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AÇIKLAMALAR 
ALAN  Kimya Teknolojisi  

DAL/MESLEK Kimya Laboratuvarı 

MODÜLÜN ADI  Spektrofotometre 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül; standardına uygun olarak spektrofotometre ile 

demir tayini, sularda fosfat, sülfat ve nitrat tayini yapabilme 

ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Ultraviyole spektrofotometresi ile analiz yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modülle gerekli ortam sağlandığında standardına uygun 

olarak spektrofotometre ile analiz yapabileceksiniz. 
Amaçlar 

1. Standardına uygun olarak spektrofotometre ile demir 

tayini yapabileceksiniz. 
2. Standardına uygun olarak spektrofotometre ile sularda 

fosfat tayinini yapabileceksiniz.  
3. Standardına uygun olarak spektrofotometre ile sularda 

sülfat tayini yapabileceksiniz. 
4.  Standardına uygun olarak spektrofotometre ile sularda 

nitrat tayini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Temel kimyasal işlemlerini yapmak için gerekli 

donanım ve tüm donanımın bulunduğu laboratuvar, 

kütüphane, internet, bireysel öğrenme ortamları vb.  
Donanım: Atölyede; teknoloji sınıfı, internet, ilkyardım 

malzemeleri, sabun, personel dolabı, laboratuvar önlüğü, 

koruyucu malzemeler, numune, HCl çözeltisi, sodyum 

asetat, tamponlama çözeltisi, standart demir çözeltisi, 

standart sülfat çözeltisi, standart nitrat çözeltisi, 

spektrofotometre, optik hücreler, pH metre, genel 

laboratuvar araçları vb.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
İRİŞ 
Sevgili Öğrenci,  

 

Yaşadığımız her yeri görünür kılan ışığın özellikleri nelerdir, sorusuna yanıt bulmak isteyen 

bilim adamları; yıllarca araştırma yapmış olmalarına karşın tam ve net bir sonuca ulaşamamıştır.  

 

Işık konusunda tartışılan temel nokta, ışığın foton adlı parçacıkların oluşturduğu bir katar 

şeklinde mi, yoksa dalgalar halinde mi yayıldığıdır. Kaba bir benzetmeyle ışık; bir yerden bir yere 

bilardo topları gibi mi, yoksa sahile vuran dalgalar gibi mi hareket etmektedir?  

  

Bu modülde bu soruların cevabını bulacak, ışının madde ile etkileşimi sonunda ne tür olayların 

meydana geldiğini ve bu olaylardan yararlanılarak yapılan aletli analizlerin neler olduğunu 

öğreneceksiniz. 

 

Ayrıca görünür ve ultraviyole alanda absorbsiyon ölçme cihazlarının kısımlarını ve bu 

cihazlarla nasıl analiz yapıldığını öğreneceksiniz. Modülü başarıyla bitirdiğinizde spektroskopik 

analizin temellerini bilen ve uygulayabilen, işletmelerde aranan kalifiye bir eleman olacaksınız. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında standardına uygun olarak spektrofotometre ile demir tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
  Enstrumantal analiz nedir? Araştırınız. 

  Işın-madde etkileşiminin önemi nedir? Araştırınız. 

  Spektroskopik teknikler neye dayanır? Araştırınız. 

 

1.SPEKTROFOTOMETRE İLE DEMİR 

TAYİNİ 
 

Analitik yöntemler; klasik veya aletli yöntemler olarak sınıflanır. 

 

ANALİZ YÖNTEMLERİ 

KLASİK (YAŞ) YÖNTEMLER 
ENSTRÜMANTAL (ALETLİ) 

YÖNTEMLER  

Analiz sadece inorganik veya organik 

kimyasal maddelerin çözeltileri kullanılarak 

gerçekleştiriyorsa buna yaş analiz denir.  
- Gravimetrik analiz 
- Volumetrik analiz 

Analiz kimyasal çözeltilerin yanı sıra cihaz 

kullanılarak gerçekleştiriliyorsa 

enstrümantal analiz denir 
- Spektroskopik analiz 
- Elektrokimyasal analiz 
- Kromatografik analiz  
- Termal yöntemler 
Çok düşük konsantrasyonlar tayin 

edilebilir 
 

Maddenin fiziksel özelliklerini ölçmek için çeşitli analitik metotlar geliştirilmiştir. Bu 

metotların her biriyle maddenin bir fiziksel özelliği ölçülür. Bir metot maddenin hangi fiziksel özelliği 

için geliştirilmişse o fiziksel özelliğin adıyla anılır. 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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ÖLÇÜLEBİLEN FİZİKSEL ÖZELLİK ANALİZ DALI 
KÜTLE Gravimetri 
HACİM Volumetri-titrimetri 
IŞININ ABSOBLANMASI Absorptimetri 
IŞININ DAĞILMASI Raman spektroskopisi-türbitimetri 
IŞININ KIRILMASI Refraktometri-interforemetri 
IŞININ YAYINIMI Alevfotometrisi-emisyon spektroskopisi 
ELEKTRİK  İLETKENLİĞİ Kondüktometri 
ELEKTRİK MİKTARI Kulometri 
KÜTLE/YÜK Kütle spektroskopisi 

 

 Aletli analizlerin sınıflandırılması 
 

Aletli analizleri başlıca üç grupta toplayabiliriz: 

 Optik yöntemler, 

 Elektrometrik yöntemler,  

 Kromatografik yöntemler.  
 

Spektroskopi; bir örnekteki atom, molekül veya iyonların, bir enerji düzeyinden diğerine 

geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışımanın ölçülmesi ve yorumlanmasıdır. 

 

1.1. Elektromanyetik Işıma  
 

Işın veya elektromagnetik dalga (elektromanyetik radyasyon) uzayda çok büyük bir hızla 

hareket eden (yayılan) bir enerji şeklidir. Öteki enerjilerde olduğu gibi bu enerjinin de çeşitli şekilleri 

vardır. Bunlardan en çok bilinenleri, ışık, ısı, radyo dalgaları ve X- ışınlarıdır. Bu enerji şekillerinden 

gözle görüneni sadece ışıktır. Işının uzaydaki hareketi dalgalar halinde olur. Uzayda dalgalar halinde 

hareket eden başka enerjiler de vardır. Örneğin, ses de uzayda dalgalar halinde yayıldığı halde ışından 

farklıdır. Işın boşlukta enerjisinden hiçbir şey kaybetmeden büyük bir hızla yayıldığı hâlde ses 

yayılamaz (Örneğin, havası boşaltılmış bir fanustaki zilin sesi duyulmaz.). 

 

 Elektromanyetik tayf (spektrum ) 

  Gama ışınlarından radyo dalgalarına kadar bilinen tüm elektromanyetik 

dalgaları içeren dizilimdir. 

 Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayınlanır, yayınlanan bu dalga 

boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. 

Bilinen tam adı ise elektromanyetik güneş spektrumudur. 

  Bütün elektromanyetik dalgaları kapsayan ışın dizinine elektromanyetik 

dalga spektrumu (tayfı) denir.  
 

Görünür bölgedeki ışınlar, ultraviyole (UV) ve infrared (IR, kızıl ötesi) bölgelerinde bulunan 

ışınlar, X ışınları, γ ışınları, mikro dalgalar ve radyo dalgaları hep elektromanyetik radyasyona örnek 

gösterilebilecek ışınım tipleridir. Bunları birbirinden farklılaştıran özellikleri ise frekanslarının (birim 

zamandaki titreşim sayısı) değişik olmasıdır. [Örneğin, İnsan gözü 380-760 nm (nanometre) frekans 

değerleri arasındaki ışınımları algılayabilir ve bu bölgedeki ışınlar gözümüze mor, mavi, yeşil, sarı, 

turuncu ve kırmızı renklerde görünürler.]. 
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Frekans değerleri farklı olan ışınlar, bu değerler dikkate alınarak sıralandığında 

elektromanyetik spektrum elde edilir. Elektromanyetik spektrum yüksek enerjili gama ışınlarından 

çok düşük enerjili radyo dalgalarına kadar tüm ışınlar yelpazesine verilen isimdir.  

 

Şekil 1.1’de elektromanyetik spektrum gösterilmiştir. Görüldüğü gibi ışınları birbirinden ayıran 

kesin sınırlardan bahsedilemez. Işınları belirlerken kolaylık sağlaması açısından bazen frekans, bazen 

dalga boyu, bazen de infrared ışınlarda olduğu gibi dalga  

sayısı  kullanılır. 

 

 

Şekil 1.1: Elektromanyetik dalga  spektrum 

 

 

 

Resim 1.1: Değişik dalga boylarındaki ışınların günlük yaşantımızdaki bazı alanlar 

Elektromanyetik ışıma, hem dalga hem tanecik özelliğine sahiptir. İnterferans (girişim) ve 

difraksiyon (kırınım) davranışları dalga özelliğiyle açıklanır. Bir metal yüzeyinden ışıma ile 
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elektronların koparılması (fotoelektrik olay), ışıma enerjisinin bir madde tarafından absorpsiyonu 

(soğurulması) ve emisyonu (yayılması) olayları ışımanın tanecik özelliği (foton) ile açıklanır.  

 

Dalga karakterini destekleyen 

fizik olayları 

Tanecik karakterini 

destekleyen fizik olayları 

Girişim Siyah cisim ışıması 

Kırınım Fotoelektrik olay 

Polarizasyon x-ışını spektrumu 

Kırılma Compton olayı 

Yansıma Emisyon 

Saçılma Absorbsiyon 

Elektromanyetik spektrum  

Tablo 1.1: Işının dalga ve tanecik karakteri 

 

 

Şekil 1.2: Işının dalga ve tanecik özelliği 

1.1.1. Işının Dalga Karakteri 
 

Klasik fizikte dalgalar; elektromanyetik dalgalar ve mekanik dalgalar olarak iki tiptedir. Dalga 

deyince öncelikle hepimizin aklına sudaki dalga hareketi gelir. Bu bir mekanik dalgadır. Bir taşın suya 

düşmesi ile oluşan bir dalga, üzerinde bulunan bir topu yer değiştirmeden hareket ettirir. Top 

sürüklenmez, bulunduğu yerde düşey olarak salınır. Bu nedenle yüzeyde suyun ilerlemesi söz konusu 

değildir. Yer değiştiren su değil yüzeyindeki düzensizliktir. Sudaki dalga enerji taşır ama suyu 

taşımaz. Yine ses dalgaları da enerji taşır, havayı taşımaz.  

 

Işık, bir elektromanyetik dalgadır. Adından da anlaşılacağı gibi elektromanyetik dalga, elektrik 

ve manyetik bileşenlerden oluşmaktadır. Bu iki bileşen birbirine ve hareket yönüne dik titreşim 

yapmaktadır. Enerji aktarımında yalnızca elektrik bileşeni etkilidir.  
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Şekil 1.3: Elektromanyetik dalga, E bu dalganın elektrik vektörü, H manyetik vektörü  

(bu iki vektörün birbirine ve her ikisinin de yayılma yönüne dik olması) 

Bir elektromanyetik dalga tanımlanırken dalga boyu, frekans, dalga sayısı, ışın şiddeti gibi 

özellikleri belirtilir. 

 

Dalga boyu, λ (lamda) : Art arda gelen iki dalga üzerindeki iki benzer nokta arasındaki 

uzaklıktır (iki maksimum veya iki minimum nokta arasındaki uzaklık). Dalga boyu, metre(m), 

santimetre(cm), milimetre(mm), mikrometre(μm), nanometre(nm), angström (A°) gibi birimlerle ifade 

edilir. Bunların arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir. 

 

1cm = 104 μm =107  nm = 108 A°            ( 1 μ  = 1000 mμ) ,    (1 nm  = 1 mμ  =  10 A°) 

 

BİRİM  SEMBOL   (m)  

pikometre  1 pm  10
-12

m 

Angstrom  1Å  10-10 m  

Nanometre  1nm  10-9 m  

Micrometre  1mµ  10-6 m  

Millimetre  1mm  10-3 m  

Centimetre  1cm  10-2 m  

Metre  1m  1 m  

 

Genlik (a): Bir dalgada maksimumun yüksekliği veya minimumun derinliğidir. Işının şiddeti 

(veya parlaklığı) genliğin karesi (a2) ile orantılıdır.  

 

Dalga Sayısı ( v ): Birim uzunluktaki dalga sayısı olarak tanımlanır. Birimi cm-1’dir. Dalga 

sayısı 1/ λ olarak tanımlanır.   

 

v = 1 / λ  

 

Periyot (P): Birbirini izleyen iki dalga tepesinin belli bir noktadan geçmesi için gerekli süredir. 

Birimi sn. dir. 
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Hız (c): Işının birim zamanda aldığı yoldur. Her çeşit ışının vakumdaki hızı aynıdır ve (c) ile 

gösterilir (c = 3.1010 cm/sn). Bir ışının hızı vakumdan, herhangi bir ortama geçişte azalır ve (ci) ile 

gösterilir. Buna göre herhangi bir ortamdaki ışın hızı,  

 

ci = v. λ      denklemiyle ifade edilir. 

 

Frekans, υ (nü): Birim zamandaki (saniyedeki) titreşim sayısıdır. Aynı zamanda bir ışının 

saniyedeki periyot sayısına (l/p) da frekans denir. Birimi (s-1) dir ve hertz (Hz) olarak tanımlanır. υ 

ortama bağlı olmayıp ışımanın kaynağına bağlıdır. (1 milyon hertz = 1 megahertzdir). 

 

Bir ışının dalga boyu ile frekansın çarpımı bir saniyede alınan yola eşittir. 

 

c .              veya                   



c

  

 

Polarite : Titreşim açısıdır, normal şartlarda insan gözü tarafından algılanmaz. 

 

Örnek: 200 nm dalga boyu olan kırmızı ışığın frekansı kaç hertzdir? (c = 3.108 m/s) 

 

Çözüm:  

 

c = 3.108 m/s 

 

λ = 200 nm = 200 x 10-9 = 2.10-7 m 




c
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15 1 15

7

c 3.10 m / s
1,5.10 s 1,5.10 hertz

2.10 m




    


 

 
6 15 91.10 hertz 1megahertz 1,5.10 hertz 1,5.10 megahertz  

 
 

Örnek: 7,5.1014 s-1 frekansı olan mavi ışığın dalga boyu kaç A°’dur? (c: 3.108 m/s) 

 

Çözüm:  

 

c = 3.108 m/s 

 

ν = 7,5.1014 s-1 







cc
  

m
s

smc 7

114

8

10.4
10.5,7

/10.3 





  

  AmAmxAm 4000/1010.4101 10710
 

 

1.1.2. Işının Tanecik Karakteri  

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Polorizasyon&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6z
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Fotoelektrik olay, absorpsiyon ve emisyon (yayılma) olaylarını açıklamak için ışığın dalga 

özelliği yetersiz kalır ve tanecik özelliği tanımlanmıştır. Buna göre elektromanyetik ışıma enerji 

taşıyan ve foton denilen taneciklerden oluşmuştur. 

 

Bir elektromanyetik ışının madde ile etkileşmesini anlamak için ışının kütlesi olmayan, dalga 

hareketi yaparak ilerleyen foton adı verilen taneciklerden oluştuğu kabul edilmiştir. Bir fotonun bu 

durumda enerjisi frekansı ile orantılıdır.  
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.hE                  veya            


ch
E

.
  

E = Fotonun enerjisi, joule (J)  

ν = Frekans, hertz (s-1) 

h = Planck sabiti, 6,634x10-34 j/s  

 

Eşitlikten de görüldüğü gibi ışının enerjisi frekans ile doğru, dalga boyu ile ters orantılıdır. 

Işının enerjisini ifade etmek için SI birimi olan Joule dışında, cal, erg, elektron volt gibi birimler de 

kullanılır. 

 

1 J = 0,239 cal = 1.10
7
 erg = 6,242.10

18
 eV 

 

Örnek: Dalga boyu 4,50 A° olan bir X-ışınının enerjisini eV cinsinden hesaplayınız  

(h =   6,63.10-34 J/s, c: 3.108 m/s). 

Çözüm: 

h = 6,63.10-34 J/s 

c = 3.108 m/s 

λ = 4,5 A° = 4,5.10-10 m 



ch
E

.


 

fotonJ
m

smxsJ
E /10.42,4

10.5,4

)/10.3().10.63,6( 16

10

834








 

eVJ 1810.24,61 
 olduğundan, 

fotoneVJeVxJE /10.76,2)/10.24,6()10.42,4( 31816  

 değeri elde edilir. 

 

Örnek: Dalga boyu 8000 A° olan kırmızı ışının bir fotonunun enerjisini ve kütlesini 

hesaplayınız (h = 6,63.10-34 J/s, c = 3.108 m/s). 

 

Çözüm: 

h = 6,63.10-34 J/s 

c = 3.108 m/s = 3.1010 cm/s 

λ = 8000 A° = 8.10-7 m 



ch
E

.


 

fotonJ
m

smxsJ
E /10.49,2

10.8

)/10.3().10.63,6( 19

7

834







 

2.cmE           bağıntısından, kütle hesaplanır. 

 
m= kütle 

 
19 2 2

36 33

2 8 2

E 2,49.10 J(kg.m / s )
m 2.76.10 kg 2,76.10 g

c (3.10 m / s)
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bulunur. 

 

1.1.3. Madde-Işın Etkileşmesi 
 

Bir ışının elektrik ve manyetik olmak üzere iki alanı vardır. Bu iki alan sinüsoidaldır ve ışının 

yayılma yönüne ve birbirlerine diktir. Bir ışının maddeyle ilişkisi, bu iki alan vasıtasıyla olur. 

 

Şekil 1.4: Elektromanyetik Işıma 

Bir madde üzerine gönderilen ışın, bu maddenin atom veya molekülleri ile etkileşime girer. 

Etkileşim, maddenin ve gönderilen ışının özelliklerine göre farklı şekilde olur. Sonuç olarak ışın ya 

maddeden geçerek ilerler ya da madde tarafından soğurulur, yansır veya saçılır. Işın ile madde 

arasındaki etkileşimler şunlardır: 

 

 Işının kırınımı,  

 Işının kırılması,  

 Işının yansıması, 

 Işın saçılması, 

 Işın polarizasyonu, 

 Işın emisyonu (yayılması), 

 Işın absorpsiyonu (soğurulması). 

 

1.1.3.1. Işının Kırınımı (Difraksiyon) 
 

Kırınım( difraksiyon),  fizikte; "Işık, ses ve radyoelektrik dalgalarının karşılaştığı bazı engelleri 

dolanarak geçmesi." anlamında kullanılmaktadır. Dalgaların küçük aralıklardan (yarıklardan), 

engellerden veya keskin kenarlı yerlerden geçişi ile oluşur. Dalgalar böyle yerlerden geçerken 

doğrusal olan yollarından sapar. Işığın dalga karakterini ortaya çıkarır. Su, ses, ışık veya radyo 

dalgaları gibi her tür dalgada bu olabilir. Kırınımın basit bir örneği, bir borunun içine konuşulduğu 

zaman, borunun öbür ucundan çıkan sesin her yöne doğru yayılmasıdır. Buna karşın bahçe 

hortumundan çıkan su düz bir çizgi olarak yayılır. 

Kırınım, kırılmadan çok farklıdır; dalgalar farklı yoğunluğa sahip ortamlarda farklı hızlarla 

hareket eder, yayılma hızının farklı olduğu bir ortama açılı olarak girerse kırılma olur. Kırınım olması 

için dalganın geçeceği aralığın boyutunun, dalganın dalga boyuna yakın veya ondan küçük olması 

gerekir.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ses
http://tr.wikipedia.org/wiki/I%C5%9F%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Radyo_dalgalar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Radyo_dalgalar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dalga
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dalgaboyu
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Şekil 1.5: Işığın kırınımı 

 

Resim 1.2: X-ışını difraktometresi (XRD) 

1.1.3.2. Işının Kırılması 

 

Şekil 1.6: Işının kırılması 

Işık ışınları saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken ışınların bir kısmı 

yansıyarak geldiği ortama dönerken bir kısmı da ikinci ortama doğrultusu ve hızı değişerek geçer. 

