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ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Kimya Laboratuvarı 

MODÜLÜN ADI  
Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül Atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile gıdalarda 

çinko ,Atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile plastik 

maddelerde kadmiyum ve Atomik absorpsiyon 

spektrofotometresi ile sularda demir tayini yapabilme  ile ilgili 

bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOŞUL “spektrofotometre” modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi ile analiz yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, standardına uygun 

atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile analiz 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile gıdalarda 
çinko tayini yapabileceksiniz. 

2. Atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile toprakta 

kurşun tayini yapabileceksiniz. 

3. Atomik absorpsiyon spektrofotometresi ile idrarda bakır 

tayini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 
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Kjedahl balonu, AAS cihazı, kurşun metali, analitik terazi,  

membran filtre(gözenek açıklığı 0,45 µm), Balonjoje, bakır 

metali. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
Sevgili Gençler,  

 

Gıda, toprak ve su örneklerindeki eser metal düzeylerinin tayini toplumun sağlığı 

açısından oldukça önemlidir. Ayrıca Avrupa Birliği’ne uyum süreci çerçevesinde bu konu 

memleketimiz için giderek önem kazanmaktadır.  

 

Eser element analizi için en yaygın kullanılan metodlardan biri atomik absorpsiyonu 

spektroskopisidir. Bu modülde atomik spektroskopisinin temellerini öğreneceksiniz. 

Gıdalarda çinko tayini, toprakta kurşun tayini ve idrarda bakır tayini faaliyetleri ile de 

atomik absorpsiyon spektrometresini insan ve çevre sağlığı açısından önemli konularda etkin 

bir şekilde kullanabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına ve tekniğine uygun olarak Atomik absorpsiyon 

spektrofotometresi ile gıdalarda çinko tayini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Atomik absorpsiyon spektrometresinin nerelerde kullanıldığını araştırınız. 

 Atomik absorpsiyon spektrometresinin, UV-görünür bölge spektrometresinden 

farkı nedir? Araştınız. 

 

1. GIDALARDA ÇİNKO TAYİNİ 
 

Bitkilerde ve ürünlerinde metal analizi biyolojik, çevresel ve kimyasal olarak oldukça 

önemlidir. Bitkilerdeki mineral ve eser elementlerin içeriklerini belirlemek ve derişimlerini 

tayin etmek, buna göre biyolojik etkinliklerini ve/veya toksik etkilerini belirleyerek besin 

zincirinin bir parçası olarak rolünü değerlendirmek gerekir. Ayrıca ağır metal derişimlerinin 

tayini, kalite kontrollerinin belirlenmesinde de yardımcı olur. Bu amaçla örneklerde, çeşitli 

tekniklerle metal analizi yapılmaktadır. Bu tekniklerden biri de atomik absorpsiyonu 

spektroskopisidir. 

 

Kuantum kuramına göre atomlar, ancak elektron konfigürasyonuna ve dış 

elektronlarının belirli enerji düzeyleri arasındaki geçişlerine bağlı belirli potansiyel enerji 

düzeylerinde bulunabilirler. Elektronların bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri ile ilgili 

atomik spektrumlar belirlenmiştir. 

 

Atomlar, elektromanyetik ışımayı absorbe ederek en düşük enerji düzeyinden (temel 

düzey, temel hâl) uyarılmış düzeylere geçerler (uyarılmış hâl). Bu olaya atomik absorpsiyon 

denir ve her atom için absorpsiyon spektrumları belirlenir. Kısa bir süre (10-6 – 10-9 s) sonra 

uyarılmış atom, fazla enerjisini ortamdaki başka türlere aktararak temel hâline döner ki buna 

durulma (relaksasyon) denir. Durulmaya uğrayan türün çevresinde hafif bir sıcaklık artışı 

olur. 

 

Elektromanyetik ışımayı absorbe ederek en düşük enerji düzeyinden uyarılmış 

düzeylere geçmiş olan atomlar, temel düzeye dönüş sırasında ultraviyole veya görünür bölge 

sınırları içinde ışıma enerjisi yayarlar. Bu olaya da atomik emisyon denir ve her atom için 

emisyon spektrumu da belirlenir. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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Şekil 1.1: Işın absorbsiyonu ve emisyonu 

 

Uyarılmış hâldeki bir atom daha yüksek bir enerji seviyesinden (E2) daha düşük bir 

enerji seviyesine (E1) değiştiği zaman, υ frekansında spektral bir elektromanyetik ışın 

yayar. Bu enerji değişmesi (E2-E1) , hν kuantum enerjisi şeklinde tayin edilir. Bu olaya 

emisyon denilmektedir. 

 

(E2-E1) = hν 
 

Tersine olarak, temel seviyesindeki bir atom, υ frekansında bir elektromanyetik ışına 

maruz kalırsa, yüksek bir enerji seviyesine geçer. Burada hυ kuantum enerjisine 

absorpsiyon denilmektedir. 

E2 = E1 +hν 

                                                

 

Şekil 1.2: Atomik absorpsiyon ve emisyon 
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Şekil 1.3: Atomlarda absorpsiyon ve emisyon olaylarının meydana gelişi 

 

Atomik emisyon veya absorpsiyonda spektral bir çizginin, birisi temel halde olan iki 

elektronik enerji seviyesi arasındaki geçişine rezonans çizgisi adı verilir. Bir maddenin temel 

hâliyle uyarılmış hâlleri arasındaki enerji farkları, başka bir maddeninkinden farklı 
olduğundan, her maddenin kendine özgü bir absorpsiyon ve emisyon spektrumları vardır. 

 

 

 

Şekil 1.4: Sodyumun floresans veya rezonans ışınlaması 

Gaz hâlindeki atomların veya gaz hâlindeki tek atomlu iyonların absorpsiyon, 

emisyon ve floresans özellikleri üzerine kurulmuş olan spektroskopi dalına atomik 

spektroskopi denir. 

 

Atomik türlerin spektroskopik tayinleri, gaz ortamında gerçekleştiğinden tüm atomik 

spektroskopi işlemleri için ilk basamak atomlaştırmadır, bu süreç sırasında numune, atomik 

bir gaz oluşturarak buharlaştırılır ve parçalanır. Metodun duyarlık, kesinlik ve doğruluk gibi 

nitelikleri, büyük ölçüde atomlaştırma basamağının verimliliği ve tekrarlanabilirliğine 

bağımlıdır. Atomik spektroskopi çalışmalarında numunelerin atomlaşması için kullanılan 

bazı metotlar Tabloda  gösterilmektedir. 
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Atomlaştırma  

Metodu 

Atomlaştırma 

Sıcaklığı °C 

Metodun Temeli Metodun Genel Adı ve Kısaltması 

 

 

 

 

Alev 

 

 

 

 

1700-1300 

 

Absorpsiyon 

 

Emisyon 

 

Floresans 

 

 

Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi, 

AAS 

 

Atomik Emisyon Spektroskopisi, AES 

 

Atomik Floresans Spektroskopisi, AFS 

 

 

 

 

 

Elektrotermal 

 

 

 

1200-1300 

 

Absorpsiyon 

 

Floresans 

 

Elektrotermal Atomik Absorpsiyon 

Spektroskopisi, ETAAS 

 

Elektrotermal Atomik Floresans 

Spektroskopisi, ETAFS 

 

 

 

Endüktif 

Eşleşmiş Argon 

Plazma 

 

 

 

6000-8000 

 

Emisyon 

 

 

Floresans 

 

Endüktif Eşleşmiş Plazma 

Spektroskopisi, ICP 

 

Endüktif Eşleşmiş Plazma Floresans 

Spektroskopisi, 

 

 

Doğru-akım 

Argon Plazma 

 

 

 

6000-10000 

 

 

Emisyon 

 

 

DC Plazma Spektroskopisi, DCP 

 

 

Elektrik Arkı 

 

4000-5000 

 

Emisyon 

 

Ark-kaynaklı Emisyon Spektroskopisi 

 

 

Elektrik 

Kıvılcımı 

 

 

  40000 

 

Emisyon 

 

Kıvılcım-kaynaklı Emisyon 

Spektroskopisi 

Tablo 1.1. Atomik spektroskopi metotlarının sınıflandırılması 

Bunlar arasında en yaygın olarak kullanılanı alev atomlaştırmasıdır. Alevde 

atomlaştırma metodu üzerine kurulmuş olan spektroskopi üçe ayrılır. Bunlar; 

 

 Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS) 

 Atomik Emisyon Spektroskopisi (AES) 

 Atomik Floresans Spektroskopisi (AFS) dir. 

 

Bu modülde atomik absorpsiyon spektroskopisi, bir sonraki modülde ise atomik 

emisyon spektroskopisi üzerinde durulacaktır.  
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Resim 1.1: Atomik floresans spektrometresi 

 

Şekil 1.5: Atomik floresans spektrometresinin çalışma prensibi 

1.1. Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi 
 

1955 yılından sonra geliştirilmiş olan atomik absorpsiyon spektroskopisi (AAS), 

ışın kaynağından çıkan elektromanyetik dalganın gaz hâlindeki atomlar tarafından 

absorpsiyonu sonucu ışığın şiddetindeki azalmanın ölçülmesi ilkesine dayanır. Absorplanan 

elektromanyetik ışınlar genellikle ultraviyole ve görünür alan ışınlarıdır. Atomik absorpsiyon 

spektroskopisiyle bir önceki modülde gördüğünüz UV görünür bölge spektroskopisi arasında 

temelde bir fark yoktur. Fark numune almada, spektrumların görünüşünde, kullanılan 

cihazlardadır. 
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Bir elementin atomik absorpsiyon spektroskopisiyle analizini yapmak için o elementin 

önce nötral hâle, sonra buhar haline gelmesi, daha sonra da bir kaynaktan gelen 

elektromanyetik ışın demetinin yoluna dağılması gerekir. Bu işlem, ya elementi bileşik 

halinde ihtiva eden bir çözeltinin sis hâlinde yüksek sıcaklıktaki bir alev içine püskürtülmesi 

veya elementi bileşik halinde içeren numunenin (çözelti veya katı) karbon numune kabına 

konarak kabın elektrik arkıyla akkor haline getirilmesi suretiyle gerçekleştirilir.  

