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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenciler,
Tekstil sanayi alanında Tekstil Test Laborantlığı dalı, işletmeler açısından çok önemli
bir yer tutmaktadır. Değişen müşteri istekleri ve gelişen teknolojiyle birlikte artan yaşam
standartları işletmelerin bu alanda titizlikle çalışmasını zorunlu kılmıştır. Alanla ilgili en
önemli uygulamalar Analitik Test Laboratuvarında Analitik Testlerle yapılmaktadır.
Bir işletmede sağlıklı üretim yapılması, kalitenin yakalanması ve müşteri isteğine
uygun mamul sunulması, ulusal ve uluslararası kimyasal test yöntemlerinin üretimin her
basamağında uygulanması ile mümkündür. Proses kontrollerinin yapılması ve mamulün
müşteri isteğine uygunluğunun kontrol edilmesi bu yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.
Kimyasal testlerin önemli bir bölümünü de İnorganik Analitik testler oluşturmaktadır.
Testler, tekstil terbiyecileri tarafından işletmelerin bağımsız laboratuar bölümlerinde çeşitli
araç gereç ve cihazlar kullanılarak yapılmaktadır. Tekstil terbiyecileri, Tekstil
materyallerinin ön terbiye, renklendirme ve apreleme işlemlerini yapma, çeşitli boyalar,
kimyasal maddeler, gereçler ve makinelerle çalışabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli
kişilerdir.
Bu modül sonunda kazanacağınız bilgi ve beceriler ile pH tayini ve ağır metallerin
tayinini yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Bu modül ile ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda, farklı yapıya sahip
tekstil ürünlerinde pH tayini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Giysilerimizde, pH değeri neden önemlidir? Araştırınız.



pH değerinin tayin edilmesinde hangi metotlar kullanılır? Araştırınız.

1. PH TAYİNİ
1.1. pH Kavramı
Çözeltilerde hidrojen iyonu aktifliğinin eksi logaritmasına pH denir.
pH = – log [H+]a
eşitliği ile ifade edilir. Aktiflik de derişim (konsantrasyon) gibi litrede bulunan
hidrojen iyonunun (H+)mol sayısıdır. Hidrojen iyonu aktifliğinin bulunması her zaman
mümkün olmadığından günlük işlerde aktiflik yerine derişim alınır ve eşitlik,
pH = – log [H+]
şeklinde hidrojen iyonunun(H+) molar derişimi cinsinden yazılır. Seyreltik çözeltilerde H+
çok sayıda su molekülü ile çevrilmiştir. Ortamda H3O+ (Hidronyum iyonları) mevcuttur. Bu
çözeltilerde hidrojen iyonunun aktifliği ile derişimi arasındaki fark azalır. Çok seyreltik
çözeltilerde aktiflik derişime eşit olur.
Hidroksil iyonu (OH¯)aktifliğinin eksi logaritmasına da pOH denir.
pOH = – log [OH¯]a
Çok seyreltik çözeltilerde, Hidroksil iyonlarının (OH¯) aktifliği molar derişimine eşit
olur.
pOH = – log [OH¯]
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pH genellikle 0-14 arasında değişir. Çok derişik ve çok seyreltik çözeltilerde bu sınırlar
değişir. 0,10 N HCl’nin pH değeri 1 olarak hesaplanırken 0,10 N NaOH için pH değeri
13’tür. Çözeltilerde pH değerinin 1-6 aralığında olması ortamın asitli olduğunu, 7 ortamın
nötr olduğunu, 8-14 ortamın bazik olduğunu belirtir. Hidronyum ve Hidroksil iyonları
arasındaki denge saf suyun iyonlaşmasından yazılabilir.


 OH¯  H3O
2H2 O 




KSU  [OH¯][H3O ]  1014

Yukarıdaki eşitliğin eksi logaritması alınarak
– log KSU = – log [OH¯] – log [H3O+] = – log 1014
-log’ lar “p” olarak ifade edildiğinden;
pKSU = pH + pOH = 14
eşitliğinden pH ile pOH arasındaki bağıntı bulunur.
Tekstil maddelerinin, doğal yapılarından kaynaklanan farklılıkların yanında ham
maddeden ürün hâline gelinceye kadar uygulanan kimyasal işlemler sonucunda da pH değeri
değişir. Tekstilin bir kolu olan giyim sektöründe, ürünün sahip olduğu pH değeri önemlidir.
Özellikle, bebek giysilerinde ve doğrudan vücutla temas eden giysilerde pH değerinin ulusal
ve uluslararası standartlarda olması ürünün kalitesini belirtir. Bu değerin doğru tespit
edilmesi kimyasal analizin baştan sona kadar titizlikle yapılmasına bağlıdır.

1.2. Test Suyunu Hazırlama
Lif, bant, fitil, iplik, kumaş vb. tekstil ürünleri birçok fiziksel ve kimyasal işlemden
geçtikten sonra piyasaya sunulur. Piyasaya sunulan tekstil mamullerinin doğal yapıları
kimyasal işlemler esnasında kullanılan asitler(sülfürik asit, asetik asit vb.) ve bazlar (sodyum
hidroksit, potasyum hidroksit vb.) nedeniyle moleküler düzeyde farklılaşır. Farklılaşmaların
tespit edilebilmesi için alınan numunenin yapısında bulunan anyon ve katyonların analizleri
yapılır.
Tekstil analizlerinde en yaygın olarak kullanılan çözücü sudur. Hazırlanan laboratuvar
numunesinin üzerine oda sıcaklığında su ilave edilir. Tekstil ürününe, Resim 1.1’ deki triple
su distilasyon cihazında elde edilen triple (üçüncü derece damıtılmış) su ilave edilir. Karışım
ortalama 30-60 dakika süreyle manyetik karıştırıcı yardımıyla karıştırılır ve oda sıcaklığında
bekletilir.
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Resim 1.1:Triple su distilasyon cihazı
Ürünün yapısında bulunan veya kimyasal işlemler sırasında yapıya geçen iyonlar suda
çözünür. Su miktarı, ölçülerek numuneye göre ayarlanır ve kaydedilir. Numunenin suda
bekleme süresi, numune yüzeyine tutunan iyonların molekül yapısına, iyonların suda
çözünürlüğüne ve ortamın sıcaklığına bağlıdır. Bu faktörlere bağlı olarak çözelti fazının
rengi, birim zamanda numune yüzeyinden suya geçen iyon ve moleküllerin hızına bağlıdır.
Su ile numune yüzeyi temas ettiğinde çözünme hızlıdır. Çözeltideki iyon derişimi arttıkça
çözünme hızı yavaşlar. Tayin edilecek iyonların tamamının numune yüzeyinden çözeltiye
geçmesi beklenir. Bu süre, çözelti rengini gözlemleyerek belirlenir ve kaydedilir.
Sabit renge gelen numune çözeltisi, tekstil materyalinden süzülerek ayrılır. Süzüntüye,
tekstil materyallerinin sulu ekstraktı denir. Süzüntü, dereceli balon içinde laboratuvar
ortamında muhafaza edilir.
Numune alındıktan hemen sonra numune kabı, her bir numune alma yeri belirtilerek
numune kolayca ayırt edebilecek şekilde etiketlenir. Numune, etiket numarası ile kayıt altına
alınmalı, değişkenler ve olağan dışı olaylar kaydedilmelidir.
Kalite güvenliği, numune almada ve muhafaza etmede görevli herhangi bir
laboratuvarda temel işlemdir ve numunelerin analizlerinde sonuçlar güvenilir olmalıdır.
Numune mümkün olduğunca elle tutulmadan ve temizlenerek saf su ile çalkalanmış kaplarda
muhafaza edilir. Numunenin fazla bekletilmeden analizi yapılmalıdır. Şişelerin, filtrelerin,
muhafaza işlemlerinin ve taşımanın kontrolü için tanık deneyler kullanılır.
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1.3. pH Tayin Metotları
Tekstil ürünlerinin sulu çözeltilerinin pH değeri Kolorimetrik, Elektrometrik ve
Spektrofotometrik olarak ölçülebilir. Bu modülde yaygın olarak kullanılan kolorimetrik ve
elektrometrik yöntemlere yer verilmiştir.

1.3.1. Kolorimetrik Yöntemle pH Tayini
Numunenin derişimi bilinen bir sıra renkli çözeltiyle karşılaştırılıp tayin edilmesine
kolorimetri, bu amaçla kullanılan alete de kolorimetre denir. Kolorimetreyle sadece renkli
maddeler değil renklendirilebilen maddeler de tayin edilir. Kolorimetrik yöntemle pH tayini,
pH indikatörleri ile yapılır. pH indikatörleri, ortamın H+ derişimine göre renk değiştiren
organik asit ve bazlardır. Kolorimetrik yöntemle pH tayininde, indikatörlerin (belirteç)
renginin çözeltinin pH’ına bağlı olarak değişmesinden yararlanılır.
Asidik indikatörler genellikle IndH, bazik indikatörler IndOH şeklinde gösterilirler.
Buna göre indikatörler sulu ortamda,

Ind¯  H3 O

1. IndH  H 2 O

Ind   OH¯

2. IndOH

Dengelerine göre iyonlaşırlar.
İndikatörün denge sabiti Ki olduğuna göre;
1. denklemden pH;

H3O  . Ind  
Ki 
 IndH



 IndH
H3O   Ki 
Ind  

 pH= pKi  log

IndH
Ind  

olur.

2. denklemden pOH;
OH  . Ind  
Ki  
IndOH



IndOH
OH   Ki 
Ind  
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 pOH= pK i  log

 IndOH
Ind  

olur.

Asit tipi indikatörlerde IndH ve Ind¯(asit ve konjuge baz hâli) farklı renklerdedir.
Ortam rengini [IndH] / [Ind¯ ] oranı tayin eder. Baz tipi indikatörlerde de IndOH ve Ind+
(baz ve konjuge asit hâli) farklı renklerdedir. Bu nedenle ortam rengini [IndOH] / [Ind+]
oranı tayin eder. İnsan gözü, renklerin her orandaki karışımını ayırt edemez. Gözün ayırt
edebileceği renk karışımlarının oranı yaklaşık 1/10 veya 10’dur. Bundan dolayı bir indikatör,
pH = pKi ± 1
aralığında kullanılabilir. Bu da bir pH indikatörünün ancak 2 pH aralığında kullanılabileceği
anlamına gelir. İndikatörlerin pKi değerleri farklıdır. Bu nedenle renk değişimleri ve bu
değişimlerin gözlendiği pH sınırları da farklıdır. Aşağıdaki çizelgede bazı indikatörler, renk
değişimleri ve renk değişimlerinin gözlendiği pH sınırları verilmiştir.
İndikatör

Renk Değişimi
Asitteki rengi – Bazdaki rengi

Timol Mavisi
Bromofenol Mavisi
Kongo Kırmızısı
Metil Oranj
Bromokresol Yeşili
Metil Kırmızısı
Bromotimol Mavisi
Turnusol
Krezol Kırmızısı
Timol Mavisi
Fenolftalein
Alizarin Sarısı

Kırmızı
Sarı
Mavi
Kırmızı
Sarı
Kırmızı
Sarı
Kırmızı
Sarı
Sarı
Renksiz
Renksiz

Sarı
Mavi
Kırmızı
Sarı
Mavi
Sarı
Mavi
Mavi
Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Kırmızı

Renk Değişiminin
Gözlendiği pH
Sınırı
1,2-2,8
3,0-4,6
3,0-5,0
3,2-4,4
3,8-5,4
4,8-6,0
6,0-7,6
7,0
7,0-8,8
8,0-9,6
8,2-10,0
10,1-12,0

Çizelge 1.1: Bazı indikatörler, renk değişimleri ve renk değişimlerinin gözlendiği pH sınırları

İndikatörlerle çözeltilerin pH’ı tayin edilirken bu maddelerin çözeltileri
kullanılabileceği gibi süzgeç kâğıdına emdirilerek kurutulmuş hâlleri de kullanılabilir.
Genellikle indikatör çözeltisi emdirilmiş kâğıtlar, bu indikatörlerin renk değiştirdiği pH
sınırları için pH kâğıtları olarak satılırlar. pH’ı ölçülecek çözeltiden bu kağıda bir damla
damlatıldığında elde edilen renk, pH kâğıdı kutusu üzerindeki renklerle karşılaştırılır (Resim
1.2). Uygun renge karşılık gelen pH numunenin pH değeridir.
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Resim 1.2: Çeşitli tiplerde pH kâğıtları

Deney:Kondisyonlanmış kumaşın kolorimetrik yöntemle pH tayini
1.3.1.1. Deney Numunesinin Hazırlanması
Kondisyonlanmış kumaşın farklı bölümleri incelenir. Kumaş dokuma ve boyama
yönünden incelendikten sonra en uygun bölüm tespit edilir. Bu kısımdan analiz ve tekrar
numunelerine yetecek kadar büyüklükte numune alınır. Büyük numuneden her biri 2,00 ±
0,05 gram gelecek şekilde dört parça kumaş kesilir. Parçalar her birinde 100’er mℓ saf su
olan cam balonlara ayrı ayrı atılır. Balonların ağzı kapatılarak kumaşın ıslanması için iyice
sallandıktan sonra 30-60 dakika mekanik olarak çalkalanır. Çalkalama sırasında ortam
sıcaklığındaki değişim 5 ºC’den fazla olmamalıdır. Karıştırma işleminden sonra karışımın
çözelti fazının rengi sabit oluncaya kadar beklenir. Balonlardaki numune karışımları
süzülerek çözelti kısımları dereceli balonlara alınır. Balonlardan biri deney, diğeri tanık, bir
diğeri de tekrar numunesi olarak etiketlenir. Laboratuvar ve numune sıcaklıkları ile
numunelerin suda bekletilme süreleri kaydedilir.
1.3.1.2. Deneyde Kullanılan Araç ve Gereçler
Analitik terazi, eşit büyüklükte cam balonlar, tüpler ve dereceli balonlar, manyetik
karıştırıcılar, huni, piset, triple su, indikatör çözeltisi emdirilmiş kâğıtlar veya indikatör
çözeltileri, pH kâğıtlarından elde edilen karşılaştırma skalası.
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1.3.1.3. Deneyin Yapılışı
İlk olarak mavi veya pembe turnusol kağıdı ile deney numunesinin asit veya baz
olduğuna karar verilir. Bunun için çözeltiden alınan birkaç damla turnusol kâğıdına
damlatılır. Pembe turnusol kâğıdının renginin değişmemesi veya mavi turnusol kâğıdının
renginin pembe renk alması çözeltinin asidik, mavi turnusol kâğıdının renginin değişmemesi
veya pembe turnusol kâğıdının mavi renk alması ise çözeltinin bazik çözelti olduğunu
belirtir. Asidik çözelti için asit indikatörleri, bazik çözelti için baz indikatörleri seçilir.
Deney numunesinden 10’ar mℓ alınarak eşit büyüklükte 7-8 tüp hazırlanır. Her tüpteki
numunenin üzerine seçilen indikatörlerin sulu çözeltilerinden 2’şer damla damlatılır. Elde
edilen renkler pH kâğıdı kutusundaki renklerle mukayese edilir. Bu deney, indikatör çözeltisi
emdirilen kâğıtlara deney numunesinden 1-2 damla damlatılarak da yapılabilir. Aynı renge
sahip çözeltilerin pH değerleri de aynı kabul edilir. Bulunan pH değerleri kaydedilir. Tekrar
ve tanık numuneleri ile ve deney numunesi ile yapılan tüm işlemler tekrarlanır. Sonuçlar
kaydedilir. Sonuçlarda farklılık tespit edildiğinde, yeniden numune alınarak deney
tekrarlanır. Ayrıca renkli maddelerin renk şiddetleri ortamın pH değeri ile doğrudan ilişkili
olduğundan fotometre yardımı ile de doğrudan ölçüm yapılır (Resim1.3).

Resim 1.3: 8000 model fotometre

1.3.1.4. Deneysel Hatalar ve Metodun Değerlendirilmesi
İndikatörlerle pH tayini, hızlı ekonomik, indikatörlerin renginin küçük sıcaklık
değişimlerinden etkilenmemesi ve özel koşullar gerektirmeyen bir metot olması nedeniyle
diğer metotlardan daha fazla tercih edilir.




Ortamda yabancı tuzların bulunması nedeniyle, çözeltinin iyonik şiddetinin
artması dolayısıyla indikatörün gereğinden fazla iyonlaşması ve farklı renk
göstermesi,
Numunenin kimyasal işlemler esnasında sudan başka çözücülerle muamele
edilmesi,
Ortamda yükseltgen, indirgen ve kolloidal taneciklerin bulunması,
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Ortamın bulanık olması

metodun uygulanmasında hatalara neden olur. Bu nedenle daha kesin pH tayini yapılan
elektrometrik (potansiyometrik) ve spektrofotometrik metotlar tercih edilir.

1.3.2 Elektrometrik (Potansiyometrik) Yöntemle pH Tayini
Elektrometrik (Potansiyometrik) yöntemle pH tayininde çözeltiye daldırılan iki
elektrot yardımı ile oluşan galvanik pilin elektromotor kuvveti ölçülür. Potansiyometrik
yöntemle pH ölçen aletlere pH metre denir. pH metreler hassasiyetlerine göre ibreli,
elektronik göstergeli, kullanım amacına göre portatif ve masa tipi olmak üzere farklı
büyüklükte tasarlanmışlardır. Deneyde kullanılan elektrotlardan biri indikatör diğeri referans
görevini üstlenir.
İndikatör elektrot olarak kullanılan cam elektrot, kalın cidarlı cam veya plastik tüpün
bir ucuna yerleştirilmiş ince pH duyarlı cam membrandan ibarettir. Bu tüpün içi gümüş
klörür (AgCl) ile doymuş seyreltik hidroklorik asit (HCl) veya klorür iyonu (Cl¯ ) içeren bir
tamponla doldurulmuştur. Gümüş tel, bir Gümüş / Gümüş Klorür (Ag / AgCl) referans
elektrodu oluşturur ve potansiyel ölçme aletinin uçlarından birine bağlanır. pH tayininde
metot, farklı hidrojen iyonu derişimlerine sahip iki çözeltiyi ayıran ince cam membranın iki
yüzeyi arasında doğan potansiyelin ölçümüne dayanır. Elde edilen veriler doğrudan pH
değerleridir.

Şekil 1.1: pH metrede cam ve kalomel elektrot sistemi
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Resim 1.4: Masa tipi pH metre

Resim1.5: Portatif pH

metre

Resim 1.6: Cep tipi pH metre
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1.3.2.1 Deney: Tekstil Materyallerinin Sulu Ekstraktının pH Değerinin Tayini (TS EN
ISO 3071)


Deney Numunesinin Hazırlanması

Tekstil materyalinin tümünü temsil edecek özellikte ve tüm test numunelerine yetecek
büyüklükte numune alınır. Numuneden yaklaşık 5 mm büyüklüğünde parçalar hâlinde veya
test numunelerinin tamamen ıslatılmasını sağlayacak büyüklükte laboratuvar numunesi
kesilir. Kesme işlemi sırasında analizi yapılacak materyalin, mümkün olduğunca küçük bir
kısmı elle temas etmelidir. Laboratuvar numunesinden her biri (2,00±0,005)g olan 3 adet
analiz numunesi 250’şer mℓ’ lik dereceli balonlarda, analizi yapılmak üzere hazırlanır.
Oda sıcaklığında, tekstil materyalinin sulu ekstraktının hazırlanmasında aşağıdaki
basamaklar izlenir.
Dereceli balonda bulunan her analiz numunesine potasyum klorür distilatı veya triple
sudan 100’er mℓ ilave edilir. Ağzı kapatılır. Analiz numunesinin bulunduğu balonlar önce
elle numune ıslatılıncaya kadar, daha sonra mekanik çalkalayıcı ile karıştırıldıktan sonra
karışımlar ayrı ayrı süzülür. Elde edilen üç çözelti etiketlenir, numaralanır ve deney
numunesi olarak kaydedilir. Üç çözelti için sıcaklık değerleri de kaydedilir.


