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AÇIKLAMALAR

KOD 524LT0043

ALAN Laboratuvar Hizmetleri

DAL/MESLEK Tarım Laboratuvarı / Tarım Laboratuvar Teknisyeni

MODÜLÜN ADI Toprakta Ağır Metal Analizleri

MODÜLÜN TANIMI
Toprakta bulunan ağır metallerden kadmiyum, nikel ve kurşun
tayinlerinin yapılışı ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL
Toprakta Mikro Besin Elementi Analizleri modülünü başarmış
olmak

YETERLİK Toprakta ağır metal analizleri yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak topraklarda
kadmiyum, nikel ve kurşun tayinlerini yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Toprakta kadmiyum ve nikel tayinlerini

yapabileceksiniz.
2. Toprakta kurşun tayini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Laboratuvar, kütüphane, internet, bireysel öğrenme
ortamları vb.
Donanım: Hassas terazi, polietilen şişe, plastik spatül, pipet,
huni, filtre kâğıdı, yatay çalkalayıcı, atomik absorpsiyon
spektrofotometresi, dietilen triamin penta asetik asit,
triethanolamin, kalsiyum klorür, hidroklorik asit, kadmiyum,
nikel, amonyum asetat, nitrik asit, kurşun

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 testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Günümüzde doğal dengenin bozulması ve çevre sorunları, insan ve hayvan sağlığını
tehdit eden en önemli tehlikelerin başında gelmektedir. Toprakların ağır metal birikimi
sonucu kirlenmesi de ana sorunlardan birini oluşturmaktadır. Ağır metallerin topraklarda
yüksek miktarda bulunması, toprakların verim gücünü kaybetmesine, bitkisel üretimin
azalmasına, ekolojik dengenin bozulmasına ve çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına
neden olabilmektedir.

Kirletici olarak ağır metallerin en önemli kaynağı endüstridir. Endüstriyel kirlenmenin
yanında egzoz gazları da ağır metal kirliliğinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca tarımsal
üretimde kullanılan ticari gübreler, pestisitler, toprak düzenleyicileri ve hormonlar da
topraklarda ağır metal kirliliğine sebep olmaktadır.

Bu modülü başarı ile tamamladığınızda topraklarda bulunan ağır metallerden
kadmiyum, nikel ve kurşun elementlerinin analizlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip
olacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak topraklarda kadmiyum ve nikel
tayini yapabileceksiniz.

 Kadmiyum ve nikelin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini araştırınız.

 Topraklarda kadmiyum ve nikel tayininde kullanılan yöntemleri araştırınız.

1. TOPRAKTA KADMİYUM VE NİKEL
TAYİNİ

1.1 Topraklarda Bulunan Ağır Metaller

Genel olarak atom numarası 20’den büyük olan metaller ağır metaller olarak
tanımlanmaktadır. Ağır metaller, yoğunluğu 5 g/cm³ ten fazla olan metallerdir. En yaygın
bilinenleri; kadmiyum, bakır, nikel, kurşun, çinko, cıva, kobalt, arsenik ve nikeldir. Bu
metaller doğada birikme eğilimi gösteren toksik elementlerdir.

Şekil 1.1: Toksik etkili ağır metaller

Ekolojik bakımdan 20 element bu anlamda dikkati çekmektedir. Bu elementlerden
krom, kobalt, bakır, demir, mangan, molibden, nikel, uranyum, vanadyum ve çinko
metalleri bitkiler ve hayvanlar için gerekli ancak fazlası toksik etki yapan kirletici
elementlerdir. Gümüş, kadmiyum, cıva, kurşun, platin, talyum, kalay ve zirkon metalleri
ise bitkiler için gerekli olmayan ve toksik etki yapan kirletici elementlerdir.

