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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0232 

ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI  Karışımlar 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül; süzme, öz kütle ve çözünürlük farkı ile ayırma 

işlemi yapabilme becerilerinin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOŞUL  

YETERLİK Karışımları ayırmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli ortam sağlandığında süzme, öz kütle ve çözünürlük 

farkı ile ayırma işlemi yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Süzme ile ayırma işlemi yapabileceksiniz. 

2. Öz kütle farkı ile ayırma işlemi yapabileceksiniz.  

3. Çözünürlük farkı ile ayırma işlemi yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Temel kimyasal işlemlerini yapmak için gerekli tüm 

donanımın bulunduğu laboratuvar, kütüphane, internet, 

bireysel öğrenme ortamları vb. 
Donanım: 
İlk yardım malzemeleri, sabun, personel dolabı, laboratuvar 

önlüğü, koruyucu malzemeler, lavabo, kâğıt havlu, personel 

odası, kalsiyum karbonat, erlenmayer 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 

 
İRİŞ 

Sevgili Gençler,  

 

İşverenler elemanlarını branşına hâkim, el becerisi kazanmış, deneyimli olanlardan 

seçmeye dikkat eder. Bu durumda siz gençlerin yapması gereken şey; dikkatli, düzenli ve 

disiplinli bir şekilde çalışarak yüksek öğretim ya da lisans programlarına yerleşmektir. 

Deneyim, tecrübe, el becerisi ile birlikte pratiği de işin içine katarak bir an önce iş hayatına 

atılmak amacınız olmalıdır. 

 

Bu modülde karışımları ve karışım çeşitlerini öğreneceksiniz. Karışımların 

özelliklerini kavrayacak, bileşenlerine ayırma tekniklerini öğrenecek ve bunları uygulamalı 

olarak yapabileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak süzme ile ayırma yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Günlük yaşamınızda kullandığınız saf maddeleri kırmızı bir karta, karışımları 

ise mavi bir karta yazarak atölye dersine geliniz. 

 Maddenin üç hâlini de göz önünde bulundurarak günlük yaşamınızda 

gördüğünüz birbiri içinde tamamen çözünmüş olan (yani her noktasında aynı 

özelliği gösteren) ve birbiri içinde çözünmeden karışmış (her noktasında aynı 

özelliği göstermeyen) olan karışımları ayrı ayrı kâğıtlara yazarak laboratuvara 

geliniz. 

 Sizce salata nasıl bir karışımdır? Tartışınız. 

 

1. SÜZME İLE AYIRMA 
 

1.1. Saf Madde ve Karışım  
 

Belli bir kimyasal formülle gösterilebilen, aynı cins atom ya da moleküllerden 

oluşmuş maddelere saf maddeler denir. Saf bakır Cu simgesi ile gösterilen bakır 

atomlarından, saf su, H2O kimyasal formülü gösterilen su moleküllerinden, saf sodyum 

klorür ise NaCl kimyasal formülü ile gösterilen kristallerden oluşur. 

 

En az iki ve daha fazla saf madde içeren maddelere karışım denir. Çeşme suyu, 

şekerli su birer karışımdır. Çünkü içerdikleri ana maddenin dışında çeşitli maddeler içerirler. 

Örneğin çeşme suyunun ana maddesi sudur ancak içinde eser miktarda katyon ve anyonlar 

bulundurur. Yani saf değildir. 

 
Resim 1.1: Saf  NaCl 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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1.2. Karışım Çeşitleri 
 

Karışımlar fiziksel olarak homojen veya heterojen dağılımlı katışıklardır. Katı, sıvı 

veya gaz hâlinde olabilirler. Örneğin, şeker - yemek tuzu, demir tozu – kükürt karışımları 

heterojen dağılımlı katı hâl karışımlarıdır. Tebeşir tozu - su karışımı ile zeytinyağı - su 

karışımı heterojen dağılımlı, su - şeker, su - alkol karışımları ise homojen dağılımlı sıvı hâl 

karışımlarıdır. Gazlar birbiri içinde homojen olarak dağıldıklarından, gaz fazında homojen 

dağılımlı karışımlar oluşturur. 

 

1.2.1. Homojen Karışımlar 
 

Katı, sıvı veya gazların birbiri içinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçacıklar 

hâlinde dağılmasıyla oluşan karışımlara homojen karışımlar denir. Homojen karışımlara 

çözelti denir. Çözeltiler, her noktasında aynı özelliği gösteren karışımlardır. Bakır - kalay 

karışımı, su - şeker karışımı, su - alkol karışımı, su – şeker – karbondioksit (gazoz) karışımı, 

oksijen –azot - karbondioksit gazları karışımı (hava) birer çözeltidir. 

 

 
Resim 1.2: Su–etil alkol karışımı 

 

Bileşenlerin Fiziksel Hâli Örnek Madde 

Katı - Katı Pirinç, Tunç, Lehim 

Sıvı - Sıvı Su + Alkol, Su + Asit 

Gaz - Gaz Hava 

Sıvı - Gaz Gazoz 

Sıvı - Katı Tuzlu Su, Şekerli Su 
Tablo 1.1: Homojen karışımlar 

 

1.2.2. Heterojen Karışımlar 
 

Her noktasında aynı özelliği göstermeyen iki veya daha fazla faz içeren karışımlara 

heterojen karışımlar adı verilir. Heterojen karışımlar kendi aralarında, karışan maddelerin 

faz farkına göre gruplandırılabilir. 

 

 Emülsiyon karışım: Bir sıvının başka bir sıvı içinde çözünmeden dağılmasıyla 

oluşan heterojen karışımlardır. Bu tür karışımlarda bir dağılan faz, bir de 
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dağılma ortamı olan faz söz konusudur. Günlük yaşantımızda karşımıza çıkan 

emülsiyonların çoğu yağ-su emülsiyonlarıdır. Örneğin; zeytinyağı - su karışımı 

emülsiyon türü karışımlara iyi bir örnektir. Başka emülsiyon örnekleri olarak 

fotoğraf filminin ışığa duyarlı yüzü, metal kesmede kullanılan kesici sıvı ve 

magma verilebilir. Emülsiyonlar kararlı karışımlar değildir ve kendiliklerinden 

oluşmaz. Emülsiyon karışımları oluştururken karıştırmak, çalkalamak gibi 

birtakım işlemlerle karışıma dışarıdan etki etmek gerekir çünkü zaman geçince 

emülsiyon karışımı oluşturan fazlar yeniden eski kararlılık hâllerine geri 

dönerler. Örneğin; zeytinyağı ve suyu karıştırarak emülsiyon karışımı elde 

ederiz, karıştırma işlemine son verdikten bir süre sonra su ve zeytinyağı ayrı 

ayrı fazlara ayrışır.  