Işığın ikinci ortama geçerken doğrultu değiştirmesine ışının kırılması denir. 

 

Işının ortam ile etkileşimi kırılma indisi ile ölçülür. Bir maddenin kırılma indisi, o maddede yol 

alan ışının, boşlukta yol alan ışığa göre ne kadar yavaş ilerlediğini gösteren bir katsayıdır. Genellikle 

“n” sembolü ile gösterilir. Kırılma indisi saydam maddelerin ayırt edici bir özelliğidir. Bazı 

maddelerin kırılma indisi; Hava: 1,00; Su: 1,33; Elmas: 2,42; Zümrüt: 1,57… 
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Kırılma indisi,  

i

i
v

c
n              şeklinde ifade edilir. 

ni : Kırılma indisi 

c : Işının boşluktaki hızı 

vi : Işının saydam ortamdaki hızı 

 

 Kırılma Kanunları  

 Gelen ışın, normal ve kırılan ışın aynı düzlemdedir. 

 

Şekil 1.7: Kırılma kanunları 

 Gelme açısının sinüsünün, kırılma açısının sinüsüne oranı her zaman 

sabittir. Bu sabit, ikinci ortamın birinci ortama göre kırılma indisine 

eşittir. Şekildeki açılara göre,       

             

şeklinde ifade edilir. Bu bağıntıya Snell bağıntısı denir. Bu bağıntıda; 

n1: Yoğunluğu az olan ortamın kırılma indisi 

n2: Yoğunluğu çok olan ortamın kırılma indisi 

v1: Işının yoğunluğu az olan ortamdaki hızı 

v2: Işının yoğunluğu çok olan ortamdaki hızını ifade eder. 

Işık, yoğunluğu az ortamdan yoğunluğu fazla olan ortama girdiğinde hem daha fazla açıyla 

kırılır hem de hızı azalır. 

 

Saydam bir ortamın kırılma indisinin başka bir saydam ortama göre kırılma indisine bağıl 

kırılma indisi denir. Örneğin, suyun cama göre kırılma indisi nsu/ncam’ dır. 

 

Saydam bir ortamın boşluğa göre kırılma indisine mutlak kırılma indisi denir. Bir ortamın 

mutlak kırılma indisi bulunurken ışığın boşluktaki hızının o ortam içerisindeki hızına oranı alınır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Snell_yasas%C4%B1
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Havanın mutlak kırılma indisi,  nhava= 1; suyun kırılma indisi, nsu= 4/3; camın mutlak kırılma indisi, 

ncam= 3/2= 1,5’tur. 

 

Örnek: Kırılma indisi değerleri, maddelerin belirgin özelliklerinde biri olarak tanımlanmıştır. 

Kırılma indisinin ölçülmesine dayanan refraktometri yönteminde, maddelerin kırılma indisi değerleri, 

maddenin nitel analizinde, saflık derecesinin belirlenmesinde ve karışımların nicel analizinde 

kullanılmaktadır.  

 

Kırılma indisi ölçümü yapan düzeneğe refraktometre adı verilir. Refraktometre, idrar dansitesi 

ölçümünde sıklıkla kullanılır. 

 

Resim1.3: Refraktometre 

1.1.3.3. Işının Yansıması 
 

Farklı iki ortamın ayrılma yüzeyine gelen bir ışığın diğer ortama geçemeyerek geri dönmesine 

yansıma denir  Ayrılma yüzeyine gelen ışığın bir kısmının yansımasına kısmi yansıma, tümünün 

yansımasına tam yansıma denir  Işık pürüzlü yüzeylerde dağınık, pürüzsüz yüzeylerde düzgün yansır  

 

 

Şekil 1.8: Düzgün ve dağınık yansıma 

 Yansıma Kanunları : 
 

 Gelen ışın, normal ve yansıyan ışın aynı düzlem içindedir. 

 Gelme açısı yansıma açısına eşittir. 
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Şekil 1.9: Yansıma kanunları 

Işın, kırma indisleri farklı olan iki ortamın ara yüzeyinden geçerse mutlaka yansıma olur. Işının 

yansıma oranı kırma indislerinin farkıyla artar. Yansıma olayında ışığın hız, renk, frekans gibi 

özellikleri değişmez. Çevremizdeki cisimleri, gözümüze yansıyarak gelen ışınlar sayesinde görürüz. 

Periskop, mikrodalga fırın, teleskop, ışıldak, deniz feneri, otomobil farı, uydu yayınlarını alan çanak 

antenler ve dikiz aynaları, yansıma olayından yararlanarak yapılmaktadır. Ara yüzeye dik açıyla gelen 

ışın demeti için yansıma oranı aşağıdaki bağıntıyla verilir. 
2

2 1

2

0 2 1

( )

( )

rI n n
Yansıma Derecesi

I n n


 


 

 

Bu bağıntıda; 

n1: Yoğunluğu az olan ortamın kırılma indisi      

n2: Yoğunluğu çok olan ortamın kırılma indisi 
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Örnek: Havanın kırma indisi 1 camın ki 1,5 olduğuna göre dik olarak cama gelen ışığın 

yansımasını hesaplayınız. 

 

Çözüm:  

n1: 1  

n2: 1,5 
2 2

2 1

2 2

0 2 1

( ) (1,5 1)
0,04

( ) (1,5 1)

rI n n
Yansıma Derecesi

I n n

 
   

 
         % 4 yansır. 

 

1.1.3.4. Işının Saçılması 
 

Işının bir ortamdan geçerken tanecikler tarafından alıkonulup tekrar geri salınması olayına 

saçılma denir. Saçılma olayında gelen ışığın dalga boyu ile madde içindeki tanecik çapı önemlidir. 

Buna göre; 

 

 Rayleigh saçılması: Boyutları dalga boyundan önemli ölçüde daha küçük olan 

molekül veya molekül yığınlarının oluşturduğu saçılmadır. Çözünmüş 

moleküller veya çok atomlu iyonlardan ışının saçılması Rayleigh saçılmasıdır. 
 

 Tyndall saçılması: Kolloid oluşturabilecek büyüklükteki parçacıkların 

oluşturduğu saçılma, çıplak gözle izlenebilecek kadar şiddetlidir. Saçılan ışın 

ölçümleri polimer molekülleri ve kolloid parçacıklarının büyüklüğünü ve 

şeklini belirlemekte kullanılır. 
 

 Raman saçılması: Parçacıklarla etkileşen dalga boyunun ışığı saçan 

moleküllerin titreşim enerji düzeylerine göre değiştiği saçılma türüdür. 

 

Şekil 1.10: Işığın saçılması 

Işığın saçılmasından dolayı azalan transmisyon (artan absorbsiyon A = -log T ) ölçülmesine 

“türbidimetri” denir. Bunun için kullanılan cihaza da türbidimetre denir. 
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Resim 1.4: Türbidimetre 

Bir partikül çözeltisi, türbiditesine (bulanıklığına) bağlı olarak giren ışının şiddetini azaltır. Bu 

ışık şiddetinin azalmasının nedeni; ışığın saçılması, yansıması ve de absorbsiyonudur. 

 

Saçılmaya; reaktif katım hızı, örnek derişimi, karıştırma hızı, bekletme süresi, sıcaklık, pH ve 

iyon şiddeti gibi etmenler etki eder. 

 

Türbidimetrik ölçümlerde beyaz ışık kullanılır. Çözeltiler renkli ise o zaman ortamın en az 

soğurma yaptığı dalga boyu bölgesi seçilmelidir.  

 

1.1.3.5. Işının Polarizasyonu 
 

Işık kendi doğrultusunda giderken aşağı yukarı, sağa sola hareket eder. Polarize eden, yani 

kutuplaştıran filtreler ise ışığın sadece bir yönde titreşen dalgalarının geçmesine izin verir. Işığın böyle 

tek yönlü titreştirilmesine polarizasyon (kutuplaştırma) adı verilir. 

 

Polarize ışık bir düzlem üzerinde dalgalanan ışıktır. Adi ışık bazı maddelerden geçirilirse tek 

bir düzlem içinde çıkar. Bu düzleme “polarize düzlem”, ışığa “polarize ışık” denir. 

 

Işık dalgası, genellikle her düzlemde ilerleyen dalgaların karışımıdır. Tek bir düzlemde 

ilerleyen ışık dalgasına düzlemsel polarize ışık denir. 

 

Düzlemsel polarize ışık ile asimetrik ve ışığı absorplamayan maddeler etkileştiği zaman, 

polarize ışığın düzlemi sağa (+) veya sola (-) açı değiştirir.   

 

Şekil 1.11: Işının polarizasyonu 
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Optikçe aktif maddelerin polarize ışığı saptırma özelliklerine dayanarak bu maddelerin bir 

çözeltideki miktarlarını tayin etmeye yarayan alete polarimetre denir. Bu aletle aynı zamanda spesifik 

çevirme açısı ölçülerek saf optik aktif maddelerin tanınması da mümkündür. 

            

Resim 1.5: Manuel ve digital polarimetre 

1.1.3.6. Işının Emisyonu (Yayılması) 
  

Gaz halindeyken belli bir enerji ile uyarılmış olan atom veya moleküllerdeki elektronlar bu 

halde kalmaz ve hemen ilk durumlarına döner. Bu dönüş sırasında belli bir ışın yayar. Yayılan bu 

ışının enerjisi uyarılmış elektronun bulunduğu enerji düzeyi ile ilk enerji düzeyi arasındaki enerji 

farkına eşittir. Yayılan ışının şiddeti ortamda bulunan atomların derişimine bağlı olduğundan bu ışının 

özelliklerinin ölçülmesiyle nicel analizler yapılabilir.  

 

Gönderilen enerjinin şiddeti çok fazla olursa içteki elektronlar daha yüksek enerji düzeylerine 

çıkar veya atomlardan tamamen uzaklaşır. Elektronun uzaklaşmasıyla meydana gelen boşluk daha üst 

düzeylerdeki elektronlardan biri tarafından doldurulur ve iki düzey arasındaki enerji farkı ışın olarak 

dışarıya verilir. Yayılan bu ışın X- ışınıdır. Yüksek enerjiye sahip olan bu ışının dalga boyu elemente 

ve elektronun hangi enerji düzeyinden geldiğine göre değişir. 

 

 

Şekil 1.12: Işın absorbsiyonu ve emisyonu 

Uyarılmış enerji düzeyine çıkarılan atomların ve tek atomlu iyonların daha düşük enerjili 

düzeylere geçişlerinde yaydıkları ultraviyole ve görünür bölge ışımasının ölçülmesi, yaygın olarak 

kullanılan bir atomik spektroskopi yönteminin temelini oluşturur. Eğer atom veya iyonların uyarılmış 

enerji düzeylerine çıkmaları bunların ultraviyole veya görünür bölge ışımasını absorplamaları dışında 

bir süreçle gerçekleşmişse yayılan ışımanın ölçülmesi yöntemine atomik emisyon spektroskopisi 

(AES) adı verilir. Atomik emisyon spektroskopisi uyarmayı sağlayan enerji kaynağının türüne göre 

sınıflandırılır. Analiz örneğini atomlaştırmak ve uyarmak için alevin kullanıldığı yöntem alev emisyon 
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spektroskopisi adını alır. Atomlaşmanın ve uyarmanın elektriksel boşalım veya plazma gibi bir enerji 

kaynağı ile gerçekleştirildiği yöntem ise sadece atomik emisyon spektroskopisi veya optik emisyon 

spektroskopisi olarak adlandırılır. 

 

Bir maddenin emisyon spektrumu, maddenin bir örneğinin ısı veya başka bir şekildeki enerji 

(elektromanyetik radyasyon, yüksek voltajda elektrik boşalımı vb.) ile etkileşmesinden sonra 

gözlenebilir. Sıcak bir ısı kaynağından yeni çıkarılmış kızgın veya akkor halindeki bir demir çubuk 

karakteristik bir ışık yayar. Bu gözle görülebilen ışık, emisyon spektrumunun göz tarafından 

algılanabilen bir kısmını oluşturur. Aynı demir çubuğun sıcaklığı ise emisyon spektrumunun başka bir 

bölgesini - kızıl ötesi (IR) - oluşturmaktadır. Her elementin emisyon spektrumu farklıdır. 

 

Atomik spektrumlardaki karakteristik çizgiler, aynı insanların tanınmasında parmak izlerinin 

kullanımı gibi, bilinmeyen atomların kimyasal analizi için kullanılabilir. Eğer bilinmeyen bir 

maddenin emisyon spektrumundaki çizgiler bilinen bir maddeninkilerle tam bir uyum sağlıyorsa o 

maddenin belirlenmesi için yeterlidir. 

 

 

 

Resim 1.6: Atomik emisyon spektrometresi 

 

Resim 1.7: Endüktif eşleşmiş plazma alev emisyon spektrometresi (ICP-AES) 
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Resim 1.8: Optik emisyon spektrometresi 

 

 

 

Resim 1.9: Endüktif eşleşmiş plazma optik emisyon spektrometresi (ICP-OES) 

1.2. Işının Absorplanması (Soğurulması)  
 

Madde ile ışının etkileşmesi sonucu meydana gelecek olaylardan en önemlisi ışının 

absorblanmasıdır. Çeşitli dalga boylarında ışın içeren bir demet, saydam bir ortamdan geçirilirse 

içinden bazı dalga boylarının kaybolduğu görülür. Buna ışının absorblanması denir. Belli dalga 

boyundaki ışınlar absorblandığında ışının enerjisi maddeye geçer ve maddenin molekülleri, atomları, 

elektronları daha yüksek enerjili hale geçer ki bu olaya atom veya moleküllerin uyarılması denir (Şekil 

1.13). 
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Şekil 1.13: Atom veya moleküllerin uyarılması 

Uyarılmış halde 108 sn kalan atom veya moleküller, tekrar temel enerji seviyesine dönerler ve 

uyarılmış halde iken aldıkları enerjiyi ısı veya ışık şeklinde geri verebilirler. Enerjinin ışık olarak 

yavaş yavaş (saatler boyu) geri verilmesine fosforesans, daha kısa sürede (anında) geri verilmesine ise 

fluoresans denir. 

 

Sonuçta maddeye belli bir doğrultuda gelen (I0) gücündeki bir ışığın, aynı doğrultuda maddeyi 

terk ederken gücü azalır ve (I) olur. Çünkü çözelti tarafından bir kısmı absorblanır bir kısmı da yansır. 

Burada sözü edilen (I0) ve (I) değerleri arasındaki ilişki, Lambert-Beer Kanunu ile ifade edilir ve UV-

Spektroskopisinde de bundan yararlanılır. 

 

1.2.1. Beer-Lambert Kanunu 
 

Bir çözeltiden geçen ışık miktarı, ışığın çözelti içinde kat ettiği yol ve çözelti konsantrasyonu 

ile logaritmik olarak ters orantılı; emilen ışık miktarı ise doğru orantılıdır, şeklinde ifade edilir. 

 

Şekil 1.14: Bir ışık hüznesinin b genişlikte bir küvet içinden geçerken Beer–Lambert 

soğrulmasının çizimi 

Acba
I

I
 ...log 0

 

I0 : Işının çözeltiye girmeden önceki şiddeti 

I : Çözeltiden çıktıktan sonraki şiddeti 

a : Molar absorpsiyon katsayısı (absorptivite) (ε) 

b : Işının geçtiği çözeltinin cm olarak kalınlığı (ışının kat ettiği yol)  

c : Soğurucunun konsantrasyonu (g/L) 

 

Bu eşitlikteki log I0/I ifadesine absorban denir ve A ile gösterilir. Buna göre Beer-Lambert 

yasası kısaca 

 

A = a . b . c 
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şeklinde gösterilir. 

 

Bu kanuna göre, bir ortamdan geçen ışığın absorpsiyonu, konsantrasyon ve ışığın geçtiği yol 

ile doğru orantılıdır. Spektrofotometride ölçüm yapabilmek için ölçümü yapılacak maddenin Beer-

Lambert Kanunu’na uyması gerekir. 

 

 

Şekil 1.15: Beer–Lambert yasasının bir örneği (Rhodamine 6B çözeltisini aydınlatan 

bir yeşil laserin hüzmesinin sıvı içinde ilerledikçe zayıflaması) 

Dolayısıyla çalışma koşulları (gönderilen ışığın şiddeti ve kat ettiği yol açısından) sabit 

tutulursa sonuç doğrudan çözeltideki atom ve moleküllerin konsantrasyonu ile ilişkili hâle gelir ve 

bundan da UV spektroskopisinden nicel analiz amacıyla yararlanılır. 

 

Soğurma analizlerinde kullanılan önemli terimlerden biri de geçirgenliktir. Işığın çözeltiden 

geçmesine transmisyon (geçirgenlik) denir. Çözeltinin ışığı geçirme oranı ise transmittan (T) olarak 

ifade edilir.  

 

I

I
T 0      AT  log  

 

log Io / 1 = A (Absorbans) = a.b.c 

 

Absorbans (optik dansite, O.D.) = - log10T 

 

Transmittans değerinin 100 ile çarpılmasından elde edilen değere “% Transmittans” denir. 

%”Transmittans” çözeltiye giren ışığın yüzde kaçının çözeltiden çıktığını gösterir. 

 

%Transmittans (%T) = 100 T 

 

Transmittans ile absorbans arasında şu ilişki vardır. 
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  (log 100 = 2) 

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

çalışmalarda absorbans değerinin 0-2 arasındaki kısmı kullanılır. Bu aralık %T’nin 1-100 arasına 

tekabül eder. 

 

Şekil 1.16: Absorbans, transmittans skalası 

 

Tablo 1.4: Absorpsiyon ölçümü için önemli terimler ve sembolleri 
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Örnek: 5 x 10-4 M tiyrozin amino asiti çözeltisinin 280 nm dalga boyunda Absorbansı (A), 

0.75 olarak ölçülmüştür. Küvetin ışık yolu 1 cm’dir. Molar absorpsiyon katsayısı (ε) kaçtır? 

 

Çözüm:  

 

A=0,75 

b=1 cm 

c= 5.10-4 M 

ε (a) = ? 
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Grafik 1.1: Absorbsiyon spektrumu 

Beer – Lambert kanununun uygulanabilirliği sınırlıdır. Aşağıda sınırlayıcı faktörlerden bazıları 

verilmiştir. 

 

 Madde üzerine düşürülen ışın monokromatik olmalıdır. Pratikte tek dalga 

boyunda bir ışın elde etmek çok güçtür. 

 Kırılma, yansıma ve saçılma olmamalıdır. 

 Konsantrasyon 0,01 M’dan küçük olmalıdır. 

 Numune saf olmalı, absorpsiyon yalnızca aranan madde tarafından yapılmalıdır.  

 Absorpsiyon veren maddenin kimyasal yapısı numune içinde bilinmelidir. 

 Çözücü ve pH etkileri kontrol edilmelidir. 
 

Bir absorbsiyon deneyi sırasında yukarıdaki faktörler çok iyi kontrol edilmelidir. 

1.2.2. Lambert-Beer Kanunu’ndan Sapmalar  
 

 1.2.2.1.Gerçek Sapmalar 
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 Bu yasa monokromatik ışın için geçerlidir. 

 Örnek homojen olmalıdır. 

 Aynı dalga boyunda absorpsiyon yapan birden fazla türün birbirinin 

absorpsiyonunu etkilememesi gerekir. 

 
1.2.2.2. Aletlerden İleri Gelen Sapmalar  

 

Lambert-Beer eşitliği monokromatik ışın için geçerli olduğundan dedektöre kaçak ışık gelmesi 

veya ışığın saçılması sonucu şiddetinde azalma olması sapmalara neden olur. 

 

1.2.2.3. Çözelti Etkileşmelerinden Gelen Sapmalar  
 

Eğer örnek homojen değilse bazı yerlerinde koagüle olmuş parçalar varsa, doğru bir absorbans 

ölçülemez. Bu parçalar ayrıca ışığın saçılmasına da neden olur. Moleküllerin assosyasyon (birleşme) 

veya disosyasyonu (ayrışma) da doğru absorbans değerini okumada sapmaya neden olur. 

