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මිශ්රණ ව  සංඝටක ොවන් කිරීොම් ක්රා 

මිශ්රණ ව  සංඝටක ොවන් කිරීොම්දී. එා මිශ්රණ ව  රසායනික සංයුතිය පිලිබඳව සැ කිලිාත් විය යුතුය. යම් 

මිශ්රණය් ස්වාභාවිකව දවතින ආකාරය අනුව එා මිශ්රණ වලින් සංඝටක ොවන් කිරීාට ොය ද්ා ගන්නා ක්රියා වලියද් 

එකිොනකට ොවනස් ආකාර ගනී. ඒ අනුව. සංඝටක ොවන් කිරීොම් ප්රධ්ාන ආකාර වන්ොන්. 

 යාන්ත්රික ොවන් කිරීොම් ක්රාය 

මිශ්රණ ව  ොභෞතික ගුණ (ඝණත්වය,හැඩය,විශා ත්වය) භාවිතා කර සංඝටක ොවන් කිරීා.  

උද්ාහරණ : වැලි වලින් ොබ රලු ඉවත් කිරීා. 

 වාෂ්පීකරණය හා වාෂප්ීභවනය 

සූර්යාො ෝකය වැනි ස්වාභාවික ක්රා ාගින් සංඝටක ොවන් කිරීා වාෂ්පීකරණය වන අතර. 

රසායනික ද්රවය ොය ද්ා ොගන එයට භාහිරින් තාදය සදයා සංඝටක ොවන් කිරීා වාෂ්පීභවනය 

ොේ. 

උද්ාහරණ : ලුණු නිස්සාරණය හා රන්රසය ාගින් රත්රන් ොවන් කිරීා. 

 ොදරීා 

මිශ්රණයක ද්රාවණය ොන වූ ද්රාවක අණු ොදරහනය් භාවිතා කර ඉවත්කර ගැනීා. 

උද්ාහරණ : පිටි මිශ්ර ක  ජ  ද්රාවණය් ොදරහන් කඩද්ාසිය් ාගින් ොදරීා. 

 සඵ්ටිකීකරණය 

ඝණ ද්රවයය් ිය වී ඇති සාජාතීය සංතෘප්ත ද්රාවණයකට තාදය  බා දී ඝණ ද්රවයය් බවට 

දත් කර  බා ගැනීා. 

උද්ාහරණ : සීනි නිෂ්දාද්නය  

 පුනසඵ්ටිකීකරණය 

.අදද්රවය සහිත වන ඝණ ද්රවයය් නැවත ද්රාවණය කර අදද්රවය ඉවත් කර තත්වොයන් උසස් 

සංශුද්ධ් ස්ඵටික  බා ගැනීොම් ක්රියාවලිය. 

උද්ාහරණ : ලුණු කුඩු නිෂ්දාද්නය. 

 ද්රාවක නිසස්ාරණය  

ද්රාවකයක අල්ද ො ස ිය වන ද්රවය් ඊට වඩා ොහ ින් ද්රවණය වන ද්රාවකය් සාග මිශ්ර කර 

ොදර ද්රාවණොයන් ද්රවය ඉවත් කර  ොහ ින් ිය වන ොද්වන ද්රාවණයට ද්රාවය  බා ගැනීොම් 

ක්රියාවලිය. 

උද්ාහරණ : ජ ොයන් අයඩීන් ඉවත් කිරීා. 

 සර  ආසවනය 

මිශ්රණය් නටන ොත් රත් කර  ැොබන වාෂ්දශීලී සංඝටකය ඝණීභවනය කර  බා ගැනීා. 

උද්ාහරණ : ලිග්බී කන්ොඩන්සරය. 

 භාගික ආසවනය  

මිශ්රණය් වාෂ්දශීලී ද්රාවය කිහිදය් ඇතිවිට විොශේෂිත තත්ව යටොත් එ් එ් අවස්ථා ව  

එ් එ් සංඝටකය ොවන ොවනා නිස්සාරණය කර ගැනීා. 

උද්ාහරණ : ොබ ර ොතල් ආසවන කුළුණ ාගින් වායු හා ොතල්  බා ගැනීා. 

 

 හුාා  ආසවනය  

ඇතැම් ද්රවය ව  දවතින සංඝටක හුාා ය ාගින් තාදය සදයා ඒවාහී තාදාංකය ොත් ඉහ  

නංවා සංඝටක ොවන් කර ගැනීා. 

උද්ාහරණ : සගන්ධ් ොතල් නිෂ්දාද්නය. 

 වර්ණොල්ඛ ශිල්ද ක්රාය 

වාෂ්දශීලී ොන වන සංඝටක කිහිදය් අඩංගු මිශ්රණයක එා සංඝටක ොවන් කර හඳුනා 

ගැනීාට භාවිතා ොේ. 

උද්ාහරණ : හරිත ව ොවන් කර හඳුනා ගැනීාට, ජ යට ොහෝ ආහාර ව ට විෂ එ්වී ඇත් ද්ැයි 

දරී්ෂා කිරීාට. 
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ලුණු නිෂ්දාද්නය 

 

 

 

 

ලුණු ොල්වාය් පිහිටුවීොම් දී  

 වසර පුරා තද් සූර්යාො ෝකය හා සු ඟ සහිත ප්රොද්ශය් වීා. 

 මුහුු බඩ ප්රොද්ශයක මුහුු ජ ය දහසුොවන්  බා ගත හැකි තැනක පිහිටීා. 

 ජ ය කාන්ු ොන වන ාැටි දස් සහිත බිාක පිහිටීා. 

 වර්ෂාදතනය අවා ප්රොද්ශයක පිහිටීා. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Copyright © 2018 “All Right Received” WWW. MATHEMATICS.LK 
 “සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි” 

4 

ොකටි ප්රශණ්  

1. සංඝටක ොවන් කිරීා නැතොහ ත් යාන්ත්රික ොවන් කිරීා යනු කුා් ද්? 

 

 

 

 

 

2. යාන්ත්රික ොවන් කිරීොා ක්රා උදොයෝගී කරොගන සංඝටක ොවන් කර ගන්නා අවස්ථා කිහිදය් නම් කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. සර  ආසවනය සද්හා ොය ද්ා ගන්නා දහත ඇටවුොාහි ොක ටස ්නම් කරන්න. 

 

 

4. භාගික ආසවනය සිු කරන දහත රූදසටහන අධ්යයනය කරන්න. 
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5. හුාා  ආසවනය ආශ්රිත දහත ඇටවුා නම් කරන්න. 

 

 

 

6. හුාා  ආසවනය ාගින් සගන්ධ් ොතල් නිස්සාරණය සද්හා ොය ද්ා ගන්නා ශාක වර්ග කිහිදය් නම් කරන්න. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. සගන්ධ් ොතල් නිෂ්දාද්නය සද්හා ොය ද්ා ගන්නා දහත ඇටවුා අධ්යයනය කරන්න. 

 