 

Bir elementin atomik absorpsiyon spektrumu, uyarılmış ve temel halde bir seri 

rezonans çizgiler içerir. Genellikle temel hâl ile bir üst enerji hâli arasındaki geçiş en güçlü 

absorpsiyon çizgisidir ve bu çizgi, atomik absorpsiyon spektroskopisinde kullanılır. 

 

Şekil 1.6: Yıldızların absorpsiyonu spektrumu (Alevli AAS) 

 

Şekil 1.7: Klorofilin absorpsiyonu spektrumu (Elektrotermal AAS) 
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Atomik spektroskopide elde edilen absorpsiyon piklerinin çizgi (hat) olması beklenir. 

Ancak bu hiçbir zaman beklendiği gibi olmaz. Çizgi kalınlıklarının (piklerin) özellikle de 

zemin çizgisine yaklaştıkları yerlerde genişlemeler görülür. 

 

 

Şekil 1.8:  Atomik spektral çizginin etkin çizgi genişliği. 

 Spektral çizgilerin genişlemesine neden olan olaylar şunlardır: Belirsizlik etkisi 

(Doğal genişleme), izotop etkisi, doppler etkisi, basınç artması etkisi (Çarpışma 

etkisi), elektrik manyetik alan etkisi (Zeeman Etkisi). 

 

 Doğal genişleme 
Uyarılan bir elektronun uyarıldığı enerji seviyesinde ne kadar süreyle kaldığını 

belirlemek için yapılan ölçmedeki belirsizlikten ileri gelir. 

 

 İzotop genişlemesi 
İzotop genişlemesi, söz konusu elementin izotoplarının olması hâlinde görülür. Bu 

şekilde meydana gelen genişleme 10
-4

 nm kadardır. 

 

 Elektrik manyetik alan etkisi  
Atomların ve elektron dizilimlerinin elektrik ve manyetik (Zeeman) alanlarda 

değişmesinden ileri gelir. Bu şekildeki genişleme 0,005 nm kadardır. 

 

 Doppler genişlemesi 

Atomların ışımayı salarken veya absorplarken hızlı bir şekilde hareket etmelerinden 

kaynaklanır. Hızlı hareket eden atomların absorpladığı veya yaydığı ışının dalga boyunun 

dedektöre doğru giderken azalması, ters yöne giderken artması olayına dayanır. Alev 

sıcaklığı artarken atomların hızları da artacağından, bu tür genişleme daha da büyür 

 

 Çarpışma genişlemesi  
Çarpışma genişlemesi, temel hâlde bulunan ve tayini yapılan atomlarla öteki atom 

veya moleküllerin çarpışmalarından ileri gelir. Çarpışma sonucu temel hâlde bulunan 

atomlar farklı enerji seviyelerine çıkarlar ve dolayısıyla farklı ışınlar absorplarlar. 
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Doppler genişlemesi gibi, basınç genişlemesi de sıcaklıkla artar. Dolayısıyla, yüksek 

sıcaklıklarda her zaman için absorpsiyon ve emisyon pikleri daha genişlemiş olarak gözlenir. 

1.2. Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre Cihazı 
 

Atomik absorpsiyon cihazıyla litrede onda bir miligram dolaylarında konsantrasyonlar 

binde birkaç hata ile tayin edilirler. 
 

Bunun için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir, şartlar yerine getirilmediği zaman 

bir takım hatalar yapılır. Bu hataların başlıca kaynakları şunlardır: Kullanılan yakıt ve 

yakıcının cinsi, kullanılan yakıtın yakıcıya oranı, bek alevinin şekli, ortamda bulunan anyon 

ve katyonların cinsi ve konsantrasyonları, ışın demetinin alev içinden geçtiği yolun yeri ve 

uzunluğu, numunenin alev içinde püskürtülme hızı ve numune damlacıklarının büyüklüğü 

(alev sıcaklığını etkiler), çözelti viskozitesinin değişik olması, çözelti içinde bulunan organik 

çözücülerin cinsi ve konsantrasyonudur. 

 

 

Resim 1.2: Atomik absorpsiyonu spektrometre cihazı 

 

Atomik absorpsiyon spektrofotometrik yöntemle tutarlı, güvenilir sonuçlar elde 

edilmesi aletin mekanik, optik ve elektronik kısımlarına bağlıdır. Bir atomik absorpsiyon 

spektrofotometresi Şekil 1.9’ da gösterildiği gibidir. 

 

 İncelenen elementin spektrumunu yayan bir ışın kaynağı,  

 Örneğin atomlarına ayrıldığı atomlaştırıcı,  

 Çalışılan dalga boyunun diğer dalga boylarından ayıran bir monokromatör 

(dalga boyu seçici), 

 Işın şiddetinin ölçüldüğü dedektör kısımlarından oluşur. 
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Şekil 1.9: AAS’nin akış şeması 

 Işın kaynağı 

 

Atomik absorpsiyon spektroskopisinde, incelenen element çok dar dalga boyu 

aralığında absorpsiyon yapmaktadır. Bu nedenle, sürekli bir ışın kaynağı kullanarak 

absorpsiyon hattını ayırmaya çalışmak yerine, absorpsiyon hattından daha dar emisyon hattı 

veren bir spektral kaynak kullanmak alet tasarımı açısından çok büyük bir kolaylık 

sağlamıştır. Atomik absorpsiyon spektroskopisinde kullanılan ışın kaynakları aşağıda 

anlatılmaktadır. Bu ışın kaynakları ise oyuk katot lambalar ve elektrotsuz boşalım 

lambalarıdır. 

 

o Oyuk katot lambaları 

 

Atomik absorbsiyon ölçümlerinde en yaygın olarak kullanılan ışın kaynaklarıdır. 

Düşük basınçta neon veya argon gibi bir asal gazla doldurulmuş silindir biçiminde 

lambalardır. Katot, oyuk bir silindir şeklindedir ve analiz elementinden yapılmıştır. Anot ise 

tungsten veya nikelden yapılmış bir teldir. 

 

Şekil 1.10: Oyuk katot lambasında atomun iyonlaşma mekanizması 

Anot ile katot arasına 100-400 voltluk bir gerilim uygulandığında lamba içindeki asal 

gaz atomları iyonlaşır. Oluşan iyonlar katoda çarparak yüzeydeki metal atomlarını koparır ve 

uyarırlar. Uyarılan atomlar temel enerji düzeyine dönerken katot elementine özgü dalga 

boyundaki ışımayı yayarlar. 
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Şekil 1.11: Oyuk katot lambası 

 

Resim 1.3: AAS’de lamba kompartımanı ve oyuk katot lambası 

o Elektrotsuz boşalım lambaları 

 

Oyuk katot lambalardan 10-100 kat daha fazla ışın şiddetine sahiptirler İlgilenilen 

metalin ya da tuzun küçük bir miktarı ve birkaç torr basınçta argon gibi inert bir gaz içeren 

kapalı kuvarz bir tüpten yapılan bu lambalarda elektrot bulunmaz. Elektrot yerine şiddetli bir 

radyo frekansı veya mikrodalga ışınların sağladığı alan yardımıyla atomlar uyarılır. Önce 

argon atomları iyonlaşır ve oluşan iyonlar uygulanan alanın yüksek frekans bileşeni ile 

hızlandırılır. Hızlanan bu iyonlar, spektrumu istenen atomlara çarpar ve bu atomları 

uyarırlar. Elektrotsuz boşalım lambalarının performansı oyuk katot lambalar kadar iyi 

değildir. 
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Şekil 1.12: Elektrotsuz boşalım lambası 

 Atomlaştırıcı 

 

Absorpsiyon hücresi olarak da adlandırılan atomlaştırıcı, örnekteki iyonlardan ve 

moleküllerden, analizi yapılacak elementin temel düzeydeki atom buharının oluşturulduğu 

bölümdür. Analizi istenen elementin atom buharlarını oluşturmak işine “atomizasyon” denir 

ve bu da örnek çözeltinin aleve püskürtülmesiyle elde edilir.  

 

Atomlaştırıcının en önemli işlevi, örnekteki molekül veya iyonlardan temel haldeki 

element atomlarını oluşturmaktır. Bu, tüm atomik absorpsiyon olayında en kritik işlemdir. 

Bir analizin başarılı olup olmaması atom etkinliğine bağlıdır; tayinin duyarlığı 

incelenen elementin atomlaşma derecesi ile doğrudan orantılıdır. Kullanılan 

atomlaştırıcıları iki başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar alevli ve alevsiz 

atomlaştırıcılar olarak adlandırılır. 
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Şekil 1.3: AAS’de atomlaştırma süreçleri 

 

Resim1.4: AAS’de atomlaştırma üniteleri 
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o Alevli atomlaştırma 

 

Şekil 1.14: Alevli atomik absorpsiyon spektrofotometre cihazının akış şeması ve çalışma 

prensibi 

Atomlaştırma görevi yapan alevin içerisine numune çözeltisi bir yanıcı-yükseltgen gaz 

karışımı yardımıyla taşınır ve püskürtülür. Püskürtme sonucunda numunedeki çözücü 

buharlaşarak uzaklaşır ve moleküler bir aerosol oluşur. Bu aerosol moleküllerinin çoğu 

ayrışarak atomik bir gaz meydana gelir. Bu şekilde oluşan atomların çoğu iyonlaşarak katyon 

ve anyonları oluştururlar. Tablo 1.2’de alev spektroskopide kullanılan yanıcı ve yükseltgen 

gazlar ile bu gaz karışımları ile ulaşılabilen en yüksek sıcaklıklar verilmiştir. 

 

Tablo 1.2: Alev atomlaştırmada kullanılan gaz karışımları ve alev sıcaklıkları 
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Şekil 1.15: Tipik bir alevin bölgeleri 

 

Resim 1.5: AAS’de alevli atomlaştırma 

o Alevsiz atomlaştırıcılar 

 

Atomik absorpsiyon spektrometresinde örneklerin atomlaştırılmasında alev en çok 

kullanılan ortam olmuştur. Ancak daha iyi bir duyarlık ve gözlenebilme sınırı elde etme 

isteği, örneklerin daha ekonomik olarak kullanılabilmesi ve alev tekniğinin temel 

sınırlamaları aleve karşı çeşitli elektrotermal atomlaştırıcıların geliştirilmesine yol açmıştır. 

Elektrotermal atomlaştırma için grafit fırınlar, karbon çubuk ve filamanlar, örnek 

kayıkçıkları ve metal filamanlar kullanılmaktadır. 

