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 Bu tez çalıĢmasında ilk olarak katı-faz ekstraksiyon yöntemi kullanılarak Streptococcus 

pyogenes mikroorganizması yüklenmiĢ Dowex Optipore SD-2 ADS reçinesi ile civa(II) 

ve metil civa türlemesi gerçekleĢtirildi. Civa miktarları soğuk buhar oluĢturmalı atomik 

absorpsiyon spektrometresiyle (CVAAS) analiz edildi. Optimum analitik Ģartlar pH, 

mikroorganizma miktarı, örnek hacmi, matriks iyonlarının etkisi araĢtırıldı ve % 95‟in 

üstünde kantitatif sonuçlar elde edildi. Biyosorbentin adsorplama kapasitesi civa(II) ve 

metil civa için sırasıyla 4,8 mg/g ve 3,4 mg/g bulundu. ZenginleĢtirme Faktörü 25 

olarak hesaplandı. Bağıl standart sapma % 7‟den düĢük bulundu. Gözlenebilme sınırı 

civa(II) için 2,1 ng/L ve metil civa için 1,5 ng/L olarak bulundu. Yöntemin geçerliliği 

standart referans maddesi (NRCC-DORM2 Köpekbalığı kası) ile test edildi. Son olarak 

bu yöntem civa türlemesi için bazı su ve gerçek örneklere baĢarı ile uygulandı. Katı-faz 

ekstraksiyon yöntemi ile Streptococcus pyogenes mikroorganizması yüklenmiĢ 

Sepabeads SP 70 reçinesi kullanılarak arsenik(III) ve arsenik(V) türlemesi araĢtırıldı. 

Örnek çözeltilerdeki arsenik miktarları hidrür oluĢturmalı atomik absorpsiyon 

spektrometresiyle (HGAAS) tayin edildi. Bu çalıĢma için de optimum deneysel Ģartların 

her birisi ayrı ayrı araĢtırıldı. Biyosorbentin adorplama kapasitesi arsenik(III) için 7,3 

mg/g olarak bulundu. ZenginleĢtirme faktörü 36 olarak bulundu. Bağıl standart sapma 

% 8‟den küçük hesaplandı. Gözlenebilme sınırı 13 ng/L olarak hesaplandı. Bu 

yönteminde geçerliliği bazı standart referans maddeler (NIST SRM 1568a Pirinç Unu 

ve GBW 07605 Çay) ile test edildi ve oldukça uyumlu sonuçlar elde edildi. Yöntem 

ayrıca bazı gerçek su ve gıda örneklerine uygulandı. Bu çalıĢmada ayrıca birlikte 

çöktürme tekniği ile çöktürücü ligant olarak sentezlenmiĢ 3-etil-4-(p-

klorobenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on (EPHBAT) kullanılarak 

krom(III) ve krom(VI) türlemesi gerçekleĢtirildi. Krom miktarı alevli AAS ile 

belirlendi. Önerilen bu yönteminde deneysel parametreler ayrı ayrı optimize edildi. 

Gözlenebilme sınırı 1,0 µg/L olarak hesaplandı. Bağıl standart sapma % 8‟in altında 



 

ii 

 

hesaplandı. ZenginleĢtirme faktörü 50 olarak hesaplandı. Önerilen bu yöntem bazı 

standart referans maddelere (NIST SRM 1573a Domates yaprağı ve GBW 0703 Çalılık 

dalı) ve gerçek örneklere uygulandı ve oldukça baĢarılı sonuçlar elde edildi. Yöntem 

ayrıca bazı su örneklerine de uygulandı ve oldukça baĢarılı kantitatif krom türlemesi 

sonuçları elde edildi. Tezin son kısmında ise birlikte çöktürme tekniği kulanılarak 

kobalt(II), kurĢun(II), bakır(II), demir(III) ve çinko(II) metal iyonlarının 

zenginleĢtirilmesi gerçekleĢtirildi. Çöktürücü olarak Ni
2+

/2-Nitrozo-1-naftol-4-sülfonik 

asit kullanıldı. Analit iyonlarının analizleri alevli AAS ile yapıldı. Bu çalıĢmanın da 

optimum deneysel Ģartları her bir parametre için ayrı ayrı incelendi. Gözlenebilme 

sınırları sırasıyla kobalt(II) için 1,05, kurĢun(II) için 2,67, bakır(II) için 1,30, demir(III) 

için 1,38 ve çinko(II) için 0,50 µg/L olarak hesaplandı. Bağıl standart sapmalar 

kobalt(II) için % 4,5, kurĢun(II) için % 5,7, bakır(II) için % 3,8, demir(III) için % 6,1 ve 

çinko(II) için % 7,5 olarak bulundu. ZenginleĢtirme faktörü 25 olarak hesaplandı. 

Yöntemin geçerliliği bazı standart referans maddelerle (NRCC-SLRS4 Irmak suyu ve 

IAEA 336 Liken) test edildi ve sertifika değerleriyle uyumlu sonuçlar bulundu. Ayrıca 

bu yöntem bazı doğal su ve gerçek örneklere uygulandı. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Biyosorpsiyon, türleme, civa, arsenik, birlikte çöktürme, krom 

eser element, atomik absorpsiyon spektrometresi katı-faz extraksiyonu  
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In this study firstly, speciation of mercury (II) and methyl mercury on Streptococcus 

pyogenes microorganism loaded on Dowex Optipore SD-2 ADS resin has been 

performed by using solid-phase extraction method. Mercury levels were analyzed by 

cold vapour atomic absorption spectrometry (CVAAS). Optimal analytical conditions, 

pH, amounts of biosorbent, sample volumes and matrix ions were investigated and the 

quantitative recovery results were obtained higher than 95 %. The capacity of 

biosorbent for mercury(II) and methyl mercury was found 4.8 and 3.4 mg/g, 

respectively. Preconcentration factor was calculated as 25. The relative standard 

deviations of the procedure were below 7 %. The detection limits were found 2.1 ng/L 

for mercury(II) and 1.5 ng/L for methyl mercury. The validation of the presented 

procedure was tested by the analysis of standard reference material (NRCC-DORM 2 

Dogfish Muscle). Finally this procedure was successfully applied to the speciation of 

mercury(II) and methyl mercury in natural water and real samples. Speciation of 

arsenic(III) and arsenic(V) by using Streptococcus pyogenes microorganism 

immobilized on Sepabeads SP 70 resin has been investigated with solid-phase 

extraction method. Arsenic levels were determined by hydride generation atomic 

absorption spectrometry (HGAAS) in sample solutions. Each optimal experimental 

condition were separately investigated in this study. The capacity of biosorbent for 

arsenic(III) was found as 7.3 mg/g. Preconcentration factor was found as 36. The 

relative standard deviation was calculated below 8 %. Limit of detection was calculated 

as 13 ng/L. The validation of this procedure was investigated by some standard 

reference materials (NIST SRM 1568a Rice flour and GBW 07605 Tea) and obtained 

fairly compatible results. Procedure also applied some real water and food samples. In 

this study also speciation of chromium(III) ve chromium(VI) was performed as a 

precipitant ligand by using as synthesized 3-ethyl-4-(p-chlorobenzylidenamino-4,5-

dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one (EPHBAT) with coprecipitation technique. Chromium 

levels were tested by flame atomic absorption spectrometry (FAAS). Experimental 
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parameters of this proposed procedure were separately optimized. The limit of detection 

was calculated as 1.0 µg/L. The relative standard deviation was calculated below 8 %. 

Preconcentration factor was calculated as 50. This proposed procedure was applied for 

speciation of chromium in some standard reference materials (NIST SRM 1573a 

Tomato leaves and GBW 0703 Bush Branches and leaves) and real samples and 

obtained fairly successfully results. This procedure was also applied some water 

samples and eventually fairly successfully quantitative results were obtained to the 

speciation of chromium. In the last part of this thesis, preconcentration of cobalt(II), 

lead(II), copper(II), iron(III) and zinc(II) metals ions was performed with 

coprecipitation technique. As a precipitate Ni
2+

/2-Nitroso-1-naphthol-4-sulfonic acid 

was used. Analyses of analyte ions were performed with the flame atomic absorption 

spectrometry (FAAS). Optimal experimental conditions of this procedure were 

separately examined for each parameter. The limit of detections were calculated as 1.05 

µg/L for cobalt(II), 2.67 µg/L for lead(II), 1.30 µg/L for copper(II), 1.38 µg/L for 

iron(III) and 0.50 µg/L for zinc(II). The relative standard deviations were found as 4.5 

% for cobalt(II), 5.7 % for lead(II), 3.8 % for copper(II), 6.1 % for iron(III) and 7.5 % 

for zinc(II). Preconcentration factor was calculated as 25. The validation of this method 

was tested some standard reference materials (NRCC-SLRS4 River water and IAEA 

336 Lichen) and compatible results were found with certificate values. Eventually, this 

method was also applied to some natural waters and real samples. 

 

 

Keywords: Biosorption, speciation, mercury, arsenic, coprecipitation, chromium, trace 

element, atomic absorption spectrometry, solid-phase extraction 
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1. GİRİŞ 

 

Günümüzde bazı eser elementlerin yararlı olmalarının yanında bazılarının da oldukça 

zararlı olduğu bilinmektedir. Çevrede ve atmosferde bulunan eser elementler, girdikleri 

tepkimeler sonucu, gösterdikleri zararlı etkileri nedeniyle günümüzde birinci derecede 

kirleticiler arasında bulunmaktadırlar. Sanayi alanındaki hızlı geliĢmelerin bir sonucu 

olarak oldukça yüksek miktarlarda toksik ve kirletici maddeler çevreye her geçen gün 

daha da fazla verilmekte ve meydana gelen kirliliğin boyutlarının hızla artmasına neden 

olmaktadır. Bunun sonucu olarak dünyadaki dengeler her geçen gün bozulurken, 

çevreye bağımlı olan canlıların da bu durumdan olumsuz yönde etkilenmelerine sebep 

olmaktadır. Ayrıca eser elementler çevreyi kirletici özelliğe sahip olmaları nedeniyle 

çevre kirliliğini artıran sebeplerin arasında yer almaktadır. ĠĢte bu yüzden eser 

elementlerin çevre ve insan sağlığı açısından tayini oldukça önemlidir. Çünkü eser 

elementlerin insan ve canlı organizmalarında birikimi bu organizmaların çalıĢma 

fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak bu elementlerin oldukça toksik 

olmalarının yanında eser düzeydeki miktarlarının da canlı organizmalar için faydalı 

oldukları da göz ardı edilmemelidir. Mesela demir, bakır, mangan, çinko, molibden, 

krom, vanadyum ve selenyum gibi elementler canlılar için gereklidirler (Aydın, 2008). 

GeçiĢ metallerinin toksik ya da yararlı etkileri, metal iyonlarının deriĢimleri, 

yükseltgenme basamakları ve kompleks yapıda bulunup bulunmaması gibi çeĢitli 

faktörlere göre değiĢir. Eser elementlerin, faydalı ve toksik düzeyleri arasında oldukça 

dar bir deriĢim aralığı vardır. Eser düzeyde bir elementin varlığı pek çok materyal için 

materyalin kullanıldığı alanda hayati öneme sahiptir. Örneğin vücudun belirli eser 

düzeyde arseniğe zehirli olmasına rağmen ihtiyacı vardır. Ancak zehir etkisi belirli bir 

deriĢim düzeyinin üzerinde ise ortaya çıkar. Birçok metal veya alaĢımın kullanım 

amaçlarına göre eser düzeyde bazı elementleri içermesi istenir. Çünkü fiziksel ve 

kimyasal özellikleri bu safsızlıklardan etkilenir. Kısaca belirtilen bu önemleri nedeniyle, 

metalürjiden minerallere, çeĢitli su örneklerinden gıdaya, biyolojik doku ve sıvılardan 

farmakolojiye ve topraktan havaya kadar pek çok materyalde eser element analizi 

istenir. ĠĢte bu nedenlerden dolayı bu elementlerin yararlı olanlarının organizma 

tarafından gerekenden fazla alınması canlıya toksik etki yaparken eksik alınması da 
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birçok hastalığa neden olmaktadır. Bu yüzden geçmiĢten günümüze kadar birçok 

çevresel örnekte eser element tayini yapılmıĢtır ve halen de yapılmaktadır.  

 

Eser element analizi, analitik kimyanın önemli ve güç bir çalıĢma alanıdır. Eser 

elementlerin tayini oldukça zor ve güçtür. DüĢük deriĢim düzeyleri ve bunların tayini 

için kullanılacak aletsel tekniklerin sınırlamaları nedeniyle önemli güçlükler vardır. 

Çünkü adı üzerinde eser miktarda yani çok çok az miktarlardaki elementlerin tayini 

gözlenebilme sınırı düĢük olduğu için günümüzde her laboratuarda bulunan cihazlarla 

tespit edilemez edilse bile yeterli düzeyde duyarlı ve doğrusal bir sonuç elde edilmiĢ 

olmaz. Oldukça duyarlı ve doğrusal bir sonuç elde edilmek istenirse gözlenebilme sınırı 

daha düĢük cihazları kullanmak gerekir (Karatepe, 2006). Günümüzde kullanılan her 

cihazın gözlenebilme sınırı birbirinden farklıdır. Mesela alevli AAS ile birçok metalin 

doğrudan tayini yapılabilirken birçoğunun da yapılamamaktadır. Çünkü gözlenebilme 

sınırı düĢtükçe tayin etmekte güçleĢir. Grafit fırınlı ve hidrür oluĢturmalı AAS 

cihazlarıyla alevli AAS ye göre daha düĢük gözlenebilme sınırındaki deriĢimlere 

inilebilir ancak burada da bozucu etkiler görülmektedir. Ayrıca ICP-MS (Ġndüktif 

EĢleĢmiĢ Plazma-Kütle Spektrometresi) ile de daha düĢük deriĢimlerde ölçümler 

yapılmaktadır ancak direkt yapılan ölçümlerde bazı hatalar ve problemler 

görülebilmektedir, ĠĢte bu nedenlerden dolayı her aletin kendine özgü sınırlıkları 

olduğundan istenilen duyarlıkta ve doğrusallıkta sonuçlar elde edilememektedir. 

Ġstenilen sonuçları elde etmek için bazı yöntem ve metotlar geliĢtirilmektedir (Raju, 

2007; Aydın, 2008).  

 

Eser elementlerin analizini daha kolay ve kesin gerçekleĢtirmek için analiz öncesi 

analite bulunduğu ortamda uygun Ģartlar altında bir önayırma ve zenginleĢtirme 

iĢlemleri uygulanmaktadır. Ayırma iĢlemi ile eser elementler bulunduğu ortamdan izole 

edilip alınarak analiz için daha uygun bir ortama alınır. ZenginleĢtirme yöntemleri 

vasıtasıyla eser metal iyonlarının bozucu ortam bileĢenlerinden ayrılarak daha küçük 

hacim içerisine alınır ve dolayısıyla deriĢtirilir ve eser miktarlardaki analit deriĢimi 

artırılarak gözlenebilme sınırları seviyesine çıkarılıp analiz edilebilecek seviyelere 

getirilerek analiz edilebilir. Eserlerin birbiri üzerinde giriĢimi söz konusu ise (spektral 

giriĢimler gibi) eser bileĢenlerin birbirlerinden ayrılması da gerekebilir.  
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Eser analizde kullanılan zenginleĢtirme yöntemleri ile tayin basamağında Ģu kolaylıklar 

sağlanmıĢ olur: Eser element deriĢimi artırılarak, yöntemin tayin kapasitesi arttırılır. 

Eser elementler uygun ortama alındığından ortamdan gelebilecek giriĢimler giderilir. 

Böylece yöntemin duyarlılığı artar. Büyük numune miktarları ile çalıĢılabildiğinden, 

örneğin homojen olmayıĢından gelebilecek hatalar önlenir. Standartlar ile numune 

matriksini benzetmek kolaylaĢır. Çünkü ayırma ile eser elementler bilinen matriks içine 

alınır. Bunun sonucu doğruluk artar. Bozucu etki gösteren matriks, uygun matriks ile 

yer değiĢtirdiği için zemin giriĢimleri azalır. Seçimlilik artar (Baytak, 2003).  

 

BaĢlıca ayırma ve zenginleĢtirme yöntemlerini sıralayacak olursak; katı-sıvı özütleme, 

sıvı-sıvı özütleme, bulutlanma noktası özütleme, birlikte çöktürme, iyon değiĢtirme, 

eloktrolitik biriktirme, uçurma v.b. yöntemler oldukça yaygın olarak kullanılmakta ve 

geliĢtirilmektedir. Ancak bu metotların bazıları oldukça yüksek maliyetli olduğu için 

araĢtırmalar daha çok, az maliyeti amaçlamaya baĢlamıĢtır. Çünkü oldukça yüksek 

maliyetli çalıĢmalar pahalı olduğu için fazla tercih edilmemektedir. 

 

Klasik çöktürme tekniği eser elementlerin doğrudan çöktürülüp ayrılması için yeterli 

değildir. Analiz edilecek eser elementlerin deriĢimleri çok düĢük olduğu için böyle 

klasik bir çöktürme tekniği ile çöktürülemezler. Bu yüzden birlikte çöktürme yöntemi 

kullanılır. Bu yöntemde çökelek oluĢumu sırasında analiz edilen metaller safsızlık 

olarak çökelek üzerinde toplanır. Birlikte çöktürme tekniği, organik ve inorganik 

karakterli, büyük yüzey alanına sahip çökelekler oluĢturulmasıyla eser elementin bu 

çökelek yüzeyinde adsorplanmasıyla gerçekleĢir. Böylece analiz edilen metal ortamdaki 

diğer matriks bileĢenlerinden ayrılmıĢ olur hemde deriĢtirilmiĢ olur. Çöktürme 

iĢleminden sonra santrifüjleme ile çökelek ile sıvı kısım birbirinden ayrılır ve uygun bir 

çözücüyle çözülüp uygun analiz tekniği ile tayini yapılır (ÖztaĢ, 1994).  

 

Eser element analizlerinde kullanılan katı-sıvı özütleme tekniği, ucuz, kolay ve hızlı 

olması nedeniyle oldukça çok ve sık kullanılan bir tekniktir. Aynı zamanda bu teknik ile 

yapılan analizlerde büyük örnek hacimleri ile çalıĢılabilmesi ve en önemlisi yüksek 

zenginleĢtirme faktörü elde edilebilmesi gibi oldukça önemli avantajlar sağlanmaktadır. 

Bu yöntemde kolon içerisine yerleĢtirilmiĢ uygun kolon dolgu maddesinden örnek 
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çözeltisinin geçirilmesiyle dolgu maddesi üzerinde eser elementlerin tutunması sağlanır. 

Örnek madde, kolondan geçirilmeden önce madde ile dolgu maddesi arasındaki 

tutunmanın tam olması için ĢelatlaĢtırıcı ligandlar da kullanılır. Dolgu maddesi 

tarafından tutunan maddeler daha sonra uygun deriĢimdeki ve miktardaki çözücünün 

belli miktar aralıklarla kolondan geçirilmesiyle elue edilerek alınır. Bu yöntemlerde 

genelde dolgu maddesi olarak ticari reçineler kullanılır. Ticari reçinelere örnek Dowex 

Optipore SD-2 ve Sepabeads SP 70 verilebilir. Katı-faz özütleme tekniği genellikle iyon 

değiĢtirme ve adsorpsiyon olaylarına dayanmaktadır ve bu teknikte iyon değiĢtirici 

reçinelerin kısıtlayıcı özelliklerinden dolayı daha çok adsorban reçineleri tercih edilir ve 

kullanılır. Son zamanlarda ayrıca kullanılmaya baĢlanan bir diğer teknikte de ligant 

yerine mikroorganizmaların kullanılmasıyla bir nevi biyosorpsiyon gerçekleĢtirilmiĢ 

olmaktadır. Bu teknikte de hazırlanan veya satın alınan mikroorganizmalar uygun 

Ģartlara getirildikten sonra çalıĢılacak reçine ile immobilizasyonuyla olur yani adsorban 

reçine mikrorganizma ile muamele edilerek reçine mikroorganizmayla doyurulmuĢ olur. 

Daha sonra metallerin bu immobilize edilmiĢ reçine üzerinde tutunması sağlanır ve 

uygun çözücü ile elue edilerek analizi yapılır.   

 

Biyosorpsiyon, metallerin mikroorganizmalara tutunması olayı olarak adlandırılır. 

Mikroorganizmaların metalleri biyosorpsiyon yoluyla tutması farklı mekanizmalarla 

olur. Bunlardan bazıları, metallerin hücre duvarına adsorpsiyonuyla ve hücrenin 

salgıladığı metabolitlerle çöktürme gibi mekanizmalarla olur. Hem canlı hem de ölü 

mikroorganizmaların metal tutma özelliği birbirine benzese de mekanizmaları 

birbirinden farklıdır. Canlı mikroorganizmaların taĢıma, hücre dıĢı kompleks oluĢumu 

çöktürme gibi metalleri tutma mekanizması çok değiĢik olduğu için canlı 

mikroorganizmaları kullanma açısından pek çok yararı olabilir.  Metabolizmaya bağlı 

olan metal tutması canlı mikroorganizmalarda metallerin hücre zarından hücre içine 

alınması Ģeklinde gerçekleĢir. Metabolizmaya bağlı olmayan metal tutunması olayı çoğu 

zaman ölü mikroorganizmalar tarafından gerçekleĢtirilir (Baytak, 2003).  

 

Türleme, bir elementin toplam deriĢiminin farklı fizikokimyasal yapılarının tayinine 

denilir. Bir elementin yükseltgenme basamağındaki değiĢme, onun biyolojik etkinliği ve 

toksikliği üzerinde çok büyük bir öneme sahip olabilir. Örneğin As (III), As (V)‟den 
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daha fazla toksiktir. Ayrıca bazı metallerin de yüksek değerlikli formları daha toksiktir. 

Örneğin Cr(VI), Cr(III)‟ten daha toksiktir. Bu yüzden, bulundukları ortamda 

elementlerin kimyasal yapıları kadar onların yükseltgenme basamaklarının tayini de 

türleme çalıĢmalarının önemli bir bölümünü oluĢturur. Toplam konsantrasyon eser 

elementlerin toksisiteleri hakkında fazla bilgi vermez. Bu yüzden son yıllarda 

türlendirme çalıĢmaları giderek önem kazanmaktadır. 

 

Bu çalıĢmada zenginleĢtirme, türlendirme ve biyosorpsiyon yöntemlerini kullanarak 

birçok eser elementin tayinini gerçekleĢtirdik ve bu tekniklerden bazıları ile oldukça 

güzel sonuçlar elde etmeyi baĢardık. Ġnsan sağlığı ve çevre için oldukça zararlı olduğu 

bilinen eser elementlerden birisi olan arsenik türlemesini kolon tekniğini kullanarak 

hidrür oluĢturmalı AAS ile gerçekleĢtirmeyi baĢardık ve aynı zamanda krom türlemesini 

de birlikte çöktürme tekniğini kullanarak çöktürücü olarak sentezlenen organik bir 

bileĢik ile gerçekleĢtirmeyi baĢardık. Bir diğer kolon tekniği çalıĢmasında 

mikroorganizma yüklenmiĢ reçine üzerine biyosorpsiyon yoluyla zenginleĢtirilerek 

soğuk buhar yöntemini kullanarak civa türlemesini gerçekleĢtirdik. GeliĢtirilen bu 

yöntemleri önemli gördüğümüz bazı gerçek örneklere de uyguladık ve kantitatif 

sonuçlar elde ettik. Ayrıca tezin son kısmında birlikte çöktürme yöntemini kullanarak 

diğer bazı eser elementlerin Ni
2+

/2-Nitrozo-1-naftol-4-sülfonik asit ile zenginleĢtirme 

iĢlemini gerçekleĢtirdik. Bu çalıĢmadan da oldukça kantitatif sonuçlar elde ettik ve 

gerçek örneklere uyguladık.  
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1. ESER ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ 

 

2.1.1. Eser Elementler 

 

Genellikle mg/L veya µg/L ile ifade edilen % 0.01‟den daha düĢük deriĢimlere eser 

deriĢim denir. Aletli analiz yöntemlerinin her geçen gün biraz daha geliĢmesiyle 

beraber, eser elementlerin analizlerindeki kolaylıklar ve uygulanabilirlikler artmaktadır. 

Bugün hemen hemen bütün eser elementlerin tayini yapılabilmektedir. Eser elementler 

düĢük deriĢimler de bile birçok alanda önemli bir role sahiptir. Canlılar için hayati 

öneme sahip olan bir eser element kirliliğin artması sonucu canlıların besin zincirine 

karıĢarak, vücuda alınması gerekenden fazla alındığı zaman organizmada toksik etki 

yapmaktadır. Eser elementler bugün bu toksik özelliklerinden dolayı analitik kimyanın 

en önemli çalıĢma alanlarından birisidir. Çünkü hava, su, toprak kirliliği, gıda, ilaç 

sanayi bakımından ve özellikle çevre kimyası açısından eser elementlerin tayini oldukça 

önemli hale gelmiĢtir ve günümüzde de önemi git gide artmaktadır (Baytak, 2003).  

 

Ayrıca bazı eser elementlerin de organizmanın sağlıklı bir Ģekilde yaĢamını sürdürmesi 

için gerekli olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden bu gerekli eser elementlerin 

organizmanın yaĢamını sürdürmesi için alınması gereken oranlarda vücuda alınması 

gerekir. Civa, arsenik, kurĢun, kadmiyum, antimon gibi bazı eser elementler insan 

vücuduna çok düĢük miktarlarda bile toksik etki yaparlar. Demir, mangan, krom, bakır, 

cobalt, molibden, selenyum ve vanadyum gibi bazı elementler ise canlı organizmada 

belli miktarlarda bulunması gereken temel elementlerdir.  

 

Ayrıca eser elementlerin yükseltgenme basamağındaki değiĢme, onun biyolojik etkinliği 

ve toksikliği üzerinde çok büyük bir öneme sahip olabilir. Örneğin As (III), As (V)‟ten 

daha fazla toksiktir. Ayrıca bazı metallerin de yüksek değerlikli formları daha toksiktir. 

Örneğin Cr(VI), Cr(III)‟ten daha toksiktir. Bu yüzden, bulundukları ortamda 

elementlerin kimyasal yapıları kadar onların yükseltgenme basamaklarının tayini de 

önemlidir.  
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Cd, Hg, Pb ve Cr gibi ağır metaller besin zincirleriyle girdikleri canlı bünyelerinde, 

doğal fizyolojik mekanizmalarla atılamadıkları için birikime uğrar ve bünyede belirli 

konsantrasyonların aĢılması halinde toksik etki yaparlar (Uluözlü, 2005).  

 

Ġlk eser element analizi, 1879 yılında Gutzeit tarafından nitel Marsh deneyi temel 

alınarak yapılan arsenik tayinidir (Minczewski ve ark., 1982). Bundan sonraki yıllarda 

eser elementlerin toksitelerinin üst sınırlarını belirlemek için özel analiz yöntemleri 

geliĢtirilmiĢtir.  

 

Eser element analizi, organik ve inorganik örneklerdeki mg/L, µg/L, veya ng/L 

seviyedeki deriĢimlerin tayini olarak tanımlanabilir. 1940 yılına kadar eser element 

deriĢimi %10
-1

-10
-2

 olarak bilinirken 1950‟li yıllarda %10
-3

-10
-5

, 1960‟lı yıllarda %10
-6

-

10
-8 

olarak kabul edilmiĢtir. Günümüzde ise %10
-2

-10
-6

deriĢim aralığı eser, %10
-6

 nın 

altındaki deriĢimler ise ultra-eser olarak kabul edilmektedir (Baytak, 2003). Son yıllarda 

10
-9

 g/g (ng/g) ve 10
-12

 g/g (pg/g) düzeyindeki elementler uygun analitik yöntemlerle 

yüksek doğruluk ve güvenirlikle tayin edilebilmektedir. Ancak birçok oratamda eser 

elementlerin giriĢimlerinden dolayı bazı güçlüklerle karĢılaĢılmaktadır. Ortam etkisinin 

olmadığı ortamlar, eser element analizi için en uygun ortamlardır. Eser elementlerin 

analizlerinde kullanılan aletli yöntemler, bağıl yöntemler olduğundan standartlar ile 

örneklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin mümkün olduğu kadar birbirine benzer 

olması gerekir.  

 

2.1.2. Eser Elementlerin Toksik Özellikleri 

 

Eser elementlerin toksik etkileri kimyasal yapılarına, konsantrasyonlarına, diğer 

elementlerle olan oranlarına, dıĢarı atılma hız ve zamanlarına bağlıdır. Eser elementler 

canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyulan veya duyulmayan olarak 

sınıflandırılırlar. Ġhtiyaç duyulan eser elementler canlı organizmalarda belirli bir 

konsantrasyonda bulunarak biyokimyasal reaksiyonlara katılırlar. Bunların besinler 

yoluyla düzenli olarak alınmaları zorunludur. Mesela kırmızı kan hücrelerinin 

oksidasyon ve indirgenme proseslerindeki bakır ihtiyacı buna iyi bir örnektir. Ancak 

yaĢamsal ihtiyacı olmayan eser elemetler ise çok düĢük konsantrasyonlarda bile 
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organizmayı etkileyerek yıkıcı etkiler gösterirler. Mesela bu grupta bulunan civayı 

örnek verecek olursak, vücutta bulunan ve kükürt içeren enzimlere bağlanarak enzim 

aktivitesini inhibe etmektedir. ĠĢte bu yüzden arsenik, kurĢun, kadmiyum, ve civa gibi 

elementler toksik etkili olarak bilinmekte, çok düĢük oranlarda bile vücuda 

alındıklarında bir takım rahatsızlıklara neden oldukları ve eksiklikleri halinde herhangi 

bir zararlarının olmadığı bilinmektedir. Vücut için gerekli olmayan bu elementlere 

toksik metal veya ağır metal denir (Boz, 2000). 

 

Eser elementlerden yararlı olanlarının eksikliklerinde olduğu gibi fazla miktarda 

alındıklarında da vücut direncini bozarak zararlı etkiler yaparlar. Vücut için yararlı 

olmayan eser elementlerde çeĢitli yollardan alınarak vücutta zararlı olmaktadır ve kolay 

kolay vücuttan atılamazlar. Eser elementlerin insan vücudu üzerindeki etkilerini 

aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz; 

 

1. Kimyasal reaksiyonlara etki edenler, 

2. TaĢıma ve fizyolojik sistemlere etki edenler, 

3. Kanserojen olarak vücudun yapı taĢlarına etki edenler, 

4. Alerjik olarak etki edenler,  

5. Spesifik bölgelere etki edenler. 

 

Eser elementler besin ve su yoluyla vücuda alınmaktadır. Bunlar besinin normal 

bileĢeni olduğu gibi kirlilikte olabilir. Hava, su ve toprak, doğal kaynaklar ve teknolojik  

nedenlerle metallerle kirlenebilirler. Mineral kaynaklarından geçen sular buradaki 

metalleri çözerek zararlı hale gelmektedirler. Ayrıca endüstriyel atık olarak atılan 

metaller akarsuları kirleterek, bitki ve hayvanlara zarar vermektedirler ve bizde bu bitki 

ve hayvan ürünlerinden yararlandığımız sürece olumsuz yönde etkileneceğiz. Fosil 

kökenli, katı ve sıvı enerji kaynaklarının içerdiği birçok metallerden birisi olan kurĢun, 

kalorifer bacalarından çıkan gazlar ve araçlardan egzoz gazı olarak çıkarak nüfusun çok 

olduğu bölgelerdeki Ģehirlerin havasını olumsuz yönde etkilemektedir. Canlılarda bu 

havayı soludukları için ister istemez olumsuz yönde etkilenmektedirler. 
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2.1.3. Analizi Yapılan Eser Elementler ve Özellikleri 

 

Bu bölümde, çalıĢma sırasında zenginleĢtirilmesi, türlendirilmesi ve biyosorpsiyonu 

gerçekleĢtirilmesi düĢünülen elementlerin; doğada bulunuĢları, kullanım alanları, 

organizmalar üzerindeki zararlı ve faydalı etkileri gibi özeliklerinden bahsedilecektir.  

 

2.1.3.1. Civa 

 

Çok eski çağlardan beri bilinen civa oda sıcaklığında sıvı olan (Terg: - 38,89 °C) 

bulunan metaldir. 14,06 g/cm
3
 yoğunluğu ile ağır metaller grubunun bir üyesi olan civa 

periyodik cetvelin 2B grubunda bulunan bir geçiĢ elementidir. Yerkabuğunda ortalama 

0,08 ppm oranında bulunan civa deniz suyunda 3 x 10
-5

 ppm civarında bulunmaktadır. 

Doğal civa içeriği havada 0,005 – 0,06 ng/m
3
; bitkilerde 0,001 – 0,3 μg/g (genelde < 

0.01 μg/g) seviyelerindedir (ATSDR, 1999). 

 

Civa endüstride gerek metalik olarak gerekse organik ve inorganik civa bileĢikleri 

olarak termometrelerde, bazı metallerin üretim proseslerinde, ilaç sanayisinde, diĢ 

tedavilerinde dolgu malzemesi olarak, laboratuar uygulamalarında, boya sanayisinde ve 

kağıt sanayinde kullanılmaktadır. Ancak günümüzde civa kullanımı flora ve fauna için 

çok zehirli olmasından dolayı azaltılmıĢ ve bazı endüstri kollarında kullanımı 

yasaklanmıĢtır (Habashi, 1997; ATSDR, 1999; Baldwin ve Marshall, 1999; Eula ve 

ark., 2001, Güven ve ark., 2009). Civa yüksek buhar basıncı nedeni ile oda sıcaklığında 

bile kısmen buharlaĢabilen bir metaldir. Fosil yakıtların yanması, madencilik sektöründe 

civa içeren kayaçların kırılması, civa üretimi esnasında ve katı atık depo sahalarının 

sızma, atık pillerin rastgele atılması, diĢ hekimliğinde kullanılan amalgam dolgular ve 

evde kullanılan civa içeren aletlerin kırılması sonucunda içerdikleri civanın ortalığa 

yayılması civanın insan faaliyetleri sonucunda havada ve suda ki oranlarının 

yükselmesine neden olmaktadır (Eula ve ark., 2001).  

 

Sinir sisteminin civa bileĢiklerine karĢı çok yüksek hassasiyeti vardır. Bunun yanında 

vücuda alınan civanın beyin ve böbrekler üzerinde de ağır tahribatlar yarattığı yapılan 

çalıĢmalar ile tespit edilmiĢtir. Farklı civa bileĢiklerinin sinir sistemi, böbrekler ve beyin 
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üzerinde farklı etkileri vardır ki bunların nedeni vücuda alınan civanın metalik, organik 

veya inorganik bileĢik olmasına göre vücut içerisinde izleyeceği yol farklılık gösterir. 

Metalik ve metil civa vücuda alındığında kana karıĢarak beyine kadar gider ve beyinde 

birikir. Buna karĢın inorganik civa bileĢiklerinin alınması durumunda bu bileĢikler 

beyine gidemez ancak böbreklerde birikerek böbreklerin çalıĢmasını engellerler. Kısa 

süre yüksek dozlarda maruz kalınması durumunda civanın ciğerler, ağız ve boğaz ile 

solunum yollarında hasar yarattığı tespit edilmiĢtir. Bunun yanında civa 

konsantrasyonun vücutta yükselmesi, tansiyon yükselmesine, kalp krizine, derilerde 

kızarlık ve yararların oluĢması ile gözlerin zarar görmesine neden olabilir. Örneğin, 

1950‟lerde Japonya‟daki Minamata Körfezinin, endüstriyel civa atıklarıyla 

zehirlenmesiyle, bu sularda 5 ila 15 ppm arasında Hg değerleri ölçülmüĢ olup bu 

değerlerin olması gereken değerlerin 20 katı civarında olduğu tespit edilmiĢtir. 

Bölgedeki kirlenme tespit edilene kadar civarda yaĢayan pek çok kiĢide ciddi sinir 

sistemi rahatsızlıkları, koma hali hatta ölümler dahi gözlemlenmiĢtir. Günümüzde ise 

pek çok balık zehirli olacak veya problem teĢkil edecek seviyelerde Hg içermemektedir. 

Irak‟ta tarım alanlarında metil civa içerikli ilaç kullanılması ve tohumların besin 

maddesi olarak tüketilmesiyle pek çok ölüm vakası olmuĢtur (Eula ve ark., 2001). 

 

2.1.3.2. Arsenik 

 

Doğada çok az miktarda bulunan arsenik, genellikle oksijen, klor ve kükürtle bileĢik 

halde bulunur. Bitki ve hayvanlarda ise karbon ve hidrojenle bileĢik yapar. Çoğu 

arsenik bileĢiğinin özel bir tadı ve kokusu yoktur. Çevrede bulunan arsenik 

buharlaĢmaz, çoğu arsenik bileĢiği suda çözünür, arsenik bulaĢmıĢ maddelerin 

yanmasıyla havaya karıĢabilir, havadan yere inerek birikebilir, parçalanmaz, ancak bir 

türden diğerine dönüĢebilir. Solunum ve sindirim yollarıyla vücuda alınabilir 

(GüngörmüĢ ve ġen, 2006). 

 

Ġnorganik arsenik, insanlar için çok zehirli olup organik arsenik daha az zararlıdır. 

Besinlerde ve sudaki yüksek miktarda (60 ppm) arsenik öldürücü olabilir. Arsenik sinir 

sistemi, mide-bağırsak ve cilt dokularına zarar verir. Yüksek miktarlarda solunması 

akciğer ve solunum yollarında yaralara neden olabilir. 
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DüĢük düzeylerde arseniğe maruz kalmak bulantı, kusma ve ishale, kırmızı ve beyaz 

kan hücrelerinin yapımında düĢmeye, kalp ritminde bozulmaya, kan damarlarında 

patolojilere, el ve ayaklarda iğnelenme ve karıncalanma hissedilmesine neden 

olmaktadır. Uzun süre maruziyet durumunda ciltte kararmaya, ellerde, ayaklarda ve 

gövdede siğil ve kabarmaların olmasına neden olabilir. 

 

Arsenik bilinen bir kanserojendir. Ġnorganik arseniğin solunması akciğer kanserine, 

besin yoluyla alınması ise cilt, mesane, böbrek, karaciğer ve akciğer kanserine neden 

olabilir. Organizmada arsenik böbrek, karaciğer, kalp, beyin gibi bütün yumuĢak 

dokulara dağılır (www.ttb.org.tr). 

 

Alınan arsenik maddesinin vücuttan atılma yüzdesinin çok düĢük olmasıyla zaman 

içinde bu toksin maddenin insan vücudunda birikmesine neden olmaktadır. Zehirlenme 

sürecinin 15-20 yıla yayılması adeta insanın yavaĢ yavaĢ zehirlenerek ölümüne neden 

olmaktadır. 

 

2.1.3.3. Krom 

 

Ġnsanlar kroma, soluma yoluyla, yeme veya içme ve krom veya krom bileĢikleri ile deri 

teması ile maruz kalmaktadırlar. Krom miktarı hava ve suda genellikle düĢüktür. Ġçme 

suyunda, krom miktarı genellikle düĢüktür fakat kontamine kuyu suları tehlikeli olan 

krom(IV); hekzavalent kromu içerebilirler. Çoğu insan için krom(III) içeren gıdayı 

yemek kromu yüksek miktarda alma yoludur, ayrıca krom(III) birçok sebzede, 

meyvede, ette, mayada ve tahılda doğal olarak bulunmaktadır. Gıda hazırlama ve 

depolamanın çeĢitli yolları gıdanın krom içeriklerini değiĢtirebilir. Eğer gıda çelik tank 

veya kutularda depolanıyorsa, krom konsantrasyonu artabilir. 

 

Krom(III) insanlar için elzem bir besin öğesidir ve eksikliğinde kalp sorunları, 

metabolizma aksaklıkları ve diyabete sebep olabilir. Fakat çok fazla krom(III) alımı 

sağlık sorunlarına sebep olabilir. Örneğin deri döküntüleridir. Krom(VI) insanların 

sağlığı için bir tehlikedir. Ayrıca sigara içen kiĢilerde de kroma maruz kalma ihtimali 

daha da artmaktadır. Krom(VI)'ün çeĢitli sağlık etkilerine neden olduğu bilinmektedir. 

http://www.food-info.net/tr/min/chromium.htm
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Eğer krom(VI) solunursa, burun tahriĢlerine ve burun kanamalarına neden olabilir. 

Krom(VI)'ün neden olduğu diğer sağlık problemleri Ģunardır; Deri dökülmeleri, Mide 

sorunları ve ülser, Solunum problemleri, ZayıflamıĢ bağıĢıklık sistemi, Böbrek ve 

karaciğer hasarları, Genetik materyalde değiĢiklik, Akciğer kanseri ve Ölümdür.  

 

Kroma maruz kalma ile ilgili sağlık problemleri kromun oksidasyon durumuna bağlıdır. 

Metal formu (bu üründe var olan krom) düĢük toksisitelidir. Hekzavalent formu 

toksiktir. Derideki hekzavalent formunun ters etkileri ülserleĢmeyi, deri iltihaplanmasını 

ve alerjik reaksiyonlarını içermektedir. Hekzavalent krom bileĢiklerinin solunması 

ülserleĢme ve nasal septumdaki mukoz membranların perforasyonu, yutak ve gırtlakta 

tahriĢ, astmatik bronĢit, bronĢların spazm Ģeklinde kasılması ve ödem gibi sorunlara 

neden olabilir. Solunumla ilgili belirtiler arasında öksürme ve hırıltı, nefesin çabuk 

kesilmesi, burun kaĢıntısı yer almaktadır (www.abvizyon.com).  