 

1.3. Görünür ve Ultraviyole Alanda Absorpsiyon Ölçme 

Cihazlarının Başlıca Kısımları  
 

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. 

 

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 adlandırılır. 

 

Maddenin ışığı absorplamasını incelemek için kullanılan düzeneğe absorpsiyon spektrometresi 

veya absorpsiyon spektrofotometresi adı verilir. 
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Resim 1.11: Spektrofotometre 

Bir spektrofotometre düzeneği; başlıca ışık kaynağı, dalga boyu seçicisi (monokromatör), 

dedektörden oluşur; dedektörde elektrik sinyaline çevrilen optik sinyal bir kaydedici veya bir 

galvanometre ile ölçülür. 

 

Şema 1.1: Spektometre kısımları 

Bu cihazların çalışma esası; Lambert-Beer eşitliğine göre moleküllerin monokromatik ışınları 

absorplamasına dayanır. 

 

Bu ana bileşenlere ek olarak spektrometrelerde ışığı toplamak, odaklamak, yansıtmak, iki 

demete bölmek ve örneğin üzerine belli bir şiddetle göndermek amacıyla mercekler, aynalar, ışık 

bölücüleri ve giriş çıkış aralıkları vardır. Örnek ise kullanılan dalga boyu bölgesinde ışını geçiren 

maddeden yapılmış örnek kaplarına konularak ışık yoluna yerleştirilir. 

 

1.3.1. Işın Kaynağı   
 

UV-görünür bölgede D2(döteryum), W, H2, Xe, civa buhar lambası gibi sürekli ışık kaynakları 

kullanılır.  

 

Görünür alanda yapılacak çalışmalar için genellikle 320-2500 nm arasındaki tüm ışınları veren 

Wolfram lambası kullanılır. 

 

Tungsten flaman lambası, görünür ve yakın IR bölgede (320-3000 nm) ışık yayar. Tungsten 

lambasının içinde bir miktar iyot veya brom buharı bulunursa lambanın ömrü artar ve bu lamba 

tungsten-halojen lambası olarak adlandırılır. 

 

Xe ark lambası, UV-görünür bölgenin tümünde (150-700 nm) kullanılabilecek şiddetli ve 

sürekli ışık kaynağıdır. 

 

Civa buhar lambası, her iki bölgede ışıma yapabilen bir ışık kaynağıdır; sürekli spektruma ek 

olarak kesikli hatlar da içerir. 
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Ulraviyole bölgede en çok kullanılan lambalar, hidrojen ve döteryum elektriksel boşalım 

lambalarıdır. Bu lambalar 180-380 nm arasında ışık yayar. Daha pahalı ve daha uzun ömürlü olan D2 

lambasının yaydığı ışığın şiddeti H2 lambasına göre çok daha fazladır. Cam UV ışığını absorbladığı 

için hidrojen lambaları kuvartzdan yapılır.  

 

 

Tablo 1.5: Işın Kaynakları 

1.3.2. Dalga Boyu Seçiciler  
 

Bunlar başlıca iki kısma ayrılır: 

 

 Filtreler, 

 Monokromatörler. 
 

1.3.2.1. Filtreler  
 

Filtreler ile monokromatik ışın demeti elde edilemez. Ancak belirli aralıklardaki demetler elde 

edilir. Bu demetlerin içinde de çok sayıda dalga boyları vardır (farmasötik). 

 

Filtreler, sürekli ışın veren bir kaynağın yaydığı ışınlardan belli bir ışıma bandındaki diğer 

dalga boylarını absorplayarak çalışır. Absorpsiyon filtrelerinde etkin bant genişliği 30-250 nm 

aralığındadır. Absorpsiyona duyarlı çalışan filtreler görünür bölge (GB) de kullanılır. Genelde renkli 
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camdırlar. Bunun dışında girişim filtreleri, UV, GB ve IR bölgelerde kullanılır. Girişim filtreleri ile 

çok dar ışın bandı elde etmek için optik girişimden yararlanır. Filtreler basit sağlam ve ucuzdur. 

 

1.3.2.2. Monokromatörler  
 

Çeşitli dalga boylarından (polikromatik) oluşan bir ışın demetini tek dalga boylu 

(monokromatik) demetler haline dönüştürmek için kullanılan düzeneklere monokromatör denir. 
Monokromatör olarak prizmalar veya optik ağ denilen parçalar kullanılır. 

 

  Prizma: Prizmalarda dalga boyu seçilmesi, farklı dalga boylarındaki ışığın 

prizmaya girişte ve çıkışta farklı miktarlarda kırılması ilkesine dayanır. Prizma 

ışık kaynağına göre döndürülerek çeşitli dalga boylarına sahip ışığın bir 

aralıktan geçerek madde ile etkileşmesi sağlanır.  
 

Işık prizmaları, cam veya kuartz olabilir. Özellikle düşük UV ışınları iyi geçirmediğinden cam 

prizma görünür bölge için uygundur. Kuartz prizmalar ise hem UV ışınlarını iyi geçirir, hem de 

görünür ışık ve IR’e yakın bölgelerde çalışmaya elverişlidir. Kuartz prizmalar pahalı 

spektrofotometrelerde bulunur. 

 

Şekil 1.17: (a) Cornu ve (b) Littrow türü prizmalarda polikromatik ışıktan 

monokromatik ışığın elde edilişi  (λ1 > λ2 > λ3). 

  Optik ağ: Üzerinde birbirinden eşit uzaklıklarla ayrılmış ince aralıklar veya 

çıkıntılar bulunan bir yüzeyle etkileşen polikromatik ışık, bu yüzeyden geçtikten 

veya bu yüzeyden yansıdıktan sonra da kırınıma uğrar. Bu tür parçalar geçirgen 

optik ağ veya yansıtan optik ağ adını alır. Optik ağlara gelen ışığın geliş açısı 

değiştirilerek her bir geliş açısında başka bir dalga boyu veya bunun katlarının 

kırınıma uğraması sağlanır. Böylece optik ağın döndürülmesi ile farklı dalga 

boyundaki ışığın seçimi mümkün olur. 
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1.3.3. Numune Kapları  

 

Şekil 1.18: Spektrofotometrelerde kullanılan numune kaplarına bir örnek 

Emisyon spektroskopisi hariç bütün spektroskopik yöntemlerde numune kaplarına ihtiyaç 

duyulur. Numune kapları hücre veya küvet olarak adlandırılır. Çalışılan dalga boyu aralığı için 

geçirgen olmalıdır. Mesela cam küvetler 350 nm altındaki ışığı absorplayacağı için UV bölgedeki 

çalışmalarda kuvars veya erimiş silis küvet kullanılır. Sodyum klorür kristalleri IR bölgede uygun 

hücre penceresi olarak kullanılır.  

 

Küvetler, tüp veya dört köşe olabilir. Daha çok dört köşe küvetler tercih edilir. Küvetlerin ışık 

geçiren kısmı cilalı diğer yerleri ise buzludur. 

 

Küvetler soft veya borosilikat cam, kuvars veya plastikten yapılır. Çalışılan dalga boyu aralığı 

için geçirgen olmalıdır. Cam küvetler görünür bölgedeki ölçümler için kullanılır. Asidik solusyonlarda 

soft camlar, bazik solusyonlarda ise borosilikat camlar uygundur. Cam küvetler 350 nm altındaki ışığı 

absorplayacağı için UV bölgedeki çalışmalarda kuvars veya erimiş silis küvet kullanılır. Kuvars 

küvetler ise hem UV hem de görünür bölge için kullanışlıdır. Sodyum klorür kristalleri ise IR bölgede 

uygun hücre penceresi olarak kullanılır. Özel üretilmiş kaliteli plastik küvetler ise 200-700 nm 

arasında rahatlıkla kullanılabilir. 

 

Plastik küvetler ucuz olmalarına karşılık kullanım sırasında kolayca çizilebilmeleri sebebiyle 

uzun ömürlü değildir. Kuvars küvetler ideal olmakla birlikte çok pahalıdır. Cam küvetler ise ucuz ve 

dayanıklı oldukları için en çok kullanılan küvetlerdir. 

 

  Spektrofotometrede doğru bir ölçüm yapabilmek 

 Dalga boyuna uygun, birbiriyle uyumlu, iyi kalite küvetler kullanılmalı, 

 Küvetlerin temiz ve çizilmemiş olmasına dikkat edilmeli, 

 Aşınma ve eskimeden gelebilecek farklılıkları belirlemek için küvetler 

düzenli olarak birbirlerine karşı kalibre edilmeli, 

 Küvetler cihaza yerleştirilirken ışık giriş ve çıkış yönlerine küvetlerin 

cilalı kısımlar gelmeli, 

 Kullanım esnasında cilalı olan kısımlardan tutulmamalı, 

 Küvetler kurutma veya başka amaçlarla ısıtılmamalıdır. 

 Küvetlerin temizliği 
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 Küvetler kullanıldıktan hemen sonra çeşme suyu ve ardından saf sudan 

geçirilmelidir. 

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

yıkanmalıdır. 

 Kesinlikle fırça kullanılmamalıdır. 

 Deterjanla da temizlenemeyen küvetler %20’lik nitrik asit içerisinde bir 

gece bekletildikten sonra saf sudan geçirilmelidir. Küvet temizliğinde 

%10’luk NaOH’da kullanılabilir. Ancak küvetler bu çözeltide fazla 

bırakılmamalıdır. 
 

Gelişmiş cihazlarda küvete numunenin alınması, numunenin tahliyesi ve küvetlerin temizliği 

otomatik olarak yapılmaktadır. 

 

1.3.4. Dedektörler 
 

Maddenin ışığı absorplayıp absorplamadığını anlamak için ışık kaynağından gelen ışığın 

şiddetinin ölçülmesi amacıyla spektrofotometrelerde kullanılan bileşene dedektör denir. 

 

Bir dedektörün,  

 Işığa karşı duyarlı olması, 

 Işık şiddetiyle doğru orantılı bir sinyal üretmesi, 

 Üzerine düşen ışığa cevap verme, yani sinyal üretme süresinin kısa olması, 

 Kararlı olması, 

 Üretilen elektriksel sinyalin yardımcı devrelerle çoğaltılabilmesi istenir. 
 

Ultraviyole ve görünür bölgede kullanılabilen üç tür dedektör vardır. 

 

1.3.4.1. Fotovoltaik Dedektör  
 

Fotovoltaik dedektörlerde, ışık, selenyum (Se) veya silisyum  (Si) gibi bir yarı iletken madde 

tarafından absorplandığında iletkenlik bandına geçen elektronlar nedeniyle bu yarı iletkenle temasta 

olan bir metal film (Ag) arasında bir gerilim farkı oluşur.  

 

PbS, CdSe ve CdS gibi yarı iletken maddelerle ise foto iletken dedektörler yapılır. Bu tür 

dedektörlerde, ışık absorpsiyonu ile iletkenlik bandına çıkarılan elektronlar, ışık şiddetiyle orantılı bir 

elektrik akımı oluşturur. 

 

1.3.4.2. Fototüp  
 

Alkali metal oksit filmlerden yapılmış foto katotlar üzerine düşen fotonlar bu yüzeyden 

elektron koparır ve elektronlar bir anotta toplanarak elektrik akımına çevrilir. 
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1.3.4.3. Fotoçoğaltıcı Tüp  
 

Fotokatot yüzeyinden foton çarpması ile fırlatılan elektronlar dinot denilen yüzeylere doğru 

elektriksel alanda hızlandırılır ve dinoda çarpan her bir elektron, dinot yüzeyinden 3-5 elektron daha 

koparır. Böylece sayıları giderek artan elektronlar en sonunda bir anotta toplanarak elektrik akımına 

çevrilir. 

 

Bu dedektörlerin duyarlı oldukları λ aralığı da farklıdır. 

 
Daha hızlı bir dedektör olan fotodiyot dizisi ile birçok λ’da aynı zamanda ve çok hızlı bir 

biçimde ölçüm yapılabilir. 

 

1.4. Spektrofotometre  
 

Günümüzde 200-2500 nm dalga boyları arasında ölçüm yapabilen spektrofotometreler 

geliştirilmiştir. Yani bu cihazlar hem ultraviyole (UV) hem görünür bölge (GB) hem de infrarared 

(IR) bölgelerinde ölçüm yapabilmektedir. UV spektrofotometreleri yapılarına göre Tek ışın demetli ve 

çift ışın demetli spektrofotometreler olmak üzere ikiye ayrılır.  

 

 Tek Işın Yollu Spektrofotometreler 
 

En basit bir spektrofotometrede kaynaktan çıkan ışık, bir mercek ile toplanarak monokromatöre 

gönderilir ve dalga boyu seçiminden sonra bir aralıktan geçirilerek örnek üzerine düşürülür. Örneğin 

ışığı absorplama miktarı uygun bir dedektörle ölçülür, bu sinyal elektronik olarak çoğaltılır ve bir 

galvanometrede okunur. Bu bileşenlerin tümünün aynı ışık yoluna yerleştirildiği böyle bir 

spektrofotometreye tek ışın yollu spektrofotometre adı verilir. 

 

Bu cihazlarda tek bir ışın demeti kullanılır. Sıfır ayarı ve ölçüm işlemleri ayrı ayrı yapılır. Bu 

tip cihazların dizayn şekli ve çalışma prensibi Şekil 1.20’te verilmiştir. Tek ışın yollu 

spektrofotometreler basit ve ucuz olmalarının yanında hassas ölçüm yapabilmeleri nedeniyle de tercih 

edilir. Kantitatif analizler için oldukça uygun cihazlardır. 

 

 

Şekil 1.19: Tek ışık yollu spektrofotometrenin şematik yapısı 

 

 Çift ışın yollu spektrofotometreler 
 

Her dalga boyunda “sıfır”  ve özellikle “yüz”  ayarlarının yapılması, oldukça zaman alıcı bir 

işlemdir. Spektrofotometrede, monokromatörden çıkan ışığın eşit şiddette iki demete bölünerek birinin 

örneğe, diğerinin ise sadece çözücünün bulunduğu kaba gönderilmesi ile bu işleme gerek kalmaz. 

Böylece örnekteki geçirgenlik değeri sürekli olarak çözücününki ile karşılaştırılmış olur. İkiye ayrılan 

ışık, iki ayrı dedektörle algılanır ve dedektörlerde oluşan sinyallerin oranı ölçülür. Bu tür aletlere çift 
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ışın yollu spektrofotometreler denir. Burada iki dedektörün tam uyumlu olması, yani eşit şiddetteki 

ışık ile aynı sinyali oluşturması gerekir. 

 

Çift ışın yollu cihazlar, tek ışın yollu cihazlara göre hem optik hem de elektronik yönden daha 

karışıktır. Çift ışın demetli cihazların en önemli avantajı zaman kazandırmamaları ve voltaj 

değişikliklerinden etkilenmemeleridir. Tek ışın demetlilere göre hassasiyetleri daha düşüktür. 

 

 

Şekil 1.20: Çift ışın yollu spektrofotometrenin şematik yapısı 

 
1.4.1. Spektrofotometrelerin Çalışma Prensibi 

 
Spektrofotometrelerin temel çalışma prensibi, hazırlanan çözeltiden belirli dalga boyunda ışık 

geçirilmesi ve bu ışının ne kadarının çözelti tarafından tutulduğunun bulunması esasına dayanır. 

Çözeltinin içerisindeki madde miktarı ne kadar fazla ise çözelti tarafından tutulan ışın miktarı da o 

oranda fazla olur. Çözelti içerisindeki bütün maddeler, ışının bir dalga boyunu tutarken diğerlerini 

yansıtır veya geçirir. Maddenin belli bir dalga boyundaki bir ışını tutması, onun diğer fiziksel ve 

kimyasal özellikleri (yoğunluk, erime, kaynama noktası, donma noktası vb.) gibi sabit bir özelliğidir. 

 

1.4.2. Spektrofotometrik Ölçümün Yapılışı 
 

Spektrofotometrede ölçüm yapılırken numuneye belirli bir dalga boyundaki ışın gönderilerek 

numunenin absorbe ettiği ışın miktarı ölçülür. Yapılan analize göre ölçümde hangi dalga boyundaki 

ışının kullanılacağı analiz metodunda belirtilmektedir. Kullanılacak ışın dalga boyu bilinmiyorsa 

miktarı tespit edilecek maddenin 1 molar çözeltisi hazırlanıp çeşitli dalga boylarındaki absorbans 

değerleri ölçülür. En yüksek değerin ölçüldüğü dalga boyu belirlenerek kullanılır. Spektrofotometre 

bu dalga boyuna ayarlanarak çözeltilerin ölçümüne geçilir. 

 

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

çözeltileridir. 

 Kör (tanık, şahit) Çözelti: Spektrofotometrede okuma yapmadan önce 

absorbansı sıfıra veya %transmittansı 100’e ayarlamak için kullanılan çözeltidir. 

Bu amaçla yapılan işleme “kör ayarı” veya “0 ve 100 ayarı” denir. Üç tip kör 

çözeltisi vardır. Bunlar: 
 

  Optik kör; standart çözelti serisi hazırlanırken stok standart çözelti hariç 

diğer kimyasalların konulmasıyla hazırlanan 0,0 konsantrasyonlu 

çözeltidir. Çözeltilerden ve küvetten gelebilecek absorbansları ortadan 

kaldırmak için kullanılır. Bunun analiz öncesi yapılması zorunlu olmakla 

beraber analiz sırasında da yapılması gerekebilir. 
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 Reaktif körü; bulanık veya renkli reaktifler kullanıldığında içinde sadece 

o reaktifin olduğu kör çözelti olup o reaktiften gelebilecek absorbansı 

tespit etmek için kullanılır. 

 

 Numune körü; renkli veya bulanık numunelerin kullanıldığı ölçümlerde 

numunenin renginden gelebilecek absorbansı tespit etmek için kullanılan, 

içinde sadece numunenin bulunduğu kör çözeltidir.  
 

Spektrofotometre optik köre karşı sıfıra ayarlanmışsa reaktif körünün absorbans değeri, 

numune ve standartların absorbansından çıkarılır. Numune körünün absorbansı ise sadece numunenin 

absorbansından çıkarılarak hesaplama yapılır. 

 

 Standart Çözelti: Miktarı bulunmak istenen maddenin bilinen 

konsantrasyonlardaki çözeltisidir. Bir veya birden fazla olabilir. Birden fazla 

olduğunda grafik çizilir. 

 

 Numune Çözeltisi: İçindeki madde miktarını tespit etmek istediğimiz 

çözeltidir. 
 

Spektrofotometrik ölçümler; end-point okuma ve kinetik okuma şeklinde yapılır. End-point 

okuma; spektrofotometrik okumanın reaksiyon tamamlandıktan sonra tek seferde yapıldığı 

okumalardır. Çoğunlukla end-point okuma yapılmaktadır. Kinetik okuma ise birim zamandaki 

absorbans değişiminin ölçüldüğü okumalardır. Genellikle enzim analizlerinde kinetik okuma 

kullanılır. 

 

Spektrofotometrik ölçüm yapılırken şu aşamalar takip edilir: 

 

  Ölçümden yeterli süre önce cihaz çalıştırılarak ısınması sağlanır. 

  Cihaz ölçümün yapılacağı dalga boyuna ayarlanır. 

  Küvete kör çözelti konularak cihaza yerleştirilir. 

  Kör çözelti ile cihazın 0 ve 100 ayarı yapılır. 

  Küvete standart çözeltilerden konularak cihaza yerleştirilip okumaları yapılır. 

  Küvete numune çözeltisi konularak cihaza yerleştirilip okuması yapılır. 

  Kalibrasyon (absorbans) eğrisi çizilerek, numunenin konsantrasyonu 

hesaplanır. 
 

Okumalar tamamlandıktan sonra ya numunenin absorbans değeri sabit faktör ile çarpılarak 

numunenin konsantrasyonu hesaplanır veya kalibrasyon grafiği çizilip bu grafik yardımıyla 

numunenin absorbans değerinden konsantrasyonu tespit edilir. 

