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AÇIKLAMALAR 
ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Maddede Fiziksel Değişimler 2 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/10 

MODÜLÜN AMACI 

Kimyasal kurallara ve tekniğe uygun olarak karışımların 

ayrılması ve gıda teknolojisi alanında kullanımları ile ilgili 

bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Tekniğine uygun olarak karışımları süzme ile 

ayırabileceksiniz. 

2. Tekniğine olarak karışımları ekstraksiyonla 

ayırabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak karışımları kristallendirme ile 

ayırabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam:Sınıf, atölye, laboratuvar, işletme, kütüphane, ev, 

bilgi teknolojileri ortamı ( İnternet ) vb. kendi kendinize 

veya grupla çalışabileceğiniz tüm ortamlar. 

Donanım:Huni, süzgeç kağıdı, beher, destek,  halka, baget, 

kıskaç, ayırma hunisierlen, hassas terazi, mezür, üçayak, 

amyant tel, bek, baget, etüv. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içiindeki her öğrenme faaliyetinden sonra belirtilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.  
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Çevremizde yer alan hemen tüm nesneler kimyasal maddelerden, kimyasal 

elementlerin çok çeşitli bileşimlerinden oluşur. Yeryüzünde maddelerin çok azı saf halde 

bulunur. 

 

Kimyasal maddelerin çok çeşitliliği, varlığını kimyasal tepkimelere borçludur. Onlar 

kimya biliminin gerçek ruhudur. Yeryüzünde sözgelimi yalnızca bir saniyede oluşan 

kimyasal tepkimelerin yaklaşık sayısını bile hesaplamak olası değildir. Örneğin; bir kimse 

“saniye” sözcüğünü söylerken beyninde pek çok kimyasal işlem olmaktadır. Konuşur, 

düşünür, eğlenir ya da üzülürüz; bütün bu eylemlerin arkasında milyonlarca kimyasal 

tepkime vardır. Bu tepkimeleri asla göremeyiz, ama her gün, tümüyle gelişi güzel, durup 

düşünmeden gözlemlediğimiz birçok kimyasal tepkimede vardır.Bir bardak demli çaya bir 

dilim limon koyarız, kibriti yaktığımızda bir tahta parçası alev alev yanar. 

 

Kimya, bilimin yeni buluşlarına açılan bir penceredir. Kimyasal tepkimelerle 

kimyacılar istedikleri ürünleri elde ederler. Kimya bilimi yeni kimyasal tepkimelere aç 

olarak beklemektedir. Bu iş de, kendini yenileyen ve çok çalışan kimyacılara düşmektedir. 

 

 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Tekniğine uygun olarak karışımları süzme ile ayırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan homojen karışımları araştırınız. 

 Bulduğunuz karışımları bileşenlerine hangi yöntemlerle ayırırsınız? 

 Çevreninizde kullanılan ayırma yöntemlerini araştırınız. 

 

1. AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA 

YÖNTEMLERİ 
 

Bir kimyasal reaksiyon sonucunda genellikle yeni bileşik veya bileşikler oluşur. 

Oluşan bileşikler; reaksiyona girmeden kalan maddeler, çözücü ve reaksiyonda oluşan yan 

ürünlerden ibaret bir karışım içindedir. Oluşan bileşiklerin tek tek kazanılması gerekir. 

Bileşikleri karışımdan tek tek kazanma işlemine “ayırma”, ayırma amacıyla uygulanan 

yöntemlere de “ayırma yöntemleri” denir. Ayrılan bileşikte az miktarda da olsa diğer 

istenmeyen maddelerden (safsızlık) bulunabilir. Bu da bileşiklerin özelliklerini ve yapılarını 

incelerken doğru sonuç bulmayı zorlaştırır. Bu yüzden safsızlıkların bileşiklerden 

uzaklaştırılması gerekir. Safsızlıkların uzaklaştırılması amacıyla uygulanan yöntemlere de 

“saflaştırma yöntemleri” denir. 

 

Ayırma ve saflaştırma işlemlerini sınıflandırmada en önemli yöntem karışımların 

fazlarına göre sınıflandırmadır. Karışımlar heterojen veya homojen olabilir. Heterojen 

karışımları ve homojen karışımları birbirinden ayırmak için kullanılacak temel işlemler de 

birbirinden farklıdır. Bu işlemler için kullanılan belli başlı yöntemler şunlardır: 

 

Heterojen Karışımları Ayırma Homojen Karışımları Ayırma 

Sedimantasyon süzme Ekstraksiyon (Çekme) 

Dekantasyon Süblimleşme 

Süzme Buharlaştırma 

Santrifüjleme Kristallendirme 

Diyaliz Kromotografi 

Ayırma hunisi kullanma Destilasyon 

 Kondenzasyon 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Bu modülde temel laboratuvar işlemlerinde en çok kullanılan ve yapılması kolay olan 

ayırma işlemlerinden bahsedilecektir. 

 

1.1. Sedimantasyon, Dekantasyon (Aktarma), Süzme 
 

İki çözeltinin birbirine katılması sonucu ortamda çözünmeyen bir maddenin katı 

olarak ayrılması olayına “çökme” denir. Heterojen sistem, değişik yoğunluktaki sıvı-katı 

karışımından oluşmuş ise, katı olarak ayrılan maddeye “çökelek” yapılan işleme ise  

“çöktürme” denir. 
 

Oluşan çökeleğin tümünün dibe çökmesi beklenir. Bu olaya “sedimantasyon” adı 

verilir. Üstteki duru sıvı bulandırılmadan dikkatlice başka bir kaba aktarılır. Bu şekilde 

üstteki sıvı kısmın ayrılmasına"aktarma”(dekantasyon) denir. Aktarma işlemi yapılırken 

çözelti bulandırılmamalıdır. Bu işlemde çökeleğin ağır, iri taneli ve kristal yapıda olması 

gerekir.Katı partiküllerinin yeteri kadar büyük çaplı olmaması veya yoğunluk farkının çok 

fazla olmaması dekantasyon işlemini zorlaştıracağından bu durumda “süzme” işlemine 

başvurulur. 

 

Şekil1.1:Dekantasyon (Aktarma) 

Süzme işlemi iki şekilde gerçekleştirilir. Bunlardan biri basit süzme, diğeri ise vakum 

altında süzmedir. 

 

Normal süzme işleminin yapıldığı huni adi süzme hunisidir. Vakum yapılarak 

gerçekleştirilen süzme işlemindeki huni nuçe veya “Buchner” hunisidir. Cam süzgeçli 

huniler; süzgeç kâğıdıyla reaksiyona girecek çözeltilerin (derişik asit veya bazik)  

süzülmesinde kâğıt süzgeç yerine cam tozlarının sinterleştirilmesi ile yapılmış cam süzgeçler 

kullanılır.  (Resim 1.7) 

 

Süzgeç kâğıtları gözenek çaplarına göre sınıflandırılmaktadır.  

 

Az miktardaki maddelerin süzülmesinde porselen nuçe yerine delikli porselen plakalı 

süzgeçler kullanılır. 

 

Süzme işlemini kolaylaştırmak ve zamandan tasarruf etmek için laboratuvarlarda 

vakumda süzme işlemi uygulanmaktadır. 
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Süzme işlemini kolaylaştırmak ve zamandan tasarruf etmek için laboratuvarlarda 

vakumda süzme işlemi uygulanmaktadır. Bu işlem için genellikle yatay konumda delikli bir 

porselen yüzey içeren nuçe hunisi ve nuçe erlenikullanılır ve su trompuveya vakumpompası 

yardımıile vakum yapılarak süzme işlemi gerçekleştirilir. 

 

Vakumda süzme; kristaller arasında çözücü kalmasını, kristallerin adi süzmede üst 

üste yığılması sonucu kristal yapılarının bozulmasını da önler. 

 

Endüstride ise baskılı süzme (filterpress) ve santrifüjleme ile süzme yaygın olarak 

kullanılır. 

 

1.1.1.Süzme Düzeneği 
 

Basit süzme işlemlerinde kullanılan düzenek aşağıda Resim 1.1’deki gibidir. 

 

Şekil 1.2: Basit süzme 

 

Resim 1.1:Basit süzme düzeneği 
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Şekil 1.3: Vakumlu süzme 

 

Resim 1.2: Vakumlu süzme düzeneği 

1.1.2.Süzme Düzeneğinde Kullanılan Araçlar 
 

Süzme düeneğinde kullanılan araçlar aşağıdaki gibidir 

 

 Süzgeç kâğıdı 

 

Süzme işleminde kullanılan özel kâğıtlara süzgeç kâğıdı denir.Piyasadaki süzgeç 

kâğıtları, yaklaşık 50x50 cm
2 

boyutlarında tabakalar halinde veya belirli yarıçaplarda 

yuvarlak kesilmiş olarak bulunur.Tabaka halinde satılan süzgeç kâğıtları, genel amaçlı olup 

çok büyük tanecikli çökeleklerin ayrılmasında kullanılabilir.Ancak birçok durum için bu 

süzme işlemleri yeterli değildir. Yuvarlak kesilmiş süzgeç kâğıtları ise, değişik 

büyüklüklerde gözeneklere sahiptir. Bu tür süzgeç kâğıtlarının gözenek boyutları, üretici 

firmalar tarafından farklı renkler veya numaralar ile üzerlerinde belirtilmiştir. 

 

 Çok küçük taneli çökelekler için mavi veya kırmızı bantlı, 

 Küçük veya orta boy çökelekler için beyaz bantlı, 

 İri taneli veya jelimsi yapıda çökelekler için siyah bantlı süzgeç kâğıtları 

kullanılır. 
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Resim 1.3:Süzgeç kâğıtları 

 

Süzgeç kâğıdı kesme 

 

Tabakalar halindeki süzgeç kâğıtları, uygun büyüklükte kare biçiminde kesilir. Kare 

halinde kesilen kâğıtlar tam ortadan dörde katlanır. Kâğıdın kapalı köşesinden tutulur. Açık 

köşe çeyrek daire şeklinde kesilir. 

