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AÇIKLAMALAR

KOD 524LT0013

ALAN Laboratuvar Hizmetleri

DAL/MESLEK Alan Ortak

MODÜLÜN ADI Kalibrasyon Eğrisi Oluşturma

MODÜLÜN TANIMI

Kalibrasyon eğrisi oluşturmak için standart çözelti serileri
hazırlama, çözeltilerin spektrofotometrede okumalarını yapma,
kalibrasyon eğrisini çizme ve kullanma ile ilgili bilgi ve
becerilerin verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Analiz Çözeltileri – 2 modülünü başarmış olmak

YETERLİK Kalibrasyon eğrisi oluşturmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun
olarak kalibrasyon eğrisi oluşturabileceksiniz.
Amaçlar
1. Çözelti serileri hazırlayabileceksiniz.
2. Spektrofotometrede okuma yapabileceksiniz.
3. Kalibrasyon eğrisi çizebileceksiniz.
4. Kalibrasyon eğrisini kullanabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam
Laboratuvar ortamı, kütüphane, internet, bireysel öğrenme
ortamları vb.
Donanım
Spektrofotometre, hassas terazi, spatül, tartım kabı, balon joje,
huni, piset, mezür, cam yazar kalem, pipet, kâğıt, milimetrik
kâğıt, kalem, cetvel, potasyum dihidrojen fosfat, amonyum
molibdat - amonyum vanadat çözeltisi, saf su

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış vb.) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Bu modülde; laboratuvar çalışmalarının temel işlemlerinden olan kalibrasyon eğrisi
oluşturmayı öğreneceksiniz. Kalibrasyon oluşturmak suretiyle gelişmiş cihazlarla yaptığınız
analizlerin sonucunda elde etmiş olduğunuz değerlerden numunenin bileşimini tespit
edebilecek, bileşenlerin miktarlarını bulabileceksiniz.

Günümüzde artık analizler gelişmiş cihazlarla yapılmaktadır. Bu cihazlardan elde
edilen veriler direk madde miktarlarını vermemektedir. Kalibrasyon oluşturmak suretiyle bu
bilgilerden numuneye ait değerler tespit edilmektedir.

Bu modülü tamamladığınızda; kalibrasyon eğrisi oluşturmak için standart çözelti
serileri hazırlayabilecek, bu çözeltilerin spektrofotometre ile ölçümlerini yapabilecek ve elde
edeceğiniz okuma değerlerini kullanarak kalibrasyon eğrisi çizebilecek ve bu eğriyi
kullanarak numunedeki madde miktarını tespit edecek kadar bilgi ve beceriye sahip
olacaksınız. Yetenek ve tecrübelerinizi geliştirerek bu alanda donanımlı ve başarılı bireyler
olmanızı dilerim.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak çözelti serileri
hazırlayabileceksiniz.

 İnterneti kullanarak kalibrasyon, kalibrasyon eğrisi, standart çözelti ve çözelti
serisi tanımlarını araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıftaki arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. STANDART ÇÖZELTİ SERİLERİ
HAZIRLAMA

1.1. Kalibrasyon Eğrisi ve Amacı

Bir maddenin hangi bileşenlerden meydana geldiğinin ve bu bileşenlerin miktarlarının
belirlenmesi amacıyla yapılan analizlere kimyasal analizler denir.

Kimyasal analizlerde Tablo 1.1’de belirtildiği gibi farklı metotlar uygulanmakta,
çeşitli cihazlarla ölçümler yapılmakta olup gelişmiş cihazların kullanımı her geçen gün önem
kazanmaktadır.

Ölçülen Özellik Analiz Yöntemi

Kütle Gravimetri

Hacim Volumetri

Işın absorbsiyonu Spektrofotometri, NMR, AAS, FAS

Işın saçılması Türbidimetri, nefolometri, raman spektroskopisi

Işın yayılması Alev fotometri, ES, F/FS, UV/VIS, X-Ray

Işın kırılması-rotasyonu Refraktometri, polarimetri, interferometri

Kütle/yük oranı Kütle spektroskopisi

Elektrik akımı Amperometri,

Elektrik iletkenliği Kondüktometri

Elektrik potansiyeli Potansiyometri, kronopotansiyometri

Elektrik yükü Kulometri

Tablo 1.1: Maddelerin bazı fizikokimyasal özellikleri ve analiz metodları

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
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Hangi metotla yapılırsa yapılsın bütün kimyasal analizlerde sonuçlar, tayin edilecek
maddenin bir fiziksel özelliğinin ölçümüyle elde edilir. Bu fiziksel özelliğin ölçüm değeri
maddenin konsantrasyonu (CA) ile orantılı bir şekilde değişir. Konsantrasyon arttıkça doğru
orantılı olarak ölçüm değeri de artar. Bu bağlantı;

formülüyle ifade edilir.

Bu formülde k orantı sabitini, X ölçüm değerini ifade eder.

Gravimetrik ve kulometrik metodlar hariç diğer bütün analiz metodlarında k’nın
deneysel olarak tayini gerekir. k’nın tespit edilmesi birçok analizde en önemli basamak olup
kalibrasyon olarak ifade edilir.

Kalibrasyonda:

 Kalibrasyon eğrisi (standart eğri),

 Molar absorbsiyon katsayısı ile hesaplama,

 Standart çözelti ile hesaplama,

gibi farklı metodlar kullanılmaktadır.

Kalibrasyon eğrisi metodunda, önce numunedeki miktarı tespit edilmek istenilen
maddenin farklı konsantrasyonlarda standart çözeltileri hazırlanır. Hazırlanan bu çözeltilerin
ölçümleri yapılır. Bir koordinat düzlemi oluşturulup elde edilen ölçüm değerleri
konsantrasyonlarına göre koordinat düzlemine yerleştirilir. Konsantrasyonlar ve bunlara ait
okuma değerlerinin kesişme noktaları birleştirilerek kalibrasyon eğrisi elde edilir(Şekil 1.1).
Son olarak numunenin ölçümü yapılıp ölçüm değeri koordinat düzleminde işaretlenerek
grafikle kesiştiği noktaya göre numunedeki aranan madde miktarı tespit edilir.

Örneğin, elimizdeki su numunesinin demir içeriğini tespit etmek için
konsantrasyonunu bildiğimiz standart demir çözeltisi hazırlayıp bundan farklı
konsantrasyonlarda demir çözeltisi serileri hazırlarız. Bu çözeltilerin cihaz okumalarını yapıp
konsantrasyonlara karşı cihaz okumalarının yer aldığı bir grafik oluştururuz. Son olarak da
numunemizin cihaz okumasını yaparak grafiğe göre değerlendirip demir miktarını tespit
ederiz.

Bir analizde ölçülen büyüklük ile tayin edilecek maddenin
konsantrasyonu arasındaki ilişkinin deneysel veya gözlemsel
olarak tayinine kalibrasyon denir.

(CA) = k. X
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Şekil 1.1: Kalibrasyon eğrisi

Kalibrasyon eğrisi oluşturma aşamaları;
 Standart çözelti serileri hazırlamak,
 Standart çözelti serilerinin ölçümünü yapmak,
 Ölçüm değerlerini standartların konsantrasyonuna karşı grafiğe dönüştürmek,
 Elde edilen bu kalibrasyon eğrisini kullanarak numunedeki aranan madde

miktarı tespit etmektir.

1.2. Standart Çözelti Serilerinin Hazırlanması

Standart çözelti, bir maddenin bilinen konsantrasyondaki çözeltisidir. Diğer bir
ifadeyle bir maddenin içindeki miktarı tam olarak bilinen çözeltisine standart çözelti denir.
Örneğin, 5 mg/l demir çözeltisi denildiğinde o çözeltinin 1 litresinde 5,0 mg demir
bulunduğu anlaşılır.

Bir maddenin standart çözeltisi hazırlanırken o maddeden literatürde belirtilen miktar
kadar tartılıp çözündürülerek belirtilen hacme tamamlanır. Hazırlanan bu çözeltiye stok
standart çözelti denir. Daha sonra bu çözeltiden belli hacimlerde alınıp seyreltilerek istenilen
standart çözelti serileri hazırlanır.

Standart çözelti serisi hazırlanırken;
 Stok standart çözelti hazırlanır.
 Çözelti serisi için stok standart çözeltiden alınması gereken hacimler hesaplanır.
 Stok standart çözeltiden hesaplanan hacimlerden alınarak balon jojelere

aktarılır.
 Balon jojeler saf su ile hacim çizgilerine tamamlanır.
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Stok standart çözeltilerin hazırlanışı literatürde veya analiz metodunda belirtilmiştir.
Literatürde belirtilen madde miktarı tartılıp çözündürülerek belirtilen hacme tamamlanır.
Tartılması gereken madde miktarı, literatürde verilmemişse hesaplanarak bulunur. Stok
standart çözelti hazırlandıktan sonra çözelti serisi için stok çözeltiden alınması gereken
hacimlerin hesaplanması gerekir. Bunun için;

formülü kullanılır.

