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MODÜLÜN ADI  
Kolorimetrik Analizler 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül, standartına uygun kolorimetre cihazı ile 
kolorimetrik demir (III) ve amonyak tayini yapabilme ile 
ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme 
materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOŞUL Spektrofotometre modülünü başarmış olmak 

YETERLİK 
Kolorimetrik analizler yapabilmek 

 

MODÜLÜN AMACI 
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Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, standardına 
uygun kolorimetre cihazı ile kolorimetrik analiz 
yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Standardına uygun kolorimetre cihazı ile kolorimetrik 

demir (III) tayini yapabileceksiniz. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci,  

 

Kolorimetrik metotlar,çevre mühendisliğinde, kozmetikte, endüstride birçok 
tayinlerde sıkça kullanılan  yöntemlerdendir.  
 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında renk ölçümü analizlerini yapabilecek ve 
sonuçlarını değerlendirebileceksiniz. 
 

Modülün sizlere gerekli bilgi ve beceriyi sunacağını umuyor, başarılar diliyoruz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak  kolorimetre cihazı ile kolorimetrik 
demir (III) tayini yapabileceksiniz. 

  
 

 

 
 pH kâğıtlarının özelliklerini araştırınız. 

 Kolorimetrik analizler nerelerde kullanılır? Araştırınız. 

 

 

1. KOLORİMETRİK DEMİR (II)TAYİNİ 
 

Bir maddenin rengi, o maddeden gözümüze ulaşan görünür bölgedeki elektromanyetik 
ışınlardır. Bu ışınlar, saydam maddeler için maddenin içinden geçip gelen saydam 
olmayanlar için ise yansıyan ışınlardır.  
 

Çözelti içindeki madde miktarını  çözeltinin renginden faydalanarak ölçme işlemine 
kolorimetri, bu tip ölçümde kullanılan cihazlara da kolorimetre denir. 
 

Kolorimetreler, bir televizyon ya da bilgisayarda renk kontrastını, parlaklık ayarlarını 
analiz etmede,  baskı endüstrisinde renk yönetim sistemlerinin temel bir unsurunu 
oluşturmada, kâğıt hamurunun ve baskı mürekkep kalitesini ölçmede önemli yer tutan 
aletlerdir. 

Ayrıca değerli taşların (elmas, pırlanta… gibi) optik özelliklerini ölçmede, diş 
kaplama ve beyazlatma operasyonlarında diş minesinin renginin analizinde, kozmetikte 
güneş koruma faktörlerinin analizinde ve yüz analizinde de kolorimetreler kullanılmaktadır.  

 

                   

Resim 1.1: Kolorimetre ile cilt analizi  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

http://www.google.com.tr/imgres?q=skin+colorimeter&um=1&hl=tr&biw=1058&bih=413&tbm=isch&tbnid=OP1ZlVbrJfkTeM:&imgrefurl=http://www.dermaviduals.com/english/skin-testing/lab-probes/skin-colorimeter-cl-400.html&docid=OVWPNINWtEuAfM&imgurl=http://www.dermaviduals.com/cms/upload/bilder/Skin-Colorimeter_CL_400-2011.JPG&w=650&h=488&ei=H7cGT_rTAs698gPPkaiyAQ&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=skin+colorimeter&um=1&hl=tr&biw=1058&bih=413&tbm=isch&tbnid=hT7Z9EXSUYNJmM:&imgrefurl=http://www.indiamart.com/gv-biomedicals/biomedical-products.html&docid=j4f4SmSS7ST_eM&imgurl=http://1.imimg.com/data/A/1/MY-527151/DSM-II-ColorMeter_250x250.jpg&w=200&h=200&ei=H7cGT_rTAs698gPPkaiyAQ&zoom=1
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Resim 1.2: Kolorimetre ile gıdalarda renk analizi  

         

Resim 1.3 : Kolorimetre ile elektronik cihazlarda görüntü analizi    

 

Resim 1.4: Kolorimetre ile değerli taşların optik özelliklerini ölçme  

http://www.google.com.tr/imgres?q=skin+colorimeter&um=1&hl=tr&biw=1058&bih=413&tbm=isch&tbnid=LbhgZostpcFiMM:&imgrefurl=http://www.directindustry.com/prod/konica-minolta-sensing-americas/colorimeters-for-food-application-tomato-product-18425-371397.html&docid=6OynDTA6A6V9fM&imgurl=http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/colorimeter-for-food-applications-tomato-products-371397.jpg&w=467&h=600&ei=H7cGT_rTAs698gPPkaiyAQ&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=skin+colorimeter&um=1&hl=tr&biw=1058&bih=413&tbm=isch&tbnid=jZnXaxnlbK4uuM:&imgrefurl=http://www.directindustry.com/prod/konica-minolta-sensing-americas/colorimeters-for-food-application-roasted-coffee-18425-392223.html&docid=62OU2HE-j3eA8M&imgurl=http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/colorimeter-for-food-applications-roasted-coffee-392223.jpg&w=542&h=600&ei=H7cGT_rTAs698gPPkaiyAQ&zoom=1
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1.1. Kolorimetri 
 

Kolorimetri, renk ölçülmesi esasına dayanan miktar tayin yöntemidir. Konsantrasyonu 
bilinmeyen renkli bir maddenin konsantrasyonunun aynı maddenin konsantrasyonu bilinen 
bir sıra çözeltisiyle karşılaştırılıp tayin edilmesine kolorimetrik analiz, bu amaçla kullanılan 
alete de kolorimetre  denir. Kolorimetrenin çok eski bir tarihçesi vardır. Milattan önceki 
devirlerde şarap içindeki demir kolorimetrik olarak tayin edilmekteydi. 

 

Kolorimetrik analiz, optik yöntemlerden olup absorpsiyon özelliği ile çalışan bir  
sistemi ifade etmektedir. Bir çözeltide renkli maddenin konsantrasyonu direkt olarak 
kolorimetri veya spektrofotometri yardımıyla tayin edilebilir. Kullanılan madde eğer renksiz 
ise uygun bir renklendirici reaktif ile renklendirilir. Kolorimetrik yöntemde konsantrasyonu 
tayin edilmek istenen çözeltinin rengi, konsantrasyonu bilinen çözeltilerin renkleriyle 
karşılaştırılarak da miktar tayini yapılabilir Kolorimetri, hassas olarak spektrofotometre ile 
ve daha az duyarlı olarak gözle de yapılabilir. 
 