 

 Süzgeç kağıdı katlama 

 

İşlem için önce süzgeç kâğıdı aşağıdaki gibi katlanıp huni içine yerleştirilmelidir. 
 

 

(a)     (b) 

Resim 1.4: (a), (b)Süzgeç kâğıdı katlama 

 

Şekil 1.4: (a)Süzgeçkâğıdının dörde katlanarak koni biçimine getirilmesi 

(b)Süzgeç kâğıdının çok katlanarak tirtikli biçime getirilmesi 
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 Süzgeç kâğıdını huniye yerleştirme 

 

Süzgeç kâğıdı daha sonra çözücü ile ıslatılarak huni içerisine tam olarak oturması 

sağlanır. 

 

Resim 1.5:Süzgeç kâğıdını ıslatarak huniye yerleştirme 

Erlenin üzerine yerleştirilen huni içerisine süzme yapılacak çözelti baget yardımıyla 

yavaşça dökülür. Alttaki erlende kalan kısma “süzüntü” denir. Çözeltinin döküldüğü kap 

süzüntü ile tekrar çalkalanarak bir defa daha süzülür. Böylece tüm çökeleğin süzgeç kâğıdına 

aktarıldığından emin olunur. 

 

 Huni 

 

Huniler; süzme işleminde, iki sıvı fazın ayrılmasında, reaksiyon ortamına bir reaktifin 

damlatılmasında kullanılır. Süzme işleminde kullanılan huniler şekil bakımından 

diğerlerinden farklıdır. Adi (basit) süzme işleminde kullanılan huni çeşitleri resimde 

gösterilmiştir. 

 

(a)   (b)    (c) 

Resim 1.6: a,b,c Çeşitli huniler  
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Vakumlu süzmelerde kullanılan nuçe hunisi resimde gösterilmiştir. Bu huniler 

porselenden yapılmıştır ve tabanı deliklidir. Huni nuçe erlenine delikli mantar ile oturtulur. 

Butür hunilere “Buchner hunisi” de denir. 

 

(a)    (b)    (c) 

Resim 1.7: (a),(b) nuçe hunileri, (c) sinterleştirilmiş cam huni 

Nuçe hunileri, asit ve bazlardan etkilenmemeleri, yakmadan sabit tartıma 

getirilebilmeleri, vakum altında ve uzun süreli süzme işlemlerine dayanıklı olmaları 

nedeniyle laboratuvarlarda daha çok tercih edilmektedir. 

 

 Halka 

 

Destek çubuğuna bağlanarak düzenek kurulmasında kullanılan araçtır. 

 

Şekil 1.5: Spor, kskaçlar, halkalar 

 

Resim 1.8: Halka  
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 Nuçe erleni 

 

Vakumlu süzme işlemlerinde kullanılan erlendir. 

 

(a)          (b) 

Resim 1.9: (a), (b) Nuçe erlenleri 

1.1.3. Süzme İşleminde Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar 
 

 Süzme işlemini çabuklaştırmak için uzun boyunlu huniler kullanılmalıdır. 

 Sürekli bir süzme için huni boynu devamlı sıvı ile dolu olmalıdır. 

 Süzgeç kâğıdı, kâğıt ile huni arasında hava boşluğu kalmaması için tamamen 

huniyeyapıştırılmalı ve bu amaçla, süzgeç kâğıdı huniye yerleştirildikten sonra 

saf su ile ıslatılmalıdır. 

 Süzme işlemi sırasında çözelti hiçbir zaman süzgeç kâğıdının üst sınırına 

gelmemeli ve çözelti ile kâğıdın üst sınırı arasında 1 cm’lik mesafe kalmalıdır. 

 Aktarma işleminde mutlaka cam baget kullanılmalıdır. 

 Süzme sırasında cam bagetin ucu, süzgeç kâğıdının üç katlı kısmına yakın 

tutulmalı fakat bu kısma değmemelidir. 

 Huninin boynunda bulunan sıvı sütununun aşağı inmemesi ve süzmeyi 

güçleştirmemesi için süzme işlemi devamlı yapılmalı ve süzgeç kâğıdının hava 

emmesine imkân verilmemelidir.  

 Sıvının düzgün akması için huninin uç kısmı beherin iç kısmına değmelidir. 

 Uzun süreli süzme işlemlerinde süzgeç kâğıdının erimesi veya asit ve bazlardan 

etkilenerek çabuk yırtılmasıdurumlarına karşın dikkat edilmelidir. 
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1.2. Santrifüjleme 
 

Sıvı içindeki katı taneciklerinin çok küçük, hafif olması ve çökelek miktarının çok az 

olması durumunda süzme ile ayırma yeterli olmayabilir. Bu durumda katı parçacıkları 

çökeltmek için santrifüj aletinden yararlanılır. Bu ayırmada merkezkaç kuvvetinin etkisi ile 

katı madde tüp dibinde toplanır. Böylece üstte kalan çözelti kısmı aktarma işlemi ile kolayca 

çökelek kısmından ayrılır.  

 

Çökelek çok az ve tüp dibine yapışık değilse çözelti bir damlalıkla alınır. Damlalık 

kullanımında; önce üst plastik kısmı sıkılarak havası boşaltılır. Uç kısmı çözeltiye daldırılır, 

gevşetilerek saydam sıvının emilmesi sağlanır. Emilen sıvı başka bir tüpe aktarılır. 

 

Resim 1.10: Damlalıklar 

 

Resim 1.11: Pastör pipetleri 

1.2.1.Santrifüj Cihazı 
 

Santrifüj cihazları merkezkaç kuvveti sağlayan cihazlardır. İki tüplü mekanik 

olanlardan, hız ve zaman kontrolü çok gelişmiş olanlara kadar çeşitli tipleri vardır. Elektrikli 

cihazlar dört tüplü, sekiz tüplü vb. kapasitelerde olabilir. Cihaz tüp yuvaları ile çöktürme 

işleminde kullanılan santrifüj tüpü çapları birbirine uygun olmalıdır. Tüpleri tam olarak 

karşılıklı ve dengeli şekilde kefelere yerleştirilmelidir. 
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Resim 1.12:Santrifüj cihazı 

 

Resim 1.13: Santrifüj tüpleri 

1.2.2. Santrifüjün Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar 
 

Cihazın sarsıntısız çalışmasını sağlamak için sabit ve düz zemine yerleştirilmesi 

gerekir. Tüpler her zaman çift sayıda olmalı ve cihazda karşılıklı yuvalara konmalıdır. Tek 

tüplü çalışmalarda santrifüjlenecek tüp içeriği kadar su başka bir tüpe konularak cihazda 

örneğin karşısına yerleştirilmelidir. Bu şekilde denge sağlanmazsa, cihaz sarsıntılı çalışır ve 

cihazın motoru zorlanır. Yuvalardaki tüpler kırılabilir. 

 

1.3. Diyaliz 
 

Santrifüjleme ile ayrılmayan, çökemeyecek kadar küçük tanecikleri (kolloitler, çapları 

1-10 nm arasında değişen tanecikler) içeren sıvı-katı karışımları ayırmak için bu işlem 

uygulanır.  

 

Diyalizde, delik çapları 1-5 nm olan selofan, hayvan derisi, parşömen gibi süzgeç 

görevi gören yarı-geçirgen bir zar kullanılır. Bu zardaki deliklerden küçük moleküller 

geçebilirken daha büyük moleküller ( proteinler veya kolloitler) geçememektedir. 

  



 

 13 

 

 

Şekil 1.6:Diyaliz tüpü ve diyaliz olayı 

Diyaliz böbrek hastalarının tedavisinde kullanılır. Kan, yüzey alanı çok geniş olan bir 

diyaliz zarından geçirilir. Metabolik atık olan küçük moleküller zardan geçerler, kan 

plazmasının gerekli bileşenleri olan protein molekülleri çok büyük olmaları nedeniyle zardan 

geçmeyerek kanda kalır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek basit süzme işlemini 

uygulayınız. 

 

İşlem Basamaklari Öneriler 

 Temiz cam huni alınız.  Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.  

 Huniye süzgeç kâğıdını yerleştiriniz ve 

üzerinden saf su akıtarak huniye 

yapışmasını sağlayınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Halkayı desteğe kıskaçla tutturunuz. 
 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalışınız. 

 Süzgeç kâğıdı yerleştirilmiş huniyi 

halkaya oturtunuz. 

 Kullanılacak malzemeleri depodan 

alınız. 

 Huninin ağzına temiz beheryerleştiriniz. 

 Huninin içindeki süzgeç kâğıdını çözelti 

ile huni ile süzgeç kâğıdı arasında hava 

boşluğu kalmayacak şekilde 

yerleştiriniz. 

 Sıvının düzgün akması için huninin uç 

kısmını beherin iç çeperine temas 

ettiriniz.  

 İçinde süspansiyon karışım bulunan 

beherdeki maddeyi baget yardımıyla 

huniye aktarınız. 

 Süzülecek maddeyi süzgeç kâğıdının üst 

sınırını aşmayacak şekilde 

aktarınız.Baget ucunu süzgeç kâğıdına 

değdirmeyiniz.  

 Süzgeç kâğıdında kalan maddeyi yıkama 

çözeltisi ile yıkayınız. 

 Bir piset içindeki yıkma suyu ile (aksi 

belirtilmedikçe saf sudur), huni içindeki 

süzgeç kâğıdının üst kısmından 

başlayarak aşağı doğru çepeçevre 

püskürterek yıkayınız. 

 Üzerinde işlem yapılacaksa süzüntüyü 

bir kaba alınız. 