 

 
Resim 1.3: Zeytinyağı-su karışımı 

 

 Süspansiyon karışım: Katı taneciklerinin sıvı içerisinde asılı hâlde kalarak 

çözünmeden dağılması ile oluşan karışım türleridir. Süspansiyon karışımlar bir 

çözelti değildir. Çünkü karışımı oluşturan maddeler arasında herhangi bir 

fiziksel bağ yoktur, maddelerin molekül yapıları değişmez. Ayran, tebeşir tozu - 

su, talaş - su, naftalin tozu - su karışımı ve bazı öksürük şurupları örnek olarak 

verilebilir. 

 

 
Resim 1.4: Tebeşir tozu-su karışımı 

 

 Aerosol karışım: Bir katının ya da bir sıvının gaz ortamda dağılması ile oluşan 

karışımlara aerosol karışım denir. Örnek olarak sis, duman, böcek ilacı, oda 
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spreyleri verilebilir. Gaz ortamda dağılan sıvı ve katı parçacıkların çapları 10 

mikrondan daha küçük ise bu aerosol karışımdır. Aerosol üç yapıdan oluşur. 

Bunlara itici gaz, çözücü, aerosol kabı diyebiliriz. Madenî ya da plastik sprey 

kaplarını aerosol kapları olarak düşünebiliriz. Bu kaplar, içlerindeki sıvıyı bir 

sis ya da köpük hâlinde saçar. Aerosoller hazırlanırken kullanılan birtakım 

gazlar çevreye büyük zararlar vermekte, ozon tabakasının delinmesine sebep 

olmaktadır. Bu yüzden son yıllarda propan, izobütan gibi gazlar 

kullanılmaktadır. 

 
 

Resim 1.5: Oda spreyi   

 

 Kolloid karışım: Graham adındaki bilim adamı değişik maddelerin parşömen 

zarından geçişlerini incelemiş, bazılarının hızlı bazılarının ise yavaş hareket 

ettiğini gözlemlemiştir. Örneğin; albümin, jelatin, arapzamkı gibi maddelerin 

yavaş; şeker, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit, sodyum klorür gibi 

maddelerin ise hızlı hareket ettiklerini gözlemlemiştir. Graham, çözünmüş 

maddeleri zardan geçişlerine göre gruplandırmıştır. Kolloid karışımlar, büyük 

moleküller içeren heterojen karışım olduklarından zardan geçememişlerdir. 

 

Yeni tanıma göre bir maddenin kendisi için çözücü olmayan bir ortamda 

dağılması ile oluşan çözeltiye kolloidal çözelti denir. Kolloid karışımlara örnek 

olarak altın suyu, çırpılmış yumurta, krem şanti, ketçap, mayonez, bira köpüğü 

verilebilir. 

 
 

Resim 1.6: Kolloid karışımlara birkaç örnek   
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 Adi karışımlar: Süspansiyon ve emülsiyon özelliği göstermeyen karışımlara 

adi karışım diyebiliriz. Örnek: salata. 
 

Yayılan Faz Yayılma Ortamı Kolloid Sistem  Örnek 

Gaz Sıvı Köpük  
Bira köpüğü, krema, çırpılmış 

yumurta 

Gaz Katı Katı köpük Sünger taşı,  lav 

Sıvı Gaz Sıvı aerosol Sis, bulut 

Sıvı Sıvı Emülsiyon Su içinde benzen, süt mayonez 

Sıvı Katı Katı emülsiyon Jel, jöle, denizanası, mat görüntü 

Katı Gaz Katı aerosol Duman, volkanik kirlilik 

Katı Sıvı Sol Su içinde altın, su içinde kükürt,  

Katı Katı Katı sol 
Koyu kırmızı cam, bazı kıymetli 

taşlar 
Tablo 1.2: Bazı kolloid karışımlar 

 

1.3. Süzme ile Ayırma  
 

Heterojen katı - sıvı karışımlarına uygulanan bir ayırma tekniğidir. Süzme işleminde 

süzgeç kâğıdı kullanılır. Maddelerin fiziksel hâl farklılığından yararlanılarak yapılan bir 

ayırma işlemidir. Örneğin; makarna haşlanmak üzere suya konulduğunda heterojen bir 

karışım elde edilir. Haşlandıktan sonra makarnayı sudan ayırmak için bu karışım bir kevgir 

kullanılarak süzülür. Süzme işlemi sonunda makarna kevgir üzerinde kalırken su kevgirin 

deliklerinden geçerek alttaki kapta birikir. Kevgirin delik büyüklüğü makarna tanesinden 

küçük olmalıdır ki makarna kevgirin üzerinde kalabilsin. Makarna gibi suda çözünmeyen 

başka maddeler de uygun süzgeçler kullanılarak sudan ayrılabilir. Süzülecek maddenin tane 

büyüklüğü kullanılacak süzgeci belirler. Örneğin; bulanık sudaki katı maddelerin tane 

büyüklüğü küçük olduğundan ancak süzgeç kâğıdı ile süzülebilir. Kaynak suları yer altından 

ince kum tabakaları arasından geçerek yeryüzüne çıktığından berraktır. İnce kum tabakaları 

su içindeki katı parçacıklarını süzer. Oysa baraj göllerinden alınan sular bulanıktır, 

kullanılmadan önce süzülmesi gerekir. Bu süzme işlemi doğada olduğu gibi ince kum 

tabakaları içeren süzgeçlerle yapılmaktadır. 
 

Süzme işlemi yapmak için huni, süzgeç kâğıdı, spor (mesnet), saplı halka, baget, 

süzme kabı gibi araç gereçlere ihtiyaç vardır. Huni olarak süzülecek maddenin cinsine göre 

adi ya da kantitatif huni kullanılabilir. Süzgeç kâğıdı yine süzülecek çökeleğin özelliğine ve 

yapılan deneyin hassasiyetine göre adi ya da dereceli süzgeç kâğıtları kullanılabilir. Basit bir 

süzme işlemi için aşağıdaki süzme düzeneği kullanılabilir. 
 

 
Resim 1.7: Adi süzme düzeneği 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

Süzme ile ayırma yapınız. 

 

Kullanılan araç ve gereçler: Huni, süzgeç kâğıdı, beher, destek, halka, baget, tebeşir 

tozu karışımı, kıskaç,  vakum hortumu, nuce erleni, buchner hunisi, pens, saat camı, nikel 

nitrat çözeltisi, dimetilglioksim çözeltisi 

UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

Tebeşir tozu karışımını süzme ile ayırmak için: 

 Temiz cam huni alınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Cam huni temiz değilse önceki 

modülde adı geçen “cam malzemeleri 

temizleme” başlığını göz önünde 

bulundurarak uygun temizleme 

yöntemi ile huniyi temizleyiniz. 

 Süzgeç kâğıdını katlayarak huniye 

yerleştiriniz. 

 

 Laboratuvar araç gereçleri 

modülünde anlatılan süzgeç kâğıdı 

katlama tekniğini göz önünde 

bulundurarak süzgeç kâğıdını 

katlayınız ve huniye yerleştiriniz. 

 Halkayı desteğe kıskaçla tutturunuz. 

 

 Huninin sabit kalmasını 

sağlayacak olan halka, mohr pens 

yardımı ile düzgün bir şekilde destek 

çubuğuna tuttururken halkanın yamuk 

olmamasına ve destek çubuğunun düz 

bir zeminde olmasına özellikle dikkat 

ediniz. 