Kolorimetride 4 tip çalışma yöntemi vardır. Bunların hepsi de bilinen bir numunenin 
bilinmeyenle karşılaştırılmasına dayanır. Fakat karşılaştırılma tarzı her birinde değişiktir. 
 

 Dengeleme yöntemi  
 

Bilinmeyen numune dibi düz ve saydam olan bir silindirik tüp içerisine  konur. Bunun 
üzerine renklendirici reaktif ilave edilir. Aynı numunenin standart çözeltisi de aynı şekilde 
renklendirilip aynı ölçülerdeki diğer bir tüp içerisine konur. Standart çözeltinin tüpteki 
yüksekliği (ki bu çözelti kalınlığı b anlamına gelmektedir) belli sabit bir değere ayarlanır.  
Her iki tüp de aşağıdan aynı kaynakla aydınlatılır ve üstten gözlenir. İki tüpün renkleri aynı 
şiddette görülünceye kadar numune tüpü hareket ettirilir, optik yol değiştirilir. Bu anda 
geçen ışıkların şiddetleri aynıdır. Lambert-Beer yasası  (A= abc) her iki tüpe de 
uygulandığında, 
 

a b1 c1 = a b2 c2  
 

Her iki tüpte de aynı madde bulunduğundan absorbtiviteler (a)  aynıdır. 
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Buradan  b1 c1 =  b2 c2  bulunur. c2 bilindiğine ve b1 , b2 optik yolları ölçülebildiğine 
göre 
 

1

22

1
b

cb
c     eşitliğinden c1 bulunabilir. 

Lambert-Beer yasasından sapma olmaması için iki çözeltinin konsantrasyonları çok 
fazla farklı olmamalıdır. Bu yöntem Duboscq kolorimetresi denilen aletlerde uygulanır 
(Şekil 1.1, Şekil 1.2 ). Bu alette tüpler içerisine dalan cam pistonlar vasıtası ile çöze lti 
kalınlıkları yani optik yol (b) değerleri ayarlanmaktadır (b değeri her silindirin dibinden 
pistonun dibine kadar olan uzaklık). Her bir çözeltiden geçen ışık gözleme yerinin bir 
yarısından görülecek şekilde optik düzenek düzenlenmiştir. Böylece pistonlardan birini sabit 
tutarak diğerini hareket ettirmek suretiyle gözleme yerindeki iki ışık şiddeti aynı değere 
ayarlanabilir. 

 

Şekil 1.1: Dengeleme yöntemi 
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Şekil 1.2:  Duboscq kolorimetresi 

 Seyreltme yöntemi 
 

Bu yöntemde iç çapı aynı olan iki adet dereceli cam tüp kullanılır. Birine 
konsantrasyonu tayin edilecek madde diğerine bu maddenin bilinen konsantrasyonu yani 
standart çözeltisi konur. Bunlar uygun reaktif ilavesi ile renklendirilir. Sonra Şekil 1.3 ‘te 
gösterildiği gibi yatay olarak gözlenir. Her ikisinde de iç çapı aynı olduğundan optik yollar 
eşittir. Bu çözeltilerden koyu renkli olanı ikisinin rengi eşit oluncaya kadar seyreltilir. Bu 
durumda b1 c1 = b2 c2 olmuştur, bı = b2 = b olduğundan bu hâlde c1 = c2dir. Cam kaplar 
dereceli olduğu için seyreltmeden sonraki hacim okunur ve yeni konsantrasyon hesaplanır. 

 

Şekil 1.3: Seyrelme yöntemi 

 Çiftleme yöntemi 
 

Konsantrasyonu bilinmeyen numune renklendirici reaktifle dereceli bir tüpte muamele 
edilir. Bunlarla aynı ölçülerde olan diğer bir tüpe de çözücü ve renklendirici reaktif konup 
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bir büretten tayini yapılacak maddenin ayarlı derişik çözeltisi buna ilave edilir. Çözeltiler 
seyrelme yönteminde olduğu gibi. Yatay doğrultuda gözlenir ve bilinmeyen numunenin 
rengi ile büretten ayarlı çözelti ilavesi ile hazırlanan standarttın rengi aynı oluncaya kadar 
büretten ilaveye devam edilir. Her iki çözeltinin hacmi bilinmektedir. Standarttın 
konsantrasyonu hesaplanır. Buradan bilinmeyenin konsantrasyonuna geçilir. 
 

 Standart seri yöntemi 
 

Bu yöntemde tayini yapılacak maddenin bir seri standart çözeltisi hazırlanır. Tayini 
yapılacak çözelti de standartlarda kullanılan reaktif kullanılarak renklendirilir ve numune ile 
standartlar karşılaştırılır. 
 

Bu karşılaştırma iki yolla yapılır. 
 

 Direkt karşılaştırma 
 

Standartlar ve tayini yapılacak numune çözeltisi ince uzun ve aynı boyutlardaki 
tüplere aynı yükseklikte doldurulur. Tüpler aşağıdan aydınlatılır ve yukardan gözlenir. Hangi 
standart ile numunenin rengi aynı görülüyorsa numunenin konsantrasyonu o standarttın 
konsantrasyonuna eşittir. Eğer standart seri birbirine çok yakın konsantrasyonlarda 
hazırlanmışsa bu yöntem duyarlı olabilir. Burada kullanılan tüplere Nessler tüpleri adı 
verilir. Çünkü bu yöntem ilk kez Nessler tarafından K2HgI4 reaktifi ile NH3, tayininde  
kullanılmıştır. 