Günümüzde doğal dengenin bozulması ve çevre sorunları, insan ve hayvan sağlığını
tehdit eden en önemli tehlikelerin başında gelmektedir. Toprakların ağır metal birikimi

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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sonucu kirlenmesi de ana sorunlardan birini oluşturmaktadır. Ağır metallerin topraklarda
yüksek miktarda bulunması, ekolojik dengenin bozulmasına ve çeşitli sağlık sorunlarının
ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Resim 1.1: Ağır metallerin ekolojik sisteme olumsuz etkileri

Endüstriyel faaliyetler, motorlu taşıtların egzozları, maden yatakları ve işletmeleri,
kentsel atıkların gübre olarak kullanımı, kimyasal gübre ve pestisit uygulamaları, atık su ile
yapılan sulamalar ve arıtma çamuru uygulamaları ile önemli miktarda ağır metal toprağa
ulaşmaktadır. Ağır metallerin toprakta birikmesi sadece toprak verimliliği ve ekosistem
faaliyetleri üzerinde etkili olmayıp bitki bünyesindeki fotosentez, solunum, büyüme ve
gelişme gibi birçok metabolik olayı etkilemeleri nedeniyle bitki sağlığını, bozulan besin
zinciri nedeniyle de hayvan ve insan sağlığını önemli düzeyde etkilemektedir. Ağır metal
birikimi görülen topraklarda insanların yürümesi veya çalışması esnasında cilt teması,
solunum, yetiştirilen sebzelerin yenmesi yollarıyla ağır metaller insan bünyesine ulaşır.

Toksik düzeydeki ağır metallerin insan bünyesinde birikmesi sonucunda metalin
türüne ve miktarına bağlı olarak insanlarda kusma, kanama, sarılık, kansızlık, böbrek
yetmezliği, akli bozukluklar, deri lezyonları ve kırılgan kemik yapısı gibi birçok sağlık
bozukluğu görülebilmektedir.

Sağlık sorunlarının yanı sıra özellikle ihraç ürünlerinde bulunan kalıntı ve bulaşanlar,
ihracatı olumsuz yönde etkilemekte; bu da ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu
nedenle ham maddeden başlayarak depolama üretim hattı, ambalajlama muhafaza gibi
aşamalarda bulaşan ve insan sağlığı için zararlı olabilecek her türlü maddenin (ağır
metal, toksin vb.) bulaşma yollarının ve önleme çarelerinin araştırılması gerekmektedir.

1.2. Kadmiyum ve Nikel Tayini

Toprakların hepsinde çok az miktarlarda da olsa kadmiyum ve nikele rastlanmaktadır.
Genellikle kadmiyum çinko damarlarıyla birlikte, nikel ise bazik kayaların içinde
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bulunmaktadır. Killi ve mineral topraklardaki kadmiyum ve nikel miktarı, peat (turba) ve
organik topraklara oranla daha fazladır.

Günümüzde toprakların ağır metal kapsamları kirlenmeye bağlı olarak çevre ve insan
sağlığını tehdit edebilecek seviyelere ulaşabilmektedir. Birçok tarım alanında kadmiyum,
krom, nikel ve kurşun kirliliğine rastlanmaktadır. Topraklarda krom, nikel ve kurşun
miktarları 10-100 ppm aralığında, kadmiyum ise 1 ppm’in altında bulunuyorsa normal kabul
edilmektedir.

Resim 1.2: Atomik absorbsiyon spektrofotometresi

Ağır metal analizlerinde toplam veya ekstrakte edilebilir miktarlar belirlenmektedir.
Çeşitli metotlarla numune çözeltileri hazırlanmakta ve hazırlanan numune çözeltilerindeki
ağır metal miktarları atomik absorbsiyon spektrofotometresi (AAS) ile belirlenmektedir.
Kadmiyum ve nikel tayinlerinde aynı metotla numune çözeltisi hazırlanmakta kadmiyum
miktarının ölçülmesi için kadmiyum lambasında, nikel miktarının ölçülmesi için ise nikel
lambasında okuma yapılmaktadır.

Toprakta toplam kadmiyum ve nikel miktarlarının belirlenmesinde hidroflorik, nitrik,
sülfürik ve perklorik asitlerle yaş yakma yapılarak numune çözeltisi hazırlanmakta ve
miktarlar AAS ile belirlenmektedir. Ekstrakte edilebilir miktarların belirlenmesinde ise
toprak numunesi DTPA, hidroklorik asit, HCl+H2SO4, amonyum EDTA gibi çözeltilerle
ekstrakte edilerek AAS ile konsantrasyonlar belirlenmektedir.

Bu modülde DTPA ile ekstrakte edilebilir kadmiyum ve nikel miktarlarının
belirlenmesi yöntemi anlatılacaktır.