 

2.1.3.4. Kurşun 

 

KurĢun yıllardır birçok kullanılma alanı olan yumuĢak bir metaldir. KurĢun yaygın 

olarak M.Ö. 5000'den itibaren metal ürünleri, kablolar ve boru hatları alanlarında ve 

hatta boya ve pestisitlerde kullanılmaktadır. KurĢun insan sağlığına en çok zarar veren 4 

metalin dıĢındadır. Ġnsan vücuduna gıdalardan (% 65), sudan (% 20), ve havadan (% 15) 

girebilir. Meyve, sebzeler, etler, tahıllar, deniz mahsulleri, alkolsüz içecekler ve Ģarap 

gibi gıdalar önemli miktarlarda kurĢun içerirler. Sigara dumanı da az miktarda kurĢun 

içerir. KurĢun içme suyuna boruların korozyonu yolu ile girebilir. Hatta su biraz asidik 

ise bu olay daha kolay gerçekleĢir. Bu yüzden, genel su iĢleme sistemlerinde Ģu an içme 

amaçlı sularda pH ayarlamalarına ihtiyaç vardır. Ġnsan vücudunda kurĢun hiçbir gerekli 

fonksiyonu yerine getirmez. Yalnızca hasara neden olur. Bunlar; hemoglobin 

biyosentezinde aksama ve anemi, kan basıncında artıĢ, böbrek hasarı, düĢük yapma ve 

zor düĢük, sinir sisteminde aksama, beyin hasarı, sperm hasarları ile erkeklik 

verimliliğinde azalma, çocukların öğrenme kabiliyetlerinde azalma, saldırganlık, 

dürtülerle hareket ve hiperaktivite gibi çocuklarda davranıĢ bozukluğudur. Bununla 

beraber, gıdalardan kaynaklanan kurĢun toksitesi son derece nadirdir ve neredeyse 

sadece çevresel kirlenmelerden olmuĢtur (www.abvizyon.com).  



13 

 

 

2.1.3.5. Bakır 

 

Bakır çok yaygın bir maddedir ve doğada doğal olarak bulunur ve doğal olaylar yoluyla 

ile doğada yayılır. Ġnsanlar bakırı yaygın bir Ģekilde kullanırlar. Örneğin endüstride ve 

tarımda kullanılır. Bakır üretimi son on yılda çok geliĢmiĢtir ve buna bağlı olarak 

doğadaki bakır miktarı artmıĢtır.  

 

Bakır birçok çeĢit gıdada, içme suyunda ve havada bulunabilir. Bundan dolayı her gün 

yiyerek, içerek ve soluyarak önemli bir miktar bakırı vücudumuza alırız. Bakırın 

absorbsiyonu gereklidir, çünkü bakır insan sağlığı için gerekli olan bir iz elementtir. 

Ġnsanların yüksek konsantrasyonlarda bakırı orantılı olarak idare edebilmelerine 

rağmen, çok fazla bakır önemli sağlık problemlerine yol açabilir. 

 

Çoğu bakır bileĢiği ya su tortusuna ya da toprak parçacıklarına yerleĢip bağlanır. 

Çözünür bakır bileĢikleri insan sağlığı için en büyük tehdidi oluĢturmaktadır. Genellikle 

doğada suda çözünür bakır bileĢikleri tarım uygulamalarında kullanımı sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Havadaki bakır konsantrasyonu genellikle oldukça düĢüktür, bundan 

dolayı soluma ile bakıra maruz kalma ihmal edilebilir. Fakat bakır cevherini metale 

iĢleyen dökümcülerin yakınlarında yaĢayan kiĢiler bu tür bir maruz kalmayı 

yaĢamaktadırlar. Bakırdan tesisata sahip evlerde yaĢayan kiĢiler çoğu kiĢiye oranla daha 

fazla bakır miktarına maruz kalmaktadırlar, çünkü bakır, korozyona uğramıĢ borulardan 

içme suyuna geçmektedir (www.abvizyon.com). 

 

Mesleki olarak bakır metaline maruz kalma sıklıkla görülmektedir. ÇalıĢma ortamında 

bakır bulaĢması metal ateĢi olarak bilinen grip benzeri duruma neden olmaktadır. Bu 

durum iki gün sonra geçer ve bu aĢırı hassasiyetten olur. Bakıra uzun süreli maruz 

kalma burun, ağız ve göz tahriĢine ve baĢ ağrılarına, karın ağrılarına, baĢ dönmesine, 

kusmaya ve ishale neden olmaktadır. Bakırın kasten yüksek miktarda alımı karaciğer ve 

bakır hasarlarına ve hatta ölüme bile neden olabilir. Bakırın kanserojen olup olmadığı 

da henüz saptanmamıĢtır.  
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Uzun süreli yüksek konsantrasyonlardaki bakıra maruz kalma ile genç ergenlerde 

zekanın azalması arasında bir bağlantı olduğunu gösteren bilimsel makaleler 

bulunmaktadır. Böyle bir Ģey olup olmadığı gelecek araĢtırmalar için konu olmalıdır. 

Bakır dumanına, tozuna veya sisine endüstriyel olarak maruz kalma metal dumanı ateĢi 

ile burunda mukoza membrandaki atrofik değiĢikliklerle sonuçlanmaktadır. Kronik 

bakır zehirlenmesi Wilson Hastalığı ile sonuçlanmaktadır ve karaciğer sirozu, beyin 

hasarı, demiyelinizasyon, böbrek hastalığı ve korneada bakır bırakma ile karakterize 

edilmektedir. 

 

2.1.3.6. Demir 

 

Doğada bulunan baĢlıca demir mineralleri, Hematit (Fe2O3), Limonit veya Geolit 

(2Fe2O3.3H2O), Manyetit (Fe3O4) ve Siderittir (FeCO3) (Sarıkahya ve ark., 1986). 

Demir, canlıların yaĢam boyu temel bir ihtiyacıdır, canlılarda canlıların yaĢına, 

cinsiyetine, beslenmesine ve sağlık durumuna göre değiĢik miktarlarda bulunmaktadır. 

Normal bir insanın vücudunda 60-70 ppm kadar demir bulunur. Genel olarak, demir 

ihtiyacı 0-2 yaĢ dönemi, geliĢme çağı ve kadınlarda gebelik dönemlerinde en yüksek 

düzeydedir. 

 

Demirin eksikliği veya fazlalığı vücutta olumsuz etkilere neden olmaktadır.  Demir 

eksikliğinden kaynaklanan en önemli hastalık, kansızlıktır. Yorgunluk, bitkinlik, dilde 

çatlama ve tırnak büyümesinde aksaklık gibi hastalıklar demir eksikliğinde görülür. 

Demir fazlalığı sonucu görülen en önemli hastalık, karaciğer bozukluğudur.  

 

2.1.3.7. Kobalt 

 

Genelde, yeryüzünde arsenik ve sülfür bileĢikleri halinde bulunur. Kobaltit (CoAsS), 

Linnait (Co3S4) ve smaltit (CoAs2) en önemli filizleridir. Sanayide, cam, boya, seramik, 

sert çelik, kaplama, katalizör ve radyoaktivite kaynağı olarak kullanılır. Kobaltın deriye 

teması alerjik hastalıklara, ağız yoluyla alınması sindirim ve hematolojik bozukluklara 

sebep olur (Uluozlu 2005). 
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2.1.3.8. Çinko 

 

Çinko doğada mineralleri Ģeklinde bulunur. En çok çinko sülfür (ZnS) ve çinko silikat 

(ZnSiO4H2O) Ģeklindedir. Çinko metali değiĢik endüstriyel kullanım yerlerine sahiptir. 

En eski mamül hali bronz ve pirinç alaĢımıdır. Çinko tuzlarının damarları büzücü 

etkisiyle kan dolaĢımını olumsuz etkilemesi, orta derecede antiseptik özelliği yanında 

hücre öldürücüde olması sebebiyle tıbbi amaçla kullanımı oldukça sınırlıdır. Çinko 

asetat kan pıhtılaĢtırıcı, çinko sülfat ise kusturucu ilaç olarak kullanılır. Ġnsan vücudu 

1,4 ile 2,4 g arasında çinko ihtiva eder. Çinkonun zehir etkisi olmakla beraber çinkoya 

atfedilen birçok zehirlenme vakası, kurĢun, kadmiyum, antimon ve arsenik gibi diğer 

metallere ait olabilir. Çinko buharlarının tenefüsü baĢ ağrısına, yüksek ateĢe, kırgınlığa, 

öksürmeye ve sinirsel depresyona sebep olur. Çinkonun metalik karakteri, kadmiyum, 

arsenik ve antimon gibi vucutta birikme meyili göstermez (Tüzen, 1997). 
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2.2. AYIRMA ve ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ 

 

Eser Elementlerin analizlerinin yapılabilmesi için bulundukları ortamda bazı ayırma ve 

zenginleĢtirme iĢlemlerine tabi tutulmaları gerekir. ĠĢte bu iĢlemler eser elementlerin 

tayini için oldukça önemlidir. Ayırma yöntemleri, genel olarak bir karıĢımdaki 

bileĢenlerin iki faz arasında dağılma katsayısının farklı olmasından faydalanılarak 

gerçekleĢtirilmektedir. Eser element analizlerinde sonuçların iyi bir doğruluk ve 

duyarlılıkla tayini için, analiz basamağına kadar oluĢabilecek kirlilik ve kayıpların en 

düĢük seviyede tutulması gerekir. Ayrıca örnekte bulunan organik veya inorganik 

maddelerden gelebilecek giriĢimler, analitik sonuçlarda hataya neden olabilir. ĠĢte bu 

yüzden en iyi sonucun elde edilmesi için bunlara dikkat edilmesi gerekir ve en düĢük 

seviyelere indirilmesi için çalıĢılmalıdır.  

 

Atomik absorpsiyon spektroskopisi yöntemiyle analiz yapılırken eser elementlerin 

gruplar halinde ayrılması oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak eser 

elementler kendi aralarında giriĢim yaparlarsa eser bileĢenlerin birbirinden ayrılması 

gerekir ve analiz yapılması gerekir.  

 

Eser analizde kullanılan ayırma ve zenginleĢtirme yöntemleri ile tayin basamağında 

aĢağıdaki kolaylıklar sağlanmıĢ olur: 

 

 Eser element deriĢimi artırılarak yöntemin tayin kapasitesi artırılır. 

 Eser elementler uygun ortama alındığı için, gelebilecek giriĢimler giderilmiĢ 

olur. 

 Büyük örnek hacimleri küçük örnek hacimlerine düĢürüldüğü için örneğin 

homojen olmayıĢından gelebilecek hatalar yok edilmiĢ olur. 

 Ayırma iĢlemi örnek bilinen ortam içine alındığından, standartlar ile örnek 

ortamını benzetmek kolaylaĢır.  

 Bozucu etki gösteren ortam, uygun ortam ile yer değiĢtirdiği için zemin 

giriĢimleri azalır. 

 Seçimlilik artırılır. 
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Eser element analizlerinde zenginlestirme yönteminin değerlendirilmesinde iki kriter 

önemlidir. Bunlar; geri kazanma verimi ve zenginleĢtirme katsayısıdır. Geri kazanma 

verimi R ile gösterilir. ZenginleĢtirme yöntemlerinin değerlendirilmesinde kullanılan ve 

istenen eser elementi geri kazanım ölçüsü olan geri kazınım verimi (R); 

 Q 

% R =   ───  x 100 

  Q
o
 

 

Ġfadesi ile verilir. Burada Q zenginleĢtirme iĢleminden sonraki madde miktarı, Q
o
 ise 

baĢlangıçta örnekteki madde miktarıdır. Genellikle % 99‟un üstündeki geri kazanım 

faktörüne ulaĢmak mümkün değildir ancak % 95‟in üstündeki sonuçlar kantitatiftir. 

 

Metaller, mineraller, bileĢikler, çözeltiler, biyolojik ve organik maddeler vb. çeĢitli 

ortamlarda bulunan eser elementlerin analizlerinin yapılabilmesi, analiz yöntemine bağlı 

olarak yeterli olarak sinyalin alınabilmesi ve eser elementlerin konsantrasyonlarının da 

belli bir düzeyin üzerinde olmasıyla mümkündür. Analiz elementi dıĢındaki diğer 

bileĢenler eser element tayinlerine olumsuz etki yaparak, farklı büyüklükte analitiksel 

sinyallerin oluĢmasına neden olurlar. Bunun sonucu olarak da yeterince duyarlık 

kesinlik ve doğrulukta sonuç alınamaz. Eser element deriĢiminin tayininde çoğu zaman 

bozucu etki yapan elementi, matriks ortamından kurtarıp baĢka bir ortama almak uygun 

olmayabilir. Çünkü eser deriĢiminin tayin sınırının üzerinde olması gerekir. aksi halde 

gözlenebilir bir sinyal elde edilemez (Aydın, 2008). 

 

Eser elementleri genellikle direkt olarak modern spektroskopik cihazlarla tayin etmek 

zordur. Bunun nedeni genelde düĢük duyarlık değil aynı zamanda analitin bulunduğu 

matriks ortamında etkisi vardır. ĠĢte bu sebeplerden dolayı analiz edilecek eser 

elementin bulunduğu matriks ortamından ayrılması ve zenginleĢtirilmesi gerekir. 

ZenginleĢtirme, ön iĢlemler yapılarak eser elementlerin bir ortamdan alınarak daha 

küçük bir hacme toplanmasına denir. Yani çok büyük bir miktarlardaki matriks 

ortamında çok düĢük miktarda bulunan eser elementler, bulunduğu gerçek ortamından 

ayrılıp alınarak daha düĢük hacimli ve daha uygun ikinci bir faz içine alınırlar. Böylece 

eser elementler bozucu etki gösteren etkilerden ayrılmıĢ olur ve eser elementlerin 

deriĢimi arttığı için yöntemin tayin kapasitesi artar. Aynı zamanda zenginleĢtirme 
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iĢlemleri yapılarak matriksten gelen giriĢimler azaltıldığı için yöntemin duyarlılığı artar. 

Ayrıca bu sayede standart ile numune ortamının birbirine benzetilmesi de sağlanmıĢ 

olur ve gelebilecek hatalar giderilmiĢ olur.  

 

2.2.1. Zenginleştirme Yöntemleri 

  

ZenginleĢtirme yöntemlerinin sayesinde eser elementler bozucu ortam bileĢenlerinden 

ayrılıp daha düĢük hacim içerisine alınmasıyla deriĢtirilmesi sağlanır. Örnek alınması, 

analitin aletin gözlenebilme sınırının uygun olmaması, kalibrasyon için uygun 

standartların bulunmaması, analitin bulunduğu matriks ortamının uygun olmaması ve 

örneğin doğrudan tayinler için fiziksel ve kimyasal bakımdan uygun olmaması gibi 

nedenlerden dolayı ayırma ve zenginlestirme yöntemlerine ihtiyaç duyulur. 

 

Yaygın olarak kullanılan zenginleĢtirme yöntemleri arasında Ģunlar vardır: 

 Sıvı-Sıvı ekstraksiyonu   

 Katı-Faz ekstraksiyonu 

 Birlikte çöktürme 

 Ġyon değiĢtirme 

 Elektrolitik biriktirme 

 Uçurma  

 Bulutlanma noktası ekstraksiyonu (Misel oluĢturma tekniği) 

 

Ekstraksiyon, uygun bir çözücü içinde çözünmüĢ maddelerin bir baĢka faz içerisine 

alınması iĢlemidir. Basit ve hızlı olması nedeniyle sıkça kullanılan bir yöntemdir. 

Özellikle çözelti analizlerinin yapıldığı AAS ile tayinlerde kullanılır. Eser element 

analizinde ekstraksiyon yöntemi iki Ģekilde uygulanır. Birincisinde, ana bileĢenler 

ortamdan uzaklaĢtırılırken eser elementler sulu fazda bırakılır. Diğerinde ise sulu 

fazdaki eser elementler Ģelatları ya da değiĢik iyon kompleksleri Ģeklinde organik faza 

geçirilir. Bu yöntemlerden en yaygın olarak kullanılanı ise ikincisidir. 
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2.2.1.1. Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu 

 

Sıvı-sıvı özütleme yönteminin temeli, birbirleriyle karıĢmayan iki farklı çözelti arasında 

analitin ilgisine göre dağılımlarına dayanır. Bu fazlardan biri su iken diğeri su ile 

karıĢmayan uygun bir organik çözücüdür. Özütleme yönteminde sulu fazda yüklü 

olmayan kimyasal yapıdaki türler, Ģelatları veya değiĢik iyonik kompleksleri Ģeklinde 

organik faza geçirilebildiği gibi, ana bileĢen ortamdan uzaklaĢtırılarak eser metaller sulu 

fazda da bırakılabilirler. Fakat ilk uygulama daha yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Nakajima, 2005). 

 

Özellikle eser element çalıĢmalarında, geri ekstraksiyon ile analit organik fazdan sulu 

faza alınır. Çünkü tayin basamağında organik faz her zaman uygun değildir. 

Ekstraksiyon için analit, yüksüz ve çözücüye uygun bir ortam içine alınmalıdır. ġelat, 

iyon çifti ve kovalent yapılar uygun ortam olarak belirtilebilir. Ġki faz arasındaki 

dağılma katsayısını metal iyonu, pH, ligant, organik çözücünün türü ve sıcaklık etkiler. 

ĠĢlem sırasında bu değiĢkenler ayarlanarak seçimlilik sağlanmıĢ olur (Leyden ve 

Wegschekder, 1981; Minczewski ve ark., 1982; Mizuike, 1983; Soylak, 1999). 

 

2.2.1.2. Katı-Faz Ekstraksiyonu 

 

Katı-faz ekstraksiyonu, bir katı faz üzerinde uygun bir formda dönüĢtürülen analitlerin 

adsorpsiyonu ve sonra uygun eluasyon çözeltisi ile katı faz üzerinden desorpsiyonunu 

esas alan zenginleĢtirme yöntemleridir. Bunlara Çalkalama (Batch) tekniği, Kolon 

tekniği örnek verilebilir. Kolon tekniği ile katı-faz ekstraksiyonu: 

  1. Basitlik 

  2. Büyük Örnek Hacimleriyle ÇalıĢılabilmesi 

  3. Küçük Son Hacim 

  4. Büyük ZenginleĢtirme Faktörü 

  5. Organik Çözücülerin Az Kullanımı 

gibi özelliklerinden dolayı oldukça çok tercih edilirler. 
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Adsorpsiyona dayalı katı faz özütleme metodu en çok tercih edilen zenginleĢtirme 

metodlarından biridir. Sıvı-sıvı özütleme uygulamaları, fazla miktarda çözücü 

harcanması, çok zaman alması ve maliyetinin yüksek maliyetli olması gibi 

dezavantajları bulunmaktadır. Ayrıca bu uygulama da çözücünün yeterince 

uzaklaĢtırılamaması ve duyarlı kantitatif sonuçlar elde edilememesi gibi istenmeyen 

durumlarda olabilmektedir. Bu metoda alternatif olarak, 1970‟li yıllarda katı faz 

özütleme yöntemi geliĢtirilmiĢtir (Pichon, 2000). Bu yöntem günümüzde hala oldukça 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Katı-faz ekstraksyon yöntemi, sıvı-sıvı ekstraksiyon 

yönteminin aksine daha az çözücü ile daha hızlı ve kolay bir Ģekilde yapılabilmektedir. 

Bunun yanında daha yüksek geri kazanım oranları elde edilebilmektedir. Bilindiği gibi 

analitik kimya için yüksek geri kazanım oranları daha çok kantitatiftir. Bu yöntem 

düĢük deriĢimli analitlerin zenginleĢtirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Katı-

faz ekstraksiyonunun temel prensibi, sulu fazdaki metallerin katı fazın aktif tarafına 

alınmasıdır. Transfer iĢleminin yapılabilmesi için uygun optimum Ģartların 

belirlenebilmesi gerekir. Sistem; su (sıvı faz) metal iyonu ve adsorban olmak üzere üç 

önemli bileĢenden oluĢmaktadır. Metal iyonlarının adsorban üzerine tutunduktan sonra, 

uygun bir elüent  kullanılarak adsorban üzerinden elüe edilmesiyle analiz edilirler. 

 

Katı faz özütleme metodunda, analit iyonları kolondan geçerken adsorban ile arasında 

kimyasal bir etkileĢim meydana gelir. Bu etkileĢim iki Ģekilde gerçekleĢebilir. Birinci 

yöntemde analiz edilecek bileĢen adsorbana tutunur. Analit, kolon içinde tutunurken, 

çözelti ve istenmeyen bileĢenler adsorban ve analitle herhangi bir etkileĢime girmezler 

kolondan geçip atığa giderler. Daha sonra kalan istenmeyen bileĢenler uygun yıkama 

çözeltisi ile yıkanarak kolandan tamamen uzaklaĢtırılırken, adsorbana tutunmuĢ analit 

iyonları uygun bir çözelti yardımıyla çözülerek alınır. Sonuçta analit iyonları uygun bir 

elüent ile elüe edilerek, hem daha uygun bir ortam içine alınmıĢ, hem de deriĢtirilmiĢ 

olurlar. Daha az tercih edilen ikinci yöntemde ise, istenmeyen madde adsorban ile 

etkileĢerek kolonda tutunur. Özellikle atık yağlar gibi matriksten ayrılması zor olan 

maddelerin analizinde kullanılan bu yöntemde, matriksteki istenmeyen bileĢenler 

adsorban tarafından tutulur. Asıl aranan madde ise adsorban ile herhangi bir etkileĢime 

girmez. Daha sonra uygun bir çözelti yardımıyla çözülerek toplanır. Burada adsorban 

filtre görevi görür (Yavuz ve Aksoy, 2006). Sıvı örneğin kolondan geçirilmesi, yer 
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çekimi ya da vakum vasıtasıyla gerçekleĢtirilir. ġekil 2.1‟de katı-faz ekstraksiyonu 

kolon düzeneği gözükmektedir. 

 

ġekil 2.1. Katı-Faz Ekstraksiyonu 
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Katı faz özütleme yöntemi dört basamaktan oluĢmaktadır. Ġlk basamakta; katı faz uygun 

bir çözücü (Ģartlandırıcı) ile yıkanarak hem istenmeyen safsızlıklar giderilmiĢ olur, hem 

de dolgu maddesinin ıslanması sağlanır. ġartlandırma iĢlemi, kolondan uygun madde 

geçirilerek tutucu maddenin aktif hale getirilmesi ve matriksteki maddeler ile 

tekrarlanabilir etkileĢim için gerekli ortamın sağlanabilmesi amacıyla yapılmaktadır. 

Polar olmayan tutucu maddeler, kolon hacminin 2-3 katı miktarda suyla karıĢabilen 

metanol, tetrahidrofuran, izopropanol gibi polar çözücüler ile; polar tutucu maddeler ise 

polar olmayan çözücülerle Ģartlandırılmaktadır (Zief, 2005). Bu amaçla genel olarak 

metil alkol, su ve ardından örnekle aynı pH‟daki tampon çözeltiler kullanılır. Ġkinci 

basamakta; örnek yer çekimi kuvvetiyle ya da vakum yapılarak kolondan geçirilir. 

Örneğin kolondan akıĢ hızının, analitlerin etkin olarak tutunmasını sağlayacak kadar 

yavaĢ, zaman kaybına neden olmayacak kadar hızlı olmalıdır. Üçüncü basamakta, zayıf 

bir elüsyon özelliği gösteren uygun bir çözücü ile katı faz yıkanarak, katı faz üzerinde 

olabilecek matriks iyonları uzaklaĢtırılmıĢ olur. Dördüncü basamakta; kolondan uygun 

bir elüent geçirilerek, analit iyonları elüe edilir. Elüsyon için genelde Ģelatın yapısını 

bozan ve eser elementi serbest hale getiren bir asit kullanılır ayrıca organik bir çözücü 

veya her ikisinin belli oranlardaki karıĢımları da kullanılabilir. Eğer ortamda, katı faz 

üzerinde analitten daha kuvvetli bir Ģekilde tutunabilecek türler varsa, elüsyondan önce 

uygun bir çözücü ile yıkanarak uzaklaĢtırılır. 

 

Katı faz özütleme metodunda maddelerin birbirinden ayrılması, analizi yapılacak 

maddenin molekülleri ile adsorban maddedeki etkin grupların etkileĢimine 

dayanmaktadır. Analizi yapılacak madde molekülleri adsorban maddedeki etkin gruba 

iyonik, hidrojen, dipol-dipol, dipol-indüklenmiĢ dipol ve indüklenmiĢ dipolindüklenmiĢ 

dipol (Van der Waals) bağları ile bağlanır. Bu Ģekilde analit iyonları, matrikste giriĢim 

yapabilecek istenmeyen bileĢenlerinden ayrılmıĢ olur (Zief, 2005). 

 

Katı faz özütleme mekanizmaları, analiz edilecek madde çözücü ve adsorbanın 

özelliklerine göre değiĢiklik gösterir ve en iyi kantitatif sonuç bu üç kriterin birbiriyle 

tam bir uyumu sağlandığında gerçekleĢir. Yani analiz edilecek maddeye göre uygun 

adsorban ve çözücü seçilmesi gerekir. Katı faz özütleme tekniğinde katı faz olarak 

genellikle adsorblama kapasitesi yüksek adsorbanlar kullanılır. Bunlar ticari ve doğal 
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adsorbanlar olabilir. Günümüzde en çok ucuz, kolay bulunabilen, yüksek kapasiteli ve 

özellikle özel olarak sentezlenmiĢ adsorbanlar kullanılmaktadır. Doğal adsorbanlar 

günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Adsorbanları organik ve inorganik 

bazlı olarak iki sınıfa ayırabiliriz. Ġnorganik adsorbanlar inorganik oksitler olarak 

gösterilirken örnek verilecek olursa; silikajel verilebilir. Organik adsorbanlar ise doğal 

ve sentetik polimerlerdir. Ġnorganik bazlı adsorbanlarda  genellikle istenmeyen sonuçlar 

çoluĢtuğu için daha çok organik kökenli adsobanlar tercih edilmektedir. Organik 

kökenli adsorbanlarda polimerik ve polimerik olmayanlar diye kendi aralarında 

sınıflandırılırlar. Literatürlere baktığımızda polimerik olanlar eser element analizlerinde 

daha çok kullanılırlar. Tabi ki polimerik olmayanlarda buna benzer çalıĢmalarda sık sık 

kullanılmaktadır. Bunlara da örnek verecek olursak polimerik olanlara poliüretanı, 

polimerik olmayanlara aktif karbonu örnek olarak verebiliriz. Literatüre baktığımızda 

her ikisiyle de yapılan çalıĢmalarda kantitatif sonuçlar elde edilmiĢtir.  

 

Ayrıca son yıllarda literatürde baktığımızda oldukça yaygın olarak hem doğal ve hem 

de laboratuarlarda üretilmiĢ adsorbanlarında kullanıldığını görmekteyiz. Bunlara örnek 

verecek olursak mikroorganizmalar, likenler, yosunları verebiliriz. Bunların çok tercih 

edilmelerinin nedeni maliyeti oldukça düĢük ve bazıları doğadan kolayca elde 

edilebilmektedirler. Ayrıca bunların bir kaçının karıĢtırılmasıyla da adsorbanlar elde 

edilerek kantitatif sonuçlar alınmaktadır. Mesela ticari bir adsorbana ligant yerine 

üretilmiĢ bir mikroorganizma tutturularak zenginleĢtirme çalıĢmaları 

gerçekleĢtirilmektedir.  

 

Eser elementlerin bu adsorbanlara tutunabilmesi için örnek çözeltisine ligand ilave 

edilip metal Ģelatları oluĢturulur ve bu metal Ģelatları adsorbandan geçirilerek adsorban 

tarafından tutunması sağlanır. Ayrıca ligant yerine mikroorganizmalar kullanılarak önce 

bu mikroorganizmalar bir seri iĢlem uygulanarak uygun adsorban reçinesine immobilize 

edilmek koĢuluyla tutturulur ve daha sonra metal çözeltisi bu adsorbandan geçirilerek 

tutunma gerçekleĢtirilmiĢ olur. Buna biyosorpsiyon da denilmektedir. Adsorban 

üzerinde tutunma kimyasal immobilizasyon veya fiziksel adsorpsiyondur. Kimyasal 

immobilizasyonda adsorban yüzeyinde bulunan gruplarla organik bileĢikler arasında 

kimyasal bir bağ oluĢurken, fiziksel adsorpsiyonda organik bileĢik doğrudan adsorbanın 
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yüzeyindeki gruplara ve boĢluklara adsorbe olur.Bu teknikte, öncelikle Ģelat yapıcı, 

reçine ile etkileĢtirilerek reçine üzerinde tutunması sağlanır, sonra metal çözeltisi bu 

adsorbandan geçirilerek, metallerin reçine üzerinde toplanması sağlanır. Uygun 

konsantrasyondaki ve miktarlardaki eluasyon çözeltileri kullanılarak reçine üzerinde 

tutunmuĢ olan metal Ģelatları elüe edilir ve analizi gerçekleĢtirilir.  

 

Metallerin ekstrakte edilebilir türlerinin oluĢabilmesi için, kompleksleĢtirici reaktiflerle 

(ligant) metal Ģelatları oluĢturulur. Kompleks oluĢumunda, ligantlar metalin boĢ 

orbitallerine elektronlarını verir. Böylece metal iyonu Lewis asiti, ligant ise Lewis bazı 

olarak davranır. Kompleks oluĢurken, metal iyonu inert veya soy gazın kararlılığına 

ulaĢmaya çalıĢır. Metal ile ligant arasında oluĢan bağın sayısına koordinasyon sayısı 

denir. Metalin koordinasyon sayısı katyonun elektronik yapısına ve merkez atom ile 

ligant arasındaki bağlanmanın doğasına bağlıdır. ġelat bileĢikleri, organik bileĢiklerle 

metal iyonları arasında olur. OluĢan kompleks nötr olabildiği gibi yüklü de olabilir. 

Organik bileĢiklerde bulunan fonksiyonel gruplar asidik, bazik ya da yüksüz olabilir. 

ġelatlar, renkli olmaları nedeniyle fotometrik tayinlerde de kullanılmaktadır (Aydın, 

2008). 

 

Adsorban üzerinde tutunan madde miktarı, katı maddenin yüzey büyüklüğüne ve 

gözenek çapına bağlı olarak değiĢir. Adsorbsiyon olaylarında adsorban maddenin 

özelliği önemli olduğu kadar adsorblanan maddenin elektriksel yükü, polaritesi, iyon ve 

molekül çapları, kullanılan çözücünün özelliği, çözücü ve adsorban arasındaki 

etkileĢimler de önemli diğer faktörler arasındadır. 

 

Katı-faz ekstraksiyon yöntemi iki Ģekilde meydana gelir birincisi kolon tekniği ikincisi 

ise batch tekniğidir. 

 

2.2.1.2.1. Kolon Tekniği 

 

Kolon yöntemi, batch yöntemine göre daha yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Bu 

yöntemde genellikle 0,5-1 cm çapında, 10-15 cm uzunluğunda üstü huni Ģeklinde 

musluklu mini kolonlar kullanılır. Eser metalleri tutacak olan adsorban bu kolonlara 
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doldurulur. Örnek çözeltisi kolondan geçirilmeden önce, yaklaĢık 3-5 mL örnek 

çözücüsünün özelliklerine benzer bir çözeltinin geçirilmesi ile kolon ĢartlandırılmıĢ 

olur. Bu çözelti tampon çözelti olabilir. Hazırlanan kolondan örnek çözeltisi geçirilerek 

eser elementlerin kolonda tutunması sağlanır. Eser elementi içeren çözeltinin pH 

ayarlaması, uygun ligantın eklemesi gibi ön iĢlemlerin tamamı yapıldıktan sonra 

kolondan geçirilerek metal iyonlarının adsorban üzerinde tutunmaları sağlanır. Katı faz 

üzerinde adsorblanan analit iyonları, kolondan elüent denilen uygun bir çözücünün 

geçirilmesi ile daha küçük bir hacme alındıktan sonra analit deriĢimi tayin edilir. 

 

2.2.1.2.2. Batch (Çalkalama) Tekniği 

 

Batch tekniği kolon tekniğine göre daha az tercih edilir. Bu yöntemde, içinde analit 

bulunan çözeltiye adsorban ilave edilerek mekanik veya ultrasonik olarak karıĢtırma 

yapılır. Tutunma olayı gerçekleĢtirildikten sonra katı faz, filtrasyon ile ayrılır. Katı 

madde üzerinde tutunmuĢ eser elementler uygun bir çözücü ile desorbe edilerek 

tayinleri yapılabildiği gibi, süzüntüde kalan miktarlarına bakılarak ta tayinleri 

yapılabilir. Süzme iĢleminden sonra katıda tutunan analitlerin analizleri X-IĢınları 

difraksiyonu, nötron aktivasyonu ve AES gibi yöntemlerle doğrudan yapılabilir. Batch 

yöntemi dağılma katsayıları büyük olan eser elementlerin zenginleĢtirilmesinde daha 

yaygın olarak kullanılır. Bu tekniğin kullanılabilmesi için analitin dağılma katsayısı çok 

büyük olmalıdır. 

 

Sonuç olarak Katı-faz ekstraksiyon yöntemi, özellikle çevre ve gıda, analitik, 

biyokimya, farmasotik biyoanaliz, toksikoloji ve adli tıp, kozmetik, organik sentez vb. 

alanlarında yaygın olarak kullanılan metodlardan birisi haline gelmiĢtir (Fritz, 1999). 

Gıda numuneleri, su, toprak gibi çevresel, kan, serum, idrar gibi biyolojik örneklerdeki 

kirleticiler ile ilaç ve zehir analizleri bu tekniğinin en önemli kullanım alanları arasında 

yer almaktadır. Bunların yanı sıra, içerdikleri kimyasal ve biyolojik kirleticilerin tespit 

edilmesinde de kullanılan önemli bir metoddur. Çevresel örneklerde, en çok sudaki 

μg/L ve daha az düzeylerde bulunan organik kirleticilerin ve özellikle eser düzeydeki 

metallerin ayrılıp zenginleĢtirilmeleri için bu teknik yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 

metod, diğer yöntemlere göre sahip olduğu avantajların yanında özellikle polar, polar 
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olmayan yapıda ve asidik, bazik veya nötral özellikteki hemen her tür maddeye uygun 

adsorban bulunması nedeniyle bu tür analizlerde de çok tercih edilen bir yöntemdir. 

Ayrıca bu yöntemin zenginleĢtirme faktörü diğer yöntemlere göre daha yüksektir. 

ZenginleĢtirme faktörü, bir analitin orijinal örneğe göre kaç kez daha deriĢik hale 

getirildiğinin ölçüsüdür.örnek hazırlama süresi daha kısa olup ve tutunan analit hızlı bir 

Ģekilde daha küçük bir hacme alınarak analiz edilebilir. Kısacası analiz süresi 

diğerlerine göre daha kısadır. Daha az reaktif harcandığı için maliyeti daha düĢüktür. En 

önemilisi ise çevreye zarar vermemesidir. ĠĢte bu nedenlerden dolayı katı-faz 

ekstraksiyon yöntemi diğer yöntemlere göre daha çok tercih edilir. 

 

2.2.1.2.3. Katı-Faz Ekstraksiyonu Yönteminin Zenginleştirme Faktörü 

 

ZenginleĢtirme faktörü, bir analitin orijinal örneğe göre kaç kez daha deriĢik hale 

getirildiğinin bir ölçüsüdür. Katı faz özütleme tekniğinin diğer metodlara göre tercih 

edilmesinin en önemli nedeni oldukça yüksek zenginleĢtirme faktörlerinin elde 

edilebilmesidir. Yani büyük hacimli analit örnekleriyle kolaylıkla çalıĢılabilmektedir. 

ĠĢe  bu sebepten dolayı Katı-faz Ekstraksiyonu diğer yöntemlere göre daha çok 

üstündür. 

 

2.2.1.2.4. Literatürdeki Katı-faz Ekstraksiyonu ile Yapılan Çalışmalar 

 

Cd(II), Cu(II), Co(II), Fe(III), Ni(II) ve Zn(II) metal iyonlarının ditizon Ģelatları 

Ģeklinde katı faz özütleme metodu ile zenginleĢtirilmesi ve FAAS‟de tayinleri Tüzen ve 

Soylak tarafından yapılmıĢtır. Adsorban olarak Diaion HP 2MG kullanmıĢlardır. 

GeliĢtirdikleri bu metodu, deniz suyu, nehir suyu ve çeĢme suyu gibi doğal sulara ve 

süt, kırmızı Ģarap ve pirinç gibi gerçek örneklere uygulamıĢlardır (Tüzen ve Soylak, 

2004). 

 

Narin ve arkadaĢları gıda, su ve farmakotik örneklerde, yeni geliĢtirdikleri katı faz 

ekstraksiyonu prosedürü ile  krom türlemesi için Amberlite XAD-1180 kullanmıĢlardır 

(Narin ve ark., 2008). 
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Pb(II), Cd(II), Cr(II), Ni(II), Cu(II) ve Mn(II) metal iyonlarının 1-(2-pridilazo) 2-naftol 

(PAN) kompleksleri Ģeklinde pH 9‟da Amberlit XAD dolgulu kolonda tutunmaları ve 

FAAS‟de tayin edilmeleri ile ilgili yöntem, Tüzen ve arkadaĢları tarafından yapılmıĢtır. 

Bu yöntem çeĢitli su örneklerine, mantar, sigara tütünü ve siyah çay gibi örneklere 

uygulanmıĢtır (Tüzen ve ark., 2004). 

 

Diaion SP-850 reçinesi üzerine Bacillus sphaericus mikroorganizması yüklenmesiyle 

Tüzen ve arkadaĢları Krom türlemesi çalıĢmasını gerçekleĢtirmiĢlerdir (Tüzen ve ark., 

2007). 

 

Özdemir yapmıĢ olduğu yüksek lisans tez çalıĢmasında, Sb türlemesi ile ilgili yeni bir 

yöntem geliĢtirmiĢlerdir. Bu yöntemde, Sb(III)‟un amonyum pirolidin ditiyokarbamat 

komplekleri Ģeklinde Amberlit XAD-8 dolgulu kolonda tutunması sağlanmıĢtır. Yöntem 

yapay deniz ve atık su örneklerine baĢarıyla uygulanmıĢtır (Özdemir, 1999). 

 

Pirekatekol ligantı ile immobilize edilmiĢ Amberlit XAD-1180 reçinesi üzerinde 

alüminyum‟un tayini Narin ve arkadaĢları tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Optimum pH 

olarak pH 8-9 belirlenmiĢtir. Yöntemi çeĢitli doğal sular, hemodiyaliz çözeltileri ve 

Ģarap örneklerine uygulayarak, analizleri alevli AAS kullanarak gerçekleĢtirmiĢlerdir 

(Narin ve ark., 2004 ). 

 

Narin ve Soylak 1-(2-pridilazo)-2-naftol (PAN) emdirilmiĢ Ambersorb 563 reçinesini, 

Cd(II), Cu(II), Ni(II), Cr(II), Pb(II) ve Co(II) metal iyonlarının katı faz özütleme tekniği 

ile zenginleĢtirilmesinde katı faz olarak kullanmıĢlardır. FAAS kullanarak metallerin 

tayinlerini gerçekleĢtirmiĢlerdir. GeliĢtirilen bu yöntemi, çeĢme ve maden suyu gibi 

doğal su örneklerine uygulamıĢlardır (Narin ve Soylak, 2003). 

 

Liken (Parmelina tiliaceae) ile Sulu Çözeltiden Pb(II) ve Cr(III)‟ ün UzaklaĢtırılması 

çalıĢmasını Uluözlü ve arkadaĢları batch tekniğini kullanarak yapmıĢlardır ve kantitatif 

sonuçlar elde etmiĢlerdir (Uluözlü ve ark., 2008). 
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Praveen ve arkadaĢları 5,7-diklorokinon-8-ol ligantı ile doyurulmuĢ stiren etilen glikol 

dimetakrilat polimerini, Co(II) ve Ni(II) iyonlarının zenginleĢtirilmesinde 

kullanmıĢlardır. Metal iyonlarının tayinlerinde, alevli atomik absorpsiyon 

spektrometresi cihazını kullanmıĢlardır (Praveen ve ark., 2005). 

 

Reboreda ve arkadaĢı Halimione portulacoides ve Spartina maritima ile koloni 

oluĢturarak bataklık tuzu sedimentlerinde bakır çinko ve kurĢun türlemesini 

denemiĢlerdir (Reboreda ve Caçador, 2007). 

 

Ambersorb 563 dolgulu mini kromatografi kolonunda, Fe(III), Co(II), Pb(II), Cd(II) ve 

Cr(III) metal iyonlarının herhangi bir ĢelatlaĢtırıcı eklemeden, amonyak/amonyum 

klorür tamponu kullanılarak pH 9‟da zenginleĢtirilmesi, Saraçoğlu ve arkadaĢları 

tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Örnek ve elüentin akıĢ hızı peristaltik pompa ile 

ayarlanmıĢtır. Elüent olarak 0.25 M HNO3 çözeltisi kullanılmıĢtır. GeliĢtirilen yöntem, 

marketlerde satılan çeĢitli içme sularına ve deniz suyuna uygulanmıĢtır (Saraçoğlu ve 

ark., 2003). 

 

Tomes ve Leon Amberlit IRA-400 üzerinde Chromotrop–2R‟yi immobilize ederek 

çeĢitli su örneklerindeki Cu‟ın zenginleĢtirilmesi için kullanılmıĢtır. Ġçme suyu 

örneklerinde 2-200 mg/L, deniz suyu örneklerinde 2-10 mg/L aralığında Cu 

bulunmuĢtur (Tomes ve Leon, 1993). 

 

Kumar ve arkadaĢları sulu çözeltilerden Tectona grandis kullanılarak Cu(II) iyonlarının 

biyosorpsiyonu için denge ve kinetik çalıĢmalarını uygulamıĢlardır (Kumar ve ark., 

2007). 

 

Roman ve arkadaĢlarının yaptığı çalıĢmalarda ise; 2-merkapto-5-fenilamino 1,3,4-

tiadiazol (MPATD) emdirilmiĢ silika jel adsorban olarak kullanılmıĢtır. Pb(II), Cd(II) 

ve Cu(II)‟ın zenginleĢtirilmesinin çalıĢıldığı yöntemde analiz basamağı alevli AAS ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir (Roman ve ark., 1996). 
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Tüzen ve arkadaĢları Bacillus sphaericus mikroorganizmasının Diaion SP-850 

reçinesine yüklenmesiyle Cu(II), Pb(II), Fe(III) ve Co(II) iyonlarının biyosorpsiyonunu 

tayin etmiĢlerdir (Tüzen ve ark., 2007). 

 

2.2.1.3. Birlikte Çöktürme 

 

Bu yöntemde organik ve inorganik karakterli, büyük yüzey alanına sahip çökelekler 

oluĢturarak eser elementin bu çökelekler üzerinde adsorplanması sağlanmaktadır. 

Kullanılan inorganik çökelekler genellikle Ģelat kompleks yapılardır. Bir baĢka ifadeyle 

deney Ģartları altında çözünen maddelerin oluĢan çökelek üzerinde safsızlıklar halinde 

toplanmaları sonucu olarak ta tanımlanır. Bu yöntem ayrıca eser element zenginleĢtirilip 

ayrılmasında geniĢ bir uygulama alanına sahip bir yöntemdir. Eser analizde bu yöntem 

eser elementlerin tek baĢına ayrılmasında kullanıldığı gibi ana bileĢenin eser 

bileĢenlerden ayrılmasında da kullanılır (Minczewski ve ark., 1982). 

