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DENEY RAPORU 

 

DENEY ADI Fotometrik Yöntemle Karı�ım Tayini (11 No’lu deney) 

 

DENEY TAR�H� 31 Ekim 2003 Cuma 

 

AMAÇ Lambert-Beer yasasından ve  absorbansların toplanabilirli�inden faydalanarak 

fotometrik yöntemle Cr2O7
2− ve MnO4

− karı�ımında her bir iyonun deri�iminin 

bulunması 

 

TEOR�K B�LG�  
 Fotometri 

Fotometri belirli bir dalga boyunda bir ı�ık �iddeti ile miktar belirtimi yapmak 

yöntemidir. �ki ana bölümde incelenir. 

1. 1.Emilim (Absorbsiyon) fotometrisi: Renkli maddelerin bir ayıraçla renklendirilen 

maddelerin ve bazı renksiz maddelerin emdi�i ı�ık �iddetini ölçmekle yapılan miktar 

belirtme yöntemidir. 

2.Yayım (Emisyon) fotometrisi :Madde tarafından emilen enerji, karakteristik bir 

dalga boyunda bir ı�ın olarak yayınlanırsa, bunun �iddetini ölçmekle yapılan miktar 

belirtimine yayım fotometrisi denir. Örne�in Alev fotometresi gibi. 

 

 

 

 

 

 

Basit Bir Fotometrenin Elemanları 

 

Absorbsiyon fotometrisinde bir bile�i�in hangi dalga boyunda absorbsiyon yaptı�ını 

bulmak için absorbsiyon e�risini saptamak gerekir. Bunun için sözkonusu bile�i�in 

de�i�ik dalga boylarındaki uygun aralıklarla absorbsiyonu  y eksenine , dalga boyu 

ise x eksenine i�aretlenerek bir e�ri elde edilir. Bu e�riye absorbans e�risi denir. 

Kantitatif ölçümlerde � max ölçüm için kullanılır. � max de�erinin dı�ında bir dalga 

boyunda çalı�ılması absorbsiyonun az olmasına yol açar. A�a�ıdaki absorbans 
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e�risinden de anla�ılaca�ı gibi � max de�erinde maksimum absorbans elde edilece�i 

görülür. Absorbans e�risinin sa�ında veya solunda  � de�erlerindeki oynamanın,  

� max de�eri yakınlarındaki oynamalardan daha çok absorbansa yansıyaca�ı grafik 

üzerinde görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotometrinin spektrofotometriden farkı � max da yani belirli bir dalga boyundaki ı�ık 

�iddeti ile çalı�ılmasıdır. Spektrofotometrede ise dalga boyu taraması yapılarak 

örne�in de�i�ik dalga boylarındaki transmitans de�erleri alınır. A�a�ıda Benzoik 

asit için alınmı� bir spektrum gözükmektedir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Her bir renkli sıvı, normal ı�ı�ı olu�turan ı�ıklardan bir yada birkaçını absorblar. 

Öbürlerini  de az yada hiç absorblamaz, oldu�u gibi geçirir. Buna göre kırmızı bir 

çözeltiyi ölçmek için fotometride kulanılacak ı�ık, ye�il bir ı�ık olmalıdır. 

(komplementer renkler) 

Dalga Boyu  Bölge   Gözle Görünen Renk  

<380   UV   Görünmez 

380-440   Görünür  Mor 

440-500   Görünür  Mavi 

500-580   Görünür  Ye�il 

580-600   Görünür  Sarı 

600-620   Görünür  Turuncu 

620-750   Görünür  Kırmızı 

750-2000   IR   Görünmez 
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�nsan gözünün yanıt verdi�i ı�ınsal enerji 400-750 nm arasındaki bölgeyi kapsar.  

Bu ı�ınların ölçümleri insan gözüyle de�ilde spektroskopik yöntemlerle yapıldı�ında 

daha hassas sonuçlar elde edilir. Bunun içinde Lambert-Beer yasasından 

faydalanılır. 

Lambert-Beer Yasası 

Renkli bir çözeltiye giren ı�ı�ın �iddeti I0, çözeltiden çıkan ı�ı�ın �iddeti I ise I’nın I0’ 

oranına geçirgenlik veya transmisyon denir ve “T” ile gösterilir. Transmitans ile 

absorbans arasında �u ili�ki vardır.  

A =  -  log T = log I / T = log 100 / %T   

A = log 100 - log %T  

A = 2 - log %T 

Bir çözeltinin transmitansı ve absorbansı; ı�ı�ın geçti�i yolun kalınlı�ına (küvet 

kalınlı�ı), çözeltinin konsatrasyonuna ve her bile�ik için sabit olan molar so�urma 

katsayısına ba�lıdır.  

A = � . b.  c  

Belli dalga boyundaki absorbansların toplanabilirli�inden faydalanarak iki 

bilinmeyenli denklem olu�turulmak suretiyle deri�im hesaplaması yapılabilir. 

410 nm  Atoplam = A1 + A2 = �1. b. c1+ �2. b.  c2 

524 nm  Atoplam = A1’ + A2‘= �1’. b. c1+ �2’. b.  c2 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DENEY�N 
YAPILI�I 10-3 M Cr2O7

2− ve 3,6.10-4 M MnO4
−  ‘ın 0,5 M H2SO4 ile çözeltileri hazırlanır. H2SO4 

ile fotometrenin 410 nm dalga boyunda kalibrasyonu yapıldıktan sonra her iki çözelti 

için de absorbanslar alınır. 