 

Resim 1.5 : Nessler tüpü ile kolorimetrik analiz 

 İndirekt karşılaştırma 
 

Bu yöntemde ölçüm uygun bir alet kullanılarak absorbans veya transmitansı ölçmek 
suretiyle yapılır. Her standart sıra ile ölçülür. Okunan değerler konsantrasyona karşı grafiğe 
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geçirilir. Aynı şekilde tayini yapılacak numunenin aynı reaktifle hazırlanmış çözeltisinin 
absorbans veya transmitansı da okunarak grafikten bunun karşılık geldiği konsantrasyon 
bulunur. Bu yöntem daha objektif olduğu için en çok uygulanan budur. Burada gözlemcinin 
görüş hataları söz konusu değildir ve % 0,1 den az hata ile tayin yapmak olasıdır. Bu nedenle 
küçük miktarda maddelerin tayininde gravimetrik ve titrimetrik yöntemlerden daha 
avantajlıdır.  

 

Şekil 1.4 : Standart seri ile karşılaştırma  

 

 Şekil 1.5: Göz ile renk karşılaştırma 

 
Bir seri standart hazırlamak yerine tek bir standartla numunenin transmitans veya 

absorbansını karşılaştırarak da tayin yapılabilir. 
 

A = - log T = abc    olduğuna göre standardın konsantrasyonu c bilinir, b bilinir, A 
veya T aletten okunursa a yani absorbtivite hesaplanabilir. Sonra bilinmeyen numune için A 
veya T okunur, b bilinir a denklemde yerine konarak c hesaplanabilir. Fakat standart seri 
yöntemine oranla duyarlığı düşüktür. Duyarlığı arttırmak için birkaç konsantrasyondaki 
ölçümlerden bulunan a değerlerinin ortalamasını kullanmak gerekir. 
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1.2. Kolorimetre 
 

Renkli bileşik veren maddelerin analizinde önemli bir yer tutan kolorimetride çeşitli 
araçlar kullanılabilir. Bunlar Nessler tüpü, Duboscq kolorimetresi gibi basit araçlar veya 
filtreli fotometre, spektrofotometre gibi enstrümental cihazlar olabilir. 
 

 

Resim 1.6 : Nessler tüpleri 

 

Resim 1.7:  Duboscq kolorimetresi 

 

Kolorimetri, spektrofotometrenin görünen alanda çalışan bir bölümüdür. Günümüzde 
artık kolorimetri tek başına kullanılmamakta, bunun yerine spektrofotometre 
kullanılmaktadır. Bu nedenle de spektrum taraması yapamayan Duboscq kolorimetreleri 
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artık ticari olarak satılmamakta yerine spektrofotometreler günlük işlemler için 
kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.8 : Değişik kolorimetre örnekleri 

 
Kolorimetrelerde renk karşılaştırılmasında insan gözü detektör olarak görev yapar. 

Bazı kolorimetrelerde, göz yerine bir fotoelektrik sel kullanılabilir. Böyle cihazlara foto 

elektrik kolorimetreler denir. Fotoelektrik kolorimetrelerde bir de renkli filtre kullanılır. 
Bunlar camdan, renkli jelatinden veya renkli plastikten yapılır. 

 

 Resim 1.9 : Portatif kolorimetre örnekleri 

Kolorimetrik ölçümler için bu cihazların yanı sıra kullanım kolaylığı sağlayan hazır 
test kitleri de vardır. Kolorimetrik testler söz konusu olduğunda numune çözeltisine 
reaktiflerin eklenmesi ile bir renk reaksiyonu oluşturulur. Rengi bir referans ölçeğindeki bir 
renk değerine dağıtarak ilgili konsantrasyon okunabilir. 

 

Resim 1.10 : Kolorimetrik test kitleri  
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Resim 1.11 : Kolorimetrik ölçümlerde kullanılan pH kâğıtları 

 

1.2.1. Kısımları  
 

Analiz edilen örnek üzerine ışık demetinin bir kısmını filtreler kullanarak ayıran ve  
gönderen aletler  kolorimetre veya fotometre olarak adlandırılırken yarıklar ya da 

prizmalar aracılığı ile bu seçiciliği yapan aletler spektrofotometre  olarak adlandırılırlar.   
  

Çözelti içindeki madde miktarını  çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık 
miktarından faydalanarak ölçme işlemine fotometri, bu tip ölçümde kullanılan cihazlara da 
fotometre  denir. 
 

Fotometrik  ölçümde , renksiz çözeltilerin konsantrasyonu da ölçülebilir.  

 
Şekil 1.8 : Kolorimetre 

Kolorimetrenin ana kısımları aşağıda verilmiştir. 
 

 Işın kaynağı (sıradan düşük voltajlı filament lamba) 
 Renkli filtreler 
 Örnek kabı  
 Detektör (iletilen ışığı ölçmek için) 
 Kaydedici 
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Şekil 1.9 : Kolorimetrenin kısımları 

 

Kolorimetrelerde filtreler kullanılırsa daha iyi sonuçlar alınır. Filtreler genel olarak 
renkli cam veya jelâtinden yapılır ve yaklaşık dalga boyları farkları 20 nm’ye varan bir ışın 
demetini geçirirler. Filtrelerin absorblama kabiliyetleri sıcaklıkla değiştiğinden sabit 
sıcaklıkta kullanılırlar. Bir çözeltinin rengi absorbe edilen ışının renginin bir 
tamamlayıcısıdır. Çözelti kırmızıysa yeşil ışını, maviyse sarı ışını absorblar. Buna göre mavi 
çözelti için sarı filtre, kırmızı çözelti için de yeşil filtre kullanılır. Çünkü absorplanan ışınlar 
sarı ve yeşil ışınlardır. Sarı filtre sarı ışını, yeşil filtre de yeşil ışını geçirir.  

 

Resim 1.12 : Renkli ve nötral  filtreler 

Bir çözelti tarafından absorblanan ışınların dalga boyları, renkleri ve çözeltinin göze 
görünen renkleri Tablo 1.1’de verilmiştir. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Filter-optics-1.jpg
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Tablo 1.1: Işık ve renk bağıntısı 

1.2.2. Çalışma Prensibi  
 

Kolorimetrik analizlerde, laboratuvar ortamında genellikle fotometreler ile 
spektrofotometreler  kullanılmaktadır. Fotometrelerde eçen ışıkUV  ışık değildir, görünen 

dalga  boyundaki ışıktır. Spektrofotometreler ise hem görünen dalga boylarında hem 
de UV ışık özelliğinde çalışan sistemlerdir. 
 

