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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci,  

 

On yedinci yüzyılda Newton güneş ışığının değişik renkteki bileşenlerden oluştuğunu 

ve bunların bir araya gelmesi ile tekrar beyaz ışığın oluştuğunu gösterdi.  Daha sonra bilim 

insanları, maddeler tarafından yayılan sürekli ya da çizgi spektrumları şeklinde olan emisyon 

spektrumlarının özelliklerini araştırdılar. Bir maddenin emisyon spektrumu, maddenin bir 

örneğinin ısı veya başka bir şekildeki enerji (elektromanyetik radyasyon, yüksek voltajda 

elektrik boşalımı vb.) ile etkileşmesinden sonra gözlenebilir. Sıcak bir ısı kaynağından yeni 

çıkarılmış kızgın veya akkor hâlindeki bir demir çubuk karakteristik bir ışık yayar.  

 

Ayrıca kutuplarda gözlemlenen kutup ışıması olayı, denizlerde mehtaplı gecelerde 

gözlemlenen yakamoz olayı, ateş böceğinin ışık yayması, bazı suda yaşayan canlıların 

yaptığı ışımalar atomik emisyona örnek olarak verilebilir. 

 

Sizler, bu modülde atomik emisyonu ve bu olayı baz alarak geliştirilen yöntemleri 

öğreneceksiniz. Modülü başarıyla tamamladığınızda alev fotometresini kullanabilen ve bu 

cihazla element analizlerini yapabilen etkin bir birey olacaksınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına ve tekniğine uygun olarak sularda sodyum tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Atomik emisyona günlük hayattan örnekler veriniz. 

 Atomik emisyondan faydalanarak geliştirilen yöntem ve teknikleri araştırınız. 

 Sularda sodyumun önemini araştırınız. 

 

1. ALEV FOTOMETRESİ İLE SULARDA 

SODYUM TAYİNİ 
 

Atomik alev emisyon spektroskopisi çok uygulanan spektroskopi dallarından birisidir. 

Daha çok da biyolojik sıvılarda ve dokularda potasyum, sodyum, kalsiyum ve lityum tayin 

etmek için kullanılır. Bunun nedeni, böyle cihazların çok basit, kullanışlı ve dayanıklı 

olmalarıdır. Metot adı geçen elementlerin dışında, periyodik sistemde geçen elementlerin 

yaklaşık yarısının tayininde de kullanılabilmektedir. 

 

Bu spektroskopi dalına alev emisyon spektroskopisi veya sadece alev fotometrisi 

denilmektedir. Söylenişinin kısa ve kolay olmasından dolayı metot daha çok alev fotometrisi 

olarak bilinir. (AAES, Alev fotometresi) 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

AMAÇ 
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Resim 1.1: Auroralar (kuzey/güney kutup ışıkları) gökyüzündeki, özellikle kutup bölgelerinde 

gökyüzünde görülen, dünyanın manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi 

sonuncu ortaya çıkan doğal ışımalardır. 

1.1. Atomik Emisyon 
 

Oda sıcaklığındaki bir maddenin atomlarının çoğu temel hâldedir. Temel hâldeki 

atomlar bir kaynak ile uyarılarak uyarılmış enerji düzeyine çıkarlar. Uyarılmış hâl karasız 

hâldir ve uyarılmış atomun ömrü kısadır; fazla enerjisini atarak temel hâle dönmek ister. 

Atom veya molekül temel enerji düzeyine dönerken fazla enerjisinin tümünü veya bir 

kısmını ışık şeklinde atabilir ve böylece sistemden bir ışık yayılması (ışık emisyonu) 

gözlenir. Bu ışık yayılması olayına genel olarak lüminesans denir. 

 

Şekil 1.1: Uyarılmış hâlden temel hâle dönerken atomlar hν enerjisinde ışın yayarlar. 
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Resim 1.2: Doğada bir luminesans olayı  

   

Resim 1.3: Ateş böceğinde luminesans 

Auroralar, dünyanın üst atmosferlerinde, iyonize nitrojen atomlarının bir elektron 

kazanan, ve uyarılmış (yüksek enerjili) seviyeden temel enerji düzeyine dönen oksijen ve 

nitrojen atomlarındaki fotonların emisyonlarının sonucudur. 

 

Uyarılma enerjisi bir kimyasal tepkimeden sağlanıyorsa bunun sonucu gözlenen 

luminesans olayına kemiluminesans adı verilir. 

 



 

6 

 

           

Resim 1.4: Kemiluminesans 

Uyarılma enerjisi elektrot tepkimesinden sağlanıyorsa, bunun sonucu gözlenen 

luminesans olayına elektroluminesans veya elektrokemiluminesans adı verilir. 

 

Resim1.5: Elektrokemiluminesans (Rutenyum, iridyum ve platinin luminesans özelliği) 

 

Şekil 1.2: Electrochemically addressable luminescent monolayer 
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Şekil 1.3: Elektrokemiluminesans teknolojisinin temel prensibi  

Rutenyum kompleksi ve tripropilamine içeren bir manyetik microbead yüzeyinde 

klasik antijen-antikor reaksiyonu sonucunda ışık yayılır. 

Biyolojik sistemlerde gözlenen luminesansa biyoluminesans denir. 

    

                     Ctenophora                                      Barbeled dragonfish 

   

Parlayan mercan                                                   Alarm denizanası 
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               Kristal denizanası                               Hawaiian bobtail kalamar 

     

Tomopteris plankton                              Bigfin resif kalamar 

Resim 1.6: Bioluminesans yapan canlılara örnekler 

 

Resim 1.7: Dinoflagellates  

Bir tehdit ile karşılaştıklarında veya bir dalgaya yakalandıklarında bu organizmalardan mavi 

ışık yanıp söner.  
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Uyarılma olayı atom veya molekülün fotonları absorplaması sonucu gerçekleşiyorsa 

gözlenen ışık emisyonuna fotoluminesans denir. 

 

Resim1.8: Fotoluminesanst kayalar 

    

Resim 1.9: Fotoluminesans yapan futbol topu 

Bu ürünler, çinko sülfür katkılı veya stronsyum alüminatlı pigmentler içeren 

ürünlerdir. Bu ürünlerin kullanımı güvenlidir. 

 

Uyarılmış bir singlet sistemden temel hâldeki singlet bir sisteme geçiş sırasında 

yayılan ışığa floresans denir. Uyarılmış bir triplet sistemden temel hâldeki singlet bir 

sisteme geçiş sırasında yayılan ışığa fosforesans denir. 
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Şekil 1.4: Floresans ve fosforesans olayları 

 

Resim 1.10: Kırmızı deniz kalemi canlısında fosforesans olayı 
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Resim 1.11: Yakamoz ya da bilimsel adıyla fosforesans 

Noctiluca miliaris denen mikroskopik bir deniz canlısının çıkardığı ışık sonucu oluşur. 

1.2. Atomik Emisyon Spektroskopisi 
 

Uyarılmış enerji düzeyine çıkarılan atomların ve tek atomlu iyonların daha düşük 

enerjili düzeylere geçişlerinde yaydıkları UV-görünür bölge ışımasının ölçülmesi yöntemine 

atomik emisyon spektroskopisi denir. Yaygın olarak kullanılan atomik spektroskopi 

yöntemlerinden biridir.  

 

Tabiatta bulunan elementlerin atom numaraları ve elektron sayısı farklı olduğu için 

bunların enerji seviyeleri ve yaydıkları ışının dalga boyu farklıdır. Dolayısıyla her atomun 

emisyon spektrumu farklıdır.  
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Şekil 1.5: Güneş’in emisyon spektrumu 

 

Şekil 1.6: Güneş’in ve dünyanın emisyon spektrumlarının karşılaştırılması 
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Şekil 1.7: Emisyon ve absorpsiyon çizgilerinin sürekli spektruma göre karşılaştırılması 

 

Şekil 1.8: Lityum klorür’ün emisyon spektrumu 

 

Şekil 1.9: Bir emisyon spektrumunun görünüşü 

Spektrum genişliği 20 nm. Spektrum bu hususta bir fikir vermek için çizilmiştir. 
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Atomik emisyon spektrofotometresi, uyarmayı sağlayan enerji kaynağının türüne göre 

isimlendirilir. Örneği atomlaştırmak ve uyarmak için alevin kullanıldığı yönteme alev 

emisyon spektroskopisi, elektriksel boşalım ve plazma gibi yüksek enerji kaynağı kullanılan 

yönteme ise atomik emisyon spektroskopisi veya optik emisyon spektroskopisi denir. 