 Süzgeç kâğıdı yerleştirilmiş huniyi halkaya 

oturtunuz. 

 Huniyi halkaya yerleştirilirken 

düzgün bir şekilde yerleştiriniz, 

sallanan ve yamuk bir zeminde işlem 

yapmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Huninin alt kısmına temiz beher koyunuz. 

 

 Huni altına konan beherin temiz ve 

kuru olmasına dikkat ediniz. Huninin 

alt ucunun beherin iç çeperine değecek 

şekilde yerleşmesini sağlayınız. 

 İçinde tebeşir tozu bulunan karışımı baget 

yardımıyla huniye aktararak süzünüz. 

 

 Süzme işlemi sırasında çoğu 

öğrenci baget kullanımını pek 

önemsemez oysa ki oldukça önemlidir, 

süzgeç kâğıdınızın tıkanmasına engel 

olur ve çok daha kısa sürede süzme 

işlemi yapmanızı sağlar. Bu yüzden 

lütfen temiz bir baget yardımı ile 

süzme işlemini gerçekleştiriniz. 

Nikel nitratın, dimetilglioksimle karışımını süzme ile ayırınız. 

 Temiz nuçe erleni ve buchner hunisini alıp 

erleni desteğe hortum bağlantı kısmı dışa 

gelecek şekilde tutturunuz.  

 

 Hazırladığınız karışımı süzmek 

üzere uygun süzme düzeneği 

hazırlayınız. 

 Bağlantı hortumunu düzeneğini 

kurduktan sonra nuçe erlenine takınız. 

 Uygun süzgeç kâğıdı alarak huniye 

yerleştiriniz. 

 Elde ettiğiniz çökeleğe uygun 

süzgeç kâğıdını belirleyiniz. Buchner 

hunisine yerleştiriniz. 
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 Vakum hortumunu nuçe erlenine takınız. 

 

 Vakum hortumunu nuçe erlenine 

takmadan önce musluğun kapalı 

olduğundan emin olunuz. 

 Nikel nitrat içeren behere, içerisinde 

dimetilglioksim bulunan çözeltiyi ilave ediniz. 

 

 Çözeltileri birbiri içerisine 

aktarırken elinizde koruyucu eldiven 

olmasına dikkat ediniz.  

 Oluşan iri taneli çökelek karışımını buchner 

hunisine aktarınız. 

 

 Oluşan karışımı buchner hunisine 

aktarırken baget kullanınız. 

 Musluğu açarak süzme işlemini yapınız. 

 Hortumun takılı olduğundan ve 

düzeneğin doğru olarak kurulup 

kurulmadığından emin olunuz ve 

çeşmeyi öyle açınız. 
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 Süzgeç kâğıdında kalan nikel 

dimetilglioksim çökeleğini yıkama çözeltisi ile 

yıkayınız. 

 

 Koruyucu eldiven takınız. 

 Süzme işlemi tamamlandıktan sonra 

hortumu erlenden çıkarınız. 

 

 Hortum ile arkadaşlarınıza şaka 

yapmaya çalışmayınız. 

 Malzemeleri temizleyerek teslim ediniz. 

 

 Kullandığınız kimyasal ve cam 

malzemeleri temizleyerek gerekli 

ortamlarına kaldırınız. 

 Raporunuzu yazınız.  Aldığınız notlardan faydalanarak 

raporunuzu hazırlayıp teslim ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma ortamınızı düzenlediniz mi?   

2. Personel dolabında laboratuvar önlüğü bulundurdunuz mu?   

3. Laboratuvara her giriş çıkışta laboratuvar önlüğünüzü giyip 

çıkardınız mı? 
  

4. Temiz cam huni aldınız mı?   

5. Süzgeç kâğıdını katlayarak huniye yerleştirdiniz mi?   

6. Halkayı desteğe kıskaçla tutturdunuz mu?   

7. Süzgeç kâğıdı yerleştirilmiş huniyi halkaya oturttunuz mu?   

8. Huninin alt kısmına temiz beher koydunuz mu?   

9. İçinde tebeşir tozu bulunan karışımı baget yardımıyla huniye 

aktararak süzdünüz mü? 
  

10. Temiz nuçe erleni ve buchner hunisini alıp erleni desteğe hortum 

bağlantı kısmı dışa gelecek şekilde tutturdunuz mu? 
  

11. Uygun süzgeç kâğıdı alarak huniye yerleştirdiniz mi?   

12. Vakum hortumunu nuçe erlenine taktınız mı?   

13. Nikel nitrat içeren behere, içerisinde dimetilglioksim bulunan 

çözelti ilave ettiniz mi? 
  

14. Oluşan iri taneli çökelek karışımını buchner hunisine aktardınız 

mı? 
  

15. Musluğu açarak süzme işlemini yaptınız mı?   

16. Süzgeç kâğıdında kalan nikel di metil glioksim çökeleğini yıkama 

çözeltisi ile yıkadınız mı? 
  

17. Süzme işlemi tamamlandıktan sonra hortumu erlenden çıkardınız 

mı? 
  

18. Raporunuzu yazdınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 



 

 13 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Süzme ile ayırma yöntemini hangi tür karışımlara uygularsınız? 

A) Katı-katı homojen karışımlar   

B) Katı-sıvı heterojen karışımlar   

C) Katı-sıvı homojen karışımlar   

D) Sıvı-sıvı heterojen karışımlar 

 

2. Demir tozu-kükürt karışımını aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanarak ayırırsınız? 

A) Ayrımsal damıtma      

B) Elektroliz 

C) Mıknatıslanma       

D) Süzme ile ayırma 

 

3. A ve B maddeleri farklı fiziksel hâllere sahip maddelerdir. Bu iki maddenin 

oluşturduğu karışım aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

A) Şekerli su      

B) Tebeşir tozu-su 

C) Oda sprey      

D) Zeytinyağı-su 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir? 

A) Çeşme suyu     

B) Arı su 

C) Şekerli su      

D) Çelik 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi homojen karışıma örnek değildir? 

A) Bir fincan şekerli çay       

B) Deniz suyu 

C) Altın suyu       

D) Çeşme suyu 

 

6. Buğday ile samanı ayırmak için hangi yöntem kullanılır? 

A) Öz kütle farkı ile ayırma   

B) Çözünürlük fakı ile ayırma 

C) Süzme ile ayırma    

D) Kaynama noktaları farkı ile ayırma 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi homojen karışıma örnektir? 

A) Tuzlu su    

B) Ayran    

C) Zeytinyağı-su   

D) Sis 

 

8. Demir tozu, yemek tuzu ve kükürtten oluşan bir karışımı bileşenlerine ayırmak için 

aşağıda verilen işlemler hangi sıraya göre uygulanmalıdır? 