Fotometrelerde bir ışık kaynağı mevcut olup bu ışık bir filtreden geçer. Filtre, her  
analizde gerekli reaktifleri ilave ettikten sonra açığa çıkan renge göre spesifik dalga 

boyunda bir ışık üretmeye yarar. Filtreden geçen ışık daha sonra içine numune konmuş 
küvete gelir bu küvetten numunenin içindeki konsantrasyona göre azalarak fotosele geçer. 
Fotosel, üzerine gelen ışığı elektrik enerjisine çevirerek gerekli ölçümü gerçekleştirmiş olur. 
 

  

Şekil 1.7 : Fotometrenin çalışma prensibi 
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Spektrofotometrede ise ayrıca fotometreden farklı olarak ışık yayıcısı olarak prizma  
kullanılmaktadır. Burada tek dalga boylu ışık  paralel dağıtıcıdan direkt değil de prizmadan  
gelir. Bu sayede oldukça hassas dalga boyu seçimi yapılabilmektedir. 
 

 

Kolorimetrik analizlerde önemli noktalar aşağıda verilmiştir. 
 

 Kolorimetrik yöntemde gözle görülen dalga boyunda çalışılır. Maddelerin optik  
özelliğine dayanarak (absorpsiyon, yansıma, emisyon dağılım gibi) elde edilen  
sonuçları kapsar. Özellikle seyreltik çözeltiler için oldukça elverişli uygulamalara sa
hiptir.  

 

 Kolorimetrik metot ile kantitatif analiz yapabilmek için bileşik, belirli karakteristik 
renkler oluşturmalı ve oluşan renk yoğunluğu bu maddelerin konsantrasyonu ile  
doğrudan orantılı olmalıdır. Renkli çözeltiler genelde Beer-
Lambert prensipleriyle rahatlıkla açıklanabilir.   

 
A= abc  (Beer – Lambert Kanunu)  

 

 Kolorimetri, konsantrasyonu  çok düşük maddeleri tayin etmek amacıyla kullanılır. Bu 
metotla tayin yapılacak maddenin konsantrasyon üst sınırı 0.01 M’ dır. Tayinler 
genellikle   ± % 3 hatayla yapılabilir. 

 

 Kolometrik tayinlerde bazı dalga boyları için özel standartlarda kullanılabilir. Bunlar 
lovibond renkli camları ve renkli tuzlarıdır. Bu tuzlar, 

 

 HCl asitli ortamda sarı renk veren FeCl3 tuzu  
 Pembe renk veren CoCl2 tuzu  
 Mavi renk veren CuSO4 tuzu  
 Turuncu renk veren K2Cr2O7  

 

 Kolorimetrik tayinler titrimetrik olarak da yapılabilir. Kolorimetrik metotlar genelde 
hızlı ve ucuz olduğundan tercih edilir. 
 

 Kolorimetrik ölçümlerde renk, bulanıklılık, yüksek tuz konsantrasyonu, askıda 
(koloidal) maddeler, serbest klor, çeşitli yükseltgen ve indirgen maddelerin 
engelleyici rolü olabilir. Ayrıca karşılaştırma için hazırlanan renk standartlarında 
indikatör bozulabilir. 

 

 Çözeltinin berrak olması gerekir. Bu husus özellikle de renk mukayesesi berrak bir 
referans maddeyle yapıldığı zaman daha çok önem kazanır. 

 

 Meydana gelen rengin dayanıklı olması beklenir. Dayanıklılık hiç değilse ölçme 
yapmaya yetecek kadar uzun olmalıdır ( bazı reaksiyonlarda ise renk oluşumu  
zaman alır, biraz beklemek gerekebilir). 

 

 Kolorimetrik metotlar, tayinin yapıldığı şartlarda tekrarlanabilir sonuçlar vermelidir.  
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 Kolorimetri ile çalışırken gözler çok kolay yorulduğundan zaman zaman uzaklara 
bakarak dinlendirilmeleri gerekir. Göz bütün dalga boylarına aynı derecede hassas 
değildir. 

 

 Kolorimetre tüpleri (küvet) daima lekesiz, çiziksiz ve temiz olmalıdır. Tüpleri 
temizlemek için kromik ve sülfürik sit karışımı değil doğrudan doğruya nitrik asit 
kullanılır. 

 

       

Resim 1.13 : Kolorimetre tüpleri 

http://www.google.com.tr/imgres?q=colorimeter+tubes&um=1&hl=tr&biw=1093&bih=427&tbm=isch&tbnid=qqgTjjCnu4kzCM:&imgrefurl=http://www.china-manufacturer-directory.com/catalog-1-114070/lab-supplies.html&docid=mk96WRpHlFJvAM&imgurl=http://www.china-manufacturer-directory.com/picture/cuvettes-for-the-colorimeter.jpg&w=340&h=325&ei=KxX7ToWOEIKl8QO70PiiAQ&zoom=1
http://www.google.com.tr/imgres?q=colorimeter+tubes&um=1&hl=tr&biw=1093&bih=427&tbm=isch&tbnid=EGQUAtO-_-8pNM:&imgrefurl=http://www.energo-metr.ro/en/products/sticl-rie-de-laborator/tub-colorimetric-nessler.html&docid=uvGU3FkXlDTiDM&imgurl=http://www.energo-metr.ro/servo/products/133.jpg&w=400&h=400&ei=KxX7ToWOEIKl8QO70PiiAQ&zoom=1
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Kolorimetrenin kullanılışı aşağıda verilmiştir. 
 

1. On/off düğmesi ile cihaz açılır. 

 

2. Analize uygun filtre takılarak, şahit çözelti ile sıfır ayarı yapılır. 

   

3. Standart çözelti serisinin absorbansları okunur.  

 

4. Kalibrasyon eğrisi çizilir. 

 

5. Farklı filtreler de (dalga boyu) kullanılacaksa filtre değiştirilerek aynı işlemler 
tekrarlanır (2-3-4). 

 

6. En uygun doğruyu veren (en yüksek absorbansı veren) filtre seçilerek analize o filtre 
ile devam edilir. 

 

7. Numune çözeltisinin absorbansı okunur. 
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8. Seçilen kalibrasyon eğrisinden yararlanılarak, numune çözeltisinin derişimi 
hesaplanır. 