 
Bir bileşiğin hangi dalga boyunda absorbsiyon yaptığını bulmak için absorbsiyon eğrisini 

saptamak gerekir. Bunun için söz konusu bileşiğin değişik dalga boylarındaki uygun aralıklarla 

absorbsiyonu y eksenine, dalga boyu ise x eksenine işaretlenerek bir eğri elde edilir. Bu eğriye 

absorbans eğrisi denir. Kantitatif ölçümlerde λ max ölçüm için kullanılır. λmax değerinin dışında bir 

dalga boyunda çalışılması absorbsiyonun az olmasına yol açar. Aşağıdaki absorbans eğrisinden de 

anlaşılacağı gibi λmax değerinde maksimum absorbans elde edileceği görülür. Absorbans eğrisinin 

sağında veya solunda λ  değerlerindeki oynamanın, λmax değeri yakınlarındaki oynamalardan daha çok 

absorbansa yansıyacağı grafik üzerinde görülmektedir. 



 

 34 

 

Grafik 1.2: Absorbans (kalibrasyon) eğrisi 

Gelişmiş spektrofotometreler, bilgisayar sistemleri ile donatıldıkları için absorbans değeri ile 

kantitatif hesaplamalar yapabilmektedir. Yani standartların ölçümünden sonra cihaz, kalibrasyon 

eğrisini kendisi hazırlayıp numunenin absorbansına göre hesaplama yaparak direkt olarak 

konsantrasyonu verebilmektedir. 

 

1.5. Spektrofotometreyle Demir Tayini 
 

Spektrofotometrik 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. Eğer örneğin görülen 

bir rengi varsa onun tamamlayıcı rengi uygun dalga boyu aralığını verir (Tablo 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 tanık çözelti ile birlikte hazırlanır. Her defasında bir filtre veya 

dalga boyu kullanarak 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 dalga boyu (filtre) spektral analizde kullanılabilecek olan dalga boyu (filtre)’dur. 

 

Fe3+ , rodanür (SCN-)  ile koyu kırmızı renkli kompleksler vermektedir. Ortamdaki rodanür 

konsantrasyonuna bağlı olarak bu komplekslerin bileşimi ve renk yoğunlukları farklıdır. Oluşan 

bileşikler nötral Fe(SCN)3 ve iyonik yapıdaki Fe(SCN)n
3-n (n:1,2,3,..,6) bileşikleridir. 0,05 M gibi 

düşük rodanür konsantrasyonlarında n:1; 0,12 M rodanür konsantrasyonunda n:2 ve oldukça derişik 

rodanür konsantrasyonlarında n:6’dır. 

 

Fe3+ + SCN-  →  FeSCN2+ 

 

Demir tayininde rodanürün aşırısının kullanılması oluşan kompleksin tek çekirdekli yapısını 

değiştirmez ve bu yüzden aşırı rodanür ilavesi ile rengin koyu ve kararlı olması sağlanır. Oluşan 
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kompleksin hidrolizine engel olmak için ortamda kuvvetli hatta yükseltgen mineral asidlerin 

bulunması gerekir (0,05 M HCl veya HNO3). 

 

FeSCN2+    ↔  SCN- + Fe3+ 

 

Fe3+ + 3 H2O   ↔  Fe(OH)3 + 3 H+ 

 

Çözeltide demir (1,10)ortofenantrolinle  (C12H9N2) Fe(II) iyonunun verdiği renkli kompleksin 

spektrofotometrik yöntemle analizi ile duyarlı olarak yapılabilir. 

 

1.5.1. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler  
 

1,10 fenantrolin çözeltisi: %0,1’lik, 0,25 g 1,10 fenantrolin 250 ml %95’lik etil alkolde 

çözülür. 

 

Hidroksilamin hidroklorür (NH2OH.HCl) çözeltisi: %10’luk sulu çözeltisi 

 

Sodyum asetat (CH3COONa) : Doygun sulu çözeltisi. 

 
NH4SCN çözeltisi: 2 M 

 

Standart Fe(III) çözeltisi (0,1 mg/ml) : 0,1 g demir tel 10 ml 1/1 oranında seyreltilmiş HCl de 

çözülür. Bütün demiri demir (III)’e yükseltgemek için 5 ml derişik HNO3 konup çözelti 1 litreye 

tamamlanır. 

 

Ana çözelti: Yaklaşık 100 mg/l demir içeren 100 ml FeCl3.6H2O çözeltisi (Hidrolizi önlemek 

için çözeltiye 1 ml derişik HCl konmalıdır.). 

 

Ara çözelti: 10 ml ana çözelti, 1 ml derişik HCl ilave ederek 100 ml’ye tamamlanır. 

 

Standart çözelti: Ara çözeltiden 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ml alınarak 1 ml 2 M NH4SCN çözeltisi 

eklenir ve son hacim 5 ml olmak üzere destile su ilave edilir. 

Tanık çözelti: Tanık olarak 2 ml derişik HCl/ 100 ml ve 20 ml 2 M NH4SCN/ 100 ml içeren 

bir çözelti kullanılır. 

 

Bilinmeyen örnek: Analiz edilecek örnekten 5 ml alınarak 25 ml’lik bir balonjojede destile su 

ile seyreltilir ve 0,5 ml derişik HCl ilave edildikten sonra 25 ml’ye tamamlanır. 

 

1.5.2. Yapılışı  
 

Standart çözeltilerin 340,405, 445 ve 530 nm’deki absorpsiyonu, referans olarak yalnızca 1 ml 

NH4SCN/5 ml içeren destile su kullanılarak kaydedilir. Okunan absorbanslar; konsantrasyonlar apsise, 

absorbanslar ordinata konularak aynı grafik üzerinde yerleştirilir ve dalga boyu seçimi yapılır. 

 

Bilinmeyen örnekten 0,5 ml alınıp 1 ml 2 M NH4SCN ve 3,5 ml destile su konularak aynı tanık 

çözeltisine karşı, önceden belirlenen dalga boyunda absorpsiyon ölçümü yapılır. Absorbans değeri 

standart çözeltilerle okunan absorpsiyon aralığında olmalıdır. Aksi halde daha derişik veya seyreltik 

bilinmeyen çözeltisi ile çalışılır.  

 

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

grafikle kesiştiği nokta işaretlenip bu noktanın x ekseni (apsis) ile kesiştiği noktadaki konsantrasyon 

tespit edilir. Bulunan bu değer numune çözeltisinin konsantrasyonudur. 

 

Bu metotla konsantrasyon hesaplanmasında; 

 

 Öncelikle standartlara ait kalibrasyon eğrisi hazırlanıp y eksenine (ordinat) 

numunenin absorbans değeri (cihaz okuması) işaretlenir. 
 

 İşaretlenen noktadan kalibrasyon eğrisine dik bir doğru çizilip kesişme noktası 

tespit edilir. 
 

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

 

 Çizilen dik doğrunun apsisle kesişme noktası numunenin konsantrasyonunu 

verir. 
 

Numune çözeltisine seyreltme uygulanmışsa analiz numunesine ait konsantrasyon tespit 

edildikten sonra bu değer seyreltme faktörü ile çarpılarak numuneye ait gerçek konsantrasyon tespit 

edilir. 

 

 

Grafik 1.3: Kalibrasyon eğrisinde konsantrasyon tespiti 

1.6. Kalibrasyon Eğrisi Çizme 
 

Kalibrasyon eğrisi, standart çözeltilerin cihaz okumalarının (absorbans değerlerinin), 

konsantrasyonlarına karşı koordinat düzlemine aktarılıp kesişme noktalarının birleştirilmesiyle elde 

edilen grafiktir.  
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Absorbansa (A) karşı konsantrasyonlar (C), milimetrik kâğıt ya da bilgisayar yardımı ile 

grafiğe aktarılıp kalibrasyon eğrisi elde edilir. (Şekil 3.1) 

 

Grafik 1.4: Kalibrasyon grafiği 
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1.6.1. Milimetrik Kâğıtta Kalibrasyon Eğrisi Çizme 
 

Milimetrik kâğıtta kalibrasyon eğrisi şu şekilde çizilir: 

 Öncelikle milimetrik kâğıt üzerine koordinat düzlemi çizilir. 

 Konsantrasyonlar x eksenine (apsis), konsantrasyonlara ait absorbans değerleri 

y eksenine (ordinat) işaretlenir. 

 Her bir konsantrasyonun absorbans değerleri ile birleşme noktaları işaretlenir. 

 İşaretlenen noktalar birleştirilerek kalibrasyon eğrisi elde edilmiş olur. 
 

Konsantrasyonlar ve absorbans değerleri koordinat düzlemine yerleştirilirken 0 noktasından 

başlanarak küçükten büyüğe doğru ve büyüklüklerine uygun aralıklarla yerleştirilmelidir. İki değer 

arasındaki aralık değerlerin büyüklüğü ile doğru orantılı olmalıdır. En küçük değer yerleştirildikten 

sonra takip eden değerler bununla orantılı olarak yerleştirilmelidir. 

 

ÖRNEK - 1 

 

Konsantrasyonları ve bu konsantrasyonlara ait absorbans değerleri aşağıda verilen standart 

çözelti serisine ait kalibrasyon eğrisinin çizilmesi ile Şekil 3.2’deki grafik elde edilir. 

 

Konsantrasyonlar  (mg/l)  Absorbans Değerleri 

0,0    0,0 

0.5     0.2 

1.0    0.4 

1.5    0.6 

2.0    0.8 

 

Grafik 1.5: Kalibrasyon grafiği 
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1.6.2. Bilgisayarda Kalibrasyon Eğrisi Çizme 
 

Kalibrasyon eğrisi oluşturmada ikinci metot bilgisayarda kalibrasyon eğrisi çizilmesidir. 

Bilgisayarda açılan boş bir tablolama (excel) sayfasına standartların konsantrasyon ve absorbans 

değerleri yazılarak bu veriler grafiğe dönüştürülmektedir.  

 

Bilgisayarda kalibrasyon eğrisi çizilirken şu işlem basamakları takip edilir: 

 

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

yazılır. 

 Yazılan bu değerler seçilip ekle menüsünden grafik komutu tıklanır. 

 Ekrana gelen grafik sihirbazı penceresinde “XY” (dağılım) grafik türü seçilerek 

ileri düğmesi tıklanır. 

 Açılan ikinci grafik sihirbazı penceresinde de ileri düğmesi tıklanır. 

 Açılan üçüncü grafik sihirbazı penceresinde başlıklar sekmesinde “X” değer 

eksenine “konsantrasyon”, “Y” değer eksenine de “absorbans” başlıkları 

yazılarak son düğmesi tıklanır. 

 Ekrana gelen tabloda herhangi bir kesişme noktasına sağ tıklanarak “eğilim 

çizgisi ekle” seçilir. 

 Açılan eğilim çizgisi ekle penceresinde seçenekler sekmesi açılarak “grafik 

üzerinde denklemi görüntüle” ve “grafik üzerinde R-kare değerini görüntüle” 

kutuları işaretlenip tamam butonu tıklanarak kalibrasyon eğrisi elde edilir. 
 

Örneğin konsantrasyonları 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2,5 mg/l, absorbans değerleri ise sırasıyla 0.2, 0.4, 

0.6, 0.8, 0,9 olan standart çözelti serilerine ait kalibrasyon eğrisinin bilgisayarda çizilmesi ile Şekil 

3.4’teki grafik elde edilir. 

 

 

Grafik 1.6: Kalibrasyon grafiği 

1.7. Çekirdeğin Yapısı Ve Kararlılığı 
 

Günümüzün en önemli problemlerinden biri enerji ihtiyacıdır. Bu problem gelecekte de ne 

kadar süreceğini de bilmiyoruz. Çözüm için düşünülen yaklaşımlardan biri nükleer enerjidir.  

Nükleer enerji hem bir nimet hem de bir bela gibi düşünülebilir. Çünkü enerji yerine göre, 

toplu imha silahı, ölümcül bir hastalığın çaresi, tükenmez enerji kaynağı, bertaraf edilmesi kâbus olan 
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artık vb. şeklinde karşımıza çıkar. Nükleer enerji büyük ümitler vermekte, fakat birçok teknolojik 

problemi de beraberinde getirmektedir. 

 

 Atom Altı Tanecik 
 

İlk çağlarda maddelerin su, toprak, ateş ve havadan oluştuğu düşünülmüş, 20. yy da atomun 

proton, nötron ve elektronlardan oluştuğu,  son yıllarda proton ve nötronların çarpıştırılması ile bu 

taneciklerin de daha küçük taneciklerden oluştuğu ortaya konmuştur. 

 

Bu çalışmalar sonucunda standart model olarak adlandırılan yeni bir model oluşturulmuştur. 

Bu modele göre evrenin, temel tanecikleri Kuarklar ve Leptonlar dır.  
 

Örnek : Standart modele göre; 

I. Kuarklar 

II. Nötronlar 

III. Leptonlar 
 

Hangileri evrenin temel taneciklerindendir? 

 

Örnek : Standart modele göre; 

I. Protonlar parçalanabilir. 

II. Kuarklar temel taneciklerdir. 

III. Leptonlar ve Kuarklar evreni oluşturur. 
 

Yargılarından hangileri doğrudur?            

 

 Kuarklar ve Antikuarklar 
 

Her bir kuarkın karşıt kuarkı vardır. Bunlar aşağı, yukarı, garip, tılsımlı, alt, üst olmak üzere 

toplam altı tanedir. Aşağı ve yukarı kuarklar en yaygın olarak gözlenenlerdir. Diğerleri sadece yüksek 

enerjili çarpışmalarda oluşabilir. 

 

Standart Modele göre Kuarklar evrende etkili olan elektromanyetizma, gravitasyon, güçlü 

nükleer kuvvetler, zayıf nükleer kuvvetler ile etkileşen ve elektrik yükü tam sayı olmayan tek tanecik 

ailesidir. 

 

Bu kuarklardan Aşağı, garip ve alt olanların elektrik yükü – (1/3), Yukarı, Tılsımlı ve Üst 

olanların elektrik yükü  + (2/3) tür. 

 

Örnek : Kuarklar için; 

I. Aşağı ve yukarı kuarklar birbirinin karşıtıdır. 

II. Altı çeşit kuark vardır. 

III. Üç tür kuarkın elektrik yükü + (2/3) tür. 
Hangileri doğrudur?                                

 

Örnek : Kuarklar için; 

I. Her bir kuarkın karşıt taneciği vardır. 

II. Evrende en çok bulunan kuarklar aşağı ve yukarı kuarktır. 

III. Kuarklar, arasında elektriksel, gravitasyon, nükleer etkileşimlerin hepsi bulunan 

tek temel taneciklerdir. 
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Yargılarından hangileri doğrudur?            

 

 Leptonlar ve Antileptonlar 
 

Her bir Leptonun karşıt Leptonu vardır. Bunlar Elektron, Elektron nötrinosu, Muon, Muon 

nötrinosu, Tau ve Tau nötrinosu olmak üzere toplam altı tanede Lepton vardır.  

 

Bu Leptonlardan Elektron, Muon ve Tau olanların elektrik yükü – 1, Elektron nötrinosu, Muon 

nötrinosu ve Tau nötrinosunun elektrik yükü sıfırdır.  

 

Örnek : Leptonlar için; 

I. Tamamı elektrik yüklüdür. 

II. Bunlardan biri elektrondur. 

III. Pozitron taneciği bir karşıt leptondur. 
 

Hangileri yanlıştır?                                            

 

Örnek : Leptonlar için; 

I. Karşıt muonun yükü +1 dir. 

II. Atomda bulunmaz. 

III. Tau nötrinosu karşıttır. 

 

Yargılarından hangileri yanlıştır?               
 

 Kuark ve Leptonların Benzer ve Farklı Özellikleri 
 

Kendilerine özgü özellikleri olduğu gibi farklı özellikleri de vardır. 

 Kuarklar ve leptonlar çok küçük taneciklerdir. 

 Leptonlar ve kuarkların daha küçük tanecikler-den oluşma ihtimali vardır. 

 Kuarklar bir araya gelerek nükleonları oluşturur. 

 Protonlar 2 tane yukarı ve 1 tane aşağı kuarktan oluşur. Bu durumda 

elektriksel yükü +1 olur. 

 Nötronlar 2 tane aşağı 1 tane yukarı kuarktan oluşur. Bu durumda 

elektriksel yükü 0 olur. 
Örnek : Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kuarkların ve leptonların çapı 10-8 m den küçüktür. 

B) Evrenin temel taneciklerinin tümü yüklü taneciklerdir. 

C) Protonlar kuarklardan oluşur. 

D) Nötronda iki tane aşağı kuark vardır. 

E) Nükleonlar kuarkların bir araya gelmesiyle oluşur 
Örnek : Evrendeki temel tanecikler ile ilgili; 

I. Bir araya gelerek görünür maddeleri oluştururlar. 

II. Proton ve nötrondaki kuark sayısı eşittir. 

III. Kuarklar daha küçük taneciklerden oluşabilir. 

Yargılarından hangileri doğrudur?          

 

 Temel Taneciklerin Etkileşimleri 
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Evrendeki temel tanecikler arasında 4 temel etkileşim kuvveti vardır. 

 

 Güçlü Nükleer Kuvvetler 

 Zayıf Nükleer Kuvvetler 

 Elektromanyetik Kuvvetler (Elektromanyetizma) 

 Kütle Çekim Kuvveti (Gravitasyon) 
 

Proton, nötron ve atom çekirdeği için güçlü ve zayıf nükleer kuvvetler önemlidir. 

 

 Güçlü Nükleer Kuvvetler 
 

Kuarklar birbirlerine çok yaklaştıklarında aralarında çok güçlü itme – çekme kuvvetleri 

meydana gelir. 

 Güçlü nükleer kuvvetler kuarklar birbirine çok yakın olduğunda meydana 

gelir. 

 Güçlü nükleer kuvvetler elektriksel ve manyetik kuvvetlerden binlerce 

kat daha güçlüdür. 

 Doğadaki en güçlü kuvvetler güçlü nükleer kuvvetlerdir. 

 Güçlü nükleer kuvvetlerle bağlı kuarkları ayırmak için çok çok yüksek 

enerji gerekir. 

 Kuarkların renk yükleri vardır. 

 Kuarklar arasındaki güçlü nükleer itme – çekme kuvvetleri gluon adı 

verilen taneciklerin alışverişi ile gerçekleşir. 

 Zayıf Nükleer Kuvvetler 
 

Proton ve nötronlardaki kuarklar su molekü-lündeki elektriksel dipol gibi renk dipolü 

oluşturur. 

 

Proton ve nötrondaki renk dipolünden dolayı aralarında oluşan çekim kuvvetlerine zayıf 

nükleer kuvvetler denir. Tanecikler arası mesafe artıkça elektriksel çekim kuvvetine göre zayıf 

nükleer çekim kuvveti de azalır. 

 

Bu etkileşimler 

Proton – proton ,Nötron – nötron  

Proton – nötron arasında oluşur. 
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Örnek : Evrende meydana gelen etkileşimlerle ilgili; 

I. En güçlü etkileşim kuarklar arasında meydana gelir. 

II. Zayıf nükleer etkileşim sadece proton ve nötron arasında oluşur. 

III. Nötronlar kuarkların renk yükleri açısından apolardır. 

 

Yargılarından hangileri doğrudur?                         

 

Örnek : Kuarklar ve leptonlarla ilgili; 

I. Kuarklar birbirlerine çok yakın olmadıkça aralarında gluon alışverişi olmaz. 

II. Protonlar arasında güçlü nükleer etkileşim meydana gelir. 

III. Kuarklar arası güçlü nükleer etkileşimlerden dolayı proton ve nötronlar çok çok 

kararlıdır. 

 

Yargılarından hangileri doğrudur?               

 

 Atom Çekirdeklerinin Kararlılığı 
 

 Atom çekirdeğinde proton ve nötronlar bulunur. Bu nedenle çekirdekte, 

Zayıf nükleer çekim kuvvetleri ve protonlar arasında elektriksel itme 

kuvvetleri meydana gelir. 

 Zayıf nükleer çekim kuvvetleri protonlar arası elektriksel itme 

kuvvetlerinden büyük olan atom çekirdeği kararlıdır. 