 Üzerinde işlem yapılmayacaksa 

süzüntüyü atık kabına alınız. Kullanılan 

araç-gereci temizleyip, yerine kaldırınız. 

 Sonuçları rapor ediniz. 

 Rapor hazırlamak çok önemlidir. 

Amacınızı, işlem basamaklarınızı ve 

sonucunuzu içeren bir rapor hazırlayınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek vakum süzme işlemini 

uygulayınız. 

 

İşlem basamaklari Öneriler 

 Temiz nuçe erleni, Buchner hunisi alıp 

erleni desteğe hortum bağlantı kısmı 

dışa gelecek şekilde tutturunuz. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz  

 Kullanılacak malzemeleri depodan 

alınız. 

 Nuçe erleni sıkı şekilde desteğe 

tutturulmalıdır. 

 Nuçe hunisinin ağzına lastik adaptörü 

takınız. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Buchner hunisini nuçe erlenine 

yerleştiriniz. 

 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalışınız. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ-2 



 

 16 

 Uygun süzgeç kâğıdı alınız. 

 

 

 Süzgeç kâğıdını huniye yerleştiriniz. 

 

 Temiz ve titiz çalışınız.  

 Vakum hortumunu nuçe erlenine takınız. 

 

 Süzülecek maddeyi süzgeç 

kâğıdının üst sınırını aşmayacak 

şekilde aktarınız. 

 Hortumu çıkmayacak şekilde 

takınız.  
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 Süzülecek karışımı Buchner hunisine aktarınız. 

 

 

 Süzgeç kâğıdında kalan maddeyi yıkama 

çözeltisiile yıkayınız. 

 

 

 Musluğu açarak süzme işlemini yapınız. 

 

 Su trompunun bağlı olduğu 

musluğu kontrollü açınız. 
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 Buchner hunisindeki süzgeç kâğıdını temiz bir 

pensle alınız. 

 

 

 Süzme işlemi tamamlandıktan sonra hortumu 

erlenden çıkarınız. 

 

 Süzme işlemi tamamlandıktan 

sonra ilk olarak su trompunun 

bağlı olduğu musluğu kapatınız. 

 Süzgeç kâğıdını saat camına koyup kurutunuz. 

 

 Kullanılan araç gereci temizleyip 

yerine kaldırınız. 

 Üzerinde işlem yapılacaksa süzüntüyü bir kaba 

alınız. 

 Üzerinde işlem yapılmayacaksa 

süzüntüyü atık kabına alınız.  

 Sonuçları rapor ediniz. 

 Rapor hazırlamak çok önemlidir. 

Amacınızı, işlem basamaklarınızı, 

sonucunuzu içeren bir rapor 

hazırlayınız. 
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Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek santrifüjleme işlemini 

uygulayınız. 

 

İşlem Basamaklari Öneriler 

 Santrifüj cihazının fişini takınız.  

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.  

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalışınız. 

 Kullanılacak malzemeleri depodan 

alınız. 

 Cihaz kapağını açınız. 

 

 Santrifüj işlemi sırasında tüplerin 

kırılmaması için tüplerin çatlak 

olmaması, karşılıklı cihaza 

yerleştirilmesi, kullanılan tüplerin aynı 

standartta olmaları, tüplerin aynı 

miktarda doldurunuz. 

 Eşit sayıda tüpü karşılıklı olarak 

yerleştiriniz. 

 

 Santrifüjlenecek karışım miktarı kadar 

başka bir tüpe su koyup santrifüj 

cihazında tüpü yerleştirdiğiniz yuvanın 

karşısındaki yuvaya koyunuz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ-3 
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 Kapağı kapatınız. 

 

 

 Zaman ayarı yapınız. 

 

 Tüplerin kırılması veya akması söz 

konusu ise tüp yuvaları sökerek 

temizleyiniz.  

 Hız düğmesini yavaş yavaş çeviriniz ve  

istenen hız konumuna getiriniz.  
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 Açma düğmesini I konumuna getiriniz. 

 

 

 Güç düğmesini açınız. 

 

 

 İşlem sona erince, açma kapama 

düğmesi kapatınız. 

 

 Hız ayarını başlangıç konumuna 

getiriniz. 
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 Cihazın durması bekleyip, sonra santrifüj 

tüpü cihazdan alınız. 

 

 Döner başlık iyice yavaşlayınca cihaz 

kapağı açınız.(Döner başlık elle 

durdurulmamalıdır).Dönme durduktan 

sonra tüpler dışarı alınız. 

 Santrifüjlenen tüpün dip kısmında 

çözelti üzerinde saydam bir sıvı vardır. 

Sıvıyı temiz bir damlalıkla alınız, bir 

başka tüpe aktarınız. 

 

 Cihaz kapalı ve kullanıma hazır olarak 

bırakınız. 

 Kullanılan araç gereci temizleyip  

yerine kaldırınız. 

 Sonuçları rapor ediniz. 

 Rapor hazırlamak çok önemlidir. 

Amacınızı, işlem basamaklarınızı ve  

sonucunuzu içeren bir rapor 

hazırlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Süzme ile karışımları ayırma tekniği maddelerin hangi özelliğine dayanır? 

A) Kaynama noktası 

B) Erime noktası 

C) Çözünürlük 

D) İletkenlik 

E) Süblimleşme 

 

2. Birbirleri içinde çözünmeyen bir katı ve sıvıyı ayırmak için aşağıdaki yöntemlerin 

hangisinden yararlanılır? 

A) Ayırma hunisi 

B) Elektroliz 

C) Süzme 

D) Buharlaştırma 

E) Kristallendirme 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

3. (   )Süzme işlemlerinde süzgeç kâğıtları ve sinterleştirilmiş cam süzgeçler kullanılır. 
 

4. (   )Santrifüj cihazında döner başlık santrifüjleme işlemi bittiğinde elle durdurulur. 

 

5. (   ) Diyalizde delik çapları 1-5 mm olan selafon, hayvan derisi, parşömen gibi süzgeç 

görevi gören yarı geçirgen zar kullanılır. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Karışımlardan bileşikleri tek tek kazanmak için uygulanan yöntemlere 

…………………. denir. Ayrılan bileşikte bazen istenmeyen maddeler azda 

olsa olabilir. Bu tür bileşiklerden safsızlıkları uzaklaştırmak amacıyla 

uygulanan yöntemlere………………denir.  
 

7. Santrifüj cihazında tüpler her zaman …………. sayıda olmalı ve cihazda 

……….….  ………. konmalıdır. 
 

8. Santrifüjleme işlemi ile ayrılmayan, çökmeyecek kadar küçük tanecikleri 

ayırmak için ………. işlemi yapılır. 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz. Yanlış cevap 

verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz. 
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Pb(NO3)2 çözeltisi ile KI çözeltisini karıştırıp, oluşan PbI2 bir kısmını süzerek, bir 

kısmını santrifüjleyerek ayırınız, raporunuzu yazınız. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol 

listesini doldurunuz. Cevabı “Hayır “olan soruları öğretmeninize danışınız. 

 

Gerekli malzemeler;  

 

Destek   Huni   Halka   

Süzgeç Kağıdı  Baget   Beher 

Santrifüj Cihazı  Santrifüj tüpü 

 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız çalışmayı değerlendiriniz. 

Gerçekleşme düzeyine göre, Evet-Hayır seçeneklerinden uygun olan kutucuğu işaretleyerek 

belirtiniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Laboratuvar güvenlik kurallarına uydunuz mu?   

3. Laboratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?   

4. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

5. Halkayı destek çubuğuna uyumlu bir şekilde taktınız mı?   

6. Süzgeç kâğını huniye kuralına uygun yerleştirdiniz mi?   

7. Halkaya dikkatli bir şekilde huniyi yerleştirdiniz mi?   

8. Karışımın bir kısmını dikkatli bir şekilde huniye aktardınız 

mı? 
  

9. Basit süzmede süzme işleminde baget kullandınız mı?   

10. Karışımın diğer kısmını santrifüj tüpüne aldınız mı?   

11. Santrifüjle ayırmada santrifüj cihazını sarsıntısız bir zemine 

koydunuz mu? 
  

12. Cihazın devir, zaman ve açma kapama düğmesini kontrol 

ettiniz mi? 
  

13. Santrifüj tüplerinin içine aynı seviyede sıvı koyup tüpler 

karşılıklı gelecek şekilde cihaza yerleştirdiniz mi? 
  

14. İşlem bittikten sonra cihazın tamamen durmasını beklediniz 

mi?  
  

15. Cihazın devir, zaman ve açma kapama düğmesini eski 

konumuna getirdiniz mi? 
  

 

UYGULAMALI TEST 
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DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Tekniğine olarak karışımları ekstraksiyonla ayırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yoğunluk nedir? Neden yoğunluk kavramını kullanırız, araştırınız. 

 Yoğunlukları birbirinden farklı sıvıları karıştırıp davranışlarını gözlemleyiniz. 

 Nerst dağılım yasasını araştırınız. 

 Buharlaştırma ile ayırma ne için kullanılır araştırınız. 

 

2. EKSTRAKSİYON (ÇEKME) İLE AYIRMA 
 

2.1. Ekstraksiyon (Çekme) 
 

Sabit sıcaklık ve basınçta bir maddenin iki fazdaki denge derişimlerinin farklı 

olmasından yararlanarak yapılan ayırma işlemine “ekstraksiyon” adı verilir. Diğer adı çekme 

olan bu yöntem, çözeltilerden veya katı karışımlardan bir maddeyi ayırmak ve çözünen, 

istenmeyen safsızlıkları karışımlardan uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir. 

 

Fazlardan biri katı biri sıvı olabildiği gibi her ikisi de sıvı olabilir. Buna göre, sırayla 

katı-sıvı ve sıvı-sıvı ekstraksiyonlarından söz edilir. 