 

1.3. Demir (II) Tayini 
 

Fotometrik absorpsiyon ölçümleri, genellikle bir absorpsiyon pikine karşılık olan 
dalga boyunda yapılır. Bu dalga boyunda birim konsantrasyon başına absorpsiyondaki 
değişme en büyük ve dolayısıyla duyarlılık maksimumdur. 
 

Spektral dalga boyuna karar vermek için örnek özellikleri dikkate alınır. Örneğin 
görülen bir rengi varsa onun tamamlayıcı rengi uygun dalga boyu aralığını verir (Tablo 1.1). 
Ancak göz iyi bir karşılaştırma aracı olmadığından ve renk özellikleri ekseriya 
konsantrasyon veya optik yol uzunluğu ile değiştiğinden filtreli fotometreler kullanıldığı 
zaman uygun filtrenin yani uygun dalga boyu aralığının seçimi standart eğrinin hazırlanması 
sırasında yapılır.  
 

Bir standart çözelti dizisi bir şahit çözelti ile birlikte hazırlanır. Her defasında bir filtre 
kullanılarak konsantrasyona karşı absorbans değerleri ile çizilen standart eğriler incelenir. En 
geniş absorpsiyon aralığında lineerliğe en yakın olan başlangıçtan geçen ve eğimi en büyük 
olan eğriyi veren filtre kolorimetrik analizde kullanılabilecek olan filtredir. 
 

1.3.1. Yöntemin Prensibi 
 

Fe
2+

nin 1,10 fenantrolinle kırmızı renkli bir kompleks vermesi demir tayini için 
duyarlı bir yöntemdir.  
 

Fe
2+ 

+ 3 phen → Fe(phen)3 
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Kompleksin, [(C12H8N2)3Fe]
2+

, molar absorbtivitesi 508 nm’de 11,100‘dir. Renk 
yoğunluğu pH 2-9 arasında pH’dan bağımsızdır. Kompleks oldukça kararlıdır ve uzun süre 
renk yoğunluğu değişmez. Lambert-Beer kanununa uyar. 
 

Demir, ferröz (Fe
2+

) durumunda olmalıdır, bu yüzden indirgeyici bir ajan kullanılır. 
Hidroksilamin hidroklorür kullanılarak ferrik (Fe

3+
) iyonları indirgenir. 

 

2 Fe
3+

 + 2  NH2OH + 2 OH
-
 → 2 Fe

3+
 + N2 + 4 H2O 

 

Amonyak ya da sodyum asetat ilave edilerek pH 6-9 arasında bir değere ayarlanır. 
 

1.3.2. Kullanılan Kimyasallar 
 

 1,10-fenantrolin, 0,1 g 1,10-fenantrolin monohidrat 100 mL’de saf suda 
çözülerek hazırlanır.  

 Hidroksilamin hidroklorür, 10 g 100 mL saf suda çözülerek hazırlanır. 
 Sodyum asetat, 10 g 100 mL saf suda çözülerek hazırlanır.  
 Amonyum demir (II) sülfat hekzahidrat 

 

1.3.3. Yapılışı  
 

 0,07 g amonyum demir (II) sülfat hekzahidrat bir miktar suda çözülerek 1 L’lik 
balon jojeye aktarılır. 2,5 mL derişik sülfürik asit eklenerek hacim çizgisine 
kadar saf su ile tamamlanır. Çözeltinin konsantrasyonu  Fe mg/mL olarak 
hesaplanır (Çözelti Fe(NH4)2(SO4)2 6H2O kullanılarak hazırlandığı için). 

 Örnek çözeltisi hazırlanır,  0,20 mg demir alınarak 100 mL’lik balon jojeye 
aktarılır, yaklaşık 0,25 mL derişik sülfürik asit eklenerek hacim çizgisine kadar 
saf su ile tamamlanır. Bu çözeltiden 1 mL alınarak başka bir 100 mL’lik balon 
jojeye aktarılır.  

 Standart demir çözeltisinden 1, 5, 10, 25 ve 50 mL alarak 100 mL’lik beş ayrı 
balon jojeye aktarılır. Üzerlerine, 1 mL hidroksilamin hidroklorür, 10 mL 1,10-
fenantrolin ve 8 mL sodyum asetat eklenerek hacim çizgilerine kadar saf su ile 
tamamlanır. Ara sıra çalkalanarak 10 dakika beklenir. Aynı işlemler numune 
çözeltisi için de yapılır. 

 Demir çözeltisi hariç diğer maddeleri içeren şahit (kör, tanık, blanck, boş) 
çözeltisi hazırlanır. 
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 Şahit çözelti ile sıfır ayarı yapılır (400-600 nm arasında filtreler kullanılır. Her 
filtre değişiminde tekrar sıfır ayarı yapılmalıdır). 

 Maksimum absobsiyonun olduğu dalga boyu bulunur ve ölçümler bu dalga 
boyunda alınır.  

 Kalibrasyon eğrisi çizilir (Her filtre için tekrar kalibrasyon eğrisi çizilir). x 
eksenine derişim, y eksenine absorbanslar yazılır. 

 

     λ(nm) 

  
 Çözelti 

400 500 600 700 

Şahit     
Standart 1     
Standart 2     
Standart 3     
Standart 4     
Standart 5     

 

örnek çözeltiye de aynı işlemler uygulanarak absorbsiyonu okunur. 

 

Resim 1.14 : Kolorimetrede numune okunması 

1.3.4. Hesaplamalar 
 
Milimetrik kâğıt üzerinde hazırlanan kalibrasyon grafiğinde, numuneye ait absorbans 

değerinin grafikle kesiştiği nokta işaretlenip bu noktanın x ekseni (apsis) ile kesiştiği 
noktadaki konsantrasyon tespit edilir. Bulunan bu değer numune çözeltisinin 
konsantrasyonudur. 

