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ÖZET
Tüm canlıların yaşaması ve hayatlarını devam ettirmesi için 
gerekli temel unsurların başında oksijen ve su gelmektedir. Su 
yaşam için en önemli maddelerden birisidir. Canlı organizmayı 
meydana getiren hücrelerin metabolik faaliyetlerini 
sürdürebilmeleri sadece su ile mümkün olur. Bu sebepten 
içme, yüzeysel ve kullanma sularında bazı kalite koşullarının 
sağlanması gerekmektedir. Suda hidrokarbon analizleri de 
bu yüzden birçok bakımdan önem taşır. Hidrokarbonlar, 
sadece karbon ve hidrojen CxHy atomlarından oluşan 
kimyasal bileşiklerin genel adıdır. Hidrokarbonlar yapılarına 
bağlı olarak alifatik, aromatik ve alisiklik bileşikler olarak 
tasnif edilebilir. Sularda gerçekleştirilen hidrokarbon esaslı 
analizler polisiklik aromatik hidrokarbonlar, petrol kaynaklı 
hidrokarbonlar BTEX (Benzen, Tolüen, Etil benzen ve Ksilen), 
toplam petrol hidrokarbonları, geri kazanılabilir toplam petrol 
hidrokarbonlar, toplam yağ ve gres, organik ve inorganik 
hidrokarbon analizleridir. Bunlar Gravimetrik, Kolorimetrik, 
İnfrared,UV Absorpsiyon, Floresan, ve Gaz Kromotografisi 
metodları ile analiz edilebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hidrokarbonlar, hidrokarbon analizi

1. GİRİŞ
Günümüzde hızla gelişen sanayileşme insan yaşamını 
önemli ölçüde kolaylaştırırken birçok çevre sorununu da 
bir arada getirmiştir. İnsan nüfusundaki ve şehirleşme 
oranındaki hızlı artış çevre kirliliğine neden olan diğer önemli 
etkenlerdir. Çevresel kirlilikler canlı yaşamının devam etmesi 
için gerekli olan hava, su ve toprağı etkilerler. Çağımızın en 
tehlikeli hastalıklarından olan kanserin oluşmasında çevresel 
faktörlerin etkisi artık bilinmektedir. İnsanlar kirli havayı 
soluyarak ya da kirlenmiş su veya gıdayı tüketerek toksik 
ve kanserojen maddelere maruz kalırlar. Endüstriyel atıklar, 
tarım ilaçları, çöpler, sigara dumanı ve sanayi baca gazları 
gibi zararlı maddelerden çevreye gelen kimyasallar, hava, 
su, toprak ve gıdalara karıştıklarından dolayı insan sağlığını 
tehdit eden önemli çevresel kirleticilerdendir. Bu maddelerin 
içerisinde bulunan hidrokarbonlar, kükürt dioksit, azot oksitler, 
pestisitler, insektisitler, ve metaller gibi birçok etken, insan 
sağlığı için toksik ve kanserojen etkiye sahiptir. 
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Hidrokarbonlar su kalitesi ve insan sağlığı açısından büyük 
bir öneme sahip olduğu için sudaki miktarlarının kontrol 
edilmesi oldukça önemlidir. İçme, yüzeysel ve kullanım 
sularında bulunan hidrokarbonların miktarları analiz 
edilerek suyun kalitesi hakkında karar verilebilmektedir. 
Bu maddelerin suda bulunabilecek maksimum miktarları 
uluslararası gıda ve sağlık örgütleri tarafından belirlenir 
ve kontrol edilir. Bu çalışmada hidrokarbonların türleri, 
özellikleri ve tayin yöntemleri derlenmiştir.

2. HİDROKARBONLAR VE TÜRLERİ
Karbonun hidrojenle verdiği bileşiklere “hidrokarbonlar” 
denir. Hidrokarbonları sınıflarına göre üç büyük gruba 
ayrılırlar.