Formülde:
c1: Stok standart çözeltinin konsantrasyonu,
v1: Stok standart çözeltiden alınması gereken hacim,
c2: Hazırlanacak çözeltinin konsantrasyonu,
v2 : Hazırlanacak çözeltinin hacmi,

olarak ifade edilir.

Alınması gereken stok standart çözelti hacimleri tespit edildikten sonra uygun
hacimde, yeterli sayıda balon joje hazırlanır. Balon jojelerin üzerine hazırlanacak çözelti
konsantrasyonları yazılır. Balon jojelere hesaplanan hacimlerde stok standart çözelti aktarılır.
Aktarılan çözeltilerin üzerine metotta belirtilen kimyasallar ilave edilir. Balon jojeler saf su
ile hacim çizgilerine tamamlanır. Böylece standart çözelti serisi hazırlanmış olur. Hazırlanan
bu çözeltiler renk oluşumu için yeterli süre bekletildikten sonra ölçümleri yapılır.

Resim 1.1: Çözelti serileri

Analizlerde standart çözelti serisi oluşturulurken numuneden beklenen tahmini
konsantrasyonu içine alacak biçimde çözelti serisi hazırlanmalıdır. Örneğin, miktarını
bulmak istediğimiz maddenin tahmini konsantrasyonu 0,3 mg/l ise hazırlayacağımız standart
çözelti serisinin konsantrasyonları bu değeri kapsayacak aralıkta olmalı, bu değerin üstünde
ve altında da konsantrasyonları içermelidir.

Çözeltiler hazırlanırken tartım ve hacim ölçümleri çok hassas yapılmalı, balon jojeler
hacim çizgilerine eksiksiz tamamlanmalıdır. Tartım ve ölçümlerde yapılabilecek çok küçük
hataların dahi sonucun yanlış çıkmasına sebep olacağı unutulmamalıdır.

c1.v1 = c2.v2
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ÖRNEK - 1

0.1, 0.2, 0.5, 1.0 ve 2.5 mg/l’lik standart demir (II) çözeltisi serisi hazırlayalım.

Kullanılan araç gereç ve kimyasallar:
 Hassas terazi
 Tartım kabı
 Spatül
 Huni
 1000 ml’lik balon joje (2 adet)
 100 ml’lik balon joje (5 adet)
 Pipetler
 Piset
 Demir (II) amonyum sülfat (Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O
Sülfürik asit (H2SO4)

Stok standart demir (II) çözeltisi hazırlamak için;

7,02 g demir (II) amonyum sülfat (Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O) tartılıp litrelik bir balon
jojede içerisinde 10 ml sülfürik asit (H2SO4) bulunan saf su ile çözündürüldükten sonra saf
su ile çizgisine tamamlanır. TS 546

Hazırlanan bu çözeltinin 1 litresinde 1000 mg demir bulunmaktadır. (1000 mg/l)

Bu çözeltiden 10 ml alınıp litrelik bir balon jojede saf su ile hacim çizgisine
tamamlanırsa 10 mg/l’lik standart demir çözeltisi hazırlanmış olunur. (10 mg/l)

Bu çözeltiden 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 ve 2.5 mg/l’lik 100 ml demir çözeltisi serisi hazırlamak
için;

c1.v1 = c2.v2

formülünden alınması gereken stok standart demir çözeltisi hacimleri hesaplanır.

0,1 mg/l için 10.v1=0,1.100 => v1=1 ml
0,2 mg/l için 10.v1=0,2.100 => v1=2 ml
0,5 mg/l için 10.v1=0,5.100 => v1=5 ml
1,0 mg/l için 10.v1=1,0.100 => v1=10 ml
2,5 mg/l için 10.v1=2,5.100 => v1=25 ml

5 adet 100 ml’lik balon joje alınıp üzerlerine hazırlanacak çözelti konsantrasyonları
yazılır. Balon jojelere hazırlanacak konsantrasyonuna göre hesaplanan miktarlarda stok
standart demir çözeltisi aktarılır.

Her bir balon jojeye varsa analiz metodunda belirtilen kimyasallar eklenip saf su ile
hacim çizgilerine tamamlanır. Böylece istenilen konsantrasyonlarda standart demir çözelti
serisi hazırlanmış olunur.
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ÖRNEK - 2

0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ve 5.0 mg/l’lik standart potasyum çözeltisi serisi hazırlayalım.

Kullanılan araç gereç ve kimyasallar:
 Hassas terazi
 Tartım kabı
 Spatül
 Huni
 Mezür
 1000 ml’lik balon joje (2 adet)
 100 ml’lik balon joje (6 adet)
 Pipetler
 Piset
 Potasyum klorür (KCl) dür.

Stok standart potasyum çözeltisi hazırlamak için;

0,191 g potasyum klorür (KCl) tartılıp litrelik bir balon jojede saf su ile
çözündürülerek hacim çizgisine tamamlanır. TS 546

Hazırlanan bu çözeltinin 1 litresinde 100 mg potasyum bulunmaktadır. (100mg/l)

Bu çözeltiden 100 ml alınıp litrelik bir balon jojede saf su ile hacim çizgisine
tamamlanırsa 10 mg/l’lik standart potasyum çözeltisi hazırlanmış olunur. (10 mg/l)

Bu çözeltiden 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ve 5.0 mg/l’lik 100 ml potasyum çözeltisi serisi
hazırlamak için;

c1.v1 = c2.v2

formülünden alınması gereken stok standart çözelti hacimleri hesaplanır.

0,5 mg/l için 10.v1 = 0,5.100 => v1=5 ml
1,0 mg/l için 10.v1 = 1,0.100 => v1=10 ml
2,0 mg/l için 10.v1 = 2,0.100 => v1=20 ml
3,0 mg/l için 10.v1 = 3,0.100 => v1=30 ml
4,0 mg/l için 10.v1 = 4,0.100 => v1=40 ml
5,0 mg/l için 10.v1 = 5,0.100 => v1=50 ml

6 adet 100 ml’lik balon joje alınıp üzerlerine hazırlanacak çözelti konsantrasyonları
yazılır. Balon jojelere hazırlanacak konsantrasyonuna göre hesaplanan miktarlarda stok
standart potasyum çözeltisi aktarılır.

Her bir balon jojeye varsa analiz metodunda belirtilen kimyasallar eklenip saf su ile
hacim çizgilerine tamamlanırsa istenilen konsantrasyonlarda standart potasyum çözelti serisi
hazırlanmış olunur.
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ÖRNEK-3

Sularda kolorimetrik molibdovanadofosfat metoduna göre fosfor tayininde
kalibrasyon eğrisi oluşturmak için 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0 ve 10.0 mg/l’lik standart fosfor
çözeltisi serisi hazırlayalım.

Kullanılan araç gereç ve kimyasallar:
 Hassas terazi
 Tartım kabı
 Spatül
 Huni
 Mezür
 1000 ml’lik balon joje
 100 ml’lik balon joje (7 adet)
 Pipetler
 Piset
 Potasyum dihidrojen fosfat, KH2PO4

 Nitrik asit, HNO3, d=1.42
 Amonyum molibdat - amonyum vanadat çözeltisi: 40 gram amonyum molibdat

tetrahidrat ((NH4)6Mo7O24.4H2O) 400 ml saf suda çözülür. 1,0 gram amonyum
vanadat (NH4VO3) 300 ml saf su ve 200 ml derişik nitrik asit karışımında
çözülür. Amonyum molibdat çözeltisi, amonyum vanadat çözeltisine katılır ve
iyice karıştırılır. Saf su ile çizgisine tamamlanır.

Stok standart fosfor çözeltisi hazırlamak için; 2,197 gram potasyum dihidrojen fosfat
(KH2PO4) tartılıp litrelik bir balon jojede saf su ile çözündürülerek hacim çizgisine
tamamlanır. TS 4082
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Hazırlanan bu çözeltinin litresinde 500 mg fosfor bulunmaktadır (500 mg/l).

Bu çözeltiden 200 ml alınıp litrelik bir balon jojede saf su ile hacim çizgisine
tamamlanırsa 100 mg/l ‘lik standart fosfor çözeltisi hazırlanmış olunur. (100 mg/l)

Bu çözeltiden 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0 ve 10.0 mg/l’lik 100 ml fosfor çözeltisi serisi
hazırlamak için;

c1.v1 = c2.v2

formülünden alınması gereken stok standart çözelti hacimleri hesaplanır.