I.Süzme   

II. Mıknatıslanma    

III. Suda çözme   I 

V. Buharlaştırma 

A) I,II,III,IV    

B) IV,II,I,III    

C) III,IV,I,II    

D) II,III,I,IV  

 

9. Aşağıdakilerden hangisi öz kütle farkından yararlanılarak bileşenlerine ayrılamaz? 

I.Su-Şeker    

II.Su-Kum    

III.Su-Yağ    

IV.Su-Alkol 

 

A) I,II     

B) I,III    

C) I,IV    

D) III,IV 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak öz kütle farkı ile ayırma 

yapabileceksiniz. 

 
 

 
 Çevrenizdeki kuruyemişçileri gözlemleyiniz ve neden çekirdek ya da benzeri 

kuruyemişleri savurduklarını onlara sorarak aldığınız cevapları arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Niçin anneleriniz bulaşık yıkarken yağlı bir tencereyi sadece suda yıkayarak 

temizleyemiyor? Araştırınız. 

 

2. ÖZ KÜTLE FARKI İLE AYIRMA  
 

Birbiri içinde çözünmeyen sıvı-sıvı (emülsiyon) ve öz kütleleri farklı olan birbiri ile 

karışmış katı-katı karışımların birbirinden ayrılması için kullanılan yöntemdir.  Emülsiyon 

karışımları birbirinden ayırmak için ayırma hunisi kullanılır. Maddelerin yoğunluk 

farklılığından yararlanılarak yapılan bir ayırma tekniğidir. 

 

Öz kütleleri birbirinden farklı olan katıların ayrılmaları farklı şekillerde 

gerçekleştirilebilir. Örneğin; buğdayın samandan ayrılması. Buğday ve samanın öz kütleleri 

birbirinden farklıdır ve savurma yöntemi ile buğday ile saman birbirinden ayrılabilir. 

Buğday-saman karışımı rüzgâra karşı savrulduğunda rüzgâr hafif olan samanı ağır olan 

buğdaydan daha uzağa götürür. Böylece buğday samandan ayrılmış olur. 

 

Bir de taşlı buğday karışımındaki gibi örnekler karşımıza çıkabilir. Bu durumda 

karışım su dolu bir kaba aktarılır, karıştırılır. Öz kütlesi fazla olan taşlar kabın dibine çöker, 

buğday ise üstten yıkanarak alınır. Taşlı buğday karışımında olduğu gibi suda çözünmeyen 

iki katının öz kütleleri birbirinden farklı ise bu iki katının karışımı suya konduğunda, öz 

kütlelerine göre tabakalar hâlinde sıralanır. Öz kütlesi fazla olan altta, az olan ise üstte kalır. 

Böylece maddeler birbirinden ayrılmış olur. Özellikle maddelerden birinin öz kütlesi 

suyunkinden az, diğerininki fazla ise maddeleri suya koyarak ayırmak oldukça kolaydır. 

Sebebi de maddelerden biri suda yüzerken diğeri suyun dibine çöker. 

 

2.1. Yöntemin Prensibi 
 

Birbiri içerisinde karışmayan farklı öz kütledeki sıvı maddelerden oluşan heterojen 

karışımlar ayırma hunisi kullanılarak birbirinden ayrılabilir. Karışım ayırma hunisine 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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alınarak fazların birbirinden ayrılması beklenir. Musluk açılarak farklı maddeler birbirinden 

ayrılır. 

 

2.2. Kullanılan Araç Gereçler 
 

Beher, zeytinyağı, ayırma hunisi, su, huni. 

 

 
Resim 2.1: Uygulamada kullanılacak araç gereçler 

 

2.3. Yöntemin Yapılışı 
 

Temiz ve kuru bir behere bir miktar zeytinyağı ve suyu sırayla alınız. Oluşturduğunuz 

karışım bir emülsiyondur (Birbiri içinde çözünmeyen sıvı-sıvı karışımıdır.). Öz kütlesi suya 

göre daha az olan zeytinyağı üste çıkarken daha yoğun olan su altta kalır. Böylece iki ayrı 

faz oluşur. Bu fazları ayırmak için destek çubuğuna tutturduğunuz ayrıma hunisine 

hazırladığınız bu heterojen karışımı bir huni yardımı ile aktarınız. Aktarmaya başlamadan 

önce ayırma hunisinin musluğunun kapalı olduğundan emin olunuz. Bir süre fazların 

ayrılmasını bekleyiniz. Faz farkını tam olarak gördüğünüzde ayrıma hunisinin alt kısmına 

temiz başka bir beher koyarak musluğu açınız. Alt fazdaki suyu, zeytinyağı musluk hizasına 

gelene kadar akıtınız. Daha sonra musluğu kapatınız. Ayırma hunisinin şilifini açarak 

zeytinyağını da başka temiz bir behere aktarınız. Böylece karışımı oluşturan bileşenler 

ayırılmış olur. 
 

Katı – katı heterojen karışımları da benzer yöntemle ayırmak mümkündür. Örneğin, 

birbiri ile tepkime vermeyen kepek ve demir tozundan oluşan heterojen karışım öz kütle 

farkından yararlanılarak birbirinden ayrılabilir. Bu amaçla demir tozu, kepek, beher, su, 

spatül, saat camı, baget gibi araç gereçler kullanılır. Bunun için bir beher içerisine üçer 

spatül demir tozu ve kepek konur. Baget ile iyice karıştırılır. Karışım üzerine, beherin ¾’üne 

kadar su eklenerek karıştırılır. Bir süre bekledikten sonra suyun üzerinde biriken (öz kütlesi 

küçük olan) madde spatül ile alınarak saat camına konur. Beherin dibinde biriken (öz kütlesi 

büyük olan)  maddeyi ayırabilmek için dipteki katıyı sarsmadan üstteki su dikkatlice başka 

bir kaba aktarılır. Ayrılan maddeler kendi hâlinde kurumaya bırakılır. 

 
Şekil 2.1: Demir tozu-kepek-su karışımı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
 Öz kütle farkı ile ayırınız. 

 Kullanılan araç ve gereçler: Ayırma hunisi, destek çubuğu, halka, sıvı 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Zeytinyağı ve su karışımını ayırma 

hunisiyle ayırmak için: 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Temiz ayırma hunisi alınız. 

 

 Ayıma hunisinin temiz ve kuru 

olmasına dikkat ediniz, değil ise cam 

malzemeleri temizleme yöntemine uygun 

olarak temizleyiniz. 

  Destek çubuğuna halkayı takınız ve 

ayırma hunisini halkaya yerleştiriniz. 

 

 Destek çubuğunun düz bir zeminde 

olduğundan emin olunuz ve ayırma 

hunisinin yerleştirileceği halkanın da 

düzgün olarak destek çubuğuna 

tutturulmasını sağlayınız. 

 Ayırma hunisinin musluğunu kapatınız 

ve üzerine huni yerleştiriniz. 

 

 Ayırma hunisinin musluğunun kapalı 

olduğundan emin olunuz. Aksi hâlde 

hazırladığınız karışımı üzerinize ya da 

çalıştığınız çevreye dökebilirsiniz. 