Deneyde Kullanılan Araç ve Gereçler












Sulu ekstraktın hazırlanması için testler sırasında triple su ile
doldurulmuş ve sadece bu amaçla gruplandırılmış kapaklı cam veya
polipropilen balonlar,
Kimyasal olarak dayanıklı 150 mℓ hacmindeki beherler,
Kimyasal olarak dayanıklı karıştırıcılar,
En az 0,1 hassasiyetle pH ölçen cam elektrotlu pH metre,
0,1 mg hassasiyetle tartım yapılan terazi,
11 adet A kalitede ölçülü balon,
pH 4,0 (0,05 mol/l) potasyum hidrojen ftalat çözeltisi, 10,21 gram
potasyum hidrojen ftalat (KHC8H4O4) katısı triple su veya iletkenliği çok
düşük olan damıtık su içinde 1 litrelik dereceli balonda çözülür. Çözelti
triple su ile 1 litreye seyreltilir. Bu çözeltinin pH’ı 20 0C sıcaklıkta 4,00;
25 0C sıcaklıkta 4,01 alınır.
pH 6,9 (0,08 mol/l) Potasyum dihidrojen fosfat ve Disodyum hidrojen
fosfat çözeltisi: 3,90 gram Potasyum dihidrojen fosfat (KH2PO4) ve 3,54
gram Disodyum hidrojen ortofosfat (Na2HPO4) katıları triple su veya
iletkenliği çok düşük olan damıtık su içinde 1 litrelik dereceli balonda
çözülür. Çözelti triple su ile 1 litreye seyreltilir. Bu çözeltinin pH’sı 200 C
sıcaklıkta 6,87; 250 sıcaklıkta 6,86 alınır.
pH 9,2 (0,01 mol/l) disodyum tetraborat çözeltisi; 3,80 gram disodyum
tetraborat dekahidrat (Na2B4O7 10H2O) katısı triple su veya iletkenliği
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çok düşük olan damıtık su içinde 1 litrelik dereceli balonda çözülür.
Çözelti triple su ile 1 litreye seyreltilir. Bu çözeltinin pH’ı 20 0C
sıcaklıkta 9,23; 25 0C sıcaklıkta 9,18 alınır.


Deneyin Yapılışı

Tekstil materyallerinin sulu ekstraktının pH değeri, cam elektrot yardımı ile oda
sıcaklığında Elektrometrik yöntemle tayin edilir. Öncelikle numune ve standart tampon
çözeltilerinin hazırlanmasında kullanılan üçüncü derece damıtık (triple) suyun pH değeri
ölçülür. Tampon çözeltiler ve numune için kullanılan suyun pH değeri ISO 3696
standartlarına göre 5,0-7,5 arasında olmalıdır. Eğer ölçülen değer bu sınırların dışında ise
üçüncü derece damıtık (triple) su, kimyasal olarak dayanıklı cam balonlar içinde birkaç
yolla elde edilir. Bu yollar:




1 g/l’lik potasyum permanganat ve 4 g/l’lik sodyum hidroksit
çözeltilerinin damıtılmasıyla saf suyun, asit veya organik maddeden
ayrılması,
Seyreltik Sülfürik asidin damıtılmasıyla amonyum iyonlarının amonyak
gazına dönüştürülmesi ve saf suyun elde edilmesi,
0,1 mol/l’lik potasyum klorür çözeltisinin damıtılmasıyla iletkenliği
düşük suyun elde edilmesidir.

Numunenin pH’ı ölçülmeden önce, pH’ı 4,7 - 9,0 aralığında hazırlanan tampon
çözeltiler ile pH metre kalibre edilir. Kalibrasyonun doğru yapılabilmesi için, kullanılan
standart ve tampon çözeltilerin en az ayda bir kez yeniden hazırlanması gerekir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Elektrometrik yöntemle pH tayini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler
 Kumaşı keserken numuneye fazla
dokunmayınız.
 0,1 mg hassasiyetle tartım işlemi
yapınız.
 Dikkatli çalışınız.

 Numuneyi kesiniz.
 Numuneyi tartınız.
 Sulu Ekstraktı hazırlayınız.
 Elde edilen çözeltileri
numaralandırarak
deney
olarak kaydediniz.

etiketleyip
numunesi

 Etiket ve Numaralandırmayı dikkatle
hatasız yapınız.
 Sıcaklık değerlerini etikete yazmayı
unutmayınız.

 Tampon çözelti ile pH metreyi kalibre
ediniz.

 Kalibrasyon yönergelerine uyunuz.

 pH değerini cam elektrot yardımı ile
tayin ediniz.

 Sonuçları kaydetmeyi unutmayınız.
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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.
2.
3.
4.

Numuneyi kestiniz mi?
Kesilen numuneyi tarttınız mı?
Sulu ekstraktı hazırladınız mı?
Elde edilen çözeltileri etiketleyip numaralandırarak deney
numunesi olarak kaydettiniz mi?
5. Tampon çözelti ile pH metreyi kalibre ettiniz mi?
6. pH değerini cam elektrot yardımı ile tayin 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Bir indikatörün renk değiştirdiği pH aralığı 2 pH birimidir.

2.

( ) pH indikatörleri zayıf organik asit ve zayıf organik bazlardır.

3.

( ) Tekrar numunelerine uygulanan analitik işlemler analiz numunesinden farklıdır.

4.

( ) Elektrometrik yöntemle pH tayininde, çözeltiye daldırılan cam ve doymuş
kalomel elektrot yardımı ile oluşan pilin elektromotor kuvveti ölçülür.

5.

( ) Elektrometrik yöntemle pH tayininde referans elektrot olarak kullanılan doymuş
kalomel elektrot, Hg, Hg2Cl2 ve doymuş KCl çözeltilerinden hazırlanır.

6.

( ) Elektrometrik yöntemle pH tayininde, pH metre triple su ile kalibre edilir.

7.

( ) Kolorimetrik yöntemle pH tayini, hızlı, ekonomik ve kesinliği yüksek metottur.

8.

( ) Sıcaklık, çözeltideki hidrojen iyono derişimini etkiler.

9.

( ) İndikatör elektrot olarak kullanılan cam elektrot, kalın cidarlı cam veya plastik
tüpün bir ucuna yerleştirilmiş ince, pH duyarlı cam membrandan ibarettir.

10.

( ) Çözeltide, Hidrojen iyonu derişimi; pH = ￚ log[H+] , hidroksil iyonu derişimi;

pOH = ￚ log[OH¯] , olarak ifade edilir ve pH + pOH = 14 eşitliği daima geçerlidir.

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
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
AMAÇ
Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda, Ağır metal iyonları tayini
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Giysilerimizde, ağır metallerin varlığı hangi sorunlara neden olur? Araştırınız.



Ağır Metaller, tekstil materyallerine hangi yollarla gelir? Araştırınız.



Tekstil materyallerinde bulunan ağır metalleri tayin etmek için hangi metotlar
kullanılıyor? Araştırınız.

2. AĞIR METAL İYONLARI TAYİNİ
2.1.Amaç
Tekstil ürünleri içerisinde bulunan veya bulunması muhtemel olan ağır metal
iyonlarının niteliğini ve niceliğini öğreneceksiniz.

2.2. Numuneyi Kül Etme
Tekstil materyalleri gibi yapısında organik madde bulunan ürünlerin, inorganik madde
içeriğini belirlemek için kül miktarı tayinleri yapılır. Ürünün özelliğine göre ayrıntıda bazı
farklılıklar olmakla birlikte kül tayini, prensip olarak ürünün sabit tartıma getirilmiş bir
krozede ısı etkisiyle organik maddelerinden arındırılmasıdır. Tekstil materyallerinde yaygın
olarak kuru kül etme ve yaş kül etme yöntemleri kullanılır.

2.2.1. Kuru Kül Etme
Kuru kül etme, bir organik numunenin, analiz için inorganik bileşenleri geride
bırakarak yüksek sıcaklıkta oksijen veya hava ile yükseltgenmesi sistemidir.
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2.2.1.1. Açık Alevde Yakma
Katyonların tayininden önce bir organik maddenin parçalanması için en basit metottur.
Bu metotta madde açık bir porselen kapsül veya kroze içinde bir alev üzerinde, bütün
karbonlu maddeler karbon dioksite yükseltgeninceye kadar yaklaşık 800 0C’de 1-2 saat
kızdırılır. Yükseltgenmenin tamamlanması için genellikle kızıl ısı gereklidir. Isıtma
işleminden sonra kroze, bir tel maşa yardımı ile alınarak önce 10-15 dakika kalın metal tabla
üzerinde daha sonra da desikatörde oda sıcaklığına kadar soğutulur ve analitik terazide
tartılır. Tartılan kütle kaydedilir. Kroze 15 dakika daha kızdırılır, metal tabla ve desikatör
yardımı ile oda sıcaklığına kadar soğutularak tekrar tartılır, tartım kaydedilir. Numunenin
yakıldıktan sonra analitik terazide ilk tartılan kütlesi ile ikinci tartılan kütlesi arasındaki fark
en fazla 0,1 mg olmalıdır. Tartım farkı 0,1 mg ve daha az ise ikinci tartım, kroze ve külün
kütlesi olarak kaydedilir. Fark 0,1 mg’dan daha fazla ise, yakma, oda sıcaklığına kadar
soğutma ve tartım işlemi tekrarlanır. İşleme iki tartım arasındaki fark 0,1 mg oluncaya kadar
devam edilir. Yakma işlemi sırasında organik maddeler numuneden ayrılacağından,
yakmadan sonraki kütle kaybından kül miktarı hesaplanır. Kalan katının çözünmesinden
sonra uçucu olmayan bileşenlerin analizi yapılır. Krozenin kütlesi; m0, numuneyi yakmadan
önceki tartım; m1, numuneyi yakmadan sonraki tartım; m2, olarak alındığında
m1 – m0 = numunenin kütlesi
m2 – m0 = kül hâline gelen numunenin kütlesi
m1 – m2 = yanma sonucu numuneden ayrılan organik maddelerin kütlesi
bulunur.

%Kül 

m 2  m0
 100
m1  m0

Eşitliğinden % Kül bulunur. Krozede bulunan numunenin hava ile teması
sağlanmadan ağzı kapaklı malzemeye alınır ve analiz yapılmak üzere muhafaza edilir.
Yakma sırasında, çok ince bölünmüş bazı maddeler ve uçucu metalik bileşikler kroze
etrafındaki konveksiyon akımlarında yanarak buharlaşır. Bu nedenle açık alevde yakma basit
metot olmasına rağmen, genellikle en az güvenilen metotdur. Deneyler verilen bir numune
tipi için bu metodun uygulanabilirliğini göstermedikçe bu metot kullanılmamalıdır.

2.2.2. Yaş Kül Etme
Yaş kül etme, organik numunelerin hidroklörik asit (HCl), Nitrik asit (HNO3), sülfürik
asit (H2SO4), perklorik asit (HClO4) veya bu asitlerin karışımı gibi sıvı yükseltgen
reaktiflerle yükseltgenerek parçalanma işlemidir. Parçalanan organik maddelerin yapısından
karbon dioksit gazı ayrılır. Kalan sıvı kısım kuruluğa kadar buharlaştırılır.
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2.2.2.1 Hidroklorik Asit ile Çözme
Hidroklorik asit, (HCl) yükseltgen bir madde olan Mangan dioksit’i (MnO2)
indirgeyerek çözünür hâle getirir. Bu amaçla, suda çözünmeyen katı örnekten az bir miktarda
bir deney tüpüne alınır. Üzerine 1-2 mℓ 2,0 M HCl çözeltisi eklenerek iyice çalkalanır. Bu
şekilde çözünme sağlanmamış ise, bir deney tüpüne az miktarda örnek alınır. Üzerine 1-2 mℓ
derişik HCl ilave edilerek çalkalanır. Çözünme sağlanmamış ise, deney tüpü sıcak su
banyosunda ısıtılır.
2.2.2.2. Nitrik Asit ile Çözme
Hidroklorik asitte çözünmeyen bakır (II) sülfür (CuS) yükseltgen etki göstermesi
nedeniyle nitrik asitte (HNO3) çözünür. Çözünme, sülfürün sülfata yükseltgenmesi şeklinde
olur. Ayrıca nitratlar suda daha kolay çözündüğünden ve bileşikleri daha az uçucu
olduğundan, nitrik asit hidroklorik aside oranla daha üstündür. Ancak nitrik asidin
istenmeyen yükseltgenme olaylarına neden olması kullanım sırasında göz önünde
bulundurulmalıdır. Nitrik asitte çözme işlemi de hidroklorik asitte olduğu gibi önce seyreltik,
sonra derişik asitte önce soğukta sonra sıcakta yapılır.
2.2.2.3. Sülfürik Asit ile Çözme
Birçok madde, bir çözücü olarak etkinliği, yüksek kaynama noktasından (yaklaşık 340
C) ileri gelen sıcak derişik sülfürik asitte (H2SO4) parçalanır ve çözünür. Organik
bileşiklerin çoğu, bu sıcaklıkta suyunu kaybeder, yükseltgenir ve böylece bu yaş kül etme
işlemi ile karbon dioksit ve su olarak numuneden uzaklaşırlar. Metallerin çoğu ve birçok
alaşım sıcak asitten etkilenerek çözünür.
0

2.2.2.4. Perklorik Asit ile Çözme
Sıcak derişik Perklorik asit (HClO4) kuvvetli bir yükseltgen madde olup diğer
mineral asitlere karşı dayanıklı olan çok sayıda demir alaşımına etki eder. Bununla beraber
patlayıcı özelliğinin yüksek olması dolayısıyla bu reaktif çok dikkatli kullanılmalıdır.
perklorik asidin soğuk derişik ve sıcak seyreltik asit çözeltileri patlayıcı değildir. Ancak
sıcak derişik çözeltileri, organik maddelerle veya kolaylıkla yükseltgenebilen inorganik
maddelerle temas ettiğinde şiddetle patlamalar olur. Bu özelliği sebebiyle derişik reaktif
sadece cam veya paslanmaz çelik ile astarlanmış, dikişsiz ve duvarlarını su ile yıkayacak bir
püskürtme özelliğine sahip ve diğer tüm fan sistemlerinden bağımsız özel fan sistemi olan
çeker ocaklarda ısıtılmalıdır.
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2.2.2.5. Kral Suyu ile Çözme
Kral suyu, hidroklorik asit ve nitrik asitte çözünmeyen örneklerin çözünmesi
nedeniyle en etkili çözücülerden biridir. 3 hacim derişik HCl ve 1 hacim derişik HNO 3in
karışımıdır. Asidin fazlası buharlaştırılırken ortamda bulunan Fe2+ iyonları, Fe3+ iyonuna
yükseltgeneceğinden Fe2+ iyonlarını aramamak gerekir. Ayrıca, FeCl3 iyonlarının, Fe(NO3)3
iyonlarından daha uçucu olması, ortamda bulunan FeCl3ün buharlaşmasına neden
olacağından kral suyu ile çözme işleminden sonra, Fe3+ iyonlarının tayininde istenilen sonuç
elde edilemez. Ortamda bulunan diğer metallerin tam olarak çözülememesi hâlinde çözünen
kısım santrifüjlenerek alınır. Çözünmeyen kısım bir başka yöntemle çözünmeye çalışılır.

2.3. Kül Etme Sonrası Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Yöntemler
Kül hâline gelen numunede, yapılması gereken analizlere karar vermek için önce tayin
edilecek ağır metallerin özelliklerini bilmek gerekir. Bu konuda, daha önceki modüllerde
kazanılan bilgiler önemlidir. Analizler, iki bölümde yapılmalıdır. Birinci bölümde ağır
metallerin varlığının tespit edilmesi ve ikinci bölümünde bulunan ağır metallerin miktarının
tespit edilmesidir. Bu amaçla numune külüne aşağıda verilen ön denemeler yapılır.

2.3.1. Fiziksel İncelemeler
Numune külünün rengi, bazı bileşiklerin varlığı hakkında bilgi verir. Kül renksiz ise
CuS, Cu2S, CuO, Cu2O, NiS, CoS, FeS, FeO, MnO2, CdS, CdO gibi bileşikler yoktur.
2.3.1.1. Alev Deneyi

Şekil 2.1 Bek alevinin yapısı
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Temizlenmiş bir platin tel, iyice karıştırılarak homojen hâle getirilen kül örneğine
daldırılır ve bek alevine tutulursa karakteristik renkler oluşur. Alevin aldığı renkler yardımı
ile külde hangi metallerin bulunabileceği tahmin edilir. Örnekte birden fazla ağır metalin
olması renk karışımlarının olmasına neden olur. Meydana gelen rengin görünme süresi bazı
metallerde kısa, bazılarında ise uzundur. Alev denemesinin doğru yapılabilmesi için platin
telin iyice temizlenmesi ve alevin iyi tanımlanması gerekir. Şekil 2.1’de yaklaşık şekli
çizilen bir alevde 1-2 aralığı yükseltgen alev, 3-4 aralığı indirgen alevdir. En düşük
sıcaklığın bulunduğu bölge 5 numara ile, en yüksek sıcaklığın bulunduğu bölge 6 numara ile
gösterilmiştir. Alev denemesi yapılırken ucunda örnek olan platin tel önce alevin en soğuk
olan bölgesine (5 numaralı bölgeye) tutulur.
Şekil 2.1 Bek alevinin yapısı, birkaç dakika sonra tel, alevin en sıcak bölgesine (6
numaralı bölgeye) tutulur ve alevden çekilerek HCl içine batırılır. Tekrar bek alevinin önce
soğuk sonra sıcak bölgesine tutularak işlem tekrarlanır. Bu şekilde birden fazla metal
tanımak mümkün olur (Çizelge 2.1).
Bulunması muhtemel metal
Cu, Bi
Cu, Pb, As, Sb

Alevin rengi
Yeşil
Mavi

Çizelge 2.1: Alev denemesinde bazı metallerin renkleri

2.3.1.2. Üfleç Deneyi
Bu deney, bileşiklerin sıcakta kömürle indirgenmesi esasına dayanır. Deneyde, odun
kömürü üzerinde bir bıçak ile açılan çukura bir miktar örnek konulur. Kütlesi, örneğin
kütlesinin iki katı kadar, susuz sodyum karbonat ve potasyum karbonat karışımı ilave edilir.
Karışımda sodyum karbonat ve potasyum karbonat (1:1) kütle oranında bulunmalıdır.
Karışım üzerine üfleç yardımı ile isli yanan bir bek alevi gönderilir. Karışım odun
kömüründe ısıtıldığında önce metal bileşikleri metal karbonatlara döner, daha sonra metal
karbonatlar parçalanarak karbon dioksit gazı çıkar metal oksitler ise karbon ile karbon
monoksit ve serbest metalleri oluştururlar. Sonuçta kömür çukurunda parlak metal birikir.
Kömür çukurunda ve siyah bölgelerde biriken renkler bulunması muhtemel metaller
hakkında bilgi verir (Çizelge 2.2).
Kömür çukurunda görülen
Beyaz, kuvvetle ısıtıldığında kızaran, eritilemeyen
kütle
Yeşil, eritilemeyen kütle
Gri, mıknatıstan etkilenen, süngerimsi kütle
Kırmızı, süngerimsi kütle

Bulunması muhtemel metaller
Mg, Sr, Ca, Al
Cr
Fe, Co, Ni
Cu

Çizelge 2.2: Na2CO3 ve K2CO3 karışımı ile odun kömüründe ısıtma
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2.3.1.3. İnci Deneyleri
Aşağıda inci deneyleri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.


Sodyum karbonat incisi

Bir parça susuz Sodyum karbonat, ucu kıvrık platin tel üzerinde eritilir. Eritilmiş kütle
soğutulduktan sonra, hafif ısıtılır ve bir saat camında bulunan katı potasyum nitrata batırılır,
sonra tekrar ısıtılır. Böylece sodyum karbonat ve potasyum nitrattan ibaret bir karışım
meydana gelir. Bu karışım içinde çözünen oksitler, gerek yükseltgen potasyum nitrat,
gerekse hava oksijeni ile kolaylıkla yükseltgenirler. Soğutulan damlacık hafif
nemlendirildikten sonra mangan tuzuna daldırılıp ısıtılırsa inci yeşile, krom (III) tuzuna veya
oksitine batırılıp ısıtılırsa sarıya boyanır.