 
Numune çözeltisine seyreltme uygulanmışsa analiz numunesine ait konsantrasyon 

tespit edildikten sonra bu değer seyreltme faktörü ile çarpılarak numuneye ait gerçek 
konsantrasyon tespit edilir. 
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Grafik 1.1 : Kalibrasyon eğrisinde konsantrasyon tespiti 



 

22 
 

UYGULAMA FAALİYETİ  
Demir II tayini yapınız. 
Kullanılan araç ve gereçler: Balonjoje, sülfürik asit, kolorimetre, amonyum demir 

(II) sülfat hekzahidrat, sodyum asetat, hidroksilamin hidroklorür.  
UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 1.3.2’de anlatıldığı gibi amonyum demir (II) 
sülfat çözeltisini hazırlayınız.  

         →        

 Laboratuvar önlüğünüzü 
giyerek çalışma ortamınızı 
hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi 
alınız. 

 

 
 1.3.3’de anlatıldığı gibi örnek çözeltisini 

hazırlayınız. 

 

 

 Tartım kurallarına dikkat ediniz.  

 
 Standart çözeltiler ve örnek üzerine 1 mL 

hidroksilamin hidroklorür, 10 mL fenantrolin, 8 
mL sodyum asetat ilave ederek saf su ile 100 
mL’ye tamamlayınız. 

 

 Standart çözelti serisini 
hazırlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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 Ölçme hücrelerine örnek doldurunuz. 

 

 

 Küvetleri kullanma kurallarına 
dikkat ediniz. 

 Standart çözelti serisini ve örnek çözeltiyi 
kolorimetrede absorbanslarını okuyunuz.  

 Toplam hacmin hepsinde aynı 
olmasına dikkat ediniz. 
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 Kalibrasyon eğrisini çiziniz. 

 
 

 Her bir standardın okuma 
değerini karıştırmadan doğru 
olarak kaydediniz. 

 Milimetrik kâğıt kullanınız. 

 

 
 Derişimi hesaplayınız. 

 

 

 

 Kalibrasyon eğrisini kullanınız. 

 Kullandığınız malzemeleri temizleyiniz. 

 

 Küvetleri kuralına uygun olarak 
temizleyiniz. 

 Laboratuvarda temizlik çok 
önemlidir. Kullandığınız tüm 
malzemeleri önce çeşme suyu 
sonra saf su ile yıkayıp 
malzemeler kuruduktan sonra 
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yerlerine kaldırınız. 

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Deney çözeltilerini hazırladınız mı?   

2. Örnek çözeltiyi hazırladınız mı?   

3. Standartlar  ve örnek üzerine 1mL hidroksilamin, 10 mL fenantrolin, 
8 mL sodyum asetat ilave ederek 100 mL’ye tamamladınız mı? 

  

4. Ölçme hücrelerine örnek doldurdunuz mu?   

5. Standart çözelti serisini ve örnek çözeltiyi kolorimetrede okudunuz 
mu? 

  

6. Kalibrasyon eğrisini çizdiniz mi?   

7. Derişimi hesapladınız mı?   

8. 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 
Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Kolorimetrede standart seri yönteminde direkt karşılaştırmada kullanılan tüplere 
……………… ……………… denir.  

 

2. Sadece renkli veya renklendirilebilen maddelerin konsantrasyonlarının tayin 
edilmesinde kullanılan metotlara……………………… denir.  

 

3. Renk ölçümü analizlerinde kullanılan cihazlara ………………………….. denir.  
 

4. Kolorimetrelerde dalga boyu seçici olarak ……………………………. kullanılır.  
 

5. Çözeltide demir teyini, Fe
+3

ün ……………….  ile verdiği renkli kompleksin 
kolorimetrik analizi ile yapılır.  

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

6. (    )Dedektör olarak  fotoelektrik sel kullanılan kolorimetrik cihazlara foto elektrik 
kolorimetreler denir.  

 

7. (    )Fotometrik  ölçümde, renksiz çözeltilerin konsantrasyonu ölçülemez.   
 

8. (    )Kolorimetrik yöntemler  seyreltik çözeltiler için uygun değildir.  
 

9. (    )Renkli çözeltiler genelde Beer-Lambert kanununa uyar.  
 

10. (     )Kolorimetrik ölçümlerde çözeltinin berrak olması gerekir.  
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
  

 

 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak Standardına uygun kolorimetre 
cihazı ile amonyak tayini ile ayırma yapabileceksiniz. 
 

 

 
 İçme sularında amonyak bulunmasının canlı sağlığı açısından önemini 

araştırınız. 

 

2. KOLORİMETRİK AMONYAK TAYİNİ 
 

Azot ve azotlu maddeler su kirliliğinin en önemli nedenlerindendir. Sulardaki 
kirliliğin belirlenmesinde amonyak tayini ilk yapılması gereken tayindir.  

 
Amonyak doğal sularda genellikle amonyum azotu (NH4

+
) hâlinde bulunur ki buna 

serbest veya tuz hâlindeki amonyak denir. Sularda amonyak, kimyasal ve fiziksel olaylar 
veya mikroorganizma faaliyetleri sonucunda oluşur. Kimyasal ve fiziksel olaylar sonucunda 
oluşan amonyağın sağlığa zararı yoktur. Ancak mikroorganizma faaliyetleri sonucunda 
oluşan amonyak organik madde kaynaklı olma ihtimali bakımından tehlikelidir. 0.5 ppm'den 
büyük değerde amonyak kirliliğin belirtisidir.  İçme suyunda bulunan NH3 konsantrasyonu 
muhtemel taze bir fekal (dışkı) kirlenmeye işaret eder. Kirlenmenin yaşı mikrobiyolojik su 
kalitesi ile ilgilidir. 

 
Maden sularında havanın oksijeniyle temas ettiği anda mevcut NH3 oksitlenerek nitrite 

(NO2
-
) dönüşür, bu da insanlarda kanda mavi hastalığa (özellikle bebeklerde) yol açtığı için 

istenilmez. Bunun için bu gibi sular şişelemeden önce bir oksitleme ile (havalandırma, 
ozonlama gibi) nitrata kadar oksitlenmelidir. 