 

Bu yöntem genellikle düĢük deriĢimli eser elementlerin, bildiğimiz geleneksel çöktürme 

yöntemleriyle çöktürlmesinin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılır. Çünkü, Çöktürücü 

reaktif ile eser elementin oluĢturacağı çökeleğin çözünürlük çarpımı çok küçük olsa 

dahi, küçük kollaidal çökelekler oluĢabileceğinden tam olarak çökme gerçekleĢemez. 

Bu nedenle eser elementlerin zenginleĢtirilmesinde birlikte çöktürme yöntemi 

kullanılmaktadır (ÖztaĢ, 1994). ĠĢte bu nedenle birlikte çöktürme tekniği, eser 

elementlerin ayrılması ve zenginleĢtirilmesinde yaygın olarak kullanılan tekniklerden 

birisidir. Bu yöntem ile oluĢturulan çökelek üzerinde analitin toplanması esastır. Bu 

çökelek, toplayıcı veya taĢıyıcı olarak adlandırılan organik veya inorganik karakterli 

yapılardır. Analizi yapılacak elementin ortamdaki miktarının düĢük olması nedeniyle 

doğrudan çöktürerek ayırmak mümkün olmayabilir. ĠĢte bu nedenle çökelek oluĢumu 

sırasında çözeltide bulunan yabancı iyonlar ana çökelek üzerinde safsızlık halinde 

toplanarak zenginleĢtirilir. Çöktürme esnasında, eser bileĢenler tek baĢına ayrılabildiği 

gibi ana bileĢenlerde ayrılabilir. Eser elementlerin bu yöntemle çökelek üzerinde 

toplanmaları üç farklı mekanizmada gerçekleĢir. Bunlar: 
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-  KarıĢık kristal oluĢumu  

-  Hapsetme 

-  Yüzey adsorpsiyonu 

 

2.2.1.3.1. Karışık kristal oluşumu 

 

Birlikte çöken eser metal iyonları ile toplayıcı çökeleğin kristal örgüsündeki iyonların 

yer değiĢtirmesini içerir. Bu yer değiĢtirmenin olabilmesi için iki iyonun yüklerinin aynı 

olması ve büyüklükleri arasındaki farkın da % 5‟ten fazla olması gerekir. Ancak bu 

mekanizmada çöken iyonlar sınırlı olması büyük bir dezavantajdır. 

 

2.2.1.3.2. Hapsetme 

 

Çökelek oluĢum süresince, bir kristal hızlı Ģekilde büyüyorsa, karĢı iyon tabakasındaki 

yabancı iyonlar büyüyen kristal içerisinde hapsedilir.  Bir baĢka ifadeyle çökelek 

büyümesi veya küçük tanecikli çökeleklerin üst üste gelmesi sırasında yüzeylerinde 

tutunan veya arada kalan iyonların çökelek içerisine hapsolmasıdır. Çökelme hızı büyük 

olan çökelek oluĢumlarının hapsetme olayı daha etkindir. 

 

2.2.1.3.3. Yüzey adsorpsiyonu 

 

Eser elementler, oluĢturulan inorganik ya da organik bazlı toplayıcı çökelek üzerinde 

adsorblanmasına dayanır. Bu mekanizma türünde, yüzey her zaman elektriksel yük 

taĢır. Bu yükten dolayı zıt yüklü iyonlar çökelek yüzeyine tutunur ve birlikte çökelme 

gerçekleĢir. 

 

Eser elementlerin birlikte çöktürme ile kantitatif olarak ayrılmasında, çeĢitli organik ve 

inorganik karakterli çöktürücüler kullanıldığını baĢlangıçta söylemiĢtik. Ġnorganik 

toplayıcılar olarak, çözünürlüğü düĢük hidroksitler, sülfürler, bazı oksitler ve Ģelatlar 

kullanılmaktadır. Organik taĢıyıcılar ya bir Ģelat ya da organik ligandın çökelek 

oluĢturan bozunma veya dimerleĢme ürünü olabilmektedir. Örneğin SCN
-
, Cl

-
, Br

-
 gibi 

ligantlar veya Ģelat yapan ligantlar olabilir. ġelat yapan ligantlar suda çok çözünen 
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organik bileĢiklerdir. Ayrıca eser elementlerin birlikte çöktürme tekniği kullanılarak 

ayrılmasında, kollektör adı verilen taĢıyıcılarda kullanılmaktadır. Numune çözeltisine, 

yeterli miktarda çökelek oluĢmasını sağlayacak kadar taĢıyıcı ilave edilmelidir. Bu 

çökeleğin oluĢumu sırasında istenilen eser elementler çökelek üzerinde adsoblanırlar. 

TaĢıyıcının adsoblayıcı özelliğinden yararlanılarak eser metal iyonlarının hem ortam 

bileĢenlerinden ayrılması, hem de deriĢtirilmesi sağlanılır. GiriĢim yapabilecek 

iyonların adsorbsiyonunu engelleyebilmek için taĢıyıcı miktarının fazla olmaması 

gerekir. Çöktürme iĢleminden sonra santrifüjleme ve süzme iĢlemi ile çökelek 

çözeltiden ayrılır. Daha sonra uygun bir analiz tekniği kullanılarak analitlerin tayini 

gerçekleĢtirilir. 

 

Birlikte çöktürmenin mekanizması deneysel Ģartlara, eser element ve çöktürücünün 

fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlıdır. Genellikle taĢıyıcı bileĢen miktarının 

miligram düzeyinde olması istenir. TaĢıyıcı elementin çoğu zaman analiz edilecek 

örnekte miktarca fazla olan element veya tayin yönteminde bozucu etki göstermeyen 

dıĢarıdan ilave edilecek bir element olabilmektedir (Lan ve ark., 1991; Zucheng ve 

Schramel, 1992; Fang ve Dong, 1992).  

 

Birlikte çöktürme tekniği ile bir veya birkaç analit iyonlarının zenginleĢtirilebilmesi ve 

aynı zamanda matriks ortamından ayrılabilmesi için kolay ve hızlı uygulanabilirliği gibi 

çok önemli olan bazı avantajları vardır.  

 

Uygun çökelek oluĢma pH‟ı denetlenerek seçimliliği sağlamak mümkün olur. Çöktürme 

iĢleminden sonra santrifüj veya süzme iĢlemi ile çökelek çözeltiden ayrılır. Daha sonra 

çökelek uygun bir çözücü ile çözülerek analitler uygun bir analiz tekniği ile tayin edilir. 

Birlikte çöktürme tekniği kolon yöntemiyle karĢılaĢtırıldığında zaman olarak bu yöntem 

daha kısa sürede tamamlanabilmektedir. Yöntemin en önemli riski bağıl olarak fazla 

miktarda kullanılan çöktürücü reaktiflerden gelebilecek istenmiyen safsızlıklar ve 

kirliliklerdir. Bu da ön saflaĢtırma veya ultrasaf reaktif kullanımı ile giderilebilir. 

 

Birlikte çöktürme tekniği; süzme, santrifüjleme ve membran filtrelerle süzme gibi 

iĢlemleri içerebilir. Membran filtre ile süzme iĢleminde; analitler uygun bir forma 
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dönüĢtürüldükten sonra, çözelti gözenekli cam veya porselenden yapılmıĢ bir disk 

üzerine yerleĢtirilmiĢ membran filtrenin üzerinden vakum altında süzülerek, filtre 

üzerinde birikmesi sağlanır. Daha sonra çökelek ile yüklü membran filtre, uygun bir 

organik ve inorganik çözücü ile çözülür. Membran filtreler sentetik ya da doğal 

malzemelerden üretilmiĢ, gözenekli ve geniĢ yüzey alanına sahip malzemelerdir. 

Membran filtrelerin çözülmesi için organik çözücülerden dimetil formamit (DMF), 

dimetil sülfoksit (DMSO) ve aseton gibi çözücüler kullanılır (Divrikli, 2002). 

 

2.2.1.3.4. Literatürdeki Birlikte Çöktürme Yöntemiyle Yapılan Çalışmalar  

 

Soylak ve ark. Cu(II)-8-hidroksikinolin sistemini kullanarak, doğal sularda ve bazı gıda 

örneklerinde bulunan Co(II) ve Mn(II) metal iyonlarının ayrılması ve 

zenginleĢtirilmesini FAAS‟de incelemiĢlerdir. Ayrıca bu metodu toprak ve çay standart 

referans maddelerine uygulayarak, doğruluk çalıĢmaları yapmıĢlardır. GeliĢtirdikleri 

yöntemi bazı doğal sulara ve gıda örneklerine de uygulamıĢlardır (Soylak ve ark., 

2007).  

 

Akagi ve Haraguchi deniz suyunda bulunan Al(III), Cr(III), Fe(III), Tl(I), Mn(II), 

Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(IV) ve Pb(IV) metallerini, çöktürücü reaktif olarak 

galyum hidroksit kullanarak zenginleĢtirmiĢler ve ICP-AES‟de tayin etmiĢlerdir (Akagi 

ve Horaguci, 1990). 

 

Üre, sediment ve diyaliz çözeltilerinde bulunan Cu(II), Fe(III), Ni(II), Co(II), Pb(II), 

Cd(II), Mn(II) ve Cr(III) metal iyonlarının birlikte çöktürme yöntemi ile 

zenginleĢtirilmesi ve atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayin edilmesi, Saraçoğlu, 

Soylak ve Elçi tarafından yapılmıĢtır. Çöktürme iĢlemi pH 12,2‟de samaryum hidroksit 

kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. pH ayarı 6 M NaOH kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Çökelek 1 mL 1 M HNO3‟te çözüldükten sonra, metal deriĢimleri tayin edilmiĢtir 

(Saraçoğlu ve ark., 2003). 

 

Soylak ve Erdoğan tarafından gerçekleĢtirilen bir baĢka çalıĢmada ise Cu(II)-rubeanik 

asit çöktürme sistemini kullanarak, çevresel örneklerde eser düzeylerde bulunan Pb(II), 
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Fe(III), Cd(II), Au(III), Pd(II) ve Ni(II) metal iyonlarının ayrılması zenginleĢtirilmesi ve 

FAAS ile tayinleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Yöntem, Kayseri Palas göl suyu ile Kayseri ve 

Yozgattan alınan çeĢitli toprak ve sediment örneklerine uygulanmıĢtır (Soylak ve 

Erdoğan, 2007). 

 

Divrikli ve Elçi bir diğer çalıĢmada, toprak ve sedimentte bulunan Cu(II), Co(II), Pb(II), 

Cd(II) ve Ni(II) eser metallerinin Ce(IV) hidroksit ile pH 10,5‟te çöktürdükten sonra, 

FAAS‟de tayinini gerçekleĢtirmiĢlerdir. Çözelti pH ayarlamalarında 1 M HNO3 

kullanmıĢlardır. Ayrıca katı faz özütlemesine dayalı bir baĢka metot ile çalıĢma 

yapılarak iki metodun karĢılaĢtırılmasını yapmıĢtırlar. Sonuçta su örnekleri kullanılarak 

(içme suyu ve deniz suyu) yapılan bu karĢılaĢtırmalar sonucunda, geliĢtirilen metot ile 

karĢılaĢtırılan metot kullanılarak elde edilen sonuçların genel olarak uyumlu olduğu 

görülmüĢtür (Divrikli ve Elçi, 2002). 

 

ÖztaĢ yaptığı çalıĢmada, yüksek oranda tuz içeren örneklerde eser düzeylerde bulunan 

Cu(II), Fe(III), Pb(II), Mn(II), Zn(II), Cd(II), Ni(II), Bi(III) ve Cr(III) metal iyonlarının 

zenginleĢtirilmesi için birlikte çöktürme yöntemi geliĢtirmiĢtir. Bu çalıĢmada, Ģelat 

yapıcı olarak dietilditiyokarbamat, taĢıyıcı element olarak da kobalt metal iyonunu 

kullanılmıĢ ve tayin  FAAS kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir (ÖztaĢ, 1994). 

 

Kagaya ve ark. Co(II), Ni(II) ve Cu(II) matrikslerinde bulunan Fe(III), Pb(II) ve 

Bi(III)‟un metal iyonlarının pH 3‟te itriyum fosfatla çöktürülerek ayrılması ve ICP-

AES‟de tayinlerini, gerçekleĢtirmiĢtirler. Bu metodu ayrıca Co(II), Ni(II) ve Cu(II) 

klorürlerine de uygulanmıĢtır (Kagaya ve ark., 2005). 

 

2.2.1.4. İyon değiştirme  

 

Bu yöntem çözelti içinde bulunan iyonların temas ettikleri katı maddenin yapısında 

bulunan aynı yüklü iyonlarla yer değiĢtirmesine dayanır. Örnek çözeltisi iyon değiĢtirici 

reçineden geçirilirken analit iyonları reçinede tutunmalı, matriks tutunmamalıdır. 

Böylece seçimli olarak bir ayırma sağlanır. Reçine üzerinde tutunan eser elementler 

daha küçük hacimli ikinci bir faza alınarak deriĢtirilmiĢ olur. Eser elementlerin 
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zenginleĢtirilmesinde iyon değiĢtirme yöntemi kullanılacaksa, iyon değiĢtirici analit için 

seçimlilik göstermeli, iyon değiĢtirme kapasitesi yüksek olmalı, iyon değiĢtirme hızlı 

gerçekleĢmeli ve dengeye çabuk ulaĢılmalıdır. Ġyon değiĢtirme dengesi tersinir olmalı, 

reçine inert özellik göstermelidir. Isı ile bozulmamalı, su ile ĢiĢme göstermemelidir 

(Elçi, 2000; Karatepe, 2006). 

 

Ġyon değiĢtirme tekniği kullanılarak yapılan zenginleĢtirme iĢlemlerinde genelde iyon 

değiĢtirici reçine kolona yerleĢtirilir. Eser elementleri içeren çözelti kolondan 

geçirilerek, metal iyonlarının kolonda tutunması sağlanır. Çözelti içinde bulunan iyonlar 

temas ettikleri katı maddenin yapısında bulunan aynı yüklü iyonlarla yer değiĢtirir. 

Reçinedeki metaller uygun çözeltilerle elüe edilerek eser elementler tayin edilir.  

 

Ġyon değiĢtirici seçiminde fonksiyonel grupların seçimliliği, değiĢtirme kapasitesi, 

değiĢtirme hızı ve uygun elüent kullanılması dikkat edilecek hususlardan bazılarıdır. 

 

2.2.1.5. Elektrolitik biriktirme  

 

Eser metallerin elektrolizle bir elektrod üzerinde toplandıktan sonra küçük hacimler 

içine sıyrılarak alınması ile yapılan zenginleĢtirme yöntemidir. Uygun Ģartlar 

sağlanılarak eser metallerin çalıĢma elektrodu üzerinde birikmeleri sağlanır. ÇalıĢma 

elektrodu olarak civa elektrodu, platin elektrodu kullanılabildiği gibi, platin alaĢımları 

karbon çubuk elektrotlarda kullanılmaktadır. Metal iyonlarının elektrolitik 

biriktirilmelerine elektrodun türü ve Ģekli, elektroliz hücresi ve Ģekli, örneğin bileĢimi 

etki eder. Eser elementlerin zenginleĢtirilmesinde çok kullanılan elektrolizin yanısıra 

anodik sıyırma yöntemleri de yaygın olarak kullanılır. 

 

Elektrot üzerinde toplanan metaller anodik sıyırma ya da fiziksel ve kimyasal iĢlemlerle 

çözülerek ayrılır. Anodik sıyırma iĢleminde elektrot uygun hacimdeki bir elektrolit 

çözeltisine daldırılır. Burada elementin biriktirildiği elektrot anot olarak bağlanır. Ġkinci 

yöntemde ise elektrot yüzeyinde biriken elementler asit yardımıyla çözülerek elektrottan 

ayrılır ve uygun analiz yöntemle tayin edilir (Elçi, 2000). 
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2.2.1.6. Uçurma  

 

Uçurma yöntemi uçuculuğu çok yüksek olan bazı eser elementler için uygulanır. 

Analitik kimyada kullanılan en eski ayırma ve zenginleĢtirme tekniklerinden birisidir. 

Uçuculuğu kolay ve kolay Ģekilde uçucu bileĢiklerine dönüĢtürülebilen eser elementlere 

uygulanır. Fakat inorganik eser analizde metallerin uçurma ile zenginleĢtirilmesi 

mümkün olmadığından dolayı baĢarılı bir uçurma gerçekleĢtirmek için matriks ile eser 

element arasında uçuculuk farkının büyük olması gereklidir. Uçurma iĢlemi ya matriks 

eser elementten uçurularak yada eser element matriksten uçurularak gerçekleĢtirilir 

(Aydın, 2008). Kısacası matriks veya eser elementten hangisi daha çok uçucu özellik 

gösterirse o uçurulur.  

 

Mesela arsenik, antimon, civa ve selenyum gibi uçuculuğu çok yüksek olan bazı eser 

elementler AAS‟ de kullanılan Hidrür Tekniği yardımıyla hidrürlerine dönüĢtürülerek 

tayin edilebilirler.  

 

2.2.1.7. Bulutlanma noktası ekstraksiyonu (Misel oluşturma tekniği)  

 

Son yıllarda analitik kimyanın önemli uygulama alanlarından biri haline gelmiĢtir. Eser 

elementlerin ve bazı organik kimyasal maddelerin deriĢtirilmesinde yüzey aktif 

maddelerin kullanıldığı ekstraksiyon yöntemidir. 

 

Yüzey aktif madde monomerlerinin misel oluĢturmadan sulu fazda kalabileceği en 

düĢük konsantrasyona kritik miseller konsantrasyonu (CMC) denilir. Bu noktada 

çözeltideki monomerlerin kimyasal potansiyelleri maksimuma ulaĢır. Sulu çözeltide 

bulunan yüzey aktif madde konsantrasyonu arttıkça yüzey gerilimi azalır ve kritik 

miseller konsantrasyonuna yaklaĢtıkça da en düĢük seviyeye ulaĢır. DüĢük sıcaklıklarda 

yüzey aktif maddeler kristaller halinde çöker. Sıcaklık arttıkça kristaller monomerler 

halinde çözeltiye geçer ve misel oluĢumu baĢlar. Yüzey aktif madde monomerlerinin 

kritik miseller konsantrasyonuna ulaĢtığı sıcaklığa „Kritik Miseller Sıcaklığı‟ (CMT) adı 

verilir. Kristal katı faz, monomer faz ve misel fazının denge halinde bulunduğu 

sıcaklığa ise „Kraft Noktası‟ denir (Aydın, 2008). 
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Yüzey aktif kökenli bileĢiklerden miseller ve vesiküller analitik kimyada en çok 

araĢtırılan konulardan biridir. Miseller, çok seyreltik çözeltilerde monomerler halinde 

bulunurlar ancak konsantrasyonları kesin bir alt sınır değerinin üzerine çıkarıldığında 

(kritik miseller konsantrasyonu) monomerler birleĢip “misel” adı verilen koloidal 

yapıları oluĢtururlar. Hem hidrofobik hem de hidrofilik gruplara sahip amfifilik 

moleküllerdir. Dip kısımları molekülün hidrofobik kısmı, üst kısımları ise hidrofilik 

kısmıdır (Sürme, 2005; Aydın, 2008). 
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2.3. TÜRLEME 

 

2.3.1. Eser Element Türlemesi 

 

Farklı fizikokimyasal yapılar halinde bir örnekte bulunan bir elementin toplam 

deriĢiminin tayin edilmesi için yapılan çalıĢmalardır. Ayrıca IUPAC‟ın tanımına göre 

türleme, analitin atomik ya da moleküler formlarının belirlenmesi iĢlemidir. Türleme; 

analitik kimyada bir örnekte bulunan analite iliĢkin bir ya da birden fazla türün 

belirlenmesi ve aynı zamanda miktarının da tayin edilebilmesi için uygulanan 

iĢlemlerdir. Element türlemesi ise bir sistemde tanımlanmıĢ kimyasal türler içinde bir 

elementin dağılımıdır. 

 

Toplam element deriĢimi sabit kalırken türlerin deriĢimi çevresel etkenlere, pH ve 

çevrede bulunan kompleks yapıcı maddelere bağlı olarak sürekli değiĢmektedir. Bu 

durumda türlerin kinetik ve termodinamik kararlılıklarının dikkate alınması gerekir. 

Atmosferde kararsız olan türler baskın halde bulunur ve bunların kararlı hale 

dönüĢtürülmeleri için özel analitik iĢlemler gerekir. Eser elementlerin etkisini 

anlayabilmek için biyolojik sistemler, çevre örnekleri ve endüstriyel proseslerde toplam 

element deriĢiminin tayin edilmesi artık yeterli olmamaktadır. ĠĢte bu nedenlerden 

dolayı bir elementin farklı türleri farklı toksik etki ya da biyo yararlılık gösterdiğinden 

dolayı her bir türün deriĢiminin ayrı ayrı tayin edilmesi gerekir. Örneğin As(III), 

As(V)‟ten ya da Sb(III), Sb(V)‟den daha toksiktir ve bu türlerin toplam miktarlarından 

ziyade, türlerinin ayrı ayrı tayin edilmesi gerekir. Ayrıca bazı eser elementlerin yüksek 

formlu yapılarının toksik özelliği daha fazladır. Mesela, Cr(III) ve Cr(VI)‟nın özellikleri 

de birbirinden farklıdır. Cr(III), canlı organizması için önemli bir eser element iken, 

Cr(VI) toksik ve kanserojendir. Kromun bu farklı etkisinden dolayı çevresel ve 

biyolojik örneklerde krom türlerinin ayrı ayrı tayin edilmesi de oldukça çok önemlidir. 

 

Ġlk türleme çalıĢması 1954 yılında deniz suyunda bulunan eser elementlerin 

biyokimyasal çevrimini incelemek amacıyla yapılmıĢtır. Günümüzde türleme, analitik 

kimyacıların, biyologların, fizikçilerin, besin ve ilaç uzmanlarının ilgi duyduğu bir 



38 

 

 

çalıĢma alanıdır. Ayrıca toprak ve sedimentler de türleme yönünden çeĢitli araĢtırıcıların 

ilgisini çekmektedir (Donard ve Martin, 1992; Ure ve Davidson, 1995; Medel, 1998).  

 

Bazı elementlerin toplam deriĢimlerinin doğrudan tayininde AAS, OES, ICP-MS gibi 

yöntemler uygun olmakla birlikte bu yöntemler bir ayırma yöntemiyle birlikte 

kullanılarak türleme çalıĢmaları yapılabilmektedir. örrneğin kromatografi ile 

spektroskopi birlikte kullanılarak bir çok türleme çalıĢması yapılmaktadır (Donard ve 

Martin, 1992; Ure ve Davidson, 1995; Medel, 1998; Karatepe, 2006). 

 

2.3.2. Kromun Özellikleri ve Türlemesi 

 

Elementin toksititesi onun kimyasal formuna bağlı olarak değiĢir. Bu nedenle insan 

sağlığı üzerine olumsuz etkileri olan metal türlerinin doğal sularda, atık sularda ve içme 

sularında deriĢimlerinin tayin edilmesi önemlidir. Eser miktarda bile toksik etki 

yapabilen metallerden birisi de krom metalidir(Medel, 1998; Aydın, 2008). 

  

Kromun oksidasyon basamakları +2‟den +6‟ya kadar değiĢir. Doğada en çok bulunan 

formu ise trivalent (Cr(III)) ve hekzavalent (Cr(VI)) formlarıdır. +2, +4 ve +5 formları 

ise daha kararsızdır. Cr(VI) bileĢikleri hücre membranı içinden geçerek, hücre içerisinde 

Cr(III) bileĢiklerine indirgenir. Kromun sadece trivalent formu biyolojik olarak aktiftir 

ve dokularda kesinlikle hekzavalent forma yükseltgenmez (Davidson ve ark., 1979). 

Cr(VI)‟nın Cr(III)‟e kıyasla daha toksik olması ve canlı sağlığı açısından daha tehlikeli 

olması nedeniyle, Cr(VI) daha problemli krom türü olarak kabul edilmektedir. Cr(VI) 

iyonları, Cr(III) iyonlarına göre daha kuvvetli bir yükseltgendir ve daha kolay hücre 

zarından geçebilmektedir. Örneğin potasyum dikromat insan derisinden kolayca 

geçebilmektedir. ĠĢte bu nedenle Cr(VI), Cr(III)‟e nazaran daha problemli ve toksik 

krom formu olarak kabul edildiğinden dolayı krom türlerinin ayrı ayrı  belirlenmesi çok 

önemlidir. 

 

Cr(VI) insanda akciğer kanserine, karaciğer, böbrek ve mide hastalıklarına, gastrit ve 

epidermal rahatsızlıklara neden olmaktadır. Midede ortam asidik olduğu için Cr(VI) 

daha az toksik olan Cr(III)‟e indirgenmektedir. Kromun % 60‟ı böbreklerden, bir kısmı 
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da bağırsaktan dıĢarı atılır. Cr(VI)‟nın klinik olarak mesleki zehirlenmelere de neden 

olduğu tespit edilmiĢtir. Cr(VI) içeren materyallerin tenefüs edilmesi, zatürre, bronĢit ve 

gırtlak hastalıklarına neden olmaktadır. Cr(VI) bileĢiklerinin deri ile temasında, deri 

alerjisi, deri yanması, deri aĢınması gibi rahatsızlıklar oluĢabilmektedir (Barceloux, 

1999). 

 

Kromun, özelliklede Cr(VI)‟nın bu zararlı etkilerinden dolayı, çeĢitli otoriter çevrelerce 

su ve gıdalarda bulunabilecek krom miktarları için sınır değerler konulmuĢtur. Dünya 

sağlık örgütü WHO verilerinde içme suyu için Cr(VI) sınır değeri 50 μg/L verilmiĢtir 

(WHO, 2006). Amerika Çevre Koruma TeĢkilatı EPA tarafından içme suyu için 

belirtilen değer Cr(III) için 74 μg/L, Cr(VI) için 11 μg/L iken (EPA, 2006), Türk 

Standartlarına (TS 266, 1984) göre ise dünya sağlık örgütüyle aynı olarak içme suyunda 

bulunmasına izin verilen maksimum Cr(VI) konsantrasyonu 50 μg/L‟dir. Amerika 

Besin ve Ġlaç Kontrol TeĢkilatı FDA tarafından besinler ile birlikte günlük alınmasına 

müsaade edilen toplam krom miktarı ise 0,012 mg olarak belirlenmiĢtir (www.fda.gov). 

Sağlıklı bir yaĢam için günlük alınması önerilen miktar yetiĢkinler için 50-200 μg 

kadardır. Krom, genel olarak canlı bünyesine deri ve solunum yoluyla girmekte ve 

olumsuz etki göstermektedir. Vucutta bulunan krom yaĢanılan bölgeye göre farklılıklar 

gösterir.  

 

Cr(III) ve Cr(VI) formlarda bulunan krom türlerinin deriĢimlerinin ayrı ayrı tayinlerinin 

öneminden dolayı, son yıllarda krom türlemesi ile ilgili çalıĢmalar oldukça artmıĢtır. Ġlk 

olarak, krom türlerinin birbirinden ayrılması gerekir. Spektroskopik tekniklerle (AAS, 

ICP-AES, ICP-MS), toplam krom miktarı direkt olarak tayin edilebilir. DüĢük 

deriĢimlerde bulunan krom türlerinin birbirinden ayrılıp deriĢimlerinin belirlenebilmesi 

için, ayırma ve zenginleĢtirme metodlarına ihtiyaç duyulur. Kromun ayrılması ve 

zenginleĢtirilmesi ile ilgili sıvı-sıvı özütleme, birlikte çöktürme, katı faz özütlemesi, 

ĢelatlaĢtırıcı reçineler kullanılarak ayırma, bulutlanma noktası ekstraksiyonu ve 

elektrokimyasal metodlar yaygın olarak kullanılan teknikler arasındadır. Son yıllarda 

daha çok birlikte çöktürme ve katı faz özütleme tekniği yaygın olarak kullanılmaktadır, 

bizim de bu çalıĢmamız da birlikte çöktürme tekniği kullanılarak krom türlemesi 

gerçekleĢtirildi. 
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Krom türlemesinde genelde toplam krom miktarı bulunur ve Cr(III) ya da Cr(VI) 

türlerinden biri ayrı olarak tayin edilip, diğeri ise toplam kromdan çıkarılarak 

bilinmeyen türün miktarı hesaplanır. Cr(III)‟ün Cr(VI)‟ya dönüĢtürülmesi için 

yükseltgeyici reaktifler, Cr(VI)‟nın Cr(III)‟e dönüĢtürülmesi için ise indirgeyici 

reaktifler kullanılır. Böylece tayin edilemeyen krom türü, tayin edilebilen türe 

dönüĢtürülerek analizi yapılabilir hale gelmiĢ olur. 

 

ÇeĢitli yükseltgeyici ve indirgeyici reaktifler kullanılarak birçok spektrokopik teknik 

kullanılarak çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bunlara birkaç tane örnek verecek olursak mesela; 

 

Midgett ve Fishman, geliĢtirdikleri APDC/MIBK/ özütleme sistemiyle sularda bulunan 

krom türlerini KMnO4 kullanarak Cr(III)‟ü Cr(VI)‟ya yükseltgemiĢlerdir ve FAAS ile 

tayin etmiĢlerdir (Midgett ve Fishman, 1967; Aydın, 2008). Bağ ve arkadaĢları sepiolit 

üzerine Saccharomyces cerevisiae‟yi immobilize ederek gerçekleĢtirdikleri krom 

türlemesi çalıĢmalarında, H2SO4 ve etil alkol kullanarak Cr(VI)‟yı Cr(III)‟e 

indirgemiĢlerdir (Barceloux, 1999). Liang ve arkadaĢları titanyum dioksit dolgulu mikro 

kolon kullanarak krom türlemesi çalıĢması yapmıĢlardır. Cr(VI)‟nın Cr(III)‟e 

indirgenmesi için askorbik asit kullanmıĢlardır. H2SO4 ile pH‟ı yaklaĢık 1,0‟a 

getirdikten sonra askorbik asit ile kaynatarak indirgemeyi baĢarmıĢlardır (Liang ve ark., 

2003; Aydın, 2008). 

 

2.3.3. Literatürdeki Krom Türlemesiyle İlgili Yapılan Çalışmalar 

 

Tuzen ve arkadaĢları, Cr(III) ve Cr(VI)‟nın türlenmesi için Katı-faz ekstraksiyonu 

yöntemiyle, katı faz olarak Diaion SP-850 reçinesi üzerine Bacillus sphaericus 

mikroorganizması yüklenmesiyle, Cr(VI) ve Cr(III) metallerinin biyosorpsiyon 

yadımıyla zenginleĢtirilip türlendirilmesini gerçekleĢtirmiĢtirler. Reçinede adsorplanan 

Cr(III) 10 ml 1 M HCl çözeltisi ile elue (ayırma) edildi. Cr(VI) ise Cr(III)‟e H2SO4 ve 

etanol kullanarak indirgedikten sonra, aynı iĢlemi uygulayıp toplam krom miktarını 

hesaplayıp bundan Cr(III) miktarını çıkararak Cr(VI)‟yı hesaplamıĢlardır (Tuzen ve 

ark., 2007).  
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Zou ve arkadaĢları birlikte çöktürme yöntemi ile gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada, alevli 

AAS ile krom türlemesini gerçekleĢtirmiĢlerdir. Cr(VI)‟yı Cr(III)‟e indirgeyerek toplam 

krom farkından Cr(VI)‟yı hesaplamıĢlardır. GeliĢtirilen birlikte çöktürme yöntemini 

çeĢitli çevre örneklerinde bulunan kromun tayin edilmesinde kullanmıĢlardır (Zou ve 

ark., 1996). 

 

Narin ve arkadaĢları geliĢtirdikleri adsorpsiyona dayalı zenginleĢtirme yönteminde, 

Cr(III)-difenil karbazon kompleksinin Amberlit XAD 1180 reçinesi üzerinde 

tutunmasını sağlayarak, FAAS‟de tayinlerinigerçekleĢtirmiĢlerdir. Cr(III)‟ü Cr(VI)‟ya 

yükseltgedikten sonra, toplam kromdan krom(III) deriĢimini çıkararak Cr(III) deriĢimini 

belirlemiĢlerdir. ZenginleĢtirme faktörü 75 olarak belirlenmiĢtir. GeliĢtirdikleri bu 

yöntemi, çeĢitli su ve farmakolojik örneklere baĢarıyla uygulamıĢlardır (Narin ve ark., 

2007). 

 

Leyden, Goldbach ve Ellis sularda bulunan Cr(III) ve Cr(VI) ile As(III) ve As(VI) 

türlerinin ayrı ayrı tayin edilerek, enerji ayırmalı X-ıĢınları spektrokopisinde tayinlerini 

gerçekleĢtirilmesini sağlamıĢlardır. Cr(VI) ve As(III) türleri dibenzilditiyokarbamat ile 

çöktürüldükten sonra, Cr(III) ve As(V) türleri ise Fe(III) hidroksit ile çöktürüldükten 

sonra filtreden geçirilmiĢ ve filtrelerde bulunan her bir çökeleğin krom ve arsenik 

içeriği enerji ayırmalı X-ıĢını spektrometresi kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir (Leyden 

ve ark., 1985).  

 

Aydın ve Soylak, birlikte çöktürme yöntemi ile yapılan diğer bir çalıĢmada alevli AAS 

ile krom türlemesini gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu yöntemi bazı analitik parametrelerin 

optimize edilmesinde kullandılar ve kantitatif sonuçlar elde etmiĢler. Cr(VI)‟yı Cr(III)‟e 

indirgen olarak KI ile kullanarak toplam krom miktarını hesaplayıp bundan Cr(III) 

miktarını çıkararak Cr(VI)‟yı hesaplamıĢlardır. GeliĢtirilen birlikte çöktürme yöntemini 

çeĢitli çevre örneklerinde bulunan kromun türlerinin tayin edilmesinde de 

kullanmıĢlardır ve yeterli seviyede sonuçlar elde etmiĢlerdir (Aydın ve Soylak, 2009). 

 

Chwastowska ve arkadaĢları, katı-faz ekstraksiyonu yöntemiyle, katı faz olarak, 

Diaion HP-2MG reçinesi kullanarak APDC yardımıyla kompleks oluĢturarak çeĢitli su 
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örneklerinden krom türlemesini GF-AAS cihazı ile gerçekleĢtirmiĢlerdir 

(Chwastowska ve ark., 2005). 

 

Wang ve arkadaĢları, yaptıkları bir diğer birlikte çöktürme tekniği çalıĢmasında APDC 

ile sulu örneklerden krom türlemesini gerçekleĢtirmiĢler bazı parametreleri optimize 

etmeyi baĢarmıĢlardır. Krom tayinlerini GF-AAS cihazı yardımıyla yapmıĢlardır 

(Wang ve ark., 2002).  

 

Ueda ve arkadaĢları çalıĢmalarında, hafniyum hidroksit ile birlikte çöktürme tekniğini 

kullanarak, pH 5,7‟de Cr(III) ve Cr(VI)‟yı, pH 11‟de de Cr(III)‟ü çöktürerek tayin 

etmiĢlerdir. GeliĢtirilen yöntemi sulara uygulayarak, Cr(III) ve Cr(VI) tayinlerini 

ETAAS ile gerçekleĢtirmiĢlerdir (Ueda ve ark., 1997). 

 

Tüzen ve Soylak, Cr(III) ve Cr(VI)‟nın türlenmesi için katı faz özütleme sistemi 

geliĢtirmiĢlerdir. Cr(III)‟ü ditizon Ģelatları Ģeklinde Chromosorp 108 reçinesi dolgulu 

kolondan geçirerek Cr(III)‟ün tutunmasını sağlamıĢlardır. Reçinede tutunan Cr(III) 

asetonda 2 M HNO3 ile elüe edilip FAAS ile tayini gerçekleĢtirilmiĢtir. Cr(VI)‟yı ise, 

Cr(III)‟e sülfürik asit ve etanol kullanarak indirgedikten sonra, toplam kromdan 

Cr(III)‟ü çıkararak Cr(VI)‟yı hesaplamıĢlardır. Daha sonra geliĢtirdikleri bu yöntemi 

kahve, tütün toprak gibi değiĢik örneklere uygulayarak krom içeriklerini belirlemiĢlerdir 

(Tüzen ve Soylak, 2006).  

 

2.3.4. Arseniğin Özellikleri ve Türlemesi 

 

Eser miktarda bile toksik etki yapabilen metallerden bir diğeri de arseniktir. 

Arseniğin ana oksidasyon basamakları arsenik(III) ve arsenik(V) dir. Jeolojik olarak 

245 farklı mineralin içeriğinde bulunur. Dünyadaki arsenik miktarının yaklaĢık olarak 

30 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Arseniğin en çok elde edildiği kaynak 

volkanlardır.  

Arsenik genellikle çevresel örneklerde her iki oksidasyon basamağında bulunmaktadır. 

Bir elementin yükseltgenme basamağındaki değiĢme, onun biyolojik etkinliği ve 

toksikliği üzerinde çok büyük bir öneme sahip olabilir. Arsenik(III) ün toksikolojisi 
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arsenik(V) den daha yüksektir. Bu yüzden, bulundukları ortamda elementlerin kimyasal 

yapıları kadar onların yükseltgenme basamaklarının doğru ve duyarlı tayini de türleme 

çalıĢmalarının önemli bir bölümünü oluĢturur. 

 

Arseniğin metalik formda kullanılmasının herhangi bir faydası olmadığı için bu tür 

çalıĢmalar genellikle yapılmamaktadır. Elementel arsenik suda çözünmezken inorganik 

arsenik tuzları, pH ve iyonik ortama bağlı olarak geniĢ aralıklı çözünürlükler gösterir. 

Madencilik, demir-dıĢı metallerin ergitilmesi ve fosil yakıtların yanması gibi büyük 

endüstriyel prosesler arseniğin hava, su ve toprağa yayılarak kirletmesine sebep 

olmaktadır. Arsenik içeren tarımsal ilaçların kullanılması ve kereste muhafazasında 

arsenik kullanılması çevre kirliliğine neden olmaktadır. Kırsal bölgelerde havadaki 

ortalama toplam arsenik konsantrasyonu 0.02 ile 4 ng/m
3
 arasında değiĢirken bu 

miktarlar kentsel bölgelerde 3 ile 200 ng/m
3
 arasındadır. Okyanusa açık deniz suyunda 

arsenik konsantrasyonu 1-2 μg/L civarındadır. Arsenik, yeryüzü sularına geniĢ oranda 

yayılmıĢ olup nehir ve göllerdeki konsantrasyonu genelde 10 μg/L‟nin altındadır. 

Yeraltı sularındaki arsenik seviyesi, volkanik kayalar ve sülfürlü minerallerin 

depolandığı yerler hariç, ortalama 1-2 μg/L‟dir. Ortalama sediment konsantrasyonu 5-

3000 mg/kg arasında değiĢirken kirliliğin fazla olduğu yerlerde bu değer 

yükselmektedir. Topraktaki zemin konsantrasyonu 1-40 mg/kg arasında olup ortalama 

değerler 5 mg/kg civarındadır (ATSDR, 2000). 

 

Ġçme suyundaki arsenik miktarı 0,05-60 ppm kadar değiĢmektedir. Ġçme suyunun 

kirlendiği bölgelerde As(III) deriĢimi toplam çözünür arseniğin küçük bi kısmını 

oluĢturur. Ġçilebilecek bir sudaki toplam arsenik miktarı 0,008-0,05 ppm aralığındadır. 

Farklı arsenik türlerinin, farklı toksikolojik özelliklerinin bilinmesine karĢın yapılan 

çalıĢmalar total arsenikle iliĢkilidir (Divrikli, 2002). 

 

Arseniğin kronik olarak artıĢı kromozom ve genler üzerinde negatif değiĢimlere neden 

olmaktadır. Aslında düĢük miktarlardaki arsenik (yetiĢkinler için 20 μg/gün) insan 

vücudu için gerekli bir mineraldir. Doğal olarak yeryüzünde ve yiyeceklerde bulunan 

arsenatlar Ģeklindeki organik arsenik bileĢikleri çok zehirli değillerdir. Farklı organ ve 

vucut sıvıları arasında arseniğin dağılmasında yapılan çalıĢmalar sınırlıdır. Mesela 
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arseniğe maruz kalmamıĢ deneklerin idrarlarında arsenik miktarı genel olarak 10-20 ppb 

olarak bulunmuĢtur. Buna karĢın balık ve midye tüketen deneklerde toplam arsenik 

miktarı 50 kat artıĢ gösterebilir. Arsenik vücut tarafından böbreklerde kolaylıkla 

giderilirler. Arseniktrioksitler gibi, inorganik arsenik bileĢikleri endüstriyel olarak 

kullanılırlar ve toprağı, dolayısıyla yiyecek maddelerini kirleterek esas problemi teĢkil 

ederler. Bunlar vücutta, saçta, ciltte, tırnaklarda ve iç organlarda birikirler. Ortalama 

olarak insan vücudunda 10-20 mg‟ın üzerindeki oranlarda bulunan arsenik problem 

yaratır. Böbrek fonksiyonlarındaki azalma da arsenik birikimini arttırır. Arsenik 

absorbsiyonu en fazla % 5 gibi düĢük oranlarda gerçekleĢir ve büyük kısmı dıĢkı ve 

idrar yoluyla vücuttan atılır (www.healty.net). 

 

Tavsiye edilen güvenlik limiti yetiĢkinlerde 15 μg/kg (vücut ağırlığı/hafta) dır (WHO, 

1996; ATSDR, 2000). Ġnorganik arsenik bileĢikleri 60 ppm üzerindeki 

konsantrasyonlarda oral yolla vücuda alındığında insanlar için sonuç ölümdür. 

Çözünebilen inorganik arsenik bileĢikleri kuvvetli zehir olduklarından yüksek dozlarda 

emilimi, sindirim sistemi semptomlarına, kardiyovasküler ve sinir sistemi 

fonksiyonlarında bozukluklara ve sonuçta ölüme sebebiyet vermektedir. Ġçme 

suyundaki arseniğin (≤ 50 μg/l) uzun süreli etkileĢimi sonucunda deri, akciğer ve 

böbrek kanserine yakalanma riski çok yüksek olup aynı zamanda deri görüntüsünün 

değiĢimi görülmektedir. Mesleki arsenik alınımı büyük oranda soluma yoluyla olup 

genelde akciğer kanseri ile sonuçlanmaktadır (ATSDR, 2000). 