 

Çekme işlemi Nernst dağılım yasasına dayanır. Bu yasaya göre; belli bir sıcaklıkta 

birbirine karışmayan aynı miktar iki sıvıda çözünen bir maddenin bu iki fazdaki derişimleri 

oranı sabittir. Karışmayan iki faz A ve B, çözünen maddenin her iki fazdaki derişimi CA ve 

CB ise belli bir sıcaklıkta CA/CB=K’dır. K sabitine Nernst dağılma katsayısı denir. 

 

2.1.1.Sıvı -Sıvı Ekstraksiyonu 
 

Bir sıvı karışımından, maddelerden birinin çözücü yardımıyla ayrılması işlemidir.Bir 

başka deyişle; bir karışımda bulunan herhangi bir maddenin bir çözücüden diğer bir 

çözücüye alınma işlemidir. Genel olarak çözeltide çözünmüş bir maddeyi çözelti ile 

karışmayan ancak maddeyi çözen bir çözücü ile çalkalayarak ayırma esasına dayanır. Bu 

işlemler için laboratuarda ayırma hunisi kullanılır. 

 

Sıvı-sıvı ekstraksiyonu ile ilk sıvı faz içindeki bir madde, bu maddeyi daha çok çözen 

ve ilk sıvı ile hiç karışmayan bir ikinci sıvı kullanılarak çekilir. Örneğin, suda çözünmüş olan 

bir organik madde daha çok çözünebileceği ve su ile hiç karışmayan eter ya da kloroform 

gibi organik sıvılarla ekstrakte edilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Şekil 2.1: Sıvı-sıvı ekstaksiyonda maddenin ayrılması 

Organik maddeler genel olarak organik çözücülerde suya oranla daha çok çözünür. Bu 

özelliklerinden yararlanılarak suda çözünmüş organik maddeler çekilerek organik çözücüye 

alınır. Sulu çözeltiye kalsiyum klorür ve sodyum klorür gibi maddelerin eklenmesi organik 

maddelerin sudaki çözünürlüğünü daha da azaltır. 

 

Çekme işleminin amacı organik maddeyi ayırırken, aynı zamanda fazla miktarda 

çözücü harcamamaktır. Hesaplamalar, çekme işleminde kullanılan çözücünün tümünü, bir 

kezde kullanmak yerine aynı miktar çözücüyü, birkaç kez kullanmanın verimi artırdığını 

ortaya koymuştur. 

 

Organik bileşiğin süspansiyonundan ya da çözeltisinden, bir organik çözücü 

kullanılması yöntemiyle çekmek laboratuvarlarda çok kullanılır.  Genellikle süspansiyon ya 

da çözelti, çekilecek maddenin suyla oluşturduğu karışımdır. Çekme için kullanılan organik 

çözücü ile suyun karışmaması gerekir. Bu iş için kullanılan en uygun çözücüler dietil eter, 

kloroform, benzen, petrol eteri, karbon teraklorürdür. Organik çözücü olarak en çok 

kullanılan madde dietil eterdir. Kaynama noktasının düşük olması ve kuvvetli çözücü 

özelliği nedeniyle öncelikli çözücü olarak dietil eter tercih edilir. 

 

Çözücü içinde çözünmüş birkaç madde içinde bir asidi bir bazla çekmek karışımdan 

bileşenleri ayırmaya, organik bir reaksiyon sonunda ortamda kalan ve istenmeyen 

benzaldehidi sodyum bisülfit çözeltisiyle çekmek safsızlıkları uzaklaştırmaya örnektir. 

Seyreltik sodyum hidroksit, sodyum karbonat ve sodyum bikarbonat çözeltileri organik 

asitleri ve asidik safsızlıkları organik çözücülerdeki çözeltilerinden çekmek ile ayırmak için 

kullanılır. Çekme asit ve bazdan oluşan tuzun organik fazda çözünmemesine ve suda 

çözünmesine dayanır. Seyreltik hidroklorik asit ve sülfirik asit de aynı özelliğe dayanarak 

organik bazların ve bazik safsızlıkların çekme ile uzaklaştırılması için kullanılır. 

 

2.1.2.Katı – Sıvı Ekstraksiyon 
 

Katı haldeki bir karışımın, bir sıvı çözücü (ayrılması istenen maddeyi çözen ancak 

diğer maddeleri çözmeyen) ile etkileştirilerek çözünen maddenin uzaklaştırılmasına denir.Bu 

yolla az çözücü kullanarak, çözünürlük çözücünün aleyhinde olduğu halde fazla miktarda 

madde kazanılabilir.Yağlı tohumlar, yağ içeren unlu maddeler vb. maddelerden petrol eteri 

ile yağın ayrılması bu tür bir işlemdir.  
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Katı-sıvı ekstraksiyonu ile katı içinde bulunan bir madde bu maddeyi büyük ölçüde 

çözebilen bir sıvı yardımıyla alınır. Fazlar ayrıldıktan sonra sıvının herhangi bir yoldan 

uzaklaştırılması ile katı içindeki madde ele geçer.Ayçiçeği ve pamuk çekirdeklerindeki yağın 

hekzanla ekstrakte edilerek çekilmesi tipik bir örnektir. Katı faza “ekstrakte edilen”, saf 

sıvıya “ekstrakte eden”, elde edilen sıvı karışıma ise “ekstrakt” adı verilir.  

 

Katı ekstraksiyonu genel olarak  “ekstraktör”  adı verilen çeşitli tiplerdeki aletlerle 

yapılır.Laboratuvarlarda bu amaçla en çok kullanılan düzeneklerden biri, “Soxhelet 

düzeneği”dir. 

 

2.2.Ekstraksiyonda Kullanılan Araçlar 
 

2.2.1.Ayırma Hunisi 
 

Sıvı ekstraksiyonlar da kullanılan araçtır (Resim 2.1). Resim 2.2’de görüldüğü gibi 

ayırma hunisinin kapakları cam veya plastik olabileceği gibi muslukları da cam veya teflon 

olabilir. 

 

Resim 2.1:Ayırma hunisi 

 

 

Resim 2.2:Ayırma hunileri 
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Ayırma hunisinin musluğunu sökebilirsiniz. (Resim 2.3) Özellikle cam musluklu 

ayırma hunilerinde çalışma yaptıktan sonra huni iyice temizlenir ve musluk vazelinle veya 

silikon yağıyla yağlanır.  

 

Bu işlem yapılmazsa musluk bir daha çevrilmez hale gelir ve bir daha ayırma hunisini 

kullanamazsınız. Yağlama işlemi dikkatle yapılmalıdır. Çok fazla yağlamaya gerek yoktur 

ve yağlama işleminden sonra musluğun deliği temizlenmelidir. 

 

Resim 2.3:Ayırma hunisi musluğunun sökülmüş şekli 

Ayırma hunisini kullanırken en çok dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de 

musluğun açık veya kapalı olduğunu kontrol etmenizdir. Resim 2.4’te görüldüğü gibi musluk 

kapalı konumda olmalıdır. 

 

 

Resim 2.4:Ayırma hunisi musluğunun kapalı durumu 

 

Ayırma hunileri ayrıca yoğunlukları farklı iki sıvının da birbirlerinden ayrılması 

işlemlerinde de kullanılır. Resim 2.5’te görüldüğü gibi ayırma hunisine ilk önce yoğunluğu 

1,3 g/ml olan metilen klorür konmuştur. Üzerine Resim 2.6’da yoğunluğu 1,2 g/ml olan 

sodyum klorür çözeltisi eklenmesiyle yoğunluğu fazla olan dibe çökmüş, yoğunluğu az olan 

yüzeyde kalmıştır. Bu iki sıvıyı ayırmak için musluğun açılarak yoğunluğu fazla olan 

çözeltinin ayrı bir kaba alınması sağlanır. 
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Resim 2.5:Ayırma hunisi 

 

 

Resim 2.6:Ayırma hunisi 
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2.2.2.Soxhlet Düzeneği 
 

Katılarda yapılan ekstraksiyon işlemi için kullanılan düzenektir. 

 

Resim 2.7:Soxhlet düzeneği 

 

Şekil 2.2: Soxhlet düzeneği 

Çekilecek madde, D kartuşu içine konur. A balonuna çözücü konur. Balon ısıtılır.                            

B’den gelen çözücü buharları C soğutucusunda yoğunlaşarak D’deki madde üzerine akar. 

Buradaki çözücüde çözünen maddeyi çözerek E sifonundan A balonuna geri döner. 

Kullanılan çözücünün kaynama noktası düşük olacağından, madde A balonunda birikirken 

çözücünün hareketi sürer (Şekil 2.2).İşlem tamamlandıktan sonra balon içindeki çözücü 

buharlaştırıldığında geriye ayrılması amaçlanan madde kalır.  
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2.3. Ekstraksiyona Etki Eden Faktörler 
 

Katı-sıvı ekstraksiyonu, sıvı-sıvı ekstraksiyonuna benzer bir işlem gibi gözükmesine 

rağmen katı-sıvı ekstraksiyonu daha zor bir süreçtir. Çünkü katı içinde difüzyon sıvı içindeki 

difüzyondan çok daha yavaştır ve bu yüzden dengeye ulaşması daha zordur. 

 

Katı-sıvı ekstraksiyonuna etki eden faktörler üç ana grupta toplanabilir:  

 

 Çözücü ile madde teması: Katının hazırlanması, kırma,  öğütme, parçalara 

bölme veya yeniden şekillendirme olarak gerçekleştirilebilir. Çözünmesi istenen 

madde katı yüzeyinde ise, çözücü ile ekstrakte edilmesi kolaydır. Çözünmesi 

istenenmadde katının içinde ise, katının bir ön işlemden geçirilerek parçacık 

boyutunun küçültülmesi ile katı-çözücü temas yüzeyi arttırılarak ekstraksiyon 

veriminin yükseltilmesi gereklidir. 

