
Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler

MADDEDEKİ DEĞİŞMELER:
1. Fiziksel Değişme (Olay):
Maddenin dış yapısını (renk, tat, koku, saydamlık, iletkenlik, çözünürlük…) 
ilgilendiren özelliklerine fiziksel özellikler denir. Bu özelliklerdeki değişime 
de fiziksel değişme denir. Fiziksel değişmelerde;

I. Maddenin cinsi değişmez
II. Tüm hal değişimleri fizikseldir.

Örneğin; suyun donması, şekerin suda çözünmesi gibi.

2. Kimyasal Değişme (Olay):
Maddelerin ısı, hava, asit, baz v.b. etkenler karşısında gösterdikleri iç 
yapılarını ilgilendiren kendilerine özgü davranışlarına kimyasal özellik, iç 
yapılarını bozarak yeni özellikte maddeler oluşturmasına da kimyasal 
değişme denir.
Kimyasal değişmeye uğrayan maddenin cinsi ve özellikleri değişir.
Örneğin: demirin paslanması, kağıdın yanması, hücredeki besinlerin oksijenle 

yanması birer kimyasal olaydır. Su, oksijen ile hidrojenin birleşmesi sonucu oluşur. 
Hidrojen yanıcı oksijen ise yakıcı bir gazdır. Bunların birleşmesi sonucu oluşan su 
ise söndürücüdür. Hidrojen ve oksijenin birleşmesi kimyasal olaydır. Birleşme 
sonucu oluşan değişime ise kimyasal değişim denir.



Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler

Soru 1 : Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir olaydır?

a. Erime      b. Buharlaşma    c. Yanma              d. Donma

Soru 2 : Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişmeye örnek değildir?

a. Şekerin suda çözünmesi    
b. Işığın prizmada renklere ayrışması
c.  Mumun erimesi
d. Mumun yanması

Soru 3 : Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir olaydır?

a. Besinlerin sindirilmesi             b. Buzun erimesi   
c.  Suyun donması                         d. Tuz ve karabiberin karışması 



Karışımları Ayırma Yöntemleri

Karışımların oluşumları fiziksel yolla gerçekleştiğine göre, elde edilen 
karışım bileşenlerine fiziksel yolla ayrılır. 
a. Mıknatıs ile Ayırma: mıknatıs demir, kobalt ve nikel gibi maddeleri 
çeker, bunların dışındaki maddeleri çekmez. Mıknatıs tarafından çekilen ve 
çekilmeyen maddelerden oluşan karışımları mıknatıs kullanarak 
bileşenlerine ayırabiliriz. 
Mıknatısla ayırma işlemi günlük yaşamımızda özellikle hurdacılıkta 
kullanılmaktadır. 
b. Süzme ile Ayırma: süspansiyon şeklindeki karışımların, bileşenlerine ayırmak için 

süzme yöntemini kullanabiliriz. Süzme işleminde en önemli etken gözeneklerinin 
büyüklüğüdür. Süzgecin gözenekleri süspansiyonu oluşturan katı maddelerin 
tanecik büyüklüğüne göre ayarlanmalıdır. 

Süzme olayı günlük yaşantımızda ve endüstri alanında oldukça önemlidir. Büyük 
kentlerimizin su gereksinimini karşılamada kullanıla sular; çakıl, kum, kömür tozu 
ve ince kum katmanlarından oluşan süzme havuzundan geçirilerek süzülür.