     • Doymuş Hidrokarbonlar (Alifatik ve Alisiklik)
     • Doymamış Hidrokarbonlar (Olefinler ve Asetilenler)
     • Aromatik Hidrokarbonlar

2.1 DOYMUŞ HİDROKARBONLAR
Doymuş hidrokarbonlar tek bağlı karbon atomlarının diğer 
tüm bağlarının hidrojen atomları ile tamamlanması ile 
oluşur. Bu grubu alifatik ve alisiklik hidrokarbonlar olarak 
ikiye ayırabiliriz.

2.1.1 ALİFATİK HİDROKARBONLAR
Alifatik hidrokarbonlar, açık zincirli veya halka yapısında 
olabilirler. Ayrıca karbonlar arasındaki bağların yapısına 
göre de “doymuş” ve “doymamış hidrokarbonlar” olarak 
sınıflanırlar. Doymuş alifatik hidrokarbonların açık zincirli 
olanlarına “parafin” veya “alkanlar” adı verilir. Doymuş 
alifatik hidrokarbonların halka yapısında olanlarına 
“sikloalkanlar” adı verilir. Tipik alifatik hidrokarbonlar etan, 
asetilen, 1,2-bütadien ve en çok olarak metan içerirler. 
Etan kimyasal formülü C2H6, doymuş bir hidrokarbondur. 
Tabii gazlardan veya petrol ürünü, gazlardan ayrıştırılarak 
elde edilebilir. Fakat daha ziyade tabii gazlarda ve petrol 
gazlarında yakıt olarak kullanılır.



www.biolab.com.tr

2.1.2 ALİSİKLİK HİDROKARBONLAR
Açık düz zincir veya az çok dallı karbon zincirleri içeren 
alifatik bileşiklerin ucunda bulunan karbonların, bir halka 
zincir oluşturacak şekilde birbirlerine bağlanmaları olasıdır. 
Böylece siklik (halka yapılı) bileşikler oluşur; bu maddelere, 
alisiklik bileşikler denir.

Şekil 1. Bazı alisiklik hidrokarbon çeşitleri

Doymuş alisiklik hidrokarbonlar genellikle naftalin olarak 
adlandırılır. Siklopropan ve siklopentan alisiklik bileşiklerin 
örnekleridir.

2.2 DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR
Doymamış alifatik hidrokarbonlar, molekülü meydana 
getiren karbon atomları arasındaki sayısına göre “çift 
bağlı”, “üç bağlı”, “iki çift bağlı” ve “birden fazla çift veya 
üç bağlı” doymamış bileşikler olarak sınıflanırlar. Çift bağlı 
doymamış alifatik bileşiklere “olefinler veya alkenler” 
denir. Üçlü bağlı alifatik bileşiklere ise “asetilenler sınıfı 
hidrokarbonları veya alkinler” denir. Olefin sınıfına ait halka
yapılı alifatik bileşiklere “sikloalkenler”, asetilen sınıfı 
hidrokarbonlarının halka yapılı olanlarına ise “sikloalkinler” 
adı verilir. İki çift bağlı doymamış alifatik bileşiklere 
diolefinler veya alkedienler denir. Birden fazla çift veya üç 
bağlı alifatik bileşiklere ise alkatrienler denir. 

Alkinler (asetilenler), C ☰ C üçlü bağı içeren bileşiklerdir; 
genel formülleri C2H2n-2’dir. Alkinlerin R−C☰C−H şeklinde 
olanlarına uç asetilenleri denir; R−C☰C−R’ şeklinde 
olanlarına dialkil asetilen denir ve bunlar, üçlü bağın 
bulunduğu yere göre adlandırılırlar. Alkinlerin kaynama 
noktaları ve erime noktaları düşüktür; sudan hafiftirler yani 
yoğunlukları 1’den küçüktür. Alkinler suda çözünmezler; 
aseton ve benzen gibi organik çözücülerde çözünürler. 
Alkin sınıfının ilk üyesi olan asetilen önemli bir endüstriyel 
bileşiktir. Parlak bir alevle yanar ve büyük miktarda ısı 
açığa çıkarır.