0,0 mg/l için 100.v1 = 0,0.100 => v1 =0 ml
1,0 mg/l için 100.v1 = 1,0.100 => v1 =1 ml
2,0 mg/l için 100.v1 = 2,0.100 => v1 =2 ml
4,0 mg/l için 100.v1 = 4,0.100 => v1 =4 ml
6,0 mg/l için 100.v1 = 6,0.100 => v1 =6 ml
8,0 mg/l için 100.v1 = 8,0.100 => v1 =8 ml
10,0 mg/l için 100.v1 = 10,0.100 => v1 =10 ml

7 adet 100 ml’lik balon joje alınıp üzerlerine hazırlanacak çözelti konsantrasyonları
yazılır. Balon jojelere hazırlanacak konsantrasyonuna göre hesaplanan miktarlarda stok
standart fosfor çözeltisi aktarılır. Her bir balon jojeye yaklaşık 50 ml saf su ve 25 ml
amonyum molibdat - amonyum vanadat çözeltisi eklenip saf su ile hacim çizgilerine
tamamlanır. İstenilen sarı rengin oluşması için 2 dakika beklenir.



11

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak sularda kolorimetrik
molibdovanadofosfat metoduna göre fosfor tayini için 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0 ve 10.0 mg/l
fosfor içeren standart fosfor çözeltisi serisi hazırlayınız.

Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Hassas terazi, spatül, tartım
kabı, balon joje, huni, piset, mezür, cam yazar kalem, pipet, potasyum dihidrojen fosfat,
amonyum molibdat - amonyum vanadat çözeltisi, saf su

İşlem Basamakları Öneriler

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız.

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına
uyunuz.
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız
araç gereçleri hazırlayınız.
 Araç gereçlerin temizliğine dikkat
ediniz.

 Tartım kabına 2,197 g potasyum
dihidrojen fosfat tartınız.

 Tartım kurallarına uyunuz.

 Tarttığınız potasyum dihidrojen fosfatı
1000 ml’lik balon jojeye aktarınız.

 Tarttığınız maddeyi daha rahat ve
etrafa dökmeden aktarmak için balon
jojeye huni yerleştiriniz.
 Tartım kabında kalıntı kalmamasına
özen gösteriniz.

 Balon jojeye bir miktar saf su ekleyip
çalkalayarak potasyum dihidrojen fosfatın
çözünmesini sağlayınız.

 Potasyum dihidrojen fosfatın tamamen
çözünmesine dikkat ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Balon jojeyi ölçü çizgisine kadar saf su
ile doldurunuz.

 Balon jojeye saf su eklerken ölçü
çizgisine yaklaşıldığında çizgiyi
geçirmemek için daha dikkatli olunuz.

 Bu çözeltiden mezür yardımıyla 200 ml
alıp litrelik bir balon jojeye aktarınız.

 Mezürle ölçüm yaparken hacmin doğru
olmasına dikkat ediniz.
 Mezürdeki çözeltiyi balon jojeye
eksiksiz aktarınız.
 Aktarma yaparken huni kullanınız.

 Balon jojeyi saf su ile hacim çizgisine
tamamlayınız.

 Balon jojeyi hacim çizgisine eksiksiz
tamamlayınız.

 Çözelti serisi için almanız gereken stok
standart çözelti miktarlarını hesaplayınız.

 Yaptığınız hesaplamaları kontrol
ediniz.
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 7 adet 100 ml’lik balon joje alarak
üzerlerine hazırlayacağınız
konsantrasyonları yazınız.

 Hazırladığınız etiketleri yapıştırınız
veya cam yazar kalemle yazınız.

 Balon jojelere hesapladığınız
hacimlerde stok standart fosfor çözeltisi
aktarınız.

 Hesapladığınız hacmi doğru olarak alıp
aktarınız.
 Pipet okuma kurallarına uyunuz.
 Aldığınız çözeltiyi doğru balon jojeye
aktarınız.

 Balon jojelerin her birine bir miktar saf
su, 25 ml amonyum molibdat - amonyum
vanadat çözeltisi ekleyiniz.

 Hacim ölçümlerini doğru yapınız.

 Balon jojeleri saf su ile çizgisine
tamamlayınız.

 Çözeltilerin cihaz okumasını yapmadan
önce renk oluşumu için 2 dakika geçmesini
bekleyiniz.

 Kullandığınız araç gereçleri
temizleyiniz.

 Temizliği kuralına uygun olarak
yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi kalibrasyon grafiği oluşturmanın amacıdır?
A) Cihaz okuma değeri ile madde miktarı arasındaki ilişkiyi tespit etmek
B) Cihazın doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek
C) Çözeltilerin doğru hazırlanıp hazırlanmadığını tespit etmek
D) Kullanılacak numune miktarını tespit etmek

2. Aşağıdakilerden hangisi standart çözelti serileri hazırlama aşamalarından değildir?
A) Stok standart çözelti hazırlamak
B) Hazırlanan stok standart çözeltiden alınması gereken hacimleri hesaplamak
C) Hesaplanan miktarları balon jojelere aktarıp saf su ile çizgilerine tamamlamak
D) Hazırlanan çözelti serilerini ayarlamak

3. Konsantrasyonu 10 mg/l olan stok standart çözeltiden 100 ml hacimde 0.1, 0.2, 0.4,
0.8 mg/l’lik çözelti serisi hazırlamak için alınması gerek miktarlar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 1, 2, 4, 8 ml
B) 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 ml
C) 2, 4, 8, 16 ml
D) 10, 20, 40, 80 ml

4. Konsantrasyonu 5 mg/l olan stok standart çözeltiden 10 ml alınıp saf su ile 100 ml
hacme tamamlanırsa yeni çözeltinin konsantrasyonu aşağıdakilerden hangisi olur?
A) 0,05 mg/l
B) 0,5 mg/l
C) 5 mg/l
D) 50 mg/l

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

5. Bir maddenin hangi bileşenlerden meydana geldiğini ve bu bileşenlerin miktarlarını
belirlemek amacıyla yapılan analizlere ………………………………………. denir.

6. Bir maddenin içindeki miktarı tam olarak bilinen çözeltisine ………….............……
denir.

7. Hazırlanan standart çözelti serileri ölçüm yapılmadan önce ………………….…. için
yeterli süre bekletilmelidir.

8. Analizlerde standart çözelti serisi hazırlanırken numuneden beklenen tahmini
………………….…… içine alacak biçimde çözelti serisi hazırlanmalıdır.

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 uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Sularda kolorimetrik molibdovanadofosfat metoduna göre fosfor tayininde
kalibrasyon eğrisi oluşturmak için potasyum dihidrojen fosfat kullanarak 0.0, 0.5, 1.0, 1.5,
2.0, 2.5 mg/l fosfor içeren standart fosfor çözeltisi serileri hazırlayıp kazandığınız becerileri
aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Laboratuvar kıyafetlerinizi giydiniz mi?

2. Gerekli araç gereç ve kimyasallarınız var mı?

3. 2,197 g potasyum dihidrojen fosfat tartınız mı?

4. Tartılan miktarı 1000 ml’lik balon jojeye aktardınız mı?

5. Balon jojeye bir miktar saf su ekleyerek maddenin
çözünmesini sağladınız mı?

6. Balon jojeyi saf su ile ölçü çizgisine tamamladınız mı?

7. Hazırladığınız çözeltiden 200 ml alıp litrelik balon jojeye
aktardınız mı?

8. Balon jojeyi saf su ile ölçü çizgisine tamamladınız mı?

9. Belirtilen serileri hazırlamak için almanız gereken çözelti
miktarlarını hesapladınız mı?

10. 100 ml’lik balon jojelerin üzerine hazırlayacağınız çözeltilerin
konsantrasyonlarını yazdınız mı?

11. 100 ml’lik balonjojelere hesapladığınız kadar çözelti
aktardınız mı?

12. Her bir balon jojeye bir miktar saf su ve 25 ml amonyum
molibdat-amonyum vanadat çözeltisi eklediniz mi?

13. Balon jojeleri saf su ile çizgisine tamamladınız mı?

14. Kullandığınız araç gereçlerin temizliğini yaptınız mı?

15. Laboratuvar son kontrollerini yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak spektrofotometrede okuma
yapabileceksiniz.

 İnterneti kullanarak kimyasal analizlerde kullanılan aletli analiz metotlarını ve
yaygın olarak kullanılan cihazları araştırınız.

 Etrafınızda bulunan laboratuvarları gezerek hangi gelişmiş cihazları
kullandıklarını araştırınız.

 Laboratuvar gezileri yaparak veya interneti kullanarak spektrofotometrelerin
hangi analizlerde kullanıldığını araştırınız.

2. SPEKTROFOTOMETREDE OKUMA
YAPMAK

Spektrofotometreler, çözelti içerisindeki madde miktarını çözeltinin tuttuğu veya
geçirdiği ışık miktarını ölçerek tespit etmeye yarayan cihazlardır. Günümüzde
laboratuvarlarda hem kalitatif analizlerde hem de kantitatif analizlerde yaygın olarak
kullanılmaktadır.