 

o Elektrotermal atomlaştırıcılar 

 

Genel olarak kısa sürede tüm numunenin atomlaştırılması ve atomların optik yolda 

kalma sürelerinin bir saniye veya daha fazla olması nedeniyle duyarlılıkta artış 

sağlamaktadır. Bu atomlaştırma tekniğinin genellikle atomik absorbsiyon ve atomik 

floresans ölçümleri için kullanılmasına karşın son yıllarda indüktif eşleşmiş plazma emisyon 

spektrometride de kullanılmaya başlanmıştır.  
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Atomlaştırma işlemi şu şekilde yürütülmektedir: Elektriksel olarak ısıtılmış grafit bir 

tüp içerisinde önce numunenin birkaç mikro litresi kurutulur ve yakılır. Ardından yaklaşık 

2000-3000 °C sıcaklık oluşturabilen akım, hızlı bir şekilde birkaç yüz ampere yükseltilir. 

Numunenin atomlaşması ise birkaç milisaniyeden saniyelere kadar değişen periyotlarda 

meydana gelir. Atomlaşan taneciklerin absorbsiyon ve floresansları, ısıtılmış yüzeyin hemen 

üzerindeki yüzeyden ölçülür. 

 

Elektrotermal atomlaştırıcılar düşük miktardaki numunelerde bile yüksek 

gözlenebilme sınırlarına sahiptir. Bu yüzden alevli atomlaştırıcılara göre tercih edilir. 

 

           

Resim1.6: Elektrotermal atomlaştırıcı (Grafit tüp) 

 

Resim 1.7: Yüksek sıcaklıkta bir grafit fırın 

o Hidrür oluşturma 

 

Arsenik, antimon, kalay, kurşun, civa, bizmut, selenyum, germanyum, tellür gibi 

elementlerin atomlaştırıcıya gaz hâlinde verilmesi için kullanılan atomlaştırma tekniğidir. 

 

Uçucu hidrürlerin hızlı oluşumu, genel olarak bir cam kapta bulunan % 1’lik sodyum 

bor hidrürün küçük bir hacmi içerisine numunenin asitlendirilmiş sulu çözeltisinin eklenmesi 

ile sağlanır. 
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Şekil 1.16: Hidrür oluşturma olayının şeması 

 

Resim 1.8: Hidrürleştirme 

o Soğuk buhar tekniği 

 

Çeşitli organik civa bileşiklerinin zehirli olması ve çevredeki geniş dağılımları 

nedeniyle birçok numunede civa tayini hayati önem taşımaktadır. Bu analiz için seçilen 

yöntem soğukta buharlaştırma ve sonra da AAS ile analiz etmedir.  

 

Civa oda sıcaklığında bile buharlaşabilen tek metaldir. Çünkü civa, düşük 

sıcaklıklarda yeterli buhar basıncına sahip olan tek metalik elementtir. Bu yüzden 

atomlaşması için atomlaştırıcıya dışarıdan ısı enerjisi verilmesi gerekmez. Bu nedenle 

özellikle civa analizi için soğuk buhar yöntemi olarak bilinen bir atomlaştırma yöntemi 

geliştirilmiştir. Civa analizi yapılacak çözeltiye Sn
+2

 eklenerek metalik hâle indirgenir. Civa 

gaz akımıyla absorpsiyon hücresine gönderilir. Analiz 253,7 nm’de absorbans ölçümü ile 

tamamlanır. 
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Resim 1.9: Çok düşük seviye civa analizi için tercih edilen metod soğuk buhar tekniği ile 

atomlaştırma yapan AAS 

 

o Monokromatör 

 

Atomik absorpsiyon spektrofotometrelerinde monokromatörün görevi, oyuk katot 

lambasının yaydığı, incelenen elementin rezonans hattını diğer hatlardan ayırmaktır. 

 

o Dedektör 

 

Atomik absorpsiyon spektroskopisinde ışık sinyalinin elektrik sinyaline 

dönüştürülmesi için fotoçoğaltıcı tüpler kullanılır. Dedektör, alternatif akım sinyaline cevap 

verecek şekilde yapılmıştır.  

 

1.2.1. Atomik Absorbsiyon Spektroskopisinde Görülen Girişimler 
 

İzlenen absorpsiyon sinyali sadece aranan elementten ileri gelirse ve absorbans 

numune çözeltinin kimyasal ve fiziksel özelliklerine değil sadece söz konusu elementin 

konsantrasyonuna bağlı olursa atomik absorpsiyon spektrofotometresi kimyasal analizler için 

ideal bir uygulamadır. Ancak bu ideal durum girişimler nedeniyle her zaman düşünülemez. 

Girişim, atomik absorpsiyon sinyalini etkileyen veya yanlış sinyale yol açan ve numune 

çözeltisinin fiziksel özelliğinden veya analizi yapılan elementten başka bir kimyasal 

bileşiminin etkisinden ileri gelen durum diye tanımlanabilir. 

 

Girişimler kaynaklarına göre başlıca beş gruba ayrılırlar. Bunlar şöyle sıralanabilir: 

 

 Kimyasal girişimler 

 

Atomlaştırıcılarda oluşan kimyasal reaksiyonların sonucudur. 
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Alevli AAS’de analiz edilecek elementin oksijenle kararlı bileşikler oluşturması 

sonucu atom derişimi azalır ve dolayısıyla absorbans değeri de olması gerekenden daha 

küçük elde edilir. 

Kararlı oksitler atomlaştırıcı sıcaklığında bozulmayan bileşiklerdir. 

 

Örnek: Al ve Fe düşük sıcaklıkta kararlı Al2O3 ve Fe2O3 oluşturur. Ayrıca B, Ti, W, 

U, V ve Zr da kararlı bileşikler oluşturur. 

 

Önlemler: 

Alevdeki oksijen miktarının azalması. Bu da hava-asetilen yerine C2H2-N2O 

kullanılmasıyla sağlanabilir. Spektroskopik tampon maddelerin kullanılması. 

Spektroskopik tampon kimyasal girişime neden olan bileşiklerden birisi ile reaksiyona 

girerek kararlı bileşiklerin oluşmasını engeller. 

 

Örneğin PO4
-3

 varlığında Ca analizi yapılırken ortama La tuzu eklenir. La, fosfat ile 

reaksiyona girerek Ca3(PO4)2 oluşumunu engeller. 

 

 Fiziksel girişim 

 

Kalibrasyon grafiğinin elde edilmesinde kullanılan standart çözeltilerin yoğunluk, 

viskozite ve benzeri fiziksel özelliklerinin analit çözeltisinin fiziksel özelliklerinden farklı 

olmasından kaynaklanır. 

 

Önlem olarak seyreltme önerilebilirse de bu analit derişiminin analiz cihazının 

duyarlığının altına düşmesine neden olabilir. Diğer bir önlem ise triton-X gibi yüzey 

gerilimini azaltıcı çözeltilerin kullanılmasıdır. 

 

 Spektral girişimler 

 

İki element atomunun veya bir element atomu ile çok atomlu bir türün aynı dalga 

boyundaki ışığı absorplaması (pozitif hataya) veya yaymasıyla (negatif hataya) girişime 

neden olur. 

 

Örnek: Tb (Terbiyum) ve Mg için 285,2 nm; Cr ve Os için 290,0 nm’de; Ge ve Ca 

için 422,7 nm’de. 

 

Önlemler: 

Pozitif hata için önlemler: Analiz edilecek elementin diğer hattı kullanılır. Negatif hata 

için dedektör HCl’den örneğe gelen ışığın önüne yerleştirilen ışık bölücünün frekansına 

ayarlanır. Bu frekans dışındakiler algılanmaz. 

 

 İyonlaşma girişimleri 

 

Atomlaştırıcıdaki atomların önemli bir miktarının uygulanan sıcaklıkta iyonlaşması 

sonucudur. 
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Önlemler: 

Atomlaştırıcı sıcaklığının düşürülmesidir. Ancak bu atomlaşmayı da 

engelleyeceğinden kesin bir çözüm değildir. Standart ve örnek çözeltilerine iyonlaşma 

enerjisi küçük bir başka elementin eklenmesiyle ortama fazla elektron verildiğinden   Me  

Me
+
 + e

- 
dengesi sola kaydırılır ve analiz edilen metalin iyonlaşması engellenir. 

 

 Zemin girişimleri 

 

Çözeltideki çok atomlu türlerin (molekül veya radikaller) ışığı absorplamasıyla oluşur. 

Ayrıca küçük parçacıkların ışığı saçması da çok önemli bir hata kaynağı olan bu girişimleri 

önlemek için özel yöntemler gereklidir. 

 

Bütün bu girişimleri önlemek için standart ve numunenin aynı şartlarda hazırlanması 

gerekir. Bunun için numunedeki yapısıyla aynı yapıya sahip standartlar hazırlanmalıdır. Eğer 

numune yapısı bilinmiyorsa standart ilaveli çalışmalar yapılabilir. Ayrıca analizi istenen 

elementi ekstraksiyon yoluyla ortamdan uzaklaştırmak da bir çözüm yoludur. 

 

1.2.2. Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Analiz 
 

Çeşitli örneklerde eser düzeyde bulunan metallerin atomik absorpsiyon spektroskopisi 

ile tayinleri (AAS), 1950’lerden beri seçiciliği, basitliği ve kolaylığından dolayı en yaygın 

kullanılan tekniklerden biridir. AAS jeolojik, biyolojik, metalurjik, cam, çimento, yağ, 

farmakolojik ve atmosferik örneklerdeki eser metal analizlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. 

 

Periyodik tablonun IVA, VA ve VIA gruplarında bulunan elementlerin oluşturduğu 

uçucu hidrürlerden yararlanılarak bu elementlerin AAS yöntemi ile analizleri yapılabilir.  

 

AAS'de elementlerin kantitatif analizleri için, kalibrasyon eğrisi ve standart ekleme 

yöntemi kullanılır. 