MnO  O2  Na 2 CO3


 Na 2 MnO4  CO2

2Cr2 O3  3O2  4Na 2 CO3 
 4Na 2 CrO4  4CO2


Boraks incisi

Kızıl dereceye kadar ısıtılmış ucu kıvrık platin tel, katı boraks (Na2B4O7.10H2O) içine
daldırılır. Tel ve ucundaki, tekrar aleve tutulur. Boraks su kaybederken şişer ve daha renksiz
bir hâle gelir. Tel alevden çekilir ve soğutulur. İnci hafiften nemlendirilir ve sonra katı
örneğe daldırılır. Tekrar bek alevinde önce yükseltgen, sonra indirgen aleve tutulur ve
soğutulur. Örnekte bulunan metallerin türlerine ve kızdırmanın indirgen veya yükseltgen
alevde yapılmasına bağlı olarak soğuk incide farklı renkler meydana gelir. Meydana gelen
renk metalin metaborat tuzlarının oluşması nedeniyledir.
3Na2B4O7 + 2Cr(OH)3 
 2Cr(BO2)3 + 6NaBO2 + 3H2O
Boraks yerine NaNH4HPO4 kullanılırsa metalin fosfat tuzları oluşur.
3NaNH4HPO4 + 2Cr(OH)3 
 2CrPO4 + Na3PO4 + 3NH3 + 6H2O
Bu incilerin renkleri (Çizelge 2.3)’te belirtilmiştir.
Metal
Ni
Co
Cr
Mn
Cu
Cu + eser Sn
Fe

İndirgen Alevde
Soğukta gri (serbest metalden dolayı
Soğukta ve sıcakta mavi
Soğukta ve sıcakta yeşil
Soğukta ve sıcakta renksiz
Soğukta kırmızı sıcakta renksiz
Soğukta parlak kırmızı, sıcakta renksiz
Soğukta ve sıcakta yeşil
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Yükseltgen Alevde
Soğukta kiramit kırmızısı
Soğukta ve sıcakta mavi
Soğukta yeşil sıcakta sarı
Soğukta ve sıcakta viyole
Soğukta mavi sıcakta yeşil
Soğukta mavi, sıcakta yeşil
Soğukta ve sıcakta sarı

Çizelge 2.3: Boraks incileri ve renkleri

İnci yapılırken renklendirici madde veya metal oksitten, mümkün olan az miktarda
almalı ve yavaş yavaş miktarı arttırarak uygun rengi meydana çıkarmalıdır.


Fosfat incisi

Fosfat incisine, mikro kozmik tuz incisi de denir. Deneyde, boraks incisinde olduğu
gibi kızıl dereceye kadar ısıtılmış ucu kıvrık platin tel, katı Sodyum metafosfat veya
Sodyum amonyum fosfat (NaNH4HPO4) içine daldırılır. Tel ve ucundaki, tekrar aleve
tutulur. Sodyum metafosfat su kaybederken şişer ve renk değiştirir. Tel alevden çekilir ve
soğutulur. İnci hafiften nemlendirilir ve sonra katı örneğe daldırılır. Tekrar bek alevinde
önce yükseltgen sonra indirgen aleve tutulur ve soğutulur. Örnekte bulunan metallerin
türlerine ve kızdırmanın indirgen veya yükseltgen alevde yapılmasına bağlı olarak soğuk
incide farklı renkler meydana gelir. Meydana gelen renk metalin metafosfat tuzlarının
oluşması nedeniyledir. Sodyum amonyum fosfat ısıtılınca,
nNaNH4HPO4 
 (NaPO3)n + nNH3 + nH2O
denklemine göre ayrışarak meta fosfata dönüşür. Metafosfatlar metal oksitleri için iyi bir
çözücüdür. Metal oksitler genel olarak MO şeklinde gösterildiğinde metafosfatlarla oksitler
arasında,
nMO + (NaPO3)n


 nNaMPO4

reaksiyonu, silikatlarla metafosfatlar arasında da,
nMSiO3 + nNaPO3 
 nNaMPO4 + nSiO2
reaksiyonu meydana gelir. Metal oksitlerinin fosfat incisindeki renkleri genel olarak borat
incisindeki renkler gibidir. Bu renkler (Çizelge 2.4) te verilmiştir.
Metal
Ni
Co
Cr
Mn
Cu
Fe

İndirgen Alevde
Soğukta gri (serbest metalden dolayı
Soğukta ve sıcakta mavi
Soğukta ve sıcakta yeşil
Soğukta ve sıcakta renksiz
Soğukta kırmızı, sıcakta renksiz
Soğukta soluk yeşil, sıcakta sarı

Yükseltgen Alevde
Soğukta ve sıcakta kahverengi
Soğukta ve sıcakta mavi
Soğukta ve sıcakta yeşil
Soğukta ve sıcakta viyole
Soğukta mavi, sıcakta yeşil
Soğukta sarı, sıcakta kırmızı kahve

Çizelge 2.4: Fosfat incileri ve renkleri

İnciye, birden çok renklendirici oksit koyulursa renk koyu olacağından tanıma
güçleşir.
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2.4. Farklı Metal İyonlarını Tespit Etme Yöntemleri
Aşağıda farklı metal iyonlarını tespit etme yöntemlerini öğreneceksiniz.

2.4.1. Sulu Çözeltide Farklı Metal İyonlarının Nitel Analizi
Ağır metallerin ve bunların iyonlarının sudaki çözünürlükleri çok azdır. 2.2.2.3.’te
hazırlanan kül örneğinin küçük bir miktarı tartılarak triple su ile dereceli balonda 100 mℓ’lik
çözelti hazırlanır, etiketlenir ve stok çözelti olarak kaydedilir. Ancak, kuru kül etmenin
sakıncaları göz önüne alınarak yaş kül etme ile stok çözelti hazırlanır. Bunun için 2.1.1.3.’ te
hazırlanan laboratuvar numunesinin üzerine birkaç mℓ derişik H2SO4 ilave edilir. Karışım
50-60 0C’de dikkatle ısıtılır ve oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra, süzgeç kâğıdından
süzülür. Süzüntü, triple distile su ile 100 mℓ’ye seyreltilir, etiketlenir ve stok çözelti olarak
kaydedilir. Stok çözeltiden alınan miktarlarla bakır, nikel, kobalt, mangan, krom, demir,
alüminyum metallerinin ve bunların iyonlarının nitel ve nicel analizleri yapılır.
Stok çözeltiden 10 mℓ alınır ve çözelti hacmi 2 mℓ kalıncaya kadar buharlaştırılır.
Çözeltiye 2,00 M amonyak (NH4OH) çözeltisinden damla damla eklenir ve bir turnusol
kâğıdından yararlanarak ortam nötral yapılır. Çözeltiye, hacminin 1/4’ü kadar 2,0 M HCl
çözeltisinden eklenerek ortamın pH değeri yaklaşık 0,5 yapılır. Ortamın asitliği
ayarlandıktan sonra çözelti içinden H2S gazı geçirilir veya H2S ile doyurulmuş sudan 1 mℓ
eklenir. Çözelti, su banyosunda 4-5 dakika ısıtıldıktan sonra triple distile su ile 1:1 oranında
seyreltilir (çözeltinin hacmi kadar triple distile su ilave edilir). Böylece seyreltik asitli
ortamda çökelme sağlanır. Diğer ağır metallerin çökmemesi için seyrelmenin 1:1 oranından
fazla yapılmaması gerekir. Karışım santrifüjlenir ve çökelek ile çözelti birbirinden ayrılır.
Çökelek 1 ve çözelti 2 numara ile etiketlenir.
2.4.1.1. Bakırın Nitel Analizi
Çökelek 1, önce % 10’luk NH4Cl çözeltisi ile yıkanır. Bunun için 2-3 mℓ % 10’luk
NH4Cl çözeltisi eklenir ve bir baget yardımı ile karıştırılır, santrifüjlenir ve çözelti kısmı
çökelekten ayrılarak atılır. Çökelek 11 numara ile etiketlenir.
Çökelek 11, üzerine KSCN çözeltisi eklenecek olursa Bakır tetrasiyanür kompleksi
oluşur. Eğer ortamda Kadmiyum iyonu varsa, Bakır ile birlikte Kadmiyum tetrasiyanür
kompleksi de oluşur. Karışıma H2S çözeltisi ilave edildiğinde Kadmiyum tetrasiyanür
kompleksi bozunmadan kalırken Bakır tetrasiyanür kompleksi bakır (II) sülfüre dönüşür.
Karışım, % 25 ‘lik HCl ile asitlendirilir. Buna 10 mg dithizonun 100 mℓ Karbon
tetraklorürdeki çözeltisinden 5 mℓ ilave edilir ve iyice çalkalanır. Çözeltide bakır iyonu
varsa karbon tetraklorür tabakası kırmızı- mor bir renk alır.
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2.4.1.2. Nikelin Nitel Analizi
2.4.1 de elde edilen çözelti 2 alınır NaOH ile ortam bazik yapılır. Üzerine katı sodyum
peroksit (Na2O2) eklendiğinde Mangan dioksit (MnO2), Demir(III) hidroksit (Fe(OH)3) ,
kobalt (III) hidroksit (Co(OH)3) ve nikel hidroksit (Ni(OH)2) çökerken nikelin [Ni(NH3)4]2+
ve kobaltın [Co(NH3)6]3+ amin kompleksleri oluşur. Alüminyum hidroksit (Al(OH)4- ve
kromat (CrO4¯ ) iyonları çözeltiye geçer. Karışım santrifüjlenerek çözelti kısmı çökelekten
ayrılır. Çökelek 21, çözelti 22 numara ile etiketlenir.
Çökelek 21, derişik HCl’te çözülür. Çözelti dörde ayrılır. Her biri 21a olarak
etiketlenir.
21a çözeltilerinden birincisine katı NaF ilave edilir ve çalkalanır. Daha sonra
amonyakla ortam bazikleştirilir. Ortamın bazikliği kontrol edildikten sonra çözeltiye
Dimetilglioksim (C4H8O2N2) çözeltisi eklenir.
Oluşan gül kırmızısı renkli nikel
dimetilglioksimat (Ni(C4H7O2N2)2) çökeleği nikeli tanımlar.
2.4.1.3. Kobaltın Nitel Analizi
21a çözeltilerinden ikincisine katı Sodyum fluorür (NaF) ilave edilir ve çalkalanır.
Daha sonra alkollü amonyum tiyosiyanat (NH4SCN) tüpün kenarından yavaşça eklenir. İki
sıvının birleştiği yerde mavi yeşil rengin oluşması kobaltı tanımlar.
2.4.1.4. Manganın Nitel Analizi
21a çözeltilerinden üçüncüsüne katı Sodyum bizmutat (NaBiO3) eklendiğinde mangan
(II), permanganata ( MnO 4 )yükseltgenerek mor renk oluşur.
2.4.1.5. Demirin Nitel Analizi
21a çözeltilerinden dördüncüsüne Amonyum tiyosiyanat (NH4SCN ) veya Potasyum
tiyosiyanat (KSCN ) çözeltisi eklendiğinde; Demir(III), Demir III mono tiyosiyanat
[FeSCN]2+ kompleksini oluştururken koyu kırmızı renk oluşur.
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2.4.1.6. Kromun Nitel Analizi
Kromun nitel analizine, nikel analizinde elde edilen ve 22 numara ile etiketlenen
çözelti ile başlanır. Çözelti, NaOH’in aşırısını içerir. Çözeltiye, 2,0 M’lık HNO3
çözeltisinden damla damla ilave edilerek ortam nötrleştirilir ve pH kâğıdı ile kontrol edilir.
Nötr ortamda, alüminatın Al3+ , kromatın Cr2O72− hâline dönmesi sağlandıktan sonra, bir
spatül ucu ile 0,50 gram kadar Amonyum klorür (NH4Cl) eklenir. Daha sonra çözeltiye,
ortam bazik oluncaya kadar damla damla 2,0 M amonyak (NH4OH) çözeltisinden ilave
edilir. Amonyağın aşırısından kaçınılmalıdır. Bu amaçla amonyak kokusunun duyulması bir
ölçü kabul edildiği gibi turnusol kâğıdı ile de ortamın bazikliği kontrol edilebilir. Karışımda
alüminyum iyonu, Al(OH)3 hâlinde çökerken bikromat (Cr2O72−), kromat (CrO42−) olarak
çözeltiye geçer. Karışım santrifüjlenerek çözelti kısmı çökelekten ayrılır. Çökelek 221,
çözelti 222 numara ile etiketlenir.
Çözelti 222’nin sarı renkli olması kromun varlığını belirtir. Çözelti 222 üzerine 2,0 M
Asetik asit (CH3COOH) damla damla ilave edilerek ortam asidik yapılır. Üzerine bir
spatülün ucu ile 0,50 gram kadar Sodyum asetat (CH3COONa) eklenir. Su banyosunda
kaynama noktasına kadar ısıtılır. Sıcakken 0,50 M Baryum klorür (BaCl 2) çözeltisinden
birkaç damla eklenir. Oluşan sarı renkli çökelek Baryum kromat olmalıdır. Karışım
santrifüjlenerek çözelti kısmı çökelekten ayrılır ve çözelti atılır. Çökelek 2221 olarak
etiketlenir.
Çökelek 2221 üzerine 2,00 M HNO3 ten 1 mℓ eklenir ve su banyosunda ısıtılarak
çözünmesi sağlanır. Çözeltiye 5-6 damla eter ve 5-6 damla % 3‘lük Hidrojen peroksit (H2O2)
çözeltisi eklenir. Eter fazındaki mavi renk kromun varlığını gösterir.
2.4.1.7. Alüminyumun Nitel Analizi
Alüminyumun nitel analizine, kromun nitel analizinde elde edilen çökelek 221 ile
başlanır. Çökeleğin üzerine damla damla 2,0 M HCl ilave edilerek çözünmesi sağlanır.
Çözünme tamamlandıktan sonra çözeltiye, 2,0 M Amonyum asetat (CH3COONH4)
çözeltisinden 1 mℓ eklenir. Daha sonra çözeltiye, alüminyumun sudaki % 0,1’lik
çözeltisinden birkaç damla ekleyip iyice çalkalanır. Üzerine 2,0 M amonyum hidroksit
(NH4OH) çözeltisi damla damla ilave edilerek zayıf bazik ortam oluşturulur. Bu ortamda
parlak kırmızı renkli çökeleğin oluşması alüminyumu tanımlar.
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2.4.2. Sulu Çözeltide Farklı Metal İyonlarının Nicel Analizi
Bakır, nikel, kobalt, mangan, krom, demir, alüminyum metallerinin nicel analizinde
4.1’de hazırlanan stok çözelti kullanılır. Numune, TS 2536’da belirtildiği şekilde korunur ve
muhafaza edilir. Numuneyi korumak için yapılan ilavelerin meydana getirdiği seyrelme,
deney sonuçlarının hesaplanmasında dikkate alınır.
Çözelti hâline getirilmiş örnekteki metal iyonları atomik spektroskopi ile tayin
edilebilir. Metal iyonları yüksek alev sıcaklığında veya elektriksel alev yardımıyla
atomlaştırılır ve atomların elektronik enerji düzeylerinde geçişler oluşturulur.
Çözelti hâline getirilmiş örneklerdeki metal iyonları, alev veya elektriksel ark
yardımıyla atom iyonlarına dönüştürülerek atomların enerji seviyelerinde geçiş
oluşturulmasına dayanan spektroskopi dalına atomik spektroskopi denir. Bu metotla 0.1 mg
duyarlılık ve binde birkaç hata ile metal iyonları tayin edilebilir.
2.4.2.1. Spektrofotometrik Metotla Nitel ve Nicel Analizler
Elektromagnetik dalgayla (enerjiyle), maddenin etkileşmesini inceleyen bilim dalına
spektroskopi denir. Söz konusu madde çekirdek, atom veya molekül olabilir. Bir madde,
üzerine düşürülen çeşitli dalga boylarından ışınların (ultraviyole ışınlarından radyo
dalgalarına kadar) ancak bazılarını absorplar. Maddenin bu özelliğinden yararlanılarak
yapısı, derişimi vs. tayin edilebilir. Bunun için madde üzerine dalga boyu 110 nm’den 3000
nm’ye kadar değişen ışınlar düşürülür. Ultraviyole ve görünür alan (UV-VİS) cihazları,
genellikle 200-1000 nm dalga boylarındaki ışınlarla çalışan cihazlardır. Elektronik
spektroskopide maddenin absorpladığı enerji, yapısında bulunan bir elektronu bir üst enerji
düzeyine çıkarır. Hem organik hem de inorganik maddeler Ultraviyole ve görünür alanda
absorpsiyon yaparlar. Her iki maddede de elektron geçişinin temeli aynı olmakla beraber
açıklanma metodları farklıdır. İnorganik maddelerin absorplanmaları kristal alan teorisine
göre yapılır. Çözeltideki inorganik maddelerin elektronik spektrumları bir takım keskin
absorpsiyon piklerinden meydana gelir. Tayin için maddenin spektrumunda, düşük
derişimlerde bile oldukça büyük absorpsiyon değerinin okunabilmesi için en şiddetli
absorpsiyon pikinin bulunduğu dalga boyu seçilir. Bir maddenin ne kadar absorplandığını
gösteren değere o maddenin Absorbans değeri denir. Absorbans değerleri sıcaklığa bağlı
olarak değişir. Spektroskopik yöntemle tayinde maddelerin Absorbans değerleri ölçülür.

Absorpsiyon
verilmiştir.

kullanılan

Spektrometrisinde
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terimler

(Çizelge

2.6)da

Terim ve Sembolü
Işıma gücü, P, P0

Tanım
Dedektörün 1 cm2 alanına 1
saniyede düşen ışıma enerjisi
(erg)

Absorbans, A

log P0 / P

Geçirgenlik, T
Işın yolu uzunluğu, b
Konsantrasyon, C
Absortivite, a
(Absorplama
katsayısı)

log P / P0 (1/A)
-

Molar absortivite, ɛ
(Molar Absorplama
katsayısı)

Diğer Adı ve Sembolü
Işıma şiddeti I, I0
Optik yoğunluk D; Ekstinsiyon
E
l,d

A/bC

Ekstinsiyon katsayısı, k

A/bC

Molar Ekstinsiyon katsayısı,

Çizelge 2.6: Absorpsiyon spektrometrisinde kullanılan terimler

Monokromatik (tek dalga boyuna sahip) bir ışın için absorbans, ışının absorplayıcı
ortamda katettiği yolla (b) ve absorplayıcı türün derişimi (C) ile doğru orantılıdır. Bu ilişki
Lambert Beer kanununda;

A = a b C veya
A = ɛbC
eşitlikleri ile ifade edilir. Burada a, absortivite ɛ ise molar absortivite adı verilen sabitlerdir.
Her madde için sıcaklığa bağlı olarak değişen sabitlerdir. b sabiti numune ve referans
çözeltilerin koyulduğu saydam kapların hacmi ile orantılıdır. Analiz süresince kullanılan
numune kapları, genellikle taban alanı 1 cm2 olan silindir veya dikdörtgenler prizması
şeklinde standart saydam numune kaplarıdır. Spektroskopide referans çözeltinin absorbans
değeri sıfır alındıktan sonra çözeltinin absorbans değeri ölçülür. Numune hazırlanırken
kullanılan triple su referans çözelti olarak kullanılır. Ölçülen absorbans, çözelti derişimi ile
doğru orantılıdır.
Ulraviyole spektrofotometreleri yapılarına göre tek ışın demetli ve çift ışın demetli
olmak üzere ikiye ayrılır.iki kısma ayrılır.
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Tek Işın Demetli Spektrofotometrelerin en yaygın olanı 1945 yılından beri
kullanılmakta olan DU-2 cihazıdır. Işın kaynağı olarak ultraviyole alan için Hidrojen
lambası,yakın ultraviyole ve görünür alan için de Volfram lambası kullanılır. Her lambanın
kendisine özgü yansıtıcı aynaları vardır. Bu aynalarda yansıtılan ışın demetleri bir kere de
giriş aynasında yansıtıldıktan sonra giriş aralığından geçerek toplayıcı iç bükey aynaya orada
da yansıtıldıktan sonra Littrow prizmasına gelir. Prizma üzerinde dispersiyona uğrayan ışın
demeti geri dönerken dalga boylarına göre ayrılmış ışın demetleri hâlindedir. Prizma bir
düzenekle döndürüldüğünde tek dalga boylu demetler sırasıyla çıkış aralığından bir filitreye
oradan da çözücü veya çözeltiye gelir. Çözücü veya çözeltiden geçen ışın demetleri fotosele
ulaşır. Fotoselde şiddetleri ile orantılı elektrik akımı meydana getirirler. Tek ışın demetli
spektrofotometrede ölçme üç basamakta gerçekleşir.




