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AMAÇ Havadaki kur�un miktarının nitrik asit ortamında tutularak AAS ile ölçülmesi 

 

TEOR�K B�LG�  
 HAVA K�RL�L���  

Çok de�i�ik faktörlerin rol oynamasına ra�men hava kirlili�inin sebeplerini 4 ana 

ba�lık altında toplayabiliriz:   

1-Endüstri tesislerinden,  

2-Konutların ısıtılmasından,   

3-Motorlu ta�ıtlardan,   

4-Atmosferik özellikler,vb.;Ozon  tabakası,Asit ya�murları,�klim de�i�ikli�i  

 

1950 lerden beri hava kirlili�inin insan sa�lı�ına etkilerini gösteren kanıtlar vardır. 

1980 sonları 1990 larda ise yeni epidemiolojik çalı�malarla hava kirlili�inin sa�lı�a 

etkileri gösterilmi�tir. Bu çalı�malar önce ABD ve Avrupa ülkelerinde yapılmı�, daha 

sonra pek çok ülkede de benzer çalı�malar ile sa�lı�ın olumsuz etkilendi�i 

gözlenmi�tir. Bu çalı�malarda ölümler, hastaneye ba�vurular gibi sa�lık göstergeleri 

ile havadaki kirleticilerin konsantrasyonunun ili�kisi aranmı� ve her ikisinin birlikte 

artı� veya azalı� gösterdi�i belirlenmi�tir.  

Hava kirleticilerindeki günlük artı�lar çe�itli akut sa�lık sorunlarına neden olmaktadır. 

Örne�in kirletici konsantrasyonunda artma artma ataklarında artı�a yol açmaktadır. 

Kirleticilere uzun süreli maruz kalma ile sa�lıkta kronik etkiler ortaya çıkmaktadır. 

ABD ve Hollanda'da yapılan çalı�malarda hava kirlili�i olan bölgelerde yasayanların 

ömrünün, kirlili�in olmadı�ı bölgelerde yasayanlara göre 1-2 yıl daha kısa oldu�u 

belirlenmi�tir. Yalnızca geli�mekte olan ülkelerde havada bulunan partiküller madde 

ve kükürt dioksit nedeniyle yılda 500,000 ki�inin öldü�ü tahmin edilmektedir. 

HAVA K�RLET�C�LER�N ÖLÇÜMÜ  

Hava kirleticilerin ölçüm yönteminin seçimi;  

Ø       Ölçülecek maddeye,   
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Ø       Kirleticinin sahip oldu�u davranı�lara   

Ø       Ölçüm sonuçlarının de�erlendirme amacına ba�ımlıdır.   

Ölçümler,   

Ø       Kirleticinin olu�tu�u yerde emisyon miktarını saptamak için,   

Ø       Atmosferde kirleticinin etkisini görmek için yapılır.   

SÜREKL� OLMAYAN ÖLÇÜMLER  

Ölçüm periyodundaki ortalamayı gösterir. Zamana ba�lı de�i�imleri görmek için 

uygun ve duyarlı periyot saptanır. Ço�unlukla manuel ya da yarı otomatik cihazlarla 

yapılır.  Genellikle iki adımda yapılır.   

·         Farklı örnekleme aletleri ile örnek toplama,   

·         Örneklerin laboratuvarda analizi   

Çok dü�ük konsantrasyonlar nedeniyle sürekli ölçümde saptanamayan maddeler için 

uygundur.   

Sonuçlar örnek alındıktan belli bir süre sonra ö�renilir.   

SÜREKL�  ÖLÇÜMLER   

Zamana ba�lı de�i�imleri gösterir. Fiziksel, fiziko-kimyasal ve kimyasal ölçüm 

prensibine dayanan otomatik ölçüm cihazları ile yapılır.  Ölçülen de�erler anlık 

görülebilir( sabit yazıcı olana�ı. )Cihazlar otomatik kalibre edilir.(standart kalibrasyon 

gazları)   

HAVA KAL�TES�N�N ÖLÇÜM YERLER�N�N PLANLANMASI   

MAKRO ÖLÇEK  

�nsan sa�lı�ının korunması   

Sınır de�erlere uygun periyotlarda en yüksek konsantrasyonların  belirlenmesi   

Di�er alanlarda hava kalitesi seviyelerini temsil edecek veri sa�lanması   

Çok küçük çevresel alanlardaki çevresel ko�ulların ölçümünden kaçınılmalı   

Ekosistemin korunması   

Kırsal ve yerle�im alanlarındaki veri temini   

M�KRO ÖLÇEK   

Hava akımlarını engelleyecek yapılardan uzakla�malı                 

Yerden 1.5-4 m yükseklikte olmalı  

Kaynaklara çok yakın olmamalı   

Örnekleme sistemi çıkı�ı giri�i etkilememeli   

Yol kenarlarından en az 25 m uzaklık   

Meterolojik sensörler olmalı             

Di�er faktörler   

Kaynak etkile�imi   

Güvenlik   

Elektrik-telefon ba�lantısı  
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DENEY�N  

YAPILI�I  

Kompresör ile hava örne�i 2 saat süre ile 50 ml 1M HNO3 ortamından geçirilerek 

adsorblanır. Nitrik asit ortamından çıkan asit buharları ve nem kompresöre zarar 

vermemesi için kalsiyum klorür sodyum hidroksit ve ortamlarından geçirilir. Süre 

sonunda nitrik asit buharla�tırılarak elde edilen kalıntı su ile balon jojede 25 ml’ ye 

tamamlanır.  AAS ile kur�un miktarına bakılır. 

Hava miktarını bulmak için kompresörün 100 ml’ lik hacmi kaç saniyede çekti�i 

hesaplanır. Hesaplamalar EK’tedir. 

Deney Düzeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hava Örne�i Alınan Yerin Krokisi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ 

 