1.2.1. Kullanılan Araç Gereçler

Toprakta DTPA ile ekstrakte edilebilir kadmiyum ve nikel tayini yapılırken aşağıdaki
araç gereçler kullanılmaktadır:
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 Hassas terazi
 Polietilen şişe
 Plastik spatül
 Pipet
 Huni
 Filtre kâğıdı
 pH metre
 Yatay çalkalayıcı
 AAS

1.2.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler

Toprakta DTPA ile ekstrakte edilebilir kadmiyum ve nikel tayini yapılırken aşağıdaki
çözeltiler kullanılmaktadır:

 DTPA ekstraksiyon çözeltisi: 1,967 g dietilen triamin penta asetik asit
(DTPA), 14,92 g triethanolamin (TEA) ve 1,47 g kalsiyum klorür (CaCl2.2H2O)
yaklaşık 20 ml saf suyla çözülerek son hacim 900 ml’ye tamamlanır. Kuvvetlice
birkaç kez çalkalandıktan sonra 1:1’lik HCl ile pH’ı 7.3’e ayarlanır (Yaklaşık
8.3 ml çözelti yeterli olmaktadır.). Daha sonra saf su ile hacmi litreye
tamamlanır. Bu çözelti birkaç ay süre ile kullanılabilir.

 HCl çözeltisi (1:1): 250 ml saf su üzerine 250 ml derişik HCl eklenerek
hazırlanır.

 Stok kadmiyum çözeltisi: Kimyaca saf 1,0 g kadmiyum 50 ml 1:1’lik
hidroklorik asit çözeltisinde çözündürülür. Çözünmeyi kolaylaştırmak için
hafifçe ısıtılır. Oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra saf su ile hacmi 1000
ml’ye tamamlanır. Bu stok çözelti 1000 µg/ml ( 1000 ppm) kadmiyum içerir.

 Seyreltilmiş kadmiyum çözeltisi: Stok kadmiyum çözeltisinden 5 ml alınarak
1000 ml’lik balon jojeye aktarılır. Balon joje saf su ile çizgisine tamamlanır. Bu
çözelti 5 µg/ml (5 ppm) kadmiyum içerir.

 Stok nikel çözeltisi: Kimyaca saf 1,0 g nikel 50 ml 1:1’lik hidroklorik asit
çözeltisinde çözündürülür. Çözünmeyi kolaylaştırmak için hafifçe ısıtılır. Oda
sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra saf su ile hacmi 1000 ml’ye tamamlanır.
Bu stok çözelti 1000 µg/ml ( 1000 ppm) nikel içerir.

 Seyreltilmiş nikel çözeltisi: Stok nikel çözeltisinden 5 ml alınarak 1000 ml’lik
balon jojeye aktarılır. Balon joje saf su ile çizgisine tamamlanır. Bu çözelti 5
µg/ml (5 ppm) nikel içerir.

1.2.3. Analizin Yapılışı

Ağzı kapaklı polietilen şişeye analize hazırlanmış ve 2 mm’lik elekten geçirilmiş
toprak numunesinden 10 g tartılır. Üzerine 20 ml DTPA ekstraksiyon çözeltisi ilave edilerek
ağzı kapatılır. Yatay çalkalayıcıya yerleştirilir ve 120 d/dk. hızda 2 saat çalkalanır.
Çalkalama işleminden sonra karışım filtre kâğıdından süzülerek numune çözeltisi elde edilir.
Bu numune çözeltisi hem kadmiyum hem de nikel analizinde kullanılabilir.
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Analizi yapılacak elemente ait seyreltilmiş çözeltiden 0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 15.0 ve 20
ml alınıp 25 ml’lik balon jojelere aktarılarak saf su ile hacim çizgilerine tamamlanır. Böylece
sırasıyla 0, 0.5, 1.0, 1.5 2.0, 3.0 ve 4.0 ppm’lik standart çözelti serisi hazırlanmış olur.
Standart çözelti serilerinin konsantrasyonları numunenin tahmini konsantrasyonunu
kapsayacak aralıkta olmalıdır.

Çözeltiler hazırlandıktan sonra AAS’de okuma işlemine geçilir. Cihaza okuması
yapılacak elemente ait lamba takılır. Cihazın alevi yakılarak 15-20 dakika ısınması sağlanır.
Önce aleve saf su püskürtülerek saf suyun ışık absorbsiyonu sıfır olacak şekilde ayarlanır.
Daha sonra numune çözeltisi ve standart çözeltilerin okumaları yapılır.