2.3 AROMATİK HİDROKARBONLAR
Aromatik hidrokarbonlar alifatiklerden tamamen farklı 
karakterde özel bir doymamışlık gösteren benzen ve 
türevleriyle, benzen halkalarının oluşturduğu çeşitli 
bileşiklerdir. Bu sınıfın ilk üyesi benzen olduğu için bunlara 
“benzen yapılı bileşikler” de denir.

Şekil 2. Bazı aromatik hidrokarbon çeşitleri

Benzen molekülündeki hidrojenlerin yerine değişik 
fonksiyonel grupların geçmesiyle benzen türevleri diye 
bilinen önemli bileşikler oluşmaktadır. Benzen halkasında 
6 karbon atomu vardır ve bunların her birinin üzerine bir 
fonksiyonel grup bağlanmış olabilir. Nitrasyon, sülfasyon vb. 
sonrası, sentezler için gerekli olan birçok ara ürün elde edilir.

Petrol ve petrol türevleri olan polisiklik aromatik hidrokarbon 
(PAH)’lar, petrol dökülmesi ve fosil yakıtlarının tamamen 
yanmaması sonucu çevreye atılan, yaygın organik 
kirleticilerdir. PAH’ların çoğu çevrede uzun süre kalmaları ve 
birikimleri sonucu, çevre kirlenmesine sebep olurlar.

Çeşitli kaynaklardan doğaya verilen ve sonunda okyanus ve 
denizlere ulaşan PAH’ların bir kısmı, çeşitli olaylar sonucu 
zamanla gözden kaybolur. Bu, kirlenmenin sona erdiğini 
göstermez. Hidrofobik özelliklere sahip olan PAH’lar suda 
çözünmeyip sadece dağılır ve süspanse olmuş partikülleriyle 
suyu sararlar. Su ortamlarında çökmelerinin bir sonucu 
olarak göl, nehir, nehir ağzı ve okyanuslarda büyük PAH 
sedimenterini oluştururlar. Sahil ekosistemlerinde yağların 
varlığının anlaşılması oldukça önemlidir. Bu ekosistemlerdeki 
yüksek PAH seviyeleri insan sağlığını bozar ve deniz 
ortamındaki kurulu dengeyi de tahrip eder.

3. HİDROKARBONLARIN SU İÇERİSİNDE 
    DAVRANIŞLARI

3.1 DAĞINIK HALDE BULUNAN YAĞLAR
Bunlar su içerisinde dağınık ve küçük damlacıklar halinde 
bulunan yağ tipleridir. Dağınık yağlar alifatik ve aromatik 
hidrokarbon zincirlerinden oluşurlar.



www.biolab.com.tr

3.2 ÇÖZÜNMÜŞ YAĞLAR
Su içerisinde azda olsa çözünebilen yağ tipleridir. Alifatik 
hirokarbonlar su içerisinde çok düşük çözünürlüğe 
sahiptirler, bu sebeple çözünmüş yağlar aromatik 
hidrokarbon zincirleri ve bazı organik asitlerden 
oluşmaktadırlar.

Şekil 3. Çözünmüş ve dağınık yağ çeşitleri

3.3 HİDROKARBONLARIN SUDA ÇÖZÜNME 
      EĞİLİMLERİ
Bir hidrokarbon bileşiğinde bulunan karbon sayısı arttıkça 
çözülme eğilimi azalmaktadır.

Tanım

Benzene
Toluene
Ethylbenzene
o-xylene
p-xylene
m-xylene
1,2,3- Trimethylbenzene
1,2,4- Trimethylbenzene
1,3,5- Trimethylbenzene
p-Ethyl toluene
o-Ethyl toluene
m-Ethyl toluene
Iso-propyl benzene
n-Propy benzene
n-Butyl benzene

Moleküler
Formül

C6H6

C7H8

C8H10

C8H10

C8H10

C8H10

C9H12

C9H12

C9H12

C9H12

C9H12

C9H12

C9H12

C9H12

C10H14

Çözünebilirlik
25°C (mg/L)

1790
526
169
178
162
161
75
57
48
95
75
40
61
52
12

Tablo 1. Bazı hidrokarbon çeşitleri ve çözünürlük oranları

4. HİDROKARBONLARIN TAYİNİ (ANALİZ YÖNTEMLERİ)
Suda hidrokarbonlar farklı metotlar ile analiz edilebilmektedir. 
Sıvı numuneler için yağ ve gres tayininde genel olarak 
aşağıdaki üç ana referans yöntem kullanılmaktadır.