 Zeytinyağı ve su karışımını ayırma 

hunisine alınız. 

 Zeytinyağı-su karışımını ayırma 

hunisine alırken mutlaka bir huni kullanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Daha kolay ve temiz bir çalışma yapmış 

olursunuz. 

 Ayırma hunisinin kapağını kapatınız. 

 Ayırma hunisine ait şilif ile yoksa 

uygun bir tıpa ile ayırma hunisinin ağzını 

kapayınız. 

 Ayırma hunisini kapağı kapalı durumda 

çalkalayınız. 

 

 Sol elinizle musluk olan taraftan, sağ 

elinizle şilifli (kapaklı) taraftan ayırma 

hunisini kavrayarak çalkalayınız ve 

bileşenlerin iyice karışmasını sağlayınız. 

 Kapağı sıkıca tutarak huniyi ters 

çeviriniz. 

 

 Çalkalamaktan dolayı oluşan kap 

içindeki basıncı almak amacıyla kapağı 

sıkıca tutarak ayırma hunisini ters çeviriniz. 

 Musluğu yavaşça açarak oluşan basıncı 

gaz çıkışı ile gideriniz. 

 

 Musluğu açarak ayırma hunisi içinde 

oluşan gazın çıkışını sağlayınız. 

 Bir süre bekleyiniz. 

 Gaz çıkışını sağladıktan sonra tekrar 

ayırma hunisini çeviriniz ve faz ayrımını 

görene kadar bekleyiniz. 
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 Ayırma hunisinin kapağını açınız. 

 

 Ayırma hunisinin musluğunu açarak 

altta kalan sıvıyı yani suyu temiz bir behere 

aktarınız. Zeytinyağı musluk hizasına 

gelince musluğu hemen kapatınız. 

 Ayırma hunisinin kapağını açınız. 

 

 Suyun ayrılmasını sağladıktan sonra 

ayırma hunisini destek çubuğundaki 

halkadan çıkararak şilifini (kapağını) 

çıkarınız ve zeytinyağını da başka temiz bir 

behere aktarınız. 

 Daha sonra üstteki fazı ayrı kaba 

aktarınız. 

 

 Artık karışımdaki bileşenleri ayrı ayrı 

temiz kaplara aktarmış durumdasınız. 

Lütfen kullandığınız cam malzemeleri 

temizleyerek teslim etmeyi unutmayınız. 

 Kullandığınız malzemeleri 

temizleyerek teslim ediniz. 

 

 Saf sudan geçirmiş, kurulama bezleriniz 

ile kurulamış olduğunuz cam malzemeleri 

görevli arkadaşına dikkatli bir şekilde geri 

veriniz. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Alınacak sıvı miktarına göre mezür aldınız mı?   

3. Temiz ayırma hunisi aldınız mı?   

4. Destek çubuğuna halkayı takıp ayırma hunisini halkaya 

yerleştirdiniz mi? 
  

5. Ayırma hunisinin musluğunu kapatıp üzerine huni yerleştirdiniz 

mi? 
  

6. Zeytinyağı ve su karışımını ayırma hunisine aldınız mı?   

7. Ayırma hunisinin kapağını kapadınız mı?   

8. Ayırma hunisini kapağı kapalı durumda çalkaladınız mı?   

9. Kapağı sıkıca tutarak huniyi ters çevirdiniz mi?   

10. Musluğu yavaşça açarak oluşan basıncı gaz çıkışı ile giderdiniz 

mi? 
  

11. Bir süre beklediniz mi?   

12. Ayırma hunisinin kapağını açtınız mı?   

13. Daha sonra üstteki fazı ayrı kaba aktardınız mı?   

14. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

15. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Emülsiyon karışımları ayırmak için kullanılan cam malzeme aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Büret   

B) Ayırma hunisi 

C) Balonjoje 

D) Erlen 

 

2. Maddenin yoğunluk farklılığından yararlanılarak yapılan ayırma yöntemi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Süzme ile ayırma   

B) Buharlaştırma-kristalleştirme ile ayırma 

C) Ayırma hunisi ile ayırma   

D) Çözünürlük farkı ile ayırma 

 

3. Benzin- su karışımını ayırırken karışımın bileşenlerini hangi özelliğinden yararlanarak 

ayırırsınız? 

A) Fiziksel hâl farklılığından  

B) Yoğunluk farklılığından 

C) Kaynama noktalarının farklılığından   

D) Genleşme katsayıları farklılığından 

 

4. Yukarıdaki uygulama faaliyetinde süzme işlemi sırasında işlemin kolay olması için 

hangi cam malzeme kullanılmalıdır? 

A) Spatül  

B) U cam boru   

C) Baget  

D) Huni 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi maddeler için ayırt edici özelliktir? 

A) Kütle   

B) Öz kütle  

C) Hacim   

D) Eylemsizlik 

 

6. Aşağıdaki karışımların ait oldukları çeşitleri işaretleyiniz. 

 

Madde Çözelti Emülsiyon Süspansiyon Adi 

karışım  
Kolloid 

SALATA       
TUZLU SU       
ZEYTİNYAĞI-

SU 
      

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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TEBEŞİR 

TOZU-SU 
      

MAYONEZ       
KOLONYA       

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENMÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak çözünürlük farkı ile ayırma 

yapabileceksiniz.  

 

 

 
 Yemek tuzu suda çözünürken naftalin suda neredeyse hiç çözünmez. Nedenini 

araştırınız. 

 Marketten aldığınız gazlı bir içeceğin kapağını açtığınızda duyduğunuz ses 

(tıslama sesi) neden kaynaklanmaktadır? Araştırınız. 

 Denizde yaşayan canlıların solunumları için gerekli olan oksijeni nereden 

sağladıklarını araştırınız. 

 Yağlı boya lekesi olan bir yeri tinerle çıkartırız, ojeyi ise aseton ile. Neden 

günlük yaşantımızda en çok kullandığımız çözücü olan su, bu bahsettiğimiz her 

iki maddenin de lekesini çıkaramaz? 

 

3. ÇÖZÜNÜRLÜK FARKI İLE AYIRMA 
 

Bir çözücüdeki çözünürlükleri birbirinden çok farklı olan katı-katı karışımını ayırmak 

için kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca bu yöntem, bir sıvıda çözünmüş birden fazla katının 

bulunduğu katı-sıvı karışımlara da uygulanarak karışımlar bileşenlerine ayrılır. 