Standart çözelti konsantrasyonları ve okuma değerlerine göre kalibrasyon grafiği
hazırlanır. Hazırlanan kalibrasyon grafikleri kullanılarak numune çözeltisindeki kadmiyum
ve nikel miktarları belirlenir. Numune çözeltisindeki kadmiyum ve nikel miktarları
belirlendikten sonra seyreltme faktörü ile çarpılarak toprak numunesinin kadmiyum ve nikel
miktarları hesaplanır.

Kadmiyum/Nikel (ppm)= A x SF

A= Numune çözeltisinin kadmiyum/nikel kapsamı (ppm)
SF= Seyreltme faktörü

(Ekstrakt çözeltisi hacmi / Standart çözelti hacmi)
SF= —————————————————————— = (20/25) / 10 = 0.08

Numune miktarı

Ekstrakt çözeltisi hacmi: 20 ml
Standart çözelti hacmi: 25 ml
Numune miktarı: 10 g

Çözeltilerin hazırlanmasında ve analiz esnasında saf su olarak bidistile veya deiyonize
saf su kullanılmalıdır. Ayrıca analizde kullanılan tüm malzemeler 1:12’lik hidroklorik asit
çözeltisinden geçirildikten sonra saf su ile çalkalanmalıdır.

AAS’de her bir elementin ölçüm dalga boyu farklıdır.
Kadmiyum için 228.8 nm, nikel için 232.0 nm dalga

boyunda okuma yapılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak toprakta DTPA ile ekstrakte
edilebilir kadmiyum ve nikel tayinlerini yapınız.

Uygulamada kullanılacak araç gereç ve kimyasallar: Hassas terazi, polietilen şişe,
plastik spatül, pipet, huni, filtre kâğıdı, yatay çalkalayıcı, AAS, dietilen triamin penta
asetikasit (DTPA), triethanolamin (TEA), kalsiyum klorür (CaCl2.2H2O), hidroklorik asit,
stok kadmiyum ve nikel çözeltileri

İşlem Basamakları Öneriler

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız.
 Toprak numunesini analize hazırlayınız.

 Laboratuvar önlüğü giyiniz.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına

uyunuz.
 Çalışma ortamını ve kullanılacak

araç gereç ve çözeltileri hazırlayınız.
 Polietilen malzemeler kullanınız.

 Ağzı kapaklı polietilen şişeye 10 g analiz
numunesi tartınız.

 Tartım kurallarına uyunuz.

 Üzerine 20 ml DTPA ekstraksiyon çözeltisi
ilave edip kapağını kapatınız.

 Uygun bir pipet veya hacim ölçüm
aracı kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yatay çalkalayıcıya yerleştirip 2 saat
çalkalayınız.

 Şişenin ağzını kapatmayı
unutmayınız.

 Karışımı filtre kâğıdından süzünüz.

 Süzme işleminde Whatman 42
numaralı filtre kâğıdı kullanınız.

 Süzme işlemini kolaylaştırmak için
karışımı bir süre beklettikten sonra
berrak kısmı süzünüz.

 Standart element (Cd, Ni) çözelti serilerini
hazırlayınız.

 Çözelti hazırlama kurallarına
uyunuz.

 AAS’de okuma yapınız.

 Cihaza okunacak elemente özgü
oyuk katot lambasını takınız.

 Cihazın alevini yakarak 15-20
dakika ısınmasını sağlayınız.

 Aleve saf su püskürterek ışık
absorpsiyonu sıfır olacak şekilde
ayarlayınız.

 Okuma değerlerini kaydediniz.

 Kalibrasyon eğrisini çiziniz.
 Kalibrasyon eğrisini kullanarak hesaplama

yapınız.

 Kalibrasyon eğrisi çizme ve
kalibrasyon eğrisini kullanma
kurallarına uyunuz.

 Formül kullanınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi bitkiler için gerekli olmayan ve toksik etki yapan kirletici
elementlerdendir.
A) Molibden
B) Cıva
C) Çinko
D) Mangan

2. Aşağıdakilerden hangisi DTPA ile ekstrakte edilebilir kadmiyum analizinde kullanılan
araç gereçlerden değildir?
A) Hassas terazi
B) Yatay çalkalayıcı
C) Kül fırını
D) AAS

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

3. Ağır metaller, yoğunluğu …. g/cm³ ten fazla olan metallerdir.

4. DTPA ile ekstrakte edilebilir kadmiyum analizinde toprak numunesi üzerine ….. ml
DTPA çözeltisi ilave edilir.

5. AAS ile kadmiyum analizinde ……… nm dalga boyunda okuma yapılır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.

6. ( ) Toprakların hepsinde çok az miktarlarda da olsa kadmiyum ve nikel bulunur.