 

 Kalibrasyon eğrisi yöntemi 

 

AAS'de kantitatif analizler Lambert-Beer yasasına dayanarak yapılır. Absorplanan ışın 

miktarı veya absorbans, derişim ve atomlaştırıcıda aldığı yol ile orantılıdır. Derişimleri 

bilinen standart çözeltilerin ölçülen absorbans değerleri, derişime karsı grafiğe geçirilerek 

uygun bir kalibrasyon eğrisi elde edilir. Daha sonra örneğin absorbansı ölçülür ve grafik 

yardımıyla analizi yapılan elementin derişimi bulunur. 
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Resim 1.10: AAS’de ışın yolu 

 Standart ekleme yöntemi 

 

 Örneğin bulundugu yapıdan (matriksten) kaynaklanan fiziksel ve kimyasal girişimler 

sonuçlara etki eder. Örneğin yapısının tam olarak bilinmediği durumlarda standart ekleme 

yöntemi kullanılır. Bunun için örnek en az üç kısma ayrılır. Birinci kısım belli bir hacme saf 

su ile tamamlanır. İkinci ve üçüncü kısımlara artan miktarlarda standart çözeltilerden eklenir 

ve hacmi ilk kısımla aynı değere kadar saf su ile tamamlanır. Her çözeltinin absorbansı 

ölçülür ve eklenen element derişimlerine karşı okunan absorbans değerleri grafiğe geçirilir. 

Kalibrasyon doğrusunun yatay ekseni kestiği noktanın negatif işaretlisi çözeltideki 

bilinmeyenin derişimini verir. 

 

 AAS’de sinyal elde edilmesi 

 

Spektroskopinin temel amacı tayini yapılmak istenen maddeyle ilgili iyi bir sinyal elde 

etmektir. 

 

Absorbansın olduğu dalga boyunda aniden bir absorbans (emisyon) sinyali gelişmeye 

başlar, bir pik noktasına varır ve oradan süratle sıfıra düşer. Böylece absorbansla ilgili dar ve 

simetrik bir sinyal elde edilir. Bu şekilde bir sinyal atomlaşmanın çok hızlı olduğunu ve yine 

aynı hızla atomların optik yoldan (ışın yolundan) uzaklaştığını gösterir. Bütün bunlar 

saniyeyle ifade edilecek kadar küçük bir zaman diliminde meydana gelir. Böyle bir olay 

sonucu elde edilen bir absorbans sinyali (piki) Şekil 1.14 ′ te verilmiştir. 

 

Şekil 1.17:  Elektrotermal atomlaştırmayla elde edilen bir absorbans sinyali veya piki 
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Aşağıdaki örnekte teneke kutuda satılan bir meşrubat içinde bulunan kurşun tayininin, 

AAS ile nicel analizinin nasıl yapıldığı açıklanmıştır.  

 

Konsantrasyonları 0,1 μg/mL, 0,2 μg/mL ve 0,3 μg/mL olan üç standart kurşun 

numunesi hazırlanır ve absorpsiyon yaptığı dalga boyunda spektrumları alınır (A,B ve C 

pikleri). 

 

Meşrubat numunesinden 2μL’ lik (mikrolitre), bir örnek enjektörle alınıp cihazın 

elektrotermal atomlaştırma hücresine enjekte edilir ve burada önce kurutulur.  

 

Kurutma esnasında çıkan buharlar dışarı atılır. Ancak, çok az da olsa bir kısmı kalır ve 

absorpsiyon yapar (D) 

 

Daha sonra numune kül edilir. Kül edilme esnasında da bir takım gazlar ve belki de 

eser oranda da kurşun buharlaşabilir. Bu olaylardan dolayı da absorpsiyonu pikleri gözlenir  

(E ve F) . 

 

Bundan sonra cihazın sıcaklığı hızla yükseltilerek kurşun atomlaştırılır ve H spektral 

çizgisi kaydedilir. Kaydedilen H çizgisinin boyu standart numunelerden elde edilen 

çizgilerin boylarıyla karşılaştırılır. Bu çalışma için bir karşılaştırma yapılırsa, H çizgisinin 

boyunun B çizgisinin boyuna eşit olduğu görülür. Buna göre, meşrubattaki kurşun 

konsantrasyonu 0,2 μg/mL denebilir. 

 

 

Şekil 1.18:  Meşrubat içinde bulunan kurşun tayini 

Böyle spektrumlarda pikler arasındaki açıklıklar zaman farklarını, bir pik tabanında 

görülen açıklık da dalga boyu birimi cinsinden spektral çizgi genişlemesini gösterir. Bu iki 

husus çok önemlidir. 
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1.3. Kullanılışı 
Deneylerde kullanılacak olan AAS cihazının sahip olması gereken özellikler aşağıda 

belirtilmiştir. 

 Alevli ve grafit fırın atomlaştırıcıları olmalı, Genellikle, tayin edilecek element 

konsantrasyonu yüksekse alevli AAS, düşükse grafit fırınlı AAS kullanılır. 

Seçilen aleve göre uygun alev başlığı kullanılmalıdır. Grafit fırınlı AAS bozucu 

etkilere karşı daha az duyarlı olacağından tercih edilir. Özellikle Pb, Cd, Cr ve 

Ni tayinleri için grafit fırının kullanılması gerekebilir. 

 Tayin yapılacak her element için o elemente ait oyuk katot lâmbası veya 

elektrotsuz boşalım lambası olmalıdır. 

 Döteryum zemin düzeltme veya zeeman zemin düzeltme gibi uygun bir metotla 

zemin düzeltmesi yapabilmelidir. 
 Tayini yapılacak elementlerin absorpsiyon yaptığı dalga boylarında absorbans 

ölçebilecek nitelikte olmalıdır. 

 

Resim 1.11: AAS’nin kısımları   

 

A. Grafit fırın 

B. Lamba kompartımanı 

C.Otosampler (Otomatik 

örnekleyici) 

D. Örnek alma borusu 

E. Atık borusu 

F. Otosampler kapağı 

1. Güç düğmesi 

2. Alev yakma düğmesi 

3.Alev söndürme düğmesi 

4. Nebulizer 

5. Örnek hazırlama sistemi  

6. Kapiler hortum 

7. Atık hortumu 

8. Meşale 

9. Baca 

10. Lamba kompartımanı 
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 Cihaz çalıştırılır. Bilgisayar kontrollü cihazlar için bilgisayar açılır, çalışma 

programı açılır.  

 Program üzerinde analizi yapılacak element ve hangi yöntemle çalışılacağı 

seçilir (alev, grafit fırın, hidrür oluşturma, soğuk buhar).  

 Yöntem seçildikten sonra gerekli ayarlar yapılır. Grafit fırının sıcaklık 

programı, alev gazlarının akış hızları vb. diğer ayarlar, her element için ayrı ayrı 

imalâtçı firmanın cihaz kullanma kataloğunda belirtilen esaslara göre yapılır. 

Her bir element için uygun olan dalga boyu ve alev gazının cinsi bilgi için Tablo 

1.3’te verilmiştir. 

 

Element Dalga boyu (nm) Alev gazları 

As 193,7 Hava-hidrojen 
Ca 422,7 Hava-asetilen, diazotmonoksit-asetilen 
Cd 228,8 Hava-asetilen 
Cr 357,9 Hava-asetilen 
Cu 324,8 Hava-asetilen 
Fe 248,3 Hava-asetilen 
K 766,5 Hava-asetilen 

Mg 285,2 Hava-asetilen 

Mn 279,5 Hava-asetilen 

Na 589,0 Hava-asetilen 

Ni 232,0 Hava-asetilen 

Pb 217,0 Hava-asetilen, hava-hidrojen 

Sn 224,6 Hava-asetilen 

Zn 213,9 Hava-asetilen 

Tablo 1.3: Elementler için uygun dalga boyu ve alev gazları 

 Analizi yapılacak elementin oyuk katot lambası yakılır ve kararlı hâle gelmesi 

için beklenir (yaklaşık 15-20 dakika).  

 Analiz işlemine geçilir. 

 Cihazın “0” ayarı yapılır. Kullanılan çözücüye göre “0” ayarı yapılır. 

 Tanık deney çözeltisinin ve kalibrasyon çözeltilerinin absorbansı ölçülür.  

 Kalibrasyon eğrisi çizilir. 

 Reaktif körü ve deney çözeltisi okutulur. 

 Kalibrasyon eğrisi kullanılarak numune çözeltisinin konsantrasyonu hesaplanır. 
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Şekil 1.19: AAS’nin çalışma prensibi 

1.4. Element Analizleri için Örnek Hazırlama 
 

Örnek hazırlama, atomik absorbsiyon spektroskopisi ile eser element ve mineral 

analizinde kritik bir adımdır. Örneklerin uygun bir şekilde alınıp bazı ön hazırlık 

işlemlerinden geçirildikten sonra çözeltiye alınmaları, örnek hazırlama işlem basamaklarını 

oluşturmaktadır. 

 

Örnek hazırlama yöntemleri, büyük ölçüde kullanılacak tayin yöntemine ve analizi 

yapılacak numuneye bağlıdır. 

 

1.4.1. Katı Örnek Çözünürleştirme Yöntemleri  
 

Element analizlerinde organik yapının parçalanması için farklı teknikler 

uygulanmaktadır. Bunlar, kuru yakma, yaş yakma, mikrodalga ile çözünürleştirme ve 

oksidatif UV fotoliz teknikleridir. 

 

1.4.1.1. Kuru Yakma ile Çözünürleştirme 

 

En eski çözünürleştirme tekniğidir. Bu teknikte örnekteki organik kısım havada 

kömürleştirildikten sonra örnek, uygun bir kaba (kroze gibi) alınarak alevde veya kül fırında 

yakılır. Organik matriks genellikle önce kömürleşir, yanar ve kül şeklinde kalır. Kalan bu 



 

27 
 

kısım inorganik maddeleri içermektedir. Bazı örneklerde ise oluşan CO2 gazı karbonat 

şeklinde kül içinde kalabilir. Bunu önlemek için örnek, oksijence zengin alevde veya saf 

oksijenle yakılmalıdır. 

 

Kuru yakma yöntemi genellikle pek tavsiye edilmemektedir. Bunun nedeni ise 

selenyum ve civa gibi uçuculuğu yüksek olan elementlerin kayba uğramasıdır. Kuru 

yakmanın tam olabilmesi için gereken sıcaklık değerlerine ulaşıldığında sodyum ve 

potasyumda kayıplar da meydana gelebilmektedir. 

 

1.4.1.2. Yaş yakma ile Çözünürleştirme 

 

Bu teknikte örnekler, genellikle HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, HF, H2O2 gibi 

yükseltgeyici kimyasallar veya bunların karışımlarında çözülür.  