 

Resim 1.12: Optik atomik emisyon spektrofotometresi 

 

Şekil 1.10: Atomik emisyon spektroskopisinde kullanılan çeşitli örnek ve karşıt elektrot türleri 

Atomik emisyon spektrofotometrelerinde, analiz edilecek örneğin atomlaştırılması ve 

uyarılması için en yaygın olarak kullanılan yöntem, iki elektrot arasına elektrik boşalımı 

uygulamaktır. Bu yöntemde örnek, elektrotlardan birisinin içine konur ve örnek içermeyen 

bir karşıt elektrotla bu elektrot arasına elektrik boşalımı uygulanır. Elektrot malzemesi olarak 

genellikle grafit kullanılır. Grafit yüksek iletkenliğe sahiptir. Doğru akım arkında 10-50 

V’luk bir doğru akım gerilimi uygulanarak örnek elektrot ile karşıt elektrot arasında 1-25 

amper değerinde bir elektrik boşalımı oluşması sağlanır. Bu sırada elektrotlara ulaşılan 

sıcaklık 4000-7000 ° C arasındadır. Örneğin tamamı buharlaşıncaya kadar boşalım 

uygulanır.  

 

Alternatif akım arkının doğru akım arkından farkı elektrotlar arasındaki boşalım 

sürekli değildir. Kıvılcım kaynağında ise yüksek akım yoğunluğunda 50 Hz’lik bir frekansa 

sahip kondansatör boşalımı ile oluşturulur. Akım şiddetinin ve uygulama gerilimin çok 

yüksek olması nedeniyle sıcaklık 30000-40000 °C’a kadar çıkar. Bu sıcaklıkta elementlerin 

birçoğu iyonlaştığı için kıvılcım kaynağının kullanıldığı cihazlarda elde edilen spektrumlar 

iyonik hatlardan oluşur. Uyarılma enerjileri çok yüksek olan fosfor, kükürt ve karbon gibi 

elementlere uygulanır. 
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Resim 1.13: Doğru akım ark atomik emisyon spektrometresi (DCA-AES) 

Atomik emisyon spektrofotometrelerinde, analiz edilecek örneğin atomlaştırılması ve 

uyarılması için son yıllarda plazma (gaz halindeki iyon akımı) kullanılmaktadır. ICP 

(Inductively Coupled Plasma, İndüktif Eşleşmiş Plazma) tekniğinde plazma, argon gazı 

ile oluşturulur. ICP’de yüksek düzeyde enerji söz konusudur ve alev emisyon 

spektroskopisinde yapılamayan tayinler ICP ile kolaylıkla yapılabilir. 

 

Resim 1.14: ICP (ınductively coupled plasma, indüktif eşleşmiş plazma) 

ICP’ nin çalışma prensibi şu şekildedir: Argon gazı yandığında sıcaklık 10.000 °K 

seviyesine kadar radyo frekans elektrik akımı metal indükleme sarmalından geçer ve bu 

akım sarmalın içine yerleştirilmiş kuartz tüplerden geçerek manyetik bir alan oluşturur. Tesla 

sarmalından çıkan kıvılcım, çekirdek elektron ve iyonlar meydana getirir. Elektronlar kuartz 

tüp içinde dairesel orbitallerde hareket etmeleri için manyetik alan vasıtası ile hızlandırılır. 

Enerji elektronların gaza çarpmasıyla aktarılır ve bunun sonucu olarak gaz ısınır. Bu noktada 

ulaşılan sıcaklık yüksek konsantrasyonlarda uyarılmış atom ve iyonların oluşmasını sağlar. 

Spektrometrede okunan değerler tayin hakkında bilgi verir. 
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Şekil 1.11: ICP’den bir kesit 

Atomik emisyon spektroskopisinde sadece katı hâldeki örneklerin analizi için 

kullanılan atomlaştırma ve uyarma düzeneği lazer mikroprop adını alır. Bu düzenekte örnek 

yüzeyinde küçük bir alana lazer ışıması odaklanarak buharlaştırma işlemi gerçekleştirilir. 

Buharlaşan örnek, alternatif akım arkının oluşturduğu iki elektrot arasında uyarılır.  

 

Şekil 1.12: Lazer mikroprop’dan bir kesit 

Alev emisyon spektrofotometreleri, alev emisyon spektroskopisi yönteminin de 

uygulanabileceği şekilde üretilmiş atomik absorpsiyon spektrofotometreleridir. Alev 

emisyon spektroskopisi yönteminin uygulandığı durumda ışık kaynağı kullanılmaz. 
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Sadece alev emisyon spektroskopisi yönteminin uygulanabileceği şekilde üretilen 

spektrofotometrelere alev fotometresi (flame fotometre) adı verilir.  

 

1.2.1. Alevli Emisyon Spektrofotometresi  
 

Alev emisyon spektrofotometresinde alevin görevi, elementi önce atomlaştırmak daha 

sonra da oluşan atomları uyarılmış enerji düzeyine çıkarmaktır. 

 

Yöntemde analiz için seçilen dalga boyu, genellikle analiz edilecek elementin en 

şiddetli emisyon hattıdır.  

 

Yöntemin prensibinde analiz edilecek madde önce atomlaştırılır daha sonra uyarılır. 

Uyarılan atom, temel enerji düzeyine dönerken bir ışıma yapar. Yayılan bu ışıma analizi 

yapılacak elementin karakteristik dalga boyundadır. Yayılan ışınların şiddeti örnek 

içerisindeki analiz yapılan elementin konsantrasyonu ile doğru orantılıdır. 

 

Alev kullanan atomik emisyon spektroskopisi element analizlerinde yaygın bir 

uygulamaya sahiptir. En önemli kullanım alanları, özellikle biyolojik sıvı ve dokularda 

sodyum, potasyum, lityum ve kalsiyum tayinindedir. Alevli emisyon spektroskopisi, 

kullanışlı olması, hızlı ve girişimlerin bağıl olarak azlığı nedeniyle başka metotlarla tayini 

zor olan bu elementler için tek tercih hâline gelmiştir. 

 

1.2.1.1. Cihazın kısımları 

 

Tasarım açısından alevli emisyon için gerekli cihazlar alevli absorpsiyon için 

kullanılanlara benzerler ancak alev ışın kaynağı olarak işlev gördüğü için oyuk-katot lambası 

ve buna bağlı ışın yolu kesici yoktur. 

 

Şekil 1.13: Alev emisyon spektrofotometresinin genel şeması 
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 Yakıcı (Alev) 

 

Alevin oluşması için kullanılan yanıcı ve yakıcı gazlar genellikle propan-hava, 

asetilen-hava veya N2O-asetilendir. Bu kısımda öncelikle yakıcıya gelen çözeltinin çözücüsü 

buharlaştırılır. Daha sonra örnekteki metaller atomlaştırılır ve uyarılarak ışın yayması 

sağlanır. Alev sıcaklığının artması ile uyarılmış düzeydeki atom sayısı buna bağlı olarak da 

yayılan ışımanın şiddeti artar. Fakat çok yüksek sıcaklıklardaki alev, analizi yapılacak 

elementin iyonlaşmasına neden olabilir. Bu da hataya neden olur. 

 

 Aynalar 

 

Aynalar, sistemde yayılan ışınları alıcıda toplamak için kullanılır. Yakıcı sistemin 

arkasına bir ayna yerleştirilerek ışınlar yansıtılır. Alevden çıkan ışınlar ve yansıtılan ışınlar 

ışık yoluna gönderilir. 

 

 Yarıklar (Slit) 

 

Bu yarıklar monokromatörden önce ve sonra kullanılır. Giriş yarığı ışımayı çevredeki 

bütün diğer ışınlardan ayırır. Yalnızca alevden yayılan ve aynadan yansıyan ışınların optik 

sisteme girmesine izin verir. Çıkışa yerleştirilen yarıktan ise sadece belli bir dalga boyu 

aralığındaki ışınların alıcıya geçmesine izin verilir. 