 

Arseniğin neden olduğu akut zehirlenmede, daire, Ģiddetli karın ağrısı, kusma nadir 

olarak görülür. Kronik toksikliğin temel nedeni bazı Ģehirlerde doğal kaynaklara maruz 

kalmaktır. 0,8 ppm arsenik içeren suyun tüketimi ve 2-3 hafta süreyle 3 mg arseniğin 

vucuda alınması arsenik zehirlenmesine sebep olmaz. Birde ayrıca belirtmek gerekirse 

içme sularındaki arsenik deriĢiminin artması veya arsenik içeren ilaçların devamlı 

alınması deri kanseri riskini artırmaktadır (WHO, 1996; Dvrikli, 2002).   

 

Sağlık tehlikesi, toksisitesi ve biyolojik aktivitesinin değerlendirilmesi, toplam element 

deriĢiminden daha çok özel kimyasal Ģeklinin deriĢimine bağlı olduğu için kimyasal 

türleme iĢlemleri oldukça önemlidir. Toplam konsantrasyon eser elementlerin 
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toksisiteleri hakkında fazla bilgi vermez. Bundan dolayı son yıllarda türlendirme 

çalıĢmaları giderek önem kazanmıĢtır. 

 

Toplam element deriĢiminin tayini, kilinik ve çevresel açıdan önemilidir. Elementin 

toplam deriĢimini bilmek faydalı olmasına rağmen gerçekte pek çok analitik çalıĢmada 

elementlerin ayrı ayrı tayininin önemli olduğu bir aĢikardır. Çünkü, toksik elementlerin 

deriĢiminin tayini biyolojik ve çevresel standartlar kurmaya yardımcı olmaktadır. 

Türlerin kantitatif analizi için örneklerin toplanması ve örneklere uygulanan iĢlemler 

dikkatli planlama gerektirir. Biyolojik kirlilik gösteren örneklerin uzun süreli 

saklanması istenmez. Çünkü, mikroorganizmaların varlığı ve eser miktardaki oksijen 

örneği bozabilir. Arsenik türlemesi çalıĢmaları arseniğin aĢağıdaki farklı özelliklerinden 

dolayı önemilidir (Burguera ve Burguera, 1997). 

 

1. Belirli Ģartlar altında birbirlerine dönüĢebilen farklı oksidasyon 

basamağına sahiptir.  

2. Küçük moleküllü organo metalik yapılar oluĢturur. Detoksifikasyon 

yoluyla, inorganik arsenik, monometil arsenik asit (MMAA) ve 

dimetil arsinik asite (DMAA) dönüĢür. 

3. Vücutta değiĢmeden kalan diğer organik bileĢiklere bağlı olarak 

bulunur. Arseno betain (AsB), arseno solin (AsC), arseno Ģekerleri 

(AsS), arseno yağları (AsL) gibi. 

4. Hemoglobine bağlı arsenat gibi makro moleküllü biomoleküller 

oluĢturur.  

 

Analitik kimyada türleme terimi, belirli örneklerde farklı oksidasyon basamağında 

bulunan elementin ya da biyolojik aktivitelerde bileĢiklere bağlı olan elementin tayini 

anlamına gelmektedir. Toksik etkileri araĢtırıldığında, küçük moleküllerin (organo 

metalik bileĢikler) türlemesi, biyolojik fonksiyonları araĢtırıldığında,  büyük 

moleküllerin tayini önem kazanmaktadır. Bu sonuç, insan vücudundaki farklı türlerin 

farklı çevrede toksik özelliklerini anlamamıza yardımcı olur. Arseniğin biyolojik 

etkileri, elementin bulunduğu kimyasal Ģekle bağlıdır. Ġnorganik arsenik türleri, organik 
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arsenik türlerinden daha toksiktir. Pek çok yaĢayan organizmada, arsenik metilasyon ile 

daha az toksik olan organo arsenik bileĢiklerine dönüĢür. Daha sonra da vücuttan atılır. 

 

Toksisite açısından çok önemli bir element olan arseniğin türlemesi konusundaki 

çalıĢmaların oldukça sınırlıdır. Bu yüzden bu çalıĢmada bu çalıĢmalara katkısı olsun 

diye yeni bir yöntem kazandırılmaya çalıĢılmıĢtır. Arsenik türlemesinde de krom 

türlemesinde olduğu gibi genelde toplam arsenik miktarı bulunur ve As(III) ya da As(V) 

türlerinden biri ayrı olarak tayin edilip, diğeri ise toplam Arsenik çıkarılarak bilinmeyen 

türün miktarı hesaplanır. As(III)‟ün As(V)‟e dönüĢtürülmesi için yükseltgeyici 

reaktifler, As(V)‟in As(III)‟e dönüĢtürülmesi için ise indirgeyici reaktifler kullanılır. 

Böylece tayin edilemeyen Arsenik türü, tayin edilebilen türe dönüĢtürülerek analizi 

yapılabilir hale gelmiĢ olur.  

 

Son yıllarda arsenik türlemesi ile ilgili daha çok birlikte çöktürme ve katı faz özütleme 

tekniği yaygın olarak kullanılmaktadır, bizim de bu çalıĢmamız da mikro organizma 

yüklenmiĢ reçine katı faz özütleme tekniği kullanılarak arsenik türlemesi 

gerçekleĢtirildi. Arsenik tayinlerinde genellikle grafit fırınlı atomik absorpsiyon 

spektrometresi ve/veya hidrür oluĢturmalı atomik absorpsiyon spektrometresi kullanılır. 

Türleme çalıĢmalarında en büyük problem, analiz için örnek hazırlama 

basamaklarındaki element kayıplarıdır. Bu problemleri ortadan kaldırmak için büyük 

önem gösterilmelidir. Bu nedenle bu problemi önlemek için, yüksek saflıkta reaktifler 

kullanılmalıdır. Bir baĢka örnek arsenik bileĢikleri, mineral asitleri ile ısıtma veya kuru 

kül etme esnasında buharlaĢmadan dolayı kaybolabilir. Bu problemden kaçınmak için 

nitrik/sülfirik asit kullanılabilir.  

 

2.3.5. Literatürdeki Arsenik Türlemesiyle İlgili Yapılan Çalışmalar 

 

Koh ve arkadaĢları arsenik türlerini mikroorganizma immobilize edilmiĢ kolonda 

ayırdıktan sonra hidrür generasyonlu ICP-AES ile tayin etmiĢlerdir. Optimum pH‟ ı 7 

olarak belirtmiĢlerdir. Bu çalıĢmada optimize edilen yöntem standart referans maddelere 

ve gerçek örneklere uygulanmıĢtır (Koh ve ark., 2005). 
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Karthikeyan ve arkadaĢları aktive edilmiĢ alümina ile doldurulmuĢ mikro kolonda 

online zenginleĢtirme yaparak HG-FIAS-AAS ile As(III) ve As(V) i tayin etmiĢlerdir. 

KompleksleĢtirici olarak kinolin-8-ol-5-sulfonik asit kullanmıĢlardır. Eluasyon 

iĢleminde % 10 luk HCI kullanılmıĢtır. Türlerin gözlenebilme sınırları 0,05-2 ng/ml 

olarak bulunmuĢtur. Kesinlik %3,6-5,0 aralığında bulunmuĢtur. GeliĢtirilen metot 

standart referans maddelerine ve deniz suyuna uygulanmıĢtır (Karthikeyan ve ark., 

1999). 

 

Jitmanee ve arkadaĢları anyon değiĢtirici mini kolonlarda katı faz ekstraksiyonu ile 

ayırdıktan sonra As(III) ve As(V) i tayin etmiĢlerdir. Eluent olarak 2M nitrik asit 

kullanılmıĢtır. As(III) i As(V) e yükseltgemek için KMnO4 kullanılmıĢtır. Kesinlik % 3-

5 olarak bulunmuĢtur. Gözlenebilme sınırı 0,1 µg/l olarak bulunmuĢtur. Optimum pH 

6,3 olarak bulunmuĢtur. Tayin basamağında ICP-AES kullanılmıĢtır. Yöntem doğal 

sulara uygulanmıĢtır (Jitmanee ve ark., 2005).  

 

Schaumlöffel ve Neidhard, As(III)/As(V) tayini için, flow injeksiyon sistemini 

kullanmıĢlardır. Toplam arsenik tayini için, As(V), KI veya L-cystein ile 95 

C'de 

As(III)'e indirgenmiĢtir. As(III) ve toplam inorganik arsenik için lineer kalibrasyon 

aralığı 5-50 g/L olarak bulunmuĢtur. Gözlenebilme sınırı As(III) için 0,4 g/L ve 

toplam arsenik için 0.5 g/L olarak elde edilmiĢtir (Schaumlöffel ve Neidhard, 1996).  

 

Anazaki ve arkadaĢları As(III)'ün APDC kullanarak zenginleĢtirilmesi ve GFAAS ile 

tayinini yapmıĢlardır. Toplam inorganik arsenik, sodyum tiyosülfat ile As(V)'in 

As(III)'e indirgenmesinden sonra yapılmıĢtır. Uygulanan metot, doğal su örneklerindeki 

As(III) ve toplam inorganik arsenik tayinine uygulanmıĢtır (Anazaki ve ark., 1999). 

 

Soto ve arkadaĢları deniz sedimentlerinde As(III), As(V), MMAA ve DMAA 

türlemesini çalıĢmıĢlardır. Arsenik türleri, iyon değiĢtirme kromatografisi ile ayrılmıĢ ve 

hidrür oluĢturmalı atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayin edilmiĢtir. Dowex 1-X8 

iyon değiĢtirme reçinesi kullanarak, eluatta As(III), reçinede DMAA, Dowex 50-X8 

reçinesi kullanarak ta ilk fraksiyonda As(V), ikinci fraksiyonda MMAA tayin edilmiĢtir 

(Soto ve ark., 1996). 
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Schaeffer ve arkadaĢları bir baĢka çalıĢmada deniz ürünlerinde arsenik türlerinin tayini 

üzerine yöntem geliĢtirmiĢtir. Bu çalıĢmada LC-PO-HG-AFS kombine istemi 

kullanılmıĢtır. Arsenik türlerini ayırmak için anyon ve katyon değiĢtirici kolonlar 

kullanılmıĢtır (Schaeffer ve ark., 2005). Driehaus ve Jekel, hidrür oluĢturmalı atomik 

absorpsiyon spektrometresini kullanarak, As(III) ve toplam inorganik arsenik tayinini 

yapmıĢlardır. As(V), KI-askorbik asit karıĢımıyla indirgenmiĢtir. Bu metot, 1 g/L 'den 

daha düĢük deriĢimdeki inorganik arsenik türlerinin hızlı tayinine imkan vermektedir 

(Driehaus ve Jekel, 1992). 

 

Doğal su örneklerindeki arsenik tayinini, hidrür oluĢturmalı atomik absorbsiyon 

spektrometresini kullanarak Munoz ve arkadaĢları yapmıĢlardır. Gözlenebilme sınırı 5 

g/L, kesinlik  % 5 ve geri kazanma değerleri, As(III) için % 93 ± 3, As(V) için % 95 ± 

9 olarak bulunmuĢtur (Munoz ve ark., 2000). Latva ve arkadaĢları, sulu çözeltilerde 

As(V), As(III), dimetilarsinik asit (DMAA), fenil arsenik asit (PAS) tayinini 

yapmıĢlardır. Arsenik türleri, farklı metal yüklü aktif karbon (MC*) üzerinde 

adsorplanarak örnek çözeltisinden ard arda elue edilmiĢtir. Ni matriks düzenleyici 

olarak kullanılmıĢtır. ÇeĢitli arsenik türleri için gözlenebilme sınırları 0.04-0.13 µg/L 

olarak bulunmuĢtur. Tayin basamağında GFAAS yi kullanmıĢlardır (Latva ve ark., 

2000).  

 

2.3.6. Civanın Özellikleri ve Türlemesi 

 

Toksisitesi çok yüksek olan metallerden bir diğeri de Civadır. Civa büyük çevresel risk 

oluĢturan metallerden birsidir. Çevredeki civa konsantrasyonu kömür ve petrol 

ürünlerinin yanmasıyla birlikte büyük miktarlardaki metalin atmosfere yayılmasından 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca civa türleri genellikle doğal su örneklerinde de 

bulunmaktadır. Çok eski zamanlardan beri bilinen civa oda sıcaklığında sıvı durumda 

bulunan metallerden birsidir. 14,06 g/cm
3
 yoğunluğuna sahip olduğundan dolayı ağır 

metaller grubunu ait bir element olan civa periyodik cetvelin 2B grubunda yer alan bir 

geçiĢ elementidir. Civa yüksek buhar basıncı nedeni ile oda sıcaklığında bile kısmen 

buharlaĢabilen bir metaldir. Günümüzde civa kullanımı gerek metalik ve gerekse 

bileĢiklerinin çok zehirli olmasından dolayı azaltılmakta ve kullanımı da git gide 
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yasaklanmaktadır. Metalik civa birkaç uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bunlara örnek verecek olursak elektrikli aygıtlar, otomobil ampulleri, pil, termometre 

ve amalgam alaĢımı olarak diĢ dolgu maddesi olarak kullanılır.  

 

Bir diğer önemli kirletici kaynak metil civadır. Metil cıvanın toksikolojisi cıva(II) den 

daha yüksektir. Bundan dolayı bu türlerin doğru ve duyarlı tayinleri çok önemlidir. 

Suya karıĢan civanın bakteriler ve organizmalar tarafından metil civaya çevrilmesi ile 

meydana gelir. Planktonlar, onları yiyen küçük balıklar ve midyeler ve küçük balıklarla 

beslenen büyük balıklar ve deniz memelileri ile besin zincirine karıĢır. Civa ile ilgilli 

endüstri kollarında, civa içeren atıkların bulunduğu sahalarda, termik santrallerde 

çalıĢanlar ve bu tür tesislerin yakınlarında oturanlar ile civa konsantrasyonu yüksek 

sularda yaĢayan deniz canlılarını sıklıkla tüketen kiĢilerin bünyesindeki civa miktarları 

tehlikeli sınırlar üzerine çıkabilir. Ayrıca deniz canlıların vücudundaki civa 

konsantrasyonu 1 ppm‟den yüksek ise yenmemesi gerekir. 

 

Amaca göre bir elementin çeĢitli formlarının bilinmesi gerekir. Özellikle bazı 

elementlerin canlılardaki biyolojik gereklilikleri yanı sıra fazla olmaları durumunda 

toksik etki göstermeleri türleme çalıĢmalarını öne çıkarmaktadır. Bu tip elementlerin her 

bir kimyasal formunun deriĢimi çoğu örnekte mg/L düzeylerinde veya daha düĢüktür. 

Bu durumda bu elementlerin tayininden önce yüksek seçimliliğe sahip deriĢtirme 

yöntemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Civanın ana oksidasyon basamakları metalik ve 

metil civadır. Bu yüzden bu türlerin belirlenebilmesi açısından türleme çalıĢmaları 

yapılmaktadır. Bir elementin bulunduğu ortamdaki fizikokimyasal formunun veya 

formlarının ayrı ayrı tayinine genel olarak türleme denir. Analitik kimyada türleme 

terimi, belirli örneklerde farklı oksidasyon basamağında bulunan elementin ya da 

biyolojik aktivitelerde bileĢiklere bağlı olan elementin tayini anlamına gelmektedir. 

Toksik etkileri araĢtırıldığında, küçük moleküllerin (organo metalik bileĢikler) 

türlemesi, biyolojik fonksiyonları araĢtırıldığında,  büyük moleküllerin tayini önem 

kazanmaktadır. Bu sonuç, insan vücudundaki farklı türlerin farklı çevrede toksik 

özelliklerini anlamamıza yardımcı olur. Cıvanın biyolojik etkileri, elementin bulunduğu 

kimyasal Ģekle bağlıdır.  Metalik ve metil civa vücuda alındığında kana karıĢarak beyine 

kadar gider ve beyinde akümüle olur. Buna karĢın inorganik civa bileĢiklerinin alınması 
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durumunda da bu bileĢikler beyine gidemezler ama bunlarda böbreklerde akümüle 

olarak böbreklerin çalıĢmasını engellerler. Kısacası civanın genel olarak bütün türleri 

oldukça zararlıdır. Ama bunların en baĢında metalik ve metil civa gelmektedir. Bu 

yüzden bunların toplam civa olarak değilde ayrı ayrı formlarının belirlenmesinin önemi 

gün geçtikçe artmaktadır. Bu yüzden bugünlerde civa türlemesi, düĢük 

konsantrasyonlarda dahi yüksek toksiteye sahip olduklarından dolayı özelliklede metil 

civa türünün belirlenmesi açısından büyük çevresel önem taĢımaktadır. Mesela kısa süre 

yüksek dozlarda maruz kalınması durumunda civanın ciğerler, ağız ve boğaz ile 

solunum yollarında hasar yarattığı tespit edilmiĢtir. 

 

Civa ve bileĢiklerinin insan sağlığına etkileri amaçla yapılan çalıĢmalarda civa ve 

bileĢiklerinin soluma, oral yollarla ve deri teması ile vücuda alınması durumunda 

insanlar üzerinde meydana gelen tahribatlar tespit edilmiĢtir. Solunum yoluyla vücuda 

alınan civanın ilk etkileri yukarıda da belirtildiği gibi sinir sisteminde görülür. Metalik 

ve organik civa bileĢiklerinin buharının 1-1,5 mg/kg miktarında 3-4 ay solunması 

durumda etkinin ani kalp durması, kalp krizi ve kan basıncının ani yükselmesine bağlı 

ölümlerle sonuçlandığı tespit edilmiĢtir. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde 

genellikle kısa sürelerde hayvanların ölümü ile sonuçlanmıĢtır. Kaza sonucu ortama 

yayılan 30-40 mg/m3 gibi yüksek konsantrasyonların yarım günlük çalıĢma süresinde 

solunması durumunda göğüs ağrısı, nefes almada güçlük, solunum yollarında kasılma 

gibi etkiler ortaya çıkar. Keza civa buharının solunması insanların kas yapılarında, 

sindirim sisteminde, böbreklerde, deride ağrıların ve hastalıkların ortaya çıkmasını 

tetikler. Oral yolla civa alınması durumunda (civa, civaklorür ve metilciva) 10-60 

mg/kg oranlar insanlar için ölümcül olmaktadır. Civa kontaminasyonu yüksek 

yiyeceklerin aĢırı tüketimi durumunda tansiyon problemleri, kalp krizi ve taĢikardi gibi 

kalp ile ilgili rahatsızlıklara rastlanmaktadır. Civa içeren ilaçların yada insanlar üzerinde 

olumlu etkisi olduğu düĢünülen civa içeren kimyasalların deriye sürekli sürülmesi 

durumunda birkaç ay içerisinde ölümle sonuçlanacak etkiler ortaya çıkabilir. Elbetteki 

deriden civa alınması durumunda ağır deri ve cilt hastalıkları meydana gelmektedir 

(ATSDR, 1999; www.inchem.org; www.epa.gov). 

 

http://www.inchem.org/
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Toksisite açısından çok önemli bir element olan civa türlemesi konusundaki çalıĢmalar 

oldukça sınırlıdır. Bu yüzden bu çalıĢmada da katkısı olsun diye yeni bir yöntem 

kazandırılmaya çalıĢılmıĢtır. Eser elementlerin ayrılması, zenginleĢtirilmesi ve 

türlemesinde birçok kimyasal madde ve ligantlar kullanılmaktadır. Fakat bunların 

ekonomik olmayıĢı ve çevre kirliliğine sebep olmalarından dolayı son zamanlarda bu 

amaçla çevre dostu mikroorganizmalar tercih edilmektedir. Son yıllarda civa türlemesi 

ile ilgili daha çok birlikte çöktürme ve katı faz özütleme tekniği yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Mikroorganizmalar iyi bir biosorbent olmalarının yanı sıra ekonomik 

olarak ta üretilmeleri kolaydır. Mikroorganizmaların sahip oldukları biyomoleküller 

gerek canlı ve gerekse ölü biyokütlelerin yüksek bir metal ilgisine sahip olmasını 

sağlamakta ve dolayısıyla çok yüksek bir biyosorpsiyon kapasitesi sunmaktadırlar. Bu 

proje kapsamında sağlık açısından farklı etkilere sahip olduğu bilinen metil cıva, Hg(II) 

ve toplam cıva deriĢimlerini tayin edebilmek için bazı mikroorganizmaların katı destek 

maddesine immobilizasyonunu esas alan bir türlendirme yönteminin geliĢtirilmesi 

amaçlandı ve gerçekleĢtirildi. Civa tayinlerinde genellikle soğuk buhar oluĢturmalı 

atomik absorpsiyon spektrometresi kullanılır. Metalik ve organik civa türleri toplam 

civa olarak bulunup bu toplam civa miktarından metalik civa miktarı bulunup sonra 

toplam civa miktarından metalik civa miktarı çıkarılarak metil civa bulundu. GeliĢtirilen 

bu yöntem ayrıca bazı çevresel örneklere uygulandı ve baĢarılı sonuçlar elde edildi. 

 

2.3.7. Literatürdeki Civa Türlemesiyle İlgili Yapılan Çalışmalar 

 

Segade ve Tyson yaptıkları bir çalıĢmada geliĢtirdikleri katı-faz ekstraksiyon 

yöntemiyle soğuk buhar oluĢturmalı atomik absorpsiyon spektrometresi kullanarak su 

örneklerinde inorganik ve metil civa türlerini zenginleĢtirerek ayrı ayrı belirlemeyi 

gerçekleĢtirdiler. Segade ve Tyson C 18 kolonunda metil cıva ve inorganik civanın 

zenginleĢtirilemesi üzerine çalıĢmıĢlardır. Ligant olarak APDC yi kullanmıĢlardır. 

Türlerin gözlenebilme sınırları 0,96 ile 0,25 ng/L arasında bulunmuĢtur. Tayin 

basamağında katı örneklemeli soğuk buhar atomik absorpsiyon spektrometresi 

kullanılmıĢtır. AkıĢa enjeksiyon sistemi çalıĢmada kullanılmıĢtır (Segade ve Tyson, 

2007). 
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Robles ve arkadaĢları Escherichia coli canlı mikroorganizma kullanılarak fenil cıvanın 

zenginleĢtirmesi üzerine çalıĢmıĢlardır. Tayin basamağında soğuk buhar atomik 

absorpsiyon spektrometresi kullanılmıĢtır. Bağıl standart sapma % 2,2-5,3 arasında 

bulunmuĢtur. Optimize edilen yöntem nehir suyuna uygulanmıĢtır. Fenil cıvanın 

gözlenebilme sınırı 0,05 ng/ml bulunmuĢtur (Robles ve ark., 2000). 

 

Tajes-Martinez ve arkadaĢları Chlorella vulgaris in silikajele immobilize edilmesiyle 

hazırlanan mikro kolonlarda cıva türlemesi yapmıĢlardır. Hem cıva hem de metil cıva 

pH 3,0 de % 97 oranında tutulmuĢtur. Metil cıva 0,03 M HCI ile Hg(II) ise 1,5 M HCI 

ile elue edilmiĢtir. Tayin basamağında soğuk buhar atomik absorpsiyon spektrometresi 

kullanılmıĢtır. GeliĢtirilen metot musluk suyuna, deniz suyuna ve atık suya baĢarıyla 

uygulanmıĢtır (Tajes-Martinez ve ark., 2006).  

 

Pérez-Corona ve arkadaĢları Saccharomyces cerevisiae nin silikajele immobilize 

edilmesiyle hazırlanan mikro kolonda Hg(II) ve metil cıva tayini için yöntem 

geliĢtirmiĢlerdir. Metil cıva kolondan 0,02 M HCI ile Hg(II) ise 0,8 M HCN ile elue 

edilmiĢtir. Tayin basamağında soğuk buhar atomik absorpsiyon spektrometresi 

kullanılmıĢtır (Pérez-Corona ve ark., 1998). 

 

Leal ve arkadaĢları CVAAS ile akıĢa enjeksiyon sistemi kullanarak cıva tayini 

yapmıĢlardır. Gözlenebilme sınırı 5 ng/l bulunmuĢtur. Bağıl standart sapma % 1,4 

bulunmuĢtur. Optimize edilen yöntem standart referans maddelerine ve balık 

örneklerine uygulanmıĢtır (Leal ve ark., 2006).  

 

Silikajelin yüzeyine bazı Schiff bazlarının immobilize edilmesiyle hazırlanan yeni katı 

faz ekstraktörleri kullanılarak Hg(II) nin zenginleĢtirilmesi için yöntem optimizasyonu 

yapılmıĢtır. Hg(II) nin gözlenebilme sınırı 4,75 pg/ml ve bağıl standart sapma % 0,52-

1,01 arasında bulunmuĢtur. Optimize edilen yöntem içme suyuna ve nehir suyuna 

uygulanmıĢtır (Soliman ve ark., 2004).  

 

Jiang ve arkadaĢları Ģelat reçinesi ile doldurulmuĢ kolonda on-line olarak cıvayı 

zenginleĢtirdikten sonra grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayin 
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etmiĢlerdir. Gözlenebilme sınırı 0,2 ng/ml ve bağıl standart sapma % 2,8 bulunmuĢtur. 

Tiyoüre eluent olarak kullanılmıĢtır. ZenginleĢtirme faktörü 100 bulunmuĢtur. Optimize 

edilen yöntem doğal sulara uygulanmıĢtır (Jiang ve ark., 2006).  

 

Balarama Krishna ve arkadaĢları polianilin dolgulu kolonda inorganik ve metil cıva 

türlerini zenginleĢtirmiĢlerdir. Metil cıva % 0,3 luk HCI ile Hg(II) % 0,3 HCI + % 0,02 

tiyoüre ile elue edilmiĢtir. Türlerin zenginleĢtirme faktörleri 120 ile 60 arasında 

bulunmuĢtur. Optimize edilen yöntem doğal sulara uygulanmıĢtır (Balarama Krishna ve 

ark., 2005).  

 

Duan ve arkadaĢları Cyanex 923 dolgulu mini kolonda Hg(II) nin on-line 

zenginleĢtirilmesi için yöntem optimizasyonu yapmıĢladır. Eluent olarak % 10 luk nitrik 

asit kullanmıĢlardır. Gözlenebilme sınırı 0,2 ng/l ve bağıl standart sapma % 1,8 

bulunmuĢtur. Yöntem doğal sulara baĢarıyla uygulanmıĢtır (Duan ve ark., 2006).  

 

Ferrua ve arkadaĢları aktif karbon dolu mikro kolonda cıva(II) yi on-line olarak 

zenginleĢtirmiĢlerdir. Eluent olarak nitrik asit kullanılmıĢtır. ZenginleĢtirme faktörü 13, 

gözlenebilme sınırı 10 ng/l, bağıl standart sapma % 3,1 bulunmuĢtur. Optimize edilen 

yöntem insan saçına ve içme suyuna uygulanmıĢtır. Tayin basamağında soğuk buhar 

atomik absorpsiyon spektrometresi kullanılmıĢtır (Ferrua ve ark., 2007). 
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2.4. BİYOSORPSİYON 

 

Biyosorpsiyon, metallerin mikroorganizmalara tutunması olayı olarak adlandırılır. 

Biyosorpsiyon çalıĢmalarının önemli bir kısmı mikroorganizmaların doğal veya sentetik 

polimerik materyallere immobilizasyonu esasına dayanır. Bu mikroorganizmalar çeĢitli 

ticari reçinelere çeĢitli yöntemler uygulanarak immobilize edilir ve zenginleĢtirme ve 

türleme çalıĢmalarında katı faz olarak kullanılır.  

 

Mikroorganizmaların metalleri biyosorpsiyon yoluyla tutması farklı mekanizmalarla 

olur. Bunlardan bazıları, metallerin hücre duvarına adsorpsiyonuyla ve hücrenin 

salgıladığı metabolitlerle çöktürme gibi mekanizmalarla olur (Baytak, 2003). Hem canlı 

hem de ölü mikroorganizmaların metal tutma özelliği birbirine benzese de 

mekanizmalar birbirinden farklıdır (Bağ, 1998; Baytak, 2003). Canlı 

mikroorganizmaların taĢıma, hücre dıĢı kompleks oluĢumu çöktürme gibi metalleri 

tutma mekanizması çok değiĢik olduğu için canlı mikroorganizmaları kullanma 

açısından pek çok yararı olabilir.  Metabolizmaya bağlı olan metal tutması canlı 

mikroorganizmalarda metallerin hücre zarından hücre içine alınması Ģeklinde 

gerçekleĢir. Metabolizmaya bağlı olmayan metal tutunması olayı çoğu zaman ölü 

mikroorganizmalar tarafından gerçekleĢtirilir. 

 

Ayrıca biyosorpsiyon 3 Ģekilde sınıflandırılır. Bunlar; 

1. Hücre dıĢı birikme 

2. Hücre yüzeyi adsorpsiyonu 

3. Hücre içi birikme 

 

Hücre içi birikim sadece canlı hücrelerde meydana gelir. Metabolizmaya bağlı olan 

biyosorpsiyon tipinde hücre içi birikim söz konusudur. Bu olay; toksik metallerin 

varlığında reaksiyon veren, mikroorganizmanın aktif savunma sistemi ile iliĢkilidir. 

Hücre içi birikimin gerçek mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Böylece 

metallerin hücre zarından taĢınımı, hücre içi birikimi doğurur. Hücre dıĢı birikim ve 

adsorpsiyon ise ölü hücrelerde olur. Kısaca metabolizmaya bağlı olmayan 

biyosorpsiyon tipinde meydana gelir.  
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Metabolizmadan bağlı olmayan biyosorpsiyon, hücre yüzeyindeki mevcut bazı 

fonksiyonel gruplar ile metal arasında birçok fizikokimyasal etkileĢimin sonucu olarak 

ortaya çıkar. Bu olay sırasında metabolizmaya bağlı olmayan fiziksel adsorpsiyon, iyon 

değiĢimi ve kimyasal sorpsiyon meydana gelebilir. Hücre duvarı polisakkaritlerden, 

protein ve lipidlerden oluĢur. Bu yapılarda sık rastlanan karboksil, sülfat, fosfat ve 

amino gibi metal bağlayıcı gruplar vardır. Bu tip tutunma olayı oldukça hızlı ve 

maliyetsizdir.  

 

 

ġekil 2.2. Hücre zarında metallerin tutunma bölgeleri 

 

Fiziksel adsorpsiyon, van der Waals kuvvetlerinin yardımıyla meydana gelir. Bu bazı 

metal iyonlarıyla hücre duvarı arasındaki elektrostatik etkileĢmeden oluĢur. Hücre 

duvarı polisakkaritleri içerir ve sulu ortamdaki iki değerlikli metal iyonları 

polisakkaritlerin karĢı iyonları ile yer değiĢtirirler. Örneğin, deniz alglerinin aljinatı, K
+
, 

Na
+
, Ca

2+
 veya Mg

2+
 iyonlarının tuzları Ģeklinde bulunur. Bu iyonlar, Co

2+
, Cu

2+
, Cd

2+
, 

Zn
2+

 gibi bazı karĢı iyonlarla yer değiĢtirirler (Kuyucak ve Volesky, 1988). Çözeltiden 

metal tutulması, yüzeydeki aktif grup ile metalin hücre yüzeyinde kompleks 

oluĢturmasıyla meydana gelebilmektedir. Mikroorganizmalar aynı zamanda organik 

asitler (sitrik asit, okzalik asit, glukonik asit, fumarik asit, laktik asit, malik asit) de 

üretebilirler. Bu asitler toksik metaller ile Ģelat oluĢturarak organo-metalik moleküllerin 

oluĢmasını sağlarlar. Hücre metabolizmasına bağlı olmayan çöktürme, metal ile hücre 

yüzeyinin kimyasal etkileĢmesinden ortaya çıkar. Yukarıda bahsettiğimiz birçok 

biyosorpsiyon mekanizması bir arada da meydana gelebilir. 
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2.4.1. Mikroorganizmaların Önemli Özellikleri ve Metalleri Tutması 

 

Mikroorganizmalar hücre duvarı ve bir çekirdeği olan tek hücreli yapılardır. 

Mikroorganizmalar çok geniĢ bir sahada kullanılmaktadır. Bunlar tarım, sanayi, besin, 

çevre sağlığı, insan sağlığı, veterinerlik ve uzay gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. 

Mikroorganizmalar, mayalar, bakteriler ve mantarlar olmak üzere üç ana grupta 

toplanabilir. 

 

Mikroorganizmaların laboratuar Ģartlarında üretilmeleri ve çoğaltılmaları için herbir 

mikroorganizma için çeĢitli besleyici ortamlar kullanılmaktadır. Bu yüzden 

mikroorganizmalar uygun besiyer ortam oluĢturulduktan sonra üretilip kullanıma hazır 

hale getirilir. Bu besin ortamı katı, sıvı, yarı sıvı veya yarı katı Ģeklinde olabilir. Bu 

besiyerlerin içeriği genellikle hidrojen içeren maddeler, karbon azot içeren maddeler, 

mineraller, vitaminler, aminoasit içeren maddeler ve en önemlisi oksijen ve sudan 

oluĢmaktadır. Ayrıca mikroorganizma üretiminde sıcaklık ve pH‟ında etkisi büyüktür. 

Kısaca bu Ģartlar uygun hale getirilmediği sürece mikroorganizma üretimi ve 

çoğaltılması sağlanmıĢ olmaz. 

 

Yüksek metal bağlayan mikroorganizma çeĢitlerinin tespit edilmesi sonucu,metal 

zenginleĢtirilmesi ve uzaklaĢtırılması için düĢük maliyetli ve rekabetli biyosorbent 

ürünlerinin potansiyel olarak üretilip kullanılmasına olanak sağlamıĢtır. Metal 

zenginleĢtirilmesi ve uzaklaĢtırılması için kullanılacak cansız mikroorganizmalar doğal 

olarak sık bulunan veya atık halde elde edilebilen algler, fungiler ve bakterilerden 

hazırlandığı gibi ayrıca laboratuar Ģartlarında da canlı olarak üretilip daha sonra yapısını 

ve içeriğini bozmadan uygun yöntemlerle öldürülüp hazırlanıp ta kullanılabilir.  

 

Mikroorganizmalar hem canlı iken hem de ölü iken adsorpsiyon ile metalleri tutma 

özelliğine sahiptir. Mikroorganizmaların metalleri tutması, metabolizmaya bağlı olan 

metal tutması ve metabolizmaya bağlı olmayan metal tutması diye iki Ģekilde 

gerçekleĢir:  

    1. Metabolizmaya bağlı olan metal tutması canlı mikroorganizmalarda 

metallerin hücre zarından hücre içine alınması Ģeklinde gerçekleĢir. Bu durum 
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mikroorganizma yeterince besin bulamadığı zaman yavaĢ olur. Toksiklik etkisi olduğu 

hallerde metaller difüzyon yoluyla hücre içine alınır. 

    2. Metabolizmaya bağlı olmayan metal tutması çoğu zaman ölü 

mikroorganizmalar tarafından gerçekleĢir. Tutunma bu mikroorganizmaların hücre 

duvarlarının dıĢ yüzeylerine adsorpsiyon Ģeklinde gerçekleĢir (Baytak, 2003). 

 

Biyosorpsiyon ile metallerin ayrılması hücre duvarı ile metal arasındaki etkileĢimin 

sonucudur. Tüm mikroorganizmaların hücre yüzeyi, çeĢitli anyonik yapılar nedeniyle (-) 

yüke sahiptir. Metal iyonları bazı zenginleĢtirme yöntemlerinin yanı sıra ayrıca 

biyosorpsiyon ile mikroorganizmanın yüzeyine adsorpsiyon ile toplanarak ta ayrılabilir. 

Bu olayda ancak (+) yüklü metal iyonlarının mikroorganizmanın (-) yüklü reaksiyon 

alanları ile kompleks oluĢturarak veya bazı mikroorganizmalarda hücrelerin dıĢ 

zarından uzanan polimerler sentezleyerek çözeltiden metal iyonlarını bağlayabilirler. 

Ayrıca bazı metal iyonları da mikroorganizma yüzeyindeki boĢluklardaki fonksiyonel 

gruplara bağlanmak Ģartıyla adsorplanırlar. Mikroorganizmaların metalleri tutma 

özelliği sanayide atık su arıtımında ve özellikle bazı değerli metallerin zenginleĢtirilip 

geri kazanılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda da toksik değere sahip 

bazı önemli metallerin mesela arsenik civa gibi çevreden uzaklaĢtırılması için 

kullanılmaktadır.  Böylece ticari olarak bir ligant kullanılmamıĢtır. Kısacası bu tip bir 

çalıĢmada ligantın görevini hemen hemen mikroorganizma üstlenmiĢ olur.  

 

2.4.2. Streptococcus pyogenes Mikroorganizmasının Özelliği 

 

Streptococcaceae familyasına ait bir bakteri türüdür. Normalde sağlıklı insanların boğaz 

ve burunlarında bulunur. Ancak sayısı arttığında, bu bakteri faranjite yol açar. Deri 

enfeksiyonlarına da neden olur. Küre Ģeklindedir. Gram pozitiftir. Oksijenli solunum 

yapar, hareketsizdir ve spor üretmez. Serolojik sınıflandırmaya göre A grubu beta 

hemolitik streptokok olarak da adlandırılır. En dikkat çeken virülans faktörü Protein g 

vasıtasıyla antikorların uygun kısmına bağlanıp, vücuda tanıdık görünmesidir. 

 

Bakteriyel farenjitin primer nedenidir. Farenjitlerin % 70‟i viral kaynaklı olsa da 

doktorların ısrarla her farenjit vakasında kendisine yönelik antibiyotik tedavisi 

http://www.uludagsozluk.com/k/farenjit/
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uyguladığı bakteridir. Enfeksiyon sonrası akut glomerulonefrit, akut romatizmal ateĢ 

gibi komplikasyonlara yol açabileceğinden en tehlikeli farenjit etkeni sayılabilir.  

 

A grubu streptokok da denir. Ġnsanlarda en çok hastalık oluĢturan streptokoklardır. 

Yılancık, sepsis, endokardit, loğusa ateĢi (puerperal sepsis), deri ve deri altı 

infeksiyonları, farenjit, kızıl ve akut romatizmal ateĢe neden olur. Bu bakteri 

enfeksiyonlarının tedavisinde penisilin ve makrolit grubu antibiyotikler yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Dünyada yaklaĢık elli yıldır kullanılmasına karĢı, henüz S. 

Pyogenes‟in penisiline karĢı direnç gösterdiği saptanmamıĢtır. Bunun yanında, makrolit 

direnci dünyada ve Türkiye‟de değiĢik oranlarda bildirilmektedir. AĢağıdaki ġekil 2.3‟ 

te Streptococcus pyogenes bakterisinin petri kabında üremesi gözükmektedir.  

 

  

ġekil 2.3. Streptococcus pyogenes bakterisi 

 

2.4.3. İmmobilizasyon Teknikleri 

 

Katı destek üzerine (reçine) mikroorganizmanın yüklenmesi için çeĢitli teknikler vardır. 

Ġmmobilizasyon numunenin biyosorpsiyonu  için gerekli olan boyut, mekanik kuvvet, 

sertlik ve gözeneklilik sağlar. Bu tekniklerin her biri için ayrı ayrı immobilizasyon 

yöntemleri geliĢtirilmiĢtir. Bu teknikler kısaca örnekler üzerinde açıklayacak olursak 

aĢağıdaki gibidir. 

 

 

http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=streptokok
http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=y%c4%b1lanc%c4%b1k
http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=y%c4%b1lanc%c4%b1k
http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=sepsis
http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=endokardit
http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=lo%c4%9fusa+ate%c5%9fi
http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=farenjit
http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=k%c4%b1z%c4%b1l
http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=akut+romatizmal+ate%c5%9f
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2.4.3.1. Polimer Üzerine Tutunma 

 

Kalsiyum alginat, poliakrilamit, polisülfon, polietilenimin ve polihidroksi etilmetakrilat, 

yaygın olarak kullanılan polimerlerdir. Kalsiyum alginat ve poliakrilamit 

immobilizasyonundan elde edilen ürünler jel parçacıkları gibidir. Polisülfon ve 

polietileniminden oluĢan ürünler ise en kuvvetli olanlardır.  

 

2.4.3.2. Taşıyıcı Bileşiklere Kovalent Bağlanma 

 

Bu teknik en çok alglerin yüklenmesinde kullanılır. Buna örnek verecek olursak 

silikajeli verebiliriz. Mikroorganizmayı silikajel üzerine uygun yöntemle 

immobilizasyon edersek jel kıvamında bir ürün elde edilir.  
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2.5. ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ 

 

Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi temel haldeki serbest atomların kendilerine has 

dalga boylarında ıĢın enerjisini absorplamalarını inceler. Alev içinde bulunan bir atom 

türünün ıĢın kaynağından alev içerisine gönderilen kendine has dalga boyundaki ıĢın 

demetini kısmen absorplaması ve geride kalan ıĢın demetinin azalma derecesini ölçmesi 

üzerine kurulmuĢ olan spektroskopi dalıdır. BaĢka bir ifadeyle ıĢığın, atomlaĢtırıcılar 

tarafından gaz halindeki atomlara dönüĢtürüldükten sonra ölçülmesine dayanır. 

Absorpsiyonun büyüklüğü temel haldeki atom sayısına dolayısıyla deriĢimine bağlıdır. 

Absorbe edilen ıĢın miktarı ölçülmesi sonucu analit deriĢimi kantitatif olarak 

hesaplanabilir. Atomik Absorpsiyon Spektrometreleri, analitik kimya laboratuvarlarında 

çok yaygın olarak kullanılan bir cihazdır. 

 

AAS yönteminin temeli iki ana prosese dayanır. örnekten serbest haldeki atomların 

oluĢturulması ve ıĢık kaynağından gelen ıĢının oluĢturulan bu atomlar tarafından 

absorplanmasıdır (Wilhard ve ark., 1998). 