 

H2SO4 ile çözünürleştirme: Uçuculuğu diğer asitlere göre daha düşük olduğundan 

yüksek sıcaklığın istendiği durumlarda kullanılmaktadır. 

 

HCl ile çözünürleştirme: Oksitler, karbonatlar, fosfatlar ve sülfürlerin 

çözünürleştirilmesinde etkilidir. 

 

HNO3 ile çözünürleştirme: Arsenik, antimon ve civa sülfürleri çözebildiğinden tercih 

edilmektedir. 

HF ile çözünürleştirme: Silikatlar, tantalatlar ve niyobatlar için etkin bir uygulamadır. 

 

Yaş yakma yöntemi, mineral asitlere (HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, HF, H2O2) ve ısıya 

dayalı olarak yürütülen bir parçalama tekniği olarak günümüzde kuru yakma işleminden 

daha çok kullanılmaktadır. Bu teknik, açık ve kapalı kaplarda, farklı sıcaklıklarda 

yürütülmektedir. Örnek parçalama için bu asitlerin genellikle çeşitli kombinasyonları 

kullanılmaktadır. Örneğin H2O2-HNO3 karışımı organik örneklerin parçalanmasında en fazla 

kullanılan oksidasyon karışımıdır. Ayrıca, hidrojen peroksit yüksek saflığa sahip olduğundan 

eser element analizleri için oldukça uygundur. H2SO4-HNO3 karışımı ise parçalama işlemleri 

için kullanılan bir diğer kombinasyondur. Fakat bu karışımın bazı dezavantajları vardır. 

Bunlardan en önemlisi parçalama işlemi sırasında baryum sülfat gibi çözünmeyen 

maddelerin oluşması ve bu maddelerin spektroskopik tayin sırasında girişim yapmasıdır. En 

etkili kombinasyon ise HNO3-HClO4 karışımıdır. Tehlikeli olmasına karşın en fazla 

kullanılan yükseltgeyici reaktif HClO4 tür. 

 

Yaş yakma tekniğinde en önemli noktalardan biri de uygun bir ısıtma işleminin 

uygulanmasıdır. Özellikle nitrik asit kullanıldığında bu daha da önem kazanır. Çünkü nitrik 

asitin uçuculuğu sülfürik asit ve perklorik asitin uçuculuğundan daha fazladır. Isıtma yüksek 

sıcaklıklarda yapılırsa numune tamamen okside olmadan asit uçacaktır ve etkin bir yakma 

işlemi yapılamayacaktır. Aromatik hidrokarbon, yağ, protein ve diğer organik bileşenleri 

içeren örneklerdeki yakma işlemi ise daha fazla dikkat gerektirmektedir. Çünkü bu bileşenler 

nitrik asit ve sülfürik asitle etkileştirildiklerinde sülfone ve nitrate olacaklar ve bu formlarını 

yakma işlemi boyunca koruyacaklardır. İşte bu yüzden yaş yakma işlemine geçilmeden önce 

mutlaka kömürleştirme yapılmalıdır. 



 

28 
 

Yaş yakma işleminin kuru yakma işlemine göre daha fazla çözücü gerektirmesinden, 

reaktiflerden gelen kirlenmeler, örnek miktarında sınırlama ve daha fazla dikkat gerektirmesi 

gibi dezavantajları da vardır. 

   

Resim 1.12: Yaş yakma cihazı 

1.4.1.3. Mikrodalga Enerjisi ile Çözünürleştirme 

Bu teknik ilk defa 1975 yılında Abu Samra ve arkadaşları tarafından biyolojik 

örnekleri parçalamak amacıyla kullanılmıştır. Diğer parçalama tekniklerine göre daha 

kontrollü, etkili, hızlı ve pratik olduğundan günümüzde oldukça popülerlik kazanmıştır.  

 

Resim 1.13: Mikrodalga enerjisi ile çözünürleştirme fırını 
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1.4.1.4. Oksidatif UV Fotoliz Parçalama İşlemi 

 

Eğer organik bileşenlerin girişimi söz konusu ise örnek hazırlama için oksidatif UV 

fotoliz tekniği daha kullanışlıdır. Bu teknik, direkt olarak UV radyasyonu ile organik yapının 

temasından çok radikalik bir mekanizma ile parçalama esasına dayalıdır. 

 

 

Resim 1.14: UV Bozundurma cihazı 

1.4.2. Sıvı Örnekler 
 

Sıvı numuneler, organik veya inorganik olamlarına göre uygun çözücülerle (su, etanol, 

heptan,…) seyreltilerek  analize hazır hâle getirilir. 

 

1.5.Gıdalarda Çinko Tayini 
 

Çinko, enzimatik aktiviteler için gerekli bir eser elementtir, A vitamini metabolizması 

için oldukça gerekli bir mineraldir. Kötü beslenme ile ortaya çıkan ve çok ender rastlanan bir 

deri hastalığı olan kalıtsal akrodermatit enteropatikaya yakalanan çocuklarda büyümenin 

sağlanması için çinko çok gereklidir. Birçok araştırmacıya göre, gerek gebelik gerekse 

emzirme sırasında bebeğin bağışıklık sisteminin tam olarak gelişebilmesi için yeteri 

miktarda çinko alması gerekmektedir. Yetişkin bir insanın günlük alması gereken çinko 

miktarı 12-15 mg olarak belirlenmiştir [13]. 

 

Çinko eksikliğinde, bağışıklık sistemi zayıflar, halsizlik, yaraların geç iyileşmesi, tat 

ve koku duyularının bozulması, cücelik, karaciğer ve dalak büyümesi, saçlarda zayıflama ve 

dökülme gibi belirtiler görülür. Ayrıca, gelişme geriliği, iştahsızlık, öğrenme ve dikkat 

eksikliği görülebilir. Çocuklarda cinsel gelişim geriliğine, yetişkinlerde ise sperm sayısı 

azlığına neden olmaktadır. Tırnaklarda beyazlamaya neden olur. Sindirim, solunum ve 

iskelet sistemleri etkilenir. Yetersizliğinde karboksil peptidaz, karbonik anhidraz alkol 

dehidrogenaz enzimlerinin değişik organlarda azaldığı saptanmıştır. 
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Yüksek miktarlarda alınması vücutta toksik etki yapmaktadır. Bulantı, kusma ve ishal, 

huzursuzluk, terleme ve titreme gibi sorunlara ve kolesterol dengesizliğine neden olabilir. 

Ayrıca, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve aşırı kullanımlarda tümör oluşumuna neden 

olur. Güvenlik aralığı geniş olmasına rağmen aşırı çinko alımı toksisiteye neden olmaktadır. 

 

Resim 1.15: Çeşitli meyve örnekleri 

1.5.1. Yöntemin Prensibi 
 

Metodun prensibi, numunedeki organik maddenin kuru veya yaş olarak parçalanması 

ve atomik absorbsiyon spektrometresi ile Zn katyonunun tayini esasına dayanır. 

 

Numunenin parçalanmasında kuru metot kullanıldığında kükürt, hidroklorik asit 

içerisinde parçalanması, bütün mineral tuzlarının kolaylıkla çözülebilir klorürlere 

dönüşmesine sebep olur. Bazı sıvı numunelerde (şarap ve pulpsuz berrak meyve suları gibi) 

ön parçalama gerektirmeden doğrudan tayin yapılabilir. 

 

1.5.2. Alet ve Cihazlar 
 

Laboratuvar genel alet ve cihazları ve mekanik öğütücü, iç kısım ve bıçakları 

polietilenle kaplanmış platin veya kuvars kaplar, 70 mm çapında veya kjeldahl balonları, 250 

ml'lik ölçülü balonlar, 50 ml'lik ölçülü pipetler, santrifüj, kaynar su banyosu,ısıtıcı,atomik 

absorbsiyon spektrometresi, belirtilen optimum aspirasyon hızına bağlı olarak önceden 

belirlenen hızdaki (genellikle 4 ml/dakika) hava-asetilen karışımıyla beslenen bir beke bağlı 

213,8 nm dalga boyunda ölçme yapmaya uygun analitik terazi. 

 

1.5.3. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

Nitrik Asit (HN03), d20 = 1,38 g/ml 

Sülfürik Asit (H2S04), d20 =1,84 g/ml 
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Hidroklorik Asit Çözeltisi, 1+1 (hacimce) Bir hacim konsantre hidroklorik asit (d2o = 

1,19 g/ml) bir hacim su ile karıştırılır. 

Hidroklorik Asit Çözeltisi, yaklaşık 3,7 g/l'lik 1000 ml'lik ölçülü balon içerisinde, 

konsantre hidroklorik asitin (d2o = 1,19 g/ml) 8,3 ml'si su ile işaret çizgisine tamamlanır ve 

karıştırılır. 

 

Çinko Standard Çözeltisi, litrede 1 g çinkoya tekabül eden saf çinkonun 1 g'ı bir erlen 

içerisinde, 10 mL hidroklorik asit çözeltisinde (1+1’lik) çözülür. 1000 mL'lik ölçülü balona 

kantitatif olarak aktarılır, işaret çizgisine su ile tamamlanır ve karıştırılır. 

 

Çözelti, borosilikat camdan yapılmış ve traşlı cam kapağı bulunan bir şişede muhafaza 

edilir. 

 

 Analiz numunesinin hazırlanması 

 

Laboratuvar numunesi iyice karıştırılır. Gerektiğinde, önce çekirdekler ve sert 

çekirdek yuvalar uzaklaştırılır ve mekanik öğütücüden geçirilir. Meyve, sebze ve 

mamullerinden dondurulmuş veya derin dondurulmuş olanlarının kapalı bir kap içerisinde 

buzlarının çözülmesi beklenir ve meydana gelen sıvı kısım homojenizasyondan önce 

mamule ilave edilir. 

 

 Deney numunesi 

 

Katı ve sıvı numuneler için alınması gereken miktarlar şöyledir; 

 

 Sıvı mamuller 

 

Kıvamlı sıvılar veya askı hâlde katı parçalar ihtiva eden sıvılar söz konusu olduğunda 

analiz numunesinden bir pipetle 10 mL alınır, tartılır. 

 

 Macun hâlde, katı veya kurutulmuş mamuller 

 

Taze mamul olarak ifade edilen analiz numunesinden mamulün yapısına bağlı olarak 

0,01 g hassasiyetle 5 g-10 g tartılır. 