7. ( ) Topraklarda kadmiyum analizinde en fazla titrasyon yöntemi kullanılmaktadır.

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–2

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak toprakta kurşun tayini
yapabileceksiniz.

 Topraklarda kurşun kirliliğine neden olan faktörleri araştırınız.

 Kurşunun çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini araştırınız.

 Toprakta kurşun tayininde kullanılan metotları araştırınız.

2. TOPRAKTA KURŞUN TAYİNİ

Kurşun, doğal olarak tüm topraklarda az miktarlarda da olsa bulunmaktadır. Fakat
bazı topraklarda çevresel kirlenmeye bağlı olarak miktarı artmaktadır. Bu topraklarda
yetiştirilen bitkiler tarafından alınan kurşun besin zincirine girmektedir. Bu nedenle
toprakların kurşun kapsamlarının bilinmesi büyük önem taşımaktadır.

Topraklarda kurşun kirlenmesine çok çeşitli faktörler sebep olmaktadır. Kurşun içeren
yakıtları kullanan araçların egzoz gazları, katı ve sıvı fosil yakıtların yakılması, madenlerin
işlenmesi ve arıtılması sırasında çıkan baca gazları ve kurşun içeren pestisitlerin
kullanılması, binaların dış kaplama sıvalarının dağılıp parçalanması sonucu toprağa
karışması kurşun kirlenmesine sebep olan en önemli faktörlerdir. Örneğin; birçok
araştırmada kara yollarının kenarlarında kurşun miktarının çok yüksek olduğu, yollardan
uzaklaştıkça ve toprağın derinliklerine inildikçe kurşun miktarının azaldığı tespit edilmiştir.
Sanayileşme ve araba kullanımı ile toprakların kurşun kapsamı arasında doğru orantı vardır.
Bu bölgelerde yetişen bitki ve hayvanlarda yüksek miktarlarda kurşun tespit edilmiştir.

Kurşun elementi bitkiler için mutlak gerekli değildir, toprakta 15-40 ppm dozunda
bulunması normal kabul edilir. Topraktaki kurşun konsantrasyonu 150 ppm’i aşmadığı
sürece insan ve bitki sağlığı açısından tehlike oluşturmaz. Ancak 300 ppm’i aştığında
potansiyel olarak insan sağlığı açısından tehlikelidir.

Toprakta kurşun tayininde toplam veya ekstrakte edilebilir miktarlar belirlenmektedir.
Toplam kurşun tayininde toprak numunesi, kuru ya da çeşitli asitlerle yaş yakmaya tabi
tutulmak suretiyle hazırlanan numune çözeltisinin kurşun kapsamı AAS ile belirlenmektedir.
Ekstrakte edilebilir kurşun tayininde ise çeşitli ekstrakt çözeltileri ile çözeltiye geçirilen
kurşun miktarı yine AAS ile belirlenmektedir.

Bu modülde amonyum asetat ile ekstrakte edilebilir kurşun tayini anlatılacaktır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1. Kullanılan Araç Gereçler

Toprakta amonyum asetat ile ekstrakte edilebilir kurşun tayini yapılırken aşağıdaki
araç gereçler kullanılmaktadır:

 Hassas terazi
 Polietilen şişe
 Plastik spatül
 Pipet
 Huni
 Filtre kâğıdı
 Yatay çalkalayıcı
 AAS

2.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler

Toprakta amonyum asetat ile ekstrakte edilebilir kurşun tayini yapılırken aşağıdaki
çözeltiler kullanılmaktadır:

 1 N amonyum asetat çözeltisi: 77 g amonyum asetat (CH3COONH4) bir miktar
saf su içinde çözdürüldükten sonra son hacim saf su ile litreye tamamlanır.

 Nitrik asit çözeltisi (1:1): 50 ml konsantre nitrik asit (d=1.42), 50 ml saf su ile
karıştırılır.

 Stok kurşun çözeltisi: 0.1 gram % 99.9 saflıkta kurşun metali 1000 ml’lik
balon jojede 1:1’lik nitrik asit çözeltisinde çözdürülür. Balon joje saf su ile
hacim çizgisine tamamlanır ve kuvvetlice çalkalanır. Bu çözelti 100 µg/ml (100
ppm) kurşun içerir.