Resim 2.1: Spektrofotometre

Çözeltinin tuttuğu veya geçirdiği ışık miktarının ölçülmesi amacıyla kullanılan
cihazlara genel olarak fotometre denir. Spektrofotometreler de bir çeşit fotometredir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Numuneye gönderilecek ışının dalga boyunun ayarlanmasında fotometrelerde filtreler
kullanılırken spektrofotometrelerde ise prizmalar kullanılır.

Spektroftometrelerde çözeltiye bir miktar ışın gönderilerek çözeltinin tuttuğu veya
geçirdiği ışık miktarı ölçülür. Bu ölçüm değerinden hareket ederek çözelti içerisindeki
madde miktarı tespit edilir.

2.1. Spektrofotometrelerin Kısımları

Spektrofotmetreler Şekil 2.1’ de görüldüğü temel olarak altı kısımdan oluşur. Bunlar:

Şekil 2.1: Spektorfotometre şeması

A: Işık kaynağı

B: Prizma

C: Diyafram

D: Küvet

E: Dedektör

F: Fotometredir.

Işık Kaynağı: Sisteme ışık sağlayan lambalardır. Işık kaynağının sabit ve sürekli ışık
vermesi, enerjisinin büyük olması istenir. Işık kaynağından istenilen kalitede ışık
alınabilmesi için cihaz kullanılmadan önce bir süre çalıştırılıp ısınması beklenmelidir.

Şekil 2.2: Işının prizmada ayrılması

Monokromatör: Ölçüm için ışık kaynağından gelen polikromatik ışıktan
monokromatik (belli bir dalga boyuna ait) ışık elde edilmesini ve istenen dalga boyundaki
ışığın numuneye gönderilmesini sağlayan sistemdir.

Spektrofotometrelerde monokromatör olarak prizmalar kullanılır.
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Prizmalarda dalga boyunun seçilmesi farklı dalga boylarındaki ışığın prizmaya girişte
ve çıkışta farklı miktarlarda kırılması prensibine dayanır. Böylece polikromatik olan ışın
demeti monokromatik ışınlara ayrılmış olur. Daha sonra istenilen dalga boyundaki ışığın
diyaframa iletilmesi sağlanır.

İstenilen dalga boyu cihaz üzerindeki bir düğme ile ayarlanmaktadır.

Şekil 2.3: Prizmalarla dalga boyu seçimi

Diyafram: Mercekler ve ışın toplayıcı optik parçalarla belirli miktarlardaki ışının
geçmesinin sağlandığı kısımdır. Küvete düzgün bir ışın demeti gönderilmesini sağlar.

Bazı spektrofotometrelerde diyafram bulunmayıp bunun yerine monokromatörün
önünde giriş yarıklı levhası ve monokramatörün arkasında çıkış yarıklı levhası bulunur.

Küvet: Küvet içine ölçüm yapılacak çözeltinin konduğu kaptır. Tüp veya dört köşe
olabilir. Daha çok dört köşe küvetler tercih edilir. Küvetlerin ışık geçiren kısmı cilalı diğer
yerleri ise buzludur.

Resim 2.2: Küvet

Küvetler soft veya borosilikat cam, kuvars veya plastikten yapılır. Cam küvetler
görünür bölgedeki ölçümler için kullanılır. Kısa UV dalgalar için cam küvetler uygun
değildir. Asidik solusyonlarda soft camlar, bazik solusyonlarda ise borosilikat camlar
uygundur. Kuvars küvetler ise hem UV hem de görünür bölge için kullanışlıdır. Özel
üretilmiş kaliteli plastik küvetler ise 200-700 nm arasında rahatlıkla kullanılabilir.

Plastik küvetler ucuz olmalarına karşılık kullanım sırasında kolayca çizilebilmeleri
sebebiyle uzun ömürlü değildir. Kuvars küvetler ideal olmakla birlikte çok pahalıdır. Cam
küvetler ise ucuz ve dayanıklı oldukları için en çok kullanılan küvetlerdir.

Spektrofotometrede doğru bir ölçüm yapabilmek için;

 Dalga boyuna uygun, birbiriyle uyumlu, iyi kalite küvetler kullanılmalı,
 Küvetlerin temiz ve çizilmemiş olmasına dikkat edilmeli,
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 Aşınma ve eskimeden gelebilecek farklılıkları belirlemek için küvetler düzenli
olarak birbirlerine karşı kalibre edilmeli,

 Küvetler cihaza yerleştirilirken ışık giriş ve çıkış yönlerine küvetlerin cilalı
kısımları gelmeli,

 Kullanım esnasında cilalı olan kısımlardan tutulmamalı,
 Küvetler kurutma veya başka amaçlarla ısıtılmamalıdır.

Küvetlerin temizliği;

 Küvetler kullanıldıktan hemen sonra çeşme suyu ve ardından saf sudan
geçirilmelidir.

 Aşırı kirlenen küvetler deterjanlı su, çeşme suyu ve saf su ile sırasıyla
yıkanmalıdır.

 Kesinlikle fırça kullanılmamalıdır.
 Deterjanla da temizlenemeyen küvetler %20’lik nitrik asit içerisinde bir gece

bekletildikten sonra saf sudan geçirilmelidir. Küvet temizliğinde %10’luk
NaOH’da kullanılabilir. Ancak küvetler bu çözeltide fazla bırakılmamalıdır.

 Gelişmiş cihazlarda küvete numunenin alınması, numunenin tahliyesi ve
küvetlerin temizliği otomatik olarak yapılmaktadır.

Dedektör: Küvetten gelen ışınların miktarını belirlemeye yarayan kısımdır. Işın
enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek gösterge veya yazıcıya aktarır.

Fotometre veya Yazıcı: Sonuç okuma veya yazıcı bölümüdür. Dedektörde oluşan
elektrik akımını ölçen ve burada elde edilen değerleri rakamsal olarak ifade eden kısımdır.
Gösterge skalalı veya dijital olabilir. Gelişmiş spektrofotometrelerde ise sonuçlar bir
yazıcıdan çıktı olarak alınabilmektedir.

2.2. Spektrofotometre Çeşitleri

Günümüzde 200-2500 nm dalga boyları arasında ölçüm yapabilen spektrofotometreler
geliştirilmiştir. Yani bu cihazlar hem ultraviyole (UV) hem görünür bölge (GA) hem de
infrarared (IR) bölgelerinde ölçüm yapabilmektedir.

UV spektrofotometreleri yapılarına göre ikiye ayrılırlar: Tek ışın demetli
spektrofotometreler ve çift ışın demetli spektrofotometreler

2.2.1. Tek Işın Yollu Spektrofotometreler

Bu cihazlarda tek bir ışın demeti kullanılır. Sıfır ayarı ve ölçüm işlemleri ayrı ayrı
yapılır. Bu tip cihazların dizayn şekli ve çalışma prensibi Şekil 2.5’te verilmiştir.

Tek ışın yollu spektrofotometreler basit ve ucuz olmalarının yanında hassas ölçüm
yapabilmeleri nedeniyle de tercih edilir. Kantitatif analizler için oldukça uygun cihazlardır.
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Şekil 2.4: Basit bir spektrofotometre şeması

2.2.2. Çift Işın Yollu Spektrofotometreler

Çift ışın yollu cihazlar, tek ışın yollu cihazlara göre hem optik hem de elektronik
yönden daha karışıktır. Bunlarda ışık kaynağından çıkan ışın, prizmadan sonra çıkış
aralığında ışın demeti bölücüsü tarafından ikiye ayrılır. Ayrılan demetlerden birincisi körden,
ikincisi ise numuneden geçerek ayrı ayrı fotosellere ulaşır. Fotoseller arasındaki akım farkı
absorbans veya transmitans değeri olarak okunur.

Çift ışın demetli cihazların en önemli avantajı zaman kazandırmamaları ve voltaj
değişikliklerinden etkilenmemeleridir. Tek ışın demetlilere göre hassasiyetleri daha
düşüktür.

Şekil 2.5: Çift ışın demetli spektrofotometre şeması

2.3. Spektrofotometrelerin Çalışma Prensibi

Spektrofotometrelerin temel çalışma prensibi, hazırlanan çözeltiden belirli dalga
boyunda ışık geçirilmesi ve bu ışının ne kadarının çözelti tarafından tutulduğunun bulunması
esasına dayanır. Çözeltinin içerisindeki madde miktarı ne kadar fazla ise çözelti tarafından
tutulan ışın miktarı da o oranda fazla olur.