İndikatör gösterge önce sıfıra ayarlanır. Bu durumda dedektöre hiç ışın gelmez.
Işın demetinin önüne çözelti yapmak için kullanılan çözücü koyulur.
Absorpsiyon sıfır (geçirgenlik % 100) olacak şekilde ibre ayarlanır.
Işın demetinin önüne çözelti koyulur, absorpsiyon veya geçirgenlik (T) ölçülür.

Tek ışın demetli spektrofotometreler, güç kaynağı sabit olduğu sürece çok iyi sonuç
verir.
Çift ışın demetli spektrofotometreler tek ışın demetli cihazlara göre hem optik hem de
elektronik yönden daha karışıktırlar. Işın kaynağı yine hidrojen ve Volfram lambalarıdır.
Ancak iki tane Littrow prizması bulunur. Çıkış aralığından geçen ışın demeti ışın demeti
bölücüsünde ikiye ayrılır. Ayrılan demetlerden birisi çözücüden öteki de çözeltiden geçerek
ayrı ayrı fotosellere ulaşır. Fotoseller arasındaki akım farkı indikatörden absorpsiyon veya
geçirgenlik olarak okunur.
Çift ışın demetli spektrofotometreler voltaj değişikliklerinden fazla etkilenmezler
(Resim 2.1). Fotometreler filitre ile çalışan optik aletlerdir (Resim 2.2).

Resim 2.1: Çift ışın demetli UV-VIS spektrofotometre
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Resim 2.2: Fotometre

Bakırın Nicel Analizi
Deney
:
Sularda
bulunan
spektrofotometrikmetodla tayini (TS 8077)


bakırın

alevsiz

atomik

absorpsiyon

Deney numunesinin hazırlanması

4.1’de açıklandığı gibi derişik H2SO4 ile 100 mℓ’lik stok çözelti hazırlanır. Analiz
numunesi olarak hazırlanan stok çözelti 125 mℓ’lik beher veya erlenlere kantitatif olarak
alınır. Çözeltiye 5 mℓ HNO3 ilave edildikten sonra iyi bir çeker ocakta bir buhar banyosunda
yaklaşık 15-20 mℓ kalıncaya kadar buharlaştırılır. Buharlaştırma sırasında çözeltinin
sıcaklığının 95 0C’nin üzerine çıkmamasına dikkat edilir. Çözelti soğutulduktan sonra uygun
bir süzgeç kâğıdından (ince gözenekli, asitle yıkanmış, külsüz) 100 mℓ’lik ölçülü balona
süzülür. Süzgeç kâğıdı iki veya üç kere su ile yıkanır ve süzüntüye ilave edilir. Su ile işaret
çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır, işaretlenir ve deney numunesi olarak
kaydedilir. Deney numunesi istenildiği oranda triple su ile seyreltilir.


Deneyde kullanılan araç ve gereçler







Genel laboratuvar malzemeleri (cam balonlar, pipetler, dereceli balonlar,
bagetler, termometre, süzgeç kâğıtları, vb.)
Zemin düzeltme ünitesine sahip 324,7 nm dalga boyunda absorbans
ölçebilecek nitelikte atomik absorpsiyon spektrofotometresi
Bakır ışın kaynağı olarak kullanılan tek veya çok elementli bakır oyuk
katot lambası (tek elementli bakır oyuk katot lambası tercih edilir.)
Atomik absorpsiyon spektrofotometresiyle kullanılabilecek ve analizler
için gerekli olan ısıtma ve soğutma imkanlarını sağlayan grafit fırın
Karbür oluşmasını önlemek için deneylerde pirolitik olarak kaplanmış
grafit fırında kullanılabilecek özellikte grafit tüpler
Uçları bir defa kullanıldıktan sonra atılan, 1 mℓ ile 100 mℓ arasında
muhtelif kapasitede pipetler

30















0,2 saniyeden daha az sapmaya sahip tam skala kaydedici veya pik ölçme
cihazı
Atomik absorpsiyon spektrofotometresi veya grafit fırınla kullanılabilen
otomatik numune vericisi
Nitrik asit (HNO3) : 1,42 g/mℓ veya yaklaşık %67 m/m’lik
Nitrik asit çözeltisi (1+1)lik : 1 hacim özkütlesi 1,42 g/mℓ olan nitrik asit,
1 hacim triple su ile karıştırılır.
1,0 g Cu/L’lik stok bakır çözeltisi : (1,000±0,0001) g elektrolitik bakır
tartılır ve 250 mℓ’lik bir beherde 15 mℓ nitrik asit ve 15 mℓ triple sudan
oluşan karışımla yıkanarak çözülür. Çözeltiye yavaş yavaş 4 mℓ (1+1)lik
sülfürik asit (H2SO4) çözeltisi ilave edilir ve kükürt trioksit dumanları
çıkıncaya kadar ısıtılır. Çözelti oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra
kantitatif olarak oda sıcaklığında 1000 mℓ’lik ölçülü bir balona alınır, su
ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır. Bu çözeltinin 1,0
mℓ’sinde 1,0 mg bakır vardır.
10 mg Cu/L’lik ara stok bakır çözeltisi: Bir pipet yardımı ile 10,0 mℓ stok
bakır çözeltisi ve 1 mℓ nitrik asit 1000 mℓ’lik ölçülü bir balona alınır.
Triple su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır. Bu
çözeltinin 1,0 mℓ’sinde 0,01 mg bakır vardır.
1,0 mg Cu/L’lik standart bakır çözeltisi: Bir pipet yardımı ile 10,0 mℓ ara
stok bakır çözeltisi alınır ve 100 mℓ’lik ölçülü balona koyulur. Üzerine 1
mℓ özkütlesi 1,42 g/mℓ olan nitrik asit ilave edilir. Çözelti, triple su ile
işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır. Bu çözeltinin 1,0
mℓ’sinde 0,001 mg bakır vardır.
Destek gazı olarak argon kullanılır. Ancak atomik absorpsiyon
spektrofotometresi azot gazının kullanılmasına uygun ise argon yerine
azot gazı da kullanılır.

Deneyin yapılışı

Dört adet 100 mℓ’lik ölçülü balona (Çizelge 2.7)de gösterilen hacimlerde standart
bakır çözeltisi koyulur. Su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır.
Standart Bakır Çözeltisinden Alınacak
Miktar (mℓ)
2,0
5,0
7,0
10,0

Bakır Derişimi (mg/mℓ)
0,01
0,02
0,05
0,07

Çizelge 2.7: kalibrasyon çözeltilerinin hazırlanması için standart bakır çözeltisinden alınacak
miktarlar
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Kalibrasyon çözeltilerinin her biri ayrı ayrı 125 mℓ’lik beher veya erlenlere kantitatif
olarak alınır. Çözeltiye 5 mℓ HNO3 ilave edildikten sonra iyi bir çeker ocakta bir buhar
banyosunda yaklaşık 15-20 mℓ kalıncaya kadar buharlaştırılır. Buharlaştırma sırasında
çözeltinin sıcaklığının 95 0C’nin üzerine çıkmamasına dikkat edilir. Çözelti soğutulduktan
sonra uygun bir süzgeç kâğıdından (ince gözenekli, asitle yıkanmış, külsüz) 100 mℓ’lik
ölçülü balona süzülür. Süzgeç kâğıdı iki veya üç kere su ile yıkanır ve süzüntüye ilave edilir.
Triple su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır, işaretlenir ve kaydedilir.
Atomik absorpsiyon spektrofotometresinin bakır ışın kaynağı takılır. Cihaz açılır ve
ışın kaynağının ısınması için yeterince beklenir (yaklaşık 15 dakika). Cihazın diğer ayarları
imalatçı firmanın cihaz kullanma talimatlarına aynen uyularak yapılır. Grafit fırının ısınma
programı cihaz ve numunenin cinsine göre değişebilir. Bundan sonra cihaza kalibrasyon
çözeltilerinin her birinden sırası ile, 20’şer mℓ enjekte edilerek 324,7 nm dalga boyunda
absorbanslar ölçülür. Absorbans ölçümleri en az üç kere tekrarlanır ve kaydedilir.
Deney numunesinin absorbansı ölçülür ve kaydedilir.
Kalibrasyon çözeltilerinin absorbansları dikey eksene ve bu değerlerin karşılığı olan
bakır derişimleri yatay eksene işaretlenerek bir kalibrasyon eğrisi çizilir.
Deney numunesi alınmadan, deney numunesine uygulanan bütün işlemler aynı
hacimdeki triple suya uygulanarak ve bütün reaktifler aynı miktarlarda kullanılarak bir tanık
deney yapılır.
Deney ve tanık deney çözeltilerinin ölçülen absorbanslarının karşılığı olan bakır
derişimleri kalibrasyon eğrisinden bulunur. Deney çözeltisinin derişiminden tanık deney
çözeltisinin derişimi çıkarılır. Bulunan değer deney numunesinin mg/L cinsinden bakır
derişimini verir.


Deneysel hatalar ve değerlendirme

Alevsiz atomik absorpsiyon spektrofotometrik metodla 0,005 mg/L - 0,1 mg/L
aralığında bakır tayini yapılabilir. Uygulama alanı atomik absorpsiyonun grafit fırınına 20
mℓ enjekte edilmesi esas alınarak belirlenmiştir. Grafit fırına daha az veya daha fazla
numune enjekte edilerek veya numune uygun oranlarda seyreltilerek bu metodla tayin
edilmek yerine, alevli atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot uygulanarak doğrudan
tayin işleminin uygulanması daha doğru sonuçlar verir.
Klorür iyonlarının bakır tayinini bozması nedeniyle deney numunesinde toplam nikel
tayini için nitrik asit yerine hidroklorük asit kullanılmamalıdır.
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Nikelin nicel analizi
Deney: Sularda bulunan nikelin
spektrofotometrik metodla tayini (TS 8118)


alevsiz

atomik

absorpsiyon

(TS

8118)

Deney numunesinin hazırlanması

Türk Standartları Enstitüsünün TS 8118 numaralı standardına uygun şekilde numune
hazırlanır.


Deneyde kullanılan araç ve gereçler
















Genel laboratuvar malzemeleri (cam balonlar, pipetler, dereceli balonlar,
bagetler, termometre, süzgeç kâğıtları, vb.)
Zemin düzeltme ünitesine sahip 232,0 nm dalga boyunda absorbans
ölçebilecek nitelikte atomik absorpsiyon spektrofotometresi
Nikel ışın kaynağı olarak kullanılan tek veya çok elementli nikel oyuk
katot lambası (tek elementli nikel oyuk katot lambası tercih edilir.)
Atomik absorpsiyon spektrofotometresiyle kullanılabilecek ve analizler
için gerekli olan ısıtma ve soğutma imkânlarını sağlayan grafit fırın
Karbür oluşmasını önlemek için, deneylerde pirolitik olarak kaplanmış
grafit fırında kullanılabilecek özellikte grafit tüpler
Uçları bir defa kullanıldıktan sonra atılan 1 mℓ ile 100 mℓ arasında
muhtelif kapasitede pipetler
0,2 saniyeden daha az sapmaya sahip tam skala kaydedici veya pik ölçme
cihazı
Atomik absorpsiyon spektrofotometresi veya grafit fırınla kullanılabilen
otomatik numune vericisi
Nitrik Asit (HNO3) : 1,42 g/mℓ veya yaklaşık %67 m/m’lik
Nitrik asit çözeltisi (1+1)lik :1 hacim özkütlesi 1,42 g/mℓ olan nitrik asit,
1 hacim triple su ile karıştırılır.
200 mg Ni/L’lik stok nikel çözeltisi : (0,9906±0,0001)g Nikel nitrat
hekzahidrat [(Ni(NO3)2 6H2O)] 1 mℓ nitrik asit ihtiva eden suda çözülür.
Çözelti kantitatif olarak oda sıcaklığında 1000 mℓ’lik ölçülü bir balona
alınır, su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır. Bu
çözeltinin 1,0 mℓ’sinde 0,2 mg nikel vardır.
10 mg Ni/L’lik ara stok nikel çözeltisi: Bir pipet yardımı ile 50,0 mℓ stok
nikel çözeltisi 1000 mℓ’lik ölçülü bir balona alınır. 1 mℓ nitrik asit ilave
edilir. Triple su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır. Bu
çözeltinin 1,0 mℓ’sinde 0,01 mg nikel vardır.
1,0 mg Ni/L’lik standart nikel çözeltisi: Bir pipet yardımı ile 10,0 mℓ ara
stok bakır çözeltisi alınır ve 100 mℓ’lik ölçülü balona koyulur. Çözelti,
triple su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır. Bu
çözeltinin 1,0 mℓ’sinde 0,001 mg nikel vardır.
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Destek gazı olarak argon kullanılır. Ancak atomik absorpsiyon
spektrofotometresi azot gazının kullanılmasına uygun ise Argon yerine
Azot gazı da kullanılır.

Deneyin yapılışı

Dört adet 100 mℓ’lik ölçülü balona (Çizelge 2.8) de gösterilen hacimlerde standart
bakır çözeltisi koyulur. Su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır.
Standart Nikel Çözeltisinden Alınacak
Miktar (mℓ)
2,0
5,0
7,0
10,0

Nikel Derişimi (mg/mℓ)
0,01
0,02
0,05
0,07

Çizelge 2.8: kalibrasyon çözeltilerinin hazırlanması için standart nikel çözeltisinden alınacak
miktarlar

Kalibrasyon çözeltilerinin her biri ayrı ayrı 125 mℓ’lik beher veya erlenlere kantitatif
olarak alınır. Çözeltiye 5 mℓ HNO3 ilave edildikten sonra iyi bir çeker ocakta bir buhar
banyosunda yaklaşık 15-20 mℓ kalıncaya kadar buharlaştırılır. Buharlaştırma sırasında
çözeltinin sıcaklığının 950 C’nin üzerine çıkmamasına dikkat edilir. Çözelti soğutulduktan
sonra uygun bir süzgeç kâğıdından (ince gözenekli, asitle yıkanmış, külsüz) 100 mℓ’lik
ölçülü balona süzülür. Süzgeç kâğıdı iki veya üç kere su ile yıkanır ve süzüntüye ilave edilir.
Triple su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır, işaretlenir ve kaydedilir.
Atomik absorpsiyon spektrofotometresinin nikel ışın kaynağı takılır. Cihaz açılır ve
ışın kaynağının ısınması için yeterince beklenir (yaklaşık 15 dakika). Cihazın diğer ayarları
imalatçı firmanın cihaz kullanma talimatlarına aynen uyularak yapılır. Grafit fırının ısınma
programı cihaz ve numunenin cinsine göre değişebilir. Bundan sonra cihaza kalibrasyon
çözeltilerinin her birinden sırası ile, 20’şer mℓ enjekte edilerek 232,0 nm dalga boyunda
absorbanslar ölçülür. Absorbans ölçümleri en az üç kere tekrarlanmalıdır.
Deney numunesinin absorbansı ölçülür ve kaydedilir.
Kalibrasyon çözeltilerinin absorbansları dikey eksene ve bu değerlerin karşılığı olan
nikel derişimleri yatay eksene işaretlenerek bir kalibrasyon eğrisi çizilir.
Deney numunesi alınmadan, deney numunesine uygulanan bütün işlemler aynı
hacimdeki triple suya uygulanarak ve bütün reaktifler aynı miktarlarda kullanılarak bir tanık
deney yapılır.
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Deney ve tanık deney çözeltilerinin ölçülen absorbanslarının karşılığı olan nikel
derişimleri kalibrasyon eğrisinden bulunur. Deney çözeltisinin derişiminden tanık deney
çözeltisinin derişimi çıkarılır. Bulunan değer deney numunesinin mg/L cinsinden nikel
derişimini verir.


Deneysel hatalar ve değerlendirme

Bu standarda verilen alevsiz atomik absorpsiyon spektrofotometrik metodu, 0,005
mg/L ile 0,1 mg/L arasında nikel ihtiva eden damıtık su, ırmak suyu, musluk suyu ve orta ısı
derecesindeki kömür gazlaştırma proseslerinin kondensat sularına uygulanır. Alevsiz Atomik
Absorpsiyon Spektrofotometrik metodla nikel derişimi;0,042 mg/L oduğunda demir klorür
ve bakır oksit derişimlerinin her biri 10,0 mg/L ise; %23,8; 100 mg/L ise; %66,7 hata
yapıldığı tespit edilmiştir. Bu sebeple, çok hasas analiz için; numunede önce demir ve bakır
tayini yapılması ve sonuçların buna göre düzeltilmesi veya kalibrasyon çözeltilerine de aynı
miktarlarda ilave edilmesi tavsiye edilir. Uygulama alanı atomik absorpsiyonun grafit
fırınına 20 mℓ enjekte edilmesi esas alınarak belirlenmiştir. Grafit fırına daha az veya daha
fazla numune enjekte edilerek veya numune uygun oranlarda seyreltilerek bu metodla tayin
edilmek yerine, alevli atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot uygulanarak doğrudan
tayin işleminin uygulanması daha doğru sonuçlar verir. Klorür iyonlarının nikel tayinini
bozması nedeniyle deney numunesinde toplam nikel tayini için nitrik asit yerine hidroklorik
asit kullanılmamalıdır.
Kobaltın nicel analizi
deney : Sularda bulunan kobaltın alevsiz atomik absorpsiyon spektrofotometrik
metodla tayini (ts 8122)


Deney numunesinin hazırlanması

Türk Standartları Enstitüsünün TS 8122 numaralı standardına uygun şekilde numune
hazırlanır.


Deneyde kullanılan araç ve gereçler






Genel laboratuvar malzemeleri (cam balonlar, pipetler, balon jojeler,
bagetler, termometre, süzgeç kâğıtları, vb.)
Zemin düzeltme ünitesine sahip 240,7 nm dalga boyunda absorbans
ölçebilecek nitelikte atomik absorpsiyon spektrofotometresi
Kobalt ışın kaynağı olarak kullanılan tek veya çok elementli kobalt oyuk
katot lambası (tek elementli kobalt oyuk katot lambası tercih edilir.)
Atomik absorpsiyon spektrofotometresiyle kullanılabilecek ve analizler
için gerekli olan ısıtma ve soğutma imkanlarını sağlayan grafit fırın
Karbür oluşmasını önlemek için, deneylerde pirolitik olarak kaplanmış
grafit fırında kullanılabilecek özellikte grafit tüpler
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Uçları bir defa kullanıldıktan sonra atılan, 1 mℓ ile 100 mℓ arasında
muhtelif kapasitede pipetler
0,2 saniyeden daha az sapmaya sahip tam skala kaydedici veya pik ölçme
cihazı
Atomik absorpsiyon spektrofotometresi veya grafit fırınla kullanılabilen
otomatik numune vericisi
Nitrik Asit (HNO3) : 1,42 g/mℓ veya yaklaşık %67 m/m ‘lik
Nitrik Asit Çözeltisi, (1+1)lik : 1 hacim özkütlesi 1,42 g/mℓ olan nitrik
asit, 1 hacim triple su ile karıştırılır.
1 g Co/L’lik stok kobalt çözeltisi : (4,0372±0,0001) g Kobalt klorür
hekzahidrat (CoCl2 6H2O) 1000 mℓ’lik ölçülü balonda suda çözülür.
Çözelti, su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır. Bu
çözeltinin 1,0 mℓ’sinde 1,0 mg kobalt vardır.
10 mg Co/L’lik ara stok kobalt çözeltisi: Bir pipet yardımı ile 10,0 mℓ
stok kobalt çözeltisi 1000 mℓ’lik ölçülü bir balona alınır. 1 mℓ nitrik asit
ilave edilir.Triple su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice
karıştırılır. Bu çözeltinin 1,0 mℓ’sinde 0,01 mg kobalt vardır.
1,0 mg Co/L’lik standart kobalt çözeltisi: Bir pipet yardımı ile 10,0 mℓ
ara stok kobalt çözeltisi alınır ve 100 mℓ’lik ölçülü balona koyulur.
Çözeltiye 0,5 mℓ nitrik asit ilave edildikten sonra triple su ile işaret
çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır. Bu çözeltinin 1,0 mℓ’sinde
0,001 mg kobalt vardır.
Destek gazı olarak argon kullanılır. Ancak atomik absorpsiyon
spektrofotometresi azot gazının kullanılmasına uygun ise argon yerine
azot gazı da kullanılır.