 

Bir örnekteki analitin tayininin yapılabilmesi için aĢağıdaki ölçütleri dikkate alınıp 

Atomik Spektroskopi tekniklerinin seçimi yapılmalıdır. Bu ölçütler Ģöyle sıralanabilir; 

 

1. Gözlenebilme sınırı ve çalıĢma aralığı 

2. Analit deriĢimi 

3. GiriĢimler 

4. Tek element veya çok element analizi 

5. KarmaĢıklık 

6. Kolaylık 

7. Maliyet 

 

Temel ilkeleri 19. yüzyıldan bu yana bilinmesine rağmen günlük ve rutin çalıĢmalara bir 

analitik yöntem olarak uygulanabilmesi 1960‟lı yıllarda olmuĢtur.  
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ġekil 2.4. Perkin Elmer Analiz 700 model Atomik Absorpsiyon Spektrometresi     

 

 

2.5.1. Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ve Bileşenleri 

 

Atomik absorpsiyon spektrometlerinin en önemli kısımları; analite özgü dalga boyunda 

ıĢık yayan bir ıĢık kaynağına, örnek çözeltisinin atomik buhar haline getirildiği 

atomlaĢtırıcı, çalıĢılan dalga boyunu diğer dalga boylarından ayıran monokromatör ve 

ıĢık Ģiddetinin ölçüldüğü dedektörlerdir. ġekil 2.5‟de Atomik Absorpsiyon 

Spektrometresi ve BileĢenleri görülmektedir. 

 

 AAS yönteminde ilk olarak, atomlaĢtırıcı ile örneğe ait serbest atomlar oluĢturulduktan 

sonra bu serbest atomlar üzerine ıĢık kaynağından ıĢık gönderilerek, ıĢık kaynağından 

gelen ıĢının bu atomlar tarafından absorplanması gerçekleĢtirilir. Alevde, örneğin 

atomlaĢtırıcılar tarafından atomlaĢtırılabilmesi için ilk olarak örnek çözeltisinin aleve 

püskürtülmesi gerekir. Sıvı örnek, sisleĢtirici vasıtasıyla yüksek basınçlı bir gazla 

karıĢtırılıp ince damlacıklar Ģeklinde sise dönüĢtürüldükten sonra, aerosolleri Ģeklinde 

aleve püskürtülür. Örnek, yakıt ile birlikte aerosolleri halinde aleve girdikten sonra, 

yüksek sıcaklıkta çözücüsü buharlaĢtırılır. Çözücüsü uçurulduktan sonra geriye kalan 
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katı madde buharlaĢtırılır ve atomlarına dönüĢtürülür. Bu atomlar ıĢık kaynağından 

gelen ıĢınları absorplarlar. 

 

 

ġekil 2.5. Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ve BileĢenleri 

 

2.5.1.1. Işık Kaynağı 

 

Atomik absorpsiyon spektrometlerinde dar hatlı ıĢık kaynakları kullanılmaktadır. IĢık 

kaynakları oyuk katot lambası (OKL), elektrotsuz boĢalım lambaları (EBL) ve buhar 

boĢalım (BBL) lambalarıdır. AAS‟ de ıĢık kaynağı olarak çoğunlukla gövde kısmı 

pyreks, pencere kısmı kuartzdan yapılmıĢ, silindir Ģeklinde oyuk bir katodun dıĢına 

yerleĢtirilmiĢ anot telden oluĢan oyuk katot lambaları (OKL) kullanılır. Bu katot analiz 

edilecek elementten üretilmiĢtir. Anot ise tungsten veya nikelden üretilmiĢ bir teldir. 

Oyuk katot lambaları, düĢük basınçta neon ya da argon gibi bir asal gazla 

doldurulmuĢtur. Lamba 30 mA akım (dc) ve 400 V gerilimde çalıĢır ve elektriksel 

boĢalım iki elektrot arasında olur ve asal dolgu gaz atomlarının bir kısmı anotta 

iyonlaĢır. OluĢan iyonlar katota çarparak yüzeydeki metal atomlarını koparır ve 

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

boyunca ıĢıma yayarlar. 
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AAS‟de Ca-Mg, N-K gibi çoklu element oyuk katot lambaları da bulunmaktadır. Çoklu 

element lambaları, tekli element lambaları ile karĢılaĢtırıldığında daha hassastır. 

(Weldon, 1999). 

 

 

ġekil 2.6. Oyuk Katot Lambası 

 

OKL kadar yaygın olmasa da elektrotsuz boĢalım lambaları‟da (EBL) AAS‟de bazı 

elementlerin tayinlerinde kullanılmaktadır. Bu lamba, düĢük basınçta argon gibi inert 

bir gaz ile, incelenen metal ya da metalin tuzunu bulunduran kapalı kuartz bir borudan 

oluĢmuĢtur. Bu boru seramik bir silindir içine yerleĢtirilmiĢtir. Radyo frekans 

uygulanarak, inert gazın iyonlaĢması ve katoda çarptırılarak serbest atomların 

oluĢturulması sağlanır. Bu atomlar lamba içinde hızlı hareket eden dolgu gazı iyonları 

ile çarpıĢarak enerji absorbe eder ve uyarılırlar. Uyarılan atomlar temel hale dönerken 

katot metaline özgü ıĢın yayarlar (Wilhard ve ark., 1998). As ve Se gibi uçucu 

elementler için EBL tercih edilir. EBL lambalarının ıĢın Ģiddetleri OKL lambalarına 

göre 50-100 kat daha fazla olsa da OKL lambaları kadar kararlı ve güvenilir değildir. 
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ġekil 2.7. Elektrotsuz BoĢalım Lambaları 

 

Buhar boĢalım lambaları (BBL), lamba içinde buhar halinde bulunan analiz 

elementinden akım geçirilmesi ile emisyon yaparlar. Hg, Tl, Zn ve Cd gibi çok uçucu 

metaller buhar boĢalım lambaları kullanılarak tayin edilebilirler. Uyarma, lambaya 

uygulanan elektrik akımı ile sağlanır. Uygulanan akım OKL lambasına uygulanandan 

fazladır. Bu tür lambalarda self absorpsiyon yüksektir. Bunu önlemek için uygulanan 

akım düĢürülürse de, bu defa da lambanın kararlılığı bozulur. OKL lambalarının 

geliĢtirilmesi ile bu tür lambaların kullanımı önemini kaybetmiĢtir (Tunceli, 1998).  
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2.5.1.2. Atomlaştırıcılar 

 

Örnek içindeki analiz edilecek maddenin temel haldeki serbest atomlarına 

dönüĢtürülmesi iĢleminin gerçekleĢtirildiği yere atomlaĢtırıcı bu iĢlemede atomlaĢtırma 

denir. Ġyi bir atomlaĢtırıcının örneğin hemen hemen hepsini atomlaĢtırması gerekir. 

Genellikle örnek atomlaĢtırılması için iki tip atomlaĢtırıcı kullanılır. Bunlar Alevli ve 

alevsiz diye ikiye ayrılır. Alevsiz atomlaĢtırıcılar grafit fırın (elektrotermal) 

atomlaĢtırıcısıdır.  

 

 

ġekil 2.8. AtomlaĢtırıcılar 

 

Alevli atomlaĢtırıcıda atomlaĢmanın olacağı alev içine numune çözeltisi yanıcı-

yükseltgen gaz karıĢımı akıĢıyla taĢınıp püskürtülür. Alevli atomlaĢtırıcılar 5 veya 10 

cm uzunlukta alev yoluna sahiptirler. Burada atomlaĢtırma için her elemente özgü farklı 

miktarlarda ve karıĢımlarda yanıcı ve yakıcı gazlar kullanılır. Alevli AAS‟de bu gaz 

oranı ayarlanarak, temel düzeyde bulunabilecek serbest atomların sayısı yükseltilerek, 

emisyon ya da iyonlaĢma gibi bozucu etkiler minimuma indirilebilir. Alevli 

atomlaĢtırıcılarla 1700-3150 
0
C arasında atomlaĢtırma sıcaklıkları elde edilebilir. Alevli 
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atomik absorpsiyon spektrometresinde alevin oluĢturulması için kullanılan yakıcılar ön 

karıĢtırmalı ve ön karıĢtırmasız olmak üzere iki türdür. Yaygın olarak kullanılanı ise ön 

karıĢtırmalı atomlaĢtırıcılardır. Alev sıcaklığı AAS‟de çok önemlidir çünkü her element 

farklı sıcaklıklarda tam olarak atomlaĢmaktadır. Tam istenen sıcaklık yanıcı/yakıcı gaz 

oranına bağlıdır. Asetilen – Hava alevi genellikle Na, K, Mg, Ca, Cu, Cr, Mn, Fe, Zn, 

Co, Ni, Mo, Sr gibi elementler için kullanılır ayrıca Hidrür oluĢturmalı AAS ile de As, 

Sb gibi bazı element analizlerinde de kullanılır. Azotprotoksit – Asetilen alevi yüksek 

sıcaklık oluĢturduğu için Al, Si, Ta, V ve Zr gibi refrakter oksit oluĢturan elementler 

için kullanılır. AAS‟de en yaygın olarak kullanılan alev hava/asetilen alevidir. Çünkü 

görüldüğü gibi sağlanan sıcaklık birçok elementin atomlaĢması için yeterli olmaktadır.  

 

 

ġekil 2.9. Alevli AtomlaĢtırıcılar 
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Tablo 2.1. AtomlaĢtırma için Kullanılan Bazı Alevlerin Özellikleri 

Yanıcı Gaz Yükseltgen Gaz Sıcaklık (
o
C) 

Hidrojen Hava 2000-2100 

Hidrojen Oksijen 2550-2700 

Metan Oksijen 2500-2950 

Asetilen Hava 2100-2400 

Asetilen Oksijen 3050-3150 

Asetilen Nitröz oksit 2600-2800 

Propan veya Doğal Hava 1700-1900 

Propan veya Doğal Oksijen 2700-2800 

 

 

Alevsiz atomlaĢtırıcılar alevli atomlaĢtırıcılara göre daha düĢük gözlenebilme sınırına 

sahip olması ve çok az miktarda örnekle çalıĢma olanağı sağlamaları nedeniyle 

geliĢtirilmiĢtirler. Bunlar arasında grafit fırınlı atomlaĢtırıcılar çok yaygın olarak 

günümüzde kullanılmaktadır. Grafit fırınlı AAS ile µg/L (ppm) mertebesindeki 

deriĢimle kadar inilmektedir. Ġlk olarak Massmann tarafından geliĢtirilmiĢtir. Fırın 

yüksek saflıkta grafit tüpten oluĢur. Grafit tüp yaklaĢık olarak 18-28 mm arasında 

uzunluğa sahip silindirik bir tüptür. Örneğin tamamının atomlaĢması, serbest atomların 

daha kısa sürede oluĢması, örneğin atomlaĢma iĢleminden sonra ortamdan tamamen 

uzaklaĢması, hızlı bir ısıtma sağlaması, kolay kullanım ve ucuzluk gibi avantajlara 

sahiptir. Tüpün orta kısmına 1-5 µL örnek enjekte edilir. Bu enjekte edilen örnek metale 

özgü uygun programlamalar yapılarak aĢama aĢama aleve göre daha yüksek 

sıcaklıklarda atomlaĢtırılarak serbest analit atomları oluĢturulur. Bu oluĢturulan atomlar 

alevli AAS‟ ye göre daha fazla ortamda kalırlar. Tüpün hava atmosferi ile temasını 

engellemek için ortamdan inert bir gaz olan argon geçirilir. 

 

Elektrotermal program kurutma, kül etme ve atomlaĢma gibi üç temel basamaktan 

oluĢur. Kurutma basamağında örnek çözücü buharlaĢtırılır. BuharlaĢma süresi örnek 

miktarına bağlıdır. Kül etme basamağı, kurutma basamağından sonra ortamda kalan 

kuru örnekteki organik ve inorganik matriksi uzaklaĢtırmak için uygulanır ve en önemli 

basamaklardan birisidir. Matriks 300-1500 
0
C arasında parçalanır. Daha iyi bir sonuç 
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elde etmek için her metale has matriks modifiye ediciler kullanılır. Kül etme 

basamağının sonunda kalan katı kısım matriksten arındırılmıĢ analit kısmından 

oluĢmalıdır. Son olarak atomlaĢma basamağında sıcaklık hızlı bir Ģekilde artırılarak 

yaklaĢık olarak 1200-3000 
0
C‟ye kadar ısıtılır ve serbest analit atomları elde edilir.  

 

Ayrıca grafit tüpler herhangi bir mekanik problem olmaksızın 3000 
0
C‟ye kadar 

ısıtılabilirler. Son olarak ortamda örnekten kalan kalıntıları temizlemek için atomlaĢma 

sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklığa çıkılır ve tüp temizlenir. 

 

 

 

ġekil 2.10. Alevsiz AtomlaĢtırıcılar 
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ġekil 2.11. Grafit Tüp ve Fırına YerleĢtirilmesi 

 

Ayrıca AAS ile civa analizi de yapılmaktadır. Civa çok düĢük sıcaklıklarda bile 

buharlaĢabilen bir metal olduğu için civa analizi içinde bir atomlaĢtırma yöntemi 

geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntem soğuk buhar oluĢturmalı yöntemdir. Bu yöntemde civa 

analizi yapılacak çözeltiye bor ve kalay gibi indirgen bir madde ilave edilerek civa 

iyonları metalik hale indirgenir. Analizi yapılacak çözelti içinden sabit bir hızda argon 

gazı geçirilerek oluĢan civa buharı kuartz camdan yapılmıĢ bir absorpsiyon hücresine 

sürüklenir. 
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ġekil 2.12. MHS 15 Cihazı  

 

Ayrıca As, Se, Sb ve Te gibi bazı elementlerinde analizleri için hidrür oluĢturmalı AAS 

yöntemi kullanılır. Bu yöntemde analizi yapılacak çözeltiye NaBH4 çözeltisi 

gönderilerek hidrür oluĢumu sağlanır. Hidrürleri haline dönüĢtürülen elementler argon 

inert gazı vasıtasıyla yaklaĢık olarak 850-1000 °C‟ deki sıcaklığa kadar ısıtılan kuartz 

camdan yapılmıĢ absorpsiyon hücresine gönderilir ve gaz halindeki atomlar serbest 

analit atomlarına dönüĢtürülürler.  

 

 

ġekil 2.13. Hidrür OluĢturmalı AAS Cihazı BaĢlığı ve Hücresi 
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2.5.1.3. Monokromatörler 

 

AAS‟de ısık kaynağı olarak hat kaynağı kullanıldığı için düĢük ayırıcılıklı 

monokromatörler yeterlidir. Sadece OKL hattının geçiĢini sağlayacak kadar çözünürlük 

yeterlidir. Monokromatör olarak genellikle filtreler, prizmalar ve Ģebekeler kullanılır. 

 

AAS‟de monokromatör, analitin rezonans hattını, alevden veya dağınık ıĢıktan ayırmak 

amacıyla kullanılır. Genel olarak ıĢığın girdiği bir yarık, toplayıcı mercek ve aynalar, 

dalga boylarını ayıran prizma ya da Ģebekeler (optik ağ), odaklayıcı mercek veya 

aynalar ve bir çıkıĢ yarığına (odaklama düzlemi) sahiptirler. AAS‟de genellikle 

kullanılan monokromatörler Ģebekeler ve optik ağ (grating) monokromatörleridir 

(Weldon, 1999).  

 

Bu monokromatörlerde, giriĢ silitinden giren ıĢın ilk olarak paralel bir Ģekilde bir 

konkav aynanın üzerine düĢürülür. Daha sonra da bir difraksiyon Ģebekesine 

gönderilerek, farklı açılarda dalga boyları birbirinden ayrılır. Bu difrakte edilen ıĢınlar 

ikinci bir konkav aynanın üzerine oradan da çıkıĢ silitine gönderilir. ġebeke yansımanın 

daha iyi olabilmesi için aluminyum ile kaplanır. Bunun üzerine de koruyucu olarak ince 

bir tabaka halinde silika (SiO2) kaplanarak, metallerin oksitlenmesi önlenir (Weldon, 

1999). 

 

2.5.1.4. Dedektörler 

 

AAS‟de ıĢık sinyalinin elektriksel sinyallere dönüĢtürülmesi için dedektörler kullanılır. 

AAS‟de dedektör olarak foto çoğaltıcılar kullanılır. Fotoçoğaltıcılar ıĢığa duyarlı bir 

katot, ardarda dizilmiĢ bir seri dinot ve en sonda yer alan bir anottan meydana gelir. 

Fotoçoğaltıcılar UV ve görünür bölgenin kısa dalga boylarında Cs-Sb, görünür bölge 

için ise Se katot olarak kullanılır. Monokromatörden gelen bir foton katot yüzeyine 

çarparak elektron koparır ve bu elektron birinci dinoda çarparak buradan elektron 

koparır. Bu iĢlem diğer dinotlar üzerinde elektron sayısı katlanarak devam eder ve 12 

dinot için ~1,7x10
7
 elektron açığa çıkar. Sonuçta foton sinyali genliği oldukça yüksek 

olan elektronik sinyale çevrilmiĢ olur (Tunceli, 1998; Aydın, 2008). 
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2.5.2. Atomik Absorpsiyon Spektrometresinde Girişimler 

 

Örnek çözeltinin fiziksel özelliği ve atomlaĢma esnasında ortamın fiziksel ve kimyasal 

özellikleri, analiz elementinin soğurma yada emisyon sinyalini pozitif yada negatif 

yönde etkiler iĢte bu etkiler giriĢim olarak adlandırılır. AAS‟de görülen giriĢimler 

baĢlıca 4 ana gruba ayrılır.  

 

2.5.2.1. Spektral Girişimler 

 

Spektral giriĢimler, atomlaĢtırıcıdaki iki elementin veya bir element ile çok atomlu bir 

türün aynı dalga boyundaki ıĢığı absorblaması veya yayması sonucu oluĢur. AAS'de bu 

tür giriĢim fazla görülmemesine karĢın bazı örnekleri bulunmaktadır. Bu tür giriĢimi 

önlemek için ya analiz elementinin ikinci bir hattında çalıĢılır ya da giriĢim yapan 

element ortamdan uzaklaĢtırıldıktan sonra analiz yapılır. Analiz elementi hattı, 

atomlaĢtırıcı ortamında bulunan molekül ve radikalin soğurma bandı yada emisyon 

bandı ile çakıĢıyorsa moleküler spektral giriĢim denir. En çok gözlenen giriĢim türüdür. 

Bu tür giriĢimi yok etmek için, analiz elementi özütlenerek giriĢim yapan matriksten 

uzaklaĢtırılabilir. Örnek seyreltilerek giriĢim yapan molekülün deriĢimi soğurma yada 

emisyon yapmayacak düzeye indirilebilir veya zemin düzeltici sistemler kullanılabilir.  

 

2.5.2.2. Kimyasal Girişimler 

 

Analiz elementinin, atomlaĢtırıcı ortamındaki anyon katyon veya radikallerden biri ya 

da birkaçı ile birleĢerek atomlaĢması daha zor olan bileĢikler oluĢturması kimyasal 

giriĢim olarak tanımlanır. Örneğin kalsiyum tayini yaparken ortamda bulunan fosfat 

anyonları kimyasal giriĢim yapar. Çünkü oluĢan kalsiyum fosfat kararlıdır ve kalsiyum 

atomları kolaylıkla atomlaĢamaz. Ortamda ne kadar fazla fosfat anyonu varsa o kadar 

fazla kalsiyum tüketecektir. Örnekte bulunan fosfat miktarına bağlı olarak da 

kalsiyumun absorbsiyonu azalacaktır. Bu giriĢimi önlemek için örnek ve standart 

birbirine benzetilmeli, giriĢim yapan anyon baĢka bir katyon ile etkileĢtirilerek 

ortamdan uzaklaĢtırılmalı ya da analiz edilecek katyon bir kompleksleĢtirici ile 
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etkileĢtirilerek komplaks içinde tutulmalı. AAS ile Ca tayini yapıldığında ortama Lantan 

ve Stronsiyum çözeltisi ilave edilirse fosfattan kaynaklanan giriĢim önlenmiĢ olur. 

 

2.5.2.3. Zemin Girişimi 

 

Alevde bulunan birçok tür absorpsiyona neden olabilmektedir. Metal oksitleri, hidrojen 

molekülleri, OH radikalleri ve çözücü moleküllerinin bir kısmı örnek olarak verilebilir. 

OKL‟den yayılan ıĢığın bir kısmını absorplamaları sonucu ortaya çıkmaktadır. Hem 

alevli hem de ETAAS zemin giriĢimlerine karĢı duyarlı olabilir. Bu giriĢimler sonucu 

absorbans okumaları daha da artar ve analizler yanlıĢ olarak yapılır. Matrikste bulunan 

element, alev gazıyla etkileĢince oksit molekülleri veya hidroksit radikalleri 

oluĢturabilir. Ġncelenen element ile molekülün aynı dalgaboyunda absorpsiyon yapması 

sonucu moleküler absorbsiyon giriĢimi görülür. Örneğin Ca tayininde ortamda fosfat 

bulunması kalsiyum fosfatın oluĢmasına neden olur. Hava-asetilen alevi kullanıldığında 

Ca‟ un absorbansı ortamda fosfat bulunması durumunda düĢer. Bu durumda ortama La 

ilave edildiğinde fosfat iyonlarıyla termal olarak daha kararlı bileĢik oluĢturur ve Ca 

serbest kalır. GFAAS‟ de ise kül etme basamağında uçucu bileĢenlerin kaybı ihtimali 

vardır.  

 

2.5.3. Zemin Düzeltme Teknikleri 

 

AAS de zemin düzeltmek için 4 farklı teknik kullanılmaktadır. Bunlar Çift-Çizgi 

Düzeltme, Sürekli IĢın Kaynağı ile Düzeltme,  Zeeman Etkisine Dayanan Düzeltme ve 

Kaynak Self-Ters Çevirmeye Dayanan Zemin Düzeltme Teknikleridir. Bunlara kısaca 

değinecek olursak; 

 

2.5.3.1. Çift-Çizgi Zemin Düzeltme 

 

Bu yöntemde absorbans iki farklı dalgaboyunda iki kez ölçülür. Referans olarak 

kaynaktan gelen bir çizgi kullanılır. Bu çizgi gerçek analit çizgisine oldukça fazla yakın 

ancak analit tarafından absorplanmamalıdır. Bu istenilen koĢullar sağlanırsa ölçüm 

boyunca gözlenen referans çizginin gücündeki bir azalmanın numunede istenmeyen 
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matriks ürünleri tarafından ileri gelen bir saçılma veya absorpsiyon olduğu düĢünülür. 

ĠĢte bu ıĢın gücündeki azalma analit çizgisinin absorbansını düzeltmede kullanılır. Ama 

ne yazık ki her zaman her ölçüm için böyle uygun bir referans çizgi elde edilemez. Bu 

yüzden kullanımı pek yaygın değildir.   

 

2.5.3.2. Sürekli Işın Kaynağı ile Yapılan Zemin Düzeltme 

 

Bu yöntem zemin düzeltme tekniklerinin içinde en yaygın olarak kullanılanıdır. Bu 

yöntemde Oyuk Katot Lambasıyla birlikte sürekli olarak yanan bir referans ıĢın 

kaynağından oluĢur. Bu sürekli ıĢın kaynağı Döteryum lambasıdır. Bu yöntemde 

Döteryum lamba UV bölgesindeki sürekli ıĢın kaynağıdır. Burada sürekli ıĢın kaynağı 

ve oyuk katot lambasından gelen ıĢınlar ıĢın yolu üzerindeki kesicinin sayesinde grafit 

tüp atomlaĢtırıcıdan sırası ile geçerler. Döteryum ıĢınının absorbansı, analit ıĢınının 

absorbansından çıkarılır. Böylece matriks tarafından saçılma çıkarılmıĢ olur. 

Günümüzde pek çok cihaz üreticisi sürekli ıĢın kaynağı ile yapılan zemin düzeltme 

sistemlerini üretmekte ve pazarlamaktadır. Ancak bu düzeneklerin bir kısmı eksik bir 

kısmı ise fazla zemin düzeltme yapmaktadır. Buda ideal olmaktan uzak bir durumdur. 

Bu hata kaynaklarından birisi, siteme uygun lamba ve kesicilerin düzgün 

yerleĢtirilmemesinden ileri gelen sinyal/gürültü oranının bozulmasıdır.   

 

2.5.3.3. Zeeman Etkisine Dayanan Zemin Düzeltme 

 

Bir atomik buhara manyetik alan uygulanırsa atomların enerji seviyelerinde her bir 

elektironik geçiĢte birçok absorpsiyon çizgisinin oluĢumuna yol açan bir yarılma oluĢur. 

OluĢan yeni çizgilerin absorbansı onların oluĢtuğu orijinal çizginin absorbansına tam 

olarak eĢit üzere bunlar birbirlerinden 0.01 nm kadar ayrılır. Bu olaya zeeman etkisi 

denir.  

 

Manyetik alanın etkisiyle hatlar π, σ+ ve σ - bileĢenlerine ayrılır. Bu ayrılmada, merkez 

π bileĢeni magnetik alana paralel düzlemde orijinal dalga boyunda, σ bileĢenleri ise dik 

düzlemde merkez bileĢeninin iki yanında eĢit dalga boyu aralıklarında sıralanır. IĢık 

kaynağının emisyonu, magnetik alana dik ve paralel olarak polarize edilir. IĢık 
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kaynağının yaydığı π ve σ bileĢenleri dedektöre ulaĢmadan önce dönen bir polarizörden 

geçerek birbirine dik olan iki bileĢenlerine dönüĢtürülür. Bu bileĢenler atomlaĢtırıcıdan 

geçerken π bileĢeni analitin atomları ve zemin giriĢimine neden olan türler tarafından 

absorplanır. σ bileĢenleri ise sadece zemin giriĢimine neden olan türler tarafından 

absorplanır. π ve σ bileĢenlerinin neden olduğu absorbansların farkı ölçülerek analite ait 

absorbans değeri hesaplanır (Yıldız ve Genç, 1993).   

 

2.5.3.4. Kaynak Self-Ters Çevirmeye Dayanan Zemin Düzeltme 

 

Zemin düzeltmede basit bir yoldur. Günümüzde pazarlanmakta ve Zeeman Zemin 

Düzeltmesinin bütün özelliklerini ve avantajlarını kapsamaktadır. Smith –Hieftje Zemin 

Düzeltme Yöntemi olarak anılır. Tek bir ıĢık kaynağı kullanılır. Ġlk olarak normal 

akımda absorpsiyon ölçümü alınır ve analit ile zemine ait absorbans ölçümü bulunur. 

Yüksek akımda yapılan ölçümle de zemine ait absorbans ölçülür. Oyuk katot lambası 

belirli frekansta normal ve yüksek akım Ģiddetinde çalıĢtırılırsa, önce analit ve zemin 

absorbansları toplamı, sonra da sadece zemin absorbansı ölçülmüĢ olur. Ġkisi arasındaki 

fark düzeltilmiĢ analit absorbansı verir (Yıldız ve Genç, 1993). 

 

2.5.4. Analitik Yöntemlerin Performans Özellikleri ve Sayısal Ölçütleri 

 

Tablo 2.2.‟ de analitik yöntemlerin performans özellikleri ve onların sayısal ölçütleri 

verilmiĢtir.  

 

Tablo 2.2. Bazı Performans Özellikleri 

Performans Özelliği Sayısal Ölçüt 

 

Kesinlik 

Mutlak Standart Sapma, Bağıl Standart Sapma, 

Varyasyon Katsayısı, Varyans 

Sapma Mutlak Sistematik Hata, Bağıl Sistematik Hata 

Duyarlık Kalibrasyon Duyarlığı, Analitik Duyarlık 

Tayin Sınırı Tanık Standart Sapmasının üç katı +tanık 

 

DeriĢim Aralığı 

Kantitatif DeriĢim Sınırından Doğrusallık DeriĢim 

Sınır Aralığı  

Seçicilik Seçicilik Katsayısı 
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3. MATERYAL ve YÖNTEMLER 

 

Bu doktora tezi kapsamındaki gerçekleĢtirilen çalıĢmalar GaziosmanpaĢa Üniversitesi 

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi 

Laboratuarında gerçekleĢtirildi. 

 

3.1. Kullanılan Materyaller 

 

3.1.1. Atomik Absorpsiyon Spektrometresi 

 

Bu çalıĢmada metal iyonlarının tayinlerinde Perkin Elmer Analiz 700 model atomik 

absorpsiyon sektrometresi cihazı kullanıldı. Cr, Co, Pb, Cu, Fe ve Zn metallerinin tayini 

alevde arsenik tayini hidrür oluĢturmalı AAS ve civa tayini ise soğuk buhar yöntemiyle 

gerçekleĢtirildi.  ÇalıĢma Ģartları çalıĢma öncesi optimize edilerek belirlendi. ÇalıĢılan 

elementler için çalıĢma Ģartları Tablo 3.1‟ de verildi. 

 

Tablo 3.1. ÇalıĢılan Elementlerin AAS ÇalıĢma ġartları 

Element Asetilen 

(L/min)  

Hava 

(L/min)  

Dalgaboyu 

(nm)  

Slit Aralığı 

(nm)  

Hg -  - 253.7 0.7 

As 1.0 14.0 193.7 0.7 

Cr 2.5 16.0 357.9 0.7 

Co 2.0 17.0 240.7 0.2 

Pb                    2.0 17.0 283.3 0.7 

Cu 2.0  17.0  324.8  0.7  

Fe 2.0  17.0  248.3  0.2  

Zn  2.0  17.0  213.9  0.7  
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3.1.2. pH metre 

 

Deneylerde çözeltilerin pH ayarları için cam elektrotlu Sartorios Professional Meter PP-

15 marka pH metre kullanılmıĢtır.  

 

3.1.3. Santrifüj Cihazı 

 

Birlikte Çöktürme deneylerinde çözeltilerin santrifüj basamakları için Nüve NF 800 

marka santrifüj cihazı kullanılmıĢtır.  

 

3.1.4. Mikrodalga Çözme Cihazı 

 

Katı örneklerin çözünürleĢtirmesi basamakları Milestone Ethos D Microwave Labstaion 

marka mikrodalga çözme cihazı yardımıyla gerçekleĢtirildi. 

 

3.1.5. Kullanılan Terazi 

 

Deney çalıĢmalarında tartımlar için 0,0001 g‟a kadar duyarlıklı Precisa XB220A marka 

kafesli analitik terazi kullanıldı. 

 

3.1.6. Kullanılan Saf Su Cihazı 

 

Tüm deneylerde kullanılan saf su iletkenliği 18,2 MΏ (0.054 μS/cm) olan Younglin 

instrument aquamax-Ultra marka destile saf su cihazından üretilmiĢtir.  

 

3.1.7. Kullanılan Kolonlar ve Hazırlanışı 

 

Deneysel çalıĢmalarda katı faz ekstraksiyonu yönteminde çapı 0,5 cm ve uzunluğu 15 

cm olan mini bir cam kolon kullanıldı. Gözenekli diskteki gözeneklerin tıkanmaması 

için, temizlenmiĢ kolonun en altına bir parça su ile ıslatılmıĢ cam pamuğu konuldu. 

Üzerine, daha önce mikroorganizmanın reçine üzerine immobilizasyon iĢlemi yapılmıĢ 

biyosorbent deiyonize su yardımıyla aktarıldı. Reçinenin tamamen kolona 
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yerleĢebilmesi ve kolonun yıkanması için kolondan bol miktarda saf su geçirildi. Kolon 

kullanılmadığı zamanlarda reçinenin kurumasını önlemek için kolondaki biyosorbent su 

içerisinde bırakıldı. 

 

3.1.8. Kullanılan Reçineler ve Hazırlanışı 

 

Arsenik türlemesi çalıĢmalarında Sepabeads SP 70 reçinesi kullanıldı ve Civa 

çalıĢmalarında ise Dowex Optipore SD-2 ADS reçinesi kullanılmıĢtır.  

 

Sepabeads SP 70 reçinesi aromatik tip kimyasal yapıya sahiptir. Aromatik tip 

adsorbanlar standart sınıftadır. GeniĢ Ģekilde endüstriyel alanlarda kullanılırlar. Bu 

reçinenin bazı özellikleri aĢağıdaki Tablo 3.2‟ de verilmiĢtir.  

 

Tablo 3.2. Sepabeads SP 70 Reçinesinin Bazı Özellikleri 

Su Tutma %55-65 

Tanecik Büyüklüğü 250-700 µm 

Spesifik Yüzey Alanı 870 m
2
/g 

Spesifik Büyüklük 1.01 

Gözenek Hacmi 1.6 mL/g 

Yarıçapı 71 A (Angstrom) 

Tanecik Yoğunluğu 1,30 g/mL 

 

 

Dowex Optipore SD-2 ADS reçinesi yüksek spesifik yüzey alanına sahip adsorbandır. 

Endüstriyel alanlarda geniĢ bir Ģekilde kullanılmaktadır. Bu reçinenin bazı özellikleri 

aĢağıdaki Tablo 3.3‟ de verilmiĢtir.  

 

Bu ticari reçineler immobilizasyon iĢlemi gerçekleĢtirilmeden önce sırasıyla metil alkol, 

su, etil alkol, su, aseton, su, 1 M HCl ve su ile sırasıyla yıkandı. Bu yıkama iĢleminin 

nedeni istenmeyen organik ve inorganik içeriklerin uzaklaĢtırılması içindir. Bu iĢlemler 

sonunda reçine immobilizasyon iĢlemine uygun hale getirilmiĢ olur.  
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Tablo 3.3. Dowex Optipore SD-2 Reçinesinin Bazı Özellikleri 

Su Tutma %50-62 

Tanecik Büyüklüğü 18-50 mesh 

Spesifik Yüzey Alanı 800 m
2
/g 

Spesifik Büyüklük - 

Gözenek Hacmi 0,8 mL/g 

Yarıçapı 50 A (Angstrom) 

Tanecik Yoğunluğu 1,04 g/mL 

 

 

3.1.9. Kullanılan Mikroorganizma ve Hazırlanışı 

 

Arsenik ve civanın biyosorpsiyon ile zenginleĢtirilip türlendirilmesi için Streptococcus 

pyogenes mikroorganizması kullanıldı. Bu mikroorganizma uygun laboratuvar Ģartları 

sağlandıktan sonra Ģu Ģekilde hazırlanmıĢtır. 3 g et suyu özü,  5 g pepton, 8 g sodyum 

klörür tuzu ve 12 g kültür besininin karıĢtırılmasıyla bir besin ortamı hazılandı. Bu 28 

gramlık toz karıĢımı 1 L deiyonize su içerisinde çözüldü. Bu karıĢımdan 28 g alındı ve 

100 mL‟de çözüldü. Daha sonra bu ortam 40-50 
0
C‟a kadar soğutuldu ve sterilize 

edilmiĢ petri kaplarına transfer edildi. Streptococcus pyogenes bakterisi besin ortamına 

aĢılandı ve 36 
0
C‟da 24 saat inkubatörde (suni olarak mikroorganizma geliĢtirme aygıtı) 

saklandı. Daha sonra 10 mL‟lik sıvı ortam içerisine aĢılandı ve bu ortam 36 
0
C‟da 24 

saat inkübe (üretmek) edildi. Sonra sterilize edilmiĢ 800 mL‟lik sıvı ortam içeren 1 

L‟lik balonların içine transfer edildi. Bu kültür 36 
0
C‟da 48 saat inkubatör 

çalkalayıcısında inkübe (üretmek) edildi. Daha sonra sabit hareketsiz faza ulaĢınca, 

bakteri hücreleri (Streptococcus pyogenes) 6000 rpm‟de, 20 dakika santrifüjlenerek 

ortamdan toplandı ve ayrıldı. Ġzole edilmiĢ biyokütle 3 kez 0,1 mol/L HCl ile yıkandı ve 

deiyonize su ile durulandı ve kurutuldu ve toz haline getirildi.  

 

3.1.10. Mikroorganizmanın Reçine Üzerine Yüklenmesi 

 

Ticari reçine üzerine mikroorganizma immobilizasyonu  (yüklenmesi) Ģu Ģekilde oldu. 

Toz haline getirilmiĢ 150 mg kuru ve ölü mikroorganizma, 500 mg ön Ģartlandırma 
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iĢlemleri yapılmıĢ reçine ile bir beher içerisinde karıĢtırıldı. KarıĢım iyice homojen 

edildikten sonra üzerine 2 mL çift distile su ile ıslatılıp ve sürekli olarak karıĢtırılarak 

hamur bulamacı haline getirildi. Daha sonra mikroorganizmaların yanmaması için 

düĢük sıcaklıkta 80 
0
C‟de 1 saat etüvde sabit sıcaklıkta kurutuldu. Daha sonra çıkarılıp 

tekrar üzerine 2 mL su ilave edildi ve iyice karıĢtırılarak tekrar hamur haline getirildi. 

Daha sonra tekrar yine aynı sıcaklıkta 1 saat kurutuldu. Bu iĢleme reçine ile 

mikroorganizma arasında maksimum temas oluncaya kadar devam edildi.  

 

Daha sonra elde edilen ürün biyosorbent olarak kolana dolduruldu ve zenginleĢtirme 

için uygun tampon çözeltiler kullanılarak biyosorbent Ģartlandırıldı ve çalıĢma için hazır 

hale getirildi.  

 

3.1.11. Kullanılan Malzemeler, Saklama Kapları ve Temizliği 

 

Kullanılan malzemeler beher, balon joje, erlen, cam pipet, pipet baĢlığı, otomatik pipet, 

süzme sistemi, polietilen saklama kapları, mikrodalga çözme sistemi kapları, santrifüj 

tüpü, cam tüpü, baget, huni ve tüplüktür.   

 

Kullanılan laboratuvar malzemelerinden gelebilecek kimyasal kirlenmeleri ve analit 

kayıplarını önlemek amacıyla deney uygulamalarından önce temizlik iĢlemi yapıldı. 

Temizleme iĢleminde önce malzemeler deterjanlı su ile iyice yıkanıp bol çeĢme suyuyla 

durulandı. Daha sonra %10‟luk HNO3 çözeltisinde bekletildikten sonra deiyonize su ile 

iyice durulanıp kurutulduktan sonra kullanıldı.  

 

3.1.12. Kullanılan Tampon Çözeltiler 

 

pH 2 Tamponu : 23,98 g NaH2PO4 tartılarak az miktarda su ile çözüldükten sonra 

üzerine % 85‟lik H3PO4 çözeltisinden 2,45 mL ilave edildi. Son hacim su ile 1 L‟ ye 

tamamlandı. 
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pH 3 Tamponu : 23,98 g NaH2PO4 tartılarak az miktarda su ile çözüldükten sonra 

üzerine % 85‟lik H3PO4 çözeltisinden 1,35 mL ilave edildi. Son hacim su ile 1 L‟ ye 

tamamlandı. 

 

pH 4 Tamponu : CH3COONH4 tuzundan 154 g tartılarak az miktarda suda çözüldü. 

Üzerine 17,3 M CH3COOH çözeltisinden 576 mL ilave edilerek hacmi su ile 1 L‟ye 

tamamlandı. 

 

pH 5 Tamponu : 22,79 g NaH2PO4  ve 0,43 g Na2HPO4 tartılarak az miktarda suda 

çözüldü hacmi su ile 1 L‟ ye tamamlandı. 

 

pH 6 Tamponu : CH3COONH4 tuzundan 117 g tartılarak az miktarda suda çözüldü. 

Üzerine 17,3 M CH3COOH çözeltisinden 5 mL ilave edilerek hacmi su ile 1 L‟ ye 

tamamlandı. 

 

pH 7 Tamponu : 9,57 g NaH2PO4  ve 5,65 g Na2HPO4 tartılarak az miktarda suda 

çözüldü hacmi su ile 1 L‟ ye tamamlandı. 

 

pH 8 Tamponu : 107 g NH4Cl tartılarak az miktarda su ile çözüldü ve Üzerine 8 mL 

14,3 M NH3 çözeltisi ilave edilerek su ile hacmi 1L‟ye tamamlandı. 

 

pH 9 Tamponu : 8,47 g Na2HPO4 tartılarak az miktarda suda çözüldü hacmi su ile 1 L‟ 

ye tamamlandı. 

 

pH 10 Tamponu : 70 g NH4Cl tartılarak az miktarda su ile çözüldükten sonra 14,3 M 

570 mL NH3 çözeltisi ilave edilerek son hacim su ile 1 L‟ye tamamlandı. 

 

3.1.13. Kullanılan Kimyasal Malzemeler ve Stok Çözeltilerin Hazırlanışları 

 

ÇalıĢmalar süresince kullanılan kimyasal maddeler ticari olarak piyasadan alınmıĢ olup 

analitik saflığa sahip oldukları için ileri saflaĢtırma safhası yapılmadan kullanılmıĢtır. 

Analit iyonları için kullanılan stok çözeltilerin çoğu elementlerin tuzlarından deriĢimi 
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1000 mg/L olacak Ģekilde %1‟lik HNO3 ortamında hazırlandı ve seyreltildi. Hem 

standart çözeltilerinin hazırlanmasında, hem de analit stok çözeltilerinin 

hazırlanmasında 1000 mg/L‟lik tekli standart stok çözeltiler kullanılmıĢtır. 

 

Birlikte çöktürme metodu ile çoklu metal zenginleĢtirilmesi yönteminde, Co, Pb, Cu, Fe 

ve Zn metallerinin bulunduğu, analitik saflığa sahip olan 1000 mg/L‟lik tekli standart 

stok çözeltiler kullanılarak bir stok çözelti karıĢımı hazırlandı. Çoklu stok çözelti 10 

mg/L Co, 30 mg/L Pb, 10 mg/L Cu, 10 mg/L Fe ve 2,5 mg/L Zn olacak Ģekilde analit 

iyonlarını içeren 100 mL‟lik stok çözelti olarak hazırlandı.  

 

Krom türlemesi çalıĢması içinde yine Cr(III) ve Cr(VI) stok çözeltileri ayrı ayrı olarak 

Cr (III) ve Cr (VI) 1000 mg/L‟lik tekli standart stok çözeltiler kullanılarak, 20 mg/L 100 

mL‟lik stok çözeltileri % 1‟lik HNO3 ile seyreltilerek hazırlandı.  

 

Arsenik türlemesi içinde 1000 mg/L‟lik tekli standart stok çözeltiler kullanılarak 250 

µg/L 100 mL‟lik As (III) ve As (V) ve aynı zamanda civa türlemesinde de 100 µg/L 100 

mL‟lik metalik Hg(II) ve metil civa türlerinin stok çözeltileri hazırladı. 

 

Ayrıca diğer kullanılan kimyasal çözeltiler ise aĢağıdaki gibi hazırlanmıĢtır; 

 

HNO3 Çözeltisi: HNO3 asit çözeltileri, analitik saflıktaki yoğunluğu 1,39 g/mL olan, % 

65‟lik Merck marka stok çözeltisinden istenilen konsantrasyonlarda ve miktarlarda 

alınarak deiyonize saf su ile seyreltilerek hazırlandı. 

