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DENEY RAPORU 

 

DENEY ADI Spektrofotometrik Fosfat Tayini  (8 No’lu deney) 

 

DENEY TAR�H� 16 Ocak  2004 Cuma  

 

AMAÇ Fosfat Örneklerinin Molibden Mavisi Yöntemi �le Tayini  

 

TEOR�K B�LG�  
 Spektrofotometri 

Spektrofotometri renkli maddelerin, bir ayraçla renklendirilen maddelerin ve bazı 

renksiz maddelerin so�urdu�u ı�ık �iddetini ölçerek yapılan bir analiz yöntemidir. 

Spektrofotmetrelerde dalga boyu de�i�tirilerek dalga boyuna kar�ı absorbans veya 

transmitans ölçümü alınır. 

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 

A = log( I0/I)  

Absorbans; giren ı�ın �iddetinin çıkan ı�ı�ın �iddetine oranının logaritmasıdır. 

Yasa A = �bc �eklinde ifade edilir. �, Molar so�urma katsayısı,b örnek kalınlı�ı ve c 

ise deri�imi ifade eder. 

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.  

Lambert-Beer Yasasından Sapmalar 

Deri�im Etkisi: 10-2 M dan daha deri�ik çözeltilerde sapma olur. Nedeni artan 

tanecik sayısı nedeniyle taneciklerin etkile�imleri artar ve molar so�urma 

katsayısını de�i�tirirler. Ortamdaki so�urum yapmayan türler fazla ise de sapma 

olur. Kırılma indisi deri�imle artar. Ancak bu düzeltilebilr.  10-2 M dan daha deri�ik 

çözeltilerde kırılma indisi önemsizdir. 
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Kimyasal Sebepler: So�urma yapan türün deri�imi kimyasal reaksiyonlar sonucu 

de�i�iyorsa absorbans da de�i�ir. Ortamdaki asitler ve çözgen önemli etkendir. 

Cihazdan Kaynaklanan Sebepler: Etkin bant geni�li�i ebg geni� olan cihazlarda 

seçimlilik az olacaktır. Çünkü dalga boyu aralı�ı biraz fazla olaca�ı için so�urma 

yapan ba�ka türlerde ölçülmü� olur. Cihazın parçalarından kaynaklanan saçılmalar 

ve yansımalar  dedektöre ula�ırsa yanlı� de�erler elde edilir. 

 

Spektrofotometrik Analizler 

Nitel Analizler: Geni� uygulama alanları, yüksek duyarlılık, seçimlilik ve 

tekrarlanabilirli�in iyi olması ,  uygulanabilirlik ve hızlılı�ın iyi olması gibi nedenlerle 

tercih edilirler. 

Nicel Analizlerde: Uygun dalga boyu seçilmeli. Ortamın pH de�eri iyi ayarlanmalı. 

Farklı iki türün molar so�urma katsayılarının aynı oldu�u dalga boyu (izobestik 

nokta) ve her iki türün dengede oldu�u pH seçilir. 

Ayrıca reaktif deri�imi ve sıcaklıkta önemlidir.  

Nicel analizler; tek standartla, kalibrasyon e�risi ile ve standart katma metodu ile 

yapılabilir. Kalibrasyon grafi�inde absorbans ile deri�im arasında grafik çizilir. 

Örne�in absorbası grafik denkleminde y de�eri yerine konularak deri�im (x de�eri) 

bulunur. Veya örne�in absorbansının e�riyi kesti�i yerden x eksenin dikme 

indirilerekte aynı �ekilde örne�in deri�imi bulunabilir. 

.       

Standart katma metodunda, çizilen kalibrasyon e�risinin denklem de�erleri ile  

standart deri�imi, örnek hacmi a�a�ıdaki formülde yerine konularak örnek deri�imi 

bulunabilir. (a = e�rinin y eksenini kesti�i nokta, b = e�rinin e�imi) 

 

 

 

DENEY�N  

YAPILI�I  

 25 ml’lik balon jojelere 0,2-0,4-0,6-0,8 ml 25 ppm’lik standart fosfor çözeltisinden 

ilave edilir. 20 ml’ye seyreltildikten sonra 1 ml standart SnCl2 çözeltisi eklenerek 25 

ml’ye tamamlanır. (A�ırı klorür varlı�ında mavi renk giri�im yapar) 

Kör için 1,5 ml amonyumheptamolibdat çözeltisi  ve 1 ml standart SnCl2 çözeltisi 25 

ml’ye saf su ile tamamlanır. 

Standart ve örnek 15 dk bekledikten sonra 660 nm’de so�urumları okunur. 

 Olu�turulan kalibrasyon grafi�i ile deri�imi bilinmeyen örne�in deri�imi bulunur. 