 

 Monokromatör 

 

UV ve görünür bölgedeki ışınları ayırmak amacı ile kullanılır. En yaygın olarak 

prizmalar kullanılır. Sadece belli başlı elementlerin (Na, K, Ca, Li) analizinde kullanılan 

daha basit bir sistem olan alev fotometresinde (cihaz sadece emisyon şiddetini ölçer.) 

monokromatör yerine filtreler kullanılır. Bu filtrelerden sadece dedektöre ulaşması istenen 

ışık geçer. 

 

 Dedektörler 

 

Dedektörler üzerine düşen ışığın şiddetini ölçer. En yaygın olarak kullanılan dedektör 

foto çoğaltıcı tüplerdir. Bunlar üzerine düşen ışınları elektrik sinyaline dönüştürürler. 

 

1.2.1.2. Girişimler 

 

Alevli emisyon spektroskopisinde görülen girişimler, atomik absorpsiyon için 

verilenlerle aynıdır, bununla birlikte aynı hataların meydana geliş şiddeti bu iki spektroskopi 

dalında farklıdır. Bunlar aşağıda ayrıntılarıyla anlatılmıştır.  

 

 Kimyasal girişimler, 

Atomik absorpsiyon için verilenlerle aynıdır. Bu girişimler, alev sıcaklığını 

ayarlayarak koruyucu ve bastırıcı ayıraçlar kullanılarak bertaraf edilebilir. 
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 Spektral girişimler 

 Atomik emisyon spektroskopisinde ayırıcılığın tamamen bağlı olduğu 

monokromatörlerin dalga boylarını iyi ayıramadığı zaman görülür. Bu durumda, 

spektrumdaki pikler (aslında çizgiler) birbirine yanlardan bindirirler ve simetrik olmayan 

pikler meydana gelir. Ayrıca spektrumun tabanı şahit deney çizgisinin çok üstünde kalır 

(Şekil 1.14). 

 

Şekil 1.14: AA) Ayırma gücü zayıf olan bir monokromatördan alınan emisyon 

spektrumu. Pikler iyi ayrılmamış. BB) Şahit deney spektrumu. 

Demet karıştırması ve zemin düzeltmesi, emisyon spektroskopisinde spektral çizgiler 

(pikler) bazen alev ortamında meydana gelen moleküler maddelerin ve oksitlerin verdiği 

bantlarla çakışır ve onların altında kalır. Böyle durumlarda zemin düzeltmesi yapmadan 

spektral çizgilerden yararlanmak mümkün olmaz. Şekil 1.15’te verilen spektrumda, 

moleküler bir maddenin veya maddelerin emisyon bant spektrumu görülmektedir. 

Spektrumun sağ tarafında B ile gösterilen kısım, zemin düzeltmesi yaptıktan sonraki 

durumdur. Böyle bir düzeltme yapılmamış olsaydı, spektrumun sağ tarafı da (B), sol tarafı 

(A) gibi bir emisyon bandıyla kapatılmış olacaktı. 
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Şekil 1.15: A) Moleküler emisyonun olduğu bir spektrumda zemin düzeltmesi yapılmamış, B) 

zemin düzeltmesi yapılmış kısım 

 

 Kendi ışınını absorplama (self-absorpsiyon) girişimleri  

 

Bir alevin daha sıcak olan orta kısmında emisyon yapan bir atomun etrafındaki soğuk 

kısımlarda uyarılmamış atomların sayısının ortadakilerden daha fazla olmasından ortadaki 

uyarılmış atomlardan yayılan rezonans ışınlarının etrafındaki atomlar tarafından 

absorplanmasından kaynaklanır.  

 

Emisyon çizgilerinin Doppler genişlemesi, rezonans ışınları absorpsiyonunun Doppler 

genişlemesinden daha büyüktür. Çünkü sıcak bölgedeki atomlar daha hızlı hareket ederler. 

Bundan dolayı self - absorpsiyonda, bir spektral çizginin, orta kısmındaki ışın etrafındaki 

ışınlara göre daha çok absorplanır. Bunun sonucu spektral çizginin ortasının şiddeti, etrafının 

şiddetinden daha düşük olur. Hatta bazen ortadaki ışın tamamen absorplanır ve iki çizgi 

meydana gelir. Self-absorpsiyon tayini yapılan maddenin konsantrasyonu yüksek olduğu 

zaman önemli bir problem hâlini alır. Böyle durumlarda element rezonans ışınından değil, 

yaydığı bir başka ışından yararlanılarak tayin edilir (Şekil 1.16). 
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Şeki1 1.16: Yüksek konsantrasyonda, alınan emisyon spektrumu 

Alkali metallerinde kendi ışınını absorplama ve iyonizasyon sonucu kalibrasyon 

eğrileri, bazen S şekline (sigmoit) yaklaşır, iyonlaşmadan dolayı pozitif bir bükülme(A), 

yüksek konsantrasyondan dolayı da negatif bir bükülme (B) meydana gelir (Şekil 1.17). 

 

 

Şekil 1.17: Sodyumun kalibrasyon grafiğine, kendi kendini absorplama (self-absorpsiyon) ve 

iyonlaşmanın etkisi, A) İyonlaşma, B) Kendi kendini absorplama 
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1.3. Alev Fotometresi 
 

 

Resim 1.15: Alev fotometresi 

Alev emisyon spektroskopisi yönteminin uygulandığı durumda ışık kaynağı 

kullanılmaz ve alev ile monokromatör arasına mekanik bir ışık bölücü yerleştirilir. Burada 

ışık bölücünün kullanılma nedeni atomik absorpsiyon spektrofotometrelerindeki dedektörün 

sadece alternatif akım sinyaline cevap verecek şekilde yapılmış olmasıdır. Sadece alev 

emisyon spektroskopisi yönteminin uygulanabileceği şekilde üretilen cihazlarda ise dedektör 

doğru akım sinyaline cevap verecek şekilde yapıldığı için ışık bölücüye gerek yoktur. Bu tür 

spektrofotometrelere alev fotometresi denir. Flame atomik emisyon spektrofotometresi 

(FAES), flame emisyon spektrofotometresi (FES)  veya kısaca flame fotometre diye de 

adlandırılır. 

 

Şekil 1.18: Alev fotometresinin şematik gösterimi 

Alev emisyon spektrofotometrelerinde dalgaboyu ayırıcısı olarak genellikle 

monokromatörler kullanılmakla birlikte sadece sodyum ve potasyum analizleri için 

geliştirilen alev fotometrelerinde filtre kullanmak yeterlidir. Kullanılan detektörler ise 

atomik absorpsiyon spektrofotometrelerinde olduğu gibi fotoçoğaltıcı tüplerdir. Atomlaşma 

ve uyarılmanın gerçekleştiği alevin oluşturulması için kullanılan yakıcılar ve bu yakıcılarda 

kullanılan gazlar yine atomik absorpsiyon spektrofotometrelerindekilerin aynısıdır. Alev 
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sıcaklığının artması ile uyarılmış düzeydeki atom sayısı ve buna bağlı olarak da yayılan 

ışımanın şiddeti artar. Fakat sıcaklığı çok yüksek alevlerin kullanılması durumunda analiz 

elementinin iyonlaşması yöntemin duyarlılığını azaltır. Bu nedenle, uyarılma enerjileri küçük 

olan IA grubu elementlerinin analizinde düşük sıcaklığa sahip alevler, daha büyük uyarılma 

enerjilerine sahip elementler için ise N2O / C2H2 gibi yüksek sıcaklıkların elde edilebildiği 

alevler kullanılır. 

 

Alkali metalleri bir alev ile uyarılmaya uygundur. Uyarılma sonucu Lityum kırmızı bir 

emisyon yayar. Dalga boyu 671 nm’ye karşılık gelir. Sodyum sarı bir emisyon yayar. Dalga 

boyu 589 nm’ye karşılık gelir. Bu renkler ve dalga boyu her atom için karakteristiktir (Tablo 

1 ) Bundan iki yönde faydalanılabilir.  

 

Emisyon frekansını ölçerek atomun türünü belirlemede ve emisyon şiddetini ölçerek o 

atomun incelenen materyaldeki konsantrasyonunu belirlemede faydalanılabilir. 

 

Şekil 1.19: Elemente bağlı olarak elde edilen alev renkleri 
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Şekil 1.20: Na, K ve Li tayin etmek için kullanılan üç kanallı alev fotometresinin bir 

kısmının şeması 

Alev fotometresinde, teknik açıdan numunenin aleve verilmesi, (numune 

uygulanması) uygun alevin oluşturulması ve emisyonun ölçülmesi gibi basamaklar 

önemlidir.  