 

Katı-katı karışımın bileşenlerinden birinin çok iyi çözündüğü, diğerinin ise 

çözünmediği bir çözücü içerisine atılır ve karıştırılır. Çözünmeyen bileşen dibe çöker ve 

hazırlanan karışım bir süzme düzeneği kurularak süzülür. Çözünmeyen madde süzgeç kâğıdı 

üzerinde kalırken diğer bileşen çözeltide kalır. Süzgeç kâğıdı ile birlikte madde kurumaya 

bırakılır. Çözeltide çözünmüş olan maddeyi elde etmek için çözelti ısıtılır, çözücü 

buharlaşırken çözünen katı ise dipte kristallenerek ayrılmaya başlar. Örneğin naftalin-yemek 

tuzu karışımı bu yöntemle bileşenlerine ayrılabilen bir katı-katı heterojen karışımdır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 24 

  
Resim 3.1: Tebeşir tozu-yemek tuzu karışımı 

 

Bir sıvıda çözünmüş birden fazla katının bulunduğu katı-sıvı karışımları bileşenlerine 

ayırırken de çözünürlük farkından yararlanılır. Örneğin; sodyum nitrat (NaNO3) ve sodyum 

klorür (NaCl) katılarının suda çözünmüş çözeltisinin elimizde olduğunu ve her iki katıyı da 

ayrı ayrı elde etmek durumunda olduğumuzu düşünelim. Bu tür karışımları ayırmak daha 

güçtür. Bu durumda çözünürlüğün sıcaklıkla değişiminden faydalanılır. Sodyum nitrat-

sodyum klorür-su karışımı soğutulur, öncelikle sodyum nitrat çökmeye başlar. Sodyum 

klorür ise çözeltide kalır, çöken sodyum nitrat süzme ile ortamdan uzaklaştırılır. Karışım 

soğutulmaya devam ederse sodyum klorür çökmeye başlar ve benzer şekilde yani süzme ile 

ayrılır. Bu yönteme ayrımsal kristallendirme yöntemi de denir. 

 

Gaz-gaz çözeltilerde çözeltiyi oluşturan gazlardan biri; bir sıvıda çözünüyor, diğeri 

çözünmüyor ise karışım bu sıvıdan geçirilir, çözünen gazın sıvı tarafından tutunması 

sağlanır, diğer gaz ayrılır. Sıvıdaki çözünmüş gaz ise sıvı ısıtılarak sıvıdan ayrılır. Bu 

yöntem yine maddenin çözünürlük farkından yararlanılarak yapılan bir ayırma yöntemidir. 

 

3.1. Çözünürlük 
 

Çözünürlük kavramını daha iyi anlayabilmek için öncelikle çözeltiyi oluşturan 

birimlerin ne olduğunu bilmek gerekir. Çözelti, çözücü ve çözünen olmak üzere iki birimden 

oluşur. Çözeltide, maddenin dağıldığı ortama çözücü, dağılan maddeye ise çözünen adı 

verilir. 

 

Çözünen Çözücü Çözelti 

Katı kalay Katı bakır Bronz 

Katı çay şekeri Sıvı su Şekerli su 

Sıvı civa Katı gümüş Amalgam 

Sıvı asetik asit Sıvı su Sirke 

Gaz karbondioksit Sıvı su Karbonatlı su 

Gaz oksijen Gaz azot Azot ve oksijen gazları 

karışımı 
Tablo 3.1: Çözelti türleri 

 

Belirli bir sıcaklıkta, belirli bir miktar çözücüde bir maddenin en fazla çözünebilen 

miktarına o maddenin çözünürlüğü denir. Çözünürlük değerlerini, belirtilen sıcaklıkta 
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maddelerin doygunluk sınırı olarak tanımlayabiliriz. Örneğin; NaCl, 20 
o
C’ de 100 ml suda, 

36 g çözünmektedir. Bu çözünürlük; 36 g NaCl/100 ml su şeklinde ifade edilir. Bu, oda 

sıcaklığındaki NaCl’nin çözünürlüğüdür. 

 

Örnek 1: 20 
o
C’de potasyum klorürün çözünürlüğü 34 g /100 cm

3
 sudur. Aynı 

sıcaklıkta 350 cm
3
 su ile potasyum klorürün doymuş çözeltisini hazırlamak için kaç g 

potasyum klorür gereklidir? 

 

100 cm
3
 suda              34 g potasyum klorür çözünüyorsa 

350 cm
3
 suda               x  g potasyum klorür çözünür. 

  

                  X=34.350 / 100            X=119 g potasyum klorür 

 

3.1.1. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 
 

Bir maddenin çözücüdeki çözünürlüğü bazı etmenlere bağlı olarak değişebilir. Bu 

etmenleri aşağıdaki başlıklar altında öğrenmeye çalışalım. 

 

3.1.1.1. Sıcaklık 

 

Bir katının bir çözücüdeki çözünürlüğü ısı alarak gerçekleşiyorsa sıcaklık artışı 

çözünürlüğü artırır. Eğer katının çözünürlüğü ısı vererek gerçekleşiyorsa sıcaklık artışı 

çözünürlüğü azaltır. Katıların çözünürlüğü genellikle sıcaklık arttıkça artar. 

 

Çözücüde çözünen madde hâli gaz ise sıcaklık arttıkça gazların çözücüdeki 

çözünürlükleri azalırken sıcaklık düştükçe çözünürlükleri artar.  

 

3.1.1.2. Basınç 

 

Katı ve sıvı maddelerin çözücüdeki çözünürlüğüne basınç etki etmez ancak gazların 

çözücüdeki çözünürlüğüne basınç oldukça etkendir. Gazların sıvılardaki çözünürlüğü basınç 

arttıkça artar, çözünürlük doğru orantılı olarak değişir. 

 

 Vurgun olayı: Dalgıçlar derinlere indikçe üzerine uygulanan basınç da artar, 

sıcaklık düşer ve kanda çözünen gaz miktarı artar. Yüzeye çıkmaya başlayan 

dalgıç da tam tersi koşullar oluşmaya başlar. Yani sıcaklık artar, basınç azalır, 

kanda çözünen gaz molekülleri kanı terk eder. Damarlar içinde oluşan 

kabarcıklar kan dolaşımını engeller ve sinir sistemini etkiler. 

 

3.1.1.3. Çözücü ve Çözünenin Cinsi 

 
Genellikle polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür. 

Çözücüler kimyasal yapı olarak kendisine benzeyen maddeleri daha kolay çözebilir. Bu 

durum  benzer benzeri çözer ifaddesiyle açıklanabilir.  Bir maddenin her çözücüde aynı 

oranda çözünmesi beklenemez. Çünkü maddelerin tanecikleri arasındaki etkileşimler 

farklıdır. 
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Resim 3.2: Zeytinyağının suda çözünmeyip etil alkolde çözünmesi 

 

ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN ÇÖZÜNME 

Su Tuz + 

Su Şeker + 

Su Oje - 

Aseton Oje + 

 
Tablo 3.2: Çözücü ve çözünenin cinsi 

 

Kimyada bilinen en iyi polar çözücü madde sudur.  

  

3.1.1.4. Ortak İyon Etkisi 

 

Bir çözeltinin içine kendi yapısındaki iyonlardan birini içeren madde ilave edilirse 

çözeltideki çözünen madde miktarı azalır. Örneğin; aşağıdaki kaplarda aynı sıcaklıkta saf su 

(1 nu.lı kap), 1M NaCl (2 nu.lı kap) ve 1 M KCl (3 nu.lı kap)  içeren her üç kaba da 1’er g 

NaCl eklediğimizi düşünelim. 