 
Bu sebeplerle azot ve azotlu bileşiklerin içme ve kullanma sularında bulunmaması 

gerekir.   
 
Sularda tespit edilen amonyak miktarı suyun kullanım amacının belirlenebilmesi ve 

amonyağın giderilmesi için kantitatif olarak tayin edilmelidir. 
 

2.1. Yöntemin Prensibi 
 

Çözeltilerdeki veya doğal sulardaki amonyum iyonu, bu iyonun Nessler ayıracı ile 
verdiği renkli bileşiğin kolorimetrik analizi ile tayin edilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2. Kullanılan Kimyasallar 
 

 Amonyaksız saf su: Saf su tekrar damıtılır. Yeterli miktarda brom ilave edilip 
bir gece bekletilir. 

 Sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi (6 N): 240 g NaOH amonyaksız saf suda 
çözülür ve bir litreye tamamlanır. 

 Stok amonyum klorür (NH4Cl) çözeltisi (1000 mg/L): 3,819 g susuz amonyum 
klorür amonyaksız saf suda çözülür ve litreye tamamlanır. Bu çözeltinin 1 
mL’si 1,22 mg NH3 ihtiva eder.  

 Standart amonyum klorür (NH4Cl) çözeltisi (10 mg/L): 10 ml stok amonyum 
klorür çözeltisinden alınır, amonyaksız saf su ile litreye tamamlanır. Bu 
çözeltinin 1 mL’si 0,0122 mg NH3 ihtiva eder. 

 Standart amonyum klorür çözelti serisi: Standart amonyum klorür çözeltisinden 
0, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mL alınarak 50 ml’lik balon jojelere sırayla 
konulur. Üzerlerine 1 mL NaOH  ve 1 mL Nessler reaktifi ilave edilir. 
Amonyaksız saf su ile 50 mL’ye tamamlanır. Böylece 0, 0.10, 0.20, 0.40, 0.60, 
0.80, 1.00, 1.20 mg amonyum azotlu bir standart seri hazırlanmış olur. 

 

Nessler reaktifi: 70 g susuz potasyum iyodür (KI) az miktarda amonyaksız saf suda 
çözülür. Üzerine az suda çözülmüş 100 g civa II iyodür yavaş yavaş karıştırılarak ilave 
edilir. Bu karışıma 500 ml amonyaksız saf suda çözülmüş 160 g sodyum hidroksitin 
soğuk çözeltisi yavaşça karıştırılarak ilave edilir ve litreye seyreltilir. Bir gece karanlıkta 
bekletilir. Üstteki berrak çözelti alınır. Bu çözelti kullanılmadan önce taze 
hazırlanmalıdır. 

 

Şahit çözelti: 48 mL saf su alınır. Üzerine 1 ml NaOH ve 1 ml Nessler reaktifi ilave 
edilir. 

 

Örnek çözelti:  Kloru giderilmiş ve çökeleği uzaklaştırılmış su örneğinden 48 ml alınır. 
Üzerine 1 ml NaOH ve 1 ml Nessler reaktifi ilave edilir. 

 

2.3. Yapılışı 

 

Resim 2.1 : Kolorimetrede ölçüm alınması 

 Kolorimetre çalıştırılır. 
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 425 nm’de şahit çözelti kullanılarak cihazın 0 ve 100 ayarı yapılır. 
 Standart çözelti serisinin absorbsiyon değerleri sıra ile cihazda okunur (Nessler 

reaktifi ilavesinden 10 dakikadan önce, 30 dakikadan sonra okuma yapmayınız). 
 Kalibrasyon eğrisi çizilir.  
 Örnek çözeltisinin absorbsiyon değeri ölçülür. 

 

Standart 

No 

Standart 

Amonyum 

Klorür 

Çözeltisi 
(mL) 

NaOH 

Çözeltisi 
(mL) 

Nessler 

Reaktifi 
(mL) 

Toplam 

Hacim 
(mL) 

Derişim 
(mg NH3/mL) 

Absorbans 

1 0 (şahit) 1 1 50 0  

1 0,5 1 1 50 0,1  

2 1 1 1 50 0,2  

3 2 1 1 50 0,4  

4 3 1 1 50 0,6  

5 4 1 1 50 0,8  

6 5 1 1 50 1,0  

7 6 1 1 50 1,2  

Örnek  1 1 50   
 

2.4. Hesaplamalar 
 

Örnek çözeltisinin absorbsiyon değeri eğride yerine konularak derişimi bulunur. 
Sonuç mg NH3/mL olarak ifade edilir.  
 

 

Grafik 2.1 : Kalibrasyon eğrisinde konsantrasyon tespiti 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Amonyak tayini yapınız. 
 

Kullanılan araç ve gereçler: KOH, NaOH çözeltisi, amonyum klorür, Nessler 
ayıracı, balon joje, kolorimetre, amonyaksız saf su. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

Deney çözeltilerini hazırlayınız. 

   

 

 

 İş önlüğünüzü giyiniz, 
maskenizi takınız. 

 Çalışma ortamınızı 
hazırlayınız.  

 Standart çözelti serisini 
hazırlayınız. 

 

 

             

 Amonyaksız su kullanınız. 
 Toplam hacmin hepsinde aynı 

olmasına dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Nessler reaktifi ilavesinden 
sonra en az 10 dakika 
bekleyiniz. 

            
 

 

 Çözelti berrak olmalı, herhangi 
bir çökelme olmamalıdır. 

 Bulanıklık varsa çözelti tekrar 
hazırlanmalıdır. 

 Bulanıklık varsa çözelti 
santrifüjleyerek çökeleği ayırıp 
deneye süzüntü kısmı ile 
devam ediniz. 

 

 Standart çözelti serisinin 
absorbanslarını sıra ile 
kolorimetrede okuyunuz. 

 

 

 Kolorimetrenin sıfır ayarını 
yapmayı unutmayınız. 

 Kalibrasyon eğrisini çiziniz.  Her bir standardın okuma 
değerini karıştırmadan doğru 
olarak kaydediniz. 