Karışımları Ayırma Yöntemleri

c. Yüzdürme (özkütle farkı ile ayırma) :
Bazı katıların birbiri ile oluşturdukları karışımları sıvı maddeler kullanarak 
ayırabiliriz. Kum il odun talaşından oluşan bir karışımı ayırmak için su 
kullanılır veya rüzgarlı bir günde buğday savrulduğunda, buğday ile 
saman birbirinden ayrılabilir. Buğdayın özkütlesi samanın özkütlesinden
daha büyüktür. Savurma işlemi sırasında hafif olan saman rüzgardan daha 
çok etkilenerek uzağa gider.
d. Dinlendirme:
Bazı maddeler sıvı içerisinde hemen çökmez. Bir müddet sıvı içinde 
dağılmış olarak durur. Biraz dinlenince çökerler. Bu tür karışımları ayırmak 
için dinlendirme yöntemi kullanılır. Örneğin: ayrandan yoğurdu ayırmak 
için, bulanık sudan kumu ayırmak için…
e. Çözme ve Kristallendirme:
Bazı katı katı karışımlarındaki maddelerden biri sıvı içerisinde çözülürken 
diğeri çözülmez. Böyle karışımları ayırmak için bu yöntem kullanılır. 
Örneğin: kum tuz karışımında, tuz suda çözünürken, kum çözülmez. 
Karışım suya atılırsa tuz suda çözünür, kum ise dibe çöker. Çöken kum 
süzme ile ayrıştırılır. Tuzlu su karışımı su tamamen buharlaşıncaya kadar 
ısıtılırsa geride tuz kristalleri kalır. İşlemler sonunda tuz ve kum taneleri 
ayrıştırılmış olur.
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f. Damıtma ile Ayırma:
Kaynama noktaları birbirinden farklı olan sıvı sıvı karışımlarını ayırmak 
için kullanılır. Örneğin: alkol su karışımını bu yöntemle ayrıştırırız. Alkol 
78 oC’ ta, su ise 100 oC’ de kaynar. Karışım damıtma düzeneğinde bir cam 
balona konur ve ısıtılmaya başlanırsa, sıcaklık 78 oC’ ye geldiğinde bir 
müddet hiç artmaz. Çünkü bu sırada alkol kaynayıp buhar halinde 
karışımdan ayrılır. Alkol buharı düzenekteki soğutucudan geçerken, tekrar 
sıvılaştırılarak başka bir kaba alınır. Böylece cam balonda sadece su kalır. 
Ayrıştırma işlemi tamamlanmış olur. Eğer karışımda sıvı sayısı ikiden fazla 
ise, geride tek sıvı kalana kadar her sıvı için buharlaştırma ve soğutma 
işlemleri ayrı ayrı yapılır. 
Ham petrol kaynama sıcaklıkları farklı maddelerin karışımıdır. Kaynama 
sıcaklığı en düşük olan maddeden başlayarak, karışımın bütün bileşenleri 
sırayla buharlaştırılır. Buharlaşan madde yoğunlaşma ünitesine gönderilir. 
Ham petrolün bu şekildeki ayrılma işlemine ayrımsal damıtma denir.



Vallah ben anlamamışem örtmenim!!!! Kafam almıyor inan!!!



Bileşiklerin Kimyasal Yolla Ayrıştırılması

Bileşikler kendilerini oluşturan elementlere veya daha basit bileşiklere 
ayrıştırılabilirler. Fakat bu karışımlarda olduğu gibi fiziksel yöntemlerle 
olmaz. Bileşikler ancak kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılırlar. 
a. Isı İle Ayrıştırma: Bazı bileşikler ısıtıldıklarında kimyasal değişime 
uğrayarak daha basit maddelere ayrışırlar. 
Örnek; Cıvaoksit cıva + oksijen

b. Elektrik Enerjisi İle Ayrıştırma (Elektroliz): Elektrik kullanılarak yapılan 
ayrıştırma işlemine elektroliz denir. Elektroliz, kaplamacılıkta yaygın 
olarak kullanılan bir yöntemdir. 
Örnek: Su elektrolizle ayrıştırılabilen bir bileşiktir.
Su         elektroliz  Hidrojen + Oksijen
Kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere 
element denir. Elementler ortak özelliklerine göre; metaller, ametaller ve 
yarı metaller şeklinde gruplandırılarak incelenebilir.