Çözelti içerisindeki bütün maddeler, ışının bir dalga boyunu tutarken diğerlerini
yansıtır veya geçirir. Maddenin belli bir dalga boyundaki bir ışını tutması, onun diğer fiziksel
ve kimyasal özellikleri (yoğunluk, erime, kaynama noktası, donma noktası vb.) gibi sabit bir
özelliğidir.
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Şekil 2.6: Işının çözeltide absorplanması

Herhangi bir çözeltiye gönderilen bir ışığın çözelti tarafından tutulmasına
absorbsiyon (soğurma-emilim), ışığın çözeltiden geçmesine ise transmisyon denir. Işık
absorbsiyonu absorbans (A) veya optik dansite (OD), çözeltinin ışığı geçirme oranı
transmittan (T) olarak ifade edilir.

Bir çözeltiye giren, absorbe edilen ve geçen ışık şiddeti arasında kantitatif bir ilişki
vardır. Bu ilişki “Lambert Beer Kanunu” ile ifade edilir. Spektrofotometride ölçüm
yapabilmek için ölçümü yapılacak maddenin Lambert Beer Kanunu’na uyması gerekir.

Lambert Beer Kanunu’na göre; bir çözeltinin tuttuğu ışık, çözeltinin konsantrasyonu
ile doğru orantılıdır. Yani çözeltinin konsantrasyonu arttıkça absorbe ettiği ışık miktarı da
artar.

Çözeltinin ışığı geçirme oranı (transmittans, T);

T: Transmittans
It: Çözeltiden geçen ışın
Io: Çözeltiye gelen ışın

eşitliğinden hesaplanabilir.

Transmittans değerinin 100 ile çarpılmasından elde edilen değere %”Transmittans”
denir. %”Transmittans” çözeltiye giren ışığın yüzde kaçının çözeltiden çıktığını gösterir.

Transmittans ile absorbans arasında A = 2 -log % T ilişkisi vardır.

% T = 100 ise A= 2 - log 100 A= 0 (log 100=2)
% T = 10 ise A= 2 - log 10 A= 1 (log 10=1)
% T = 1 ise A= 2 - log 1 A= 2 (log 1=0)
% T = 0,1 ise A= 2 - log 0,1 A= 3 (log 0,1= -1)

% transmittans, 0 - 100 arasında, absorbans ise 0 ile sonsuz arasında değişir.

T = It / Io
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Rutin çalışmalarda absorbans değerinin 0-2 arasındaki kısmı kullanılır. Bu aralık
%T’nin 1-100 arasına tekabül eder.

Şekil 2.7: Absorbans, transmittans skalası

2.4. Spektrofotometrik Ölçümün Yapılışı

Spektrofotometrede ölçüm yapılırken numuneye belirli bir dalga boyundaki ışın
gönderilerek numunenin absorbe ettiği ışın miktarı ölçülür. Yapılan analize göre ölçümde
hangi dalga boyundaki ışının kullanılacağı analiz metodunda belirtilmektedir. Kullanılacak
ışın dalga boyu bilinmiyorsa miktarı tespit edilecek maddenin 1 molar çözeltisi hazırlanıp
çeşitli dalga boylarındaki absorbans değerleri ölçülür. En yüksek değerin ölçüldüğü dalga
boyu belirlenerek kullanılır. Spektrofotometre bu dalga boyuna ayarlanarak çözeltilerin
ölçümüne geçilir.

Spektrofotometrik ölçüm için üç tip çözelti hazırlanır. Bunlar: Kör, numune ve
standart çözeltileridir.

Kör: Spektrofotometrede okuma yapmadan önce absorbansı sıfıra veya
%transmittansı 100’e ayarlamak için kullanılan çözeltidir. Bu amaçla yapılan işleme kör
ayarı veya 0 ve 100 ayarı denir. Üç tip kör çözeltisi vardır. Bunlar:

Optik kör; standart çözelti serisi hazırlanırken stok standart çözelti hariç diğer
kimyasalların konulmasıyla hazırlanan 0,0 konsantrasyonlu çözeltidir. Çözeltilerden ve
küvetten gelebilecek absorbansları ortadan kaldırmak için kullanılır. Bunun analiz öncesi
yapılması zorunlu olmakla beraber analiz sırasında da yapılması gerekebilir.

Reaktif körü; bulanık veya renkli reaktifler kullanıldığında içinde sadece o reaktifin
olduğu kör çözelti olup o reaktiften gelebilecek absorbansı tespit etmek için kullanılır.

Numune körü; renkli veya bulanık numunelerin kullanıldığı ölçümlerde numunenin
renginden gelebilecek absorbansı tespit etmek için kullanılan, içinde sadece numunenin
bulunduğu kör çözeltidir. Spektrofotometre optik köre karşı sıfıra ayarlanmışsa reaktif
körünün absorbans değeri, numune ve standartların absorbansından çıkarılır. Numune
körünün absorbansı ise sadece numunenin absorbansından çıkarılarak hesaplama yapılır.

Standart Çözelti: Miktarı bulunmak istenen maddenin bilinen konsantrasyonlardaki
çözeltisidir. Bir veya birden fazla olabilir. Birden fazla olduğunda grafik çizilir.

Numune Çözeltisi: İçindeki madde miktarını tespit etmek istediğimiz çözeltidir.
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Spektrofotometrik ölçümler end-point okuma ve kinetik okuma şeklinde yapılır. End-
point okuma; spektrofotometrik okumanın reaksiyon tamamlandıktan sonra tek seferde
yapıldığı okumalardır. Çoğunlukla end-point okuma yapılmaktadır. Kinetik okuma ise birim
zamandaki absorbans değişiminin ölçüldüğü okumalardır. Genellikle enzim analizlerinde
kinetik okuma kullanılır.

Resim 2.3: Spektrofotometre

Spektrofotometrik ölçüm yapılırken şu aşamalar takip edilir:

 Ölçümden yeterli süre önce cihaz çalıştırılarak ısınması sağlanır.
 Cihaz ölçümün yapılacağı dalga boyuna ayarlanır.
 Küvete kör çözelti konularak cihaza yerleştirilir.
 Kör çözelti ile cihazın 0 ve 100 ayarı yapılır.
 Küvete standart çözeltilerden konularak cihaza yerleştirilip okumaları yapılır.
 Küvete numune çözeltisi konularak cihaza yerleştirilip okuması yapılır.

Okumalar tamamlandıktan sonra ya numunenin absorbans değeri sabit faktör ile
çarpılarak numunenin konsantrasyonu hesaplanır veya kalibrasyon grafiği çizilip bu grafik
yardımıyla numunenin absorbans değerinden konsantrasyonu tespit edilir.

Gelişmiş spektrofotometreler, bilgisayar sistemleri ile donatıldıkları için absorbans
değeri ile kantitatif hesaplamalar yapabilmektedirler. Yani standartların ölçümünden sonra
cihaz, kalibrasyon eğrisini kendisi hazırlayıp numunenin absorbansına göre hesaplama
yaparak direkt olarak konsantrasyonu verebilmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak birinci öğrenme faaliyetinde
hazırladığımız 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0 ve 10.0 mg/l fosfor içeren standart fosfor çözelti
serisinin absorbans okumalarını spektrofotometrede 410 nm dalga boyunda yapınız.

Uygulamada kullanılan araç gereç ve kimyasallar: Spektrofotometre, pipet,
standart fosfor çözelti serisi, kâğıt, kalem

İşlem Basamakları Öneriler

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız.

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına
uyunuz.
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız
araç gereçleri hazırlayınız.
 Araç gereçlerin temizliğine dikkat
ediniz.

 Spektrofotometreyi çalıştırınız.

 Spektrofotometreyi kullanmadan bir
süre önce çalıştırarak ısınmasını
sağlayınız.

 Spektrofotometrenin dalga boyunu 410
nm’ye ayarlayınız.

 Analiz metodunda belirtilen dalga
boyuna ayarlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Spektrofotometrenin okuma kabına
(küvet) kör çözeltiyi doldurunuz.

 Dalga boyuna uygun küvetlerle
çalışınız.
 Kullandığınız küvetlerin çizik ve kirli
olmamasına dikkat ediniz.
 Kör çözeltisi olarak 0,0 mg/l
konsantrasyonlu çözeltiyi kullanınız.

 Küveti cihaza yerleştiriniz.

 Küvetlerin saydam kısımlarından
tutmayınız.
 Küvetin yönünü doğru yerleştiriniz.

 Cihazın “0” ve “100” ayarlarını yapınız.

 Ayar düğmelerini kullanarak
absorbansı 0’a veya transmittansı 100’e
ayarlayınız.

 Spektrofotometrenin okuma kabına
standart çözelti serilerini doldurunuz.

 Küvetlerin kirli ve çizik olmamasına
dikkat ediniz.

 Küvetlere çözelti aktarırken taşan
çözeltiyi dikkatlice temizleyiniz.
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 Her bir çözelti için cihazda ayrı ayrı
okuma yapınız.

 Her okumada temiz küvet kullanınız.

 Okunan değerleri kaydediniz.
 Her bir standardın okuma değerini
karıştırmadan doğru olarak kaydediniz.

 Küvetleri ve kullandığınız araç gereçleri
temizleyiniz.