 

            1g NaCl 

 

 

 

m1                             m2                      m3 

 

 

 

 

 

     Saf su                                  1M NaCl                                        1M KCl 

  V hacim                                    V hacim                                         V hacim 

      1                                              2                                                   3 
Şekil 3.1: Ortak iyon etkisi 
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Burada çözünen sodyum klorür (NaCl) miktarlarını kıyaslayacak olursak en çok 

sodyum klorür saf suda yani 1 nu.lı kapta çözünür. Çünkü saf su ortak iyon içermez. En az 

sodyum klorür 2 nu.lı kapta çözünür. Çünkü her iki iyon da ortak iyondur ve çözünürlükte 

ortak iyon etkisi çözünürlüğü azaltıcı yönde etkendir. O hâlde çözünebilen sodyum klorür 

miktarı sıralaması m1>m3>m2 şeklindedir. 

 

3.1.2. Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler 
 

Çözünme yüzeyi artıkça çözünme hızı artar. Örneğin, katıların yüzey alanı küçüldükçe 

çözünme hızlanır. Aynı sıcaklıktaki suyun içerisinde pudra şekeri küp şekere göre daha hızlı 

çözünür. Sabit sıcaklıkta karıştırma çözünme hızını artırır. Sıcaklık artışı da çözünme hızını 

artıran etkenlerdendir. Örneğin; şeker sıcak suda, soğuk suda çözünmesine göre daha hızlı 

çözünür. O hâlde çözünme hızına etki eden etmenleri şu şekilde açıklayabiliriz. 

 Sıcaklığın etkisi: Bir çözünme olayı sırasında eğer ısı alınıyorsa çözünme 

endotermik, dışarıya ısı veriliyorsa çözünme ekzotermiktir. Katı ve sıvılarda 

çözünme genellikle ısı alarak gazlarda ise ısı vererek gerçekleşir. Çözünme ister 

ekzotermik ister endotermik olsun sıcaklık artıkça çözünme hızı da artar. Çünkü 

sıcaklık artıkça çözücü ve çözünen moleküllerinin kinetik enerjisi artacak ve 

birim zamanda yaptıkları çarpışma sayısı artarak çözünme hızı da artmış 

olacaktır.  
 

 Yüzey teması: Bir katının tanecik boyutunun küçültülerek çözünenin yüzey 

alanının artırılması çözücü molekülleri ile temasın artmasına neden olur. 

Çözücü moleküllerinin çözünen molekülleri ile karşılaşma sayısı artıkça 

çözünme hızı da artar. Örneğin toz şeker,  kesme şekere oranla daha hızlı 

çözünür. 
 

 Çözücü ve çözünenin cinsi: Çözünen tanecikleri ile çözücü molekülleri 

arasındaki etkileşim kuvvetleri değiştikçe çözünme hızı da değişecektir. 

Örneğin aynı sıcaklıktaki suda şeker ve tuzun çözünme hızı farklıdır. Yine aynı 

düşünce ile tuz çözüneni, suda ve alkolde farklı hızlarda çözünmektedir. 
 

 Basınç etkisi: Sabit sıcaklıkta katı sıvıların çözünme hızına basıncın etkisi 

yoktur. Ancak gazlarda basınç arttıkça çözünme hızı da artar. 
 

 Karıştırmak: Çözeltiyi karıştırmak çözünme hızını arttır. Karıştırma mekanik 

bir etkidir. Çözünürlüğü etkilemez ancak çözünme hızını artırır. 
 

3.2. Yöntemin Uygulanışı 
 

Temiz ve kuru bir beher içerisine 2 spatül tuz, 2 spatül tebeşir tozu koyarak katı-katı 

heterojen karışım oluşturunuz. Elinizdeki tebeşir tozu ve tuz (katı-katı heterojen karışım) 

karışımını bileşenlerine ayırmak için tuzun çözündüğü ancak tebeşir tozunun çözünmediği 

uygun bir çözücü seçiniz. Uygun çözücüyü su olarak seçebilirsiniz. Katı-katı karışımı kuru 

temiz bir beher içine alınız ve üzerine beherin ¾’ü dolacak şekilde su ekleyiniz. Spatül 

yardımı ile karışımı iyice karıştırınız. Karışımdaki tuz su içerisinde çözünürken tebeşir tozu 

çözünmeyerek su içerisinde asılı hâlde kalır. Süzme düzeneği hazırlayarak baget yardımı ile 

beherdeki heterojen karışımı süzünüz. Süzgeç kâğıdı üzerinde kalan kalıntı tebeşir tozudur. 
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Bu kalıntıyı süzgeç kâğıdı ile beraber alarak kurumaya bırakınız. Kalan dipteki çözelti 

homojen tuzlu su çözeltisidir. Çözeltiyi ısıtmaya başlayınız. Çözücü su buharlaşırken 

çözünen katı tuz, dipte kalarak kristallenmeye başlayacaktır. Suyun tamamı buharlaşınca 

kabın dibindeki tuzu spatül yardımı ile kazıyarak elde ediniz 

.  

Resim 3.2: Tebeşir tozu-yemek tuzu karışımının su içinde çözündürülmesi  
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Çözünürlük farkı ile ayırma yapınız.  

 

Kullanılan araç ve gereçler: Süzme düzeneği, tebeşir tozu, beher, yemek tuzu 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yemek tuzu ve tebeşir tozundan oluşan 

bir karışım yapınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 

  2 spatül tuz ve 2 spatül tebeşir tozunu 

karıştırarak katı-katı heterojen bir karışım 

hazırlayınız.  

 Karışımı bir behere alınız. 

 

 Hazırladığınız bu karışımı temiz ve kuru 

bir behere alınız. 

 Üzerine yeterli miktarda su ilave 

ediniz. 

 

 Çözücü olarak seçtiğiniz suyu ilave 

ederken tuzun çözüneceği kadar suyu ilave 

ediniz.  

 Yaklaşık beherin ¾’ü kadar su ekleyiniz. 

   Karıştırarak tuzun çözünmesini 

sağlayınız. 

 

 Spatül ile karıştırarak bileşenlerden tuzun 

çözünmesini sağlayınız.  

 Çözünme işlemi sonlanana kadar 

karıştırma işlemine devam ediniz. 

  Süzme düzeneği kurarak heterojen 

karışımı süzünüz. 

 

 Süzme düzeneğini size öğretildiği gibi 

kuralına uygun olarak kurunuz.  

 Daha sonra süzme işlemine başlayınız, 

süzgeç kâğıdında herhangi bir tıkanıklık 

oluşmaması için lütfen süzme işlemini bir 

baget yardımı ile yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Süzgeç kâğıdı üzerinde kalan katı 

bileşeni kurumaya bırakınız. 

 Süzüntüyü buharlaştırınız. 

 

 Süzme sonunda elde ettiğiniz süzüntüyü 

alarak ısıtmaya başlayınız ve süzüntüdeki 

çözücü suyun tamamı buharlaşıncaya kadar 

ısıtma işlemine devam ediniz. 