Deneyin yapılışı

Dört adet 100 mℓ’lik ölçülü balona (Çizelge 2.9) da gösterilen hacimlerde standart
bakır çözeltisi koyulur. Su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır.
Standart Kobalt Çözeltisinden Alınacak
Miktar (mℓ)
2,0
5,0
7,0
10,0

Kobalt Derişimi (mg/mℓ)
0,01
0,02
0,05
0,07

Çizelge 2.9: kalibrasyon çözeltilerinin hazırlanması için standart kobalt çözeltisinden alınacak
miktarlar
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Kalibrasyon çözeltilerinin her biri ayrı ayrı 125 mℓ’lik beher veya erlenlere kantitatif
olarak alınır. Çözeltiye 5 mℓ HNO3 ilave edildikten sonra iyi bir çeker ocakta bir buhar
banyosunda yaklaşık 15-20 mℓ kalıncaya kadar buharlaştırılır. Buharlaştırma sırasında
çözeltinin sıcaklığının 950 C’nin üzerine çıkmamasına dikkat edilir. Çözelti soğutulduktan
sonra uygun bir süzgeç kâğıdından (ince gözenekli, asitle yıkanmış, külsüz) 100 mℓ’lik
ölçülü balona süzülür. Süzgeç kâğıdı iki veya üç kere su ile yıkanır ve süzüntüye ilave edilir.
Triple su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır ve kaydedilir.
Atomik absorpsiyon spektrofotometresinin kobalt ışın kaynağı takılır. Cihaz açılır ve
ışın kaynağının ısınması için yeterince beklenir (yaklaşık 15 dakika). Cihazın diğer ayarları
imalatçı firmanın cihaz kullanma talimatlarına aynen uyularak yapılır. Grafit fırının ısınma
programı cihaz ve numunenin cinsine göre değişebilir. Bundan sonra cihaza kalibrasyon
çözeltilerinin her birinden sırası ile, 20’şer mℓ enjekte edilerek 240,7 nm dalga boyunda
absorbanslar ölçülür. Absorbans ölçümleri en az üç kere tekrarlanmalıdır.
Deney numunesinin absorbansı ölçülür ve kaydedilir.
Kalibrasyon çözeltilerinin absorbansları dikey eksene ve bu değerlerin karşılığı olan
kobalt derişimleri yatay eksene işaretlenerek bir kalibrasyon eğrisi çizilir. Deney numunesi
alınmadan deney numunesine uygulanan bütün işlemler aynı hacimdeki triple suya
uygulanarak ve bütün reaktifler aynı miktarlarda kullanılarak bir tanık deney yapılır.
Deney ve tanık deney çözeltilerinin ölçülen absorbanslarının karşılığı olan kobalt
derişimleri kalibrasyon eğrisinden bulunur. Deney çözeltisinin derişiminden tanık deney
çözeltisinin derişimi çıkarılır. Bulunan değer deney numunesinin mg/L cinsinden kobalt
derişimini verir.


Deneysel hatalar ve değerlendirme

Bu standarda verilen alevsiz atomik absorpsiyon spektrofotometrik metodu; 0,005
mg/L ile 0,1 mg/L arasında kobalt ihtiva eden damıtık su, ırmak suyu, göl suyu, musluk suyu
ve orta ısı derecesindeki kömür gazlaştırma proseslerinin kondensat sularına uygulanır.
Alevsiz Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik metodla 0,005 mg/L -0,1 mg/L aralığında
kobalt tayini yapılabilir. Uygulama alanı atomik absorpsiyonun grafit fırınına 20 mℓ enjekte
edilmesi esas alınarak belirlenmiştir. Grafit fırına daha az veya daha fazla numune enjekte
edilerek veya numune uygun oranlarda seyreltilerek bu metodla tayin edilmek yerine, alevli
atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot uygulanarak doğrudan tayin işleminin
uygulanması daha doğru sonuçlar verir. Klorür iyonlarının kobalt tayinini bozması
nedeniyle, deney numunesinde toplam kobalt tayini için nitrik asit yerine hidroklorik asit
kullanılmamalıdır.
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Manganın nicel analizi
Deney : Sularda bulunan manganın alevsiz atomik absorpsiyon spektrofotometrik
metodla tayini (ts 8090)


Deney numunesinin hazırlanması

Türk Standartları Enstitüsünün TS 8090 numaralı standardına uygun şekilde numune
hazırlanır.


Deneyde kullanılan araç ve gereçler














Genel laboratuvar malzemeleri (cam balonlar, pipetler, balon jojeler,
bagetler, termometre, süzgeç kâğıtları, vb.)
Zemin düzeltme ünitesine sahip 279,5 nm dalga boyunda absorbans
ölçebilecek nitelikte atomik absorpsiyon spektrofotometresi
Mangan ışın kaynağı olarak kullanılan tek veya çok elementli mangan
oyuk katot lambası (tek elementli mangan oyuk katot lambası tercih
edilir.)
Atomik absorpsiyon spektrofotometresiyle kullanılabilecek ve analizler
için gerekli olan ısıtma ve soğutma imkânlarını sağlayan grafit fırın
Karbür oluşmasını önlemek için deneylerde pirolitik olarak kaplanmış
grafit fırında kullanılabilecek özellikte grafit tüpler
Uçları bir defa kullanıldıktan sonra atılan, 1 mℓ ile 100 mℓ arasında
muhtelif kapasitede pipetler
0,2 saniyeden daha az sapmaya sahip tam skala kaydedici veya pik ölçme
cihazı
Atomik absorpsiyon spektrofotometresi veya grafit fırınla kullanılabilen
otomatik numune vericisi
Nitrik Asit HNO3 : d = 1,42 g/mℓ veya yaklaşık %67 m/m ‘lik)
Nitrik asit çözeltisi, (1+1)lik : 1 hacim özkütlesi 1,42 g/mℓ olan nitrik
asit, 1 hacim triple su ile karıştırılır.
100 mg Mn/L’lik stok mangan çözeltisi : (0,3076±0,001) g mangan
sülfat monohidrat (MnSO4 H2O) 1000 mℓ’lik ölçülü balonda suda çözülür
ve çözeltiye 1 mℓ nitrik asit ilave edilir. Çözelti, su ile işaret çizgisine
kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır. Bu çözeltinin 1,0 mℓ’sinde 0,1 mg
mangan vardır.
2 mg Mn/L’lik ara stok mangan çözeltisi: Bir pipet yardımı ile 10,0 mℓ
stok mangan çözeltisi 500 mℓ’lik ölçülü balona alınır. 0,5 mℓ nitrik asit
ilave edilir. Çözelti, triple su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice
karıştırılır. Bu çözeltinin 1,0 mℓ’sinde 0,002 mg mangan vardır.
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0,5 mg Mn/L’lik standart mangan çözeltisi: Bir pipet yardımı ile 25,0 mℓ
ara stok mangan çözeltisi alınır ve 100 mℓ’lik ölçülü balona koyulur.
Çözelti, triple su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır.
Bu çözeltinin 1,0 mℓ’sinde 0,0005 mg mangan vardır.
Destek gazı olarak argon kullanılır. Ancak atomik absorpsiyon
spektrofotometresi azot gazının kullanılmasına uygun ise argon yerine
azot gazı da kullanılır.

Deneyin yapılışı

Altı adet 100 mℓ’lik ölçülü balona (Çizelge 2.10) da gösterilen hacimlerde standart
mangan çözeltisi koyulur. Su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır.
Standart Mangan Çözeltisinden Alınacak
Miktar (mℓ)
1,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0

Mangan Derişimi (mg/mℓ)
0,005
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05

Çizelge 2.10: kalibrasyon çözeltilerinin hazırlanması için standart mangan çözeltisinden
alınacak miktarlar

Kalibrasyon çözeltilerinin her biri ayrı ayrı 125 mℓ’lik beher veya erlenlere kantitatif
olarak alınır. Çözeltiye 0,5 mℓ HNO3 ilave edildikten sonra iyi bir çeker ocakta bir buhar
banyosunda yaklaşık 15-20 mℓ kalıncaya kadar buharlaştırılır. Buharlaştırma sırasında
çözeltinin kaynamamasına dikkat edilmelidir. Çözelti soğutulduktan sonra uygun bir süzgeç
kâğıdından (ince gözenekli, asitle yıkanmış, külsüz) 100 mℓ’lik ölçülü balona süzülür.
Süzgeç kâğıdı iki veya üç kere su ile yıkanır ve süzüntüye ilave edilir. Su ile işaret çizgisine
kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır ve kaydedilir. İşlemlerin bu kademesinde çözeltinin asit
derişimi % 0,5 olmalıdır. Daha fazla asit ilave edilmemelidir.
Atomik absorpsiyon spektrofotometresinin mangan ışın kaynağı takılır. Cihaz açılır ve
ışın kaynağının ısınması için yeterince beklenir.(yaklaşık 15 dakika). Cihazın diğer ayarları
imalatçı firmanın cihaz kullanma talimatlarına aynen uyularak yapılır. Grafit fırının ısınma
proğramı cihaz ve numunenin cinsine göre değişebilir. Bundan sonra cihaza kalibrasyon
çözeltilerinin her birinden sırası ile, 20’şer mℓ enjekte edilerek 279,5 nm dalga boyunda
absorbanslar ölçülür. Absorbans ölçümleri en az üç kere tekrarlanmalıdır.
Deney numunesinin absorbansı ölçülür ve kaydedilir.
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Kalibrasyon çözeltilerinin absorbansları dikey eksene ve bu değerlerin karşılığı olan
mangan derişimleri yatay eksene işaretlenerek bir kalibrasyon eğrisi çizilir.
Deney numunesi alınmadan, deney numunesine uygulanan bütün işlemler aynı
hacimdeki triple suya uygulanarak ve bütün reaktifler aynı miktarlarda kullanılarak bir tanık
deney yapılır.
Deney ve tanık deney çözeltilerinin ölçülen absorbanslarının karşılığı olan mangan
derişimleri kalibrasyon eğrisinden bulunur. Deney çözeltisinin derişiminden tanık deney
çözeltisinin derişimi çıkarılır. Bulunan değer deney numunesinin mg/L cinsinden mangan
derişimini verir.


Deneysel hatalar ve değerlendirme

Bu standartta verilen alevsiz atomik absorpsiyon spektrofotometrik metodu, 0,005
mg/L ile 0,1 mg/L arasında kobalt ihtiva eden damıtık su,ırmak suyu, göl suyu, musluk suyu
ve orta ısı derecesindeki kömür gazlaştırma proseslerinin kondensat sularına uygulanır.
Alevsiz atomik absorpsiyon spektrofotometrik metodla 0,005 mg/L -0,1 mg/L aralığında
mangan tayini yapılabilir. Uygulama alanı atomik absorpsiyonun grafit fırınına 20 mℓ
enjekte edilmesi esas alınarak belirlenmiştir. Grafit fırına daha az veya daha fazla numune
enjekte edilerek veya numune uygun oranlarda seyreltilerek bu metodla tayin edilmek
yerine, alevli atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot uygulanarak doğrudan tayin
işleminin uygulanması daha doğru sonuçlar verir. Klorür iyonlarının kobalt tayinini bozması
nedeniyle, deney numunesinde toplam mangan tayini için nitrik asit yerine hidroklorik asit
kullanılmamalıdır.
Deney : Sularda bulunan manganın formaldoksim ile spektrofotometrik metodla tayini
(ts 6289 ıso 6333)


Deney numunesinin hazırlanması

Deney numunesi; 2.5.2.1.1.1.1’de açıklandığı gibi hazırlanır, istenilen oranda triple su
ile seyreltilir ve kaydedilir. Manganın, Formaldoksim ile Spektrofotometrik metodla tayin
edilebilmesi için hazırlanan deney numunesinin bekletilmemesi gerekir. Numuneler
polietilen, polivinil veya cam kaplara alınır ve pH 1’den küçük olmayacak şekilde sülfürik
asitle asitlendirilir. Bu asitlendirme, manganın kabın cidarlarındaki adsorpsiyonunu en az
düzeye indirir. Kolloidal ve partikul formdaki manganın çözünmesine yardımcı olur.
Asitlendirilmiş deney çözeltisinden 0,25 mg’dan daha az (5 mg/L) mangan
bulunduran 50 mℓ’lik veya belirli 50 mℓ’ye seyreltilmiş bir kısım alınır.
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Deney numunesi organik bağlı veya süspanse mangan ihtiva ediyorsa (225±25) mg
yükseltgen reaktif ilave edilir. Yükseltgenme işlemi aşağıdaki metodlardan biri ile yapılır.



Şişeler 30 dakika süre ile otoklavda tutulur soğutulur ve oksitleyici
maddeleri indirgemek için yaklaşık 0,5 g sodyum sülfit ilave edilir.
Karışım 100 mℓ’lik erlen veya beher içinde yaklaşık 40 dakika kaynatılır,
soğutulur ve 50 mℓ’lik ölçülü balona aktarılır. Su ile işaret çizgisine
kadar tamamlanır ve yükseltgeyici maddeleri indirgemek için yaklaşık
0,5 g sodyum sülfit ilave edilir.

İşleme hemen devam edilmeyecek ise ön işlem görmüş numune bir gece bekletilebilir
ve deney numunesi olarak kaydedilir.


Deneyde kullanılan araç ve gereçler















Genel laboratuar malzemeleri (cam balonlar, pipetler, balon jojeler,
bagetler, termometre, süzgeç kâğıtları, vb.)
Prizma veya optik ağ tipi veya dar bantlı optik filitresi bulunan, yaklaşık
450 nm dalga boyunda absorbans ölçebilen, mangan derişimleri 0,3
mg/L’den daha az çözeltiler için 100 mm’lik ve 0,3 mg/L’den daha
büyük çözeltiler için 10 mm’lik hücreleri olan spektrometre
Sıcaklığı 1200C‘de ve basıncı 200 kPa’da tutabilen otoklav (basınçlı
tencere)
100 mℓ kapasiteli cam kapaklı, metal kıskaçlı veya renksiz plastikten
yapılmış vidalı kapaklı otoklava uygun cam şişeler
Potasyum peroksidisülfat (K2S2O8) veya Sodyum peroksidisülfat
(Na2S2O8)
Sodyum sülfit : (Na2S2O3), susuz.
Derişimi 0,24 mol/L olan EDTA tetrasodyum tuzu çözeltisi : Disodyum
etilendinitrilotetraasetik asit (Na2 EDTA) dihidratın (C10H14N2Na2O8
2H2O) 90gramı ve sodyum hidroksitin (NaOH) 19 gramı triple suda
çözülür
ve
1000
mℓ’ye
seyreltilir).
Alternatif
olarak,
tetrasodyumetilendinitrilotetraasetik asit dihidratının (C10H12N2Na4O8
2H2O) 100 gramı triple suda çözülür ve 1000 mℓ’ye seyreltilir.
Formaldoksim çözeltisi: Hidroksilamonyum klorürün 10 gramı yaklaşık
olarak 50 mℓ triple suda çözülür. Çözeltiye 5 mℓ %35‘lik (m/m),
özkütlesi 1,08 g/ mℓ olan metanal (HCHO) (formaldehit) çözeltisi ilave
edilir ve 100 mℓ’ye seyreltilir. Formaldoksim çözeltisi içeren şişeler
karanlık ve serin yerde muhafaza edilmelidir. Çözelti 1 ay kararlıdır.
6 mol/L’lik Hidroksilamonyum klorür (NH3OHCl) çözeltisi: 42 gram
Hidroksilamonyum klorür triple suda çözülür ve 100 mℓ’ye seyreltilir.
4,7 mol/L’lik Amonyak (NH3) Çözeltisi : Özkütlesi 0,91 g/mℓ olan
derişik amonyağın 70 mℓ’si 200 mℓ’ye seyreltilir.
Hidroksilamonyum klorür (NH3OHCl) / amonyak (NH3) çözeltisi:
Hidroksilamonyum klorür ve amonyak çözeltisi eşit hacimde karıştırılır.
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3 mol/L’lik sülfürik asit çözeltisi: Özkütlesi 1,84 g/mℓ olan derişik
sülfürik asitin 170 mℓ’si 750 mℓ triple suya yavaş yavaş ilave edilir.
Çözelti soğuduktan sonra 1000 mℓ’ye seyreltilir.
Amonyum demir (II) sülfat hekzahidrat çözeltisi: 700 mg Amonyum
demir (II) sülfat hekzahidrat yeteri kadar triple suda çözülür. Çözeltiye 1
mℓ, 3 mol/L’lik sülfürik asit ilave edilerek 1000 mℓ’ye seyreltilir.
4 mol/L’lik sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi : 160 gram sodyum
hidroksit yeteri kadar triple suda çözülür ve 1000 mℓ’ye seyreltilir.
100 mg Mn/ L standart mangan çözeltisi : 308 mg mangan sülfat
monohidrat (MnSO4 H2O) triple suda çözülür ve 1000 mℓ’lik ölçülü
balona alınır. Çözeltiye 10 mℓ, 3 mol/L’lik sülfürik asit ilave edilerek
1000 mℓ’ye seyreltilir. Bu standart çözeltinin 1 mℓ’si 0,1 mg Mn ihtiva
eder.
Aralık A; 0 - 0,5 mg Mn/L : Standart mangan çözeltisinin 5 mℓ ± 0,05
mℓ’si bir pipet yardımı ile 1000 mℓ’lik ölçülü balona alınır. Çözelti,
triple su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir, iyice karıştırılır ve stok A
olarak etiketlenir. Stok A çözeltisinin 10, 20, 30 ve 40 mℓ’lik hacimleri
ile
dört adet 50’şer mℓ’lik çözelti hazırlanır. Bu kalibrasyon
çözeltilerinin derişimleri sırasıyla; 0,1 - 0,2 – 0,3 ve 0,4 mg Mn/L‘dir.
Aralık B; 0 – 5,0 mg Mn/L : Standart mangan çözeltisinin (50±0,5) mℓ’si
bir pipet yardımı ile 1000 mℓ’lik ölçülü balona alınır. Çözelti, triple su
ile işaret çizgisine kadar seyreltilir, iyice karıştırılır ve stok B olarak
etiketlenir. Stok B çözeltisinin 10, 20, 30 ve 40 mℓ’lik hacimleri ile dört
adet 50’şer mℓ’lik çözelti hazırlanır. Bu kalibrasyon çözeltilerinin
derişimleri sırasıyla; 1,0 – 2,0 – 3,0 ve 4,0 mg Mn/L‘dir.