 Küvetleri kuralına uygun olarak
temizleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.

1. Çözeltinin absorbe ettiği veya geçirdiği ışık miktarının ölçülmesi amacıyla kullanılan
cihazlara genel olarak ………………………… denir.

2. Spektrofotometrelerde ışık kaynağından gelen polikromatik ışıktan monokromatik ışık
elde edilmesini ve istenen dalga boyundaki ışığın numuneye gönderilmesini sağlayan
sistem …………………………. dür.

3. Cam küvetler …………..…… bölgedeki ölçümler için kullanılır.

4. Rutin çalışmalarda …………. aralığındaki absorbans değerleri kullanılır.

5. Spektrofotometrede okuma yapmadan önce absorbansı sıfıra veya % transmittansı
100’e ayarlamak için kullanılan çözeltiye …………..…… …….. denir.

Aşağıda verilen cümleleri doğru - yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

6. ( )Aşınma ve eskimeden gelebilecek farklılıkları belirlemek için küvetler düzenli
olarak birbirlerine karşı kalibre edilmelidir.

7. ( )Küvetler cihaza yerleştirilirken ışık giriş ve çıkış yönlerine küvetlerin buzlu
kısımları getirilmelidir.

8. ( )Küvetler yıkandıktan sonra tozlanmamaları için etüvde kurutulur.

9. ( )Spektrofotometrede ölçüm yapılırken cihaz uygun dalga boyuna ayarlanmalıdır.

10. ( )Renkli veya bulanık numunelerin kullanıldığı ölçümlerde numunenin renginden
gelebilecek absorbansı tespit etmek için reaktif körü kullanılır.

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 uygulama testine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Sularda kolorimetrik molibdovanadofosfat metoduna göre fosfor tayininde
kalibrasyon eğrisi oluşturmak amacıyla hazırlanmış 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 mg/l fosfor
içeren standart fosfor çözelti serisinin spektrofotometrede 410 nm dalga boyunda absorbans
okumalarını yaparak kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Laboratuvar kıyafetlerinizi giydiniz mi?

2. Spektrofotometreyi çalıştırdınız mı?

3. Çözeltileriniz hazır mı?

4. Renk oluşumu için çözeltileri yeterli süre beklettiniz mi?

5. Spektrofotometreyi 410 nm dalga boyuna ayarladınız mı?

6. Küvetlerinizin temiz olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

7. Küvetleri usulüne uygun olarak tutup cihaza yerleştirdiniz mi?

8. Spektrofotometrenin 0 ve 100 ayarlarını yaptınız mı?

9. Çözeltilerinizin okumasını yapıp sonuçları kaydettiniz mi?

10. Küvet ve diğer araç gereçleri temizlediniz mi?

11. Spektrofotometreyi kapatıp fişini çektiniz mi?

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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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak kalibrasyon eğrisi
çizebileceksiniz.

 Şu ana kadar öğrenmiş olduğunuz analiz metotlarında sonuçları nasıl
hesapladığınızı tekrar gözden geçiriniz.

 Koordinat düzleminde nasıl grafik çizildiğini araştırınız.

3. KALİBRASYON EĞRİSİ ÇİZME

Şekil 3.1: Kalibrasyon grafiği

Kalibrasyon eğrisi, standart çözeltilerin cihaz okumalarının (absorbans değerlerinin),
konsantrasyonlarına karşı koordinat düzlemine aktarılıp kesişme noktalarının
birleştirilmesiyle elde edilen grafiktir.

Absorbansa (A) karşı konsantrasyonlar (C), milimetrik kâğıt ya da bilgisayar yardımı
ile grafiğe aktarılıp kalibrasyon eğrisi elde edilir. (Şekil 3.1)

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.1. Milimetrik Kâğıtta Kalibrasyon Eğrisi Çizme

Milimetrik kâğıtta kalibrasyon eğrisi şu şekilde çizilir:

 Öncelikle milimetrik kâğıt üzerine koordinat düzlemi çizilir.
 Konsantrasyonlar x eksenine (apsis), konsantrasyonlara ait absorbans değerleri

y eksenine (ordinat) işaretlenir.
 Her bir konsantrasyonun absorbans değerleri ile birleşme noktaları işaretlenir.
 İşaretlenen noktalar birleştirilerek kalibrasyon eğrisi elde edilmiş olur.

Konsantrasyonlar ve absorbans değerleri koordinat düzlemine yerleştirilirken 0
noktasından başlanarak küçükten büyüğe doğru ve büyüklüklerine uygun aralıklarla
yerleştirilmelidir. İki değer arasındaki aralık değerlerin büyüklüğü ile doğru orantılı
olmalıdır. En küçük değer yerleştirildikten sonra takip eden değerler bununla orantılı olarak
yerleştirilmelidir.

ÖRNEK - 1

Konsantrasyonları ve bu konsantrasyonlara ait absorbans değerleri aşağıda verilen
standart çözelti serisine ait kalibrasyon eğrisinin çizilmesi ile Şekil 3.2’deki grafik elde edilir.

Konsantrasyonlar (mg/l) Absorbans Değerleri
0,0 0,0
0.5 0.2
1.0 0.4
1.5 0.6
2.0 0.8

Şekil 3.2: Kalibrasyon grafiği
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3.2. Bilgisayarda Kalibrasyon Eğrisi Çizme

Kalibrasyon eğrisi oluşturmada ikinci metot bilgisayarda kalibrasyon eğrisi
çizilmesidir. Bilgisayarda açılan boş bir tablolama (excel) sayfasına standartların
konsantrasyon ve absorbans değerleri yazılarak bu veriler grafiğe dönüştürülmektedir.

Bilgisayarda kalibrasyon eğrisi çizilirken şu işlem basamakları takip edilir:

 Boş bir tablolama (excel) sayfası açılarak konsantrasyon ve absorbans değerleri
yazılır.

 Yazılan bu değerler seçilip ekle menüsünden grafik komutu tıklanır.
 Ekrana gelen grafik sihirbazı penceresinde “XY” (dağılım) grafik türü seçilerek

ileri düğmesi tıklanır.
 Açılan ikinci grafik sihirbazı penceresinde de ileri düğmesi tıklanır.
 Açılan üçüncü grafik sihirbazı penceresinde başlıklar sekmesinde “X” değer

eksenine “konsantrasyon”, “Y” değer eksenine de “absorbans” başlıkları
yazılarak son düğmesi tıklanır.

 Ekrana gelen tabloda herhangi bir kesişme noktasına sağ tıklanarak “eğilim
çizgisi ekle” seçilir.

 Açılan eğilim çizgisi ekle penceresinde seçenekler sekmesi açılarak “grafik
üzerinde denklemi görüntüle” ve “grafik üzerinde R-kare değerini görüntüle”
kutuları işaretlenip tamam butonu tıklanarak kalibrasyon eğrisi elde edilir.

Örneğin konsantrasyonları 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2,5 mg/l, absorbans değerleri ise sırasıyla
0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0,9 olan standart çözelti serilerine ait kalibrasyon eğrisinin bilgisayarda
çizilmesi ile Şekil 3.4’deki grafik elde edilir.

Şekil 3.3: Kalibrasyon grafiği
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak konsantrasyonları 0.5, 1.0,
1.5, 2.0 mg/l, absorbans değerleri ise sırasıyla 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 olan standart çözelti
serilerinin kalibrasyon eğrisini hazırlayınız.

Gerekli malzemeler: Milimetrik kâğıt, kalem, cetvel

İşlem Basamakları Öneriler

 Milimetrik kâğıtta koordinat düzlemi
oluşturunuz.

 Milimetrik kâğıdın sol alt köşesinde x
(apsis) ve y (ordinat) eksenlerinden oluşan
koordinat düzlemi oluşturunuz.

 Grafikte çözelti konsantrasyon
değerlerini x ekseni üzerine işaretleyiniz.

 Konsantrasyon değerlerini en küçük
değerden başlayarak büyüklüklerine
uygun aralıklarla yerleştiriniz.

 Grafikte cihaz okuma (absorbans)
değerlerini y ekseni üzerine işaretleyiniz.

 Absorbans değerlerini en küçük
değerden başlayarak büyüklüklerine
uygun aralıklarla yerleştiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Konsantrasyon değerlerinden y eksenine,
absorbans değerlerinden x eksenine paralel
doğrular çizerek konsantrasyon değerlerinin
absorbans değerleriyle çakıştığı noktaları
işaretleyiniz.

 Doğrular çizerken ve çakışma
noktalarını işaretlerken farklı renkli
kalemler kullanınız.
 Her konsantrasyon değerinin kendi
absorbans değeriyle çakıştığı noktayı
işaretleyiniz.

 İşaretlenen noktaları birleştirerek
kalibrasyon eğrisini çiziniz.