     • Gravimetrik
     • Infrared (Kızılötesi)
     • Gaz Kromotografisi
     • Kolorimetrik
     • UV Absorpsiyon
     • Floresan
     • Sokslet

Bu metodlardan Gravimetrik, Infrared ve Gaz Kromotografisi 
teknikleri en yaygın olarak kullanılan referans metotlardır.

4.1 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

4.1.1 KISMI GRAVİMETRİK METOD
Yaygın olarak kullanılan gravimetrik metot maddenin ağırlık 
veya ağırlık farklarının ölçülmesine ve bu verileri kullanarak 
aranan madde miktarının hesaplanmasına dayanır. Bu 
metodu “ solvent içerisinde çözünebilen ve buharlaştırma 
işleminde sıvı/katı faz halini koruyan bileşiklerin ölçümü” 
olarak özetlemek mümkündür. Gravimetrik analizler ASTM 
D4281-95, SM 5520B, EPA 413.1 ve EPA 1664 A standart 
metotlara göre yapılmaktadır.

Tablo 2. Gravimetrik Analiz Standartları karşılaştırması

Referans Standart

ASTM D4281-95
Method 5520 B (2001)
EPA 413.1
EPA 1664 A

Ülke

USA
USA
USA
USA

Solvent

Freon
n-hexane
Freon
n-hexane

Buharlaşma
Sıcaklığı (°C)

85
70
85

Durum

Sperseded
In use
Superseded
In use

Genel Gravimetrik Analiz Prosedürü:
- Temiz bir beher tartılır.
- Ayırma hunisine analizlenecek örnek alınır.
- Üzerine hegzan katılır.
- Çalkalanarak yağın hegzan fazına geçmesi sağlanır.
- Bir müddet dinlendikten sonra örnek kısmı atılır.
- Hegzan fazı tartılan beher içine alınır.
- Çeker ocakta hegzan tamamen uçana kadar ısıtılır.
- Beher tekrar tartılır.
- İki tartım arası fark alınır ve % yağ hesaplanır.

Şekil 4. Basit gravimetrik analiz gösterimi
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4.1.2 SOXHLET EKSTRAKSİYON METODU
Sokslet 1879 yılında Franz von Sokslet tarafından icat 

edilen bir laboratuvar cihazıdır. Önceleri, katı bir deney 

numunesinden yağ elde etmek için tasarlanmış olmasına 

rağmen bir bileşiği bir katıdan ekstrakte etmek için 

kullanılabilir. Genellikle, kuru deney numunesi Sokslet 

ekstraktörüne yerleştirilen, filtre kağıdından yapılmış 

yüksük şeklinde bir ekstraksiyon tüpüne konur. Ekstraktöre,

çözücüyü içeren şilifli bir cam balon ve yoğunlaştırıcı takılır. 

Çözücü ısıtılır ve böylece buharlaştırılır. Sıcak çözücü buharı 

yoğunlaştırıcıya ilerler, yoğunlaşarak katı numunenin 

üzerine düşer. Numuneyi içeren ekstraksiyon tüpünün 

bulunduğu yüksük yoğunlaşan çözücü ile tam dolduğunda, 

bypass kolunun seviyesine ulaşır ve sifon oluşarak çözücü 

tekrar cam balona boşalır. Bu yoğunlaşma, yükselme ve 

sifon döngüsü, ‘reflux’ olarak adlandırlır ve sürekli tekrar 

edilir. Her döngü sırasında, katının içerdiği bir miktar yağ 

çözücüde çözünür. Ama solventin ısıtılan cam balonuna 

ulaştığında orada kalır, döngüye tekrar katılmaz. Bu durum, 

bu ekstraksiyon metodunun en önemli avantajıdır. Bir 

ekstraksiyonun sonunda arta kalan çözücü, ekstrakte edilen 

yağı bırakarak rotary buharlaştırıcısı ile uzaklaştırılabilir. 

