukarYukarııdada verilenverilen maddelermaddeler iiççinin aaşşaağığıdakilerdendakilerden hangisihangisi yanlyanlışışttıırr??

A)A)ÜçüÜçü de de karkarışıışımdmdıırr..

B)1 B)1 veve 2 2 homojenhomojen karkarışıışımdmdıırr..

C)2 C)2 birbir alaalaşışımdmdıırr..

D)1 D)1 veve 2 2 çöçözeltidirzeltidir..

E)3 E)3 ssüüspansiyondurspansiyondur..

((Cevap:ECevap:E))



HazHazıırlayan ve sunan:rlayan ve sunan:

Yasemin KonmazYasemin Konmaz



KAYNAKLAR:KAYNAKLAR:
�� http://www.tiyatrom.com/images/kocaeli_ayrilik_small.jpghttp://www.tiyatrom.com/images/kocaeli_ayrilik_small.jpg
�� http://stu.inonu.edu.tr/~e0499170/tubish.jpghttp://stu.inonu.edu.tr/~e0499170/tubish.jpg

�� ogrenci.ogrenci.hacettepehacettepe.edu.tr/~b0344524/lab/.edu.tr/~b0344524/lab/KARISIMLARINAYRILMASIKARISIMLARINAYRILMASI.doc .doc 

�� http://www.egitimportali.com/metingoster.php?yazi_no=maddelerin_http://www.egitimportali.com/metingoster.php?yazi_no=maddelerin_siniflandsinifland

�� http://sakligezegen.blogcu.com/10711001http://sakligezegen.blogcu.com/10711001

�� www.masaustuwww.masaustu--resimleri.comresimleri.com/...//.../Bulutlu+Hava.jpgBulutlu+Hava.jpg
http://http://imgimg..alibabaalibaba.com/.com/photophoto/11402741//11402741/EthosEthos__FrFr__GasGas_Petrol__Petrol_OilOil__SavingSaving__AdditiveAdditive..jpgjpg

�� http://www.diyet.com.tr/http://www.diyet.com.tr/indexindex..aspasp??actionsactions==terimdetayterimdetay&id=69&id=69

�� bp2.blogger.com/.../xDwKFLYalwQ/s400/Yaybp2.blogger.com/.../xDwKFLYalwQ/s400/Yayıık.JPGk.JPG
www.gulguncizmeci.comwww.gulguncizmeci.com/.../oezkuetle%204.jpg/.../oezkuetle%204.jpg
http://img368.http://img368.imageshackimageshack.us/img368/3781/15dp1..us/img368/3781/15dp1.jpgjpg

�� http://ogrenci.hacettepe.edu.tr/~b0344524/fen_bilgisi_dokumanlarhttp://ogrenci.hacettepe.edu.tr/~b0344524/fen_bilgisi_dokumanlari/maddenin_tanecikli_yapisi.ppti/maddenin_tanecikli_yapisi.ppt

http://www.gulguncizmeci.com/pages/manual275/maddelerDDnhttp://www.gulguncizmeci.com/pages/manual275/maddelerDDn--ayrilmasiayrilmasi----kariDEimlar/kariDEimlarinkariDEimlar/kariDEimlarin--ayrilmasi.phpayrilmasi.php

�� http://www.forumizmit.com/forum/archive/index.php/thttp://www.forumizmit.com/forum/archive/index.php/t--10559.html10559.html

�� http://taner.balikesir.edu.tr/dersler/genel_kimya/atomik_yapi/rehttp://taner.balikesir.edu.tr/dersler/genel_kimya/atomik_yapi/resim/yun_ebonit_statik_yuk.gifsim/yun_ebonit_statik_yuk.gif

�� egitek.meb.gov.tregitek.meb.gov.tr/.../image004.jpg/.../image004.jpg

�� http://www.kimyaevi.org/dokimages/j510000220_4.jpghttp://www.kimyaevi.org/dokimages/j510000220_4.jpg

�� http://www.portalin.com.tr/Img/Uploads/URUN%20RESIMLERI/Resim%20http://www.portalin.com.tr/Img/Uploads/URUN%20RESIMLERI/Resim%20010.jpg010.jpg

�� www.buzlu.org/images/2007/06/kolonya.gifwww.buzlu.org/images/2007/06/kolonya.gif
http://www.ehttp://www.e--bebek.com/bebek.com/imgProdsimgProds/ST13487BR.JPG/ST13487BR.JPG