 Noktaları birleştirirken farklı renkli
kalem kullanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Konsantrasyonları 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mg/l, bu konsantrasyonlara ait absorbans değerleri
ise sırasıyla 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 olan standart çözelti serilerinin kalibrasyon eğrisini milimetrik
kâğıtta hazırlayarak kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Milimetrik kâğıda x (apsis) ve y (ordinat) eksenlerinden oluşan
koordinat düzlemi oluşturdunuz mu?

2. Konsantrasyon değerlerini büyüklüklerine uygun aralıklarla x
eksenine yerleştirdiniz mi?

3. Absorbans değerlerini büyüklüklerine uygun aralıklarla y eksenine
yerleştirdiniz mi?

4. Konsantrasyonla ve absorbans değerlerini çakıştırmak için
doğrular çizdiniz mi?

5. Doğruların çakışma noktalarını işaretlediniz mi?

6. Çakışma noktalarını birleştirerek grafiği çizdiniz mi?

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.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4

Kalibrasyon eğrisini kullanarak numunenin konsantrasyonunu hesaplayabileceksiniz.

 Yakınınızda bulunan laboratuvarları ziyaret ederek spektrofotometrik tayinlerde
sonuçların nasıl hesaplandığını gözlemleyiniz.

4. KALİBRASYON EĞRİSİNDEN
KONSANTRASYON HESAPLAMA

Kalibrayon eğrisi metodunda standart okumaları yapılıp grafik oluşturulduktan sonraki
aşama numunenin konsantrasyonunun hesaplanmasıdır. Numune konsantrasyonunun
hesaplanması milimetrik kâğıt metodu veya regrasyon eşitliği ile yapılır.

4.1. Milimetrik Kâğıt Metodu

Milimetrik kâğıt üzerinde hazırlanan kalibrasyon grafiğinde, numuneye ait absorbans
değerinin grafikle kesiştiği nokta işaretlenip bu noktanın x ekseni (apsis) ile kesiştiği
noktadaki konsantrasyon tespit edilir. Bulunan bu değer numune çözeltisinin
konsantrasyonudur.

Bu metotla konsantrasyon hesaplanmasında;

 Öncelikle standartlara ait kalibrasyon eğrisi hazırlanıp y eksenine (ordinat)
numunenin absorbans değeri (cihaz okuması) işaretlenir.

 İşaretlenen noktadan kalibrasyon eğrisine dik bir doğru çizilip kesişme noktası
tespit edilir.

 Çakışma noktasından x eksenine (apsis) dik bir doğru çizilir.

 Çizilen dik doğrunun apsisle kesişme noktası numunenin konsantrasyonunu
verir.

Numune çözeltisine seyreltme uygulanmışsa analiz numunesine ait konsantrasyon
tespit edildikten sonra bu değer seyreltme faktörü ile çarpılarak numuneye ait gerçek
konsantrasyon tespit edilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Milimetrik kâğıt metoduyla konsantrasyon hesaplanırken;

 Çizilen grafik belli bir noktadan sonra eğrilmeye başlıyorsa eğrilmenin
başladığı noktadan sonraki değerler dikkate alınmamalıdır. Aynı durum
regrasyon eşitliği için de geçerlidir.

 En sağlıklı absorbans değerinin 0,1 – 0,5 arasında olduğu bilinmeli, bunların
dışında kalan özellikle 1,0’ın üzerindeki değerlere güvenilmemelidir.

Örneğin; yapılan bir deneyde 0,05 – 0,10 – 0,15 – 0,20 – 0,25 mg/l konsantrasyonlara
sahip standart çözelti serilerinin absorbans değerleri sırasıyla 0,10 – 0,20 – 0,30 – 0,40 –
0,50 numune çözeltisinin absorbans değeri ise 0,36 ölçülmüştür.

Bu deneye ait kalibrasyon eğrisi çizilip (Şekil 4.1) numuneye ait absorbans değeri
kalibrasyon eğrisiyle birleştirildiğinde numunenin konsantrasyonunun 0,18 mg/l olduğu
tespit edilir. Numune çözeltisine seyreltme uygulanmışsa 0,18 değeri seyreltme faktörü ile
çarpılarak numuneye ait gerçek konsantrasyon tespit edilir.

Şekil 4.1: Kalibrasyon eğrisinde konsantrasyon tespiti

4.2. Regrasyon Eşitliği

Milimetrik kâğıt metodunun dışında regrasyon eşitliği kullanılarak da numunenin
konsantrasyonu hesaplanmaktadır. Kalibrasyon eğrisi bilgisayarda oluşturulmuşsa elde
edilen grafik otomatik olarak regrasyon eşitliğini de vereceğinden buradan numunenin
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konsantrasyonu hesaplanır. Aksi taktirde önce a (kesim noktası) ve b (eğim) değerleri
hesaplanıp daha sonra x (konsantrasyon) değeri bulunmalıdır.

Regrasyon eşitliği:

formülüyle ifade edilmektedir. Formülde;

Y: Absorbans

x: Konsantrasyon

a: Kesim noktası, a = yort - b.xort formülüyle hesaplanmaktadır.

b: Doğrunun eğimi, b = Sxy / Sxx formülüyle hesaplanmaktadır.

( ∑x ) 2

Sxx = ∑x2 - ———— formulüyle,
N

∑x . ∑y
Sxy = ∑xy - ———— formulüyle hesaplanmaktadır.

N
∑x: x değerlerinin toplamını,

∑y: y değerlerinin toplamını,

∑xy: x ve y değerlerinin çarpımının toplamını,

N: Yapılan ölçüm sayısını,

yort: Absorbans (y) değerlerinin ortalamasını (yort = ∑y / N),

xort: Konsantrasyon (x) değerlerinin ortalamasını (xort = ∑x / N) ifade etmektedir.

ÖRNEK-1: Milimetrik kâğıt metodunda verdiğimiz örnekteki 0,36 absorbans
değerine sahip numunenin konsantrasyonunu regrasyon eşitliği ile hesaplayalım. Örnekte,

Absorbans(y) Konsantrasyon(x) (mg/l)
0,10 0,05
0,20 0,10
0,30 0,15
0,40 0,20
0,50 0,25

Y = bx + a
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olarak verilmişti. Buradan;

y x y2 x2 xy

0,10 0,05 0,01 0,0025 0,005

0,20 0,10 0,04 0,0100 0,020

0,30 0,15 0,09 0,0225 0,045

0,40 0,20 0,16 0,0400 0,080

0,50 0,25 0,25 0,0625 0,125

∑y = 1,5 ∑x = 0,75 ∑y2 = 0,55 ∑x2 = 0,1375 ∑xy = 0,275

yort = 0,3 xort = 0,15

( ∑x ) 2 (0,75)2

Sxx = ∑x2 - ———— => Sxx = 0,1375 - ———— => Sxx = 0,025
N 5

∑x . ∑y 0,75 . 1,5
Sxy = ∑xy - ———— => Sxy = 0,275 - ————— => Sxy = 0,05

N 5

b = Sxy / Sxx => b = 0,05 / 0,025 => b = 2

a = yort - b.xort => a = 0,3 - 2 . 0,15 => a = 0

değerleri tespit edildikten sonra numunenin konsantrasyonu hesaplanır.

Y = bx + a => 0,36 = 2x + 0 => x = 0,36 / 2
=> x = 0,18 mg/l olarak bulunur.

Numuneye ait ölçülen absorbans 0,25 olsaydı konsantrasyon;

Y = bx + a => 0,25 = 2x + 0 => x = 0,25 / 2
=> x = 0,125 mg/l olarak bulunurdu.

Numuneye ait ölçülen absorbans 0,42 olsaydı konsantrasyon;

Y = bx + a => 0,42 = 2x + 0 => x = 0,42 / 2
=> x = 0,21 mg/l olarak bulunurdu.
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ÖRNEK – 2

Standart çözeltilerinin konsantrasyonları ve absorbans değerleri aşağıda verilen
numunenin absorbans değeri 0,62 olduğuna göre konsantrasyonunu hesaplayalım.

Absorbanslar(y) Konsantrasyonlar(x) (mg/l)
0,00 0
0,21 1
0,40 2
0,82 4
1,50 8

y x y2 x2 xy
0,00 0 0 0 0
0,21 1 0,0441 1 0,21
0,40 2 0,16 4 0,80
0,82 4 0,6724 16 3,28
1,50 8 2,25 64 12

∑y = 2,93 ∑x = 15 ∑y2 = 3,1265 ∑x2 = 85 ∑xy = 16,29

yort = 0,586 xort = 3

( ∑x ) 2 (15)2

Sxx = ∑x2 - ———— => Sxx = 85 - ——— => Sxx = 40
N 5

∑x . ∑y 15 . 2,93
Sxy = ∑xy - ———— => Sxy = 16,29 - ————— => Sxy = 7,5

N 5

b = Sxy / Sxx => b = 7,5 / 40 => b = 0,1875

a = yort - b.xort => a = 0,586 – 0,1875 . 3 => a = 0,0235

değerleri tespit edildikten sonra numunenin konsantrasyonu hesaplanır.