 Protonlar arası elektriksel itme kuvvetleri zayıf nükleer çekim 

kuvvetlerinden büyükse atom çekirdeği kararsızdır. 
 

Kararlılık kuşağı 

 

Çekirdekteki proton ve nötron sayısı bu tanecikler arasındaki uzaklığı ve etkileşimleri etkiler. 

Bir çekirdeğin kararlılığı sahip olduğu proton ve nötron sayıları arasındaki orana bağlıdır. 

 

Yukarıda koyu olarak gösterilen bölge kararlılık kuşağıdır. Bu kuşağın dışında kalan 

çekirdekler kararsızlık denizini oluşturur. 
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Örnek : Kararlı izotop atomları ile ilgili; 

I. Nötron sayısı – proton sayısı grafiğinde kararlılık kuşağını oluştururlar. 

II. Çekirdeklerinde zayıf nükleer çekim kuvvetleri elektriksel itme kuvvetlerine baskındır. 

III. Çekirdeklerinde n/p oranı 1,5 ten büyüktür. 

Yargılarından hangileri doğrudur?               

 

Örnek : Kararlılık kuşağı dışında kalan bir izotop atom için; 

I. Kararsızlık denizindedir. 

II. Protonlar arası elektriksel itme kuvveti nükleonlar arası zayıf nükleer çekim kuvvetine 

baskındır. 

III. Nötron sayısı proton sayısından fazladır. 

Yargılarından hangileri doğrudur?         (I, II ve III) 

 

1.7.1.Doğal Radyoaktiflik 
 

Kararsızlık denizindeki atom çekirdekleri kararsızdır. Bu çekirdekler kendiliğinden bozunma 

yaparak kararlı hale gelmeye çalışır. Bu olaya doğal radyoaktiflik, bu olayı gerçekleştiren atom 

çekirdek-lerine ise doğal radyoaktif çekirdekler denir.  

 

Radyoaktif bir elementin radyoaktifliği sıcaklık, basınç gibi dış etkenlerle, fiziksel ve kimyasal 

değişikliklerle engellenemez. 

 

1.7.2.Radyoaktif Bozunma Türleri 
 

İlk gözlenen doğal radyoaktif olaylar, elektriksel alandaki davranışlardan, üç ayrı ışın şeklinde 

algılanmışlardır. Bunlar Alfa (), Beta (), Gama (γ) ışınları olarak nitelenmişlerdir. 

 

Bu ışınlar (+) ve (-) yüklü plakalar arasından geçirildiğinde, Alfa ışınları (-) yüklü plakaya 

doğru sapma, Beta ışınları (+) yüklü plakaya doğru sapma gösterirken; Gama ışınları herhangi bir 

sapmaya uğramaz. 

 

Not: Gama, Nötron ve Foton elektriksel alanda sapmaya uğramaz. Diğer tanecikler elektriksel 

alanda sapar. 

 

 Alfa (α) ışıması: Proton sayısında iki nötron sayısında iki azalma demektir. 

 Beta (β) ışıması: Bir nötronun bir protona dönüşmesi olayıdır. Kütle numarası 

değişmez proton sayısı bir artar. 

 Gama (γ) ışıması: Bu ışımada uyarılmış duruma gelen çekirdekler temel 

duruma gelmek için gama ışıması yaparlar. Kısaca daha kararlı hale gelmek için 

atomun vermiş olduğu çok yüksek seviyede enerji demektir. 

 Pozitron yayımlama: Bir protonun bir nötrona dönüşmesi olayıdır. 

 Nötron yayımlama: Bir nötronun fırlatılması olayıdır. Yani kütle numarasında 

bir azalma demektir. Atom kendi izotopuna dönüşür. 

 Proton yayımlama: Bir protonun fırlatılması olayıdır. Atom numarasından bir 

kütle numarasından bir azalma demektir. 

 K yakalaması: (elektron yakalama ) Bir atomun çekirdeğinin kendisine en 

yakın olan 1s yörünge-sinde (K) bir elektronu yakalaması ve bir protonu bir 

nötrona dönüştürmesi olayıdır. 
 

Örnek : Aşağıdakilerin hangilerinde; 
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I. Elektron yakalama 
II. Pozitron ışıması 

III. Gama ışıması 

Atomun n/p oranı artar?                            

 

 Kimyasal Tepkimeler ile Çekirdek Tepkimeleri ve Denklemleri  
 

 Her iki Reaksiyonda da toplam enerji korunur. 

 Her iki reaksiyonun başlaması için belirli bir aktifleşme enerjisine ihtiyaç 

vardır. 

 Kimyasal reaksiyonlarda kütle korunur, çekirdek reaksiyonlarında kütle 

korunmaz. 

 Çekirdek reaksiyonlarında açığa çıkan enerji kimyasal reaksiyonlara göre 

milyonlarca kat daha fazladır. 

 Kimyasal reaksiyonlarda reaksiyona giren atom sayısı ve cinsi korunur, 

çekirdek reaksiyonlarında ise değişebilir. 

 Kimyasal reaksiyonlarda çekirdek yapısı korunur çekirdek 

reaksiyonlarında değişim çekirdekte olur. 
Radyoaktif yani çekirdek tepkimelerinde girenlerin kütleleri toplamı çıkanların kütleleri 

toplamına girenlerin proton sayılarının toplamı çıkanların proton sayılarının toplamına eşit olmalıdır. 

 

Örnek: Doğal radyoaktif olaylar için; 

I. Atomun nükleon sayısı korunur. 
II. Atomların çekirdeği değişir. 
III. Kendiliğinden gerçekleşir. 

Yargılarından hangileri doğrudur?       
 

Örnek: Doğal radyoaktif atomlar için; 
I. Kendiliğinden bozunurlar. 

II. Kararsızlık denizindeki izotoplar doğal radyoak-tiftir. 
III. Gerçekleşmeleri için aktivasyon enerjisi gerekir. 

Yargılarından hangileri doğrudur?                

 

Örnek: Bir soy gaz X atomu 2 alfa ve 3 beta ışıması yaparak Y atomuna dönüşüyor. Buna 

göre; 
I. Oluşan Y atomu halojendir. 

II. X atomunun nötronu Y den 7 fazladır. 
III. X in kütle numarası Y den 8 fazladır. 

Yargılarından hangileri doğrudur?        
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1.7.3. Bozunma Serileri 
 

Radyoaktif elementlerin bozunması ile oluşan atomlar da radyoaktiftir. Bu yüzden oluşan 

atomlarda bozunmaya uğrar. Böylece zincirleme bozunmalar gerçekleşir. Bu zincirleme bozunmalar 

sonucunda oluşan seriler aşağıdaki gibidir. 

 

 Uranyum Serisi : 238
92U   8α,2β     206

82Pb(kararlı) 

 Aktinyum Serisi: 235
92U   7α,4β     207

82Pb(kararlı) 

 Toryum Serisi : 
232

90Th   6 α,4β     208
82Pb(kararlı) 

 

1.7.4. Yapay Çekirdek Reaksiyonları Fisyon Ve Füzyon 
 

 Çekirdek Dönüşümü ( Transmutasyonu ) 
 

Radyoaktif olmayan bir elementin çekirdeğine dışarıdan müdahale ederek radyoaktif hale 

getirilmesi olayıdır. 

   

  39K +  1n  40K  (çekirdek tepkimesi) 

  19         0            19   

   40            0        40 

  19K  -1 + 20Ca  (Hem rad. Hem de çek. tep.) 

 

Not: Her çekirdek tepkimesi radyoaktif tepkime değildir, fakat her radyoaktif tepkime bir 

çekirdek tepkimesidir. 
 

Örnek: Transmutasyon ile ilgili; 

I. Kararlı çekirdekler radyoaktif çekirdeğe dönüştü-rülebilir. 

II. Kararlı bir çekirdek kendiliğinden kararsız hale gelebilir. 

III. Transmutasyon tepkimeleriyle radyoaktif izotop-lar elde edilebilir. 

Yargılarından hangileri doğrudur?              

Örnek: Yapay çekirdek tepkimeleri ile ilgili; 

I. Tıpta teşhis amaçlı kullanılan radyoizotoplar elde edilir. 

II. Sanayide ve tıpta kullanılan Co–60 izotopu üretilir. 

III. Her zaman yararlı radyoizotoplar oluşur. 

Yargılarından hangileri doğrudur?              

 

Örnek: Yapay çekirdek tepkimeleri sonucu elde edilen radyoizotoplar için; 

I. Transmutasyon sonucu oluşur. 

II. Kararlıdırlar. 

III. Kendine özgü ışıma yaparlar. 

Yargılarından hangileri yanlıştır?                         
 

1.7.5.Nükleer Enerji 
 

Çekirdek tepkimelerinde meydana gelen enerji değişimleri kimyasal tepkimelerde meydana 

gelen enerji değişimlerinden binlerce kat daha büyüktür. 
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Küçük atom çekirdeklerinin kaynaşması veya büyük atom çekirdeklerinin parçalanması ile 

büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bu çekirdek tepkimeleri sonucu oluşan enerjiye nükleer enerji 

denir. 

 

 Fisyon Tepkimeleri 
 

Kararsız büyük çekirdeklerin parçalanarak kararlı küçük çekirdeklere dönüşmesi olayına 

fisyon denir.  

 

Örnek: 
235U + 

1n   236U izotopu oluşturur. Bu da iki büyük parçaya bölünürken nötron 

salınır. 

 
235U +1n  [ 236U]  96Kr + 141Ba+31n + Enerji 

 

Bölünme tepkimesi sırasında nötronlar 3, 9, 27, 81... gibi (31, 32, 33, 34...) bir geometrik dizi 

oluşturan çoğalma gösterir. Bu nötron çoğalması ani olursa; büyük bir enerji çıkışı olur. Buna atom 

bombası denir. 
 

Örnek: Fisyon tepkimeleri için; 

I. Çok yüksek enerji açığa çıkar. 

II. Atom bombası örnek verilebilir. 

III. Daha küçük atom çekirdekleri oluşur. 

Yargılarından hangileri doğrudur?          
 

 Nükleer Santraller 
 

Fisyon tepkimeleri günümüz teknolojisinde kontrollü olarak 

gerçekleştirilebilmektedir. Fisyon tepkimelerinin kontrollü olarak gerçekleştirildiği 

yapılara nükleer reaktör denir.  

 

Resim1.12: Nükleer enerjiden elektrik üreten bir nükleer santral 

Nükleer reaktörden gerçekleşen fisyon tepkimesi sonucu açığa çıkan enerjinin elektrik 

enerjisine dönüştürüldüğü santrallere nükleer santral denir. 

 

Reaktörlerde bulunan zenginleştirilmiş uran-yum çoğunlukla Kadmiyumda yapılmış olan 

kontrol çubuklarının (Moderatör) arasında ve yüksek basınçlı su içerisinde yaklaşık 70-150 atm. 

Basınç altında bulunur.  
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Örnek: Nükleer Santraller için; 

I. Fisyon tepkimelerinde elektrik enerjisi üretilir. 

II. Fisyon tepkimeleri kontrollü olarak gerçekleşti-rilir. 

III. Sadece elektrik üretilir. 

Yargılarından hangileri doğrudur?             

 

 

Örnek: Nükleer santrallerde su; 

I. Nötronları yavaşlatmak için 

II. Isı transferini sağlamak için 

III. Reaktörü soğutmak için 

Hangi amaçlar için kullanılabilir?         
 

 Nükleer santrallerin avantaj ve dezavantajları 
 

 Fosil yakıtlarda olduğu gibi atmosfere zararlı gazlar bırakılmaz. 

 Azalan fosil yakıtlarından dolayı alternatif enerji kaynağıdır. 

 Enerjinin yanında tıp vb alanlarda kullanılan radyoaktif ürünler elde 

edilir. 

 Yapılma maliyetleri çok yüksektir. 

 Nükleer atıkların zırhlanarak korunaklı şekilde saklanması oldukça 

maliyetlidir.  

 Nükleer atıkların radyoaktivitesi zamanla azalır. Bunun için uygun 

yöntemle saklanması gerekir.  
 

Örnek: Nükleer santrallerle ilgili; 

I. Çevreye hiçbir zararı yoktur. 

II. Nükleer atıkları saklamak maliyetlidir. 

III. Atmosferi fosil yakıtlar gibi kirletmez. 

Yargılarından hangileri doğrudur?             

 

 

Örnek: Nükleer enerji ile ilgili; 

I. İleri teknoloji gerektirir. 

II. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda kullanılır. 

III. Alternatif enerji kaynağıdır. 

Yargılarından hangileri doğrudur?         
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1.7.6.Yarılanma Süresi ( Yarı Ömür )  
 

Radyoaktif bir maddenin yarısının ışıma yaparak bozulması ile geçen süredir. Yarılanma süresi 

maddenin cinsine izotopuna (K.N) bağlı olup madde miktarı, sıcaklık ve basınç gibi dış etkenlerden 

bağımsızdır.  

 

235                  238 

 92U     92U     Yarı ömür farklı 

235                 235 

 92U     92U     Yarı ömür aynı 

 50 gr.        30 gr.      Yarı ömür aynı 
 

X  X/2   X/4 X/8 X/16 ........ 

 

 50   25  12,5  6,25 ........ 
 

Örnek: Yarılanma süresi 2 gün olan 24 gr Radyoaktif bir maddenin 8 gün sonunda kaç gr 

bozunur?                                                    (22,5) 

Örnek: Yarılanma süresi 15 sn olan 128 gr Radyoaktif madde 2 dk sonunda kaç gr 

kalır?(127,5) 

Örnek: Radyoaktif bir maddenin % 93,75 inin bozunması için 5 yıl gerektiğine göre bu 

maddenin yarılanma süresi kaç yıldır?                          (1,25) 

 

Örnek: Radyoaktif bir X atomunun yarı ömrü t gündür. Y atomunun yarı ömrü 2t gündür. 

Eşit kütlede X ve Y atomları ile başlandığında X atomlarının 15/16 sının bozunduğu sürede 

Y atomlarının % kaçı bozunur?                       (3/4) 

 

Örnek: Yarılanma süreleri sırasıyla 7 ve 14 gün olan X ve Y den 40 gr lık bir karışım 

alınıyor. 28 gün sonunda 7 gr karışımın bozunmadan kaldığı görülmektedir. Buna göre 

başlangıçta alınan X ve Y miktarları nedir?                             (X=24, Y=16) 

 

Örnek: Yarılanma süreleri sırasıyla 3 ve 4 gün alan X ve Y radyoaktif maddeden 60 gr 

alınarak 12 gün sonunda 6,25 gr karışımın bozunmadan kaldığı görülmüştür. Buna göre X ve 

Y nin başlangıç miktarları nedir?                              (X=40, Y=20) 

 

Örnek: 128X ve 120Y nin yarılanma süreleri sırasıyla 30 ve 60 gündür. Eşit sayıda X ve Y 

atomu içeren bir karışımda 120 gün sonunda X ve Y nin kütleleri oranı ne olur?                              

(4/15) 

 

Örnek: Yarılanma süresi 5 gün olan radyoaktif bir maddenin 15. günü ile 30. gün arasında 

56 gr kütle kaybı olduğuna göre; 

a)  X in başlangıç kütlesi nedir?                  (512) 

b)  20. gündeki bozunan miktarı nedir?       (480) 

 

Örnek: Yarılanma süresi 8 saat olan X maddesinde 4 gr bozunmaya bırakılıyor. 16. ve 32. 

saatleri arasında başlangıçtaki miktarının % kaç bozunur?                                                  

(18,75) 
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Örnek: Hacmi 67,2 cm3 olan bir kaba 8.10-3 mol katı radyoaktif iyot konuluyor. İyot β 

ışıması yaparak kararlı Xenona dönüşüyor. İyodun yarılanma süresi 8 gün olduğuna göre kaç 

gün sonra kaptaki basınç 00C' de 2 atm olur?                                              (16) 

 

Örnek: Yarılanma süresi 3 ay olan 240X elementi α ışımaları yaparak 220Y elementine 

dönüşmektedir. 6 ay sonunda 55 gr Y toplandığına göre X in başlangıç kütlesi kaç gr dır?                                        

(80) 

 Füzyon Tepkimeleri 
 

Kararsız küçük çekirdeklerin birleşerek kararlı büyük çekirdeklere dönüşmesi olayıdır. Füzyon 

tepkimelerinde fisyon tepkimelerine göre daha fazla enerji açığa çıkar. En önemli avantajı gerekli olan 

hidrojen ve izotoplarının doğada bol miktarda bulunmasıdır. Yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen 

çekirdek tepkimelerine Termonükleer Reaksiyon denir. 

 

 Güneş enerjisi kaynağı çoğunlukla bu tepkime ile karşılanır. 

 Yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen füzyon tepkimeleri Termonükleer 

reaksiyonlardır. 

 Daha fazla enerji açığa çıkması bir avantajdır. 

 Fisyona göre daha az zararlı yan ürün oluşur. 

 Günümüzde füzyon tepkimeleri henüz kontrollü bir şekilde 

gerçekleşememektedir. 

Örnek: Füzyon ile ilgili; 

I. Küçük atom çekirdeklerinin kaynaşarak daha büyük çekirdek oluşturmasıdır. 

II. Termonükleer tepkimelerdir. 

III. Gelişmiş ülkelerde füzyon santrallerinde elektrik üretilir. 

Yargılarından hangileri doğrudur?                

 

Örnek: Füzyon enerjisi için; 

I. Temiz enerji kaynağıdır. 

II. Güneş enerjisinin kaynaklarındandır. 

III. Yakıtı bol bulunan bir kaynaktır. 

Yargılarından hangileri doğrudur?         

 

1.7.7. Aktiflik, Radyoaktif Işınların Sayımı Ve Sağlığa Etkisi 
 

Bir ışının veya radyasyonun maddenin 1 cm lik kısmında oluşturduğu iyon çifti sayısı 

iyonlaştırıcı etki olarak adlandırılır. Bir ışın veya taneciğin bir madde içerisindeki ilerleme özelliğine 

giricilik adı verilir. 

 

Alfa ışınları büyük kütle ve hacme sahip +2 yüklü He tanecikleridir. Bu nedenle içine 

girdiğinde maddenin atomlarındaki elektronlarını alarak kendisi nötr He atomlarına dönüşür. Böylece 

maddenin iyonlaşmasına neden olur.  

 

Çok kütleli elektronlar olan beta tanecikleri çok hızlı hareket eder. Beta taneciklerinin 

giricilikleri alfa taneciklerinkinden yüksektir. 

Gama ışınları yüksüz ve yüksek enerjili ve çok hızlı hareket eden elektromanyetik dalgalardır.  

 

Nötron içine girdiği maddeyi radyoaktif hale getirebilir. 
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İyonlaştırıcı etki: Alfa>beta>nötron>gama 

Giricilik: Nötron>gama>Tıbbi-X>beta>alfa 

 

Örnek: Hangileri insan vücuduna girdiğinde; 

I. Gama ışını 

II. Cep telefonu sinyali 

III. Beta ışını 

İyonlaştırıcı etki meydana getirir?              

 

Örnek: Aşağıdaki ışınların; 

I. Alfa  

II. Beta 

III. Gama  

Giriciliklerini karşılaştırınız?        
 

 Aktiflik  
 

Radyoaktif maddelerin ışıma şiddetini belirlemek için ışınların iyonlaştırıcı etkisinden 

yararlanılır. Günümüzde radyoaktif ışıma şiddetinin belirlenmesi için farklı araçlar kullanılır. Bunlar 

 

Sintilasyon sayacı ,Wilson sis odası ,Geiger – Müller sayacı 

 

Yarı ömür dolayısıyla radyoaktif maddelerin birim zamanda yaptıkları bozunma sayıları 

farklıdır.  

 

Aktifliği fazla olan madde daha hızlı bozunur ve birim zamanda daha fazla ışıma yapar. 

 

Radyoaktif maddelerin ışıma şiddetleri yaptıkları ışıma ile yaydıkları enerjiye bağlıdır. 

 

Radyoaktif maddelerin çevreye ve sağlığa zararlı etkileri ışıma şiddetine bağlıdır. 