Sokslet metodu numunede genellikle polar ve ağır petrol 

fraksiyonları olduğunda uygulanır.

Şekil 5. Soxhlet Ekstraksiyon

4.2 GAZ KROMATOGRAFİ (GC-FID) YÖNTEMİ
Gaz Kromatografisi ile yüzeysel ve atık sularda 

bulunan hidrokarbonların tayini ile ilgili birkaç standart 

bulunmaktadır ve en yaygın olarak ISO 9377 standartının 

kulladığını söyleyebiliriz.

Tablo 3. Gaz Kromotografisi Analiz Standartları karşılaştırması

Referans Standart

ISO 9377-2 (2000)

OSPAR GC-FID
TNRCC Method 1005

     * (TEX = Toluene, Ethylbenzene ve Xylene)

Ülke

Uluslararası

OSPAR Ülkeleri
ABD

Solvent

Boiling Range
(36°C-69°C)
n-pentane
n-pentane

Hidrokarbon
İçeriği

C10 - C40

C7 - C40 - TEX
C6 - C35

Durum

In Use

In use
In use

Gaz Kromatografisi kullanımı, infrared ve gravimetrik 
yöntemlerin aksine yağ fraksiyonlarındaki farklı hidrokarbon 
türlerinin ölçümü için kullanılmaktadır. Genel olarak, tipik bir 
GC-FID cihazı aşağıdaki bileşenleri içermektedir:

• Taşıyıcı gaz sağlayıcı
• Enjektör
• Kromatografi kolonu
• Dedektör
• Veri işleme sistemi

GC-FID yöntemiyle yağlı su numunesi asitleştirilir ve diğer 
referans yöntemler gibi bir çözücü ile ekstre edilir. Ekstre 
edilen numune daha sonra kurutulur ve gaz kromatografi 
cihazına enjekte edilmeden önce saflaştırılır. Taşıyıcı gaz ve 
kromatografik kolon yardımı ile farklı grup hidrokarbonlar 
daha sonra farklı zamanlarda kolonu terk eder ve tespit 
edilir. Kolon farklı grup hidrokarbonları ayırmak için haraket 
ederken, taşıyıcı gaz, bileşenleri kolon boyunca haraket 
ettirmek için kullanılır. Böylece, hidrokarbonlar kolonu terk 
eder ve alev iyonizasyonu detektörü (FID) tarafından yakılarak
farklı zamanlarda tespit edilirler.

Şekil 6. Gaz Kromotografisi sonucu elde edilen grafik basit gösterimi
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4.3 INFRARED (KIZILÖTESİ) ANALİZ YÖNTEMİ
Sıvı numuneler için yağ ve gres tayininde kullanılan 

metotlardan biri de kısmi infrared metotudur. Bu metod 

diğer metolardan farklı olarak uçucu hidrokarbonlar içeren 

numuneler için de kullanılabilmektedir. Infrared yöntemi 

ile C-H bağları, en düşük karbon sayılı yapılardan itibaren 

2930 cm-1 dalga boyunda elde edilen absorbans değerleri 

ile belirlenmektedir. 

Sahada atıksu analizleri için 3 farklı çözücü opsiyonu vardır; 

S-316, tetrakloroetilen (perkloretilen) ve hekzan solventleri 

infrared analizlerinde kullanılabilmektedir.