 

 Numunenin uygulanması 

 

Alev fotometresi, atomun herhangi bir numunedeki konsantrasyonunu ölçmede 

kullanıldığından numuneyi aleve veren sistemin her zaman için sabit bir oranda vermesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde salınan ışık ile atom konsantrasyonu arasında direkt bir ilişki 

kurulamaz. Normal alev fotometrisinde bu, numune çözeltisini aleve püskürtmek yoluyla 

gerçekleştirilir. Çözücü alevin içinde anında buharlaşır. Atomlar da ince dağılımlı bir gaz 

olarak kalırlar.  

 

İki tür enjektör kullanılmaktadır. Her ikisinde de numuneyi içeren kapiler borunun 

ucundan kompres edilmiş hava verilir. Hava kapiler borudan küçük sıvı damlacıklarını emer 

“aerosol” oluşturur. 

 

 Cloud chamber (toz bulutu) sisteminde, sprey, bir expansiyon 

(genişleme) odacığına verilir. Böylelikle numunenin basıncı ve akış hızı 

azaltılır. Büyük damlacıklar aerosolden ayrılarak çöker ve de yavaş akan 

çok ince bir sprey ateşleme sistemine aktarılır. 

 

 Direkt enjeksiyon sisteminde sprey direkt aleve püskürtülür. 
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Birinci sistemin diğerine göre avantajları çok ince ve yavaş akan sprey alevin 

stabilitesini bozmaz. Ayrıca operasyon sırasında sistem akustik yönden sessizdir. 

Dezavantajları, aleve numunenin çok az bir miktarı uygulanmış olur (%10).  

 

 Uygun alevin oluşturulması 

 

Alev fotometrisinde alev son derece stabil olmalıdır. Zaman içinde alevin ısısı ya da 

yapısı değişecek olursa numunenin vereceği emisyon da değişecektir. Alev hızlı iniş çıkışlar 

göstermemelidir. Alevin ısısı incelenecek atomları uyarabilecek kadar yüksek olmalıdır. Ne 

kadar yüksek olursa uyarılan atomların toplam atom sayısına oranı o kadar yüksek olacaktır. 

Ancak çok sıcak olursa uyarılma derecesi çok fazla olur ve elektronlar tümüyle atomdan 

kopup iyonlaşabilir.  

 

Atomların uyarılması alevin ısısına bağlı olduğundan alevin elde edilmesinde 

kullanılan yakıt önemlidir. Bu amaçla alev fotometresinde farklı gaz ve oksidanlar 

kullanılmaktadır. Bunlardan asetilen - oksijen en sıcak alevi vermektedir. Ayrıca doğal gaz, 

asetilen ve propan, oksijen veya basınçlı hava ile birlikte kullanılır. Alev fotometrelerinde 

yakıt kullanılabilen çeşitli gazlar ve ısı dereceleri Tablo 1.1’de verilmiştir. 

 

 Gaz Karışım  Alev Isısı 

(°C) 

Doğal gaz-hava 1840 

Propan-hava 1925 

Hidrojen-hava 2115 

Asetilen-hava 2250 

Hidrojen-oksijen 2700 

Doğal gaz-oksijen 2800 

Propan-oksijen 2850 

Asetieln-oksijen 3110 

Tablo 1.1: Alev fotometrelerinde kullanılabilen yanıcı ve yakıcı gazlar ve ısı dereceleri 

Kullanılacak karışımın seçimi gerekli olan ısıya göre yapılır. Örneğin sodyum ve 

potasyum tayini için propan - hava karışımı yeterli olmaktadır. 

 

 Alevden emisyonun ölçülmesi 

 

Alev reaksiyona giren gazların kompleks bir karışımıdır. Bu gazlar sıcak olduğundan 

numune olmadan da belli bir ışıma yaparlar. Buna “background” denir. Numune tarafından 

yayılan radyasyon bu background ile çakışabilir. Aleve ait background’u ve incelenen atom 

dışındaki atomlarca yayılan emisyonların elimine edilmesi gerekmektedir. Cihazın 
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monokromotörü ne kadar dar ise eliminasyon işlemi o kadar verimli olur. İyonik olmayan 

materyaller yakıldığında değişik dalga boylarında emisyon saptanır. Bu sürekli emisyondur 

ve bir elemente bağlı tek dalga boyunda çizgisel emisyondur. Bu nedenle dış ortama bağlı 

sürekli emisyonu ortadan kaldırıp elementin kendine ait çizgisel emisyon maksimumunu 

geçiren monokromotör idealdir. 

 

1.3.1. Kullanılışı 
 

Alev fotometresi (flame fotometre) ile analiz için, alev üzerine çözelti çok küçük 

damlacıklar hâlinde (sis şeklinde) püskürtülür. Alevin ısı etkisiyle çözeltideki madde 

atomlarının elektronları uyarılır ve bu şekilde daha üst bir enerji seviyesine çıkmış olan 

kararlı olmayan elektronlar daha sonra eski enerji düzeylerine dönerken aradaki enerji farkını 

ışık olarak dışarı salarlar. Bu ışık, çözeltideki madde konsantrasyonuyla orantılıdır ve alev 

fotometresinde ölçülür. 

 

Alev üzerine küçük damlacıklar hlinde püskürtülen çözelti yakıt, oksijen veya hava 

etkisiyle yakılır. Burada alev sıcaklığı 1200 °C’nin üzerine çıkar. Bu sıcaklıkta çözücü 

buharlaşır ve içinde bulunan tuzlar atomlarına ayrışır. Bu kadar yüksek sıcaklığa getirilerek 

uyarılan atomlar ışın yayar. Bu ışınlar bir merceğe, oradan diyaframa ve monokromatöre 

gelir. Monokromatördeki filtre analizi yapılacak elemente göre değişir. Bu filtreden geçen 

ışınlar bir detektöre gelir ve bir galvanometre yardımıyla akım okunarak kaydedilir. 

 

Şekil 1.21: Alev fotometresi çalışma şeması 

Cihazla çalışırken şu hususlara dikkat edilmelidir: 

 

 Cihaz üzerindeki açma-kapama düğmesi açıldıktan sonra 1-2 dakika beklenip 

sistemin çalışması sağlanmalı, daha sonra gaz dedantörü açılarak yakılmalıdır. 

 Cihazın verimli bir şekilde çalışabilmesi ve doğru sonuçlar verebilmesi için 15 

dakika önceden yakılarak ısınması gereklidir. 
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 Cihaz çalışırken baca ünitesinin üst kısmına dokunulmamalı, bacaya bir 

metreden yakın mesafeye hiçbir şey konulmamalı ve bacadan aşağıya kesinlikle 

bakılmamalıdır. 

 Cihaza gelen hava ve gaz basınçları, kullanma kılavuzunda belirtilen değerlere 

ayarlanmalıdır. 

 Kompresörden gelen hava hortumunda oluşacak nem, yoğunlaşma, yağ veya toz 

kararsız okumalara neden olacaktır. Böyle durumlarda, kullanma kılavuzunda 

belirtilen uygun bir filtre veya su separatörü kullanılmalıdır. 

 Kararsız okumalar, gazın kirli oluşundan kaynaklanabilir. Eğer bu tür bir şüphe 

varsa ya uygun bir filtre kullanılmalı veya gaz değiştirilmelidir. 

 Alev, hem kompresörden gelen hem de ortamda bulunan oksijen ile 

yanmaktadır. Ortamda oluşacak herhangi bir kirlilik, cihazın performansını 

etkiler. Ortamda buharlaşabilen hidrokarbonların mevcudiyetinden 

kaçınılmalıdır. Çok düşük seviyelerde bile olsa ortamda alkol, boya, parfüm ve 

sigara dumanı bulunması problemlere neden olacaktır. 

 Numune, daima numune kabının üst yarısından emdirilmelidir. Kabın alt 

kısmında oluşabilecek tortu veya parçacıklar, nebulizerin ucuna takılan kılcal 

boruda tıkanmalara neden olabilir. Herhangi bir şekilde zedelenen veya tıkanan 

kılcal boru değiştirilmelidir. 