 Kullanılan çözücünün seçimi: Ekstraksiyon işlemi için seçilen çözücü 

istenilen maddeyi çözebilenyapıda olmalıdır.  Çözücüde çözünen maddenin 

doygunluk noktasına bağlı olarak çözücü kapasitesi belirlenir. Ancak çözücü 

kapasitesi ne olursa olsun, kullanılan çözücü miktarı inert katının miktarınagöre 

seçilmelidir.  Çözücü ekstrakte edilen katıdan ve ekstre çözücüden 

(çözünen+çözücü)  kolayca ayrılabilme özelliğinesahip olmalıdır.  Ekstraksiyon 

işleminden sonra elde edilen üründen kolayca ayrılabilmesi içindüşük 

kaynamanoktasına sahip çözücülerin kullanılması tercih edilir. 

 Sıcaklık: Ekstraksiyon işleminde yüksek sıcaklıklarda çalışmak çözünen 

maddenin çözücüye geçişini hızlandırır.Ekstre edilecek katının yapısına bağlı 

olarak sıcaklıkla ekstraksiyon verimi artmasına rağmen, yüksek sıcaklıkta bazı 

bileşenlerin yapısında bozunmalar oluşabilir ve arzu edilmeyen bileşikler de 

çözünebilir.  

 

2.4.Buharlaştırma 
 

Bu işlem çözeltinin hacmini azaltmak ya da kuru hale getirmek için yapılır. Sıvılar 

genellikle porselen kapsüllerde buharlaştırılır. Bunun sebebi porselen kapsüllerde yapılan 

buharlaştırma işleminin daha çabuk olmasıdır. Buharlaştırma yapılırken kabın üzerine uygun 

çaplı bir saat camı konularak sıçrama yada dışarıdan yabancı madde girme olasılığı 

engellenmiş olur. Saat camı sıçrayan maddeyi tutarak yeniden kaba alınmasını sağlar. 

Sıçramanın azalması için yüksek ısıdan kaçınılmalı ve sıvı devamlı karıştırılmalıdır. 

Çözeltinin suyu tamamen buharlaştırılacaksa işlemin sonuna doğru düşük ısıda 

çalışılmalıdır. 
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Resim 2.8:Porselen kapsül 

 

Resim 2.9:Saat camı 

Çok az miktardaki sıvı için tüplerde yapılan buharlaşma işlemi sırasında tüpü devamlı 

sallamak ve kaynamaya engel olmak gerekir. Buharlaştırma işleminde genellikle su buharı 

kullanılır. Su banyolarının ısısı 100 
0
C’den az olduğu için yüksek ısı ile madde de 

oluşabilecek değişiklik engellenmiş olur. Gliserin ve yağ banyoları ise yüksek sıcaklık için 

kullanılır. Buharlaştırma yapılırken çıplak alev kullanıldığı takdirde kabın kırılması veya 

maddenin kimyasal yapısında değişmeler gibi istenmeyen durumlar oluşabilir. Bu nedenle 

kum banyosu, telli asbest levha kullanılabilir. 

 

 

Resim 2.10: Yağ, su ve kum banyoları 
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Buharlaşma tercihen bir çeker ocak içinde, kum veya su banyosu üzerinde 

yürütülmelidir. 

 

Günümüzde modern donanımlı laboratuvarlarda döner buharlaştırıcı olarak bilinen 

özel cihazların kullanımı yaygındır. 

 

Şekil 2.3:Döner buharlaştırıcı 

 

Resim 2.11: Döner buharlaştırıcı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek asetik asit - su karışımına propan 

ekleyip asetik asidi ayırınız. 

 

İşlem Basamaklari Öneriler 

 Temiz ayırma hunisi alınız. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Kullanılacak malzemeleri 

depodanalınız. 

 Musluğun rahat döndüğünü kontrol 

ediniz. Dönmüyorsa söküp yağlama 

işlemini yapınız. 

 Ayırma hunisinin musluğunun sıvı 

kaçırıp kaçırmadığını kontrol ediniz. 

 Destek çubuğuna halkayı takınız ve 

ayırma hunisini halkaya yerleştiriniz. 

 

 Ayırma hunisinin musluğunu kapatınız 

ve üzerine huni yerleştiriniz. 

 

 Halkanın çapını ayırma hunisine uygun 

seçiniz. 

 Ayırma hunisinin boyutuna göre huni 

seçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Asetik asit - su karışımı ayırma hunisine 

alınız. Üzerine karışımın üçte biri kadar 

propan ekleyiniz. 

 

 Karışımı dikkatli bir şekilde ayırma 

hunisine aktarınız. 

 Karışımı aktarırken huni dışına 

sıçratmayınız. 

 Ayırma hunisinin kapağını kapatınız. 

 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalışınız. 

 Ayırma hunisini kapağı kapalı 

durumda çalkalayınız. 

 

 Dikkatli ve kuvvetlice çalkalayınız. 
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 Kapağı sıkıca tutarak huniyi ters 

çeviriniz. 

 

 Temiz ve titiz çalışınız. 

 Musluğu yavaşça açarak oluşan basıncı 

gaz çıkışı ile gideriniz. 

 

 Dikkatli çalışınız. 

 Fazların ayrılması için bir süre 

bekleyiniz. 

 

. 
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 Ayırma hunisinin kapağını açınız. 

 

 

 Musluğu açarak alttaki fazı (su) alınız. 

 

 Üstteki fazın akmasını önleyiniz. 

 Üstteki fazı ayrı kaba aktararak propan 

içinde çözünmüş olan asetik asiti elde 

edebilmek için propanı buharlaştırınız. 

 

 Kullanılan araç-gereci temizleyipyerine 

kaldırınız.  

 Alacağınız kabın temiz ve kuru 

olmasına dikkat ediniz. 

 Sonuçları rapor ediniz. 

 Rapor hazırlamak çok önemlidir. 

Amacınızı, işlem basamaklarınız ve  

sonucunuzu içeren bir rapor 

hazırlayınız. 
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İşlem Basamaklari Öneriler 

 5 gram KI tartınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Eldiven giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kullanılacak malzemeleri depodan 

alınız. 

 

 1,3 gr I2 tartınız. 

 

 Kimyasal maddelerle çalışırken 

dikkatli olunuz. 

 

 Üzerini su ile 100 ml’ye tamamlayarak 

karışım oluşturunuz. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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 Karışımın 15 ml’sini alıp ayırma hunisine 

koyunuz. 

 

 

 Üzerine 15 ml CCl4 ekleyip çalkalayınız. 

 

 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uygun çalışınız. 

 Organik çözücülerle çalışırken dikkat 

ediniz. 
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 Ayrılan iki fazı gözlemleyiniz. 

 

. 

 Alttaki faz CCl4’ün içinde çözünmüş iyod 

fazıdır.Alttaki fazı ayırınız. 

 

 Temiz ve titiz çalışınız. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Birden fazla CCl4 ile çekme işleminden 

sonra geriye kalan faz KI ‘ün suda 

çözünmüş halidir.Bu fazı da ayırma 

hunisinden alınız. 

 

 

 Sonuçları rapor ediniz. 

 Rapor hazırlamak çok önemlidir. 

Amacınızı, işlem basamaklarınızı, 

sonucunuzu içeren bir rapor 

hazırlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Ayırma hunisini kullanarak yoğunluk farkı ile ayrıştırma yapmak için; 

I.Karışanların birbiri içinde çözünmemesi gerekir. 

II.Karışanların sıvı olması gerekir. 

III.Yoğunlukları arasında fark olması gerekir. 

Aşağıdakilerden hangilerine dikkat etmek gerekir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I , II ve III 

E) I ve III 

 

2. T, V, Y ve Z maddeleri ile ilgili ; 

I. T ile  V’den oluşan karışım yoğunluk farkından dolayı ayırma hunisi ile 

ayrışabiliyor. 

II.V ile Y’den oluşan karışım homojendir. 

III.Y ile Z’den oluşan karışım heterojendir. 

Bilgileri veriliyor. Buna göre; T, V, Y ve Z maddeleri  aşağıdakilerden hangisidir? 

    T         V        Y        Z 

A) Sofra Tuzu    Zeytin Yağı    Saf Su     Karabiber 

B) Zeytin Yağı    Karabiber     Sofra Tuzu   Saf Su  

C) Zeytin Yağı    Saf Su      Sofra Tuzu   Karabiber 

D) Karabiber     Sofra Tuzu    Zeytin Yağı   Saf Su 

E) Zeytinyağı    Sofra Tuzu    Saf Su     Karabiber 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

3. Bir sıvı karışımdan, maddelerden birinin çözücü yardımıyla ayrılması işlemine …......  

………….. denir. 

 

4. Çekme işleminde yapılan hesaplamalar, çözücünün tümünü …… ……… kullanmak 

yerine aynı miktar çözücüyü, ……. ……… kullanmanın verimi artırdığını ortaya 

koymuştur. 

 

5. Yağlı tohumlar, yağ içeren unlu maddeler petrol eteri ile yağın ayrılması ………. 

………. işlemidir. 

 

6. Buharlaşma tercihen bir………..  ………… içinde ve …….. veya ……… üzerinde 

yürütülmelidir. 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek 

tekrarlayınız.Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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Zeytinyağı-su karışımı hazırlayıp, bu karışımı ayırma hunisiyle ayırınız, raporunuzu 

yazınız. İşlemlerden sonra aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Cevabı ˝ Hayır˝ olan 

soruları öğretmeninize danışınız. 

 

Gerekli malzemeler 

 

Ayırma Hunisi  Zeytinyağı-Su 

Halka    Destek 

Beher 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Laboratuvar güvenlik kurallarına uydunuz mu?   

3. Laboratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?   

4. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

5. Halkayı spora uyumlu bir şekilde taktınız mı?   

6. Halkaya dikkatli bir şekilde temiz ayırma hunisini 

yerleştirdiniz mi? 
  

7. Ayırma hunisinin üzerine cam huni koydunuz mu?   

8. Ayırma hunisinin musluğunun kapalı olup olmadığını kontrol 

ettiniz mi? 
  

9. Karışımı ayırma hunisine aldıktan sonra kapağını kapattınız 

mı? 
  

10. Hızla çalkaladıktan sonra huniyi ters çevirip musluğunu 

açıp gaz çıkışı sağladınız mı? 
  

11. Halkaya yeniden yerleştirdikten sonra biraz bekleyip ayırma 

hunisinin kapağını açtınız mı? 
  

12. Ayrılan fazları başka kaplara aktardınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

UYGULAMALI TEST 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

Tekniğine uygun olarak karışımları kristallendirme ile ayırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Günlük hayatınızda karşılaştığınız süblimleşme olaylarını araştırınız.  

 Kimya sektöründe kristallendirme işlemi uygulama alanlarını araştırınız. 

 Aynı hacimde aynı özellikte iki kabın içine aynı miktar su koyduktan sonra  

 birinin içine şeker, birinin içine tuz koyup çözdüğünüzde bunlar nasıl tekrar eski 

hallerine dönüşür, araştırınız. 

 

3. SÜBLİMLEŞTİRME VE 

KRİSTALLENDİRME 
 

Katı bileşiklerin saflaştırılması süblimleştirme ve kristallendirme yöntemleriyle 

yapılır. Süblimleştirme yalnızca süblimleşme özelliği gösterebilen katıların 

saflaştırılmasında kullanılabilirken; kristallendirme daha genel bir yöntemdir.  

 

3.1. Süblimleştirme (Süblimasyon) 
 

Bazı bileşikler erimeden, katıdan doğrudan gaz fazına, bu gazlar soğutulunca 

sıvılaşmadan katı hale dönüşür. Bu olaya süblimleşme denir. 

 

Örneğin katı karbondioksit, doğrudan gaz fazına geçer. Benzer şekilde katı iyot 

ısıtıldığında, süblimleşir. Süblimleşme yöntemi çok kolay bir yöntem olmasına karşın, genel 

bir yöntem değildir. Bu yöntem sadece süblimleşme özelliği gösterebilen katıların 

saflaştırılmalarında kullanılabilir. Katı karışımların diğer yöntemlerle saflaştırılamadığı 

hallerde süblimleştirme denenmelidir. Süblimleştirme düşük basınçlarda da yapılabilir. 

 

Düşük sıcaklıklarda (özellikle erime noktasının altındaki sıcaklıklarda) yüksek buhar 

basıncı gösteren bileşikler kolayca süblimleşir. Bu tür bileşiklerin saflaştırılmalarında 

tercihen “süblimleşme” yöntemi uygulanır. 

 

Normal basınç altında süblimleşebilen bileşiklerin sayısı oldukça azdır. Normal basınç 

altında süblimleşebilen bileşiklere örnek olarak benzoik asit, naftalin, antrasen verilebilir. 

Kolay süblimleşen maddelerin süblimleşme işlemleri çok basit bir düzenekle yürütülür. 

 

 Yöntemin uygulanışı: 

 

Madde porselenden yapılmış küçük bir buharlaştırma kabına konduktan sonra üzerine 

birçok yerine küçük delikler açılmış bir süzgeç kâğıdı geçirilir.   

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Sonra kâğıdın üzerine, konveks kısmı dışa bakacak şekilde, bir saat camı yerleştirilip 

buharlaştırma kabı küçük bir alev ile yavaşça ısıtılır. Süzgeç kâğıdı saat camı üzerinde 

süblimleşen bileşiğin tekrar buharlaşma kabına düşmesini engeller. Saat camı ara sıra ıslak 

pamuk ile soğutulmalıdır. Yahut saat camı üzerine birkaç parça buz yerleştirilir. Böylece 

ısıtma nedeniyle oluşan buhar soğuk yüzeye çarparak, saat camı yüzeyinde süblime olur. 

 

Büyük miktarlarla çalışıldığı zaman küçük bir buharlaştırma kabı yerine daha büyük 

bir buharlaştırma kabı ve saat camı yerine ters çevrilmiş büyük bir cam huni kullanılabilir 

(Şekil 3.1 ). 

 

Düşük sıcaklıklardaki buhar basıncı pek yüksek olmayan maddelerin 

süblimleştirilmeleri, vakum altında ve bir mini soğutucu kullanarak gerçekleştirilir. 

 

 

Şekil 3.1:Süblimleşme 

Düşük sıcaklıklardaki buhar basıncı pek yüksek olmayan maddelerin 

süblimleştirilmeleri, vakum altındave bir mini soğutucu kullanarak gerçekleştirilir. 
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Şekil 3.2: Vakum altında süblimleştirme düzenekleri 

 

3.2. Kristallendirme (Kristalizasyon) 
 

Bir maddenin, belirli sıcaklıkta belli bir miktardaki çözücüde, çözünen maksimum 

miktarına, o maddenin “çözünürlüğü” denir. Bir maddenin belirli sıcaklıkta maksimum 

miktarda çözünerek oluşturduğu çözeltiye ise “doymuş çözelti” denir. 

 

Katıların çözünürlüğü genel olarak (belirli sıcaklık aralığında) sıcaklıkla doğru orantılı 

olarak değişir. Bu tür maddelerin sıcakta doymuş çözeltileri hazırlanır ve soğumaya 

bırakılırsa, soğudukça doygunluk sınırını aşan madde miktarı katı halde ayrılır. Ayrılan 

belirli geometrik biçimde katı taneciklere kristal, bu olaya ise kristallenme denir. 

 

3.2.1. Kristalizasyon Yönteminin İlkesi ve Uygulanışı 
 

Kristallendirme yönteminde yararlanılan temel prensip, bazı katıların belirli 

çözücülerde sıcakken çok iyi çözünmelerine karşın, soğutulduklarında çok düşük çözünürlük 

göstermeleridir. Maddelerin çözünürlüklerinin farklı ve katıların çözünürlüğünün genel 

olarak sıcaklıkla orantılı olması, kristallendirmenin bir ayırma ve saflaştırma tekniği olarak 

kullanılmasını sağlar. 
 

Reaksiyonlar sonucu ayrılan katı bileşikler nadiren saftır. İstenen ürün yanında 

meydana gelen safsızlıklar daima onları kirletir. Safsızlık içeren katıların saflaştırılması 

genellikle uygun çözücü veya çözücü karışımlarından kristallendirilerek yapılır. 
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Katıların kristallendirilerek saflaştırılmaları verilen bir çözücü veya çözücü 

karışımındaki farklı çözünürlüklerine dayanır. En basit kristallendirme şu işlemlerden 

ibarettir: 

 

 Katı karışımın veya katı bileşiğin sıcak çözücüde çözünmesi, 

 Eğer çözünmeden kalan katı kısımlar varsa bunların sıcakken süzülmesi, 

 Süzüntünün kristallendirme tamamlanıncaya kadar kendi haline bırakılarak 

soğutulması, 

 Kristallerin süzülerek çözücüden ayrılması, 

 Kristallerin uygun bir ortamda kurutulmasıdır. 

 

Yukarıda sıralanan kristallendirme işlemi birkaç kez yapılırsa daha saf madde edilir. 

Oluşan kristallerin kurutulduktan sonra saflıkları genellikle erime noktalarına bakılarak 

kontrol edilir, saf değilse madde saf çözücüden yeniden kristallendirilmelidir. 

 

Yeniden kristallendirme işleminde kullanılacak bir çözücüde en çok istenen özellikler 

şunlardır: 

 

 Saflaştırılacak madde için yüksek sıcaklıklarda çok, laboratuvar sıcaklığında 

veya düşük sıcaklıklarda az çözme gücü olmalıdır. 

 Safsızlıkları kolayca çözmeli veya çok az çözmelidir. 

 Saflaştırılacak maddenin iyi oluşan kristallerini vermelidir. 

 Saflaştırılan madde kristallerinden çözücü kolayca ayrılabilmelidir. 

 

3.2.2. Kristallendirme İşleminde Kullanılan Çözücüler 
 

Kristallendirme için gerekli olan uygun çözücünün bulunması bazen çok zor olabilir. 

Çözücü seçiminde bazı teorik yaklaşımlar bulunur. Benzer yapıdaki bileşiklerin birbirlerini 

çözebildikleri bilinmektedir. Örneğin, metanol (CH3OH), etanol (C2H5OH) ve asetik asit 

(CH3COOH) birer –OH grubu içeren bileşiklerdir ve bu bileşikler, birbirleriyle ve su ile 

çözünebilme özelliğine sahiptirler. Polariteleri birbirine yakın olan maddeler birbirlerini 

çözerler. Su ile hidrojen bağı yapabilen bileşikler (-OH.-NH, -COOH grubu içerenler) su ve 

alkol gibi polar çözücülerde çözünüp apolar çözücülerde çözünmezler. Bu yaklaşımlardan 

yola çıkılarak uygun çözücü seçilmelidir. 

 

Kristallendirme işleminde kullanılacak çözücüde veya çözücü karışımında aranacak 

özellikler şunlardır: 

 

 Yanıcı, patlayıcı, zehirli ve kolay alev alıcı (parlayıcı) olmamalıdır. 

 Kaynama noktası düşük olmalıdır. 

 Safsızlıkları ya çok fazla çözmeli veya hiç çözmemelidir.  

 Ucuz olmalıdır. 

 Saflaştırılacak madde ile reaksiyona girmemelidir. 