Hekzan: 1664 EPA Metodu, çözücü olarak hekzanı, analiz 

metodu olarak da gravimetrik metodu kullanır. Gravimetrik 

prosedür, kalifiye bir laboratuvar teknikeri ile uzun sürede 

ve birçok ekipmanın kullanılmasını gerektirir. Bu sebeple 

geliştirlen bazı Infrared analizörleri ATR numune plakası 

kullanarak hekzan ekstraksiyonu sonrası kızılötesi analiz 

gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Ekstraksiyon 

sonrası plakadaki kristal üzerine belli miktarda ekstraksiyon 

çözeltisi eklenir ve buharlaştırılarak plaka üzerinde yağ ve 

gresten oluşan bir ince tabaka kalması sağlanır. En son 

geliştirilen ATR plakalı sistemler 0,3 ppm hassasiyetine 

(1:10 ekstraksiyon oranı) ulaşabilmektedir.

Şekil 7. ATR Plaka ile kızılötesi analiz prensibi

S-316: Freon ve benzeri bazı solventlerin yasaklanmasından 
sonra 2004 yılında Amerikan Standarizasyon Komitesi 
tarafından ASTM D7066-04 “Infrared Analiz Yöntemi ile 
Yağ, Gres ve apolar maddelerin S-316 ile analizlerinin 
Standart Metodu” metodu yayınladı. S-316’nın hidrokarbon 
içermemesi ve kızılötesi absorbsiyon vermemesinden 
dolayı, analizin buharlaştırma olmadan, bir küvet yardımıyla 
kızılötesi analiz hücresine yerleştirilmesi yeterlidir. Bu sistem 
ile buharlaştırmaya dayalı bir zaman ve olası hidrokarbon

kaybı olmamasından dolayı, daha fazla numune analiz 
edilebilir ve numunede benzin gibi petro yakıtlar bulunuyorsa 
ve analist benzinin varlığını belirlemek istiyorsa, yarar 
sağlayabilir.

Tetrakloroetilen: Tetrakloretilen (perkloretilen) S-316 
solventi ile kızılötesi absorbsiyon göstermemesi, hidrokarbon 
içermemesi ve çözme kabiliyeti açısından büyük 
yakınlık göstermektedir. Standart üzerinde direkt refere 
edilmemektedir yalnız S-316 solventine göre uygun maliyeti 
açısından tercih edilebilmektedir.

Şekil 8. Infrared TRANS metod şematik gösterimi

4.4 REFERANS METOTLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Referans metotların kullanımı çevre kirliliği açısından 

belli değerlerin standart dahilinde takip edilmesi, 

karşılaştırılması ve düzenlemelerin gerçekleştirilmesi 

açısından büyük önem taşımaktadır. Dünyaca ortak olarak 

kabul edilen bir referans ölçüm bulunmamaktadır ve ölçüm 

metotları ülkeler arasında farklılık gösterebilmektedir. 

Farklı metotların kullanımı farklı cihaz, kimyasal ve işlemler 

gerektirdiğinden, farklı analiz yöntemleri ile farklı sonuçlar 

alındığının göz önünde bulundurulması önemlidir. Genel bir 

yargıya varmamız gerekirse Infrared metodu diğer metodlar 

arasında en hızlı ve güvenilir sonuç alınmasını sağlamaktadır. 

Yalnız bu yöntem ile kullanılan solventlerin yüksek maliyeti 

kullanıcıları gravimetrik analize yönlendirmektedir. 

Gravimetrik metodlarda göz önünde bulundurulması 

gereken en önemli husus buharlaştırma esnasında bir takım 

hidrokarbon zincirlerinin de buharlaşarak analiz dışında 

kalmalarına sebebiyet verebilmesidir. Bir diğer yöntem 

olan GC-FID metodu, pahalı bir solvent kullanmaması ve 

numunenin tüm hidrokarbon içeriğini belirlemesi açısından 

verimlidir. Yalnız bu analiz için ise kaliteli bir GC sistemi ve 

uzman kullanıcı gerekmektedir.
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4.5 DİĞER ANALİZ YÖNTEMLERİ