Deneyin yapılışı

Hazırlanan mangan çözeltilerine 1 mℓ Amonyum demir (II) sülfat çözeltisi ve 2 mℓ
EDTA çözeltisi ilave edilir ve karıştırılır. Çözeltiye hiç beklemeden 1 mℓ Formaldoksim ve
2 mℓ Sodyum hidroksit çözeltileri ilave edilerek tekrar karıştırılır. 5- 10 dakika bekledikten
sonra, çözelti dikkatlice karıştırılır ve üzerine 3 mℓ Hidroksilamonyum klorür / amonyak
çözeltisi ilave edilerek en az 1 saat bekletilir. Çözeltide renk gelişimi gözlenir. Renk
gelişiminden 1-4 saat sonra, çözeltilerin absorbansları 450 nm’de tanık triple su kullanılarak
ölçülür. Kalibrasyon çözeltilerinden A aralığı için (0- 0,5 mg Mn /L) ışık yolu 100 mm olan
ve B aralığı için (0- 5,0 mg Mn /L) ışık yolu 10 mm olan hücreler kullanılırak absorbansları
ölçülür ve kalibrasyon grafikleri çizilir.
Mangan derişimlerinin (mg/L) absise, bunlara karşılık gelen absorbans değerlerinin
ordinata işaretlenmesi ile kalibrasyon çözeltilerinin her seti için bir kalibrasyon grafiği
çizilir. Kalibrasyon grafiği doğrusal olmalıdır. Kalibrasyon faktörü (f), kalibrasyon
grafiğinin eğimini gösterir ve regresyon analizi ile hesaplanabilir.
Tekrarlanabilirliği sağlamak için her bir grafik, periyodik olarak ve özellikle yeni
reaktifler kullanıldığında kontrol edilmelidir.
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Mangan çözeltilerine uygulanan renk geliştirme işlemleri deney numunelerine de
uygulanır. Deney çözeltisinde ön işlemler uygulanmış ise, Sodyum hidroksit çözeltisinin
miktarı 2 mℓ yerine 2,5 mℓ’ye çıkarılır.
Numunenin renk gelişiminden 1-4 saat sonra, numune çözeltilerin absorbansları,
kalibrasyon çözeltilerinde olduğu gibi 450 nm’de tanık triple su kullanılarak ölçülür.
Mangan derişimi, mg/L olarak aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır.
CMn = f (A1 − A0) g
f
A1
A0
g

: Seçilen kalibrasyon grafiğinin mg/L cinsinden Kalibrasyon faktörü
: Deney çözeltisinin absorbansı
: Kalibrasyon çözeltisi için ekstrapolasyonla bulunan absorbans
: Seyreltme faktörü, aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır.
g= V1 / V2
V1 : mℓ cinsinden deney çözeltisinin maksimum hacmi (burada 50 mℓ)
V2 :mℓ cinsinden deneyde kullanılan deney çözeltisinin hacmi



Deneysel hatalar değerlendirme

Formaldoksim ile viyole renkli kompleks veren demir (II) iyonları, mangan
tayininde bozucu etki gösterir. Bozucu etki, EDTA ve Hidroksilamonyum klorür / amonyak
ilavesi ile azaltılır. Kalibrasyon çözeltilerine tanık çözeltiye ve deney numunesine belirli
miktarda Amonyum demir (II) sülfat ilavesi bozucu etkiyi bertaraf eder. Renkli kompleksin
oluşumundan sonra, bulanıklık görülürse absorbans ölçümlerinden önce çözelti
santrifüjlenir.
Deney : Sularda bulunan manganın persülfat yükseltgenmesi ile spektrofotometrik
metodla tayini (TS 3708)


Deney numunesinin hazırlanması

Manganın, persülfat yükseltgenmesi ile spektrofotometrik
metodla
tayin
edilebilmesi için hazırlanan deney numunesinin bekletilmemesi gerekir. Deney hemen
yapılmayacak ise çözelti 1 mℓ derişik sülfürik asitle asitlendirilmelidir.
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Asitlendirilmiş analiz çözeltisinden, numunenin mangan derişimi 0,2 mg/L’den az
olduğunda 200 mℓ, 15 mg/L’den fazla olduğunda ise 100 mℓ’den uygun oranda alınmalıdır.
Her iki durumda da numunenin mangan içeriği gerekli düzeltmeler yapılarak hesaplanır.
Asitlendirilmiş analiz çözeltisinden, bir pipetle 100 mℓ’lik bir kısım 250 mℓ’lik erlene
aktarılır. Üzerine 5 mℓ hidroklorik asit ilave edilir. Yaklaşık 25 mℓ kalıncaya kadar
buharlaştırılır. Karışım tüm katı tanecikler çözülünceye kadar kaynatılır. Kuruluğa kadar
dikkatle buharlaştırılır ve soğutulur. Üzerine 5 mℓ sülfürik asit, 10 mℓ nitrik asit koyulur
karıştırılır, yoğun beyaz dumanlar çıkıncaya kadar buharlaştırılır. Karışım soğutulduktan
sonra tekrar 10 mℓ nitrik asit daha ilave edilerek ikinci kez beyaz dumanlar çıkıncaya kadar
buharlaştırılır. Soğutulur, 40 mℓ su ilave edilerek ısıtılır. Sık gözenekli süzgeç kâğıdından
süzülür. Erlen triple su ile yıkanır. Süzgeç kâğıdı 10’ar mℓ’lik sıcak su ile 3 kez yıkanır.
Süzüntü süzme erleninden asıl erlene aktarılır. Süzme erleni 5’er mℓ’lik triple su ile 3 kez
yıkanır. Yıkama suları ana çözeltiye ilave edilir. Deney numunesine 5 mℓ koruyucu çözelti
ilave edilir. Çözeltinin hacmi, buharlaştırılarak veya triple su ile seyreltilerek 90 mℓ’ye
ayarlanır. Üzerine 1,0 g Amonyum persülfat ilave edilir ve 2 dakikada kaynama noktasına
ulaşacak şekilde ısıtılır. Bir dakika soğumaya bırakılır. Zaman geçirmeden akar su altında
oda sıcaklığına soğutulur. 100 mℓ’lik ölçülü balona aktarılır. Su ile işarete kadar tamamlanır
ve karıştırılır.
Deney numunesi çözünmemiş mangan, organik madde, halojen veya bulanıklık
oluşturan maddeler içeriyorsa, numuneye 5 mℓ hidroklorik asit ilave edilerek karışım tüm
katı tanecikler çözününceye (yaklaşık 25 mℓ kalıncaya kadar) kaynatılır. Kuruluğa kadar
dikkatlice buharlaştırılır ve soğutulur. Çözeltiye 5 mℓ sülfürik asit ve 10 mℓ nitrik asit ilave
edilerek karıştırılır. Yoğun beyaz dumanlar çıkıncaya kadar buharlaştırılır, soğutulur. 10 mℓ
nitrik asit ilavesiyle ikinci kez beyaz dumanlar çıkıncaya kadar buharlaştırılır, soğutulur.
Karışıma 40 mℓ su ilave edilerek ısıtılır ve sık gözenekli süzgeç kâğıdından süzülür. Erlen su
ile yıkanır. Süzgeç kâğıdı 10’ar mℓ’lik sıcak su ile üç kez yıkanır. Süzüntü süzme erleninden
asıl erlene aktarılır. Süzme erleni 5’er mℓ’lik su ile üç kez yıkanır. yıkama suları ana
çözeltiye katılır.


Deneyde kullanılan araç ve gereçler










Genel laboratuvar malzemeleri (cam balonlar, pipetler, balon jojeler,
bagetler, termometre, süzgeç kâğıtları, vb.)
1 cm veya daha uzun ışık yollu hücreleri bulunan, 585 nm dalga boyunda
optik yoğunluk ölçebilecek nitelikte spektrofotometre
Hidroklorik asit, derişik : d = 1,19 g / mℓ
Sülfürik asit, derişik : d = 1,94 g / mℓ
Sülfürik Asit Çözeltisi, (1+1)lik : 1 hacim özkütlesi 1,94 g/mℓ olan
Sülfürik asit, 1 hacim triple su ile karıştırılır.
Sülfürik Asit Çözeltisi, (1+19)luk : 1 hacim özkütlesi 1,94 g/mℓ olan
Sülfürik asit, 19 hacim triple su ile karıştırılır.
Nitrik asit, derişik : d = 1,42 g / mℓ
Fosforik asit : d = 1,69 g / mℓ
Amonyum persülfat : ((NH4)2S2O8) kristal
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Potasyum permanganat : (KMnO4 ,) kristal
Gümüş nitrat : (AgNO3 ) kristal
Civa (II) sülfat : (HgSO4) kristal
Sodyum okzalat, : (Na2C2O4) kristal, (106±5)0C de 1 saat kurutulmuş
Sodyum bisülfit, : (NaBSO3) granul
Sodyum nitrit, : (NaNO2) kristal
0,10 mg / mℓ’lik Standart mangan çözeltisi: 3,20 gram Potasyum
permanganat dar boyunlu bir erlende 1 litre kaynar su ile çözülür. Erlen
boş bir beherle örtülerek yarım saat hafif ateşte kaynatılır ve oda
sıcaklığına kadar soğutulur. Geniş gözenekli süzme krozesinden iki kez
süzülür. Süzüntü koyu renkli traşlı cam kapaklı şişede saklanır.
Koruyucu çözelti: 76 g Civa (II) sülfat, 400 mℓ Nitrik asit ve 200 mℓ su
ile çözülür. Çözeltiye, 200 mℓ Fosforik asit ve 35 mg Gümüş nitrat ilave
edilir. Çözelti oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra, triple su ile 1
litreye seyreltilir.
20 g / L’lik : 2 g Sodyum nitrit yeteri kadar su ile çözülür ve 100 mℓ’ye
seyreltilir.

Deneyin yapılışı

On adet 1000 mℓ’lik ölçülü balona (Çizelge 2.11) de gösterilen hacimlerde standart
mangan çözeltisi koyulur. Her birine 1 mℓ sülfürik asit çözeltisi ilave edildikten sonra
işarete kadar triple su ile seyreltilir ve bir dizi kalibrasyon çözeltisi hazırlanır.
Standart Mangan Çözeltisinden Alınacak
Miktar (mℓ)
0,26
1,0
5,0
10,0
25,0
50,0
75,0
100,0
135,0
150,0

Kalibrasyon çözeltilerinin Mangan
Derişimleri (mg/L)
0,029
0,10
0,50
1,00
2,50
5,00
7,50
10,00
12,50
15,00

Çizelge 2.11: kalibrasyon çözeltilerinin hazırlanması için standart mangan çözeltisinden
alınacak miktarlar

Hazırlanan 10 adet kalibrasyon çözeltilerinin herbirinden pipet ile 100’er mℓ 250
mℓ’lik ölçülü balonlara alınır ve herbirine 4.2.4.2.1 Deney Numunesinin Hazırlanmasında
belirtilen işlemler tekrarlanır ve kaydedilir.
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Yaklaşık olarak 525 nm dalga boyunda ölçüm yapılan spektrofotometre, triple su ile
sıfır optik yoğunluğana ayarlanır. Deney çözeltisinin optik yoğunluğu ölçülür. Optik yollu
hücredeki çözeltiye 1 damla Sodyum nitrit çözeltisi ilave edilerek karıştırılır. Rengi giderilen
çözeltinin aynı dalga boyunda tekrar optik yoğunluğu ölçülür. Renkli çözeltinin optik
yoğunluğundan çıkarılarak çözeltinin “yaklaşık optik yoğunluğu” olarak not edilir.
Kalibrasyon çözeltilerinin her biri ile aynı absorbans ölçümleri yapılır ve kaydedilir.
Tanık deney çözeltisinin optik yoğunluğu ölçülür. Bulunan değer yaklaşık optik
yoğunluğu değerinden çıkarılarak “kesin optik yoğunluğu” belirlenir.
Deney çözeltisinin “kesin optik yoğunluğu” değerini karşılayan mangan derişimi,
deney numunesi olarak 100 mℓ alındığında kalibrasyon eğrisinden mg/L olarak bulunur.
Deney numunesi hacmi 100 mℓ’den farklı ise, mangan derişimi, D mg/L olarak
aşağıdaki bağıntı ile bulunur.
D = (A/B)100
A: Kalibrasyon eğrisinden okunan mangan derişimi, mg/L
B: Deney numunesi hacmi, mℓ


Deneysel hatalar ve değerlendirme

Metot 0,025-15 mg/L mangan içeren sulara ve atık sulara uygulanır. Uygulama
aralığının üst sınırı numune seyreltilerek arttırılabilir.
Demirin nicel analizi
Deney : Sularda bulunan demirin alevsiz atomik absorpsiyon spektrofotometrik
metodla tayini (ts 8073)


Deney numunesinin hazırlanması

Türk Standartları Enstitüsünün TS 8073 numaralı standardına uygun şekilde numune
hazırlanır.
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Deneyde kullanılan araç ve gereçler


















Genel laboratuvar malzemeleri (cam balonlar, pipetler, balon jojeler,
bagetler, termometre, süzgeç kâğıtları, vb.)
Zemin düzeltme ünitesine sahip 248,3 nm dalga boyunda absorbans
ölçebilecek nitelikte atomik absorpsiyon spektrofotometresi
Demir ışın kaynağı olarak kullanılan tek veya çok elementli demir oyuk
katot lambası (tek elementli demir oyuk katot lambası tercih edilir.)
Atomik absorpsiyon spektrofotometresiyle kullanılabilecek ve analizler
için gerekli olan ısıtma ve soğutma imkânlarını sağlayan grafit fırın
Karbür oluşmasını önlemek için, deneylerde pirolitik olarak kaplanmış
grafit fırında kullanılabilecek özellikte grafit tüpler
Uçları bir defa kullanıldıktan sonra atılan, 1 mℓ ile 100 mℓ arasında
muhtelif kapasitede pipetler
0,2 saniyeden daha az sapmaya sahip tam skala kaydedici veya pik ölçme
cihazı
Atomik absorpsiyon spektrofotometresi veya grafit fırınla kullanılabilen
otomatik numune vericisi
Nitrik Asit (HNO3) : d = 1,42 g/mℓ veya yaklaşık %67 m/m’lik
Nitrik Asit Çözeltisi, (1+1)lik : 1 hacim özkütlesi 1,42 g/mℓ olan nitrik
asit, 1 hacim triple su ile karıştırılır.
1,0 g Fe/L’lik stok demir çözeltisi: (1,000±0,0001) g saf metalik demir
100 mℓ (1+1) lik hidroklorik asit çözeltisinde ısıtılarak çözülür.
Soğutulduktan sonra 1000 mℓ’lik ölçülü balona alınır. Çözelti, su ile
işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır. Bu çözeltinin 1,0
mℓ’sinde 1,0 mg demir vardır.
10 mg Fe/L’lik ara stok demir çözeltisi: Bir pipet yardımı ile 10,0 mℓ
stok demir çözeltisi 1000 mℓ’lik ölçülü balona alınır. Çözelti, triple su
ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır. Bu çözeltinin 1,0
mℓ’sinde 0,010 mg demir vardır.
1,0 mg /L’lik standart demir çözeltisi: Bir pipet yardımı ile 10,0 mℓ ara
stok demir çözeltisi 100 mℓ’lik ölçülü balona koyulur. Çözelti, triple su
ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır. Bu çözeltinin 1,0
mℓ’sinde 0,001 mg demir vardır.
Destek gazı olarak argon kullanılır. Ancak atomik absorpsiyon
spektrofotometresi azot gazının kullanılmasına uygun ise argon yerine
azot gazı da kullanılır.
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Deneyin yapılışı

Beş adet 100 mℓ’lik ölçülü balona (Çizelge 2.12) de gösterilen hacimlerde standart
bakır çözeltisi koyulur. Su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır.
Standart Demir Çözeltisinden Alınacak
Miktar (mℓ)
1,0
2,0
5,0
7,0
10,0

Demir Derişimi (mg/mℓ)
0,01
0,02
0,05
0,07
0,10

Çizelge 2.12: kalibrasyon çözeltilerinin hazırlanması için standart demir çözeltisinden alınacak
miktarlar

Kalibrasyon çözeltilerinin her biri ayrı ayrı 125 mℓ’lik beher veya erlenlere kantitatif
olarak alınır. Çözeltiye 5 mℓ HNO3 ilave edildikten sonra iyi bir çeker ocakta bir buhar
banyosunda yaklaşık 15-20 mℓ kalıncaya kadar buharlaştırılır. Buharlaştırma sırasında
çözeltinin sıcaklığının 950 C’nin üzerine çıkmamasına dikkat edilir. Çözelti soğutulduktan
sonra uygun bir süzgeç kâğıdından (ince gözenekli, asitle yıkanmış, külsüz) 100 mℓ’lik
ölçülü balona süzülür. Süzgeç kâğıdı iki veya üç kere su ile yıkanır ve süzüntüye ilave edilir.
Triple su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir, iyice karıştırılır ve kaydedilir.
Atomik absorpsiyon spektrofotometresinin demir ışın kaynağı takılır. Cihaz açılır ve
ışın kaynağının ısınması için yeterince beklenir.(yaklaşık 15 dakika). Cihazın diğer ayarları
imalatçı firmanın cihaz kullanma talimatlarına aynen uyularak yapılır. Grafit fırının ısınma
proğramı cihaz ve numunenin cinsine göre değişebilir. Bundan sonra cihaza kalibrasyon
çözeltilerinin her birinden sırası ile, 20’şer mℓ enjekte edilerek 248,3 nm dalga boyunda
absorbanslar ölçülür. Absorbans ölçümleri en az üç kere tekrarlanır.
Deney numunesinin absorbansı ölçülür ve kaydedilir.
Kalibrasyon çözeltilerinin absorbansları dikey eksene ve bu değerlerin karşılığı olan
bakır derişimleri yatay eksene işaretlenerek bir kalibrasyon eğrisi çizilir.
Deney numunesi alınmadan, deney numunesine uygulanan bütün işlemler aynı
hacimdeki triple suya uygulanarak ve bütün reaktifler aynı miktarlarda kullanılarak bir tanık
deney yapılır.
Deney ve tanık deney çözeltilerinin ölçülen absorbanslarının karşılığı olan demir
derişimleri kalibrasyon eğrisinden bulunur. Deney çözeltisinin derişiminden tanık deney
çözeltisinin derişimi çıkarılır. Bulunan değer deney numunesinin mg/L cinsinden demir
derişimini verir.
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Deneysel hatalar ve değerlendirme

Bu standartta verilen alevsiz atomik absorpsiyon spektrofotometrik metodu; 0,005
mg/L ile 0,1 mg/L arasında kobalt ihtiva eden damıtık su,ırmak suyu, göl suyu, musluk suyu
ve orta ısı derecesindeki kömür gazlaştırma proseslerinin kondensat sularına uygulanır.
Uygulama alanı atomik absorpsiyonun grafit fırınına 20 mℓ enjekte edilmesi esas alınarak
belirlenmiştir. Grafit fırına daha az veya daha fazla numune enjekte edilerek veya numune
uygun oranlarda seyreltilerek bu metodla tayin edilmek yerine, alevli atomik absorpsiyon
spektrofotometrik metot uygulanarak doğrudan tayin işleminin uygulanması daha doğru
sonuçlar verir. Klorür iyonlarının demir tayinini bozması nedeniyle deney numunesinde
toplam demir tayini için nitrik asit yerine hidroklorik asit kullanılmamalıdır.
Deney : Sularda bulunan demirin 1,10-fenantrolin ile spektrofotometrik metodla tayini
(TS 3651 ISO 6332)


Deney numunesinin hazırlanması

Numune hazırlandıktan hemen sonra pH, asit ilavesi ile 1’re ayarlanır. Genellikle 100
mℓ numune için 1 mℓ derişik sülfürik asit yeterlidir. Gerekirse seyreltik sülfürik asit ile de
pH ayarlaması yapılır ancak hesaplamalarda seyreltme dikkate alınır. Asitlendirilmiş deney
numunesinin 50 mℓ’si deney numunesi olarak kaydedilir.