1 Ci = 1 g Ra – 226 izotopunun 1 sn de yaptığı bozunma sayısı 

1 Ci = 3,7.1010 bozunma/sn     1 Ci = 3,7.1010 Bq 

 

Örnek: Aktiflik için; 

I. Aktifliği yüksek olan radyoizotoplar daha çabuk tükenir. 

II. Geiger – Müller gibi sayıcılar ışınların iyonlaştırıcı etkilerinden yaralanılır. 

III. Radyoaktif maddenin aktifliği için Ci ve Bq birimleri kullanılabilir. 

Yargılarından hangileri doğrudur?        

 

Örnek: bir radyoaktif kaynağın radyoaktifliği 2 Ci olarak ölçülüyor. Buna göre; 

I. Kaynakta 1 sn de 7,4.1010 tane atom bozunur. 

II. Kaynağın aktifliği 2 Bq dir. 

III. 2 g Ra – 226 nın aktifliğine eşittir. 

Yargılarından hangileri doğrudur?             
 

 Absorblanmış Doz ve Biyolojik Eşdeğer Doz 
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İçine nüfuz eden radyoaktif ışınların enerjisi canlı dokular tarafından emilir. Canlı dokuların 

radyoaktif ışınlardaki enerjiyi almasına absorblama (soğurma) denir. Absorblanmış doz için Rad ve 

Gray birimleri kullanılır.  

 

1 Rad = 1.10-2 J/kg 

1 Gy = 1 J/kg 

 

Radyasyonun canlı dokusunda meydana getireceği zarar; 

 Soğurulan enerjiye 

 Işımanın türüne 

 Canlı dokusunun türüne 

 Canlı dokusunun niteliğine 

 Canlı dokusunun hacmine bağlıdır. 

 Biyolojik eşdeğer dozun birimi SI birim sisteminde Sievert (Sv) dır. 

Örnek: Gama ışınları kullanılarak akciğer filmi çekiliyor. Buna göre; 

I. Biyolojik eşdeğer doz absorblanmış dozun doku ile ilgili bir katsayı ile çarpılmasıyla 

bulunur. 

II. Aynı miktarda gama ışınlarına maruz kalan kemik ve yumuşak dokuların biyolojik 

eşdeğer dozları farklıdır. 

III. Absorblanan enerji için SI birim sisteminde Gy kullanılır. 

Yargılarından hangileri doğrudur?         

 

Örnek: Aşağıdakilerden hangisi biyolojik eşdeğer dozu etkilemez? 

A) Işımanın türü   B) Dokunun hacmi 

C) Dokunun kütlesi  D) Dokunun türü 

E) Dokunun niteliği 
 

 Radyoaktiflikten Kaynaklanan Tehlikeler ve Korunma Yolları 
 

Radyoaktif ışınlar insan vücuduna nüfuz ederek hücrelerin kimyasal yapılarını değiştirir. 

İyonlaştırıcı etkiye sahip ışınlar hücre moleküllerini parçalar ve iyonlarına ayrıştırır. Böylece serbest 

radikaller meydana gelir. Radyasyona maruz kalan hücreler ya ölür ya da kanserleşir.  
 

 Canlıların maruz kaldığı radyasyon dozu; 

 Radyoaktif kaynağın aktivitesine 

 Maruz kalınan süreye 

 Radyasyon kaynağından uzaklığa bağlıdır. 
 

Radyoaktif kaynağın aktivitesi kontrol edilemez fakat diğerleri azaltılabilir. Bunun için 

 Kaynak uzaklaştırılmalı 

 Mümkün olduğunca kaynakta uzak çalışılmalı  

 Radyoaktif kaynağa zırhlanma yapılabilir. 

 Radyasyona maruz kalma süresi mümkün oldukça kısa tutulmalı 

 Radyasyona maruz kalanlardaki doz sürekli kontrol edilmelidir. 
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1975 yılında 

kullanılmaya başlanan 

İyonlaştırıcı uyarı 

işareti 

2007 yılında ek olarak 

kullanılmaya başlanan 

uyarı işareti 

 

Örnek: Aşağıdakilerden hangisi maruz kalınan radyasyon dozu miktarını artırabilir? 

A) Koruyucu elbise giymek 

B) Kaynağın zırhlanması 

C) Radyoaktif madde ile çalışma süresinin uzaması 

D) Radyasyon kaynağında mümkün olduğunca uzaklaşma 

E) Aktivitesi düşük maddeler ile çalışılması 

Örnek: Radyoaktif maddeler ile çalışılırken; 

I. Çıplak elle dokunma 

II. Çeker ocak kullanma 

III. Çalışma süresini kısaltacak planlama yapma 

Hangilerinin yapılması radyasyondan zarar görme riskini azaltır?                                        

 

 Radyoaktif Maddelerin Kullanım Alanları 
 

Radyoaktif maddelerin oluşturduğu zararların yanı sıra, Radyoizotoplarda farlı kullanım 

alanlarında yararlanılmaktadır. Bunlar  

 Bilimsel araştırmalar. 

 Tıpta teşhis ve tedavi 

 Tarım 

 Arkeoloji 

 Sanayi 

 Enerji üretimi vb alanlar. 
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Örnek: Aşağıdaki alanlardan hangilerinde; 

I. Tıp 

II. Sanayi 

III. Tarım 

Radyoizotoplar kullanılır?                      

 

 

Örnek: Aşağıdaki alanlardan hangilerinde; 

I. Bilisel araştırmalar 

II. Arkeoloji 

III. Enerji üretimi 

Radyoizotoplar kullanılır?                     
 

 Bilimsel Araştırmalarda Radyoizotopların Kullanımı 
 

İzotop atomların proton sayıları aynı olduğu için kimyasal özellikleri de aynıdır. İzleme 

yapılan radyoaktif izotopun ortama katılmasına sistemin etiketlenmesi denir. 

 

Bilimsel çalışmalarda olayları izlemek için radyoizotoplar kullanılır. 

 

Kimyasal tepkimelerin mekanizmasını ve bileşiğin yapısını incelemek için kullanılır. 

 

 C – 14 izotopu ile fotosentezin basamakları belirlenmiştir. Bu yöntemle 

arkeolojik kalıntıların yaş tayini de yapılır. 

 K–40 ve U–238 izotopları kayaların yaşlarının belirlenmesinde kullanılır. 

 U–238 izotopu yer kabuğunun yaşının belirlenme-sinde kullanılır. 
 

Örnek: Verilen tanımlamaların; 

I. Fotosentez mekanizmasının belirlenmesi için kullanılan izotop 

II. Yer kabuğu yaşının belirlenmesi için kullanılan izotop 

III. Sisteme olayları izleme amaçlı olarak  

Karşılıkları nedir?        

 

 Radyoaktif izotoplar tıpta da izleyici olarak hastalıkların teşhisinde 

kullanılır. 
 

 I–131 İzotopu tiroid bezi, böbrek ve karaciğer hastalıklarının teşhisinde 

kullanılır. 

 Na–24 Kalp ve damar hastalıklarının belirlen-mesinde 

 C–11 Pozitron ışın tomografisi (PET) olarak adlandırılan görüntüleme 

sistemlerinde 

 P–32 izotopu kanserli hücrelerin işaretlenmesinde kullanılır. 
 

Not: Radyoaktif ışın kullanılarak tedavi yapılmasına Radyoterapi denir. 
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Örnek: Tıbbi işlemlerde; 

I. Guatr hastalıklarının tedavisinde 

II. Damar tıkanıklıklarının teşhisinde 

III. Beyin tomografisinin (PET) çekiminde 

Hangi radyoizotoplar kullanılır? 

 

 

Örnek: Na–24 izotopu; 

I. Kalp rahatsızlıklarının teşhisi 

II. Tiroid kanserlerin tedavisi 

III. Damar tıkanıklıklarının teşhisi 

Hangilerinde kullanılır.                               
 

 Endüstride Radyoizotopların Kullanımı 
 

Endüstride radyoizotoplar üretimden kalite kontrole, depolamadan dağıtıma ve denetime kadar 

çok geniş bir alanda kullanılır. 

 Ir–192 ve Co–60 izotopları metal, kağıt ve plastik levhaların 

kalınlıklarının ölçülmesi ve içyapılarının incelenmesi  

 Co–60 izotopu Sterilasyon yapmak için kullanılır. 

 I–131 izotopu yer altı sularının akışını, yönünü ve hızı hakkında bilgi 

edinmesini sağlar. 

 Sb–124 izotopu petrol boru hattında gönderilen maddenin takibinde 

kullanılır.  
 

Not: Gıdaların radyasyonla sterilize edilmesine Soğuk pastörizasyon denir. 

 

Not: Nötron analizörleri güvenlik gerektiren yerlerde ve bomba aranmasında kullanılır. 

 

Örnek: Radyoaktif izotoplar sanayide; 

I. Kalite kontrol 

II. Ürün takibi 

III. Soğuk pastörize işlemler 

Hangilerinde kullanılır?                         

 

 

Örnek: Co–60 İzotopu; 

I. Tıpta görüntüleme ve tedavide 

II. Sanayide kalite kontrolünde 

III. Sterilizasyonda 

Hangilerinde kullanılmaktadır?              
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Spektrofotometrik demir tayini yapınız. 

 

Kullanılan araç gereçler; HCl çözeltisi, FeCl3.6H2Oçözeltisi, NH4SCN çözeltisi, saf su, 

spektrofotometre, optik hücreler, pH metre, genel laboratuar araçları 

. FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıklarınızı yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyerek 

çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 İş güvenliği önlemlerinizi alınız. 

 Çözeltileri hazırlayınız. 

   

 1.5.1’de anlatıldığı şekilde 

çözeltileri hazırlayınız. 

 Kalibrasyon çözeltisi hazırlayınız. 

 

 Tanık çözelti standart çözelti hariç 

diğer çözeltileri içeren çözeltidir. 

 Tanık çözeltiyi kullanarak 

spektrofotometreyi sıfır optik yoğunluğuna 

ayarlayınız. 

 

 Spektrofotometreyi kullanmadan bir 

süre önce çalıştırarak ısınmasını 

sağlayınız. 

 Analiz metodunda belirtilen dalga 

boyuna ayarlayınız. 

 Dalga boyuna uygun küvetlerle 

çalışınız. 

 Kullandığınız küvetlerin çizik ve 

kirli olmamasına dikkat ediniz. 

 Küvetin yönünü doğru yerleştiriniz. 

 Ayar düğmelerini kullanarak 

absorbansı 0’a veya transmittansı 

100’e ayarlayınız. 

 Standart çözeltilerin absorbanslarını cihazda 

okuyunuz. 

 Küvetlere çözelti aktarırken taşan 

çözeltiyi dikkatlice temizleyiniz. 

 Her okumada temiz küvet 

kullanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kalibrasyon eğrisini çiziniz. 

 

 Her bir standardın okuma değerini 

karıştırmadan doğru olarak 

kaydediniz. 

 Numune çözeltisinin absorbansını cihazda 

okuyunuz.  

 

 Aynı işlemleri numune çözeltisi için 

de uygulayınız. 

 Hesaplamaları yaparak demir miktarını 

bulunuz. 
 Kalibrasyon eğrisini kullanınız. 

 Küvetleri ve kullandığınız araç gereçleri 

temizleyiniz. 

 KüvetXleri kuralına uygun olarak 

temizleyiniz. 

 Raporunuzu yazınız.  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş güvenliği önlemlerini aldınız mı?   

2. Çözeltilerinizi hazırladınız mı?   

3. Kalibrasyon çözeltilerini hazırladınız mı?   

4. Spektrofotometreyi sıfır optik yoğunluğuna ayarladınız mı?   

5. Spektrofotometreyi uygun dalga boyuna ayarladınız mı?   

6. Standart çözeltileri cihaz da okudunuz mu?   

7. Kalibrasyon eğrisini çizdiniz mi?   

8. Deney çözeltisini cihazda okudunuz mu?   

9. Hesaplamaları yaptınız mı?    

10. Malzemelerinizi temizlediniz mi?   

11. 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. Aşağıdaki olaylardan hangisi ışığın tanecik karakteri ile açıklanabilir? 

A) Girişim  B) Kırınım  C) Fotoelektrik olay  D) Polarizasyon 

 

2. Dalga boyu 0,05 A° olan bir gama ışınının enerjisi kaç J’dür? (h:6,63.10-34 J/s, c: 3.108 m/s)  

A) 3,98.10-24  B) 2,48.105  C) 9,51.10-15   D) 3,98.10-14 

 

3. 1012  nm kaç A°dur?  

A) 1000   B) 100  C) 10    D) 1 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi spektrofotometrenin kısımlarından değildir? 

A) Işık kaynağı  B) Filtre  C) Diyafram   D) Küvet 

 

5. Spektrofotometrelerde ışık kaynağından gelen polikromatik ışıktan monokromatik ışık elde 

edilmesini ve istenen dalga boyundaki ışığın numuneye gönderilmesini sağlayan sistem 

hangisidir? 

A) Işık kaynağı    B) Dedektör C) Fotometre D) Monokromatör        

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

6. Yüksek enerjili gama ışınlarından, çok düşük enerjili radyo dalgalarına kadar tüm ışınlar 

yelpazesine …………….   ……………..  denir.  

7. Işığın, ses ve radyoelektrik dalgalarının karşılaştığı bazı engelleri dolanarak geçmesine 

……………….. denir.  

 

8. Çözeltinin absorbe ettiği veya geçirdiği ışık miktarının ölçülmesi amacıyla kullanılan cihazlara 

genel olarak………………………… denir.  

 

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

 

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

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise 

D, yanlış ise Y yazınız. 

 

11. (   ) Çözünmüş moleküller veya çok atomlu iyonlardan ışının saçılması Rayleigh saçılmasıdır.  

 

12. (   ) Görünür alanda yapılacak çalışmalar için genellikle 320-2500 nm arasındaki tüm ışınları 

veren döteryum lambası kullanılır.  

 

13. (   ) Küvetler cihaza yerleştirilirken ışık giriş ve çıkış yönlerine küvetlerin cilalı kısımları 

getirilmelidir.  

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

 

15. (   ) Renkli veya bulanık numunelerin kullanıldığı ölçümlerde numunenin renginden 

gelebilecek absorbansı tespit etmek için reaktif körü kullanılır.  

 

DEĞERLENDİRME 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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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 standardına ve kuralına uygun olarak spektrofotometre ile sularda 

fosfat tayini yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

  Sularda fosforun insan sağlığı açısından önemini araştırınız. 

 

2. SPEKTROMETRE İLE SULARDA 

FOSFAT TAYİNİ 
 

Fosfor birçok yüksek enerjili moleküllerde bulunur ve metabolizmada önemli bir role sahiptir. 

Sulardaki fosfat atık sulardan geldiği gibi topraktan da gelebilir. Bu nedenle fosfor organik ve 

inorganik olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

İnorganik fosfor bitkiler tarafından yüksek enerjili fosfor bileşikleri haline, organik fosfor ise 

aerobik bakteriler tarafından inorganik fosfora dönüştürülür. Eskiden beri fosfatlar göllerin 

kirlenmesinden sorumlu tutulur. Yeterli fosfatların bulunduğu yerlerde anormal bir ötrofikasyon 

(aerobik hayatın bitip anaerobik hayatın başlaması=bataklık oluşumu ) görülür. Bu nedenlerle sudaki 

toplam fosforun tayini önemlidir. 

 

Fosfat, doğal sularda ve atık sularda çoğunlukla çeşitli fosfat bileşikleri halinde bulunur. Bu 

bileşikler, ortofosfatlar, kondanse fosfatlar (piro, meta ve polifosfatlar) ile organik bağlı fosfatlar 

olarak gruplandırılabilir. Derişik fosfat formları, atık sulara ve kirletilmiş sulara çeşitli kaynaklardan 

gelir. Temizlik yerlerinde kullanılan sularla çok miktarda fosfat bileşikleri atık sulara karışmaktadır. 

Yine fosfatlar kazan sularının tasfiyesinde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Zirai alanlara gübre 

olarak verilen ortofosfatlar da yağmurlarla yıkanma sonucu yüzeysel sulara taşınır. Organik fosfatlar 

ise biyolojik prosesler sonucu oluşur. Evsel atıklar ve gıda maddesi kalıntıları ile kanalizasyon 

sistemine gelir.  

 

Evsel atık sular çoğunlukla fosfor bileşiklerince zengindir. Sentetik deterjanların yaygın 

kullanımından önce evsel atık sularda, anorganik fosfor 2–3 mg/l, organik fosfor 0,5–1,0 mg/l 

mertebesindedir. Anorganik fosforun büyük kısmı insan metabolizmasında proteinlerin parçalanması 

sonucu oluşur. Açığa çıkan fosforlu atık, idrar ile birlikte atılır. Bir insanın bu yolla günde atacağı 

fosfor miktarı, tükettiği protein miktarına bağlı olmakla beraber, ortalama 1,5 gram/gündür.  

 

Son yıllarda deterjan yapımında, katkı maddesi olarak fosfat ve polifosfat bileşikleri, büyük 

miktarlarda kullanılmaktadır. Bu maddelerin %12-13'ünün fosfor ve %50'den fazlasının polifosfat 

olduğu düşünülürse sentetik deterjan tüketiminin artışı ile birlikte yüzeysel sulara fosfor karışması 

olayı artan boyutlar kazanmıştır. Deterjanların yol açtığı yüksek fosforlu evsel atık suların arzının 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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yüzeysel sularda, eskiye göre 2–3 katı fazla anorganik fosforlu madde bulunmasına yol açtığı 

hesaplanmıştır. 

 

Fosfat tayini için, örnek HNO3 ile kaynatılır. Soğutmadan sonra amonyum molibdat eklenir ve 

sarı renkli amonyum fosfo molibdat (NH4)3PO412MoO3 bileşiği oluşur. Oluşan renk fosfat 

konsantrasyonuyla doğru orantılıdır. Kolorimetrik veya spektrofotometrik yöntemle tayin yapılabilir. 

Ayrıca titrasyon ile de fosforik asit tayini yapılabilir. 

 

2.1. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

Amonyum molibdat - amonyum vanadat çözeltisi: 40 gram amonyum molibdat tetrahidrat 

((NH4)6Mo7O24.4H2O) 400 ml saf suda çözülür. 1,0 gram amonyum vanadat (NH4VO3) 300 ml saf su 

ve 200 ml derişik nitrik asit karışımında çözülür. Amonyum molibdat çözeltisi, amonyum vanadat 

çözeltisine litrelik balon jojede katılır ve iyice karıştırılır. Saf su ile hacim çizgisine tamamlanır. 

 

Stok standart fosfat çözeltisi: 2,197 gram potasyum dihidrojen fosfat (KH2PO4) tartılıp 

litrelik bir balon jojede saf su ile çözündürülerek hacim çizgisine tamamlanır. TS 4082 

 

Tanık çözelti: 25 ml amonyum molibdat-amonyum vanadat çözeltisi saf su ile 100 ml’ye 

seyreltilir. 

 

2.2. Yapılışı  
 

Hazırlanan stok standart fosfat çözeltinin litresinde 500 mg PO4
3- _ P bulunmaktadır (500 mg/l). 

Bu çözeltiden 200 ml alınıp litrelik bir balon jojede saf su ile hacim çizgisine tamamlanırsa 100 mg/l 

‘lik standart fosfat çözeltisi hazırlanmış olunur (100 mg/l). Bu çözeltiden 0.0, 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0 ve 

10.0 mg/l’lik 100 ml fosfat çözeltisi serisi hazırlamak için; 

 

C1.V1 = C2.V2 

 

formülünden alınması gereken stok standart çözelti hacimleri hesaplanır. 

 
7 adet 100 ml’lik balon joje alınıp üzerlerine hazırlanacak çözelti konsantrasyonları yazılır. 

Balon jojelere hazırlanacak konsantrasyonuna göre hesaplanan miktarlarda stok standart fosfat 

çözeltisi aktarılır. Her bir balon jojeye yaklaşık 50 ml saf su ve 25 ml amonyum molibdat – amonyum 

vanadat çözeltisi eklenip saf su ile hacim çizgilerine tamamlanır. İstenilen sarı rengin oluşması için 2 

dakika beklenir. 