 

HCl Çözeltisi: HCl asit çözeltileri, analitik saflıktaki yoğunluğu 1,19 g/mL olan, % 

37‟lik Merck marka stok çözeltisinden istenilen konsantrasyonlarda ve miktarlarda 

alınarak deiyonize saf su ile seyreltilerek hazırlandı. 
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H2SO4 Çözeltisi: H2SO4 Çözeltisi, analitik saflıktaki yoğunluğu 1,84 g/mL olan, % 

96‟lık Merck marka stok çözeltisinden istenilen konsantrasyonlarda ve miktarlarda 

alınarak deiyonize saf su ile seyreltilerek hazırlandı. 

 

H2O2 Çözeltisi: H2O2 Çözeltisi, analitik saflıktaki yoğunluğu 1,11 g/mL olan, % 30‟luk 

Merck marka stok çözeltisinden istenilen konsantrasyonlarda ve miktarlarda alınarak 

deiyonize saf su ile seyreltilerek hazırlandı. 

 

NaOH Çözeltisi: NaOH çözeltisi, analitik saflıktaki maddeden istenilen 

konsantrasyonlarda ve miktarlarda hesaplanarak tartılıp alınarak deiyonize saf su ile 

seyreltilerek hazırlandı. 

 

NH3 Çözeltisi: NH3 Çözeltisi, analitik saflıktaki yoğunluğu 0,91 g/mL olan, % 25‟lik 

Merck marka stok çözeltisinden istenilen konsantrasyonlarda ve miktarlarda alınarak 

deiyonize saf su ile seyreltilerek hazırlandı. 

 

Birlikte çöktürme yönteminde kullanılan çöktürücülerden Cr türlemesinde kullanılmak 

üzere sentezlenen 3-etil-4-(p-klorobenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on 

(EPHBAT) maddesinin % 0,5‟lik çözeltisi etil alkolde çözülerek hazırlandı. Deney 

çalıĢmaları kapsamındaki bir diğer birlikte çöktürme yönteminde ise Co, Pb, Cu, Fe ve 

Zn gibi çoklu metallerin birlikte zenginleĢtirilmesi için 2-Nitrozo-1-naftol-4-sülfonik 

asit maddesi ticari olarak satın alınarak %0,1 lik çözeltisi etil alkolde çözülerek 

hazırlandı ve taĢıyıcı element olarak ta 1000 mg/L lik nikel (Ni) metali çözeltisi 

hazırlanarak birlikte kullanıldı.  

 

0,75 g KI ve 1,25 g L
+
 Askorbik asit içeren 100 mL‟lik çözeltiler As türlemesi çalıĢması 

için As(V)‟i As(III)‟e indirgemek için hazırlandı. 

 

 % 0,3‟lük NaBH4 ve % 0,1‟lik NaOH içeren çözeltiler As(III) iyonlarını metalik 

arseniğe indirgemek için hazırlandı. 
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% 1,5‟luk NaBH4 ve % 0,5‟lik NaOH içeren çözeltiler Hg(II)‟yi elementel civaya 

indirgemek için hazırlandı. 

 

% 1‟lik KMnO4 çözeltisi Hg(I)‟i Hg(II)‟ ye yükseltgemek için hazırlandı. 

 

Ayrıca analitik saflıkta (Merck) metil alkol, etil alkol, aseton gibi çözücülerde 

kullanıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

3.2. Kullanılan Yöntemler 

 

3.2.1. Katı Faz Ekstraksiyonu Yöntemiyle Yapılan Çalışmalar 

 

Bu tez çalıĢmasında katı faz ekstraksiyonu ile ilgili iki çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bunlar, mikroorganizma yüklenmiĢ reçine ile arsenik ve civa zenginleĢtirilmesi ve 

türlemesidir. Civa türlemesi çalıĢmalarında Dowex Optipore SD-2 ADS reçinesi, 

arsenik türlemesi çalıĢmalarında Sepabeads SP 70 reçinesi kullanılmıĢtır.  Arsenik ve 

civa metallerinin biyosorpsiyon ile zenginleĢtirilip türlendirilmesi için Streptococcus 

pyogenes mikroorganizmasının bu reçinelere immobilizasyon iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

3.2.2. Katı Faz Ekstraksiyonu Yöntemiyle Civa Türlemesi 

 

Tezin bu bölümünde, katı faz ekstraksiyonu yöntemiyle civa (II) ve metil civa metal 

iyonlarının zenginleĢtirilmesi ve türlendirilmesi iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu yöntem 

için mikroorganizma yüklenmiĢ Dowex Optipore SD-2 ADS reçinesi katı faz olarak 

kullanılmıĢtır. Metal iyonlarının, Streptococcus pyogenes mikroorganizması yüklenmiĢ 

Dowex Optipore SD-2 ADS biyosorbenti üzerinde zenginleĢtirilmesi ve türlendirilmesi 

sağlanmıĢtır. Metal iyonları biyosorbent üzerinde tutunduktan sonra, elüent yardımıyla 

elüe edilerek analit deriĢimleri MHS 15 soğuk buhar oluĢturmalı atomik absorpsiyon 

spektrometresi (CVAAS) cihazıyla tayin edilmiĢtir. GeliĢtirilen bu yöntemin deneysel 

parametreleri model çözeltiler kullanılarak optimize edilmiĢ ve yöntem gerçek örneklere 

uygulanmıĢtır. 

 

3.2.2.1. Yöntemin Test Çalışması  

 

Bu tez çalıĢmasının amaçlarından birisi, mikroorganizma yüklenmiĢ Dowex Optipore 

SD-2 ADS biyosorbentinin civa türlemesinde kullanılmasıyla bir yöntem 

geliĢtirilmesidir. Türlendirme prosedürü katı faz üzerinde cıva(II) ve metil cıvanın 

adsorpsiyonu Ģeklinde gerçekleĢtirildi. Bunun için deneysel parametrelerin 

optimizasyonunda,  hazırlanan model çözeltiler kullanıldı.  
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Bu çalıĢmada öncelikle yukarıda belirtilen prosedür ıĢığında Streptococcus pyogenes 

mikroorganizması yüklenmiĢ Dowex Optipore SD-2 ADS biyosorbenti 10 cm 

uzunluğunda ve 0,5 cm çapında olacak Ģekilde cam kolona dolduruldu ve küçük bir 

parça cam pamuğu ile üzeri kapatıldı. Deney çalıĢması yapılmadan önce kolondan 10-

15 ml tampon çözelti geçirilerek Ģartlandırıldı.  

 

Biyosorpsiyon metodu Hg(II) ve metil civa türlemesi için model çözeltilerle test edildi. 

Bu test çözeltisi 0,1 µg Hg(II) ve 0,1 µg metil civa içeren 40-50 mL‟ lik çözeltileridir. 

Daha sonra bu çözeltiler  pH 2,0-9,0 arasında her bir pH için hazırlanmıĢ olan tampon 

çözeltiler ile tamponlanarak pH ayarları yapıldı ve kolandan geçirildi. Kolonun akıĢ 

oranı 5 mL/dak olacak Ģekilde kolonun musluğuyla ayarlandı. Bu çözeltinin kolondan 

geçirilmesi sırasında çözeltideki civa türleri biyosorpsiyon ile kolonda tutundu. Bu 

çözelti kolondan geçtikten sonra kolon yaklaĢık olarak 5-8 mL deiyonize saf su ile 2 kez 

yıkandı. Bu yıkama iĢlemi safsızlıkların giderilmesi içindir. Kolonda tutunan metil civa 

ve Hg(II) sırasıyla 10 mL 0,1 mol/L HCl ve 10 mL 2 mol/L HCl çözeltileriyle ayrı ayrı 

elue edildi. Elue edilen çözelti Hg(II) ve metil civa konsantrasyonlarının belirlenmesi 

için soğuk buhar oluĢturmalı AAS ile analiz edildi. Civa miktarının belirlenmesi için 

standart çözelti analizi için 1 mL stok çözelti 50 mL‟ lik analiz kabına ilave edildi daha 

sonra % 1,5‟ luk 10 mL HCl ile seyreltildi. Daha sonra indirgeme için (w/v) % 1,5‟luk 

NaBH4 ve % 0,5‟lik NaOH karıĢımı çözelti kullanıldı. Hg(II) metalik civaya indirgendi 

ve analiz edildi. Ölçümler pik yüksekliğine göre yapıldı. Argon gazının akıĢ oranı 50 

mL/dak  ve okuma zamanı 10 saniyedir.  

 

3.2.2.2. Parametrelerin Optimizasyonu 

 

Bu çalıĢmada amaçlanan biyosorpsiyon ile türleme yöntemi ile Hg(II) ve metil civa 

iyonlarının geri kazanma verimlerinin,  pH, mikroorganizma miktarı,  eluent tipi ve 

hacminin etkisi, örnek ve elüent akıĢ hızları, örnek hacmi, matriks iyonlarının etkisi gibi 

analitik parametreler ile geri kazanma değiĢimleri incelendi. Geri kazanma verimi, 

yöntemin optimizasyonu için incelenen faktörlerin değerlendirilmesinde ölçüt olarak 

kullanıldı. 
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3.2.2.2.1. pH Etkisi 

 

Yöntemin optimizasyon parametrelerinden en önemli olanlarından birisi pH etkisidir. 

Hg(II) ve metil civa iyonlarının geri kazanımları üzerine pH‟ ın etkisi her bir iyon için 

ayrı ayrı olarak pH 2,0-9,0 arasında incelendi. Sonuçlar ġekil 3.1‟de verilmiĢtir. 

Civa(II) ve metil civa için pH 7,0-8,0‟ aralığında % 95‟ ten büyük geri kazanım elde 

edilmiĢtir. pH 7,0-8,0 arasında eluent olarak 0,1 mol/L HCl çözeltisi kullanıldığı Hg(II) 

için geri kazanım % 10‟ un altında iken metil civa için kantitatiftir. Hg(II) için % 95‟ 

ten büyük kantitatif geri kazanım sonuçları pH 7,0-8,0 arasında 2 mol/L HCl 

kullanılarak elde edildi. Böylece pH 8,0‟de seçici bir Ģekilde eluent olarak sırasıyla 

metil civa için 0,1 mol/L HCl ve Hg(II) için 2 mol/L HCl kullanıldı. Bundan sonraki 

çalıĢmalarda pH 8,0 olacak Ģekilde gerçekleĢtirildi.  

 

Mikroorganizma kullanılmadan sadece reçine Dowex Optipore SD-2 ADS kullanılarak 

kolonun doldurulmasıyla pH 7,0-8,0 arasında geri kazanım değerleri metil civa için % 

50‟nin altında ve Hg(II) için ise % 65‟in altında bulundu. Aynı Ģekilde reçine 

kullanılmadan sadece Streptococcus pyogenes mikroorganizması ile kolonun 

doldurulması ile yine pH 7,0-8,0 aralığında metil civa için % 60‟ın altında ve Hg(II) 

için ise % 70‟in altında geri kazanımlar bulunmuĢtur. Bu sonuçlar gösterdi ki pH 7,0-

8,0 aralığında maximum kantitatif geri kazanım sonuçları mikroorganizma 

Streptococcus pyogenes ile reçine Dowex Optipore SD-2 ADS arasında gerçekleĢtirilen 

kombinasyon sağlandığı zaman elde edilmiĢtir. 

 

Ayrıca düĢük pH değerlerinde hücre yüzeyi pozitif yüklü olmaktadır. Bu da metal 

iyonlarıyla hücre duvarı üzerindeki fonksiyonel gruplar arasındaki etkileĢimi azaltır ve 

tutunma düĢük olur. Halbuki daha yüksek pH değerlerinde ise hücre yüzeyi negatif 

yüklü olur ve metal iyonlarıyla hücre duvarı üzerindeki fonkisyonel gruplar arasındaki 

etkileĢim artar ve pH 7,0 olduğunda ise maximuma kadar ulaĢır (Baytak, 2003). Ġdeal 

değerlerden daha yüksek pH değerlerinde ise metal iyonları ve hücrenin aktif yerlerinin 

hidroksil kompleksleri arasındaki rekabetten dolayı tutunma tekrar azalmaktadır.  
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 ġekil 3.1. pH‟ın Geri Kazanıma Etkisi  

 

3.2.2.2.2. Streptococcus pyogenes Mikroorganizması Miktarının Etkisi 

 

Analit iyonlarının biyosorpsiyon ile tutunması üzerine mikroorganizma miktarının 

etkisini incelemek için verilen test çalıĢması prosedürü farklı miktarlardaki 

mikrooganizmalarla test edildi. Sonuçlar ġekil 3.2‟ de verilmiĢtir. Analit iyonlarının 

geri kazanımları mikroorganizma miktarlarının artmasıyla birlikte artmaktadır. 

Kantitatif geri kazanım sonuçları 100 mg mikroorganizma kullanılmaya baĢlandıktan 

sonra elde edildi. Daha sonraki bütün çalıĢmalar 150 mg Streptococcus pyogenes 

mikroorganizmasının Dowex Optipore SD-2 ADS reçinesine immobilizasyonu 

yapılarak gerçekleĢtirildi.  
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ġekil 3.2. S. pyogenes Mikroorganizması Miktarının Geri kazanıma Etkisi 

 

 

3.2.2.2.3. Eluent Tipi ve Miktarının Etkisi 

 

ÇeĢitli eluentlerin Hg(II) ve metil civanın geri kazanımları üzerine etkisi Tablo 3.4‟de 

verilmiĢtir. Biyosorbent üzerinden Hg(II) ve metil civa geri kazanımlarına HCl 

konsantrasyonunun etkisini incelemek için farklı konsantrasyonlardaki HCl çözeltileri 

her bir civa türü için test edildi. Bu çalıĢma için Hg(II) ve metil civanın her ikisinide 
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içeren model çözeltiler ideal Ģartlarda kolondan geçirildi ve elüe edildi. Tabloda 

görüldüğü gibi 0,1 mol/L HCl çözeltisi metil civa için Hg(II) varlığında seçici bir 

kantitatif eluasyon sağlamıĢtır. Hg(II)‟ nin kantitatif eluasyonu sadece 2 mol/L HCl ile 

mümkün olmuĢtur. Ayrıca blank olarak 2 mol/L HCl çözeltisi soğuk buhar oluĢturmalı 

AAS‟ de civa tayini için test edildi ve ihmal edilebilecek kadar düĢük sinyaller elde 

edilmiĢtir.  

 

Tablo 3.4. Eluent Tipinin Geri Kazanıma Etkisi, N=3 

Eluent Tipi                                Geri Kazanım, % 

 CH3-Hg
+ 

Hg(II) 

0.03M HCI 80±2* 5±1 

0.1M HCI 96±2 10±2 

0.5M HCI 98±3 40±1 

1M HCI 98±2 75±2 

1.5M HCI 98±3 90±3 

2M HCI 98±3 97±2 

 * ortalama ± standart sapma 

 

Yüksek konsantrasyon faktörleri için eluent hacmi önemlidir. Analitlerin geri 

kazanımları eluent hacmi 8-10 mL arasında kantitatif bulundu. Sonraki çalıĢmalarda pH 

8,0‟da metil civa ve Hg(II)‟nin ardı ardına eluasyonu sırasıyla 10 mL 0,1 mol/L HCl ve 

10 mL 2 mol/L HCl ile yapıldı.  

 

3.2.2.2.4. Örnek ve Eluentin Akış Hızlarının Etkisi 

 

Katı faz ekstraksiyonu çalıĢmalarında uygun bir civa türlemesi sağlamak için iyi bir akıĢ 

oranı seçimi çok önemlidir. Bu yüzden Streptococcus pyogenes mikroorganizması 

yüklenmiĢ Dowex Optipore SD-2 ADS reçinesi tarafından Hg(II) ve metil civa 

iyonlarının tutunmaları ve geri kazanımlarına örnek ve eluent akıĢ oranlarının etkileri 

akıĢ oranı 2-10 mL/dak arasında olacak Ģekilde incelendi. Analit iyonları örnek ve 

eluent akıĢ oranı 2-6 mL/dak aralığında kantitatif olarak tutulduğu ve geri kazanıldığı 

görüldü. Bundan sonraki bütün çalıĢmalarda örnek ve eluent akıĢ oranı olarak 5 mL/dak 

seçildi.  
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3.2.2.2.5. Örnek Hacminin Etkisi 

 

Yüksek zenginleĢtirme faktörü elde edilebilmesi için örnek hacmi katı faz ekstraksiyonu 

çalıĢmalarında en önemli faktörlerden birisidir. Analit iyonlarının geri kazanımları 

üzerine örnek hacminin etkileri bu çalıĢmada 25-500 mL aralığında araĢtırıldı. Sonuçlar 

ġekil 3.3‟de verilmiĢtir. Metil civa ve Hg(II) iyonları 250 mL‟ e kadar % 95‟in üzerinde 

kantitatif olarak geri kazanıldı. 250 mL‟ den sonraki örnek hacimlerinde geri 

kazanımlar kantitatif değildir. Son hacim 10 mL olduğu için maximum kantitatif geri 

kazanımda 250 mL örnek hacminde olduğu için zenginleĢtirme faktörü 25 olarak 

hesaplandı.  

 

 

ġekil 3.3. Örnek Hacminin Geri Kazanıma Etkisi  

 

3.2.2.2.6. Matriks iyonlarının Geri Kazanım Üzerine Etkisi 

 

Streptococcus pyogenes mikroorganizması yüklenmiĢ Dowex Optipore SD-2 ADS 

reçinesi kolonu üzerinde metil civa ve Hg(II)‟ nin geri kazanımlarına matriks 
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iyonlarının etkilerinin belirlenmesi ayrıca araĢtırıldı. Sonuçlar aĢağıdaki Tablo 3.5‟de 

verilmiĢtir.  

 

Tablo 3.5. Matriks iyonlarının Geri Kazanıma Etkisi, N=3 

Ġyon  Ġlave Edilen Konsantrasyon (mg L
-1

) Hg(II) CH3-Hg
+ 

Na
+
 NaCl 10000 95±3* 96±3  

K
+
 KCl 3000 97±2  95±3 

Ca
2+

 CaCl2 3000 96±3 96±3 

Mg
2+

  MgCl2 3000 95±2 96±3 

Cl
-
 NaCl 20000 96±3 96±2 

F
-
 NaF 1000 97±2 96±2 

NO3
-
 KNO3 1000 95±2 96±3 

SO4
2-

 Na2SO4  1000 96±2 97±2 

PO4
3-

 Na3PO4 1000 96±4 95±3 

Al
3+

 Al2(SO4)3 10 95±2 98±2  

Fe
3+

 FeCl3                  10 95±2 96±3 

Cu
2+

 CuSO4                  10 96±3 97±3 

Pb
2+ 

Pb(NO3)2                  10 95±1 95±2 

Zn
2+

 ZnSO4                  10 95±3 96±3 

Cr
3+

 Cr(NO3)3                  10 96±2 97±4 

Cd
2+ 

Cd(NO3)2                  10 95±3 96±3 

Ni
2+

 NiSO4                  10 97±3 96±3 

Co
2+ 

CoSO4                  10 96±2 96±3 

Mn
2+ 

MnSO4                  10 96±3 97±4 

* ortalama ± standart sapma 

 

Streptococcus pyogenes mikroorganizması yüklenmiĢ Dowex Optipore SD-2 ADS 

reçinesi tarafından tutunan analit iyonlarının geri kazanımları, matriks iyonlarının 

yüksek konsantrasyonlarını içeren çözeltiler tarafından etkilenmediği görüldü. Yabancı 

iyonların, müsade edilen limitlerdeki tutunmalarda % 5‟ ten daha fazla bir hataya sebep 

olmadığı görüldü. Sudaki normal iyonlar deneysel Ģartlar altında kullanılan iyonlardan 

etkilenmedi. Ayrıca mg/L konsantrasyondaki bazı geçiĢ metalleri, kolanda analit 
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iyonlarının geri kazanımlarını etkilemedi. Bu sonuçlar gösterdi ki önerilen 

zenginleĢtirme/ayırma metodu yüksek tuz örneklerinde civa türlemesi için 

uygulanabilir. 

 

3.2.2.2.7. Adsorpsiyon Kapasitesi 

 

Civa tülemesi için Streptococcus pyogenes mikroorganizması yüklenmiĢ Dowex 

Optipore SD-2 ADS reçinesinin adsorpsiyon kapasitesini hesaplamak için batch 

(çalkalama) yöntemi kullanıldı. 0,1 gram adsorban pH 8,0‟ de 1 mg civa(II) ve metil 

civa analitlerini içeren 50 mL‟ lik çözeltilere ilave edildi. Sonra 1 saat karıĢtırıldı. 

KarıĢım süzüldü ve süzüntünün 10 mL‟ si alınıp 100 mL‟ ye seyreltildi. Civa türleri 

soğuk buhar oluĢturmalı AAS ile tayin edildi. Ancak bu prosedür her bir civa türü için 

ayrı ayrı tekrarlandı. Biyosorbentin kapasitesi Hg(II) için 4,8 mg/g ve metil civa için 3,4 

mg/g olarak bulundu.  

 

3.2.2.2.8. Kolonun Tekrar Kullanılabilirliği 

 

Biyokütlenin uzun süre kararlılığını incelemek için kolondan 100 mL metal 

çözeltilerinin bir günde 5 kez geçirilmesiyle diğer günlerde de 5‟ er kez olmak üzere 

toplam 20 kez ard arda adsorpsiyon ve desorpsiyona maruz bırakıldı. Biyokütle içeren 

kolonun kararlılığı ve potansiyel tekrar kullanılabilirliği, analitlerin geri kazanımdaki 

değiĢiklikleri gözlemlenerek değerlendirildi. 25 kez tekrardan sonra bütün analitlerin 

geri kazanımları çok az bir Ģekilde % 95‟ in altına indi.  

 

3.2.2.2.9. Yöntemin Analitik Performansı 

 

Civa türlemesi için yöntemin analitik performansı soğuk buhar oluĢturmalı AAS 

ölçümlerinden çıkan sonuçlar doğrultusunda hesaplandı. Bu çalıĢmada civa türlemesi 

için kalibrasyon eğrisi 1,0-10 µg/L aralığında doğrusal çıktı. Regrasyon eĢitliği r
2
= 

0,998 ve A=0,0093C-0,00076 olarak bulundu (A: Absorbans, C: konsantrasyon). 

Metodun tekrarlanabilirliği analit iyonlarını içeren 50 mL‟ lik çözeltinin kolondan 

geçirilmesinin 10 kez tekrarlanmasıyla değerlendirildi. Bağıl standart sapma % 7‟ nin 
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altında hesaplandı. Bağıl hata % 5‟ ten daha az bulundu. Hg(II) ve metil civanın geri 

kazanımları sırasıyla % 95 güven aralığında % 97±2 ve % 96±2 olarak bulundu. Hg(II) 

ve metil civanın türlemesi için test çalıĢmalarının sonuçları Tablo 3.6‟da verilmiĢtir.  

 

Tablo 3.6. Hg(II) ve Metil Civanın Türlemelerinin Test ÇalıĢmaları, N=4 

Ġlave Edilen (µg L
-1

) Bulunan (µg L
-1

) Geri Kazanım (%) 

Hg(II) CH3-Hg
+ 

Hg(II) CH3-Hg
+ 

Hg(II) CH3-Hg
+ 

0 20 - 19.6±0.6* - 96±1 

10 10 9.8±0.3 9.7±0.4 98±1 97±2 

15 5 14.6±0.7 4.8±0.2 97±2 96±1 

20 0 19.7±0.8 - 99±2 - 

 * ortalama ± standart sapma 

 

Sunulan katı faz ekstraksiyon çalıĢmasının gözlenebilme sınırı ideal Ģartlar altında (pH 

8,0, örnek hacmi 250 mL ve eluent hacmi 10 mL) blank çözeltilerine uygulandı. 

Gözlenebilme sınırı blank ve blankin standart sapmasının 3 katının toplamı olarak 

tanımlanır. Gözlenebilme sınırı Hg(II) için 2,1 ng/L ve metil civa için 1,5 ng/L olarak 

bulundu.  

 

3.2.2.2.10. Uygulamalar 

 

Verilen yöntemin geçerliliği NRCC-DORM2 Köpekbalığı kası standart referans 

maddesinin analiziyle gerçekleĢtirildi. Sonuçlar Tablo 3.7‟de verilmiĢtir. Sonuçlar 

sertifika değeriyle uyumludur. Bağıl hata % 5‟ten daha az bulundu.  

 

Tablo 3.7. SRM (NRCC-DORM2 Köpekbalığı Kası) Analiz Sonuçları, N=4 

Analitler Sertifika Değeri (µg g
-1

) Bulunan değer (µg g
-1

) 

Hg(II) 4.64 4.50±0.25* 

CH3-Hg
+
 4.47 4.35±0.30 

 * ortalama ± standart sapma 
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Bu yöntem Hg(II) ve metil civa türlemesi için bu analitleri içeren doğal sulara baĢarıyla 

uygulandı. Bu doğal sular çeĢme suyu, ırmak suyu, deniz suyu ve kaplıca suyudur. 

Sonuçlar Tablo 3.8‟de verilmiĢtir.  

 

Tablo 3.8. Türleme ÇalıĢmasının Bazı Doğal Su Örneklerine Uygulanması, N=4 

Örnekler Katılan (ng L
-1

) Bulunan (ng L
-1

) Geri Kazanım (%) 

Hg(II) CH3-Hg
+
 Hg(II) CH3-Hg

+
 Hg(II) CH3-Hg

+
 

ÇeĢme 

Suyu 

- - 28±2* GSA - - 

 50 50 75±4 49±3 96±3 98±3 

 100 100 125±8 97±5 98±4 97±3 

Irmak 

Suyu 

- - 45±3 GSA - - 

 50 50 93±4 48±3 98±3 96±2 

 100 100 140±5 97±4 97±3 97±3 

Deniz 

Suyu 

- - 22±2 GSA - - 

 50 50 70±3 48±3 97±3 96±2 

 100 100 117±5 95±3 96±3 95±3 

Kaplıca 

Suyu 

- - 32±2 GSA - - 

 50 50 78±3 49±3 95±3 98±3 

 100 100 127±6 96±3 96±3 96±3 

GSA: Gözlenebilme sınırının altında, * ortalama ± standart sapma 

 

Bu metot ayrıca insan saçı, atık pil ve balık gibi bazı çevresel örnelere de mikrodalga 

çözme tekniği kullanılarak baĢarı ile uygulandı. Bu çözme tekniği 2 dakika 250 W, 2 

dakika 0 W, 6 dakika 250 W, 5 dakika 400 W, 8 dakika 550 W, ve 8 dakikada 

beklemeden oluĢur. SRM ler için 0,1 g ve gerçek örnekler için 1 g örnek 6 mL HNO3 

(% 65‟lik) ve 2 mL H2O2 (%30‟luk) asit karıĢımında çözüldü. Sonra optimize edilen 

yöntem uygulanarak civa mikarı bulunmuĢtur. Sonuçlar Tablo 3.9‟da verilmiĢtir. Ġnsan 

sağlığı için Hg(II) ve metil civa konsantrasyonlarının sudaki, insan saçındaki ve balık 
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örneklerindeki miktarları çok önemlidir ve bu örneklerde toksik limitlerin altında 

bulunmuĢtur. 

 

 Tablo 3.9. Bazı Çevresel Örneklere Yöntemin Uygulanması, N=4 

Örnekler Hg(II) (µg g
-1

) CH3-Hg
+
 (µg g

-1
) 

Ġnsan Saçı 0.30±0.03* 0.23±0.02 

Atık Pil 0.45±0.03 0.28±0.02 

Balık 0.32±0.02 0.19±0.01 

* ortalama ± standart sapma 

 

Ayrıca önerilen civa türlemesi çalıĢması Tablo 3.10‟da görüldüğü gibi literatürdeki 

diğer benzer çalıĢmalarla karĢılaĢtırıldı. 

 

Tablo 3.10. Civa Türlemesinin Diğer Katı-faz Ekstraksiyonu ÇalıĢmalarıyla   

KarĢılaĢtırılması 

Sistem pH ZF  GS, 

 μg L
-1 

BSS, 

% 

Referanslar 

CVAAS 2.5 100 0.02 <2.6 (Pourreza ve Ghanemi, 2009) 

CVAAS 1.0-6.0 200 - - (Mahmoud ve ark., 2000) 

GC-MS 4.5 - 0.002 <13 (Mishra ve ark., 2005) 

CVAAS 1.0 28 0.01 3.4 (Vereda Alonso ve ark., 2008) 

HPLC/CV-

AFS 

3.0-5.0 1000 4.3 <6 (Margetınova, ve ark., 2008) 

CVAAS 2.5 333 0.012 <3.9 (Pourreza ve ark., 2009) 

TRXRF 7.0 436 6.0 <5.57 (Alcalde-Molina ve ark, 2009) 

HGAAS 8.0 25 0.002 <7 Bu ÇalıĢma 

ZF: ZenginleĢtirme faktörü, GS: Gözlenebilme Sınırı, BSS: Bağıl Standart Sapma 
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3.2.3. Katı Faz Ekstraksiyonu Yöntemiyle Arsenik Türlemesi 

 

Tezin bu bölümünde de katı faz ekstraksiyonu yöntemiyle As(III) ve As(V) metal 

iyonlarının türlendirilmesi biyosorpsiyon yöntemiyle yapılmıĢtır. Bunun için 

Streptococcus pyogenes mikroorganizması yüklenmiĢ Sepabeads SP 70 reçinesi 

adsorban olarak kullanıldı. Tayinler hidrür oluĢturmalı AAS spektrometresi kullanılarak 

gerçekleĢtirildi.  

 

3.2.3.1. Yöntemin Test Çalışması 

 

Bu tez çalıĢmasının amaçlarından birisi mikroorganizmaların reçinelere 

immobilizasyonu ile oluĢturulan yeni bir biyosorbentin esas alındığı yeni bir metodun 

arsenik türlemesinde kullanılmasıdır.  

 

Streptococcus pyogenes mikroorganizması yüklenmiĢ Sepabeads SP 70 reçinesi 10 cm 

uzunluğunda ve 0,5 cm çapında cam kolona dolduruldu ve küçük bir parça cam pamuğu 

ile üzeri kapatıldı. Deney çalıĢması yapılmadan önce kolondan 10-15 ml tampon çözelti 

geçirilerek kolon Ģartlandırıldı.  

 

Bu biyosorpsiyon metodu As(III) için model çözeltilerle test edildi. Bu test çözeltisi 

0,25 µg As(III) ve As(V) içeren 40-50 mL‟ lik çözeltiler uygun pH tamponu çözeltileri 

ile ayarlandı. Kolonun akıĢ oranı 4 mL/dak olacak Ģekilde kolonun musluğuyla 

ayarlandı ve bu çözeltiler kolondan geçirildi. Bu çözeltilerin kolondan geçirilmesi 

sırasında çözeltideki As(III) iyonları biyosorpsiyon ile kolonda tutundu. Bu çözelti 

kolondan geçtikten sonra kolon yaklaĢık olarak 5-8 mL deiyonize saf su ile 2 kez 

yıkandı. Bu yıkama iĢlemi safsızlıkların giderilmesi içindir. Kolonda biyosorbent 

tarafından tutunan As(III) 10 mL 1 mol/L HCl çözeltisiyle elue edildi. Elue edilen 

çözelti As(III) miktarının belirlenmesi için hidrür oluĢturmalı AAS (MHS 15 HGAAS) 

kullanıldı. Arsenik miktarının belirlenmesi için standart çözelti analizi için 1 mL stok 

çözelti 50 mL‟ lik analiz kabına ilave edildi daha sonra %1,5‟ luk 10 mL HCl ile 

seyreltildi. Daha sonra indirgeme için (w/v) % 0,3‟lük NaBH4 ve % 0,1‟lik NaOH 
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çözeltisi karıĢımı kullanıldı. Ölçümler pik yüksekliğine göre yapıldı. Argon gazının akıĢ 

oranı 70 mL/dak  ve okuma zamanı 20 saniyedir.  

 

Ayrıca test çözeltileriyle As(V) iyonunun biyosorbent tarafından tutunması 

incelendiğinde biyosorbentin As(V) iyonlarını %10‟un altında tuttuğu görüldü. Toplam 

arsenik tayini için As(V) iyonlarının As(III) iyonlarına indirgenmesi gerekmektedir. 

As(V) Ġyonlarının As(III) iyonlarına indirgenmesi literatürde verildiği gibidir. 0,75 g KI 

ve 1,25 g askorbik asit içerecek Ģekilde hazırlanan 100 mL‟lik indirgen çözeltisinin 1 

mL‟si 0,25 µg As(V)  0,25 µg As(III) içeren çözeltisine 5 mol/L HCl ilave edildi ve 1 

saat bekletildi (Monasterio ve ark., 2009). As(V) As(III)‟e indirgendikten sonra pH 

6,0‟ya tampon çözelti ve 5 mol/L NaOH yardımıyla ayarlanarak önerilen yöntem 

uygulandı. Biyosorbent üzerinden elue edilen analit iyonları hidrür oluĢturmalı AAS ile 

analiz edildi. Ġlave edilen As(V) iyonu miktarı, bulunan toplam arsenik miktarından 

As(III) miktarının çıkarılmasıyla hesaplandı.  

 

3.2.3.2. Parametrelerin Optimizasyonu 

 

Bu çalıĢmada hazırlanan biyosorbent ile kolonda As(III) ve As(V) metal iyonlarının, 

zenginleĢtirilip türlendirilmesi amacıyla geliĢtirilen yöntemin kantitatif geri kazanma 

verimlerinin, pH, mikroorganizma miktarı, örnek ve eluasyon hacminin etkisi, örnek ve 

elüent akıĢ hızları, matriks etkisi gibi bazı önemli analitik değiĢkenler ile değiĢimleri 

incelendi. Geri kazanma verimi, yöntemin optimizasyonu için incelenen faktörlerin 

değerlendirilmesinde ölçüt olarak kullanıldı. Bu parametrelerin geri kazanıma olan 

etkileri aĢağıda verilmiĢtir.  

 

3.2.3.2.1. Arsenik İyonlarının Kolonda Tutunmalarına pH Etkisi 

 

Katı faz ekstraksiyonu yöntemi ile Streptococcus pyogenes mikroorganizması 

yüklenmiĢ Sepabeads SP 70 reçinesi doldurulmuĢ kolon üzerinde metal iyonlarının 

biyosorpsiyonunda pH‟ın etkisi en önemli faktörlerden birisidir. As(III) ve As(V) 

iyonlarının geri kazanımları üzerine pH‟ ın etkisini incelemek için farklı pH‟lardaki 

tampon çözeltiler kullanılarak örnek çözeltilerinin pH‟sı ayarlandı. As(III) ve As(V) 
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iyonlarının her ikisinide içeren model çözeltilerin pH‟ları, pH 2,0-9,0 aralığında 

incelendi. Geri kazanım değerleri ġekil 3.4‟te verilmiĢtir. 

 

As(III) için pH 6,0-7,0 aralığında % 95‟ten büyük kantitatif geri kazanım sonuçları elde 

edilmiĢtir. As(V) iyonu için ise pH 2,0-9,0 aralığında genellikle % 5‟in altında geri 

kazanım değerleri elde edilmiĢtir. Bu sonuçlar gösterdi ki As(III)‟ün As(V)‟ten 

biyosorpsiyon ile ayrılması pH 6-7 aralığında münkündür. Bundan sonraki bütün 

çalıĢmalar pH 6,0‟da gerçekleĢtirildi.  

 

As(III)‟ün geri kazanımı mikroorganizma kullanılmadan sadece reçine Sepabeads SP 70 

kullanılarak kolonun doldurulmasıyla pH 6,0‟da incelendiğinde ise geri kazanım değeri 

% 60‟nın altında bulundu. Aynı Ģekilde reçine kullanılmadan sadece Streptococcus 

pyogenes mikroorganizması ile kolonun doldurulması ile yine pH 6,0‟da As(III) için % 

70‟in altında geri kazanımlar elde edilmiĢtir. Kantitatif geri kazanım sonuçları, kolonun 

Streptococcus pyogenes mikroorganizması yüklenmiĢ Sepabeads SP 70 reçinesinin 

doldurulmasıyla elde edilmiĢtir.  

 

ġekil 3.4. Arsenik Ġyonlarının Geri kazanımına pH‟ın Etkisi 
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3.2.3.2.2. Streptococcus pyogenes Mikroorganizması Miktarının Etkisi 

 

Arseniğin biyosorpsiyon yöntemiyle türlendirilmesi için mikroorganizma miktarı çok 

önemli bir faktördür. Bu yüzden Streptococcus pyogenes miktarının etkisini incelemek 

için verilen test çalıĢması prosedürü farklı miktarlardaki mikrooganizmalar kullanılarak 

test edildi. Sonuçlar ġekil 3.5‟de verilmiĢtir. Görüldüğü gibi 100 mg ve daha fazla 

mikroorganizma kullanılmaya baĢlanmasıyla kantitatif sonuçlar elde edildi.  

 

ġekil 3.5. Streptococcus pyogenes Miktarının Etkisi 

 

3.2.2.2.3. Eluent Tipi ve Hacminin Etkisi 

 

Bazı eluentlerin arsenik türlemesi üzerine etkisi Tablo 3.11‟de gösterilmiĢtir. 

Biyosorbent üzerinde As(III) geri kazanımına HCl ve HNO3 konsantrasyonlarının 

etkilerini kotrol etmek için farklı konsantrasyonlardaki HCl ve HNO3 çözeltileri 5-10 
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mL arasında test edildi. Bu çalıĢma için As(III) içeren model çözeltiler önerilen 

prosedür doğrultusunda ideal Ģartlarda kolondan geçirildi ve elüe edildi. Tablodan 

görüldüğü gibi 0,5 ve 1 mol/L HCl çözeltisi ve 0,5 ve 1 mol/L HNO3 çözeltileri eluent 

olarak kullanıldı. As(III)‟ün seçici bir kantitatif eluasyonu 1 mol/L HCl ile sağlamıĢtır. 

Ayrıca blank olarak 1 mol/L HCl çözeltisi hidrür oluĢturmalı AAS‟ de arsenik tayini 

için test edilmiĢtir ve ihmal edilebilecek kadar düĢük sinyaller elde edilmiĢtir.  

 

Yüksek konsantrasyon faktörleri için eluent hacmi çok önemlidir. Bu çalıĢmada 

analitlerin geri kazanımları eluent hacmi 7-10 mL arasında kantitatiftir. Sonuçlar Tablo 

3.12‟de verilmiĢtir. Sonuçlar doğrultusunda sonraki çalıĢmalarda As(III)‟ün eluasyonu 7 

mL 1 mol/L HCl ile yapıldı.  

 

Tablo 3.11. Eluent Türünün Geri Kazanıma Etkisi, N=3 

Eluent As(III), Geri Kazanım, % 

0,5 M HCl 88±2 

1,0 M HCl 98±3 

0,5 M HNO3 75±2 

1,0 M HNO3 90±3 

* ortalama ± standart sapma 

 

Tablo 3.12. Eluent Hacminin Geri Kazanıma Etkisi, N=3 

Eluent hacmi (1,0 M HCl)  (ml) As(III), Geri Kazanım, % 

5 75±2 

6 85±2 

7 96±2 

8 98±3 

9 98±2 

10 98±3 

* ortalama ± standart sapma 

 

3.2.2.2.4. Örnek ve Eluentin Akış Oranlarının Etkisi 

 

Streptococcus pyogenes mikroorganizması yüklenmiĢ Sepabeads SP 70 reçinesi 

doldurulmuĢ kolon ile katı faz ekstraksiyonu çalıĢmalarında uygun bir arsenik türlemesi 
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sağlamak için iyi bir akıĢ oranı seçimi önemlidir. Bu yüzden As(III) iyonlarının 

tutunmaları ve geri kazanımlarına örnek ve eluent akıĢ oranlarının etkileri akıĢ oranı 1-

10 mL/dak arasında olacak Ģekilde incelendi. As(III) iyonları örnek ve eluent akıĢ oranı 

1-4 mL/dak aralığında kantitatif olarak tutulduğu ve geri kazanıldığı görüldü. Bundan 

sonraki tüm çalıĢmalarda örnek ve eluentin akıĢ oranları olarak 4 mL/dak seçildi. 

 

3.2.2.2.5. Örnek Hacminin Etkisi 

 

Arsenik geri kazanımı üzerine örnek hacminin etkileri bu çalıĢmada 25-500 mL 

aralığında araĢtırıldı. As(III) iyonlarının biyosorbent üzerine tutunmaları, bütün örnek 

hacimlerinin akıĢ oranları 4 mL/dak olacak Ģekilde test edildi. Sonuçlar ġekil 3.6.‟da  

verilmiĢtir.  

ġekil 3.6. Örnek Hacminin Geri Kazanıma Etkisi 

 



103 

 

 

Analit iyonları 250 mL‟ ye kadar % 95‟in üzerinde kantitatif olarak geri kazanıldığı 

görülmektedir. 250 mL‟ den sonraki örnek hacimlerinde geri kazanımları kantitatif 

değildir. Son hacim 7 mL olduğu için maksimum kantitatif geri kazanımda 250 mL‟lik 

örnek hacminde olduğu için zenginleĢtirme faktörü yaklaĢık 36 olarak hesaplandı. 

 

3.2.2.2.6. Matriks iyonlarının Geri Kazanım Üzerine Etkisi 

 

Arsenik iyonlarının geri kazanımlarına matriks iyonlarının etkileri de ayrıca araĢtırıldı. 

Sonuçlar Tablo 3.13‟de verildiği gibidir. 

 

Tablo 3.13. Matriks Ġyonlarının As(III) Geri kazanımlarına Etkisi, N=3 

Ġyon  Ġlave Edilen Konsantrasyon (mg L
-1

) Geri Kazanım % 

Na
+
 NaCl 10000 98±3 

K
+
 KCl 3000 96±2 

Ca
2+

 CaCl2 3000 97±3 

Mg
2+

  MgCl2 3000 96±2 

Cl
-
 NaCl 20000 95±3 

F
-
 NaF 1000 96±2 

NO3
-
 KNO3 2000 95±3 

SO4
2-

 Na2SO4  2000 97±2 

PO4
3-

 Na3PO4 2000 95±3 

Mn
2+ 

MnSO4 25 96±2 

Fe
3+

 FeCl3                  25 96±2 

Cu
2+

 CuSO4                  25 95±3 

Pb
2+ 

Pb(NO3)2                  25 97±2 

Zn
2+

 ZnSO4                  25 96±2 

Cd
2+ 

Cd(NO3)2                  25 95±2 

Al
3+ 

Al(NO3)3                  25               96±2 

As
5+ 

KH2AsO4 100               95±3 

* ortalama ± standart sapma 
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Streptococcus pyogenes mikroorganizmasının Sepabeads SP 70 reçinesi üzerine 

immobilizasyonu ile oluĢturulan kolonda tutunan analit iyonlarının geri kazanımları, 

matriks iyonlarının yüksek konsantrasyonlarını içeren çözeltiler tarafından 

etkilenmediği görüldü. Yabancı iyonların, müsade edilen limitlerdeki tutunmalarda % 5‟ 

ten daha fazla bir hataya sebep olmadığı görüldü. Ayrıca mg/L konsantrasyondaki bazı 

geçiĢ metalleri, kolanda analit iyonlarının kantitatif geri kazanımlarını etkilemedi. Bu 

sonuçlar gösterdiki önerilen bu metod yüksek tuz örneklerinde arsenik 

zenginleĢtirilmesi için % 95‟in üzerinde geri kazanım sağlanmıĢtır ve uygulanabilir bir 

yöntemdir. 