Deneyde kullanılan araç ve gereçler












Genel laboratuvar malzemeleri (cam balonlar, pipetler, dereceli balonlar,
bagetler, termometre, süzgeç kâğıtları, vb.)
510 nm dalga boyunda ölçmeler için uygun nitelikte, prizmalı veya ağlı
spektrofotometre
Işık yol uzunluğu uzunluğu 10mm ve deney çözeltisinin absorbansına
uygun, fotometrik hücreler (derişim 1,0 mg/L’den daha az olduğunda ışık
yolu daha fazla olan hücreler tercih edilmektedir.)
Ortalama göz açıklığı 0,45 αμ olan membran süzgeç
100 mℓ’lik oksijen şişeleri
Hidroklorik asit, derişik : d = 1,19 g / mℓ
Sülfürik asit, derişik :d = 1,94 g / mℓ
4,5 M Sülfürik Asit Çözeltisi
Nitrik asit, derişik : d = 1,42 g / mℓ
Asetat tamponu : 40,0 g Amonyum asetat (CH3COONH4), özkütlesi 1,06
g/mℓ olan glasial asetik asitin (CH3COOH) 50 mℓ’sinde çözülür. Çözelti
triple su ile 100 mℓ’ye seyreltilir.
100 g/L’lik hidroksilamonyum klorür: 10 g Hidroksilamonyum klorür
(NH2OH.HCl) suda çözülür. Çözelti triple su ile 100 mℓ’ye seyreltilir. Bu
çözelti 1 hafta kararlıdır.
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Fenantrolin çözeltisi: 0,5 g Fenantrolin klorür (monohidrat) (C12H9ClN2
H2O) suda çözülür. Çözelti triple su ile 100 mℓ’ye seyreltilir. Alternatif
olarak 0,42 g 1,10-fenantrolin monohidrat (C12H8N2 H2O) 2 damla
hidroklorik asitle asitlendirildikten sonra triple su ile 100 mL’ye
seyreltilir. Bu çözelti karanlıkta muhafaza edildiği zaman 1 hafta
kararlıdır.
40 g/L’lik Potasyum peroksodisülfat çözeltisi: 4,0 g Potasyum
peroksodisülfat yeteri kadar suda çözülerek 100 mℓ’ye seyreltilir.
0,1 g Fe/L’lik Demir Stok Çözeltisi : %99,99 saflıkta 50 mg demir tel
tartılır, 500 mℓ’lik ölçülü balona alınır. Üzerine 20 mℓ triple su, 5 mℓ
hidrokorik asit çözeltisi ilave edilir. Karışım, demirin tamamı
çözününceye kadar hafif hafif ısıtılır, soğutulur ve işaret çizgisine kadar
seyreltilir. Bu çözeltinin 1,0 mℓ’sinde 0,10 mg demir vardır.
20,0 mg Fe/L’lik Demir Standart Çözeltisi 1: 100 mℓ demir stok çözeltisi,
500 mℓ’lik ölçülü balona alınır. Çözelti, triple su ile işaret çizgisine kadar
seyreltilir ve iyice karıştırılır. Bu çözelti kullanılacağı gün
hazırlanmalıdır.
1,0 mg Fe/L’lik Demir Standart Çözeltisi 2: 5,0 mℓ demir standart
çözeltisi 1, 500 mℓ’lik ölçülü balona koyulur. Çözelti, triple su ile işaret
çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır.

Deneyin yapılışı

Asitlendirilmiş analiz numunesinden 50 mℓ deney numunesi olarak alınır.
Çözünmemiş demir, demir oksitler veya demir kompleksleri mevcut ise, deney numunesi
100 mℓ’lik kaynama balonuna alınır. Karışıma 5 mℓ Potasyum peroksodisülfat çözeltisi ilave
edilir ve hacim 20 mℓ’nin altına düşmeyecek şekilde yaklaşık 40 dakika yavaşça kaynatılır.
Soğutulduktan sonra 50 mℓ’lik ölçülü balona aktarılır ve ölçü çizgisine kadar triple su ile
tamamlanır.
Alternatif olarak karışım, 30 dakika 100 mℓ’lik kapalı şişede otoklavda tutulur,
soğutulur ve 100 mℓ’ye seyreltilir. Bu seyreltme işlemi, sonuçların iki faktörü ile çarpılması
suretiyle düzeltilir.
Çözelti, oksidasyon sonrası ve seyreltme öncesi bulanık ise hemen ölçülü balona
membran süzgeçten süzülür. Süzgeç, çok az miktarda triple su ile çalkalanır, yıkama suları
süzüntüye ilave edilir ve ölçü çizgisine kadar su ile tamamlanır. Çözeltideki demir (III)
iyonlarını demir (II) ye indirgemek için, çözelti 100 mℓ’lik ölçülü balona alınır, 1 mℓ
Hidroksilamonyum klorür ilave edilir ve iyice karıştırılır. Ortamın pH değerini 3,5-5,5
aralığında tutmak için çözeltiye Asetat tamponu ilave edilir. Ortamın pH değerinin 4,5
olması tercih edilir. Çözeltiye 2 mℓ 1,10- Fenantrolin çözeltisi ilave edilir ve 15 dakika
karanlıkta bekletilir. Çözeltinin absorbansı 510 nm’de spektrometre kullanılarak suya karşı
ölçülür.
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Deney çözeltisinin tahmin edilen derişimine uygun aralığı kapsayacak şekilde bir seri
demir referans çözeltisi hazırlamak için demir standart çözeltilerinin uygun hacimleri 50
mℓ’lik ölçülü balonlara aktarılır. Her balona 0,5 mℓ seyreltik sülfürik asit ilave edilir ve ölçü
çizgisine kadar triple su ile tamamlanır. 4.2.5.2.1 de asitlenmiş deney numunesine uygulanan
tüm işlemler uygulanarak kalibrasyon çözeltilerinin her bir serisi için absorbans ölçümleri
yapılır. Deney çözeltisinin demir derişimleri mg/L olarak absiste absorbans ölçümleri
ordinatta olacak şekilde kalibrasyon grafiği hazırlanır. Her bir fotometrik cihaz, farklı ışık
yolu uzunluğundaki hücreler ve tayin edilen demir formu ayrı bir kalibrasyon grafiği
gerektirir.
Tanık deney, deney numunesine uygulanan işlemlerle 50 mℓ triple suyun absorbans
ölçümlerinin yapılmasıdır.
Deney numunesindeki demir derişimi C mg/L olarak aşağıdaki bağıntı ile bulunur.
C = f (A1 − A0)g
F
A1
A0
G

: Seçilen kalibrasyon grafiğinin eğimi, mg/L cinsinden Kalibrasyon faktörü
: Deney çözeltisinin absorbansı
: Kalibrasyon çözeltisi için ekstrapolasyonla bulunan absorbans
: Seyreltme faktörü, aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır.
g = V1 / V2



Deneysel hatalar ve değerlendirme

Metot, demir derişimleri 0,01- 5 mg/L olan su ve atık su numunelerine uygulanır.
Demir derişimi 5 mg/L’yi aşarsa numunenin uygun bir şekilde seyreltilmesi gerekir.
Uygulama aralığının üst sınırı numune seyreltilerek arttırılabilir. Demirin 1,10-fenantrolin
kullanılarak tayini, başka metodlar kullanılarak yapılan diğer metodlara göre bozuculardan
daha az etkilenmektedir. Bakır, kobalt, krom derişimleri demir derişimlerinin 10 katı
olduğunda ve nikel derişimi 2 mg/L’yi aştığında bozucu etki gösterirler. Bu bozucuların
etkileri, pH’nin 3,5-5,5 arasına ayarlanmasıyla giderilir.
Kromun nicel analizi
Deney : Sularda bulunan kromun permanganat yükseltgenmesi ile spektrofotometrik
metodla tayini (TS 3654)
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Deney numunesinin hazırlanması

Kromun, permanganat yükseltgenmesi ile spektrofotometrik metodla tayin
edilebilmesi için hazırlanan analiz numunesinin bekletilmemesi gerekir. Çözelti
hazırlandıktan hemen sonra pH’si 2 veya daha küçük oluncaya kadar nitrik asit ile
asitlendirilir. Normal durumlarda 1 L çözelti için 2 mℓ asit yeterlidir. Analiz numunesinden
bir pipet ile 10 mℓ alınır, 125 mℓ ‘lik erlene aktarılır. Üzerine 5 mℓ nitrik asit katılır ve
kuruluğa kadar kızdırmamaya dikkat edilerek buharlaştırılır. Çözelti soğutulur 5 mℓ nitrik ve
üzerine 2 mℓ sülfürik asit koyulur. Beyaz dumanlar çıkıncaya kadar buharlaştırılır. Arta
kalan katı madde içinde bulunan organik madde renk değişimine neden olmuş ise, karışıma 2
mℓ daha nitrik asit ilave edilerek beyaz dumanın çıkışı azltılır. Renk giderilinceye kadar bu
işlem tekrarlanır. Karışımın kurumaması için gerekirse bir miktar daha sülfürik asit ilave
edilir. Çözelti oda sıcaklığına kadar soğutulur. Üzerine 17 mℓ triple su katılır ve amonyak
çözeltisi ile nötrleştirilir. 13 mℓ sülfürik asit çözeltisi ilave edilir ve çalkalanır ve hafifçe
ısıtılır. Karışım sık dokulu iki kez asitle yıkanmış süzgeç kağıdından süzülerek veya santrifüj
edilerek berraklaştırılır. Süzgeç kağıdı 5’er mℓ’lik su ile üç kez yıkanır. Yıkama suları ve
süzüntü 250 mℓ’lik ölçülü balona aktarılır. Üzerine 0,6 mℓ potasyum permanganat çözeltisi
ilave edilerek balon bir saat camı ile kapatılır ve su banyosunda 20 dakika tutulur. Pembe
renk kaybolur ise bir defa daha 0,6 mℓ Potasyum permanganat çözeltisi ilave edilir ve balon
elle tutulacak şekilde soğutulur. Çözeltiye 10 saniyede 1damla hızla, her damladan sonra da
yavaşca sallayarak çözeltideki permanganat rengini ve açık kahverengimsi rebgi giderecek
kadar sodyum asit çözeltisi ilave edilir. Çözelti hemen oda sıcaklığına kadar soğutulur.
Çözeltide bulanıklık varsa veya çökelek oluşmuş ise, porselen süzgeç krozesi veya asbest
hamuru ile süzülür, Süzme mümkün olmadığı zaman santrifüj edilir. Süzgeç kâğıdı ile
süzülmemelidir. Süzüldüğünde hemen 5 mℓ su ile yıkanmalıdır. Analiz numunesi 50 mℓ’lik
ölçülü balona aktarılır. 2 mℓ 1,5 difenilkarbohidrazit çözeltisi ilave edilerek, karıştırılır, 1
dakika beklenir, 5 mℓ Sodyum hidrojen fosfat çözeltisi katılır ve enaz 5 dakika beklenir.
Ölçülü balon, işaretine kadar triple su ile tamamlanır ve kaydedilir.


Deneyde kullanılan araç ve gereçler









Genel laboratuar malzemeleri (cam balonlar, pipetler, balon jojeler,
bagetler, termometre, süzgeç kâğıtları, vb.)
Yaklaşık 540 nm dalga boyunda 10 mm optik yollu hücre ile, optik
yoğunluk ölçebilecek nitelikte, spektrofotometre veyafilitreli kolorimetre
Hidroklorik asit, derişik (d = 1,19 g / mℓ)
Sülfürik asit, derişik (d = 1,84 g / mℓ)
Sülfürik Asit Çözeltisi, 1+1’lik (1 hacim özkütlesi 1,94 g/mℓ olan
Sülfürik asit, 1 hacim triple su ile karıştırılır)
Sülfürik Asit Çözeltisi (1+49)luk: 1 hacim özkütlesi 1,94 g/mℓ olan
Sülfürik asit, 49 hacim triple su ile karıştırılır
Nitrik asit, derişik: d = 1,40 g / mℓ
Yıkama asidi: 50 mL nitrik asit 150 mℓ hidroklorik asit ile karıştırılır.
Karışıma 200 mℓ triple su ilave edilir.

52


















Amonyak (NH3) : ağırlıkça %25, d = 0,91 g/mℓ
Amonyak çözeltisi (1+1)’lik: 1 hacim amonyak 1 hacim trple su ile
karıştırılır.
% 95’lik Etanol
Potasyum dikromat (K2Cr2O7) : kristal
Potasyum permanganat (KMnO4) : kristal
Fitalik anhidrit (C8H4O3) : kristal
Sodyum azid (NaN3) : kristal (Bu ayıraç ısıtıldığında veya sert darbelere
maruz kaldığında patlar)
Sodyum dihidrojen fosfat (NaH2PO4) : kristal
1,5 - Difenilkarbohidrazit (C13H14N4O) : kristal
5 mg Cr/L’lik standart potasyum dikromat çözeltisi: 1,41 g potasyum
dikromat 1000 mℓ’lik ölçülü balona alınır, yeteri kadar triple suda
çözülür, işaret çizgisine kadar seyreltilir. Bu çözeltiden pipet ile 1000
mℓ’lik ölçülü balona 10 mℓ alınır ve işarete kadar seyreltilir). Bu
çözeltinin 1 mℓ’si 5,0 mg krom ihtiva eder
3,16 g/L’lik potasyum permanganat (KMnO4) çözeltisi: 3,16 g Potasyum
permanganat 1000 mℓ’lik öiçülü balonda yeteri kadar triple su ile çözülür
ve işarete kadar seyreltilir.
5,0 g/L’lik 1,5 - difenilkarbohidrazit (C13H14N4O) çözeltisi : 4,0 g ftalik
anhidrit, 100 mℓ’lik öiçülü balonda 80 mℓ etanol ile karıştırılır. Karışım
birkaç dakika çalkalandıktan sonra, 0,5 g 1,5 – Difenilkarbohidrazit ilave
edilir ve etanol ile 100 mℓ’ye seyreltilir. Ftalik anhidritin çözünmesi için
aralıklı olarak çalkalanır. Çözelti soğuk ve karanlık bir yerde saklanmak
şartı ile 6 ay kullanılabilir. Buna rağmen kalibrasyon eğrisi en az ayda bir
yeniden hazırlanmalıdır.
50,0 g/L’lik sodyum azid (NaN3) çözeltisi: 5,0 g sodyum azid,100 mℓ’lik
ölçülü balonda yeteri kadar triple su ile çözülür ve işarete kadar
seyreltilir.
138 g/L’lik Sodyum dihidrojen fosfat (NaH2PO4) çözeltisi: 38 g Sodyum
dihidrojen fosfat 1000 mℓ’lik öiçülü balonda yeteri kadar triple su ile
çözülür ve işarete kadar seyreltilir
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Deneyin yapılışı

On adet 100 mℓ’lik ölçülü balona (Çizelge 2.13) de gösterilen hacimlerde standart
potasyum dikromat çözeltisi koyulur. Triple su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice
karıştırılır.
Standart Potasyum dikromat
Çözeltisinden Alınacak Miktar (mℓ)
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0

Standart Krom Kalibrasyon çözeltilerinin 100
mℓ’lik kısımlarının Krom Derişimleri (mg/L)
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0

Çizelge 2.13: Standart krom kalibrasyon çözeltileri

Kalibrasyon çözeltilerinden pipet ile 10’ar mℓ 125 mℓ’lik erlenlere alınır. Bundan
sonra deney numunesinin hazırlanmasında belirtilen işlemler uygulanır.
Yaklaşık olarak 540 nm dalga boyuna ayarlanmış spektrofotometre triple su
kullanılarak sıfır optik yoğunluğa ayarlanır. Tanık deney çözeltisinin ve analiz çözeltisinin
optik yoğunluğu ölçülür. Tanık deney çözeltisinin optik yoğunluğu analiz çözeltisinin optik
yoğunluğundan çıkarılır. Bulunan net optik yoğunluğu değerlerinden kalibrasyon eğrisi
kullanılarak krom miktarı hesaplanır.
Numunedeki krom derişimi, C mg/L olarak aşağıdaki bağıntı ile bulunur.
C = A/V
C: Numunedeki Krom miktarı
A: Kalibrasyon eğrisinden okunan krom derişimi, mg/L
V: Deney numunesi hacmi, mℓ
Tayinler en az iki numune ile ve paralel yapılmalıdır.
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Deneysel hatalar ve değerlendirme

Bu metot ile ölçülebilen krom miktarı alt sınırı 0,01 mg/L’dir. Metot 0,5-5,0 mg/L
krom içeren sulara ve atık sulara uygulanır. Deneysel hata sınırları içinde birbiriyle uyarlı
sonuçlar veren iki paralel tayinin aritmetik ortalaması sonuç olarak kabul edilir. 1000 mg/L
‘den fazla demir ve 250 mg/L’den fazla klorür içeren numunelerde krom miktarında kayıp
gözlenmiştir. Bu nedenle klorürün, gümüş nitratla çöktürülüp ve gümüş peroksit ile
yükseltgeyip ayrılması sağlanır. Çözeltideki aşırı permanganat seyreltik hidroklorik asit veya
nitrit ve sülfamat ile parçalanmalıdır.
Alüminyumun nicel analizi
Deney : Sularda bulunan aluminyumun 8 - hidroksikinolin ile spektrofotometrik
metodla tayini (TS 3651 ISO 6332)


Deney numunesinin hazırlanması

100 mℓ stok çözelti hazırlanır, istenilen oranda triple su ile seyreltilir ve kaydedilir.
Numunede, toplam aluminyum tayini yapılacaksa numune hazırlandıktan hemen sonra
çözünmüş aluminyum tayini yapılacaksa 0,45 αμ’lık filitreden süzüldükten sonra ortamın
pH’sı, asit ilavesi ile 2’nin altına ayarlanır. Hesaplamalarda seyreltme dikkate alınır.
Hazırlanan 100 mℓ deney çözeltisi 250 mℓ’lik borosilikat camdan yapılmış behere
kantitatif olarak alınır. Çözeltiye 5 mℓ HCl ilave edildikten sonra iyi bir çeker ocakta bir
buhar banyosunda yaklaşık 5-10 mℓ kalıncaya kadar buharlaştırılır. Üzerine 5 mℓ HNO3
ilave edilerek yaş pasta kıvamına kadar buharlaştırmaya devam edilir. Bu sırada numunenin
tamamının kurutulmamasına dikkat edilir. Isıtma durdurulduktan sonra, 2 mℓ HCl ve 80 mℓ
triple su ilave edilir ve karıştırılır. Çözeltiye 4 mℓ NaF çözeltisi ilave edilir ve tekrar
karıştırılır.
Islak katyon değiştirici reçineden 15 g’lık tartım alınır ve yaklaşık 250 mℓ’lik kapaklı
erlene koyulur. Hazırlanan çözelti reçineye ilave edilir. Çözeltinin içinde bulunduğu beher 5
mℓ triple su ile yıkanır ve yıkama suları da erlene eklenir. Çözeltiye 0,5 mℓ tampon ilave
edildikten sonra erlenin kapağı kapatılır ve erlen çalkalayıcısına yerleştirilir.
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Çalkalayıcı saniyede 2 çalkalama yapacak şekilde ayarlanır ve çözelti 20±3 dakika
çalkalanır. Çözelti uygun bir süzgeç kâğıdından (ince gözenekli, asitle yıkanmış, külsüz) 250
mℓ’lik ayırma hunisine süzülür. Süzüntüye 2 mℓ 8 – hidroksikinolin ilave edildikten sonra
15 saniye süreyle çalkalanır ve 3 dakika bekletilir. Üzerine 25 mℓ eklenir, 1 dakika süreyle
çalkalanır ve fazların ayrılması için bekletilir. Genellikle 10 dakika yeterli olur. Bu sürenin
sonunda altta toplanan kloroform fazı ayrılırak atılır. Ayırma hunisinde kalan sulu faza 10
mℓtampon çözelti ilave edilir ve karıştırılır. Üzerine 2 mℓ daha 8 – hidroksikinolin ilave
edildikten sonra 15 saniye süreyle çalkalanır ve 3 dakika bekletilir. Çözeltiye 25 mℓ
kloroform ilave edilir ve 1 dakika çalkalanır. Fazların ayrılması için beklenir. Bir cam huniye
sık dokulu bir süzgeç kağıdı (90 mm’lik) yerleştirilir ve derinliğin 1/3’lük kısmı susuz
Na2SO4 ile doldurulur. Huni kloroform ile yıkanır.
Ayırma hunisinin altında toplanan kloroform fazı, içinde Na2SO4 bulunan huniden 50
mℓ’lik ölçülü balona süzülür. Ayırma hunisinde kalan su fazına 10 mℓ daha kloroform ilave
edilir, 1 dakika çalkalanır ve fazların ayrılması için beklenir. Kloroform fazı aynı huniden,
ilk süzüntünün bulunduğu ölçülü balona süzülür. Ölçülü balondaki kloroform miktarı 50
mℓ’den fazla olmayacak şekilde, süzme hunisi kloroform ile yıkanır ve balona eklenir.
Ölçülü balondaki çözelti kloroform ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve karıştırılır.