 Seyreltilmiş kurşun çözeltisi: 1000 ml’lik balon jojeye stok kurşun
çözeltisinden 10 ml alınarak balon saf su ile çizgisine tamamlanır. Bu çözelti 1
µg/ml (1 ppm) kurşun içerir.

Çözeltilerin hazırlanmasında ve analiz esnasında saf su olarak bidistile veya deiyonize
saf su kullanılmalıdır.

2.3. Analizin Yapılışı

Ağzı kapaklı polietilen şişeye analize hazırlanmış ve 2 mm’lik elekten geçirilmiş
toprak numunesinden 5 g tartılır. Üzerine 25 ml 1 N amonyum asetat çözeltisi ilave edilerek
kapağı kapatılır ve yatay çalkalayıcıya yerleştirilerek 30 dakika süreyle çalkalanır.
Çalkalama işleminden sonra karışım filtre kâğıdından süzülerek numune çözeltisi elde edilir.

Numune çözeltisi hazırlandıktan sonra standart çözelti serisi hazırlanır. Bunun için 1
ppm’lik kurşun çözeltisinden 0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ve 5.0 ml alınıp 25 ml’lik balon jojelere
aktarılarak saf su ile hacim çizgilerine tamamlanır. Böylece sırasıyla 0, 0.04, 0.08, 0.12, 0.16
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ve 0.20 ppm’lik standart çözeltiler hazırlanmış olur. Standart çözelti konsantrasyonları
numune çözeltisinin tahmini konsantrasyonuna göre değiştirilebilir.

Cihaza kurşuna özgü oyuk katot lambası takılır. Cihazın alevi yakılarak 15-20 dakika
ısınması sağlanır. Aleve saf su püskürtülerek saf suyun ışık absorpsiyonu sıfır olacak şekilde
ayarlanır. Numune çözeltisi ve standart çözeltilerin okumaları yapılır.

Standart çözelti konsantrasyonları ve okuma değerlerine göre kalibrasyon grafiği
hazırlanır. Hazırlanan kalibrasyon eğrisi grafiği kullanılarak numune çözeltisindeki kurşun
miktarı belirlenir. Numune çözeltisindeki kurşun miktarı belirlendikten sonra seyreltme
faktörü ile çarpılarak toprak numunesinin kurşun miktarı hesaplanır.

Kurşun (ppm)= A x SF

A: Numune çözeltisinin kurşun kapsamı (ppm)
SF: 1 / Numune miktarı
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak toprakta amonyum asetat ile
ekstrakte edilebilir kurşun tayinini yapınız.

Uygulamada kullanılacak araç gereç ve kimyasallar: Hassas terazi, polietilen şişe,
plastik spatül, pipet, huni, filtre kâğıdı, yatay çalkalayıcı, AAS, 1 N amonyum asetat, stok
kurşun çözeltisi

İşlem Basamakları Öneriler

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız.
 Toprak numunesini analize hazırlayınız.

 Laboratuvar önlüğü giyiniz.
 Laboratuvar güvenlik kurallarına

uyunuz.
 Çalışma ortamını ve kullanılacak

araç gereç ve çözeltileri hazırlayınız.
 Polietilen malzemeler kullanınız.
 Toprak numunesini analize

hazırlama kurallarına uyunuz.
 Ağzı kapanabilen tepkime şişesine 5 g analiz

numunesi tartınız.

 Tartım kurallarına uyunuz.

 Üzerine 25 ml 1 N amonyum asetat çözeltisi
ilave ederek kapağını kapatınız.

 Uygun bir pipet veya hacim ölçüm
aracı kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Şişeyi çalkalayıcıya yerleştirerek 30 dakika
çalkalayınız.

 Şişenin kapağını kapatmayı
unutmayınız.

 Karışımı filtre kâğıdından süzünüz.

 Süzme işleminde Whatman 42
numaralı filtre kâğıdı kullanınız.

 Süzme işlemini kolaylaştırmak için
karışımı bir süre beklettikten sonra
berrak kısmı süzünüz.

 Standart kurşun çözeltisi serileri hazırlayınız.

 Uygun bir pipet veya hacim ölçüm
aracı kullanınız.

 Çözelti hazırlama kurallarına
uyunuz.