 

3.2.2.2.7. Toplam Arsenik Miktarının Belirlenmesi 

 

Toplam arsenik miktarının belirlenmesi için değiĢik miktarlardaki As(III) ve As(V) 

içeren test çözeltileri bu metoda uygulandı. Model çözeltideki As(V) iyonları önerilen 

indirgenme metodu doğrultusunda As(III)‟e indirgendi. Önerilen metod doğrultusunda 

indirgenen çözeltilerin pH ayarları uygun tampon çözelti kullanılarak pH metre ile pH 

6,0‟a ayarlandı ve  optimize edilen yöntem uygulandı. Sonuçlar Tablo 3.14‟de 

verilmiĢtir.  

 

Tablo 3.14. Toplam Arsenik Miktarının Belirlenmesi, N=4 

Ġlave Edilen  

(µg L
-1

) 

Bulunan (µg L
-1

) Geri Kazanım  (%)  

As(III) As(V) As(III) As(V) Toplam 

As 

As(III) As(V) Toplam 

As 

0 25 - 24.4±1.4* 24.4±1.4 - 98±2 98±2 

10 15 9.9±0.4 14.5±0.8 24.4±0.8 99±3 97±2 98±2 

15 10 14.8±0.8 9.8±0.4 24.6±0.9 99±3 98±2 98±2 

25 0 24.2±0.9 - 24.2±0.9 97±2 - 97±2 

 *ortalama ± standart sapma 
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Toplam arsenik, As(III) olarak belirlendikten sonra baĢlangıçta ilave ettiğimiz As(V) 

miktarı toplam As(III) miktarından ilave edilen As(III) çıkarılarak As(V) miktarını 

hesaplandı.  

 

3.2.2.2.8. Biyosorbentin Adsorpsiyon Kapasitesi 

 

Streptococcus pyogenes mikroorganizmasının Sepabeads SP 70 reçinesine 

immobilizasyonu ile elde edilen biyosorbentin adsorpsiyon kapasitesi batch yöntemi 

kullanılarak hesaplandı. 0,1 gram adsorban pH 6,0‟ da 1 mg As(III) içeren 50 mL‟ lik 

çözeltilere ilave edildi. Sonra 1 saat karıĢtırıldı. KarıĢım süzüldü ve süzüntünün 10 mL‟ 

si alınıp 100 mL‟ ye seyreltildi. Analit iyonları hidrür oluĢturmalı AAS ile tayin edildi. 

Biyosorbentin adsorpsiyon kapasitesi As(III) için 7,3 mg/g olarak bulundu.  

 

3.2.2.2.9. Kolonun Tekrar Kullanılabilirliği 

 

Biyokütlenin uzun süre kararlılığını incelemek için kolondan 100 mL metal 

çözeltilerinin günde 5‟er kez geçirilmesiyle diğer günlerde de 5‟ er kez olmak üzere 

toplam yaklaĢık 60 kez ard arda adsorpsiyon ve desorpsiyona maruz bırakıldı. Sonuçta 

biyokütlenin kararlılığı, potansiyel tekrar kullanılabilirliği ve adsorpsiyon kapasitesi 

düĢmeden tekrar tekrar kullanılabildi. Biyosorbent en az yaklaĢık 60 kez kullanıma 

kadar analitlerin % 95‟in üzerinde geri kazanımla çalıĢılmasına olanak verdi. Ayrıca 

biyosorbent uzun süre bekletildiği halde özelliği ve tutma kapasitesi önemli derecede 

değiĢmeden kaldı. 

 

3.2.2.2.10. Yöntemin Analitik Performansı 

 

Bu çalıĢmada arsenik türlemesi için kalibrasyon eğrisi 1,0-25 µg/L aralığında doğrusal 

bulundu. Regrasyon eĢitliği r
2
= 0,996 olduğunda A=0.0094C+0.00004 olarak bulundu 

(A: Absorbans, C: konsantrasyon). Metodun tekrarlanabilirliği analit iyonlarını içeren 

50 mL‟ lik çözeltinin kolondan geçirilmesinin 10 kez tekrarlanmasıyla değerlendirildi. 

Bağıl standart sapma % 8‟ in altında hesaplandı. Bağıl hata % 4‟ ten daha az bulundu. 

As(III)‟ün geri kazanımı % 95 güven aralığın da % 98 bulundu. Bu katı faz ekstraksiyon 
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çalıĢmasının gözlenebilme sınırı ideal Ģartlar altında pH 6,0, örnek hacmi 250 mL ve 

eluent hacmi 7 mL olacak Ģekilde blank çözeltilerine uygulandı. Gözlenebilme sınırı 

As(III) için 13 ng/L olarak hesaplandı. 

 

3.2.2.2.11. Yöntemin Gerçek Örneklere Uygulanması 

 

Optimize edilen parametreler sonucunda verilen yöntemin geçerliliği NIST SRM 1568a 

Pirinç Unu ve GBW 07605 Çay gibi iki farklı standart referans maddelerinin 

analizleriyle sağlandı. Sonuçlar Tablo 3.15‟de verilmiĢtir. Sonuçlar yaklaĢık olarak 

sertifika değeriyle uyumludur. Bağıl hata her iki standart referans madde için % 3,6 ve 

% 3,7 olarak bulundu.  

Tablo 3.15. Yöntemin SRM‟lere Uygulanması, N=4  

Referans Maddeler Sertifika 

Değeri 

Bulunan 

Değer 

Bağıl Hata    

(%) 

NIST SRM 1568a Pirinç unu (µg g
-1

) 0.29
 

0.28±0.04* -3.6 

GBW 07605 Çay (µg g
-1

) 0.28 0.27±0.03 -3.7 

 * ortalama ± standart sapma 

 

Bu yöntem aynı zamanda yeĢil çay, siyah çay, pirinç, buğday, tavuk eti, tavuk 

yumurtası ve salam gibi bazı çevresel gerçek örneklerede uygun çözme programı 

seçilerek mikrodalga çözme tekniğiyle çözülerek uygulandı. Bu çözme tekniği 2 dakika 

250 W, 2 dakika 0 W, 6 dakika 250 W, 5 dakika 400 W, 8 dakika 550 W, ve 8 dakikada 

beklemeden oluĢur. SRM ler için 0,1 g ve gerçek örnekler için 1 g örnek 6 mL HNO3 

(% 65‟lik) ve 2 mL H2O2 (%30‟luk) asit karıĢımında çözüldü. Sonra optimize edilen 

yöntem uygulanarak toplam arsenic miktarı tayin edildi. Sonuçlar Tablo 3.16‟da 

verilmiĢtir.   
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 Tablo 3.16. Yöntemin Bazı Çevresel Örneklere Uygulanması, N=4 

Örnekler Bulunan Değer(µg/g) 

YeĢil Çay  0.10±0.02* 

Siyah Çay  0.17±0.01 

Pirinç  0.13±0.02 

Buğday   0.11±0.01 

Tavuk Eti 0.08±0.01 

Tavuk Yumurtası  0.09±0.01 

Salam  0.07±0.01 

 * ortalama ± standart sapma 

 

Bu yöntem ayrıca As(III) ve As(V) türlemesi için bu analitleri içeren doğal sular, çeĢme 

suyuna ve maden suyuna baĢarıyla uygulandı. Sonuçlar Tablo 3.17‟de verilmiĢtir.  

 

 Tablo 3.17. Yöntemin Bazı Doğal Sulara Uygulanması, N=4 

Örnekler Ġlave Edilen (µg L
-1

) Bulunan (µg L
-1

) 

As(III) As(V) As(III) As(V) Total As 

ÇeĢme  

Suyu  

- - 0.35±0.01* 0.47±0.02 0.82±0.04 

1.0 1.0 1.32±0.05 1.42±0.06 2.75±0.10 

3.0 3.0 3.25±0.12 3.40±0.20 6.70±0.25 

Maden  

Suyu 

- - 0.40±0.02 0.53±0.03 0.93±0.04 

1.0 1.0 1.34±0.07 1.46±0.10 2.80±0.15 

3.0 3.0 3.35±0.15 3.40±0.25 6.70±0.30 

 * ortalama ± standart sapma 

 

Ayrıca bu yöntem Tablo 3.18‟de verilen literatürdeki bazı diğer çalıĢmalarla 

karĢılaĢtırıldı. 
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Tablo 3.18. Bu ÇalıĢmanın Literatürdeki Arsenik ÇalıĢmalarıyla  

KarĢılaĢtırılması 

 Sistem Teknik  pH ZF  GS, 

 μg L
-1 

BSS, 

% 

Referanslar 

GFAAS SPE 3.0 20 0.1 2.4 (Zhang ve ark., 2007) 

HGAAS FI-SPE 2.5 10 0.02 1.0 (Anthemidis ve Martavaltzoglou, 

2006) 

HGAAS SPE 3.0-10 20 0.05 <8 (Macarovscha ve ark., 2007) 

AFS SPE 5.0-6.0 62 0.002 5.3 (Li ve ark., 2009) 

HGAAS SPE 2.3-10.6 - 0.4 0.001 (Maity ve ark., 2004) 

HGAFS SPE 10.0-11.0 33.3 2.1 0.001 (Zhang ve ark., 2009) 

TXRF SPE 2.2 - 0.01 - (Staniszewski ve Freimann, 2008) 

HGAAS SPE 6.0 36 0.013 <8 Bu ÇalıĢma 

ZF: ZenginleĢtirme faktörü, GS: Gözlenebilme Sınırı, BSS: Bağıl Standart Sapma 

 

3.2.4. Birlikte Çöktürme Yöntemiyle Yapılan Çalışmalar 

 

Tez çalıĢmasının bu bölümünde birlikte çöktürme yöntemi ile ilgili iki çalıĢma 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunlardan ilki çöktürücü reaktif olarak sentezlenmiĢ 3-etil-4-(p-

klorobenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on kullanılarak birlikte çöktürme 

tekniği ile krom türlemesi gerçekleĢtirildi. Ġkinci bir çalıĢmada ise yine birlikte 

çöktürme tekniği ile çöktürücü reaktif olarak ticari olarak satın alınan 2-Nitrozo-1-

naftol-4-sülfonik asit ve taĢıyıcı element olarak ta nikel  kullanılmasıyla kobalt, kurĢun, 

bakır, demir ve çinko metallerinin zenginleĢtirilmesi gerçekleĢtirildi. Analizler alevli 

AAS ile yapıldı. 

 

3.2.5. Birlikte Çöktürme Yöntemiyle Krom Türlemesi 

 

Tezin bu bölümünde Karadeniz Teknik Üniverstesi‟nde öğretim üyesi Bahattin 

KAHVECĠ ve arkadaĢları tarafından sentezlenen 3-etil-4-(p-klorobenzilidenamino)-4,5-

dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on (EPHBAT) maddesi kullanılarak birlikte çöktürme 

metoduyla Cr(III) ve Cr(VI) türlemesi gerçekleĢtirildi (Kahveci ve ark., 2003). Bu 
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çalıĢmada taĢıyıcı element kullanılmadı. Analit iyonlarını içeren çözeltiler önce uygun 

pH‟larda çöktürücü ligant ile çöktürüldü. Çöktürülen bu çökelekleri çözeltiden ayırmak 

için çökelek oluĢumundan sonra, oluĢan çökelek üzerinde toplanan analitler, çözelti 

ortamından santrifüj edilerek çökelekle birlikte alındı. Çökelek deriĢik nitrik asit ile 

çözüldükten sonra çözeltideki metal iyonları alevli atomik absorpsiyon spektrometresi 

ile tayin edildi. Kantitatif sonuçlar elde edildi. Daha sonra geliĢtirilen bu yöntemin 

deneysel parametreleri model çözeltiler kullanılarak optimize edildi ve yöntem gerçek 

örneklere uygulandı. 

 

3.2.5.1. Test Çalışması 

 

20 µg Cr(III) iyonu içeren 50 mL‟lik sulu çözeltiye % 0,5‟lik 3-etil-4-(p-

klorobenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on (EPHBAT)‟den 1,0 mL 

çözeltinin pH‟sı 8,0‟a ayarlandıktan sonra ilave edildi. 10 dakika bekledikten sonra 30 

dakika 3500 rpm‟de santrifüjlendi. Çökelek çözeltiden ayrıldıktan sonra geride kalan 

çökelek 0,5 mL deriĢik HNO3 çözeltisi ile çözüldü. Son hacim deiyonize su ile 5 mL‟ye 

tamamlandı ve alevli AAS ile analiz edildi. Aynı iĢlemler Cr(VI) içinde yapıldı fakat 

Cr(VI) için geri kazanımlar % 5‟ten daha düĢük bulundu.  

 

Toplam krom, Cr(III) olarak uygun indirgenme prosedürü uygulanarak Cr(VI) Cr(III)‟e 

indirgendikten sonra önerilen yöntem ile tayin edildi. Bunun için 20 µg Cr(III) ve 20 µg 

Cr(VI) iyonlarının her ikisinide içeren çözeltilere 0,5 mL deriĢik H2SO4 çözeltisi ve 0,5 

mL etanol ilave edildi. Biraz bekledikten sonra pH 8,0‟e ayarlanarak 1 mL ligant ilave 

edildi ve 10 dakika bekledikten sonra santrifüjlenerek çökelek ayrıldıktan sonra çökelek 

çözülüp alevli AAS ile toplam Cr olarak tayin edildi. Cr(VI) miktarı Toplam Cr 

miktarından Cr(III) miktarının çıkarılmasıyla elde edildi.  

 

3.2.5.2. Parametrelerin Optimizasyonu 

 

Bu çalıĢmada birlikte çöktürme yöntemi kullanılarak Cr(III) ve Cr(VI) iyonlarının 

türlendirilmesi ve zenginleĢtirilmesi verimlerine,  pH, çöktürücü miktarı, örnek hacmi, 
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yabancı iyon etkisi, santrifüj zamanı, gibi bazı analitik parametreler için geri kazanım 

değiĢimleri belirlendi.  

 

3.2.5.2.1. pH Etkisi 

 

Cr(III) ve Cr(VI) iyonlarının 3-etil-4-(p-klorobenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-

triazol-5-on ile birlikte çökmesi geri kazanımlarına pH‟ın etkisi incelendi. Bunun için 

20 μg Cr(III) ve 20 μg Cr(VI) metal iyonlarından her ikisinide içeren model çözeltiler 

kullanıldı. Bu çözeltilerin pH taraması pH 4,0-10,0 aralığında gerçekleĢtirildi. Sonuçlar 

ġekil 3.7‟de verilmiĢtir. pH 8,0-9,0 aralığında Cr(III) için % 95‟ten büyük kantitatif geri 

kazanım sonuçları elde edildi. Cr(VI) için pH 4,0-10,0 aralığında kantitatif geri kazanım 

sonuçları elde edilemedi. Sonuçta en uygun çalıĢma pH‟ı olarak 8,0 seçildi ve bundan 

sonraki çalıĢmalara pH 8,0‟de devam edildi.  

 

ġekil 3.7. Geri kazanımına pH Etkisi 
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3.2.5.2.2. EPHBAT Miktarının Etkisi 

 

Ayrıca Cr(III) geri kazanımı üzerine (EPHBAT) miktarının etkisi pH 8,0‟de araĢtırıldı. 

DeğiĢik miktarlarda test edilen EPHBAT miktarının etkisinin sonuçları ġekil 3.8‟de 

gösterilmiĢtir. Çöktürücü olarak EPHBAT kullanılmadığında geri kazanım miktarı % 67 

olarak tespit edildi. ġekilde görüldüğü gibi geri kazanım sonuçları EPHBAT miktarının 

artmasıyla artmaktadır. Kantitatif geri kazanım (% 96) sonuçları 5 mg EPHBAT 

miktarının ilave edilmesi ile elde edilmiĢtir. Bundan sonraki çalıĢmalara 5 mg (1 mL % 

0,5 a/v) EPHBAT kullanılarak devam edildi. 

 

ġekil 3.8. Ligant Miktarının Geri Kazanıma Etkisi 

 

3.2.5.2.3. Santrifüj Süresinin Etkisi 

 

Analit iyonlarının geri kazanımına santrifüj süresinin etkileri 3500 rpm‟de 5-30 dakika 

arasında incelendi. Cr(III) için kantitatif geri kazanım sonuçları 20-30 dakika arasında 

elde edildi. Bundan sonraki çalıĢmalara 3500 rpm‟de 30 dakika ile devam edildi.  
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3.2.5.2.4. Örnek Hacminin Etkisi 

  

Önerilen birlikte çöktürme sisteminde Cr(III) iyonlarının geri kazanımları üzerine örnek 

hacminin etkiside incelendi. Örnek hacimleri pH 8,0‟de 25-250 mL arasında model 

çözeltilerle çalıĢılarak EPHBAT ile Cr(III) iyonlarının birlikte çöktürülmesi araĢtırıldı. 

Model çözeltilere %0,5‟lik çöktürücü ligant EPHBAT çözeltisinden 1‟er mL (5 mg) 

olacak Ģekilde ilave edildi. Biraz beklenip pH tekrar kontrol edilip ayarlandıktan sonra 

çöken analit iyonlarını ayırmak için 3500 rpm‟de 30 dakika santrifüjlendi. Ayrılan 

çökelek 0,5 mL deriĢik HNO3 ile çözüldükten sonra son hacim deiyonize su ile 2 mL 

olacak Ģekilde ayarlandı ve alevli AAS ile analiz edildi. Sonuçlar Tablo 3.19‟da 

verilmiĢtir. Sonuçlara göre Cr(III) iyonları örnek hacmi 100 mL‟ye kadar kantitatif (% 

95) olarak bulundu. ZenginleĢtirme faktörü Cr(III) için pH 8,0‟de kantitatif en yüksek 

örnek hacminin (100 mL) en düĢük son hacime (2 mL) oranı ile hesaplandı. Sonuç 

olarak zenginleĢtirme faktörü (100/2) 50 olarak hesaplandı.  

 

Tablo 3.19. Örnek Hacminin Geri Kazanıma Etkisi, N=3 

Örnek Hacmi (ml) Geri Kazanım, % 

25 97±2
* 

50 95±3 

100 95±2 

250 70±3 

 * ortalama ± standart sapma 

 

3.2.5.2.5. Matriks İyonlarının Etkisi 

 

Diğer değiĢkenlerin optimum değerlerinde Cr (III) iyonlarının geri kazanımına yabancı 

iyonların etkisi de incelendi. Cr(III)‟ün geri kazanımına bozucu etki yapabilecek çeĢitli 

matriks iyonlarının, alkali, toprak alkali ve geçiĢ metal iyonları ile sülfat, nitrat, fosfat 

gibi iyonlarının, maksimum konsantrasyonları seçildi ve araĢtırıldı. Cr(III) iyonlarının 

kantitatif geri kazanımlarına matriks iyonlarının maksimum değerlerinin gözlemlenen 

önemli bir etkisi olmadı. Sonuçlar Tablo 3.20‟de verilmiĢtir. Matriks iyonlarının izin 

verilebilecek maksimum limitleri, absorbansta % 5‟ten fazla bir hataya neden olmıyacak 

bir değer olarak alındı. Ayrıca 100 mg/L‟deki bazı geçiĢ metallerinin varlığında, analit 

iyonlarının geri kazanımları etkilenmedi. Son olarak 250 mg/L Cr(VI)‟nın varlığında 
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bile Cr(III)‟ün geri kazanımı da kantitatif olarak bulundu. Sonuçta incelenen metal 

iyonlarının, bazı istisnalar dıĢında Cr(III)‟ün geri kazanımını önemli derecede 

etkilemediği sonucuna varılmıĢtır. 

 

Tablo 3.20. Matriks Ġyonlarının Geri Kazanıma Etkileri, N=3 

Ġyon  Ġlave Edilen Konsantrasyon (mg L
-1

) Geri Kazanım, % 

Na
+
 NaCl 20000 96±2

* 

K
+
 KCl 5000 97±2 

Ca
2+

 CaCl2 3000 95±2 

Mg
2+

  MgCl2 3000 95±1 

Cl
-
 NaCl 30000 95±3 

F
-
 NaF 250 95±2 

NO3
-
 KNO3 3000 97±3 

SO4
2-

 Na2SO4 5000 96±2 

PO4
3-

 Na3PO4 250 95±3 

Mn
2+ 

MnSO4 100 96±3 

Fe
3+

 FeCl3 100 97±2 

Cu
2+

 CuSO4 100 97±2 

Pb
2+ 

Pb(NO3)2 100 96±2 

Zn
2+

 ZnSO4 100 99±4 

Cd
2+ 

Cd(NO3)2 100 98±3 

Ni
2+ 

NiSO4 100 95±2 

Cr
6+

 K2Cr2O7 250 95±3 

 * ortalama ± standart sapma 

 

3.2.5.2.6. Toplam Krom Tayini 

 

Toplam krom tayini için öncelikle model çözeltiler hazırlandı. Bu model çözeltiler 

farklı miktarlarda Cr(III) ve Cr(VI) içeren çözeltilerdi. Bu çözeltilerdeki Cr(VI) iyonları 

Bağ ve arkadaĢları tarafından verilen indirgenme prosedürü kullanılarak Cr(III)‟e 

indirgendi. Cr(VI)‟nın Cr(III)‟e indirgenmesi 0,5 mL deriĢik H2SO4 ve 0,5 mL etanol ile 

gerçekleĢtirildi (Bağ ve ark., 2000). Daha sonra önerilen birlikte çöktürme yöntemi 
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uygulandı ve oluĢan çökelek deriĢik HNO3 ile çözüldü ve toplam krom miktarı alevli 

AAS ile analiz edildi. Sonuçlar Tablo 3.21‟de verilmiĢtir.  

 

Tablo 3.21. Toplam Krom Tayini, N=4 

Ġlave Edilen (µg) Bulunan (µg) Geri Kazanım, (%)
*
  

Cr(III) Cr(VI) Cr(III) Cr(VI) Toplam 

Cr 

Cr(III) Cr(VI) Toplam

Cr 

0 30 - 29.3±0.9 29.3±0.9 - 98±2 98±2 

10 20 9.7±0.5 19.4±0.8 29.1±0.8 97±2 97±2 97±2 

20 10 19.3±0.9 9.6±0.4 28.9±0.9 97±3 96±2 96±2 

15 15 14.5±0.7 14.2±0.6 28.7±0.8 97±2 95±2 96±2 

30 0 28.7±0.9 - 28.7±0.9 96±2 - 96±2 

 * ortalama ± standart sapma 

 

3.2.5.2.7. Sayısal Değerler 

 

Bu çalıĢmada krom türlemesi için kalibrasyon eğrisi 0,5-10 µg/mL aralığında doğrusal 

bulundu. Regrasyon eĢitliği r
2
=0,09998 olduğunda A=0,0245C+0.0011 olarak bulundu 

(A: Absorbans, C: konsantrasyon). Gözlenebilme sınırı (n=21) blank çözeltisi ve onun 

standart sapmasının 3 katı olarak belirlendi. Elde edilen optimum deneysel Ģartlar 

altında Cr(III)‟ün gözlenebilme sınırı 1,0 µg/L olarak hesaplandı. Analit iyolarının 

kantitatif geri kazanımları % 95 güven seviyesinde % 95-99 aralığında bulundu. Bağıl 

standart sapma % 8‟den küçük olacak Ģekilde hesaplandı. Bağıl hata % 4‟ten daha 

düĢük olarak bulundu.  

 

3.2.5.2.8. Doğal Sularda Krom Türlemesi 

 

Bu yöntem bazı su ve gerçek örneklerde krom türlemesi ve zenginleĢtirmesi için 

incelendi. ÇeĢme suyu, kaplıca suyu ve deniz suyu örneklerindeki sonuçlar Tablo 

3.22‟de verilmiĢtir. Su örneklerinin geri kazanım sonuçları oldukça tatmin edicidir.  
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Tablo 3.22. Yöntemin Bazı Su Örneklerinde Uygulanması, N=4 

 

 

Örnek 

Ġlave 

 Edilen (µg) 

Bulunan (µg) Geri Kazanım (%) 

Cr(III) Cr(VI) Cr(III) Cr(VI) Toplam 

Cr 

Cr(III) Cr(VI) Toplam 

Cr 

ÇeĢme  

Suyu  

- - 1.1±0.1* GSA 1.1±0.1 - - - 

3.0 3.0 3.9±0.2 2.9±0.2 6.8±0.3 95±2 97±2 96±2 

5.0 5.0 6.0±0.4 4.8±0.3 10.8±0.5 98±2 96±2 97±2 

Kaplıca 

Suyu 

- - 1.5±0.1 0.5±0.1 2.0±0.1 - - - 

3.0 3.0 4.3±0.2 3.4±0.2 7.7±0.4 96±2 97±2 96±2 

5.0 5.0 6.3±0.4 5.2±0.3 11.5±0.8 97±2 95±2 96±2 

Deniz  

Suyu 

- - 1.3±0.1 GSA 1.3±0.1 - - - 

3.0 3.0 4.1±0.2 2.9±0.1 7.0±0.3 95±2 97±2 96±2 

5.0 5.0 6.0±0.3 4.9±0.2 10.9±0.6 95±2 98±2 96±2 

* ortalama ± standart sapma GSA: Gözlenebilme Sınırının Altında,  

 

Ayrıca birlikte çöktürme metodu bazı standart referans maddelere (NIST SRM 1573a 

Domates yaprağı ve GBW 0703 Çalılık dalı) mikrodalga çözme tekniği kullanıldıktan 

sonra uygulandı. Bu yöntem yine mikrodalga çözme tekniğinden sonra bazı gerçek 

örneklere de (buğday, siyah çay ve tütün) toplam krom miktarı belirlenmesi Ģeklinde 

baĢarı ile uygulandı. Mikrodalga çözme tekniği 2 dakika 250 W, 2 dakika 0 W, 6 dakika 

250 W, 5 dakika 400 W, 8 dakika 550 W, ve 8 dakikada beklemeden oluĢur. SRM ler 

için 0,1 g ve gerçek örnekler için 1 g örnek 6 mL HNO3 (% 65‟lik) ve 2 mL H2O2 

(%30‟luk) asit karıĢımında çözüldü. Sonra optimize edilen yöntem uygulanarak toplam 

krom miktarı belirlendi. Sonuçlar Tablo 3.23‟de verilmiĢtir. Standart referans 

maddelerin krom geri kazanım sonuçları sertifika değerleriyle oldukça uyumlu bulundu.  
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        Tablo 3.23. Bazı SRM ve Gerçek Örneklerde Toplam Krom Tayini, N=4 

 

Referans Maddeler 

Sertifika 

Değeri 

Bulunan 

Değer 

Bağıl 

Hata (%) 

NIST SRM 1573a Domates Yaprağı (µg g
-1

) 1.99
 

1.93±0.10* -3.0 

GBW 0703 Çalılık ve yaprağı (µg g
-1

) 2.6 2.50±0.15 -3.8 

Bulgur (µg g
-1

) - 1.10±0.10 - 

Siyah çay (µg g
-1

) - 1.49±0.12 - 

Tütün (µg g
-1

) - 1.98±0.15  

        * ortalama ± standart sapma 

 

Cr(III) ve Cr(VI) için önerilen bu türleme yöntemin diğer bazı türlendirme 

yöntemleriyle karĢılaĢtırılması Tablo 3.24‟de verilmiĢtir. 

  

 Tablo 3.24. Krom Türlemesi Yönteminin Diğer Yöntemlerle KarĢılaĢtırılması 

 Sistem Yöntem  Ortam  pH ZF  GS,  

μg L
-1 

BSS

, % 

Referanslar 

FAAS Cr(VI) - etil ksantat 

kompleksi ve Cr(III) 

yükseltgenmesi 

- 2.5 100 0.5 3.1 (Gopi Krishna 

ve ark., 2004) 

FAAS Tulyum hidroksit: krom 

türlemesi 

- 12.0 200 0.87 <10 (Aydın ve 

Soylak, 2009) 

FAAS KurĢun(II) ve krom(III) 

zenginleĢtirilmesi ve 

ayrılması 

5-kloro-2-

hidroksianilin

–bakır(II) 

8.0 50 1.2 <5 (Aydın ve 

Soylak, 2007) 

GFAAS Cr (III) ve Cr (VI)‟nın sulu 

çözeltilerde türlemesi 

Pb(PDC)2 9.0 15 0.02 3.9 (Wang ve ark., 

2002) 

FAAS 5-kloro-3-4-(triflorometoksi) 

fenilimino]indolin-2-on 

- 8.0 40 0.7 <5 (Bulut ve ark., 

2009) 

FAAS 3-etil-4-(p-

klorobenzilidenamino)-4,5-

dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on  

- 8.0 50 1 8 Bu çalıĢma 

 ZF: ZenginleĢtirme Faktörü, GS: Gözlenebilme Sınırı, BSS: Bağıl Standart Sapma 

 

Bu çalıĢmanın gözlenebilme sınırı ve zenginleĢtirme faktörünün literatürdeki 

çalıĢmalarınkinden daha iyi olduğu görülmüĢtür.  
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3.2.6. Birlikte Çöktürme Yöntemiyle Bazı Elementlerin Zenginleştirilmesi 

 

Tezin bu bölümünde, çeĢitli ortamlarda eser düzeylerde bulunan Co(II), Pb(II), Cu(II), 

Fe(III), Zn(II), metal iyonlarının taĢıyıcı element olarak Ni(II), ligant olarak ta ticari 

olarak satın alınan % 0,1‟lik (a/h) 2-Nitrozo-1-naftol-4-sülfonik asit kullanılarak birlikte 

çöktürme yöntemiyle bu eser elementlerin zenginleĢtirilmeleri gerçekleĢtirildi. 

 

Analit iyonlarını içeren çözelti karıĢımları önce uygun pH‟lara ayarlandı ve çöktürücü 

reaktif ile çöktürüldü. Çöktürülen bu çökelek üzerinde toplanan analitleri, çözelti 

ortamından ayırmak için santrifüjleme yapıldı. Analit iyonları çökelekle birlikte alındı. 

Çökelek deriĢik nitrik asit ile çözüldükten sonra çözeltideki metal iyonları alevli atomik 

absorpsiyon spektrometresi ile tayin edildi. Kantitatif sonuçlar elde edildi. Daha sonra 

geliĢtirilen bu yöntem SRM‟lere ve bazı çevresel örneklere baĢarı ile uygulandı. 

 

3.2.6.1. Test Çalışması 

 

Birlikte çöktürme metodu ile çoklu metal zenginleĢtirilmesi yönteminde, Co, Pb, Cu, Fe 

ve Zn metallerinin bulunduğu, analitik saflığa sahip olan 1000 mg/L‟lik tekli standart 

stok çözeltiler kullanılarak bir ara çözelti karıĢımı hazırlandı. Çoklu stok çözelti 10 

mg/L Co, 30 mg/L Pb, 10 mg/L Cu, 10 mg/L Fe ve 2,5 mg/L Zn olacak Ģekilde analit 

iyonlarını içeren 100 mL‟lik çözelti olarak hazırlandı.  

 

Birlikte çöktürme yöntemiyle metal zenginleĢtirilmesi iĢleminin test çalıĢması, metal 

iyonlarını içeren stok çözeltiden 1 mL (10 µg Co, 30 µg Pb, 10 µg Cu, 10 µg Fe ve 2,5 

µg Zn) alınıp beherdeki 50 mL‟lik çözeltiye ilave edildi. pH ayarı uygun pH tamponu 

yardımıyla yapıldı. Daha sonra bu çözeltinin üzerine 1 mL 1000 mg/L Ni(II) çözeltisi 

ilave edildi. Biraz bekletildikten sonra üzerine % 0,1‟lik 2-Nitrozo-1-naftol-4-sülfonik 

asit çözetisinden 1 mL ilave edilip çözeltideki çökeleğin olgunlaĢması için 10 dakika 

beklendi. Daha sonra pH ayarı tekrar kontrol edilip ayarlandıktan sonra beherdeki örnek 

olduğu gibi santrifüj tüpüne transfer edildi ve 3500 rpm‟de 15 dakika santrifüj edildi. 

Geride kalan çökelek süzüntüden ayrıldıktan sonra 1 mL deriĢik HNO3 ile çözülüp son 

hacim 2-10 mL‟ye deiyonize su ile tamamlandı. Metal içeriğini belirlemek için alevli 
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AAS kullanıldı. Analit iyonları için oldukça iyi kantitatif geri kazanım sonuçları elde 

edildi.  

 

3.2.6.2. Parametrelerin Optimizasyonu 

 

Tezin bu kısmında birlikte çöktürme yöntemi kullanılarak çoklu metal 

zenginleĢtirilmesinde Co, Pb, Cu, Fe ve Zn iyonlarının kantitatif geri kazanım 

verimlerine,  pH, çöktürücü ligant miktarı, taĢıyıcı metal miktarı, santrifüjleme hızı, 

santrifüjleme zamanı, örnek hacmi, yabancı iyon etkisi gibi bazı önemli parametrelerin 

etkisi incelendi.  

 

3.2.6.2.1. pH Etkisi 

 

Kobalt, kurĢun, bakır, demir ve çinko metallerinin Ni
2+

/2-Nitrozo-1-naftol-4-sülfonik 

asit çöktürücüsü ile çöktürülüp, kantitatif geri kazanımları üzerine pH‟ın etkisi pH 2-10 

aralığında araĢtırıldı. pH‟lar ayarlanıp test çalıĢmasındaki yöntem aynen uygulandı. 

Sonuçlar ġekil 3.9‟da verilmiĢtir. 

 

Sonuçlara göre maksimum kantitatif değerleri (≥% 95) pH 8-9 aralığında her bir metal 

iyonu için elde edildi. pH 8,0 için çalıĢmalar için uygun pH olarak seçildi. Bu çalıĢma 

için pH‟ın 8,0 seçilmesi bir avantajdır çünkü doğal sularda pH 8,0 ayarı oldukça 

kolaydır ve pH ayarı için daha az miktarda çözelti harcanması demektir buda kirlilik 

riskini azaltmıĢ olur.   
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ġekil 3.9. Metal Ġyonlarının Geri Kazanımına pH Etkisi 

 

3.2.6.2.2. 2-Nitrozo-1-naftol-4-sülfonik asit Miktarının Etkisi 

 

Birlikte çöktürme tekniği kullanılarak analit iyonlarının geri kazanımları üzerine 2-

Nitrozo-1-naftol-4-sülfonik asit miktarının etkisi pH 8,0‟de araĢtırıldı. Sonuçlar ġekil 

3.10‟da verilmiĢtir. Analit iyonlarının yüzde geri kazanımları 2-Nitrozo-1-naftol-4-

sülfonik asit ilave edilmeden kantitatif bulunmadı. Ġlave edilen 2-Nitrozo-1-naftol-4-

sülfonik asit miktarının artmasıyla birlikte yüzde geri kazanım miktarlarıda arttı. 

Kantitatif geri kazanım miktarları 1,0-3,0 mg aralığında 2-Nitrozo-1-naftol-4-sülfonik 

asit miktarıyla pH 8,0‟de gerçekleĢti. Sonuç olarak geri kalan bütün çalıĢmalarda 1 mg 

(1 mL % 0,1‟lik 2-Nitrozo-1-naftol-4-sülfonik asit) kullanıldı. 
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ġekil 3.10. Ligant Miktarının Geri Kazanıma Etkisi 

 

3.2.6.2.3. Taşıyıcı Element (Ni) Miktarının Etkisi 

 

Bu çalıĢmada pH 8,0‟de analit iyolarının geri kazanım değerlerine taĢıyıcı element 

olarak Ni
2+

 miktarının etkisi ayrıca araĢtırıldı. Geri kazanım sonuçları taĢıyıcı element 

(Ni) kullanılmadan kantitatif olmadı. Sonuçlar ġekil 3.11‟de gösterilmiĢtir. Geri 

kazanım miktarları 1,0-3,0 mg aralığında Ni(II) miktarıyla pH 8,0‟de Ni
2+

/2-Nitrozo-1-

naftol-4-sülfonik asit çöktürücüsünün kullanımıyla birlikte arttı ve kantitatif değerlere 

ulaĢtı. Bu sonuçların ıĢığında bundan sonraki tüm çalıĢmalar taĢıyıcı element olarak 1 

mg Ni(II) kullanılarak yapıldı ve kantitatif geri kazanım sonuçları elde edildi. 
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ġekil 3.11. Geri Kazanıma Ni(II) Miktarının Etkisi 

 

3.2.6.2.4. Santrifüjleme Hızının ve Zamanının Etkisi 

 

Santrifüj hızının analit iyonlarının geri kazanımı üzerine etkisi 15 dakika için 1500-

3500 rpm aralığında pH 8,0‟de araĢtırıldı. Sonuçlar Tablo 3.25‟de verilmiĢtir. Kantitatif 

geri kazanımlar 15 dakika santrifüj zamanında Co(II), Pb(II), Cu(II), Fe(III) ve Zn(II) 

metal iyonları için 3500 rpm‟de elde edildi. Bundan sonraki çalıĢmalara 3500 rpm 

santrifüjleme hızında devam edildi. 
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Tablo 3.25. Santrifüj Hızının Etkisi*, N=3 

 

Santrifüjleme devri (rpm) 

Geri Kazanım, % 

Co Pb Cu Fe Zn 

1500 80±2 85±2 75±2 83±2 95±2 

2000 85±3 88±3 80±2 95±3 96±3 

2500 90±3 92±2 85±2 96±2 98±2 

3000 95±2 98±2 93±2 97±2 100±2 

3500 96±2 98±2 98±2 100±3 100±3 

* ortalama± standart sapma 

 

Analit iyonlarının geri kazanımlarına santrifüj zamanın etkisi 3500 rpm‟de 5-30 dakika 

aralığında test edildi. Sonuçlar Tablo 3.26‟da verilmiĢtir. Kantitatif geri kazanım 

sonuçları 10-30 dakika aralığında elde edildi. Bu sonuçlar ıĢığında santrifüj zamanı 

olarak 15 dakika seçildi.  

 

Tablo 3.26. Santrifüj Zamanının Etkisi*, N=3 

3500 rpm de Geri Kazanım, % 

Santrifüjleme süresi (dak) Co Pb Cu Fe Zn 

5 90±2 93±2 90±2 87±2 95±2 

10 95±3 96±3 95±2 98±3 100±3 

15 96±2 98±2 98±2 100±3 100±3 

20 97±3 98±2 97±2 99±2 100±2 

30 98±2 98±2 98±2 100±2 100±2 

* ortalama± standart sapma 

 

3.2.6.2.5. Örnek Hacminin Etkisi 

 

Örnek hacminin geri kazanıma etkisi, 25-100 mL aralığındaki su örnekleri için birlikte 

çöktürme prosedürü uygulandı. Sonuçlar ġekil 3.12‟de verilmiĢtir.  
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ġekil 3.12. Örnek Hacminin Etkisi 

 

Analit iyonları için kantitatif geri kazanım sonuçları 50 mL‟ye kadarki örnek hacminde 

elde edildi.  Kobalt, kurĢun, bakır, demir ve çinko için zenginleĢtirme faktörü pH 8,0‟de 

analit iyonlarının en yüksek kantitatif geri kazanım değeri elde edilen örnek hacminin 

(50 mL) en düĢük son hacim miktarına (2 mL) oranı ile hesaplandı. Sonuç olarak 

zenginleĢtirme faktörü 25 olarak hesaplandı. 

 

3.2.6.2.6. Yabancı İyonların Etkisi 

 

Gerçek örneklerde eser elementlerin tayini matriks etkisinden dolayı zordur. Atomik 

absorpsiyon spektrometresinde eser element iyonlarının analizlerinde en önemli 

problemlerden birisi de matriks iyonlarının giriĢimidir. Analit iyonlarının geri 

kazanımlarına matriks iyonlarının etkisi pH 8,0‟de araĢtırıldı. Maksimum deriĢimdeki 

matriks iyonlarının bulunduğu model çözeltilere geliĢtirilen yöntem uygulanarak analit 

iyonlarının geri kazanımları incelendi. Elde edilen sonuçlar Tablo 3.27‟de verilmiĢtir. 

Sonuçlara göre, matriks iyonlarının incelenen deriĢim aralıklarında analit iyonlarını 

genel olarak etkilemediği görülmüĢtür. Bu sonuçlar gösterdi ki önerilen yöntem Co(II), 

Pb(II), Cu(II), Fe(III) ve Zn(II), metal iyonlarının pH 8,0‟de 1 mL % 0,1‟lik 2-Nitrozo-

1-naftol-4-sülfonik asit ve 1 mL 1000 mg/L Ni(II) taĢıyıcı elementinin birlikte 
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kullanılmasıyla bazı maksimum miktardaki matriks iyonları varlığında birlikte 

çöktürme tekniği kullanılarak zenginleĢtirilmesi için uygulanabilir. Matriks iyonlarının 

bu müsade edilen limitleri absorbanstada % 5‟ten fazla hataya neden olmadı. Normal 

olarak suda verilen iyonlarla deneysel Ģartlar altında kullanılanlar giriĢim yapmaz. 

Sonuç olarak kantitatif geri kazanım sonuçları (≥% 95) matriks iyonlarının maksimum 

deriĢimlerinde önerilen birlikte çöktürme prosedürüyle elde edildi. 