Y = bx + a => 0,62 = 0,1875x + 0,0235 => x = (0,62 – 0,0235) / 0,1875
=> x = 3,18 mg/l olarak bulunur.

Bu örneğe ait kalibrasyon eğrisi bilgisayarda çizilecek olursa aşağıdaki kalibrasyon
eğrisi ve regrasyon eşitliği elde edilecek ve buradan numunenin konsantrasyonu
hesaplanabilecektir.
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Şekil 4.2: Kalibrasyon eğrisin ve regrasyon eşitliği

Grafikte görüldüğü gibi “y = 0,1875x + 0,0235” eşitliği otomatik olarak elde
edilmekte ve buradan konsantrasyon hesaplanabilmektedir.

Regrasyon hesabında elde edilen R2 değeri 1’e yaklaştıkça absorbans ile
konsantrasyon arasındaki ilişki artar, elde edilen sonucun doğruluk payı artar. Yani R2 değeri
ne kadar yüksek çıkarsa eşitlik o kadar sağlıklı demektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak absorbans değerleri sırasıyla
0.010, 0.020, 0.030, 0.040 olan 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mg/l konsantrasyonlardaki standart çözelti
serilerinin kalibrasyon eğrisini kullanarak absorbans değeri 0,024 olan numunenin
konsantrasyonunu hesaplayınız.

Gerekli malzemeler: Milimetrik kâğıt, kalem, cetvel

İşlem Basamakları Öneriler

 Standartlara ait kalibrasyon eğrisini çiziniz.

 Bir önceki faaliyette
öğrendiğiniz kurallara uygun
olarak kalibrasyon eğrisini
çiziniz.

 Numuneye ait absorbans değerinin yerini y
ekseninde (ordinat) işaretleyiniz.

 Absorbans değerinin yerini
doğru olarak tespit ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 İşaretlediğiniz noktadan kalibrasyon eğrisine dik bir
doğru çiziniz.

 Çizdiğiniz doğrunun apsise
paralel olmasına dikkat ediniz.

 Çizdiğiniz doğrunun kalibrasyon eğrisiyle kesiştiği
noktayı işaretleyiniz.

 Çakışma noktasını doğru
olarak tespit ediniz.
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 Kalibrasyon eğrisinde işaretlediğiniz noktadan
apsise dik bir doğru çiziniz.

 Çizdiğiniz doğrunun
ordinata paralel olmasına
dikkat ediniz.

 Doğrunun apsisle kesiştiği noktayı işaretleyip
numunenin konsantrasyonunu tespit ediniz.

 Çakışma noktasını doğru
olarak tespit ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Absorbans değerleri sırasıyla 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 olan 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mg/l
konsantrasyonlardaki standart çözelti serisine ait kalibrasyon eğrisi oluşturunuz. Bunu
kullanarak absorbans değeri 0,9 olan numunenin konsantrasyonunu hesaplayarak
kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Standartlara ait kalibrasyon eğrisini çizdiniz mi?

2. Numuneye ait absorbans değerinin yerini y ekseninde
(ordinat) işaretlediniz mi?

3. İşaretlediğiniz noktadan kalibrasyon eğrisine dik bir doğru
çizdiniz mi?

4. Çizdiğiniz doğrunun kalibrasyon eğrisiyle çakıştığı noktayı
işaretlediniz mi?

5. Kalibrasyon eğrisinde işaretlediğiniz noktadan apsise dik bir
doğru çizdiniz mi?

6. Doğrunun apsisle kesiştiği noktayı işaretleyip numunenin
konsantrasyonunu tespit etiniz 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.

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

1. Aşağıdaki analiz metotlarının hangisinde kalibrasyona ihtiyaç duyulmaz?
A) Spektrofotometri
B) Volumetri
C) Gravimetri
D) Potansiyometri

2. Aşağıdakilerden hangisi kalibrasyon metotlarındandır?
I. Kalibrasyon eğrisi
II. Molar absorbsiyon katsayısı ile hesaplama
III.Standart çözelti ile hesaplama
A) I
B) II
C) I-II
D) I-II-III

3. Konsantrasyonu 10 mg/l olan stok standart çözeltiden 100 ml hacimde 0.1, 0.2, 0.4,
0.6 mg/l’lik çözelti serisi hazırlamak için alınması gerek miktarlar aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 1, 2, 4, 6 ml
B) 0.1, 0.2, 0.4, 0.6 ml
C) 2, 4, 8, 12 ml
D) 10, 20, 40, 60 ml

4. Konsantrasyonu 5 mg/l olan stok standart çözeltiden 20 ml alınıp saf su ile 100 ml
hacme tamamlanırsa yeni çözeltinin konsantrasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,01 mg/l
B) 0,1 mg/l
C) 1 mg/l
D) 10 mg/l

5. Aşağıdakilerden hangisi spektrofotometrenin kısımlarından değildir?
A) Işık kaynağı
B) Filtre
C) Diyafram
D) Küvet

6. Spektrofotometrelerde ışık kaynağından gelen polikromatik ışıktan monokromatik ışık
elde edilmesini ve istenen dalga boyundaki ışığın numuneye gönderilmesini sağlayan
sistem hangisidir?
A) Işık kaynağ
B) Dedektör
C) Fotometre
D) Monokromatör

MODÜL DEĞERLENDİRME
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7. Herhangi bir çözeltiye gönderilen ışığın çözeltiden geçmesine ne ad verilir?
A) Absorbsiyon
B) Soğurma
C) Transmisyon
D) Emilim

8. Spektrofotometrelerde 0 ve 100 ayarını yapmak için kullanılan çözelti hangisidir?
A) Kör çözelti
B) Stok çözelti
C) Standart çözelti
D) Numune çözeltisi

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

9. Bir analizde ölçülen büyüklük ile tayin edilecek maddenin konsantrasyonu arasındaki
ilişkinin deneysel veya gözlemsel olarak tayinine ……………………. denir.

10. Spektrofotometrelerde monokromatör olarak ………………….. kullanılır.

11. …………………..……………Kanunu’na göre çözeltinin konsantrasyonu arttıkça
absorbe ettiği ışık miktarı da artar.

12. Standart çözeltilerin absorbans değerlerinin konsantrasyonlarına karşı koordinat
düzlemine aktarılıp kesişme noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen grafiğe
…………….. …………………. denir.

13. Kalibrasyon eğrisi çizilirken ………...................…… değerleri “y” eksenine (ordinata)
işaretlenir.

14. Numune çözeltisine seyreltme uygulanmışsa analiz numunesine ait konsantrasyon
tespit edildikten sonra bu değer ………………………………… ile çarpılarak
numuneye ait gerçek konsantrasyon tespit edilir.

15. Milimetrik kâğıt metoduyla konsantrasyon hesaplanmasında en sağlıklı absorbans
değerinin ……………… arasında olduğu bilinmeli, bunların dışında kalan özellikle
1,0’ın üzerindeki değerlere güvenilmemelidir.

Aşağıda verilen cümleleri doğru - yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

16. ( ) Konsantrasyonlar ve absorbans değerleri koordinat düzlemine yerleştirilirken
büyüklüklerine uygun aralıklarla yerleştirilmelidir.

17. ( ) Kalibrasyon eğrisi çizilirken konsantrasyon ve absorbansların kesişme noktaları
birleştirilerek eğri elde edilir.
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18. ( )Milimetrik kâğıt metoduyla konsantrasyon hesaplanmasında çizilen grafik belli
bir noktadan sonra eğrilmeye başlıyorsa eğrilmenin başladığı noktadan sonraki
değerler dikkate alınmalıdır.

19. ( ) Milimetrik kâğıt metoduyla konsantrasyon hesaplanmasında öncelikle
standartlara ait kalibrasyon eğrisi hazırlanıp “x” eksenine (apsis) numunenin
absorbans değeri işaretlenir.

20. ( )Milimetrik kâğıt metoduyla konsantrasyon hesaplanmasında çizilen doğrunun
apsisle kesişme noktası numunenin konsantrasyonunu verir.

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 D

3 A

4 B

5 Kimyasal Analiz

6 Standart Çözelti

7 Renk Oluşumu

8 Konsantrasyon

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Fotometre

2 Monokromatör

3 Görünür

4 0 - 2

5 Kör Çözelti

6 D

7 Y

8 Y

9 D

10 Y

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 D

3 A

4 C

5 B

6 D

7 C

8 A

9 Kalibrasyon

10 Prizma

11 Lambert Beer

12
Kalibrasyon

Grafiği

13 Absorbans

14
Seyreltme
Faktörü

15 0,1 - 0,5

16 D

17 D

18 Y

19 Y

20 D
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