 

Hazırlanan standart çözeltiler 2 dakikanın sonunda hemen ölçme küvetine konularak 410 

nm’de absorbansları ölçülür. Ölçümlerden elde edilen değerler kalibrasyon eğrisinin çizilmesinde 

kullanılır. Yatay eksen mg/l PO4
3- _ P olarak derişimleri, dikey eksen de spektrofotometreden okunan 

absorbans değerlerini gösterir. 

 

 Standartların ölçülmesinde kullanılan aynı metot, derişimi bilinmeyen bir çözeltinin 

incelenmesinde kullanılır (aynı işlemler numune için de uygulanır). Örneğin absorbansı aynı dalga 

boyunda okunur. Oluşturulan standart eğrisinden yararlanılarak örneğin konsantrasyonu (C) bulunur. 

 

Standart 

Nu 

Standart 

fosfat 

çözeltisi 

Destile 

Su (ml) 

Amonyum 

molibdat-

amonyum 

Toplam 

hacim (ml) 

Derişim Absorbans 
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(ml) vanadat çözeltisi 

(ml) 

1 0 75 25 100   

2 1 74 25 100   

3 2 73 25 100   

4 4 71 25 100   

5 6 69 25 100   

6 8 67 25 100   

7 10 65 25 100   

8 bilinmeyen 

örnek 

 25 100   

 

2.3. Hesaplamalar  
 

Standartların okutulmasından elde edilen sonuçlardan hareketle kalibrasyon eğrisi hazırlanır ve 

eğriden yararlanılarak fosfat  konsantrasyonu (mg/L) bulunur.  

 

Şekil 2.1: PO4
3-

- P Kalibrasyon Eğrisi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Sularda fosfat tayini yapınız. 

 

Kullanılan araç ve gereçler; derişik nitrik asit çözeltisi, amonyum molibdat çözeltisi, 

amonyum vanadat çözeltisi, saf su, spektrofotometre, optik hücreler, analitik terazi, genel laboratuar 

araçları 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Deney çözeltilerini hazırlayınız. 

 

 2.2’de anlatıldığı şekilde çözeltileri 

hazırlayınız. 

 Standart deney çözelti serisini hazırlayınız. 

 

 Tanık çözelti standart çözelti hariç 

diğer çözeltileri içeren çözeltidir, 

dikkat ediniz. 

 Spektrofotometreyi çalıştırarak dalga 

boyunu 410 nm’ye ayarlayınız. 

 

 Spektrofotometreyi kullanmadan bir 

süre önce çalıştırarak ısınmasını 

sağlayınız. 

 Okuma kabına (küvet) tanık (kör) çözeltiyi  Dalga boyuna uygun küvetlerle 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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doldurunuz. 

 

çalışınız. 

 Kullandığınız küvetlerin çizik ve 

kirli olmamasına dikkat ediniz. 

 Kör çözeltisi olarak 0,0 mg/l 

konsantrasyonlu çözeltiyi kullanınız. 

 Küveti cihaza yerleştiriniz. 

 
 

 Küvetin yönünü doğru yerleştiriniz. 

 Küvetlerin saydam kısımlarından 

tutmayınız. 

 Cihazın “0” ve “100” ayarlarını yapınız. 

 

 Ayar düğmelerini kullanarak 

absorbansı 0’a veya transmittansı 

100’e ayarlayınız. 

 Spektrofotometrenin okuma kabına standart 

çözelti serilerini doldurunuz. 

 

 Çözeltilerin cihaz okumasını 

yapmadan önce renk oluşumu için 2 

dakika geçmesini bekleyiniz. 

 Küvetlerin kirli ve çizik olmamasına 

dikkat ediniz. 

 Küvetlere çözelti aktarırken taşan 

çözeltiyi dikkatlice temizleyiniz. 
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 Her bir çözelti için cihazda ayrı ayrı okuma 

yapınız. 

 

 Her okumada temiz küvet kullanınız. 

 Okunan değerleri kaydederek kalibrasyon 

eğrisini çiziniz. 

 

 Her bir standardın okuma değerini 

karıştırmadan doğru olarak 

kaydediniz. 

 Milimetrik kâğıt kullanınız. 

 Numuneyi cihaza yerleştirerek okumasını 

yapınız. 

 

 Aynı işlemleri numune çözeltisi için 

de uygulayınız. 

 Hesaplamaları yaparak numunenin fosfat 

derişimini bulunuz. 
 Kalibrasyon eğrisini kullanınız. 

 Küvetleri ve kullandığınız araç gereçleri 

temizleyiniz. 

 Küvetleri kuralına uygun olarak 

temizleyiniz. 

 Raporunuz yazınız.  
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Deney çözeltilerini hazırladınız mı?   

3. Standart deney çözelti serisini hazırladınız mı?   

4. Spektrofotometreyi çalıştırarak çalışacağınız dalga boyuna 

ayarladınız mı? 
  

5. Okuma kabına (küvet) tanık (kör) çözeltiyi doldurdunuz mu?   

6. Küveti cihaza yerleştirdiniz mi?   

7. Cihazın “0” ve “100” ayarlarını yaptınız mı?   

8. Spektrofotometrenin okuma kabına standart çözelti serilerini 

doldurdunuz mu? 
  

9. Her bir çözelti için cihazda ayrı ayrı okuma yaptınız mı?   

10. Okunan değerleri kaydederek kalibrasyon eğrisini çizdiniz mi?   

11. Numuneyi cihaza yerleştirerek okumasını yaptınız mı?   

12. Hesaplamaları yaptınız mı?   

13. Malzemelerinizi temizlediniz mi?   

14. 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. Fosfat tayininde reaktif çözelti olarak ………………….. ve …………………… 

çözeltileri kullanılır.  

 
2. Fosfor ……………. ve …………. olmak üzere ikiye ayrılır.  

 

3. Zirai alanlara gübre olarak verilen ………………… yağmurlarla yıkanma sonucu yüzeysel 

sulara taşınır.  

 

4. ……………….. biyolojik prosesler sonucu oluşur.  

 

5. …………………………… büyük kısmı insan metabolizmasında proteinlerin 

parçalanması sonucu oluşur.  

 

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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ÖĞREAALİYETİ–2 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

Gerekli ortam sağlandığında standardına ve kuralına uygun olarak spektrofotometre ile sularda 

sülfat tayini yapabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Sularda sülfatın kaynağı nedir? Araştırınız. 

 Sülfatın insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırınız. 

 

3. SPEKTROFOTOMETRE İLE SULARDA 

SÜLFAT TAYİNİ  
 

Sülfatlar tabiatta bulunan ağır metal sülfürlerinin atmosferik olayların etkisiyle kısmen 

oksitlenerek suda çözünmesiyle oluşmuştur. Sülfatların büyük kısmı sedimanter kayalardan çözünse 

de tabiatta en yaygın minerali jipstir. 

 

Sulardaki sülfatlar, jips ve diğer tuzlardan süzülme yoluyla ya da sülfür, sülfit ve tiyosülfatların 

oksitlenmesinden, evsel ve endüstriyel atıklardan (özellikle tabakhane, kâğıt ve tekstil sanayi ya da 

SO4
2- veya H2SO4 kullanılan tesislerde) meydana gelebilir. Suların içinde bulunan Pb, Ba, Sr ve Ca 

sülfatlar çözünmez, ancak Na, K ve amonyum sülfatlar çok fazla çözünür haldedir. Sülfatların müshil 

etkisi, korozifliği ve taş (kabuk) yapma özellikleri nedeniyle sularda fazla miktarda bulunması 

istenmez. 

 

3.1. Sulardaki Sülfat ve Etkileri 
 

Sülfat doğal sularda bulunan başlıca anyonlardan biridir. Kaynakları arasında organik 

maddelerin aerobik ortamda ayrışması, özellikle kıyı bölgelerinde deniz tuzu, asit yağmurları ve 

mineraller sayılabilir. 

 

Suda sülfat genellikle yüksek konsantrasyonlarda bulunabilir çünkü kayalardan çözeltiye geçen 

katyonlar genellikle sülfatla, çözünebilen bileşikler verir. Yurdumuzda TS 266 da içme suyu 

standardında 200 mg / lt müsaade edilebilen değer, 400 mg / lt maksimum değer olarak 

limitlendirilmiştir. 

 

Birçok Avrupa ülkesinde, Kanada'da ve Doğu Amerika'daki sularda sülfat konsantrasyonu 20 - 

50 mg / l’dir. Su tasfiyesinde flokulant olarak kullanılan alüminyum sülfat çıkış suyunda litrede 25-50 

mg sülfat ihtiva eder. Normal su tasfiyesi ile giderilemez. Avrupa'daki şişe sularında ortalama sülfat 

konsantrasyonu 223 mg / l’dir. 

Günde alınan sülfat miktarı hakkında bilgiler azdır. Amerika 'da günlük ortalama sülfat alınışı 

453 mg olarak hesaplanmıştır. Günlük içme suyuyla alınan sülfat miktarı bilhassa şişe suları 

kullanılıyorsa çok değişiktir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 70 

 

İnsanlarda sülfat bağırsaklarda az miktarda absorbe edilir. Hücre zarını çok yavaş geçer ve 

süratle böbreklerden atılır. 

 

Normal insanda litrede 1000 mg magnezyum sülfat müshil tesiri gösterir (Bu tesiri çocuklarda 

gösteren doz ise 21 mg/kg/gündür.). Fakat bu değerin altındaki konsantrasyonun fizyolojik tesiri ise 

zararsızdır. Bununla birlikte bazı insanlar litrede 400 mg magnezyum sülfata bile hassas olabilir. 

İnsanlar zamanla içme sularındaki sülfat konsantrasyonlarına alışabilir. 

 

Suda yüksek sülfat konsantrasyonu dağıtma sistemlerindeki, bilhassa düşük alkalinite olduğu 

zaman, metallerin korozyonuna sebep olur.  

 

İçme sularında sülfat 250 mg/l üzerindeki derişimlerde sağlık sorunlarına yol açabilir. Aynı 

zamanda sülfatlar su sertliğinin karbonat olmayan kısmını oluşturduklarından su kazanlarında ve 

borularda tortu oluşumuna yol açar. 

 

Atık sularda sülfatlar dolaylı olarak iki önemli probleme yol açar. 

 

 Atık sularda anaerobik şartların oluşmasıyla sülfat sülfüre indirgenir ve koku 

problemlerine yol açar. 
 

SO4
2-

  (anaerobik koşullar) → S2- 

 

S2-+ 2H+ → H2S 

 
H2S’den kaynaklanan koku problemleri (H2S çürük yumurta kokulu ve zehirli bir gazdır) 

düşük pH değerlerinde yoğunlaşır. 

 

 Kanalizasyon şebekelerinde, boruların üst kısımlarında H2S’in bakteriler 

yardımıyla ve oksijen varlığında okside edilmesiyle H2SO4 oluşabilir. Bu da 

özellikle betonun korozyonuna yol açar. 
 

3.2. Sülfat Tayini 
 

Sülfat tayini için en yaygın kullanılan yöntemler gravimetrik ve türbidimetrik yöntemlerdir. Bu 

deneyde spektrofotometrik yöntem kullanılacaktır. 

 

3.2.1. Yöntemin Prensibi 
 

420 nm’ de UV absorpsiyon ölçümü SO4
2-ın hızlı belirlenmesini sağlar. 

 

Renkli ve askıda katı maddeler yüksek derişimlerde girişim yapabilir. Girişim oluşturan diğer 

bir madde 500 mg/l üzerinde derişimlerde SiO2dir.Yüksek derişimlerde organik madde de BaSO4 

kolloidlerinin oluşumlarını engelleyebilir.  

 

3.2.2. Kullanılan kimyasal ve çözeltiler 
 

BaCl2 kristali  
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Kondisyonlama reaktifi (koruyucu çözelti; yardımcı çözelti) : 50 ml gliserin, 30 ml derişik 

HCl, 300 ml distile su, 100 ml %95’lik etil alkol ve   75 g NaCl’den oluşan bir çözeltidir. Çözeltinin 

bileşenleri yukarıdaki sıra ile birbirine katılması gerekmektedir. Bu çözelti BaSO4 kolloidlerinin 

analiz süresi boyunca stabil kalmalarını sağlar. 

 

Stok sülfat çözeltisi: 0,1479 g susuz Na2SO4 105 derecede 1 saat kurutulur. Bir miktar saf 

suda çözüldükten sonra 1 l’lik balon jojeye aktarılarak hacim çizgisine kadar saf su ile tamamlanır. Bu 

çözeltinin 1 ml’sinde 100 µg SO4
2- bulunmaktadır. 

 
Tanık (şahit, kör) çözelti: Stok standart çözelti hariç diğer kimyasalların konulmasıyla 

hazırlanan çözeltidir. 100 ml’lik balon jojeye bir miktar saf su konur, üzerine 5 ml kondisyonlama 

reaktifi ve 0,2 g  BaCl2 kristali eklenerek iyice karıştırılır (1 dakika). Hacim çizgisine kadar saf su 

eklenir. 

 

3.2.3. Yapılışı  
 

Tanık çözelti kullanılarak spektrofotometrenin sıfır ayarı yapılır. 

 

Hazırlanan stok çözeltisinden sırasıyla 2, 5, 10, 20, 40 ml  alınarak 50 ml’ye seyreltilerek 100 

ml’lik behere aktarılır. Üzerine üzerine 5 ml kondisyon çözeltisinden ve 0.2 g  BaCl2 kristali 

eklenerek iyice karıştırılır (1 dakika).  

 

BaCl2 eklenmesinden 4 dakika beklenir, 15 saniye karıştırılır, ölçme küvetine konularak 420 

nm’de  absorbansları ölçülür. Ölçümlerden elde edilen değerler kalibrasyon eğrisinin çizilmesinde 

kullanılır. Yatay eksen mg/l SO4
-2 olarak derişimleri, dikey eksen de spektrofotometreden okunan 

absorbans değerlerini gösterir. 

 

 Standartların ölçülmesinde kullanılan aynı metod, derişimi bilinmeyen bir çözeltinin (80 ml 

örnek üzerine 5 ml kondisyon çözeltisinden ve 0.2 g  BaCl2 kristali eklenerek iyice karıştırılır. Son 

hacim 100 ml’ye saf su ile tamamlanır.) incelenmesinde kullanılır. Örneğin absorbansı aynı dalga 

boyunda okunur. Oluşturulan standart eğrisinden yararlanılarak örneğin konsantrasyonu (C) bulunur. 
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Standart 

Nu. 

Ana Sülfat 

Çözeltisi 

(mL) 

Destile 

Su (mL) 

Koruyucu 

Çözelti (mL) 

BaCl2 

kristali (g) 

Derişim Absorbans 

1 2 48 5 0,2   

2 5 45 5 0,2   

3 10 40 5 0,2   

4 20 35 5 0,2   

5 40 10 5 0,2   

 

3.2.4. Hesaplamalar 
 

Standartların okutulmasından elde edilen sonuçlardan hareketle kalibrasyon eğrisi hazırlanır ve 

bu eğri kullanılarak SO4
2-

   konsantrasyonu (mg/L) bulunur.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
Sularda sülfat tayini yapınız. 

 

Kullanılan araç gereçler: Beher, pipet, balonjoje, piset, hesap makinesi, spektrofotometre, 

HCl, gliserin, %95’lik etil alkol, NaCl, sodyum sülfat, kronometre, manyetik karıştırıcı, kristal 

baryum klorür, standart sülfat çözeltisi  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Deney çözeltilerini hazırlayınız. 

 

 3.2.2’de anlatıldığı şekilde çözeltileri 

hazırlayınız. 

 Reaktifi hazırlarken belirtilen sırada 

kimyasalları eklemeye dikkat ediniz. 

 Standart deney çözelti serisini hazırlayınız. 

 

 Tanık çözelti standart çözelti hariç 

diğer çözeltileri içeren çözeltidir, 

dikkat ediniz. 

 Toplam hacmin hepsinde aynı 

olmasına dikkat ediniz. 

 Spektrofotometreyi çalıştırarak dalga 

boyunu 420 nm’ye ayarlayınız. 

 

 Spektrofotometreyi kullanmadan bir 

süre önce çalıştırarak ısınmasını 

sağlayınız 

 Okuma kabına (küvet) tanık (kör) çözeltiyi 

doldurunuz. 

 Dalga boyuna uygun küvetlerle 

çalışınız. 

 Kullandığınız küvetlerin çizik ve 

kirli olmamasına dikkat ediniz. 

 Kör çözeltisi olarak 0,0 mg/l 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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konsantrasyonlu çözeltiyi kullanınız 

 Küveti cihaza yerleştiriniz. 

 

 Küvetin yönünü doğru yerleştiriniz. 

 Küvetlerin saydam kısımlarından 

tutmayınız. 

 Cihazın “0” ve “100” ayarlarını yapınız. 

 

 Ayar düğmelerini kullanarak 

absorbansı 0’a veya transmittansı 

100’e ayarlayınız 

 Spektrofotometrenin okuma kabına standart 

çözelti serilerini doldurunuz. 

 

 BaCl2 eklediğinizde 1 dk. karıştırınız 

ve 4. dakikada ölçümü alınız. 
 Küvetlerin kirli ve çizik olmamasına 

dikkat ediniz. 

 Küvetlere çözelti aktarırken taşan 

çözeltiyi dikkatlice temizleyiniz. 
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 Her bir çözelti için cihazda ayrı ayrı okuma 

yapınız. 

 

 Her okumada temiz küvet kullanınız 

 Okunan değerleri kaydederek kalibrasyon 

eğrisini çiziniz. 

 

 Her bir standardın okuma değerini 

karıştırmadan doğru olarak 

kaydediniz. 

 Milimetrik kâğıt kullanınız. 

 

 Numuneyi cihaza yerleştirerek okumasını 

yapınız. 

 

 Aynı işlemleri numune çözeltisi için 

de uygulayınız. 

 

 Hesaplamaları yaparak numunenin sülfat 

derişimini bulunuz. 

 

 Kalibrasyon eğrisini kullanınız. 

 Küvetleri ve kullandığınız araç gereçleri 

temizleyiniz. 

 Küvetleri kuralına uygun olarak 

temizleyiniz. 

 Laboratuvarda temizlik çok 

önemlidir. Kullandığınız tüm 

malzemeleri önce çeşme suyu sonra 
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saf su ile yıkayıp malzemeler 

kuruduktan sonra yerlerine 

kaldırınız. 

 Raporunuzu yazınız. 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Deney çözeltilerini hazırladınız mı?   

3. Standart deney çözelti serisini hazırladınız mı?   
4. Spektrofotometreyi çalıştırarak dalga boyunu 420 nm’ye 

ayarladınız mı? 
  

5. Okuma kabına (küvet) tanık (kör) çözeltiyi doldurdunuz mu?   

6. Küveti cihaza yerleştirdiniz mi?   

7. Cihazın “0” ve “100” ayarlarını yaptınız mı?   
8. Spektrofotometrenin okuma kabına standart çözelti serilerini 

doldurdunuz mu? 
  

9. Her bir çözelti için cihazda ayrı ayrı okuma yaptınız mı?   

10. Okunan değerleri kaydederek kalibrasyon eğrisini çizdiniz mi?   

11. Numuneyi cihaza yerleştirerek okumasını yaptınız mı?   

12. Hesaplamaları yaptınız mı?   

13. Malzemelerinizi temizlediniz mi?   

14. 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. Sülfat kaynakları arasında; organik maddelerin aerobik ortamda ayrışması, …………….., 

………………… ve ………………..  sayılabilir. 

 

2. Sülfatın en yaygın minerali …………… tir.  

 

3. Normal insanda litrede 1000 mg magnezyum sülfat ……………..  ……………. gösterir.  

 

4. Atık sularda anaerobik şartların oluşmasıyla oluşan ………… koku problemlerine yol açar.  

 

5. Kanalizasyon şebekelerinde, boruların üst kısımlarında H2S’in bakteriler yardımıyla ve oksijen 

varlığında okside edilmesiyle oluşan ……………….  betonun korozyonuna yol açar.  