 

Gıda çeşitleri Numune miktarı 

(g veya mL) 

Meyve ve sebzeler 10-20 

İşlenmiş gıda ve sebze 10-20 

Et ve tavuk 10-20 

Yumurta 15 

Sıvı ve katı yağlar 20 

Balık ve balık ürünleri 10-20 

Tahıllar 5 

Ekmek 10 
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Şekerlemeler 10 

Süt ve süt ürünleri 

Süt 50 

Süt tozu 5-10 

Peynir 10-20 

Tereyeğı 10-20 

İçecekler 

Şarap 20 

Bira 50 

Meşrubatlar 50 

Tablo 1.4: Değişik gıdalar için önerilen numune miktarları 

1.5.4. Yapılışı 
 

Örnek çözünürleştirme kuru veya yaş metotla yapılabilir. 
 

 Yaş yakma metodu ile örnek hazırlama 
 

Deney numunesi, Kjeldahl balonuna konulur. Deney numunesi etanol ihtiva ediyorsa 

bu önceden kaynatılarak giderilir ve soğumaya bırakılır. Nitrik asitten 10 mL ilave edilir, 

ısıtılır ve 5 mL sülfürik asit dikkatlice ilave edilir. 

 

Bazı durumlarda, karışım bir ön parçalama için belirli süre (örneğin bir gece) Kjeldahl 

balonu içerisinde bırakılır. 

 

Karışımın bulunduğu Kjeldahl balonu uygun bir ısıtıcı cihaz üzerine yerleştirilir ve 

aşırı köpükleşmeye meydan vermemek için dikkatlice ısıtılır. 
 

Aşırı köpükleşme meydana geldiğinde ısıtmaya ara verilir ve yeniden başlatılır. En 

kısa zamanda, sıvı kaynama sıcaklığına getirilir ve kahverengine dönüşünceye kadar 

kaynatmaya devam edilir. Daha sonra damla damla 1 ml-2 ml'lik nitrik asit kısımları ilave 

edilir. Her ilaveden sonra kuvvetli ısıtmadan kaçınarak kaynama sıcaklığına getirilir. 

Karışımda, her zaman, nitröz asidi dumanının çıkması ile belirlenen nitrik asit kalacaktır. 

Asit ilavesiyle çözelti daha fazla kahverengine dönüşmüyorsa nitrik asit kısımlarının 

ilavesine son verilmelidir. Kaynatmaya, sülfürik asidin yüksek konsantrasyonunu ve nitrik 

asitteki azalmayı belirten beyaz dumanlar çıkıncaya kadar devam edilir. Çözelti yeniden 

kahverengine dönerse nitrik asit ilavesine devam edilir ve yukarıda belirtilen işlemler 

kahverengi renk kayboluncaya kadar tekrarlanır. 

 

Çözelti soğumaya bırakılır. Renksizleşme veya açık yeşil ya da sarı rengin varlığı 

parçalama işleminin tamamlandığını gösterir. Parçalama sona erdiğinde, bu çözelti birkaç 

mililitre su ile seyreltilir. Balon muhteviyatı kantitatif olarak santrifüj tüpüne aktarılır. Balon 

10 ml su ile yıkanarak yıkama suyu da santrifüj tüpünde toplanır. Santrifüjlenir ve sıvı kısım 

50 ml'lik ölçülü balona aktarılır. Santrifüj tüpüne 10 ml daha su konulur, santrifüjlenir ve sıvı 

kısım aynı balona aktarılır. Bu işlem 10 ml su ile tekrarlanır ve ölçülü balon su ile işaret 

çizgisine tamamlanır, çözelti karıştırılır. 
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Şekil 1.20: Yaş yakma ile çözünürleştirme işlemi 

Aynı örnek çözünürleştirme şartlarında, deney numunesi yerine 10 ml su kullanılarak 

bir şahit deney yapılır. 

 

Kalibrasyon eğrisinin hazırlanması ise aşağıda verilmiştir. 

 

Standard çinko çözeltisi litrede 2,5 mg - 5 mg - 10 mg - 15 mg çinko ihtiva eden dört 

çözelti elde etmek üzere su ile seyreltilir. Her bir çözeltiden 5 ml, 50 ml'lik dört ayrı ölçülü 

balona konulur. 30 ml - 35 ml su, daha sonra 5 ml sülfürik asit ilave edilir. Karıştırılır, 

soğumaya bırakılır ve su ile işaret çizgisine tamamlanır, karıştırılır. Bu çözeltiler sırasıyla 

litrede 0,25mg-0,5mg-1mg-1,5mg çinko ihtiva eder. 
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Bu çözeltilerin her biri sırasıyla 1,5 mg/l çinko ihtiva eden çözelti için maksimum 

absorbans elde edilecek hızda spektrometre alevine emdirilir. Okunan absorbans değerleri 

kaydedilir ve kalibrasyon eğrisi çizilir. 

 

Spektrometrik ölçümler ile ilgili bilgi aşağıda verilmiştir. 

 

Deney çözeltisi ve şahit deney çözeltisi spektrometre alevine aynı hızla emdirilir. 

Okunan absorbans değerleri kaydedilir.  

 

Şahit deney çözeltisinin absorbansı 0,002 veya daha az olmalıdır. 

 

1.5.5. Hesaplama 
 

 Sıvı mamuller 

 

Çinko miktarı litrede miligram olarak aşağıdaki formülle hesaplanır: 

 

Ç = (C1-C2)x5 

 

Burada; 

Ç = Çinko miktarı, mg/l 

C1= Kalibrasyon eğrisinden okunan numunedeki çinko miktarı, mg/L 

C2= Kalibrasyon eğrisinden- okunan şahit deney çözeltisinin çinko miktarı, mg/L’dir. 

 

 Homojen olmayan sıvılar, kıvamlı, macun hâlinde, katı ve kurutulmuş mamuller 

 

Çinko miktarı (Ç) kilogramda miligram olarak aşağıdaki formülle hesaplanır. 

 

 
m

CC
Ç

5021 
  

Burada: 

Ç= Çinko miktarı, mg/kg 

C1= Kalibrasyon eğrisinden okunan numunedeki çinko miktarı, mg/L) 

C2= Kalibrasyon eğrisinden okunan şahit deney çözeltisinin çinko miktarı, mg/L 

m = Deney numunesinin kütlesi, g’dır. 

Çinko miktarı katı madde bazında 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Gıdalarda çinko tayini yapınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: jojeler, sülfürik asit, nitrik asit, çinko metali, standart 

çinko çözeltileri, ısıtıcı tabla, çeker ocak, kjeldahl balonu, AAS cihazı, analitik terazi. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz numunesi hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  
 Polietilen malzemeler kullanınız. 

 Deney numunesi hazırlayınız (yaş yakma 
metodu  ile) 

 

 Yaş yakma metodu ile deney 

numunesini hazırlayınız (   anlatıldığı 

gibi).  

 Stok çinko çözeltisi hazırlayınız. 

 

 Saf su olarak bidistile veya deiyonize 

kullanınız. 

 Standart çinko çözelti serisini 

hazırlayınız. 

 

 Uygun bir pipet veya hacim ölçüm 
aracı kullanınız. 

 Çözelti hazırlama kurallarına uyunuz. 

 Hacim çizgisine dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Tanık çözeltiyi ve standart çözeltileri 

cihazda okutunuz. 

 

 Cihaza okunacak elemente özgü oyuk 

katot lambasını takınız. 

 AAS’ni 213,9 nm’ye ayarlayınız. 
 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 eğrisi çizme ve 

kalibrasyon eğrisini kullanma 

kurallarına uyunuz. 

 

 Deney numunesini cihazda okutunuz. 

 

 Okuduğunuz değeri kaydediniz. 

 Hesaplama yapınız. 

 

 Formül kullanınız. 

 Hesaplamaları dikkatli yapınız. 

 Seyreltme faktörünü dikkate alınız. 
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 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 Kullandığınız malzemeleri ve cihazları 
kurallarına uygun bir şekilde 

temizleyiniz. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 

FULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Analiz numunesini hazırladınız mı?   

Deney numunesini hazırladınız mı?   

Stok çinko çözeltisi hazırladınız mı?   

Standart çinko çözelti serisini hazırladınız mı?   

Tanık numuneyi ve standart çözeltileri cihazda okudunuz mu?   

Kalibrasyon eğrisini çizdiniz mi?   

Deney numunesini AAs’de okudunuz mu?   

Hesaplamaları yaptınız mı?   

Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

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. Aşağıdakilerden hangisi alevde atomlaştırma metodu üzerine kurulmuş olan 

spektroskopi türlerinden değildir? 

A) Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS) 

B) Atomik Emisyon Spektroskopisi (AES) 

C) Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) 

D) Atomik Floresans Spektroskopisi (AFS) dir. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi atomik absorpsiyon spektroskopisiyle UV-görünür bölge 

spektroskopisi arasındaki farklardan değildir? 

A) Çözelti hazırlama metodu 

B) Numune alma biçimi 

C) Spektrumların görünüşü 

D) Kullanılan cihazlar 

 

I. Belirsizlik etkisi 

II. İzotop etkisi 

III. Doppler etkisi, 

IV. Basınç artması etkisi 

3. Elektrik manyetik alan etkisiYukarıdaki etkiler aşağıdaki olaylardan hangisine neden 

olur? 

A) Spektral çizgilerin daralmasına 
B) Spektral çizgilerin uzamasına  
C) Spektral çizgilerin kısalmasına 
D) Spektral çizgilerin genişlemesine 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi örnek çözünürleştirme tekniklerinden değildir? 

A) Kuru yakma 

B) Soğuk buhar 
C) Mikrodalga 

D) Yaş yakma 

 

5. Örnek çözünleştirme yöntemlerinden yaş yakmada en fazla kullanılan yükseltgeyici 

reaktif aşağıdakilerden hangisidir? 

A) HClO4 

B) B) H2SO4 

C) C) HNO3 

D) D) HCl 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Atomlar, elektromanyetik ışımayı absorbe ederek en düşük enerji düzeyinden 

uyarılmış düzeylere geçerler. Bu olaya …………  …………… denir. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Uyarılmış atom, fazla enerjisini ortamdaki başka türlere aktararak temel hâline döner 

ki, buna ………………………..denir. 