 Standartların hazırlanmasında gereken titizlik gösterilmelidir. Cihazın 

performansı kalibrasyon standartlarının saflığına ve doğruluğuna bağlıdır. 

 Standart solüsyonların uzun bir süre veya yüksek sıcaklıkta muhafaza edilmesi 

gerektiğinde solüsyonlara uygun bir küf önleyici madde ilave edilmelidir. 

 Kalibrasyon standartları, kör solüsyonu veya saf su ,kesinlikle cam şişe veya 

kaplarda muhafaza edilmemeli, depolama için plastik kap kullanılmalıdır. 

 Cihaza, tuz konsantrasyonu yüksek solüsyonlar emdirildiğinde kapatma 

işleminden önce daha uzun süre saf su verilmeli ve iyi bir temizleme 

sağlanmalıdır. Cihaz kapatılmadan önce en az 5 dakika saf su kullanılarak 

çalıştırılmalıdır. 

 Cihaz kısa süre için kapatılacaksa açma-kapama düğmesine basarak kapatmak 

yeterli olacaktır. Ancak uzun süreli kapatmalarda mutlaka önce gaz tüpünün 

vanasının kapatılması ve ondan sonra açma-kapama düğmesinin kapatılması 

gerekir. 

 Cihazın periyodik bakımları mutlaka zamanında ve yetkili teknik servislerce 

yapılmalı, standartlara uygun yedek parçalar kullanılmalıdır. 

 

 Analiz yöntemi 

 

 Direkt okuma yöntemi 

 

Bazı eski modellerde sodyum ve potasyum standart çözeltileri atomize edildikten 

sonra direkt olarak aleve verilir. Daha sonra aynı şekilde numune çözeltileri seyreltilmiş 

olarak uygulanır. Bu yöntemin bazı sakıncaları vardır. Hava ve gaz basıncındaki hafif 

oynamalar cihazın okumasında dengesizlik yapabilir. Aynı seyreltmeler için ayrı okumalar 
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gerekebilir. Ayrıca potasyuma ait sinyal numunesi sodyum içeriğine bağlı olarak 

şiddetlenebilir. Bu olayda, karşılıklı uyarılma şöyle gerçekleşebilir. Uyarılan bir sodyum 

atomu enerjisini potasyum atomuna transfer edebilir. Buna bağlı olarak daha çok potasyum 

atomu uyarılır ve ışık emisyonu artar. İdeal olarak standartlardaki sodyum ve potasyum 

konsantrasyonları bilinmeyen numunedekine yakın olmalıdır. 

 

 İndirekt okuma yöntemi ( iç standart ) 

 

Bu yöntemde tüm standart, kör ve numunelere eşit konsantrasyonlarda lityum ve 

sezyum eklenir. Lityum yüksek emisyon şiddeti gösterir, normalde biyolojik sıvılarda 

mevcut değildir ve farklı dalga boyunda emisyon yapar. Alev fotometresi incelenen 

elementin emisyonu ile referans lityum elementinin emisyonunu kıyaslamaktadır. Bu şekilde 

emisyon oranlarının ölçülmesi atomizasyon hızlarını, alev stabilizesini ve çözelti 

viskozitesine bağlı farklılıkları kompanse eder. Bu şartlarda lityum standart değil referans 

elementi olarak fonksiyon görmektedir. Lityum seyreltme çözeltisinde potasyum ve 

sodyumun değişik konsantrasyonlarda standart çözeltileri hazırlanarak kalibrasyon eğrileri 

çizilir ve yanıtın linearitesi kontrol edilir. Lityumun bir başka fonksiyonu karşılıklı uyarılma 

olayının etkilerini minumuma indirerek bir tür radyasyon tamponu görevini yapar. Sodyum 

ve potasyuma göre lityum konsantrasyonu yüksek ayarlanmaktadır ve böylece sodyum 

atomlarının konsantrasyonu potasyum atomlarını etkilememekte, sodyuma ait radyasyonu 

absorplamaktadır. 

 

 Standart katma yöntemi ve alev fotometrisinde uygulanması 

 

Standart katma yönteminde analiz edilecek türün farklı derişimlerde standart 

çözeltileri hazırlanır. Analiz edilecek örnekten eşit hacimler alınarak örnek ve standart 

çözeltilere ilave edilir. Daha sonra derişimleri farklı standart çözeltilerin ve örneğin ölçümü 

yapılır. Bu sinyal absorbans veya emisyon olabilir. 

  

Standart katma yönteminde örnek çözeltisi, sadece örneğe ait ölçüm sonucunu verir. 

Standartlara ait alınan ölçüm ise hem incelenen örneğe hem de ilave edilen standarta ait 

ölçüm sonucunu vermektedir. Ölçümler ile derişimler arasında kalibrasyon grafiği 

çizildiğinde standart derişiminin “0” olduğu ölçüm değeri örneğe ait ölçüm değeridir. Bu 

değer kalibrasyon grafiğinin denkleminde eğim değeri ve eğrinin y eksenini kestiği nokta 

kullanılarak hesaplanabilir.  

 

Standart katma yönteminde, standart çözeltilerin derişimleri ile ölçümler arası 

kalibrasyon grafiği çizil2erek hesaplama yapılabileceği gibi, standart çözeltilere standardı 

bilinen stok çözeltiden ilave edilen hacim ile ölçümler arası kalibrasyon grafiği çizilerek de 

hesaplama yapılabilir. Ancak çıkan sonuç direkt olarak derişimi vermez. Bu sonuç hacimdir 

ve stoktan standart çözeltiler ilave edilen hacimlere benzer. Aralarında oranlama yapılarak 

veya formülle derişime dönüştürülür.  
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Standart katma yönteminde sinyal alındıktan sonra güvenilir ve doğru sonuç için 

hesaplamalar önemlidir. Sonuca belirsizlik değerinin ilave edilmesi gerekir.  

 

 

Şekil 1.22: Atomik emisyon piklerine bir örnek 

Kimyasal analizlerde alınan her sinyalde belli bir gürültü olur. Bir ölçümün minumum 

tayin edilebilir miktarı vardır. Okunabilecek en küçük miktar şahit sinyallerin standart 

sapmasının 3 katı olmak zorundadır. 

 

Şahit çözelti incelenen A türü hariç hepsini içeren çözeltidir. Yapılan ölçümlere 

örnekte bulunan tüm maddeler arttırıcı veya azaltıcı etki yapacağı için şahit ile çalışılarak bu 

etkiler elimine edilir.  

 

Standart katma yönteminin en önemli özelliği işte bu özelliktir. Çözelti ve 

standartların aynı ortamı içeriyor olmasıdır. Bu nedenle analizlerin doğruluğu yüksektir.  

 

Ayrıca standart katma yöntemi ile girişim sonucu oluşabilecek yanılgılar minumuma 

indirilmiş olur. 

 

1.3.2. Sularda Sodyum Önemi 
 

Sodyum bileşikleri suda kolayca çözülürler. Suya tuzlu bir tat verdiğinden içme 

sularında 200 mg/L.den fazla sodyum istenmez. Ancak insanlar için fizyolojik açıdan çok 

zararlı değildir. Korozyonu etkilemez. Bitkilerin gelişmesi için çok az Na
+
’a ihtiyaç vardır. 

Fakat fazlası zehir etkisi gösterir. Ayrıca Na
+ 

toprak kümelerinin dağılarak toprağın teksel 

yapı kazanmasına, toprağın hava ve su permeabilitesininin (hidrolik geçirgenlik) azalmasına 

neden olur. Toprakta yüksek miktarda bulunan Na
+
, bazı bitkilerde kalsiyum veya potasyum 

yetersizliği yaratmaktadır. Böylece dolaylı olarak da bitki gelişmesini olumsuz etkiler. 

Sodyum deniz suyunda (ortalama  10 000 mg/l) NaCl olarak bulunur.  
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Avrupa Su Yönetmeliği’nde litresinde 20 mg’dan az sodyum içeren sular “düşük 

sodyumlu sular” hatta Almanya’da “sodyumsuz (sodyumdan fakir) su” sınıfına girer.  

1.4. Sularda Sodyum Tayini 
 

Sodyum doğal sularda fazla miktarda bulunur. Ayrıca tuzlu sular, iyon değiştirme 

prosesi ile yumuşatılmış sular ve endüstriyel atık sularda da fazla miktarda sodyum vardır. 