 �kinci ölçümün yapılaca�ı dalga boyu olan 525 nm de tekrar H2SO4 ile kalibrasyon 

yapıldıktan sonra örneklerin absorbansları alınır.  
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 Bulunan bu absorbanslar deri�imi bilinen çözeltilere ait oldu�u için � molar so�urma 

katsayısı hesaplamasında kullanılır. 

 Deri�imi bilinmeyen Cr2O7
2− ve MnO4

−   karı�ımının her iki dalga boyunda da 

absorbansları alınır. �ki bilinmeyenli denklem olu�turularak deri�imleri bulunur. 

 Alınan absorbasnlar; 

    410 nm  525 nm 

 MnO4
−  0,017   0,595 

 Cr2O7
2−  0,439   0,030 

 Karı�ım  0,182   0,360 

 

410 nm de          

MnO4
−   için    Cr2O7

2− için 

A1= �1. b. c1     A2= �2 . b.  c2 

0,017 = �1.1.3,6.10-4   0,439 = �2.1.10-3 

�1= 47,22      �2= 439  

525 nm de          

MnO4
−   için    Cr2O7

2− için 

A1= �’1. b. c1     A2= �’2 . b.  c2 

0,595 = �1.1.3,6.10-4   0,030 = �2.1.10-3 

�’1= 1652     �2’= 30  

Karı�ım için hesaplamaya geçersek; 

410 nm  Atoplam = A1 + A2 = �1. b. c1+ �2. b.  c2 

525 nm  Atoplam = A1’ + A2‘= �1’. b. c1+ �2’. b.  c2 

0,182 = 47,22.1.c1 + 439.1.c2 

0,360 = 1652.1.c1 + 30.1.c2      her iki yanını -14,63 ile çarpalım 

 

0,182 = 47,22.1.c1 + 439.1.c2 

 -14,63 / 0,360 = 1652.1.c1 + 30.1.c2 

 

 0,182 = 47,22.1.c1 + 439.1.c2 

 -5,2668 = -24168,76 c1 + - 439 c2 

 c1= 2. 10-4 M olarak bulunur. (MnO4
−) 

 Bulunan bu de�erini e�itlikte yerine koyarak c2 de�erini buluruz. 

0,182 = 47,22.1.c1 + 439.1.c2 

0,182 = 47,22.2.10-4 + 439c2  çözümden c2=3,91.10-4 � c2 = 4.10-4 M olur. (Cr2O7
2−) 
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� De�erleri
410 nm 525 nm

1.Bile�ik 47,22 1652
2.Bile�ik 439 30

Standart Absorbansları
410 nm 525 nm

1.Bile�ik 0,017 0,595
2.Bile�ik 0,439 0,03

Karı�ımdaki Bile�iklerin Ayrı  Ayrı Absorbansları
410 nm 525 nm

1.Bile�ik 0,010 0,348
2.Bile�ik 0,172 0,012

TOPLAM 0,182 0,360

410 525
1.Bile�ik 0,585530137 0,585282136
2.Bile�ik 0,3919043 0,3919043

Standart Deri�imleri
1.Bile�ik 0,00036
2.Bile�ik 0,001

Karı�ımdaki bile�iklerin Deri�imi
1.Bile�ik 0,000210801
2.Bile�ik 0,000391904

Deri�im Oranları
1.Bile�ik 0,585557693
2.Bile�ik 0,3919043

Standart Absorbansı ile Karı�ımdaki Bile�iklerin  
Absorbansı Arasındaki Oran

SONUÇ    410 nm  525 nm 

 MnO4
−  0,017   0,595 

 Cr2O7
2−  0,439   0,030 

 Karı�ım  0,182   0,360 

Deneyden elde edilen so�urmalara bakıldı�ında 410 nm’de MnO4
− ın so�urma 

katsayısı 0,017 olarak bulunmu�tur. Orantılı olarak absorbansı da az çıkacaktır. Bu 

dalga boyunda Cr2O7
2− ise so�urma katsayısı ve absorbansı yüksek bulunmu�tur.  

Benzer farklanma 525 nm de de görülmektedir. Burada ise MnO4
− ın so�urma 

katsayısı ve so�urması yüksek iken Cr2O7
2− ın  so�urma katsayısı ve so�urması 

dü�ük çıkmı�tır.  

Bu sonuçlardan yola çıkarak her bile�i�in sadece belli � max de�erinde maksimum 

so�urma yaptı�ını, di�er dalga boylarında ise az veya hiç so�urma yapmadı�ını 

söyleyebiliriz.Bu özellik ise fotometride bile�iklerin birbiri yanında tayinine imkan 

vermektedir. 

Deri�im & Absorbans Oranı 

Karı�ımın 410 ve 525 nm de 

toplam absorbansları bulundu�una 

göre, karı�ım içindeki 

bile�iklerin  ayrı ayrı 

absorbansları  bulunabilir. 

Çünkü o dalga boylarındaki molar 

so�urma katsayılarını biliyoruz. 

Deri�imlerini de bulduk. 

Formülde de�erleri yerine koyarak 

1. ve 2. bile�ik için her iki dalga 

boyundaki absorbansları bulunur. 

Bunların toplamının toplam 

absorbansı verdi�i de görülür. 

�imdi karı�ımdaki bile�iklerin 

absorbansı ile standart çözeltilerin 

absorbansını oranlayalım. Bu 

oranın karı�ımdaki bile�iklerin 

deri�imi ile standart çözeltilerin 

deri�imi arasındaki oranla aynı oldu�u görülür. Deri�im arttıkça absorbans artmı�. 

Yani deri�im artması ile absorbans artması orantılı olmu�, Lambert-Beer 

yasasından sapılmamı�tır. 