 Süzgeç kâğıdındaki ve süzüntüdeki 

kalan maddeleri karşılaştırınız. 

 

 Her iki katı bileşeni de ayrı ayrı elde 

etmiş olacaksınız.  

 Her iki bileşeni de karşılaştırınız.  

 Her ikisinin de aynı renkte olduğunu 

görünüz.  

 Çıplak gözle bileşenleri ayırt 

edemeyeceğinizi anlayınız. 

  Hazırladığınız katı-katı heterojen 

karışımı bileşenlerine ayırırken karışımın 

hangi tür özelliğinden yararlanarak ayrıma 

işlemi uyguladınız not ediniz.   

 Kullandığınız malzemeleri 

temizleyerek teslim ediniz. 

 

 Saf sudan geçirmiş, kurulama bezleriniz 

ile kurulamış olduğunuz cam malzemeleri 

görevli arkadaşına dikkatli bir şekilde geri 

veriniz. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 

faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Karışımı bir behere aldınız mı?   

3. Üzerine yeterli miktarda su ilave ettiniz mi?   

4. Karıştırarak tuzun çözünmesini sağladınız mı?   

5. Süzme düzeneği kurarak heterojen karışımı süzdünüz mü?   

6. Süzüntüyü buharlaştırdınız mı?   

7. Süzgeç kâğıdındaki ve süzüntüden kalan maddeleri 

karşılaştırdınız mı? 
  

8. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

9. Raporunuzu teslim ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

 

 

 

. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi çözünürlük hızına etki eden etmenlerden değildir? 

A) Sıcaklık       

B) Karıştırmak 

C) Yüzey alanı       

D) Eritmek 
 

2. Ayrımsal kristallendirme yöntemi hangi tür karışımlara uygulanır? 

A) Bir sıvıda çözünmüş birden fazla katının bulunduğu karışımlara 

B) Bir katıda çözünmüş sıvı içeren karışımlara 

C) Sıvıda çözünmüş gaz içeren karışımlara 

D) Katı- sıvı heterojen karışımlara 
 

3. Ortak iyon etkisi çözünürlüğü ne yönde etkiler? 

A) Çözünürlüğü arttırır. 

B) Çözünürlüğü değiştirmez. 

C) Çözünürlüğü azaltır. 

D) Çözelti içerisindeki çözünen katı miktarı arttıkça ortak iyon miktarı da artar ve 

çözünürlük de aynı oranda artış gösterir. 
 

4. I-Sıcaklığı yükseltmek 

 II-Çözünenin yüzey alanını artırmak 

 III-Bir karıştırıcı ile karıştırmak 

Yukarıdakilerden hangisi bir katının hem çözünürlüğünü hem de çözünme hızını 

değiştirir? 

A) Yalnız I      

B) I –II    

C) I-III     

D) II-III 
 

5. 20
o
C’de 225 ml sudaki NaCl’ün çözünürlüğü kaç gramdır? 

(20
o
C’de 36 g NaCl/100 ml su ) 

A) 8100 g    

B) 8,1    g   

C) 81     g    

D) 0,81  g 
 

6. Zeytinyağı suda çözünmezken etil alkolde çözünür. Bunu aşağıdaki sebeplerden 

hangisi açıklar? 

A) Basınç     

B) Sıcaklık   

C) Temas yüzeyi  

D) Çözücü-çözünen cinsi 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Gazların suda çözünmesi nasıl bir olaydır? 

A) Endotermik   

B) Ekzotermik   

C) Epidermik  

D) Analjezik 
 

8. 30 
o
C’de sodyum nitratın çözünürlüğü 96 g/100 cm

3
 sudur. Aynı sıcaklıkta 240 g 

sodyum nitratı çözmek için en az kaç cm
3
 su gereklidir? 

A) 0,25    

B) 25     

C) 250   

D) 2,5 

 

9. Yemek tuzunun 20 
o
C’deki çözünürlüğü 36 g/100cm

3
 sudur. Bu sıcaklıkta 50 cm

3
 

suda yemek tuzu çözünerek doymuş çözelti oluşturuluyor. Oluşan çözelti kaç 

gramdır? (dsu=1 g/cm
3
) 

A) 18     

B) 68     

C) 32    

D) 86 

 

10. Gazoz ve gazozu oluşturan maddelerin işlevleri, seçeneklerde verilen hangi kavramı 

içerir? 

Gazoz                                         Su                                          Şeker 

A) Çözen                                        Çözen                                    Çözünen 

B) Çözelti                                      Çözen                                    Çözünen 

C) Çözelti                                      Çözünen                                 Çözen 

D) Çözünen                                   Çözen                                     Çözünen      

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aynı sıcaklıkta, aynı miktarda su bulunan üç ayrı kaptan birincisinde 2 g pudra şekeri, 

ikincisinde 2 g toz şeker, üçüncüsünde 2 g kesme şeker çözünüyor. Bu durumda 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Pudra şekeri önce çözünür.   

B) Toz şeker pudra şekerinden daha geç çözünür. 

C) Kesme şeker, pudra şekeri ve toz şekerden daha geç çözünür. 

D) Pudra şekeri diğerlerinden daha fazla çözünür. 

 

2. Gazoz şişesinin kapağı açıldığında şiddetli gaz çıkışı gözlenir. Bu olayda gaz çıkışı, 

aşağıda verilen genellemelerden hangisini doğrular? 

A) Gazların çözünürlüğünün basınçla arttığını  

B) Gazların çözünürlüğünün sıcaklıkla arttığını 

C) Gazların difüzyon hızlarının yüksek olduğunu   

D) Gazların çözünürlüğünün ekzotermik olduğunu 

 

3. 20 
0
C’de 160 ml suda 54,4 g potasyum klorür çözünerek doymuş çözeltisi 

hazırlanıyor. Bu sıcaklıkta potasyum klorürün çözünürlüğü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 34    

B) 53,6    

C) 78     

D) 107,2 

 

4. Otomobil motorlarında hava filtresinin kullanılması hangi ayırma yöntemine dayanır? 

A) Öz kütle farkı ile ayırma    

B) Süzme ile ayrıma 

C) Çözünürlük farkı ile ayırma    

D) Buharlaştırma yöntemi ile 

 

5. Karışımları bileşenlerine ayırma tekniklerinden biri de süzmedir. Süzme ile ayırma 

tekniği maddelerin hangi özelliğine dayanır. 

A) Isınma ısısı 

B) Erime noktası  

C) Kaynama noktası   

D) Çözünürlük 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 D 

4 B 

5 C 

6 A 

7 A 

8 D 

9 C 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 B 

4 C 

5 B 
 

Madde Çözelti Emülsiyon Süspansiyon Adi 

karışım  

Kolloid 

SALATA    X  
TUZLU SU X     
ZEYTİNYAĞI-

SU 
 X    

TEBEŞİR 

TOZU-SU 
  X   

MAYONEZ     X 
KOLONYA X     

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 C 

4 A 

5 C 

6 D 

7 B 

8 C 

9 B 

10 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 A 

4 B 

5 D 
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