4.5.1 KOLORİMETRİK ANALİZ

Kolorimetrik metot ile suda yağ analizi, numunenin çözücü 

ile ekstraksiyonu ve çıkan numunedeki rengin doğrudan 

spektrofotometre kullanarak bir dalga boyunda ölçülmesi 

ile belirlenir. Kirlenmiş su içindeki yağın renk göstermesi 

çok önem taşımaktadır. Renksiz bir yağ bu metot ile 

algılanamaz. Kolorimetrik analiz yöntemi de ekstraksiyon 

gerçekleştiği için gravimetrik yöntem ile aynı tekniye 

sahiptir. Bu yöntem gravimetrik metot ile maddenin 

ağırlık farklarının ölçülmesi ile karşılaştırıldığında daha 

pratik ve doğrudan bir yaklaşım sağlar. Ancak her farklı 

hidrokarbon ve uygulama için renk standartları veritabanı 

alınmalıdır. Örneğin, su testi ve elde edilen renk kullanıcıya 

hidrokarbonları ppm seviyesinde direk vermeyecektir. 

Kullanıcı sudaki genel hidrokarbon tipini (örneğin trafo yağı) 

bilmelidir ve daha sonra önceden belirlenmiş bir trafo yağı 

grafiğinden rengini karşılaştırmalıdır.

4.5.2 UV FLORESAN YÖNTEMİ

UV floresan tekniği infrared tekniğinden sonra en geniş 

kullanılan ve kabul edilen ikinci bir yöntemdir. Floresan 

tekniğinde de UV ışık kaynağı kullanılmaktadır ancak gerçek 

absopsiyon ölçülmemektedir. Bunun yerine belirli bileşiklerin 

floresan özellikleri kontrol edilir. Floresan bileşik tarafından 

emilen bir kısmi dalga boyunun tekrar yüksek dalga boyunda 

yayılmasıdır. Su UV ışığının belli bir dalga boyuna girdiğinde 

bazı hidrokarbon bileşikler enerjiyi emerek içine alır. Hatta 

daha az bileşikler yüksek dalga boyunda bu ışıkları yeniden 

yayacaktır. Hidrokarbon bileşikler kendileri için benzersiz 

olan dalga boyu aralıklarında yeniden yayılırlar. Bu dalga 

boylarındaki floresan yoğunluğu ölçülerek hidrokarbonlar 

ppm seviyesinde belirlenir.

4.5.3 UV ABSORPSİYON YÖNTEMİ
UV Absorpsiyon analizinin temel mantığı, hazırlanan 

çözeltiden belirli spektrumlarda ışık geçirilmesi ve bu ışının 

ne kadarının çözelti tarafından absorblandığının bulunması 

esasına dayanır. Bu yöntem infrared metoduna yakın bir 

yöntemdir ancak hidrokarbonların sudan çıkarılmasını 

gerektirmemektedir. Su içinde belli dalga boyunda UV ışığı 

yayarak, emilen ışık miktarına göre hidrokarbon seviyesi

belirlenebilir. Belli dalga boylarında kızılötesi absorbe eden

alifatik hidrokarbonlar gibi aromatic hidrokarbonlar da UV 

ışıklarını absorbe eder. Bu nedenle, kızılötesine benzer 

bir şekilde ama UV spektroskopisi kullanarak yağlı su 

numunesindeki aromatic hidrokarbonların UV absorbansı 

ölçülebilir. Aromatik hidrokarbon içeriği toplam hidrokarbon 

içeriği oranına nisbeten sabit kalma kaydıyla toplam 

hidrokarbon içeriği kalibrasyon yoluyla elde edilebilir. UV 

absorbans tekniği üretilen suda yağ ölçümü için yaygın 

olarak kullanılmamaktadır.

Yukarıda bahsedilen yöntemlerin dışında daha çok anlık 

görüntüleme için kullanılan bazı fiber optik, ultrasonik, 

ışık dağılımı ve fotoakustik yöntemler de bulunmaktadır. 

Bu sistemler referans ve diğer laboratuvar sistemlerinden 

farklı olarak kesin bir sonuç elde edilmesini sağlamazlar. 

Bu yöntemler daha çok bir su havzası ve/veya arıtma 

havuzunda yağ/gres miktarında oluşan değişimlerin 

gözlemlenmelerini sağlamaktadır.