 Saflaştırılacak maddeyi sıcakken çok çözebilmeli, soğukken çok az 

çözebilmelidir. 
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 Uygun çözücü (veya çözücü karışımının) saptanması, çoğu zaman bir deneme 

yanılma yöntemi ile gerçekleştirilir. 

 

Kristallendirme işleminde en çok kullanılan çözücülerin listesi Tablo 3.1’de 

verilmiştir. 

 

Çözücü K.N.
o
C Özellik 

Damıtık su 100 
Uygun olan her yerde 

kullanılır. 

Dietil eter 35 Yanıcı 

Aseton 56 Yanıcı 

Kloroform 61 Yanmaz, buharları zehirli 

Metil alkol 64,5 Yanıcı, zehirli 

Karbontetraklorür 77 Yanmaz, , buharları zehirli 

Asetik asit 118 
Çok yanıcı değil,batıcı 

kokulu 

Metil alkol(teknik) 77,8 Yanıcı 

Etil alkol 78 Yanıcı 

Benzen 80 Yanıcı 

Petrol eteri 40-60 Yanıcı 

Tablo 3.1 

Kullanılan çözücünün saflaştırılacak maddeyle kimyasal reaksiyon vermemesi gereği 

de unutulmamalıdır. İki veya daha fazla çözücü kristallendirme için aynı derecede uygunsa o 

zaman kullanma kolaylığı, yanıcılık ve ucuzluk etkenleri göz önüne alınarak en son seçim 

yapılmalıdır.  

 

Kristallendirme işleminde büyük kristaller isteniyorsa ayrılmış kristaller ısıtılarak 

yeniden çözülür ve bir havlu ile sarılarak yavaş soğuması sağlanır. Küçük kristaller elde 

etmek için çözelti kuvvetle karıştırılmalı soğuk su veya buz banyosunda (büyük bir cam kap 

içine buz doldurularak hazırlanabilir) hızla soğutulmalıdır. 

 

Ham ürün renkli safsızlıklar içerebilir. Kristallendirme sırasında bu safsızlıklar 

oluşmakta olan kristaller tarafından tutulur. Elde edilen kristaller bundan dolayı renkli olur. 

Renkli safsızlıklar aktif kömür (hayvan kömürü) kullanılarak uzaklaştırılabilir. Çözeltiye 

ham ürünün ağarlığının %1-2’si kadar hayvan kömürü ilave edilip kaynatılır. Çözelti 

süzülerek hayvan kömüründen ayrılabilir. 

 

Kristallendirme sırasında bazen madde yağ halinde ayrılabilir. Madde yağ halinde 

ayrılmış ise ısıtılarak çözünmesi sağlanır, tek fazlı berrak çözelti yavaş yavaş soğumaya 

bırakılır. Yağ halinde ayrılmayı önlemek için soğumakta olan çözelti kuvvetle karıştırılır. 

Böylece yağ taneleri oluşsa bile bir araya gelmeleri önlenir ve kristallenme sağlanmış olur. 

Kristallerin oluşumu aşı kristali ilave edilerekte sağlanabilir. 
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Bazen aşırı doymuş çözeltilerde kristallenme olmaz. Bu güçlüğü yenmek için; 

 

 Aşılama, 

 Kabın içindekilerin bir cam bagetle karıştırılması, 

 Çok düşük sıcaklıklara kadar soğutulup sonra yavaş yavaş ısıtılması gibi 

yöntemler kullanılabilir. 

 

3.2.3. Doymuş Tuz Çözeltilerinden Kristallendirme 
 

Çeşitli deneylerde elde edilen katı maddeler ham ürün halindedirler. Bu ürünler 

çözeltinin doğrudan ya da buharlaştırıldıktan sonra soğutulmasıyla kısmen saf kristaller 

halinde çökerler. Çözme ve kristallendirme işlemleri bir, iki kez tekrarlanarak, oldukça saf 

kristaller elde edilebilir. 

 

Tuzun adı Tuzun formülü 
100 gram saf  suda çözünen 

miktar 

Sodyum nitrat NaNO3 88 

Sodyum sülfat Na2SO4 25 

Sodyum karbonat Na2CO3 30 

Sodyum klorür NaCl 36 

Potasyum kromat K2CrO4 55 

Potasyum bromür KBr 60 

Potasyum klorür KCl 30 

Amonyum klorür NH4Cl 37 

Demir-2-sülfat FeSO4 25 

Bakır-2-sülfat CuSO4 21 

Tablo 3.2: Bazı tuzların oda sıcaklığındaki çözünürlükleri 

 

Tuzun adı 
Tuzun 

formülü 
0

o
C 40

o
C 100

o
C 

Sodyum nitrat NaNO3 75 91 160 

Sodyum klorür NaCl 35,7 36,6 37 

Bakır-2-sülfat CuSO4 14,4 40 75,4 

Tablo3.3:Bazı tuzların çeşitli sıcaklıklardaki çözünürlükleri (g tuz/100 g su) 

 

Çözünürlüğü bilinen ve çözünürlükleri yeteri kadar farklı olan tuzlar, çözeltilerinden 

kristallendirilerek saflaştırılabilir. Örneğin; NaNO3 gibi çözünürlüğü fazla olan bir tuzun 

yanında NaCl, FeSO4,, CuSO4 gibi çözünürlüğü az olan tuzlar kristallendirilerek ayrılabilir. 

Bir örnekle bunu anlatalım, bu örnek çözümünde aşağıdaki tablodan yararlanacaktır. 
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Su hacmi (ml) 
Çözünen madde miktarı 

NaNO3 NaCl 

100 88 36 

50 44 18 

30 26,4 10,8 

25 22 9 

20 17,6 7,2 

15 13,2 5,4 

10 8,8 3,6 

8 7,04 2,88 

5 4,4 1,8 

4 3,52 1,44 

2 1,76 0,72 

Tablo3.4:NaCl ve NaNO3 tuzların 20oC sıcaklıkta çeşitli hacimlerdeki saf suda çözünebilen miktarları 

Bu şekilde hazırlanan bir tablo ile hangi hacimde hangi maddeden kaç gram çökeceği 

belirlenebilir. 

 

10 gram NaNO3, 10 gram NaCl içeren 50 ml’lik bir çözelti 15 ml kalıncaya kadar 

buharlaştırılır ve oda sıcaklığına soğutulursa NaNO3’ın’ tamamı çözeltide kalır. Ancak 

NaCl’ün 5,4 gramı çözeltide kalırken 10-5,4 =4,6 gramı kristallenir. Çözelti aktarılarak NaCl 

kristalleri ayrılır. 

 

Yavaş soğuma ile kristallendirme aşamaları 

 

İlk seri diyagramları eğer kristallenme yavaş ilerlerse neler olduğunu göstermektedir. 

İlk olarak içinde çözelti olan beher kristaller oluşana kadar oda sıcaklığında bırakılmış, sonra 

dikkatlice buza konmuştur. Sarı üçgenler, turuncu sekizgenler şeklinde görülen solüsyon 

içindeki safsızlıklardır. Eğer çözelti yavaşça soğumaya bırakılırsa gelişen kristaller içinde 

safsızlıklar dibe çökebilir; fakat daha sonra saf ve daha düzgün geometrili kristaller haline 

gelirler. Uygun sekizgenler kolaylıkla bir araya gelerek saf turuncu sekizgen kristaller 

oluşur. 
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1 2 

   3 4 

5 
 6 

Şekil 3.3: Yavaş soğumada oluşan kristal yapısı 
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 Hızlı soğuma ile kristallendirme aşamaları 

 

İkinci seri diyagramları da çözeltiyi hızlı soğutursanız neler olduğunu gösterir. Sarı 

üçgenler halinde gösterilen safsızlıklar turuncu sekizgenlerin oluşturduğu sekizgenler 

tarafından hapsedilir. Böylece izole edilen kristaller saf değildir. 

 

1 2 

3 4 

Şekil 3.4: Hızlı soğutmada oluşan kristal yapısı 

 Yavaş kristallenme bu serideki hızlı kristallenmeye göre daha büyük kristaller 

verdiğine dikkat ediniz. Küçük kristallerin daha büyük yüzey alanları vardır. 

Safsızlıklar küçük kristal yapıların içinde hapis olduğu kadar yüzeyde de 

bulunur. 

 

 Kristallenmenin zaman içinde oluşumu 

 

Aşağıdaki resimlerde 1,4 Naftakinon bileşiğinin zamanla kristallenme evreleri 

gösterilmiştir. 

 



 

 55 

 

(I) 

 

(II) 

 

(III) 

 

(IV) 

 

(V) 

Resim 3.1: I, II, III, IVve V kristallerin oluşum evreleri  



 

 56 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek kristalizasyon işlemini uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Isıtma düzeneği hazırlayınız. Uygun çözücü 

seçipçözücüyü ısıtınız. 

 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Kullanılacak malzemeleri depodan alınız. 

 Seçilecek çözücünün kimyasal ve fiziksel 

özellikleri kristallenecek madde ile benzer 

olmasına dikkat ediniz. 

 Bir tane çözücü kristallendirme için yeterli 

olmuyorsa çözücü çifti kullanınız. 

 Doğrudan bek alevinde ısıtma işlemi 

yapmayınız. 

 Az miktarda katının içinde bulunduğu erlene 

sıcak çözücüyü dökünüz. 

 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uygun 

çalışınız. 

 Isıtma düzeneği ile çalışırken yanıklara karşı 

önlem alınız. 

 Katıyı çözmesi için erleni çalkalayınız. 

 

 Çalkalama esnasında sıçrama olmaması için 

yavaş çalkalayınız. 

 Karışımın sıcak kalması için ısıtınız. 

 

 

 Eğer katı çözülmezse biraz daha çözücü 

ekleyip karıştırınız. 

 Temiz ve titiz çalışınız. 