 

8. Gaz hâlindeki atomların veya gaz hâlindeki tek atomlu iyonların ……………… , 

……………….. ve …………… özellikleri üzerine kurulmuş olan spektroskopi dalına 

atomik spektroskopi denir. 

 

9. Aynı örnek çözünürleştirme şartlarında, deney numunesi yerine saf su kullanılarak 

yapılan deneye …………………… ………………. denir. 

 

10. Atomik spektroskopi işlemleri için ilk basamak …………………… dır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

11.  ( ) AAS, ışın kaynağından çıkan elektromanyetik dalganın gaz hâlindeki atomlar 

tarafından absorpsiyonu sonucu ışığın şiddetindeki azalmanın ölçülmesi ilkesine 

dayanır. 

 

12.  ( ) Bir elementin atomik absorpsiyon spektroskopisiyle analizini yapmak için o 

elementin önce buhar hâline gelmesi gerekir.  

 

13.  ( ) Yaş yakma işleminin kuru yakma işlemine göre daha fazla çözücü gerektirir.  

 

14.  ( ) Çinkonun yüksek miktarlarda alınması vücutta toksik etki yapmaz.  

 

15.  ( ) Gıdalarda Zn tayini AAS ile 213,9 nm’de 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 öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak atomik absorpsiyon 

spektrofotometresi ile plastik maddelerde kadmiyum tayini yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Topraklarda kurşun kirliliğine neden olan faktörleri araştırınız. 

 Toprakta kurşun tayininde kullanılan metotları araştırınız. 

 

2. TOPRAKTA KURŞUN TAYİNİ 
 

Kurşun gri renkli yumuşak bir metaldir. Başlıca filizi galen'dir ve metal genellikle bu 

filizden elde edilir.  

 

Yerkabuğundaki konsantrasyonu az olmasına rağmen, kurşun insanoğlu tarafından 

eski zamanlardan beri çok iyi bilinen elementlerden birisidir. Bunun başlıca nedeni kurşunun 

kullanılmasının çok kolay olmasıdır. 

 

Erime noktası düşük olduğu için kolayca sıvı hâle getirilebilir ve istenilen şekle 

döküm yapılabilir.Yumuşak ve dövülebilir olması nedeniyle bir çok şekillere 

sokulabilir.Kimyasal aktivitesi dolayısıyla nemli havalarda koruyucu bir tabakayla kaplanır. 

Bu kaplanma çok uzun ömürlü olmasını sağlar. Birçok metalle kıymetli alaşımlar verir. Bu 

alaşımların özellikleri kurşununkinden çok farklıdır. Civa ve altından sonra yoğunluğu en 

büyük metaldir. 

 

Kurşun, tetraetil kurşun hâlinde kalite iyileştirici olarak benzine katılır ve motordaki 

yanma sonucu çeşitli bileşikleri hâlinde egzoz gazları hâlinde çevreye yayılır ve kirliliğe 

sebep olur. 

 

Zaman zaman kurşun zehirlenmelerine rastlanır bunların çoğunluğu içme sularının 

kurşunla kirlenmesinden ileri gelir. Bunlara yakın bir geçmişte atmosferin kurşunla 

kirlenmesinden ileri gelen zehirlenmeler de eklenmiştir. Demirden sonra, atmosferi en çok 

kirleten metal kurşundur. 

 

Kurşun, doğal olarak tüm topraklarda az miktarlarda da olsa bulunmaktadır. 

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. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Kurşun toprak ve bitkilerde eser oranda bulunur. Topraktaki konsantrasyonu ortalama 

olarak 15 ppm’dir. Genel olarak yeryüzündeki kurşun konsantrasyonu yeraltındaki kurşun 

konsantrasyonundan daha yüksektir. 

 

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. 

 

2.1. Yöntemin Prensibi 
 

Amonyum asetat ile ekstrakte edilen toprakta AAS ile kurşun tayini esasına dayanır. 

 

2.2. Kullanılan Araç Gereçler 
 

Hassas terazi, Polietilen şişe, Plastik spatül, Pipet, Huni, Filtre kâğıdı, Yatay 

çalkalayıcı, AAS. 

 

2.3. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

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. 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 
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ml’lik balon jojelere aktarılarak saf su ile hacim çizgilerine tamamlanır. 

Böylece sırasıyla 0, 0.04, 0.08, 0.12, 0.16 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.  

 Tanık çözeltisinin, standard çözeltilerin ve numune çözeltisinin okumaları 

yapılır. 

 

2.4. Hesaplamalar 
 

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 
Toprakta amonyum asetat ile ekstrakte edilebilir kurşun tayinini yapınız. 

 

Kullanılan araç ve gereçler: Hassas terazi, polietilen şişe, plastik spatül, pipet, huni, 

filtre kâğıdı, yatay çalkalayıcı, AAS, 1 N amonyum asetat, stok kurşun çözeltisi. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz numunesi hazırlayınız. 
 Toprak numunesini analize hazırlayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  
 Polietilen malzemeler kullanınız. 

 Toprak numunesini analize hazırlama 

kurallarına uyunuz. 

 Deney numunesi hazırlayınız. 

 

 Tepkime şişesine 5 g analiz numunesi 

tartınız. 

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

 Şişeyi çalkalayıcıya yerleştirerek 30 

dakika çalkalayınız. 

 Karışımı Whatman 42 numaralı filtre 

kâğıdı kullanarak süzünüz. 

 Süzme işlemini kolaylaştırmak için 

karışımı bir süre beklettikten sonra 

berrak kısmı süzünüz. 

 Stok kurşun çözeltisi hazırlayınız. 

 

 Saf su olarak bidistile veya deiyonize 

kullanınız. 

 Standart kurşun çözelti serisini 

hazırlayınız. 

 

 Uygun bir pipet veya hacim ölçüm aracı 
kullanınız. 

 Çözelti hazırlama kurallarına uyunuz. 

 Hacim çizgisine dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tanık numuneyi ve standart çözelti 

serisini cihazda okutunuz. 

 

 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. 

 Kalibrasyon eğrisini çiziniz. 

 

 Kalibrasyon eğrisi çizme ve kalibrasyon 

eğrisini kullanma kurallarına uyunuz. 

 Deney numunesini cihazda okutunuz. 

 

 Okumuş olduğunuz değeri kaydediniz. 

 Hesaplama yapınız. 

 

 Formül kullanınız. 

 Hesaplamaları dikkatli yapınız. 

 Seyreltme faktörünü dikkate alınız. 
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 Kullandığınız malzemeleri temizleyerek 

teslim ediniz. 

 Kullandığınız malzemeleri ve cihazları 
kurallarına uygun bir şekilde 

temizleyiniz. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 

 İşlem basamakları ve aldığınız notlardan 
faydalanarak raporunuzu hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 

 

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 numunesi hazırladınız mı?   

3. Deney numunesi hazırladınız mı?   

4. Stok kurşun çözeltisi hazırladınız mı?   

5. Standart kurşun çözeltileri hazırladınız mı?   

6. Tanık numuneyi ve standart çözeltileri cihazda okudunuz mu?   

7. Kalibrasyon eğrisini çizdiniz mi?   

8. Deney numunesini cihazda okudunuz mu?   

9. Hesaplama yaptınız mı?   

10. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

11. 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. Demirden sonra, atmosferi en çok kirleten metal …………….. dur. 

 

2. Topraktaki konsantrasyonu ortalama olarak …………….. dir. 

 

3. Toprak numunesi, kuru ya da çeşitli asitlerle yaş yakmaya tabi tutulmak suretiyle 

hazırlanan numune çözeltisinin kurşun kapsamı ……………. ile belirlenmektedir.  

 

4. Kurşun içeren yakıtları kullanan araçların …………….. …………….., zehirlenmesine 

neden olur. egzoz gazları 

 

5. AAS ile kurşun tayininde  ………… nm’de 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 öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak atomik absorpsiyon 

spektrofotometresi ile idrarda bakır tayini yapabileceksiniz. 

 

 
 

 Bakırın canlı vücudundaki önemini araştırınız. 

 Bakır toksisitesi nelere sebep olur? Araştırınız.  

 

3. İDRARDA BAKIR TAYİNİ 
 

Bakır, biyolojik sistemlerde hem 1+ hem de 2+ elektronik hâlde bulunmaktadır. Bu 

temel özellik sayesinde bakır içeren enzimler moleküler oksijen ile bağlanarak indirgenme-

yükseltgenme reaksiyonlarında yer alır. Bakır elementi birçok metaloenzimin en temel 

bileşenidir. 

 

Ayrıca bakır demir metabolizmasında da önemli rol oynar. Bakır eksikliği demir 

absorbsiyonunu zayıflatır ve şiddetli bakır eksikliği anemi hastalığını beraberinde getirir. 

 

Yetişkin bir insan vücudunda yaklaşık bakır miktarı 80-150 mg arasındadır. 

Dokulardaki konsantrasyonu 1,5-2,5 μg/g düzeyindedir. 

 

Bakır elementi eksikliğinde Menkes’ sendromu ve Wilson’s hastalığı sıkça görülürken 

yüksek dozlarda ise toksik etki gözlenmektedir. Menkes’ sendromu bakır eksikliğinin uç bir 

şeklidir ve bakırın taşınması ve depolanması işlevi gerçekleştirilemez. Klinik belirtiler 

yaşamın erken evrelerinde (3 aylıkken) görülür ve 5 yaşında ölürler. Tedavi yoluyla 

plazmada bakır konsantrasyonu arttırılırken idrar yoluyla kuvvetli bakır atılımı gözlenir. 

Wilson’s hastalığı genellikle 6-40 yaslarda görülen genetik olarak belirlenmiş bakır birikim 

hastalığıdır. Bakır karaciğer, beyin, böbrek ve korneada birikir. İdrar yoluyla bakır atılımı 

artmıştır. Serbest ve albumine bağlı bakır artmasına karsın toplam serum bakırı düşük 

seruloplazmin konsantrasyonu nedeniyle azalır. Bu nedenle bu hastalık tanısında serum 

bakır, seruloplazmin ve üriner bakırın aynı zamanda ölçümü bu hastalığın tanısında 

yararlıdır. Toksik etkinin kaynaklarından biri özellikle hayvan yemlerinde kullanılan bakır 

tuzlarının gıdalardan insanlara taşınmasıdır. 