 

 

 

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 



 

 79 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında standardına ve kuralına uygun olarak spektrofotometre ile sularda 

nitrat tayini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

  Nitrit ve nitrat için standartlardaki sınır değerleri araştırınız. 

  Ötrofik göllerde nitrit ve nitrat değerleri hangi aralıklarda değişmektedir 

araştırınız. 

4. SPEKTROFOTOMETRE İLE SULARDA 

NİTRAT TAYİNİ  
 

Nüfus yoğunluğunun artması ve sanayileşme nitrat oluşumunu artırdığından bugün kirlenmiş 

sularda 200 ppm'i aşan miktarlarda nitrata rastlanmaktadır. 

 

Yüksek oranda nitrat içeren sular, yetişkinler tarafından sürekli içildiğinde, nitrat sindirim 

sisteminde bakterilerin etkisiyle nitrite, nitritin de kanserojen etkili nitrozamine dönüşebilmesi 

dolayısıyla kansere sebep olabilmektedir. 

 

Bu sular anne sütünün seyreltilmesinde kullanılmaları halinde ise bebeklerde Siyanoz'a sebep 

olmakta ve birçok vaka ölümle sonuçlanmaktadır. 

 

Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), sularda bulunabilecek nitrat konsantrasyonu üst sınırını 50 

ppm olarak saptamıştır. Bu nedenlerle sularda nitrat tayini günümüzde önem kazanmıştır. 

 

4.1. Sulardaki Nitrat ve Etkileri 
 

Azot ve azotlu maddeler, Çevre Mühendisliğinde büyük bir öneme sahiptir. İçme ve kullanma 

suları ile yüzeysel suların ve kirlenmiş su kütlelerinin içerdiği çeşitli organik ve inorganik azotlu 

bileşikler ölçülerek suyun kalitesi hakkında karar verilebilmektedir. Sularda ve atık sularda bulunan 

başlıca azot bileşikleri azalan oksidasyon kademesine göre nitrat azotu (NO3
- - N), nitrit azotu (NO2

- - 

N), amonyak azotu (NH3 - N) ve organik azot (Org - N)  şeklinde sıralanmaktadır. Bu azot türlerinin 

yanı sıra azot gazı (N2 - N) da azot çevriminde yer almaktadır. Azot çevriminde bulunan türler, 

biyokimyasal reaksiyonlar sonucunda birbirlerine dönüşebilmektedir. Toplam oksitlenmiş azot nitrit 

ve nitratın toplamıdır. 

  

Nitrat, azot bileşikleri ile daha önceden kirlenmemiş yüzey ve yer altı sularında eser 

miktarlarda bulunmaktadır. Yüzeysel sularda nitratın belirgin biçimde görülmesi, o suyun daha 

önceden amonyum ve organik azot içeren evsel ve endüstriyel atık sularla kirlendiğini veya o suya 

henüz yeni biçimde doğrudan nitrat deşarjının yapıldığını ifade eder. Doğrudan nitrat deşarjları, ya 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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nitratlı bileşiklerin kullanıldığı ya da üretildiği endüstrilere ait atık sular veya tarım alanlarında 

kullanılan nitratlı gübrelerin yağmur suları ile taşınmasından kaynaklanmaktadır. Yer altı sularında 

nitratın görülmesinin en büyük nedeni bu sulara yağmur ve sulama suları ile nitrat gübrelerinin 

taşınmasıdır.   

 

Nitrat konsantrasyonunun 10 mg/l’yi aşması, bebeklerde methemoglobinemia hastalığına yol 

açmaktadır. Bu hastalık, “mavi bebek sendromu” olarak da bilinmektedir. Bu durum, bebeklerin 

sindirim siteminde henüz nitratı giderecek enzimlerin gelişmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. 

Nitrit, kimyasal (özellikle klorla dezenfeksiyon uygulamalarında) ya da enzimatik olarak aminlerle de 

reaksiyona girer ve kanserojen olan nitrosaminleri oluşturur. 

 

Yeni oluşmuş (fresh) evsel atık suda nitrat çok az miktarda bulunmasına karşın nitrifikasyonun 

gerçekleştiği biyolojik arıtma tesisi çıkışında konsantrasyon 30 mg/l’ye ulaşabilmektedir. Nitrat çoğu 

fotosentetik ototroflar için önemli bir besin maddesidir ve bazen sınırlayıcı besin maddesi olarak 

tanımlanmaktadır. Nitrit ise hem amonyak azotunun nitrata yükseltgenmesinde, hem de nitratın 

indirgenmesinde ara oksidasyon kademesinde yer almaktadır. Söz konusu indirgenme - yükseltgenme 

tepkimeleri atık su arıtma tesislerinde, su dağıtma sistemlerinde ve doğal sularda gözlenebilmektedir. 

 

4.2. Nitrat Tayini 
 

UV spektrofotometrede 220 nm’de NO3
-

  
tayini yapılmaktadır. 

 

4.2.1. Yöntemin prensibi 
 

220 nm’ de UV absorpsiyon ölçümü NO3
-’ ın hızlı belirlenmesini sağlar. 220 nm’ de çözünmüş 

organik madde absorbe olduğu ve 275 nm’ de NO3
- absorbe olmadığı için, doğru NO3

- değerini 

belirlemek için 275 nm’ de ikinci bir ölçüm yapılır. Organik madde nitelik ve konsantrasyonuna bağlı 

bu deneysel düzeltmelerin miktarı, bir sudan diğerine değişiklik gösterebilir. Sonuç olarak, organik 

madde absorbansı için önemli bir düzeltme gerekiyorsa bu metot tavsiye edilmez. Ancak sabit tipte bir 

organik madde içeriğine sahip bir numunede nitrat seviyelerinin gözlenmesi için uygun bir metottur. 

 

Girişim: Çözünmüş organik madde, yüzey aktif maddeler, NO2
-, ve Cr6+ girişim yapmaktadır. 

Normalde doğal sularda bulunmayan klorit ve klorat gibi çeşitli inorganik iyonlar girişim yapabilir. 

Numune filtrasyonu askıda katılardan gelecek olası girişimi engellemek için yapılır. 1 N HCl ile 

asitlendirme, hidroksit ve 1000 mg CaCO3/L’ye kadar karbonat konsantrasyonundan kaynaklanan 

girişimi engellemek için yapılır. Klorür’ün tayin üzerine etkisi yoktur.  
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4.2.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

Stok nitrat çözeltisi: Potasyum nitrat (KNO3) fırında 105 ºC’de 24 saat boyunca kurutulur. 

0.7218 g suda çözülür ve 1000 ml’ye seyreltilir. 1 ml= 100 µg NO3
—N, 2 ml CHCl3/l ile korunabilir. 

Bu çözelti en az 6 ay kararlıdır. 

 

Orta nitrat çözeltisi: 100 ml stok nitrat çözeltisi 1000 ml’ye suyla seyreltilir; 1 ml= 10 µg 

NO3
—N,  2 ml CHCl3/l ile korunabilir. Bu çözelti 6 ay kararlıdır.  

 

Hidroklorik asit çözeltisi: 1N HCl.  

 

Standart nitrat çözelti serisi: Orta nitrat çözeltisinden 0 (tanık), 1, 2, 4, 7…35 ml alınıp 50 

ml’ye tamamlanır. 

 

Tanık çözelti: Distile su 

 

Çözelti hazırlama ve seyreltme işlemlerinde her zaman distile veya deiyonize su kullanılır. 

 

4.2.3. Yapılışı  
 

  Numunenin arıtımı: Eğer gerekliyse numune filtre edilir (Şekil 4.1). 50 ml 

berrak numuneye 1 ml HCl çözeltisi eklenir ve iyice karıştırılır.  

 

Şekil 4.1: Süzme aparatı  

 Spektrofotometrik ölçüm: UV spektrofotometre 220 nm dalga boyuna 

ayarlanır.  Distile su tanık çözeltisine göre UV spektrofotometre 0 absorbansa 

ayarlanır ve NO3
- absorbansı okunur. UV spektrofotometre 275 nm dalga 

boyuna ayarlanarak aynı işlemler tekrarlanır.  

 

 Standart eğrinin hazırlanması: Orta nitrat çözeltisinden 0 (şahit), 1, 2, 4, 

7…35 ml alınıp 50 ml ye tamamlanarak 0- 7 mg NO3
- - N/l aralığında NO3

-  

kalibrasyon standartları hazırlanır. NO3
- standartlarına da numunelerle aynı 

işlemler uygulanır.  
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4.2.4. Hesaplamalar 
 

Standartların okutulmasından elde edilen sonuçlardan hareketle kalibrasyon eğrisi hazırlanır 

(Şekil 4.1). Numuneler ve standartlar, 220 nm ve 275 nm dalga boyunda olmak üzere 2 kez 

spektrofotometrik olarak okunur. 275 nm’ de okunan absorbansın iki katı 220 nm’ de okunan 

absorbans değerinden çıkarılarak elde edilen sonuç neticesinde, kalibrasyon eğrisi kullanılarak NO3
-
 

konsantrasyonu (mg/l) bulunur.  

 

Şekil 4.1: Nitrat için kalibrasyon eğrisi 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Sularda nitrat tayini yapınız. 

 

Kullanılan araç gereçler: Beher, pipet, balonjoje, piset, hesap makinesi, spektrofotometre, 

HCl, potasyum nitrat, saf su, çeşme suyu, CHCl3, laboratuvar ortamı 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz, maskenizi 

takınız. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.  

 Deney sırasında kullanılacak cam 

malzemelerin temiz olması 

gerekmektedir. Partikül ve deterjan 

kalıntısı varsa temizleyiniz. 

 Deney çözeltilerini hazırlayınız. 

 

 4.2.1’de anlatıldığı şekilde çözeltileri 

hazırlayınız. 

  Stok nitrat ve orta nitrat çözeltileri 6 

ay kararlıdır. 

 Standart deney çözelti serisini hazırlayınız. 

 

 Tanık çözelti standart çözelti hariç 

diğer çözeltileri içeren çözeltidir, 

dikkat ediniz. 

 Toplam hacmin hepsinde aynı 

olmasına dikkat ediniz. 

 Spektrofotometreyi çalıştırarak dalga 

boyunu 220 nm’ye ayarlayınız. 

 

 Spektrofotometreyi kullanmadan bir 

süre önce çalıştırarak ısınmasını 

sağlayınız. 

 Okuma kabına (küvet) tanık (kör) çözeltiyi 

doldurunuz. 

 Dalga boyuna uygun küvetlerle 

çalışınız. 

 Kullandığınız küvetlerin çizik ve 

kirli olmamasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tanık çözelti olarak destile su 

kullanınız. 

 Küveti cihaza yerleştiriniz. 

 

 Küvetin yönünü doğru yerleştiriniz. 

 Küvetlerin saydam kısımlarından 

tutmayınız. 

 Cihazın “0” ve “100” ayarlarını yapınız. 

 

 Ayar düğmelerini kullanarak 

absorbansı 0’a veya transmittansı 

100’e ayarlayınız. 

 Spektrofotometrenin okuma kabına standart 

çözelti serilerini doldurunuz. 

 

 Küvetlerin kirli ve çizik olmamasına 

dikkat ediniz. 

 Küvetlere çözelti aktarırken taşan 

çözeltiyi dikkatlice temizleyiniz. 

 Her bir çözelti için cihazda ayrı ayrı okuma 

yapınız. 

 Kalibrasyon eğrisi oluşturulurken 

sadece 220 nm’de okuma yapınız 

Çünkü stok nitrat çözeltisi ile 

hazırlanan standartlarda çözünmüş 

organik madde yoktur.  



 

 85 

 

 Okunan değerleri kaydederek kalibrasyon 

eğrisini çiziniz. 

 

 Her bir standardın okuma değerini 

karıştırmadan doğru olarak 

kaydediniz. 

 Milimetrik kâğıt kullanınız. 

 Numuneyi cihaza yerleştirerek okumasını 

yapınız. 

 

 Numune berrak olmalı, değilse filtre 

ediniz. 

 Aynı işlemleri numune çözeltisi için 

de uygulayınız. 

 220 nm’de çözünmüş organik madde 

absorbe olduğu ve 275 nm’de NO3
- 

absorbe olmadığı için, doğru NO3
- 

değerini belirlemek için 275 nm’de 

ikinci bir ölçüm yapılır. 

 Hesaplamaları yaparak numunenin sülfat 

derişimini bulunuz. 

 

 Kalibrasyon eğrisini kullanınız. 

 Küvetleri ve kullandığınız araç gereçleri 

temizleyiniz. 

 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. 

 Raporunuz yazınız. 

 İşlem basamakları ve aldığınız 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

hazırlayınız. 

 Raporunuzu öğretmeninize teslim 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş önlüğünüzü giyip çalışma masanızı düzenlediniz mi?   

2. Deney çözeltilerini hazırladınız mı?   

3. Standart deney çözelti serisini hazırladınız mı?   

4. Spektrofotometreyi çalıştırarak dalga boyunu 220 nm’ye 

ayarladınız mı? 
  

5. Okuma kabına (küvet) tanık (kör) çözeltiyi doldurdunuz mu?   

6. Küveti cihaza yerleştirdiniz mi?   

7. Cihazın “0” ve “100” ayarlarını yaptınız mı?   

8. Spektrofotometrenin okuma kabına standart çözelti serilerini 

doldurdunuz mu? 
  

9. Her bir çözelti için cihazda ayrı ayrı okuma yaptınız mı?   

10. Okunan değerleri kaydederek kalibrasyon eğrisini çizdiniz mi?   

11. Numuneyi cihaza yerleştirerek 220 nm ve 275 nm’de okudunuz 

mu? 
  

12. Hesaplamaları yaptınız mı?   

13. Malzemelerinizi temizlediniz mi?   

14. 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 yerleri uygun şekilde doldurunuz. 

 

1. Sularda ve atık sularda bulunan başlıca azot bileşikleri azalan oksidasyon kademesine göre 

………….. , …………. , ………………….. ve ………………….   şeklinde sıralanmaktadır.  

 

2. Nitrat konsantrasyonunun 10 mg/L’yi aşması, bebeklerde …………………….  hastalığına yol 

açmaktadır.  

 

3. ………… , azot bileşikleri ile daha önceden kirlenmemiş yüzey ve yer altı sularında eser 

miktarlarda bulunmaktadır.  

 

4. ……….  nm’ de UV absorpsiyon ölçümü NO3
-’ ın hızlı belirlenmesini sağlar.  

 

5. ……….. , kimyasal (özellikle klorla dezenfeksiyon uygulamalarında) ya da enzimatik olarak 

aminlerle de reaksiyona girer ve kanserojen olan nitrosaminleri oluşturur.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken 

tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü 

doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

. 

 

 

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

 
1. Aşağıdaki olaylardan hangisi ışığın dalga karakteri ile açıklanamaz? 

A) Girişim  B) Kırınım       C) Polarizasyon  D) Siyah cisim ışıması 

 

2. Dalga boyu 4.10-7 m olan mavi ışığın frekansı kaç mega hertzdir? (c: 3.108 m/s) 

A) 7,5.1014  B) 7,5.108  
C) 7,5.10-14  D) 7,5.10-8 

3. Herhangi bir çözeltiye gönderilen ışığın çözeltiden geçmesine ne ad verilir? 

A) Absorbsiyon  B) Soğurma  C) Transmisyon   D) Emilim       

 

4.  Spektrofotometrelerde 0 ve 100 ayarını yapmak için kullanılan çözelti hangisidir? 

A) Kör çözelti  B) Stok çözelti C) Standart çözelti    D)Numune 

çözeltisi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi kalibrasyon grafiği oluşturmanın amacıdır? 

A) Cihaz okuma değeri ile madde miktarı arasındaki ilişkiyi tespit etmek 

B) Cihazın doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek 

C) Çözeltilerin doğru hazırlanıp hazırlanmadığını tespit etmek 

D) Kullanılacak numune miktarını tespit etmek 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi standart çözelti serileri hazırlama aşamalarından değildir? 

A) Stok standart çözelti hazırlamak 

B) Hazırlanan stok standart çözeltiden alınması gereken hacimleri hesaplamak 

C) Hesaplanan miktarları balon jojelere aktarıp saf su ile çizgilerine tamamlamak 

D) Hazırlanan çözelti serilerini ayarlamak 

 

7. Konsantrasyonu 5 mg/l olan stok standart çözeltiden 10 ml alınıp saf su ile 100 ml hacme 

tamamlanırsa yeni çözeltinin konsantrasyonu aşağıdakilerden hangisi olur? 

A) 0,05 mg/l   B) 0,5 mg/l  C) 5 mg/l  D) 50 mg/l 

 

8. Göz hangi dalga boyları arasındaki ışınları görebilir? 

A) 0-100nm  B) 100-200 nm   C) 200- 400 nm  D) 400-800 nm 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

9. Enerjinin ışık olarak yavaş yavaş (saatler boyu) geri verilmesine …………., daha kısa sürede 

(anında) geri verilmesine ise ……………... denir.  

 

10. 1Bir çözeltinin görünen bölgede hangi dalga boyundaki ışınları soğurduğu çözeltinin 

………………………………….. bağlıdır.  

11. Spektrofotometrelerde ışık kaynağı olarak………………….. kullanılmaktadır.  

12. Yüksek enerjili gama ışınlarından, çok düşük enerjili radyo dalgalarına kadar tüm ışınlar 

yelpazesine …………….   ……………..  denir.  

13. Kırılma indisi tayininde kullanılan alete …………………….. denir.  

14. Polarize ışık düzleminin döndürme açısını ölçmek için kullanılan cihazlara ……………. denir. 

15. Polarimetre, maddelerin………….. aktifliklerini ölçen cihazdır.  

16. Spektrofotometrelerde ışık kaynağından gelen polikromatik ışıktan monokromatik ışık elde 

edilmesini ve istenen dalga boyundaki ışığın numuneye gönderilmesini sağlayan 

sistem…………………………. dür. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 



 

 89 

17. 17 100’e ayarlamak için kullanılan çözeltiye …………..…… …….. denir.  

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

18. (   ) Aşınma ve eskimeden gelebilecek farklılıkları belirlemek için küvetler düzenli olarak 

birbirlerine karşı kalibre edilmelidir.  

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

getirilmelidir.  

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

21. (   ) Demir tayininde aşırı rodanür ilavesi ile rengin koyu ve kararlı olması sağlanır.  

22. (   ) Evsel atık sular çoğunlukla fosfor bileşiklerince fakirdir.  

23. (   ) İnsanlarda sülfat bağırsaklarda az miktarda absorbe edilir.  

24. (   ) Doğru NO3- değerini belirlemek için 275 nm’ de ikinci bir ölçüm yapılmalıdır.  

25. (   ) Compton olayı ışının dalga karakteri ile açıklanır. 

 

 

 

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 B 

4 C 

5 D 

6 elektromanyetik spektrum 

7 Kırınım 

8 fotometre 

9 görünür 

10 0-2 

11 Doğru 

12 Yanlış 

13 Doğru 

14 Yanlış 

15 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 
Amonyum Molibdat-

Amonyum Sülfat 

2 Organik, İnorganik 

3 Ortafosfatlar 

4 Organik Fosfatlar 

5 Anorganik Fosfor 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 
Deniz Tuzu, Asit Yağmurları, 

Mineraller 

2 Jips 

3 Müshil Etkisi 

4 H2S 

5 H2SO4 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 
Nitrat, Nitrit, Amonyak Azotu, 

Organik Azot 

2 Methemoglobinemia 

3 Nitrat 

4 220 

5 Nitrit 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 B 

3 C 

4 A 

5 A 

6 D 

7 B 

8 D 

9 Fosferans, Floresans 

10 Rengine 

11 Hidrojen Lambası 

12 Elektromanyetik Spektrum 

13 Refraktometre 

14 Polarimetre 

15 Optikçe Aktiflik 

16 Monokramatör 

17 Kör Çözelti 

18 Doğru 

19 Yanlış 

20 Doğru 

21 Doğru 

22 Yanlış 

23 Doğru 

24 Doğru 

25 Yanlış 
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