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KARIŞIMLARIN AYRILMASI
 ► Farklı yöntemler kullanarak karışım halindeki madde-

lerden saf maddeler elde edilmesine ayırma ve ayrıştırma 
denir. 

 ► Karışımı oluşturan maddelerin türüne göre farklı ayır-
ma yöntemleri kullanılır.Karışımın oluşumu fiziksel olduğu 
için ayrılmaları da fiziksel yöntemlerle olur.

 ► Karışımları bileşenlerine ayırma sırasında karışımları 
oluşturan maddelerin tanecik büyüklüğü, yoğunluk ya da 
kaynama noktaları gibi bazı özelliklerini bilmek gerekir. 
Çünkü karışımları bileşenlerine ayırırken maddelerin birbi-
rinden farklı özellikleri dikkate alınır.

Karışımları Bileşenlerine Ayırmada 
Kullanılan Özellikler

Tanecik Boyutu
Farkı

Yoğunluk Farkı

Kaynama Noktası 
Farkı

Eleme

Buharlaştırma

Süzme

Basit Damıtma

Ayıklama

Ayrımsal
Damıtma

Yüzdürme

Ayırma Hunisi

 ★ Tanecik Boyutu Farkı
1.Süzme
Heterojen katı-sıvı karışımlarını ayırmak için kullanılır. 
Süzme işleminde katı tanecikleri geçirmeyen süzgeçler 
kullanılır. Çay süzgeci, makarna süzgeci örnek verilebilir. 
Örnek: Kum-Su, Talaş-Su vb.

2. Eleme
Tanecik yapıları ve büyüklükleri birbirinden farklı olan 
maddelerin oluşturduğu karışımları ayırmak için kullanı-
lır. Bu yöntemde eleklerden faydalanılır. 
Örnek : Kum – Çakıl, Un – Kepek, Mısır – Pirinç

3. Ayıklama
Renkleri, şekilleri, büyüklükleri birbirinden farklı olan 
maddelerin oluşturduğu karışımları ayırmak için kullanı-
lır.
Örnek : Pirinç – Taş, Elma – Armut
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 ★ Yoğunluk Farkı

1.Yüzdürme
Su ve suda çözünmeyen, suda yüzebilen katı maddeleri 
ayırmak için kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde yoğunluk 
farkından yararlanılır.
Yüzdürme ile ayırma yöntemiyle ayrılacak maddelerden bir 
tanesi suda yüzerken diğeri batmalıdır. Çünkü karışıma su 
eklenip bir süre beklenir. Katı maddelerden bir tanesi dibe 
çökerken diğeri yüzer. Yüzen madde başka bir kaba alınır.Su 
içinde kalan madde de süzme yöntemiyle sudan ayrılır.

2. Ayırma Hunisi
Yoğunlukları farklı birbiri içinde çözünmeyen sıvı madde-
leri ayırmak için kullanılır.
Ayrılacak olansıvılar önce ayırma hunisine konulup bir 
süre beklenir. Yoğunluğu büyük olan sıvı altta, yoğunluğu 
küçük olan sıvı üstte olacak şekilde durur.Ayırma hunisi-
nin musluğu açıldığında yoğunluğu büyük olan sıvı alttaki 
toplama kabında toplanır. Sıvı bittiğinde musluk kapatılır. 
Başka bir kap kullanılarak musluk tekrar açılır ve diğer sıvı 
bu kaba akıtılır. Bu şekilde birbirinden ayrıştırılır.

 ★ Kaynama Noktası Farkı
1. Buharlaştırma
Katı bir maddenin sıvı bir madde içerisinde çözünmesiyle 
oluşan karışımları ayırmak için kullanılan yöntemdir. 
Isıtılan çözeltideki sıvı buharlaşır, kabın içerisinde ise sa-
dece katı madde kalır. ÖR:  Tuzlu su, kahve, süt tozu, salça, 
pekmez

tuzlu
su

tuzsu
buharı

2. Basit Damıtma Yöntemi
Bir sıvının ısıtılıp buharlaştıktan sonra soğutularak tekrar 
yoğuşturulmasıyla elde edilmesine damıtma denir.
Basit damıtma yöntemi; birbiri içinde çözünen kaynama 
noktaları farkı 40 oC’nin üzerinde olan sıvı-sıvı karışımları 
ya da katı ve sıvıdan oluşan homojen karışımları ayırmak 
için kullanılır.
Örneğin; şekerli su karışımında şeker ve suyun ayrı ayrı 
kaplara ayrılmasını sağlar.

NOTNOT
Buharlaştırma yöntemi ve basit damıtma yöntemi arasın-
daki fark; buharlaştırma yönteminde su buharlaştırılarak 
karışımdaki katı madde eldesi sağlanır. Ancak basit damıt-
ma yönteminde karışımın yapısındaki katı ve sıvı madde 

ayrı ayrı kaplarda toplanabilir.
ÖRNEKLER:ÖRNEKLER:  Zeytinyağı-su karışımı
                  Zeytinyağı-ispirto karışımı 
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3. Ayrımsal Damıtma Yöntemiyle Ayırma
Bileşenlerinin kaynama noktaları arasındaki farkı 40 oC’den 
az olan sıvı-sıvı karışımları ayırmak için kullanılır.
Isıtılan kaptaki sıvılardan kaynama noktası küçük olan 
daha önce buharlaşır. Sonra yoğuşturulan bu sıvı ayrı bir 
kapta toplanır. İlk kapta ise kaynama noktası büyük olan 
sıvı kalır. 

ÖRNEKLER:  ÖRNEKLER:  

 ◆ ispirto-su karışımı
 ◆ alkol-su karışımı (kolonya)
 ◆ Ham petrol (benzin, mazot, doğalgaz olarak ayrılır
 ◆ Aseton-su karışımı
 ◆ Gliserin-su karışımı

MIKNATISLA AYIRMAMIKNATISLA AYIRMA

Mıknatıs tarafından çekilebilen demir, nikel, kobalt 
gibi maddelerin oluşturduğu karışımdan mıknatıs kulla-
narak bu maddeleri ayırmak için kullanılır.

Örnek : Demir tozu – Kükürt tozu, Demir tozu – Kum

ÇALIŞMA SORULARI
1. Aşağıdaki karışımları uygun ayrıştırma yöntemleriyle 
eşleştiriniz.

Karışımlar
• Talaş-kum
• Şekerli su
• Kolonya
• Zeytin yağı-su
• Petrol

Ayrıştırma yöntemi
• Buharlaştırma
• Yoğunluk farkı
• Damıtma

2. Su ve alkol karışımını birbirinden nasıl ayrılabileceğini 
açıklayınız.

Madde Kaynama Noktası( oC)

Su 100

Alkol 78

3. Kaynama noktaları farklı birbiri içinde çözünen
sıvıları ayırmada aşağıdaki ayırma yöntemlerinden
hangisi kullanılır?
A) Yoğunluk farkı
B) Buharlaşma
C) Damıtma
D) Süzme
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4.Buharlaştırma işlemi ile ilgili olarak;
I. Birbiri içinde çözünmeyen sıvı - gaz karışımı
II. Birbiri içinde çözünen katı - sıvı karışımı
III. Birbiri içinde çözünen sıvı - sıvı karışımında
kullanılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II           B) I ve II
C) II ve III            D) I, II ve III

5. Aşağıdaki karışımlardan hangisini ayırmak
için damıtma işlemi kullanılır?
A) Kolonya
B) Demir tozu - talaş
C) Tuz
D) Şeker

6.

8.

9.

7.