Sodyum oranının yüksek olması toprağın geçirgenliğinde rol oynar. Yüksek basınçlı buhar 

kazanlarında kullanılan besleme suyundaki sodyumun miktarı 2-3 mg/l limit konsantrasyonu 

olarak önerilir.  

 

1.4.1. Yöntemin Prensibi 
 

Sularda sodyum tayini alev fotometrisi yöntemi ile yapılmaktadır. Bu metotta numune 

gaz alevine gönderilir ve sodyum atomları tekrarlanabilir şartlar altında uyarılır. Uyarılan 

sodyum atomlarının temel hâle dönerlerken yaydıkları ışın, filtreler veya prizmalar gibi 

istenilen dalga boyundaki ışını ayırıcı düzeneklerle diğer atomların yaydıkları ışınlardan 

ayrılır. Işık şiddeti fototüp potansiyometresi veya diğer uygun devrelerle ölçülür. 589 nm 

dalga boyunda emisyon şiddeti, sodyumun konsantrasyonuyla doğru orantılıdır. Numune ve 

standard çözeltilerinin 589 nm dalga boyunda emisyon şiddetleri ölçülerek kalibrasyon eğrisi 

çizilir. Bu eğriden numunenin sodyum konsantrasyonu tayin edilir.  

 

Resim 1.16: Sodyumun alevde sarı renk vermesi 
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Şekil 1.23: Na enerji düzeyi 

Bu metodla yaklaşık 100 μg/l veya daha düşük miktardaki sodyum, AAS’de alev 

emisyon modunda 589 nm dalga boyunda tayin edilebilir. 

 

1.4.2. Girişimler ve Giderilmeleri  
 

Alkali numuneler veya az miktarda sodyum ihtiva eden numuneler, cam şişelere etki 

ederek camın bileşiminde bulunan sodyum iyonunu alarak kirlenebilirler. Kirlenmeyi 

önlemek için numuneler polietilen şişelerde saklanmalıdır.  

 

Numunenin içerisindeki aleve engel olan partikül hâlindeki materyaller, 0.45 μm’lik 

membran filtre kâğıdından süzülerek giderilmelidir. Aşağıdaki uygulamalarla girişim 

problemi minimuma indirilebilir:  

 

 İşlemin pratikçe en düşük sodyum aralığında yapılması,  

 Standard ilave tekniğinin kullanılması,  

 Numune içerisinde bulunan girişim yapan safsızlıkların belirli miktarlarının, 

kalibrasyon standartlarına ilavesi,  

 Genel girişim yapan maddelerin belirli konsantrasyonlarını ifade eden bir seri 

standart eğrinin hazırlanması,  

 Tek bir önemli girişim olan numunelerde deneysel olarak tayin edilmiş 

düzeltmeler yapılması,  

 Girişim yapan iyonların giderilmesi,  

 Numunedeki alevi engelleyici materyallerin, orta gözenekli filtre kâğıdından 

süzülerek uzaklaştırılması,  

 İç standart tekniğinin uygulanması. K/Na > 5/1, Ca/Na >10/1, Mg/Na>100 ise 

kalsiyum, potasyum ve magnezyum iç standart metodunda girişim yapar. Bunun 
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için önce kalsiyum, potasyum iyonlarının miktarı tayin edilmeli ve gerekirse 

girişim yapan iyonların yaklaşık konsantrasyonları sodyum standartları içerisine 

ilave edilmesi, 

  Yüksek miktardaki klorür, sülfat ve bikarbonat alevde yayılmaya sebep olarak 

girişim yapabilir. İyonlaşma ve anyon girişimini azaltmak için yayılma tamponu 

eklenmesi, 

 Bütün cam kapların (1+15) HNO3 ile çalkalanarak sonra saf su ile yıkanması. 

 

1.4.3. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

 Stok sodyum çözeltisi: 140 °C’de kurutulmuş 2.542 g NaCI bir miktar saf suda 

çözülerek 1000 ml’ye tamamlanır (1.0 ml = 1.0 mg Na, 1000 ppm)  

 Ara standard sodyum çözeltisi: 10 ml stok sodyum çözeltisinden alınır, 100 

ml’ye saf su ile tamamlanır. (1.0 ml= 0.1 mg Na, 100 ppm)  

 

100 ml’lik çalışma standardları 10; 20; 30; 40; 50 ppm olarak ara standard sodyum 

çözeltisinden aşağıdaki hacimler alınarak hazırlanır. 

 

 

1.4.4. Yapılışı  
 

Numunedeki aleve girişim yapan partiküller, orta gözenekli filtre kâğıdından 

süzülerek uzaklaştırılır. 

 

 Standard çözeltiler ve 50 ml veya 50 ml’ye seyreltilmiş numune alınır. 

 Şahit (sıfırlama) çözeltisi gönderilerek alet sıfıra ve en derişik standard çözeltisi 

gönderilerek de emisyon şiddeti 100’e ayarlanır. Bundan sonra en derişik 

standard çözeltisi 50 ppm’den başlayarak 10 ppm’e kadar bütün standard 

çözeltilerinin ve hemen arkasından numunenin emisyon şiddeti ölçülür. Her 

standard çözeltisinin emisyon şiddetinin ölçülmesinden sonra alet sıfırlama 

çözeltisiyle sıfıra ayarlanmalıdır. Ölçmeler tamamlandıktan sonra, kalibrasyon 

çözeltilerinden 1 veya 2 tanesinin emisyon şiddeti tekrar ölçülmeli ve ilk ölçme 

ile farklılık varsa işlem tekrarlanmalıdır.  

 Her bir kalibrasyon çözeltisinin emisyon şiddeti dikey eksene ve bu değeri 

karşılayan sodyum konsantrasyonu mg/l olarak, yatay eksene işaretlenerek bir 

kalibrasyon eğrisi çizilir. 

 

 

 



 

33 

 

1.4.5. Hesaplamalar 
 

Numunenin bir litresindeki sodyum miktarı, mg olarak kalibrasyon eğrisinden 

doğrudan tayin edilir. Orjinal numune seyreltilmiş ise sonuç seyreltme faktörüyle çarpılarak 

verilmelidir.  

 

 

Şekil 1.24: Sodyumun emisyon spektrumu 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Sularda sodyum tayini yapınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Balonjoje, pipet, piset, hesap makinesi, alev fotometre, 

sodyum klorür, saf su, laboratuvar ortamı 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Standart sodyum klorür çözeltisi serileri 

hazırlayınız. 

 

 Standart çözelti serileri hazırlama 

kurallarına uyunuz. 

 Alev fotometresini saf su ile sıfıra, stok 

çözelti ile de 100’e ayarlayınız. 

  

 

 Alev fotometresini çalıştırıp filtre 

düğmesini sodyuma alınız. 

 Cihazın kullanım kılavuzunda 

belirildiği şekilde alev ayarı 

yapınız. 

 Cihazın ısınması için 10-15 dakika 

bekleyiniz. 

 Şahit çözelti ile 0 ayarını, en 

yüksek konsantrasyonlu standart 

çözeltiyle de 100 ayarını yapınız. 

 Cihazda okuma yapınız. 

 

 Okuma değerlerini kaydediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Kalibrasyon eğrisini çiziniz. 

 

 Kalibrasyon eğrisi çizme ve 

kalibrasyon eğrisini kullanma 

kurallarına uyunuz. 

 Kalibrasyon eğrisini kullanınız. 

 

 Kalibrasyon eğrisinden numune 

çözeltisinin sodyum içeriğini 

bulunuz. 

 Raporunuzu hazırlayınız. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Analiz öncesi hazırlık yaptınız mı? 
  

2. Standart sodyum klorür çözeltisi serileri hazırladınız mı? 
  

3. Alev fotometresini saf su ile sıfıra, stok çözelti ile de 100’e 

ayarladınız mı? 

  

4. Cihazda okuma yaptınız mı? 
  

5. Kalibrasyon eğrisini çizdiniz mi? 
  

6. Kalibrasyon eğrisini kullandınız mı? 
  

7. Raporunuzu yazdınız mı? 
  

 

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 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

1. Atom veya molekülün uyarılmış hâlden temel enerji düzeyine dönerken fazla 

enerjisinin tümünü veya bir kısmını ışık şeklinde vermesi olayı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kırınım   B) Saçılım  C) Yayılım  D) Kırılma 

 

2. Aşağıda verilen doğada meydana gelen olayların hangisinde atomik emisyon söz 

konusudur? 