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Sağlıklı ve güvenli su temini için; suda bulunan yağ/

gres miktarının son tüketiciye ulaşana kadar izlenerek 

kontrolünün sağlanması oldukça önemlidir. Bu kontrol 

arıtma kesimlerinde optimizasyonun sağlanması açısından 

da büyük yarar sağlamaktadır. Yağlar genel tabiriyle 

hidrokarbon zincirlerinden meydana gelmektedir ve 

bir çok farklı maddenin birleşimi ve/veya karışımından 

oluşabilmektedir. Hidrokarbonların tayini için kullanılan bazı

yöntemler hafif zincirlerin kaybolmasına (buharlaştırma) 

veya yöntemin sınırlamaları sebebiyle düşük zincirlerin 

analiz edilememesine sebebiyet verebilmektedir. Aynı 

zamanda hidrokarbon tayini için geliştirilen standartlar 

bazı kimyasalların kullanımının zamanla yasaklanması 

sebebi ile değişikliğe uğrayabilmektedir. Suda Yağ/Gres 

miktarının belirlenebilmesi için en yaygın referans metodlar 

gravimetrik, kızılötesi (infrared) ve Gaz Kromotgrafisi 

yöntemleri olarak sınıflandırmaktadır. Kızılötesi absorbsiyon 

metodu, en yaygın kullanılan yağ/gres tayin yöntemidir. 

Bu yöntem için son geliştirilen standartlarda önerilen 

solventlerin maliyeti kullanıcıların gravimetrik analizlere 

yöneltmektedir. GC-FID metodu günümüzde yaygın olarak

kullanılmasa da bazı kurumlar tarafından tercih edilmekte
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ve popülaritesi zamanla artmaktadır. Referans metodların 

kullanılması gerekli karşılaştırmaların ve düzenlemelerin 

yapılabilmesi ve geliştirlebilmesi açısından büyük önem 

taşımaktadır. Yalnız bu yöntemlerde bazı solventlerin 

kullanılması ve laboratuvar işlemi gerektirmesi açısından 

bazı alternatif yöntemlerde özellikle saha analizleri için 

tercih edilebilmektedir. Endüstriyel atıklar, tarım ilaçları, 

çöpler, sigara dumanı ve sanayi baca gazları ve benzeri 

zararlı maddelerden çevreye gelen kimyasalların içerisinde 

bulunan hidrokarbonlar, kükürt dioksit, azot oksitler, 

pestisitler, insektisitler, ve metaller gibi birçok etken, insan 

sağlığı için toksik ve kanserojen etkiye sahiptir. Bu maddeler 

hava, su, toprak ve gıdalara karıştıklarından dolayı insan 

sağlığını tehdit eden önemli çevresel kirleticilerdendir. Bu 

maddelerin kontrolünün sağlanması bugün ve gelecekte 

çevre ve insan sağlığının korunması açısından büyük önem 

taşımaktadır.
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InfraCal-2 ATR-SP ve TRANS-SP Kızılötesi
Yağ & Gres Tayin Sistemleri

TRANS-SP ATR-SP

LOD (Su)

LOD (Toprak)

Solvent

Korelasyon

Uygunluk

0.1 ppm

1 ppm

S-316

EPA 1664

ISO 9377-2

ASTM D7066

0.3 ppm

3 ppm

Hexane, pentane 

Vertrel MCA

EPA 1164

ISO 9377-2

-

Infracal Sistemleri, temiz su, atık su, ve toprak 
numunelerinde yağ ve gres miktarının 0.1 ppm seviyesine 
kadar hızlı bir şekilde belirlenmesi için geliştirilmiştir.

Dahili bataryası ve düşük solvent kullanımı ile laboratuvar 
ve saha uygulamalarında  kolaylıkla kullanılabilen Infracal 
modelleri, yalnızca 5 dakika içerisinde uluslararası 
standartlara uygun toplam yağ/gres (TOG/FOG) ve toplam 
petrol bazlı hidrokarbon (TPH) verilerinin elde edilmesini 
sağlamaktadır.
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