 

Tablo 3.27. Matriks Ġyonlarının Etkisi, N=3 

 Geri Kazanım, % 

Ġyon   Ġlave 

Edilen 

Konsantrasyon 

(mg L
-1

) 

Co Pb Cu Fe Zn 

Na
+
 NaCl 20000 95±3* 99±2  95±3  99±2  100±3  

K
+
 KCl 5000 96±2  95±3 95±2 96±2 99±3 

Ca
2+

 CaCl2 5000 95±3 100±2 95±2 95±3 97±3 

Mg
2+

  MgCl2 1000 96±2 95±3 96±1 96±3 98±2 

Cl
-
 NaCl 25000 97±3 99±2 95±2 96±3 97±2 

NO3
-
 KNO3 3000 95±2 98±3 95±2 95±2 96±3 

SO4
2-

 Na2SO4  5000 97±3 100±3 96±2 98±2 98±2 

PO4
3-

 Na3PO4 1000 96±2 100±3 95±3 100±2 99±2 

Cr
3+

 Cr(NO3)3 50 100±3 100±2  99±2  100±2  100±2  

Zn
2+

 ZnSO4 50 95±2 100±2  95±2 100±2  -  

Mn
2+

 MnSO4 50 95±2 100±3 95±3 96±3 100±2 

Cu
2+ 

CuSO4 50   95±2 100±1    -   95±2   95±3 

Pb
2+ 

Pb(NO3)2 25   95±3   -   95±2   97±3   98±2 

Cd
2+ 

CdSO4 50   95±2 100±1   95±2   95±2 102±2 

Fe
3+ 

Fe(NO3)3 50   95±2 100±1   98±2    -   99±3 

Co
2+ 

CoSO4 50     - 100±1   96±2 100±2   96±3 

 * ortalama ± standart sapma 
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3.2.6.2.7. Yöntemin Analitik Performansı 

 

Birlikte çöktürme tekniğinin tekrarlanabilirliği analit iyonlarını içeren örnek 

çözeltileriyle araĢtırıldı. Analit iyonları için kantitatif geri kazanım değerleri % 95 

güven seviyesinde % 95-99 aralığında bulundu. Bağıl standart sapmalar kobalt(II) için 

% 4,5, kurĢun(II) için % 5,7, bakır(II) için % 3,8, demir(III) için % 6,1 ve çinko(II) için 

% 7,5 olarak hesaplandı.  

 

Bu çalıĢma için optimum deneysel Ģartlar altında her bir analit iyonu için gözlenebilme 

sınırı sırasıyla kobalt(II)  için 1,05, kurĢun(II) için 2,67, bakır(II) için 1,30, demir(III) 

için 1,38 ve çinko(II) için 0,50 µg/L olarak hesaplandı. Analit iyonlarının kalibrasyon 

eğrisinin analitik karakteristikleri Tablo 3.28‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 3.28. Kalibrasyon Eğrisinin Analitik Karakteristiği 

Analitler Korelasyon 

Katsayısı 

Lineer Aralık 

(mg L
−1

) 

Regrasyon EĢitliği BSS, 

% 

Co 0.9997 0.25-5.0 A=0.0389C-0.0007 4.5 

Pb 0.9996 0.5-10 A=0.0049C+0.0006 5.7 

Cu 0.9997 0.25-5.0 A=0.0264C+0.0002 3.8 

Fe 0.9984 0.25-5.0 A=0.0229C+0.0018 6.1 

Zn 0.9996 0.02-1.0 A=0.3155C+0.00002 7.5 

 BSS: Bağıl Standart Sapma  

 

3.2.6.2.8. Yöntemin Gerçek Örneklere Uygulanması 

 

Analit iyonlarının geri kazanımları ayrıca doğal sular kullanılarak test edildi. Sonuçlar 

Tablo 3.29‟da verilmiĢtir. Sonuçlara göre ilave edilen ve bulunan değerler arasında 

mükemmel bir uyum tespit edildi. Eser metal iyonları için geri kazanım değerleri % 

96‟dan büyük bulundu. Bu değerler yeterli derecede kantitatiftir. Bu sonuçlar gösterdi ki 

önerilen bu yöntem kar suyu, deniz suyu ve kaplıca suyu gibi bazı doğal su örneklerine 

metal iyonlarının zenginleĢtirilmesi için birlikte çöktürme tekniği kullanılarak 

uygulanabilir. Su örneklerindeki zenginleĢtirme verimi oldukça tatmin edici seviyelerde 

bulundu.  
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Ayrıca bu yöntem bazı standart referans maddelerede baĢarı ile uygulandı. Bu standart 

referans maddeler NRCC-SLRS4 Irmak suyu ve IAEA 336 Liken SRM‟leridir. 

Sonuçlar Tablo 3.30‟de verilmiĢtir. Elde edilen sonuçlar ile sertifika değerleri güzel bir 

uyum içinde bulundu. Ayrıca bu birlikte çöktürme metodu bazı katı gerçek örneklerede 

mikrodalga çözme tekniği kullanıldıktan sonra uygulandı. Bu örnekler buğday, pirinç, 

yosun (D. Revolvens) ve liken (X. conspersa) gibi gerçek örneklerdir. Çözme tekniği 2 

dakika 250 W, 2 dakika 0 W, 6 dakika 250 W, 5 dakika 400 W, 8 dakika 550 W, ve 8 

dakikada beklemeden oluĢur. SRM ler için 0,1 g ve gerçek örnekler için 1 g örnek 6 mL 

HNO3 (% 65‟lik) ve 2 mL H2O2 (%30‟luk) asit karıĢımında çözüldü. Sonra optimize 

edilen yöntem uygulanarak analit iyonlarının her birisi için miktarları belirlendi. 

Sonuçlar Tablo 3.31‟de verilmiĢtir. 

 

Tablo 3.29. Doğal Su Örneklerine Yöntemin Uygulanması, N=4 

  Kar Suyu Deniz Suyu Kaplıca Suyu 

Element Ġlave 

Edilen 

(µg L
-1

) 

Bulunan  

(µg L
-1

) 

Geri 

Kazanım 

(%) 

Bulunan  

(µg L
-1

) 

Geri  

Kazanım  

(%) 

Bulunan 

 (µg L
-1

) 

Geri 

Kazanım 

(%) 

Co 0 11.1±0.8 - 12.6±0.9 - 8.2±0.4 - 

 5 15.8±0.9* 98 17.2±0.8 98 12.9±0.7 98 

 10 20.5±1.4 97 21.7±1.5 96 17.5±0.9 96 

Pb 0 GSA - GSA - GSA - 

 10 9.9±0.3 99 9.7±0.5 97 9.8±0.4 98 

 20 19.5±0.8 98 19.2±0.8 96 19.7±0.9 99 

Cu 0 GSA -   9.6±0.4 - GSA - 

 5 4.8±0.3 96 14.2±0.5 97 4.8±0.4 96 

 10 9.8±0.5 98 19.1±0.8 97 9.7±0.6 97 

Fe 0 42.8±2.1 - 19.3±1.2 - 34.3±1.5 - 

 10 50.6±1.7 96 28.5±1.4 97 43.6±1.9 98 

 20 60.2±2.5 96 38.4±1.8 98 52.4±2.4 97 

Zn 0 5.7±0.3 - 8.5±0.4 - 6.3±0.3 - 

 5 10.5±0.6 98 13.4±0.7 99 11.5±0.7 102 

 10 16.2±0.8 103 18.8±1.1 102 16.1±0.9 99 

GSA: Gözlenebilme Sınırı Altında, * ortalama ± standart sapma 
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Tablo 3.30. SRM‟lere Yöntemin Uygulanması, N=4 

 IAEA 336 Liken 

(µg g
-1

) 

NRCC-SLRS- 4 Irmak suyu 

(µg L
-1

) 

Element Sertifika 

Değeri 

Bulunan 

Değer 

Sertifika 

Değeri 

Bulunan 

Değer 

Co 0.287
 

0.280±0.02* 0.033 GSA 

Pb (5)
a 4.8±0.2 0.09 GSA 

Cu 3.55 3.50±0.03 1.8 1.75±0.10 

Fe 426 420±10 100 100±5 

Zn 31.6 31.4±1.5 0.93 0.95±0.06 

GSA: Gözlenebilme Sınırı Altında, * ortalama ± standart sapma 

 

Tablo 3.31. Gerçek Örneklere Yöntemin Uygulanması, N=4 

Element  Buğday 

(µg g
-1

) 

Pirinç 

(µg g
-1

) 

Yosun (µg g
-1

) 

(Drepanocladus 

revolvens) 

Liken (µg g
-1

) 

(Xanthoparmelia 

conspersa) 

Co 2.37±0.10* 2.15±0.13 GSA 2.30±0.12 

Pb 1.10±0.07 1.35±0.10 4.73±0.03 7.50±0.06 

Cu 1.82±0.11 1.50±0.12 10.4±0.7 9.41±0.09 

Fe 14.5±0.8 14.1±0.5 2650±70 1624±55 

Zn 8.39±0.45 7.10±0.04 75±5 87±6 

 GSA: Gözlenebilme Sınırı Altında, * ortalama ± standart sapma 

 

Ayrıca önerilen bu zenginleĢtirme yönteminin literatürdeki bazı diğer zenginleĢtirme 

yöntemleriyle karĢılaĢtırılması Tablo 3.32‟de verilmiĢtir. 
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Tablo 3.32. Bazı ÇalıĢmalarla KarĢılaĢtırılması 

Sistem Analitler Çöktürücü TaĢıyıcı 

Element 

p

H 

ZF GS, 

μg L
-1 

BSS

, % 

Referanslar 

FAAS Pb, Cd, Cr, 

Ni, Mn 

dibenzilditiyokar

bamat 

Cu 9.0 50 0.34-0.87 <10 (Tuzen ve 

Soylak, 2009) 

FAAS Pb, Fe vilorik asit Cu 7.0 50-

100 

0.16-0.18 <7 (Saracoglu ve 

ark., 2006) 

FAAS  Fe, Pb, Co, 

Cr, Mn,Ni, 

9-fenil-3-flor-

on 

Cu 7.0 30 6.1 <2.8 (Aydın ve 

Soylak, 2007) 

FAAS Cu, Fe, Pb, 

Mn, 

Zn, Cd, Ni, 

Bi, Cr 

dietilditiyokarba

mat 

Co 6.0 225 4-64 <7 (Elçi ve ark., 

1997) 

FAAS Pb,Cr 5-kloro-2-

hidroksianilin 

Cu 8.0 50 1.2 <5 (Tuzen ve 

ark., 2008) 

FAAS Cd, Pb, Ni dietilditiyokarb

amat 

Cu 9.2 22-45 0.23-3.2 <4.2 (Chen ve ark., 

1997) 

FAAS Co, Pb, Cu, 

Fe, Zn 

2-Nitrozo-1-

naftol-4-

sülfonik asit 

Ni 8.0 25 0.50-2.67 <7.5 Bu ÇalıĢma 

ZF: ZenginleĢtirme Faktörü, GS: Gözlenebilme Sınırı, BSS: Bağıl Standart Sapma 
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4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

Bu tez çalıĢması kapsamında uygulanıĢları farklı olan ama amacı aynı olan iki farklı 

zenginleĢtirme metodunu geliĢtirerek, bulundukları ortamda direkt olarak tayini 

yapılamıyan eser miktardaki bazı metal türlerinin kullanılan bu yöntemlerle 

zenginleĢtirilmesi, türlendirilmesi ve biyosorpsiyonu gerçekleĢtirildi. ÇalıĢmalarda katı-

faz ekstraksiyonu ve birlikte çöktürme yöntemleri geliĢtirilerek kullanıldı. 

  

Katı-faz ekstraksiyonu yöntemiyle ile ilgili iki çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunlardan 

birincisinde Streptococcus pyogenes mikroorganizması yüklenmiĢ Dowex Optipore SD-

2 ADS reçinesinin kolona doldurulması ile civa türlerinin kolonda biyosorpsiyon ile 

tutunmaları sağlandı. Bu çalıĢmanın analizleri soğuk buhar oluĢturmalı AAS ile yapıldı. 

Ġkinci bir çalıĢmada ise biyosorbent olarak Streptococcus pyogenes mikroorganizması 

yüklenmiĢ Sepabeads SP 70 reçinesi ile doldurulan kolonda biyosorpsiyon ile arsenik 

türlendirilmesi ve zenginleĢtirilmesi gerçekleĢtirildi. Bu çalıĢmanın da analizleri hidrür 

oluĢturmalı AAS ile yapıldı. 

 

Bilindiği gibi düĢük deriĢimdeki eser elementlerin klasik çöktürme yöntemleriyle 

çöktürülmesi zor ve bazende mümkün değildir. Bu yüzden ikinci bir yöntem olarak ta 

birlikte çöktürme yöntemi seçildi. Birlikte çöktürme yöntemi ile tez çalıĢmasının bu 

bölümünde iki çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunlardan ilki çöktürücü reaktif olarak 

sentezlenmiĢ (EPHBAT) kullanılarak birlikte çöktürme tekniği ile krom türlemesi 

gerçekleĢtirildi. Ġkinci bir çalıĢmada ise yine birlikte çöktürme tekniği ile çöktürücü 

reaktif olarak 2-Nitrozo-1-naftol-4-sulfonik asit ve taĢıyıcı element olarak Ni
2+

 

kullanılarak eser miktardaki kobalt, kurĢun, bakır, demir ve çinko metallerinin 

zenginleĢtirilmesi gerçekleĢtirildi. Birlikte çöktürme analizleri alevli AAS ile 

gerçekleĢtirildi. 

 

Her iki zenginleĢtirme yöntemi bazı standart referans maddelere ve bazı çevresel 

örneklere uygulandı ve oldukça baĢarılı sonuçlar elde edildi. 
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4.1. Katı faz Ekstraksiyonu Yöntemi Çalışmalarının Değerlendirilmesi 

 

 Katı faz ekstraksiyonu yöntemiyle ile ilgili yapılan çalıĢmaların geri kazanma 

verimlerinin optimizasyonu baĢarı ile gerçekleĢtirildi. Bu yöntemin optimizasyon 

parametrelerinden en önemli olanlarından birisi pH‟ın etkisidir. Civa ve arsenik 

iyonlarının geri kazanımına pH‟ın etkisi pH 2,0-9,0 aralığında incelendi. ġekil 3.1‟e 

bakıldığında civa iyonları için en iyi sonuç pH 7-8 aralığında elde edildi ve kantitatif 

geri kazanımlar için uygun pH olarak pH 8,0 seçildi geri kalan çalıĢmalar pH 8,0‟de 

gerçekleĢtirildi. ġekil 3.4‟e bakıldığında ise arsenik iyonlarının türlendirilmesi için pH 

6-7 aralığında arsenik(III) için % 95‟in üzerinde geri kazanım sonuçları elde edildi ama 

arsenik(V) için % 5‟in altında sonuçlar elde edildi. Bu sonuçlara göre arsenik türlemesi 

için kantitatif geri kazanımlar için pH 6,0 seçildi.  

 

Streptococcus pyogenes mikroorganizması miktarının civa ve arsenik geri 

kazanımlarına etkisi farklı miktarlardaki mikroorganizmalar kullanılarak elde edildi. 

Civa geri kazanımına mikroorganizma miktarının etkisi ġekil 3.2‟de incelendiğinde 100 

mg mikroorganizma kullanılmaya baĢlandıktan sonra geri kazanım miktarlarının 

artmaya baĢladığı görülmektedir ve en uygun mikroorganizma miktarı 150 mg seçildi. 

Yine aynı Ģekilde arsenik geri kazanımına mikroorganizma miktarının etkisi ġekil 3.5‟e 

bakıldığında yine 100 mg mikroorganizma miktarı kullanılmaya baĢlandığında kantitatif 

sonuçlar elde edildi ve en uygun olarak 150 mg seçildi. Her iki metal iyonu için geride 

kalan çalıĢmalar 150 mg mikroorganizma kullanılarak gerçekleĢtirildi. Çünkü her 

zaman daha az miktarda sarfiyat ve maliyet bu tür çalıĢmalar için ön planda olmak 

zorundadır. 

 

ÇeĢitli eluentlerin cinsinin ve miktarının civa ve arsenik miktarlarının geri kazanıma 

etkisi incelendiğinde civa için Tablo 3.4‟te verilen eluent ve miktarları civa(II) için 10 

mL 2 M HCl ve metil civa için ise 10 mL 0,1 M HCl ile en uygun kantitatif sonuçlar 

elde edildi. Arsenik için ise Tablo 3.10. ve 3.11‟e bakıldığında arsenik(III) için 7 mL 1 

M HCl ile en iyi kantitatif geri kazanım sonuçları elde edildi.  
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Katı faz ekstraksiyonu çalıĢmalarında uygun bir civa ve arsenik türlemesi 

gerçekleĢtirmek için iyi bir akıĢ oranı seçimi oldukça önemlidir. Civa(II) iyonlarının 

tutunmaları ve geri kazanımlarına örnek ve eluent akıĢ oranlarının etkileri akıĢ oranı 2-

10 mL/dak arasında olacak Ģekilde incelendi. 2-6 mL eluent hacimlerinde kantitatif geri 

kazanım sonuçları elde edildi. Bundan sonraki deneysel çalıĢmalarda civa dakikada 5 

mL örnek ve eluent hacmi olacak Ģekilde kullanıldı. Arsenik içinde yine 1-10 mL 

aralığında denemeler yapıldı. Elde edilen sonuçlara göre arsenik iyonları için akıĢ oranı 

1-4 mL aralığında kantitatif sonuçlar verdi. Geride kalan deneylerde de dakikada 4 mL 

olacak Ģekilde örnek ve eluent geçirilerek gerçekleĢtirildi.  

 

Civa ve arsenik türlerinin geri kazanımlarına örnek hacminin etkisi ise her iki metal 

iyonu için incelendi. Her iki metal içinde örnek hacmi miktarları 25-500 mL aralığında 

incelendi. Civa iyonu için sonuçlar ġekil 3.3‟te verilmiĢtir. ġekil incelendiğinde 25 

mL‟den 250 mL‟ye kadar % 95‟in üstünde kantitatif sonuçlar elde edildi. 250 mL‟den 

sonra kantitatif geri kazanımlar elde edilemedi. Arsenik iyonları içinde Ģekil 3.6‟da 

görüldüğü gibi 250 mL‟den sonra kantitatif geri kazanımlar elde edilmedi. Sonuçta her 

iki metal içinde örnek hacmi 250 mL‟ye kadar % 95‟in üzerinde kantitatif olacak 

Ģekilde geri kazanımlar elde edildi.    

 

Katı-faz ekstraksiyonu yönteminde maksimum oranlardaki çeĢitli yabancı iyonların civa 

ve arsenik türlerinin geri kazanımları üzerine etkisi her bir yabancı iyon için ayrı ayrı 

incelendi. Civa iyonlarının geri kazanımı üzerine yabancı iyonların etkisi Tablo 3.5‟te 

verilmiĢtir. Tabloda görüldüğü gibi yabancı iyonların müsaade edilen limitlerinde % 

5‟ten fazla hataya neden olmadığı görülmüĢtür. Bu sonuçlar gösterdi ki önerilen 

zenginleĢtirme/ayırma metodu yüksek tuz örneklerinde civa türlemesi için 

uygulanabilir. Yine aynı Ģekilde arsenik iyonları içinde yabancı iyonların geri kazanıma 

etkisi incelendi. Tablo 3.13‟de görüldüğü gibi arsenik iyonlarının geri kazanımları 

matriks iyonlarının müsaade edilen limtlerinde oldukça kantitatif bulundu. Bu sonuçlar 

gösterdi ki önerilen bu metod yüksek tuz örneklerinde arsenik zenginleĢtirilmesi ve 

türlemesi için uygulanabilir bir yöntemdir. 
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Civa ve arsenik iyonlarının her ikisi için kullanılan kolon dolgu maddeleri yani 

hazırlanmıĢ olan biyosorbentlerin her ikisinin adsorpsiyon kapasitesi incelendi. Civa 

metali için hazırlanmıĢ olan 0,1 gram biyosorbent pH 8,0 olacak Ģekilde 1 mg civa 

iyonu ilave edilmiĢ 50 mL‟lik çözeltilerle uygun batch tekniği kullanılarak test edildi. 

Biyosorbentin 1 gramının adsorpsiyon kapasitesi  Hg(II) için 4,8 mg/g ve metil civa için 

3,4 mg/g olarak bulundu. Arsenik içinde aynı yöntem uygulandı. 0,1 gram biyosorbent 

pH 6,0‟ da 2,5 mg arsenik analitleri içeren 50 mL‟ lik çözeltilere ilave edildi ve batch 

tekniği kullanılarak test edildi. Biyosorbentin adsorpsiyon kapasitesi As(III) için 7,3 

mg/g olarak bulundu. 

 

Biyokütlenin uzun süre kararlılığını incelemek için her iki katı faz ekstraksiyonu 

yönteminde kolondan 100 mL metal çözeltileri ard arda geçirildi. Civa iyonları için 25 

kez tekrardan sonra bütün analitlerin geri kazanımları çok az bir Ģekilde % 95‟ in altına 

indi. Arsenik iyonları için biyosorbent en az 60 kez kullanıma kadar analitlerin % 95‟in 

üzerinde geri kazanımla çalıĢılmasına olanak verdi. Sonuç olarak her iki metal iyonu 

için hazırlanan kolonların tekrar tekrar kullanılabilirliği farklı metal ve farklı reçine 

kullanımı ile değiĢmektedir.  

 

Civa ve arsenik iyonlarının standart çözeltilerinden hazırlanan kalibrasyon çözeltilerinin 

absorbansları okunarak deriĢimlere karĢı absorbansın okunmasıyla elde edilen grafiğin 

doğrusal olduğu aralık tayinin yapılabildiği deriĢim aralığını belirlememiz açısından 

önemlidir. Çünkü yüksek deriĢimlerde doğrusallıktan sapma olacağından dolayı 

doğrusallığın sağlandığı deriĢim aralığının tespit edilmesi gerekir. Buna göre civa için 

1,0-10 µg/L aralığında doğrusallık sağlanmıĢtır. Doğrusallık denklemi r
2
= 0,9993 

olacak Ģekilde A=0,0093C-0,00076 olarak bulundu. Ayrıca civa için yine metodun 

tekrarlanabilirliği analit iyonlarını içeren 50 mL‟ lik çözeltinin kolondan geçirilmesinin 

10 kez tekrarlanmasıyla değerlendirildikten sonra bağıl standart sapma % 7‟nin altında 

hesaplandı. Bağıl hata % 5‟ten daha az bulundu. Hg(II) ve metil civanın geri 

kazanımları sırasıyla % 95 güven aralığında % 97±2 ve % 96±2 bulundu. Ayrıca her bir 

civa iyonu için gözlenebilme sınırı, Hg(II) için 2,1 ng/L ve metil civa için 1,5 ng/L 

olarak bulundu. Sonuç olarak civa iyonu için zenginleĢtirme faktörüde en yüksek 

kantitatif geri kazanımın sağlandığı örnek hacminin en düĢük son hacme bölünmesiyle 
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hesaplandı. Civa için zenginleĢtirme faktörü (250/10) 25 olarak hesaplandı. Arsenik 

iyonu için ise uygulanan metot sonucunda 1,0-25 µg/L aralığında doğrusallık bulundu. 

Doğrusallık denklemi r
2
=0,9998 olacak Ģekilde A=0.0094C+0.00004 olarak bulundu. 

Metodun tekrarlanabilirliği analit iyonlarını içeren 50 mL‟ lik çözeltinin kolondan 

geçirilmesinin 10 kez tekrarlanmasıyla değerlendirildi. Bağıl standart sapma % 8‟ in 

altında hesaplandı. Bağıl hata % 4‟ ten daha az bulundu. As(III)‟ün  geri kazanımı % 95 

güven aralığında % 98 bulundu. Gözlenebilme sınırı As(III) için 13 ng/L olarak 

hesaplandı. Arsenik için zenginleĢtirme faktörü ise kantitatif geri kazanım sağlanan en 

yüksek örnek hacminin en düĢük son hacme bölünmesiyle hesaplandı. Sonuçta arsenik 

için zenginleĢtirme faktörü (250/7) yaklaĢık olarak 36 bulundu. 

 

Civa ve arsenik iyonlarının zenginleĢtirilmesi ve türlendirilmesi için önerilen bu 

metotların parametreleri için en uygun Ģartlar sağlandıktan sonra bazı çevresel gerçek 

örneklere bu uygun Ģartlar sağlanarak uygulandı. Bulunan sonuçlara göre önerilen her 

iki katı-faz ekstraksiyonu yönteminin, geliĢtirilen parametrelerinin gerçek örnekler ve 

standart referans maddelerle doğru ve güvenilir sonuçlar verdiği görüldü. Civa metali 

için yöntemin standart referans maddelere uygulanıĢı NRCC-DORM2 Köpekbalığı kası 

standart referans maddesinin analiziyle gerçekleĢtirildi. Tablo 3.7‟de görülüdüğü gibi 

bulunan ve bulunması gereken sertifika değerleri ile % 97 gibi bir geri kazanımla uyum 

içindedir. Bu yöntem civa metali için ayrıca doğal su örneklerinede baĢarı ile uygulandı. 

Oldukça baĢarılı sonuçlar elde edildi. Su örnekleriyle ilgili olarak sonuçlar Tablo 3.8‟de 

verilmiĢtir. Görüldüğü gibi elde edilen geri kazanım sonuçları oldukça baĢarılıdır. Tablo 

3.9‟da da görüldüğü gibi insan saçı, atık pil ve balık gibi bazı çevresel örnelerede 

mikrodalga çözme tekniği kullanıldıktan sonra baĢarı ile uygulandı. Görüldüğü gibi 

insan sağlığı için Hg(II) ve metil civa konsantrasyonlarının sudaki, insan saçındaki ve 

balık örneklerindeki miktarları çok önemlidir ve bu örneklerde toksik limitlerin altında 

olduğu bulunmuĢtur. Arsenik iyonları için yöntemin standart referans maddelere 

uygulanması NIST SRM 1568a Pirinç Unu ve GBW 07605 Çay gibi iki farklı standart 

referans maddelerinin analizleriyle sağlandı. Tablo 3.15‟de görüldüğü gibi sonuçlar 

sertifika değerleriyle uyum içinde bulundu. Bu yöntem ayrıca bazı çevresel örneklere de 

(yeĢil çay, siyah çay, pirinç, buğday, tavuk eti, tavuk yumurtası ve salam) oldukça 

baĢarılı Ģekilde uygulanmıĢtır. Bilindiği gibi insan sağlığı için As(III) ve As(V) 
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konsantrasyonlarının hemen hemen günlük tükettiğimiz gıda örneklerindeki miktarları 

çok önemlidir. Sonuçlardan da görüldüğü gibi bu örneklerde de arsenik türleri toksik 

limitlerin altında bulunmuĢturlar. Bu yöntem ayrıca As(III) ve As(V) türlemesi için bu 

analitleri içeren doğal sular, çeĢme suyu ve maden suyuna baĢarıyla uygulandı. Sonuçlar 

Tablo 3.17‟da verilmiĢtir ve baĢarılı geri kazanımlar elde edilmiĢtir.  

 

4.2. Birlikte Çöktürme Yöntemi Çalışmalarının Değerlendirilmesi 

 

Birlikte çöktüme yöntemi kullanılarak sentezlenmiĢ 3-etil-4-(p-klorobenzilidenamino)-

4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on (EPHBAT) maddesi ile krom türlemesi ve 2-Nitrozo-

1-naftol-4-sulfonik asit ile taĢıyıcı element olarak Ni
2+

 kullanılarak eser miktardaki 

kobalt, kurĢun, bakır, demir ve çinko metallerinin zenginleĢtirilmesinde optimizasyon 

parametrelerinin en önemlisi olan pH‟ın etkisi incelendi. Krom iyonlarının geri 

kazanımlarına pH‟ın etkisi pH 4,0-10 aralığında gerçekleĢtirildi. ġekil 3.7‟deki 

sonuçlardan da görüldüğü gibi pH 8,0-9,0 aralığında Cr(III) için % 95‟ten büyük 

kantitatif geri kazanım sonuçları elde edildi fakat Cr(VI) için pH 4,0-10,0 aralığında 

kantitatif geri kazanım sonuçları elde edilemedi. Sonuçta en uygun çalıĢma pH‟ı olarak 

8,0 seçildi. Kobalt, kurĢun, bakır, demir ve çinko metallerinin zenginleĢtirilmesine 

pH‟ın etkisi ise pH 2,0-10 aralığında incelendi. ġekil 3.9‟daki sonuçlara bakıldığında en 

iyi geri kazanım pH 8,0-9,0 aralığında kobalt, kurĢun, bakır, demir ve çinko metalleri 

için kantitatif bulundu. Bu çalıĢma için uygun pH‟ın 8,0 seçilmesi bir avantajdır çünkü 

doğal sularda pH 8,0 ayarı oldukça kolaydır ve pH ayarı için daha az miktarda çözelti 

harcanması demektir buda kirlilik riskini azaltmıĢ olur.  

 

 

ġekil 4.1. 3-etil-4-(p-klorobenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on  
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Ayrıca her iki birlikte çöktürme tekniğinde kullanılan çöktürücü ligantların 

miktarlarının geri kazanıma etkisine krom için ġekil 3.8‟e bakarsak (EPHBAT) 

miktarının artmasıyla birlikte kantitatif geri kazanımlarda artmaktadır. Krom için 

çöktürücü kullanmadan aynı pH‟da yöntem uygulandığında geri kazanım % 67 olarak 

tespit edildi. Bu sonuç görüldüğü gibi kantitatif bir sonuç değildir. ġekilden görüldüğü 

gibi kantitatif geri kazanım (% 96) sonuçları 5 mg 3-etil-4-(p-klorobenzilidenamino)-

4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on (EPHBAT) kullanılmasıyla elde edilmiĢtir. Aynı 

Ģekilde kobalt, kurĢun, bakır, demir ve çinko metallerinin zenginleĢtirilmesine 

çöktürücü ligant miktarının etkisi incelendiğinde ġekil 3.10‟a göre 1-3 mg aralığında 2-

Nitrozo-1-naftol-4-sulfonik asit ilavesi ile kantitatif sonuçlar elde edilmiĢtir. 2-Nitrozo-

1-naftol-4-sulfonik asit ilave edilmeden sadece taĢıyıcı element ilavesi ile kantitatif 

sonuçlar elde edilemedi. Geri kalan bütün çalıĢmalarda 1 mg (1 mL % 0,1‟lik 2-

Nitrozo-1-naftol-4-sulfonik asit) kullanıldı. Ayrıca bu çalıĢmada geri kazanım sonuçları 

taĢıyıcı element (Ni) kullanılmadan kantitatif olmadı. ġekil 3.11‟dende görüldüğü gibi 

geri kazanım miktarları 1,0-3,0 mg aralığında Ni(II) ilavesiyle arttı ve kantitatif 

değerlere ulaĢtı.  

 

Analit iyonların geri kazanımlarına santrifüj süresinin etkisi her iki birlikte çöktürme 

deneyi için 3500 rpm‟de 5-30 dakika arasında incelendi. Krom için 20-30 dakika 

aralığında kantitatif sonuçlar elde edildi. Geri kalan çalıĢmalar 3500 rpm‟de 30 dakika 

olarak devam edildi. Aynı Ģekilde Tablo 3.26‟ya bakarsak kobalt, kurĢun, bakır, demir 

ve çinko metalleri için 3500 rpm‟de 10-30 dakika aralığında kantitatif sonuçlar elde 

edildi. Geri kalan çalıĢmalar santrifüjleme süresi 15 dakika olacak Ģekilde sürdürüldü. 

Tablo 3.25‟e bakıldığında ise kantitatif geri kazanımlar 15 dakika santrifüj zamanında 

Co(II), Pb(II), Cu(II), Fe(III) ve Zn(II) metal iyonları için 3500 rpm‟de elde edildi. 

Bundan sonraki çalıĢmalara 3500 rpm santrifüjleme hızında devam edildi. 

 

Birlikte çöktürme tekniği ile krom türlemesi ve kobalt, kurĢun, bakır, demir ve çinko 

metallerinin zenginleĢtirilmesine örnek hacminin etkileri de ayrı olarak incelendi. Krom 

için örnek hacmi 25-250 mL aralığında incelendi. Sonuçlar Tablo 3.19‟de verildi. 

Tabloya bakıldığında 100 mL‟lik örnek hacminden sonra kantitatif sonuç bulunamadı. 

Kobalt, kurĢun, bakır, demir ve çinko metalleri için ise 25-100 aralığında incelendi. 
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ġekil 3.12‟den de görüldüğü gibi bu metaller için 50 mL‟lik örnek hacimden sonra geri 

kazanım sonuçları kantitatif değildir.   

 

Krom türlemesi ve kobalt, kurĢun, bakır, demir ve çinko metallerin zenginleĢtirilmesine 

matriks iyonlarının etkisi de ayrıca araĢtırıldı. Krom türlemesi çalıĢmalarına maksimum 

miktarlardaki yabancı iyonların etkisi Tablo 3.20‟deki gibidir. Tablodan da görüldüğü 

gibi müsaade edilen limitlerde krom geri kazanımı hemen hemen bütün iyonlar için % 

95‟in üstündedir. Ayrıca 100 mg/L‟deki bazı geçiĢ metallerinin varlığında bile analit 

iyonlarının geri kazanımları kantitatif bulundu. Son olarak 250 mg/L Cr(VI)‟nın 

varlığında Cr(III)‟ün geri kazanımı da kantitatif olarak bulundu. Bu sonuçlar gösterdi ki 

önerilen birlikte çöktürme yöntemi, ligant olarak 3-etil-4-(p-klorobenzilidenamino)-4,5-

dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on (EPHBAT) kullanılarak maksimum oranlardaki matriks 

iyonlarıyla krom türlemesinin gerçekleĢtirilebileceğini ortaya koymuĢtur. Aynı zamanda 

kobalt, kurĢun, bakır, demir ve çinko metallerin zenginleĢtirilmesine matriks iyonlarının 

etkisi de incelendiğinde, Tablo 3.27‟de görüldüğü gibi incelenen yabancı iyon 

deriĢimlerinde analit iyonlarının geri kazanımının etkilenmediği görülmektedir. 

 

Birlikte çöktürme tekniği ile krom türlemesinin denemeleri ayrıca yapıldı. Hazırlanan 

model çözeltiler farklı miktarlarda Cr(III) ve Cr(VI) iyonu içeren çözeltilerdi. Bu 

çözeltilerdeki Cr(VI) uygun indirgenme prosedürü kullanılarak Cr(III)‟e indirgendi. 

Cr(VI)‟nın Cr(III)‟e indirgenmesi 0,5 mL deriĢik H2SO4 ve 0,5 mL etanol ile 

gerçekleĢtirildi. Önerilen yöntem optimize edilen parametrelere uygun olarak 

uygulandı. Elde edilen sonuçlar Tablo 3. 21‟da verildiği gibidir. Tablodan da görüldüğü 

gibi indirgenme yapılıp yöntem uygulandıktan sonra elde edilen toplam krom 

miktarından, indirgenme yapılmadan direkt olarak yöntemin uygulanması ile elde edilen 

sadece Cr(III) miktarı çıkarılarak, Cr(VI) miktarı bulundu. Sonuçta bu türleme metodu 

krom türlemesi için oldukça geçerli bir metot olduğu ortaya konmuĢ oldu. 

 

Birlikte çöktürme yöntemlerinin her ikisinin de sayısal değerlerini inceleyecek olursak; 

her bir metal iyonu için kalibrasyon çözeltileri kullanılarak deriĢime karĢı absorbans 

grafiği çizilerek grafiğin doğrusal olduğu tayin aralığı tespit edildi. Sonuçta maksimum 

tayin yapılabilecek deriĢim aralığı her bir metal için tespit edildi. Öncelikle krom 
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türlemesi ile ilgili sayısal ölçütlere değinecek olursak, krom metalinin kalibrasyon eğrisi 

0,5-10 µg/mL aralığında doğrusal bulundu. Regrasyon eĢitliği r
2
=0,09998 olduğunda 

A=0,0245C+0.0011 olarak tespit edildi. Elde edilen optimum deneysel Ģartlar altında 

gözlenebilme sınırı (n=21) 1,0 µg/L olarak hesaplandı. Analit iyonlarının kantitatif geri 

kazanımları % 95 güven seviyesinde % 95-99 aralığında bulundu. Bağıl standart sapma 

% 8‟den küçük olarak hesaplandı. Bağıl hata % 4‟ten daha düĢük olarak bulundu. Son 

olarak Cr(III) için zenginleĢtirme faktörü en yüksek kantitatif geri kazanım sonuçlarının 

elde edildiği örnek hacminin en düĢük son hacme bölünmesiyle elde edildi. Krom 

türlemesi çalıĢması için zenginleĢtirme faktörü (100/2) 50 olarak hesaplandı. Yine aynı 

Ģekilde Co(II), Pb(II), Cu(II), Fe(III) ve Zn(II) metal iyonlarının zenginleĢtirilmesi 

çalıĢmasının sayısal ölçütlerini inceleyecek olursak kalibrasyon eğrileri Co(II) için 0,25-

5,0 µg/mL, Pb(II) için 0,5-10 µg/mL, Cu(II) için 0,25-5,0 µg/mL, Fe(III) için 0,25-5,0 

µg/mL ve Zn için 0,02-1,0 µg/mL aralığında doğrusal bulundu. Ayrıca kobalt için 

regrasyon eĢitliği r
2
= 0,9997 olduğunda A=0,0389C-0,0007, kurĢun için regrasyon 

eĢitliği r
2
= 0,9996 olduğunda A=0,0049C+0,0006, bakır için regrasyon eĢitliği r

2
= 

0,9997 olduğunda A=0,0264C+0,0002, demir için regrasyon eĢitliği r
2
= 0,9984 

olduğunda A=0.0229C+0.0018 ve çinko için regrasyon eĢitliği r
2
= 0,9996 olduğunda 

A=0.3155C+0.00002 olarak bulundu. Elde edilen en iyi deney Ģartlarında her bir metal 

iyonunun gözlenebilme sınırı sırasıyla kobalt(II) için 1,05, kurĢun(II) için 2,67, bakır(II) 

için 1,30, demir(III) için 1,38 ve çinko(II) için 0,50 µg/L olarak tespit edildi. Analit 

iyonları için kantitatif geri kazanım değerleri % 95 güven seviyesinde % 95-99 

aralığında bulundu. Her bir iyon için bağıl standart sapmalar kobalt(II) için % 4,5, 

kurĢun(II) için % 5,7, bakır(II) için % 3,8, demir(III) için % 6,1 ve çinko(II) için % 7,5 

olarak hesaplandı. Bu çalıĢmanın zenginleĢtirme faktörü kantitatif geri kazanımların 

elde edildiği en yüksek örnek hacmi olan 50 mL‟nin en düĢük son hacim olan 2 mL‟ye 

bölünmesiyle 25 olarak bulundu. Sonuç olarak geliĢtirilen her iki birlikte çöktürme 

metodu da oldukça geçerli ve kantitatif geri kazanım sonuçları vermiĢtir. Ayrıca her 

ikiside diğer çalıĢmalarla karĢılaĢtırıldığında bazı parametreler gözlenebilme sınırı ve 

zenginleĢtirme faktörü açısından diğer çalıĢmalara göre oldukça iyi bulunmuĢtur.  

 

 Her iki birlikte çöktürme metodu için bütün parametrelerin hepsi en iyi Ģekilde 

optimize edildikten sonra bu yöntemlerin geçerlilikleri bazı standart referans maddelerle 
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ve gerçek örneklere uygulayarak sağlandı. Krom türlemesi için yöntemin geçerliliği 

bazı çevresel su örneklerinde türleme çalıĢmaları yapılarak gerçekleĢtirildi. Krom 

türlemesi için çeĢme suyu, kaplıca suyu ve deniz suyu örneklerindeki sonuçlar Tablo 

3.22‟de verilmiĢtir. Her iki krom türü için sonuçlar oldukça tatmin edici bulunmuĢtur. 

Bizim bu metodumuz su örneklerine rahatlıkla uygulanabilir. Ayrıca yöntemin 

geçerliliği bazı standart referans maddelere (NIST SRM 1573a Domates yaprağı ve 

GBW 0703 Çalılık dalı) mikrodalga çözme tekniğinden sonra uygulandı. Sonuçlar 

Tablo 3.23‟de verilmiĢtir. Tablodan da görüldüğü gibi standart referans maddelerin 

sertifika değerleri ile bulunan değerler arasında oldukça güzel bir uyum vardır. Son 

olarak bu yöntem mikrodalga çözme tekniğinden sonra bazı gerçek örneklerede 

(buğday, siyah çay ve tütün) toplam krom miktarı belirlenmesi Ģeklinde baĢarı ile 

uygulandı. Bir diğer birlikte çöktürme tekniği olan kobalt, kurĢun, bakır, demir ve çinko 

iyonlarının zenginleĢtirilmesinin geçerliliği de bazı doğal su ve bazı standart referans 

maddelerle birlikte bazı gerçek örneklere baĢarı ile uygulandı. Kar suyu, deniz suyu ve 

kaplıca suyu gibi bazı doğal su örneklerindeki çalıĢmaların sonuçları Tablo 3.29‟da 

verilmiĢtir. Sonuçlara göre ilave edilen ve bulunan analit iyonları değerleri arasında 

mükemmel bir uyum vardır. Eser metal iyonları için geri kazanım değerleri % 96‟dan 

büyük bulundu. Bu sonuçlar gösterdiki önerilen yöntem bazı doğal su örneklerinede 

metallerin zenginleĢtirilmesi için uygulanabileceğini göstermiĢtir. Bu yöntem standart 

referans (NRCC-SLRS4 Irmak suyu ve IAEA 336 Liken) maddelerine de uygulandı. 

Sonuçlar Tablo 3.30‟de verilmiĢtir. Bu yöntemin uygulandığı standart referans 

maddelerin sertifika değerleriyle bulunan değerleri arasında oldukça iyi bir uyum 

olduğu görülmektedir. Son olarak bu yöntem, buğday, pirinç, yosun (D. Revolvens) ve 

liken (X. conspersa) gibi bazı çevresel örneklere de uygulandı. Sonuçlar Tablo 3.31‟de 

verilmiĢtir. Sonuç olarak her iki birlikte çöktürme yöntemiyle metal türlemesi ve 

zenginleĢtirilmesi metotlarının gerçek örneklerdeki performansları test edildi ve 

geçerlilikleri kanıtlanmıĢ oldu.  

 

Son olarak her iki birlikte çöktürme yöntemide literatürdeki benzer diğer çalıĢmalarla 

karĢılaĢtırıldı ve sonuçları Tablo 3.24. ve Tablo 3.32‟da verilmiĢtir. Bizim 

yöntemimizin bağıl standart sapma, zenginleĢtirme faktörü ve gözlenebilme sınırı 

yönünden literatürdeki bazı yöntemlere göre üstünlük sağladığı görülmüĢtür. 
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