A) Yakamoz    C) Aurora       

B) Gökkuşağının oluşması  D) Ateş böceğinin ışık yayması  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi alevli emisyon spektrofotometresinin kısımlarından değildir? 

A) Alev B) Monokromatör  C) Oyuk-katot lambası  D) Dedektör 

 

4. Analiz edilecek örneğin atomlaştırılması ve uyarılması için plazmanın (gaz hâlindeki 

iyon akımı) kullanıldığı emisyon spektrofotometresi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) UV-Görünür Bölge spektrofotometresi 

B) Alevli atomik emisyon spektrofotometresi 

C) Doğru akım ark atomik emisyon spektrofotometresi  

D) ICP (İndüktif Eşleşmiş Plazma) 

 

5. Sodyum için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Sodyum bileşikleri suda kolayca çözülürler 

B) İnsanlar için fizyolojik açıdan çok zararlıdır 

C) Korozyonu etkilemez 

D) Bitkilerin gelişmesi için çok az sodyuma ihtiyaç vardır, fazlası zehir etkisi gösterir 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

6. Sadece sodyum ve potasyum analizleri için geliştirilen alev fotometrelerinde 

…………………..  kullanmak yeterlidir.    

 

7. Uyarılmış bir singlet sistemden temel hâldeki singlet bir sisteme geçiş sırasında 

yayılan ışığa ………………………. denir.     

 

8. Atomik emisyon spektroskopisinde sadece katı hâldeki örneklerin analizi için 

kullanılan atomlaştırma ve uyarma düzeneği  ……………………       

………………………… adını alır.        

 

9. Alev fotometresinde sıcaklık gerekenden fazla ise bu kez elektronun bir üst yörüngece 

geçmesi değil…………………… olur.    

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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10. Sodyum, AAS’de alev emisyon modunda ………… nm dalga boyunda tayin 

edilebilir.      

 

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 
ÖENME FAALİYETİ–2 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına ve tekniğine uygun olarak sularda potasyum 

tayini yapabileceksiniz. 

 

 

 Sularda potasyumun önemini araştırınız. 

 

2. ALEV FOTOMETRESİ İLE SULARDA 

POTASYUM TAYİNİ 
 

Potasyum beslenmede hayati bir mineraldir. Hayvan hücrelerindeki asıl pozitif katyon 

olduğundan vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesini sağlamak için önemlidir. 

 

Potasyum, ayrıca hayvanlarda kas kasılması ve sinir akımı gönderimi için önemlidir. 

 

Vücut sıvısındaki potasyum eksikliği ishal ve kusmaya yol açar, ölümcül olabilir 

(hypokalemia). Potasyum eksikliği sonucu kas güçsüzlüğü, kalp atışı anormallikleri ve 

dolaşım bozukluğu, refleks yavaşlaması ve nefes almada güçlük, halsizlik görülebilir. 

 

Yeterli miktarda potasyum almanın en iyi yolu değişik türde yemekler yemektir. 

Düzenli beslenen insanlar genelde potasyum katkısına ihtiyaç duymazlar. Potasyumca 

zengin besin maddelerini lahana, brokoli, pazı, zeytin, balık, portakal suyu, patates, muz, 

hurma, incir, avokado, kayısı, badem, fındık ve süt ürünleridir. Araştırmalar yüksek 

potasyum içeren besinlerle beslenmenin hipertansiyon riskini düşürdüğünü göstermektedir. 

Bir yetişkinin günlük 4,000 mg potasyum alması önerilir. 

 

2.1. Sularda Potasyumun Önemi 
 

Düşük konsantrasyonlarda K
+
 bitkinin gelişmesi için gereklidir. Hatta toprak ve sudaki 

potasyum yeterli olmadığı için gübre olarak potasyum verilir. Potasyum, bazı hastalıklara 

karşı bitkilerin direncini artırır, kök sistemini takviye eder, bitkilerde nişasta ve klorofil 

teşekkülünde rol oynar. Tahıllarda tanelerin dolgun olmasını sağlar. Ancak Yüksek K
+ 

konsantrasyonları toksik etki yapmaktadır. Ayrıca yüksek K
+
  konsantrasyonları Mg

++ 

eksikliğine ve demir klorasına neden olabilir. 

 

İyonlaşmış hâlde toprak eriyiğinde, değişebilir potasyum hâlinde toprağın değişim 

kompleksinde, iyonize veya moleküler formatta pek çok kaya ve minerallerin bileşiminde 

(örneğin potaslı feldspatlar) yer alır. Bitkiler için çok gerekli bir besin maddesi olan 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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potasyumun sulama sularında bulunması genellikle istenilen bir husustur. Özellikleri 

yönünden sodyuma benzerse de, A.B.D. Riverside Tuzluluk Laboratuvarı’nda yapılan 

araştırmalar gerek toprakta ve gerekse sulama sularında herhangi bir zarar meydana 

getirmediğini göstermiştir. 

 

Sularda en çok bulunan potasyum tuzları, KCl (potasyum klorür), K2S04 (potasyum 

sülfat), K2C03 (potasyum karbonat) ve nitratlarca zengin güherçile yatakları, kumtaşlarını 

yıkayan sularda lokal olarak fazlaca bulunabilen KNO3 (Potasyum nitrat)lerdir. 

 

2.2. Sularda Potasyum Tayini 
 

Sularda potasyum tayini alev emisyon spektroskopisi (alev fotometrisi) ile kolayca 

yapılabilmektedir. 

 

2.2.1. Yöntemin Prensibi 
 

Bu metot da numune gaz alevine gönderilir ve potasyum atomları tekrarlanabilir 

şartlar altında uyarılır. Uyarılan potasyum atomlarının temel hâle dönerlerken yaydıkları ışın, 

filtreler veya prizmalar gibi istenilen dalga boyundaki ışını ayırıcı düzeneklerle diğer 

atomların yaydıkları ışınlardan ayrılır. Işık şiddeti fototüp potansiyometresi veya diğer uygun 

devrelerde ölçülür. Emisyon şiddeti, potasyum konsantrasyonuyla doğru orantılıdır. Numune 

ve standard çözeltilerinin emiyon şiddetleri ölçülerek kalibrasyon eğri çizilir. Bu eğriden 

numunenin potasyum konsantrasyonu tayin edilir.  

 

Bu metodla yaklaşık 100 μg/l veya daha düşük miktardaki potasyum AAS’de alev 

emisyon modunda 766,5 nm dalga boyunda tayin edilebilir. 

 

2.2.2. Girişimler ve Giderilmeleri  
 

Kontaminasyonu önlemek amacı ile numuneler polietilen şişelerde korunabilir. 

Numune alındıktan 72 saat içinde analizine başlanmayacak ise (1+1)’lik HNO3 çözeltisi ile 

pH değeri 2-3’e ayarlanarak daha uzun süre korunabilir.  

 

Numunede bulunan alevde girişim yapan partikül hâlindeki materyal 0,45 μm’lik 

membran filtre kâğıdından süzülerek giderilmelidir. Bütün cam malzemeler (1+15)’lik 

HNO3 ile çalkalanıp saf su ile yıkanmalıdır.  

 

Na/K > 5/1, Ca/K > 10/1, Mg/K > 100 ise sodyum, kalsiyum ve magnezyum iç 

standart metodunda girişim yapar. Bunun için önce kalsiyum ve sodyum iyonlarının miktarı 

tayin edilmeli ve gerekirse girişim yapan iyonların yaklaşık konsantrasyonları potasyum 

standartlarına ilave edilmelidir. 
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2.2.3. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

 Stok potasyum çözeltisi: 110 °C’de kurutulmuş 1,907 g KCl bir miktar saf 

suda çözülür ve 1000 ml’ye saf su ile tamamlanır.  1 ml = 1,0 mg K (1000 ppm)  

 Ara standart potasyum çözeltisi 10 ml stok potasyum çözeltisi saf suyla 100 

ml’ye seyreltilir. 1.0 ml = 0,1 mg K (100 ppm)  

 Standard potasyum çözeltisi: 100 ppm’lik çözeltiden 5 ml alınıp, 50 ml’ye saf 

su ile tamamlanır. Bu çözelti 10 ppm’dir. 10 ppm.lik standard potasyum 

çözeltisinden aşağıdaki hacimlerde çekilerek 100 ml’lik balonlarda 2, 4, 6, 8,10 

ppm’lik çalışma standardları hazırlanır. 