 Milimetrik kâğıt kullanınız. 
 



 

 33 

 

 
 Numuneyi cihaza yerleştirerek 

okumasını yapınız. 

 

 

 Aynı işlemleri numune için de 
uygulayınız. 

 

 Derişimi hesaplayınız. 

 

 

 Kalibrasyon eğrisini kullanınız. 

 Kullandığınız malzemeleri 
temizleyerek teslim ediniz. 

 

 Küvetleri kuralına uygun 
olarak temizleyiniz. 

 Laboratuvarda temizlik çok 
önemlidir. Kullandığınız tüm 
malzemeleri önce çeşme suyu 
sonra saf su ile yıkayıp 
malzemeler kuruduktan sonra 
yerlerine kaldırınız. 

 Raporunuzu teslim ediniz. 
 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak 
raporunuzu hazırlayınız. 
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 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. Deney çözeltilerini hazırladınız mı?   

2. Standart çözelti serisini hazırladınız mı?   

3. Nessler reaktifi ilavesinden sonra en az 10 dakika 

beklediniz mi? 
  

4. Standart çözelti serisinin absorbanslarını sıra ile 
kolorimetrede okudunuz mu? 

  

5. Kalibrasyon eğrisini çizdiniz mi?   

6. Numuneyi cihaza yerleştirerek okumasını yaptınız mı?   

7. Derişimi hesapladınız mı?   

8. Kullandığınız malzemeleri temizleyerek teslim ettiniz mi?   

9. 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 
Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Çözeltilerdeki veya doğal sulardaki amonyum iyonu, ……………. ………….. ile 
tayin edilir.     

 

2. Amonyak doğal sularda genellikle ………………………. …………………….. 
hâlinde bulunur.  

 

3. Sularda  …………………….., kimyasal ve fiziksel olaylar veya mikroorganizma 
faaliyetleri sonucunda oluşur.  

 

4. Amonyak tayini için reaktif olarak ……………………  ………………………. 
kullanılır.  

 

5. Kolorimetrik amonyak tayininde ……………….. dalga boyunda absorbsiyon ölçümü 
alınır.  

 

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. 

 FAALİYETİ–3 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.  
 

1. Göz hangi dalga boyları arasındaki ışınları görebilir? 
A) 0-100nm   
B) 100-200 nm 
C) 200- 400 nm  
D) 400-800 nm 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kolorimetrenin kısımlarından değildir? 
A) Işın kaynağı 
B) Numune kabı 
C) Prizma 
D) Dedektör 

 

3. Kolorimetri hakkında yazılanlardan hangisi yanlıştır? 
A) Renkli maddelerin nicel analizi yapılabilir. 
B) Çözelti berrak olmalıdır. 
C) Işın absorbsiyonu ölçülerek analiz yapılır. 
D) En duyarlı olarak 400-450 nm dalga boyları arasında ölçüm yapılır. 

 
4. Renkli maddelerin konsantrasyonunun ölçülmesi temeline dayanan analiz yöntemi 

hangisidir? 
A) Gerilim ölçümü  
B) İletkenlik ölçümü 
C) Elektroliz 
D) Kolorimetri 

 
5. Aşağıdakilerden hangisi kolorimetrik analiz için uygun değildir? 

A) Nessler tüpleri 
B) Kalorimetre 
C) pH kağıtları 

D) Hazır test kitleri 
 

Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere doğru sözcükleri yazınız.  

 
6. Bir çözeltinin görünen bölgede hangi dalga boyundaki ışınları soğurduğu çözeltinin 

………………………………….. bağlıdır.   
 
7. Kolorimetrelerde renk karşılaştırılmasında dedektör olarak……………. kullanılırken 

foto elektrik kolorimetrelerde ise ………….. kullanılır.  
 
8. Çözelti içindeki madde miktarını  çözeltinin renginden faydalanarak ölçme işlemine 

…………………… denir.  
 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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9. Renkli çözeltiler genelde ………………  ………………. rahatlıkla açıklanabilirler.  
 
10. Fotometrelerde ışık kaynağı olarak…………………..  kullanılmaktadır.  

 

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 
11. (   ) Dubocsq kolorimetresi, kolorimetrik analizlerde dengeleme yönteminde kullanılır. 
 
12. (   ) pH kâğıtları iletkenlik ölçümü esasına göre çalışır. 
 
13. (   ) Kolorimetrik metotlar pahalı ve zordur. 
  
14. (   ) Kolorimetre tüpleri (küvet) daima lekesiz, çiziksiz ve temiz olmalıdır. 
 
15. (   ) Mavi rengin tamamlayıcı rengi sarıdır. 
 

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 Nessler tüpleri 

2 Kolorimetrik analizler 

3 Kolorimetre 

4 Filtreler 

5 Rodanür 

6 Doğru 

7 Yanlış  

8 Yanlış  

9 Doğru 

10 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Kolorimetrik analiz 

2 Amonyum azotu 

3 Amonyak 

4 Nessler reaktifi 

5 400-450 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 D 

4 D 

5 B 

6 Rengine 

7 Göz, fotoelektrik sel 

8 Kolorimetri 

9 Beer-Lambert prensipleri 

10 Tungsten flaman lamba 

11 Doğru 

12 Yanlış 

13 Yanlış 

14 Doğru 

15 Doğru 
 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 40 

 KAYNAKÇA 
 GÜNDÜZ Turgut, İnstrümental Analiz, Bilge Yayıncılık, Ankara, 1993. 

 İnönü Üniversitesi Açık Kaynak Ders Notları, Fen ve Mühendislik Bilimleri 

İçin Enstrümental Analiz, Malatya, 2010. 

 MORTIMER C.E., Modern Üniversite Kimyası, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 

1993. 

 DEMİR M, Ş. DEMİRCİ, A. USANMAZ, Analitik ve Sınai Kimya 

Laboratuvarı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1984. 

 DEMİR M., Analitik Kimya (Nicel) Temel Ders Kitabı, Evren Yayıncılık, 

Ankara, 2006.  

KAYNAKÇA 