 

Bakırın aşırı alınımının belirgin toksisite ile sonuçlandığı bilinmektedir. Bakırdan 

pestisitler, denizcilikte kullanılan kirliliği önleyici boyalar ve kereste koruyucu ajanlarda 

yararlanılır. Muamele görmüş yeşil kerestede de yüksek düzeylerde bakır ve arsenik bulunur. 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 
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3.1. Yöntemin Prensibi 
 

İdrarda bakır analizi, idrar içerisindeki konsantrasyonu sebebiyle grafit fırınlı atomik 

absorpsiyon spektrometrisi yöntemiyle gerçekleştirilir. 

 

3.2. Kullanılan Araç Gereçler 
 

AAS,Analitik terazi,50, 100, 1000 ml polipropilen balon jojeler,1,2 ml hacimli polistiren 

örnek kapları,Polipropilen serum tüpleri ve kapakları,Argon (%99,996 saflıkta) ve 

asetilen tüpleri 
 

3.3. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

 % 0,2 (v/v) HNO3: 3,1 mL % 65’ lik d = 1,41 g/mL derisik HNO3 den alınarak 

1 L’ye saf su ile tamamlandı. 

 

 % 0,2 (v/v) Triton X-100: 0,2 mL alınarak 100 mL’ ye saf su ile tamamlandı ( 

Triton X-100 reaktifi biyolojik sıvılarındaki eser elementler analizinde sıklıkla 

kullanılan, bu tür sıvıların akışkanlığını arttıran ve seyreltmeden 

kaynaklanabilecek heterojenliği azaltan bir kimyasaldır). 

 

 Standard Bakır Çözeltisi: 0,1 g metalik bakır tam olarak tartılarak daha önce 

temizlenmiş olan 1 litrelik balon jojeye dikkatlice aktarılır. Yaklaşık 50 mL 

nitrik asit eklenerek ısıtılır. Örnekler asidik olduğu için standartta asitlendirilir. 

Üzerine 500 mL deiyonize su eklenerek iyice çalkalanarak tam çözünme 

sağlanır. Hacim çizgisine kadar deiyonize su ile tamamlanarak 100 ppm’lik Cu 

standartı hazırlanır (100 mg/l).  

 

 Seyreltilmiş Bakır Çözeltisi: 1000 ml’lik balon jojeye stok bakır çözeltisinden 

10 ml alınarak balon saf su ile çizgisine tamamlanır. Bu çözelti 1 μg/ml (1 ppm) 

bakır içerir. 

 

 Şahit çözelti: Deney numunesi yerine saf su bir şahit deney yapılır. 

 

3.4. Yapılışı  
 

 İdrar numunesi 0,3 ml alınarak üzerine 0,3 ml % 0,2’ lik (v/v) HNO3 çözeltisi 

ve 0,3 ml %0,2’ lik (v/v) Triton X-100 çözeltisi eklenir.  

 Numune çözeltisi hazırlandıktan sonra standart çözelti serisi hazırlanır. Bunun 

için 1 ppm’lik bakır 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 ve 0.20 ppm’lik standart çözeltiler hazırlanmış 

olur. Standart çözelti konsantrasyonları numune çözeltisinin tahmini 

konsantrasyonuna göre değiştirilebilir. 
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 Cihaza kurşuna özgü oyuk katot lambası takılır ve cihaz 324,8 nm’ye ayarlanır. 

 Cihazın grafit fırın ayarı yapılır. 

  Saf suyun ışık absorpsiyonu sıfır olacak şekilde ayarlanır.  

 Şahit çözeltisinin ve standart çözeltilerinin okumaları yapılır. 

 Standartların bu dalga boyunda okunan absorbanslarından faydalanarak 

konsantrasyona karşı absorbans grafiği çizilir.  

 Numune çözeltisinin absorbansı okunur. 

 

Sekil 3.2. İdrarda bakır analizi kalibrasyon eğrisi ve idrar numunesi analit sinyali 

Matriks düzenleyici çözeltisi 5 μl içerisinde 5 μg Pd ve 3 μg Mg(NO3)2 olacak şekilde 

hazırlanır. Bu amaçla 1000 mg/l’ lik Pd standart çözeltisinin 100 ml’ si içinde 0,104 g 

Mg(NO3)2. 6H2O çözülerek matriks düzenleyici hazırlandı. 

 

3.5. Hesaplamalar 
Kalibrasyon eğrisi oluşturulur ve örneğin absorbansı okutularak bu standart eğrisinden 

konsantrasyonu bulunur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İdrarda bakır tayini yapınız. 

Kullanılan araç ve gereçler: Balon joje, bakır metali, nitrik asit, AAS, analitik 

terazi, polipropilen balon jojeler, 1,2 ml hacimli polistiren örnek kapları, Argon (%99,996 

saflıkta) ve asetilen tüpleri. 

 İşlem Basamakları  Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıklarınızı yapınız. 
 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Standard bakır çözeltisini hazırlayınız. 

 

 Saf su olarak bidistile veya deiyonize 

kullanınız. 

 Standard çözelti serisini hazırlayınız. 

 

 Uygun bir pipet veya hacim ölçüm aracı 
kullanınız. 

 Çözelti hazırlama kurallarına uyunuz. 

 Hacim çizgisine dikkat ediniz. 

 Deney numunesini hazırlayınız. 

 

 Numunenin taze olmasına dikkat ediniz. 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 

http://www.turkcebilgi.com/resim/idrar/weewee
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 Şahit çözeltiyi ve standart çözelti 

serisini cihazda okutunuz. 

 

 

 

 Grafit fırınlı AAS kullanınız. 
 AAS’yi 324,8 nm’ye ayarlayınız. 
 Cihaza okunacak elemente özgü oyuk 

katot lambasını takınız. 

 Cihazın alevini yakarak 15-20 dakika 

ısınmasını sağlayınız. 

 Kalibrasyon eğrisini çiziniz. 

 

 Kalibrasyon eğrisi çizme ve kalibrasyon 

eğrisini kullanma kurallarına uyunuz. 

 İdrar numunesini cihazda okuyunuz. 

 

 Okuduğunuz değeri kaydediniz. 

 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. 

 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 beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Standart bakır çözeltini hazırladınız mı?   

3. Standart çözelti serisini hazırladınız mı?   

4. Deney numunesini hazırladınız mı?   

5. Şahit çözeltiyi ve standart çözelti serisini cihazda okudunuz mu?   

6. Atomik absorpsiyon cihazını 324,8 nm ayarladınız mı?   

7. Kalibrasyon eğrisi oluşturdunuz mu?   

8. İdrar numunesini cihazda okudunuz mu?   

9. Hesaplamaları yaptınız mı?   

10. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

11. 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 cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Şiddetli …………..  …………….. anemi hastalığını beraberinde getirir. 

 

2. Bakır elementi eksikliğinde …………………………..  ve ………………….. sıkça 

görülür. 

 

3. Bakır elementi birçok ……………………. en temel bileşenidir. 

 

4. AAS’de bakır tayini …………………… nm’de yapılır. 

 

5. Yetişkin bir insan vücudunda yaklaşık bakır miktarı …………………….. arasındadır.  

 

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. Atomik absorpsiyon spektrofotometresinin kısımları aşağıdakilerden hangisinde doğru 

verilmiştir? 

A) Işın kaynağı, atomlaştırıcı, monokromatör ve dedektör 
B) Işın dağıtıcı, iyonlaştırıcı, monokromatör ve analizatör 
C) Işın kaynağı, atomlaştırıcı, monokromatör ve analizatör 
D) Işın dağıtıcı, atomlaştırıcı, monokromatör ve dedektöR 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi atomlaştırma tekniklerinden değildir? 

A) Alevli atomlaştırma 
B) Elektrotermal atomlaştırma 
C) Hidrür oluşturma 
D) Yaş yakma 

 

3. Soğuk buhar tekniği aşağıdaki elementlerden hangisi için kullanılmaktadır? 

A) Pb B) Cd  C) Hg  D) Zn 

 

4. AAS, aşağıdaki alanlardan hangisinde kullanılmaktadır? 

A) Jeolojik   B) Farmakoloji  C) Metalurji  D) Hepsi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi AAS’de görülen girişimlerden değildir? 

A) Kimyasal girişim 

B) Fiziksel girişim 

C) Self-absorpsiyon girişimleri 

D) Spektral girişimler 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

6. Elektromanyetik ışımayı absorbe ederek en düşük enerji düzeyinden uyarılmış 

düzeylere geçmiş olan atomlar, temel düzeye dönüş sırasında ultraviyole veya görünür 

bölge sınırları içinde ışıma enerjisi yayarlar. Bu olaya …………   …………….. denir. 

 

7. Atomik emisyon veya absorpsiyonda spektral bir çizginin, birisi temel hâlde olan iki 

elektronik enerji seviyesi arasındaki geçişine ………………………….. adı verilir. 

 

8. AAS’de Zn için ……………. nm’de okuma yapılır. 

 

9. Kurşun, ……………… …………… hâlinde kalite iyileştirici olarak benzine katılır.  

 

10. Bakır eksikliği ……………………. absorbsiyonunu zayıflatır. 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

11.  ( ) Monokromatör, incelenen elementin rezonans hattını diğer hatlardan 

ayırmaktır.  

 

12.  ( ) Tayinin duyarlığı incelenen elementin atomlaşma derecesi ile doğrudan 

orantılıdır. 

 

13. ( ) Çinko, vücut için gerekli bir eser element değildir.  

 

14. ( ) Kurşun toprak ve bitkilerde bol miktarda bulunur.  

 

15. ( ) Muamele görmüş yeşil kerestede de yüksek düzeylerde bakır ve arsenik 

bulunur. 

 

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 D 

3 A 

4 B 

5 A 

6 Atomik absorpsiyon 

7 Durulma (relaksasyon) 

8 Absorpsiyon, emisyon ve floresans 

9 Şahit deney 

10 Atomlaştırma 

11 D 

12 Y 

13 D 

14 Y 

15 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Kurşun 

2 15 ppm 

3 AAS 

4 Egzoz gazları 

5 283,3 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Bakı eksikliği 

2 Menkes’ sendromu ve Wilson’s hastalığı 

3 Metaloenzim 

4 Bakır 

5 80-150 mg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 C 

4 D 

5 C 

6 Atomik emisyon 

7 Rezonans çizgisi 

8 213,9 

9 Tetraetil kurşun 

10 Demir 

11 D 

12 D 

13 Y 

14 Y 

15 D 
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