 Dikkatli çalışınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Karışımı soğuması için beklemeye bırakınız. 

 

 Soğuma esnasında sarsmayınız. 

 Daha sonra kristallenmenin tamamlanması için 

erleni buz banyosu içine koyunuz. 

 

 İstenen düzeyde kristaller elde edilemediyse buz 

banyosuna koyunuz. 

 Kristalleri ayırmak için süzme işlemi uygulayınız. 

 

 

 Üzerinde kristaller olan süzgeç kâğıdını saat camı 

üzerine koyunuz. 
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 Dikkatlice kristalleri süzgeç kâğıdı 

üzerinden saat camı üzerine gelecek 

şekilde kazıyınız. 

 

 Kullanılan araç gereci temizleyip yerine 

kaldırınız. 

 Kristalleri saat camı üzerinde kurumaya 

bırakınız. 

 

 

 Kristallerin yakından görünümünü 

inceleyiniz. 

 

 

 Sonuçları rapor ediniz. 

 Rapor hazırlamak çok önemlidir. 

Amacınızı, işlem basamaklarınızı, 

sonucunuzu içeren bir rapor 

hazırlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

1. I. Kristallendirme 

II.Süzme 

III.Karıştırma 

Yukarıdakilerden hangileri karışımları ayırmak için kullanılabilir? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I ve III 

 

2. V, Y ve su karışımı  ayrımsal  kristallendirme, V ve Z  karışımı ise süzme ile 

ayrılıyor.Buna göre; 

I.  Y, Z karışımı homojendir. 

II. V, Z karışımı homojendir. 

III. V, katıdır. 

Yukarıdakilerden hangileri kesinlikleyanlıştır? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) I ve II 

E) I, II ve III 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

3. (   ) Kristallendirme işleminde oluşan kristallerin kurutulduktan sonra saflıkları 

genellikle erime noktalarına bakılarak kontrol edilir. 

 

4. (   ) Kristallendirme işleminde kullanılan çözücünün saflaştırılacak maddeyle kimyasal 

reaksiyon vermesi gerekir. 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

5. Bazı bileşikler erimeden, ……  ….. doğrudan ………… fazına geçerler, bu olaya 

süblimleşme denir. 

 

6. Maddelerin çözünürlüklerinin farklı ve katıların çözünürlüğünün genel olarak 

sıcaklıkla orantılı olması …………. bir ayırma ve saflaştırma tekniği olarak 

kullanılmasını sağlar. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

 

 



 

 61 

NaCl ve NaNO3 tuzları karışım çözeltisini kristallendirme yöntemiyle NaCl’ü  

ayırınız, raporunuzu yazınız.  

 

Gerekli malzemeler; 

 

Beher   Yağ banyosu  Süzme düzeneği 

NaNO3, NaCl  Saf su 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2. Laboratuvar güvenlik kurallarına uydunuz mu?   

3. Labaratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?   

4. Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

5. Süzme düzeneği kurdunuz mu?   
6. 9 gram NaCl, 9 NaNO3 tartıp, çalkalayarak beher içinde 

çözdünüz mü? 
  

7. Çözeltiyi kaynatmadan ısıttınız mı?   

8. Katıya solvent ekleyip katıyı çözdünüz mü?   

9. Karışımı soğumaya bıraktınız mı?   

10. Erleni buz banyosuna koydunuz mu?   

11. Kristalleri ayırmak için süzme işlemi yaptınız mı?   
12. Süzgeç kağıdı üzerindeki kristalleri süzgeç kağıdına zarar 

vermeden kazıdınız mı? 
  

13. Kristalleri kuruttunuz mu?   
 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

  

UYGULAMALI TEST 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. X– Y karışımı homojendir. 

Y– Z karışımı heterojendir. 

Buna göre, bu karışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? 

A) X – Y karışımı süzme ile ayrılır. 

B) Y – Z karışımı ayırma hunisi ile ayrılır. 

C) X– Z karışımı heterojendir. 

D) X katıdır. 

E) Y– Z karışımı süzme ile ayrılır. 

 

2. Aşağıdaki maddeleri ayrıştırmak için verilen yöntemlerden hangisi yanlıştır? 

 Karışım               Yöntem 

A) Sofra tuzu-su          Buharlaştırma 

B) Hava              Ayrımsal kristallendirme 

C) Demir tozu-su          Süzme 

D) Kömür             Kimyasal yol 

E) Yağ- su             Ayırma hunisi 

 

3. Karışım              Ayırma Yöntemi 

T ve V               Buharlaştırma 

T ve Y               Ayırma Hunisi 

Z ve V               Süzme 

Yukarıdaki çizelgede bazı karışımların ayırma yöntemleri verilmiştir. Buna göre; 

I. Z ve V  karışımı birbiri içinde çözünmeyen  iki sıvıdır. 

II.T ve Y karışımı homojen bir karışımdır. 

III. T ve V karışımı T sıvısında V katısının çözünmesi ile oluşmuştur. 

Yukarıda verilen argılardan hangileri kesinlikle doğrudur? 

A) Yalnız I  

B) Yalnız II 

C) Yalnız III 

D) II ve III 

E) I ve II 

 

4. Aşağıdaki ayrıştırma yöntemlerinden hangisi yanlış örneklendirilmiştir? 

 Karışım               Yöntem 

A)Sofra tuzu-Su          Buharlaştırma 

B) Su-Alkol            Ayrımsal kristallendirme 

C)Demir tozu-Su          Süzme 

D)Zeytin yağı-Su          Ayırma Hunisi 

E) Fındık içindeki yağ        Ekstraksiyon 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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5. Sofra tuzu ve ince kum karışımını ayırmak için, 
I. Suda çözme 

II.Süzme 

III.Buharlaştırma 

İşlemleri hangi sırayla uygulanır. 

I, III       

I, I I 

II, III      

I, II ve III 

III, II ve I 

 

6. I. Şeker-Tuz karışımından şekeri 

II. Zeytinyağ-Su karışımından zeytinyağını 

III.Sofra tuzu- Su karışımından tuzu 

ayırmak için kullanılan yöntemler aşağıda verilen şıkların hangisinde doğrudur? 

A) I.Buharlaştırma II. Ayırma Hunisi III.Ayrımsal Kristallendirme 

B) I. Ayırma HunisiII. BuharlaştırmaIII. Ayrımsal Kristallendirme 

C) I. Ayrımsal KristallendirmeIII. BuharlaştırmaII. Ayırma Hunisi 

D) I. Ayrımsal KristallendirmeII. BuharlaştırmaIII. Ayırma Hunisi 

E) I. Ayırma hunisiII. BuharlaştırmaIII. Süblimleştirme 

 

7. Karışım           Ayırma Yöntemleri 

I.Şekerli su           Buharlaştırma 

II.Alkollü su          Süzme 

III.Zeytinyağ su        Süblimleştirme 

Yukarıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi doğrudur? 

A) Yalnız I 

B) Yalnız I I 

C) Yalnız III 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

8. Şeker –karabiber karışımını ayırıp yeniden kullanılabilir hale getirmek için 

yapılacak işlemler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sıralamayla 

verilmiştir? 
A) Buharlaştırma – Süzme – Suda çözme 

B) Suda çözme- Buharlaştırma- Süzme 

C) Süzme- Suda çözme-Buharlaştırma 

D) Süzme- Buharlaştırma- Suda çözme 

E) Suda çözme- Süzme- Buharlaştırma 
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9. Kum- şeker- naftalin karışımından naftalini saf olarak ayırmak için; 

I. Karışımı suda çözme, süzme ve katı kısmı süblimleştirme 

II. Karışımı benzende çözme ve süzüntüyü buharlaştırma 

III. Karışımı suda çözme, süzme ve süzüntüyü buharlaştırma  

yöntemlerinden hangileri kullanılır? 

A) Yalnız I  

B) Yalnız I I 

C) Yalnız III 

D) II ve III 

E) I, II ve III 

 

 

 

 

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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Demire sülfirik asit etkisiyle FeSO4.7H2O kristali elde ediniz, raporunuzu yazınız. 

Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre yaptığınız çalışmayı değerlendiriniz.  

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

Laboratuvar güvenlik kurallarına uydunuz mu?   

Laboratuvar önlüğünüzü giydiniz mi?   

Kullanılacak malzemeleri temin ettiniz mi?   

5-6 g demir tarttınız mı?   

Tattığınız demiri behere koydunuz mu?   

Üzerine sülfürik asit çözeltisi eklediniz mi?   

Gaz çıkışının azalmasını bekledikten sonra hafifçe ısıtarak 

tepkimenin hızlanmasını sağladınız mı? 
  

Karışımı süzdünüz mü?   

Süzüntüyü beher içinde 15 ml kalıncaya kadar çeker ocakta 

buharlaştırdınız mı? 
  

Beheri soğumaya bıraktıktan sonra buz banyosuna koydunuz 

mu? 
  

Yeşil renkli kristalleri elde ettiniz mi?   

Kristalleri kuruttunuz mu?   

Elde ettiğiniz kristalleri uygun bir kaba koyup etiketlediniz mi?   

Kullandığınız malzemeleri temizleyip yerlerine koydunuz mu?   

Yaptığınız deneylerin raporlarını hazırladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 C 

3 DOĞRU 

4 YANLIŞ 

5 DOĞRU 

6 
ayırma yöntemleri  

saflaştırma yöntemleri 

7 çift / karşılıklı yuvalara 

8 diyaliz 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 sıvı ekstraksiyon 

4 bir defada / bir kaç defada 

5 katı ekstraksiyon 

6 çeker ocak / kum / buhar 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 DOĞRU 

4 YANLIŞ 

5 katı halden / gaz  

6 kristallendirmenin 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 C 

4 B 

5 D 

6 C 

7 A 

8 E 

9 A 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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