 Hacim çizgisine dikkat ediniz.
 AAS’de okuma yapınız.

 Cihaza okunacak elemente özgü
oyuk katot lambasını takınız.

 Cihazın alevini yakarak 15-20
dakika ısınmasını sağlayınız.

 Aleve saf su püskürterek ışık
absorpsiyonu sıfır olacak şekilde
ayarlayınız.

 Okuma değerlerini kaydediniz.

 Kalibrasyon eğrisini çiziniz.
 Kalibrasyon eğrisini kullanarak hesaplama

yapınız.

 Kalibrasyon eğrisi çizme ve
kalibrasyon eğrisini kullanma
kurallarına uyunuz.

 Formül kullanınız.



16

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi amonyum asetat ile ekstrakte edilebilir kurşun analizinde
kullanılan çözeltilerden değildir?

A) Kalay klorür çözeltisi
B) Nitrik Asit çözeltisi
C) Stok kurşun çözeltisi
D) Amonyum asetat çözeltisi

2. Aşağıdakilerden hangisi amonyum asetat ile ekstrakte edilebilir kurşun analizinde
kullanılan araç gereçlerden değildir?
A) Polarimetre
B) Hassas terazi
C) Yatay çalkalayıcı
D) AAS

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

3. Amonyum asetat ile ekstrakte edilebilir kurşun analizinde …. gram toprak numunesi
kullanılır.

4. Amonyum asetat ile ekstrakte edilebilir kurşun analizinde toprak numunesi üzerine 1
N amonyum asetat çözeltisinden ….. ml ilave edilir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.

5. ( ) Kurşun içeren yakıtları kullanan araçların egzoz gazları kurşun kirlenmesine
sebep olan faktörlerdendir.

6. ( ) Binaların dış kaplama sıvalarının dağılıp parçalanması sonucu toprağa karışması
kurşun kirlenmesine sebep olan faktörlerdendir.

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.

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

1. Aşağıdakilerden hangisi bitkiler ve hayvanlar için gerekli ancak fazlası toksik etki
yapan elementlerdendir
A) Kurşun
B) Platin
C) Demir
D) Kalay

2. Aşağıdakilerden hangisi DTPA ile ekstrakte edilebilir kadmiyum analizinde kullanılan
çözeltilerden değildir?

A) Kalay klorür çözeltisi
B) 1:1’lik HCl çözeltisi
C) Stok kadmiyum çözeltisi
D) DTPA çözeltisi

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.

3. ( ) Toprakta ağır metal konsantrasyonlarının normal değerlerin üzerinde çıkması
bitkilerin verimini artırır.

4. ( ) Topraklarda ağır metal kirliliğinin en önemli kaynağı endüstridir.

5. ( ) Tarımsal üretimde kullanılan ticari gübreler topraklarda ağır metal kirliliğine
sebep olmaktadır.

6. ( ) Killi ve mineral topraklardaki kadmiyum ve nikel miktarı organik topraklara
oranla daha azdır.

7. ( ) Topraklarda ağır metal analizlerinde polietilen malzemeler kullanılmalıdır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

8. Genel olarak atom numaraları …… den büyük olan metaller ağır metaller olarak
tanımlanmaktadır.

9. Topraklarda krom, nikel ve kurşun miktarları ………….. ppm aralığında bulunuyorsa
bu miktarlar normal seviye olarak kabul edilmektedir.

10. Topraklarda ağır metal analizlerinde ……………. veya ekstrakte edilebilir miktarlar
belirlenmektedir.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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11. Topraklarda ağır metal analizlerinde çeşitli metotlarla numune çözeltileri
hazırlanmakta ve hazırlanan numune çözeltilerindeki ağır metal miktarları …………..
cihazı ile belirlenmektedir.

12. DTPA ile ekstrakte edilebilir kadmiyum analizinde ……… gram toprak numunesi
kullanılır.

13. AAS ile nikel analizinde ……….. nm dalga boyunda okuma yapılır.

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 ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1. B

2. C

3. 5

4. 20

5. 228,8

6. Doğru

7. Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. A

2. A

3. 5

4. 25

5. Doğru

6. Doğru

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI

1. C

2. A

3. Yanlış

4. Doğru

5. Doğru

6. Yanlış
7. Doğru

8. 20

9. 10-100
10. Toplam
11. AAS
12. 10
13. 232

CEVAP ANAHTARLARI
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