 

2.2.4. Yapılışı  
 

Numunede bulunan alevi etkileyen askıdaki materyaller, orta gözenekli filtre 

kâğıdından süzülerek uzaklaştırılır. 

 

 Standard çözeltiler  50 ml veya 50 ml’ye seyreltilmiş numune alınır.  

 Sıfırlama çözeltisi gönderilerek alet sıfıra ve en derişik standard çözeltisi 

gönderilerek de emisyon şiddeti 100’e ayarlanır. Bundan sonra en derişik 

standard çözeltisi 50 ppm’den başlayarak 10 ppm’e kadar bütün standard 

çözeltilerinin ve hemen arkasından numunenin emisyon şiddeti ölçülür. Her 

standard çözeltisinin emisyon şiddetinin ölçülmesinden sonra alet sıfırlama 

çözeltisiyle sıfıra ayarlanmalıdır. Ölçmeler tamamlandıktan sonra, kalibrasyon 

çözeltilerinden 1 veya 2 tanesinin emisyon şiddeti tekrar ölçülmeli ve ilk ölçme 

ile farklılık varsa işlem tekrarlanmalıdır. 

 Her bir kalibrasyon çözeltisinin emisyon şiddeti dikey eksene ve bu değeri 

karşılayan sodyum konsantrasyonu mg/l olarak yatay eksene işaretlenerek bir 

kalibrasyon eğrisi çizilir. 

 

2.2.5. Hesaplamalar 
 

Standard çözeltilerinden hazırlanan kalibrasyon eğrisinden hesaplanır. Orjinal numune 

seyreltilmiş ise sonuç seyreltme faktörü ile çarpılarak verilmelidir.  
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Şekil 2.1: (a) Alev resmi 

(b) potasyum elementine ait emisyon spektrumu (dalgaboyu 766.5 nm) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Sularda potasyum tayini yapınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Balonjoje, pipet, piset, hesap makinesi, alev 

fotometresi, potasyum klorür laboratuvar ortamı 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Standart potasyum klorür çözeltisi serileri 

hazırlayınız. 

 

 Standart çözelti serileri hazırlama 

kurallarına uyunuz. 

  Alev fotometresini saf su ile sıfıra, stok 

çözelti ile de 100’e ayarlayınız. 

 

 Alev fotometresini çalıştırıp filtre 

düğmesini potasyuma alınız. 

 Cihazın kullanım kılavuzunda 

belirildiği şekilde alev ayarı yapınız. 

 Cihazın ısınması için 10-15 dakika 

bekleyiniz. 

 Şahit çözelti ile 0 ayarını, en yüksek 

konsantrasyonlu standart çözeltiyle 

de 100 ayarını yapınız. 

 Cihazda okuma yapınız. 

 

 Okuma değerlerini kaydediniz. 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kalibrasyon eğrisini çiziniz. 

  

 Kalibrasyon eğrisi çizme ve 

kalibrasyon eğrisini kullanma 

kurallarına uyunuz. 

 Kalibrasyon eğrisini kullanınız. 

 

 Kalibrasyon eğrisinden numune 

çözeltisinin potasyum içeriğini 

bulunuz. 

 Hesaplama yapınız. 

 

 Formül kullanınız. 

 Hesaplamaları dikkatli yapınız. 

 Seyreltme faktörünü dikkate alınız. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 

 Kullandığınız malzemeleri ve 

cihazları kurallarına uygun bir 

şekilde temizleyiniz. 
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 Raporunuzu teslim ediniz. 

 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Analiz öncesi hazırlık yaptınız mı? 
  

3. Standart potasyum klorür çözeltisi serileri hazırladınız mı? 
  

4. Alev fotometresini saf su ile sıfıra, stok çözelti ile de 100’e 

ayarladınız mı? 
  

5. Cihazda okuma yaptınız mı? 
  

6. Kalibrasyon eğrisini çizdiniz mi? 
  

7. Kalibrasyon eğrisini kullandınız mı? 
  

8. Hesaplama yaptınız mı? 
  

9. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi? 
  

10. Raporunuzu teslim 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 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Potasyum eksikliğinde vücutta aşağıdakilerden hangisi gözlenebilir? 

A) İshal ve kusmaya yol açar, ölümcül olabilir.  

B) Kas güçsüzlüğü,  

C) Kalp atışı anormallikleri ve dolaşım bozukluğu,  

D) Hepsi 

 

2. Aşağıdaki besinlerden hangisi potasyumca zengin değildir?  

A) Yeşil yapraklı sebzeler  B) Tuz C) Süt ürünleri D) Muz 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi sularda en çok bulunan potasyum tuzlarından değildir? 

A) "KClO4    B) KCl   C) K2S04   D) K2C03  

 

4. Doğada potasyum kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İyonlaşmış hâlde toprak eriyiğinde  

B) Değişebilir potasyum hâlinde toprağın değişim kompleksinde  

C) İyonize veya moleküler formatta pek çok kaya ve minerallerin bileşiminde  

D) Hepsi 

 

5. Sularda potasyum tayini aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile kolayca 

yapılabilmektedir? 

A) Kondüktometri 

B) Kolorimetri 

C) Alev fotometrisi 

D) Potansiyometri 

 

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. Aşağıdaki olaylardan hangisi bir emisyon olayı değildir? 

A) Floresans 

B) Difraksiyon  

C) Siyah cisim ışıması 

D) X-ışıması 

 

2. Biyolojik sistemlerde gözlenen emisyon olayı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kemiluminesans 

B) Fosforesans  

C) Biyoluminesans 

D) Floresans 

 

3. Üzerine düşen ışınları elektrik sinyaline dönüştüren cihaz aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dedektör 

B) Monokromatör  

C) Galvanometre  

D) Alev 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi alevli emisyon spektrofotometresinde görülen 

girişimlerdendir? 

A) Kimyasal girişimler  

B) Self-absorpsiyon girişimleri  

C) Spektral girişimler 

D) Hepsi 

 

5. Alev fotometresinde alev elde etmek için yakıt olarak  hangi gaz kullanılır? 

A) Metan 

B) Propan 

C) Asetilen  

D) Hepsi 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Sadece alev emisyon spektroskopisi yönteminin uygulanabileceği şekilde üretilen 

spektrofotometrelere …………… ………..…………. adı verilir.  

 

7. Yayılan ışınların şiddeti örnek içerisindeki analiz yapılan elementin 

……………………………… ile doğru orantılıdır.   

 

8. Uyarılmış bir triplet sistemden temel hâldeki singlet bir sisteme geçiş sırasında yayılan 

ışığa …………………….. denir.  

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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9. ……………………… bazı bitkilerde kalsiyum veya potasyum yetersizliği 

yaratmaktadır.  

 

10. Alev fotometresi ile çalışırken, şahit çözeltisi gönderilerek alet …………………  ve 

en derişik standard çözeltisi gönderilerek de emisyon şiddeti ………………… 

ayarlanır.  

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

11. ( ) Alev fotometresi ile analiz için alev üzerine çözelti çok küçük damlacıklar 

hâlinde püskürtülür.    

 

12. ( ) Aynalar, sistemde yayılan ışınları alıcıda toplamak için kullanılır.   

 

13. ( ) Yöntemde analiz için seçilen dalgaboyu, genellikle analiz edilecek elementin 

en şiddetli emisyon hattıdır.   

 

14. ( ) Toprakta yüksek miktarda bulunan Na
+
, bitki gelişmesini olumlu etkiler.   

 

15. ( ) Potasyum, AAS’de alev emisyon modunda 600 nm dalga boyunda tayin 

edilebilir.    

 

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 C 

2 B 

3 C 

4 D 

5 B 

6 Filtre 

7 Floresans 

8 Lazer mikroprop 

9 İyonlaşma 

10 589 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 B 

3 A 

4 D 

5 C 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

1 B 

2 C 

3 A 

4 D 

5 D 

6 Alev fotometresi 

7 Konsantrasyon 

8 Fosforesans 

9 Sodyum 

10 0’a, 100’e 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Doğru 

14 Yanlış 

15 Yanlış 

CEVAP ANAHTARLARI 
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