Deneyde kullanılan araç ve gereçler













Genel laboratuar malzemeleri (cam balonlar, pipetler, balon jojeler,
bagetler, termometre, süzgeç kâğıtları, vb.)
Optik hücrelerinin dalga boyu 10 mm ve daha fazla olan, 380 nm dalga
boyunda ölçmeler için uygun nitelikte, spektrofotometre
3000 αμη kadar iletkenlik ölçebilecek nitelikte Öz iletkenlik ölçme
cihazı,
saniyede 2 kez yatay hareketlerle yaklaşık 2,54 cm mesafede hareket
eden çalkalayıcı
Asetik asit (CH3COOH) : Donar yaklaşık, d = 1,05 g / mℓ
Amonyum hidroksit (NH4OH) : yaklaşık, d = 0,90 g / mℓ
pH (4,4 - 4,9) Amonyum hidroksit (NH4OH), Asetik asit (CH3COOH)
tamponu: Özkütlesi 1,05 g/mℓ olan Amonyum hidroksitten 238 mℓ
alınarak triple su ile 500 mℓ’ye seyreltilir. Çözeltiye yavaş 111 mℓ Asetik
asit ilave edilir, karıştırılır. Çözelti 1000 mℓ’ye seyreltilir tekrar
karıştırılır.
Kloroform (CHCl3) : kloroformla ilgili bütün işlemler iyi bir çeker ocakta
yapılmalıdır
Erime sıcaklığı 74 – 760C olan, 8 – Hidroksikinolin (CHNO)
8 – Hidroksikinolin Çözeltisi X 2’lik : 2 g 8 – Hidroksikinolin 100 mℓ’lik
dereceli balona alınır. Üzerine 6 mℓ Asetik asit ilave edilir, karıştırılır.
Çözelti triple su ile 100 mℓ’ye seyreltilir.
Hidroklorik Asit (HCl) derişik: d = 1,19 g / mℓ veya %37 (m/m)
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Hidroklorik Asit Çözeltisi (1+9)luk: 1 hacim hidroklorik asit 9 hacim
triple su ile karıştırılır.
Hidroklorik Asit Çözeltisi (1+99)luk: 1 hacim hidroklorik asit 99 hacim
triple su ile karıştırılır.
Nitrik asit, derişik: d = 1,42 g / mℓ
10 g/L’lik gümüş nitrat (AgNO3) çözeltisi: 1 g gümüş nitrat 100 mℓ’lik
dereceli kapta yeteri kadar triple su ile çözülür. Çözelti işaret çizgisine
kadar triple su ile seyreltilir. Bu çözelti kahverengi kapta muhafaza
edilmelidir.
2 g/L’lik sodyum fluorür (NaF) çözeltisi: 2 g Sodyum fluorür 1000
mℓ’lik dereceli kapta yeteri kadar triple su ile çözülür. Çözelti işaret
çizgisine kadar triple su ile seyreltilir. Bu çözelti polietilen kapta
muhafaza edilmelidir.
Sodyum sülfat (susuz)
0,10 g Al/L’lik stok alüminyum çözeltisi: 1,769 g ± 0,0001 g
Alüminyum potasyum sülfat dodekahidrat [AlK(SO4)2 12H2O] 1000
mℓ’lik ölçülü balona alınır. Üzerine 10 mℓ hidrokorik asit çözeltisi ilave
edilir. Çözelti triple su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice
karıştırılır. Bu çözeltinin 1,0 mℓ’sinde 0,10 mg alüminyum vardır.
10,0 mg Al/L’lik standart alüminyum çözeltisi 1: 10 mℓ Stok
Alüminyum çözeltisi, 1000 mℓ’lik ölçülü balona alınır. Çözelti, triple su
ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice karıştırılır. Bu çözeltinin 1,0
mℓ’sinde 0,010 mg alüminyum vardır. Bu çözelti kullanılacağı gün
hazırlanmalıdır.

Deneyin yapılışı

Beş adet 100 mℓ’lik ölçülü balona (Çizelge 2.14) de gösterilen hacimlerde standart
alüminyum çözeltisi konulur. Triple su ile işaret çizgisine kadar seyreltilir ve iyice
karıştırılır.
Standart Alüminyum Çözeltisinden
Alınacak Miktar (mℓ)
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Alüminyum Derişimi (mg/mℓ)
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05

Çizelge 2.14: kalibrasyon çözeltilerinin hazırlanması için standart alüminyum çözeltisinden
alınacak miktarlar
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Deney numunesi alınmadan aynı hacimde saf su alınır ve deney numunesine
uygulanan bütün işlemler tatbik edilerek tanık deney yapılır.
Spektrofotometrenin optik hücresine derişik kalibrasyon çözeltilerinden biri
koyularak, spektrofotometre yaklaşık 380 nm dalga boyu civarında en yüksek absorbansın
gözlendiği dalga boyuna ayarlanır. Aynı dalga boyunda saf kloroform ile sıfırlandıktan
sonra, sırası ile kalibrasyon çözeltilerinin kloroform ekstraklarının absorbansları ölçülür.
Kalibrasyon çözeltilerinin absorbansları ölçülür.
Kalibrasyon çözeltilerinin absorbansları dikey eksene ve bu değerlerin karşılığı olan
aluminyum derişimleri mgAl cinsinden, yatay eksene işaretlenerek bir kalibrasyon eğrisi
çizilir.
Tanık deney için de aynı ölçümler yapılır.
Analiz numunesinin toplam aluminyum derişimi C, mgAl/L cinsinden aşağıda verilen
bağıntı yardımıyla hesaplanır.
C = [(M1 – M2)/ V] 1000
Burada;
M1: Deney çözeltisinin absorbansının karşılığı olan ve kalibrasyon eğrisinden bulunan
aluminyum miktarı (mg)
M2: Tanık deney çözeltisinin absorbansının karşılığı olan ve kalibrasyon eğrisinden
bulunan aluminyum miktarı (mg)
V : Deney çözeltisini hazırlamak için alınan deney numunesinin hacmi (mℓ)


Deneysel hatalar ve değerlendirme

Metot, 100 mℓ’sinde 0,001 - 0,050 mg aralığında alüminyum ihtiva eden numunelere
uygulanır. Çözeltide bulunan demir derişimi 10 mg/L’yi geçtiğinde alüminyum absorbansını
azaltacak şekilde etki yapar.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Tekstil materyalinin tümünü temsil
edecek
özellikte
ve
tüm
test
numunelerine
yetecek
büyüklükte
numune alınız.
 Kumaşı keserken
dokunmayınız

numuneye

fazla

 Numuneyi tartınız.
 0,1 mg hassasiyetle tartım işlemi
yapınız.
 Etüv ve desikatör sıcaklıklarını ve süreyi
doğru ayarlayınız.

 Yaş kül etme işlem basamaklarına
 Kesilen kumaşı cam balona koyarak
dikkat ediniz.
üzerine birkaç mℓ derişik sülfürik asit
 Sabit tartım işlemleri sırasında numune
ilave ediniz.
kapları metal maşa ile tutulmalıdır.
 Karışımı 50-60 0C’de dikkatle ısıtınız.
Oda sıcaklığına kadar soğutunuz.
 Isıtma işlemini çeker ocakta yapınız.
 Soğutma işleminde metal tabla ve
desikatörde soğutma süreleri kaydediniz.
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 Süzgeç kâğıdında madde kalmaması için
triple su ile kâğıdı birkaç kez yıkayınız.
 Cam malzemeyi kromik asit ile
temizleyiniz.
 Süzgeç kâğıdından geçirerek süzüntüyü
triple su ile 100 mℓ’ye seyreltiniz ve  Tüm sıcaklıkları ve ortam koşullarını
kaydediniz.
stok çözelti olarak etiketleyiniz.

 Stok çözeltiden 10 mℓ alınız ve çözelti
 Buharlaştırma işlemini su banyosunda
hacmi
2
mℓ
kalıncaya
kadar
ve çeker ocakta yapınız.
buharlaştırınız.
 Çözeltiye ortam nötr oluncaya kadar 2,0
M NH4OH çözeltisinden damla damla
ilave ederek turnusol kağıdı ile ortamı
kontrol ediniz.
 Tüpü veya deney kaplarını yüzünüze
doğru tutmayınız.

 Asit ilavelerini çeker ocakta veya tüplük
 Çözeltiye, hacminin ¼’ü kadar hacimde
içinde yapınız.
2,0 M HCl ilave ediniz ve ortamın pH  Ortamın pH değerini kontrol etmeden
değerinin 0,5 olduğunu kontrol ediniz.
önce çözeltiyi karıştırınız ve pH
kâğıtları ile ölçüm yapınız.
 Çözeltiye, 1 mℓ H2S ile doyurulmuş su  H2S ile doyurulmuş su elde etmek için
ilave edip 4-5 dakika su banyosunda
triple suyun içinden H2S gazı geçiriniz.
ısıtarak 1:1 oranında triple su ile
seyreltiniz.
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 Santrifüj yaparken tüpün karşısına,
içinde numune hacmi kadar triple su
 t santrifüjleyip süzerek çökeleği 1,
olan ikinci bir tüp koyunuz.
çözeltiyi 2 şeklinde numaralandırınız.
 Süzme işlemini gözenekleri en uygun
süzgeç kâğıdı ile yapınız.
 Çökelek 1’i 2-3 mℓ % 10’luk NH4Cl  Deneye başlamadan önce hazırladığınız
çözeltisi ile yıkayınız.
çözeltileri kontrol ediniz.
 Karışımı santrifüjleyerek çözelti kısmını
çökelekten ayrınız ve atınız. Çökeleği 11
numara ile etiketleyiniz.
 Çökelmenin
ediniz.

 Çökelek 11 üzerine sırasıyla KSCN ve
H2S ilave ederek %25’lik HCL ile
asitlendiriniz.

 Karışıma, 10 mg dithizonun 100 mℓ
karbon tetraklorürdeki çözeltisinden 5
mℓ ilave ediniz ve iyice çalkalayınız.

 Çözelti 2’ye ortamı katı NaOH
ilavesiyle ortamı bazikleştirerek katı
sodyum superoksit (Na2O2) ekleyiniz.
 Karışımı santrifüjleyerek çökeleği 21
olarak etiketleyip çözelti kısmını atınız.

tamamlanmasına

dikkat

 KSCN zehirli ve tehlikelidir bu nedenle
damℓa damla ilave ediniz ve çeker ocağı
kullanınız.
 Ortamın asitliğini pH kâğıdı ile kontrol
ediniz.
 H2S ile doyurulmuş su elde etmek için
triple suyun içinden H2S gazı geçiriniz.
 Karbon tetra klorür tabakasında
gördüğünüz rengi kaydediniz.
 Renk değişimlerini birkaç dakika
gözleyiniz.
 Karbon tetraklorür tabakasında oluşan
kırmızı- mor renk bakır iyonunu
tanımlar.
 Çözelti 2 üzerine sodyum superoksit
(Na2O2) eklediğinizde renk değişimi ile
birlikte
çökelmenin tamamlanması
beklenmelidir.
 Santrifüj kullanım kurallarına dikkat
ediniz.
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 Çökelek 21’i yeteri kadar derişik HCl’te
çözünüz.
 Çökelek 21 üzerine derişik hidroklorik
asiti damla damla ilave ediniz.

 Çözeltiye katı NaF ilave ediniz ve  İlave edilecek madde miktarlarına dikkat
çalkalayınız.
ediniz.
 Amonyakla
ortamı
bazikleştiriniz.  Çözeltisini
bazikleştirdikten
sonra
ortamın bazikliğini kontrol ediniz.
turnusol kâğıdı ile kontrol ediniz.
 Oluşan gül kırmızısı renkli nikel
 Çözeltiye Dimetilglioksim (C4H8O2N2)
dimetilglioksimat
(Ni(C4H7O2N2)2)
çözeltisi ekleyiniz.
çökeleği nikel iyonunu tanımlar rengini
kaydediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Tekstil materyalinin tümünü temsil edecek özellikte ve tüm
test numunelerine yetecek büyüklükte numune aldınız mı?
2. Kesilen kumaşı cam balona koyarak üzerine birkaç mℓ derişik
sülfürik asit ilave ettiniz mi?
3. Karışımı 50-60 0C’de dikkatle ısıtarak daha sonra oda
sıcaklığına kadar soğuttunuz mu?
4. Süzgeç kâğıdından geçirerek süzüntüyü triple su ile 100
mℓ’ye seyreltip stok çözelti olarak etiketlediniz mi?
5. Stok çözeltiden 10 mℓ alıp çözelti hacmi 2 mℓ kalıncaya
kadar buharlaştırdınız mı?
6. Çözeltiye ortam nötr oluncaya kadar 2,0 M NH4OH
çözeltisinden damla damla ilave ederek turnusol kağıdı ile
ortamı kontrol ettiniz mi?
7. Çözeltiye, hacminin ¼’ü kadar hacimde 2,0 M HCl ilave edip
ortamın pH değerinin 0,5 olduğunu kontrol ettiniz mi?
8. Çözeltiye, 1 mℓ H2S ile doyurulmuş su ilave edip 4-5 dakika
su banyosunda ısıtarak 1:1 oranında triple su ile seyrelttiniz
mi?
9. Çökeleği ayırmak için karışımı santrifüjleyip süzerek
çökeleği 1, çözeltiyi 2 şeklinde numaralandırdınız mı?
10. Çökelek 1’i 2-3 mℓ % 10’luk NH4Cl çözeltisi ile yıkadınız
mı?
11. Karışımı santrifüjleyerek çökeleği 11 numara ile etiketlediniz
mi?
12. Karışıma, 10 mg dithizonun 100 mℓ karbon tetraklorürdeki
çözeltisinden 5 mℓ ilave edip iyice çalkaladınız mı?
13. Karbon tetraklorür tabakasında oluşan kırmızı- mor renkten
bakır iyonunun varlığını kayıt ettiniz mi?
14. Çözelti 2’ye katı NaOH ilavesiyle ortamı bazikleştirerek katı
sodyum peroksit (Na2O2) eklediniz mi?
15. Karışımı santrifüjleyerek çökeleği 21 olarak etiketleyip
çözelti kısmını attınız mı?
16. Çökelek 21’i yeteri kadar derişik HCl’de çözdünüz mü?
17. Çözeltiye katı NaF ilave edip çalkaladınız mı?
18. Amonyakla ortamı bazikleştirip ortamın bazikliğini kontrol
ettiniz mi?
19. Çözeltiye dimetilglioksim (C4H8O2N2) çözeltisi ekleyip
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Evet

Hayır

oluşan gül kırmızısı renkli nikel dimetilglioksimat
(Ni(C4H7O2N2)2) çökeleğini gözlemlediniz mi?
20. Oluşan gülkurusu renginden nikel varlığını kayıt 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Kuru kül etme, laboratuvar ortamında kurutma işlemidir.

2.

( ) Yaş kül etme, organik numunelerin hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit,
perklorik asit veya bu asitlerin karışımı gibi sıvı yükseltgen reaktiflerle yükseltgenerek
parçalanma işlemidir.

3.

( ) Kral suyu, 3 hacim derişik hidroklorik asit ve 1 hacim derişik nitrik asit
karışımıdır.

4.

( ) Üfleç deneyi, bileşiklerin soğukta kömürle indirgenmesi esasına dayanır.

5.

( ) Alev denemesi, iyice temizlenmiş bakır telin kül örneğine daldırılarak aleve
tutulmasıyla yapılır.

6.

( ) İnci deneyinde, kızdırma işleminin alevin indirgen veya yükseltgen bölgesinde
yapılmasına bağlı olarak soğuk incide farklı renkler oluşur.

7.

( ) Spektroskopik yöntemle tayinde maddelerin Absorbans değerleri ölçülür.

8.

( ) Demir (II) iyonlarını demir (III) iyonlarına yükseltgemek için hidroksilamonyum
klorür çözeltisi kullanılır.

9.

( ) Formaldoksim ile viyole renkli kompleks veren demir (II) iyonları, mangan
tayininde bozucu etki gösterir. Bozucu etki, EDTA ve Hidroksilamonyum klorür /
amonyak ilavesi ile azaltılır.

10.

( ) Krom tayininde aşırı klorür iyonları, gümüş nitratla çöktürüldükten sonra gümüş
peroksit ile yükseltgenir ve ayrılır.

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
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Numune alma belirsizliği büyük ve iyileştirilemiyorsa aşağıdakilerden hangisi
uygulanmalıdır?
A) Kesinliği fazla olan analiz metodu seçilmelidir.
B) Doğruluğu fazla olan analiz metodu seçilmelidir.
C) Kesinliği az fakat hızlı bir analiz metodu seçilmelidir.
D) Doğruluğu az fakat hızlı bir analiz metodu seçilmelidir.

2.

Asit tipi indikatörlerde ortamın rengini aşağıdakilerden hangisi tayin eder?
A) [IndH] / [Ind¯ ]
B) [IndOH] / [Ind+]
C) [IndH]
D) [Ind¯ ]

3.

Numunenin suda bekletilme süresini belirleyen faktörler aşağıdakilerden hangisinde
tam olarak açıklanmıştır?
A) Sıcaklık
B) İyonların suda çözünürlüğü
C) İyonların molekül yapısı
D) Numune yüzeyine tutunan iyonların molekül yapısı ve ortamın sıcaklığı

4.

Elektrometrik yöntemle pH tayininde ölçülen elektromotor kuvveti aşağıdaki
parametrelerden hangisine bağlıdır?
A) Gümüş elektrodun potansiyeli
B) Kalomel elektrodun potansiyeli
C) Cam zar ve pH’sı ölçülecek çözelti arasındaki potansiyel
D) Kalomel elektrot ve pH’sı ölçülecek çözelti arasındaki potansiyel

5.

Alev denemesi yapılırken ucunda örnek olan platin tel ilk olarak alevin hangi
bölgesine tutulur?
A) 1-2 aralığına
B) 3-4 aralığına
C) 5 numaralı (en soğuk) bölgeye
D) 6 numaralı (en sıcak) bölgeye
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6.

Kobalt bulunan ortamda Nikeli tanımak için hangi ayraç kullanılır?
A) Amonyum klorür (NH4Cl) çözeltisi
B) Bazik ortamda Dimetilglioksim (C4H8O2N2) çözeltisi
C) Amonyum (NH4+) çözeltisi
D) Sodyum fluorür (NaF) çözeltisi

7.

Demir bulunan bir ortamda manganı tanımak için hangi ayraç kullanılır?
A) Sodyum bizmutat (NaBiO3) çözeltisi
B) Alkollü Amonyum tiyosiyanat (NH4SCN) çözeltisi
C) Sodyum fluorür (NaF)
D) Amonyum klorür (NH4Cl) çözeltisi

8.

Al+3 ve CrO4ￚ 2 iyonları bulunan çözeltide Al+3 iyonunu ayırmak için hangi ayraç
kullanılır?
A) Amonyum tiyosiyanat (NH4SCN) çözeltisi
B) Potasyum tiyosiyanat (KSCN) çözeltisi
C) Asetik asit (CH3COOH)
D) Amonyum klorür (NH4Cl ) ve Amonyum hidroksit (NH4OH)

9.

Mangan bulunan ortamda kobaltı tanımak için hangi ayraç kullanılır?
A) Sodyum fluorür (NaF)
B) Alkollü Amonyum tiyosiyanat (NH4SCN) çözeltisi
C) Sodyum bizmutat (NaBiO3) çözeltisi
D) Amonyum klorür (NH4Cl) çözeltisi

10.

Kadmiyum ve bakır iyonlarının tetrasiyanür komplekslerinin bulunduğu ortamda
bakırı tanımak için hangi ayraç kullanılır?
A) Sodyum fluorür (NaF)
B) Amonyum hidroksit (NH4OH) çözeltisi
C) H2S çözeltisi
D) Amonyum klorür (NH4Cl) çözeltisi
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
A
D
C
C
B
A
D
B
C
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